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Apie Berliną sutraukė 70.000 
kareivių. Eina gandai, būk

Commissioner to Europe in Pa
ris — Have some American

spėką ir galybę,

puikiai 
atlieka-

Genausios išdirbystės fonta- 
ninių plunksnų po $2.50, $3.00, 

I $3.50, $4.00, $5.00, $6.00 ir auk- I

PRISIRENGUS PASMAUG
TI SUKILIMĄ.

Vokietijos valdžia prisirengė

No. 4.
Maldaknygė “Pulkim

ant kelių.................. • • - $3.50Išviso......... .  .$3.25
Pirk visus ant sykio — gau

si žemlapį.
Z....... ■ ■ —

No. 3.
Maldaknyge “Pulkim 

ant kelių” ......$250

- gr-Ę \ — Washingtoo.
PRENUMERATOS KAINA: 

Tris kartus savaitėje . 
Bostone ir apielinkėje 
Užrubežyje metams .

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

$3.00
.4.00
.4.25

“Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”

Tel. So. Bostoii 620

“Acceptanee for mailing at spe- 
cial rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 
1917, authorized ort July 12,1918.”

VOL. IV, No. 42 (522).

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

KETVERGAS, BALANDŽIO 10 D., 1919.
i

Tel. So. Boston 620

Kaina 3 centai.

jau gabenama.
Greit bus galima šelpti maistu ir drabužiais

PRANEŠIMAS IŠ WASH- 
INGTONO.

Šiomis dienomis Federal Re- 
serve Board pranešė, Egzeku- 

__ tyviui Komitetui kad pavelija
ma pinigai siųsti į Lietuvą, Es- 
tonijų, Latviją ir į Lenkiją; 
tiems žmonėms, kurie nėra Vo
kietijos pavaldiniais, arba val
stijų esančių sąjungoje su Vo
kietija. Dėl Estonijos ir‘Len
kijos jau yra išleista tam tik
ros taisyklės, nurodančios, ką 
galima į minėtas valstijas siųs
ti ir ko reikia prisilaikyti. Lie
tuvai tokių taisyklių kol-kas 
dar neišduota. Nuėjus prie 
minėtos komisijos Egzekutyvio 
Komiteto atstovui ir išdėsčius 
visą reikalą, užtikrinta kad 
greitai ir dėl Lietuvos tokie 
žingsniai bus padaryta. Kaip 
tik gausim tokias taisykles,

yra reikalinga.
Apart pinigų išsiuntimo, taip

gi rūpintasi gauti Lietuvai 
greitų medikalų pagelbą ir pra
šyta kad kaip galint greičiau
sia misijų Lietuvon pasiųsti! 
Amerikos Raudonasai Kryžius 
pasižadėjo tuojaus daryti vi
sus galinius žingsnius.

Šiandiena (bal. 7 d.) gavome 
nuo Dobužio sekančių kableg- 
ramų: Tarptautinio Pašelpos 
Komiteto atstovai Tuyczino- 
vicz, Lathrop, Benton ir Pak
štas vakar išvažiavo Lietuvon. 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovybė prisiuntė 690 kiliog- 
ramų (apie vienas tonas) me
dikamentų, senitarių prietai
sų ir drapanų. Išlaidos pa
dengta mūsų pinigais. Biuras 
daryti šimtų penkesdešimts 
tūkstančių frankų mėnesinių

in America have contributed 
their share to American Red 
Cross būt no relief work wha- 
tever has been done in Lithu- 
ania -r- Support of Ameri
can Red Cross is assured if 
Olds decides favorably.

Vinikas,
' \ žilius,

Bielskis.
Voldemąr-Lopatto, 
Palais D’Orsay Paris. -

American National
Čto>- is v. . Jmg to transfer Lit
huanian money now deposited 
with them to Executive Com- 
mit‘v- — L.patto cable your 
authorization at once.

Vinikas, žilius, Bielskis.
Siunčiam visą pluoštą žinių 

iš Lietuvos, kurios tik ką mus 
pasiekė.

Egzekutyvio Komiteto 
. Informacijos. Biuras.

Parodykime savo daugumu

tuoj bus visuomenei pranešta, išlaidų, mes remiam jūsų su- 
Egzekutyvio Komiteto ats

tovai atsilankė ir AVar Trade 
Board reikale Lietuvai maistą 
parūpinti. Šiuos žingsnius iš
šaukė šiame pranešime paduo
tos Dobužio kablegramos.

Minėtoje Komisijoje mūsų 
atstovai priimta labai prielan
kiai ir pažadėta galutinas at
sakymas duoti į keletą dienų. 
Reikia tikėtis kad greitai galė
sim Lietuvon pasiųsti užtekti
nai javų ir šiaip visokių mais
to produktų.

Beabejo lietuvių visuomenė 
jau nuo seniai laukia žinių apie 
“Lietuvių Dienoje” surinktus 
pinigus. Jau beveik treti me
tai kaip tie pinigai guli Ameri
kos Raudonajame Kryžiuje. 
Begulėdami Amerikos valdžios 
globoję gerokai paaugo, nes 
dabar randasi šimtas trisde
šimts tūkstančių dolerių. Ne
žiūrint to, kad nuolatos buvo 
klabinama ir dedama pastan
gos, kad tuos pinigus Lietu-

. von išsiuntus, vėliaus mėgin
ta kitais būdais Lietuvos šelpi
mui sunaudoti, bet iki šiam 
laikui viskas bpvo be pasek
mės — valdžia neleido tuos pi
nigus išsiųsti. Balandžio tre
čioj dienoje Egzek. komiteto 
atstovai, apsišarvoję tvirtais 
ąrgumentais atsilankė Raudo- 
namjame Kryžiuje ir vėl klabi
no pinigus išsiųsti. Po gerų 
pasikalbėjimų Raudonasis Kry
žius sutinka tuojaus visus pini
gus atiduoti Egzek. Komite
tui, Lietuvos šelpimui panau
doti, tiktai dar reikia tam tik
ri formališkumai atlikti. Tad- 
gi kaip tik į laiką šis leidimas 
išgauta, nes jei kuomet Lietu- __ _ ___ _______ .
v a paramos reikalavo, tai šiuo Lithuanian see Olds and tell bolševikai rengias paskelbti 
tarpu tokia parama labiausia him that 800,000 Lithuanians sovietų respubliką.

manymus. Dobužis.
Tai bus atsakymas pastango

mis Egzek. Komiteto padary
tam Bal- 3 d.

Egzek. Komitetas gavo nuo. 
Dobužio kablegramų reikalau
damas Lietuvos valdžios vardu, 
kad mes užsakytume Lietuvai 
maisto. Pareikalauta nuo Do
bužio, kad šiam įsakymui ji-

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS.

Nežinia, kas dedas taikos 
konferencijoj.

Jau oficialiai pripažinta, 
kad prez. AVilson pareikalavo 
savo laivo grįžti namo. Kaip 
yra su taikar tai žymiausieji 

sai gautų patvirtinimą nuo Į korespondentai prieštaraujan- 
Lietuvos valdžios. Dobužio | čias žinias siunčia. Vieni pra- 
kablegramas ir tam tikrą rezo
liuciją, kurią Egzek. Komite
tas kreipėsi prie Amerikos Val
džios, prisiunčiame ant atski
ro lapo. Čia tik norime pa
stebėti, kad Ezek. Komitetas,

neša, būk prez. AVilson grįž
ta Amerikon dėlto, kad vis
kas jau baigiama, o kiti pra
neša, kad prez.-AVilson pama
tęs, jog prie susitaikymo ne
prieinama, tai jis apleidžia Pa- 

, o sugrįžęs sušauks 
kongresą, išaiškins, kodėl ne
susitaikė ir prašys kongreso 
išdirbti išlygas, kuriomis at
naujintų santikius su valstybė
mis, prieš kurias Amerika ka
riavo.

Kadangi tokie prieštaravi- 
buvo reikale siuntimo lenkų mai eina, tai vis-gi aišku, kad 

taikos konferencijoj ne viskas 
gerai ir užsikirtimai nepraša
linta.

Lenkai Pinske nugalabijo 33 
bolševikus, kurie darė suokal
bį pakelti maištą.

Vokietijos valdžia paskyrė 
gegužio 1 d. tautiška švente.

Francijos prez. Poincare mir
ties bausmę Cottin’ui pakeitė 
kalėjimo 10 m. Cottin buvo 
pašovęs Clemenceau.

maisto reikale, daro reikalin- , ryžių, 
gus žingsnius ne tik su Ameri- 
kos valdžia, bet taip-gi ir su 
tam tikrom firmom.

Šiomis dienomis Egzek. Ko
mitetas pasiuntė Prezidentui 
AVilsonui sekančią kablegra- 
mą : (Kadangi šita kablegrama

kariuomenės iš Francijos per 
Klaipėdą ir Liepoją ir kadan
gi naujausia žinios praneša, 
jog to nebus, tai tą kablegra- 
mą praleidžiame. Red.).

Žemiaus tilpusią kablegra- 
mą Egzek. Komitetas pasiuntė 
prof. A’aldemarui, o antrąją 
Valdemarui ir Lopetai.

April 4, 1919
Voldemar, *
Hotel Palais D’Orsay, Paris.

American National Red
Cross recommends that you 
take up the ąuestion of Red
Cross Relief Mission to Lithu- _____ __ _____
ania ^ith Col Olds Red Cross* ppje naujo bolševikų sukilimo.

VISKAS GŽS1KTUOTA.
Didelio mūsų išmėginimo 

dienos čia pat. Padarykime 
didžiausias pastangas prie pa
skutinio prisirengimo. Jei kur 
ko trūksta, jei ne viskas taip 
kaip turi būti/ tai padvigubin
kime pastangas, kad 
išeitų kuogeriausia.

Bostone jaif viskas 
užriktuota. Darbas
ma su didžiu entuziazmu.

Utarninko vakare Lietuvių 
salėj buvo susirinkimas para
šų rinkimo komiteto ir šiaip 
žmonių užinteresuotų tuo dar
bu.

Nutarta padaryti milžinišką 
maršavimą, pasamdyti du be- 
nu, surengti būrį kareivių, 
kurie maršavimą ves. Mar- 
šavimas prasidės apie 2:00 vai. 
nuo Lietuvių salės.

Bus nešąmog vėliavos ame
rikoniškos irnetuviskos, ir vi
sokie ohalsiai.

Kalbės majoras Peters, gub- 
Coolidge ir kitokie žymūs kal
bėtojai. ' -

Nedėlioj 2:30 vai. po pietų 
bus prakalbos istoriškoj Bos
tono Faneuil salėj, kuri pava
dinta “laisvės lopšiu.”

Kas gyvas dalyvaukite suba- 
toj parodavime ir ant Boston 
Common ir nedėlioj. Pereitą 
panedėlį graikai turėjo mas- 
mitingą Faneuil salėj. Vie
tos dienraščiai pasidžiaugė, 
kad jie nesutilpo ton salėn.

Lietuviai ir-gi taip turi at
silankyti, kad nesutilptų. Gi 
subatoj ant Boston Common 
lietuvių turi būti koks 50.000, 
o svetimtaučių antra tiek.

Lietuvių parodavimas bus 
vienas iš didžiausių bile kada 
Bostone buvusių.

Lietuviai, atvykite Bosto
nan subatoj ir nedėlioj iš visų 
apielinkių.
J--------------

te susirinkimus bile katras ga
lite nelaukdami nei jokių for- 
mališkų įgaliojimų nuo centra
lio komiteto arba Naujos Ang
lijos komitetų, nes laikas yra 
trumpas, o darbas milžiniškas. 
Todėl visi lietuviai griebkimės 
už darbo be atidėliojimo laiko 
arba pasigailėjimo' išlaidų.

Su būtinai reikalingomis in
formacijomis kreipkitės į Lie
tuvos Nenrigulmybės ofisą, 315 
Broauv.ay, So. Boston, Mass. 
Telephone “So. Boston 605 ir 
620,” o mes stengsimės priduo-1 
ti kalbėtojus ir blankas, ant 
kurių reikės pasirašyti, bet 
patariam visoms kolionijoms 
neužsitikėti daug pagelbos nuo 
mūsų, nes ir mes patys darysi
me milžiniškas pastangas, t i- 
dant surinkti 100.000 parašų 
Boston’e ir visoms Naujosios 
Anglijos kolonijoms skiriant 
sųrinktiTiemažiau kaip ir Bos
tone.

Todėl visos Naujosios Angli
jos kolionijos, didžios ir mažos 
griebkitės už darbo, idant Bos
tono lietuviai nepadarytų gė
dą, jei surinktų daugiau para
šų negu Naujosios Anglijos lie
tuviai. Kas surinks daugiau
siai parašų Naujojoj Anglijoj 
gaus nuo manęs vardan Lietu
vos Neprigulmybės gražią si
dabrinę taurę, kaipo pirmą 
dovaną. Rinkėjai parašų gali 
turėti tiek pagelbininkų, kiek 
tiktai jiems bus galima gauti.

Tai-gi visi išvien už vieno 
darbo su pasišventimu vieny
bėj su meile dirbkime iš visų 
mūsų išgalėjimų dėl labo ir ge
rovės

A. Ivaškevičius, Pirm. 
Lietuvos Neprigulmybės.

džia riaušių. Atpyškėjo poli
cija, subėgo žmonių — strei
kininkų ir jų pritarėjų. Žmo
nių subėgo keletas šimtų. Slap
stydamiesi siaurgatviuose, bū
dami ant stogų, tarpduryse a- 
takavo policiją svaidžiojant 
viską, ką sugriebė. /

Policija susilaukė sustiprini
mų. Prasidėjo šaudymai. Pa
leista iš abiejij pusių apie 100 
šūvių.

Policijos viršininkas po ke
letą kartų šaukė riaušininkams 
išsiskirstyti ir skaitė riaušių 
įstatymą (riot act), bet tas 
nieko negelbėjo.

Everett audiminės nukentėjo 
tuo, kad jose 50 langų išmuš
ta.

Iš viso suareštuota riaušinin
kų 27. Jie yra po $200 kauci
jos. Teismas bus bal. 15. 
Vienas streikininkas, suareš
tuotas, kaipo tariamas riauši
ninkas, beturįs $1.303 grynais 
ir $100 bondsą. Jis vadinas 
Natoli Quirante.

Streikininkai. atakavo kun.

Milanese rezidencijų
Nori sutaikinti.

Gub. Coolidge išleido prokle- 
maciją, kurioj nurodo, kad 
streikininkai sutiko priimti 
Endicotto tarpininkystę ir sa
ko, kad darbdaviai privalo pri
imti jo nustatytas išlygas. Vi
si darbdaviai atsisakė priimti 
tas išlygas.

PAĖMĖ PANEVĖŽĮ IR 
KUPIŠKĮ.

Naujausios žinios apie Lietu
vos kariuomenių pasisekimus 
prieš bolševikus skelbia, kad 
lietuviai atsiėmė Panevėžį ir 
Kupiškį.

EXTRA
W a s h i n g t o n, D. C.

— Infonnacijos Biuras prane
ša, jog gavo iš Šveicarijos kab- 
legramą, kad balandžio 4 d. 
Kaune išrinktas ANTANAS 
SMETONA Lietuvos preziden
tu

Lietuvos

BLANKŪS IŠSIUNTINĖTOS.
Parašų rinkimo blankos jau 

gauta Bostone. Be abejonės 
jos suspėjo jau pasiekti ir ki
tas kolonijas.

Blankos labai gražios. Ne 
sarmata su tokiomis eiti ir pas 
augščiausias ant žemės ypatas 
prašyti ant jų pasirašyti.

Jei kuri kolonija jų negavo, 
tai tuoj turi susinešti su kai
myniškomis kolonijomis ir jų 
gauti.

REIKALE 1,000,000 PARAŠŲ.
** i

Visos Naujosios Anglijos 
kolonijos, kurios dar beturite 
susitvėrę komiteto dėl rinkimo 
parašų po peticija dėl Lietu
vos Neprigulmybės, tai šauki-
---- --- ---------- . - . „
ščiaus. Pirk vienų iš jų ir gau
si žemlapį.

RIAUŠĖS.
Lawrence, Mass. Pereitų pa

nedėlį prasidėjo 10 savaitė 
streiko. Per biskį ta diena ne
pavirto “Raudonuoju Panedė- 
liu.”

Riaušės prasidėjo, kuomet 
anksti panedėlio rytų ties Eve- 
rett audiminėmis sprogo bom
ba. Ji buvo pamesta prie na
mų po num. 41 Newbury gat. 
Namai tapo gerokai apgriauti, 
bet niekas viduje nebuvo su
žeistas. Nuo trenksmo keleto 
namų langų stiklai sprogo ir 
kaikurie žmonės iš lovų buvo 
išblokšti.

Policija sako, kad bombistai 
per klaidų padėjo bombų prie 
tų namų. Jų norėta padėti 
prie greta esančių namų, kur 
nesenai buvo apsigyvenę pra-

Pirmas Gėrimas iš

Rhine Upes!

Tūkstančiai my- 
ių nuo namų, 
priešo žemėje, mū
sų užėmimo ka- 

' riuomenė turi bū
ti palaikyta di
džiai galinga ir 
veikime tvirta pa
kol mes galėsime 
pamatyti ar apga- 
vingas Vokietis 
mano taip padary
ti kaip jis priža- 

< da.
I

Musą Pasiryžimas
užbaigti darbą, kuri pradėjome, kad apsaugojus pasaulį 
nuo kitos tokios pragaištingos karės.

“Pergales" Laisves Paskola
ši paskola yra saugiausia už
statą visame pasaulyje šian
diena. Užpakalyje jos stovi 
visas turtas ir pajėga visų 
Suvienytų Valstijų gyvento- 
J*

užmokės mūsų karės užtrauk
tas skolas ir palaikys mūsų mi- 
litarę Įstaigų pakol Kasos De- 
partmentas galės finansuoti 

valdžios išlaidas paprastais ke
liais.

PATRIOTIŠKAI TAUPYK DĖL PASEKMINGO? TAIKOS
ANKSTI PIRK

Bent kokioje Bankoje — Už gatavus pinigus ar ant išmokesčio. 
Naujosios Anglijos Laisvės Paskolos Komitetas.

■

mokratizmasrais

v

.50“DARBININKO” KRAU
TUVĖJE pirkite šiuos daiktus 
ir gausite dykai LIETUVOS 
ŽEMLAPĮ su naujausiais ru- 
bežiais.

dėjusieji dirbti streikininkai.
Bombos Sprogimas buvo pra- Į

No. 2.
Kryželis pakabinamas 15 

colių aukščio ir matomas 
tamsiame kambaryje ... .$1.25

Maldaknygė “Pulkim 
kebų” drobės apda-

f ū/. f ’ 7 - ;■<'

No. 5.
Naudingos pasiskaitymui 

knygos:
Sodžionių Teologija .. . .$1.00
Moterystė ir šeimyna........... 50
Žinynas..............  . i. - . .$1.00
Katalikų Bažnyčia ir De-



se.

>■

pa- f

Į

l

kad-ir-oras buvo

t
’ Pasvalietis. Cicilikas.

/

I

Viens iš Dubojiškių.

Kazys Mi-

vamaniai ir-gi vienbalsiai su- '

/

Prieš ką jie ten

nors

1

PASTABĖLĖS.

z
Karkauskas pa- 
Lietuvos nepri- 
paragino šelpti

_ , arba veikiant iš- 
labai reikia būti atsar- 
nes jie nelaiko savo žo- 
Patyrimas rodo, kad

MMMNMNMMINMMMMttNeMNMĮ
I

draugijos.
Kandidatas į draugiją.

*

♦

Kas rašysis po lietuvių peti
cija, 'tas drėbs juodylos į akis 
Lietuvos neprigulmvbės prieši
ninkams.

Rengs čielą eilę prakal- 
koncertų'ir vakarėlių.

Trumpas Reporteris.

✓
Žmogelis.

liškai sulyg skaičiaus parių,jir petras Jonutis po $2.00; Zo-

ANSONIA, CONN.

“Lietuvos” No. 77 balandžio 
d. rašo komitetas šv. Anta-

X

*
♦

Ar saliūnų lankytojams ne-

*

♦

Jšocijalistų obalsiu yra: “Ša
lin viskas ir visi, išskiriant 
mus.”

DETROIT, MICg. z

Su atvykimu gerb. kun. F. 
Kemėšio į Detroitą

TORRINGTON, CONN.

Gerai pasirodė.

Elzbieta A-
St. Eimun- 

Elena Tilinskienė,

DARBININKAS
! valdybos, išrinktų tokią, ko- (priešingi, bažnyčią nestaty- 
kia būtų gera dėl didžiumos, i sim” ir kitokius pliovojimus 

Taip-pat yra ir su. kitomis kalbėjo Sąryšio susirinkimuo- 
draugystėmis Ansonijoį, vai-

Eina ii So. Boston’o

* *1

kais, ketvertais ir subatomis. Leir 
diia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Iv. Juozapo Darbininkų Są- 
junfa.

“DARBININKAS”

(The Worker) ~-
The Lithuanian tri-weekly 

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.-

SUBSCEIPTION KATES:
Yearly ....-............................$3.00
Boston and suburbs .............. 4.00

months .................................. 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

| Kas girdėti lietuvių kolonijose.
' utarain- SMNMMMMįeseoeeMceMMeeemeeeeseeeeeeeeMMMi

16 d. kovo atsilankius gerb. 
kun. V. P. Katkauskui iš New 
Nėw Haven, Conn.j Torringto- 
ną išklausyti velykinės išpa
žinties, Lietuviškoje Svetainė
je toje pačioje dienoje buvo 
laikomas mitingas dr-stės Šv. 
Vincento. Bažnyčioj kunigas 
paragino, kad susirinktų dau
giau žmonių — vyrų ir moterų. 
Todėl buvo susirinkęs pusėti
nas būrelis, 
negražus.

Gerb. kun. 
kalbėjo apie 
gulmybę ir 
kaip išgalint Lietuvos reikalus, 
aukaujant ir siunčiant aukas 
tiesiog Tautos Fondan.

Padaryta kolekta ir surinkta 
aukų $152.70. Aukavo be 
skirtumo taip prigulintieji į 
draugiją, kaip ir neprigulintie- 
ji-

Aukavusiųjų vardai:
Jonas Vinickas . .T $10.00 
Matas Makštutis...........10.00

Po $5.00: Vincas Mickevi
čius, Povilas Egiiškis, Anta
nas Bendoraitis, Antanas Grū
sta, Simonas Jocis, Antanas 
Bendoraitis, Pius Kačkis, Pet
ras Aleksandravičius, Juozas 
Baranauskas, Juozas Aleksiu- 
nas.

Po $2.00: Jonas Seilius, Jur
gis Kupstaitis, Antanas^ Truš- 
kauskas, Petras Dubulevičius, 
kelis, Juozas Kašiuba, Juo
zas Jarašius, Antanas Motie
jūnas, Matas Matulevičius, 
Juozas Baltuškoms, Edvardas 
J. Burns. z

Po $1.00: Antanas Mickus, 
Andrius Lazauskas, Andrius 
Mažeika, Antanas Ramonas, 
Motiejus Žičius, Juozas Truš- 
kauskas, Juozas Vasiliauskas, 
Kazys Budelis, Petras Kaza
kevičius, Stasys Mičiulis, Sta.- 
svs Kriaučelis, Magdė' Abro
mavičiūtė, Jūrg. Kelmelis,Mar
tinas Aleksandravičius, Kazys 
Stauskas, Jonas Tilinskas, 
Viktoras Vitukynas, E. Sei- 
liuvienė, Juozas Truškauskas, 
Kazys Juodžiukynas, Juozas 
Bužinskas, Petras Ramonas, 
Jurgis Pūkas, Matas Karosas, 
Ignas Baltuškoms, Vincas Bu-

AR NUSLINKO PAVOJUS 
NUO LENKŲ PUSĖS.

Mes kuolabiausia purtomės 
nuo /visokių unijų ir vienybių
su lenkais. Kiek galėdami 
šaukėme pasauliai, kad mums 
jau gana lenkų ir abelnai sla
viškos intekmės. Tos mūsų 
pastangos nebuvo be vaisių. 
Garsusis Amerikos publicistas 
ir didžiosios Lenkijos propa- 
gandinstas ilgai stovėjo už 
Lietuvos jungimą _su Lenkija. 
Pastaruoju laiku jau ima ki
taip apie tai kalbėti. Kuomet 
prieš porą ar daugiau mėnesių 
jis išdarė naują Europos žem- 
lapį; tai Lietuvos nejungė prie 
Lenkijos. Pereitą nedėlią savo 
apžvalgoj, kuri tilpo įvairiuo
se laikraščiuose, jis išraižė nau
jus Europos valstybėms rube- 
žius. Nors lenkams nesigailė
jo priskirti svetimų žemių, bet 
Lietuvos neprikergė prie Len
kijos. Lenkijai jis davė 98.000 
ketv. mylių ir 23-800.000 gy
ventojų. Priskyrė lenkams ne 
tik juostą palei Visįą ir-Dan
cigą, bet ir visą žemę į rytus 
nuo Vislos iki senojo rubežiaus 
f tarp Rusijos ir Vokietijos, pri

skyrė lenkams Mažąją Lietu- 
' vą. Be to lenkams priskyrė

Gardiną ir Vilnių.
Žinoma, ką tas laikraštinin

kas rašo, tai toli gražu ne
reiškia, kad taip bus. Juk 
taikos konferencija neketina 
lenkams pripažinti Dancigo ir 
jjiostos per Vokietiją. Bet dėl 
tos juostos ir Dancigo eina di
deli, kivirčiai taikos konferen
cijoj. Jei nepripažintų len
kams tos juostos palei Vislą ir- rinskas, Michalina Andriuške- 
Dancigo, tai Lenkija neturi 
išeigos į jūres. Jei-gi taikos 
konferencija būtų krypus jung
ti Lenkiją su Lietuva, tai jokių 
keblumų su Lenkijos išeiga į 
jūres nebūtų.

Iš to aišku, kad taikos kon
ferencija nėra linkus Lietuvą 
jungti su Lenkija. Išrodo, 
kad lenkiškas pavojus nuslen
ka. Žinoma, taikos konferen
cija gali padaryti netikėtą, 
mums pražūtingą žingsnį, bet 
viršuje minėtą išvadą darėme 
iš to,' kaip faktai rodo.

» •
. ♦

Rusijos proletariatas dirbtu
ves paėmė į savo rankas. Gir
dėti, kad karts nuo karto jie 
streikuoja, 
streikuoja?

.Ragino visus darbininkus švie- 
sties pažinti savo reikalus. Po 
jo kalbos prisirašė,. 10 naujų 
narių prie 10 kuopos. Antras 
kalbėjo V. Vaškevičius apie 
Raudonąją Kryžių, jo svarbą 
ir dabartiniame laike jo reika
lingumą lietuviams. Lietuviai 
supratę svarbą ir suorganizavo 
Raudonojo Kryžiaus skyrių 
iš 20 ypatų. Vyrai sumokėjo 
po $1.00, o merginos ir mote
rys pasižadėjo dirbti kiek jos 
galės. K. Milius ragino žmo
nes rengtis prie 12 d. balan
džio parašus rinkti. Taip-gi 
kalbėjo apie svarbą ir reikalin
gumą lietuviškos armijos, ra
gino visus jaunus prisidėt prie 
Lietuvos armijos. Žmonių bu
vo pusėtinai ir pasekmės labai 
geros.

WORCESTER, MASS.

Šioj kolonijoj y ar nemažai 
visokios rūšies pašalpinių ir i- 
dejinių dr-jų. Šv. Liudviko 
dr-ja nors ir'nėra seniausia, 
bet savo veikimu kitoms ir už 
savę senesnėms duoda pavyz
džius. Laisvės savaitėje mi
nėta dr-ja paaukavo iš savo ka
sos Lietuvos reikalams $100, 
taip-pat ir nariai pavieniai 
gan dideles aukas klojo Lietu-, 
vos- reikalams.

Balandžio 6 d- minėta dr-ja 
laike savo šv. mišių, kurias lai
kė kun. J. Čaplikas 9:30 atlikę 
velykinę priėjo prie šv. Komu
nijos beveik visi nariai su 
ženklais, išskiriant tuos, kat
rie iš šiokios bei tokios prie
žasties negalėjo dalyvauti tą į 
valandą. Gražu būtų, kad ir 
visos kitos pasektų pavyzdį 
šios dr-jos.

Minėta Šv. Liudviko dr-ja 
gana puikiai gyvuoja. Ir val
dyba gera ir tvarka visame pa
vyzdinga ir sergantiems pašel- 
pa ir įnirusiems posmertinė iš
mokama'kuogreičiausiai ir są
žiningiausiai. Patartina, kad 
kožnas vienas prigulėtų prie ši
tos

I pelno. Bet vargšas apsigavo- 
Pelui jo ne daugiau kaip Zab
lockis aut muilo.
nia iš kokios priežasties, žmo- i 
gus vieton kreiptis prie.vieti- 

■ nių lietuvių katalikų nusikrei- 
1 pe prie laisvųjų, manydamas 
I gal kad čia diduma lietuvių su- 
•; sideda iš pastarųjų laisvama- 
! nių. O čia kaip tik atbulai 
j viskas pasirodė. Diduma stt- 
I sideda iš susipratusių katali- 
ikų, kurie jau nesiduoda bile 
(kam už nosies vadžioti. Na 
ir atsitiko, kad tą vakarą ka
talikai nepaisydami ant lais
vųjų raginimų kad prie jų pri
sidėtu, nuėjo Į savo bažnyčią 
ant pamaldų o pusantro tuzino 
laisvųjų, su tiek pat nesusi
pratusių, svyruojančių tikėji
me katalikų, nusibeldė pažiū
rėti kaip bolševikai Lietuvoje 
skerdžia katalikus ir vvkdina 
dėl savęs žemišką rojų. Apsi
dairęs p. Račiūnas tuoj pama
tė kame dalykas — kad apsiga
vo pristodamas laisvamanius, 
kurie jeigu katalikai neprisi
deda, niekad nieko nenuvei
kia gero. Paveikslų rodymas 
prasidėjo su Lietuvos Himnu, 
kurio nebuvo kam pagiedoti, 
nes laisvamaniai neturi tiek 
patrijotizmo, kad jį išmoktų 
reikale pagiedoti, o užsibaigė 
su išliejimu širdies “skaus
mų” ant vietinio,/klebono vien 
dėlto, kad jis neparagino pa- 
rapijonų prisidėti prie jų vaka
ro. • P- Račiūnas seniai gavo 
tokią lekciją. Bet tas viskas 
parodo, kad “žmogus sensta 
ir mokipas.”

Beje, iš laisvųjų pusės dar 
štai kas čia atsitiko. Viena 
kokio ten Abraomo šeimyna, 
Juozas su Jieva, nepripažin
dami Dievo nei bažnyčios pri
sakymų, nors jųjų tėvai jų

vičiutė, Kazys Matulevičius, 
Petras Šereika, Juozas Bužin
skas, Ona Dranginienė, Vik
torija Bėkerienė, 
leksandravičienė, 
tavičius, 
Antanas Kamėžis, 
liauskas, Juozas Urbonas, Pet
ras Povilonis, Tarnas šmaikš
tis, M. Bakūnas, Boleslavas 
Kriaučelis, Vladas Kriaučelis, 
Elzbieta Truškauskienė, Matas 
Česna, Juoze Vitakunienė, I- 
zabelė Mašalaitienė, Morta 
Puskunigienė, Domicėlė -Vo- 
kietaitienė, Anelė Diškevičie- 
;nė, Domicėlė Babrauskienė, 
Marijona šmulkštienė. •

Po 50c.: Zofija Žeimienė, 
Jokūbas Radzevįfius. Viktori
ja Jarašienė, Ona Šereikienė,' 
Matas Aleksiunas, Pranė Bu- 
žinskienė, Anelė Kraučelienė, 
Stanys Lozaravičius, Jonas Jo- 
-eiunas, Motiejus Cibulskis.

^Marijona Česnienė 40c.; Pet
ronė Kelmelienė, Marijona Ei- 
muntavičienė, Antanas Bie
liauskas po 25c.

‘Smulkių 55 centai.
Viso labo surinkta $152.70.
Už money orderį ir sthmpas^ 

išmokėta 7Ge. Į T. F. Centrą 
pasiuntėm $152.00.

L. Kumpikevičius, 
Prot. Sekr.

—j---------- ‘

C. BROOKLYN, N. Y.

Kovo 31 d. ŠV Jurgio pobaž- 
nytinėjė svetainėje buvo pra
kalbos, kurias'surengė LDS- 
10 kuopa. Kalbėtojais buvo 
net 3: J. E. Karosas iŠ Bos
tono, V. Vaškevičius iš Neb
ark, N. J. ir K. Milius iš Bro- 
oklyn. J. E. Karosas išaiški-

»
Taikos konferencijoj labai 

daug kalbama apie atlyginimą 
Frabcijai už karinius nuosto
lius. O apie atlyginimą-Lietu
vai ir kitoms mažoms tautoms 
nesigirdi, nors jos daugiau nu
kentėjo dėl karės, negu Fran- 
cija.

LEWISTON, MASS.

Balandžio 5 d. buvo visuome
niškas susirinkimas parašų rin
kimo reikale. Sušaukė T. F. 
99 skyrius. Susirinkimo ve
dėju išrinkta St. Bugnavičius, 
raštininku B. Jakutis. Jie pa
siliko ir ant toliaus tam dar
bui vadovauti. Iš pradžios 
nekuriems pasirodė nevisai ai
škus šio darbo ir susirinkimo 
tikslas, x bet perskaičius laišką 
iš L. Neprigulmybės Komiteto 
ir nekuriems plačiau apie tai 
paaiškinus, rodos visiems pa
aiškėjo. Po to svarstyta kaip 
pasekmingiau rinkti parašai. 
Tam darbui išrinkta 22 ypatos, 
kurios eis per stubas ir yiešas 
vietas parašus rinkdamos. Vie
nas pradėjo aiškinti, kad ren
kant parašus reikią taip-gi 
klausti žmonių: “Ar jie nori, 

■ kad lietuviai susivienytų ir 
dirbtų politikos darbą išvien, 
ir ar nori kad visi, fondai būtų 
suvienyti” ir tt. Bet tas ta
po atmesta. Po to parašų rin
kėjai pasiskirstė sau gatves. 
Girdėjau, kad ir kelies svetim
tautės pasisiūlė lietuviams į 
talką parašų rinkime. Tai-gi 
galima tikėties gerų pasekmių 
nes visų ūpas pakilęs.

Balandžio 12 d. čionai bus 
prakalbos, kurias rengia L. 
Vyčiai. ‘ Kalbės p. J. E. Karo
sas. Geistina, kad visi skait
lingai atsilankyt, nes bus ga
lima daug ko naudingo išgirs
ti.

naujas gyvenimas. Pirmiau 
piktžolėmis apaugusi veikimo 
dirva, pradedaiha ravėti ir 
trumpame laike tikimasi visas 
piktžoles iš vietinės katalikiš
kos dirvos išrauti.

Nors labai trumputis laikas 
prabėgo nuo dienos naujo kle
bono atvykimo, o, jau dalbai 
apčiuopiami nuveikti, iš kd 
vietiniai lęrikščionys demokra
tai labai džiaugiasi ir žiūri į 
savo vadovą kaipo į prakil
niausi ateities, budavoto ją.

Gerb. klebono rūpesčiu, tapo 
sutverta SLRKMS. kuopa ir 
pirmame vakare laike prakal
bų prisirašė apie 30 narių (mo

terų).
Be klebono kalbėjo ponios 

Aleksienė ir Perminienė. Pir
moji kalbėjo labai turiningai 
ir pamokinančiai iš ko visi su
sirinkusieji ir susirinkusios gė
rėjosi ir didžiavosi, kad Det
roite randasi ant tiek susipra- 

! tusių moterų.

... Taipo-gi ir draugijas i^> 
dybos daugiausia, susideda iš kurių buvo atsiųsti, sukurstė, 
1 v.Z’ *r neįstabu, kad knygų neimtų. Tos drau

gijos atsisakė prisiimti, savo 
dalį, atsisakė net apjnokėti 
spaudos iškaščius kiek joms 
priklausė, išskyrus Dr. V. Ku
dirkos dr-ją. Padarę tokį dar
bą, prasišalino iš Sąryšio, pa- 
li^daimwvisą naštą katalikiš
koms dr-joms, kaip tai: ap
mokėti spaudos iškaščius, pla
tinti knygas, sykiu ir jų" dr- 
jų apsigarsinimus. Žodžiu sa^ 
kant, turėjo pasiimti savo ir 
laisvamanių dalį. Sąryšio’ ats
tovai dar bandė išgauti nors 
spaudos iškaščių dalį, bet 
jie šokdami' kaip vilkai, pasa
kė: “Mes nieko bendro neturi
me su tomis knygomis.” Va
sario 30 d. 1919 m. Sąryšio ats
tovai nutarė visai nereikalauti 
iš jų' atlyginimo. Buvo ban
dyta patraukti juos į teismą, 
bet pasirodė^ kad daugiau at-j 
sieitų, negu iš jų gautų. Už
baigus reikalą su “tautinin
kais,” Sąryšio atstovai nuta
rė parašyti korespondenciją į 
visus katalikiškus laikraščius 
vardu 19-kos dr-jų, dabar pri- 
gulinčių prie. Sąryšio, apie 
‘ ‘ tautininkų ’ ’ neteisingą dar
bą, kad parodžius katalikėj vi
suomenei kokią skriaudą pada
rė laisvamaniai katalikiškoms 
dr-joms Clevelande. Taipo-gi 
kad parodžius, kad su cicili- 
kais ir su taip pasivadinusiais 
“tautininkais” negalima veik
ti išvieno, 
vieno, 
giems, 
džio.
kur tik jie įlenda, ten prida
ro visokių niekšybių. Lai bū
na šis atsitiikmas visoms kata
likiškoms dr-joms Clevelande 
pasimokinimas ant toliaus. 
Dabar Sąryšio atstovai iš ka
talikiškų dr-jų, matydami, kad 
su laisvamaniais ir cicilikais iš
vien veikti negalima ir kad jie 
vėl už kiek laiko gali įlysti į 
Sąryšį ir vėl tą patį padarytų, 
nutarė išleisti Sąryšio įstatus, 
kurie daugiau laisvamanių bei 
cicilikų į Sąryšį neįsileis.

Clevelando lietuviai katali
kai! Susivienykim mes geriau 
tarp savęs, lai mūsų nuomonės 
visų būna kaip vieno. Mūsų 
yra didelis ."kaičius ir būtų 
rfiums gėda kad jie mus už no
sių vadžiotų. Pisirodykime, 
kad mes esam susipratę kata
likai, mokam ir galim nuveik
ti didelius darbus be prisidėji
mo laisvamani a ir ."ičilikų. Jei
gu mes laikysimės vienybės, 
tie mūsų priešai pasirodys ma
žiukai ir- nieko negalinti.

Clevelando Lietuvių Tautiš
kai Katalikiškų Draugių Sąry
šio Valdyba:

Pirm. A. Ribirsaks. 
Rast A. žaliaduonis.

Mat, neži-

laisvąmanįų, 1 
kad jie išnešinėja rezolįucijas 
visokeriopo turinio.

Viską Matąs.
------ -------

. CLEVELAND, OHIO.
* Bendro darbo vaisiai.

Mūsų kolonijoje'gyvuoja nuo 
pradžios 1914 m. Draugijų Są
ryšis, į kurį siunčia visos dr- 
jos bei kuopos atstovus pagal 
skaičių narių. Per visą gy
vavimo laiką Sąryšis daug yra 
nuveikęs dėl Clevelando lietu
vių ir visuomenės labo. Ats
tovai tūri susirinkimus ir svar
sto bėgančius reikalus. tautos 
ir kolonijos labui. Draugijos 
moka tam tikrą mokestį Sąry
šio palaikymui, kaip tai: sve
tainės pasamdymui ir kito
kiems reikalams. Sąryšį su
manė katalikiškos darugijos. 
Po kiek laiko prisidėjo laisva- 
mahių ir cicilikų dr-jos prie 
Sąryšio, kad bendrai veikti 
naudingą darbą dėl Clevelan
do lietuviij ir tautos labo. Kuo
met atsiuntė laisvamafuų ir 
cicilikų dr-jos savo atstovus 
visi nusidžiaugėm, kad bus 
viskas gerai. Bet kur tau. 
Bolševikai dalyvavę tik kelis 
susirinkimus — prasišalino, 
nes matė, kad savo 'pragaiš
tingo darbo lietuvių tautai ir 
darbininkams neišvvstis Sąrv- 
Antanas Aimutis, Juozas Vil- 
šyje. Katalikiškų dr-jų ats
tovai patyrę, kad su bezdžion- 
vaikiais * negalima iš vieno 
veikti iš jų prasišalinimo nie
ko, nedarė. Po jų prasišali- 

taip nemokino^pradėjo vykinti. nimo iš Sąryšio visos katali
kiškos draugijos ir kuopos sa
vo susirinkimuose nutarė, kad 
daugiau cicilikų į Sąryšį ne
priimti, kad jie kada ir norė
tų. , Bolševikams prasišalinus 
iš Sąryšio, liko tik katalikiš
kų ir laisvamaniškų draugijų 
atstovai. Laisvamanių dr-jos 
liko šios: SLA. 14 kp., San
daros 18 kp., Varpo Sandarie- 
čių Choras, TMD. 20 kp. ir 
Dr. V. Kudirkos dr-ja- Ma
nėm kad su laisvamaniais vis
gi bus galima veikti išvien. Ba
landžio 26 d. 1916 m. iškilo su
manymas surengti fėrus para
pijos naudai, kadangi dr-jos 
prigulinčios prie Sąryšio nau
dojasi parapija, kaip tai: gar- 
sindamos savo balius, prakal
bas, susirinkimus ir kitokius 
reikalus prie bažnyčios durių. 
Bet ačių apsileidimui nekuriu 
valdybos narių, fėrai liko su
vėluoti ir tapo atmesti. At
metę fėrus, nutarė surengti 
ką nors dėl parapijos. * Lais
vamanių atstovai ir-gi sutiko. 
Išrinkta komisija, kuri ką nors 
išmislytų naudingą ir pelnin
gą. Gegužio 31 d. 1916 m. 
Komisija raportuoja, kad jie 
sumanė išleisti visų Sąryšyje 
prigulinčių draugijų ir kuopų 
— istoriją, rinkti apgarsini
mus nuo biznierių, istorijos 
knygas pardavinėti ir balių 
surengti, visą pelną skirti Šv. 
Jurgio parapijos naudai. Lais-

tikrą bolševikišką rojų. Jie- 
va pastojo abelna bolševikų 
nuosavybe ir džiaugėsi savo 
palaidu gyvenimu pakol Juo
zas nesuprato, kad toks pačiu
tės begėdingas gyvenimas ne
gali atnešti jokių gerų vaisių. 
Nutvėręs, vieną bolševiką už 
kojų belendant pro langą prie 
Jievutės, padavė laisvos mei
lės mylėtojus i teismą. Lais
vieji nemažai išsikaštavo pa
puolė bėdon ir užsitraukę ant 
savęs didelę visų panieką, bet 
gėdos netekę jie ant to nepai
so. Pasirodo, kad laisvoji 
meilė priveda žmogų prie gy
vuliškumo. Gėda, kad dar čia 
randasi tokių sugyvulėjusių 
gaivalų!

1
no dr-stės, kad jie išnešė re
zoliuciją dėl šaukimo seimo. 
Visųpirma šv. Antano dr-ja y- 
ra katalikiška, bet įsivyravus 
valdybai laisvamanių, pati dr- 
ja verčiama laisviečių pusėn. 
Patyrinėjus dr-jos narius, pa
sirodo, “kad didžiumoj yra ge
rais katalikais, bet silpni ir 
nepaisanti, kas ir kur juos ve
da. Atsidavę ant pirmininko 
mielaširdystės. Tai jų vado- 

li yra labai lengva ka- 
ikus už nosies vadžioti ir re

zoliucijas išnešti. Taip-pat ir 
kitam No. 28 “Lietuvos” rašt. 
P. A Uleviče, kad visi Ąnso- 
niečiai reikalaują seimo.

Ar-gi neįstabu matyti to 
žmogelio išsireiškimus visų 
Ansoniečių vardui Reikia pa
klausti kas jį ingaliojo atsto
vauti visą Ansonijos visuome
nę! Su ta pat teise aš* galiu 
sakyti, kad. Ansonijos visuo
menė nepritaria seimui..

Buvo keturi mass-mitingai, 
bet man nesimatė tokio nuta
rimo kad būtų davę vienai y- 
patai kalbėti visų vafdu.

Kas-link mass-mitingų, tai 
ir-gi negali Ansoniečiai jais už
siganėdinti. Tuos mitingus

tiko. Raportas likosi užgir- 
tas. Visos dr-jos ir kuopos 
pridavė savo istorijas. Tapo 
atspauzdinta 1.000 knygų, ku
rios užvardinta: “Clevelando 
Lietuviškų Draugysčių Istoriš
ka Peržvalga.” Rugsėjo 30 
d. 1917 m. įvyko Sąryšio ba
lius, kur buyo pardavinėjama 
knygos.

Tautininkai sulaužė sutartį.

Toliauą nutarta per Sąryšį 
ir visas katalikiškas draugijas, 
kad knygas pe&idalinti draugi
joms ir kuopoms proporcijona-

DU BOIS, PA'

Apsiriko.
Kovo 25 d. atsilankė čia p/ 

A. T. Račiūnas su savo kruta- 
mais paveikslais? Nusisamdę 
vietinę Lietuvių Svetainę, iš- 

no gerai darbininkų gyvenimą 'dalino visur apgarsinimus ir 
i— — i-t- —• »■ ' įrengęs dėl nemažo1

CAMBRIDGE, MASS.
Nedėlios vakare įvyko pa- 

i sėkmingos Moterų Sąjungos 22 
| kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo kun. K. Urbanavyčius 
ir kun. P. J. Juškaitis. Vie- 

i tinis choras sudainavo keletą 
j gražių dainelių. Deklamavo 
■ mergaitės/ Iš visų atžvilgių 
į buvo gražus vakarėlis. Ona 
i Monkevičiutė, pirmininkė kuo
pos, buvo vakaro vedėja. Kuo
pos kašierė Teklė Zukaičiutė 
praneša, kad tą vakarą prisi
rašė 20 naujų narių.

Antrą nedėlią po Velykų vie
tinės moterys rengias iškilmin
gai apvaikščioti moterų savai
tę, 
bų,

HENRY, W. VA.

Nors čia yra mažas būrelis 
lietuvių, ale mes sumanėm pe
reiti per stubas balandžio 1 d. 
š. m. Ir mes pasidarbavome 
sekantieji: Z. Skeveris, A. Ši
las, A. Repečka, J. Daučiu- 
nas dėl Tautos Fondo ir yra 
daug .tokių vietų pas mus ir ga
lima paaukoti po keletą centų 
ir yra apsigyvenusių lietuvių 
čionais ir mes surinkome viso 
labo $91.25. Paduodu čia au
kotojų vardusi #
Antanas Repečka..........$15 00
Izidorius Skeveris .......... 10.00
Jonas Daučiunas .. . ?.. 10.00

Po $5.00-, Antanas Šilas, Jo
nas Repečka, Kazys Keburis, 
Kazys Laurikaitis, Povilas Re
pečka, Antanas Varanavičius, 
Juozas Šilas-

Jonas Repečka $4, Mikas 
Morris $3; Jurgis Skeveris, 
Mikas Kentry, Ona Kuskienė

CAMBRIDGE, MASS-

SLRKA. 127-tos kuopos ber- 
taininis susirinkimas bus 9 d. 
balandžio pobažnvtinėje sve
tainėje 8 vai. vaakre (tuojaus 
po pamaldų). Visi nariai kvie
čiami šin susirinkiman būtinai 
ateiti. Atsiveskite ir naujų na
rių prisirašyti.

Kviečia Valdyba.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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 Boweh St, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedeldienį kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
.PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Peeiukonintė, 1^0 Kneeland 

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

135 C Str. /

AUŠROS VARTŲ k. D. 
. DRAUGYSTĖS VALDY

BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

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

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

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

F$N. RAST. — V. Matulis,
v Wlndsor Honse, Athol, Mass. 

TREČIAS RAST. — SL Vidugiris,
20 Pine St^Athol. Mass. 

KASIERIUS — P. Paščius.
' • 35 Pine St, Atrol, Mass. 

KASOS GLOBOJAI A. Indriliunas, 
92 Fern St, Athol, Mass. ir .

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

Aušros Varta M. D. Draugija laiko 
susirinkimus kas p Ink* mė
nesio
OekSt

dėl parankesnio pardavinėjimo 
ir išplatinimo. Viršminėtu 
dr-jų. atstovai, nors seniaus 

šaukia laisves išgavimo komi-1 buvo suftkę platinti ir išleisti 
tetas; jame vadovauja tas pats N<nygą, bet kuomet knyga ta- 
komiietas be rinkimo. Daugu- po išleista ir nutarta proporci- 
ma Ansoniečių neužsiganėdina! jonališkai sulyg skaičiaus na- 
dabartiniu pirmininko vado-1 rių dr-joms knygas pasiimti, 
vavimu, nes jis traukia libe- mūsų tautininkai pakėlė lermą 
rajų pusėn. Ar-gi nebūtų ge-1 ir atsisakė imti savo dalį. Jie 
riaur kad Ansoniečiai maty- sakė: “Kunigas'toms knygoms 
darni klaidas ir nętf^tiškumą priešingas,

sė Pabrašinskienė $1.25; Ado
mas Pabrašinskis, Pabrašins- 
kių vaikai, Onk Markevičienė, 
Boleslavas Markevičius, Jonas 
Sadauskas po ,$1.00.

Viso suaukavome $91-25.
Zr-8keveris.

I



Rašt.

gegužio

gegužio

• ' A. B—te, Raštininkė.
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BALTIMORE, MD.
LDS. 30 kuopa laikys savo 

mėnesinį susirinkimą nedėlioj 
13 d. bal. 5 vai. po pietų Šv. 
Alfonso salėj. Nariai būtinai 
visi ateikite ir užsimokėkite sa
vo mėnesines duokles, o ypač 
nauji, kurie prisirašėte per 
pereitus ir šiuos metus- . Ži
note, kad už $1.00 įstojimo ne
galite gauti organo per visą 
metą, jei gautumėt, tai būtu
mėt skolingi organizacijai, o 
neatsiteisę neatliksite velykių 
nes. Atėję gausite ženklelius, 
konstitucijas ir negavusieji 
gausite kalendorius. Nepa
mirškite atsivesti naujų narių. 
Iki seimui turi mūsų kuopa tu
rėti 100 narių. Prikalbinkite 
visi po vieną ir bus 100 su vir
šum. Darbininkai, nemiego-

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopos susirinkimas 

bal. 14 d. 7:30 vai. vakare 
ar. Aniolų par. salėje. Mel
žiami visi pribūti į šį susirin- 
imų, nes labai svarbus rei- 
alas.

kam nebūtų patogios tos nu
rodytos dienos, tai kreipkitės 
Į šiuos asmenis: M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., Chicago. 
DL; V. Balanda, 3256 š. Union 
Avė., Chicago, Dl. \ Kas nesu
tiktumėte, tai duokįte kogrei- 
čiausia žinią. Bet šia proga 
būtinai visi^pasinaudokite.

Komisiją.

NE W ARK, N. J.

LDS. 14 kp. bus susirinki
mas balandžio 11 d. L30 val- 
vakare, Svetainėje 180 New 
York Avė.

Malonėkite visi'nariai ateiti, 
nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Taip-gi yra narių 
užsilikusių su ^mokesčiais — 
užsimokėkite.

Ateidami nepamirškite atsi
vesti naujų.

Mūsų visų užduotis per 
šiuos metus išauginti kuopą iki 
200 narių.

A. Kazlas,
Sekretorius.

ATIDAI L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO IR APIELIN

KĖS KUOPOMS.
Ketverge, balandžio 3 d. š. 

m. Chicagos ir apielinkių L. D. 
S. maršruto rengimo komisija 
laikė susirinkimą, kur sudarė 
maršruto sekantį projektą:

Subatoj, 26 d. balandžio — 
So. Englewood, Dl.

x Nedėlioj, 27 d. balandžio-— 
Roseland, Dl.

Panedėlyj, 28 d. balandžio — 
West Side, Aušros Vartų pa
rapijoj.

Utarninke, 29 d. balandžio 
— Apveizdos Dievo parapijoj.

Seredoj, 30 d. balandžio — 
Brighton, Park’e.

Ketverge, 1 d. gegužio — 
Bridgeport’e, šv. Jurgio para
pijoj.

Pėtnyčioj, 2 d. gegužio — 
North Sidėj, šv. Mykolo Arka- 
niolo parapijoj. *

Subatoj, 3‘d. gegužio—Mel- 
rose Parke.

Nedėlioj, 4 d. gegužio — Au
rora, UI. ir St. Charles, DL

Panedėlyj, 5 d. gegužio — 
Cicero, DL, šv. Antano parapi- 

•fof
Utarninke, 6 d. gegužio — 

Town of Lake, Šv. Kryžiaus 
parapijoj..

Sefedoj, 7 d. gegužio — She- 
boygan, Wis.

Ketverge, 8 d. geg. — Mil- 
waukee, Wis.

Pėtnyčioj, 9 d- gegužio — Ra- 
cine, Wis.

Subatoj, 10 d. 
Kenosha, Wis.

Nedėlioj, 11 d. 
Waukegan, Dl.

Panedėlyj, 12 geg. — Rock- 
ford, Dl.

Utarninke, 13 d. gegužio — 
Spring Valley, Dl.

Seredoj, 14 d. geg- — West- 
ville, III.

Ketverge, 15 d. gegužio — 
Springfield, Dl.

Pėtnyčioj, 16 d. gegužio — 
Collinsville, DL

Subatoj, 17 d. gegužio — St. 
Lonis, Mo.

Panedėlyj, 19 d. geg. — So. 
Omaha, Neb.

Seredoj, 21 d. gegužio — 
Sioux City, Iowa,

Pėtnyčioj, 23 d. gegužio — 
Kankakee, Dl.

Subatoj, 24 d. geg. Rock- 
dale, Dl.

Nedėlioj, 25 d. geg. — Garry, 
lnd.

Panedėlyj, 26 d. gegužio — 
lnd- Harbor.

Jeigu kam šios nurodytos 
dienos nebūtų patogios, tai 
kreipkitės į žemiaųs parodytus 
asmenis, o jie pasistengs per
keisti A Kur dar nėra LDS. 
kuopų, tad melstame, idant ats-' 
kiri žmoneliai pasistengtų ąn- 
rengti prakalbas. Bus kalbė- 
tojas iš t 

ma tikėti
a-

Jau
I

Atėjo
Pavasaris

Sargu jūsų sveikatos
1 . " **

yra visame pasaulyj žinoma

Šią savaitę išsiunčiame L. 
D. S. kp. raštininkams agita- 
cijinių lapelių. Pasistengiate 
juos pasekmingai išplatinti.

“Darb.” Adm.

PRISIŲSKITE.
Kas iš gerb. skaitytojų ąrba 

agentų turėtų užsilikusių šių 
No.: 10,14, Sp, 21, 26, 30, 35,
36, 58, 64, 117, 118, 120, 144, 
“Darbininko,” meldžiame tuo- 
jaus mums prisiųsti už ką bū-' 
sime dėkingi.i ♦
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Tai-gi ir jūs pamąstykit sau vieni ar daug gaunam, iš sve-
^♦wtimtaueių dėl mūsų reikalų? Pamatysit kad nieko. Mes vi- *♦* 

suomet prisidedam žodžiu darbu ir doleriais prie Lietuvos rei-
♦♦♦ kalu, tuo laiku prašome jūs nepamiršti mūsų. Pas mus galima Y
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Priežodis teisingas pasakytas 
Vienybėje Galybe.

Mes visi'trokštame matyti Lietuvą laisva. Lietuviai biz- ♦♦♦
A

LOVOS

MATRASAI '

- SERINGSAI

' KAMODĖS

V PEČIAI
i 

x KARPETOS

' STALAI

/

I

Farmos Faraos.
Tik vien farmos lošia 

puikią rolę.
Tai-gi mielas skaitytojau 

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

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

Kas važiuosite į'1 Custer, 
Mich., pasiklauskite kur gyve
na Chas Daunoras, tai jums pa-1 
rodys, nes ponas Daunoras gy
vena pačiame mieste ir yra šv. 
Antano draugijos viršininku. 1

CHAS DAUNORA,' l
, Custer, Mich. 1152 Milwaukee Avė.

DRABUŽIŲ:
MARŠKINIAI

K ALKIERIAI

KAKLARAIŠČIAI 

SKRYBĖLĖS 

KEPURĖS 

DIRŽAI 

pąnčekOs
PIRŠTINĖS

ČEVERYKŲ: Vyrų, moterų ir vaiku naujos mados. Pada
ryti labai gražiai. Prieg tam keli šimtai porų yra likusių nuo 
pereitų metų.' Tie parsiduoda labai pigiai

, Gramafonai ir lietuviški rekordai, Siuvamos mašinos, nau
jos ir vartotos (second band) galite gauti.

Užprašome visus. '

C. P. YURGELUN,
377 West Broaway -

South Boston, Mass.
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“Darb.” Adm.
------
Mareli 29, 1919.

Gerbiamoji “Darbininko” 
Redakcija:—

Siunčiu koširdingiausią pa- 
dėkavonę už siuntimą laikraš
čio į Navai Hospital.

Aš neišmieruotai jumis dė
kingas už jūsų širdingą prijau
timą ir “Darbininho” Redak
cija užsipelno sau pas mane 
garbės vainiką. Tai yra Kris
taus žodžiai, kad nęra naudin
gesnio darbo, kaip aplankymas 
ligonių ir šelpimas pavargėlių.

Šiame momente “Darbinin
kas” atlikdavo užduotį ir" iš
pildė Kristaus žodžius, už ką 
garbė jums.

Ex-jureivis.

Lietuvos

Reikalingi Agentai
Užrašyneti “Darbininką”

nereikalauja kad Tamsta pasikeltumei iš lovos, kad suradus degtukų, 
kas dar geriau jis apsaugos Tamstą nuo uždegimo patalinės.

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

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

ELEKTRIKO “NITELITE” LAIKRODIS, kaip šis paveikslas parodo, 
------ ir

•nrrEure”

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

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

Tiktai padėk guzjkėlj po savo paduška, ąrba ant.virvelės jį pakabink 
virš lovos, ar kur nors kitur, kur greit galėtumei dasiekti su ranka, o tada 
tik reikia su ranka paspausti guzikėij 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 Jdėta j laikrodžio kabinetą. Jis pradės skam
binti ant to laiko ant kurio jis bus nustatytas ir nepaliaus skambinąs pakol 
nebus užsuktas gusi kėlia. " - ' z

TAMSTA TURtSU ATSIKELTI ir užsukti guzfcėlį kad sustabdžius Au
tomatišku Elektrikinį Budelnlnką.

Laikrodžio kabinetas yra labai gražiai išdirbtas, ir yra nuspalvuotas pa- 
našlai^ Mahogony. • '
' Veids laikrodžio yra 4% colių didumo su didelėmis papuoštomis raidėmis, 

šie laikrodžiai yra pardavinėjami visose krautuvėje po $18.00 ir daugiau.
— bet mes iš priežasties SAVO DIDELIO IšPARDAVINVIMO, parduoda
me juos tiktai už $8.99. ,
x Pasinaudokite šia proga ir užsisakykite šiandien vieną-iš šią gražią ir 

praktišką? ir naudingą “NITELITE” LAIKRODŽIŲ.
Užsisakant nereikia pinigus iškaino siųsti; užtenka tik prisiųsti $1.00 

ad jus norite pirkti šį “NItelita’’ laikrodį,' ir likusius pinigus 
“NITELITE” LAIKRODIS bus pristatytas 1 jūsų na-

PAN-AMERICAN EXPORTERS
Dept 234

kaipo ženklą 
užmokėsite kada

z

DAKTARAS KENDS PAVIDALE, 

valanti kraują ir vidurius. Mums labai reikia būtį atsar
giems ir tam nereikia jokių ypatingų pastangų. Bet kuo
met mus apima staiga, tai ji baisiai brangiai atseina, ir mes 
praleidžiame krūvas pinigų ir turime begales nemalonumų.

Kad užbėgti už akių- tokios rūšies ligoms, tai geriausia 
vartokite prieš gulsiant tris partolos kendes, kurios išvalo - 
kraujų ir vidurius. Tokiu būdu prašalinami iš mūsų orga
nizmo kenksmingieji elementai ir mikrobai, darantieji tiek 
bėdų"ir triusėjimo. /

Partolos kendės 'kvepia ir yra labaLgardžios net vaikai 
jas mėgsta. Neatidėliokite ir šiandie jų dėžutę užsisakykite.

Daktaras Partolos kendės pa
vidale yra geriausiu draugu 
vynj moterų ir vaikų. Kiek
vienoj stuboj turi būti Parto
los' kendžių.

Pąrtola rekomenduojama^ ir 
■parsiduoda didelėse dėžutėse, 
kurios kainuoja $1.00, 6 dėžu
tės $5.00.

DYKAI
Graži irAiaudinga 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.

X

Atstatymo 
Bendrovės 
Kampelis.

Pastaromis dienomis žinios 
iš Lietuvos buvo labai gra
žios. Bolševikai apleidžia Lie
tuvą, Kitos žinios sako, kad 
sukilę Lietuviai Trakuose, Su- 
miliškėje ir (Lendvarave prieš 
bolševikus ir juos išginę iš te
na}, sovietų valdžią, kurią 
bolševikai pastatė, pašalinę 
ir savo užvedė-

Tai-gi žingsnis po žingsnio 
Lietuva liuosuojasi.

Taikos Konferencijoje Lie
tuvos dalykus užtaria Anglija. 
Mat ji davė Lietuvai pinigų ir 
produktu. Turint tokią užta
rėją, kaip Anglija nėra abejo
nės likti Neprigulmingais.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Atstovai Paryžiuje daro 
tarįmusi su Lietuvos valdžia. 
Jie jau davė trumpą praneši
mų, kad Lietuvos reikalai sto
vį gana gerai, kad Taikos Kon
ferencijoj atsiųsti tinkami 
žmonės. Lietuvos valdžią žmo
nės remia ir jai labai patiki ir 
kartu dirba.

R. Karuža ir J. Lopatto savo 
pranešime sveikina Amerikos 
Lietuvius ir ragina stoti į 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 
nes tuojau reikėsią kuodau
giausia pinigų Lietuvon siųs
ti atstatvmo darbams. Jie ra
šo, kad reikia tenai fabrikų, 
reikia pirklvbos įstaigų. Taip 
pasakoję atstovai iš Lietuvos. 
Dabar, girdi, biznis daugiau
sia žydelių rankose. Ir atsto
vai iš Lietuvos prašę Lietuvon 
Atstatymo Bendrovės atstovų, 
kad smarkiai imtųsi darbo.

Tai-gi sesers ir’broliai at
minkite, kad Lietuvai Jus at
sišaukia ir prašo Jūs pagelbė
ti jai* atsistatyti.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Šeras 10 dolerių, bbt par
duodama Nemažiau kaip penki • 
šėrai. Pirkitės sĮėrų nes tuom 
paremsite Lietuvą.

Kreipkitės tuojau.
LIETUVOS ATSTATYMO 
~ BENDROVĘ

(Lithuanian Development
Corporation)

320 Fifth Avė., 
New York, N. Y.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU- !
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, ' 

nevirfnląias pilveMo. nuslabnėjimas ^raujo, inkstą, nervą ir abelnas spė- i 
ką nustojlmas-viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad‘begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos. nesigailėjau vląoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavąu savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo, , 
Nervntona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas] 
išslvalz; diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas išnyko po užmušt- i 
mui visų ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras. 
Blteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok( skirtumą kaip tarp ] 
dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smaęlafir esu linksmas ir 1000 sykių dė- * 
kavoje Salutaras mylistą geradėjui Irllnklą visiems savodraugams ir pa- ] 
žįstamlems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų- i 
taras: - t -

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

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

Geras ūpas ir d^lis linksmybės yra reikalingas daiktas gyvenimui. Ge
ras ūpas ir rimtas būdas daug prisideda pri^ pasisekimo gyvenime. Kiekvie

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

Ir dabar jusu 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, pasilinksmink 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 sveikįausis būdas, ir kartu gražiausias pasmaginti neramią sąži
nę, gauti gerą ūpą, ir tuonii padaryti linksmybę namuose, ir laimėjimas vi

suose darbuose yra su smagia muziksC w
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 narna.

Muzikai iškas Albu
mas turi celuloido 
vaizdelį ant viršaus, 
žiemos scena su spal
vomis, su juodais ir 
baltais kraštais. En-, 
gravoruota paauk
suota sągstiš, 10 
paauksuotais kraš
tais lapą. 

Muzikališkas prie
taisas yra labai tvir
tas, ir grajina kele
tą gražią veikalėlią.

Jis yra 9% colią 
ir 11% colią augštu- 
mo.

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

užsisakyk vieną iš šią

užtenka prisiąsti tiktai

Pasinaudok šia nepaprasta proga ir šiandiena 
gražią ir naudingą MUZIKALIŠKU ALBUMU.

Užsisakant nėra reikalo siųsti pinigus iškaino;
81.00 kaipo ženklą kad jus norite pirkti šį Muzikallšką Albumą, ir likusius 
pinigus užmokėsi kada Albumas bus pristatytas jusą namuose.

PAN-AMERICAN EXPORTERS
1152 Milwaukee Avė. Dept 234 Chicago, DL
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GREIT IŠEIS IŠ SPAUDOS NAUJAS 

TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Meilės Paslaptybes
Drama 5-se veiksmuose, 6-šinose atidengimuose.

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS. 
Šis veikalas labai tinka perstatymui.

Kaina 45 centai.
Užsakymus siųskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą

skaitlių ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pinigus

f J. V. BALTRUKONIS,

142 Tappan Street, Kearny, N. J.
uayay^JBuauaiĘnjaijauauausijauauenjauayayayHyHuauEjy^iy
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Užsirašyk “Darbininką”
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Didžiausia Lietuvių Demonstracija
Darbininkai SUBATOJE,12 BALANDžIO-APRIL.1919 /

Vietinės žinios lei visi nariai būtinai turi atei
ti į susirinkimą. Susirinkimas 
bus bažnytinėj lietuvių valėj 
7:30 vai. vakare.

Kviečia Valdyba.«

r;-

E

It

organizuokites.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

I-ma Kuopa

Rengia
Svarbias

PRANEŠIMAS. ' 
(Cambridge, Mass.)

Nedėlioj, balandžio 13 d. po 
pietų Tautos Fondas rengia 
milžiniškas prakalbas ir kal
bės žymūs kalbėtojai iš Wash-

Bus maršavimas nuo Lietuvių Salės iš So. Boston iki

Darbininkiškas Prakalbas

BALANDŽIO-APRĮL 13, 1919 J
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

Fifth St., So. Boston, Mass-

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Tokios prakalbos retenybė. 

/ Ateikite visi.
Kalbės žymiausi kalbėtojai 

apie darbininkų reikalus. Taip
gi ateina kas-kart naujų žinių 
apie Lietuvos padėjimą. Šie 
visi svarbūs reikalai paaiškės 
prakalbose.

So. Bostono mokyklos reika
le. Kaip buvo minėta 1 ba
landžio susirinkiman nepribu
vo 9 delegatai, nors jie patys 
buvo susirinkimą sušaukę. Tai 
suėję didžiuma delegatų nuta- 

' rė atidaryt susirinkimą ir pra
dėt darbą ir jau darbas eina, 
bet tie, kurie nepribuvo, su
manė pradėtą darbą sugriaut. 
Sušaukė antrą mitingą 4 d. 
bal, toj pačioj salėj- Bet ant 
šito susirinkimo net 14 delega
tų. nepribuvo ir susirinkusieji 
užreiške, kad rinkti naują 
valdybą jau negali, nes forma
liai yra išrinkta. Tad jie sa
kė, kad jie dokuipentų ir pini
gų neduos likusių nuo pernai 
metų, o vėl eis į draugijas ir 
prašys daugiaus pinigų. Jie 
mano taip kad kuomet kasie- 
rius nebuvo po kaucija, tai pi
nigų atimt niekas negalės ir 
jie tada galės ęit prie nezalež- 
ninkij parapijos, ką užreiške 
S. Norkūnas pernykštis kasie- 
rius.

Dabar dr-jos turėtų žinoti 
ką daryti gavę laiškus nuo to
kio komiteto. Taip-gi dr-jos 
susirinkimuose turėti] šitą da
lyką perdiskusuoti ir išrišti ar 
senoji valdyba demokratiškai 
elgės ar autokratiškai. Taip-gi 
pripažint naują valdybą.

Komitetninkas.

ington, D. U. Prašytume kitų
> vietos lietuvių ant tos dienos

nerengti. Tikslas prakalbų 
— kodaugiausia surinkti para
šų po 'peticija.

Tautos Fondo 35 skyriaus
Valdyba.

ŠĮ vakarą bus krutamieji pa
veikslai S. Boston High School 
Thomas Park. Ateikite visi. Į- 
žanga dykai. Kalbės J. J. Ro
man.

BOSTON COMMON
Paroduojant grieš du ben ai. Parodą vės lietuviai kąrei viair

kas

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........... 50c.
” tris sykius  ........ $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.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

l 
“DARBININKĄ.*’

I1
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius)
Priėmimo valandom 

NnolUdSpovK. Nuo 7 Iki 8 vakar*
509 W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON.

TeltOSS. B.

11

“Girių Karalius.” Kaip bu
vo pranešta, kad bažnytinis 
choras paėmė lošti “Girių Ka
ralių,” tai šie artistai turi pa
ėmę roles: Medėjas — D. Anta
navičius, Jurgutis — A- Narin- 
kevičiutė, Girių Karalius — 
P. Miliauskas, Meška — K. Va
siliauskas; Vilkas — J. Varai- 
tis, Lapė — A. Kalinauskai
tė, I Zuikis — K. Švagždžiu- 
tė, II Zuikis — A. Kohanskiu- 
tė. Visi £e artistai bostonie
čiams yra gerai žinomi, kaipo 
lošėjai ir dainininkai ir jie vi
suomet atlošdavo kuogeriau- 
sia. Tai galima tikėtis, kad 
ir dabartės jie atloš gerai po 
vadovyste p. M- Karbausko.

Choristas.

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU- 
LATION, ETC., REŲUIRED BY 
THE ACT OF CONGRESS OF 

AUGUST 24, 1912,
Of “Darbininkas” published 

tri-weeklv at So. Boston, Mass. 
for April 1, 1919.

Commonwealth of Massachusetts
County of Sufolk.
Before me, a Notary Public in 

and for the Statė and county afo 
resaid, personally appeared A. F. 
Kneižis, who, having been dūly 
sworn according to laiv, deposes 
and says that he is the Business 
Manager of the “Darbininkas.”

1. That the narnės and adresses 
of the publisher, editor, and busi-

Publisher St. Joseph’s Lithua
nian R. C. A. of Labor 242-44 W.

f
Broadivay/ So. Boston, Mass.

Editor Jonas E. Karosas, 242-44 
W. B\vay, So. Boston, Mass.

Managing Editor Frank Gudas, 
242-44 W._ B’way,_ So.._ Boston, 
Mass.

Business Manager Anthony F. 
242-44 W. B’way, So. Boston, 
Boston, Mass.

2. That the owners are:
St. Joseph’s Lithuanian R. C. 

A. of Labor, 242-44 W. B’way, So. 
Boston, Mass.

Pranas Virak’s, President, 
3 Dunham Park, So. Boston, Mass.

John E. Karosas Sec. 52 G St., 
So. Boston, Mass.

Andrew Zaleckis Treas., 242 W. 
B’ivay, So. Boston, Mass.

3. That the known bondholders, 
mortgages, and other securitv hol- 
ders owning or holding 1 per eent 
or more of totai amount of bonds, 
mortgages, or other securities are:

None.
Anthony F. Kneižis.

Svvorn to and subscribed before 
me this 9-th day of April 1919.

John J. Roman
(My eommission expires Feb. 

16,1923).

/ Tai pirmas tokis milžiniš kas pasirodymas.
Ant Boston Common programa bus įvairi: KALBOS, DAINOS ir MUZIKA-

Kalbės žymiausi kalbėtojai amerikonai ir lietuviai.
Dainuos Bostono lietuvių chorai.
Prie šios taip svarbios ir didelės demonstracijos prisidėkite visi — kas darbu,

/
atsilankymu, Jcad padidinti bū rį. Paveskite pusę dienos Lietuvos labui ir išeikite ant gat
vių visi vyrai, moterįs, senelės ir seneliai, kad parodžius, jog mes visi rūpinamės Lietu
vos likimu. Visi kareiviai tarnavusieji Suvienytų Valstijų Armijoje, sudarykite pulką ir 
išeikite prie LIETUVIŲ SALĖS ir ten bus duota instrukcijos kaslink matšavimo. bSode 
bus renkami parašai.

Tinkamiausia proga pasirašyti po Lietuvos Peticija
• *

Didžiausiame Mass-Mitinge
*

NEDĖLIOJ E, 13 D. BALANDŽIO (APRIL), 1919,

Faneuil Hali, prie F. H. Sąuare, Boston, Mass
Pradžia nuo 2:30 po pietų.

z

Kalbos, dainos ir muzika sudarys programą.
f

\ ATEIKITE VISI-

Parodykite Amerikos gyventojams, kad lietuviai yra augštai pakilę tautiškame susi-
t

pratime ir reikale pagatavi sa vo gyvastį atiduoti už tėvynę Lietuvą Susirinkite koskait- 
lingiatfsia. Kviečia KOMITETAS.

te

MINDAUGIS
Lietuvos Karalius Istorijos Drama S aktuose.

BUS PERSTATYTA

Dudley Opera House, 113 Dudley St
- BOSTON, MASS. Pradžia 7:30 vai. vakare.

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

JONAS ENDRUKAITIS,
24 Avė. Marchaud Of Fulleom 

Montreal, Canada.

Aš Pranas Mašiotas paieškau savo 
tėvo Kazimiero Mašioto iš Suvalkų g.. 
Naumiesčio miesto, 50 metų amžiaus. 
Tėve, jeigu sužinosi apie šp paieško
jimą, taf pareik į 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 j Hofeestead, nes 
mes dabar gyvenam ant keturioliktos 
gatvės, turim savo namą. Jeigu kas 
žino kur jis yra, tai meldžiam duot 
mums žinia. Musu adresas toks: 

PRANAS MAŠIOTAS,
231 tVest 14-th Avė., Homestead, Pa.

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

MRS. 'B. ANUFREVKIENE, 
7 TVoodbury Str.,

Lee Park, Wilkess-Barre, Pa.

Aš Antanas Brazauskas paieš- 
kau savo pusbrolio Viktoro Račo, 
Kauno gub., Raseinių pav., Man- 
kūnų vai., Ražaičių kaimo. Jis 
pirmiaus gyveno Waukegan, III., 

1 o dabar nežinau kur. Meldžiu at
sisaukt šiuo adresu: /

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

•9
r ■

12 d. Balandžio-April, 1919
Visi privalote ateiti. Ten pat bus peticijos po kuriomis bus galima pasirašyti už Lie

tuvos laisvę. Subatoje visi važiuokite į DUDLEY OPERA HOUSE.
Rengia A. L. T. SANDAROS 7 Kp.

PARSIDUODA 2 AUTOMO
BILIAI.. Vienas dėl 7 sėdynių, 
O antras dėl 3 sėdynių. Visai 
mažai važinėti ir atrodo kaip 
nauji. Jei pirktų nemokantis 
važiuoti, tai išmokysiu ir iš
imsiu licence be jokio atlygini
mo,

Norintieji apžiūrėti automo
bilius, galite ateiti bile kada-

MARTIN VALIULIS,
16 Tickuor st., S. Boston, Mssa.

Tel. S. B. 1404—W.

Lietuvis Dantistas į
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 BR0ADWAY, 

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

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

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeMeec

- *

I

Nedėliotais*1 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vb!. vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

—------ė

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai bę skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DOECHESTEE ST.1 

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

h

TeL Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS 
DR. N, A. GLEB0W. 

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

Cambridge, Mass 
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Tel. So. Boaton27O
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima sutiialbtti ir littavisrkai 
Ofiso valandos:

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

536 Brcadway, So. Boston.

DR. F. MATULAITIS

IKI ŠIOL NEPASKELBTOS 
AUKOS.

į T. F. per “Darbininką” ir 
taip pavieniai.

Andr. Zaleckas, 11 sk. rašt.

U. Pauliukaitė.................$50-00
O. Kairaitė ................ ....52.00
M. šipailienė................ .......10.00
Juzefą Šultienė .... ... .5.00
Mar. Veniutė............. ... .53.18
Ona Stanaičiutė .... ....5.00
St. Lukoševičius ... ....5.00
J. Repeška.................. ..........5.00
Petr. Rutkauskas '... .....5.00
M. Knistautas............. ....10.00
M. Urbaičititė........... .........2.00
Izidorius Valiūnas .. ....10.00
M. Zaickov................. .... .10.00
Brother Lambert ... ...J.1.00
J. Glakionis ............. .........1.00
Brolis Lambert......... .........2.00
P. Kasparavičius ... ......... 5.00
Julė Godume............. ..........5.00
A- Zaromskis ........... ....10-00

Čia telpa vandai aukavusių

Siutai

I

JUOZAPAS ŽUKAUSKAS

Siutai

Balandžio 10 d. (ketverge) 
s susirinkimas Piln. Blaivi- 
kų 49-os kuopos. Susirin
kąs bus svarbus, nes turėsi- 

dapildyti valdybą ir dau- 
u svarbių pasitarimų, tode-

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 jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju 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.

1

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

Farmos pigios.
Maža farma arti akro geros žemės. 

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

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 
Didelė krūva malkų ant kiemo.

Už tą viską tik $1400.
A. ŽVINGILAS,

26 Broadway, S. Boston, Mass.

Ofiroadyno. Gydo visokia, ligai
1-3 P. M. 7-S P.M. Priskiri. Akiniai.

419 Boylston St,, Boston, Mass.

- 234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos: Jefferson s
0-11 RYTI NEWARK. N. j.
2-4 po pietų Telefonai
6-8 vakare Marcet

* 
padarys veidą. 
BALTA Pra-

tt

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą Ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c ir Jl.OO. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

I

I 
I
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PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas S. H. HARRI- 
SON CO. su Ipiriuo ir aš esu surišta. Aš u, kad kai
nos Pirmos rūšies Vyriškų drabužių, Siūtų, ų, Čeve-
rykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel
nysime remdami savuosius.

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50. >
Čaverykų kainos nuo S4 iki $10.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

S. B. HARRISON CO.
662 672 Washington St. Boston, Mass.

t Kampas Beach St
jMeseaeMeaeasaMMeaeeseaaeaeeeaaeaesiMa

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skaros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, at jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su msimzio ■*

NEGAMINK 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 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už, nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
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
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

jTeatro. BOSTON, MASS.
Nedėldieniais ir šventėmis 
10 ryte iki 2 po pietų.

Ofiso valandos 
9 ryto iki 8 va

Pa ieškau KOSTUMIERIšKŲ KRIAU
ČIŲ. Darbas ant visados — užmokes
tis gera. Tuojaus kreipkitės laiškais. 

W. RUSTEIKA, 
1182 Washington St.. Norvood, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

PIRM. — Motiejus Zioba,
4 Levant St, Dorchester, Mass. 

' Telephone: Dorchester 6973-W. 
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas,

• 248 4-th St., So. Boston, Mass. 
I PROT. RAST. — Jul. Savickas, 

262 Fourth St, Room 7.
n PROT. RAST. — V. Gedminas, 

292 E St., So. Boston, Mass. 
FTN. RAST. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS — Andr. Naudžiūnas,

16 Vinfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas, 
• 181 D Str., So* Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po .pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d- ba
landžio 3:30 vai. po pietų.

Beil Phone Dickinion 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
OKm Valandas;

Nu® 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo Gilei 9 P. M

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ. -
Dermafutn įniki k t plauku įlinki

ma, prašalina pleiskanaa, niežėjimą 
odos salvoe. angina plauku priduoda 
ma jėma reikalinga maiata.

Dermafuga padaryi kad Juaą Plan
kai boa tanku žvakių ir akaietu.
• Oda Jud galvoje bui tyra, pleii- 

kanoi ižayka ant viiadoa Ir plaukai 
nesiima daugiau!

Reikalaujant prlaiusfme Jum P*S- 
ta anėis dykai Ubandymui įampala.

PrlaiuMts Ne. įtampom it peniui 
tirto įau. ganai iibandymsi dežiutg 
Dermafuu ir broli un.

ARGIL SPEC1ALT1ES CO.
BOX 87. PMKAMLPMIA. FA.
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