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ščiams ir tikimės kad bus at- 
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“ Acceptance for mailing at spe- 
cial rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 
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“Entered as second-elass»matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
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VOK VI, No. 39 (519).

Svarbiais Lietuvos reikalais Persergėjo talkininkus
*

Pakštas, aplankęs Lietuvą, grįžš Amerikoh.

« *
Atėjo pranešimas iš Pary

žiaus, kad “Lietuvos valdžia 
J sudarė prekybos sutartis su 
I Anglija- Pagal šias sutartis 
| Lietuva gaus paskolą daiktais, 
! kelią milijonų franką vertės. 
'Kauno pranešimas skelbia, kad 
Amerikos misija tyrinėja mai- 

Kovo

PRANEŠIMAS IŠ 
WASHINGTONO.

~ Atvažiavus Lietuvos atsto
vams į Paryžių, Amerikos lie
tuviams truputį palengvėjo, 
nes dabar galima didesnę dalį 
jėgų pašvęsti veikimui čia pat 
Amerikoje. Nors jau nuo se
niai buvo permatoma, kad Tai
kos Kongrese Amerikos balsas, 
bus vienas iš stipriausią, pas- į 
taruoju laiku tas dar geriaus sto klausimą Lietuvoje, 
paaiškėjo.' Todėl labai svarbu, devynioliktoje dienoje Kaiman 
kad Amerikos atstovams Pary- pribuvo Francijos militarė mi- 
žiuje ir čia Amerikos valdžiai sija, o į kelias dienas tikimasi 
Lietuvos klausimas būtą gerai anglą misijos.” Šį pranešimą 
žinomas. Amerikos valdžia pa- patvirtina kablegrama nuo No- 
kartotinai yra apreiškusi, kad raus ir Lopatt’os iš Paryžiaus,1 
stovi ir remia visą gyvą ir su-i gauta kovo 26 d.; kurioje jie į 
siorganizavusių tautą laisvę ir! pasako: “Lietuva susilauk- 
nepriklausomybę. Lietuva skai- i pagelbos nuo Anglijos. A/ ilniu:
to Ameriką vienu iš geriausią 
sa,vo prietelią; o mes žinom 
gerai, kad Amerikos atstovai 
veikia atsižvelgdami į atsto
vaujamą pažiūras, todėl labai 
svarbu, kad Amerikos visuo
menę su Lietuvos klausimu su
pažindinti ir gauti ją prijauti
mą Lietuvos nepriklausomybei. 
Tuomi tai Lietuvių atstovybė 
Washingtone rūpinasi.

Atsiekimui šio tikslo naudo
jama įvairiausi būdai; ne vien 
tik talpinant straipsnius sve
timtaučiu laikraščiuose ir žur
naluose, laikant paskaitas ir 
siuntinėjant laiškus, bet taip
gi išleisa anglą kalboje keletas 
brošiūrėlių: septyni tūkstan
čiai “memorandumo” arba 
“ Lithuania’s Case for IndepenV 
dence,” parašė kun. Žilius ir 
inžin. Norus. Pusė tą knygu
čių jau išsiuntinėta. Penki tūk
stančiai “Lithuania, facts sup- 
porting her claim for reestab- 
lishment as an independent 
nation,” parašė Dr. Bielskis. 
Šios brošiūrėlės beveik visi 
penki tūkstančiai jau išsiunti
nėta. Taip-gi išleista du tūk
stančiai “Sidelights on Life in 

s Lithuania.” Šios ir-gi beveik 
visos išsiuntinėtos. Dabar tik 
ką gauta iš spaudos dešimts 
tūkstančių kopiją Lietuvos 
žemlapio ir jau siuntinėjama. •

• Visos knygutės yra siunčia
mos, 1) visiems žymesniems 
asmenims ir valdininkams A: 
merikoje; 2) į visą universi
tetą, didesnių kolegiją ir šiaip

i didesnią institutą knygynus;
3) į visus didesnius viešus 
(pnblic) knygynus; 4) žvmes-

• niems laikraščiams ir žurna
lams Amerikoje. Taip-gi apie 
tūkstantis visą brošiūrėlių iš
siųsta Europon.

Keletas institutą surengė lek
cijas apie mažasias tautas, 
taip-gi ir apie Lietuvą; tam 
reikalui parūpinta jiems užtek
tinai medegos. Clevelando 
(Ohio) miesto valdžia išleido 
keletą brošiūrėlių apie neku- 
rias tautas; brošiūrėlę apie lie
tuvius parūpinti pavedė vie
nam universiteto profesoriui; 
čia ir-gi užtektinai medegos 
parūpinom.

Veikimas Amerikoje, kad 
čionykščių žmonių prijautimą 
išgauti, svarstyta paskutinia
me Tarybą Pild. Komiteto su
važiavime. Apie tarimus šia
me pranešime plačiau? nerašy
sime, nes posėdžių protokolą 
išsiuntinėjo™ visiem^ laikra-

greitai bus mūsą rankose. Lie
tuvos kareivija kovoja entuzi- 
jastiškai. Jūsų parama visuo
se reikaluose yra neatbūtinai 
reikalinga.”

Kablegrama iš Šveicarijos 
praneša, kad p. Pakštas aplan
kęs Lietuvą važiuoja Paryžiun, 
o iš čia tuojaus grįžta Ameri
kon.

Profesorius Valdemaras pri
siunčia iš Paryžiaus sekančią 
kablegramą: Lietuvos valdžia 
keturi oli ką paskyrė delegatų 
taikos konferencijom Valde
maras, Klimas, Galvanauskis, 
Naruševičius, Yčas jau,čia. A- 
merikos lietuviams užleidžiamą 
keturios vietos. Norus jau čia, 
tuojaus siųskite kitus tris ats
tovus, kurie gerai anglą kal
bą vartoja. Delegacija Pary
žiuje reikalauja stenografią. 
tuojaus prisiųskite bent tris su 
mašinomis ir reikalingais daik
tais. Lietuvos valdžia tuojaus 
reikalauja stenografią, anglą 
-kalbos mokytoją ir gydytoją. 
Patariame jums organizuoti

raudonojo kryžiaus vienatas 
ir tuojaus minėtą štabą savo 
lėšomis siųskite Lietuvon. Lie
tuva atsišaukia į Amerikos lie
tuvius, kad jie dirbtą santai
koje ir padvigubinti} savo pa
stangas jai -nepriklausomybę 
užtikrinti. Jūsų broliai Lie
tuvoje savo krauju moka už 
laisvę, jūs privalote jiems pa
gelbėti.

Profesoriaus Valdemaro kab- 
legramoje nurodytais reikalais 
Tarybą Pild. Komitetas jau 
rūpinasi. Kas link Raudono
jo Kryžiaus, šiuomi kreipia
mės į visas lietuvių kolionijas 
prašydami, jei kas žino kokios 
lietuvaitės randasi Amerikos 
Raudonajame Kryžiuje Euro
poje, kad mums pranešti jų le
nais adresus. Iš esančiųjų Eu
ropoje lengviau ir pigiau bus 
suorganizuoti. Rašykite mums 
apie tai šiuo antrašu:. 703 — 
15-th St. N. W. AVashington, 
D. C.

Šiomis dienomis žydi} laikra
štyje “Bund” pasirodė prane
šimas, būk Lietuvos atstovai 
apleidę taikos konferenciją. Iš 
prof, Valdemaro kablegramos 
matom kokie atstovai lenais 
randasi, todėl bene bus tik kad 
Daujotas, Ališauskas, Semaš- 
ko ir Rosepbaum Lietuvon su
grįžo, nes jie ne taikos konfe- 
rencijon buvo siųsti, bet tik 
šiaip į nekurias valstijas Lietu
vai paramą išgauti.

Egzekutyvio Komiteto 
Informacijos Biuras.
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TAUTOS NEPAKĘS TAIKOS i 
ATIDĖLIOJIMO.

Prez. AA’ilson taikos konfe
rencijoj pasakė ilgą prakalbą. 
Pasakė, jog kalbų jau gana, 
pasaulis reikalauja taikos kon- j 
ferencijos darbą vaisią. Sakė, 
kad tautos nepakęs ilgesnio tai
kos atidėliojimo. Sakė, jog 
reikia 'iš svarstymą daryti iš
vadas ir suformuluoti taikos 
sutartį, kurią būt gąlima pa
duoti Vokietijai.

Prez. AVilson ir Lloyd George 
patenkinti, nes pasiękė savo. 
Prez. AVilson turi Tautą Lygą, 
o Lloyd George turi Vokietijos 
kolonijas ir Turkijos skeveld
ras. Tik viena Francija be 
nieko kol kas. Todėl Franci
ja dabar stovi kliūtim į taiką. 
Ji nori didelią kontribuciją ir 
daug žemės iš Vokietijos. Tam 
prez. AVilson ir Lloyd George 
nepritaria. Tai dabar santy
kiai konferencijoj tebėra in- 
tempti. bet jau ant tiek intemp- 
,ti, kad jei nepasiliuosuos, tai 
turės trūkti.

PIRKLYBA ATSIDARO SU 
LENKIJA

Washington, bal. 1. — AA’ar 
Trade Board šiandie paskelbė, 
kad pirklyba atsidaro su Len
kija ir Estoniją, viena iš ketu
rių Baltišką provinciją^

Paskelbime sakomi kad lei
dimas Suv. Valstijų gyvento
jams liuosai pirkliauti ir susi- 

į nešinėti su tomis dviemis šali- 
I mis nutarta Paryžiuje kartu 
! su talkininkais. Į Lenkiją ga- 
i Įima siųsti tavorai per Danci
gu

SIUNTIMAI Į LIETUVĄ. -

Washington, bal. 1. — Fede- 
ral Reserve Board paskelbė, 
kad nuo šiandie pirkliai gali 
siąsti pinigus į Estoniją, Lat
viją, Lietuvą ir Lenkiją asme
nims, kurie nėra priešininkai 
nei priešininku talkininkai.

į

J

Rumunijos karalienė atvyko 
Paryžiun. Buvo nuvykus teat- 
ran, kur buvo surengta pra
moga nukentėjusią dėl karės 
naudai. Už tikietą užmokėjo 
10.000 franką ($1.930).

Nelaikykite pas save aukų
SIŲSKITE PINIGUS 

CENTRAMS.
Kovo 18 d. 1919 m. Tarybą 

Pild. Komiteto susivažiavimą, 
tarp kitko, buvo kalbama, kad 
daugelyje vietą Lietuvių kolo
nijos, draugijos ar šeip kuopos 
turi surinkusios Lietuvių šelpi
mo arba Lietuvos laisvės rei
kalams pinigų, bet ją į esan
čiuosius fondus nesiunčia. Tą 
pinigą nesiuntimą pamatuoja 
tuomi, kadarba reikalauja su- 
sitvėrimo vieno abelno fondo, 
arba sako, norį siąsti stačiai 
Lietuvos valdžiai.

Tarybą Pild. Komitetas ap
svarstęs šį nesiuntimo pinigą 
klausimą nutarė sekančiai:- 1

“Svarstant aukų rinkimą, 
pasirodo, kad randasi koloni
ją, kurios turi pusėtinai pini
gą surinkusios, bet nė į vieną 
iš dabar esančių fondų jų ne
siunčia. Nutarta tokioms ko
lonijoms patarti surinktus pi- 

| niguš pasiųsti Tarybą Egze- 
’ kutyviam Komitetui, Wąsh- 
1 įngton kuris yra Lietuvos val- 
I džios įgaliotas rūpintis Lietu
vos reikalais Amerikoje.”

I , Ištiesą, dabarj kada abi Ta- 
1 rvbos pripažino Provizionalės 
| Lietuvos vai

yra nutarusios surinktuosius ! 
pinigus siąsti vien Lietuvos 
baldžiai, arba jos autorizuo
toms įstaigoms, nėra reikalo 
musą organizacijoms kivirčy
tis už pinigą siuntimą. Ypač 
dabartiniame laike, vedant ka- ■ 
rą su Rusais ir turint užrube
žyje užlaikyti atstovybes, Lie
tuviams pinigą reikia ir būtą 
nusidėjimas tuos pinigus po 
kokia nors priekabe laikyti. 
Visame turi būti tvarka, la
biausia piniguose. Pasitikime, 
kad visos kolonijos ir organi
zacijos nelaikys surinktą pini
gą pas save, tiktuoj siųs juos 
centralėms įstaigoms. Kurie 
turėtą padarę nutarimus nesių
sti nė vienam iš esančiųjų fon
dą, lai, snlyg šio Tarybą Pild. 
Komiteto nutarimo, siunčia pi
nigus Egzekutyviam Komite
tui, kuris yra mūsą sriovių 

I bendra įstaiga Washingtone, 
Executive Committee, Lithua
nian National Council, 703 — 
15-th 
D. C.

KOKIOS BOLŠEV^Ų-JE- 
GOS BUVO PABALTIKOJ.

Paryžius, Rusijos mieste 
Pskov Estopijos bolševikų val
džia (it Kapsuko Vilniuje) pa
skelbė, «kad nuo kovo 8 d. vi
sos moterys nuo 18 iki 35 metų 
turi registruotis. Paskui iš ją 
bus renkama tinkamos į kariuo
menę. Taip skelbia Estonijos 
valdžios štabas.

Toliau tas štabas skelbia, 
kad kovo 8 d. bolševiką jėgos 
Estoną fronte buvo 25.000 pės
tininką, 95 anuotos vidutinio 
didumo, 30 didelią armotą ir 
šeši apšarvuoti traukiniai. 25 
ją pulkai buvo sudaryti iš per
są, šeši iš latvią ir keturi iš 
estoną.

Kap. Kranz, Amerikos mais
to komisijos narys, tik ką su
grįžo iš Estonijos Paryžiun. 
Jis sako, kad prieš bolševikiš
kos estoną kariuomenės gerai 
suorganizuotos, disciplina ge
ra ir užsipelno talkininką pa
rėmimo.

IŠVIJO BOLŠEVIKUS.
Stockholm, kovo 29. — Po 

smarkiu mušiu palei Mintaujos 
Tukumo geležinkelį Latviai į- 
veikė bolševikus ir užėmė Kem- 
mem ir Kolnzem. Taip pra
nešama iš Liepojaus. Kolnzem 
yra už 20 mylią. į pietą vaka
rus nuo Rygos.

ESTONAI LAIMĖJO.
London, kovo 31. — Estoną 

valdžia oficialiai skelbia, jog 
nedėlioj Pskovo fronte estonai 
paėmė miestelį Pečora ir Hai- 
naš, gulintį už 30 mylią nuo 
Pernovo. Abiejose vietose mū
šiai buvo atkaklūs. Ta per- 

Įgalė ptdiuosavo geelžinkelį tarp 
Hainaš ir Valmor.

St. N. W., AVashingtom,

M. J. Vinikas,
Pirmininkas.

Jonas Žilius,
Raštininkas.

Anglija sutiko Rumunijai 
duoti reikalingiausią daiktą 
ant kredito^ Visokią ginklą 
ir kitokią reikmenų bus pasiųs
ta dėl 50.000 kareivių. Kanada 
sutiko Rumunijai duoti ant 
kredito visokią ūkišką įrankių.

V

—-Baalndžio JL^d. .Paryžjujg.Jofc 
vo paleistas gandas, kad Ame
rikos delegatas taikos konfe- 
renęijon pulk. House paskelbęs, 
kad taika jau pasirašyta. Su
judimą skilo didelis. Pulkinin
ko ofiso telefonas zirzėjo kas 
minuta. Visiems atsakymas 
buvo vienodas: priminta, kad 
šiandie bal. 1 d. (prigavimo 
d.).

Visai dykai
Naujausias Lietuvos žemlapis 

su nustatytais rubežiais.
Tūkstančiai lietuvių pagei

dauja turėti Lietuvos žemlapį. 
Pagatavi mokėti po keletą do
lerių, kad tik gautą pirkti. Ir 
iš teisybės kiekvienoj lietuviš
koj stuboj būtinai turi būti lie
tuviškas žemlapis.

“Darbininkas” pasirūpino, 
kad galėtą apteikti visus Ame
rikos lietuvius Lietuvos žemu
piais. Kas tik norės, tas ga
lės gauti žemlapį VISAI DY
KAI. Pirkti negausite.

Kad dykai gauti Lietuvos 
žemlapį štai ką turite padary
ti: /

1) Gauti vieną naują metinj 
skaitytoją. Bus dykai pasiųs
tas žemlapis tam naujam skai
tytojui ir prikalbinusiam.

2) Visi nauji skaitytojai už
sisakydami ‘‘Darbininką’ ’ tie
siog siųsdami $3.00 mūsą ofi- 
san, gaus žemlapį dykai.

1 3) Kas tik darys pas mus biz-
• nio už $3.00, perkant knygą, 
fontaninią plunksną, paveiks
lą, atviručių, laiškams popie- 
ros ir tt ir tt gaus priedu Lie
tuvos žemlapį.
Dydžio žemlapis yra 11x12, aiš
kiai paženklinti miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, upės, u- 

' peliai, ežerai, ežerėliai ir viso- 
' kie rubežiai. .
Į Visi naudokitės proga, ko-
• kios dar niekad nėra buvę.

Užsakymus siuskite adresu: 
I • “DARBININKAS,”

242 adway,
So. Mass.

į kad ji buvo pasižadėjus ginti 
į Austriją nuo Rusijos ir be to 
Vokietija negalėjo užsimerkti 
prieš Rusijos stiprėjančią galę. 
Ex-kaizeris priešinasi, būk Vo
kietijoj buvus karįnė partija. 
O kai dėl jos didelės armijos, 
tai ji turėjo turėti tokią. Vo
kietija turi tokią teisę turėti 
didelę armiją, kokią Anglija 
turi turėti didelį laivyną.

Ex-kaizeris juokiasi iš jam 
daromą prikaišiojimų, kad jis 
esąs autokratas. Sako, jog 
jis nežinąs, kas tai yra būti 
autokratu. Ir laike karės ge
nerolai viską darę savarankiai. 
Nepripažįsta, kad buvo orga
nizuoti žiaurumai - terorizuoti 
žmones užkariautose žemėse. 
Sakė, jog Lusitanijos nuskan- 
dinimas buvo didelė klaida. 
Bet Anglijos sumanymas už
blokuoti Vokietiją ir badu ma
rinti Vokietijos moteris ir vai
kus išvedė žmones iš kantrybės 
ir jie padūko prieš Angliją.

Visą karės kaltę ex-kaizeris 
meta ant Rusijos. Sako, kad 
Rusijos karės ministeris yra 
pasaulio Judas Iskarijotas. Li
kimas, kuris ištiko Rusiją esąs 
Dievo teismas. Kai dėl Vo
kietijos tai sako, kad ji po ši
to pralaimėjimo iškils.

Ex=kaizeris sako, kad Ang
lija nežino kaip Vokietija nuo- 
latai bijojo Rusijos. Dabar 
bolševikiška Rusija yra pavo
jum visam pasauliui, o Vokie
tijai Rusija buvo visuomet bol
ševikiška.

Ex-kaizeris išreiškė baimę, 
kad organizuotas piktas gali 
paskandinti visą civilizaciją. 
Tas piktas esąs ne vien bolše
vizmas, bet ir masonerija. 
Masonerija, sako ex-kaizeris, 
su savo skyriais ir organizaci
ja panėši į R. Kataliką Baž
nyčią. Sako, kad prie Vokie
tijos pakrikdymo ir suardymo 
prisidėjo ne tiek talkininką jė
gos, kiek tos bedieviškos or
ganizacijos veikimas. Ex-kai- 
zeris mato prieš žmoniją be
dugnę, kurion ją stumia ne
matoma masoniška ranka. E- 
sąs įsitikinęs, jog bedievybė 
esanti ištiesus politišką tinklą 
ir prisirengus sunaikinti civili
zaciją. Bedievybė jam yra 
satanizmas. •

Ir stebėtina, kad ex-kaizeris 
veik šalę masonerijos stato R- 
Kataliką Bažnyčią, bet pripa- 
žjsta tą, kad R. K Bažnyčia 
bent stovi už įstatymus ir 
tvarką. Sako jis: “Rymo 
Bažnyčia bent stovi už įstaty
mus ir tvarką, bet kai dėl ma
nęs tai aš lieku ištikimu tėvų 
Bažnyčiai ir Biblija yra mano 
vienintelis vadovas.”

Labai susirūpinęs Vokietijos 
likimu. Kasdien, veik kas va
landa meldžiasi, kad ją neiš
tiktų Rusijos likimas.

Su juo gyvena ex-kaizerie- 
nė ir niekas daugiau iš savą
ją

Jis rašo daug, bet tas viskas 
vargu bus pasauliui žinoma 
prieš jo mirtį.

Kadangi jis taip rūščiai at
siliepia apie K. Bažnyčią, tai 

j dabar aišku, kaip be pamato 
.buvo tie visokių bedievių įta
rinėjimai būk popiežius laiko 
kaizerio pusę. Gal būt jis taip 
priešingai sako prieš K Baž- 

■ nyčią, kad jam nepavyko pa-

UŽMIRŠTAS ŽMOGUS.
Pasaulis veik pradeda už

miršti apie ex-kaizerį, apie ku
rį prieš pusmetį žmonės kal
bėjo ir rašė daugiau, negu a- 
pie bile kokį kitą žmogų. Lai
kraščiai liovėsi apie jį rašyti. 
Bet vienam korespondentui pa
sisekė pasimatyti su tremtiniu 
ex-kaizeriu, pamatyti jo gy
venimą ir pasikalbėti apie svie
to reikalus.

Ex-kaizerio atvykimas Ho- 
landijon buvo netikėtas, be iš- 
anksto nustatyto pieno, be su
tarimo, kur apsistoti.

Nedėlioj lapkričio 10 d. 1918 
pas grafą Godard Bentick mie
sčiuke Amerongen buvo nami
nis krizis. Pusė tarną gulėjo 
lovose influenzos smaugiami. 
Kiti vos buvo bepradedą sveik
ti iš po tos ligos. 2 vai. po pie- 
tą netikėtai suzirzėjo grafo te
lefonas. . Nusistebėjo grafas, 
kuomet išgirdo, jog į jį kalba 
tos apygardos (Utrechto) gu
bernatorius. Dar labiau nu
stebo, kuomet gubernatorius 
paprašė, kad priimtą Vokieti
jos kaizerį, kurs nesenai įsmu
ko Holandijon. Gubernatorius 
sako, kad tuomi pasitarnautą 
valdžiai. Grafas aiškinosi, 
kad pas jį namie krizis- Gu- 
±mma±OTTus^rtf«tkej--ked--tekia- 
me atsitikime influenza toks 
mažmožis, kurio neverta užsi
minti. Gali} gale grafas su
tiko ir ant rytojaus jau turė
jo parūpinti pietus Vokietijos 
ex-kaizeriui ir jo palydovams, 
išviso 45 asmenims.

Tūlą buvo manyta, kad gra
fas Bentick ir kaizeris buvo 
draugai. O iš teisybės, tai 
grafas tik kartą tėra kaizerį 
matęs ir tai tik tuomet, kada 
jis dar špicbukukbūvo. Tai-gi 
galingas Vokietijos kaizeris 
lapkr. 11 d. susitiko su visai 
nepažįstamu žmogumi, pas ku
rį turėjo apsigyventi.

Ką pasakojo ex-kaizeris.

Ex-kaizeris pasikalbėjime sū 
minėtu korespondentu sakė, 
kad jis visai nesąs šios karės 
kaltininku. Rokuoja save žmo
gumi, kurs labiau rūpinosi ne- 
daleisti prie karės, negu bile 
kitas, koks žmogus pasaulėje. 
O kai dėl ketinamo traukimo 
teisman, tai-jis tik juokias. 
Ant žemės nesą galybės, kuri 
galėtą jį teisti. Jei-gi visvien 
būtą traukiamas teisman, tai 
jis nusižudytą. ‘ ,

“Aš atsakau už savo darbus 
tik prieš Dievą ir Dievas žino, 
kaip aš stengiaus jau vien iš 
atžvilgio į pavoją sau ir savo 
sostui, kad atitolinti karės 
nelaimę,” sakė kaizeris.

“Aš nenorėjau karės, lygiai 
kaip jos nenorėjo Nikalojus. 
Nenorėjo karės nei Jurgis,” sa
kė jis. “Jokis valdovas ne
norėjo karės. Mes visi griež
tai priešingi ktlrei. Karę pa
gimdė diplomatai. Visa kaltė 
guli ant Rusijos valdžios ir 
slaptos jėgos veikė Rusijos 
valdžioj.”

Ezkaizeris sako, kad Aust
rijos ir Rusijos varžytinės pa- 

Rusija 
o Austrija puvo, 

finansavo Rusiją, o 
Anglija užtikrino savo priete- 
lystę. Tokiu būdu Rusija jau
tė esanti galinga ir ryžosi kib
ti j kirmijančią Austriją. Vo
kietija buvo' įtraukta karėn, traukti popiežiaus savo pusėn.

gimdė karę 1914 m. 
stiprėjo, 
Francija
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Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
fcų iv. Juozapo Darbininkų 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian B.-C. Asso
ciation of Labor.
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BISKUTIS Iš PARYŽIAUS.
Prieš nuvykimą Paryžiun 

Lietuvos oficialių delegatų ten 
/ buvo veikiama atskirų asmenų. 

Paskui veikė Lietuvos valdžios 
siųstoji delgacija iš Olšausko, 
Doviato, Semaško ir Rozen- 
baumo. Bet šitoji delegacija 
nebuvo skirta atstovauti Lie
tuvą taikos konferencijoj. Ga
lop pasiekė Paryžių prof- Val
demaras ir kiti oficialiai Lietu
vos valdžios atstovai. Prieš 
pastarųjų nuvykimą ir vei
kiant ten asmenims be oficialio 
įgaliojimo buvo daug rūpesnio 
ir įtarinėjimo tūlų, asmenų. Gal 
ne visi ten veikiantieji asme
nys išliks sausi, gauname pa
mato inanyti, kad tūli įtartie
ji asmenys pasirodys kitokioj 
šviesoj.

Kol viskas neišsiaiškino, tai 
susilaikysime nuo smulkesnių 
išvedžiojimų. Dabar galime 
pranešti, jog iš kaikurių Pary
žiečių privatinių laiški) paaiš- 
ki, jog Lietuvos reikalai ten 
gerai stovi ir gerai varomi. O- 
ficijaliai Lietuvos delegatai pa
ėmė viską savo- kontrolėn, o 
šiaip veikėjai prisideda darbu 
prie jų.

Viename laiške šitaip rašo
mi

“Su atvažiavimu prof. Val
demaro ir Yčo visi mūsų daly
kai pradeda stotis ant rimtų 
kojų ir visoks darbas tvarky
tis. Reikia manyti, kad tie 
žmonės uždės mūsų tėvynei 
vainiką. Ant tiek čia mūsų 
reikalai kįla, ant kiek pati 
Lietuva tvarkosi, gindama bol
ševikus laukan ir kiek taipo-gi 
Amerikos, Anglijos lietuviai 
bruzda. Lietuviai dirba kar
tu su latviais, estais, ukrainie- 
čiais ir kitomis mažomis tauto- 

"Tnis, kurių yra tie patys sie
kiai, bet su lenkais tik reikia 
peštis ir peštis. Štai prieš po
rą dienų lenkai yra pasiūlę 
rusų komitetui Paryžiuje pasi
dalinti Lietuvą pusiau su len
kais; bet rusai atsisakė ir ant 
rytojaus pranešė lietuviams.

......... Pirmiaus iki Paryžiu
je nebuvo rimtai pastatytas lie
tuvių veikimas ir visokie ko- 
mitetninkai lošė Don Kishoto 
rolę, tai aš su p. E- Galvanaus
ku jr p.1 Oskaru - Lubič-Milošu 
veikėme iš visų spėkų, o dabar 
tiek jiems padėsiu, ant kiek 
truks darbo rankų.” (Rašyta 
kovo 4.).

Pažymėjimas laiške, kad 
Lietuvos reikalų Paryžiuje 
kilimas priguli ir nuo Ameri
kos lietuvių bruzdėjimo, turi 
būti mums visiems* paakstini- 
mu prie darbo. Mūsų darbas 
atsimuša į Paryžių. Jei-gi pa
vyks surinkti 1.000.000 parašų, 
tai jie bus Paryžiuje tikra bom
ba.

nes į trumpą laiką buvo net 
trejos prakalbos. Rengė Vy
čių kp. 19 d. kovo- Kalbėtojum 
buvo “Vyčio” Redaktorius p. 
M. Zujus. Aaiškino apie spau
dos galybę. Ragino vyčius 
rengti diskusijas, lavintis paži
nime šalies tvarkymo, priminė 

y Amerikos liet katalikų apsilei
dimą skaityme savų laikraščių. 
Toliaus karštai nurodinėjo rei
kalingumą remti Lietuvos ne- 
prigulmybę.

22 kovo parengė prakalbas 
vietinė LDS. kp. Kalbėtojum 
buvo J. E. Karpsas, “Darbi
ninko” Redaktorius. Kalbėjo 
apie naudingumą prigulėt prie 
L. D. Są-gos. Aiškino, kad 
Amerikos lietuviams darbinin- 
kams-«ienintėlis kelias į page
rinimą būvio, tai spietimasis 
prie viršminėtos Sąjungos.

Kovo 23 d. 1919 m. parengė 
prakalbas vietos T. Fondo 24 
skyrius. Tai prakalbos, kurios 
perkeltos nuo Šv. Kazimiero 
dienos.

Šios* prakalbos buvo rengia
mos paminėjimui Amerikos 
Liet. Tautiš. šventės.

Į prakalbas žmonių prisirin
ko pilnutėlė svetainė, net po
ra tuzinų bolševikų. Buvo 3 
kalbėtojai. Svarbiausiu kal
bėtojum buvo p. J. E- Karosas. 
Kalbėjo apie šiandieninius 
Liet, politikoj nuotikius. Aiš
kino apie šiek tiek nuveiktus 
Tarybų bei Pildančio Komiteto 
darbus. Ragino visiems Ame
rikos Liet, sudaryt vieną poli
tikos frontą. Karosas gerai 
kalba, prie sujudinimo žmonių 
nepriveda, bet iškalbingai pla
čiomis išvadomis dalyką per
stata. Nekuriose jo kalbos da
lyse atsispindi gilus demokra
tiškumas. Užtat ir pas Roches- 
teriečius pasiliko malonus įspū
dis iš Karoso kalbų.

Antras kalbėjo g. kleb. kun. 
Kasakaitis. Aiškino apie reikš
mę tautiškos šventės. Perskai
tė rezoliuciją protestavimui 
prieš lenkus, bolševikus ir vo
kiečius, norinčius užgriebti 
Lietuvą. Rezoliucijai neprita
rė tik vienas.

Trečias kalbėjo kareivis St. 
Klimaitis. Savo kalba nema
žai invarė bolševikams baimės. 
O susirinkusiems padarė gra- 
žauS'juokelio. Buvo renkamos 
ir aukos TJetuvos reikalams.

• V •

LENINAS AR -WILSONAS.
"Naujausios žinios iš taikos 

konferencijos yra gan nera
mios. Užsikirtimai neleidžia 
taikai įvykti. Be taikos nei 
jokioj valstybėj, negali gyveni
mas grįžtLį normales vėžes. 
Ypač Europos nukentėjusių dėl 
karės tautų vargai kįla neįvyk- 
stant taikai. Francija varosi, 
kad, subraklinti Vokietiją, iš
plėši iš jos didžias kontribuci
jas. Prez. Wilson ir išdalies 
Lloyd George tam priešingi. 
Jei Francija nenusileis, tai gal

žtus. Matyt “atletai” nerado 
ten jokio šmeižto, bet rado tik
rą, bet jiems nemalonę teisybę 
užsigavo. Be kito ko, “atle
tai” man stato 9-nis klausimuą 
į kuriuos aš jiems atsakysiu. 
Kad sutaupius vietą laikrašty
je, ąš tų užklausimų nerašysiu, 
bet tik atsakysiu.

1) Aš nei kiek ten jūsų ne- 
pravardžiąvau kaip jūs, kad 
sakote, bet parašiau *tikrą tei
sybę. Bet jei jums nepatinka 
laisvamanių vardas, tai aš jums 
duodu kitą “liberalai.’-’ Ir 
štai keletas'faktų kurie paro
dys, kad pas jus pakraipa lais
vamaniška. Žinoipa, aš jūsų 
konstitucijos neskaičiąu ir ne
žinau ar jūsų pamatas yra lais
vamaniškas ar ne. Bet aš žiū
rėjau ir žiūri į jūsų pasielgi
mus. Priduriu, kad aš tikiu, 
kad jūsų konstitucija tyli apie 
laisvamanybę. Jūs nesate ant 
tiek kvaili, kad oficialiai ir 
viekai afišuoti savo laisvama
nybę. Tuomet jums žvejonė 
tarp nesusipratusio katalikiško 
jaunimo nesisektų. Bet jūs 
einate ir savo narius vedateI 
laisvamanybėn be viešo skelbi
mosi apie tai.

Man pasitaikė kadaisia apsi
lankyti tame jūsų “kliube.” 
Būva tai subatos vakaras. 
Tuoj visų Baltimorės laisva
manių ir jūsų “karalius” F. 
Ginkus, vos ant kojų pastovė
damas, manęs ėmė klausinėti: 
“Ar eisi rytoj į bažnyčią? Ke
lintą valandą ? ” Ir vis tai da
rė mane pašiepdamas. O ki
ti jūsų .nariai į mane pirštais 
rodinėjo, vieni kitiems rody
dami sakė: “Žiūrėk, ve, atėjo 
‘klerikalas’ į mūsų kliubą.” 
Taip-pat dar atsimenu, kaip 
šiandie, kad gavėnioj pereitais 
metais koki ten laisvamaniš
ka “grupė” surengė prakal
bas. “Atletai” su visu savo 
“milžiniškuoju’V choru ten dai
navo. Vienas iš jūsų narių 
dar neperseniausiai buvo nu
vežtas policijos nuovadon su 
tūla “panele” iš AVestport. Tą 
jūsų patys nekurie nariai pa
tvirtina. O sugrįžęs paskelbė, 
kad vyčius suareštavo prie ba
žnyčios “aliuke j.” Galėčiau 
dar daug daugiau parašyti pa
našių darbelių, bet tas, ką vir
šuje parašiau parodo jūsų pa
kraipą, jūsų “ džentelmonišku- 
mą” ir tt. x B

2) Rašiau, kad siūlino tikie- 
tus dykai ne Vyčių nariams, 
bet Vyčių choro nariams, nes 
prie Vyčių Choro priguli ir ne 
vyčiai. Siūlino “atletai,” bet 
jų pavardžių aš neturiu. Bu
vo siūlyta J. Letkauskui ir L. 
Feravičiutei. Pastarajai siū
lino ir davė pats jūsų choro ve
dėjas, ir ji dar man pasakė, 
kad tas jūsų chorvedis pas ją
ją tankiai ateina ir kalbina prie 
savo choro, sakydamas: “Pri
gulėk prie ‘atletų’ choro, aš 
tave išmokinsiu solo” ir tt.

3) Aš neužgyniau, kad Vy
čiai nesilankė ant jūsų koncer
to,” bet tik rašiau, kad L. Vy
čių choro nariai nei skersi ne
žiūri į jūsų “kapeliją.” Tai 
reiškia nesirašys prie jūsų cho
ro.

4) Aš žodžių ne varčiau, bet 
kad tas jūsų solistas sakė “mel
džiu pradėti,” tai gal sakė sa
vo vedėjui, kad jis pradėtų. Bet 
iš to žodžio publika turėjo juo
ko.

5) Jūs rašote, kad ta ypata 
prieš parengimą visą savaitę 
ląiko apleido Baltimorę. > Tad 
jei taip kam-gi jūs garsinot ant 
plakatų. Reiškia jis jumi da
vė žinią nemažiau kaip prieš 
8 dienas, kad jis savo progra- 
mo nepildvs. Bet jūs buvote' 
iki tiek naiviais, kad garsinot 
ir žmones prigaudinėjot.

6) Jūsų “koncerto” tiesiog 
netaikiau šmeižti, bet tikrai 
taip buvo kad keletas žmonių 
užpykę išėjo lauk. Nes ir t^ 
viršminėta LwFeravJKiutė pa
sakoja, kad, girdi, jei ji, bū
tų turėjusi pirkti tikietą tai, 
sako, būtų “užkeikus” ir išė
jus , betkaip turėjo dykai, tai, 
sakė, kentėjus dantis sukan
dus.

7) Duobę kasėte ne Vyčiams, 
bet Vyčių chorui, norėdami at
kalbinti jų dainininkus. '

K. Bartusevičius, M. Stukienė,
J. Peleckaitė,>J. Antanavičius, 
A, Grebauskas, F. Grebauskas,
K. Kairis, K. Vencevičienė, M. 
Nevidonskis, St. Sedlickas, J. 
Navikas, V. Danielius, F. Pali- 
kis, T. Pulikis, O. Idanavičiutė.

Suaukota $106 00.
Smulkiais surinkta $37.87. 
Išviso $143.87.

- Jer aukotojų surašė įvyko 
klaidų, meldžiama Rochesterio 
lietuvių dovanoti-

A. Zimnickas. t
------------------- T

MADISON, ILL.

''Aukuota Tautos Fondan.
šv. Mikolo Ark. Dr-ja . .$10.00 
Mikas. Kazanavičius ... .20.0*3 
Pranas Gąureliavičius .. 10.ų0 
Pranas Levanavičius .... 10.03 
Vincas Kazanavičius ... .10.00 
Kazys Linkevičius......... 10.00
Klemensas Vaitekūnas ..10.00 
Juozas Burauckas ....'. .10.00 
Juozas Gedvilas......... . .  10.00
Juozas Šaulinskas ..........10.00
Jubzas Pastaukas...........10-00
Mįkas Rauliškevičius .... 10.00

Po $5.: - Vinc. Kudarauskas, 
Juozas Davidavičius, Jonas Mi
kalauskas," Jonas Aiedulies, V. 
Kudarauskas, J. Karpavičius, 
V. Sabaliauskas, P. Karpavi
čius, A. Karpavičius, V. Grai- 
ciutė.

St. Krulikauskas $3, V- Kru- 
likauskiutė ir Juz. Krulikaus- 
kiutė po $1.00.

• Granate City, Dl.
Antanas Urbonas............10.00

Juozas Budris, Liudv. Cibul
skis, Alena Bladekiutė ir Zig
mantas Budris po $5.00 Julius 
Bladikas $3.00; Bronislovas Ur
bonas, Juozas Pranckaitis ir 
Kazys Kilkas po $2; Adomas 
Baneis $1.00.

Komitetas.

galėtumėt išpasakoti visų žmo
nių pavardes, kurie ten buvo? 
Juk jūs nematėte nei kun. Lie
tuvninko, kurs prie durų stovė
jo. x

O tie jūsų liudininkai, tai 
tik vėjas, nes jie yra jūsų 
vienminčiai. Tiek tie liudinin
kai gali liudyti, kiek pelėda a- 
pie dienos šviesą nes ji jos ne
mato.

CLEVELAND, OHIO.
Visų atydai.

Reikale parašų rinkimo, 6 
vakare balandžio 6 d. š. m.
Goodričh House Svetainėje E. 
31-th St. tarp St. Clair ir Su- 
perior Avė. įvyks svarbios pra
kalbos. Tame susirinkime bus 
užrašinėjami parašų rinkėjai, 
bei nurodoma vietos kur kam 
rinkti parašai bai. 12-13 d. Rei
kia gerai prisirengti. Čionai 
manoma surinkti nors 75 tūks
tančiai parašų. Tai reikalin
ga 1500 rinkėjų, kurie bus pa
leisti darban vaikščioti po stu- 
bas, nežiūrint kokios tautos bū
ti) raginti pasirašyti. O yra 
^viltis, kad mus svetimtaučiai 
rems jeigu mes jų paramos rei- 
kalausim. _Tai-gi kiekvieno y- 
ra priedermė stoti darban.

Kviečia
Atsišaukimo Komisija.

WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus.

Moterų Sąjungos 8 kp. ren- 
gižf dideles prakalbas bai. 8 d. 
Kalbės kun. Čaplikas, Dr. Pus
kunigis ir ponia O. Jankauskie
nė iš So. Bostono. Bus kito- 
kii) pamarginimų. Prasidės po 
mišparų. Ateikite visi.

Komitetas.

mat vienas socijalistas nuste
bo, kad tiek daug surinkta. 
Norėta jo matyti sužinoti, -kur 
tuos pinigus dės. Prašo kal- 
bėtojaus paaiškinti kur surink
tus Lietuvai pinigus deda- Nors 
minėtas socijalistas nėra da
vęs,'rodosi neturėtu teisės nei 
atskaitos reikalauti, bet kalbė
tojas jam išaiškino kur sunau
dojama suaukoti pinigai. To
liaus jis klausė kas dabar val
do Lietuvą ir kas yra pirmi
ninku? Ir tą jo nežinojimą 
jam maloniai pranešė. Ma
tyti, kad viršpaminėtas soci
jalistas nemoka skaityti, nes 
kas tik skaito kokius nors lai
kraščius, tai ir žino kas valdo 
Lietuvą ir kam sunaudojama 
lietuvių aukos. Tuomet varg
šas norėjo pats užlipti ant est
rados ir savaip turbūt paaiš
kinti. Bet prakalbų rengėjai 
jam neleido. Nors-jis ir aiš- 
kinos, kad keletą panašių jam 
socijalistų. nori kad jis ką nors 
pasakytų, nors socijalistai bu
vo besirengę pagelbėti jam už
imti vietą kalbėtojaus, bet su- 
maningesni tam pasipriešino. 
Truputį buvo iškilusi pasiauba 
salėje. Tuomet užsilipo ant 
kėdės p. J. Ribinskis ir ėmė 
raminti, peikdamas jų sukel
tąjį trukšmą Nurimus, žmo
nės pradėjo skirstytis ir eiti 
namo, nes programas jau bu
vo užsibaigęs. <

Dar galima pridurti, kad mi
nėtas socijalistas visuomet su
kelia trukšmą, ar tai prakal
bos būtų surengtos katalikų ar 
tautininkų. ' Tasai cicilikėlis 
yra atkaklus, kaip mulas.

Aukuotojai.
Kun. P. Daniūnas......... $1Q.OO

Po $5.00: A. Kirvelevičia, P. 
Kirvelevičia, P. Koncarskas, J. 
Petraškevičia, A. Krušas ir J. 
Vičas.

J. Rėklaitis $3.00.
Po $2.00: A Lutvinas, J. Sta- 

siulis, A. Balandis, J. Damb
rauskas, K. Surguta, H. Ber
notas, M. Jankūnas, V. Jasi- 
nauškas, K. Pilipauskas, J. 
Orinčius ir J. Motuzą.

Po $1.00: Marcinkevičia, Žic- 
kienė, M. Rulionis, D. Petru- 
čionis, K-Valužis, F. Kuduliu- 
tė, M. Zubreckiutė, T. Stasi- 
nauskiutė, A Kilinskas, J. 
Juozaitis, L. Savickas, K. Kup- 
sis, A. Kliučnikas, M. Zig- 
montas, K. Mažutis, J. Grūz- 
dis, A. Jankauskas, L. Pau
lauskas, J. Lukoševičia, J. Lu- 
ga, G- Jonionįs, T. Daubora- 
vičią J. Steponavičia, J. Za-- 
gurskas, J. Balunėlis, J. Drau- 
čikas, A. Bernatavičia, S. Rau- 
kalas, P- Boronas, J. Balan
dis, A. Pileckis, K. Pilkaus
kas, J. Brazinskis, M. Sta- 
pinskas, A. Juršienė, J* Zo- 
kavičia, V. Taškevičia, Kol- 
minas,. V. Bražinskis, S. Ste
ponavičia, V. Dapkevičia, M. 
Brazaitis, J. Matavičia, J. Lu- 
žec&as, P. Barneikis.

Keliolika dolerių surinkta 
smulkiais^ Nekurie prašė-ne
garsinti pavardžių.

Bažnyčioj surinkta apie $70. 
Išviso rodos pasiųsta T. F. 

apie $170.00.

Aukos Tautos Fondui.
Kovo 23 vietos Tautos Fon

do skyriaus surengtose prakal
bose surinkta Lietuvos laisvei 
išgauti apie $150.00. Kalbėjo 
J. E- Karosas iš Bostono, kun. 
J. Kasakaitis ir kareivis St. 
Klimaitis.

Aukojo:
P. Kermantas................$10.00

Po $5.00: J. Gudeliauskas, K. 
Valiaska, J. Palevičius, O- Ta
mašauskaitė.

Po $2.00: P. Kajackas, A. 
Zimnickas, K. J. Kasakaitis, 
M. Nevidųnskienė, f J. Levic
kas, F. Greškiavičius, F- Šla
pelis, A. Vaitonis.

Po $1.00: J. Malceviče, J. 
Bartasis, P. Andriuškevičiutė, 
St. Klimaitis, A. Šimkūnas, V. 
Motiejūnas, P. Pramnckas, V. 
Butrimas, A- Baranauskas, F. 
Burbickas, J. Mastuckas, A. 
Gudinąs, P. Savickas, B. U- 
olzas, A. Ulozas, A. Malukas, 
J. Butavičius, J. Botaras, M- 
Stankevičius,' A. Letkauskas, 
J. Musteikis, F. Gikis, Jv Gi- 
kis,' A. Navickas, V. Puliu- 
kiutė, P. Mutremaviče, A. Be- 
liukevičius, M. Bartusevičius, 
A. Stirna, St Janavičius, J. Po
cius,' J. Kirčius, St Kopsčiu- 
kevičius, F- Šūkis, M. Pabren- 
kis, A. Mastanskas, J. Brak- 
nis, J. Špkią, K. Zlotkus, V.

PITTSTON, PA.
Kadangi visos tautos pager

bia savo kareivius, sugrįžusius 
iš kariuomenės, tai-gi ir mes 
Pittstoniečiai norėdami pa
gerbti lietuvius kareivius, ku
rių iš Pittstono lietuvių, kaip 
aprokuota 267 kariavo laike 
pasaulinės didžios karės, o iš 
tų apie 6 yra žuvę. Tai yra 
būtinai reikalinga surengti dėl 
sugrįžusių vakarėlis su progra
mų, prakalbomis, užkandžiais 
ir tt. O tam visam pasidaro 
iškaščiai. Tai-gi būtų pagei
daujama, kad visos Pittstono 
apielinkės lietuviai, kaip tai: 
draugijos, kuopos, kliubai ir 
kiti prisidėtų išdirbti pienus 
kaip būtų galima surinkti tam 
visam kas tik reikalinga yra.

Tai-gi čia yra ne vieno dar
bas ir kaip girdėtis, tai tam vi
sam Pittstoniečiai pritaria, tik 
reikia pradžios. Dėl to yra 
šaukiamas susirinkimas, be 
skirtumo pažiūrų 27 d. balan
džio š. m. 3:30val. po piet Šv. 
Kazimiero parapijos svetainė
je

N0RW00D, MASS.
' Priminimas.

Slaptai rengiamos netikėtos 
pramogos komisija veikia. Vi
si skaitytojai pasakokite ne- 
skaitantiem,s kad balandžio 10 
d. ketverge bus tas, ko dar nė
ra buvę. Išanksto pasiryžki
te tos dienos vakare nueiti po- 
bažnvtinėn salėn.

Šaipas.

PHILADELPHIA ,PA.
Kovo 23 d. tuoj po sumos 

buvo Spaudos Dr-jos kuopos 
susirinkimas. Buvo atėjęs 
gerb. kun. Kauiakia ir jis aiški
no apie reikalingumą kolegi
jos. Po ilgų aiškinimų sutver
ta kuopelė, kuri rinks aukas 
tam reikalui. Gerb. klebonas 
žadėjo mokėti kasmet po $5.00- 
Tuoj buvo renkama aukos. Au
kojo:

Kun. J. J. Kaulakis |5-00.
Po $2.00: J. Gricius, J. Poš

kienė.
Po $1.00: J. Grigaitis, Z. Juš

ka, A. Ri figai la. J. Žakas, O. 
Unguraitė, E. Kasparaitienė, 
M; Alytaitė, M. Paulis, JB. Pau
lis. /

Vystanti šakelė.

kas, L. A Bendrovės direkto
rius. Pląčiai aiškino apie 
Lietuvos Bąnką ir Lietuvos At
statymo Bendrovę. Taip-gi pa-< 
briežė lenkų šunybes. 
''Nors šiuom laiku pas mus 
Bendrovės šėrininkų nesirado, 
bet tikimės, jog ateityje Tren- 
tonieČiai rems pirkimu šėrų.

J. Jakeliavičius, prakalbų 
vedėjas prakalbo apie aukas. 
Susirinkusieji tam pritarė. Au
kavo sekančios ypatos: 
Petras Jakeliavičius.... $15.00 
Simanas Varanis............ 10.
B. Gabrilavičius............ 10.00

Po $5.00: J. Velyvis, M. Ja- 
kubavičius, J. Lapurka, K- 
Jakubavieius, J. Didžiulis, K. 
Isiavičius, A. Knezekevičia, P.| 
Pūras, J. Bučinskas, M. Bu- 
žinskas, K. Velyvis, M. Sei- 
nauskis, ^A. Učkuronis, J. Poš
kus, A. Šukiufėv P. Judiekas,
C. Bacalienė, V. Žvirblis, M. ", 
Keras, V. Palevičiuš, A. Jun- 
ča.

P. Lapiniauskas $4-00.
\Po $3.00: A Daminikaitis, j 

P. Bemadickas. M
Po $2.00:. M. Barzda, A. Žvir-C 

blis, P. Janavičius, J. Svie- ’ 
tinskienė, M. Varanienė, 
Čenkus, J. Jakeliavičiutė, 
Lasauskienė, V. Vaisieta, 
Lenkevičius.
. Po $1.00: J. Bagdonas, 
Junča, A. Keršis, F. Milina
vičius, ’R. Jakeliavičiutė, B. 
Vaitavičiutė, V. Kamarauskas, 
A. Lenkiavičius, A. Knižikevi- 
čiene, D. Gribauska^, L. Lapur
ka.

A. Kamarauskas 40c.
Viso suaukuota $182.40. 
Aukos perduota vietos T. F. 

sk. iždininkui J. Velvviui.
Visiems akotojams vardan 

neprigulmingos tėvynės, tariu 
nuo širdies ačiū.

K. Velyvis,
T. F. 55 sk. rašt.• . •

j.
A.
J.

A.

-

Komisija.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Pranešu T. F. 105 sk. na

riams ir aukuotojams, kad T. 
F. susirinkimas bus 7 d. balan
džio bažnytinėj svetainėj 7:30 
vai. vakare. Malonėkite visi 
susirinkti. Taip-gi ir kurie au
kavo delei Lietuvos laisvės, 
gausite diplomus. Gaus tie, 
kurie nemažiau kaip $10.00 au
kavo. Malonėsite ateiti į su
sirinkimą ir gausite, kurie dar 
negavote. Arba kreipktiės prie 
raštininko V. Sereikos, 170 
Tappan St., Kearney, N. J.

h T. F. 105 sk. rašt. v. €

BALTIMORE, MD.
Atsakymas “atletams.”

“Darbininko” ^Jo. 36 (516)

ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kuopos susirinkimas 

įvyks 13 d. balandžio tuoj po 
sumos Lietuvių Svetainėj. Vi
si nariai malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Geistina, kad visi atsi
lankytumėte ir naujų narių ne
pamirškite atsivesti.

LDS. 67 Kp. Rašt.
f

Narys.

pą. Wilsonui pasitraukus, ten 
pasididintų proga Leninui 
Tai-gi Europa dabar turi rink- 

~mą iš dviejų —

f

užtikau LAAC. didelius' nusi-. 
skundimus ant manęs, kad aš 
juos, jųjų “koncertą,” buvusį 
sausio 24 d. ir net jų narius'ap- 

^atletai”

ELIZABETH, N. J.
Kovo 13 d. T. F. 75 skyrius 

paminėjimui L. Tautos Šventės, 
surengė prakalbas. Kalbėjo p. 
L. Šimutis jausmingai ir griau
džiai išdėstė vargus lietuvių 
laikuose lenkų šeimynininka- 
vimo Lietuvoje. Pranešė ne
mažai žinių ir apie Lietuvos 
dabartinius vargus kaip ir kuo 
galima jiems pagelbėti.

Žmonių susirinko beveik pil
na salė visokių nuomonių ir 
pažiūrų, bet laike prakalbos 
visi ramiai klausė, tik užsi
baigus prakalbai, rinkėjai au
kų pranešė, jog Lietuvos lais
vės išgavimui surinkta apie

TRENTON, N. J.
Kadangi mūsų kolonijoje lie

tuviu parapijos nėra, tai ir lie
tuviu dienos iškilmingai ap
vaikščioti nebuvo galima. Bet 
tam tikslui vietos T. F. 55 sk. 
surengė prakalbas, kurios buvo 
kovo 23 d. š. m. Prakalbų 
vedėju buvo Juozas Jakeliavi- 
čius. Prakalboms prasidedant, 
vaikučių būrelis sugiedojo A- 
merikonišką ir Lietuviškų him
nus. Toliaus sekė vietos T. F. 
55z sk. raštininko atskaita, iš 
kurios sužinota, jog Trento- 
niečiai per pereitus tris metus 
laisvės išgavimui surinko aukų 
$1.975.22. Paskui kalbėjo p. 
L. Šimutis, prirodinėdamas, 
dėl ko ir iš keno priežasties lie
tuvių deelgatai nebuvo įleidžia
mi į Paryžių į Taikos Kon
ferenciją. Taipgi buvo per
skaityta rezoliucija arba pro
testas prieš lenką, rusų bei vo
kiečių kėsinimąsi ant Lietu
vos laisvės. Rezoliucija tapo 
priimta vienbalsiai ir išsiųsta

WASHINGTON, D. C.
30 dieną kovo Amerikos Ka

talikų universitete Washingto- 
ne įvy£o naujojo vyskupo Gu- 
lielmo Tumer konsekracija. 
Ceremonijas atliko Jo E. Kar
dinolas Gibbons ir J. E. O’Con- 
nell, Virginijos vyskupas, bei 
J. G. Curley, Floridos vysku
pas. Pamokslą pasakė J. E. 
vyskupas T. Shahan, universi- 
to rektorius. Iškilmėse daly
vavo 3 a reivyskupai, 8 vysku
pai, daugelis prelatų, vienuo
lių, universito profesoriai, stu
dentai, žymus skaitlius dva
siški jos ir didelė minia žmonių.

J. E. -vyskupas G. Tumer 
kilęs iš žymios airių giminės.' 
Savo mokslus baigė Rymo Pro
pagandos universitete, įgyda
mas daktaro laipsnį. Vėliau 
pastojo į Paryžiaus Katalikų 
universitetą kurį ir-gi užbaigė 
su daktaro laipsniu. J. E. G. 
Tumer yra autorius svarbaus 
veikalo, užvadinto “Filiozofi- 
jos Istorija. ’ ’ Šitas veikalas y- 
ra vienas iš žymiausių netiktai 
anglų, ’ kalboje, bet visoje pa
saulinėje literatūroje. Yra mo
kslininkų pripažintą kad /jo 
skolastinės filiozofijos sistema 
yra parašyta geriausia ir netu
ri sau lygios pasaulinių veika-* 
lų tarpe. Šitoji knyga yra var
tojama visose dvasiškose semi
narijose ir 'visuose angliškuo- j 
se katalikiškuose universite
tuose. N

Naujasai vyskupas mokė fi
liozofi ją Washingtono katali
kų universitete 10 melų. Ji- ■ 
sai daug prisidėjo prie vietinio 
knygyno pakėlimo ir sistemati- 
nio mokslo suorganizavimo šv. 
Treybės ir Seserų kolegijose 
prie universiteto. Mūsų uni
versitetas tuoj pasiges netekęs 
žymaus profesoriaus ir veikėjo. f

Iškilmėse visų damą atkrei
pė jo asistentai kunigai, abudu 
jo broliu. Vienas iš jų yra pro
fesoriumi Nevr Yorko (Dun- 
woodie) seminarijoje,'kitas S. 
Valstijų armijoje' kapelionu; 
vyskupas taip-gi turi keturias 
seseris, kurios yra seserimis 
vienuolėmis ir kolegijų moky
tojomis.

Mums studentams 
palinkėti naujam
laimingo pasisekimo savo
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L. D. S. Reikalai
HARRISON-KEARNEY, N. J

’i torius

Cleveland, Ohio6307 Superior Avė.

ČIA PARODOME PIRMĄ PUSLA

BALANDTS-APRIL, 1919.

Sveikiname su Linksma ALELIUJA!

PRAKALBOS!

BOSTON, MASS.

BRANGIEJI

Širdingai kviečia KOMITETAS i,

Francijos užsienio reikalų 
ministerija skelbia, būk suse
kus, kad Vengrijos raudonoji 
valdžia yra tik vaidinimas, kad 
pabauginti talkininkus.

193 HĄNOVER STR.

Reikalinga 15.000 naujų skai-j 
toju “Darbininko” diefira-

Balandžio t April 6 d., 1919

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,

(THE LITHUANIAN BUILDING CO.)

SUSITVĖRĖ SU KAPITALU $100.000.00

Farmos Farmos/Kai tavo ener

BRIGHTON, MASS.
Bolševiko atsilankymas.'

Vietos bolševikų kuopa bu
vo surengus kovo 30 d. prakal
bas. Kalbėjo Herman iš New 
Yorko. Kaip matote tai žmo- 
.gus kaž kokios kilmės. Kaip 
Braunšteinas pasivadino Troc- 
kiu, tai ir Hermanui patartina 
persimainyti į kokį nors Dura- 
kovą. Prakalbų vedėjas rė
kavo, šūkavo, kad nariai užsi
mokėti} mokestis, nes daugu
ma esu ant išbraukimo. O kai 
Durakovas pradėjo savo mar- 
malienę, tai ištikro kilo abejo
nė ar tik ne iš beprotnamio jis 
pabėgęs. Apie Lietuvos rei
kalus neužsiminė. Tarsi nese
nai išsivystęs iš m--kės.

Lietuvos pilietis.

gija ima 
silpnėti,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

V. Kuraičiui, Philadelphia, 
Pa. Nesame gavę jcfltios ko
respondencijos nuo Tamstos. 
Gal kur nors pražuvo.

A. B—das, Cambridge, Mą$s. 
Tamsta parašei daiktų, kurie 
jau po keletu kartų yra buvę 
mūsų laikraštyje, o dar prašai 
clėti be sutrumpinimo, tai to
kiame atsitikime nesunaudosi
me visai.

Valdybai, Cambridge, Mass. 
Pranešimas pervėlai atėjo.

Komitetui, Providence, R.-I. 
— Plačioji katalikiškoji visuo
menė Seimo šaukimui neprita
ria, o Amerikos Lietuvių Ta
ryba" nemato reikalo seimų 
šaukti. Jei politiškas Lietu
vos stovis bus toks kad paro
dys reikalą šaukti seimą, tai 
Amerikos Lietuvių Taryba, ku
ri stovi ant Lietuvos reikalų 
sargybos, apreikš, kad seimo 
reikia ir geri tėvynainiai tam 
pritars. Kol kas už seimą li
beralai agituoja dėl savo srovi
nio labo ir kad krikdžius kata
likišką visuoihenę.

Sv. Antano dr-jos valdybai, 
Ansonia, Ct. Tamstoms tinka 
aukščiau tilpęs atsakymas ‘Ko
mitetui.” N

‘ P R A.N E š I M A S
Naujosios Anglijos L. D- S.K 

Apskričio kuopoms.
Gerbiamosios LDS. Naujo

sios Anglijos Apskričio kuopos 
rengkitės prie LDS. Naujosios 
Anglijos^ Apskričio maršruto, 
nes artinasi pavasaris ir kiek-4 
vienas geras ūkininkas eina 
dirbti ant savo ūkės, kad, tu
rėtų naudą. Tojdel ir mes e- 
same tais ūkininkais tos bran
gios LDS. organizacijos, tai 
stokime visi į darbą kaip vie
nas, o ypatingai LDS. Nauj. 
Anglijos kuopos rengdamos 
maršruto prakalbas prirašinė- 
kime narius- prie LDS. organi
zacijos ir užrašinėkime laikraš
tį “Darbininką” ir platinkime 
visą katalikišką spaudą. To- 
delgi LDŠ- Naujosios Anglijos 
Apskričio kuopos ‘ malonėkite 
ruoštis prie maršruto ir pra
nešti apie tai LDS. N. A. Ap
skričio Valdybai, kurios kuo
pos rengsite maršrutą ne vė
liau kąip iki balandžio 15 die
nai 1919. Būtų gerai, kad 
praneštų vietą, kur bus pra
kalbos dieną ir valandą, nes 
geriau bus sutvarkyti. Maršru
tas prasidės gegužio mėnesį.

Taip-gi da atsišaukiu į visas 
tas LDS. kuopas, kurios yra a- 
pie Bostoną, kurios da nepri
sidėjo prie LDS. Naujosios 
Anglijos Apskričio, tai malo
nėki t'e prisidėti užmokėdamos 
po 5 centus nuo nario ant me
tų į Agitacijos Iždą. Pinigus 
siųskite Naujosios Anglijos Iž
dininkui M. Abračinskui. 187 
Ames St-, Montello, Mass.

Tai kada mes visi būsime su
rišti vienu ryšiu, prigulėsime 
prie Apskričio, tada galėsime 
daug daugiau nuveikti negu 
pavienės kuopos. 
v LDS. N. A. Apskričio

Pirm. V. J. Kudirka. 
_______ \

o tas ,įvyksta deL neregulerio 
virškinimo, piko skaudėimo 
ir tt., tai kuogreičiausia pasi- 
storok prašalinti priežastis, 
nes gali apsiryjišti' kitokie 
trukdėsiai, kurie gali pakrik- 
dyti visą organ’zmą. Tiktai 
sveikas žmogus gali džiaugtis 
gyvenimu. Moterys ir vyrai 
turi būti sve’kj. Silpnas ir 
nerviškas žmogus, taip kaipir 
silpna ir persidirbusi moteris 
yra slogučiu sau ir kitiems. 
Sumažėjimas fiziškų spėkų vei
kia ant nervų sistemos ir ad- 
vernai. Idant abu sugrąžin
ti į normalį sto^į, tai nerasime 
tinkamesnio vaisto, kaip

Didelės prakalbos.

Balandžio 6 d. 1919, LDS. 15 
kp. rengia prakalbas. Kalbas 
dar pirmu kartu pas mus J. E. 
Karosas “Darbininko” Redak- 

Tad-gi mieli darbinin
kai' įr darbininkės, kam rūpi 
darbininkų klausimas ir gero
vė ateikite ant šių prakalbų. 
Dar prie to bus ir kitokių-pa- 
marginimų. Prakalbų vieta 756 
Harrison Avė. L- Hantmano 
svetainėje. Pradžia 7 vai. va
kare.

Užkviečia LDS. 15 kuopos 
Korespondentas V. Š.

1) §tato naujus namu: medinius ir mūrinius.
2) Išdirba pienus namų statymui.
3) Apdraudžia namus, forničius ir kitokius ra

kandus.
4) Parduoda ir perka namus.
5) Skolina pinigus norintiems, statyti namus ant 

lengvų išlygų su mąžu nuošimčiu.
6) Užims visus darbus statymui ne tik Ohio val

stijoje, bet ir kitose valstijose. Turintieji tokius 
darbus, praneškite Bendrovei.
. 7) Kaip tik bus galima, turėsime Laivakorčių
Agentūrą ant visų linijų ir siunti nešime pinigus į 
visas (JaH s svieto. Aprūpinsime saugiai. Bendrovė 
jau pradėjo darbą ir varo pirmyn. U

8) Lietuviij Statymo Bendrovė remiasi ant to, 
kad aprūpintų Lietuvą tėvynę, statant namus ant 
tų vietų, kur yra sunaikinta baisįos karės.

Lietuviams gera proga prisidėti prie šios taip 
naudingos Bendrovės, kuri nemažai galės prisidėti 
prie atstatymo namų Lietuvoje.

Pasiskubinkite nusipirkti Šerus, nes jau nedaug 
liko ir eina kaip cukrus. Mat lietuviai supranta 
jau kokią naudą gali turėti iš tokių Bendrovių k'aįp 
Lietuvių Statymo Bendrovė.

Šios Bendrovės šėrai po $25.00. Neparsiduoda 
mažiaus kaip 2 šėrai už $50.00.

Jau inkorporuota sulig Ohio valstijos teisių ir 
yra po valdžios priežiūra, taip, kad pinigai indėti 
negali žūti.

Už indėtus pinigus Bendrovė moka dividendų 
4 nuoš. Šerus galima pirkti ir už Liberty Bondsus. 
Reikalaudami platesnių paaiškinimų kreipkitės laiš
kais žemi aus nurodytu adresu. Clevelandiečiai at
silankykite į ofisą. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 9:30 
vai. vakare. Adresuokite taip:

“Mano tėvas vartoja jį ir ta
po paliuosuotas nuo ligos. Jis 
giria labai.” Taip rąšo Mr. 
Matt Molek iš Silvqrbow, Mon
tana, gruodžio 26, 1918. Tas 
reiškia, kad Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine yra ge
riausias vaistas dėl visokių vi
durinių ligų, kaip tai nežleb- 
Čiojimo, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo ir silpnumo. Ge
ri vaistai yra visuomet reika
laujami, neatsižvelgiant į tai, 
kad tax’ai ant jų nežmoniškai 
pakilo, visgb Triner e Ameri
can Ehxlr ir Triner’s Angelica 
Bitter Jonikas, tiktai bishutį 
pakilo. Biskutį aųgštesnė kai
na tai tiktai užlaikymas tos 
pačios geros rūšies. Triner’s 
Linimentas yra žinomas visur 
kaipo pasitikimas vaistas nuo j 
reumatizmo, neuralgijos, išsisu
kimo ir tt Kiti Triner’ vais- Į 
tai yra parduodami už tą pa
čią kainą ką ir pirmiau. Jo- 
soph Triner Company, 1333 
1343 So. Asltland Avė., Chic/ - 
go, III. (Adv.)

BRIGHTON, MASS.

Svarbus bertaininis susirin
kimas LDS- 22 kuopos bus pėt- 
nyčios vakare balandžio 4 d. 
1919 m. Lietuvių Svetainėj 22 
Lincoln St., Brighton, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Gerbiamieji viršminėtos kuo
pos nariai i/ narės visi susirin
kit, nes turim svarbių nutari
mų, ypač turim prisirengti prie 
rinkimo parašų 12 d. šio mėn. 
Beto bus svarstomi ir kiti svar
būs reikalai.

Visus kviečia kuopos
Valdyba.

Prakalbų
Maršrutas Porto-Glory X 

kuri tiesiog stebuklingu būda *|* 
išvalo kraują, afbudavoja mū- *♦* 
sų kūną, sustiprina nervus ir *♦* 
išgelbėti tuos nelaiminguosius, *♦* 
kuriems gyvenimas jau yra *♦* 
pasidaręs betiksliu. Žmonės *♦* 
ištižę, išbjiškę ir nervuoti at- 
gauna atgal sveikatą pasigcl- ♦ 
bedami “Parto-Qlory,” atgau- 
na taip-gi veido skaistumą, X 
normalį svarumą ir norą gy- X 
veųti. X

Išbandyk ją šiandie ir užsa- X 
kyk jos bonką, kuri kaštuoja X 
$1.00, 6 bonkos $5jQ0. X

APTEKA PARTOSA, X
160 2-nd avė. Dept. L. 3. X 

New York City. X(G. 22)'A

dbtboit, mich.
Nedėlioję 23 d. kovo mūsų 

bažnyčioje įvyko nauja tvarka, 
katra sužadino, žmonėse meilę 
ir vienybę. Jau yra XI metų, 
kaip susitvėrė lietuviška para
pija. Bet vis-gi nebuvo ma
tytis tikro gyvumo. Žmonės 
skirstėsi į įvairias partijas ir 
rėmė svetimtaučių bažnyčias. 
O daug ir tokių buvo mūsų 
tautiečių, katrie tikėjo į neza
ležninkų Mickų. Darjėra ke
lios savaitės laiko kaip čionai 
klebonauja kun. F. Kemėšis. 
O atmaina yra jau labai didi. 
Žmonės sukruto visuose kam
puose. Pradėjo vienas kitą 
raginti prie darbavimosi išvien 
tautos ir Bažnyčios naudai.

Minėtą dieną, po pamaldų 
buvo parapijos susirinkimas. 
Labai puikiai viskas nusisekė 
ir. visi, liko pilnai užganėdinti. 
Iki šiol parapijoje buvo labai 
keista tvarka, bet nuo buvusio 
sjisirinkimo įvyko nauja tvar- 

• ka ir visiems aiškiai supranta- 
f ma.

Taip-gi tą patį vakarą L. Vy
čių kuopa buvo surengusi pra
kalbas bažnytinėje svetainėje. 
Žmonių buvo daug. Gan ra
miai užsilaikė. - Pirmiausia 
choras sudainavo lietuvišką ir 
amerikonišką himnus. Ant 
pjjano paskambino vienas iš žy
miausių Detroit’o vyčių. O 
po to sekė prakalba. Pirmiau
sia kalbėjo p. M. Zujus# “Vy
čio” redaktorius. Jisai labai 
puikiai nupiešė apie mūsų šios 
dienos reikalus. Toliau sekė 
gražios deklamacijos ir skam
binimas pijano.

Galop prakalbėjo didis mū
sų tautos ir tikybos mylėtojas 
gerb. klebonas kun. F. Kemė
šis. Jisai kalbėjo gan ilgai ir 
labai naudingai. Aiškiai nu
rodė katalikų demokratų padė
jimą ir jų tikslą. Ragino jau
nimą rašytis prie Vyčių.

t ‘ v

Tik vien farmos lošia 
puikią rolę.

Tai-gi mielas skaitytojau 
apgalvok, gal ir jūs būsite lai
mingesnių nusipirkęs farmą, 
negu kur mieste stubą, o po 
tam badauti. * Fermeriai ne
kenčia bado ir jie neturi ^oso 
ant savęs. Farmeris visuomet 
linksmas su savo šeimyna va
sarą ir žiemą. Vasarą links
mą -pažiuręjus- ant laukų, kaip 
puikiai viskas auga, o žiemą 
linksma kad pilni tvartai gy? 
vulių, pilnas^ svirnas duonos na, 
o ko daugiau reikia žmogaus 
gyvenime. Žmogus kasdien 
namieje džiaugiesi sykiu su vi
sa šeimyna ir nereikia bėgt 
tamsoje į darbą ir iš darbo ir 
būti paskirtą laiką, nežiūrint 
ar sveikas ar sergU Nedirb
si, nevalgysi. O ant farmų 
to pavojaus nėra. Tai-gi ger
biamieji lietuviai, norėdami 
pirkti farmą, atvažiuokite pas 
mus ir nusipirkite sau puikią 
ūkę tarpe savo brolių lietuvių. 
Vieta apgyventa lietuviais ir 
mes turime parapijas ir drau
gijas. Mūsų vaikai žaidžia 
lietuviškai, lošia teatrus ir tt. 
Taip-gi včia mes katalikai turi
me sutverę draugystę Šv. Anta
no, kad apsaugoti lietuvius per
kant farmą nuo visbkių netei
singi} agentų ir skriaudikų. 
Mes parduosime puikią farmą 
koteisingiausia be skriaudos/ 
Padarysim gerus raštus, žo
džiu sakant, patarnausime jūsų 
reikale veltui. Tai yra tiks
las draugijos šv. Antano Cus- 
ter, Mass. Ši draugija turi 
daug farmų ant pardavimo. 
Anglai matydami kad mes par
duodame daug farmų, tai jie 
daugiau atėję mūs prašo, kad 
parduotume jų puikias far
mas. Mes norime kad tos vie
tos būtų apgyventos lietuviais 
ir kad visi svetimtaučiai palik
tų puikias ūkės su puikiais bu- 
dinkais ir sodnais, mašinomis 
ir gyvuliais. Dabar laikas 
pirkti farmą. Atvažiuokit, ar
ba ndrėdami platesnių žinių, 
kreipkitės prie šv. Antano 
draugijėlės, Custer, Mich.

Ohster, Mich. lietuvių mies
telis guli ant kelio bėgant iš 
Grand Rapids, MicE. Į Luding- 
toną tik 11 mylių. Į rytus nuo 
Ludingtono mes čia Custer’yj 
turime visokių produktų mar- 
ketus. Taip-gi pora anglų pra
šė mūs parduoti Custer’yj jų 
štorus. Jeigu kas norėtų bū
ti tarpe mūs biznierių, galite 
atsišaukti. Mums reikia turė
ti savo tautos kelias krautuves.

Kas važiuosite į Custer, 
Mich., pasiklauskite kur gyve
na Chas Daunoras, tai jums pa
rodys, nes ponas Daunoras gy
vena pačiame mieste ir yra šv. 
Antano draugijos viršininku.

, CHAS DAUNORA,
Box 7, Custer, Mich.

Lietuvių Statymo • . 
Bendrovė.
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Paieškojimai ir
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.50c. 
$1.00

Nediliomfa 
nuo 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakare.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPLNĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

PARSIDUODA PIGIAI 
TONIKO DIRBTUVĖ

Parduodu geriausią dėl biznio 
TONIKO DIRBTUVĘ. Daug lie
tuvių ir lenkų pirkėjų. Gera vie
ta dėl lietuvių. Parduodu iš prie
žasties ligos. $2.500 cash, o kitus 
ant labai lengvų išlygų. Atsišau
kite į 31 Honghton St., Somervil- 
le, Mass. Netoli Inmau Sųuare. 
Tel. Somerville 6290.

Paieškau DARBO BUČERNE- 
JE. Taip-pat galiu būti koopera
cijoms arba privatiškoms krautu
vėms už vedėją. Gerai suprantu 
'tą darbą. Kalbu angliškai, lietu
viškai ir lenkiškai. Jeigu būtų 
kam reikalinga, kreipkitės šiuo 
adresu:

Juozas Jankauskas,
22 Calwary St., Waltham, Mass.

♦

Paieškau puseserės M. Dobiliu- 
tės, po vyru Kučinskienės, paei
nančios iš Suvalkų rėd., Vilkaviš
kio apskr., Lapankos kaimo. Prieš 
6 metus gyveno Scotland’e (Ang
lijoj) Bellshill mieste, o po tam iš
keliavo į Ameriką, bet kur randa
si dabar — nežinau. Kas žinote ar 
patįs, 
resu:

Noriu gauti darbą pas lietuvius 
arba lenkus prižiūrėti namus ir 
vaikus. Kam reikėtų, galite ma
tyti vakarais nuo 5 vai.

Julė Miliauskienė,
68 Tudor St., So. Boston, Mass.

Vietinės žinios.

Aš Antanas Brazauskas paieš
kau savo pusbrolio Viktoro Račo, 
Kauno gub., Raseinių pav., Man- 
kūnų vai., Ražaičių kaimo. Jis 
pirmiaus gyveno Waukegan, I11ą 
o dabar nežinau kur. Meldžiu at- 
sišaukt šiuo adresu:

Antanas Brazauskas, 
Bratle Str. C., Atrol, Mass.

Mikas Tenderiu kuris pribūda
vo į Greenfield, Mass. ir turėjo bū
tinai pribūti j Bostoną, Mass. su 
labai svarbiais reikalais yra pra
šomas pranešti yptiškai arba, laiš
ku, ar kitas žinantis duokite ži
noti apie jį šiuo adresu:

Juozas Prūsik,
2 Solon St., Grienfield, Mass.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
PIRM. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., Norwood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė,

28 Story St., So. Boston, Mass. 
RAŠT. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., Norwood, Mass. 
KASIERIUS* — M. Abračinskas,

187 Ames St., Montello, Mass. 
KASOS GLOBĖJAI — Ona Ne- 

vuliutė, 22 Chapell st., Nor- 
wood, Mass. ir E. Roženiukė. 
148 Ames St., Montello, Mass.

Julijona Levonienė,
8 Brudge Str.

S. S. Glasgow, Scotland.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER 8T.Z

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

D. L.K. KEISTUČIO DR-JOS 
I VALDYBOS ADRESAI '

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas'Adom a vičius, 

12J Bowen SL, So. Boston, Mas& 
VICE-PIRM. — Vincas .Zalieckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. ; 
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas,

104 Market St., Brighton, Mass.

128 Heath St., Rosbury, Mass.
| KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

244 D Street, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

T3O Bowen St., So. Boston, Mass. 
D. L K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiaus 
naujų narių su savim atsivesti.

Paieškau giminių: švogerių ir 
dėdžių; paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Šidlavos par., Pranas 
Junukas kaimo Paidupių, Vincas. 
Adamaitis kaimo Bultkarčių. Jie 
gyveno Chicagoje, III. Tarnas Vaz-; 
nis gyveno Brooklyn, N. Y. Jie __ _______ ___
patįs ar kas kitas malonėkite at- FIN. RAŠT. -t- Juozas Kavaliauskas, 
sišaukti šiuo adresu:

Vincas Vaznis, *
414 Ėst St., New Britan, Conn. j

Vaidins “Girių karalių.”
Tik dabar išėjo iš spaudos ‘ ‘ Gi- 

| rių Kralįus,” p. M. Petrausko 
kompozicijos. Bažnytinis cho
ras nieko nelaukdamas čiupo 
ir rengiasi kuogreičiausia ioŠ- 
ti. Praeitą nedėldienį kuvo 
30 d. p. . Karbauskas pradėjo 
dalinti roles- Daugumas jau 
gavo, bet da nevisi. Kaip ži
nome; prie bažnytinio choro 

i- priklauso So. Bostono geriau
si dainininkai^ bei solistai, 

j Tai iškalno tvirtinu, jog jie
~ “Girių Karalių” atlos koge-

riausia. Taip, ir pats “Girių 
Karalius” yra puikus veika- 

[ las. Tad Bostoniečiai už trum
po laiko turės progą pamaty
ti puikų veikalą.

Be to, bažnytinis choras, tu
rėdamas gabų vedėją, ?ada po 
Velykų nemažai rengti koncer- 

*tų. Ir kadangi jau daug dr-jų 
ir organizacijų prašė solistų, 
kad jie prisidėtų prie jų ren- 

' giamų vakarų su savo daino
mis, tai p- M. Karbauskas su 
savo solistais yra labai 
“busy.” Ir matyt dirba su 
atsidavimu, kad prisirengus 
kuogeriausia-

Tai-gi po Velykų, kaip Bos
tone, taip ir apielinkh} mieste
liuose p. AI. Karbauskas yra 
pasirengęs palinksmvt lietu
vius kiekviename užkvietime.

Bostonietis.

Susirinkimas. L. Vyčių 17 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
buvo kovo 3 Od. šv. Petro po- 
bažnytinėj salėj. Buvo skai
tytas laiškas nuo Jono Vilki- 
šiaus iš Montreal, Canada, bu- 

■ vusio kuopos kasieriaus. Laiš
kas priimtas su atsistojimu ir 
ranki} plojimu. Išreikšta pa- 
dėkavonė už jo pasidarbavimą 
17 kuopai ir už jo pasižadėji
mą ant toliaus darbuotis L. Vy
čių 17 kuopai. Buvo rinkimas 
naujo kasieriaus. Išrinktas 
darbštus jaunikaitis ir gerai 
visiems žinomas Petras Rūta. 
Buvo skaitytas laiškas nuo 
Centro Valdybos, kur buvo nu
rodyta reikalingumas ir. pato
gumas turėt savo spaustuvę. 
Visi sutiko darbuotis kiek iš- 
'galint ir išrinko komisiją iš 
dviejų J. Meškausko ir F. A. 
Zalieckio, kuriuodu pasirūpįs 
surast būdus kaip galima būt 
daugiausia surinkt aukų. Tu
riu primint, kad šį sykį visi 
gyvai tarėsi apie dr-jos reika
lus- Nekurie buvo prisiminę 
apie, išrinkimą komisijos delei 
ateinančios vasaros išvažiavi
mo. Turėdami permažai lai
ko atidėjo ant kito susirinki
mo. ■

Gerai žinomas.

Balandžio 5 d- pobažnytinėj 
svetainėj bus Marijos Vaikelių 
mėnesinis susirinkimas 2 vai- 
po pietų. Bus svarstoma apie 
Velykų vakarą. Visus narius 
kviečiam atsilankyti.

Balandžio 20 d. bus Marijos 
Vaikelių Draugijėlės vakarėlis. 
Bus sulošta teatras, “Gėlės 
ant tėvo kapo.” Bus drilius, 
dialogai, maži veikalėliai ir bus 
kitokių pamarginįmų.

Įžanga maža.
Visus kviečiame.

Kotrina švagždžiutė, 
Sekretorė.

būtų išrinkta valdyba dėl su
tvarkymo visų vietinių reikalų 
ir kad paskirtose dienose rin
kimui parašų po peticija būtų 
išgauta leidimas iš vietinės val-

• džios rinkti parašus ant visų 
viešų vietų, kaip tai: ant gat-

> vių, svetainėse^ dirbtuvėse, stu- 
bose, žodžiu sakant, kad suren-

• gus didžiausią demonstraciją 
visoje Amerikoje taip, kad val
džia ir visi laikraštininkai tu
rėtų atkreipti atidą jog mes e- 
same LIETUVIAI o ne lenkai 
ir mes norime ir reikalaujame 
Lietuvai neprigulmybės ir pa
tiems išsirinki tinkamą val
džią Lietuvos gyventojams, o 
ne mūsų priešams, kurie deda 
paskutinias pastangas užgrieb
ti mūsų žemę ir pavergti mus į 
amžiną vergiją.

Tai, vardan Lietuvos nepri- 
gulrtiybės ir jos gyventoji}, dar
bininkų laisvės, nepasigailėki
me darbo, pinigų, sveikatos ir 
gyvasties, jeigu to Lietuva iš 
mūs reikalauja. Dirbkime elek
trikos greitumu visi, kaip vie
nas be skirtumo ir žiūrėkime 
kad Lietuvos balsas pasiektų 
kiekvieną lietuvį bei lietuvaitę 
ir kad atėjus balandžio 12 ir 13 
dienoms ne-tik, kad patįs pa
sirašytume, bet, kad kiekvie
nas surinktume kodaugiausia 
parašų svetimtaučių. Lietuviai 
turi pasirašyti nuo mažiausio 
iki''seniausiam ir tai visi.
Kolonijoms kur bus reikalinga 

kalbėtojų, kad paaiškinus gy
vu žodžiu svarbą ti} dienų, at
sišaukite laiškais į Lietuvos 
Neprigulmybės ofisą, 315 Bro- 
advay, So. Boston, Mass., o bus 
suteikta visos reikalaujamos 
informacijos.

Taip-gi galite kreiptis kas- 
link informacijų prie kurio 
nors iš valdybos nario: 
Pirm. A. Ivaškevičius, 

1622 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 31.
Vice-Pirm. M. Venis,

28 Story Str., ' 
So. Boston, Mass.

Sekr. A. F. Kneižis,
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 620?

Fin. Sekr. V. Varžinskaitė,
28 Story Str.,

So. Boston, Mass. 
Kasierius J. Kovaliauskas, 

32-34 Cross Str.,
Boston, Mass.

Tel. Richmond 2864. r 
Komisijos nariai: Z. Gurkliu

tė, M. Čižuvienė, D. Šapalis, J. 
Acius, A. ^Naudžiūnas, S. Jaku
bauskas ir N» Gendrolis.

Visus laiškus adresuokite 
šiaip:

Lietuvos Neprigulmybė, 
315 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Visų draugijų Pirmininkai, 

Sekretoriai ir kiti valdybos na
riai šaukite susirinkimus ir 
ruoškitės prie to didelio darbo. 
Kaip tik susiorganizuosite, pra-. 
neškite Lietuvos Neprigulmy
bės Komitetui viršminėfu adre
su^ kiek reikės peticijų blan
kų, apgarsinimų ir kokių. Visa 
kas bus reikalinga ir ko patys 
negalėsite padaryti, praneškite 
mums. Darykite taip kad mū
sų parašai atkreiptų pasaulio 
politikierius ir kad mūsų tėvy
nei butų užtikrinta neprigul
mybė.

Į vienybę visi lietuviai! Į vie
nybę visi darbininkai! nes nuo
sprendis Lietuvos likimo arti
nasi ir todėl subruskime ir ap
reiškime mūsų norą liuosybės 
ir neprigulmybės Lietuvai, nes 
talkininkai užmiršo Prezidento 
Wilsono 14 punktų, kuriuose 
buvo užreikšta mažųjų tautelių 
likimas, priklauso nuo jų apsi
sprendimo. Dabar-gi jau aiš-

V •

VARDAN LIETUVOS 
NEPRIGULMYBĖS 

Atsišaukiame į visus Naujos 
Anglijos lietuvius ir lietuves 
stoti petįs į petį ir kogreičiau- 
sia sutverti komitetą kiekvie
noje kolonijoje, kurie pasirū
pintą prisirengti taip, kad ne
liktų nei vieno lietuvio ir pri
tariančio lietuviams svetimtau
čio nepasirašiusio po peticija. 
Sujungkime visas pajėgas ne
atsižiūrėdami į partijas ir įsiti
kinimus, kad atėjus balandžio 
12 ir 13 dienoms būtute gerai 
prisirengę padaryti didžiausią 
demonstraciją, mass-mitingus 
ir tam panašiai, kad galėtute 
sutraukti visus lietuvius ir 

s. Suvargusi Lie- 
mns į pagelbą.

aus kiekvie- 
a lai sušau- 

“mass-mee tingų,” žodžiu, 
kais idant kągreičiausiai1
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valstiją ir todėl didžiausis pa
vojus gręsia Lietuvai nuo Len
kijos ir jeigu mes nepasisteng
sime surinkti 1,000,000 parašų 
ir pasipriešinti tiems norams, 
tai mes turėsime likti lenkų 
vergais taip kaip mes vergavo
me ligšiol.

Į darbą už tėvynę.
Lietuvos Neprigulmybė.

A. Ivaškevič, Pirmininkas-
• A. F. Kneižis, Sekretorius.

Nelaimė. Subatos vakare, ko
vo 29 d. nuskendo City Point 
juroje p. Jašiūnas. Jis nuėjęs 
su- savo draugais į City Point 
pasiėmė laivelį nuplaukė to
liaus nuo kranto ir,supranta
ma bangų pagautas nuskendo. 

! Jo draugas nesulaukdamas bė- 
gO šaukti pagelbos, bet tamso
je nieko negalėjo daryti. Ant 
rytojaus rasta kūnas išmestas 
ant kranto su laiveliu.

Iksas.

Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę 
Garsintas “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį.
” tris sykius

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

l 
“DARBININKĄ.

_______ •
Tel. Jamaica 1831—W. v.

Cambridge 1235—J.
RUSAS DAKTARAS

DR. N. A. GLEB0W.
Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass. 
OFISO_,VALANDOS: Nuo 1 iki i 

ir nuo 7:30 Iki 8:30 vaL va
karais, nedėliomis nuo 12 iki 
1 vaL po pietų.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain,, Mass. «

BRIGHTON, MASS.
Indomios prakalbos buvo 16 

kovo Tautos Fondo 137 sky
riaus surengtos Lietuvių Sve
tainėj. Prakalbi} vedėjas p. B. 
Ajauskas atidarydamas prakal
bas trumpai pakalbėjo, ragin
damas visus prie vienybės Lie
tuvos reikaluose. O po to kal
bėjo kun. kapelionas Jonaitis. 
Gerb- kalbėtojas apsakė baise
nybes karės lauko. Kalbėjo iš 
dviejų atvejų. Publikos buvo 
pilna svetainė. Visi ramiai 
klausės, akis į kalbėtoją įsmei
gę. Padeklemavo Brightonie- 
čiams visiems gerai žinoma p. 
E. Valavičiūtė ir jaunas vai
kelis p. Jonušas. Tap-gi prie 
progos nepamirškite parinkti 
auki} Lietuvos reikalams. Au
kavo Petras Grigas iš Chelsea, 
Mass. 25 dol. A. Prilgauskienė 
ir V. Valeika po $5.00. B. K. 
Lengerdai $2.00. A. Savickas, 
A. Kadžis, Žiurauskas, J- Rau- 
daliunas, M. Liaudanskienė, A. 
Planis, M. Batakienė, S. Z. 
Railas, V. Savickas, P. Lebi- 
kaitė, K. Binstribas, B. Vaš
kienė, V. Giedrėnas; A- Janu
sas, A. Baužinskas, A. Savic
kas, AI. Burokiutė, A. Dainiu- 
niutė, AI. Aliutas, J. Cijaus- 
kas, S. Papšis, A. OveTka, J. 
Bagdzevičius, S. Radžius, K- 
Kaupas, J. Dirsa, K. Kubi
lius, M. Bucevičienė, Af. Beiga, 
P. J. Akunevich, S. Zakauskas 
po $1-00’ A. Janušienė, P. Za- 
blackas, O. Bičkienė, C. Ka
linauskaitė; K. Bingelis, J. Ba
cevičius, J. Dalėnas, D. Meš
kauskas, P. Jukėnas, D. Arn
ionis, K. Andrijauskas,. K. 
Bumidas, Z. Stoškus, L. Milius, 
S. Česnauskienė, Z. Dambraus
kienė po 50c. M. Perukinas pa
sižadėjo $10.00. Išviso aukų su
rinkta $83.70. Prakalbos įvyko 
dėka p. B. Ajausko. Šisai mū
sų veikėjas yra tikrai brangus 
žmogus. Užsipelno padėkos vi
sų gerų tėvynainių.

Brightonietis.

BRIGHTON, MASS.
28 kovo laikytame susirinki

me Šv. Jurgio Dr-jos nuo Cam- 
bridgiaus lietuvių buvo prisių
sta atstovas A. Vaisiauskas su 
paraginimu rengtis ant 12 ba
landžio, rinkti parašų. Žino
ma, širdingas buvo priėmimas.
Šv. Jurgio Dr-ja nuo savęs iš
rinko viršminėtam tikslui 12 
atstovų. Pirmas atstovų pasi
tarimas bus 4 balandžio, sykiu 
su LDS. 22 kuopos susirinkimu. 
Dr-jos pirm. B. Ajauskąs pra
nešė linksmą naujieną, kad at
sidarysianti vaikų lietuviška 
mokykla ir prisižadėjo atva
žiuoti pamokinti Cambridge’io 
lietuvių.kleb. kun. P. Juškaitis. 

Dumplespandis.

Paieškau dukters Liudvikos 
Bendokas pabėgusios su vyru. Ji 
yra 5-Jdų pėdų ir 1 colio aukščio, 
plaukai tamsiai geltoni, biskį pa
linkus, ploščius (coatas) rudas, 
juodas plušo kalnierius ir ant 
rankovių apdėta tokiuo pat. Ji 
turi su savim paveikslus ant atvi
rutės jos pačios, o kitas visos šei
mynos. Ji 17 metų amžiaus, kal
ba angliškai ir lietuviškai. Vy
ro pavardė Domininkas Buivy
das, angliškai vadinasi (Dian 
Bubed), nedidelis, tamsiai raudo
nas, plaukai tamsiai geltoni, ka
reiviškais drabužiais ir kalbant 
galima pažinti, kd kauniškis. Ne
sibijokite atsišaukti paty3, nieko 
nebus blogo ir man kaipo tėvui 
bus ramiaus, o jei kas aptėmysi- 
te juos, meldžiu man pranešti už 
ką būsiu dėkingas. Adresas: 

Aleksandra Bendokas,
458 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Paieškau sūnaus Petro Kazlaus
ko, arba angliškai Peter McLas- 
key; gegužio mėn. 1914 m. prisi
rašė liuosnoriu važinėti ant laivų 
Britanijos armijoj (Prince Lane). 
Gyveno Škotijoj (Anglijoj) Bum- 
bank’o mieste po numeriu 14 
Baurdes Str. Bet kur randasi da
bar nėra žinios. Gavau 5 kovo, 
1919 m. iš valdžios "žinią, kad jis 
yra gyvas ir yra pabėgęs nuo lai
vo į New York’ą. Kas žinote, ar
ba paties meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:

Katarina Kazlauskienė,
50 Crown Str.,

S. S. Glasgov., Scotland.

ANT PARDAVIMO.
Namas su 8 kambariais, 2 2-jų 

šeimynų. Rendos po $16.00. 
Parduosiu už $1500. Įmokėti kiek 
kas išgalės, nes aš būtinai turiu 
parduoti šį mėnesį ir išvažiuoti 
ant farmų.

Namas visai arti prie karų ir 
dirbtuvių. Norintieji pirkti atsi
sukite nuo 5 vah kiekvieną vaka
rą arba nedėliomis. Adresas: 20 
Washington PI., Hyde Park, Mass.

Paieškau savo draugo Motiejaus 
Padalskio, Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Alytaus miesto. Į Suv. 
Valstijas atvažiavo 1910 m. Gir
dėjau, kad apsigyveno Detroit, 
Mich. Aš turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kitas atsišaukite šiuc 
adresu:

F. Žakas,
1027 E. 69-th St., Cleveland, Ohio.

Suv. Valstijose fanpų yra 6.- 
717.000. Dirbamos žemės 1918 
metais buvo 367.738.000 akrų, 
o 1909 m. buvo 311.293.382 ak
rų. Reiškia per 10 metų aria
moji žemė padidėjo ant 56 000 
000 akrų.

ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. |
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis-boro. Dispepsija S 

nevirinimas pilvelio, nmlabnėjlmas kraujo, inkstų, nervų ir abemaTsnįj 
V”° fc’TllrJbnvan nubojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-1 

sur 'ėmėjau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rubežių,t 
,neFavan R*vo sveikatai pagelbos. . j

^Salutaras vaistų, Bltterlo Kraujo valytojo,!

Puikiausių. LIETUVIŠKŲ AT
VIRUČIŲ galima gauti “Darbi
ninko” Knygyne. Tuzinas už 20 
centų. Agentams duodame nuo-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadtvay,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė,
259 Atkens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

%
PIRM. — Motiejus Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester 6973-W. 

VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Boston, Mass.

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas.
262 Fourth Stl, Room 7.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,
292 E St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaite,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 AVinfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija Laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. ba
landžio 3:30 vai. po pietų.

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote vikį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas^arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos ' Gydo visokias ligas
1-3 P. M. 7-S P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisrkai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr. J.H. Staknevičiu^
234 Lafayette St., Kamp. 

Ofiso valandos:
D-11 RYTI
2-4 RO P t ETŲ

6-8 VAKARI

Jefferson et,.
NEWARK. N. j.

TeleM°X*et 9268

padarys veidą^ 
BALTĄ. Pra-

‘Kad būt gražiu
Vartok tą mostĮ, Ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
Salina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa> 
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct

Bell Phone Dickinson 3895 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadeiptia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas}

Nuo 9 rito ild 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo6iki9P.M, 

Ne4ele«isiM 4 eepittu. . •as skaityto
jas, arba narys prisideda prie 
“Darbininko” dienraščio įkū
rimo.

PLAUKU SLINKIMĄ.

praialina
odo« saldos, angina plaukus priduoda

kai bus
galvoja bus frrs. plcis-

ir plaukaikanos iinyks ant
neslinki dandans!

Refltalaujanf prisiusima Jum pač

SALUTARAS, Chemical Institation, J. B 
1707 S. Halsted St. Tel. Canąl 6417.

i u nuoširdžiai kreiptis

atizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė- 5 
llvaa atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas x 

Ine. Vidurią rėžimas išnyko po užmušt-Z 
an kas savaitė po butelį Sahitaras. T 
načiau tokį skirtumą kaip tarp 
ai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė- 
nkin visiems savodraugams ir pa- 

prfe Salu-

g VYRAI IR MOTERYS
įi Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko 
o kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- 
jg dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
□S luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- 

jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su maniui.

3 NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
K -LMano ofisai yra įtaisyti su Vėliausios mados elektrikos ir 
=3 medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
53 negelbsti, šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo 
įJS terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 

budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
Oe kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- 
nS dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
ri įėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

I DR. GIBBS
=D673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 
g , Teatro. BOSTON, MASS.

JUS GALITE SULAIKYTI

reikalinga maišia.
Dermafuga C adam kad Jusfl Ptaas-

irelnus Ir skaistus.

ta suvis dykai iibandymni ssanpala.
Prisiuskite 10 e. stampomis penius

Him IMu, gausi ilbandymai debiute
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL S^ECIALTIES CO.




