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NEUŽSITRAUKIME ŠEŠĖ- ■ 
Į LIO ANT SAVĘS IR 

ŠMĖKLOS ANT LIE
TUVOS.

Amerikos lietuvių kvotimui 
'diena artinasi. Turime stoti i 
prieš pasaulį ir išlaikyti svar
bius kvotimus, kvotimui iš sa
vo tautiško susipratimo, susi- 
Klausimo ir mokėjimo pagal 
savo autoritetingų įstaigų pa-1 
liepimą atlikti tūlą darbą.

Lietuviai, čia bus kaipir 
brandos kvotimai. Parodysi
me ar esame pribrendę prie sa- 
varankvbės, ar jos visi reika
laujame.

Tie kvotimai yra tai surink
ti 1.000.000 per dvi dieni.

Kiekvienam tikram tėvynai
niui tasai mūsų išbandymas iš- i 
rodo menku. Jis gerai su-1 
pranta reikalo svarbą ir mielai | 
sutiks padėti savo parašą. Bet 
yra nerangėlių, neįžiūrinčią šio 
darbo svarbos. Užtad supran- 
tantieji stokite darban, įjudin
kite atsilikėlius ir kad jie pa
duotų savo balsą už Lietuvos 
neprigulmybę.

Broliai ir sesers, supraski- 
tey* jog dabar balsuojame ar 
norime LietuvaTneprigulmybės 
ar ne- Nebalsuojantieji ro- 
kuosis arba nepaisančiais apie 
Lietuvos likimą arba norin
čiais, kad Lietuva būtų po ka- 
capu arba palioku.

Vyrai, moters ir vaikai bal
suokite už Lietuvos neprigul
mybę.

Vilimės, jog kiekvienoj ko
lonijoj jau susitvėrė komitetai

v •

ORGANAS AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. ŠV. JUOZAI DARBININKŲ SĄJUNGOS.

i parašų rinkimo. Jie savo dar
ybą varo. Bet jokis didesnis 
: darbas neatliekamas be kliūčių. 
I Ir dabar komitetai turi trukdė- 
i šių, nevisur darbas eina sli- 
• džiai. Ne kiekvienas komite
to narys apsiėmęs darbą, atlie- i 
ka, kaip reikiant. Gali atsi-1 
tikti, kad prie to svarbaus Ii e- į 
tuviams darbo vedimo prisi- 

i plaks koks išdavikas, lenko- 
manas, ar kitoks Lietuvos prie
šas. Jis trukdys darbą. Greit 
pažinkite tokius ir prašalinki- 
.te. Bet kliūtys, trukdėsiai 
arba ardytojai neprivalo jiems ' 
mažinti drąsos, energijos ir no
ro veikti. Tikrus veikėjus 
kliūtys paakstina prie smar
kesnio veikimo ir užsidegimo- 

I Būkite tikrais veikėjais ir lau- 
j žykite visas kliūtis ant savo Į 
I kelio.

Nepasisekimas šito darbo už
trauktų ant mūsų šešėlį ir 
šmėklą ant Lietuvos. Nepasi
sekimas suteikti} begalinį šalti
nį džiaugsmo Lietuvos nepri- 
gulmybės priešininkams.

J ’adarvKime, kad tas darbas 
Šauniai nusisektų.

Parašai turi būti renkami ir 
menkiausiose kolonijose.

Po peticija turi rašytis ir 
Kanados lietuviai.

Nepasigailėkite to juodylos 
lašelio, kurio reikės parašymui 
jūsų vardo pavardės ir adreso 
po peticija.

Rinkti parašus po stubas, 
lietuviškose salėse, dirbtuvėse, 
krautuvėse jokio leidimo iš 
miesto neręikia.

A PETITION FOR LITHUANIAN INDEPENDENCE

1VHEREAS, Lithuania vas for ages an independent Sta
rą never 
•f

i

Į

‘ ■ te,whose inhabitants, a distinet ethnic group, liave 
renounced -their right to independence,

IVHEREAS, the establisliment of an independeht Lith
uanian Statė vould add materi allv to the future peax e of the 
world.

THEREFORE, WE, the u ndersigned, ask for t ie people 
of Lithuania those rights of self-determination that 
deelared war aims of the United Statės, and that have been 
gianted to the oppressed peo plės of other countries.

IVe respectfully reąuest th e PRESIDENT OF TŲ E UNI
TED STATĖS and the SECRF. TARY OF STATĖ to ėstend to 
the Lithuanian Govemment fo rmal recognition, based not 
only on those grounds of justice, būt that through this, thev 
mav be the better able to wi thstand the attempts Į of the 
present regime of Russia or anv other alien goverBment to 
impose a foreign rule upon the m.

are the

TAUTŲ LYGA ŽLUGUS.
Bus tik sulopyta taika.

Garbusis Amerikos laikrašti- į 
ninkas ir korespondentas pra-į ’ 
neša:

Paryžius, bal. 1. — Tautų Į 
Lyga žlugus- Visokia viltis 
tikrai išrišti Europos proble
mas dingo. Iš visų išgalių 
daroma pastangos susitarti iri 
bėgyje 10 dienų padaryti nors 
sulopytą taiką, kuri bent pada
rys galą pasaulio neramumui 
ir ekonomiškam paraližiui.

Name Adress
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P A A I Š K ĮNIKAI.

©

Lietuvių sukilimai ties
Vilnium.

SUKILO PRIEŠ IŠDAVIKUS > 
IR KACAPUS.

GABRYS SVEIKINA 
KAPSUKĄ.

“Komunistas” No. 23 pa
skelbia J. Gabrio laišką rašy- 

- tą lapkričio 5 d. 1918 m. V. 
Kapsukui, dabartiniam rusą 
bolševikų atsiųstam valdžios 
galvai Vilniuje. Štai tasai į- 
domus dokumentas: 
“Gerbiamasai Tamsta:—

Naudodamasis proga, kurią 
man suteikia V. Beržyne, Jūsų 
pasiuntinys Berne, siunčiu 
Tamstai keletą žinią.

Pirm mėnesio turėjom čionai 
konferenciją su Lietuvos Tary
bos “šulais”: Smetona, Yču ir 
keletą kitą “buržujų,” buvo 
taipogi keli (3) Amerikos dele
gatai. Iš tos konferencijos pa
aiškėjo, kad Lietuvos likimo 
mes jokiu būdu negalime palik
ti dabartinės Tarybos rankose. 
Prie ko jie prives mūsą šalį? 
Jokiu būdu negalima daleisti, 
kad 20 vyrą ar geriau sakant 
keli demagogai a la Yčas, sprę
stą visos šalies likimą, kvies
dami karalius ir tt. Aš turė
jau smarką konfliktą su jais 
per konferenciją delei to, kad 
protestavau prieš uzurpaciją 
žmonių teisią. Aš reikalavau 
sušaukimo seimo visuotino, ly
gaus ir tt balsavimu, kuris 
vienas tegalės nuspręsti Lietu
vos likimą. Žinoma, mūsą nau
ji “autokratai” nieko nenorė- 

; _ -jo girdėti. Bet aš tikiuosi ga
las ją aŲinasi: vokiečių, ka
riuomenė, po kurią globa jie 
yra, turės greit apleisti Lie
tuvą, tai tuomet mes, sugrįžę, 
padarysim tvarką.

Miela man būtą ląbai su Tam
sta į nuolatinį kontaktą įeiti

per p. Beržinį.
Priimkie, Tamsta, draugišką 

mano pasveikinimą.”

DANCIGO ŪKIMAS.
Svarbiausiu Vokietijos klau

simu dabar yra Dancig. Val
džia sako, kad jei talkininkai 
nesutiks lenką kariuomenę iš 
Francijos siąsti per kitą mies
tą, tai būsią netvarkos. Prieš- 
lenkiškos demonstracijos buvo 
Berline, Weimare, Breslave ir 
Dancige.

Išnaujo grumojama talkinin
kams bolševizmu.

Amerikonai atvykę iš Dan
cigo sako, kad ten lenkai ren
giasi padaryti maištą, kuomet 
lenką kariuomenė iš Francijos 
atvyks ir paskelbs Dancigą len
ką miestu.

Bet dabar vis labiau aišku 
daros, kad Lenkija Dancigo 
negaus. Tam priešinasi Ang
lijos premieras George ir prez. 
Wilson. Lenkijai nebus duo
ta žemės juosta per Vokietiją. 
Nors Francija už tai labai va- 
rosi, bet tas nieko negelbės. 
Ketinama Vislą ir Dancigą taip 
neutralizuoti, kad Lenkija ga
lėtą vesti liuosai pirklybą.

GAL PRIPAŽĮS BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIĄ.

Anglijos laikraštis Daily 
Mail rašo, kad talkininkai pie
nuoja su tūlomis išlygomis pri
pažinti Rusijos bolševiką val
džią ir įsileisti ją delegatus 
konferencijom Bolševikai už 
tai turėtą pasižadėti nevesti
propagandos svetimose šalyse, 
ir atsižadėti svetimą tautą, bu-' 
vusią po Rusija prie caro. '

Viršuje paduodama peticij a, po kuria lietuviai rašysis bal. 
12 ir 13 dd. Tos peticijos gal nepasiekti visų kolonijų arba 
gal neužtekti prisiųstąją. Tai tokiame atsitikime iškirpkite 
šį tekstą, pripildykite parašai s ir siųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN NATIONAL COUNCIL,
Petition Dept.

703 Fifteenth St. N. W. Washington, D. C.

RINKIMAI FINLANDIJOJ.
Naujausi pranešimai apie 

rinkimus į Finlandijos parla
mentą parodo, kad socijalistą 
išrinkta 80, žemiečią 42, švedą 
22, koalicijinią 22, finą progre- 
sistą 26.

Kol karė ėjo ir kai reikėjo 
šauktis kaizeriškos valdžios 
paramos besigvnime prieš Ru
sijos bolševikus, tai Finlandi- 
joj buvo monarchijos šalinin
ką. Dabar šie rinkimai paro
dė, kad ten monarchistą neli
ko. Todėl senoji konstitucija 
ir-gi bus pakeista nauja.

i

Vengrijoj raudonoji valdžia 
paskelbė, jog visi kas tik turi 
kokią nors brangmeną, brang- 
akmeną turi atiduoti valdžiai- 
Budapešte algos šitaip nustaty
tos: vyrams 30 kroną, mote
rim 25 kronos, vaikams 20 kro
ną dienoj. (Krona yra 20c.). 
Dėl revoliucijos tūkstančiai ad
vokatą ir kitokią profesionalą 
neteko uždarbio ir turto. Turi 
eiti ieškoti ranką darbo.

Tūkstančiai žmonią apleidi- 
nėja Budapeštą, Vengrijos sos
tinę. Areštuojami buvusieji 
politikieriai. Suareštuota 140 
tokią ypatų.

I

V ' „j

SLAPTA MISIJA PAS 
LENINĄ.

Lietuva paminima.
Iš įvairių šaltinių ateina ži

nios, būk šiomis dienomis at
vyko Paryžiun Bullitt ir Stef- 
fens, kuriuodu prez. Wilson 
buvo slapta išsiuntęs pas Leni
ną pasikalbėti apie taiką tarp 
Rusijos ir kitų valstybių.

Pirmiausia apie tai parašė 
Anglijoj lordas Landsbury, 
kurs visai nesenai įsteigė dar
bininkams laikraštį vardu 
Daily Herald. Tas laikraštis 
iš daleis teisina Rusijos bolše
vikų valdžią. Pavyzdžiui ra
šo, kad “pasakos apie nacijo- 
nalizavimą moterų yra grynas 
ir paprastas melas.” Apie tai
ką su Rusija lordas Lansburv - 
taip rašo:

“Taika dabar galima turėti, 
jei talkininkai atšauks savo 
kariuomenę ir paliks rusus 
laisvėje nusistatyti savo reika- 

[ lūs. Jei kitos tautos, parube- 
žinės valstybės, tokios kaip 
Finlandija, Estonija’, Lietuva 
ir Ukraina gaus visiškąAeisę 
nusistatyti sau valdžios formą, 
tai Rusija sutiks atmokėti - 
Francijai ir-kitas tarptautines 
paskolas.”

Stockholm, bal. 2. — Kovo 
23 d. lietuviai Sumiliškėse, 
Trakuose ir Lentvarave sukilo 
prieš bolševikus, išvaikė so
vietus ir išgriovė jų valdiškas 
įstaigas. Taip pranešama iš 
Kauno šiandie. Bolševiką ka- 

■ riuomenės buvo nuginkluotos 
i ir daug ją kareiviu buvo už-

i

UŽKASĖ GYVĄ.
London, bal. 2. — Siberijos 

teisybės ministeris savo rapor
te praneša apie bolševiką žvė
riškumus Permo gub. Savo žvė- i 
riškus žiaurumus buvo labiau-; 
šia nukreipę prieš pravoslavų v 
dvasiškiją Arcivyskupas And-;mus a‘ 
ronik buvo gyvas užkastas.. 
Černigovo arcivyskupas, kurs 
keliavo į Permą sužinoti apie 
arcivyskupą Androniką buvo 
nugalabintas. Vyskupas To- 
fanius buvo kankinamas, o pa
skui keletą kartų pamurdytas 
eketėj ir taip prigirdytas. Per
me bolševikai nukankino 50 ku
nigų.

(Minėti visi miesteliai yra 
netoli Vilniaus).

l

Iš Genevos pranešama, kad 
lietuvių kariuomenės (matyt 
per klaidą pasakyta vietoj lat
vių) atėmus Mintaują nuo bol
ševikų rado gatvėse 700 lavo
nų moterų ir vaikų.

RINKIMAI CHICAGOJ.
Pereitą utarninką Chicagoj 

buvo majoro ir aldermanu rin
kimai. Majoru išrinktas res
publikonas Thompson, dabar
tinis majoras. Kova buvo la
bai smarki.

Pirmu kartu rinkimuose iš
mėgino savo, spėkas Darbo1 
Partija, vadinama Indepen- 
dent Labor Partv. Nors ji 
vos pereitą žiemą tesusitvėrė, 
bet gavo du syk daugiau bal
są, negu socijalistai.

John Fitzpatrick, Darbo par
tijos kandidatas į majorus ga
vo 54.467, o Collins, socijalis
tą kandidatas tegavo 23.105. 
Be to socijalistai prakišo al- 
dermaną.

Prieš keturis metus socija
listą kandidatas į majorus ga
vo 24.452.

Tai-gi tai želvės greitumu 
progresuoja socijalistai žmo
nią halsą gavime.

Rusijos valdžia prisipažino 
prie nepasisekimą Kurše

ka-Amerikos ir Anglijos 
riuomenės pasiąsta Archangel
sko frontan, kur talkininkų 
jėgos pradėjo neatsilaikyti 
prieš Trockio kariuomenę.

, X

New Yorkan iš Rusijos at
vyko baronas Rosen-' Jis yra 
buvęs ambasadorium Suv. Val
stijose nuo Rusijos.

MASS-MITINGAS
LIETUVOS NEPRIGULMYBES REIKALAIS

RENGIA SO. BOSTONO IR APIELINKĖS LIETUVIAI,

N E D Ė L I O J E,

6 Balandžio-April, 1919

Springfield, Mass. — Mūri- 
toj $4.40 dienoj reikalauja $5. 
Tokią mūrininką yra apie 500. 
ninkai rengiasi streikuoti. Vie-

Paryžiaus laikraščiai skel
bia, jog Vokietija nesipriešins 
išsodinimui lenką kariuomenės 
Dancige.

James N. Keyes
Advokatas

- J
350 Broadway, So. Boston, Mass.

TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.
JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ. / j

HMM

Vokietijoj mieste Frankfort- 
ant Maino buvo riaušių, kur 
keletas šimtą žmonią užmušta. 
Hoteliai apiplėšti. Miestas ne
teko vandens ir šviesos.

Vokietijos sovietai ketina 
Berline turėti kongresą atei
nančią savaitę. Laike kon
greso Berlino raudonieji keti
na streikuoti.

Amerikos raudonąją socija- 
listu vadas Debs geg.l pradės 
kalėti. Jis yra neteistas de
šimčiai metą kalėjiman už lau-' 
žymą karinią įstatymą. Jis 
buvo paskelbęs, būk dideli 
streikai tuomet prasidėsią, būk 
Indianos mainieriai sustreikuo
sią. Bet Indianos mainierią 
unijos viršininkai paskelbė, jog 
nieko bendro su Amerikos rau
donuoju karalium neturi ir dėl 

'jo nestreikuos mainieriai.

MUNICIP AL BŪILDING
(KORTA UŽĖJĘ)

ANT BR0ADWAY T ARPE G IR H GATVIŲ 

SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 2-rą vai. po pietą.

Kalbės žymiausi kalbėtojai: Gubernatorius COOLIDGE, Mayor PETERS, 
FRANCIS J. W. FORD, Presldent of Counsel ir Advokatas GEORGE 
SHIEEDS. IS lietuvių kalbės senkantie kalbėtojai: KUN. K. URBANAVY
ČIUS, Z. JANKAUSKAS, Advokatas F. J. BAGOČIUS ir J. KAVALIAUS
KAS, banklerius. Vedėju bus p. A rVAAKEVIčIUS.

Siame susirinkime bus plačiai paalėkinta visuomenei svarba rinkimo pa- 
rnsų po peticija.

Todėl žinomi ir kreipiamės i visus lietuvius, prašydami, kad nė vienas 
nepraleistų šie svarbaus susirinkimo. Kiekvieno lietuvio yra Šventa pareiga 
rūpintis savo tėvynės reikalais, todėl mes visi turijae dėti visas pastangas, 
kad pa gelbėti savo tėvams Ir broliams Ižgaut teises, kad jie, savo tėvynėje, 
galėtų pat)s spręst savo reikalus, o ne svetimtaučiai jų kaimynai.

Visi kaip vienas atsilankykite ant žiu prakalbų Ir ižklausyklte ko laukia 
musų tėvai ir broliai. <

Atvažiavusieji M toliau imkite Cit* Point karų, kuris priveža prie pat 
salės. . . X

Kviečia Komitetas.
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pamaio ir kad jo kalba nesiri- atidžiai ją skaitė, galėjo aiš-
Auka.

Pr.

i
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YOUNGSTOWN, OHIO.
Kovo 30 d. įvyko prakalbos 

Ukrainiečių svetainėje. Susi-

Musų karininkai.

švie- 
kai- 
gerą

skirtoj vie- 
logatai) turė- 
i, kurie remia 
j lavinimo’ ir

mkti. Vai 
vyriai. Žc 
»liet

Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kaia, ketvergals ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-K^tali- 
ką 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- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly............................................ $3.00
Boston and suburbs ................4.00
6 months ......................................... 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

mankštinimo organizaciją, su 
tikslu traukti lietuvius prie ne- 
perlaužiamos vienybės ir jų pa
kėlimo fiziškai ir morališkai. 
Tikėdami kad šis klausimas 
gaus įimtą ir naudingą apmą
stymą pas visus lietuvius, ir 
laukdami gerų pritarimų pasi
liekam, vardan Lietuvių Karei
viu Literatiško Ratelio

Juozas Ambrozevičius,
Susirinkimo Pirmsėdis.

Vincas Vaškevičia,
Susirinkimo Raštininkas.

Y. M. C. A. name, 
St. Aignan 

Vas. 5, 1919".

Red. prierašas. Viršuje išdė
tas projektas, kurį mūsų jauni
kaičiai išdirbo Francijoj, čia 
Ainerike jau vykdomas. Įvai
riose kolonijose susidarė kari
ninkų būriai, kurie bus bran
duoliu lietuvių legijono, kuo
met bus galima formaliai jis 1 
tverti.

i —kad tą padarė. Geistina, kad 
neteisingų priekaištų, kadir 
nedidelių nebūti} daroma. Vie
nok šv. Juozapo dr-ja turi jaus-

Kas girdėti lietuvių kolonijose
ImeMMeMMMeMMMMMeMOMMMMMMMeMaMi  

BALTIMORE, Md.
“Darbininko” No. 27, tilpo 

aprašymas apie ALAC. koncer
tą, kur pasirašo K. K. Žvink
lis, ir kaipo Lietuvos Vyčių 
kuopos reporteris daro užmeti
mus ir paniekinimą vardan 
kuopos kitoms organizacijoms, 
kurios iki šiam laikui jokio 
kenksmingumo dėl Lietuvos 
Vyčių neparodė. Tai Lietuvos 
Vyčių kuopa tokių korespon
dencijų neparėmė. Tai yra ko
respondento ypatos dalykas, 
be jokio sąryšio su kuopa.

Valdyba:
Pirm. Juoz. A. Janulevičius.
Ižd. Juozas Lazauskas.
Raštininkas Jonas Stočkus. "NEWARK0 PROĘLEMA.

Newarko kolonijai tenka per
gyventi sunkų vargą. Vietos 
lietuviai katalikai niekaip ne
susitaiko su savo kun. klebonu. 
Ir ne tik nesusitaiko, bet be
veik ir nesusišneka, nors abi 
pusi moka lietuviškai.

Mes labai nenoriai prabilame 
jų santikių klausime. Grie- 
biamės plunksnos dėlto, kad tų 
nesutikimų istorija turi nema
žą visuomeninę svarbą, na, dar 
ir dėlto, kad mūsų korespon
dentai iš Nevakro nepyktų ant 
mūsų, kad labai daugelis jų 
korespondencijų atsiduria gur
be, neišvydusios dienos 
sos. Gal ta pastabėlė 
kam paduos vieną-kitą 
mintį.

Žinome tikrai, jog Neivarko 
lietuvių parapijos klebonas 
gerb. kun. Budrevičius yra la
bai geras ir pavyzdingas kuni
gas. Žinome taip-pat, kad jo 
parapijonai yra geri lietuviai- 
-katalikai. Tai parodo ji} dar
bai parapijos ir visuomenės rei
kalais. Tad kodėl gi nesusi
taikoma? Kame priežastis nuo
latinių, nesiliaujančių bruzdė
jimų ir nepasitenkinimų?

Mes tą priežastį matome 
skirtingume dviejų tautų dva
sių, dviejų kultūrų. Šiam at
sitikime susidūrė Amerikos bū
das su lietuviškuoju būdu. Iš
rodo, kad nei viena pusė neno
ri lengvai nusileisti. Iš to ir 
nesusipratimai.

Gerb. Nevarko klebonas, ro
dos, yra pilnas paveldėtojas 
Amerikos būdo ir papročių. 
Savotiško, lietuviško nieko, ro
dos, jame nebeliko, nebent tik 
lietuvių kalbos pusėtinas paži
nimas. Bet ir įvairių kultūrų 
žmonės susitaiko, jeigu moka 
pagerbti ir šiek tiek vieni prie 
kitų prisitaikinti. Ant nelai
mės mūsų santykiuose dažnai 
esti pastebima, kad čion augu- 
sios lietuvių kartos atstovai 
dažnai per griežtai ir be pama
to niekina visus “grinorius,” 
nors tie ir būtų savo kraujo 
žmonės. Gi tie “grinoriai” 
pagerbdami visa, ką ši šalis tu
ri brangaus -ir prakilnaus, ne
gali ir nenori griežtai ir stai
giai atsikratyti savo būdo ir 
papročių. Štai ir skaudi prob
lema mūsų išeivijos santikių. 
Tą problemą padėtų išrišti 
abvpusės pastangos geriau vie
ni kitus pažinti ir labiau pa
gerbti.

Būtų labai gerai, jei£u Ame
rikos katalįkų vyskupams kas 
nors nušviestų, kaip svarbu ir 
reikalinga yra pažinti ir pa
gerbti ateivių tautų gražiąsias 
būdo ypatybes. Gal tada jų 
auklėjamieji kunigai gautų ge
rų pageidaujamų instrukcijų. 
Gal tada nebūtų tokių mons- 
truališkų apsireiškimų, kad 
doras ir šviesus katalikų kuni
gas, parapijos klebonas, per 
niek laikytų visas prakilniau-, 
sias pastangas savo tikrųjų 
katalikų parapijonų, .kad ne
norėtų patsai turėti ką nors 
bendra su tomis pastangomis, 
o vietoje to, kad sėbrautų su 
katalikystės ir Bažnyčios prie
šininkais ir jaisiais notėtų pa
siremti savo politikoje.

Mes negalime ir nenorime 
būti teisėjais tų Newarko ne
sutikimų. Mes tik stengiamės 
nurodyti, kame galėtų būti 
klausimo išrišimas.

Nevarkiečiams mes nuošir
džiai linkime arčiau susipažin-

CICERO, ILL.
Sukaktuvių vakaras.

Nežiūrint į visokius keblu
mus, Šv. Antano (vietinė) pa
rapija per paskutinį metą be
galo daug nuveikė. Nors įr 
kasžin kaip girsi, vis-gi neper- 
dėsi. Tai vis per pastangas 
vietinio klebono gerb. kun. H. 
J. Vaičiūno, kuris metai atgal 
tapo čion atkeltas. Atsižvel
giant į tai, parapijos komite
tas surengė vakarą metų su
kaktuvių klebonavimo kun. 
Vaičiūno kovo 26 d., Šv. Anta
no par. svetainėje. Gražų prog- 
ramėlį suteikė parapijos mo
kyklos auklėtiniai, seserų Na
zariečių. Šv. Grigaliaus cho
ras suteikė dailės šmotelių, dai
nelių. Ilga eilė linkėjimų se
kė, diduma su dovanomis. Pats 
klebonas savo jausmus įspūdin
goje kalboje ir-gi išreiškė. Žmo
nių buVo prisigrūdę pilna sve
tainė. Gražiausias sutikimas 
yra tarp mūsų gerb. klebono ir 
parapijonų. Daug ko ateity
je galima tikėties-

kiekvieną kad bal. 12 d. kiek
vienas lietuvis pasirašytų ant 
peticijų.

Antras kalbėtojas buvo kun. 
J. Švagždis. Jis kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją. Nupiešė gra
žiai lietuvių didvyrių dvasią 
ir jųjų galingumą ir meilę dėl 
savo tėvynės. Pabaigoj kun. 
J. Švagždis anekdotų žmonėms 
nesigailėjo duot. Noroms ne- 
noroms visi turėjo juoktis- 
Kun. Švagždžio prakalba pub
liką labai užinteresavo ir pati
ko ir ilgai, ilgai neužmirš.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Surinkta $33.00. Ka
dangi nuo kovo 30 d. prasidėjo 
rinkliava dėl Brocktono bied- 
nuolių tad-gi yra išrinkta 30 
ypatų, kurie eis per stubas ir 
rinks aukas dėl tų nelaimingų
jų sušelpimo. Rinkliavą tęsis 
iki 6 d. bal. Tikimės, kad iš 
to pasekmės bus geros, nes ma
tyt kad žmonės tą labai atjau
čia. Prie to darbo daug dar
buojasi ir vietinis kleb. kun. A. 
Daugis.

N0RW00D, MASS.
Justinas Zartuška iš Laco- 

nia, N. H. prisiuntė $15 Tautos 
Fondui per 52-rą skyrių Nor- 
wood, Mass. Priėmiau ir per
daviau kasininkei, K. Stašai- 
tienei.

J. Versiackas,
T. F. 52 sk. sekr.

viams prigulėti ir turėti Šerus 
korporacijoj.

Tuojaus po prakalbų buvo 
pirkimas šėrų L. S. B., kurių 
buvo supirkta sekančiai: 
Kaz. Stupinkevičia ... .$100.00 
Kun. F. Alinskas...........100 00
J. Si veika.......... .,.........100.00
P. Bukana......................100.00
J. Bukana......................... 50.00
J. Kraulėda.................... .50.00

Išviso buvo supirkta už $500. 
Buvo žmonių, kurie prižadėjo 
pirkt serų trumpam ateinan
čiam laike.

Youngs+oniečiui yra energiš
ki veikėjai. Lietuvių yra nedi
delis skaičius, ale kiek jų yra 
tai visi pilni entuziazmo.

Savo bažnyčią turi pastatę 
labai patogioj vietoj ir ją daug 
dievobaimingų katalikų lietu
vių lanko.

Bažnytinis choras susideda 
iš trylikos patogių merginų ir 
trijų vyrų. Visi turi gerus bal
sus ir labai gražiai gieda. Bė
da, kad daugiau vyrų nepri
sideda prie choro, tikisi ant tų 
mergelių.

P. B. Stupinkevičia, Jr.

Užbaigus plenavimą apie pa
rašų rinkimą vienas iš tauti
ninkų vėl sušunka, kad reikia 
skaityti rezoliucijas už seimo 
šaukimą. Susirinkimo pirmi
ninkas p. J. Kazlauskas užklau
sė publikos ar norit, kad rezo
liucija būt skaityta. Publika 
atsisakė rezoliucijos išklausy
ti. Sekantis susirinkimas bus 
toj pačioj vietoj balandžio 6 

nedėlioję 6 vai. vakare.
Buvęs susirinkime.

CICERO, ILL.
“Gims Tautos Genijus” scenoj

Vieną iš žymiausių vietų vei
kime šioje kolonijoje užima 
Moterų Sąjungos 2-ra kuopa. 
Kas savaitė turi pamokas mo
terims. Tankiai ir paskaitas 
surengia. Tankiai ir scenoje 
su puikiais veikalais pasirodo.

Kovo 30 d., Šv. Antano par. 
svetainėje šita kuopa perstatė 
veikalą, “Gims Tautos Geni
jus.” Veikalas žadina tėvy
nės meilę ir kaip tik pritinka 
šiems laikams. Štai rolės: 
Stangrila, Lietuvos bajoras — 
J. Rūbas, Dangeruta, jo pati 
— Pet. Mileikiutė; Ąžuolas, jų 
sūnus — V. Abračinskas; Ži
buoklė, jų duktė — Br. Šlegai- 
tė; Rudis, ištikimas tarnas — 
V. Globis; Vilkas, kaimynas — 
A. Zakaras; Žubris, jaunas 
bajoraitis — K. Ivinskas; Ove- 
rė — M. Posankienė; Prutė- 
nas, vaidvla — K. Palubinskis; 
Lietuva — S. Laurinaitienė; 
Rezisorė — Aug. Jakaitė. Prie 
dainų mokymo — J- Kudirka. 
Buvo kiek ir trukumų, bet tai 
menki.

Svetainė buvo pilna žmonių. 
Narės iš kitų Moterų Sąjungos 
kuopų atsilankė. Gražu matyt 
toks prijautimas. Poni Ant. 
Nausėdienė trumpai pakalbėjo 
į žmones. Valio moterys!

AMSTERDAM, N. Y. 
Sujudo.

Kovo 30 d. nedėlioję sujudo 
Amsterdamiečių širdys, kuo
met gerb. kun. J. Židanavi- 
čiuS laike pamokslo priminė 
Lietuvos vargus, jos reikalus, 
ir kaip per laikraščius buvo ra
ginama tverti visose koolnijo
se Raudonojo Kryžiaus skv; 
rius, tai žmonės tą nors ir at
jautė, bet vis laukė kol kas 
pradės. Tai-gi gerb. klebonas 
nieko nelaukęs kogreičiausiai 
liepė visiems, kurie tą atjaučia, 
po pamaldų kogreičiausiai po- 
bažnvtinėn svetainėn susirink
ti. Tas įvyko ir susirašė la
bai daug žmonių, o panedėlyj 
31 kovo buvo susirinkimas vi
sų tų, kurie susirašė ir dar 
daug na jų prisirašė. Tapo iš
rinkta valdyba. Pradėjo rink
ti drabužius naujus ir palaiky
tus, kas kokius aukuos ir ki
tokius daiktus. Žmonės nie
ko nelaukė, kiti kaip bemat ir 
prinešė pundus visokių drabu
žių, pinigų, vienas aukavo $10. 
Kiti pasižadėjo vaikščioti po 
stubas, surašinėti aukautojus. 
Vienas žmogelis matydamas vi
sus aukaujant nusivilko nuo 
pečių žiponą ir paaukavo, sa
kydamas: “Šiandie galiu tik 
tiek aukauti.” Nors žmonės 
jam inkaT^i nėjo, kad gali per
šalti iki namo pareis, patarinė
jo kitą vakarą atnešti, bet jis 
atsakė: “Kitą vakarą surasiu 
ką kitą nešti, o šiandie nesu
šalsiu, nes esu uždegtas meile 
ir gailesiu tėvynės.”

Tai labai malonu žiūrėti į to
kį žmonių norą darbuotis dėl 
tėvynės.

NEW HAWEN, CONN.
Smarkus sujudimas.

Tarybų Pildomojo Komiteto 
atsišaukimas deL parašų rinki
mo kaip koksai perkūno trenk
smas sujudino šios kolonijos 
lietuvius.

Pasiskirstymui darbo, išdir- 
bimui pienų pasekmingesniam 
parašų rinkimui, buvo sušauk
tas visuomeniškas susirinki
mas, kovo 30 d. pobažnytinėj 
svėt. 7 vai. vak. Susirinkimą 
atidarė šv. Kaz. par. choras su
giedodamas Lietuvos himną.

Išlindo Pilypas iš kanapių.
Mūsų tautininkai neiškentė 

neispraudę savo srovinės poli
tikos. Jie pasišaukė iš kur tai 
tūlą Martą su rezoliucijomis už 
seimo šaukimą ir vienas iš tau
tininkų perstato susirinkime 
Martą pasakyti apie parašų 
rinkimą. Duota balsas. Mar- 
tus vietoj kalbėt apie parašų 
rinkimą, tarp kito ko sako: 
“Dalyvavau abiejų Tarybų su
sirinkime New Yorke, kur abi 
Tarybos nutarė varyti Ameri
koj lietuvišką propagandą, bet, 
štai kame dalykas. Propagan
dos varymui reikia daug pini
gų, o tautininkai pinigų netu
ri. Dr. Šliupas tautininkų vi
sus pinigus, apie $25.000 išsi
vežė Europon. Tad delei bend
ro reikalo katalikai sutinka pa
skolinti tautininkams pinigų, 
bet reikia dalykus geriaus su
bendrinti.”

Galop Martus tvirtina, kad 
subendrinimui viršminėtų da
lyki} ir suvienodinimui politi
kos laisvės reikaluose, reikia 
šaukti visuotiną seimą, bet kaž 
kas tokio esą pas katalikus, 
kad jie nepritaria seimui.

“Kurie norite, kad Lietuva 
būtų neprigulminga, pakelkit 
rankas,” komanduoja Marius. 
Kelia visi. “Kurie norit sy
kiu veikti, pakelkit rankas” — 
kelia visi. Jau norėjo sakyti, 
“kurie seimo norit, pakelkit 
rankas,” bet balso, pasiprašęs 
J. J. Mačiulaitis tuojaus pada
ro pastabą, kad p. Martaus iš
vedžiojimai apie seimą netur

MONTELLO, MASS.
Kovo 30 d. Šv. Roko svetai

nėj buvo prakalbos, kurias su- rinko arti šimto žmonių ir vi- 
rengė vietinės katalikiškos dr- 
jos. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Vakaro vedėju buvo p. 
M. Abračinskas. Kalbėtojai 
buvo kun. J. švagždis iš Not- 
ivood’o ir p. A. F. Kneižis, iš 
So. Bostono. Pirmiausia kal
bėjo p. Kneižis apie reikalin
gumą organizacijų. Ragino

ti su savo kun. klebonu, užin- 
teresuoti jį arčiau savo dvasios 
reikalais ir troškimais, savo 
darbais ir papročiais. Kaip 
pažins arčiau, gal pamylės, gal 
nebeniekins; gal ims labiau 
taikinties. Gal nebebus tada 
“gri norių,” o bus visi geri bro
liai ir seserys lietuviai-katali- 
kai.

si ramiai klausė kalbėtojų, ku
rių buvo trys.

Pirmas kalbėjo p. K. Stupin
kevičia vietinės LDS. 66 kp. 
pirmininkas. Kalbėjo apie 
Krikščionių Demokratų Parti
ją, jos siekius dabar ir ateityj. 
Prirodinėjo, kad daug naudos 
žmonės gauna, kurie priguli 
prie LDS. ir ragino prisirašyt 
po tam kalbėjo p. A. S. Kulbic
kas iš Cleveland, O. Gražiai 
apkalbėjo apie Darbininkų Są
jungą ir apie Korporaciją, ku
rios tikslas yra imti kontraktus 
budavojimo.

S.. RodaviČia iš Akron, O., 
kuris taip-gi yra vice-pirm. 
Lietuvių Statymo Bendrovės, 
pasakė gražią prakalbą, nuro
dydamas kodėl reikėtų lietu-

ša su pasistatu reikalu, nes čia 
susirinkom pasitarti ir išdirbti 
pienus parašus rinkti.

Susirinkimas tuojaus atmeta 
seimo klausimą į šalį ir prasi
deda plenavimas parašų rinki
mo. Nutarta eiti prie parašų 
rinkimo šitokiais būdais:

1) Išrinkta komisija gauti 
leidimą iš miesto valdybos gar- 
sintis ir prašyti amerikonų pa
rašų.

2) Išrinkta komisija kreiptis 
į vietos teatrų savininkus kas- 
•ink garsinimo visuose teat
ruose lietuvių parašų rinkimo.

3) Nutarta kreiptis į Yale 
universiteto profesorius su pra
šymu pasirašyti po peticija ir 
leisti mokiniams pasirašyti.

4) Miestas tapo išdalintas į 
8 distriktus ir kožnam distrik- 
tui išrinktas komitetas iš 3 y 
patų, pas kuriuos rasis reika
lingos blankos ir informacijos.

-5) Nutarta garsinti lietuvių 
registraciją ir angliškoj spau
doje.

į šv. Juozapo dr-ją ir jos konsti
tuciją. .

Beje, ponai laisvamaniai, jei 
I jūs tokie esate teisybės šalinin
kai, tai kodėl nesuvaldote sa
vo “Sandaros,” kur telpa tiek 
šlykštybių. “Sandaroj” No. 12 
besąžiningai apšmeižta parapi
ja, vietos lietuvių klebonas ir 
vyčių vakaras išniekintas. Na, 
o juk vyčiai tą vakarą nei kiek 
neblogiaus nulošė negu gabijie
čiai. Kad laisvamanių kores
pondentas šmeižia katalikus ir 
jų veikimą, tai ant to laisva
maniai nuduoda kurčiais, o ka
binasi prie katalikų vien tik 

'dėl to, kad šie nėra tos pat 
nuomonės ir principų.

Juozapas Sargas.
Red- Prierašas, šv. Juozapo 

dr-jos komisija išgauti vardą 
ir pavardę korespondento pas 
mus buvo ir nurodė, kad ko
respondentas neteisingai pa
rašė, būk pramogos rengimo

GARDNER, MASS.
Kovo 27 ir 28 dd. atsilan- 

pas mus gerb. kun. A. Pet- 
Mass. Jisai

kė 
raitis iš Athol, 
klausė išpažinčių ir visi kata
likai stengėsi atlikti katalikiš
ką priedermę. Gerb. kun. A. 
Petraitis pasakė gražų pamok
slą ir paliko mums daug dva
sios maisto. Mes gardneriečiai 
esam dėkingi gerb. kun. A. Pet
raičiui už atsilankymą ir pra
šom toliau mus neužmiršt. Šioj 
kolonijoj lietuvių yra nedaug, 
ale ir. tarp jų yra atsimetėlių 
nuo tikybos.

ROCKFORD, ILL.
Nedėlioj 23 d. kovo Lietuvos 

Vyčių 83 kuopa surengė pra
kalbas. Kalbėjo p. A. Rač- 
kus. Žmonių prisirinko pil- 
nutė svetainė visokių pažiūrų. 
Publika užsilaikė ramiai. Pra 
kalba labai įkaitino cicilikus ir 
nezaležninkus. Po tam buvo 
atsakinėjama ant klausimų. 
Atsakė puikiai ir aiškiai. Po 
to buvo perstatymas “Čigonės 
.atsilankymas. ’ ’ Roles atliko 
M. Jankauskienė ir M. Grybie
nė. Užduotis savo atliko pui
kiai, publiką prijuokino iki so
čiai, o labiausia čigonė. Au
kų surinkta 31 dol. 37c. Pini
gai perduota T. Fondo 44 sky
riaus seki-. V. G rombai. Auka
vusių .vardai:

Po $1.00: V. Misiliūnas, K. 
Gelažius, B. Kebalius, P. Vait
kus, F. Jankauskis, K. Vaičiū
nas, J. Cirulis, V. Norkus, 
J. Semianas, M- Penkauskai- 
tė, V- Latvėnienė, T. Peleckas, 
S. Klikna, J. Tirilius, J. Juse- 
vičius, Julijonas, P. Digaitis, 
D. Matušis, A. Kazokas, Košt. 
Mastulionaičia.

Kiti dėjo po mažiau.

BALTIMORE, MD.
Moterų Sąjungos 8 kp. labai 

darbuojasi. Kovo 16 d. buvo 
užpirkę mišias, o susirinkime 
kovo 30 d. nutarė gegužio m. 
apvaikščioti vieną savaitę. Nu
tarta surengti tris vakarus. 
Pirmą vakarą bus prakalbos, 
antrą teatras, o trečią fėrai ir 
balius. Pelnas dar niekam ne- 
nuskirtas-

CAMBRDGE, MASS.
“Darbininko” No. 36 tilpo 

korespondencija, kame apra
šiau apie šv. Juozapo dr-ją ir 
pažymėjau, kad kaikuriose dr- 
jose laisvamaniai užviešpatavę 
pradeda savarankiškai elgtis 
nepaisydami nei dr-jos, narių, 
nei konstitucijos.

Toje korespondencijoje, kas

kiai patėmyti, kad ten šv. Juo
zapo dr-ja ne tik nenupeikta, 
bet dar pagirta, o tik laisva
maniams ir šiaip katalikų prie
šams biskį per vilnas užblokšta. 
Tas žinoma jiems, laisvama
niams ir nepatiko. Ir jie kaip 
kokie farizejai pradėjo prie tos 
korespondencijos ieškoti viso
kių priekabių. Tąip-gi neku- 
rie iš jų tą “Darb.” numerį at
sinešė ant šv. Juozapo dr-jos 
susirinkimo bal. 1 d. ir susirin
kime perskaitė. Vieni tik nu
sijuokė, kad ten norima prie
kabių rasti. Bet laisvamaniai 
su savo šalininkais nesiliovė 
varę agitaciją, tai dr-ja išrin
ko komisiją, kuri pasirūpins 
išgauti korespondento tikrą 
vardą ir paskui pačios dr-jos 
trečiųjų teismu bus teisiamas. 
Bet aš tai “komisijai” noriu 
pasakyti, kad ji lig kito susi
rinkimo būtų sau rami, nes ant 
to susirinkimo bus panagrinė
ta ar korespondentas prasikal
to ir ar parašė ką blogo prieš

ATSIŠAUKIMAS NUO LIE
TUVIŲ KAREIVIU 

FRANCIJOJ.
Susirinkime Lietuvių Karei

vių Literatiško Ratelio, laiky
tame vas. 1 d. š. m. mes žemiau 
pasirašę tapome ingalioti pa
statyti sekantį projektą Ameri
kos Lietuvių visuomenei.

Pirm to duodam žinoti, kad 
augščiaus minėtas ratelis tapo 
sutvertas čionai sausio 21 d. š. 
m. Jo nariai susidaro iš lietu
vių kareivių, kurie beveik visi 
buvo sužeisti. Jie parvažia
vę Amerikon turės visokių nau
jienų papasakoti savo gimi
nėms ir. draugams apie savo 
gyvenimą, kurį' praleido ant 
fronto. Daug kartų giltinė 
žiūrėjo jiems stačiai į akis, bet 
turėdami laimę jie išliko gyvi 
ir štai šiandien žinodami gy
vasties vertę ir suprasdami vie
nybės galę sudarė šį raštelį, i- 
dant veikti Lietuvos labui.

Šią vienybę brangina taip 
augštai, kad net ant kiekvie
no susirinkimo atsilankę visi 
stengiasi išrasti būdą užlaikyti 
tuos ryšius Amerikon parvažia
vę, kuomet būsim.visur išsi
skirstę. Mūsų Ratelio nariai 
paeina beveik iš visų kolonijų 
(Amer.-Liet.) ir jie tose vieto
se yra gerai žinomi.

Nors mes nereprezentuojame 
Amer.-Liet. kareivių visus bal
sus, vienok manome, kad jie 
sutiks su mūsų mintimis kuo
met juos išgirs.

Bediskusuodami būdą dėl už
laikymo vienybės priėjom prie 
to, kad būtų naudingiausia su
tverti Lietuvių Kareivių orga
nizaciją Amerikoje su kuopo
mis tose kolonijose, kur rasis 
lietuvių kareiviai. Mūsų Ra
telio nariai nutarė išsiųsti se
kančią rezoliuciją:—

1. Kadangi lietuvių oficierių 
ir kareivių skaičius siekia tūk
stančius, ir

2. Kadangi karę baigus, veik 
visi jie parvažiuos Amerikon 
pasirįžę veikti progresyviškai 
tarp savo brolių lietuvių, ir

3. Kadangi parvažiavę į S. 
Valst. bus visi išskirstyti po vi
sas jos dalis, ir

4. Kadangi jie turėjo gerą 
praktiką kariuomenėje bebū
nant, tai galės veikti kaipo mi
litario lavinimo ir mankštini
mo direktoriai lietuvių tarpe, 
ir

5. Kadangi lietuvių kareivių 
noras yra traukti visus lietu
vius krūvon delei pagerinimo 
jų sveikatos kūmo ir proto,

Todėl nariai Lietuvių Karei
vių Literatiško Ratelio nutarė 
atsišaukti į lietuvių visuomenę 
per jų laikraščius sekančiai:—

1- ma Nežiūrint jokių partiji- 
nių kliūčių, lietuvių laikraščių 
redaktoriai yra kviečiami at
kreipti atidą į šio projekto 
svarbą duodami plačią vietą 
savo laikraščiuose dėl straips
ni remiant šį dalyką

2- tra Lietuviai veikėjai turė
tų sušaukit konferenciją ant 
nustatyto laiko, pi 
toj, ir ypatos (dėl 
tų susidaryti iš tų 
sutvėrimą lietuvių

komisijon pateko veik visi lai- i 
svamaniai ir tie užsikvietė 1 
“gabijiecius.” Iš teisybės bu- : 
vę taip, kad visa dr-ja buvo 1 
nutarus rengti tokią pramogą. 
Antras korespondento netikęs i 
pasakymas esąs ten, kur sako- ! 
ma, kad tie žmonės kalti, kurie 
prieš konstituciją elgiasi. Ko
misija sakė, kad niekas iš na
rių nesielgia prieš konstituciją. 
Nors korespondento neteisin
gi prikišimai nėra baisūs, ar
ba kriminališki, bet negerai.

nok šv. Juozapo dr-ja turi jaus
ti pažeminimą, kad jos pramo
gos pagarsinimas tilpo laisva
maniškame laikraštyje greta 
nezaležninko “atsišaukimo.” 
Iš viršuje paduotos korespon
dencijos nesimato, kad nariai 
būtų užprotestavę prieš rengė
jus, kurie taip padarė.

WORCESTER, MASS.
Iš liuosnorių kareivių veikimo.

Mūsų kolonijos jaunuoliai ne 
juokais stoja į darbą. Tai tie 
mūsų Vytauto ainiai, kurie ža
da reikalui prisėjus savo gy
vastį paaukoti dėl Lietuvos. 
29 d. kovo laikė susirinkimą 
parapijos salėje kurią nusisam
dę dėl muštro. Susirinkime 
dalyvavo geras skaičius jauni
kaičių kareivių pirm. F. Zata- 
veckaš atidarė susirinkimą, 
protokolų raštininkas išdavė 
raportą, kuris tapo priimtas. 
Taip-gi buvo iššaukti visų ka
reiviu vardai. Po to kalbėjosi 
kaslink kareiviškų reikalų, ku
ris tai buvo iš svarbiausių, ku
ri galima leisti į spaudą. Tai 
yra kad itikia pasitcrauti, kur 
galima įsigauti L. Kareiviškų 
dainelių laike maršavimo. Tai 
tapo išrinkta komisija iš dvie
jų kareivių P. Steponkaus ir 
Fel. Skliuto, tuomi pasirūpin
ti. Mūsų kareivių kompani
joj yra gerokas skaičius karei
vių tarnavusių Dėdės Šamo ar
mijoj. Ir jie visi dirba išsi
juosę muštro lavinime. Gene- 
ralis organizatorius yra P. 
Steponkus, kuris atsidavęs su 
visa išgale. Taip-gi turime ir 
kitus, kurie kiekvienam tautiš
kame darbe dirba, ypač karei- I 
vįų organizavime, tai yra B. 
Mingilas, P. Milius ir Fel. 
Skliutas. Jie visi sudaro tam 
tikrą štabą ir varo pasekmin
gai darbą. Žadama surengti 
prakalbas su programėlių ir su
pažindinti visus .Worčesterie- 
čius su šiuo kareivių būriu. 
Muštras abelnai gerai sekasi. 
Visi jaučiasi gerai pamankšti
nami labai puikų įspūdį daro 
kuomet ant užbaigos muštro 
stoja į glitas ir traukia tautos 
himną, “Lietuva tėvynė mū
sų.” Tuo laiku buvo atsilankę 
svečių, kuomet kareiviai su į< 
raudusiais veidais traukė tau
tos himną, pradėjo d 
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DARBININKAS

litę prie šio skyriaus, šokite 
skubiai, parodykite, kad jūs e- 
sate Lietuvos sūnus. Kareivių 
susirinkimai ir muštras kiek
vienų nedėldienį 1 vai. po pie
tų prasideda šv. Kazimiero pa
rapijos salėj 22 Waverly st 
Darbas pradėtas, tad-gi ir va
rykime kaip galint. Mūsų prie
dai lenkai tuojaus sušuks: “Pa- 
siduodam.” O kacapai pasa
kys: “Rebiata nazat.”

Kar. Rašt. V. M. Č.

HARRISON, KEARNEY IR 
NEWARKO LIETUVIAMS.
Pakanka kalbų ir šnektų a- 

pie tvėrimų lietuviškos kariuo
menės, nes jau kaip ant delno 
matome tų reikalų. Todėl spies- 
kimės Į būrius, lavinkimės ir 
laukime progos, kada galėsime 
ginklu rankoje stoti prieš Lie
tuvos neprietelius. Minėtų a- 
pygardų lietuvių jaunikaičiai 
■kviečiami užsirašyti pas

J. Baurušaitis,
180 New Yo?k Avė., 

Newark, N. J.

Prakalbų
Maršrutas.

New Yorko ir New Jersey 
Valstijų Lietuvių Darbininkų 
Sųjungos Apskritys rengia 
prakalbas sekančiose kolionijo- 
se:

Balandžio 6 d., 1 vai. po pie
tų, Progress Club Hali, Mitchel 
Avė., netoli Town Hali, Lin- 
den, N. J. Rengia L. D. S. 73 
kp. nepaprastas prakabas su 
programų.

Balandžio 6 d., 7 vai. vaka
re, svetainėje L. Hautman,' 756 
Harrison avė., Harrison, N. J. 
Rengia LDS. 15 kp. nepapras
tas prakalbas su programų.

-Balandžio 7 d., 7:30 vai. va
kare, svetainėje A. Liutvino, 
69 So. Park Str., Elizabeth, 
N. J. Rengia LDS.

Balandžio 8 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 
180-2 New York avė., Newark, 
N. J. Rengia Newarko L. R. 
K. Centras. /

Kalbės JONAS E. KARO
SAS iš Boston’o, Mass.

Visos kuopos ir kolionijos 
malonėkit gerai prie prakalbų 
prisirengti ir išgarsinti jas. 
Jeigu prakalbų maršrute Įvyk
tų kokia klaida — praneškite 
tuojau? šiuo antrašu:

A. K a z 1 a s,
B5 Prospect St., Newark, N. Y.

Iš audėjų streiko.
•*

Visai dykai
Naujausias Lietuvos žemlapis 

su nustatytais rubežiais.
Tūkstančiai lietuvių pagei

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

“Darbininkas” pasirūpino, 
kad galėtų apteikti visus Ame
rikos lietuvius Lietuvos žemla- 
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 metinį 
skaitytoją. Bus dykai pasiųs
tas žemlapis tam naujam skai
tytojui ir prikalbinusiam.

2) Visi nauji skaitytojai už
sisakydami “Darbininką” tie
siog siųsdami $3.00 mūsų ofi
sas, gaus žemlapį dykai.

3) Kas tik darys pas mus biz
nio už $3.00, perkant knygų, 
fontaninių plunksnų, paveiks
lų, 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. , v

Visi naudokitės proga, ko
kios dar niekad nėra buvę.

Užsakymus siųskite adresu: 
‘ ‘DARBININKAS, ’ ’ 
242 W. Broadvay,

TARPE LIETUVIŲ STREI
KININKŲ.

Žemiau talpiname mums pri
siųstų iš Lawrence, Mass. ap
rašymų apie santikius ir nuoti- 
kius iš streikuojančių lietuvių 
tarpo.

Nuo savęs tik tų pridedame, 
jog kitų kolonijų lietuviai dar
bininkai, LDS. nariai, siųstų 
aukas į LDS. Streikierių Fon
dų sušelpimui pavargusių 
Lavvrence’o audėjų lietuvių.

Lawrence, Mass. Vietinė L. 
D. S. kuopa turėjo nedėlioję 
susirinkimą. Komisija išdavė 
raportų. Susirinkimas nuta
rė padaryti atsišaukimų ir iš
nešė rezoliucijų.

Pirmiausiai priimta raportas 
nuo komisijos, kuri buvo pir- 
mesniame kuopos susirinkime 
išrinkta sužinoti: “Ar tikrai 
streikieriai norintieji pašelpos 
yra verčiami prisirašyti prie 
“naujos unijos?” Komisija 
raportavo sakydama: Mes pa
sakėme streikierių komitetui, 
kad visuomenėje randasi ne
aiškumas kaslink streikierių 
pašalpos. Vieni sako, kad vi
si streikieriai gauna pašalpa 
einančių jiems per Streikieriij 
Komiteto rankas, kiti-gi rėkia, 
kad tik tie streikieriai teesti 
šelpiami, kurie prisrašo prie 
“naujos unijos.” Teisybės iš
tyrimui Lietuvių Darbininkų 
Sųjungos vietinė kuopa pasiun
tė mus prie jūsų. Ir mes mel
džiame, pasakykite mums, ar 
jūs šelpiate streikierius be skir
tumo ar tik tuos, kurie prisi
rašo prie “naujos unijos”?

Streikierių Komitetas davė 
stiprų ir aiškų atsakymų, kad 
NE. “Mes neduodame pašel
pos tiems streikieriams, kuire 
neprisirašo Į “One Big.Union.” 
Jūs kiti nei vienas nieko ne
gausite.”

Susirinkimas priėmė šį ra
portų su pasitenkinimu, nes vi
suomenei paaiškėjo lig šiol ne
aiškus gešeftas.

Streikierių komitetui atsisa
kius šelpt visus pašelpos reika
lingus ir reikalaujančius strei
kierius, susirinkimas buvo pri
verstas išrasti kitus šelpimui 
būdus ir šaltinius. Ir geres
nio nieko nebišrado fcaip tik 
vėl tuom tikslu atsišaukti į ka
talikus lietuvius. Tam sufor
muluotas ir atsišaukimas.

Besvarstant dalykas paaiškė
jo, kad lietuvių streikierių 
skyrius esąs labai blogai vado
vaujamas. Keletas lietuvių už- 
s i karš čia vu šių vaikiukų, girdi, 
vadovauju šį skvr. ir tai po sa
vam — ruošią žmones prie re
voliucijos. O pamatę policijų, 
viskų metę, slapstosi. Di
džiausios betvarkės randasi jų 
susirinkimuose, kur jie daug 
šaukia prieš Dievų ir religiją, 
kaip ve, vasario 13 d., ir kovo 
27 d. (Galima pridėti ir perei
tos seredos susirinkimas).

Toliaus susirinkimas vien
balsiai išnešė sekanti dvi rezo- 
liuciji:—

1. Kadangi vardu ir po prie
danga streikų, lietuvių strei
kierių skyriaus vadai perdaug 
varo agitacijų už bolševikus ir 
prieš religiją, mes čion griež
tai pasirvžome viešai prieš tai 
protestuoti.

2. Kadangi M. B. užklausy-

mas gerb. kun. kapeliono Jur
gio Jonaičio prakalbose buvo 
nelojališkas ir įtarius lietuvius 
šiai šaliai ištikimybę, mes taip
gi prieš jį protestuojame.

B., po ilgai, gražiai ir patri- 
jotiškai kunigo Jonaičio pra
kalbai, užklausė jo šitaip: 
“Mes žinome, kad jūs karėje 
mušėtės kaip... apie tai ir kal
bėjote. Bet ko mes norime ži
noti, tai yra dėl ko jūs mųša- 
tės. Ar negalėtumėte kalbėto
jas žmonėms apie tai paaiškin
ti?”

Kunigas J onaitis atsakė: 
“Delko karė buvo ir delko mes 
mušėmės, paklausk kaizerio.

Kaipo pavyzdžiui tų susirin
kimų netvarkumo, štai rezoliu
cija, kurią išnešė Lavrence’o 
lietuviai katalikai savo specia
liame susirinkime ir kurio raš
tininku buvo svečias iš So- Bos
tono F. Virakas. Buvo many
ta negarsint viešai, nes po to 
protesto streikierių susirinki
mai buvo geriau vedami. Da- 
bar-gi pablogėjus dalykams 
verta visuomenei žinoti toji re
zoliucija, išnešta vasario 17 
d::—
Rezoliucija —

17 d. vasario 1919 m. mes 
Lavrence, Mass. lietuviai susi
rinkę Lietuvių R. K. Šv. Pran
ciškaus parapijos pobažnytinė
je svetainėje, skaičiuje apie 500 
ypatų, vienbalsiai nutariame 
išnešti rezoliuciją ir ją patal- 
pint amerikonų ir lietuvių laik
raščiuose.

1., Kad 13 ir 17 dieną vasa
rio 1919 m. streikierių mitinge 
Lawrence kaip kurie nariai į- 
nešė mitingui, kad kun. F. 
VirmauskĮ, Lawrence.’o klebo
ną, reikia užmušti už tai, kad 
jis drauge su vietinės L. D. S. 
kuopos valdyba darė atsišauki
mų katalikiškame laikraštyje, 
L. D. S. organizacijos organe 
“Darbininke,” kad visuomenė 
sušelpti) kelias vietinių jau iš 
seniaus nuo influenzos suvar
gusias, o dabar streikuojan
čias lietuviškas šeimynas, ir 
didžiumoje iš socijalistų susi
dedanti minia tam pritarė.

- Mes griežtai reikalaujame, 
kad jie tų savo išsireiškimų at
šauktų.

2., Taip-pat, tuose pat 13 ir 
17 d. mitinguose kaip kurie na
riai Įnešė, kad panelę Kriviu- 
tę, LDS. vietinės kuopos rašti
ninkę ir Umpų reikia užmušti 
už tai, kad jie savo organiza
cijos laikraštyje “Darbininke” 
atsišaukė į visuomenę, kad šel
ptų iš seniaus nuo influenzos 
suvargusias ir dabar streikuo
jančias vietinių lietuvių šeimy
nas, kurios streiko laiku netu
ri iš ko pragyventi ir didžiu
moje iš socijalistų susidedanti 
ten esanti minia tam pritarė.

Mes griežtai reikalaujame, 
kadjie tų savo išsireiškimų at
šauktų.

KIEK STREIKUOJA.
Lawrence, Mass. bal. 2. — 

Pirmu kartu po prasidėjimo 
streiko vas. 3 d. tapo paskelb
ta kiek audėjų dirba ir kiek 
streikuoja. ' Balandžio 1 d. 
vietos audiminėse dirbo 24.669 
audėjai. O gruodžio m. 1917 
m. ten dirbo 35.000 audėjų. Vi
dutinis darbininkų skaičius au
diminėse va 32-000. Išeina, kad

DIDELES

PRAKALBOS!
Rengia D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA

NEDALIOJE,

Balandžio - April 6 d., 1919.
193 HANOVER STR., BOSTON, MASS.

Pradžia 2-rą vai. po pietų.

BRANGIEJI—
Alos prakalbos bus vienos iš {domiausiu, nes kalbės geri a tA i musu kalbė

tojai. Tai-gi visus širdingai kviečiame j Šias taip svarbias prakalbas atsilan
kyti.

Nauji nariai prie viršminėtos draugijos bus priimami ui pusę Įstojimo. 
Geriausia proga prisirašyti prie taip žymos tautiškos draugjos Bostone.

širdingai keiečia KOMrTJPTXS4 
PASARGA: Tą pafig dieną Draugijos D. L. K. Keistučio Dr-jos bus 

bertaininis susirinkimas. Susirinkimas bus tuojaus po prakalbu ant tos pa
čios salės

Nuo šios dienos susirinkimai bus laikomi pirmą nedėldienį kiekvieno mė-

streikuojančių yra tarp 4.000 
ir 5.000. Daugelis neina dirb
ti ne dėlto, kad streikuoja, 
bet dėlto, kad bijo streikinin
kų gąsdinimų ir grūmojimų.

PARAMA STREIKININ
KAMS.

Suareštavo lietuvę.
Lawrence, Mass. bal. 3. — Iš 

Bostono atvyko A. J. Mušte, 
vienas iš audėjų vadų, ir tur
tuolė iš Brookline Evans, kuri 
užjaučia streikininkams. Pa
skelbta, jog tuoj bus išmokėta 
$10.000 vietos Vertelgoms, ku
riems streikininkai įsiskolino.

Prie AVashington audiminės 
išlipinta pagarsinimai, jog 
streikuojantieji darbininkai a- 
teinančią savaitę galės grįžti 
darban ant senų išlygų. Jei 
nepasinaudos ta proga, tai vė
liau, norėdami sugrįžti, turės 
eiti per visas smulkmenas sam
domojo ofiso.

Prie vienos audiminės tapo 
suareštuota Katie Borgovsky, 
gyv. 164 Union St. Ji esanti 
lietuvė.

Stanley Glbunt, gyvenąs 74 
Spruce St., pranešė policijai 
kad jo langai naktį buvo išdau
žyti. Jis ir jo žmona dirba ir 
prieš keletą dienų buvo perser
gėti neiti dirbti.

BRUSILOV TARNAUJĄS 
BOLŠEVIKŲ ARMIJOJ.

Londono laikraščio Chronicle 
korespondentas aplankęs- Ven
griją ir Rumuniją, sako, kad 
Rusijos bolševikų jėgos dabar 
esančias nemenkos. Pirmiau 
jų jėgos buvo tik iš latvių ir 
chiniečių, kurie grobimu no
rėjo pasipelnyti. Dabar Bol
ševikų valdžia įsitaisius regu
lerę armiją. Tą padarė šitaip. 
Buvusiems oficieriams bolše
vikų valdžia pasakė, kad ar
ba turi stoti į jų armiją arba 
bus jie ir jų šeimynos nugala
binti. Tai daugelis sutiko į- 
stoti į armiją ir gauti pragy
venimą sau ir savo šeimynoms. 
Pristojo ir garsusis gen. Bru- 
silov. Dabar ta armija turin
ti 350.000 kareivių. Tos jėgos 
Įveikė talkininkų kariuomenes 
Ukrainoj. Tai bolševikai ne
išpasakytai džiaugiasi, išlei
džia proklemacijas, kur šau
kia, kad nei stipriausios talki
ninkų jėgos neatsilaikė prieš 
šaunias sovietų respublikos ar
mijas.

Švedijos daktarų ir moksla- 
vyrių delegacija inteikė Stock
holme Amerikos ambasadoriui 
peticiją,kurioj nurodoma bai
sus vokiečių padėjimas dėl ne- 
davalgymo. Prašyta, kad pe
ticija būtų persiųsta prez. 
Wilsonui. Peticija pasirašyta 
200 daktarų. Švedijos prof. 
Johansson tyrinėjo Vokietiją 
nuo 1915 m. Atrado,kad vien 
džiova ten pasididino ant 100 
nuoš. Peticijoj nurodoma, kad 
tos ligos iš Vokietijos gali per
simesti į kitas šalis. Todėl 
prašoma, kad talkininkai nu
stotų vokiečius marinę badu ir 
leistų Įgabenti jon maisto.

Rusijos užsienio reikalų mi
nisteris Cičerin siųsdamas pa
drąsinančią telegramą Vengri
jos raudoniesiems pranešė, kad 
bolševizmas Amerike kįląs. O 
ypač valstijos New York, Penn- 
sylvania, Indiana, Ulinois ir 
Michingan esą užkrėstos bolše
vizmu. Philadelphijoj esą riau
šės. (Kad būtų paminėjęs 
Mass. valstiją, tai nors krisle
lis būtų teisybės, nes Lavrencc 
streikas bolševikų vedamas).

AUŠROS VARTŲ M. D. 
DRAUGYSTES VALDY

BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

PIRMININKAS — J. P. Andriliunas. 
20 Pine Str., Athol, Mass.

VICE-PIRM. — J. Stonis.
23 Charles PI.. Athol. Mass. 

PROT. RAST. — A. Rolls.
23 Charles PI.. Athol. Mass. 

FIN. RAST. — V. Matulis.
Wlndsor House, Athol. Mass. 

TREČIAS RAST. — St. Vidugiris. 
20 Pine St, Athol. MAsa. 

KASIERIUS — P. Puftčlus.
85 Pine St. Atrol, Mass. 

KASOS GTX>RMAT A. Indriliunas, 
92 Fem St, Athol, Mass. ir 

K. Markevičius.
204 Preedom St, Athol, Mass.

AuSros Vartą M.^ D. Draugija laiko

t Saugokis!
Žiūrėk, kad nereiktu daktario

WĮ • Jūs turėsite užmokėti už visus jo atsilankymus ir turėsi-' ,
r / te visokių bėdų, jei jūs nepasirūpinsite savimi tuoj. ’
’/ ŠIS MĖNUO yra patoguslaikas išvalyti sistemų ir prašalinti 
f visus netyrumus iš kraujo. Organizmas ir kraujas tuoj turi būt at- 
Fšviešinti be tolimesnio atidėliojimo. į

Nes grynas, raudonas ir tyras kraujas yra svarbiausias daiktas , 
kiekvienam, apie tai kiekvienas- PAS TURI pasirūpinti.

Išvalydami savo kraują
į tuoj vartojant garsias Partolos kendes, kurios žinomos po visą‘svietą, 
i kaipo geriausios kraujo valytojos, Partola išvalys taip-gi jūsų sistemą- 
Ą atnaujįs jūsų organizmų, suteiks jums normalį apetitą, gerą sveika- . 
Lą tų ir laimę. Pradėk dabar. Suvalgyk po 2-3 kendes einant gulti. J

Didelė dėžė Partolos $1.00, šešios dėžės tik $5.00. Kiek- Z 
viename name turi rastis visuomet Partolos. Užsisakyk šian- 

die. Rašyk į
APTEKA PARTOSA, /J

160 Second Avė, Dept. L. 3.
New Yo rk City.

’ (20)

1^ -į—AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, !
labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,; 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė-į 
mistojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-Į 

BOt sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių.į

niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .
įį ■ Bet kada pareikr.alvau Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo,;

. . Nervatona. laksiu ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui minė--
? tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut. stiprėti, gerai dirbti. Kraujas;|ĮI: išsivalv. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši-.

& mui visų ligų. l’.ėaiu 3 mėnesių išardavau kas savaitė po butelį Salutaras.-
Biteria. ir jk> 3 meni, savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarpi 

'd i Įy ;-y dienos ir n:ii:tii s. I >ab:;r jančiu< .s s::: i ir esu linksni; s i r 10O i sykių dė-Į
s; .. kavoj:: S:.i-IT;:r::s mylis::; vodr:r;.L';.:ns ir pa-į

I SALUTARAS, Cliemical Institution. J. Baltrūnas, Prof.
■ 1707 S. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago, III.

LIETUVOS PREKYBA
Neužilgo atsidarys keliai į Lietuvą. Lietuva reikalauja visokių ta- 

vorų. Tokių tavorų čia Amerikos dirbtuvės turi ir nori parduoti. Lie
tuvių Prekybos Bendrovė tarpininkaus Lietuviams. Už kelių dienų pa- 

' siųs savo atstovą į Lietuvą kad sužinojus ką Lietuviai reikalauja. Tą
> pageidaujamą tavorą kuogreičiausiai Lietuvon pasiųs. Pinigai prista- 
f

Į
>

tyti prie šio darbo atneš didelius nuošimčius. Bendrovė varys preky
bą o ne politiką. Jos užduotis bus patarnauti žmonėms ir pelną uždirbti 
ant kapitalo. Biznio su kitais dalykais nemaišys. Dar galima šėrų už
sisakyti. Serai po $5.00. Vienai ypatai daugiau kaip 1000 šėrų neparsi- 
duoda- Jei nori šia proga pasinaudoti, siųsk užsakymą tuojaus.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE,
244 W. B r o a d w a y, S o. Boston, Mass.

SIUNTIMAS PINIGŲ Į 
LIETUVĄ.

Šiomis dienomis buvo pa
skelbta žinia iš Washingtono 
kad valdžia jau leidžia pini
gus siųsti į Lietuvą. Lietuvos 
Prekybos Bendrovė visados 
dirbdama Lietuvos ir lietuvių 
naudai tuojau pradėjo tirinėti 
kaip ir kokiu būdu galima tuos

T

nių iš National Shawmut Bank, 
Bostone kad dar jie neturi ry
šių padarę su Lietuvos banko- 
mis ir kol kas negali gvaran- 
tuoti siuntimą pinigų į Lietu
vą. Jie apsiima pasiųsti pini
gus per Kopenhageną arba per 
Angliją, bet tiesiai į. Lietuvą 
negali siųsti. Toliau .jie pra
nešė, kad jie dės pastangas pa-

tėme adresus Lietuvos bankų 
ir kada tik bus gauta tikrų ži
nių, kad saugiai galima pini
gus persiųsti į Lietuvą, mes 
lietuvių visuomenei apie tai 
pranešime. Viršminėta Na- i 
tional Shavmut Bank yra vie
na iš didžiausių tokios rūšies 1 
įstaigų. Ji turi suvirš 200 mi- " 
lijonų dolerių turto. - -

*<
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NedSlIomla' 
nuo 10 vai. ryta 
Ik! 4val. vakar*.

Julijona Levonienė,
8 Brudge Str.,

S. Glasgoiv, Scotland.

i >

MR. PRANAS MAŠIOTAS, 
West 14-th Avė., Homestead, Pa.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafun culaika plauku alinki- 

ma. prašalina pleiskana*. niežėjimą 
odoa galvoa, aušina pianinu priduoda 
ma jėau reikalinga mai,ta.

Dermatasa padaryt kad Jnafl plau
kai boa tanko, Ivetans ir akaiatua.

Oda Jnsn palvoje bus tyra, pleis
kanos Hnyka ant visados ir plaukai 
nealinaa dausiaua!

Reikalaujant prisiusime Jum pa&- 
ta suvis dykai Ubsndytnui sampala.

Prisiusktte Ne. įtampomis pentun 
thno lėtu, gausi ilbandymui dežiute 
Dermaturoe ir broiiura.

AROIL SPTCIALT1ES CO.
BOX 87. PH»LAO«-FHIA. PA.

BeU Phone Dickinaon 3995 M

Dr. Ignotas Stankus 
12101BrMdSt,PH»Wpku,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*

Nuo 9 rito ilci 5 po pieta 
Vakarai* Ketverge nuo 6 ild 9 P. M.

Gir- 
apsigyveno Detroit, 

turiu svarbą reikalą, 
kitas atsišaukite šiuc

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

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe Gydo visokias Ilgas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson st,
9-11 Rrrit NtWARK, N. J.
2-4 PO R1CTU __  Telefonui 92681
6-e vakare Manėt

„, .uaoo. Netoli Inmaą Sąuare. 
Tel. Somerville 6290.

4

VASARINĖ LIETUVIŲ 
VAIKŲ MOKYKLA

1 d. balandžio vakare Šv. 
Petro Lietuvių So. Bostono ba
žnytinėje svetainėje įvyko mož 
kyklos reikalais dr-jų deelga- 
tų susirinkimas, iš kurio pa
aiškėjo kad:

1., Iš pernykščių metų nuo 
mokyklos apmokėjimo visų iš- 
kaščių dar yra likę pas iždinin
ką p. Norkūną apie $200.

2., Kad mokykla ir šiais Tne- 
tais taip kaip ir pernai yra ren
giama, nes jau kun. klebono 
ir prašymas kaslink mokyklos 
gavimo, į miesto valdybą pa- 
sista ir laukiama prielankaus 
atsakymo.

3., Kad iš dr-jų ingaliotinių 
pernai tam darbui^ išrinktų į 
šį susirinkimą atėjo 19, o devy
ni neatėjo, taip-pat, kad to ko
miteto nei pirmininkas p. J. A- 
domavičius, nei iždininkas p. 

"S. Norkūnas nei kiti valdybos 
nariai neatėjo, išskiriant vieną 
finansų sekretorių, kuris per
skaitė iš knygos apie mokyk
los piniginį stovį ir jo rapor
tas vienbalsiai tapo priimtas.

Pirmiausia išrinkta vakaro 
vedimui prezidijumas: pirmi
ninku p. Pov. Petrauskas, raš
tininku p. Kaz. Junevičius.

Nutarimai:
1., Nutarta, kad mokyklą 

taip kaip ir praeitais metais 
vesti.

2., Generaliu mokyklos vedė
ju paprašyta būti kun. kleboną, 
kurs ir apsiėmė.

3., Įgaliota kleboną pasirink
ti tinkamus mokytojus ir rei
kale, juos mainyti, ar naujais 
tinkamesniais pakeisti.

4. Kandidatais į mokytojus 
nurodyta šios ypatos: į manū- 
džierių arba mokytojų perdėti- 
nį Fr. Strakauskas, J. Rama
nauskas ir P. Šivickas. Į mo
kytojus: F. Virok’s, K. Ju- 
nauskas, Br. Valentukė, M. Du- 
sevičiute. Į dainij ir žaislų 
mokytojus p. M. Petrauskas ir 
p. M. Karbauskas.

5. Įgaliota kun. kleboną su 
stovinčia valdyba pagaminti 
laiškus ir su. delegatais pasiųs
ti į kvartalinius dr-jų mitin
gus pakviesti, kad dr-jos su 
aukomis priisdėtų prie paden
gimo tos mokyklos paiaikymo 
iškaščių.

6- Nutarta surengti mokyk
los reikalams prakalbas, o mo
kyklos užbaigimui koncertą, 
kur dailos mokytojai turėtu 
progą parodyti, ko jie vaiku
čius per vasarą išmokino.

7. Išrinkta sekantiems me
tams mokyklos vedimo komite
tas, kurin inėjo šios ypatos: 
pirm. p. Pov. Petrauskas, vice- 
pirm. p. Vladas Mickevičius, 
prot. rašt. Kaz. Junevičius, 
finansų raštininku liko tas pats 
pernvkščios, iždininku p. Pau
lius Mikalauskas. Iždininkas 
po kaucija $200.

8. Nutarta, kad toji valdyba 
susižinotų su pernykščia val
dyba ir paskui apie pasekmes 
praneštų sekančiame dr-jų įga
liotinių susirinkime.

9. Nutarta protokolą šio susi
rinkimo paskelbti vietiniuose 
lietuvių laikraščiuose.

Tuomi susirinkimas - ir už
baigta.

Dukterų po G. M. Šve- P. Gied- 
raitaitė; Mot. S. 13 kp. J. 
Marksienė, A. Strakauskienė, 
J. Šultienė. Svečiai: Jonas 
Glineckis ir K. Junevičius.

Apie nuttirimus aprašė ki
tas korespondentas- Todėl apie 
tai čia praleidžiame.

Šv. Petro Bažnytinis Choras 
po vadovyste p. M. Karbausko 
gegužio mėnesyje rengia milži
nišką koncertą su perstatymu 
vieno veiksmo fantastiškos o- 
peros “Girių Karaliaus.” Prie 
išpildymo šio veikalo bus ge
riausi dainininkai solistai: pp. 
D. Antanavyčius, J. araitis, K. 
Vasiliauskas, P. Miliauskas, 
p-lės A- Narinkevyčiutė, A. 
Kalinauskaitė, A. Kohanskiutė 
ir Kotrina Švagždžiutė.

Pastatymui to koncerto bus 
paimta viena iš geriausių salių 
So. Bostone.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbiun- 
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka. '

Už vieną ykį.
” tris sykius

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

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

.50c.
$1.00

Paieškau DARBO BūčEENĖ-
JE. Taip-pat galiu būti koopera
cijoms arba privatiškoms krautu
vėms už vedėją. Gerai suprantu 

.tą darbą. Kalbu angliškai, lietu
viškai ir lenkiškai. Jeigu būtą 
kam. reikalinga, kreipkitės šiuo 
adresu:

Juozas Jankauskas,
Calvary St, IValtham, Mass.

Paieška u puseserės M. Dobiliu- 
tės, po vyru Ručinskienės, paei
nančios iš Suvaiką 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, meldžiu atsiliepti šiuo ad-

Mot. Sąjungos 13 kuopos re
peticijos veikalo “Daina be ga
lo” ir “Dangus Brangus” į- 
vyks panedėlyj, bal. 7 d. 8 vai. 
vak. Bažnytinėj Svetainėj. Vi
sos akt orkos imančios dalyvu- 
mą minėtuose veikaluose ma
lonėkit atsilankyt. Taip-gi 
visos ypatos veikianičos komi
sijos būtinai turit atsilankyt, 
nes daug yra svarbių dalykų.

Valdyba.
• I

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių 17 kuopos Teatra

liškas Skyrius rengia didelį te
atrą “Eglė Žalčių Karalienė.” 
Bus 27 d. balandžio pirmą ne- 
dėlią po Velykų. Atvaidys L. 
Vyčių 27 kuopa iš Norwood, 
Mass. Pirmu syk pasirodys 
Nonvoodiškiai So. Bostone. Ir 
taip-gi So. Bostono teatrališkas 
skyrius yra užkviestas į Not- 
vvood, Mass. 11 d. gegužio. Bos
tono Vyčiai antrą sykį pasiro
dys Norvvoode. Žada pastaty
ti trijų aktų veikalą “Žmo
nės.”

^foterų Sąjungos vietinė kuo
pa 1 balandžio savo mitinge 
tarp kitko suorganizavo Bosto
no Lietuviu Raudonojo Kry
žiaus kuopą, kurios valdybon 
įeina pp. Jankienė, Adomaitie
nė ir p-lė Brikaitė.

S.

PARSIDUODA PIGIAI
TONIKO DIRBTUVĖ 

Parduodu geriausią dėl biznio 
TONIKO DIRBTUVĘ. Daug lie- 
tuviij ir lenką pirkėją. Gera vie- 

į ta dėl lietuvią. Parduodu iš prie- 
., žasties ligos. $2.500 cash, o kitus 

J* j ant labai lengvą išlygų. Atsišau- 
turi su savim paveikslus ant atvi- kite j 31 Honghton St; Somervii_ 
rutės jos pačios, o kitas visos šei- fe ^ass Net Inmaų Square 
mynos. Ji 17 metą amžiaus, kal
ba angliškai ir lietuviškai. Vy- 

i'ro pavardė Domininkas Buivy
das, angliškai vadinasi (Dian 
Bubed), nedidelis, tamsiai raudo-' 
nas, plaukai tamsiai geltoni, ka-i 
reiviškais drabužiais ir kalbant 
galima pažinti, kd kauniškis. Ne
sibijokite atsišaukti patys, 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 dukters Liudvikos i 
Bendokas pabėgusios su vyru. Ji1 
yra 5-kią pėdą ir 1 colio aukščio, į 
plaukai tamsiai geltoni, biskį pa-1 
linkus, ploščius (coatas) rudas,! 
juodas plušo kalnierius ir ant į 
rankovią apdėta tokiuo pat.

. Paieškau savo draugo Motiejaus 
Padalskio, Suvaiką gub., Kalva
rijos pav., Alytaus miesto. Į Suv. 
Valstijas atvažiavo 1910 m. 
dėjau, kad 
Mich. • Aš 
Jis pats ar 
adresu:

DIDIS IŠPARDAVIMAS — 50 NU OŠ. NUOLAIDOS. 
LINKSMINK SAVČ SIELĄ IR VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ.

Geras ūpas ir dalis linksmybės yra reikalingas daiktas gyvenimui. Ge
ras ūpas ir rimtas būdas daug prisideda prie pasisekimo gyvenime. Kiekvie

nas gyvūnas reikalauja nors truputį linksmybės savo gyvenime Ir iš linksmy
bės ir smagumo mes gauname paspirLmo prie didesnio veikimo ir prie perga
lės gyvenime.

Ir dabar jūsų namai yra tušti ir tykus.
Tai nėra nei ko stebėties kadjus esate nusiminime ir prastame upe, ir 

kad ieškote to truputėlio linksmybės svetur.
Bet tas tankiai yra labai pavojinga ir brangiai kainuoja.
Tai-gi, pasilinksiųink savo dvasią ir surask sau linksmybę, bet niekur 

kitur, -neieškok svetur, negraudink savo pačios ir šeimynos.
Palinksmink savo dvasią savo namuose, kartu su visa savo šeimyna. 

Geriausis ir sveikiausis būdas, ir kartu gražiausias pasmaginti neramią sąži
nę, gauti gerą tipą, ir tuomi padaryti linksmybę namuose, ir laimėjimas vi

suose darbuose yra su smagia muzika.
Tai-gi pasirūpink pripildyti savo namus su linksmybe ir gyvumu, ir šia

me dalyke geriausiai patarnaus geras MUZIKALIšKAS ALBUMAS.
šis MUZIKALIš

KAS ALBUMAS yra 
labai gražus ir ga
li būti suvartotas kai
po papuošalas d e 1 
kiekvieno namo. 

Muzikališkas Albu
mas turi celuloido 
vaizdelį ant viršaus, 
žiemos scena su spal
vomis, su juodais ir 
baltafe kraštais. En- 
gravoruota paauk
suota sagstis, 10 
paauksuotais kraš
tais lapų.

Muzikališkas prie
taisas yra labai tvir
tas, ir grajina kele
tą gražių veikalėlių.

Jis yra 9*4 colių 
ir ll’/j colių augštu- 
mo.

šios MUZIKALIš- 
KOS ALBUMOS y- 
r a pardavinėjamos 

. visose krautuvėse ik> 
$10.00 ir daugiau,— 
o mes iš priežasties 
saro didelio išparda
vinėjimo pardavinė
jame juos tiktai už 
$7.25. ,

užsisakyk vieną iš šiųPasinaudok šia nepaprasta proga ir šiandiena 
gražių ir naudingų MUZIKALIšKU ALBUMU.

Užsisakant nėra reikalo siųsti pinigus iškalno; užtenka prisiųsti tiktai 
$1.00 kaipo ženklą kad jus norite pirkti ši Muzikališką Albumą, ir likusius 
pinigus užmokėsi kada Albumas bus pristatytas jūsų namuose.

PAN-AMERICAN EXP0RTEPvS
1152 Mihvaukee Avė. Dept 234 Chicago, UI.

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

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

Puikiausią LIETUVIŠKŲ AT
VIRUČIŲ galima gauti “Darbi
ninko” Knygyne. Tuzinas už 20 
centą. Agentams duodame nuo
laidą. Užsisakykite.

Kiekvienas naujas skaityto
jas arba narys prisideda prie 
“Darbininko” dienraščio įkū
rimo.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

l 
“DARBININKĄ.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Prfemizno valandos: 
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 ik! 8 vakare 

503 W RO ADWAY Cor. STSO. B0STON
Tai 602 S. B.

DR. M. V. CASPER
' (Dr. M. V. Kasparavičius) į 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

Tel. Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

' Paieškau savo dėdės Juozo S tepan
čio Kauno gub.. Jurbarko miestelio. Iš 
I.ietuvos atvažiavo tiesiog į Montreal, 
Canada. 6 metai atgal buvo išvažia
vęs Į Chicago. o dabar nežinau kur. 
Aš turiu svarbą reikalą. Jis pats ar 
kitas ji žinantis maolnėkite pranešti 
šiuo adresu:

JONAS ENDRUKAITIS,
24 Avė. Marchand Of Fulleom 

Montreal, Canada.

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus skyriaus susirinkimas 
įvyks 7 d. balandžio 7:30 vai. 
vakare Bažnytinėj Svetainėj. 
Gerk, sesutės, kurioms yra 
brangūs tėvynės vargai,, tai 
visos atsilankykit į minėtų su
sirinkimą. Ateikit kurios e- 
sat prisirašę taip-gi ir tos, ku
rios norėtų pri si rašyt yra visos 
' šviečiamos, nes užmanymas 
yra svarbus ir reikalas kogrei- 
čiausias pradėt vykdyt viską, 
kas tik yra reikalinga dėl mū
sų nuvargintos tėvynės Lietu
vos.

Ona Jankauskienė,
Mot. Sąj. Kp. Pirm.

PROTOKOLAS 
.. So. Bostono vasarinės mo
kyklos komiteto susirinkimo, 
kuris įvyko balandžio 1 d. Ne
pribuvus pirm. p. Adomavi
čiui, vedimui susirinkimo iš
rinktas p. P. Petrauskas, rašti
ninku K. Junevičius. Finansų 
rašt. išdavė raportą iš praeitų 
metų mokyklos. Paaiškėjo, kad 
pinigų liko nuo ■pereitų metų 
$175.59. Raportas priimtas.

Atstovai: Nuo šv. Kaz. dr-jos 
V. Paulauskas, P, Petrauskas, 
V. Jakštas; Sal. Širdies V. Jė
zaus P. Mikalauskas, P. Luko
ševičius; Šv. Jono Ev. BĮ. M. 
Kilmoniutė, Andr. Naudžiū
nas; L. D. S. O. Jankauskienė, 
V. Varžinskaitė; L. Vyčių 17 
kp. S. Motiejūnaitė, Z. Gur- 
kliutė; Federacijos A. Šapalis, 
P. Virakas, A. Bendoraitis; Šv. 
Petro ir P. B. Mickevičius; I*

Lietuvių 
Rakandų 
Bendrovė

Aš Pranas Mašiotas paieškau'savo 
tėvo Kazimiero Mašioto iš Suvalkų g.. 
Naumiesčio miesto, 50 metą amžiaus. 
Tėve, jeigu sužinosi apie šį paieško
jimą, tai pareik J namus nors ir ne
norėjote uždirbt mums gyvenimą, ale 
mes mes užaugę prie motinos pasiilgo
me ir prašome pareiti į namus, tai 
dabar mes Tamstą užlaikysime taip 
kaip tėvą. Jeigu pareisi, tai neik į 
Munhalla, bet eik į Homestead, nes 
mes dabar gyvenam ant keturioliktos 
gatvės, turim savo namą. Jeigu kas 
žino kur jis yra, tai meldžiam duot 
mums žinią. Musą adresas toks:
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Kas žino, kur JONAS ir ZOSE 
ANUFREVIčIAI gyvena, malonėkite 
pranešti žemiau pasirašiusiai:— 

MRS. B. ANUFREVIČIENĖ,
7 Woodbury Str., 

Lee Bark. Wilkess-Barre. Pa.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Boven St, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

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

104 Market St, Brighton, Mass.
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

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

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

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

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

Farmos pigios.
Maža farma arti akro geros žemės. 

20 vaisingą medžių, grėpsų, blekberių, 
ir kvietkų krūmai. 10 kambarių stuba, 
2 sinkos, miesto vanduo, vlštinyčia ir 
bane, arti dypo, tikietas j Boston’ą 13c. 
Talp-gl fabrikų yra ir ant vietos. Kai
na $2000.

67 akrai apie 15 dirbamos žemės, 
reštas pievos, ganyklos, ir girios, dik- 
tas upelis bėga per farmą yra ir žuvų, 
6 kambarių stuba, 2 geri šuliniai, ba- 
nė, 2 karvės, 2 dirbami jaučiai, paša
ro užteks iki bus naujo, didelė krūva 
mėšlo, visi geri farmos įrankiai ir tt 
Didelė krūva malkų ant kiemo.

Už tą viską tik $1400.
A. ŽVINGILAS,

26 Broadway, S. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

?IRM. — T. Ašmenskienė, 
359 — 4-th St.

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

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

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

KASOS GLOBĖJOS — 
M. Kilmoniutė, 249 River Str, 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str, Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

Vežimėliai yra su mediniais 
račiukais apsisukanti į abi pu
si. Atsileidžia ir užsidengia ga
las ir viršus. Parduodame už 
cash arba ant išmokesčio.

LITHUANIAN 
FURNITURE OO., 

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Paieškau giminią: švogerią ir 
dėdžią'į paeina iš Kauno gub, Ra- 
seinią pav, Šidlavos par, Pranas 
Junukas kaimo Paidupią, Vincas 
Adamaitis kaimo Bultkarčią. Jie 
gyveno Chicagoje, UI. Tarnas Vaz- 
nis gyveno Brooklyn, N. Y. Jie 
patįs ar kas kitas malonėkite at
sišaukti šiuo adresu: -

Vincas Varais,
414 Ėst St, . New Britan, Conn.

■ . I

Mikas Tenderiu kuris pribūda
vo į Greenfield, Mass. ir turėjo bū
tinai pribūti į 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 Prusik, '
2-SolonSt, Gnenfield,

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
examino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su
virs 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei- == 
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsą negaliu pa- RJ= 
gelbėti, tai aš jūsą pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
naš arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- [gį= 
kai.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINfiS DRAUGUOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA

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 St, Room 7.

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

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

KAS. — Andr. Naudžiūnas, '
16 Winfield 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 pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekau

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

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

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervą, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsą pilvas nevirškina, skilvis ne- ag 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurią sukietė- 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim. uu

NEGAIŠINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios «nados elektrikos ir ==£ 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko sS 
negelbsti. Šimtai operaciją yra išvengiama vyrams ir mo- 
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė [fe 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- fe 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- 
rėjimas yra dykai. gn

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

DR. GIBBS g
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaetyhn 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare | 10 ryte iki 2 po pietą. Ęg

PADARYK PROSI NIMĄ LINKSMYBE.
Kiekvienas turėtų palengvinti sau darbą kiek galėdamas. Prosyti su 

senos mados prosu nėra linksmybė bet sunkenybė. Kam gaišinti energiją ir 
laika.

LEISKITE ELEKTRIKĄ IR GAZOLINĄ SUPROSYTI JŪSŲ SKALBI
NIUS. Pristatykite elektros

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

Galima susikalbėti ir lietuviszkai
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, JI padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomls.

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

gasolinos spčką prie darbo vieton tarnų. 
ELEKTRIKOS PROSAS, sveria 6 sva

rus, panašus į guminį išdirbimas, juodai 
enameliuotaš medinis rankinis, apvali kam
pai prie prosinimo pusės, dailus kaip veidro
dis. Didumas 3%X6Į4 colių. Specialis tvir
tas dratas įdėtas į medegą per kurį elektra 
negali pereiti ir kuris lengvlai perleidžia ši
lumą. Mėlyna plieninė papėdė, kitos meta
linės matomos dalys nikeliuotos. Visas ga
tavas su dratais ir pritaisymu prie elektros. 
Kiekvienas $4.75.

ELEKTRIKOS PROSAS, sveria 6 sva
rus, storai nikeliuotas su storu variniu pa

pėdžių, graž’os spalvuotos geležies viršumi. Geriausios rūšies Ruby Indla 
mica ir “Nlchrome” drntinis šilumos mašinerija su jungtiniais įtaisymais. 
Geriausio išdirbimo dratu ir bevelk visiškai “arcproof” panašus į guminę 
kieto medžio rankinę. Visas įtaisymas su atsukamu neperleldžiančlu šilu
mos groteliaią ir su 6 pėdomis drato. Su Humbel pritaisymo galais. Kiekvie
nas fibre lentelių skrynutėje tiktai $7.99. ,

GASOLINO PROSAS.
Gasolino prosas, sveria 6% 

svarų, abudu galai yra priešaki
niai galai, greitai užsikurena, 
greitai atimamas, pats savaimt 
išsivaląs, užlaiko % ir pusę kvor
tos, galima vartoti 5 valandas su 
vienu pripillmu. 18% ketvirtai
nių colių geležies, rankinis yra 
apsaugotas nuo šilumos su asbes- 
tos ifiedžlaga ir orui vieta. Su. 
visais įrankiais dėžutėje kartu su 
pompa tiktai $5.99.

šie prosai kitų yra pardavinė
jami po $10.00 ir daugiau, bet iš 
priežasties mXsų didelio itpar- 
davinijimo, mes už numažintas 

kainas juos pardavinėjame.
Tai-gi pasinaudokite šia nepaprasta proga ir užsisakykite vieną iš šių 

praktiškiausių prosų. *
Užsisakant nereikia siųsti mums pinigus iš kalno, užtenka prisiųsti tik 

$1.00 kaipo ženklą kad jus norite pirkti prosą ir likusius pinigus galėsite už
mokėti kada prosas bus į jūsų namus pristatytas. •

PAM AMEBICAS ZZP0BTKKS ,
1152 Milwa<lk« Avė. Dept 239 Chica«o,m.

ir




