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“Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 

Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”

TeL So. Boston 620

Kaip protas, taip ir patyri 
mas neleidžia mums tiWtia 
kad tautos dora bujotą ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti. .

s — Washington

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje ... .$3.00 
Bostone ir apielinkėje . —4.00 
Užrubežyje metams-------- 4J25

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

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

Tel. So. Boston 620
Kaina 3 centai.

Paskola atsidaro Bai. 21.
PASKELBĖ PASKOLĄ.

. Suv. Valstijų. Iždo sekreto
rius Glass paskelbė naują — 
Penktą Pergalės Laisvės Pas
kolą.

Reikalaujama surinkti $4.- 
500-000.000. Virš šios sumos 
nebus priimama.

Nuošimčiai bus mokami ši
tokie 3f ir 4|. Paskolos su pi
gesniais nuošimčiais bus pa- 
liuosuotos nuo visokią taksų.

Paskola atsidarys balandžio 
21 d., baigsis gegužio 10 d.

Paskola bus išmokėta po ke
turių metą.

PASKANDINO MINISTERĮ.
Saksonijos karės ministeris 

'Neuring tapo paskandintas u- 
pėj Elboj mieste Dresden pe
reitą nedėlią._ Tas ministeris 
buvo paskelbęs, jog Sužeistie
ji kareiviai dabar tegaus tai
kos laikų mokestį. Kareiviai 
užprotestavo, sudarė demons
traciją ir nuėję prie ministerio 
rūmą, įveikė sargus, pagrie
bė ministerį, išvilko ant gat
vės, spardė, draskė, mušė; ga
lop nuo tilto nuspyrė upėn. Kai 
jis norėjo išplaukti, tai bolše
vikai šaudė į jį ir ministeris 
greit dingo vandenyje.- ’Yra 
ženklų, rodančių, kad toji ša
lis (Saksonija) virs bolševikiš
ka. Prie to vedanti judėjimai 
prasideda.

DAUG SUŽEISTŲ.
Egipte pereitą savaitę buvo 

didelią riaušią. Per dvi die
ni užmušta 38 žmonės, sužeis
ta apie 100.

PERSVERSMĖS BAVA
RIJOJ.

Bavarijoj valdžios dažnai 
keičiasi. Tai viršą ima bolše
vikai, tai tvarkos šakninkai. 
Dabar bolševikai tapo nuvers
ti ir jų visi parėdymai panai
kinti.

PAKORĖ GUBERNATORIŲ.
Turkijoj, Diarbekiro guber

natorius, viešai tapo pakartas. 
Jis buvo nuteistas pakorimui 
už surengimą armėną skerdy
nių ir deportaciją.

Turkijos valdžia dabar trau
kia atsakomybėn visus valdi
ninkus, kurie dėjosi prie ar
mėną persekiojimą ir skerdy
nių.

ATSIŠAUKIMAS Į AMERI
KOS LIETUVIUS.

Karė pasibaigė. Didžioji ne
ramybė jau perėjo ir viso pa
saulio žmonija džiaugiasi, kad 
pasaulio demokratija išgelbėta. 
Kaizeris ir aršusis militariz- 
mas Europoje likosi nuversti; 
visos tautos, .didelės ir mažos, 
išvydo nesudrumstos liuosybės 
kultūrai ir civilizacijai vysty
ti aušrą.

Šis yr didelis pasaulio istori
joje nuotikis. Tūkstančiai me
tų praslinko, kurią laike žmo
nija nematė tokių nusidavimų, 
kokie šiandien yra. Mes, A- 
merikos lietuviai, tą svarbą la
biausiai atjaučiame. Laiminga 
šios karės užbaiga inkvėpė į 
mūsų širdis daug vilties, kad 
mūsų gimtinė šalelė, Lietuva, 
galės pasiliuosuoti iš po sveti
mo jungo. Laisva ir .Nepri- 
gulminga Lietuva yra obalsiu 
Europos tautų šeimynoje. Mes 
žinome, kad tai daugiausia bu
vo atsiekta dėka Amerikos ža- 
liukų-kareivią, dėl jų savo gy
vasties nesigailėjimo karės lau
ke, dėl Amerikos tyros ir kil
tos demokratijos susipratimo, 
per Amerikos Laisvės Bond- 
^us!——------ ---------

Pergalė jau mūsą'namuose. 
Bet kas bus su suardytu žmo
nijos gyvenimu? Namai turi 
būt atstatyti, sunaikintos tau
tos privestos į tvarką. Ir čia 
vėl Amerika ateina pagelbon. 
Čia vėl, pasirodo Pergalės Lais
vės Paskolos dvasia Prisi
dėkime prie jos. Šelpkime ją 
kiek galėdami. Tai geriausia 
mums nauda Yra tai saugiau
sia Dėdės Šamo Banka. Yra 
tai švenčiausia pareiga gelbėti 
pasaulio suvargusias tautas. 
Amerikos Lietuviai, mokinki- 
mės kitus mylėti užsirašydami 
Pergalės Laisvės Bondsus(Vic- 
tory Liberty Bonds). Prigel- 
bėkime Dėdei Šamui pasaulį 
atstatyti. Mes tą darykime 
sau. Mes tuo ir mūsą Tėvynę 
Lietuvą pagelbėsime.

Dėl Jūsų Pergalės Laisvės 
Bondsų!

NEPRITARIA BAŽNYČIŲ . 
KONGRESUI.

Pusiau oficialiai iš Rymo 
pranešama, kad popiežius ne
pritaria sumanymui laikyti vi
sų krikščionių kongresą. Skel
biama, kad Kataliką Bažny
čia negali dėtis prie sektą, ku
rios atskilo nuo R. K. Bažny
čios.

- Ukrainos sodiečiai susibūrę 
pradeda apstoti Kievą, kad iš
vyti iš ten bolševikus. t

D

Lietuvos reikalaiSujudino Bostoną.
i ’

ŠAUNIAI NUSISEKĖ.
Bostono ir apielinkių lietu

vių apvaikščiojimai parašų 
rinkimo dienų pasibaigė su to
kiuo pasisekimu, kurs pervir
šijo viltis rengėją ir abelnai vi
są lietuviu.

Ypač šauniai nusisekė mar- 
šavimas ir parodavimas suba- 
toj. Pėtnyčioj oras labai gąs
dino. Buvo labai smarkus vė
jas ir ne vienas sakė, kad jis 
ką nors blogo supūs- Ir ką- 
gi ? Naktį smarkiausias lie
tus pradėjo barabanyti į lan
gus. “Sudiev parodai,” pa
sakė ne vienas nubudęs lietu
vis. Bet subatos rytas išaušo 
pusėtinai ir pradėjo blaivytis. 
Vėjo nebuvo. Dar prieš pie
tus saulutė išlindo iš po debe
sių ir pralinksmino visus.

Po pietų iš visų pusių ir iš 
apielinkių pradėjo rinktis bū
riai lietuvių. Prie 
salės; sudarę glitas, 
kyje stojo apie 300 
kareivią uniformose, 
vo komandoje oficierių J. J. 
Romano ir F. Bagočiaus. Vė
liavas nešė jūreiviai.

Kareivius sekė moterys ir 
vaikai, o po ją C’mrai su 
gerb. kompOzitoriu M. Pet
rausku priešakyje.

Toliau sekė vyrai. ’ Buvo 
du benai. Arti poros tuzinų 
buvo visokių obalsiu.

Broadvav buvo prikimšta 
žmonią tėmyti lietuviu marša- 
vimą. Reginys buvo puikus. 
Lietuvią maršavime dalyvavo 
daugiau, negu bile kada kokia
me kitame apvaikščiojime.

Kadangi tai buvo graži die
na, tai Common sodne buvo 
labai daug žmonių. Sodne kal
bėjo angliškai oficieras Roma
nas, A. F. Kneižis, oficieras Ba
gočius (angliškai ir lietuviš
kai) bankininkas Kavaliaus
kas, miesto Tarybos narys 
Watson, bankininkas S. Swig 
.(žydas) ir k. Didelį entuziaz
mą sukėlė savo prakalba ofi
cieras Bagočius. V akariniai 
laikraščiai paminėjo apie pa
rodą, o ant rytojaus nedėli- 
niai laikraščiai indėjo ilgus 
straipsnius ir paveikslus apie 
parodą ir šiaip apie lietuvius.

Subatoj šimtai lietuvaičių 
tautiškuose rūbuose ir vaikinai 
sodne ir kitur rinko parašus.

Lietuvių 
Prieša- 
lietuvią 
Jie bu-

VI SU O TINO SEIMO ŠIUO 
KARTU NEBUS.

J. O. Sirvydas, 
J. B. Kaupas, 
P. Mulevičius.

AMERIKOS AIRIŲ ATSTO
VAI PARYŽIUJE.

Paryžiun atvyko Amerikos 
airių atstovai paremti Airijos Svetimtaučiai noriai rašėsi, 
neprigulmybę. Tie atstovai' Nedėlioj Faneuil didžiulė sa- 
yra: buvusis Ulinois valstijos jie buvo prigrūsta žmonią. Vi- 
gub. Dunne, Michael J. Ryan si netilpo kiek suvažiavo. Kal- 
ir Frank P. , ’ ”
pirmininkas “War Labor” ko
miteto. Geležinkelio stotyje 
jie buvo pasitikti Airijos dele
gatų jau esančią Paryžiuje.

Walsh, buvusis bėtoją buvo labai daug. Iš 
svetimtaučių kalbėjo adv. Ke- 
enan ir miesto Tarybos narys 
Watson. Iš lietuvią kalbėjo 
M. Venys, A. Kneižis, kun. 
Urbanavičius, p-lė Sapkauskai
tė, advokatas Bagočius. Pas- 
tarasai kalbėjo lietuviškai ir 
angliškai. Angliškai išdėstė 
Lietuvos istoriją ir galop smar- 

muosius ir visokius bolševikuo-, kiai protestuodamas kalbėjo a- 
jančius gaivalus. j pie Lietuvos kaimynus, kurie

Australijoj Brisbane mieste 
10000 sugrįžusią iš Francijos 
kareivią. turėjo mitingą ir pa
sižadėjo kovoti prieš neištiki-

Visiems
Lietuvos

Kiekvienas lietuvis privalo 
turėti savo namuose lietuvišką 
žemlapį su naujausiais rube- 
žiais.

Lietuvoje kova su bolševi
kais. Lietuviai kasdiena pliek
dami bolševikus atsiima mieš

ti • I tns, miestelius, o Tamista ne-
•ZClUltipio j turėdamas po . ranka žemlapio

I kartais nei nežinai kur toki vie- j 
ta randasi.

^Lietuvą. P-lė 
vo visai siurp- 

ti nesenai iš 
akojo apie gy- 
po vokiečiu ir 

"mėtojai už-

nori paglemž 
Sapkauskaitė 
rizas. Sakė 
Vilniaus. J 
venimą Vilni 
kaip ten lenk 
rašinėjo lietuvius lenkais. Sa
kė ji, jog nebūdama veikėja, 
ji išdrįsus vielai pasirodyti da
bar dėlto, kąa atsirado netei
singi: pranašą, kurie gerą dar
bą parašą rinkimą peikia ir 
prieš tai agituoja.

Nedėlioj parodavimai buvo 
Norvoode ir prakalbos Cam
bridge, kur kalbėjo miesto ma
joras ir taip-gi jis pasirašė po 
lietuvių peticiją.

Bostone ir įpielinkėse rinki
mas parašą ii? visas Lietuvos 
reikalų garsiipinas buvo labai 
smarkiai vedimas. Čionykštė 
svetinrtautiški ^visuomenė tapo 
sujudinta. Sudrebėjo lenkai. 
Nedėlioj i Faneuil salę buvo 
atbėgę >pora lenkų ir prašė 
jiems leisti lietuviams kalbėti. 
Rengėjai jau buvo besutinką, 
bet vėl susimislijo ir neleido, 
nes galėjo kilti triukšmas.

Jei kitose kolonijose pana
šiai, kaip Bostone buvo pasi
darbuota, tai|parašą bus virš 
dviejų milijomF

Pereitos svaitės pabaigoje 
Nėw Yorke buvo Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavimas ir 
kartu abiejų Tarybų posėdis. 
A. Lietuviu Taryba seimo klau
sime laikėsi to, kad šiuo tarpu 
jo nereikia, bet jei. Lietuvos 
klausimas kokiu nors būdu 
kryptelėtą blogon pusėn, tai 
tuomet šaukti Visuotiną Ame
rikos Lietuvių Seimą. Gi A- 
merikos Lietuvių Tautinė Ta
ryba (liberalų) atkakliausia 
varėsi už šaukimą seimo tuoj, 
be atidėliojimų. Todėl, nuo
monėms pasiskirsčius, Visuoti
no Lietuviu Seimo šiuo tarpu 
nebus.

Platesnis pranešimas bus vė
liau.

PRADĖJO KALĖTI.

Eugene V. Debs, buvęs ke
letą kartų kandidatu į Suv. 
Valstijų prezidentus nuo soci
jalistų partijos, pradėjo kalėti 
Moundšvillėj, W. Va. Jis Nu
teistas 10 metą kalėjiman už 
laužymą karinių įstatymą.

New Yorke garlaivių koduo
tojai nutarė laikinai pertrauk
ti streiką, nes atsirado didelis

I

Šil-
Ra-

Labgavos 
(Inster-

PRŪSŲ LIETUVOS SU DI
DŽIĄJĄ LIETUVA SU

VIENIJIMO KLAU
SYMAS.

Lietuvos finansų ministeris 
Yčas, laike savo kelionės į 
Taikos Kongresą Paryžiun, su
stojo Berlyne, kad pakalbėti 
su vokiečią valdžia apie Prūsų 
Lietuvos suvienijimą šių Prū
sų Lietuvos miestą: Klaipėdos 
(Memel), Tilžės (Tilsit), 
karčemos (Hoydakrug), 
gainos (Ragnit), 
(Labiau), .Įsručio
burg), Gumbinės (Gumgin- 
nen), Stalupionių (Stalupon- 
nen), ir Pilkaienes (Pilkallen), 
kurių gyventojai didžiuma lie
tuviai nedavę save sugermani- 
zuoti, neatsižvelgę net į 600 
metų vokiečių viešpatavimą, 
(kurį jie buvo priversti). Yra 
gyvu reikalu Lietuvos nepri
klausomybei, kad jinai įgytų 
Klaipėdos prieplauką ir mies
tą.

Vokiečių ekonomistai sutin
ka atiduoti šias teritorijas, bet 
su išlyga kad šitas klausymas 
turi būti išrištas tarpe pačių 
liečiamąjį} tautų, ne Taikos 
Konferencijoje. Dešinysis 
sparnas ir vokiečių militarė

v •

DARBAS VAROMAS 
PLAČIAI. ,

V. K. Račkauskas, L. Atsta
tymo B-vės ršt., telegrama 
mums praneša, jog gavo nuo 
Karužos k^blegramą apie Lie
tuvos reikalus. Pranešama, 
kad

“mūsą politiška akcija Eu
ropoj gerai suorganizuota. 
Atstovai Stockholme, Londo
ne, Paryžiuje, Kopenhagoj 
darbuojasi iš visą spėką. Lie
tuvos neprigulmybės pripa
žinimo laukiama kasdien. Fi
nansiškai Lietuvai prigelbsti 
Anglija. Hoover taip-gi pri
gelbsti. Didelis reikalas Lie1' 
tuvoj yra kapitalo organiza
vimui pirklybos ir pramonės. 
Bendrovė kviečia visus lietu
vius ir laikraščius veikti iš
vien mūsą darbe.”
L. Atstatymo B-vė turi su

organizavus apie $200-000. Iki 
liepos 1 d. vilisi sutraukti iki 
pusės milijono.

' reikalas liuoduoti javus ’išga- partija, matyti, yra priešin-ofęnsyvo;

NUSKYRĖ TAUTŲ LYGOS 
SOSTINĘ.

Tautų Lygos sostinė bus Švei
carijos miestas Geneva. Buvo 
siūloma *Bruseli s, bet už tą 
miestą tik Belgijos ir Franci
jos atstovai tęstojo.

Prieš rinkimą Bruselio Tau- 
tij Lygos sostine išsireiškė prez. 
Wilson. Jis, kaip paprastai, 
labai drąsiai tą pasakė. Nu
rodė, kad Bruselio išrinkimas 
būtą nemalonus Vokietijai ir 
pratęstą neapykantą tajp belgų 
ir vokiečių.

Kad prez. Wilson nerėmė 
Francijos ir Belgijos reikala
vimų apkrauti Vokietiją kont
ribucijomis ir apkarpyti jos ru- 
bežius ir kad nepritarė Bruse
lio padarymui Tautą Lygos so
stine, tai francūzai ir belgai 
pradėjo nemėgti prez. "VVilso- 
no ir abelnai amerikoną. Pa
miršo, kad Amerika išgelbė
jo juos nuo vokiečią jungo ir 
kad ją šelpimui milijonus do- 
lerią išleido. Augštesnieji fran
cūzai, kurie pirma draugavo su 
amerikonais, dabar ją vengia- 
Neretai Paryžiuje girdisi klau
simas: “Kada-gi prez. Wil-
son grįš namo?”

benimui Europon. Per sekan
čias 30 dieną norima išgabenti 
1.600.000 toną javų.

BrookJyne, N. Y. viena mote
ris parašė laišką majorui pra
šant leisti pasistatyti šėtrą ant 
tuščio miestui prigulinčio loto. 
Sakė, jog dėl pabrangimo ran- 
dos negalinti išsiversti.

v*.

Tėvas ir Oklahomos valstijo
se buvo didelės vėtros. Žmonią 
užmušta 82, šimtai sužeista. 
Nukentėjusiu didžiuma yra ne
grai.

Rumunijoj bolševiką propa
ganda Smarkiai varoma, bet 
žmonės nei kiek nepasiduoda 
ją intekmei.

Iki spalio 1 d. Amerikos val
džia tikisi pergabenti iš Fran
cijos visus savo kareivius, iš
skiriant tik tuos, kurie turės 
kontroliuoti priešininko žemę.

Egipte buvo kilę naują maiš
tą. Pačtą darbininkai sustrei
kavo. Kairoj, Egipto sosti
nėj užmušta 6 žmonės.

DU MILIJONU KATEDRAI.
Baltimorėj, Md. staiga mirė 

milijonierius Thomas O’Neill. 
Jo testamente rasta, kad jis 
du milijonu paliko kardinolui 
Gibbonsui pastatymui naujos 
katedros. Vieną milijoną pa
liko hospitalio įsteigimui.

Buvusis Austrijos imperato
rius Karolis apsigyveno Švei
carijoj.

I

Stockholme susekta bolševi
ką suokalbis. Rasta ją san
dėliai ginklą ir amunicijos.

Vengrijos. bolševiką valdžia 
siunčia orlaivius į Rumunijos 
padanges ir iš ją verčia glėbius 
proklemaciją, kuriose žmones 
kursto prie bolševizmo.

ga padaryti šitokią svarbią 
nuolaidą (koncesiją).

Lietuvią Karės Nelaisvią 
Stovis.

Neatsižvelgiant į nuolatines. 
Lietuvos valdžios pastangas 
greitu laiku grąžinti lietuvius 
karės nelaisvius, Vokietija vis 
dar laiko apie 10,000.

Šitie nelaisvi ai kareiviai y- 
ra tinkami kariuomenėn ir to
kiu būdu reikalingi savo tėvy
nės apginimui nuo rusiškų bol
ševikų. Šitų priežasčių delei 
valdžia smarkiai užprotestavo 
prieš Entento komisijas Berly
ne.

Gen. Pershing, visą Ameri
kos jėgą vadas Francijoj, pri
ėmė pakvietimą Italijos kara
liaus aplankyti jį gegužio m.

=—     - ■ — - - - —■—

No. 2.
Jeigu nereikia nieko pirkti 

ir jau turi užsirašęs “Darbi
ninką,” prikalbink kitą užsira
šyti. Lietuvos žemlapį gausi 
pats ir tas kuris užsirašys.

No. 3.
Birk geriausią, naujausią

• ' '■ ~ * —■ - ~ ------------- •—

Mes' apdovanosime LIETU
VOS ŽEMLAPIU kiekvieną, 
kuris tik pirks nemažiaus, 
kaip už 1 dolerį knygomis, ra
šomais daiktais ir tt

No. 1. ’
Geriausias pirkinis užsira

šyti “Darbininką,” kurį skai
tydamas rasi naujausias žinias 
apie Lietuvą ir iš viso pašau- „ .
lio. Metams $3.00. Pusei me- maldaknygę “Pulkim ant ke
tą $1.50. žemlapis dykai. ‘liu.”

Bolševiką pavojus Rytu 
Prūsuose.

Dabartiniame laike Lietuvo
je viešam gyvenimui gręsia 
pavojus iš priežasties rusiškų 
bolševikų veikimo. Rytą Prū
sai, kad sutikti šį pavoją, su
naudoja visokias priemones 
savo apgynimui. Neatsižvel
giant į keblius Vokietijos san
tykius su Lietuva, Rytą Prū
są vokiečiai, per savo prezi
dentą Batockį, suteikė savo 
pagelbą Lietuvos valdžiai, kad 
sujungti savo spėkas prieš 
bolševikus. Ir pranešė, kad 
yra pasirengę suteikti Teikalin- 
gu ginklą ir amunicijos. Lie
tuvos valdžia dar nedavė jo
kio atsakymo.

RENGIASI PRIE OFEN- 
SYVO.

Washington, bai. 12. — Su
lyg gautų žnią iš Skandinavi
jos, tai bolševiku valdžia šį 
pavasarį rengiasi prie didelio 

Pranešama, būk 
bolševikai rengiasi pradėti di
delį ofensyvą tuoj, kaip tik o- 
ras bus patogus. Kol kas jie 
tik didina Archangelsko fron
te jėgas. ų

Suspendavimas geležinkelių 
transportacijos buvo ne tik dėl 
ekonomiškų priežasčių, bet ir 
dėl to, kad didelės kariuome
nės gabenamos- Nepaprastas 
sujudimas ginklų ir amunicijos 
dirbtuvėse, kad padidinti ją 
gaminimą. Darbininkai, atsi
sakanti dirbti grąsinami mais
to nedavimu arba mirtim. Va
karinėj Rusijoj čielos naujos 
armijos organizuojamos, ir būk 
buvusieji karės nelaisviai esą 
inimami į armijas.

Bolševiku jėgos paneša dide
lius nuostolius užmuštais ir su
keistais bėgant iš šiaurinės Lie
tuvos. Nors bolševikai kur 
kas skaitlingesni, bet prieš lie
tuvius neatsilaiko. Bolševiką 
kariuomenėj dažnai kįla maiš
ui.

GAL BUS STREIKAS
Naujosios Anglijos telefonis

tės, skaičiuje 20.000, ketina u- 
taminko rytą sustreikuoti, jei 
ją reikalavimai nebus išpildy
ti-

Dabar telefonus valdo val
džia. Tai ir su gręsiančiu strei- 

i ku turi reikalą valdžia, krasos 
! skyrius.

I

Suv. Valstiją valdžia suteikė 
naują paskolą Čeko-Slovakijai 
ir Belgijai. Čeko-Slovakija 
gavo $6.330.00, o Belgija $900.- 
000. Iš viso .Suv. Valstijos 
Europos valstybėms jau pasko
lino $9.016.229.000.,

VELYKINIS NUMERIS.
Sekantis ‘ Darbininko” nu

meris Bus velykinis. Bus daug 
įvairių ir indomią straipsnių. 
Bus aštuonių puslapių.

Kiętais drobės apdarais $1.50 
Minkštais drobės apdarais 1.85 
Minkštais auksuotais kraš

tais ....................... ,....$2.00
SkūTos minkštais apdarais

auksuotais kraštais... .$2.50 
Morocco skuros apd. auk

suotais kraštais .......... $3.50

No. 4.
Pažinkime-Soči jalizmą— .10c. 
Svarbūs klausimai.............. 10c.
Apie Religijos Pradžią.... 10c. 
Eilės ir Dainos ..25c.

i Aritmetika......................... 30c.
ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA

PĮ UŽ DYKĄ.
Užsakytną gauname labai 

daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapią gali pritrūkti. Pasi
skubink! ............................... :.
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Bulgarija nepatenkinta tal
kininkų atsinešimu į jų ir bile 
diena laukiama tokių pervers- 
mių, kokios įvyko, Vengrijoj.

Pavardžių karštligė.

o gal sesuo 
aš-gi būsiu 

ne juokinga 
giminė, o į- 

Prie to ga-

Cibulienė negalėjo pasakoti. 
Ar teisybė, nežinau, bet viską 
surašau.

Nikalojaus Pusbrolis-

25-00
25-00
25.00
30.00
25.00

Eina ii So. Boston’o utarain- 
kaia, ketvergaia ir subatomis. Lei- 
diu Am. Lietuvių Rymo-Kstali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų 8ą- 
ittC** -

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St 
Joseph’s Lithuanian B.-O. Asso- 
dstion of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Teari y.....................................$3.0C
Boston and suburbs............. .4.00
6 months ..................................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

AR PERILGAI TARIASI.
Didžioji karė pertraukta lap

kričio 11 d. 1918. Dabar jau 
įsivarėme, ačiū Dievui, į pusę 
balandžio mėnesio ir taikos dar 
nesimato. Taikos ištroškęs pa
saulis nerimauja ir kelia balsus 
prieš Paryžiuje sėdinčią konfe
renciją. Kaltina ją taikos į- 
vykinimo vilkinime.

Ištikrųjų tai negalima saky
ti, kad perilgai tarybos eina. 
Istorija rodo, kad po kiekvie
nos karės sekė ilgokos taikos 
derybos. Pavyzdžiui paskuti
nioji karė tarp Francijos ir Vo
kietijos pasibaigė sausio m. 
1871 m., o taikos sutartys ta
po pasirašytos tik gegužio 10 
d. tų pat metų. Reiškia dery
bos ėjo apie keturis mėnesius. 
Na, o tuomet karė buvo tik 
tarp dviejų valstybių, rube- 
žiai buvo mainyti tik ant trum
po fronto. Nėra ką nei lygiu 
ti keblumus dabartinės konfe- 
renciojs su anos. Dabar rei
kia perdirbti Europos, išdalies 
Azijos ir Afrikos žemlapius. Ai
bės prieštaraujančių reikalavi
mų. O čia vėl bolševizmo šmė
kla.

Žmogaus bent kiek apsipaži- 
nusio su istorija ir su dabarti
niais kebliais klausimais ne
stebina ilgos tarybos Paryžiu
je ir taikos užtęsimas.

Bet yra dalykų, kurie netik 
mus stebina, bet net iš kant
rybės veda. Šiaip jau papras
tam žmogui tiesiog nesupran
tami visokie varžymai, truk
dymai susinešti ir teikti pagel
ią nuteriotoms tautoms. To
kiame nelaimingame padėjime 
yra ir mūs Lietuva. Nesu
prantama, kodėl neleidžiama 
mums susinešti su saviškiais. 
Va Amerika gausiai šelpė veik 
nuo pat karės pradžios Belgiją 
ir Francijos ir Italijos nuken
tėjusius nuo .karės. Pašelpa 
jiems ir dabar tebeplaukia iš 
Amerikos. Amerikos Raudo
nasis Kryžius ten veikia.

Amerikos lietuviai pridera
mai atliko savo pareigas laike 
karės. Bondsų ir karės taupy
mo stampių išpirko lietuviai už 
milijonus dolerių, gausiai au
kojo Am. R. Kryžiui. Tūkstan
čiai lietuvių jaunikaičių tarna
vo. Amerikos armijoj, šimtai 
jų paguldė savo galvas mūšių 
laukuose. Bet mums brangio
ji Lietuva ne tik nesulaukė lig- 
šiol Amerikos paramos, bet mes 
negalime nei savo aukos nu
siųsti maisto, drabužių ir ki
tokių reikmenų mūsų merdė- 
jantiems viengenčiams, o jie 
dabar turi statyti savo kruti
nės prieš kacapus, kad išveng
ti jungo- Negalime su savai
siais nei susirašyti.

Šitokių tai varžymų mes ne
galime suprasti.

antgalviu “Lithuania s Claim,’ 
Lietuvių reikalavimai. Para
šyta po įspūdžių lietuvių suju
dimo rinkti parašus po petici
ja.

Be kito ko pasakyta: “Jie 
(lietuviai) išrodo bijo, kad len
kų delegatai Paryžiuje gali iš
gauti iš taikos konferencijos 
tokį nuosprendi, kuris kliudy
tų Lietuvos neprigulmybę, ku
rios Lietuva sau reikalauja. 
Tokis nuosprtndis neišrodo ga
limu.”

Toliau sakoma, kad taikos 
konferencija nori sudaryti sti
prią Lenkiją, o Lietuvos pri
jungimas prieš jos norą prie

Lenkijos nebūtų jos (Lenkijos) 
sustiprinimu.

Priminta, jog Lenkija jokiu 
būdu negali savintis Lietuvos 
remdamasi istorišku Lietuvos 
su Lenkija susirišimu. Sako, 
kad tuolaikinis Lietuvos su
jungimas su Lenkija buvo pa
darytas tokiu būdu, kuriam 
demokratiškos tautos šiais lai
kais neduos nei menkiausios 
reikšmės. Rašo:

“Princo (vienos tautos) ap- 
sivėdimas su princesa (kitos 
tautos) sulvg dabartiniu supra
timu negali sulieti tų dviejų 
tautų į vieną.”

skaityta prirodymai, kad pri- čio suvažiavimo, kuris įvyks 
gegužio 4 d. 1 vai. po pietų 
kun. Petkaus parapijos svetai- 
nėe North 5-th ir Hovemeryer 
sts., Brooklyn, N. Y.

Kuopos malonės prirengti 
atstovus arba raštiškai įteikti 
reikalavimus ar nutarimus. Vi
si atstovai prašomi pribūti pa
skirtu laiku, nesivėlinkite.

J. K. M., L. V. Apskr. Pirm.

gulėt prie Federacijos. Tai 
pirmininkė visokiais būdais rė
kė, kad neprisidėt. Tas da
lykas liko neužbaigtas.

Šv. Jono Evangelisto Dr-jps 
susirinkimas buvo 23 d. kovo. 
Pirmininko vietą buvo užėmęs 
vice-pirmininkas. Kada daė- 
jo iki įnešimui apie Federaci
ją, tai užgiedojo tą pačią gies
mę kaip ir Šv. Onos dr-jos pir
mininkė*

PAKŠTAS ATSTOVAVO
L. D. S.

Iš privatinių laiškų sužino
me, jog K. Pakštas Lucernoj, 
Šveicarijoj, atstovavo Am. Lie
tuvių Darbininkų Sąjungų kri
kščionių darbininkų konferen
cijoj. Keletą sykių konferenci
joj kalbėjo ir jo kalbos sutiko 
malonų priėmimą. Lietuvą ap
lankęs, vilis sugrįžti Amerikon 
apie vidurį gegužio m.

Kun. Bartnška jau senai Lie
tuvoje.

REMIA LIETUVOS
jLlavimus.

Boston Herald, pėtnyčios lai-
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| Kas girdėti lietuvių kolonijose-1

WESTFIELD, MASS.

Pereitą mėnesį p. Zujui “Vy
čio” redaktoriui važinėjant po 
lietuvių kolionijas, prisiėjo ir 
į mūsų kolioniją jam užkliūti. 
Viename panedėlyje tapo su
rengtos pobažnytinėje svetai
nėje prakalbos. Žmonių prisi
rinko gana daug, tik mūsų kle
bono nebuvo. Gerbiamasai 
kalbėtojas gražiai apipiešė vy
čių reikšmę ir jų reikalus, o 
tas labai mums buvo reikalin
ga, nes čia vyčiai tai visai nuo 
koto nusmukę. Užsiminė a- 
pie “Vyčio” laikraščio reika
lus, jo žymę ir naujos spaus
tuvės reikalingumą. Tam tik
slui padaryta buvo rinkliava, 
sumetė dvyliką dolerių su cen
tais. Viskas būtų rodos ge
rai, tik vienas dalykas prakal
bų reikalą pagadino, tai nege
ras žmonių per prakalbas už
silaikymas. Kaip kurie kal
bėjosi vieni su kitais, o ypa
tingai atsirado keletas sporte- 
lių su nuklypusiomis kulnimis, 
turbūt Nikalojaus pasekėjai, 
kurie visą laiką tik triukšmą 
kėlė, kalbėtojui trukdė, it ro
dos durnaropių apsiėdę. Net 
kaikurie žmonės pradėjo reika
lauti, kad tokius bolševikus 
visai laukan išmesti. Tai ro
dos negirdėtas dalykas pas 
mus. Negražumas visiems žmo
nėms. Jeigu nenori prakalbų, 
tai išeik laukan ir ten rėkauk 
kiek tik nori.

Kaipo toksai nepaprastas da
lykas, manau sau ar tai tik ne
bus mūsų cariškos didenybės 
čebatlaižiai, nutariau sužino
ti tikrą teisybę. Kur-gi vi
sas žinias rasi, jeigu ne pas lie- 
žuvninkus ? Čia visokių žinių 
yra. Nueinu tad pas vieną 
garsiausių liežuvninkių Cibu- 
lienę ant Triubdrick st. ir klau
siu: “Ar buvai prakalbose?” 
— “O kam man prakalbos? Aš 
ir be jų žinau gerai. Esu ple
palų “versitetą” baigusi.” — 
“Na tai gerai, ar negalėtumei 
man papasakoti apie tokius ir 
tokius žmogelius, kodėl jie 
triukšmą prakalbose kėlė?” 
Tai ir pradėjo Cibulienė pasa
koti; aš tik klausau. Trum
pai, o storai pasakė, kad du iš 
jų tai net jos giminės, tai jos 
tėvo brolio sesers brolio vai
kai. Būk juodu iš prigimimo 
esą silpnos galvos, mokytis 
nieko negalėję ir net dabar 
skaityti nemoką, užtai tėvas 
juos ilgai kiaules ganyti Lie
tuvoje pristatė, beganydami 
priprato plepėti ir rėkauti, tad 
ir dabar prakalbose jiems vis 
rodosi esą prie kiaulių kaime
nės, užtai paprastu būdu vis 
sau berėkauja. Kitas iš tų 
vaikinų mat buvęs kareivis. 
Kartą jam besėdint ant grabės 
kranto ir užsnūdus, sapnavosi 
kad jau jis esąs mūšyje su vo
kiečiais, tik staiga atlekia vo
kiečių bomba ir cvakt jam į 
kaktą. Persigando, parvirto 
ir tuom tarpu pabudo. Žiūri 
guli graikėje, o vapsa užsitūpus 
ant kaktos kraują siurbia. Nu
baidė vapsą, bet įspūdis liko 
ir kuomet tik tą atsitikimą pri
simena iš išgąsčio pradeda rėk
ti. Užtai, sako, turbūt ir 
prakalbose jam tas atsitikimas 
prisiminė. Norint juos nura
minti, pridūrė Cibulienė, rei
kia turėti seno kaliožio pado 
po šmotelį kiekvienam, tai jie
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ROCHESTER, N. Y.
Bal. 6 d.'Šv. Jurgio svetai

nėj buvo mass-mitingas. Vaka
rą vedė V. Butrimas. Kalbėjo 
gerb. klebonas kun. J. Kasakai- 
tis, J. Kiekis ir P. Petronis, 
apie parašų rinkimą. Be to, 
kun. J. Kasakaitis, plačiai pa
kalbėjo apie dabartinį Lietu
vos stovį. Parašų rinkimui 
komisija jau buvo išrinkta per 
T. Fondo susirinkimą ir net 
viskas liko apsvarstyta kaip 
geriaus rinkus juos. Dėl dar 
didesnių pasekmių, sumanė su
šaukti viešą susirinkimą, kad 
paraginus visuomenę prie tė
vynės darbo. Tą patį vaka
rą buvo prakalbos ir Gedimino 
svetainėj. Kalbėtojas net ver
kė atsistojęs, kad žmonių tiek 
daug susirinkę buvo, kad net 
ant pirštų suskaityt galėjo. 
Sakė “Mūsų D. L. K. Gedemi- 
no dr-ja tokia skaitlinga, kad 
net 304 pilnai užsimokėjusius 
narius turi, bet kur jie šian
dien, kad svetainė tuščiutė- 
lė?”’ Katalikams nereikėjo 
aimanuoti apie tai, nes Šv. 
Jurgio svetainė visad pilnutėlė 
būna. Ir net stebėtina, dėl 
ko taip yra. Šiandien bolševi
kai nieko kito neskelbia kaip 
tik revoliucijas ir žudynes, o 
tas obalsis žmones gali tik at
stumti.

Bal- 8 d. viršminvėtame liz
de kalbėjo Duseika. Nieko 
gero nepasakė, kaip tik mul
kius už nosies pavadžiojo. Per 
jo prakalbas J. J. Žilis persi- 
krikštino bene tik į bolševikus. 
Nes sakė, kad tautininkai prie
šingi yra pasirašymui po petici
jomis, o tie kurie vadinasi 
tautininkais ir remia parašus, 
tai ne kas kitas girdi /ra. kaip 
tik klerikalberniai.

E. šilarože.

BERISSO, ARGENTINA.
Ir mes argentiniečiai juda- 

me-krutame labui mūsų tėvy
nės Lietuvos, tik deja, kad vi
sai mažas būrelis atjaučiame 
Tėvynės vargą. Didžiuma ran
ka numoja ant Lietuvos liūd
no padėjimo; traukia rudį, 
kad net akys kasdien raudonos. 
Kiti vėl pasiėmę vaidint išga
mų rolę, visa gerkle šaukia, 
kad niekas neaukuotų Lietuvos 
laisvės išgavimui; būk tai bol
ševikai be pinigų suteiksią 
Lietuvai laisvę!.. Su tais niek
šais vedame didelę kovą... Bet 
nežiūrint tų išgamų šauksmų, 
čia randasi karštų tėvynainių 
būrelis, kurie paskutinius ska
tikus aukuoja Lietuvai.

Dagirdę, kad Lietuva reika- 
lauja milžiniškų sumų pinigų 
išgavimui laisvės, mes Beris- 
so lietuviai su Buenos Airie- 
čiais nutarėme surinkt nors 
$1.000. Kaip seksis, su laiku 
pamatysime.

Berisso T. F. 131 skyriaus 
susirinkimus laikome kas mė
nuo. Susirinkimuose iš laik
raščių skaitome T. F. Centro 
pranešimus, delegatų laiškus 
ir šiaip straipsnius apie Lietu
vą. Labai nelinksmi esame, 
kad iš Tautos Fondo Centro 
valdybos jokių žinių, jokio laiš
ko negauname. Jei gautume, 
tai daug ūpą pakeltų mums 
vargšams toli atskirtiems nuo 
lietuvių visuomenės. Gal Cent
ras mano, kad neverta nei a- 
tidos kreipti ant argentinie
čių!..

Vasario 23 d. turėjome T. F. 
131 skyriaus susirinkimą ir 
pradėjome vykinti sumanymą 
surinkti tūkstantį. Pradžia 
pasirodė labai puiki; 10 ypa
tų tuoj ant stalo paklojo $185 
ir tie patys pasižadėjo kita 
tiek.

Aukavo šiaip: 
Jonas Totilas.................. $25.00

ir dar pasižadėjo ....25.00 
Pranas Makauskas

dar pasižadėjo .. 
Jonas Šaučiunas ..

dar pasižadėjo .. 
Antanas Šaučiunas

dar pasižadėjo ........25.00 
Juozas Ynta ......................25.00
Norbertas Kuprionis .... 20.00 
Ignas Tubutis................... 10.00

ir dar pasižadėjo .... 40.00 
Liudvikas Baltušis...........10.00
Zofija Samovska - Valen- 

toniutė (lietuvaitė ište
kėjus už lenko) ............ 10.00

Petras Mukulis .... .... 10-00

CRAIGNEUK-SCOTLAND.
Jau ilgas laikas, kaip esu 

skaitytojum jūsų laikraščio 
“Darbininko,” o apie Scotlan- 
dą labai mažai radau žinių. 
Turiu už garbę pranešti nors 
truputį apie Scotlandą ir pasi
dalinti žiniomis apie Škotijos 
lietuvius ir jų apsiėjimus. 
Tuom tarpu pas mus yra ne- 
perblogiausia, nors ir gana 
brangu viskas, ale kaip uždar
biai neblogi, tai pragyvent ga
lima. Bedarbių da nėra, o 
maisto jau gaunam pusėtinai 
daugiau. ' Pasidėkavojant mū
sų Britanijos valdžiai, pas mus 
cicilikai taip sutirpo, kaip 
auksas nuo ugnies. Mūsų 
kraštas nuo socijalistiškų ir 
bolševikiškų gaivalų apsivalė. 
Kaip girdėt netrukus bus nu
vežti ant kranto bolševikšiko 
rojaus Rusijos.

Craigneuko Jonas.'

Čia tuoj iškįla klausimas ar tą 
patvirtins Lietuvių Tarybų Pil
domasis Komitetas Washing- 
tone, D. C. Kalbėtojas atsa
kė, kad jie klausę Tautinės Ta
rybos, bet kol kas neturį at
sakymo ir pabaigė savo kalbą 
perstatydamas Martų, kuris 
stovėjo už durių su kokiomis 
ten mergelkomis- Mūrius kiek 
pakalbėjęs, prisipažįsta, kad jį 
šandariečiai ingalioja važiuot į 
Lietuvą ir iš ten kiek galėda
mas darbuosis, kad padidint 
ir pagarsint jų partiją. Sakė, 
kad kas iš mūs ištikimų narių 
paaukuos nemažiau kai 10 dol., 
tai tų gimines suieškosiąs ir 
užbaigė savo kalbą, bet aukų 
nesimatė.

Socijalistai čia silpnai gy
vuoja, kadangi čia mažai jų 
yra- Nepersenai jų prakalbose

kad ėmė verkt ant estrados 
stovėdamas vienas socijalistė- 
lis^ad juos katalikai ir tauti
ninkai šmeižią.

6 d. bal. įvyko visuomeniš
kas susirinkimas Lietuvių Tau
tiškam Name. Žmonių prisi
rinko pilnutė svetainė. Mat 
klebonas paragino iš sakyklos. 
Pirmiausia Povilas Montvila 
atidarė susirinkimą su trumpa 
prakalba. Paaiškino tikslą 
rinkimo parašų 12 bal. To
liaus prakalbėjo A. Mikalaus
kas. Valdyba vienbalsiai iš
rinkta iŠ trijų ypatų. Padarė 
tris skyrius, į vieną skyrių 
padėjo po du darbininkų per 
namus eit ir gatves. Prisira
šė virš šimto ypatų. Susirin
kimą užbaigta sudainuojant 
Lietuvos himną.

Tiesos Mylėtojas.

ABERDEEN, MD.
Ant Aberdeen Proving 

Grounds yra išbandomi visoki 
kariški įrankiai- Čia yra di
deli parako sandėliai ir daug 
kitokios medegos. Kovo 28 d. 
ekspliodavo vienas sandėlis, 
kuris sujudino visą campę. Lei
dosi visi į nelaimės vietą ka
reivius gelbėti. Bėgo daktarai 
suteikti greitąją pagelbą su
žeistiems. Bet mūsų laimė, 
•kad negavome arti pribėgti, 
nes tuom tarpu ir antras namas 
iškilo į padanges, kulkos išmes
tos į orą sprogo ir lėkė viršum 
mūsų gaivų. Skeveldros už
gavo kelis iš mūsų būrio. Tuo
met gavome paliepimą bėgti ir 
saugoti savo gyvybę. Sugadino 
ir mūsų K. of C. nemelį, kurį 
dar tik nesenai šitoj vietoj įsi- 
gavome-

Kareivis iš Aberdeen.

MONTREAL, CANADA.
Moterys mūs miesto sukruto 

ir sutvėrė Draugystę po vardu 
Šv. Elzbietos Vengrų Karalie
nės. Šv. Juozapo dienoj, tai 
yra 19 kovo, visos aukavo pa
gal savo išgalės ir užpirko mi
šias giedotas prie šv. Juoza
po. 6 d. balandžio buvo pir
mas susirinkimas tos naujos 
dr-jos.

Viso su pasižadėjimais $330 00 
Dar turime tėvynainių, kurie 

žada atiduoti duoklę savo Tė
vynei Kaip matosi, iš Beris- 
so pusę žadėto tūkstančio pa
klosime su kaupu, tik nežinia, 
kaip pasirodys Buenos-airiečiai 
su antra puse tūkstančio?

Pr. Makauskas,
T. F. 131 sk. Sekr.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Lietuviai smarkiai sujudo, 

turėjo visuotiną susirinkimą 7 
d. balandžio reikale rinkimo 
parašų 12 d. prisirengimo. Ati
darė tris ofisus registracijai. 
Taip-gi bus antras visuotinis 
susirinkimas 12 d. bal. užbaigi
mui registracijos ir rengiasi su
tverti skyrių Raudonojo Kry
žiaus. Taip-gi lietuviškų legi- 
jonų skyrių, šie dalykai jau 
yra aptarta ir visi remia, tik 
reikės pilnai sutvarkyti ir ve
dėjus išrinkti.

Korespondentas V. Š-

NEW YORK IR NEW JER- 
SEY VALSTIJŲ L. VYČIŲ 

DOMAI!
N. Y. ir N. J

NEW BRITAIN, CONN-

Čia veikiama daug, bet tan
kiai darbas pasilieka be pasek
mių. Tik tada pasekmės ge
ros, kada stoja visi į bendrą 
darbą. Trumpai pažiūrėkime 
į visų srovių veikimą. Kata
likų srovė prieš metus laiko 
buvo gerokai įsisiūbavus prie 
veikimo. Susitvėrė kelios ka
talikiškos organizacijos su pa- 
gelba vietinio kleb. kun. E. Gri
kio, kaip tai: D. M. dr-ja, Šv. 
Aloizo vaikų dr-ja, Moterų Ro
žančiaus du skyriai, Vyčių 42 
kuopa, LDS- 36 kp., Blaivinin
kų SLBKA. 109 kp. nuo senai 
gyvavo. Na ir šios visos or
ganizacijos veikė pusėtinai ir 
pasekmingai, bet štai įsimai
šius kokiam ūpui, pradėjo ne- 
kurios organizacijos silpnėt ir 
net visai išnykt, kaip va Vy
čiai išnyko. Kaip girdžiu ir 
kitos jau baigia kantrybę, bet 
kaip sau norit su kitom orga
nizacijom, bet Vyčių man gai
la, nes tai viena iš geriausių 
ir dailiausių organizacijų, dėl 
katalikiškos jaunuomenės ir 
kad kas New Britaine atgai
vintų Vyčių kuopą, tai aš pir
mutinis paduočiau savo vardą 
ir būčiau ištikimas vytis.

Tautininkų srovė veikia pu
sėtinai su šiaudinių katalikų 
pagelba. Kadangi mūs kolo
nijoj ir tokių žmonių randasi, 
kad šiandie jis katalikas, ry
toj tautininkas, kitą dien cici- 
likas- Katra srovė jį užčium
pa pirma, tai ir pasidarbuoja 
jai. Tautiškas susivienijimas 
buvo surengęs prakalbas 23 d. 
kovo. Kalbėjo Račkauskas. 
Aiškino apie Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę ir apie šiandieni
nį padėjimą Tėvynės Lietuvos.

Sandariečių partija, anot jų 
išsitarimo, slapta veikė iki šiol. 
Mūs kolonijoj negirdėt buvo 
sandariečių, bet tik štai lyg 
varlė iš po kranto ir užkvarkė. 
Pasiskelbė, kad Marius atsi- 
bels 30 d. kovo. Na ir pasi
vadino save kokie tai nesusi
pratėliai sandariečiais, prane
šė vienam kitam iš lietuvių, 
kad susieit į tautiško namo 
skiepą pabaldos paklausyt. Su
sirinko žmonių koks 20, visi 
šiaudiniai katalikai, išskyrus 
vieną kitą “tautininką.” Pa
sirodo pirmiausiai Aguonius iš 
Brooklyn, N. Y. Tas pakalbė
jęs trumpai kas link 12 d. bal. 
rinkimo parašų, pripažino, kad 
reikia dabar daug pinigų, bet 
tautiškas Neprigulmybės Fon
das mažai turįs, tai katalikų 
fondas apsiimąs taip sakant 
paskolint. Toliaus kalbėtojas 
užklausė, ar jis gali čia savo 
nuomonę išreikšt delko jis čia 
važiavo. Visi pritarė, kad 
galt Na ir pradėjo savo is
toriją, kad šandariečiai renka 
atstovą siųst į Lietuvą, bet jie

Pastaraisiais laikais užėjo 
gana didelis vėjas, kuris norė
tų visas sulenkėjusias pavar
des nupūsti. Laikraščiai agi
tuoja, žmonės karščiuojasi ir 
pavardes maino. Geras ir rei
kalingas tai dalykas, bet pas 
mus tas virsta į ligą, į karšt
ligę. Ypatingai didelį karščio 
laipsnį parodė paskiausiai p. 
Morkus, net koliotis ir nepat- 
rijotiškumą intarinėti pradėjo 
tiems, kurie pavardžių ne
maino. Tokius apsireiškimus 
kitaip negalima pavadinti kaip 
tik pavardžių karštlige, kiek
viena liga yra blogas daiktas, 
tai-gi ir šis dalykas yra blogas. 
Aš nesu priešingas pavardžių 
mainymui, o net tam pritariu 
ir tas turės būti atlikta, vie
nok neliguistu būdu, bet svei
ku protingu ir rimtu. Rimtai 
imant dalyką, aš nematau ko
kiu būdu šiandien mes lietu
viai Amerikoje galėtume savo 
sulenkėjusias pavardes atmai
nyti Mes neturime tos galės. 
Mes galime tą padaryti su su- 
amerikonėjusiomis pavardė
je-is, kurias patįs čia užsidėjo- 
me, bet ne su pavardėmis iš 
Lietuvos atsivežtomis. Reikia 
žir oti kad kaikurių asmenų pa
vardės yra dokumentais suriš
tos čia ir Lietuvoje, norint to
kias pavardes permainyti ir do- 
kur.entus atitaisyti, reikalau
jama teismo būdu tas atlikti. 
Tas padaryti nėra taip baisu, 
b-1 ne kiekvieno žmogaus visa 
giminė gyvena Amerikoje, pa
prastai tik maža, dalelė ar gal 
vienata; o tuom tarpu visai 
neaišku į kokią tikrai lietuviš
ką pavardę savo sulenkėjusę 
keisti. Reikia pirmiausia su
sižinoti su savo giminėmis, pa
sitarti n galutinai visiems nus
pręsti vieną lietuvišką pavardę 
priimti. Galutinai jau jeigu 
mainyti savo pavardę, tai mai
nyti į gerą t. y. lietuviškai tai
syklingą. Lengviau tam, ku
ris gali kaip nors atrasti savo 
senovinę pavardę, bet kuris to 
rr gali padaryti, turėtų imti to
kią, kuri nors lietuvių kalbo
je ausų nedraskytų. Tam tiks
lui matomai ne tik reikia seno
vinės pavardės ieškoti, bet net 
reikia su lietuvių kalbos žino
vais pasitarti, kad taisyklin
ga pavardė būtų; o to Ameri
koje Tegalima, padaryti, ka
dangi ir senovinių dokumentų 
trūksta ir kalbos žinovų trūks
ta. Tokiu būdu mes pavar- 
Ižių karštlige sirgdami ne vie
nas daug klaidų ir nemalonu
mu prisidarome. Paimkime to
kią neaiškią pavardę kaip Va
siliauskas. Lietuvoje oficialiai 
skambėjo Wasilewski, Ameri
koje, kad dviejų pavardžių iš
rengus, oficialiai persikeitė į 
visiems lietuviams žinomą Va
siliauskas. Dabar į kokią ją 
keisti? Aš esu linkęs keisti 
ją į Vasiulis, kadangi mano 
pavardė yra dokumentais su
rišta, teismo būdu pakeičiu ją 
ir jau visur esu Amerikoje ži- 
nomas kaipo Vasiulis. Bet aš 
esu čia tik vienas. Lietuvo
je visa giminė, o tarp jų ir 
mokytų žmonių yra, kurie taip
gi nori savo pavardę sulietu
vinti, o gal jau sulietuvino. 
Vienok ak niekonežinau. J,
bdžiuma, jie didesnę teisę tu-

> ri. Tuom tarpu jiems Vasiu
lis suvisai nepatinka. Jie gal 
atrado senovinę pavardę l o gal 
jiems patinka Vasys arba tie- 

■ siog Vašas, na o kad ir Vasai- 
tis; žinoma niekad ne Vosy- 

i liūs, nes tai būtų žingsnis prie 
rusų. Tokiu būdu gali išei- 

• ti taip, kad vienas mano bro
lis bus Vasys, antras Vašas, 
trečias Vasaitis,

i Vosylių pamylės, 
Vasiulis. Ar-gi

i būtų? Ta pati 
i vairios pavardės-

Ii prieiti jeigu tik pradėsime 
, pavardžių karštlige sirgti. No- 
rint-gi susitaikinti reikėtų gal 
nusileisti ir vėl reiktų pavardę 
mainyti. Gal kas mėgsta pa
vardes mainyti kaip čigonas 
arkliais, bet aš ne čigonas. To
liaus kaslink taisyklingumo. 
Girdžiu atmainytas pavardes 
Žilius, Norus, Tanis, Alek- 
sis ir tam panašiai, bet visos 
tos pavardės man atrodo ne
taisyklingos ir biauriai skam
bančios. Delko Žilinskis nega
li būti plačiai Lietuvoje žino
mas Žilis arba Naruševič — 
Naruša ar nors Naras, Tana- 
nevič — Tanas ar kaip kitaip, 
o Aleksandrovič ne rusiškai A- 
leksis, bet plačiai Lietuvoj ži
nomas Aleksa. Štai kaip ir 
gali kilti nesusipratimai gimi- 
nių tarpe be pirmesnio susiži
nojimo, tokiuose mainymuose. 
Na ir kas man galėtų šiandien 
užtikrinti, kad buvęs Mulevi
čius virtę’s Molis neturės vė
liaus virsti Mulas, arba Česnu
levičius virtęs Česnulis neturės 
virsti lietuviams paprastu Čės- 
na. Morkevičius virtęs Morkus 
neturės virsti Morka, ir tam 
panašiam mainikavimui ? Tode- 
lei mano nuomonė, kad mes su 
savo pavardėmis privalome, 
laukę taip ilgai, palaukti dar 
valandėlę kolei galėsime susi
žinoti su Lietuva. Tada tąjį 
reikalą išvildenti viešai, su
kelti visur lenkiškom pavar
dėm skerdynes ir kiekvienas 
giminės narys susižinojęs su 
savaisiais apsirinkti vieną pa
vardę, ją teisėtai priimti, vie
šai pagarsinti ir amžinai len
kišką pavardę palaidoti. To
kiu tik būdu galėsime nemalo
nių ir juokingų bei tankių mai
nikavimų išvengti. Nemainan- 
čius-gi dabar savo pavardes 
intarii patriotiškumo stokoje 
arba sakyti būk tos pavardės 
kenkia Lietuvos reikalams, o 
mainančius didvyriais vadinti, 
tai tik didelės karštligės apsi
reiškimas, vertėtų gydytojo 
pasiteirauti. Aš pats trokštu 
savo pavardę atmainyti, ir at
mainysiu kaip tik su savo gi
minėmis Lietuvoje susižinosiu, 
bet nesu liguistas kad tą dabar 
daryčiau.

. Indijoj mieste Bombei smul
kieji pirkliai tapo labai nepa
tenkinti maisto kontrolieriumi. 
2.000 pirklių, apsiginklavę 
bambuko lazdomis, buvo uža- 
takavę maisto kontrolieriaus
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Organizator.
456 Grand Str. 

Brooklyn, N. Y.

liu” — kaina $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir 3.50;
gas” —kaina 65c., 85c., $1.00, $1.25 ir $1.50; “Aukso Alto
rius” po $1.75 ir kitokią.

Jeigu nori, kad raštas atrodytą gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Ją kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50. $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dieną sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Pinigus su užsakymu siąsk:

“DARBININKAS,”
244 W. Broadvray, So. Boston, Mass.

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖN. DIENAI.
apie

Marijos Gyvenimą, Dorybes ir Jos Garbę.
Surinko Kun. M. J. D—as.

KAINA 50 CENTŲ.

Užsakymus su pinigais adresuok:

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

L. D. S. Reikalai. 11.00 LIETUVOS žENLAFIS $1.00

PRANEŠIMAS
L. D. S. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS.
Mūsų LDS. Conn: apskričio 

3-čias suvažiavimas, nutarė 
rengti išvažiavimą arba gegu
žinę.- Tas matyt yra labai nau
dinga, nes vienas dalykas, bus 
gera proga susitikti su viso ap
skričio darbininkais, o kitas 
yra, kad mūsą apskritis pa
garsės tarpe kitų kolonijų.

Tai-gi mes ir sumanėme su
rengti tą išvažiavimą gegužio 
30 d. 1919 (Decoration Da^) 
ant Linden Park, Naugatuck, 
Conn.
• Yra labai patogi vieta ir vi
siems bus prieinama.

Kad nenužtrukdžius mūsą 
darbą, prašau gerbiamąją kuo
pą bei kitą idėjinių organiza- 
ciją nieko nerengti toj dienoj, 
nes . dar ir bus kitos organiza
cijos ypatiškai užkviestos ant 
to suvažiavimo.

Dėl platesnių informaciją 
meldžiu kreiptis šiuo antrašu:

Ona Černiauskaitė,
638 No. Riverside Str., 

Waterbury, Conn.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — Ant. Jakštis, 
21 Congress Avė., 

Waterbury, Conn.
Pagelb.— Vladas Vasiliauskas, 

21 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

I Rašt. — Ona Černiauskaitė,
638 No. Riverside St., 

Waterbury, Conn.
II Rašt. — Uršulė Matuzaitė,

460 Park Avė., 
Bridgeport, Conn.

Ižidininkė — PauL Geležiutė, 
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
St. M. Danaitis,

•ji

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Svarbus susirinkimas.

LDS- 15-tos kp. susirinkimas 
bus balandžio 21 d. 7:30 vai. 
vakare pobažnytinėj svetainėj 
North 5-th St., Harrison, N. J. 
Malonėsite visi nariai atsilan
kyti. Taip-gi prisirašiusieji 
per prakalbas, nauji nariai ma
lonėsite ateiti, gausite konsti
tucijas, ženklelius ir po grąžą 
kalendorią dykai. Taip-gi pa
kalbinkite savo pažįstamus ir 
draugus prisirašyti prie L. D. 
S.

V. Sereika.

BEDARBIAMS, MAŽAI DIR
BANTIEMS IR NEDAUG UŽ

DIRBANTIEMS SVAR
BUS PRANEŠIMAS.

Pranešame lietuviams kata
likams visą Suvienytą Valsti
jų darbininkams, kad Lietuvią 
Darbininką Sąjungos 64 kuopa 
Akron, O. sutvėrė informaci
jos biurą, per kurį didžiausios 
Akrono dirbtuvės tuojaus rei
kalauja įvairiu darbininką prie 
gerą darbą ir aukštą apmokė
jimą. Nieko nelaukdami kreip
kitės: Lithuanian Building 
“Rūta” 130 Wooster Avė., 
Akron, Ohio Į B. Raštininkas
K. štaupas.

Informacijos Biuro Valdyba.
P. S. Akrone turime savo pa

rapiją, kunigą ir kitas įvairias 
lietuvią-kataliką įstaigas.

zacijos ir užraŠinėkime laikraš
tį “Darbininką” ir platinkime 
visą katalikišką spaudą. To- 
delgi LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio kuopos malonėkite 
ruoštis prie maršruto ir pra
nešti apie tai LDS. N. A. Ap
skričio Valdybai, kurios kuo
pos rengsite maršrutą ne vė
liau kaip iki balandžio 15 die
nai 1919. Būtą gerai, kad 
praneštą vietą, kur bus pra
kalbos dieną ir valandą, nes 
geriau bus sutvarkyti. Maršru
tas prasidės gegužio mėnesį.

Taip-gi da atsišaukiu į visas 
tas LDS. kuopas, kurios yra a- 
pie Bostoną, kurios da nepri
sidėjo prie LDS. Naujosios 
Anglijos Apskričio, tai malo
nėkite prisidėti užmokėdamos 
po 5 centus nuo nario ant me
tą į Agitacijos Iždą. Pinigus 
siąskite Naujosios Anglijos Iž
dininkui M. Abračinskui, 187 
Ames St., Montello, Mass.

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

LDS. N.' A. Apskričio
Pirm. V. J. Kudirka.

■“ --- *----~

kam nebūtą patogios tos nu
rodytos dienos, tai kreipkitės 
į šiuos asmenis: M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., Chicago. 
ILL; V. Balanda, 3256 S. Union 
Avė., Chicago, III. Kas nesu
tiktumėte, tai duokite kogrei- 
čiausia žinią. Bet šia proga 
būtinai visi pasinaudokite.

Komisija.

L. D. S. VALDYBOS
ADRESAI

Dvas. Vad.—Kun. F. Kemėšis, 
2634 W. 67-th St, 

Chicago, UI.
Pirm. — F. Virakas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
Sekr — Jonas E. Karosas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — A. F. Kneižis, 
244 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
Ižd. — Andr. Zaleckas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai — 
Kun. K. Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir 
J. Bakšys.

Literatiška Komisija —
P. Gudas, 
F. Virakas,
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K/Urbanavičius.

Revizijos Komisija — 
Kun. Pr. Juškaitis
M. Venis.

Redaktoriai — Pr. Gudas, 
J. E. Karosas.

Administrat. — A. F. Kneižis.

' ' A ~

ATIDAI L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO IR APIELIN- 

KĖS KUOPOMS.
Ketverge, balandžio 3 d. š. 

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

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

Nedalioj, 27 d. balandžio — 
Roseland, UI.

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

Utaminke, 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, HL

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

fot
Utaminke, 6 d. gegužio — 

Town of Lake, šv. Kryžiaus 
parapijoj.

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

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

Pėtnyčioj, 9 d. gegužio — Ra
tine, Wis.

Subatoj, 10 d. gegužio — 
Kenosha, Wis.

Nedėlioj, 11 d. gegužio — 
Waukegan, UI.

Panedėlyj, 12 geg. — Rock- 
ford, UI.

Utaminke, 13 d. gegužio — 
Spring Valley, m.
. Seredoj, 14 d. geg. — West- 

ville.Hl.
Ketverge, 15 d. gegužio — 

Springfield, UI.
Pėtnyčioj, 16 d. gegužio .— 

Collinsville, UI.
Subatoj, 17 d. gegužio — St. 

Louis, Mo.
Panedėlyj, 19 d. geg. — So. 

Omaha, Neb.
Seredoj, 21 d. gegužio — 

Sioux City, Iowa.
Pėtnyčioj, 23 d. gegužio — 

Kankakee, UI.
Subatoj, 24 d. geg. — Rock- 

dale, m.
Nedėlioj, 25 d. geg. — Garry, 

Ind.
Panedėlyj, 26 d. gegužio — 

Ind. Harbor.
Jeigu kam šios nurodytos 

dienos nebūtą patogios, tai 
kreipkitės į žemiaus nurodytus 
asmenis, o jie pasistengs per
keisti. Kur dar nėra LDS. 
kuopą, tad melstame, idant ats
kiri žmoneliai pasistengtą su
rengti prakalbas. Bus kalbė
tojas iš rytą. Taip kad gali
ma tikėtis daug ir naujo išgirs-

PRANEŠIMAS
Naujosios Anglijos'L. D. S- 

Apskričio kuopoms.
Gerbiamosios LDS. Naujo

sios Anglijos Apskričio kuopos 
rengkitės prie LDS. Naujosios 
Anglijos Apskričio maršruto, 
nes artinasi pavasaris ir kiek
vienas gėris ūkininkas eina 
dirbti ant savo ūkės, kad tu
rėtą naudą. . Todėl ir mes e- 
same tais ūkininkais' tos bran
gios LDS. organizacijas, tai 
stokime visi į darbą kaip vie
nas, o ypatingai LDS. Nauj. 
Anglijos kuopos* rengdamos 
maršruto prakalbas prirašinė- ___________
kime narius prie LDS. organi- ti. Dar kartą primename, kad

Priežastis 
Nusilpusių Nervų 
gvaminčiuose ir ken
ksminguose įgudi
muose, bet lygiai ir 
mams, bet lygiai ir 
susinervavime, dar
buose, susirūpinimuo
se, surištuose išpil
dyme mūs užsiėmimo 
reikalų. Jei pajusi, 
kad energija silpsta, 
tai nelauk iki tavo 
padėjimas pablogės, 
bet vartok

PARTOGLŲRY.
to garsaus eleksiro 
dėl nervą ir su leng
vumu vėl imsis savo 
darbo. Bonka kainuo
ja $1, šesios bonkos 
$5.00. Galima gau
ti rašant adresu: Ap
teka Partosa, 160 Se- 
cond Avė., New York 
City, Dept. L. 3. .

(G. 32)

PIRK UŽ $100 KNYGŲ G AUSI ŽEMLAPĮ DYKAI.

EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamošaus- 
kaitė (Lakštutė). Knygelė 64 pusi., ant gražios 
popieros, Kewanee, HL Kaina...............................

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
šė kun. T. Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstyta vi
sokią niekšą darbai ir taip-pat nušviečiama Kata
liką Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai
na ........................................ •................ ,.....................

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 1919 m. Iš
leido LDS. Yra vienas iš geriausią patarėją. Ja
me rasite aprašymą lietuvių organizaciją, viso
kią paveikslą, informacijų, eilių, dainą, pasakan
čią ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo ras- 
ties. 128 pusL Kaina ......................... .. .....................

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė 
Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsą 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtą būti. 
Patartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina 

PRADINĖ ARITMETIKA arba laispniškas mokinimasis 
aritmetikos arba rokundų mažiems vaikeliams, 
pradedant nuo 1 iki 100. Sutaisė P. Mikolainis 
(su daugeliu paveikslėlių). Tilžėje, 1909, pusi. 
128, (Audimo apdaru)................................... ................

PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ. Tai naujoviškiausia “Dar
bininko” išleista knygelė, kuri tinka ir katali
kams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tik
tą ir katalikams ir socijalistams. Dailiai išleis
ta, ant brangios popieros ir kaštuoja tik.................... 10

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
taliką Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina ... .$1.00 

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno lai
kraščio pradžia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudo
nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera
tas. Parašė J. Kmitas. Puslapią 48. Kaina ....

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliūtė. 36 pusi. Kny
gelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi 
šie veikalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas 

* norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti 
šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina .10 

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra 
Dievas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus 
iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų Dievo įsaky
mai? Tą knygelę verta kiekvienam perstatyti. 
Parašė F. V. Pusi. 32. Kaina..................................... 10

MALDA KNY GĖ
PULKIM ANT KELIŲ. Viena iš geriausių ir naujausią 

maldaknygią su įvairiomis maldomis. Tinka jau
nuomenei ir seniems. Ant geros popieros atspau
sta. Išleista šv. Kazimiero Draugijos Kaune. 
Perspauzdžno “Darbininkas” 1918 m. x

K a i n a: 101A Kietais drobės apdarais, raudonais 
kraštais  ........................................$1.50

102A Liauniais(Flexible) Immitation dro
bės viršeliais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais................................$1.85

102B Toki pat auksuotais kraštais.......... $2.00
103A Liauniais (Flexible) skūros apda

rais, auksuotais kraštais, apvaliais 
kampais..................................................$2.50

104B Toki pat juodos moroko skūros ap
darais ..................................................... $3.50

Užsakymus siąsdami adresuokite:
“DARBI N INK A S,”

242 W. Mroadway, So. Boston, Mass.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
•

PIRM. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., Norwood, Mass. 

VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė,
28 Story St., So. Boston, Mass. 

RAŠT. — A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., Norwood, Mass. 

KASIERIUS .— M. Abračinskas,
187 Ames St., Montello, Mass. 

KASOS GLOBĖJAI — Ona Ne- 
vuliutč, 22 Chapell st., Nor- 
wood, Mass. ir E. RoženiukS, 
148 Ames St., Montello, Mass.

Draugijos Temykit!

4

vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
vairfts ženklai: kokardos, iarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvią Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją.

Naujos organizacijos reikalaukite probą, senos gi
prisiąskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str.

NAUJOS
STASIO ŠIMKAUS — CHORAMS DAINOS.

No. 6, Aš jojau per girelę
99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

”23, “Vakarinė Daina”

30c.
7, Vai tu žirge......................................................30c.
8, Nesigraudink mergužėle . ...........................30c.
9, Sėdžiu po langeliu.....................  30c.

11, Gerkit broliukai ... .......................................... 25c.
12, Važiavau dieną ............................................. 25c.
14, Oželis ............................ ,.................................60c.
15, Mes padainuosim ir Beauštant! aušrelė 30c.
16, Šią nedėlėlę......................................................25c.
10, Motule mano ..................................................30c.
18, Ant tėvelio dvaro .........................................35c.
19, Saulutė tekėjo..................................................25c.
20, Paukštužėli ....... ...........  30c.
21, Vienas žodis ne šneka................................. 45c.
22, Vai gudri, gudri ... ..........................................50c.

“ ‘ iš Muzikalės Pjesos 60c.
Chorams imant didesnį skaitlią egzempliorią, 

nuleidžiama didelis nuošimtis.
Adresuokite:

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

MMMMMNNMMNMeNNNNN
AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevtrfnimas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkštu, nervų ir abelnas spė
kų nustojtmas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubežių, 
bet niekur negavau snvo sveikatai pnpelbos. .

■ Bet kada parelknalvau Salntarar vaistų, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervntona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimu! minė
tos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
iSslvalz, diegliai nebebade po krutinę. Vidurių režimas iinyko po užmuši
mui visų ligų. Begiu ImSnesių išgerdavau kas savaite po buteli Salutaras. 
Biterla, Ir po 3 mSni. savo paveiksle pamačiau toki skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė
ka voju Salutaras mylistų geradejul ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras:

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof. 
1707 S. Halsted St TeL Canal 6417. Chicago, HL

šią savaitę išsiunčiame L. 
D. S. kp. raštininkams agita- 
tijinią lapelių. Pasistengkite 
juos pasekmingai išplatinti.

“Darb.” Adm.

■
T

Papuošk savo narius!
Kiekvienas katalikas privalo papuošti savo namus Šven

tąją paveikslais.

“Darbininko” knygyne galime gauti įvairią Šventąją pa
veikslą ir už pigią kainą.

» •

Mes parduodame po 15c., 25c., 35c., 50 centą ir augščiaus. 

Užsisakydamas rašyk kokią nori spalvuotą ar juodą. 
Agentams duodame didžiausią nuolaidą.

Beto galima gauti visokią pastatomą KRYŽELIŲ nuo 25c. 
.ir aukščiaus.

Mes turime pastatomą ir pakabinamą kryželią, kurie nak
tyje tamsiame kambaryje aiškiai matomi ir parsiduoda po 
$1.00.

Turime visokią rožančių, škaplierią ir kitokią religiš
ką daiktą.

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: “Pulkim ant Ke- 
»» na *1 *onn *> ko. “Aniolas Sar-

Laiškams rašyti popierą ir kon vertą (bakseliais) linijuo- 
tą ir be liniją — po 25c., 35c., 50c. ir 75c.

Galima gauti paišeliu, plunksną, juodylo ir kitokią rašy
mui reikalingą daiktą. Geriausios išdirbystės Fontaninią 
Plunksną! Pamėgink rašyti su fontanine plunksna, o pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna ra
šytas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

Nusipirk naują knygą 
MARUOS MENUO

GREIT ĮŽEIS IŠ SPAUDOS NAUJAS 
TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Meilės Paslaptybės
Drama 5-se veiksmuose, 6-šiuose atidengimuose.

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

• Kaina 45 centai.
Užsakymus siąskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 

skaitlią ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pinigus.
J. V. BALTRUKONIS,

142 Tappan Street, Kearny, N. J.



%
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Vietinės žinios.
Verbų nedėlioj lietuvių baž

nyčioj per abejas mišias buvo 
nepaprastai daug žmonių. Var
gonininkas M. Karbauskas bis- 
kį sargalioja ir buvo tik ant 
sumos. Kitose apeigose jį pa
vadavo p. F. Viraks.

» Į , -

Subatcj Jonas E. Karosas iš
važiavo į Maine valstiją sakyti 
prakalbų Įvairiose lietuvių ko
lonijose.

~ J. -

P-lė Zosia Gurkliutė varosi, 
kad gauti p. Ivaškevičiaus ža
dėtą taurę už surinkimą dau
giausia parašų Bostone, arba 
Naujojoj A ilgi i jei- Sidabrinė 
taure" jai galės kliūti, ries jai 
parašų rinkimas labai sekėsi.

Sulig, žmonių šnektų, tai 
Bostone rašytis po peticija at
sisako cicilikai ir paliokai. Ki
ti, vienok, sako, kad tūli len
kai pasirašė, bet rusai,

- griežtai visi atsisako.
tai

' A. I-’. Kneižis subatos vaka
re buvo su prakalbomis Provi-

- dencc, E. I.

■ Nedėlios vakare pobažnyti- 
nėj salėj buvo LDS. 1 kp. pra
kalbos. Kalbėjo kun. Urbo
navičius ir A. F. Kneižis. Žmo
nių buvo daug. Naujų narių 
prisirašė apie 20.

Pereitą nedėlią kun. Urbona
vičius per pamokslą paragino 

a rašytis po peticija. Iš bažny
čios išėjus buvo renkama para
šai. Tai keletas tūkstančių 
parašų gauta.

Velykų vakare Marijos vai
keliai turės labai gražią pra
mogą pobažnytinėj salėj. Pro
gramas bus labai įvairus.

JEIGU KAS RADO — PRA
ŠAU SUGRĄŽNTI.

Nedėlioję, balandžio 13 d. 
Fenuil salėje pamečiau $60 su 
pocket-book ir ten buvo mano 
vardas pavardė ir adresas ant 
registracijos korčiukės.

Adomas Aleksiunas,
315 Fourth St., So. Boston.

Subatoje lietuvių parodoje iš 
kišenės pražuvo laikrodėlis, la- 
ketas ir retežėlis vertės 85 dol. 
Ant jų buvo dvi raidės J. N. 
Jeigu kas sužinotų ir praneš
tų arba sugrąžintų, gaus dova
ną.

John Navickas,
244 W. Broadwav, 

South Boston, Mass.

NAUJOSIOS ANGLUOS 
L. VYČIŲ KUOPŲ 

DOMAI.
Gegužio 4 d. įvyks L. Vyčių 

N. A. Apskričio suvažiavimas 
Lawrence, Mass. bažnytinėje 
salėje 94 Bradford St. 2 vai. po 
pietų.

Kuopos gerai prisirengkite 
ir prisiųskite po keliatą atsto
vų į šį taip svarbų suvažiavi
mą.
, L. čebatoriutė,

L. Vyčių 78 kp. Pirmininkė.

gi progą susirašinėti su .gyven
tojais kuoįvairiausių šalių yra 
labai, labai naudingas daiktas, 
taip iš atžvilgio morališko (do
riško), kaipo ir medžiagiško 
(biznio); tą, regis, nereikia 
nei plačiau aiškinti, nes šį da
lyką kiekvienas gerai supran
ta.

Su pagarba,
Kaz. Vidikauskas,

2833 Livington St., 
Phiiadelphia, Pa-
P. S. Gi vadovėlių-mokintu- 

vių tarptautinės kalbos — ES
PERANTO, galima gauti pas- 
mane, arba pas p. Alb. Trečio
ką, 319 AValnut St., Newark, N. 
J. ir “Darbininko” knygyne- 
Vadovėlis kainuoja $1.00; gra
žiuose audeklįniuose apdaruo
se — $1-25.

rios nori parduoti savo tavorų 
Lietuvoje.

Atstovo užduotis bus sužino
ti, ko Lietuva reikalauja ir 
gauti nuo Lietuvos žmonių už
sakymus ant tavoro, o tada, 
tuojaus po kelių atidarymo pa
siųsti tą tavorą į Europą.

Nors Bendrovė neseniai susi
tvėrusi, bet laike trijų mėne
sių savo gyvavimo sutraukė 
gan didelį kapitalą. Dabar 
pradėjo didesnę agitaciją va
ryti, kad gavus daugiau šėri- 
nininkų, peš pasiuntimas ats
tovo šiais laikais nemažai lė- 
šuos. Žinoma pelnas nuo ats
tovo kelionės taip-gi bus nema
žas. Pranešama, kad jei ats
tovui pasiseks nors pusę tiek 
atsiekti kiek tikėta, tai Bend
rovė nepardavinės daugiau Se
ni, nes iš pelno turės pakak
tinai kapitalo.

D/kRBTNINKAS

MES LAUKIAME Į 
NAMUS GRĮŽTAN

ČIUS.
Bet daugiaus negu vie

nas milijonas kareivių 
dar liko užjūryje. Mes 
turinje' juos palaikyti, 
aprūpinti maistu ir dra
bužiais iki pasekminga 
ir pastovi taika bus už
tikrinta. Prisidėk prie 
“Pergalės” Laisvės Pa
skolos — “Pergales” 
Penktosios. Mes turime 
išmokėti, savo teisingas
skolas kurios padėjo mums išlaikyti iki pergalės lai
mėjimo. Mes turime aprūpinti sužeistuosius, išgy
dyti sergančiuosius ir ligotus. Mes turime išlaikyti 
paasulio pasitikėjimą.

“PERGALĖS” LAISVĖS PASKOLĄ tą padarys.
PATRIOTIŠKAI TAUPYK DĖL PASEKMINGOS TAIKOS

ANKSTI PIRK
Bent kokioje Bankoje — Už gatavus pinigus ar ant išmokesčio. 

Naujosios Anglijos Laisvės Paskolos Komitetas.

O! Mano Vaikeli! 
Mano Vaikeli!

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

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

JONAS ENDRUKAITIS,
24 Avė. Marchand Of Fulleom 

Montreal, Canada.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS

l 
“DARBININKĄ.”

REIKALAUJA KVITŲ 
NUO TAKSŲ.

Svetimtaučiams, kurie ren
gias grįsti į Europą praneša
ma, kad nuo jų yra reikalauja
ma kvitos ar kitokio prirody
mo, kad jų taksai nuo ineigų 
yra išmokėti. Tas prirody
mas turi būti suteiktas jo pa
ties arba jo taksų kolektorių- 
darbdavlų. Be to neišduodama 
pasportų ir neišleidžiama ant 
laivų.

Kad veltui negaišinti nei sa
vo.nei valdžios laiko ir išsisau
goti įvairių nemalonumų, ge
riausiai turėti su savim visas 
kvitas už išmokėtus taksus ar 
jei dar tie taksai pilnai neišmo
kėti ar neapskaitliuoti, tai nors 
pilną pranešimą ‘visų ineigų 
nuo 1 d. sausio, 1918 m.

Nuo kiekvieno neapsigyve
nusio ateivio Įstatymai reika
lauja išrinkti taksų 12 nuoš. 
nuo visi) uždarbių pradėjus 
nuo 1 d- sausio, 1918 m. ’ Jei 
dalį tų taksų darbdaviai yra 
jau palaikę iš algos, arba jei 
visi taksai išmokėti ir popie- 
rai dėl ineigų kolektorių induo- 
ti, reikia turėti paliudijimą, 
kad būtų galima parodyti ant 
pareikalavimo, nes be jo pas
portų neišduoda.

Tuos, kurie dėl kokių nors 
priežasčių neturi kvitų, ragina
ma išgauti nuo darbdavio pa
liudijimą, kiek jie praėjusiais 
metais uždirbo.

Tie visi dalykai yra labai 
svarbūs, nes dabar tūkstan
čiai svetimtaučių sulaikoma 
uostuose tik dėlto, kad jie ne
gali išpildyti to reikalavimo.

P. S. Prie progos primename 
kad Įvairiais nesusipratimais 
dėl taksų galima kreiptis Į Lie
tuvių Biurą, iš čia, be papras
to paaiškinimo, kuris siunčia
mas laiško rašytojui, siunčia
mas dar pranešimas, ar ir patą 
laiškas angliškai perrašytas į 
valdžios Įstaigas, kurios tais 
dalykais rūpinas. Biuro adre
sas:

VYKINA ROJŲ.
Vengrijoj raudonoji valdžia 

paskelbė visos “pramonės so
či alizavimą.” Prašalino viso
kius persiskyrimų suvaržymus. 
Vietoj tikybos mokyklose įves
ta revoliucijos istorijos ir ko
munizmo tikslų išguldymas.

Raudonoji armija smarkiai 
organizuojama. Privatiniai gy
ventojai nuginkluojami. Ne
paklusnieji kolabiausia bau
džiami. Visi senosios val
džios perdėtiniai gaudomi ir 
uždarinėjami į kalėjimus.

VOKIEČIŲ OFICIERIAI 
REMS RAUDONUOSIUS.
Būrys Vokietijos oficierią, 

buvusių po maršalu Mackense- 
nu, Įstojo Į Vengrijos Raudo
nąją armiją. Jie prigelbės tą 
armiją sudaryti ir išmuštruoti.

Lithuanian Bureau, 
6 West 48-th Street, 

New York City.

Lenkų kariuomenė trauki
niais bus pradėta gabenti į Len
kiją bal. 15 d. Lenkų karei
vų) Francijoj yra 50000. Juos 
visus pergabenti truks apie 30 
dienų.
............ -a —- 
ŠVENTO JONO EVANGELISTO 

PAŠALPINĖS DRAUGUOS 
VALDYBA .

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Motiejus Žioba,

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

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

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

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

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

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 "Wmfield 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.

SUSINĖSIMAS SU 
LIETUVA.

Bal. 2 d. buvo pranešimas iš 
Washington, D. C. kad jau gali
ma siųsti pinigus į Lietuvą. 
Bet šiandiena Federal Reserve 
Banka praneša kad tas leidi
mas siųsti pinigus į Lietuvą y- 
ra atšauktas ir nebus galima 
siųsti pinigų pakol nebus gau
tas vėlesnis pranešimas iš val
džios.

Lietuviai kurie norėtų pa
siųsti pinigus į Lietuvą turėtų 
tėmyti laikraščius, nes laikra
ščiuose bus pranešta kada bus 
galima siųsti pinigus ir laiš
kus. Pakol nebus laikraščiuo
se paskelbta, lai liętuviai ne
duoda savo pinigus agentams, 
nes jokia ypata ar įstaiga ne
gali tų pinigų persiųsti į Lie
tuvą.

4-th St.

Siutai

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 Ticknor st., S. Boston, Mssa. 

Tel. S. B. 1404—W.

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

MRS. B. ANUFREVIčIENĖ,
7 IVoodbury Str., 

Lee Park, VVilkess-Barre, Pa.

Siutai

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

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

Lietuvis Dantistas
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.

• I

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
tmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

5

PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

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

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.
Čeverykų kainos nuo 84 iki $10.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

S. H. HARRISON CO

Paieškau . giminhj: dviejų švo- 
gerių ir sesučių Onos Augustina- 
vičiutės, B. Mikalausko ir Jurgio 
Jakniūno, Vilniaus gub., Žiežma
rių parapijos. Pirmiaus gyveno
me visi So. Boston’e, Mass. Aš 
apie juos nieko nežinau jau kokie 
5 metai. Patįs arba kas kitas, pra
neškite šiuo adresu:

Jonas Žilinskis,
127 George St., Jackson, Mieli.

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

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 

geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PR1E DOBCHESTEK ST.:

Valandos Nedaliomis"
nuo 9 vaL ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vikare. Ik! 4 vai. vakare.

Tel. So. Bctoc 270

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima iasiiaUtti ir liatavūskai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

GERA PROGA VISIEMS.
Vienas iš labai žymių Suvie

nytose Valstijose amerikietis 
esperantininkas, būtent: Mr. 
James F. Morton, Ir., 211 West 
138-th St., New York, N. Y. 
ruošia didelį, viso svieto espe
rantininkų “Adresarą,” tai y- 
ra, surašą antrašų (adresų). 
— Gi į tą didelį veikalą kiek
vienas esperantininkas gali dy
kai patalpinti savo antrašą. To- 
delei kiekvienas lietuvis espe
rantininkas, kuris geidžia su
sirašinėti su esperantininkais 
kuoįvairiausių tautų ir genčių 
viso pasaulio, lai pasinaudoja 
šiaproga — lai tuojaus pasiun
čia savo antrašą p. J. F. Mor
ton’ui, arba man, ingaliotam 
per jį rinkti antrašus. Gi prie 
antrašų, trumpai, galima pa
žymėti savo užsiėmimą-profesi- 
ją. O tie, kurie dar nemoka 
tarptautinės kalbos —Esperan
to, T ‘
mokinties, taipo-gi gali atsiust 
man savo antrašus delei patai-1 jau turi padariusi sutartis su 
pinimo į “Adresarą.” Turėt ^augeliu Amerikos firmų, ku-

J. J. Roman.

LIETUVOS PREKYBOS 
BENDROVE RENGIA- - 
SI SIŲST ATSTOVĄ 

LIETUVON.
Už kelių savaičių Lietuvių 

i Prekybos Bendrovė mano pa- 
het mano ją ūmai pradėt siųsti savo atstovą į Lietuvą su 

*-_-*■= T.- * . ' I prekybos reikalais. Bendrovė

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
359

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.

AUŠROS VARTŲ M. D. , 
DRAUGYSTES VALDY

BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

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

VICE-PIRM. — J. Stonis.
23 Cha ries PI., Athol, Mass. 

PROT. RAST. — A. Rolls,
23 Cha ries Pi.. Athol, Mass. 

FIN. RAST. — V. Matulis,
Wln<lsor House, Athol. Mašs. 

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

KASIERIUS — P. Paščius.
35 Elne St, Atrol, Mass. 

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

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

Aušros Vartų M. D. Draugija laiko 
susirinkimus kas pirmą ntaminką mė
nesio 7“30 vai. vakare savo svetainėje. 
Oak St, Mass.
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Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

VYRAIXIR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas neviržkina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose,, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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 vartojau 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 

Teatro. BOSTON, MASS.
___  Nedėldieniais ir šventėmis 

9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pi-tų.
Ofiso valandos

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

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

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus pulką LDS. Kalendoritj dykai. 
Taip-gi galite gauti visokią knygelią, 
maldaknygią “Pulkim ant kelią." 
Kreipkitės pas:

Vaclovą Sereiką, 
170 Tappan St., Kearney, N. J.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

128 Heath St, Rorbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,’

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

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

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

i i

TEISINGIAUSIA IR GE- i 
KLAUSIA LIETUVIŠKA ! 

A P T I Ė K A.
Sutaisau receptus su di

džiausia atida, nežiūrint, 
, ar tie receptai Lietuvos ar 
; Amerikos daktarų. Tai 
I vienatinė lietuviška aptie- 
! ka Bostone ir Massachu- 
! setts valstijoj. Gyduolių ga- 
! lit gaut, kokios tik pasau- 
1 lyj yra vartojamos. Galit
• reikalaut per laiškus, o aš
• prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
! Aptiekorius ir SavĮninkąs 
’ 226 Broadway, kamp. C St, 
; SOUTH BOSTON, MASS. 
[Tel. S. Boston 21014 ir 21013!

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adrnos Gydo visokias li«as
l-8P.M7-9P.il. Prakirta Akintas.

419 Boylston St, Boston, Mass.
11

-234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
9-1 1 RYTC NEWARK. N: J.
2-4 po putu Telefoną* 91
e-S VAKARI Market

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražiu
Vartok tą mostj, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nw> veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžt» 
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini doleri arba stampomis.

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

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSi., PHaddphia, fa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*;

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

NadeKeafo iki 4 nopHta. «

Bell Pbone Dickinaan 3095 M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermtfugi inltlki plauku slinki

mu, praialina pleiskanas. niežėjimą 
odos galvos. angina pi sukus priduoda 
ma jėma reikalinga maiata.

Dennafuga padarys kad Juafl Plan
kai bus tankus ivelnus ir skaistus.
. Oda Justi galvoje bus tyra, pleis

kanos iinyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai išbandymui aampala.

Prismikite 10 c. stampomis persiun 
timo lėžu. gausi ižbandymai dežiute 
Dermafuroe ir broli ura.

ARGU. SPECIALT1ES CO.
BOX 87. • PMILAOCLPHIA. RA.




