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Bolševikai jau išvyti iš Vilniaus.
Nėra tikros žinios, kas už 
ėmė Lietuvos sostinę.

< • ___

BOLŠEVIKAI NETEKO 
VILNIAUS.

• London, balandžio 22. — Su
lyg Rusijos oficialio pripažini
mo bevieliu telegrafu bolševi
kai neteko Vilniaus. Praneša
ma šitaip:
“Priešininkas užatakavo Vil

niaus apygardoje su didoko
mis jėgomis, perskriodė mū
sų linijas ir užėmė miestų.”

RAUDONŲJŲ VALDŽIA 
VENGRIJOJ NUVERSTA.
Jau pereitų subatą Vengrijos 

užsienio reikalų ministeris 
Kun Darbininkų ir Kareivių 
susirinkime pasakė, jog Rumu
nijos jėgos nesulaikomos ir jog 
raudonoji armija krinka. Da
bar Paryžiuje gauta oficialė ži
nia, jog Budapešte raudonų
jų valdžia nuversta.

Vokiečiai atakavo amerikonus Kaune
Lenkai pripažįsią

Lietuvą.

t

Tuoj siųskime atstovą 
Lietuvon.

Paryžius, bai. 22. — Lenkų 
kariuomenė paėmė svarbų ge
ležinkelių centrų. Baranovičius 
ir Novogrodeką, į pietus nuo 
Vilniaus, kartu ir patį Vilnių. 
Taip praneša telegrama iš 

Varšavos. Visa geležinkeliu 
iki

VOKIEČIAI ATAKAVO i 
AMERIKONUS KAUNE.

New York, bai. 21. — Nuo 
lietuvių atstovi! Paryžiuje A- 
merikos Lietuvių Taryba ga
vo pranešimų, kad. Kaune vo
kiečių kareiviai buvo užpuo-

limia nuo Vilniaus i pietus 
Lydos yra lenkų rankose .

(Iš to išeina, kad Lietuvos 
sostinė iš vieno mūsų neprie- 
teliaus rankų pateko į kito. 
Nėra žinios ar dėlto prasidės 
kariniai veikimai tarp lietuvių 
ir lenkų ar ne. Bet Vilniaus 
likimas bus išrištas ne kardu, 
o taikos konferencijoj. Vil
nių iš lenkų galime atgauti 
prirodymais Vilniaus lietuviš
kumo, diplomatija. Iš Rusi
jos bolševikų tuo keliu nebūtų 
galima atgauti, nes jie nesi- 
rokuoja su talkininkais. Bet 
minėtoji žinia reikalauja pa
tikrinimo. Kad bolševikai iš
vyti iš Vilniaus, tai faktas. 
Gal. pasirodys, kad lietuviai iš
vijo, o ne lenkai.)

ITALAI BOIKOTUOJA 
KONFERENCIJĄ.

Italijos premjeras ir užsie
nio reikalij ministeris nesilan
ko į taikos konferencijų. Tų 
daro išreikšdami nepasitenki- 

- dajuaų, kad konferencija jngmi- 
pažįsta jai miesto Fiume.

------- •—
PRISIRENGĖ BALSUOTI.

Vokietijos valdžia nesiryžo 
nei priimti, nei atmesti talki
ninkų išlygų. Nors dar išly
gos nežinomos, bet gali spėti, 
jog bus sunkios. Tai valdžia 
ryžosi pavesti žmonių nubalsa- 
vimui. Prie to viskas jau 
prirengta, balsavimo būdas ir 
vietos jau nuskirtos. Tų ga
lės labai greitai padaryti. Po 
poros dienų po inteikimo vo
kiečiams išlygų talkininkai 
gaus atsakymų ar Vokietijos 
žmonės sutinka priimti tas iš
lygas ar ne-

APGARSINIMAS IŠ 
VOKIETIJOS 

parašytas Amerikos 
kareivių kurie dabar 
yra užjūryje. •

KAD JUS NAMIŠKIAI galėtumėt pradėti suprasti kokia 
stebuklinga vieta atrodo Amerika jos ištremtiems sūnams, 
jūs nieko nesigailėtumet, kad padarius jų verta jų svajonių. 
Užlaikykite jos garbę nesuteptų.

UŽMOKĖKITE AMERIKOS PERGALĖS SKOLAS.
A. E. F.

lę Amerikos Raudonojo Kry-i 
žiaus misijų. Pranešime nesa
koma kokių dienų tas buvo ir 
kas iš to išėjo. Dadedama, 
jog vienas lietuvis kareivis 
buvo užmuštas, beginant a- 
merikonus. Kablegrama skam-

“Amerikos Raud. Kryžiaus 
misija buvo vokiečių kareivių 
užpulta Kaune. Vienas lietu
vi ų kareivis, gynęs ameriko
nus buvo užmuštas. Tas su
kėlė didžiausių pasibiaurėjimų 
Kaune ir didvyrio laidotuvės 
virto demonstracija prieš vo
kiečius.”

Čionai Raudonojo Kryžiaus 
valdyba negavo pranešimo a- 
pie užpuolimų ant misijos. 
Kaune veikianti misija yra 
dalis pasiųstosios į Lenkiją. Iš 
kokių asmenų misija susideda 
nežinia, nes ji suorganizuota 
Paryžiuje.

Toliau kablegramoj prane
šama:

“ Amerikos Raudonojo Kry-> 
žiaus valdyba tarėsi Paryžiuje 
su Lietuvos delegacija ir siun
čia į Lietuvų laivus, priliuo- 
duotus maistu ir vaistais- Su 
Amerikos ’ Raudonuoju Kry
žium padaryta sutartis siųsti 
maistų, drabužius ir vaistus į 
Lietuvų iš savo sandėlių Ko
penhagoj. Kaunas patapo bu
veine talkininkų atstovų Lie
tuvoje.

“Lietuvos neprigulmybė aiš
kėja. Taikos konferencija ne
trukus pradės svarstyti Baltiš
kų valstybių, Finlandijos ir 
Estonijos, Latvijos ir Lietu
vos klausimus.

“Lenkai ketina pripažinti 
Lietuvos neprigulmybę ir pa
daryti sutartį išvien kariauti 
prieš bendrų priešininkų-bolše- 
vikus. Kova mūsų didvyriš
kos armijos prieš Rusijos bol
ševikus eina pasekmingai.

“Talkininkai siunčia į Lie
tuvų misijų ^tyrinėti tenykštį 
padėjimų.”

■5
NAUJAS BURBULAS TAI

KOS KONFERENCIJOJ.
• T

Besvarstant taikos konferen
cijoj Italijos reikalavimų pri
pažinti jai Jugo-Slavijos mies
tų Fiume ir rytinį Adriatikos 
pakraštį, išlįįlo naujas slap
tas sutarimas tarp talkininkų 
ir Japonijos. Mat Japonija 
nenorėjo, kad Chinija stotų ka
rėn, o kiti talkinusiai norėjo. 
Tai Anglija, Francija. Rusija 
ir Italija sutiko Japonijai pri
pažinti Šantungo pusiausalį, 
jei Japonija sntihr žagti karėn 
Chinijų. Japonija dėlto' ne
norėjo Chinijos kišimosi ka
rėn, kad tas jų gali išjudinti 
ir sustiprinti. Minėta sutar
tis buvo slapta.

NUBALSAVO PRIEŠ 
PĘOHIBICIJĄ.

Naujojoj Zelandijoj buvo 
balsavimai ar įvesti prohibici- 
jų ar ne. Didžiuma piliečių 
balsavo prieš prohibicijų.

DINAMITO SPROGIMAS 
LAWRENCE.

Bai. 22 d. Lawrence, Mass. 
tapo trys namai dinamitu ap
griauti. Juose gyveno darbi
ninkai, sugrįžusieji darban. 
Spėjama, kad dinamitų padė
jo “streikininkai.” Sprogi
mas apsėjo be žmogiškų aukų.

Iš Washingtono atvyko dar
bo sekretorius Wilson ir jis 
bandys užbaigti audėjų strei
kų.

PASIBAIGĖ STREIKAS-
Berlino bankų darbininkai 

buvo sustreikavę. BaL 22 d. 
suistaikė.

Pergales Laisvės Paskola
Bent kokioje B&nkoje—Už gatavus pinigus ar aut

Naujosios

CLEVELAND, OHIO.
Susirinkimas LDS. 51 kuo

pos bus nedėlioj bai. 27 d. tuo
jaus po mišių 1420 E. 31 St., I 
Goodrich name tuojaus po mi
šių. Kadangi gavom iš cent
ro svarbių- dalykų, tai kiekvie
nas narys tegul pribūna. At
siveskite naujų. Nepamirški- Į 
te, kad LDS. 57 kuopa tųpa- 
čių dienų turės balių ir teatrų 
“Iš meilės.” *

Turėdamas fonte- 
ninę plunksnų, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai 

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

Užsakymų kasdien gauname 
apščiai ant visokių daiktų. 0 
žinote, kad prie užsakymų duo-I ________

Į dama dykai Lietuvos žemla- 
’pULpiai.

Vos pra- 
prie go- 
jį pasie- 
Trys šo-

ATSTOVAS STAČIAI I 
LIETUVĄ.

Amerikos Lietuvių Krikščio
nių Demokratų tarpe jau nuo 
senai pienuota siųsti tiesiog į 
Lietuvų savo žinogus-atstovas, 
kad mūsų organizacijų reika- ' 
lūs tenai atstovautų, kad tie
siog iš Lietuvos mums teisin
gas žinias priduotų ir kad A- 
merikos lietuvių krikščionių 
demokratų reikalavimus kas- 
link jų Lietuvoje likusių saviš
kių giminių ir turto galėtų 
kaip reikiant atlikti.

Tasai sumanymas jau 'gV-' 
vuoja antras ar trečias metas, 
nuo to laiko, kuomet yra į- 
steigtas prie LDS. organizaci
jos “Lietuvon Grįžimo Biu
ras.” Tiesų pasakius jau ir 
tas “L. Gr. Biuras” atliko or
ganizavimo pradinį darbų, bet 
karei tęsiantis negalima buvo 
perdaugiausia ko toje srityje 
nuveikti, nes buvo įvairių var
žymų ir trukdymų kurių per
galėti nebuvo galima.

Dabar taikai artinantis L. 
D. S. organizacija privalo vėl 
tų viskų atnaujinti ir visų 
“Lietuvon Grįžimo Biuro” in
formacijų sandėlį tinkamai su
naudoti , o tuomi tikslu reika
lingi du dalyku: 1-ma, tuojaus 
atnaujinti to “Lietuvon Grįži
mo Biuro” veikimų, registruo
jant amatninkus, specijalistas, 
darbininkus, prekėjus ir vi
sokių užsiėmimų ir profesijų 
žmones. 2-ra, reikia tuojaus 
pasiųsti į Lietuvų tokį žmogų, 
kuriuomi visi krikščionys de
mokratai pilnai pasitiki, kad 
jisai galėtų to mūsų “Lietuvon 
Grįžimo Biuro” reikalus ir ki
tus katalikams brangintinus 
dalykus tinkamai atstovauti ir 
tarpininkautų Amerikos lietu
vių reikalavimų išpildyme, 
kaipo tai suieškant- gimines, 
suieškant tinkamų vietų įsikū
rimui amatninkų, profesijona- 
lių bendrovių, persiunčiant į 
Lietuvų pinigus ir daiktus ir 
tiems panašiuose dalykuose-

Taip sakant, kad “Lietu
von Grįžimo Biuro” būtų ant
roji ranka ir antroji akis, kad 
viskų galėtų matyti ir žinoti 
kas žinot ir matyt būtinai yra 
reikalinga. 
4 Tų viskų mes turime būtinai 
tuojaus padaryti, sakau tuo- 

! jaus be jokio atidėliojimo.
* Tam dalykui atlikti iškaščių 
padengimui turime tuojaus su
daryt tam tikrų kapitalų, ir jei 
tik tikrai norėsime, tai žinoma, 
kad nesunkiai tų viskų ir pa- dytas blankas o jei persikėlė- 

Į darysime.
Bent kiek sunkiaus bus su

rasti tam darbui tinkamų žmo
gų, nes čia reikia ir gabumo 
ir teisingumo ir vardo tokio,

tų, bet visi juomi galėtų pasi
tikėti. 0 aš manau, kad ir to
kio žmogaus suradimui daug 
laiko neužims.

Tai-gi visi krikščionių demo
kratų veikėjai kas turite tame . 
dalyke bent kokį sumanymų ar 
pienų jau sugąĮvotų, meldžia
me tuojaus kogreičiausia pri
siųsti šiuo adresu:

“Liet. Gr. Biuras,” 
242-244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kviečiame visus prie bend

ro veikimo: LDS- kuopas, L. 
Vyčių centrą, ir. kuopas, Mo
terų Sųjungos Centrų ir kuo
pas, Rymo Katalikų Federa
cijų, L. R. K. Susivienijimą, 
vienu žodžiu tariant, visas čia 
invardintas ir neinvardintas 
lietuvių organizacijas, kurios 
save krikščionių demokratų 
organizacijomis skaitosi..

Mes turime su Lietuvos kri
kščioniais demokratais turėt 
nuolatinius susinėsimo ryšius 
ir taip sakant politišku žvilgs
niu dėlto, kad mes privalome 
veikimuose vieni su kitais ko- 
ardinuotis daugelyje ekonomiš
ko turinio klausimų išrišime.

Dabar Europoje šaltinis vi
sokios idėjinės kovos, takti
kos, pažiūrų suderinimo ir prie 
gyvenimo aplinkybių pritaiky
mo būdų; ten dabar kunkulia- 
vimo perijodas. Tenai dabar 
įvžririų partijų ir srovių plat
formų perorganizavimo laikas, 
jie tenai veikia visi kiek jų spė
kos valioja, o mes turime nuo 
jų neatsilikti, bet nuolatos su 
jais koardiftuotis visokiame 
krikščionių demokratų veiki
me, kaip idėjos taip lygiai 
praktikos žvilgsniu.

Todėl aš manau, kad šitų 
mano atsišaukimų Amerikos 

, lietuviai krikščionys demokra- 
, tai perskaitys su tinkama ati

da ir savo patarimų, pienų, ir 
. užuojautos su parama nesigai- 
į lės.
• ’ “Liet. Gr. Biuras” to viso 

nuo tamistų laukia ir meldžia, 
su savo patarimais ir nurody
mais nevėluoti, nes dabar yra 
pradėti išdirbinėt pienai kaip 
tų sumanymų greičiau ir pa- 
sekmingiau gyvenime įvykinti 
ir kad jisai kodaugiau Ameri
kos lietuviams, Lietuvos lietu
viams, o ypač darbininkams 
naudos atneštų.

“Liet. Gr. Biuro” vedėjai
F. Virak’s.

Prierašas. Visi kurie turite’ 
į “L. Gr. Biurų prisiuntę išpil-l

1

PAKAPĖ, Ukmergės apskr.
Vasario mėn. 5 dienų šių me

tų jaunikaitis išvažiavo į miš
kų parsivešti malĖų, bet kely 
patiko jį nelaimė, 
važiavo pusiaukelėj 
jaus ir norėjo sustoti, 
kė vokiečiij kulkos,
viniai pataikė į krūtinę. Jau
nikaitis žuvo vietoje. Vokie
čiai teisinas, sako šovę į zui
kį ir netyčiomis pataikę į žmo
gų. Bet tai nepasiteisinimas.

Toksai pat atsitikimas buvo 
vasario mėn. 6 dienų. Iš Ja- 
navos išvažiavo parapijos mi
licija savo reikalais į Kulvų. 
Milieijantams bevažiuojant 
pradėjo šaudyti. Šie sustojo 
ir pradėjo dairytis kame daly
kas. Juos šaudė vokiečiai, 
kurie pribėgę prie milicijantų 
sakėsi apsirikę ir manę, kad 
tai yra bolševikai, o ne mili- 
cijantar““~~ —----------------

Sugrįžę milicijantai nuėjo 
skusti komendantui; komen
dantas atsakė, kad tai ne jo 
dalykas ir paprašė išeiti iš 
kambario. ’ -«

A. Š.
Ties Gazenpota vokiečiai už

mušė 4 bolševikus ir pas kiek
vienų rado ne mažiau 30.000 rb. 
Net vokiečiai nustebo kas per 
idėjos žmonės tie bolševikai.

L. S. B.
(“Tiesos Kardas”)

Z
BRIGHTON, MASS.

Gegužio 17 d. subatos vaka
re Lietuvių Kooperacijos sa
lėje 26 Lincoln St. Brighton, 
Mass. Cambridgeiaus Vyčių 18 
kp. statis scenoje 4-rių veiks
mų didelį ir gražų1 veikalų 
“Valkata.” Kitos kuopos ir 
draugijos malonėkite ant to 
vakaro nerengti. Bet visi vie
tiniai ir apielinkių lietuviai a- 
teikite pamatyti “Valkatų.”
Prašo LDS. nariai ir rengėjai.

Sekančiam numeryje bus il
goka biografija pirmojo Lie
tuvos prezidento A- SMETO
NOS.

pildėte ir neprisiuntėte, tai 
tuojaus išpildykite ir prisiųs- 
kite, kad viskas būtų lik lai
ko tvarkoje, nes ne tuomet 
laikas šunis lakyt, kuomet jau 
reikia eit medžiot. “Liet. Grįž. 
Biuro” blankų galima visuo- • 
met gauti mūsų biure adresuo
jant laiškus šitaip: Liet- Grįž. 
Biuras, 242-244 W .Broadway, 
So. Boston, Mass.

te į kitų vietų, tai tuojaus pri- 
siųskife savo naujų adresų, 
kad gavus žinias apie grįžimų 
Lietuvon tuojaus galėtume 
jums lašikais pranešti taip

I prieš kurį krikščioniu demo- kaip -kad mes ir jūs norite.

F. V.
Redakcijos prierašas. Labai 

paremiame LDS. prezidento 
laiku pakeltų klausimų. Be 
atidėliojimo turime siųsti ats
tovų Lietuvon. Yra viltis, 
kad neužilgio įvyks taika su 
Vokietija ir kelionė Lietuvon 
palengvės. Sumanymas siųs
ti atstovų Lietuvon kįla iš L. 
D. S. tai toji organizacija ga- 

, lėtų baigti tuo dalyku rūpintis, 
o plačioji katalikiškoji viSuo- 

I menė ir organizacijos turėtų 
' paremti.



Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergajs ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų 
)tm<a.

“DARBININKAS”
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LIETUVIAMS ŽINOTINA,
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus pulką LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokią knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelią.” 
KreipkitSs pas:

Vaclovų Sereikų,
170 Tappan St., Keamey, N. J.

KAIP GALIMAS BENDRAS 
DARBAS.

Galime pripažinti, jog Ame- 
rikos lietuviai, stojantieji už 
Lietuvos neprigulmybę, suda
ro politikoje bendrą frontą. 
Katalikai ir liberalai sueidinė- 
ja laiks nuo laiko, svarsto po
litiškus Lietuvos klausimus ir 
nutaria, kas veikti. Sulyg 
sutarimo ir veikiama. Pla
čioji visuomenė, vienok, neturi 
progos veikti sujungtomis spė
komis. Plačioji visuomenė 
stojanti už Lietuvos neprigul- 
mybę, dėl srovinių skirtumų 
negalėjo nuolatai veikti bend
rai. - '.

Parašų rinkimo darbas pa
rodė, kaip visa visuomenė be 
atsižvelgimo į sroves gali būt 
užkinkyta bendran darban. 
Tas buvo padaryta šitaip: a- 

bieją srovių Tarybos nutarė 
šaukti lietuvius rašytis po pe
ticija ir rinkti parašus prielan
kią svetimtaučių. Pildančiam- 
jam Komitetui Tarybos pave
dė užriktuoti visuomenę. Di
džiumoj kolonijų tas darbas ė- 
jo be jokių užsikirtimų. Ir ka
talikų ir liberalų visuomenė 
matė darbo syarbą ir neieško
jo priekabių, nes prie to dar
bo paskatino autoritetiškos į- 
staigos. Teisybė, kaip va Chi
cagoj, New Havėne, Ct. ir gal 
kitur išlindo libefališkas Pi- 
lipas iš kanapių. Bet tas ne 
kiek teužkenkė darbui.

Jei koks bendras darbas bū
tų bandoma užvesti be aug- 
ščiausiąjų įstaigų autorizavi- 
mo, tai jis jokiu būdu negali 
būt pasekmingas. Nuo senai 
girdėjome, kad Elizabetho, 
N. J. kolonija buvo sumanius 
bendrai aukas rinkti. Ir ką- 
gi? Pasiliko daugelio kolo
nijų užpakalyje. Panašiai no
rėta daryti Antonijoj, Ct. Ne
sisekė. So. Bostone mėginta 
sudaryti bendrą komitetą, šau
kti pašalpinį seimą ir šelpti 
Lietuvą maistu ir drabužiais. 
Gorų pasekmių nebuvo galima 
tikėtis, nes nebuvo augščiau- 
siąjų įstaigų au: nrizavimo.

Iš to išeina, kad bendrą dar
bą atlikti turi nutartį Tarybos 
ir Pildantysis Komitetas turi 
užrikuoti visuomenę.

Nesenai mus pratinksmino 
žinia, kad keliai i Lieuvą atsi
daro ir kad ga-inie šelpti Lie
tuvą maistu ir drabužiais. A- 
tėjo baisiai svarbi valanda ir 
sudėję rankas negalime sėdėti. 
Reikia jėgų sujungimo, reikia 
pakratyti kišenius iki dugno. 
Kad tų padaryti, tai reikia su
daryti vienų frontų visų lietu
vių, sutinkančių šelpti Lietu
vą maistu ir drabužiais. Tų 
frontų privalo pado-yti mūsų 
Tarybos ir jos privalo Pildan
tįjį Komitetų užkinkyti į vi
suomenę. T . |>-įsipils
aukos nupirkimui maisto ir 
moterys prikimš .?kr;i.ias dra
bužiais.

Čionai kiekvienam kils klau
simas kaip suvienyti srovių vi- 
suomense į vienų frontų. Kas 
nors gal turi geresnį, lengviau 
išpildomų ir srovėms prieina
mesnį pienų, bet mes nuo sa
vęs štai kų pasakytume:

Atsiminkime šlovingo prez. 
Wilsono lietuviams autorizuo
tų Lietuvių Dienų. Veikėme 
•tuomet sutartinai ir turėjome 
pusėtinas pasekmes, 
sulyg sutarimo buvo siųstos į 
Amerikos Raudonųjį Kryžių. 
Dabartiniame momente mes 
turėtume kų nors panašaus su
tarti. Tarybos turėtų sutar
ti ir paskelbti pavyzdžiui Lie
tuvių Savaitę, ' kurioje visose 
kolonijose būtų padaryta^ mil
žiniškas piniginis ofensyvas. 
Kaikuriuose miestuose gal būt 
galima bus išgauti leidimų vie
šai aukas rinkti ir nuo svetim
taučių. Aukas būt galima su
tarti siųsti į Amerikos Raudo
nąjį Kryžių. ’

Prisiminus 'apie Lietuvių 
Dieną daugeliui kils galvon vi
sa liūdna istorija su toj dienoj 
surinktais pinigais, kurie bu
vo užkliuvę Raudonamjam 
Kryžiuje ir visa makalienė, ki
lusi po* Lietuvių Dienos, su ne
laimingu Centraliniu Komitetu 
ir tt. Tas viskas tiesa. Bet 
dėlto nereikia panašaus darbo 
baidytis, o tik apsisaugoti, 
kad išnaujo neinbristi į pana
šias klaidas. Srovės turi pa
daryti geras sutartis ir jų lai
kytis.

Neprigulmingos Lietuvos 
prieteliai ir trokštantieji su
šelpti pavargusius vientaučius, 
vienykimės.

Seimo klausimu
Aukos

• PASIRODĖ KUO ESĄ.

Parašų rinkimas po peticija 
buvo nemažu išbandymu. Juk 
kas nesirašė po peticija, tai jau 
aiškus Neprigulmingos Lietu
vos neprietelius. Išanksto ži
nojome, jog tokiais yra “soci
jalistai.” Pasirodė, kad ne 
vien tarpe “socijalistų” buvę 
rašymuisi po peticija,priešingi. 
Teko girdėti, kad iš šikšnos- 
paminių veikėjų atsiradę to
kių kurie agitavę prieš para
šų rinkimą. Šiksnosparniniai 
veikėjai yra tai pabaldos, ku
rie eina tai su liberalais, tai su 
katalikais, o patamsiais nesto
si ir su “ soči jalistais. ” Tai 
dabar jų juoda siela pasirodė. 
Tų, kurie tik priešinosi pa

rašų rinkimui, saugokitės. Vy
kite lauk iš savo tarpo, išbrau
kite iš idėjinių organizacijų, 
nepriimkite į jokius komitetus, 
neleiskite į jokį veikimą. Te
būnie tokie moraliai nulinčiuo- 
ti.

PASIONISTAI PASIRAŠĖ 
PO PETICIJA.

Kuomet prasidėjo parašų rin
kimas po lietuvių peticija, tai 
misionierius tėvas Alfonsas 
Maria, pasionistų ordeno, bu
vo Naujojoj Anglijoj. Pasiun
tė peticijų savo ordeno' perdė- 
tiniuį tėvui Klemensui. Gavo 
šitokį atsakymą:

“Grąžiname pasirašytas pe
ticijas. Pasirašė visi vienuo
lyno nariai. Mums labai bu
vo smagu prigelbėti jums jū
sų gerame darbe ir mes vili- 
mės, kad prez. Wilson išsilai
kys savo principe, kuriu# pri
žadėjo protekcijų mažomsioms 
tautoms ir iškels jūsų tautos 
klausimą taikos konferencijoj. 
Lai ji išriša tų klausimą jums 
prielankiai.”

BLOGAI PAINFORMAVO.

Pereitos savaitės laikraščio 
LiteTary Digest davė trumpų 
apžvalgų lietuvių. Be abejo
nės rinko informacijų nuo lie
tuvių. Bet tame straipsnyje 
yra žymių nedateklių, kad net 
Boston Herald padarė šitokių 
pastabų:

“Surveying the Lithua- 
nians in the United Statės 
the Literary Digest notes the 
colonies in Pottsville, Spring 
Valley and Mahanoy City, 
būt euriously overlooks 
South Boston, which has a 
large colony.”
Pottsville tai. tiesiog negir

dėtas kaimelis, vargu ten ko
kia draugija yra. Gi So. 
Bostone spausdinama šeši lie
tuviški laikraščiai. Keistas 
buvo painformavimas.

Jau kelintas mėnuo mūsų vi
suomenė per laikraščius ir su
sirinkimuose ginčijasi dėl klau
sinio, ar šaukti naujų politiš
kų seimų, ar ne. Jau kelinta
me Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavime, spaudžiant n- 
bers^ų srovei, buvo tas pats 
klausimas svarstomas, — o 
seimo vis kaip nėra taip nėra. 
Pastarame A L. T. suvažiavi
me 10 bal. New Yorke, nuo
dugniai tų klausimų apsvars
čius, vėl buvo nutarta seimo 
šaukimų atidėti, kol nepasiro
dys tikras reikalas. Tankių 
seimų šalininkų galėtume pa
klausti, ar neišrodo jiems, kad 
bėgyje pastarųjų kelių mėne
sių po teisybei tai ir nebuvo 
tikro reikalo seimo šaukti, nes 
jeigu tas tikras reikalas būtų 
buvęs, tai ar-gi būtų galėjusi 
Katalikų Taryba seimo šauki
mų sulaikyti. Nei dešimts 
Tarybų nebūtų seimo šaukimo 
sulaikę. Ar-gi tikrasai gyve
nimas su jo didžiaisiais reika
lais nėra galingesnis už viso
kias Tarybas ir Pildomuosius 
Komitetus? Ir ar ilgas būtų 
amžius tokio visuomenės orga
no, kurs nebeapčiuoptų josios 
pulęo ? O vienok A. L. Tary
ba gyvuoja, kaip gyvavusi ir 
dar niekuomet josios autorite
tas nestovėjo taip augštai, kaip 
dabar. O seimo- vis kaip nė
ra, taip nėra.

Iš kur tai kilo?

Bet kodėl mes visi taip daug 
apie seimų šnekame, jeigu jo 
nešaukiame, ir jeigu nei rei
kalo nebuvo ligšiol jo šaukti? 
Atiduokime kreditų liberalų 
srovei. Ji vis dėlto pasirodė 
ant tiek galinga, kad sugebė
jo nors ir netikrų reikąlų pa
daryti garsiai skambančiu ir 
privertė visuomenę daug apie 
tų reikalų šnekėti. Sutarti
nas ir nenuilstantis , būbniji- 
mas liberalų spaudos privertė 
ir katalikus apie seimų svars
tyti, šnekėti ir rašyti. Perei
tų metų politiško seimo rezul
tatais liberalai likosi neužga
nėdinti. Jų didžiausia svajo
nė neišsipildė: fondai nebuvo 
suvienyti.- Tautininkų libera
lų srovės sparnai gana plačiai 
išskėsti; apetitai dar didesni. 
Kandidatų į visokius pasiunti
nius, agentus, diplomatus, ats
tovus ir delegatus jie surastų 
savo srovėje tiek ir tiek. Bet 
iš ko juos išlaikyti. Reikia ver
kiant pinigų, ir tai labai daug 
pinigų. Srovinį fondelį Dr. 
Šliupas jau suspėjo išdžiovin
ti, o naujų pinigų nebeplau
kia ir gana. Ir taip liesa li
berališkoji karvutė ėmė ir vi
sai užtrūko ir tai, o, skanda
las! tuo laiku, kada ji turėjo 
daugiausia dolerinio pieno pa
tiekti. O čia katalikų fondan 
nauji tūkstančiai tik plaukia ir 
plaukia. Tad ar-gi neaiškus 
reikalas “vienyti fondus,” kad 
savuosius veikėjus nors ir 
‘ ‘ kleri kališka ’ ’ duonute pašė- 
rus.

Baugina liberalus turtinga 
krikščionių demokratų dabar
tis. Bet dar labiau baugina ne
žinomoji ateitis. O kų jeigu 
katalikai ims ir palaikys Tau
tos Fondų, kaipo nuolatinę 
krikščioniškos Lietuvos atspir
tį. Juk jau ir dabar Tautos 
Fondas turi per 150 skyrių. 
Dar kiek pasidarbavus, neliks 
Amerikoje kolonijos be tokio 
skyriaus. Krikščionys De
mokratai vadovauja Lietuvoje. 
Kas bus jeigu Amerikos išei
vija savo didžiumoje bus nuo
latine parama Lietuvos krik
ščionių Demokratų? Ne, tai 
negali būti. Prieš tokį neti
kusį surėdymų reikia netik I nors panašaus, 
protestuoti, bet ir didžiausias Reikėtų vėl seimuoti, bet — 
'pastangas padėti, kad katali- šūvis jau paleistas, energija iš- 
kų pajėgų išgriovus iš pama- gaišinta, draugijų kasos pa
tų. Liberalai turi ant žūt būt) tuštėję.
uždėti savo globų ant visų ka-' štai ir aišku, kad reikia pa
tetikų darbų. Bet norint tiks-i lankti tikro reikalo. O tuo tar
iu atsiekti — reikia veikti pu lai mSsų va?monai (A. L. 
gudriai ir atsargiai. Katali- t.) žiūri budriai (juk jie ant 
kai myli ir pasitiki Tautos to jr pastatyti) ir lai paduo-j 
Fondu. Tad jo geriau kol da seimui signalų tada, kada jo 
kas neužkabinti. Sušaukti tikrai Teikės, 
seimų neva kitais reikalais ir jr ištikrųjų.

-
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dar sykį eiti į visuomeniškas 
rištines su katalikų sorve. Gi 
jeigu seimininkų didžiuma kar
tais pasirodytų jų pusėje, tada 
lengva bus, žinoma, viskų su
šluoti ir nušluoti, kaip jie no
rės.

Pradėti agituoti už seimų da
vė puikių progų nevykęs p. J. 
Gabrio laiškas, metantis šešė
lį ant dviejų A. L. Tarybos de
legatų; taip-pat neaiškios ži
nios apie P. Mastausko žings
nius. Katalikai nesirūpina 
tautos reikalais, katalikai ne
turi žmonių, katalikai ruošia 
susivienijimą su lenkais — tie 
ir tiems panašūs apkaltinimai 
snigte snigo nuo liberališkų 
laikraščių skilčių. Visi jie 
kište kišo mintį, kad kol A- 
merikos lietuviai nepaves visų 
reikalų vedimo liberalų srovės 
vadams—patol negalima lauk
ti nieko gero. Įsikinkyta sa
vo vežimėlin vėl prieškuniginė 
agitacija. Girdi, bloga esą 
ten, kur kunigai prigulį ir ki- 
šųsiš. Turi viską vesti vieni 
svietiškiai. Jie žinojo, kad 
ant tos prieškuniginės meške
rės jie lengvai pagaus daugelį 
šventablyvais vardais draugi
jų, kurios dar ir po šiai die
nai tebeserga rusiškai-žydiška 
— dvasiškių baimės ir neapy
kantos liga. Agitacija už sei
mą valandėlei stabtelėjo, ka
da atėjo tikros žinios, kad vi
si mūsų neprigulmybės reika
lai eina tikra vaga, kad visi 
A. L. T. delegatai darbuojasi 
gražiai ir naudingai. Bet ne
gi nusileis amžini kandidatai 
į tautos šulus ir vadovus. Prie
žasčių šaukti seimą galima bu
vo lengvai priskaldyti čielą ve
žimų. Ir kariuomenę organi
zuoti reikia, ir maistų — dra
bužius rinkti reikia, ir užpro
testuoti prieš visų pasaulį rei
kia, o svarbiausia “reikių ge
riau susitvarkyti,” kad dar
bas, girdi, eitų labiau sutarti
nai, supras^ vėl “vienykime 
fondus.”

O seimo vis nėra.

Katalikų veikėjai, ačiū Die
vui, suklaidinti nesidavė. Rei
kia pripažinti, kad čia jie pir
miausia žiūrėjo tautos reikalų, 
o ne savo srovės reikalų. Juk 
kovon šaukiami jie galėjo sto
ti į jų, važiuoti vėl į seimų, ne 
tik apginti visas savo įstaigas, 
bet dar taip supliekti liberalus 
visuomeniškose ristynėse, kad 
tiems gal 'būtų žuvę ir svajo
nės bejodinėti kada nors ant 
katalikų sprandų. Bet... kas 
iš to? Kokia nauda bus iš to 
tautai? Jie galvojo taip: ne- 
daugiausia turime pajėgų. Lie
tuviai savo kovą už laisvę turi 
vesti išmintingai. Nedaug tu
rime šūvių/ kuriais galėtume 
šaudyti į mūsų neprigulmybės 
priešininkus. Iš tų mūsų šū
vių vienas iš didžiausių — tai 
visuotinas seimas. Jis mums 
brangiai atsieina. Ar valia 
tokį šūvį paleisti nelaiku ir ne 
vieton, tuščiai? Ar negali 
atsitikti, pavyzdžiui, kad ir 
taip: padarome seimų, riktelė- 
jame, bet, gal taip, silpnai, 
kad ne tik Paryžiuje domos ne
atkreips, bet net ir čia Ameri
koje. Juk tam užtektų tik su
tartino neprijautimo kelių po
litikierių ir finansistų. O štai 
po kokio mėnesio ateina žinių, 
kurios tikrai reikalautų seimo: 
ar gen. Hallerio lenkiški pulkai 
veržiasi į Lietuvų, ar alijantai 
nori mums atkirsti Suvalkiją, 
ar Vilnių, ar gauname visa, 
dėl ko kovojame ir Lietuva 
šaukiasi į savo išeivi jų, šauk
dama nepaprastos iš mūsų pa- 
gelbos atsistatymui — ar kas

ta, kad tūli mūsų bankinin- 
kai-biznieriai, tolokai stovin
tieji nuo mūsų politikos rei
kalų, arba šiek tiek pragndrė- 
ję pašelpinių draugijų vadai 
imasi spręsti, kada, kur ir 
kaip pasukti mūsų politikos ra
tų, kokios laikyties kovoje tak
tikos; kad jie bando visai mū
sų organizuotai visuomenei 
antmesti savo valių. Vieni no
rėtų prie progos savo biznelius 
aprūpinti, kiti varosi aklai, 
būdami apipainioti gudrių mū
sų politikierių nuo Holstričio, 
(Chicago, UI.) tapę jų aklais 
įrankiais. Bet; meldžiamie
ji, kas būtų, jeigu visa mūsų 
visuomenė pataptų jųjų įran
kiais, jeigu mūsų išeivija net 
be kovos paveldėtų Leninų- 
-Trockių bolševikiškų dvasių. 
Ne! lietuvių tauta nebuvo ir 
nebus bolševikiška- Tai at
sargi, apsisvarstanti ir išmin
tinga tauta- O tautos bolševi
kų mes nušvilpsime vis viena 
iš kur jisai neišlįstų: ar iš so-
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ei jai ištiško urvo, ar iš lietuvio 
ko bankelio, ar iš pašelpinių 
draugijų “susivienijimo,’-’ ar 
net iš lib-?rališko dienraščio re
dakcijos.

Bet seimas dar galės būti.
Lyg nujaučiame, kad sei

mas mums dar bus reikalingas. 
Mūsų politiškas horizontas dar 
neaiškus. Dar perdaug turi
me pavyduolių mums, laisvės. 
Nežinome, ką atneš rytojus, 
kokius naujus pavojus jisai 
patieks. Gal ne tik kišenių 
pakratymo seimo iškaščiams, 
bet gal daug didesnių aukų iš 
mūsų Tėvynė pareikalaus. Ka
da ateis tikras reikalas —su
bėgsime vėl visi iš tolimiausių 
kampų tarties, kaip gelbėti 
Lietuvą. Tada ir seimas į- 
vyks. Bet kšda tai bus — to 
rašantis šiuos žodžius nežino. 
Man taip rodos, 
nei “Lietuvos,’
nes” redaktoriai.

GREENFIELD, MASS.
Balandžio 27 d. Tautos Fon

do 143 skyrius rengia didžiau
sias prakalbas. Kalbės Jo
nas Ę. Karosas iš Boston’o, 
Mass. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kviečiame visus vie
tinius ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti koskaitlingiausia. 
įžanga visiems dykai. Bus 
Father Mathews salėj.

Greenfieldietis.

kad nežino to 
’ nei “Tėvy-

Uosis.
/

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

SHEBOYGAN, WIS.
A f A. ‘

Antanina Rėklaitienė mirė 
bal. 10 d., sulaukus vos 22 me
tus amžiaus. Paėjo iš Suvalkų 
gub.’, Kalvarijos pavieto, Kros
nos gmino, Giraitės kaimo. 
Buvo narė Liet Vyčių 51 kuo
pos. Buvo darbšti tėvynai
nė. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Jonų, brolį ir dvi 
seseris.

Lai būna jai lengva šios ša
lies žemelė.

P- B——ka.

ELIZABETH, N. J. 
d. balandžio LDS- 16 kp.7

surengė prakalbas su tikslu 
padauginti 16 kp. narius. Kal
bėtojas buvo Jonas Karosas, 
iš South Boston’o, Mass. 
Žmonių buvo nemažai, bet 
kaip visur taip ir čia buvo ke
letas bolševikų, kurie laike 
prakalbų urzgė. Prakalbos 
nusisekė gerai. Kalbėjo ir I- 
vanauskas; trumpai savo pra
kalboje sakė apie Lietuvos da
bartinį būvį. Ragino visus 
ingyti Lietuvos žemlapius, ku
rių paliko apie 130 ir daugiaus 
žadėjo prisiųsti. 'Kalbėjo dar 
V. Vaškevičius iš Newarko, N.
J. Pasakė apie savo buvimą 
Francijoj. Taipo-gi ragino 
rašyties prie Raudonojo kry
žiaus. Kalbėjo Ambrozevičius 
iš Newarko, taip-gi iš Franci
jos sugrąžęs ir karės lauke bu
vo gazais pritroškintas.

Antru atveju kalbėjo J. Ka
rosas apie LDS-, jos vertę ir 
toliau ragino kodaugiausia 
prisirašyti prie LDS. Tai-gi 
ir prisirašė 10 naujų narių, se
nų buvo 7, tai viso dabar 17. 
Buvo sutvertas ir Raudonojo 
Kryžiaus skyrius. Taip-gi bu
vo padaryta kolekta. 
surinkta $52.92.

Aukavusių vardai. Po 2 d.: 
B. Brazaitis ir V. Surgautas.

Po $1.00: M. Zorskienė, P. 
j Pavvdis, P. Buivydienė, P. 
| Vaitkienė, M. Berzanskis, Liu- 
binas, P. Mainionis, P. Tamo
šauskas, J. Stimburas, J- Grin- 
čius, Z. Audinienė, O. Mika- 
sauskienė, M. Stapinskas, K. 
Bernotas, M. Jankūnas, J. 
Biekša, K. Borisas, P. Kviet- 
kauskas, J. Cinga, B. Juoza- 
paitis, D. Kazlauskas, M. Gai- 
na, C. Budreckis, D. Anilio- 
nis, J. Sikorskis, R. Milius,
K. Auginis.

Po 50c.: S. Janulevičius, A. 
Davidonis, V. Šidlauskas, Ja- 
sinauskas, J. Balandis, Balan- 
dienė, P. Stanislovaitienė, 
Ber/anskienė, M. Brazaitis, 
Žentikas, M. Ainikiutė.

Smulkių aukų $15.42. 
Viso surinkta $37.50.
Taa-gi galima sakyti prakal

bos pasekmingos. Pageidau
jame daugiaus tokių prakalbų. 
Nariam patapčiau dar atsives
ti .nors po vienų naujų narį 
prisirašvti pne LDS. kuopos;

J B.

si nemažas i krelis ir lietuvių 
)moksleivių; tarp jųjų yra taip
gi vienas liet .vis, kuris prigu
li prie tos Kongregacijos kle 
rikli Šv. Viatoro

Profesoriai <r studentai virš- 
ininūtos kolegijos pasirašė po 
peticija. J. Klimas apturėjo 
keletą peliju ir labai gerai 
jam pasisekt" jas sunaudoti, 
nes jis gavo daug parašų.

I’ęezidentas Šv. Viatoro Ko
legijos J. F. Ryan, CSV., su 
mielu noru pasirašė ir jam da
vė pilną Jc’d’mą rinkti nuo vi
sų profesorių, kunigų, brolių 
ir studentų parašus po petici
ja, dėl Lietuvos neprigulmybės. 
Jeigu tie svetimtaučiai, Ame
rikos žmonės rašosi su mielu 
prielankumu, linkėdami viso 
labo dėl lietuvių gerovės ir 
paliuosavimo, tai turiu tikrų 
viltį, kad visi mūsų broliai ir 
sesutės — lietuviai veiks visi 
išvieno pasekmingai tarnauda
mi

DUBOIS, PA •
Vietinė LDS. 55 kuopa vis 

gražiai auga didyn. Visi 
geriausiai susipratę vietiniai 
lietuviai darbininkai. matyt 
spiečiasi į krūvą, kad jųjų su
vienytos spėkos galėtų atnešti 
visiems daugiausiai naudos. 
Tai gražus pagirtinas apsireiš
kimas tarpe DuBoisiečių-

Balandžio 6-tų, per kuopos 
mėnesinį susirinkimą prisirašė 
trys nauji darbininkai, būtent 
Ant. Jurelionis, Andr. Kve- 
deraviče ir Poly tas Vailionis. 
Kuopa gavus naujų spėkų pra
deda kas mėnuo vis labiau ju
dėti, veikti, darbuotis. Tik
rieji darbininkai matomai su
pranta, kad socialistų ir bol
ševikų svajojamas rojus nega
li atnešti jokios laimės darbi
ninkams. Gerai vienas dar
bininkas sakė, kad “greičiau 
visi cicilikai numarmės į sau 
prirengtą “rojų” — pragarą, 
negu darbininkai sulauks jųjų 
žadėtos laimės.” Patys susi
pratę darbininkai savo tikru 
susipratimu padarys šį pasau
lį geresne pragyvenimo vieta. 
Tai tiek tuom kartu iš šios 

padanges. Lai gyvuoja visi 
susipratę darbininkai!

DuBoisietis.

Viso

p. 
J.

BOURBONNAIS, ILL. ,
Netoli nuo Chicagos yra Šv.

Ar-gi nekeis- Viatoro Kolegija, kur randa-

del savo tėvynės Lietuvos. 
Frater G. c. s.

; -•------
LEWIST0N, ME. ’

Vaikščiojant po namus 
renkant parašus po peticija, 
teko daug patirti ir rasti keis
tų žmonių, o daugiausia iš bol
ševikų, kuriems vis dar kvepia 
“ruskoje bolševistkoje podans- 
tvo.” Taip-gi pasitaiko tokie 
nesuprantantieji dalyko arba 
tų pačių bolševikų prikalbin
ti, kad sako, būk mes dėlto 
renkam tuos parašus kad ir vėl 
susivienyt su paliokais, o pas
kui baudžiavas eit, kaip kad 
senovėj kad buvo. Nors mūs 
maža kolonija, rokuoja visų 
tautų mūs mieste apie 35.000, 
bet surinkom parašų 1.750, nes 
visi išvien dirbom katalikai ir 
tautininkai, bet turiu primint 
tų, kad užvis daugiausia pasi
darbavo mūs uoliausia veikė
ja p-lė M. Dailidaitė, nes ji tik 
viena surinko parašų 774 nuo 
žymesnių ypatų ir paprastų 
darbininkų.

Rengiamės sutverti Lietuviiy 
Raudonojo Kryžiaus kuopą ir 
žadam pasikviesti amerikones, 
kurio's priguli prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. B J—s.

v.

ir

WESTFIELD, MASS.
Kų padarė vilkai avies 

kailyje.
“Darb.” num. 44 radau ži

nią apie nusmukimą vietinės 
vyčių kuopos. Bet kas jų 
nusmukdė. Ji buvo veikli, y- 
ra pasidarbavus. Buvo taip. 
Prieš tūlą laiką atsibeldė ke
turi ar daug tiek vaikinų. Su
žinoję, kaip čia dalykai stovi, 
nudavė katalikus ir prisirašė 
prie vyčių. Pasirodė esą veik
lūs ir buvo išrinkti valdybom 
Tuomet tai parodė jie tikrą 

veiklumą. Liovėsi šaukę su
sirinkimus ir taip nusmukdė 
kuopą. Tie patys sporteliai 
tą pat ataką pradėjo prieš šv. 
Kazimiero dr-ją. Dr-joj jau 
prasideda nesusipratimai. Mi
nėti vilkai avies kailyje prigu
li prie naujai susitvėrusios pa- 
šelpinės dr-jos ir kovoja prieš 
šv. Kazimiero K. dr-ją- Mat 
naujoji yra laisvamaniška, o 
šv. Kaz. K. yra grynai katali
kiška. Naujosios dr-jos ne
kurie nariai gąsdiną suskaldy
mu galvų nekuriu narių Šv. 
Kaz. K. dr-jos. Reikia tikėtis 
katalikai greit supras vilkus 
avies kailvj ir sudarę bendrą 
frontą, greit nuo jų atsikra
tys-

Vytautukas.

CLEVELAND, OHIO. 
LDS. 51 kp. narių domai. 
Šiuomi pranešu, jog įvyks 

mėnesinis susirinkimas 12:30 
p. p. nedėlioję bal. 27 d. 1412 
Goodrich House, E. 31 gatvė. 
Pageidaujama, kad visi na
riai susirinktų, nes bus daug 
naudingo pranešta bei pradėta 
veikti mūsų organizacijos la
bui

Taip-gi yra kviečiami nauji 
nariai prisirašyti prie LDS., 
tuomi pagerinsite savo būvį, o 
apsisaugosi! nuo visokių išnau
dotojų, blogo noro žmonių.

Pirmininkas. 
Paikus teatras.

Bus statomas Lietuvių Dar-I 
bininkų Sąjungos 51 kp. 4:30 
v. vakare bal- 27 d. š.-m. Aeme 
Hali (salėje) 2416 E. 9-th St 
Veikalas “Iš Meilės” yra nau
dingas pamatyti kiekvienam.

Rep.

PATERSON, N. J.
Čionai daug veikiama, nors 

laikraščiuose nesimato apie tai 
aprašymų.

Kun. J. Petraičio dėka suor- 
ganizuo.ta L. Raud. Kryžiaus 
skyrius, kur priguli apie 50 
narių.

Moterys ir merginos lenkty 
niuodamos mezga, siuva ir jau 
baigia didelę skrynių prikrau
ti visokių gėrybių Lietuvai. 
Kada bus pasamdytas laivas 
gabenti daiktus į Lietuvų, tai 
mūsų moterėlės turės kuo pa
sirodyti.

Galime pasidžiaugti gabiu, 
darbščiu vargonįninku Br. Ne
krašu. Gerai veda chorų ir 
dalyvauja visuomenės darbuo
se.

Vyčiai yra veiklūs. RengiK 
vakarų bal. 26 d. parapijos sa-, 

Vaidys “Dėdė atvažia- 
Grieš vyčių beriks, dai- 

Pelnas eis įtai-

lėj. 
vo.” 
nuos choras, 
symui beno nariams uniformų.

Čia turime .gabių vaidinto
jų. Pas mus scenų puošia A 
Baubliutė ir M. Petraičiutė. Iš 
vyrų J. Kalikaitis, J. Sprai- 
naitiSir B. Obelevičia.

A A
J

■■ i k



NURAMINK SAVO
NERVUS

VisiemsAtėjo Lietuvos
žemlapis

M. Markuniutė,

C. P. YURGELUN
377 West Broaway

South Boston, Mass

TEMYKIT!

Įvairiais reikalais kreipkitės i centrą

Šv. Kazimiero parapijos choras.

EXTRA! NEW HAVENO LIETUVIAMS EXTRA!
951 Nathan StKONCERTAS ir OPERETE

Dr. Paul J. J akinau h 
(Jakimavičius)

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymu gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapią gali pritrūkti. Pasi
skubink !...-.............................

Vanagas” bus ne klerikališkas, ne šliuptamiškas,

“VANAGAS”

No. 1.
Geriausias pirkinis užsira

šyti “Darbininką,” kurį skai
tydamas rasi naujausias žinias 
apie Lietuvą ir iš viso pasau
lio. Metams $3.00. Pusei me
ti} $1.50. Žemlapis dykai.

Jau susitvėrė ir pasekmingai veikia lietuviška Namą Sta
tymo Bendrovė, su kapitalu $100.000.000. ir gavo valdišką čar- 
terj Columbus mieste Ohio valstijoj; kurios tikslas yra veik
ti visose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už Įmokė
tus (už šėrus) pinigus aiškiai permatomas: nes vos-tik ši Bend
rovė susitvėrė, o užsakymu (darbą) jau turi už 50.000 dol. ir 
tie užsakymai be persto jimo plaukte plaukia. Valdyboj’ yra 
visi specijalistai-žinovai ir geri lietuviai katalikai. Pasisku- 
binkit pirkti Šerus, kurią kaina 25 dol. už vieną. Galima pirk
ti nemažiau, kaip du Šeru, Įmokant 10 dalį ją vertės. (Galima 
užmokėti ir Libertv Bondsais). Tuojau reikalingi karpenteriai 
ir norintieji to amato mokintis lietuviai.

No. 2.
Jeigu nereikia nieko pirkti 

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

bar bažnytinis choras po vado
vyste naujo jauno gabaus var- 
goninko vedamas, kad “už
griauna” ant didžiąją vargo- 
ną, tai net sienos dreba. Prie 
choro priguli gabiausia ir rink- 
tiniausis jaunimas. Gerb. kun. 
klebonas Pr. Juškaitis linkėjo 
visiems linksmą šv. Velyką.

Dabar po Velyką prasidėjo 
naujas lį^tuvią veikimas. Vi
sos dr-jos ir kuopos rengs teat
rus, prakalbas ir kitokias pra
mogas taip kad nebus to ne- 
dėldienio, kad čionais nebūtą 
kas nors veikiama.

Tautininkas.

No. 5.
Užsirašyk “Darbininką’.’ ant 

visą metą................... $3.00
Bostone ir apielinkėje... .$4.00 
Užsienyje.......................$425

Gausi žemlapį jeigu užrašy
si “Darbininką kitam ir prisią- 
si mokestį $3 00. Taip-gi gaus 
ir tas kuis užsirašys.

CAMBRIDGE, MASS.
Balandžio 5 d. “socijalistai” 

buvo surengę “lietuvišką mas
karadą” su šokiais: Žinoma, 
katalikai gavėnios laike į to
kias gužynes nesilanko, nes 
“socijalistai” tik dėlto gavė
nioje ir rengia gužynes, kad 
tokiu būdu parodžius viešumo
je savo tikrąjį “feisą.”

Balandžio 6 d. C. U. saliukė- 
je lietuviški bolševikai buvo 
surengę prakalbas. Ją spy- 
čierius aiškino, kad Lietuva 
tik tada būsianti laisva, kada 
Rusijos kacapai ją valdys, o ne 
patys lietuviai. Taip-gi ir po 
peticija liepė nesirašyti, nes 
girdi tie parašai, tai tik esą 
klerikalu triksas, kad-tik Lie
tuva neišsiliuosuotą iš vergi
jos. Tokioms prakalboms nie
kas nepritarė, išskyrus pačius 
raudoniausius bolševikus.

Balandžio 14 d. p. Lužecko 
saliukėje netikėtai įvyko pasi- 
kalbėjimai-diskusijos kataliką 
su “ sandariečiais. ” Kaip tik 
katalikai atėjo į saliukę, tai 
tuojaus “sandariečiai” pra
dėjo plio'*oti ant Rymo ir po
piežiaus. • ‘ Bet iš kataliką pu
sės vienas pasiprašęes balso 
pasakė, kad “sandariečią” 
programoje nėra pažymėta,

HARTFORD, CONN. diskusijoms kitos temos, kaip 
Katalikams žinotina. tik apie Bažnyčią ir apie kata- 

Balandžio 27 J. Švč. Treybės likus. Jie — “sandariečiai” 
lietuvią bažnyčioje su suma stengiasi priparodyti, kad tik- 
prasidės 40 valandą atlaidai, tai jie tesą tikrais tautininkais, 
utarninko vakare baigsis. Per Kad Šliupas, Basanavičius, Ku
tą laiką bus daug svečią kuni- dirka ir kiti visi žymiausieji 
gą. Tai Hartfirdo ir apielin- tautos veikėjai, tai vis esą ją 
kės lietuviai šią gerą ir pato- partijos žmonės, o girdi ką K. 
gią progą privalo panaudoti; Bažnyčia davusi. Lietuvoje 
savo dvasiškiems reikalams. tai tiktai temdinusi ir ištauti- 

Pranašas. nusi žmones-
Katalikai atsakydami pripa- 

rodė, kad “sandariečiai” sa- 
vindamiesi vien tik sau tauti
ninko vardą pasirodo “negra- 
motnais”ir kad iš kataliką pu
sės kur-kas daugiaus randasi 
tautininką. Kad tžts tiesa, tai 
apie tai geriausiais liudinin
kais yra visos mūsą įstaigos, o 
ypač fondai- Tas teisybė, kad 
Basanavičius su Kudirka skai
tosi tikrais tautininkais, bet ne 
tokiais, kokiu yra Šliupas ir jo 
pasekėjai. Nes aniedviem vy
ram rūpėjo tik tautos reikalai, 
o ne bedievybė ir kaip Dr. Ba
sanavičiaus daugelis raštą y- 
ra išleista pačią kunigą lėšo
mis. Tas parodo, kad ją raš
tai nėra priešingi skaityti nei 
kokios pažvalgos žmonėms. Ir 
kad Šliupas nėra parašęs nei 
vieno veikalo, net nei vienos 
brošiūrėlės, kame nebūtą už
gaunama tikyba. Visi “san- 
dariečią” užmetimai buvo su
mušti.

Velyki) iškilmės čionai buvo 
gana iškilmingos. Bažnyčioje 
altoriai buvo išpuošti puikiau
siomis gėlėmis ir taip viskas 
buvo ištaisyta gražiai. Pro
cesijoje apart kitą, dalyvavo 
dar N. P. P- Švč. (moterą), Šv. 
Juozapo ir Šv. Stepono dr-ją 
komitetai su vėliavomis. Da-

RAKANDŲ:
LOVOS

MATRASAI 

SPRINGS AI 

KAilODĖS 

PEČIAI

KARPETOS

STALAI

No. 3.
Pirk geriausią, naujausią 

maldaknygę “Pulkim ant ke
liu.”
Kietais drobės apdarais $1.50 
Minkštais drobės apdarais 1.85 
Minkštais auksuotais kraš

tais ...............................$2.00
Skūros minkštais apdarais

auksuotais kraštais... .$2.50 
Motocco skūros apd. auk

suotais kraštais ..........$3.50

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimas į- 

vyks pėtnyčioj, 25 d. balandžio 
1 vai. po pietą. Visi nariai 
malonėsite atsilankyti, nes y- 
ra daug svarbią reikalą ir 
naują narią atsiveskite.

Kp. Raštininkė.

| ČEVERYKŲ: Vyrą, moterį) ir vaiką naujos mados. Pada- 
ryti labai gražiai. Prieg tam keli šimtai porą yra likusią nuo 

X pereitą metą. Tie parsiduoda labai pigiai
Gramafonai ir lietuviški rekordai, Siuvamos mašinos, nau- 

jos ir vartotos (second hand) galite gauti.
t Užprašome visus.

AB, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
• AM labai sirgau per 3 metus, nuslnbnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

sBf nevirfnimas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė- 
ką nnstojitnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- 
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežlą, ■BK tjet nielcnr n**Kavat' savo sveikatai pagelbos. .

B yjfi Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo,i
BjX Nervatona, Tnkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui mlnė- 
■V tos pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas

IMsivalz, diegliai nėbebadė po krutinę. Vldurią rėžimas IMnyko po užmuSi-

No. 4.
Pradžia ir Išsiplėtojimas

Katalikų Tikėjimo ... .Sj
Fabiolė......... . ................ 3
Eilės ir Dainos .............
Pažinkime socializmą....
Vaizdeliai......................
“Žydų Karalius,” teatra

liškas veikalas.............
Sodžionių Teologija .. . .Sj 

i Pažinkime Socijalizmą...
Svarbūs klausimai...........
Apie Religijos Pradžią...
Eilės ir Dainos...............
Aritmetika......................

t Kiekvienas lietuvis privalo 
JK turėti savo namuose lietuvišką 
t žemlapį su naujausiais rube- 
t žiais.
t♦♦♦ Lietuvoje kova su bolševi- 

♦t* kais. Lietuviai kasdiena pliek
ai* darni bolševikus atsiima mies- 

tus, miestelius, o Tamista ne- 
turėdamas po ranka žemlapio 

♦♦♦ kartais nei nežinai kur toki vie- 
ta randasi.

*♦* Mes apdovanosime LIETU-
❖ VOS ŽEMLAPIU kiekvieną., 
*|* kuris tik pirks nemažiaus, 

kaip už 1 dolerį knygomis, ra-
*♦* šomais daiktais ir tt.

Jau kalasi ir balandžio menesyje 1919 m. iš kiaušinio išritės ir 
nabašninko “Žvirblio” sostą užims savaitinis juoką bei saty
ros laikraštis “Vanagas,” kurio metinė kaina tik 2 dol.

Tuojaus reikalingi agentai ir korespondencijos. 
Visais reikalais kreipkitės:—

“Palangos Mergele”
Rengia Švento Kazimiero Parapijos Choras

Nedelioje, Balandžio-April 27 d., 1919 
Pobažnytineje Salėje,

Lithuanian Building Co.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Jei patėmysi, kad tavo kas
dieninis darbas tave nepapras
tai erzina ir tave labai sumer- 
vuoja, tai nelauk, kad tavo 
stovis pablogėtą, arba ingy- 
tum chroniškumą. Tavo ner
vą sistema užatakuota dėl 
persidirbimo, reikalauja nura
minimo. Tą lengviausia gali
ma padaryti su pagelba

PARTOGLORY

Mes visi trokštame matyti Lietuvą laisva. Lietuviai biz- 
nieriai aukauja sulig išgalės dėl išgavimo Lietuvai laisvės. 
Tai-gi ir jūs pamąstykit sau vieni ar daug gaunam iš sve- 
t imta ličiu dėl mūsą reikalą? Pamatysit kad nieko. Mes vi- 
suomet prisidedam žodžiu darbu ir doleriais prie Lietuvos rei- 
kalą, tuo laiku prašome jūs nepamiršti mūsą. Pas mus galima



4 DARBININKAS

Vietines žinios.
MOTERYS IR MERGINOS 

VEIKIA.
Lietuvių Raudonojo Kry

žiaus skyrius So. Bostone au
ga kaip ant mielių. Kasoje 
jau turima $106.70, o narių y- 
ra 73. Manoma tuojaus pra
dėti darbas.

Susirinkime skyriaus įvyku
siame balandžio 22 dienų Šv. 
Petro parapijos svetainėje pa
daryta daug svarbių nutarimų, 
iš kurių pažymėtini šie:

Išrinkta darbininkės, kurios 
tuojaus pradės siūti Lietuvos 
vaikams drabužius, karei
viams mėgsti pančekas, piršti
nes ir sveterius. Darbininkės 
rinksis kūodažniausia į paskir
tas vietas ir tarsis kaip geriau 
ir pasekmingiau visų darbų 
atlikti. Audeklų drabužiams 
nutarta pirkti rietimais tie
siog iš sandėlių arba ,dirb- 
tuviij, tokiu būdu viskas 
atseis pigiau. Mezginiams vil
nas ir-gi pasistengs gauti pri
einamesne kaina.

Drabužius nutarta taip-gi 
rinkti nuo lietuvių ir kitatau
čių. Priimti tik gerus dra
bužius; šilkinių ir leisimų, 
anot moterų nereikią, nes . jie 
niekam tikę, o geriausi yra 
drobės arba vilnų.*•

Drabužių rinkėjams nutarta 
išgauti iš centro paliudijimai.

Gegužio 15 dienų nutarta 
surengti Šv. Petro parapijos 
svetainėje milžiniškas prakal
bas Liet. Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Kviesti kalbėtojas iš 
kitur. Skyriaus valdyba pa
sirūpins prakalbij sutvarkymu.

Dar nutarta rinkti aukas L. 
R. K. nuo visų biznierių ir 
šiaip geros valios žmonių. Sky
riaus pirmininkė O. Jankienė, 
sekretorė M. Brikaitė dirba uo
liai, kad tik visas darbas tu
rėti} krrogeriausias pasekmes. 
Kitos skyriaus narės nesigai
li savo laiko ir varo smarkių 
agitacijų už šventų Lietuvos 
naudai darbų. Vienai sekre
torei jau jneapsidirbant išrink
ta antra M. Duobiutė. L. R. K. 
Skyriaus susirinkime dalyva
vo ir J. E. Karosas, gana pla
čiai paaiškino apie L. R. Kry
žiaus svarbų ir nurodė keletu 
būdų, kaip visų darbų tvar
kyti. Kun. K Urbanavyčius 
suteikė keletą naudingų pata
rimų, o p. V. Stankus iš Wor- 
cesterio paaiškino, kaip Wor- 
cestervj moterys ir merginos 
šiuo reikalu darbuojasi.

Bostono lietuvaitės pradėjo 
gražų darbų dirbti ir riekia 
joms palinkėti geriausių pa
sekmių.

Lietuvai mūsų pagelba rei
kalinga, tad visos ir visi sto
kime darban.

• v

PAVYZDINGA DRAUGU A.
Šv. Jono Ev. BL Draugijos 

susirinkimas įvyko balandžio 
21 dienų Šv. Petro parapijos 
bažnytinėje svetainėje. Šia
me susirinkime Draugija nu
tarė pirkti Penktos Pergalės 
Paskolos bondsų už $350.00 do
lerių. Beto iš Draugijos ka
sos paskirta organizuojamam 
Liet. Raud. Kryžiui $25.00 ir 
apie 20 draugijos narių įstojo 
į L. R. Kr. skyrių užsimokėda
mi po $1.00 metinės mokesties.

Šv. Jono e E v. BĮ. Draugija, 
tai pavyzdingiausia draugija 
Su. Bostone. Jinai prie kiek
vieno naudingo sumanymo yra 
prisidėjusi savo darbu ir pini
gais.

So. Bostono lietuviai turėtų 
pasididžiuoti iš tokios šaunios 
draugijos ir kurie dar neprr- 
klauso prisidėti prie jos.

Dar išrinkta komisija su
tvarkymui Lietuvių vasarinės 
vaikų mokyklos, kokių mano
ma šįmet atidaryti po priežiū
ra gerb. kun. K. Urbanavv- 
čiaus.

Ku,n. K. Ur-

Narė.

Iksas.

NEGEISTINAS SVEČIAS.
Mūsų žmonės nesilaiko senų 

papročių ir dažnai labai negra
žiai pasielgia.

Lietuvoje žmonės praleidę 
pasninko laikų labai dievobai
mingai švenčia Velykas. Vi
sų didžiosios subatos naktį ne
miega, meldžiasi, vargsta, lau
kia Prisikėlimo. z O po to vis
ko pargrįžę namo, suvalgo 
pusryčius ir ilsisi per dienų.

Nėra papratimo eiti pas kai
mynus, nes nuo senų-senovės 
Velykų pirmų dienų pas kai
mynus lankytis nepriprasta.

Amerikoje daroma kitaip. 
Gavėnia be jokio pasniko, o 
Velvkij sulaukus, tai nežino 
kaip linksmintis. Dar suba
tos vakare pradeda savę sma
ginti ir drąsinti, o nedėlioję jau 
tiek turi drąsos, kad nueina 
ten kur nereikia.

Neminėsiu vardo, 
mesiu, kad, rods, 
gatvės tas atsitiko- 
kė negeistinas svečias, kurį ne
geistinai pavaišino, kad ir stu- 
boje vietos neturėjo. -Nabagas 
parbėgęs namo pasiėmė .peiliu
kų diktokų ir grįžęs atgal tos 
stubos trepuose atsistojo ir lau
kia kas pirmas pasirodys, tai 
tų ir skers. Nesulaukė, bet 
pajuto, kad dėdė jį kalbina ir 
į jo peiliukų dairosi. Paskui 
sako:— kų tu žmogeli čia be
reikalingai stovi, einame pas 
mane į šaltųjų, ten prasivė
dinsi. Tau dabar perkarsta.

Po ištirimo viso dalyko ta
po paleistas, bet nenusirami
no, traukia vaišintojus teis
man — nori atsimokėti.

Bet nežino žmogelis kas yra 
kaltesnis, ar tas kuris nekvies
tas nuėjo į svečius ar kuris 
vaišino.

v*

IŠ ŠV. PETRO DRAUGIJOS 
VEIKIMO.

Balandžio 20 dienų Lietuvių 
Svetainėje įvyko Šv. Petro 
Draugijos susirinkimas, kuria- 

. me padaryta šie nutarimai:
Priimta gerb. kun. K. Urba- 

navvčiaus laiškas dėl inkūri- 
mo vaikų vasarinės mokyklos 
ir išrinkta delegatai tuo reika
lu su klebonu susitarti. Ada- 
maviėius išsijuosęs agitavo, 
kad laiškas klebono nebūtų 
priimtas, bet Draugijos rim
tesni nariai nurodė, kad laiškas 
privalo būti priimtas, kas ir 
padaryta. Adamavičius ir jo 
pasekėjai nieko nekandę nosis 
nuleido.

Antras laiškas nuo socijalis
tų kviečiantis Draugijų prisi
dėti prie 1-mos gegužio apvaik- 
ščiojimo trukšmingai buvo at
mestas. Adomavičius stengė
si socijalistų laiškų pervaryti, 
bet visiems karštai užprotes
tavus ir čia pralaimėjo.

Buvo dar ir daugiaus laiškų, 
o taip-gi dar padaryta nemažai 
kitų Draugijų paliečiančių nu
tarimų. Be to dar Adomavi
čius užsipuldinėjo ant “Darbi-

• v*

Marijos Vaikelių Draugijos 
koncerto, įvykusio balandžio 
20 d. programas, kurį šauniai 
išpildė Marijos Vaikelių Drau
gijos nariai.

I. Prakalba 
banavičius.

2/Piano solo — Valerija Be- 
leckiutė.

3. Deklemacija 
kiutė.

4. Drilius — 6 mergaičių — 
Alena Zenevičiutė, Julijona 
Kazlauskiutė, Anelė Jerviutė, 
Marijona Greilevičiutė, Ona A- 
lesevičiutė, Magdalena' Duo- 
biutė; akompanavo V- Belec- 
kiutė ir C. Zuloniutė.

5. Veikalas: “Viksva ir Vik- 
svienė; Viksva — Alena Ko- 
hanskiutė, Bomai — S. Čyžius, 
J. Grielevičius, Viksvienė — 
Kotrina Švagždžiutė, Norsė — 
O. Šimkiutė; Kaziunė — Ce
cilija Zuloniutė; Draugės — 
Alena Savilioniutė, Magdalena 
Duobiutė, M. Vervečkiutė, O. 
Alesevičiutė.

‘ 6. Solo — K. Švagždžiutė (3 
kartus buvo iššaukta; akompa
navo A- Kiburiutė.

7. Deklemacija — M. Greile
vičiutė.

8. Prakalba — F. Zaleckis.
9. Lankti Drilius — J. Savi

lioniutė, O. Valentukė, M. Šim- 
kiutė, O. Aleksoniutė, M. Lu- 
koševičiutė.

10. J. Antanėlis ant smui- 
kos.

II. Veikalų, “Gėlės ant tėvo 
kapo” -atliko — J. Komičiutė 
(motina), A. Kiburiutė (poni), 
B. Lukoševičiutė (duktė), Na
šlaitės — A. Aleksoniutė ir O. 
Valentukė.

J. Bobins-.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAtALPINSS DRAUGIJOS 

VALDYBA.

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Motiejus Žiobs,

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

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

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

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vaL po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietų.

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. RAŠT. — Antanas Motiejūnas. 

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

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

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

130 Bowen St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

Parsiduoda beveik naujas AU
TOMOBILIUS visiškai pigiai. 
Kreipkitės pas:

JACKUS STAKEVIČIA,
39 Thomas Park, S. Boston, Mass.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vienų sykį.
” tris sykius

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio. 
©®®©®S®®®®©®®®©®®®©©©©©®< 
| DR. F. MATULAITIS

Išvažiavo ant studijų į ; 
© mėnesyje į Bostonų. 
| Chicagų. Sugrįš Birželio j

.50c.
$1.00

tik pažy- 
ant Silver 

Atsilan-

Girdėjęs.

NORWOODO VYČIAI LOŠ 
BOSTONE.

Nedėlioję, balandžio 27 die
nų Norwoodo Vyčių 27 kuopos 
artistai loš Šv. Petro parapijos 
svetainėje So. Bostone veika
lų: “Eglė Žalčių Karalienė.” 
Vakaras bus labai gražus, in- 
domus ir šaunus. So. Bosto
no ir apielinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti. Nepasigai
lėsite atėję.

Pradžia 6 vai. vakare.

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Aš Stanislovas Burneika paieš
kau savo švogerio Liudviko Jan- 
čiaus; kurs 9 balandžio š. m. 11 
vai. vakare išėjo iš savo namų. 
Jis nepilno proto. Iki šiol apie 
jį nieko negirdėti. Jis paėjo iš 
Kauno gub., Užvenčio parap., Gu- 
deliškio viensėdžio; 43 metų, vi
dutinio ūgio, geltonų plaukų ir ti
sų ; kalba tik lietuviškai. Kas pir
mas praneš, gaus atlyginimą.

Stasys Burneika, 
95 Liberty St., Ansonia, 

(4-29)

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, S- 

simokinimas notų 8 lekcijos, be 
mokytojo visiems instrumentams 
ir dainavimui. Knyga $1.50 par
duodu už $1.00. Reikalauju agen
tų, duodu didelį nuošimtį.

G. A. BARONAS,
Bot 774-501 McKees Rocks, Pa.

Ct.
Kad būt gražiu.

VIS ATŽAGARIAI.
Brighton, Mass. Mūsų vietos 

67 socijalistų kuopa priešinos 
Visuotino' Seimo šaukimui, 
priešinos aukii rinkimui Lietu
vos labui, priešinos parašų 
rinkimui po peticija. Bet nie
ko iš to visko neišėjo. Kata
likai atstovus į seimų siuntė, 
į Kalėdinį Fondų surinko virš 
dvi e ji} tūkstančiii dolerių, pa
rašų po peticija tikimos kad 
bus ir-gi apie pora tūkstančių.

Lietuviai socijalistai dėl sa
vo tautos ir visuomenės nei 
piršto nenori pajudinti. Net 
saviems draugams socijalis- 
tams laimės pavydi. Jie ge
riau su žydeliu Trockiu suside
da.

•Štai kas dedasi pas socijalis- 
tus Brightone. Draugas Vaš- 
kis turėjo čeverykų krautuvė
lę; socijalistai nėjo pas jį pirk
ti. Dfaugutis čeverykų krautu
vę uždarė. Draugas Bašma dra- 
bužii} krautuvės užlaikytojas 
buvo didelis bolševikas. Naba
gas turėjo “kromų” uždaryti 
ir išvažiavo Chicagon. Bar- 
zdaskutis Zablo'ckas socijalis- 
tas, “šakių” kupčius į Law- 
rence išsidangino.

Pasiliko tik katalikai biznie
riai, o bolševikų nei dūko ne
liko.

PRANEŠIMAS ŠV. VINCEN
TO DRAUGIJOS NARIAMS 

IR NARĖMS.
Brighton, Mass. Šv. Vincen

to Draugijos Mišios Šventos ir 
prakalbos nebus gegužio 4 die
nų, o gegužio 19 dienų. Mišios 
bus laikomos už mirusiųjų dū
šias.

Valdyba.

Bolševikų Švogeris.

NESPIAUK Į VANDENĮ...
Brightono lietuviški socija- 

listai labai keistai Velykų 
Šventėse elgėsi. Rengėsi ir 
jie Velykas apvaikščioti. Di
džiuma socijalistų net į bažny
čių važiavo ir viską panašiai 
atliko kaip ir kiti, žmonės.

Keista. “Draugučiai” kvie
čia “spikierius” kad katalikus 
pašmeižti, katalikų tikėjimų iš
juokti, o dabar patys prie ka
talikų tikėjimo šliejasi.

Ar negeriau socijalistų tos 
patarlės prisilaikytų, kuri sa
ko: “Nespiauk į vandenį — 
pačiam teks atsigerti.

Bolševikų Draugas.

SOCIJALISTŲ “TEISYBĖ” 
ŽUVO.

Brighton, Mass. Socijalistų 
ninko laike susirinkimo, rau- Teisybės ieškotojų “ susaidė” 
donavo prakaitavo, bet tuomi kojas pakratė. “Susaidės” 
jisai tik save pažemino rimtės-- pirmininkas Lakačauskis nei 
niu narių akyse. _ prisiminti apie tai nenori.nių narių akyse.

Susaidės”

ATVAŽIUOJA ARTISTAI 
IŠ N0RW00D0. •

Lietuvos Vyčių 17 kp. su
rengtam vakare vaidins Nor- 
woodo vyčiai “Eglę Žalčių Ka
ralienę” nedėlioj 27 d. Bal. 7. 
vai. vakare Bažnytinėj Svetai-j 
nėję. Tikietų galima gauti 
išanksto “Darbininke,” pas 
Vyčių pirmininkę Z. Gurkliu- 
tę ir pas kitus Vyčių narius- 
Kurie paėmėt .pardavinėti ti- 
kietus, grąžinkite likusius

' ' j- ■**

Siutai

BARBERNĖ IR MAUDYNĖ.
Pranešam visiems Woreeste- 

rio lietuviams, kd mes atida
rėm naujoje vietoje barbernę ir 
maudynę po No. 26 Ward St. 
Toje vietoje jau senai buvo rei
kalinga, kur būtų galima sy
kiu nusimaudyti, nusikirpti ir 
nusiskusti. Duodam rankšluo
sčius ir muilų. Valandos pa
prastomis dienomis nuo 8 ryto 
iki 9 v. vakare. Pėtnvčiomis ir 
subatomsi nuo 6 ryto iki 12 v. 
nakties. Nedėliomis uždary
ta. Užlaikomę švariai. Kvie
čiame visus AVorcesterio lietu
vius atsilankyti ir savo drau
gams pranešti, o užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas 
26 Ward St., AVorcester, Mass.

Vartok tą most|, 
TYRŲ, SKKAISTŲ 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

ji 
ir

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingu ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino. 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

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 jąjų vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel
nysime remdami savuosius.

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.©
Čeverykų kainos nuo 34 iki 810.

Didžiausiame pasirinkime Vyriškų drabužių.

S. H. HARRISON CO.
v

662’672 Washington St. Boston, Mass.
Kampas Beach Si.

!!
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AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

■ Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 
kaip naujus.

Jeigu turite sieninį laikrodį ir 
dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus. ,

MIKAS KALAUCKAS, 
12 Rock St., Pittston, Pa.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

e©®®®©©®©®®®®©®©®®®©©©©®©®®©©®©©®©©

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagęlbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal sava 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 '

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

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 gydvmą 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, tuo jau pas mane jei tu reikalauji pagetbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

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

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos * Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

PARSIDUODA FARMA
Devyni akeriai dirbamos žemės, 

visas juodžemis su moliu, viskas 
gerai auga, per vidurį farmos u- 
pelis bėga, yra žuvų, 2 akerei pie
vos, 25 vaisingi medžiai, 6 kam
bariais namas su visais imprumen- 
tais, tvartai, vištininkai, daržinė, 
vežimai, visi farmų įrankiai, ark
lys, karvė, kiaulės, vištos, antys, 
žąsys, karų lainės, aplinkui daug 
miestelių ir fabrikų, netoli Bosto
nas ir gelžkelio stotis. Platesnių 
žinių kreipkitės per laišką. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos. Kaina $4300.

MR. JOHN ANDRIUŠIS,
South Franklin St., Box 16, 

Holbrook, Mass.

DIDELĖ FARMA.
115 akrų apie 50 dirbamos že

mės, kita girios ir ganyklos, a- 
pie 1000 kortų stačių malkų, 5 kar
vės, 3 arkliai, 3 paršai, vežimai ir 
kiti farmos įrankiai, 9 kambarių 
stuba, banė, ir kiti budinkai, van
duo iš šaltinio "teka paipom į stu- 
bą ir į banę, ant gero kelio, 3 my
lios į miestuką, 9 mylios į didelį 
miestą Lowell, Mass

Šita farma reikalauja gero ū- 
kininko.

Kaina tik $6000.
A. ŽVINGILAS,

26 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA visai pigiai di
delis lotas 5,000 ket. pėdų labai 
puikioj vietoj lietuvių apgyven- 
toj, prie pat lietuvių bažnyčios 
ant kampo James St. irPond St., 
Norwood, Mass. Priežastis par
davimo, savininkas toli išvažiavęs 
ir nemano grįžti. Galite kreiptis 
.dėl sužinojimo pas:

.'K. Kamila,
6 Andrews Place, Norwood, Mass.

Arba pas savininką 
V. Sereika,

144 Tappan St., Keamey, N. J.
(4-29)

LIBERTY BONDSUS 
priimu už pilnus 50 dolerių.

L. A. B-vės atstovas,

P. 1
877

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, su 
• naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILLY
469 Bro«dway,So. Boston,Man.

PRIE DORCHESTER ST.:

Valando, NedUloml,
ano 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. Iki 4Tai. Takam.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima smihtUfti ir littuvitsiai 

Ofiso valandos: 
Ryt iis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

Dr, J,H. Staknevičius
234 Lafayette St, Kamp. 

Ofiso valandos: Jefferson st,
S-11 RTT( NCWANK. n. j.
2-4 fo mrru Tdrfnnai Q9R
MVIUM Marta °

BeD Phona DicktaMn 3BK K

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Braad St, PHaMpfa, Pa.

Lietuvis Daktaru ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*;

Nu* 9 rito iki S p* pieta 
Vakarais, Ketretgo nuo 8 iki 9 P. M.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafasa anlaika D'.-nkn alinki- 

pmialina pleiskanas, niež^Jhna 
oda. talrea, aaeina .lankai priduoda 
ma jžaaa reikalinga nalata.

Dermafuga p adarya kad Jtn8 plaa- 
į kai boa tankus Ivetaaa ir akaistua.

Oda Joafl galvoje boa tyra, pleia- 
, kanos Hayka ant visados ir plaukai 
i nesiimta daugiaus!

Reikalaujant prlsiuahne Jum pai- 
! ta sūria dykai Ubandymul aampala.

PriataaUte M c. įtampom Ik perriun 
tteo Hiu. tunai ilbandymai dežiute 

' Dennafuroa ir brodiura.

ARGU. SPECIALT1ES CO.
• BOI 87. PMIUADO.PMIA. PA.




