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AMERIKOS VISUOMENĖ 
ČIA UŽKARIAUTA.

So. Bostono lietuviai, suda
rę bendrą, drūtą frontą užka
riauti čia viešąją opiniją Lie
tuvos reikalams, užatakavo 
įpiestą ir. sudrebino pamatuo
se. Pirmi taip- sakant ma- 
niebrai buvo pereitą nedėlią, 
kuoriiet So. Bostono teismo sa
lėj buvo sušauktas vietos ir a- 
pielinkiu lietuvią mas-mitin- 
gas. Kviestieji majoras Pe- 
ters ir gubernatorius Coolidge 
negalėjo atvykti, dėlto, kad 
reikėjo priiminėti tik ką sugrį
žusią iš Francijos šauniausiąją 
Amerikos armijos dalį—26 di
viziją. Bet su lietuviais buvo 
Bostono veikiantysis majoras 
(acting mavor.) Francis Ford. 
Jis savo prakalbos pačioj pra
džioj pžreiškė, .vardu Bosto
no miesto valdybos, kad lietu
viai gaus nuo miesto kuoge- 
riausią parama visokiems sa
vo teisėtiems, viešiems veiki
mams.

Svietelio į prakalbas buvo 
atsilankę pulki) pulkai. Dide
lė salė buvo prisikimšus entu
ziastiškos publikos, buvo jos 
pilni laiptai ir koridoriai ir 
apsčiai ją buvo lauke, nes vi
sai negalėjo vidun pakliūti.
Bostone bus surinkta 100.000

parašą.
Prakalbas atidarė ir vedė p. 

Ivaškevičius, parašą rinkimo 
komisijos pirmininkas. Jisai 
pasakė, kad Bostone ir apie- 
linkėse taip turime susiorgani
zuoti ir taip smarkiai turime 
veikti, kad Bo’stone ir apielin- 
kėse surinktume 100.000 para
šą. P. Ivaškevičius pasakė, jog 
jisai pasiryžo pažymėti tą 
svarbą darbą šitokiu būdu: 
užsakė dvi sidabrines taures 
ir vieną ją gaus tas (arba ta), 
kas daugiausia parašą surinks 
Bostone, o antrą — kas dau
giausia surinks parašą Naujo
joj Anglijoj.

Be laisvos Lietuvos nebus 
pasaulinės taikos, 

sakė Ford.
Pirmas buvo perstatytas kal

bėti veikiantysis Bostono ma
joras Ford. Tai nepaprastai 
iškalbus vyras. Apreiškė, kad 
Amerika kariavo už paliuosa- 
vimą prispaustąją tautą ir pa
saulinę taiką, o girdi, kaip 
■pasaulinė taika galės tverti, 
jei Lietuva liks po lenkišku 
jungu. Savo karštoj'kalboj tą 
obalsį prie aplodismentą trenk
smo atkartojo po keletą kartą. 
Po prakalbai prie aplodismen-

’ ■ f

tų griausmo pasirašė po peti- surengtas ' maršavimas iš So. ’ rinksime. Ekzekuty vis Ko-
. Bostono su vėliavomis ir viso- mitetas iš kolonijų laiškais už- 

ix.l_L’„i_  Visą siūloma į>a-
•rama ir pasiketinimas surink- 
11 i parašus iŠ tūkstančių, de
šimčių tūkstančių, kurie sa
vo vardus noriai meta ant Lie
tuvos savystovybės svarstyk-i 

i lių.
Peticijų Mankos pradeda

mos siuntinėti subatoj, balan
džio 5 d. Siunčiama abiejų 
susivienijimų sekretorių kuo
poms, laikraščių redakcijoms 

į ir koloniją veikėjams, kurie 
blankų atsišaukė ar kuriems 
darbo vedimas patikėta.

Atsižvelgiant į tai, kad lai
ko maža ir nęvisur bus galima 
visus rašytis norinčius 12 ba
landžio dieną pasiekti, pana
šą po peticiją rinkimas nutę
siama iki Velykų. Vėliausia

, yra ba
landžio 21. d., panedėlis. Ba
landžio 12 d. visvien pasilieka 
generalė parašų rinkimo die
na.

cija.
Antras kalbėjo p. Kava- kiais išrašytais ©balsiais. Mar-! plukdytas, 

liauskas, bankininkas. Sakė, žavimą ves būrys lietuvių ka- 
kad mes lietuviai turime imti reivių uniformose.. 
pavyzdį iš bitelių, kurios vi
sos po pievas 
medų ir 
naudai, o ne prilvgkime, sakė miting 
bankininkas, žvirbliams, kaip veikėjai ir norintieji duoti su- 
vienas So. Bostono neva veikė- manymus ir patarimus, 
jų lietuvius prilygino, nes 
žvirbliai nepažįsta vienybės.

Trečias kalbėjo P. Gudas, 
išrūdydamas, kaip prieš porą- 
trejetą metų nežinoma civili
zuotam pasauliui Lietuva, da
bar, mūsų aukų ir veikėjų dė
ka, jau apie Lietuvos nepri- 
gulmybę diplomatai ir valdi
ninkai svarsto, diideji lai
kraščiai ;ašo.

Ketvirtas kalbėjo A. F. 
Kneižis, parašą rinkimo komi
sijos sekretorius. Ragino vi
sus pasidarbuoti parašą rinki
me. •

Amerikos ir Lietuvos him
nus padainavo parapijinis cho
ras, p. Al. Karbausko vedamas.

Toliau 
Shields, 
lietuvių pasidarbuoja, 
bėjo gerb. kun. K. Urbonavi
čius, išrodinėdamas nepama- 
tingumą . užmėtinėjimų, būk’ 
lietuvių tauta nepribrendus 
prie nepriguimybės.

Galop mas-mitingą apvaini
kavo rimta gyva ir entuzias- 
tišjca prakalba advokatas Ba- 
goeins. Be kito ko išrodinė- 
jo, jog Lietuvai nereikia kai
myną globos, o labiausia len
ką ir rusą.. Sakė, kad kaca- 
pai ir burliokai stovi žemiau 
už lietuvius apšvietime, kultū
roje ir doroje. Todėl kaip jie 
gali lietuvius geriau tvarkyti, 
negu jie patys galėtą susitvar
kyti. Po prakalbai adv. Ba- 
gočjus pasirašė po 1 eticija-

Taip tai didžiulis mas-mi- 
tingas hbigėsi. Priminti rei
kia, kad buvo kolekta rinki
mo parašų lėšoms padengti ir 
surinkta arti $300. Bankinin
kas Kavaliauskas aukojo $50.

Didžiausias lietuvią 
, pasirodymas.

Veikli So. Bostono lietuvią 
parašą rinkimo komisija ren
gia didžiausius lietuvią pasi
rodymus balandžio 12 ir 13 
dd., kada oficialiai parašai 
bus renkami.

Subatoj po pietą didžiausias 
lietuvių pasirodymas bus ant 
Boston Commons.- Bus pora 
geriausiu Bostono benų. Bus

Išdirbimui smulkesnio 
ir lankas renka šavimo pieno rengiamas 

suneša į avilį visų ninko vakare Lietuvių 
mitingas, kur kviečiami visi

i nar- 
uta r- 
salėj

kalbėjo advokatas 
kurs nuo senai tarpe 

Kai-

Ant Boston Commons kalbės 
majoras Peters ir gub. Coolid
ge.

Nedėlioj istoriškoj Faneuil 
salėj bus lietuviu mas-mitin- 
gas, kurs prasidės 2:30 vai.

Tose dienose privalo suva
žiuoti lietuviai ir artimąją a- 
pielinkią ir iš tolimesniu mies
tų, kur parodų nebus rengia
ma. Ypač kareiviai unifor
moje kviečiami subatoj suva
žiuoti ir padidinti maršuosian- 
čių kareivių būrį.----------------

Lietuviai, padarykime per 
tas dvi dienas nelyginant tau
tiškas • misijas, suplaukime 
kuoskaitlingiausia subatoj į 
Commons sodną ir savo dau
gumu parodykime pasauliui 
savo galybę ir spėką.

Bostono lietuviai savo at
liks, kitos didžiosios koloni
jos neužsitraukite gėdos ne
veiklumu.

kas' gražinti reikia,

PIRMA REGULERĖ ARMI
JA PASKUI REZERVAI.
Artinasi generalė Amerikos 

liefuvių mobilizacija. Lietu
vos apgvniman bus mobilizuo
jami vyrai, moterys ir vaikai. 
Bus kviečiami talkon ir sve
timtaučiai.

Regulerė armija — susipra- 
tusioji veiklioji visuomenės da
lis — turės atsiliepti per dvi 
dieni,* balandžio 12 ir 13 dd- 
Bet mes žinome, jog turime 
nemažai “slackerią,” išsisuki
nėtoją, atsilikėlią, nerangėlią. 
Jie tai sudaro mūs visuomenės 
rezervą. Šiuo kartu, generalės 
mobilizacijos laiku, reikia į- 
traukti atakon ir visą rezervą.

Generalis štabas, žinodamas 
mūsą visuomenės padėjimą, iš
leido tam tikrą padavadijimą. 
Būtent mobilizacijos laiką pra
tęsė. Nutęstasis laikas turės 
būti sunaudotas gaudymui iš
sisukinėtoją, atsilikėlią, “sla
ckerią.”

Apygardą vadai ir provinci
ją viršininkai tai privalo gerai 
įsidomėti. • ~

TAUTIEČIAI!
Milijoną parašą peticijai dei 

nepriklausomos Lietuvos su-

Atvirutės.

Kad parašą rinkimą paleng
vinus tarp kitos tautybės žmo
nių ir kad geriau juos supa
žindinus kur Lietuva randasi, 
Pildomasis Komitetas išleidžia 
500,000 sulenkiamą atviručiu, 
kurių skaitlius sulvg reikalo1 
galės būti padidintas. Ant 
atvirutės bus naujai siūlomi 
Europos rubežiai, tekstas apie 
Lietuvą. Atvirutės bus siun
tinėjamos į kolionijas, lygiai 
kaip peticiją blankos.

Atviručių išplatinimas pave
dama kolionijoms. Te kiek
vienas pažinčių turintis gau
na atviručių, jas išsiuntinėja 
ar asmeniškai inteikia.

Visų, kurie gaus peticiją 
blankas, prašome jas kogrei- 
čiausia inteikti veikiantiems 
komitetams, o kur jų nesi
randa, darbą į savo rankas 
paimti, išplatinti tarp vietos 
veikėją ir parašus rinkti. Rei
kia žiūrėti, kad blankos nebūt 
suteršiamos kad būtą grąži
namos švarios.

Kolionijos, kurią blankos 
nepasiektą, tesinaudoja laik
raščiais, kurie peticijos teks
tus talpins. « Iš laikraščių 
blankas iškirpus ir parašais 
užpildžius grąžinti Ekzekuty- 
viam Komitetui AVashingtone.

Prašome!
Pildomasis Komitetas.

PREZ. WILS0N GAL 
APLEIS FRANCIJĄ.

Prez. AVilson atsiuntė kable- i 
gramą Į AA’ashingtoną, klaus
damas, kada laivas George 
AVasliington galės sugrįžti 
Francijon. Sako prezidentas 
greit grįšiąs Amerikon.

Laivas George AVashington 
Francijon sugrįš apie Vely
kas.

Yra įstabu ir nesuprantama, 
kas darosi su taikos konferen
cija.

Dabar spėliojama, kad gali 
būti du išvedžiojimu: arba 
taikos konferencijoj įvyko su
tarimas, arba prez. AVilson į- 
sitikino, kad negalima bus pri
eiti prie sutarimo ir todėl ry
žosi apleisti Paryžių.

Francijos ir Italijos premie- 
rai stovi už imperialistiškus 
■■(užgrobimo) reikalavimus, gi 
prez. AVilson su tuo nesutinka 
ir po ilgiausią kalbą nei prie 
nieko neprieita.

Kiti, vienok, sako,, kad prie 
sutarimo jau prieita, taikos 
sutartis būsianti apie Velykas, 
o prez. AVilson sugrįžęs su
šauks kongresą apsvarstyti su
tartį. '

ATSIŠAUKIMAS. EKSTRA

y,

Vokiečiu valdžia sutiko leis
ti gabenti iš Francijos lenką 
kareivus per Dancigą,. Bet nu
rodo, kad būtu patogiau ag- 
benti juos geležinkeliais.

Nedėlioj New Yorke buvo 29 
tautą mitingas' Pergalės Pas
kolos reikale. Įvairios tautos 
apreiškė po kiek paskolins. 
Lietuviai pasižadėjo $400.000.

• •
Paryžiuje buvo raudonąją 

demonstracija ir šaukė “Te
gyvuoja sovietai!” “Šalin su 
taikos konferencija!”

Providence, R. I. buvo su
rengtos prakalbos babuškai 
Rusijos revoliucijos Breškovs- 
kai. Raudonieji buvo sukėlę 
alasą. Bet policija išgaudė 
juos ir prakalbos tęsėsi.

Balandžio 2 d., 1919 m., New- 
ark, N. J., atsibuvo konferen
cija lietuvią Suv. Valstiją ka
reivių ir Tautos Taryvu įgalio
tu atstovų. Nutarta atsikreip
ti prie visų Amerikos lietuvių, 
būtent: parapiją, organizaci
ją, draugiją, kuopą ir. įvai
rią kliubą, kad valdybos pasi
rūpintu surinkti savo kolonijo
je visų lietuvią kareivių, tar
navusių Suv- Valstiją armijo
je, vardus, pavardes, adre
sus ir kuomi užsiima: profe
siją, oficierių, paprastų ar a- 
matų. Visų karininku, kurie 
tarnavo ar dar tarnauja. Taip
gi ir tų, kurie niekur nepri
klauso ir nežino apie tai, kad 
pasistengtą jų vardus ir adre
sus prisiųsti. Taip-gi būtu 
labai gerai, kad surinkti)'var
dus sužeistų._ jj
kad pavieniai prisiųstų savo 
adresus.

Meldžiame visų draugijų ir 
jų vadovu neatsisakyti nuo 
darbo, ,bet kuogreičiausia su
rašius prisiųsti po žemiau pa
duotu adresu. Tas visas dar
bas yra daromas delei mūsą 
Lietuvos neprigulmybės. Ne
reikėtų nugąstauti, abejoti, 
kaip greitai ir skaitlingai mes 
tą darbą atliksime, taip grei
tai mes artyn eisime prie lai
svos Lietuvos, kas kiekvienam 
lietuviui turėtą labiausiai a- 
peiti.

Su gilia pagarba
L. K. Organizatorius. 

Alisai s reikalais kreipkitės 
prie L. K. sekretoriaus:

V. Vaškas, 
71 AVarwick St., 
Newark N. J.

P. S. Visą laikraščių mel
džiame duoti kampelį vietos ir 
būtą labai naudinga, kad ir ki
tu kartu įdėtų. J. M.

Atėnuose, Graikijos sostinėj, 
prasidėjo pasitarimai tarp epi- 
skopalų ir graiką (pravosla
vu) dvasiškiu apie suvieniji
mą abiejų’ Bažnyčią.

Vengrijos didikai ir ponai 
pradėjo bėgioti į kitas šalis. 
Daūg išvažiavo į Austriją,' ki
ti pabėgo Šveicarijon.

'Paryžiun atvyko Lenkijos 
premieras Paderewski.

BOLŠEVIKU FRONTAS 
SPROGSTA.

Kopenhagenj bal. 7. — 
ševiką frontas šiaurinėj 
tuvoj sprogsta. Kaikurios 
ševiką kariuomenės dalys pa
kėlė maištą ir atsisakė kariau
ti. Tas bolševiką vadą pri
vertė paskelbti trauktis atgal.

Bol- 
Lie- 
bol-

ESTONAI ĮVEIKĖ BOL
ŠEVIKUS.

Kopenhagen. Sulyg praneši
mų Estonijos armija sumušė 
bolševikus Pskovo fronte ir 
užėmė keletą sodžią ir daug 
kulkosvaidžių iš bolševiką 
atėmė. Bolševiką ataka Nar
vos fronte atmušta-

KILA PRIEŠ NAUJUS 
PRISPAUDĖJUS.

Iš Londono pranešama, kad 
Petrograde vis didesni judėji
mai prasideda prieš bolševikų 
valdžią. Plakatai Petrograde 
buvo išmėtyti ir ant stulpą 
priklijuoti su išsireiškimu:

Šalin su Leninu ir arkliena, 
gražinkite mums carą ir kiau
lieną.

PAKŠTAS SU TALKININ
KŲ MISIJA LIETUVON.

Amerikos didieji dienraš
čiai nedėlioj paskelbė, jog Ka
zys Pakštas su talkininką Rau
donojo Kryžiaus misija vyksta 
Lietuvon.

Bolševiką jėgos pradėję 
spausti talkininkus Odesoj. Gal 
būt iš ten turės kraustytis.

Vengrijoj turtingiausias žmo
gus ir didžiausias pramoninin
kas Wcihs nusinuodijo. Re- 
voliuci^oniška valdžia ieškojo 
jo ir norėjo teisti.

f

Pabaigoj pereitos savaitės 
prez. AVilson buvo apsirgęs in- 
fluenza. Bet jau pagijo.

Vengrijoj revoliucijoniško
ji valdžia padalino žmones j 
tris klesas. Inteligentai, ku
rie mažiausia per metus galės 
ineigų turėti $7.200, vertelgos 
ir amatninkai po $5.000, pa
prasti darbininkai $3 300.

KAS NORI MOKYTOJAUTI.
Massachusetts valstijoj rei

kalinga apie tuziną mokytoją 
angliškos kalbos. Priimami 
jauni vyrai ir jaunos merginos, 
kurie čia gimę arba augę ir ge
rai moką angliškai. Jie mo
kintą lietuvius angliškos. kal
bos įvairiuose Mass. valstijos . 
miestuose. Augšto mokslo čia 
nereikia bi tik gerai mokėtą 
angliškai.

Kreiptis adresu:
D. A. MACKAY,

306 Hyde Park Avė., 
Jamaica Plain, Mass- 
Tel. Jamaica 2458—R.

DYKAI visiems Lietuvos žemlapis
Kaip gauti dykai Lietuvos 

žemlapį, skaityk pagarsinimą 
ant 2 pusi.



Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų šv. Juozapo Darbininkų 
junga.
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Todėl, kad taika neįvyksta, 
kad ji pasiliuosavus nuo kai
zerio ir militaristų vis-gi tebė
ra badu marinama, t. y. blo
kada nenuimama. Tas veda 
žmones iš kantrybės, jie puo
la nusiimniman ir pasidaro ne
suvaldomi ir nesusivaldą, ar
ba kitais žodžiais tariant virs
ta bolševikais. Todėl bolševiz
mas, nėra kokia idėja, arba 
mokslas apie naują surėdymą, 
bet tai yra prismaugtų žmonių 
ūpas. Tuomet netrūksta de
magogu, kurie ir veda žmones 
prie riaušių, galvažudysčių, 
plėšimo.

Dabar reikia taikos, reikia 
taikos kogreičiausia, kad atsi
naujintų pirklyba tarpe tautų, 
kad pasibaigtų baisusis nedar
bas, tuomet išnyks bolševiz
mui dirva.

I Kas girdėti lietuvių kolonijose. į

ŠVIEŽIENA NORWOOD, MASS. LIETUVIAMS.

Jei dabar gavėnios laiku pa
sigendi pramogų,

Jei mėgsti geras prakalbas,
Jei mėgsti mokslą,

• Jei indomauji dabartinio 
momento perversmėmis,

Jei nori išgirsti ir pamaty
ti to, ko dar negirdėjai ir ne
matei, tai ateik ketverge, ba
landžio (April) 10 d. 7:30 vai. 
vak. pobažnytinėn salėn, Nor- 
wood, Mass.

Jėi nemėgsti prakalbų.
Jei nemėgsti jokių pramogų,
Jei sakai, kad iš pramogų 

ir prakalbų nėra naudos,
Jei myli tautą,
Jei niekuomet nebuvai pa

tenkintas prakalbomis ir pra
mogomis, tai ateik ketverge, 
balandžio (April) 10 d. 7:30 
vai. vak. pobažnytinėn salėn, 
Norvvood, Mass.

Šitoji pramoga bus indom i, naudinga ir pamokinanti vi
siems be skirtumo lyties, amž iaus ir pažiūrų.

Susirinkite
*

LIETUVIŲ RAUDONASIS 
.. KRYŽIUS SPARČIAI 

AUGA.

darbinin- 
sau kuo- 
lietuvių

TAIP, REIKIA TVARKOS.
“Draugas” nurodo, kad šiuo 

kartu prieš Amerikos lietu- 
. vius stovi gausybės sumany

mų aprūpinimui. ‘ ‘ Draugas ’ ’ 
išskaitliuoja sumanymus, ku
rie laukia vykinimo. Štai jie: 

“1) Šaukim Seimą, 2) or- 
ganizuokim kariuomenę, 3) 
rinkim rūbus ir avalynę, 4) 
sudarykim Raudonojo Kry
žiaus skyrių, 5) siųskim į 
Lietuvą stenografisčių šta
bą, 6) samdykime būrį mer
gini} rašančių mašinomis ir 
leiskim jas su visomis reik
menimis į tėvynę, 7) mobi
lizuokime gydytojus, 8) pa
rūpinkime anglų kalbos mo
kytojų, 9) padarykime rek
lamą laikraščiuose už 60,000 
dolierių, 10) surinkime mili
joną parašų į šešias savai
tes, 11) išsiųskime naujų de
legatų į Europą ir tą visa pa
darykime savo lėšomis.

“Kad jau visiems valia 
daryti sumanymus, tai tegul 
bus valia prie vienuolikos 
pridėti dvyliktąjį: tautos 
darbe laikykimės tvarkos 
nors truputį.”
Išeina, kad Amerikos lietu

viai turi sutverti, kaipir vals
tybę valstybėje. Reikia tie
siog turėti ministerijas, kurios 
aprūpinėtų tam tikrus reika
lus. Regulerių ministerijų nie
kas žinoma nesapnavo ir nesap
nuos, reikia ir galima turėti 
tam tikras komisijas, kurios 
vestų nuskirtus darbus, 
met ir įvyktų tvarka.

c”

Tuo-

KAS BUS.

Jei ūmu laiku neįvyks taika, 
tai Europoj būs blogai, 
tvarkos banga auga, 
vizmas įsivyrauja.

Kuomet Vengrijoj raudonie
ji ėmė viršų ir nugąsdino tal
kininkų diplomatus, tai mes 
nurodėme, kad bolševikų jė
gos mlitariu žvilgsniu imant 
yra visai silpnos. Rusijos 
bolševikai ir kitų šalių jų 
vienminčiai gąsdina tvarkius 
žmones išverstais kailiniais. 
Tą žino ir talkininkų diploma
tai, bet talkininkų jėgos pa
sirodo silpnos kovoje su ne
tvarka dėlto, kad jie tarp sa
vęs nesusitaiko, nesutaria ir 
neįvykina taikos. Nutęsimu 
taikos įvykinimo bolševizmas 
maitinasi ir tunka. Tas aiš
kiai matosi Vokietijoj.

Prez. IVilson, kaip visi ži
nome, skelbė, kad Amerika 
nieko neturi prieš vokiečių 
tautą, o kariauja prieš vokie
čių kaizerį ir militaristus. Ga
lop kaizeris su savo šalinin
kais pasitraukė iš arenos. Vo
kiečių tauta pradėjo naujai 
tvarkytis. Tame persiorgani
zavimo laike, vokiečiai nei 
ištolo nekrypo bolševizmo pu
sėn. Andai Darbininkų ir 
Kareivių Tarybų suvažiavime 
Berline gruodžio 16-20 bolše
vikų vadai Liebknech ir Rožė 
Luvemburg nebuvo visai įsi
leisti. Rinkimai į Steigiamą* 
jį Seimą sausio 19 d. š. m. iš- 
naujo parodė, kad vokiečių 
tauta purtosi nuo bolševikų.

Bet dabar girdime, kad bol
ševizmas Vokietijoj ne juo
kais gąsdina pasaulį.

Kodėl ta permaina vokie
čiuose? Kodėl vokiečių liau
dis ėmė netekti lygsvaros?

Ne- 
Bolše-

MES GERI, O JŪS NE.

Liberalų dienraštis vienai 
srovei prikiša, kad ji “negali 
niekaip paaukauti porą unci
jų savo ambicijos; niekaip ne
gali paaukauti pusantro colio 
savo partiviškumo.” Toliau 
girdi “tie, kurie šaukia Ame
riką pajudinti su milijonu pa
rašų, niekaip neįstengia pa
judinti savo ambicijos. Jie 
nutarė, kad Visuotinojo Seimo 
nereikia, tai niekuom negali 
to pamainyti... ir nemato to, 
ką mato šimtai organizacijų 
išmėtvtų po plačiąją Ameri
ką.”-* ’

Visus to laikraščio išvedžio
jimus galima sutraukti į saki
nius: “Mes geri, o jūs ne.” 
“Mes liberaali geri, o jūs ka
talikai ne,” “Jūs katalikai vi
same turite nusileisti, o mes 
liberalai nei kame.”

Nereikia didelio išmanymo, 
kada pamatyti neteisybę ir ne- 
liogiškumą liberalų dienraščio 
išvedžiojimų. Ir taip: vieni 
stoja už seimą, kiti prieš, 
(šiuo tarpu). Jei viena pusė 
peikia antrą už . nepritarimą 
seimui, tai ta pačia logika 
antroji gali peikti pirmąją už 
užsispyrimą už Seimą. Vie
na pusė gali parodyti' ženklų, 
kad visuomenė pritaria seimui, 
antroji turi dar daugiau pri
rodymų, kad nepritaria.

O kai dėl ambicijos ir par- 
tyviškumo, tai jau gerai žino
me, kurie yra jų vergai. Jei 
katalikai AVilkes-Barre suva
žiavime būtų stovėję už tai, 
kad Centraliniame Komitete 
katalikams kaipo didesnei srp- 
vei turi būti daugiau narių, 
tai Lietuvių Diena nebūtų į- 
vvkus. .Jei katalikai būtų va- 
ręsis, kad New Yorko Seime 
malda turi būti kalbama, tai 
jis nebūt įvykęs. Ir kuomet 
maldos klausimas seime iški
lo, tai liberalai vos nesuardė 
Seimo.

Ar-gi reikia daugiau faktų. 
Tai matome, katrie turi gy

dytis nuo nesveikos ambicijos 
ir fanatiško partyviškumo.
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LDS. OHIO IR MICHIGAN 
VALSTIJOS APSKRI

ČIO REIKALAI.
Susijungus prie • bendro vei

kimo LDS. kuopoms, atsiran
da daugiaus visokių reikalų. 
Kad juos visus gerai ištobuli
nus ir įvykdinus, iš ko visuo
menė, o ypač darbininkai ga
lėtų pasigerėti, tai tam veiki
mui reikalinga piųigiška para
ma. su kuria bus varoma toji 
agitacija. Ohio ir Mich. LDS. 
Apskritis turi įsteigęs iždą, kur 
mažai tėra grašio. Antram 
Apskričio suvažiavime nutarta 
Apskričio iždą padidinti. Tą 
darbą paliko valdybai. Todėl 
valdyba savo užduotį atliko. 
Kovo 23 d. netikėtai Apskr. 
pirm. K. Stupinkevičius buvo 
atvykęs į Clevelandą. Nuspren
dėm didinti iždą ir apie tai vi
som Apskričio kuopoms jau iš* 
siuntinėjom. Prašyčiau gerb. 
LDS. narių, kad Mek galėdami 
prigelbėtų mums tame darbe.

Trečias Apskričio suvažiavi
mas bus Dayton, Ohio birželio 
mėnesį. Vėliaus paskelbsiu ko
kią dieną suvažiavimas bus. 
Todel-gi iki suvažiavimo LDS. 
kuopos pavarykit gerą agitaci
ją kad narių skaičius pasidau-

vyrai, moterys ir vaikai.
Visus kviečia

SLAPTAS KOMITETAS.

TORONTO,

Begėdiškiausia melagystė.

Netikėtai pateko man “San
daros” 12 num, Ten besanti 
šitokis straipsnelis:

KANADOS LIETUVIŲ 
BALSAS.

Gerb. “Sand.” Redakcijai:- 
Meldžiame patalpinti šitą 

mūsų Rezoliuciją į savo ger
biamą laikraštį.

Rezoliucija:
Suvienytų dr-jų ir parapi

jos “Šelpimo Sąjungos Ko
mitetas” sušaukė mass-mi- 
tingą per apgarsinimus ant 
9-tos dienos kovo, 1919, sve
tainėje Oceident Hali, kamp. 
Bathurst ir Queen gatv. ir iš
nešė sekantį nutarimą:

Mes Toronto lietuviai lau
kėme virš per keturis metus 
vienybės tarpe Amerikos lie
tuvių dėl gelbėjimo Lietu
vos žmonių ir dėl atgavimo 
Lietuvai laisvės, bet veltui!

Mes sujungtam jėgom rin
kom ir renkam aukas, siun- 
tėm į Vilnių per Dr. Basana
vičių į Am. Raudonąjį Kry- 
žių ir į Centralį Komitetą, 
bet nuo šios dienos nesiųsim 
nei vieno cento', kol nebus 
vienybės tarpe Amerikos lie
tuvių.

Mes reikalaujame Visuoti
no Am. Lietuvių Seimo ir 
•Vieno Fondo.

Mes protestuojame prieš 
partvviškųs seimus ir fon
dus.

Mes reikalaujame bendro 
darbo dėl Lietuvos gelbėji
mo.

Šelp. Sąjungos Rap. Rašt.
A. Morkūs.

Toronto', Opt- Canada.
Retai kas papildo tokį iš

kraipymą ir begėdišką melą, 
kaip tasai A. Morkis. Tai šel
miškas, plunksnos razbaininko 
darbas. Aš' turiu paklausti 
Morkio, kaip jis drįsta rašyti, 
kad rezoliucija priimta su tokiu 
punktu kad nesiųsim nei vieno 
cento. Ar nebuvo visuomenės 
priverstas pataisyti ir įrašyti 
šitap: Lapkr. 24 ir gruodžio 8 
d. viešas susirinkimas nutaria 
sudėtas aukas pasiųsti kovei- 
kiaūsia. Mes protestuojame 
prieš Morkio pasielgimą.

Taip mes aukas siuntėme į 
Vilnių Dr. Basanavičiui. Ar 
Morkis užmiršo, kad jis tam 
buvo priešingas? Ar atėjęs pas 
kasierių nesakė, kad pinigus tu
rės sugrąžinti iš. savo kiše- 
niaus? Kas viešuose susirin
kimuose darė didžiausius triuk
šmus, ar ne Morkis su savo 
šąika? Kas kriokė, kaip žvė
ris : ‘ ‘ Nesiųsk ime aukų, ries jos 
mums patiems bus geros, •kam 
mes turime remti- tą Balįąją 
Gvardiją?” Ar ne Morkis tą 
darė.

Dar turiu priminti apie ben
drą darbą. Lengva pasakyti 
bendras darbas. Tas išrodo 
ir gražu ir naudinga. Bet bend
rą darbą gali varyti žmonės į-

CANADA. vairių pažiūrų tada, kada jie 
prisilaiko padorumo, ir turi no
rą gerą darbą atlikti. Tik su 
kultūringais žmonėmis, galime 
varyti bendrą darbą, o ne su 
kokiais rėksniais, triukšmada
riais arba mūsų tautos išdavi
kais.

Toronto lietuviai pradėjo 
bendrą darbą ir pasijuto, kad 
balon papuolė. O balon puo
lęs sausas nekelsi. G ailim's į 
klampoję balon, bet grįžti ne
galime. Daug turėčiau čia ko 
parašyti, bet geros valios žmo
nėms šito paaiškinimo pakaks.

L. Š. S. F. i-ašt.
A. Jurčius.

ARKON, OHIO.
Ir vėl nekoksai balvonas 

Urbonas, 
“kunigu”

pasivadinęs save 
atsibaladojo Ak- 

ronan, bet vyras nieko nepešė. 
Gavęs gerų pamokinimų nuo 
katalikų išsinešė pragyvenęs 
vos porą dienų. Jeigu kur tok
sai pabalda atsilankytų, kata
likai apsižiūrėkit ir tinkamai 
anam Urbonui parodykit du
ris.

Akrone tarp cicilikų visai y- 
ra madoje su svetimomis mo
terėlėmis gyventi, arba mote
rims su kitais vyrais. Bet šio
se dienose ir ne cicilikas A. G. 
tą padarė, pametė moterį ir 
pabėgo, 
cicilikus.

Naujas 
šas labai 
tuvių ir labai patinka žmo
nėms. Duok Dieve jam svei
katą.

Tikime, kad jo triūsu ir pa
gelba parapijonų šį metą įgy
sime nuosavą bažnyčią.

Lietuviai labai pradėjo pirk
ti namus. Namdi yra bran
gūs, bet ant to nežiūrima. 
Darbai eina labai gerai ir už
darbiai geri. O čia dar susi
laukėm gerą veikėją kunigą, 
užtai, ir norima Akrone apsi
gyventi ant toliau. Mūsų 
mieste niekas nebėdavoja su 
darbais. Dirbtuvės dirba die
nomis ir naktimis.

Kad atsirastų iš lietuvių, 
kurs užsidėtų duonkepyklą, 
tai labai gerą biznį darytų.

Eina paskaals, kad Akrone 
ar Clevelande žada užgimti 
naujas juokų ir satyros laik
raštukas. Labai būtų reika
linga jei tasai įvykų, bet kai
po Akrone yra galima. Čia 
drūti yra lietuviai katalikai.

Maudis.

Matyt nusižiūrėjo j

kun. kleb. A. Janu- 
darbuojasi tarp lie-

gintų iš ko bus visiems malo- 
niaus. Visi sujuskime prie 
darbo.

M. J. Šimonis,
Ohio ir Mich. Apskr. Rašt?
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PHILADELPHIA, PA.

BaL 1 d. Vyčių 3 kp turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Atida
rė pirm. J. Ringaila, maldą at
kalbėjo gerb. kun. J. Strimas. 
Po apsvarstymui kuopos reika
lų gerb. kun. Strimas paragino 
vyčius, kad darbuotūsi labiaus 
katalikiškos spaudos platinime, 
kad eitų per stubas platindami 
katalikišką spaudą. Paskui 
nurodė svarbą parašų rinkimo.

Aukos “Vyčio” spaustuvei: 
* J. G. Abražas $5; S. Klapa- 
tatfskas, J. Zigaras, J. Poškie
nė ir V- Stravinskiutė po O. 
Savickiutė, M. Veličkiute, M. 
Valasiuniutė, M. Alytaitė, J. 
Ringaila, J. Navickas, M. Kaz
lauskas ir J. Poškienė po $1.

Išviso $22.
J. P.

Lietuvių Darbininkų Sąjungai 
gerai sekasi.

New Yorko ir New Jersey 
LDS. Apskričio prakalbų mar
šrutas; kuris prasidėjo kovo 
29 dieną, atneša gražius vai
šius. LDS. kuopos tvirtėja, 
pasidvigubina ir krikščionių 
demokratų lietuvių 
kų obalsiai suranda 
plačiausią paramą 
darbininkų tarpe.

Sykiu čia organizuojama ir 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyriai, kurie tiip sparčiai 
tveriasi, kad netrukus mano
ma kiekvienoje N. Y. ir N. J. 
valstijų kolonijoje turėti Liet. 
R. Kryžiaus skyrių.

v

LDS, ir Liet. Raudonojo 
Kryžiaus reikalais kiekvieno
je kolionijoje kalba Jonas E. 
Karosas iš Bostono ir saržen- 
tas Vincas Vaškevičius iš 
Neivark’o. ’ Saržentas V. V. 
ką tik sugrįžo iš Prancūzijos 
karės lauko. 'Abudu kalbė
toju lietuvių liaudije-darbinin- 
kuosfe suranda sau didelę užuo
jautą, ir jų darbas gražių pa
sekmių susilaukia.
Ikišiol prakalbos įvyko šiose 

kolionijose.

Newark, N. J. Kovo 29 die
ną Lietuvių Svetainėje 180 
New York avė. LDS. 14-ta 
kuopa buvo parengusi prakal
bas.
sas ir saržentas V. Vaškevi
čius.

Kalbėjo Jonas E. Karo-

žmonių buvo nedaug. 
Susirinko vien LDS- kuopos 
nariai ir keletas pašalinių. 
Tuo pat laiku lietuvių bažny
čioje buvo judamieji paveiks
lai, o kitoje vietoje socijalis
tų vakarienė, tai N ew ar kie
čiai visur išsisklaidė.

Vis-gi prie LDS. 14 kuopos 
prisirašė 3 nauji nariai ir L. 
D. S. reikalams surinkta kelio
lika dolerių. L. D. S. 14 kuo
pa turi netoli 200 nariij ir šau
niai veikia. Jurgis Brazaus
kas atsižadėjo paskolos $25.00, 
kuriuos pirmiau buvo paskoli
nęs “Darbininkui.”

Liet. Raudonojo Kryžiaus 
skyrius čia jau pirmiau susi
darė ir turi apie 50 narių.
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Jersey City. LDS. 76-tos 
kuopos prakalbos įvyko White 
Eagle svetainėje kovo 30 d. 
Kalbėjo pp. Karosąs ir Vaške
vičius. Prie LDS- 76-tos kuo
pos prisirašė 19 naujų narių. 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyrius susidarė iš keliolikos 
lietuvių ir lietuvaičių ir jau 
surinkta R. K. reikalams kiek 
pinigų.

LDS. 76-ta kuopa turi dabar 
virš 40 narių.

New York, N. Y. Bažnytinė
je Svetainėje prie Broome st. 
prakalbas parengė LDS- 9-ta 
kuopa kovo 30 d. Kalbėjo p. 
p. Karosas ir V. Vaškevičius. 
Prie LDS. kuopos prisirašė 12 
naujų narių. Liet. Raud. Kry
žiaus skyrius susidarė iš 25 
narių.

Aukų sumesta keliolika do
lerių.

LDS- 9 kuopa turi dabar 22 
nariu.

Centrai Brooklyn, N. Y. L. 
D. S. 10-tos kuopos parengto
se prakalbose, kovo 31 dieną 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je kalbėjo pp. Karosas, Vaš
kevičius ir Milius. Prie L. D. 
S. 10-tos kuopos prisirašė 10 
naujų narių. Gfi Liet. R. Kry- 
žaus skyrius susiorganizavo iš 
25 narių, po $1.00 metinės 
mokesties užsimokėjo.

LDS. 10-ta kuopa d^abar tu
ri 21 narį.

Brooklyn, N. Y. Balandžio 
1 dieną prakalbas surengė L. 
D. S. 12-ta kuopa Kun. Pet
kaus parapijos bažnytinėje 
svetainėje. Kalbėjo Karosas 
ir Vaškevičius. Prie LDS. 12 
kuopos naujų narių 15 prisi
dėjo. Liet R. Kryžiaus sky
rius Čia ankščiau įsisteigęs 
padidėjo bent 30 narių.

Sekančiose prakalbose ma
noma laimėti ir-gi nemažai.
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Margumynai
DU BROLIUKU.

Buvo du broliu. Du broliuku 
kai dobiliku, vienos motinos 
gimdytu, vieno tėvelio augin
tu. Vienas vikresnis, gabesnis, 
antras lėtesnis liurbesnis. Už
augo du broliu broliuku į vy
rus. Vikresnis gabesnis išėjo į 
svietą-svietelį vandravotų, lai
mės ieškotų. Lėtasis namie 
paliko, nes jis nemėgo daužy- 
ties, padaužų vaikyties.

Diena po dienai, metai po 
metų, broliai vienas kitą nesi
matę, tik retkarčiais apie vie
nas kito prietikius tegirdėjo. 
Pradėjo senti, paseno pražilo, 
kupras įsigijo.

Vikrusis, greitasis, važiuo
ja namon, namučių, į gimtinę 
vietelę į žinomą namelį.

Parkeliauja. Sutinka jį bro
lutis, sutinka lėtusis, jau pra
žilęs, veidas raukšlėtas. Suti
kęs veda į namus, rodo savo 
žmonelę senutę suaugusius vai
kučius, gražius namelius, tro
besius, gyvulius, sodną, laukus. 
Jais džiaugias, girias, didžiuo
jas. Vikrusis žiūri ir dūmoja, 
nustovėti ant vietos negali, jam 
dar pasaulis teberūpi, nori dar 
ko ieškoti, dar kur nors plūsti. 
Nerimsta ant vietos nenusto
vi. ..

Miršta vikrusis už aukštų 
kalnų, už gilių marių toly nuo 
savo namučių, nuo gimtinės 
vietelės. Miršta ir lėtasis ap
verkiamas senos žmonelės, ly
dimas suaugusių vaikučių.

M—a.
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TURĖJAU DRAUGĄ.
Turėjau draugą, mylimą 

draugą, mokyklos laikų drau
gą, Abu per ilgą laiką ir gulė
me ir kėlėme, ir kitus darbus, 
dienos darbelius dirbome. Kiek 
tais laikais neprisišnekėdavo
me, kiek neprisisvajodavome, 
kiek mintyje pilių neprisista- 
tydavome. Kokie mes tada lai
mingi buvome, nors ir apiply
šę, su kiaurais čeverykais, ir 
pusbadžiaudami.

Kokiu mudu (įraugu buvome, 
rodės jog be vienas kito gyven
ti negalėsime.

Bet tai jau buvo senai, tai 
buvo dar mokyklos laikais.

Mano draugas suvvrėjo, į 
žmones išėjo. Ar tai svietas 
pasirodė ne toks jau svetingas 
kokiuo mes jį įsivaizdinome, ar 
sunkieji vargeliai prispaudė, 
bet faktas pasilieka faktu, jog 
mano draugas, ne tik kad su 
manim persiskyrė, bet ir taip 
susvietėjo jog nei žinoti apie 
manę nenori.

O turėjau draugą, 
draugą...

. Autorius gerai išaiškina mo
terystės luome tautos žudymą- 
si. Jisai šitą klausymą gvil
dena netiktai iš tikybinio at
žvilgio, bet taip-gi ir iš moks
liško. Nors-šitas prasižengi
mas lietuviams yra maždaug 
svetimas, vienok pastarasis ap
sireiškia. Svetimos tautos — 
prancūzai, jankiai — tapo ne
laimingomis šio blogo apsireiš
kimo aukomis. Šitas apsireiš
kimas, tautoje yra pastarosios 
mirtis. Todėl autorius ir at-. 
kreipė ypatingą atydą į šį 
klausymą.

Autoriaus vartojami pripa- 
rodvmai yra geri, pilnai atsa
kanti keblumo išrišimui. Pa
vyzdžiai nusisekę, nes paimti 
iš mūsų gyvenimo. Autorius 
cituoja žymių Katalikų Bažny
čios vyrų žodžius bei nuomo
nes. Ypatingai jisai gerai at
sako į visokius užmetimus. — 
Savo turiniu veikalėlis yra į- 
vairus ir turtingas.

Antroji veikalėlio dalis — 
“Atsakymas su paaiškinimais 
užmetimui prieš iš numirusių 
atsikėlimą žmonių kūnų. Ka
dangi pamokymai apie mote
rystę neturėtų jokios svarbos 
tiems, kurie abejoja apie at
sikėlimą iš numirusių.” Reiš
kia — čia autorius viršminėtą 
klausymą aiškina tiems, l^u- 
rie nustoję tikėjimo laužo mo
ralių teisių dėsnius. Šitoje da
lyje jisai vadovaujasi moksliš
kais, daugiausia filiozofijos bei 
gamtos mokslų pamatais, ir 
gana pasekmingai.

Knygutės spauda graži; rai
dės didelės, aiškios. Popiera 
gera’. Tiktai viršeliai nenusise
kę, ypatingai nenuoseklus kny
gutės nžvardinimas.

Aplamai, knygutė žymios 
vertės; gerai parašyta ir mū
sų žmonėms nuosekliai pritai
kinta. Yra netiktai pagirti
na, bet stačiai pageidaujama, 
kad šitoji knygutė rastųsi kiek
vieno lietuvio bei lietuvaitės 
rankose; jinai skiirama netik
tai gyvenantiems moterystės 
luome, bet ypatingai rengian
tiems į šį luomą stoti.

J. N.

Visai dykai

mylimą

M—a.

KOVOJE.
Antai beržas, baltažievis 
Su audra kovoja, 
Kartais žemyn nusilenkia, 
Tai vėl atsistoja.

Kova didelė ir sunki
Su priešu galingu,
Bet jis tikis ją laimėsiąs 
Savo būdu tvirtu?

Antanas G.

NAUJAS SVARBUS 
LEIDINYS.

Moterystėn Pašaukimo ženk
las. Parašė K u n. P. S a u- 
rusaitis. Išleido "“Švie
sos” spaustuvė. Gruodis, 1918. 
Waterbury, Conn.

Ši knygutė svarbi ne savo di
dumu, bet turiniu. Pastaroji 
trumpai išaiškina moterystės 
luomo tikslą ir priedermes. Pa
našaus turinio veikalų svetimo
se kalbose randame gana daug, 
bet lietuvių kalboje-tartum jų 
visiškai nesama. Todėl auto
riui atliko svarbų darbą, su
teikdamas šį veikalėlį mūsų vi
suomenei. Kas metas tūkstan- 
.čiai mūsų žmonių įžengia į mo
terystės luomą, daugelis iš jų 
nepažindami savo luomo reikš
mės nei priedermių. Šitoji 
knygutę žymiai prisidės prie 
pakėlimo viršminėtų prieder
mių supratimo, nes šiame klau
syme gludi mūsų tautos stovis 
— sveikas, drūtas ir doras 
jaunimas.

Naujausias Lietuvos žemlapis 
su nustatytais rubežiais.
Tūkstančiai lietuvių pagei

dauja turėti Lietuvos žemlapį. 
Pagatavi 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- 
san, 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. <

Visi naudokitės proga, ko
kios dar niekad nėra buvę.

Užsakymus siųskite adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

/
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Ar čia jam vieta?

kurs nors bu- 
juodviejų su 

bet nebuvo į 
panašiu, nes 
markėtas ir

Lietuvos dalyje — Zanavy- 
kijoje, Zyplių dvaro kerdžius 
Juozas susilaukė garnio ne- 
laiku ir dar su vaiku — pačia
me viduržiemyje tuoj po Ka
lėdų. *

J o žmona Barbė Tridarbė su- 
sivystė mažytį, 
vo taip sakant, 
Juozu sūnumi, 
juodu nei kiek 
buvo kanapėtai
liepsnaplaukis, visiškai pana
šus į liepsnabarzdžio Jankelio 
posūni Leibuką.

Kerdžiai nors ir džiaugėsi 
iš tos 44Dievo dovanos,” bet 
širdyje jautė taip-pat ir šiokį- 
tok? neužsiganėdinimą, kam 
jų vaikas turi būti panašus į 
žyduką ir dar tokios pasiutu
sios veislės kaip liepsnabarz- 
•džiai Jankeliai.

Juk jie visam dvarui daėdę 
iki panagių ir čiulpia kraują 
visų kumečių kaip kokios siur
bėlės dielės: be jokios mieja- 
širdystės ir pasigailėjimo.

Reikia kam kvortos druskos 
— eik pas Leibus gausi, 
bet užmokėsi dusyk tiek kaip 
miestelyje. Pardavimui turi 
•dešimti kiaušinių ar persipe- 
rėjusią vištą, nešk pas Leibus 
— nupirks, bet, užmokės pusę 
to, kiek galėtumei gauti Sin
tautuose, Veliuonoje ar kitame 
kokiame miestelyje. Vienu 
žodžiu sakant Leiba išnaudojo 
visą kumetinę ir iš to darė pra
gyvenimą sau, savo Sorei ir 
visai šeimynai, susidedančiai 
iš devynetos vaikų žydukų ir 
dar kelių peisakuočių palivo- 
trankovių... Jerozolimos ba
jorų.

Kumečiai visų jų nekentė ir 
žinojo gerai, kad jie juos iš
naudoja ir taip labai skriau
džia, bet ką-gi bedarysi, negi 
dėl kiekvieno menkniekio bė
giosi po keletą mylių į mieste
lį — nėra tam laiko.

— Turbūt perdaug įsižiurę-' 
jau į tą liepsnabarzdį smarvę, 
kad net ir kūdikis į jį nusida
vė,—kūmutėms skundėsi Bar
be, o tos tik viena į kitą žval
gosi, šaiposi-vaiposi, viena ki
tai pašonę kumščiuoja, sveti
mos nelaimės nei kiek neatjau
čia ! beširdės.

Juozukas turėdamas apie de
šimtį metų amžiaus pradėjo ei
ti mokytis pas kumetinėje vai
kus mokinantį senelį “darak
torių.” Mokslas jam ėjosi 
nepergeriausia, nes ką per žie
mą išmokdavo, tą per vasarą 
ir vėl užmiršdavo, bet trejetą 
žiemų pasimokinęs jau šiaip 
taip ant knygos paskaityti iš
moko ir net pradėjo grabaliotis 
apie rašymą, nors tas raštas 
daugiau buvo panašus į chiniš- 
ką, negu į lietuvišką, bet vis- 
vion Juozukas jautėsi labai 
mokytu žmogumi ir svajojo a- 
pie tai. kaip čia dasigriebti 
iki to, kad nereiktų dirbti dar
bo ir kad kepti karveliai pa
tys į burną lėktų, norėjo būt 
ponu ir gana. Jei jau ne to- 
kiuo kaip p. grafas Patockis, 
tai mažiausia bent tokiuo kaip 
raudonplaukis' dvaro užveizda 
voki et y s Fricąs, su kuriuo tu
rėjo net ir plaukus daug maž 
vienokius —- rudraudonius.

*
♦ *

DARBININKAS

NITEUrt

Sergantieji vidurki negalė

mis vartoja Partolos kendes 

ir valgo po 2-3 kendes prieš 
gulimą. Oiela Partolos dėžė 

kainuoja tik $1.00.

NEUŽDĖGK SAVO PATALINĖS
Kada pabundi iš miego- nakties laike ir nori sužinoti kelinta valanda, 

tai uždegate degtuką kad laikrodi pamačius.
Nedaryk to, nes gali savo namus sudeginti.

ELEKTRIKO “NITELITE” LAIKRODIS, kaip šis paveikslas parodo, 
nereikalauja kad Tamsta pasikeltumei iš lovos, kad suradus degtukų, ir 
kas dar geriau jis apsaugos Tamstą nuo uždegimo patalinės.

DVIGUBOS LEGAL STAMPOS
Per visą dieną-Kas dieną šioje Savaitėje

Nuo panedėlio, balandžio 7 d. iki subatos baalndžio 12 d., inimant 12 subatą, jūs galite su
taupyti 5c. ant kiekvieno dolerio, kuri jūs išleidžiate, pirkdamiesi ir reikalaudami stampių 
sekančiose krautuvėse.

A

W0LF’S, 
MY CLOTHIER” 

Hanover & Portland
St., Botson.

BOSTON
T^evy Dept Store, 

1419 AA'ashington St.
Hall’s Beehive, 

S65 AVash’n St.
M. Dichter & Co., 

1089 AA’ashington St. 
"Samuel’s, 69 Hanover St.

and 3 Elm St.
Taylor’s Hat Store, 

Hanover & Court Sts.
The Gem Dry Goods Co., 

807 AA'ashington St.
T. O'Connor. 320 Hanover St. 
S. Miller, 47 Compton S t.
A. K. Fennessey,

547 Columbus Avė.
The Lace Shop, 25 Salėm St.

ALLSTON
II. J. AVard, 4 Harvard Avė.

ARLINGTON
A. E. Kirby, 178 Mass. Avė.

CAMBRIDGE
•T. H. Corcoran & Co., 

587 Mass. Avė.
Harvard Bazar, Ine.,

Mass. Avė. & Pearl St.
M. Savin, 415 Mass. Avė.
N. S. Brainard, 

2441 Mass. Avė.
Isidor Rosenberg,

457 Mass. Avė.
H. Pili & Bro.. Ine., 

1075 Cambridge St. and 
1 Centrai Sq.

Rosenberg’s Branch, ’
538 Massachusetts Avė. 

Norfolk Shoe Shop, Ine.
529 Massachusetts Avė. 

Subtvay Shoe Store,
556 Massachusetts Avė. 

J. AVenicor,
723 Cambridge S t

The Boston Store, 
Inman Sq.

The New York Store,
811 Cambridge St.

H. A. Dine, 
479-85 Cambridge St.

J. Baron, 600 Camb’ge St.
T. Fallon, 1047 Mass. Avė.

CHARLESTOWN
H. H. Chandler & Son, 

53 Main St.
Remick Bros., 504 Main
H. H. Currell, 516 Main
I. T. Callaghan, 501 Main St. 
AVaverly Člothing Co.,

246 Main St.
A. Raphael,

249 Bunker Hill St.
A. Silverman,

191 Main St.,
287 Main St.

Gordon’s SpecialtyeShop, 
211 Main St

MURPHY BROS. CO.
411 Broadway,

South Boston

St 
st

C. S. COBB CO
107 Moody St., 

Waltham 
CHELSEA

Markeli-AA’eston Drug Co., 
227 Broadvvay

.T. Ullian, 330 Broadvvay.
K C. Morris & T. J. Allen, 

190 Broadvvay.
M. * Gens, 164 Broadvvay

BRIGHTON
F. Dreyer, 310 AA’ash .St.
A. AVard Reagan,

315 AVashington St. 
David E. Goodman, '

125 Market St.

DORCHESTER
The Outlet.

1447 Dorchester Avė.
N. Cook. 840 Dorchester Av. 
Jacob Goodman,

1378 Dorchester Avė.
EAST BOSTON

P.rovvne’s Dept. Store, 
Centrai Sq.

Goldenberg’s..
165 Meridian St.

AValcot & Co., Ine., 
Centrai Sq.

Segal’s, 303 Summner St. 
Annie R. Canner,

178 Bennington St. 
Centrai Hat Co., 

29 Centrai Sq. 
and 7 Meridian St.

Harry Greene,
53 Maverick Sq.

J. H. Barry & Co.. 
. 70 Bennington St.

Štar Store, 24 Centrai
C. B. Bragdon, 

123 Meridian St.
R. Goodvvin & Son,

139 Meridian St. 
“The Boston Store,” 

AVm. Alpet, 87 Cottage
EAST DEDHAM

Lyman’s Bargain Store, 
5 Milton St.'

Ta J. Brody, 24 High St.

EAST MILTON
R. Svveeney. 12 AVilliard 

EVERETT
Frank Rosenthal,

• 246 Main St. 
Arthur C. Bullard, 

305 Main St.
Benjamin Bloom,

332 Ferry St.

GLOUCESTER
Hall’s Shoe Shop, 

103 Main St.
Nat. House Furnishing Co., 

Main & Elm Sts.
HYDE PARK

Irving’s Bargain Store, 
1272 Hyde Park Avė.
JAMAICA PLAIN

E. M. Holland, 
68% South St

MAPLEW00D
Feldman, 663 Salėm

J. H. CORCORAN
& CO.

587 Mass. Avė., 
Cambridge

P. P. ADAMS
133 Moody St.,

Waltham

H.

Sq.

St

St

LYNN
AVest Lynn Dept. Store,

35 Market Sq. 
Knowlton’s Dept. Store,

Chestnut St., near Union. 
Hatton Bros. & Johnson,

67 Market St. and
292 Union St.

E. J. AVilford, 59 Union 
AVilliam Finger,

761 AA’estern Avė.
M. Ę, Haskell & Son,

10 Federal St.
Levine’s Dry Goods Store, 

201 -Summer St.
J. S. Fartey. 24 Market St. 
John Mohan,

745 AA’estern Avė. 
J. Musinsky & Sons,

33 Pearl St. 
The Fashion Store,

65 Market St.

MELROSE
Clement Dry Goods Co., 

537 Main St.
Boston Dry Goods Store,

513 Main St
Madison & Co., 523 Main St 

and 49 AA'yoming Avė.
NEWT0N

Perlmutter & Dane,
339 Watertdwn St. 

Morris Fried,
310 Watertown St.

QUINCY
Granite Shoe Store,

1417 Hancock St. 
Alevander Hali,

61 Franklin ’ St.
Samuel Tower. 120 Main St. 
Quincy Reliable Shoe Store, 

1502 Hancock St
Carl Levander, 21 Granite St

ROSLINDALE
A. Kupferman,

446 Hyde Park Avė.

SOMERVILLE
“Page’s,” Teele Sq. 
Furnishers,

1141 Broadvvay.
Ia G. Swett’s Dry Goods 
Store.

Teele Sq.
AA’. H. Falvey & Co.,

284 Broadvvay.

W0BURN
Woburn Shoe Store,

458 Main St 
I.uBerman, 150 Main St 
DUTTON’S R0X.

STORE, INC.
2201-2215 Washington 

St., Roxbury

st.

R0XBURY
P. D. McQuaid, 

1542 Tremont St. and 
310 Blue Hill Avė.

Cayley’s Specialty Dry 
Goods Shop,

473B Dudley St.
Max Model,

208 Blue Hill Avė. - -
The Ladies’ Fashion,

1847 AA’ashington St 
Wm. P.' Dvvyer,

161 Blue Hill Avė. 
TheOutlet Člothing Co., 

1S43 Washington St. 
Maurice Obst & Co.,

1837 AA'ashington St. 
A. Shalit,

243 Blue Hill Avė.

READING
Mver A. Esner,

212 Main St.

SOUTH BOSTON
•T. H. Corney & Co., 

766-68 Fourth St.
Talbot’s Broadvvay Store, 

395-7 Broadvvay.
The Toggery Shop, 77 L S t. 
.Tames I. Segol,

653 Broadvvay 
Mrs. R. G. AVilson,

249 Broadvvay.
Jacob Goodman,

298 Broadvvay. 
Saphir, 70 D St.

WAKEFIELD
M.

A. A. Boothby,
451 Main St. 

Elite Quality Shop,
442 Main St .

M. A. Esner, 427 Main St.

WALTHAM
P. .T. Lanagan, 669 Main St. 
The Grover J. Cronin Shops,

95 Moody St 
F. E. Hare,

345 Moody St 
F. M. McGennis,

878 Main St 
George I. Kelly & Co.,

149 Moody St 
Heath & Co., 209 Moody St 
R. A. Hutmacher,

181 Moody St 
AVallace & Co., 696.Main St 
J. AV. Murphy & Go.,

25 Moody St 
Rosenberg’s Branch,

87 Moody St 
Ford Dry Goods Store,

105 Moody St
20th Century Shoe Store,

121 Moody St 
Nathan Diamond,

129 Moody St

WINCHESTER
AVinchester Shoe Store, 

538 Main St
Franklin E. Barnes & Co.., 

531 Main St

WATERT0WN
Harry Perlmutter,

55 Main St

sale stalo sėdi du nepažįs-kas, 
tarnu svieto lygintoju būk tai 
laisvės judėjimo agitatorių, 
būk tai politiško streiko rengė
ju, būk tai moksleiviu ar kas 
tam panašaus...Pilna trioba dū
mų prirūkyta ir nuo silkių gal
vų, cibulių, ir degtinės raugo 
prišvinkusi taip, kad aut smar
vės galėtumei net kirvį paka
binti ir tas nekristų.

Įėjęs Liepsnabarzdį š nutvė
ręs Juozą už ausų pakratė taip, 
kad to net dantys ėmė maršą 
barabonyti ir sako:

— Juozai, Juozai, ei! Juo
zai. Kelk bjaurybe, jau lai
kas eit kur reik, jau aš viską 
apžiūrėjau ir ištyriau... Nuo 
kiekvieno j Šakius pristatyto 
arklio gausi po penkinę ir po 
visą blauzdinį degtinės.

Juozas sušniuręs, žiovauda
mas su kumščia prasitrynęs 
pravėrė akis, į- žydą baltomis 
pažiūrėjo, nusispjovė ir per 
dantis sumykė: >

— Ar man tik po penkinę?!..
— Ar dar tau neganrf?
— Žinoma kad negana. Dvi

dešimts arklių pavogėme ir 
visų pelnas pas tavę liko. Ke
turis monopolius išplėšėme ir 
tie visi pas tave sugarmėjo.

Buvo laisvės metai, tuomet 
prakilniausiu idėjų skelbėjai 
nekaltą bendrai darbavosi su 
žmonijos išmatomis, išsigimė
liais, išgamomis, ištvirkėliais, 
padaužomis, kuomet maišėsi 
viename maiše pelai su grū
dais, auksas su pelenais, dory
bė su ištvirkimu. Į tą abel- 
nos maišaties ir įsikarščiarimi; 
veikimo sukurį įsivėlė ir Juo
zukas ir veikė... veikė... vei
kė!.. ,

Rasi, jei jam likimo būtų 
buvę lemta susinešti su pra
kilnesnių širdžių žmonėmis, 
būtų tapęs naudingu visuome
nės nariu ar net ir veikėjų, bet 
dabar... et.. *. gaila žmogaus 
vardą ką nešioja.

Pas Liepsnabarzdį užstalėje 
sėdi ant stalo apsikniaubęs, 
apsisegėjęs, girtutėlis Juozas, 
po stalu guli siuvėjas mergi
šius ilgakojis Šrilpickų Pilypu- Keletos ūkininkų svirnus iš-

plėšėme ir tie ir-gi pas tavę su
tilpo. ..

. Tu tunki o mes žūstame, tu 
ponauji, o mes skurstame vien 
tik ta prakeikta broga mus 
svaigindamas nuodini, bet jau 
to gana... jau to perdaug...

Čia Juozas griebė nuo stalo 
tuščią bonką ir užsimojo žy
dui rėžti į kaktą bet susilai
kė ir nuspjovęs tarė:

— Smarve, duok šią tuo- 
jaus porą šimtų rublių ant ke
lio į Ameriką, o pasikark su 
visomis savo vagystėmis ir su 
visu kubm.

— Ui! kam man kartis, ve
lyk tu pats pasikark, tu vagie, 
tu žmogžudy.

To tai jau buvo perdaug. 
Juozas šoko kaip žvėris, nu
tvėrė Liepsnabarzdį už barzdos 
su’viena ranka, o už gerklės su 
kita ir žydas nespėjo nei viauk- 
telėt gevalt kaip Juozo ranko
se užduso ir amžinai užmigo. 
Nebuvo kada net nei spardy
tis.. .

*
* •

Juozas atsidūrė Amerikoje 
ir dar ne visai su tuščiais Iri- 
šeniais. Kartu su Juozu at
keliavo ir tie draugai, apie ku
riuos buvome jau augščiausj

užsiminę.
Dabar Juozas didelis rau

donkaklių eilėse veikėjas, ne
šioja raudoną kaip liepsna ka
klaryšį, kurs kaip tik prie jo 
raudonrudžių plaukų gerai ir 
tinka.

Jei Juozas į ką įsikimba, tai 
jokiais rimtais argumentais jo 
neperkalbėsi ir kad jis klysta 
neintikrįsi.

Sako, ką jūs žinote, ką jūs 
išmanote jūs bemoksliai, tam- 
sūnai, atžagareiviai... Jūs ne
suprantate nei gamtos mokslų, 
nei revoliucijos naudingumo, 
nei klesų kovos pasekmių, jūs 
visi mulkiai...

Ųet tegul tik kas jam įsikar
ščiuojant primena apie Lieps
nabarzdžio barzdos raudonu
mą, tai tuojaus tarytumei kas 
jį su šaltu vandeniu perpiltų, 
tik akimis mirkt-mirkt, mikt- 
-mikt, murkt-murkt ir nebžino 
ką sakyti, kur akis bedėti ir 
žvalgosi po kampus- ir į užpa
kalį ar kas jo negaudo. Žy
do pralietas kraujas neduoda 
jam ramybės ir gana.

O kiek tokių Raudonraulių 
Amerikoje yra privažiavę, bet 
ar čiA tokiems rietą? — ne.

F. V.

Sustiprina ir atgaiviną
SPĖKAS IR ENERGIJĄ, DUODA ŠVIEŽŲ, RAUDONA 
IR TURTINGA KRAUJĄ, SUSTIPRINA NERVUS IR SU

GRAŽINA VISA ORGANIZMĄ Į SVEIKA STOVĮ. VI
SAS TAS YRA VAISIUS VARTOJIMO

GARSAUS ELIKSIRO.

PART0GL0RY
dėlto, kad jis sudėtas moksliš
kai ir gabiai iš tų elementų, 
kurie būtinai reikalingi dėl ap- 
turtinirųp kraujo, maitinimo 
ir sustiprinimo raumenų, ner
vų, kaulų, ir abelnai viso orga
nizmo.

Mes gavome gausybes laiškų 
nuo žmonių, kurie giira tą E- 
liksirą. Čia žemiau męs deda- 

i me vieną iš tokių laiškų, kuri 
nesenai gavo Nikolai Partosa, 
Eliksiro išradėjas. Tas laiš

kas gautas nuo Simond Siroto 
s, gyvenančio 218 AVindsor 
St Hartford, Ct.

“Gerbiamas Pone Partosai!
Jūsij siuntinį gavau ir dėkoju jums už toki grei

tą užsakymo-išpildymą. Pranešu jums jog jaučiu 
kur kas geriau po vartojimo prisiųstojo ir dėkoju 
Jums už tokį naudingą išradimą. Dabar aš reko
menduosiu jus visiems savo draugams. Šiame laiš
ke siunčiu Jums ($5.00) penkis dolerius ir prašau 
atsiųsti man šešias bonkas Partoglory. Prašau at
siųsti greit. Širdingai dėkoju už jūsų triūsą ir už jū
sų vaistą. Atleiskite už blogą raštą.

Su pagarba lieku (parašas) Simonas Sirota, 
218 AVindsor St., Hartford, Ct.

Nustipusiems žmonėms, vyrams ir moterims, būtinai 
reikia pradėti vartoti to garsaus kūniško Sustiprintojaus. 
Bonka Partoglorv kainuoja $1.00; 6 bonkos — $5.00.

DYKAI
Graži ir naudinga dovana kiekvienam 

priisuntusiam užsakymą ir pinigus kar
tu su šiuo pagarsinimu.

Pinigus ir laiškus siųskite adresu į 
APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė., Dept. L 3 
New York City.

(G 33)

AUŠROS VARTŲ M. D. 
DRAUGYSTĖS VALDY

BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

PIRMININKAS — .T. P. Andrilinnas. 
20 Pine Str.. Athol, -Mass.

VTCE-P1RM. — J. Stonis.
23 Charles PI., Athol, Mass. 

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

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

TREČIAS RAšT. — St Vidugiris,
20 Pine St, Athol. Mass. 

KASIERIUS — P. Paščius, 
» 35 Pine St, Atrol, Mass. 

KASOS GLOBĖJAI A. Indriliunas, 
92 Fem St., Athol, Mass. ir 

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

Aušros Vartų M. D. Draugija laiko 
susirinkimus kas pirmą utarninką mė
nesio 7 £?0 vai. vakare savo svetainėje, 
Oak St., Mass.

"NITELITE“ laikrodis yra automatiškas elektrikinis Budelninkas Dzie- 
gorius, ir pašaukimo skambalėlis, ir yra vienas iš vėliausių išradimų.

Paspausk guzikėlį ir “NITELIGHT” parodys valandą. Nėra reikalo 
kelties iš lovos kad sužinojus kada yra “NITELITE” kambaryje.

Tiktai padėk guzikėlį po savo paduška, arba ant virvelės jį pakabink 
virš lovos, ar kur nors kitur, kur greit galėtumei dasiekti su ranka, o tada 
tik reikia su ranka pašpausti guzikėlį ir Elektrikinė Nakties šviesa tuojaus 
nušvies laikrodžio veidą parodant tikrą laiką bent kada nakties laike.

Automatiškas Elektrikinis Budelninkas nereikalauja užsukimo, jis dir
ba su dry cell baterija kuri yra įdėta į laikrodžio kabinetą. Jis pradės skam
binti ant to Įniko ant kurio jis Ims nustatytas ir nepaliaus skambinęs pakol 
nebus užsuktas guzikėlis.

TAMSTA TURĖSI ATSIKELTI ir užsukti guzikėlį kad sustabdžius Au
tomatišką Elektrikinį Budelninką.

Laikrodžio kabinetas yra labai gražiai išdirbtas, ir yra nuspalvuotas pa
našiai į Mahogony.

A’eids laikrodžio yra 4% colių didumo su didelėmis papuoštomis raidėmis, 
šie laikrodžiai vra pardavinėjami visose krautuvėse po $18.00 ir daugiau. 

— bet mes iš priežasties SAVO DIDELIO IŠPARDAVINĖJIMO, parduoda
me juos tiktai nž $8.99.

Pasinaudokite šia prdga ir užsisakykite šiandien vieną iš šių gražių ir 
praktiškų ir naudingų “NITELITE” LAIKRODŽIŲ.

Užsisakant nereikia pinigus iškalno siųsti; užtenka tik prisiųsti $1.00 
kaipo ženklą kad jus norite pirkti šį “Nitellte” laikrodį, ir likusius pinigus 
užmokėsite kada tas “NITELITE” LAIKRODIS bus pristatytas į jūsų na

mus.

•MMMNHNMMMMM

PAN-AMERICAN EZPORTERS
1152 Milwaukee Avė. Dept 234 Chicago, UI.

NMNNNMeMMtlieiMMeeNeNMMMMeMmMnNMMMMMMMNNI 
AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirtnimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstu, nervu ir abelnas spė
kų nųslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-® 
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareiknalvan Salutaras vaistu, Bitterio Kraujo valytojo,] 
Nervatona, Inkstu Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė- 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas] 
iSsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas iSnyko po užmuši
mui visu 1»SU- B^giu 3 mėnesiu išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras.] 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip tarp' 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dė
ka voju Salutaras mylistu geradėjui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salo
tame:

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof. 
1707 S. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago, DL 
VNMtMNttNMMMNMMNNIMttNMMtNMtmif



DARBININKAS

Vietinės žinios
9

X

gas per klaidų yra įvykęs, tai 
mes jame išrinktoji valdyba 
galime atsisakyt ir veikt ben
drai su pernykščiu komitetu- 
bet jeigu tas buvo daroma dėl 
apgavimo katalikų, tuomet 
mes galime veikti * sau, o jūs 
sau, mes galime gražiuoju per
siskirti ir vieni kitiems darbo 
nekliudyti. Tam pritaria kele
tas delegatų, o tolesnėse kal
bose tą pat mintį pabriežia p. 
Norkūnas ir pora socialistų.

Norkūnas ineša, kad p. I- 
vaškevičus norįs vaikams su
rengti balių ir už kokius tris 
mėnesius mokesčius, tik reikią 
tam baliaus surengimui išrink
ti komitetą, išrenkama komi
tetas iš Čižiuvienės, Žilinskie
nės ir dar vienos, kurios pa
vardės nepamenu.

Tuomet Norkūnas parodo ir 
antrąją medalio pusę: Sako, 
kad tik tuomet Ivaškevičius 
toki balių rengs, jei toji mo
kykla bus tokia kaip pernai, 
kad buvo.

Aš paduodu užklausimą, kas 
tai bus toji vaikų per draugi-

I

VASARINĖS MOKYKLOS 
REIKALAIS.

Pėtnyčios vakare po pamal
dų pobažnytinėje svetainėje į- 
vyko Simano Daukanto vasa
rinės mokyklos komiteto susi
rinkimas.

Susirinkimas buvo šauktas 
per atvirutes, kurin turėjo, tei
singai sakant, būt šaukiami 
visi pernai draugysčių ingalio- 
ti delegatai, bet pasirodė, kad 
buvo tik dvylika tokių, kurie 
turėjo atvirutes, o kiti visi 
negavę, nors sekretorius aiški
nosi, kad visiems buvęs pa
siuntęs.

Aš ant pat pradžios susirin
kimo nebuvau todėlei kas te
nai įvyko tikrai nežinau, bet 
nuo kitų girdėjau, kad būk bu
vę dėl kaip kurių dalyki) gana 
karštų ginčų ii' vieni kitiems 
užmėtinėjimų.

Būk p. Norkūnas užreiškęs, 
kad ir šiais metais kaip ir pery 
nai p. Puišiutė turinti būtinai | ja kad Į ją bus ir Įstojimas ir 

mėnesinės mokestys, kurias p. 
Ivaškevičius žadąs apmokėti. 
Pakol nežinosime apie tos dr- 
ios konstituciją ir tikslus tai 
katalikai prie jos prigulėt savo 
vaikams neleis. Tuomet Nor
kūnas aiškinasi, kad p. Ivaške
vičius būk dalyko nesupratęs 
ir manęs, kad prie tos vasari
nes mokyklos priklausantieji 
vaikai sudarą tokią draugiją, 
kur esą ir įstojimas ir mene-J 
siniai mokesčiai.

Kilo ginčas, kas turės vado
vavimą mokykloje, arba taip 
tariant, kas joje bus viršinin
kas. Katalikai nori, kad tą 
pavest kun. klebonui, socija- 
listai sako, kad jei mes deda
me pinigus, tai mes turime ir 
vadovauti; biski pasiginčyta ir 
išreikšta Įvairių nuomonių, bet 
toji mintis, kad kunigas kle
bonas būtą vyriausiu mokyk
los perdėtiniu regimai turėjo 
daugiausia pritarėjų.

Socijalistai aiškino, kad jei
gu jie Į draugijas pargrįžę pa
sakys, kad mokykloje bus mo
kinama tikėjimo, tai jų drau
gijos tam nepritars ir pinigų 
neduos- ,

Tuomet aš paaiškinau, kad 
katalikai turi savo tikėjimo 
mokyklą bažnyčioje, o šita mo
kykla tik turi būti mokykla 
lietuvių kalbos ir kunigas kle
bonas pilnas bosas dėlto, kad 
jisai už mus visus geriaūsia 
tuos dalykus supranta ir dėl 
to, kad mūsų kolionijos vi
suomenė geriausia juomi užsi
liks, kad po jo priežiūra vai
kučiai nieko tokio negeistino 
neišmoks.

Tuomet ir socijalistų atsto
vai ant to, kad kun. klebonas 
būtų tos mokyklos vyriausiu 
bosu sutiko, bet dar dėl for
mališkumo, Adomavičius tą 
dalyką perleido per balsus ir 
nubalsuota vienbalsiai, kad 
vasarinės mokyklos vedėju ir 
pilnu bosu turi būti kunigas 
klebonas.

Nutarta, kad dr-jų delega
tams būtų įduotos praeitų me
tų mokyklos vedimo sąskaitos, 
kad galėtų išduoti dr-joms ra
portus ir kad dr-jos žinotų ir 
ant kitų metų verta tąją mo
kyklą remti ar ne, o jeigu iš- 
rast, kad verta remti, tai, 
kad išrinktų delegatus ir pas
kirtų po kiek galės tam reika
lui aukų.

Daug ginčytasi apie ants
paudą, kurią užsakęs padary
ti Adomavičius. Daugelis opo
nentų nurodoma buvo, kad to
ji antspauda perbrangiai atsi
eina, bet Adomavičius aiškino', 
kad viskas esą all right.

Nutarta, kad senoji valdy
ba veiks iki užbaigs savo me
tus.

Tuomi mitingas ir uždaryta. 
Po uždarymo mitingo dar ki

lo įnešimas, kad per laikraštį 
atšaukti nutarimus padarytus 
utarninko vakare dėlto, kad 
jie buvę nelegaliai. Katali
kams Urmu prieš tai užprotes
tavus, taip viskas be svarsty
mų ir pasiliko.

Delegatai išsiskirstė 11:30 v.

Susirinkimas. SLRKA. 21 
kp. susirinkimas įvyko nedė- 
iloj 6 balandžio. Susirinki
mas buvo gyvas. Įvyko daug 
naudingų nutarimų. Išrinkta 
komisija iš liuosnorių para
šams rinkti po peticija Lietu
vos neprigulmybės. Taip-gi 
prisirašė du nauji nariai prie 
kuopos.

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

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

f

būti tos mokyklos vedėja, o ka
talikai tam buvę griežtai prie
šingi, tuomet, kad sumažin
ti katalikų atstovų spaudimo 
galę, pirmininkas Adomavi
čius pervaręs būk tai koki jau 
iš seniaus buvusi pemykščios 
mokyklos komiteto nutarimą, 
kad katalikiškųjų idėjinių 
draugijų atstovai tos mokyk
los reikaluose neturį balso.

Tai parėmę kaip kurių pa
šelpimų draugijų atstovai,taip 
vadinanti “bepartyviski” ka
talikai, ir idėjinių draugijų 
atstovai likosi be balsavimo 
teisių.

Norėta visus supratlyvesnius 
katalikus prašalinti kaipo tai 
Pov. Petrauską, P. Mikalaus
ką ir kitus. Bet kad jų man
datai buvo iš pašalpinių drau
gijų todėlei negalėjo nieko pa
daryti, o antra vertus, kata
likai būk jau norėję spiaut ant 
visko ir visi apleist ŠĮ susirin
kimą. Tą pamatę “beparty- 
viški” pradėjo daryti nuolai
das ir galiausia pasilikę visi ir 
dalykus svarstę.bendrai.

Kuomet aš atėjau tai radau 
besiginčijant ar reikia skaityt 
paskutinio pernykščio susirin
kimo protokolą.

Po perskaitymo protokolo 
katalikai kaip kurie reikalau
ja, kad būti) protokole pada
ryta pataisymas ten kur yra 
parašyta • “kad vienbalsiai” 
nutarta užprotestuoti prieš 
“Darbininke” tilpusį tos mo
kyklos aprašymą, nes tas bu
vę nubalsuota ne vienbalsiai, o 
tik maža mažuma balsų persvė- 
rusi. Kyla ginčai ir prirody
mai, bet po pasikarščiavimo 
vėl tas dalykas balsuojama ir 
nubalsuojama, kad būtų toji 
vieta pertaisyta.

Kįla daug ginčų kas link bu
vusio tos mokyklos reikalais 
utarninko vakare susirinkimo. 
Vieni jį laiko legališku, kiti 
ne. Jokiu būdu neprieinama 
prie išaiškinimo kodėl jis bu
vo šauktas.

Katalikai aiškino, kad jie 
jame dalyvavo manydami, kad 
jis buvo legalis, nes tame su
sirinkime klebonas aiškino, 
kad Adomavičius su Norkūnu 
buvę pas jį ir prašę ant utar
ninko vakaro į tą susirinkimą. 
O dabar Adomavičia su Norkū
nu sako, kad jie pas kleboną 
buvę, bet apie susirinkimo 
šaukimą nenutarę. '

p. Galihis sako, kad utarnin
ko vakaro susirinkimas tai 
buvęs sušauktas trukšmadarių 
ant kampų gatvių, tuomi de
legatų didžiuma įsižeidžia, kį
la triukšmelis. Kilmoniutė 
pasiprašiusi balso, aiškina, kad 
mūsų gerbiamas kun. klebo
nas ant gatvių kampų nesto
vi ir tame susirinkime nei 
vieno tokio delegato nėra bu
vę, kurie ant gatvių kampų 
stovinėja.

Ilgai ginčytasi ir prie galu
tinos išvados neprieita ar tas 
susirinkimas buvo legalis ar 
ne. Galiausia taip dalykai 
suvelta, kad pradėta svarstyt 
visiškai kas kita, o ne mokyk
los reikalai.

Pov. Petrauskas ineša: jei-1 nakties, 
gu tas utarninko vakaro mitin-

■n i?' .f 2*

J. M.

Paminėjo. Bostono panedė- 
lio laidos dienraščiai plačiai 
minėjo apie lietuvių masmitin- 
gą teismo salėj. “Boston Post” 
uždėjo . didelius antgalvius 
“Ask a Free Lithuania” ir 
‘•‘South Boston Meeting Pre- 
pares Petition.” Aprašyme na- 
vatna klaida padaryta, pami
nint kad kalbėjo “Rev. K. F. 
Bagočius, rector of St. Peters 
Lithuanian Churcli.”

Galop indėta lietuvių petici
ja.

Paieškau puseserės M. Dobiliu- 
tės, po vyru Kučinskiėnės, paei
nančios iš Suvalkų rėd., Vilkaviš
kio apskr., Lapanjcos 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 
resu:

* Julijona Levonienė,
8 Brudge Str.,

S. S. Glasgoiv, Scotland.

PARSIDU0PA PIGIAI 
TONIKO DIRBTUVĖ 

Parduodu’ geriausią dėl biznio 
CAMBRIDGE, -MASS. TONIKO DIRBTUVĘ. Daug lie- 

‘Utamirike, balandžio 8 d. tuvių ir lenkų pirkėjų. Gera vie- 
į 6:30 vai. vaakre Lietuvių baž- 'ta dėl lietuviu. Parduodu iš prie- 
i nytinėje Salėje Įvyks svarbus i žasties ligos. $2.500 cash, o kitus 
LDS. 8 kp. susirinkimas. Atei- ant labai lengvų išlygų. Atsišau
kite visi ant laiko, nes norime j kitę Į 31 Honghton St., Somervil- 
užbaigti ankščiauę. jie, Mass. Netoli Inmau Sąuare.

Valdyba. Tel. Somerville 6290.

Paieškau savo draugo Motiejaus 
Padalskio, Suvalkų gub., Salva- 

: rijos pav., Alytaus miesto. Į Suv. 
Valstijas atvažiavo 1910 ju
dėjau, kad 
Mich. Aš 
Jis pats ar 
adresu:

CAMBRIDGE, MASS.
SLRKA. 127-tos kuopos ber- 

taininis susirinkimas bus 9 d. 
balandžio pobažnytinėje sve
tainėje 8 vai. vaakre (tuojaus 

(>po pamaldų). Visi nariai kvie
čiami šin susirinkiman būtinai 
ateiti. Atsiveskite ir naujų na
rių prisirašyti.

Kviečia Valdyba.

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA- 
PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymų gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapių gali pritrūkti. Pasi
skubink !.................................

i

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50c.
$1.00

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.

Paieškau savo dėdės Juozo Stepai- 
čio Kauno gub., Jurbarko miestelio. Iš 
Lietuvos atvažiavo tiesiog į Montreal, 
Canada. 6 metai atgal buvo išvažia
vęs į Chicago, o dabar nežinau kur. 
Aš turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kitas jį žinantis maolnėkite pranešti 
šiuo adresu: '

JONAS ENDftUKAITIS,
24 Avė.. Marchand Of Fulleom 

Montreal, Canada.

I

Aš Pranas Mašiotas paieškau savo 
tėvo Kazimiero Mašioto iš Suvalkų g.. 
Naumiesčio miesto, 50 metų amžiaus. 
Tėve, jeigu sužinosi apie šį paieško
jimą, tai pareik į namus ners 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 žinia. Musų adresas toks:

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

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

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

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

Ir dabar justi namai yra tušti ir tykus.
• Tai nėra net 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. pasilinksmink savo dvasią ir surask sau linksmybę, zbet niekur 

kitur, neieškok svetur, negraudjnk 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 ūpą, 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
lio papuošalas d e 1 
kiekvieno namo.' 

Muzikališkas Albu
mas turi • celuloido 
vaizdelį ant viršaus, 
žiemos scena su spal
vomis, su juodais ir 
baltais kraštais. En- 
gravoruota p a a u k- 
s u o t a sagstis, 10 
paauksuotais kran
tais lapų.

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

Jis yra 9’į. colių 
ir Iltį colių augštu- 
mo.»

- šios MUZIKALIš- 
KOS ALBUMOS y- 
r'a pardavinėjamos 
visose krautuvėse po 
$10.00 ir daugiau,— 
o mes iš- priežasties 
saro didelio išparda
vinėjimo pardavinė
jame juos tiktai už 
$7.25.

užsisakyk vieną iš šių

Gir- 
apsigyveno Detroit, 

turiu svarbų reikalą, 
kitas atsišaukite šiuc 

a 
F. Žakas,

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

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

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

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, I

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

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

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

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

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 pietų po No. I 
193 Hanover St., Boston, Mass. i 
Malonėkite visi ateiti ir dauginus J 

naujų narių su savim atsivesti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. | 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ADRESAI. :

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

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

FIN. RAŠT. — 0. Kašėčiutė,
259 Athens 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.

J.

Kas žino, kur JONAS ir ZOSE 
ANUFREVIčIAI gyvena, malonėkite 
pranešti žemiau pasirašiusiai:— 

MRS. B. ANUFREVIČIENE, 
7 Woodbury Str., 

Lee Purk, Wilkess-Barre, Pa.

Farmos pigios.
Maža farma arti akro geros žemės. 

20 vaisingų medžių, grėpsų, blekberlą, 
ir kvletkų krūmai. 10 kambarių stuba, 
2 sinkos, miesto vanduo, vištinyčia ir 
bane, arti dypo, ti kietas į Boston’ą 13c. 
Taip-gi fabrikų yra ir ant vietos. Kai
na $2600.

87 akrai' apie 15 dirbamos žemės, 
reštas pievos, ganyklos, ir girios, dik- 
tas upelis bėga per farmą yra ir žuvų, 
6 kambarių stnba, 2 geri šuliniai, ba- 
nč, 2 karvės, 2 dirbami jaučiat, 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- ŽVTNGILAS,

26 Broadway, S. Boston, Mass.

F. Virak’s.

Paieškau KOSTUMIERIšKŲ KRIAU
ČIŲ. Darbas ant visados užmokės
ią gera. Tuojaus kreipkitės laiškais. 

W. RUSTEIKA, 
1182 Wasbington St, Norwood, 

HIH \ H I I

Pasinaudok šia nepaprasta proga ir šiandiena 
gražių ir naudingi; MUZIKALIšKU ALBUMŲ.

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

PAN-AMERICAN EXPORTERS
1152 Milwaukee Avė. Dept 234 Chicago, UI.
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SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

Į 
“DARBININKĄ.”

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su
virs 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išesaminavoju 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.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisaiB, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

; ■'

ii
-

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

PRIE DORCHESTER ST.:

Valandos 
nno 9 vai. ryta 
iki 8 vai. nkiri.

NedSlIomi** I 
nuo 10 v*!. ryta 
Iki 4 Tai. vakare.

p/il I isei

VYRAI IR MOTERYS į
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-' 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- ; 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- į 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- į 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje [ 
pasitark su manim. ' Į

NEGAIŠINK DAUGIAU LAIKO.

Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 
medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo l 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Į 
kiek daugiau klek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- Į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- j 
rėjimas yra dykai.

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

DR. GIBBS i
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.

rj

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis j
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I

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

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

LEISKITE EI.EKTRTKA IR GAZOLINĄ SUPROSYTI JŪSŲ SfcALBI- 
NIUS. Pristatykite elektros

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGUOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus žioba,
4 Levant St., Dorehester, Mass.' 
Telephone: Dorehester 6973-W. | 

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

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

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne- 
Į šio 3:30 vai. pd pietų Bažnytinėje 

Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d- ba- 

[dD vai. po pietų.
■■■I
Mass- landžio 3

gasolinos spėką prie darbo vieton tarną. 
ELEKTRIKOS PROSAS, sveria 6 sva

ras, panašus į gaminį išdirbimas, juodai 
enameliuotas medinis rankinis, apvali kam
pai prie prosinimo pusės, dailus kaip veidro
dis. Didumas 3%X6% colią. Sjiecialis tvir
tas dratas įdėttis į medegą per kurį elektra 
negali pereiti ir kuris lengviai perleidžia ši
lumą. Mėlyna plieninė papėdė, kitos meta
linės matomos xlalys nikeliuotos. Visas ga
tavas su drūtais ir ptftaisymu prie elektros.

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

pėdžių, gražios spalvuotos geležies viršumi. Geriausios rūšies Ruby India 
mtca ir “Nichrome” drntiuis šilumos mašinerija su jungtiniais įtaisymais. 
Geriausio išdlrbimo dratu Ir bevelk visiškai “areproof” panašus į guminę 
kieto medžio rankinę. Visas įtaisymas su atsukamu neperleidžiančiu šilu
mos groteliais ir su 6 pėdomis drate. Su Humbel pritaisymo galais. Kiekvie
nas flbre lentelių skrynutėje tiktai $7.99.

GASOLINO PROSAS.
Gasolino prosas, sveria 6% 

svaru, abudu galai yra priešakl- 
. niai galai, greitai užsikurena, 

greitai atimamas, pats snvafmi 
išsivaląs, užlaiko % ir pusę kvor
tos, galima vartoti 5 valandas su 
vienu pripilimu. 18% ketvirtai
niu coliu geležies, rankinis yra 
apsaugotas nuo šilumos su asbes
tas medžiaga ir orui vieta. Su 

visais įrankiais dėžutėje kartu su 
pompa tiktai $5.99.

šie prosai kitą yra pardavinė
jami po $10.00 ir daugiau, bet iš 
priežasties mKsą didelio išpar
davinėjimo, mes už numažintas 

kainas juos pardavinėjame.
L Tai-gi pasinaudokite šia nepaprasta proga ir užsisakykite vieną iš šią 
f praktiškiausią prosą.

Užsisakant nereikia siąsti mums pinigus iš kalno, užtenka prisląstl tik 
$1.00 kaipo ženklą kad jus norite pirkti prosą ir likusius pinigus galėsite už
mokėti kada prosas bus 1 jusą namus pristatytas.

PAN-AMERICAN EZP0RTER8
1152 Milwaukee Avė. Dept 239

ir

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNĘLL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofi»oadyno« Gydo vlaoklaa Hpu
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylstop St, Boston, Mass.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTI
2-4 po pte-ru
8-8 VAKARI

Jefferson st,
NEWARK, N. J.

TeJeM.n“et 9268

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražia
Vartok tą most|, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baitą odą. Kaina dėži> 
tės U5c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

NaMfaaisiHSaepUta. . •

BeU Phone Dlckinaon 3995 M

JUS GALITE SULAIKYTI 
. PLAUKU SLINKIMĄ.

Dermafnsr* »ul*ika plauku alinkf- 
ma. praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, aušina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga mala ta.

Dermafuea padarys kad Just plau
kai bus tankus ivetnus ir skaistus, 
a Oda Jtuū galvoj, bus tyra, pleis
kanos Hayks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiam!

Reikalaujant prisiusime Jum pai
ls suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiusktte 10 e. stampomis persius 
timo lėlu. gausi iibandymai dežiutg 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGI L SPECIALTIES CO.
BOX 37. PHILAOaLPHIA. ^A.




