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Bal, *20 d. Černogorijos sei
mas priėmė rezoliuciją, kurioj 
užginama prisijungimas prie 
Serbijos. ;------—

Bremene spartakai buvo su
kilę ir norėjo nuversti valdžią. 
Bet buvo įveikti.

Vokietijos vidurinių reikalų 
ministeris Heine pasakė, jog a- 
lijantai dabar rodo tokius už
grobimo apetitus, kaip senoji 
Vokietijos valdžia.

Anglijos premieras Lloyd 
George pasižadėjo priimti de
legaciją Amerikos airių.

Budapešte, Vengrijos sosti
nėj, kur viešpatauja raudonie
ji, tapo paskelbta karės sto
vis.

Šveicarijos prez. Ador ant 
greitųjų tapo pašauktas į tai
kos konferenciją.

Rumunijos kariuomenė, ku
ri įsibriovė Vengrijon, pasie
kė Debrecziną ir užėmė tą mie
stą.

Taikos konferencija nutarė 
paskirti penkis teisėjus teisti 
Vokietijos ex-kaizeyį.

Von Hindenburg rezignavo 
nuo būvimo vyriausiu vadu 
Vokietijos armijos. Nuvyko į 
savo dvarą į Hanover.

Samuel Gompers, kurs tapo 
nedek o j sužeistas, neątsitaiso 
ir tebėra pavojuje.

iš Lietuvos.

Bolševiką stovis Uktainoj 
blogėja- Kievas tapo apva
lytas nuo bolševikų. Dabar 
bolševikai yra pavojuj Odesoj.

Acceptance for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Seetion 1103, Act of Oct. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Susideda iš įvairių partijų.

Vokietijos bevieliu telegra- 
rafu pranešta, jog Estonijos 
ministeriai rezignavo. Iki 
nauji bus išrinkti senieji laiky
sis savo vietose.

. Galicijoj ukrainiečiai nugin
klavo 2.000 bolševikų, kurie ė- 
jo Vengrijon. ,

Austro-Vengrijos ex-impe- 
ratorius nusirandavojo namus 
prie Genevos ežero ir nuo ge
gužio pradžios ten apsigyvens.

;„>11*• j?1,- 
-r • • . . . ■- . * v

Anglijos valdžia pasiuntė ko
misiją su baronu Milner prie
šakyje į Egiptą ten ištirti, ko- 

•kių permainų reikia daryti E-1 
gipto konstitucijoj.

Norwood, Mass.
Pašventinimas Naąją Vargonų

Dalyvaus So. Bostono ir Cambridgiaus cho

rai. Taip-pat ir Norwoodo vietinis choras. 

Bus geriausi solistai ir solistės. Taip-gi užkvies

ti yra ir kitų parapijų choristai. Kviečiame vi

sus lietuvius ir lietuvaites.

Miesto Seatle, Wash. majo
rui Olė Hauson buvo pasiųsta 
bomba per pačtą. Bet bomba 
buvo laiku patėmyta.

Du Chili respublikos laivai 
nuskendo ir daug žmonių žuvo. 
Vieną nuskandino audra, ant
ras žuvo susikūlęs su kitu lai- Valstijoje, kur kitos bus dar 
vu. < A dabar nežinoma-

te . too

"“Entered as seeond-class matter 
Sept. 22,1915 at the post ofSce at 
Bosston, Mass., under the Act of 
Itareh 3,1879.”.

.Tel. So. Boston 620
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Prez. Smetonos ministerija.
LIETUVOS NAUJIEJI MI- 

NISTERLAI.
Ekzekutyvio Komiteto na

riai Vinikas ir Bielskis prane
ša, kad Ekzekutyvis Komite
tas gavo nuo Lietuvos delega
cijos Paryžiuje sekantį kableg- 
ramą:

“Lietuvos prezidentas 
Smetona užtvirtino naują 
ministerių kabinetą, suside
dantį iš sekančių ypatų: 
Sležiavičius, premieras ir 
laikinai pildąs pereigas mi- 
nisterio užrubežinių reika
lą;

Leonas, vidujinių reikalų 
ministeris;

Noreika, teisdarystės mi
nisteris ;

Šimkus, vaizbos ir pramo
nės ministeris;

Stulginskis, žemdirbystės 
ministeris;

Černeckis, krasos ministe- 
■ ris;

Kairys, maisto ministeris; 
Jonas Vileišis, pinigyno 

ministeris.
Paknys, ministeris viešų

jų darbų;
Tūbelis, apšvietos minis

teris;
Merkis, apsigynimo minis

teris;
Voronko, baltrusių reika- 

lų ministeris;
Šernas, ministeris be port

felio.
Baronas Roppas Berline 

veikia prieš Lietuvos val
džią ir skleidžia spaudoje 
melagingas informacijas.”

BOLŠEVIKŲ SUSIKIRTI
MAS SU LENKAIS.

Varšava, bal 25.
ji lenkų kareiviai, inėjusieji
Vilniun, buvo komandoje leit.- 
pulk. Belina. Mūšiai , tęsėsi 
dar ir gatvėse, kur vietos bol
ševikai buvo suorganizavę at
kaklų pasipriešinimą.

Gen. Pilsudskį, galva lenkų 
valstybės ir gen. Szeptycki, ko
mendantas lietuvių fronto inė- 
jo Vilniun sukatos vakare. Jie 
buvo .entuziastiškai pasitikti.

Lenkų veikimo pasekmės bu
vo paėmimas Lydos, Baranovi
čių ir puolimas Vilniaus. Ly
dą gynė 7.000 vyrų; prigulė
jusių prie bolševikų kariūome- 
nės, susidedančios daugiausia 
iš latvių ir jurininkų.

Gyventojai užimtų žemių pa
skubino išreikšti savo simpati
ją lėnkams ir teikė visokią pa- 
gelbą, kokią tik galėjo lenkų 
kariuomenei.

(Skaitytojai turi matyti, jog 
šita žinia iš Varšuvos jr todėl 
joj taip pabriežiama, būk gy- 
gyventojai džiaugiasi iš lenkų 
atėjimo.)

PRAŠO PRIPAŽINTI 
LIETUVĄ.

. Washington, bal. 26. — A- 
merikos Agrikultūros Sąjunga 
pasiuntė prez. Wilsonui kable- 
gramą, susidedančią iš 400 žo
džių. Kablegramoj prašoma, 
kad prež. Wilson be atidėlioji
mo rimtai pasvarstytų lietuvių 
tautos reikalavimą neprigul- 
mybės ir pat-apsisprendimo. 
Kartu buvo prašyta pripažin
ti Lietuvos provizijonalę val
džią. Dar buvo pridėta, kad 
dabartine Lietuvos valdžia ga
lima pasitikėti ir kad ji suge
bės kovoti prieš anarchijos 
skleidėjus, jei gaus prideramą 
moralę ir medžiaginę paramą- 
nuo Suv. Valstijų ir alijantų.

NEDA LEIS PRIE KRUVINO 
SUSIRĖMIMO.

Paryžius. — Pereitą subatą 
ali jautų užsienio reikalų minis
teriai apie gręsiančius kruvi
nus susirėmimu starp lietuvių 
ir lenkų apie Gardiną. Mi- 
nisteriai nutarė atkreipti domą 
Padorewskio ir Lietuvos dele
gacijų Paryžiuje. Ministe
riai nutarė, kad galutinas nu- 
lėmimas to, kam priskirti že
mes. dėl kurių eina ginčai, ne
prigulės nuo karinio užėmimo. 
(Iš to išeina, kad taikos kon
ferencija svarstant rubežių 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, ne
atsižvelgs Į tai, kiek elnkai į- 
sivarys Lietuvon).

LEN1N ARBA WILS0N.

Vokietijos prof. Otto Hoetzscli 
pasakė, jog bėgyje sekančių 
keletos dienų pasirodys ar Le
nino ar IVilsono idėjos užvieš
pataus pasaulėje. Sako:

“Šiandie kovoja Lenin ir 
Wilson. AVilson atstovauja ka
pitalistišką demokratiją, o Le
nin neša vėliavą išdarkyto so
či jalizmo; Wilson, kaipo apaš
talas naujos valstybių Lygos, 
paremtos ant principų pripa
žįstančių valstybių buvimą. 
Lenin-gi yra šalininkas tikros 
žmonių lygos, kuri nepripažįs
ta valstybės.”

Viskas, sako profesorius, 
prigulės nuo to ar alijantai 
pasiūlįs Vokietijai taiką, ku
rią ji galės priimti. Sako, kad 
jei alijantai pakiš Vokietijai 
išlygas, kurių ji negalės’pri
imti, tai alijantai atsiras to
kiame padėjime, kaip kad bu
vo Vokietija po Lietuviškos 
Brastos taikos. Prof. sako, 
kad diktuotos taikos Vokietija 
nepriims ir jei tokią'taiką ali
jantai kištelės, tai visoj Euro
poj bolševizmas neišvengtinas.

Italijoj įvairiuose miestuose 
rengiama demonstracijos prieš 
amerikonus. Amerikos Rau
donojo Kryžiaus perdėtiniai, 
kurie gavo garbės titulus Ita
lijos armijpj, gavo pranešimą, 
kad tie titulai atšaukiami.

Teorijoj, UI. mainierių suva
žiavime buvo įnešta rezoliuci
ja, kurioj patariama apšauk
ti visuotiną streiką už neatšau- 
kimą Amerikos kariuomenės iš 
Rusijos. Po gan didėlio trink-

Į šmo rezoliucija atmesta be bal- 
j savimo, o inešėjas buvo išmes- 
Į tas iš suvažiavimų. Delegatų Į 
I buvo 300-

IEŠKO PRIEGLAUDOS.
Rusijos bolševikų vadai Le- 

nin ir Tro<-ki aiškiai mato, jog 
jų viešpatavimui artinasi ga
las. Tai išanksto ėmė teirau
tis kun jie galės apsigyventi. 
Teiravosi Skandinavijos šaly
se ir Vokietijoj. Iš visur at
sakyta, kad jie ten nepagei- 
d^hijami. Ketino teirautis Is
panijoj ir Šveicarijoj, bet čia 
jų nuomonės nesutiko. Da
bar teiraujasi ar negalės apsi
būti Vengrijoj.

SLAPIEJI LAIMĖJO.
Yale universiteto studentai 

debatavo apie tai, kad įstaty
mas apie prohibicijos įvedimą 
Suv. Valstijose būtų atšauk
tas. Tai slapieji laimėjo de
batus.

PRAŠO ĮLEISTI.
Amerikos laikraščių kores

pondentai inteikė Amerikos de
legacijai prašymą įleisti juos 
į pirmą konferenciją, kur da
lyvaus Vokietijos atstovai.

Laikas subrusti naikinti 
pradedančias rastis ankstybą
sias muses, sako Suv. Valsti
jų Sveikatos Biuras. Daug 
lengviau neleisti veistis šim
tams musių dabar, neg kad 
gaudyti ir mušti idilijomis vi- 
-durvasary;——— ——-—

• •
Suv. Valstijų Sveikatos Biu

ras apskaitliuoja, kad viršum 
septynių milijonų Suv. Valst. 
gyventojų yra užsikrėtę drugio 
liga.

Čekijos Steigiamasis Seimas 
nutarė esproprijuoti dvarus. 
Valdžia paims 3.250.000 akrų 
dvarų dirbamos žemės ir tik
romis išlygomis išdalįs beže
miams.

Italijos mieste Venecijoj I- 
talijos rašytojas D’Anuncio sa
vo prakalboj didžios minios pa- 
kl ausė: “ Ar pagatavi kariau
ti išnaujol”. Minia suriko: 
“Taip, tegyvuoja Itėlija!”

• •
“Žmonių sveikata yra per

kama,” sako Suv. Valstijų 
Sveikatos Biuras, ir prideda, 
kad pirmos klesos sveikatos 
apsaugojimą galima gauti; 
kiekvienam, mokant po vieną 
dolerį per metus. Kaikuriuo- 
se mieštuose sveikatos biurai 
atlieka gražaus darbo, kiek
vienam mokant tik septynias
dešimtis penkis centuš. Tai-gi 
visi petys į petį, ir padėkime 
vykdinti sveikatos darbą savo 
apielinkeje.

• •
Suv. Valstijų Sveikatos Biu

ro priruoštieji skaitmens paro
do, kad ' Pietuose suėmus į 
krūvą visus nuostolius nuo 
karštinių, džiovos, kirminų ir 
palagoS dar nėra tiek nuosto
lių, kokius padaro viena dru
gio liga.

Ar tebevartoji patentuotųjų 
vaistų kalendorių Geriau nu
mesk jį Šalin ir gauk naujį iš į 
Suv. Valstijų Sveikatos Biuro 
(U. S. Public Health Service, 
Washington, D. C.). Jis siun
čiamas kiekvienam pareikala
vus.Clevelaude septyniolikos me

tų vaikinas nešė iš vieno ban
ko kitan maišelį su $6.000. Bu
vo apipuolę jį vagiliai. Vie
ną nušovė, bet tuo tarpu ki
tas pagrobė pinigus ir pabė
go-

• •
Dėdė Šamas priims į sanito- 

riumą ir ligonbučius visus vai
kinus, atleistus iš armijos ar 
laivyno, ir sergančius kokia 
nors liga, kuri buvo gauta tar 
nąujant savo šaliai. Suv. Val
stijų visuomenės sveikatos Biu
ras jau pradėjo dirbti taip 
svarbų žingsnį ir skubiai didi
na savo ligonbučius visoje ša
lyje. Viena sanitorija bus prie 
Dawson Springs, gerai žino
mos sveikumo vietos Kentucky |

ITALIJA STOVI UŽ SAVO 
REIKALAVIMUS.

Italijos parlamente buvo bal- 
savimąi išreikšti pasitikėjimą 
premierui Orlando. * Tai 382 
atstovu balsavo už, o 240 bal
savo prieš Orlando. Reiškia 
remia premierą, kurs reikalau
ja Italijai Dalmacijos pakran
čių ir miesto Fiume; o to prez. 
Wilson Italijai nenori pripa- 
zinti.

Tuo tarpu Vokietijos dele
gatai jau Versaliuose, o Itali
jos delegatų nėra. Ali jautai 
be Italijos delegatų inteiks Vo
kietijos delegatams taikos iš
lygas. Jei Italija nebus pa
kakinta, tai jos delegatų nebus 
prie pasirašymo po taika.

Vienok dar nežinia ar Vo
kietija priims jai nustatytas 
išlygas ir ar Anglija ir Fran
cija rašysis po taika be Itali
jos. jei Vokietija sutiktų.

Prez. Wilson pienuoja Pa
ryžių apleisti tarp gegužio 25 
ir birželio 10 d.

Dabar taikos derybos iš Pa
ryžiaus persikelia į Versalius. 
Versaliui yra miestelis netoli 
Paryžiaus.

Bal. 29 d. svarbiausieji Vo
kietijos delegatai atvyko į Ver
salius.

SOCIJALISTAI REMIA 
WILS0NĄ.

Tarptautinėj sočijailstų kon
ferencijoj, laikytoj Arnheime, 
Holandijoj priėmt rezoliuciją, 
kurioj reikalaujama, kad tai
ką būtų įvykinta sulyg prez. 
Wilsono 14 punktų.

TĖMYKITE.
LDS. Con. Apskričio kuopą 

yra rengiama didelis prakalbų 
maršrutas, kuris tęsis nuo ge
gužio 4 iki 11 d. Kalbės p. J. 
E. Karosas iš Bostono. Mar
šruto programas bus toks:—

Gegužio 4 d. po pietį, Wa- 
terbury, Conn.

Geg. 4 xt vakare, Na’ugatuck, 
Conn.

jGegužio 6 d. vakare, Brid- 
geport, Conn.

Gegužio 8 d. vakare, Hart- 
ford, Conn.

Gegužio 11 d. po pietų ant 3 
P. M. Poąuonock, Conn.

Kurios kuopos yra pasižadė
ję surengti prakalbas, malonė
kite kuoplačiausia pasigarsin
ti.

Jeigu kartais įvyktų klaida 
maršrute, malonėkite man pra
nešti.

LDS. Conn. Apskr. Rašt.
Ona černiauskiutė.

U J
juaį**;_

'PRENUMERATOS KAINA: 
Tris kartos savattije ... .53.00 
Bcg&one ir apielinkėje ... .4200 į 
Užrubežyje metams........4J5

• . “DARBININKAS,”
242 Broadway, 80. Boston, Man.
' LJ ■1 1 "................... 'k 1 11 " I

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS 
GYVENIMO.

Protestas.

Mūsų Mažosios Lietuvos bro
liai, kaip esame rašę anuose 
“T. K.” numeriuose, yra griež
tai nusistatę galutinai su
traukyti ryšius su savo amži
nais priešininkais vokiečiais ir 
prisidėti prie Didžiosios Lie
tuvos, kur galės laisvai siek
ti savo tautinių, ekonominių ir 
dorinių tikslų. Bet sunkus tai 
darbas. Vokiečiai tvirtai juos 
laiko savo geležiniuose na
guose. Trukdo jų kiekvieną 
tame atsiskyrimo klausime, 
žingsnį. Persekioja to' judė
jimo vadus. Bet Mažosios 
Lietuvos karžygiai kovoja ne
nuleisdami rankų. Kovos a- 
pystovų sunkumas jų nebaugi
na. Jie drąsiai pilni vilties 
eina savo pasirinktu keliu, im- 
damies visų dorų priemonių, 
kas gali padėti jų tikslui pa
siekti. Vieniems sunku tai 
padaryti, tad 'jie kreipiasi 
prie tų pasaulio galiūnų, kurie 
šiandien tautoms likimą lemia, 
prašydami pagelbos. Pasta
rais laikais jie įdavė Entantei 
tokį raštą:

“Atskirti nuo viso pasaulio, 
vokiečių varžomi, Prūsų lie
tuviai nemato kito kelio pa
siekti viešumą, kaip kreipda
miesi į užsienį.

Mes prašome visą užsienį 
mums padėti ir viešai ginti mū
sų reikalus. Visuose vokie
čių laikraščiuose, visuose val
diškuose pareiškimuose, šiau
riniai ir rytiniai Rvtaprūšių 
kraštai skaitomi sena vokiečių 
žeme, tikru vokiečių kraštu. 
Nė vieno žodžio neišgirsi apie 
tai, kad visas tas kraštas išta
ro grynūi lietuviškas. Anaip
tol, vokiečių valdžia ir priva
tiniai asmens mūsų gyventojus 
varžo. Mokyklos yra vokiš
kos, valdiškoji kalba taip-gi. 
Nors išeina keletas laikraščių 
lietuvių kalba, vienok jie vo
kiečių kapitalistų išnaudojami 
alldeutsch’ų tikslams. Tau
tos vadams dirbą darbininkų 
ir kareivių tarybos varžo ir 
grąsina mirties bausme, jei jie 
kalbėsią apie suvienijiihą Prū
sų Lietuvos su Didžiąja Lietu
va.

Atsižvelgdami į tai Prūsų 
Lietuvos. Saugojimo Komisija 
susirinkusi Tilžėje nutajė: 
šauktis pagelbos neutralių už
sienio valstybių ir santarvės. 
Tuo tikslu ji įgaliojo savo ats-

tovus, kuogreičiausia padary
ti tinkamus žingsnius.

Dėlto mes žemiau pasirašiu
sieji kreipiamės į Anglijos, 
Francūzijos ir Amerikos ka
riuomenės vadą, nuolankiai 
prašydami, įteikti Anglijos, 
Francūzijos ir Amerikos val
džioms šitą mūsų protestą.

Mūsų lietuvių visuose Ryt
prūsiuose yra išviso 200.000 ir 
kitose Vokietijos dalyse 150- 
000, išviso 350.000. Klaipė
dos, šilekarčiamos, Ragainės, 
Tilžės, Pilkalnio, Stalupėnų, 
Gumbinės, Varkiemio, Vėlu
vos, Tapliavos, Labguvos ir 
Pakalnės apskričiai ištisai gy
venami lietuvių. Jau 2.000 
metų kaip mes gyvename tam 
krašte. Prieš 660 m. vokie
čiai kryžiuočiai atskyrė mus 
nuo mūsų motinos, Didžiosios 
Lietuvos mes per tą laiką iš
saugojome savo kalbą, savo sa
vitumą ir savo kultūrą ir jau
čiamės savo brolių Didžiojoj 
Lietuvoj bendrais. - Mes jau
čiamės neatskiriamai sujungti 
su jais ir visomis įmonėmis 
smarkiausia priešinsimės su
jungimui su Vokietija.

Mūsų vieninteliu obalsiu te
gali būti: Šalin nuo Vokieti
jos.”

Mes prašome kilnios Anglų 
valdžios ir visų Anglų, Fran- 
cfizų ir Amerikos tautų pa
remti mūsų pastangas.

Parašai.
(Iš “Tiesos Kardas”)

NEPASISEKĖ LAISVOS 
MEILĖS ĮSTATYMO 

ĮVESTI.
Vengrijos raudonoji valdžia 

buvo jau sustačius laisvosios 
meilės įstatymus. Jau buvo 
paduota spaustuvėn atspausti. 
Tie įstatymai buvo panašūs į 

Rusijos bolševikų įstatymus. 
Bet Vengrijos sostinėj tie įsta
tymai nematė šviesos. Buvo 
šitaip. Kuomet tie įstatymai 
buvo paduoti spaudon, tai vie
nas “ministeris” parėjęs na
mo ėmė karštai aiškinti apie 
reformas.

“O ką moterims padarysi
te?” klausė pati.

Tuomet ministeris pasakė, 
kad jos bus laisvos, galės dy
kai gauti persiskyrimus ir vy
rai galės pamesti pačias, jei 
norės.”

“Ar tai bus taip, kad tu ga
lėsi vieną dieną mane pamesti, 
o ant rytojaus kitą vesti?” 
klausė pati.

“Sulvg įstatymo taip,” at
sakė ministeris.

Čia kilo audra. Pati ir jos 
motina . pakilo ir dramatiška 
scena pasidarė. Ministeris 
persigando ir prižadėjo pasirū
pinti atšaukti įstatymą. Tuoj 
priėjęs prie telefono ir kalbė
josi su visais ministeriais apie 
kilusią jo namuose audrą, kad 
jo pati žadanti tuoj apleisti jį 
ir kad ji ketinanti visų minis
terių pačias sukurstyti tą pat 
padaryi.

Dalykas pasibaigė tuo, kad 
įstatymas apie įvedimą laisvos 
meilės tapo atšauktas.

Detroit ^rengiasi prie suren- . 
gimo pasaulinės taikos parodos 
1922 arba 1923 metais. Char- 
les M. Schwab sutikęs sudary
ti to reikalo vedimui korpora
ciją.
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Dabartinis Krizis.

Organizatoriai nutarė siųsti 
J. E. Karosą į Lietuvą.

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
inkorporuota ant dviejų 

milijonų.

Steigs dirbtuvę ir siųs tavoms 
Lietuvon.

ieną. Dešimtą valandą 
o moters, prigulinčios
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DARBININKAS

ffina ii So. Boston’o utaraM- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų/

‘DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-0. Asso- 
eiation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly...........1.......................$3.00
Boston and suburbs ............ 4.00
6 months ................................ 1.50
Foreign countries yeariy ... .4.25

ITALŲ SPAUDOJ APIE 
LIETUVIUS.

Kaip žinome į Italijos laik
raščius su Lietuvos reikalais 
insimušė nuo karės pradžios di
džiai gerb. ir daug pasitarna
vęs Lietuvai pralotas Prapuo
lenis. • Jo dėka Italijos įvai
riuose laikraščiuose yra tilpę 
straipsnių ir žinių apie Lietu
vą.

Su straipsniais apie Lietu
vos reikalus, o ypač dar einant 
prieš lenkus, labai sunku. Tai 
gi čia matome, kaip daug dar
bo turėjo padėti gerb. mūsų 
veikėjas, kad prasimušti į I- 
talijos spaudą.

Kovo 18 d. laikraštyje “H. 
Tempo” buvo'indė tas pusant
ros špaltos įžanginis straipsnis 
antgalviu: Nazioni che risor- 
gono — La Lithuania. Ten 
pat padėta žinutė apie minis- 
terių permainas Lietuvoje-

Kovo 20 L’Economista d’Ita- 
lia indėjo labai ilgą tsraipsnį 
antgalviu Le mene della chiesa 
polacca in Lithuania.

Šiaip jau trumpesnių prane
šimų apie Lietuvoss reikalu 
tilpo labai daug. Daugiau
sia tilpo laikraštyje L’Econo
mista d’Italia. 'Tame laikraš
tyj6 yra skyrius užvardintas 
In Lithuania.

VISKONTAS “PRISIKĖLĖ.’
Pereitame numeryje skaity

tojai rado indomią žinią iš Ry
mo. Ją pranešė plačiai žino
mas lietuvių veikėjas ir moks- 
lavyris A. Viskontas.

Prieš keletą mėnesių buvo 
pasklidęs gandas, būk A- Vis
kontas miręs. Savo laiške ra
šo, jog gandas apie jo mirtį jį 
pasiekęs bal. 6 š. m. Stebisi, 
kaip toks gandas galėjo kilti. 
Toliau rašo, jog gal dėlto gan
do per keletą mėnesių nesu
laukęs laiškų iš Amerikos vei
kėjų ir jo darbui tas pakenkę.

Jo adresas:
A. Viscont,

42, Via S. Chiara, Roma, Italy.

BULOTOS PĖDOMIS.
Iš antro galo pagarsėjusis 

Bulota nepatekęs į Centralinio 
Komiteto pirmininkus, kaip 
sakė adv. Leonas, pasiryžęs 
keršyti. Jis tą darė ir rodos 
tebdaro, tebkeršija, tebvaro 
disorganizaciją lietuvių tarpe.

Amerikos lietuvių liberalai 
neįstengę paimti vadovavimą į 
savo rankas nuėjo Bulotos pė
domis. Šmeižia ir dergia ka
talikų veikėjus. Dabar ne
įstengę ant savo pastatyti sei
mo klausime ėmė skleisti gan
dą, būk kunigai priešinasi sei
mui dėlto, kad Chicagos lie
tuvių kunigai nutarę Lietuvą 
Lenkijai parduoti, (tarsi Chi
cagos lietuvių kunigai yra Lie
tuvos savininkai). Tą šlykštų 
melą, extra biaurų šmeižtą 
skleisdami dar jie drįsta kalbė
ti apie bendrą veikimą.

PUSĖ LAIKO PRAĖJO.
Pergalės .Paskolos kampani- 

. jos pusė laiko praėjo. Retas 
uždarbiaujantis lietuvis ne
įstengtų nusipirkti bentpigiau- 
sįjį bondsą. O kiekvienas iš- 
galintis pirktis privalo tai pa
daryti. Amerika tebėra ma
žųjų tautų rėmėja, ir šelpėja. 
Be Amerikos paramos Lietuva

negaus sau prideramų teisių. 
Galingas Amerikos balsas nu
lems Lietuvos likimą. Tai 

‘ tutinai tūri- 
Wies val- 

pirktis valdžiosfios’i 
bondsų. .. .su. .

Valdžiai paskolintieji pini
gai eis užlaikymui dar nedemo
bilizuotos armjios,' gabenimui 
Amerikos kareivių iš užjūrio- 
Be pinigų to nepadarysi.

Amerikos valdžia rūpinasi 
šelpimu Europos badaujančių 
tautų. Ttiomi atitolinama ba
do ir bolševizmo šmėkla.

Pelno žvilgsniu valdžiai sko
linti labai apsimoka. Šiaip 
žmogus nežino kur ir kaip sau
giai investinti savo pinigus. 
Valdžia duoda progą — duoda 
progą saugiausia investinti pi
nigus ir nuošimtis didesnis, ne
gu bile kokiame banke. Šiuo 
kartu paskola bus išmokėta po 
keturių metų.

Ši paskola turi geriausias iš

lygas.
Pirkite Pergalės Bondsus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Mūsų Vadui, Ansonia, Ct. 
Mes korespondenciją dėjome 
taip, kaip ji-, buvo parašyta ir 
daugiau nieko negalime pasa
kyti. Todėl negalime paaiš
kinti iš kokių Tamstos žodžių 
“visų veidai paraudo iš gė
dos” ir tt. Jokių kitų infor
macijų neturėjome ir neturime. 
Anoj korespondencijoj Tamsta 
nebuvai Įvardintas ir mes ne
žinome, ką korespondentas tu
rėjo omenėje.

Ne Hycliui. Užteks jau apie 
tai.

R. N. Baršiui. Tai pašalinis 
mums reikalas ir jam vietos 
stokuoja pas mus. Susineški- 
te laiškais su Sąjungos valdy
ba.

O. K. Philadelphia, Pa. Iš 
kuopos veikimo paduodi bai
siai senas žinias. Ar-gi kuo
pa nieko tokio neatliko dabar
tiniu laiku kas verta būtų į lai
kraštį parašyti. ]

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
pradėjo platų darbą. Laikė 
susirinkimą organizatorių Bos- 

• tone pereitą pėtnyčios vakarą. 
Nutarė daug svarbių dalykų ir 
pradėti dirbti.

Nutarė inkorporuoti Bendro
vę ant dviejų milijonų dole
rių ir pradėti smarkią agitaci
ją surinkti kapitalą. Šerus pa
liko po senovės, tai yra po 
$5 00, bet aprubežiavo skaitlių 
šėrų. Kiekviena ypata gali 
pirkti iki 1000.

Toliaus nutarė greitu laiku, 
iki pabaigos gegužės pasiųsti 
atstovą į Lietuvą. Atstovu 
išrinktas Jonas E. Karosas, 
Sekretorius Lietuvių Darbinin- 
kų Sąjungos ir žymus lietuvių 
veikėjas. Atstovas pasiliks 
Lietuvoje tiktai penkias savai
tes ir po to laiko grįš atgal su 
žiniomis.

Vienas iš organizatorių pa
veda Bendrovei pilnai įtaisytą 
dirbtuvę, kurią Bendrovė nu
tarė paimti į savo rankas ir 
smarkiau varyti darbą. Ant 
susirinkimo pasirodė didis en
tuziazmas. Susirinkusieji šim
tais dėjo savo pinigų į Bendro
vę.

Buvo išduota atskaita iš pe
reito bertainio veikimo. Pa
sirodė, kad Bendrovė ant pil
nai išmokėtų šėrų uždirbo 45 
nuoš. ir šėrininkams išmokėjo 
8 nuoš. dividendų, likusią da
lį pelno paskyrė į geležinį ka
pitalą.

Taip-gi buvo nutarta kaip 
greičiausiai bus galima steig
ti liniją pasažierių ir prekinių 
laivų į Lietuvą per Klaipėdą.

*
Pavelijimas iš valdžios esąs 
jau užtikrintas ir spėjama, kad 
greitu laiku pirmas laivas su 
prekėmis išplauks iš Bostono į 
Klaipėdą.

Buvo ilgai apkalbama, kas 
link atsinešimo šios Bendrovės 
su kitomis lietuvių steigiamo
mis Bendrovėmis. Galutinai 
nutarta, veikti išvieno su vi
somis, nekenkiant nei . vienai. 
Pagelbėti kitoms kiek bus ga
lima ir jeigu būtų išrokavimas, 
tai su jomis susivienyti. Pa
aiškėjo, kad daugumas prie
šingi monopoliaus Lietuvoje. 
Antanas Vaisiauskas, organi
zatorius iš Cambridge, Mass. 
pasakė: “Pavesti visą pramo
nę Lietuvos vienai Bendrovei 
būtų pavojinga Lietuvai ir lie
tuviams. Dirva yra plati. 
Viena Bendrovė visko neap
žios. Lietuvoje bus vietos 
keliems desėtkams Bendrovių. 
Kiekviena Bendrovė turėtų 
varyti konkurenciją su kito
mis. Kuri pigiausiai ir ge
riausiai patarnaus lietuviams, 
ta bendrovė bus pasekmingiau- 
sia.”

Susirinkime dalyvavo sekan
ti organizatoriai Bendrovės: 
Kun. P. Saurusaitis iš Water- 
bury, Conn.; kun. Jonas Švag- 
ždys iš Norwood, Mass.; K. 
Vencius iš Havėrhill, Mass.; 
Antanas Petronis iš Lawrence, 
Mass.; Jonas Jokubauskas iš 
Camp Devens, Mass.; Juozas 
K. Naujalis ir Antanas Vai
siauskas iš Cambridge, Mass.; 
F. Zaleskis, Kazys Šalis, Sta
sys Noreika, Domininkas Ap- 
tanavičia, Jonas E. Karosas, 
Antanas F. Kneižis ir J. J. Ro
man iš Boston, Mass.

J. J. Roman pasiliko vedėju 
ir ant toliaus. Pranas Gudas, 
Pranas Viraks, A. F. Kneižis 
ir Jonas E Karosas pasiliko di
rektoriais iki bus išimtas čar- 
teris ir sušauktas generalis šė- 
rininkų susirinkimas, kur bus 
valdyba išrinkta.

Į GERBIAMĄJĄ ^DARBI
NINKO” REDAKCIJĄ.

Vakar, 8 Balandžio m. d. J. 
Š. PP. Benediktas XV davė 
audienciją p. Eduardui Virgo, 
Estopijos diplomatiškam ats
tovui Romoje. -n

Užvakar 7 Bal. Šv. Tėvas • 
priėmė būrį pasaulinių ir dva
siškių Prancijos atstovų.

Iš priežasties būsiančiosios 
Kanonizacijos Džiovainos Ar- 
kietės, Reimso Antvyskupis at
skaitė prancūzų kalboje ilgą, 
gražų adresą Šv. Tėvui į kurį 
Popiežiaus atsakyta taip-gi 
prancūziškai.

Dar ankščiau 24 vasario Šv. 
Tėvas pašventino gražią vėlia
vą lenkųfkariuomenei. Viena 
pusė tosios vėliavos papuošta 
Lenkijos “Baltuoju Ereliu” su 
prisegtu ant jo krutinės aukso 
kryžiumi, ant kitos — padėta 
paveikslą Częstakavos Moti
nos Švenčiausios.

Antiokijos Patriarka, Atvvs- 
kupis Zaleskis nusiuntė tą vė
liavą Paryžiun, lenkų genero
lui Haller’iui, drauge su asme
nišku Šv. Tėvo raštu:

“Palaiminimas Dievo Tėvo 
Visagalinčio ir Sūnaus ir Dva
sios Šv. tenužengia ant karei
vių dievotai giedančių imną 
“Boga Rodzica” (Dievo Gim
dytoja) ir visuomet tesilieka su 
jais.”

Duota Vatikano Rūmuose 24 
Vasario m. d. 1919. ___
(Pasirašė) Benediktas PP. XV.

Patėmvtina, kad kryžiui ant 
vėliavos suteiktas Šv. Tėvo y- 
patingas palaiminimas, toje 
prasmėje, kad kartą šitoji vė
liava būtų sunaikinta ar jai 
suplyšus, užtenka prisegti •mi
nėtąjį kryžių prie Erelio kru
tinės ant kitos vėliavos ir tas 
pats popiežiaus palaiminimas 
savaimi pereis ant naujos.

Išimant prancūzų if lenkų 
atstovus, Romoje nūnai poli
tikos reikalų dėlei vieši: Povi
las Petras Xlll, Kilikijos Pat
riarka, Antvyskupai Tolemai- 
dos, Kaliedonijos, Grekijos, 
Libano ir kitų rytiečių bei va
kariečių dvasiškieji ir svietiš
kieji atstovai, ką turi ar netu
ri savo atstovysčių Romoje.

Kun. K. Prapuolenis.

LIETUVIŲ DIENA NEW ,su vėliavomis ant kurių buvo :
YORKE. I reikalaujama remti Lietuvos

neprigulmybę ir lojališkumą 
tėvynei ir Suvienytoms Valsti
joms, ėjo Penktąja Gatve, o iš 
šalių stovintieji jiems plojo ir 
sveikino.

Kuomet pasiekė ‘ ‘ Pergalės 
Kelią” jie ėjo prie gražaus 
altoriaus, kuris buvo tam tiks
lui parengtas. Lietuvaitės 
tautiškuose rūbuose susėdo ant 
laiptų priešakyje, o susirinku
sieji į 10,000 žmonių pripildė , 
visą plačių priešais platformą.

Kansas naujai išrinktas se
natorius Capper buvo persta
tytas kaipo pirmiau neskelbtas 
kalbėtojas. Jis dalyvaus Wa- 
shingtone būsiančiame kongre
so susirinkime, jis sakė, kuo
met susirinkę jam gausiai plo
jo, ir pirmasis darbas kurį jis 
darysiąs būsiąs; kad senatas 
išgautų Lietuvai Suvienytų 
Valstijų pripažinimą už nepri- 
gulmingą ir laisvą šalį. Jis 
atsišaukė į lietuvių patrijotiz- 
mą savo šaliai ir užtikrino, kad 
jie ištikrųjų turėsią jį savo 
prieteliu Washingtono senate.

Prieš jį kalbėjo Karolis 
Bvoir’as, kurs nesenai sugrįžo 
iš Prancūzijos papasakojo pra
nešimų nuo Profesoriaus Val
demaro. Jis sakė, kad Euro
pos lietuviai tikisi pagelbos iš 
Amerikos lietuvių šiais taip 
sunkiais laikais ir kad pagelba 
dabar taip reikalinga kaip ir 
laike karės, kad buvo.

Pirmsėdis Edvardas L. Ber- 
navs perstatė M. J. Viniką 
Pirmsėd. Eksekutyvio Komite
to, kuris tyčia atvažiavo iš 
Washingtono. Jis kalbėjo te
moje “Ką Lietuva yra Skolin
ga Amerikai.” Po to maišytas 
choras padainavo Amerikos ir 
Lietuvos tautiškus himnus ir 
keliatą lietuviškų žmonių dai
nų.

Po tam kalbėjo kunigas Jo
nas Žilius, Eksekutyvio Kom. 

• Sekr. lietuviškai. Lietuvvs 
jūreivis, benui pritariant pa-

Seredoje Balandžio 23 d. 
New Yorko lietuviai turėjo pa
rodą dėl Pergalės Paskolos ir 
reikalavimo pripažinti Lietu
vai neprigulmybės.

Kuomet dar New Yorkiečiai 
miegojo skelbimų klijuotojai 
prilipdė po visą miestą dide
lius skelbimus, kuriais kvie
čiama visus amerikiečius pasi
rašyti dėl Lietuvos neprigul
mybės ir visus amerikiečius 
lietuvius rašytis Amerikos Per
galės bondsus.

Abi pusi Penktosios gatvės 
buvo papuošti raudonos, bal
tos ir mėlynos spalvos skelbi
mais pranešąnčiais apie Lietu
vių Di 
iš ryt* 
prie Motor Corps of America 
išsirengė iš Lietuvių Tarybų 
ofiso ir su savo automobiliais 
papuoštais tais pačiais raudo
nos - baltos - mėlynos spalvos 
skelbimais važiavo ir išsiskirs
tė po visas svarbėsnias New 
Yorko vietas, kad prisidėti 
savo darbu renkant parašus po 
lietuvių peticija prezidentui 
Wilsonui ir Taikos Konferenci
jai.

Taip-pat ir svarbieji miesto 
laikraščiai talpino didelius 
skelbimus, nurodančius Lietu
vos reikalus ir aiškiai atsišau
kiančius į Amerikos žmones 
padėti jai kovoje už neprigul
mybę.

Septintą valandą vakare, 
Madison Sųuare parkas kibž- 
dėjo lietuviais iš viso New 
Yorko ir jo apielinkės ir susi
darė eilės paroduoti Penktąja 
Gatve. Čia buvo Suvienytų 
Valtsijų benai, du lietuvių be- 
nu, brigada lietuvių Amerikos 
kareivių su lietuvių oficieriu, 
šimtas gražių lietuvaičių tau
tiškuose rūbuose, ir narių 
daugelio pilietiškų ir socijalių 
draugijų. Paroda, vedant pla
tumui raitų policijos oficieriu,

Bažnyčia, Visuomenė 
ir

(Parašė Kun. Fr. Siedenburg, S. J. Chicagos 
socijologijos mokyklos dekanas). .

Besvarstydamas klausimą santikių bažny
čios, visuomenės ir dabartinio krizio, aš štai 
ką turiu omenyje: kokiu būdu gali bažnyčia 
patarnauti visuomenei; o ypatingai kaip ji pa
tarnaus šioje kritiškoje pasaulio istorijos va
landoje? •

Bažnyčia ir valstija yra dvi atskiros drau
gijos, turinčios skirtingus tikslus. Bažnyčios 
tikslas yra dvasinis žmogaus gerbūvis; vals
tijos tikslas — materijalinis žmogaus gerbūvis. 
Abidvi yra tobulos draugijos, viena nuo ki
tos neprigulmingos, nes jos turi savyje galę 
ir įrankius siekti savo tikslų. Bet pagal savo 
prigimties jos eina greta, padeda ir dapildo 
viena kitą, nes žmogus, vienos ir kitos tikslas 
— yra sudėtas iš kūno ir dvasios, sumegstų tarp 
savęs ir veikiančių viena į kitą. Iš to išeina, 
kad bažnyčios prigimtis ir veikimas nors ir yra 
pirmoje vietoje dvasinis, tečiau gali būti ir — 
kaip istorija parodo — visuomet ir buvo labai 
naudingas valstijai ir visuomenei. Ypatingai 
tai darosi aišku dabartiniuose nuotikiuose pa
saulinio ištyrimo.

Aš kalbėsiu apie istorišką bažnyčią, pra
dėtą Sename Įstatyme ir įsteigtą Naujame. 
Vietos stoka neleidžia daug kalbėti apie Senąjį 
Testamentą, bet visas pasaulis žino, jog Mozė 
ne įą mažesnis buvo socijalis mokytojas, negu 
Dievo pašvęstas religijinis vadas ir kad žydų 
tauta buvo išaugštinama ant tiek, ant kiek ji 
buvo ištikima Jehovos (Dievo) įsakymams. 
Sinojaus Kalno toblyčios visuomet buvo civi
lizacijos kertiniai akmenys ir be jų pasaulis bū
tų skendęs pirmykštėje tamsybėje. Laikui iš
sipildžius atėjo Kristus-Mokytojas, — atėjo ne 
griauti, bet taisyti. Jisai sujungė meilę su 
teisybe ir sušvelnino įstatymus gailestingumu. 
Prie Sinojaus įsakymų jisai pridėjo pamokslą 
ant Kalno (8 paląim.) — kertinį akmenį visų 
civilizacijos rūmų. įsakymai nustatė prieder
mes; palaiminimai davė nurodymus prie tobu
lybės. Pirmieji reikalingi visuomenės gyvy
bei; be antrųjų ji negalėtų siekti tobulybės.

Bet Bažnyčia — tai neperstojantis buvimas

Viešpaties; apdovanota Jo galybe ir Jojo pa
siųsta, Ji užlaiko per amžius Jojo mokslą ir 
tradicijas. Kad likti ištikimai savo dieviš
kam pavyzdžiui, Ji turi gelbėti visuomenę šio
se dienose taip, kaip Kristus gelbėjo' ją anose 
dienose.

Kristaus pasiuntinybė buvo visų-pirma 
dvasinė. Jis atėjo, kad davus religiją, kad į- 
steigus bažnyčią, kuri visais laikais vestų žmo
gų prie tikslo, kuriam jisai buvo sutvertas. Tai 
darydama bažnyčia pabrėžia sielos viršenybę; 
ji mokina, kad “ nieko nepadės žmogui nors ir 
visą pasaulį laimėtų, jeigu jisai pražudys sa
vo sielą.” Bet viršprigimtas gyvenimas yra 
surištas su prigimtuoju ir iš to išeina, kad dva
sinė bažnyčįps evangelija turi pagal savo pri
gimties derinties prie jos socijalės programos, 
tą programą pakeliant ir patobulinant. Siela, 
kurią reikia išganyti, turi dirbti dėl savo iš
ganymo, būdama uždaryta materijaliame kūne, 
patalpintame tam tikrose socijalėse aplinkybė
se ir dėlto tinkama socijalė programa turi skai- 
tyties su dvasine bažnyčios evangelija. Pri- 
ruošdama žmogų prie dangaus karalystės baž
nyčia daro jį tinkamiausiu piliečiu žemiškos 
valstybės.

Kristus buvo reformatorius, bet tikybinis 
reformatorius. Kaipo Dievo Gyvojo Sūnus, 
Jisai įsteigė religiją, kuri turėjo išnaujo suriš
ti sutvėrimą su Sutvertoju ir sutvėrimus vie
nus su kitais tobulamė suderinime dieviškojo ir 
prigimtojo įstatymų. Žmonių draugijos ram
sčiais yra teisėta valdžia ir visuomeninė sąži
nė. Pirmoji paeina iš Dievo, antroji iš žmonių 
brolybės. Kristus buvo reformatorius, bet ne
buvo Jisai pirmoje vietoje socijalių reformato
riumi. Jisai neapreiškė ekonominių įstatymų, 
neigi politiškų taisyklių; bet tikėjimo dogmo
mis ir doros mokslu Jisai pataisė žmogų. Ji
sai išmokino jį jo priedermių, taip lygiai kaip 
ir jo teisių; Jisai paliko nepaliečiamą asmens 
laisvę ir neprigulmybę; bet Jisai apskelbė ko
vą kiekvienai savymeilei. Žodžiu sakant Ji
sai pakėlė prigimtą draugijinį žmogaus instink
tą ir padarė jį tinkama vienata draugijiniam 
gyvenimui. Teisingas vyras, dora moteris 
ir mandagus kūdikis yra didžiausis turtas kiek
vienai visuomenei. Su jais visuomenė pati 
gali augintu savo ateitį — savo laimei, jeigu 
ji paseks teisingumą, gi nelaimei — jeigu pa* 
seks nedorybes.

Kristus permatė ir išrišė šių dienų socija- 
les problemas; bet Jisai ir dar daugiau pada-

rė. Jisai patiesė pamatinius principus, ku
rie išrištų socijalius uždavinius visų ateinan
čių amžių. Religijinis charakteris Jo Evan
gelijos, neatitraukdamas Jo nuo socijalių pro
blemų, inkvėpė Jį palikti žmonijai principus, 
pritaikomus prie kiekvieno socijalio klausimo- 
Ir žinoma, Evangelija tai nėra vadovėlis soci- 
jologijos arba politiškos ekonomijos. Bet Jo
sios turinys turi didžiausią socijalę vertę ir pla
čiausiai gali bū Ji pritaikomas; Jos išganingas 
mokslas yra taip-pat teisingas. ir praktiškas 
šioje augštos civilizacijos gadynėje Chicagai ar 
Kansas Citv*), kaip jisai buvo paprastame gy
venime Nazareto arba Jeruzalės dvidešimts am
žių atgal. Kristus neturėjo gatavos socijalės 
programos. Jeigu Jisai būtų ją turėjęs, Jisai 
būtų buvęs senai jau užmirštas, nes socijaliai 
uždaviniai mainosi su metais ir socijalių klau
simų išrišimas Kristaus laikuose, būtų nepri
taikomas viduriniuose amžiuose ir nesupran
tamas šiais laikais. Nors ir geriausi vaka
rykštė programa, gali pasirodyti nebetinkama 
rytoj. Bet principai (pradai) nemiršta, ir ne
marus Kristaus mokslas yra atmainęs žemės iš
vaizdą. Tie pradai jau ne sykį yra pagydę 
tautas praeityje, ir jie nei kiek nenustojo savo 
teisingumo ir galybės, ir jei bus pritaikinti 
Šiandieną,— jie pagydys ir dabar žmonijos žaiz
das.

KRIKŠČIONYSTE IR CIVILIZACIJA.

Kokiu būdu krikščionystė atmainė žemės 
paviršių ir pagydė žmonijos žaizdas Ji at
rado visuomenę sergančią ir sugadintą iš pat 
pamatų. Žemė buvo pilna vargšų, nelaimingų 
ir vergų; galingi beširdžiai tironai kankino 
juos; gerai pasakė romėnų poetas Lucanus, 
kad “žmonių giminė gyvena dėl nedaugelio.” 
Moteriškė, žmona, motina ir kūdikis, kuriuo
se yra visa dabarties svafba ir ateities viltis — 
buvo laikomi kaip pigūs galvijai arba žaislai 
rankose jų ponų-vyrų.

Bažnyčia apskelbė pasauliu ipilną lygybę 
visų žmonių, darbo augštą vertybę ir net dva
sinės biednystės prakilnybę. Ji paskelbė, jog 
kiekvienas žmogus turi teisę prie gyvenimo, 
laisvės ir laimės. Amžiams bėgant — ne su 
ugnimi ir kardu, bet maloniu ir inkvėptu žo
džiu, Ji sujungė žmones į tautas vienybėje ir 
teisingume, ramybėje ir meilėje. Amžiams 
slenkant, nepaisant žmonių geidulių ir valdžios, 
nepaisant sostų ir valdonų — Ji inkvėpė savo

dvasią nenorinčiam pasauliui taip kad galima 
pasakyti apie Ją psalmisto žodžiais “visa kas 
yra gera, atėjo per Jos rankas.”

Kiekvienos tautos istorija ir net tamsiau
sieji tos istorijos lapai liudija, jog krikščiony
stė buvo žemišku dangumi ir kad jos dvasia su
rado sau kelią net jos neprietelių tarpan; jie 
nejuntamai perėmė jos dvasią ir dažnai tai, kas 
jiems patinka pavadinti “žmoniškumu” yra ne 
kas kitas kaip žiedelis iš krikščionysėts šaknies 
ar šakos. Kas tik yra gera civilizacijoj — yra 
linkę į krikščionystę ir kur tik civilizacija pa
tirdavo nepasisekimų, tai tik dėlto, kad buvo 
pertraukusi tą brangų ryšį.

Bažnyčios pasitarnavimas visuomenei vi
suomet apsireikšdavo tuo, kad ji apgindavo vi
suomenės teises ir laisvę nuo žmonių godumo ir 
valdžios. Kaip Jos Dieviškas Įsteigėjas Ji vi
suomet amžių bėgyje turėdavo pasigailėjimą mi
nios. Pirmųjų amžių bažnyčia kovojo prieš 
pagonų imperatorių despotizmą ir Josios ken
tėtojai savo krauju primušė antspaudą ant 
čarterio žmogaus teisių. Po trijų šimtų metų 
persekiojimo, bažnyčia priėmė tuos imperato
rius į savo prieglobstį, bet Ji įsakė jiems pa
gerbti Jos vaikų teises. Kada Teodozijus pa- * 
tapo tironu, šv. Ambraziejus, Milano vysku
pas, išvarė jį iš bažnyčios; ir kada Arkadijus 
išdavė savo žmones, Šv. Krizostomas iš Kon
stantinopolio apkaltino jį viešai prieš visą pa
saulį.

Kada Attilla ir jo hunai penktame amžiu
je grasino pavojumi civilizacijai, — ne kas ki
tas sulaikė tas vandalų gaujas kaip popiežius 
Leonas Didysis. Ir toliau, skleisdami istori
jos lapus mes matome, kaip Aleksandras VII 
pasistatė prieš Barbarossą (Rudbarzdį), ir kaip 
Grigalius VII pergalėjo francūzų Pilypą I ir vo
kiečių Genriką IV ir kaip jisai apgynė teises 
žmonių ir bažnyčios. Taip-pat ne kas, kitas, 
o tik Bažnyčios vyskupas Steponas Lougton, 
— inkvėpė Anglijos baronus priveisti karąlių 
Joną, kad išduotų “Magna Charta” (Didįjį 
čarterį) — t. y. Anglijos ir viso pasaulio lais
vės. Ne kas kitas kaip bažnyčia perdavė mums 
civilius įstatymus, “habeas corpus”(asmens ne- 
paliečiamvbę), teismus su renkamais posėdi- 
ninkais ir taisyklę, kad niekas negali būti ap
kraunamas mokesniais be jo sutikimo.

Bažnyčia taip-pat buvo apgynimu ir vilti
mi Europai josios kovoje prieš musulmonus ir 
kada netikėliai užpuolikai grasė civilizacijai — 
pasaulį padarė liuosu tik pergalė kryžiaus ant 
jaunamėnuolio (m ag ome tonų ženklo).

Vertė F. K.•) Tame mieste buvo skaitytas šis referatas. 
(1918 m.)
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darbininkas

dainavo amerikoniškų dainų 
užbaigiant su “Amerika,” po 
to susirinkimas užsibaigė.

Liberty Loan Commiteto na
riai, kurie čia dalyvavo ir ki
ti, kurie yra tame ■ • prityrę 
ir žmonių pritarimas parodė 
kad tas susirinkimas buvo pa- 
sekmingiausis ir šauniausis ko
kį tik jie atsimena.

Amerikos lietuvių dvasia ap
sireiškus tame susirinkime iš
šaukė pasigerėjimą kaip Ame
rikos valdžios atstovų taip ir 
narių Eksekųtyvio Komiteto 
Tarybų narių, kurie čia daly

vavo.
Vienas iš jų kalbėdamas iš

sitarė jog jei toki lietuvių vie
nybė ir sutikimas būtų Ameri
kos valdžiai visur rodomas, 
lietuvių klausimas tarpe lais
vųjų tautų nebūtų nei kiek ati
dėliojamas.

Ten buvo grakalbdts, dainos ir

Choras, p. j" Bailio vedamas, 
dainavo įvairias tautiškas dai
nas. Buvo pardavinėjama Lais
vės Paskolos bondsai ir renka
mi parašai po Lietuvos petici
ja. Parašus tą dieną rinko New 
Yorke merginų automobilisčių 
draugija.

t

Buvęs.

YD. Vakaras Lietuvos

CLEVELAND, OHIO.
Pagerbimo vakarėlis.

Sulaukus naują šv. Jurgio 
parapijos kleboną gerb. kun. V. 
Vilkutaitį, gavėnios laike bu
vo nepatogu surengti sutikimo 
puotą. Kad arčiau susipaži
nus ir sutartinai pradėjus veik
ti, balandžio 21 d. Šv. Jurgio 
Bažnytinis Giedorių Dr-jos 
Choras buvo surengęs puikią 
vakarienę su pamarginimais. 
Viskas kopuikiausia buvo su
daryta: stalai papuošti vely
kine spalva ir gėlėmis; vaka
rienė su gražiais margučiais; 
sienos buvo parėdytos Lietuvos 
ir Amerikos vėliavomis.

“Kanklių” orkestrą švel
niais akordais daug pridavė 
džiaugsmo visai publikai.

Prieš vakarienę atsibuvo 
programėlis. Pirmiausia cho
ro pirm. p. M. Ardzijauskas 
pažymėjo Bažnytinio Choro 
tikslus ir kvietė giedorius, kad 
ateityje dar su didesniu pasi
šventimu visi išvien veiktų dai
lės srityje.

“Velykos” eiles padeklema- 
vo p-lė Liudvisė Matulaičiutė.

Kalbėjo p. V. A. Greičius. 
Gražiai nušvietė muzikos svar
bą paminėdamas Palestriną, 
Lištą, kurie daugiausia yra pa
sidarbavę bažnytinės muzikos 
ištobulinimui. Baigdamas kal
bą inteikė nuo choro narių do
vaną kun. Vilkutaičiui, gražią 
diriguoti chorui paikutę, kai
po muzikui.

“Skleiskie Šviesybę” eiles 
padefclemavo p-lė Marijona 
Mačiotukė.

Keletą žodžių pratarė p. A. 
Kranauskas-

Po vakarienės gražiai kalbė
jo klebonas, išreikšdamas pa
dėką už dovaną ir gražų pager
bimą; pasakė ir juokų, kurie 
visus prajuokino. Buvo sudai
nuota “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Toliaus sekė visokie žai
dimai ir šokiai.

Visais žvilgsniais vakarėlis 
pavyko. Pirmą tokią įspūdin
gą vakarienę choras parengė. 
Didi padėka priklauso p-lėms 
M. Mačiotukei, O. Matulaičiu- 
tei, L. Matulaičiutei ir poniai 
Mačiotienei už pagaminimą va
karienės ir .visą papuošimą.

Netrukus Bažnytinis Choras 
dar labiau sustiprės, nes pats 
klebonas prisideda prie jo su- 
drūtinimo.

Š—nis.

v BALTIMORE, MD.
Susitvėrė L. R. K. Skyrius.
27 d. bal. čia sutverta Lietu

vių Raudonojo Kryžiaus sky
rius. Į valdybą išrinkta: pir
mininku kun. J. Lietuvninkas, 
vice-pirm. J. Karalius, rašt. A. 
Bajoriutė, ižd. J. Butkus. Į 
metinius narius įstojo ir pilnai 
užsimokėjo 23 nariai. Kun. J. 
Lietuvninkas davė $5.00. Tad 
jau turime $27.00. Puiki pra
džia. Iš ko matyt, kad dar
bas seksis, tarpe susirinkusių 
matės noras dirbti dėl Lietu
vos.

Mo.ters ir merginos, neleiski
te laiko dykai, bet dirbkite 
siūkite rūbus, katra tik ką mo
kate, o neturėdamos medžia
gos kreipkitės į L. R. K. lai
komus susirinkimus. Ten gau
site audeklų ir nurodymų ką 
veikti. Tat mokėdamos ir lai
ko turėdamos ateikite į susi
rinkimą 4 d. gegužio 7 v. vak., 
į šv. Alfonso salę. Ten bus 
daug kalbama kas link paties 
darbo. Šis susirinkimas kvie
čia visus Baltimorės lietuvius 
atsilankyti ir pradėti rengties 
prie Lietuvos Šelpimo Savai
tės, kuri neužilgo atsibus.

A. B—te.

'■■-■ir11 - i, ■ .u ■ ! ,-- .i , —

nusitęsė per penkioliką bliokų. Įbono ir abelnai katalikų.
Numaršavo į Park Avė., kur Akyvaizdoj šito koks teisin

gas žmogus gali pripažinti 
“Aušrelei” bepartyviškumą, 
ar vietą ten katalikams?

' Ten buvęs.
1

WORCESTER, MASS. J
• Kviečiame visus.
Ateinančioj nedėlioj, gegužio 

4 d. pobažnytinėj salėj vakare 
bus LDS. kuopos vakaras. Bus 
prakalbų apie darbininkų ir ki
tokius reikalus ir bus moksliš
ka prelekcija su įvairiais ban
dymais. Šita prelekcija bus 
tikra naujanybė šioje koloni
joje. Tą atsilankiusieji išgirs 
ir tą pamatys, to niekuomet ir 
niekur nėra girdėję ir matę. 
Sakome tikrą teisybę, o nesu- 
viliojame. Bus indomu, nau
dinga dideliems ir mažiems, 
vyrams ir moterims, katali
kams ir bedieviams.

Praneškite apie tą vakarą 
visiems, kurie 11 Darbininko * ’ 
neskaito. Kuodidžiausias žmo
nių skaičius turi pasinaudoti. 

Rengėjai.

C. BROOKLYN, N. Y.
Visoms organizacijoms pra

nešame, jog liepos 4 d. Wash- 
ington parke L. Vyčių 49 kp. 
rengia pikniką. Pusė pelno 
eis Tautos Fondui, o kita pusė 
“Vyčio” spaustuvei. Kitų 
organizacijų prašome tą dieną 
nerengti piknikų, o atsilanky
ti į mūsų pramogą.

Kp. Valdyba.

PAETOGLORY.
Ateikite ir susipažinkite su lietuviais 

nariais YD Divizijos. ; ■

ŠOKIAI
kurie atsibus

SUBATOS VAKARE GEGUŽIO (MAY) 3,1919 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

(Dahlgren Hali)

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.
Bus geriausia proga susipažinimui. 

Komitetas.

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

HARTFORD, CT.
Gegužio 4 d. parapijinėj sa

lėj 7:30 vai. vak. bus vyčių 
kuopos pramoga. Bus judo- 
mi paveikslai ir kitokie pamar- 
ginimai. Pelnas eis mokyk
los reikalams. Visi kviečiami.

Korespondentas.

PHILADELPHLA, PA.
Moterų Sąjungos 43 kuopa 

gerai gyvuoja. • Dar nėra mė
žtų kai susitvėrė, o narių turi 
40 su viršum. Kuopai datlg 
pasidarbavo gerb. kun. Zimb- 
lis, kurs nenuilstančiai dar
buojasi šv. Jurgio parapijoj. 
Gruodžio 8 d. kuopa paskyrė 
Tautos Fpndui $25, o vas. 27 
d. buvo surengus pramogą su 
plačiu programų. Kalbėjo tuo
met kun. Serafinas, kun. Stri- 
mas ir ponia Poškienė.

Mūsų parapijoj viešpatauja 
meilė ir vienybė.

CLEVELAN, OHIO.
Prigelhekite.

Lietuviai šiais laikais nubun
da ir imasi visokio visuome
niško ir tautiško darbo. Su
judo labiausia lietuviai krik- 
ščionys-katalikai. Katalikai 
niekuomet nebuvo apsileidę sa
vo tikybiniuose reikaluose. Tas 
liudija jų išstatytos gražios 
bažnyčios įvairiose kolonijo
se. Tame ir mes Youngstowno, 
Ohio lietuviai neatsilikomė ir 
pradėjome statyti bažnytėlę. 
Bet čia maža kolonija, tai 
mums persunku vieniems. To
dėl kreipiamės į kitų kolonijų 
lietuvius katalikus, o ypač į 
rievei andiečius- Pagelbėkite 
mums išstatyti Dievo namelį. 
Kviečiame talkon dr-jas, kuo
pas ir tt. Aukas siųskite ad
resu: Kun. F. Alinskis, 923 
Shehy St., Youngstown, Ohio.

O. K.

WORCESTER, MASS.
Šiuomi pranešam Worces- 

ter’io lietuviams, kad pra
kalbos L. Darbininkų Sąjungos 
įvyks gegužio 4 d. 7-tą vai. va
kare pobažnytinėje svetainėje. 
Užkviesti garsiausi Naujosios 
Anglijos kalbėtojai. Be to bus 
eilių, dainų, muzikos ir tt. Ne
praleiskite puikios progos, nes 
užgirsite ko negirdėjote. Pir
mas toks įdomus vakaras.

Kviečia Rengėjai.

Žinių iš Lietuvos.

NEW YORK, N. Y.
Lietuvių parodavimas Penkta 

Avė.
Balandžio 23 d. 7 vai. vakare 

ant greitųjų per tris dienas bu
vo surengta paroda. Dalyva
vo suviršum 3000 lietuvių bei 
lietuvaičių. Pirmiausia buvo 
nešama Liberty Loan vėliava, 
Benas kareivių, po tam mar- 
šavo pulkas lietuvių kareivių 
iš apie 300 ypatų po vadovyste 
leitenanto E. Masalskio. Po 
kareivių ėjo į 400 lietuvaičių 
tautiškais rūbais apsirėdžiusių 
su vainikais, kuriais ameri
konai labiausiai gėrėjosi, pai
kiaus “Raudonojo Kryžiaus'” 
liuosnorės.

Po šių ėjo benas ir SLRKA* 
vėliava, na ir įvairiausios drau
gijos nešė lietuviškas ir ameri
koniškas vėliavas. Dar prie 
galo trečias benas ir iš Nevark 
lietuviai kareiviai.

WORCESTER, MASS.

Bepartyviškumas.
Čia nesenai susitvėrusi “Dai

lės ir Dramos dr-ja Aušrelė” 
pasivadino bepartyviška, kad 
joj gali prigulėti ir. katalikai 
ir kitokie. Bet kaip pas lietu
vius dažnai pasitaiko, kad be- 
partyviškūmu dengia partyviš- 
kiausius dalylfus, tai ir čia pa
našiai pasirodė. Jie turbūt ne
žino kas tai yra būti beparty- 
višku- Tai pažiūrėkime į “Auš
relės” bepartyviškumą. Ga
vėnioj, kada katalikams Baž
nyčia užgina pramogas ir pa
silinksminimus, komp. Petraus
kas rengė koncertą ir aušrelie- 
čiai uoliausia agitavo už tą 
koncertą. Suprantama, kad 
tokiame laike rengtas koncer
tas kolonijoj, kur katalikai yra 
milžiniškoj daugumoj, negalė
jo nusisekti. Žinoma dėl ne
pasisekimo .piktumas apėmė 
“aušreliečius.” Tai pasipy
lė į visus laisvamanių laik- 

- - vietinio kle-Paroda raškius dergimai vieti

TIKRŲ ŽINIŲ IŠ LIETUVOS
Jonas E. Karosas, Lietuvių 

Darbininkų Sąjungos Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. Jis 
stengsis užmegsti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. ♦

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite jų adresus ir 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savįm surinktas žinias.

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, į 
kuriuos p. Karosas kitaip neat
silankytų, tai pasidarys iškaš- 
čiai. Dėl padengimo tų iškaš- 
čių už kiekvieną paieškojimą 
nustatėme kainą $1.00. Jeigu 
p. Karosas negalės gauti jokios 
žinios apie ypatą, kurią Tam
sta norėtumei paieškoti, $100 
bus sugrąžintas.

Norėdami, kad p. Karosas 
paieškotų Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojaus prisiųskite 
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: 
Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
244 Broadway, So. Boston, Mase.

NEWARK, N. J.
Mass-Mitingas.

Utarninko vakare, balan
džio 22 dieną Lietuvių Svetai
nėje įvyko mass-mitihgas, ku
riame tartasi kaip prisirengti 
prie dalyvavimo parodoje New 
Yorke balandžio 23 dieną.

Žmonių buvo susirinkę ne- 
perdaugiausia, bet kurie į su
sirinkimą atėjo, visi pasiža
dėjo parodoje dalyvauti.

Buvo pranešta vietiniam 
klebonui apie mass-mitingą ir 
prašyta, kad parapijonams a- 
pie jį pagarsintų Velykų ryte 
po pamokslo, bet klebonas nei 
puse lūpų apie tai neprisiminė.

Nežiūrint tų ir kitų kliūčių 
į susirinkimą žmonių atėjo ge
ras būrys. Žmones patraukė 
į’susirinkimą “Fife and Drom 
Lietuvių Korpusas,” kuris 
prie svetainės ant gatvės gra
žiai pagrajino.

Atidarant susirinkimą karei
vis Vincas Vaškevičius paaiš 
kino-apie susirinkimo tikslą ir 
užbaigdamas pranešė linksmą 
žinią, kad Lietuvos kariuome
nė paėmė Vlinių. (Vėlesnės ži
nios pranešė, kad Vilnių ūžė- eitų blogyn ir tuomi sugaišin- 
mė lenkai. “Darb.” Red.). 
Publika atsistojo ir sugiedojo 
Lietuvos Himną. Paskiau 
garsiai sušuko: Valio!

Susirinkimo vedėju išrinktas 
K. Vaškevičius, raštininku A. 
Trečiokas.
. Nutarta kareiviams dalyvau
ti parodoje kuoskaitlingiausia, 
moterims ir merginoms apsi
rengti lietuviškais tautiškais 
drabužiais, nusivežti lietuviš
kas ir amerikoniškas vėliavas.

Pranešta, kad Newarko “lie
tuviški švilpukai” apsiima 
veltui pagriežti parodoje. Nors 
čia gimę ir augę, bet Lietuvos 
reikalus atjaučia ir lietuvių ju
dėjimą remia. Bravo, mūsų 
jaunimas.

Vienas iš Grinorių.

Svarbios

PRAKALBOS
Rengia LIETUVIŲ DAR BININKŲ SĄ-GOS 5 Kp.

Nedėlioję, 4 Gegužio, 1919
Sv. Juozapo parapijos Svetainėje

49 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.
Pradžia 2 vai. po pietų.

Kalbės p. JONAS E. KAROSAS, “Darbininko” Redak
cijos narys ir LDS. Centro Sekretorius.

Darbininkai ir darbininkės į prakalbas.
Širdingai kviečia RENGĖJAI.

SVEIKAS TAUPUMAS, j
Taupumas yra tai svarbiau

sias klausimas mums visiems, 
bet neapmąstyta ekonomija, 
kaip kada priveda mus prie be
reikalingų išlaidų.

Būtų labai peiktinas dalykas 
jeigu sergantis žmogus mėgin
tų taupyti nepirkdamas vais
tų.

Beabejonės, kad jis tuomet

tų daugiau laiko.
Kuomet perki vaistą, reikia 

žinoti kokį vaistą perki ir tik
tai tokį vaistą pirkti, kuris 
turi geriausią reputaciją.

Triner’s American Elisir of 
Bitter Wine jau yra žinomas 
per paskutinius trisdešimts

JERSEY CITY, N. J.

LDS. 76-tos kuopos susirin
kimas.

LDS- 76-tos kuopos susirin
kimas bus gegužio 4 dieną 5 
vai. po pietų White Eagle sve
tainėje 337 Newark Avė.

Malonėkite visi nariai atsi
lankyti, nes daug svarbių rei
kalų turime apkalbėti mūsų pa
čių ir darbininkų organizaci
jos labui. Daug randasi dar
bo, kurį rengiasi LDS. 76-ta 
kuopa atlikti iki gegužio 17 d. 

A. K.- Qrg.

L. D. S. 76-TA KUOPA PUI
KIAI TVARKOSI.

Jersey City, N. J. Trumpu 
laiku LDS. 76-ta kuopa paaugs 
iki 57 narių. Ši kuopa žada sa
vo darbštumu ir narių skaičiu
mi pralenkti visas kitas kuo
pas. Visi nariai sutartinai ir 
gražiai dirba ir uoliai už LDS. 
agituoja.

Reikia pažymėti, kad ši kuo
pa dar visai jaunutė, vos trys 
mėnesiai kaip susidarė, o jau 
tiek daug naudingo darbo nu
veikė.

Čia turiu pažymėti, kad nau
jus narius užrašant, gal kokia 
klaida įvyko, tai malonėkite 
visi sueiti į susirinkimą gegu
žio 4 dieną 5 vai. vakare 337 
Nevrark Avė., tai pasistengsi
me klaidas pataisyti ir viską 
sutvarkyti. Nariai gaus ka
lendorius ir mokesnių knygu
tes.

Lietuvoje kova su bolševi-
Lietuviai kasdiena pliek- 
bolševikus atsiima mies

tus, miestelius, o Tamista ne
turėdamas po ranka žemlapio 
kartais nei nežinai kur toki vie
ta randasi.

Mes apdovanosime LIETU
VOS ŽEMLAPIŲ 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 pasau
lio. Metams $3.00. Pusei me
tų $1.50. Žemlapis dykai.

metų, kaipo geriausias vais
tas nuo vidurių.

Jo grynumas ir gerumas per
viršija viską, tai geriausias 
vaistas nuo vidurinių ligų, kai
po tai nežlebčiojimo, žarnų 
užsikimšimo, galvos skaudėji
mo, nerviškumo ir tt.

Jis gerai išvalo vidurius ir 
visą sistemą.

Visose vaistinyčiose, dėl reu
matizmo, kuris ypač pavasa- 
ryj užpuola patariama vartoti 
Triners Liniment, taip-pat ge

ras dėl neuralgijos lumbago ir 
tt.

Nueik pas sava vaistininką, 
o jis juos užlaiko. Joseph Tri- 
ner Company, 1333-1343 So. 
Ashland Avė., Chieago, III.

(Apgarsinimas) •

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.
Pirk geriausią, naujausią 

maldaknygę “Pulkim ant ke
lių.”
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

Atėjo

No. 4.
Pradžia ir Išsiplėtojimas

Katalikų Tikėjimo' ... .$1.00 
Fabiolė............. ...................
Eilės ir Dainos ...............
Pažinkime socializmą.... 
Vaizdeliai ...........................
“Žydų Karalius,” teatra

liškas veikalas......... .
Sodžionių Teologija- .. 
Pažinkime Socijalizmą 
Svarbūs klausimai.... 
Apie Religijos Pradžią... .10c. 
Eilės ir Dainos................... 25ę.
Aritmetika  ........................30c.

■ —H. <

$1.00
.25
.10
.30

.30 
$1.00 

. .10c- 
.10c.

Priežodis teisingas pasakytas -
• Vienybėje Galybe.

Mes visi trokštame matyti Lietuvą laisva. Lietuviai biz
nieriai aukauja sulig išgalės dėl išgavimo Lietuvai laisvės. 
Tai-gi ir jūs pamąst.vkit sau vieni ar daug gaunąm iš sve
timtaučių dėl mūsų reikalų? Pamatysit kad nieko. Mes Vi
suomet prisidedam'žodžiu darbu ir doleriais prie Lietuvos rei
kalų, tuo laiku prašome jūs nepamiršti mūsų. Pas mus galima 
gauti:

No. 5.
Užsirašyk “Darbininką” ant 

visų metų....................... $3.00
Bostone ir apielinkėje... .$4.00 
Užsienyje........................... $4.25

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

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ UŽ DYKĄ.

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

RAKANDŲ:
LOVOS

MATRASAI
SPRINGS AI 

KAMODES ' 
PEČIAI 

KARPETOS
STATAI

DRABUŽIŲ:
MARŠKINIAI

KALNIERIAI
* KAKLARAIŠČIAI

SKRYBĖLĖS
KEPURES

DIRŽAI
PANČEKOS
PIRŠTINES

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

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

Gramafonai ir lietuviški rekordai, Siuvamos mašinos, nau
jos ir ^artotos (second hand) galite gauti.

Užprašome visus.

C. P. YURGELUN

South

PIRK VAKACIJOMS'
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašyt 

oti visus
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es žinios.
L 8. CENTRŲ VALDYBOS 

POSĖDYS.
Seredoje, balandžio 30 dieną 

“Darbininko” Redakcijos 
kambariuose bus LDS. Centro 
valdybos posedys, į kurį kvie
čiama visus Centro Valdybos 
narius atsilankyti-

VYČIAI VISUS GERUS SU
MANYMUS REMIA.

L. Vyčių 17 kuopos susirin
kimas buvo balandžio 29 d. Bu
vo skaitytas laiškas nuo L. R. 
K. Raudonojo Kryžiaus sky
riaus laiškas priimta ir Vyčiai 
prisidėjo su savo auka prie 
Raudonojo Kryžiaus. L. R. 
K. Skyriaus pirmininkė p-ni 
Jankauskienė ragino visus ben
drai dirbti. Gavo 12 narių ir 
17 dolerių pinigų.

Išrinkta atstovai į vaiki} 
vasarinės mokyklos komisiją.

Taip-gi išrinkta delegatai į 
Vyčių Apskričio suvažiavimą.

Nutarta surengti šokius su 
skrajojančia krasa.

Vytis.

*
♦

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Utaminke, balandžio 29 die

ną Šv. Petro parapijos svetai
nėje buvo L. Vyčių 17 kuopos 
susirinkimas. Išrinkta dele
gatai Į Naujosios Anglijos L. 
V. Apskričio suvažiavimą, ku
ris įvyks Lavrence, Mass. ge
gužio 4 d.

JCAIP IŠTIKRO BUVO.
Tūlas Skaptukas, rašydamas 

apie L. Vyčių 17 kuopos vaka
rą, buvusį balandžio 27 d- pa
sakė. būk Nonvoodo lošėjai 
silpnokai sulošė. Priekabių ieš
kant visur jų galima rasti. O 
apie minėtą vaidinimą pasaky
siu. kad veikalas, toip ir loši
mas buvo pagirtinas. Dar tu
riu pažymėti, kad gegutė ir 
žaislai daugiausia prijuokino 
publiką. Žodžiu sakant vis
kas gerai išėjo, o ypač p. A. 
Kavailauckas (Karaliaus rolę) 
atliko tikrai artistiškai.

Taip-gi p-lė P. Stašaičiutė 
pasižymėjo savo eilėmis. Buvo 
iššaukta net keletą sykių. Vei
kalo tarpuose dainavo vieti
niai solistai p-lė S- Motiejūnai
tė, akompanuojant p. M. Kar
bauskui ir kareivis A. Antana
vičius akomponuojant p-lei A. 
Kiburiutei. Viskas buvo ko- 
pasekmingiausia. Geistina dau
giaus tokių vakarėlių.

Vakaro vedėja
; ’ 'Z .Gurkliutė.

$2,000,000.00
Lietuviu Prekybos Bendrove

‘z

SO. BOSTON, MASS.

A

i

pelningą biznį pigiai, tai Tamsta tos pro
gos nepraleistumei ?
mes norime Tamistai pranešti, tink ne vi
są biznį siūlome, bet dalį.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS
*

dalį gali pirkti. Juo daugiau pinigų mo
kėsi. tuo didesnę dalį gausi.

Biznis pelningas. Per pirmus tris mė
nesius uždirbo 45 nuoš. ant indėto kapi
talo. Toliaus uždirbs beabejo daugiau.

Biznis yra geras. Dividendus jau išmokėjo ir mokės kas 
tris mėnesius gatavais pinigais be jokių keblumų. Uždarbiai 
nėra skirtsomi visokiems dalykams, bet visi eina vien tik šė
rininkams. Biznis nėra maišomas su politika ar kokia kita 
propaganda.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

yra didžiausia lietuvių Pramonės Įstaiga. Ji jau dirba 
sekančius darbus:

1. Specializuoja pardavime visokių prekių.

2. Siunčia atstovą Į Lietuvą gauti tikrų žinių apie Lietu
vą ir-jos gyventojus, atidaryti ofisus Lietuvoje ir nu
vežti žinių šėrininkų giminėms ir pažįstamiems.

3. Steigia pasažierinių laivų liniją tarpe Bostono ir Klai
pėdos.

4. Tuojaus pradės siųsti tavorus į Lietuvą.

5. Patarnaus siuntime pinigu į Lietuvą.

6. Patarnaus visuose reikaluose važiuojantiems į tėvynę.

7. Steigia audimų išdirbystę.

8. Pardavinės Amerikos tavorus Lietuvoje ir Lietuvos ta
vorus pardavinės kur tiktai bus galima.

GKLISffO 
GKJ08

PIRM. — Motiej
4 Levant St, Dorchester, Mass. 
Tąįephone: Dorchester 6973kW.

VICE-PIRM — Per. Mikalauskas, 
248 4rth St., So. Boston, Mass.

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

ILPBOT. RAST. — V. Gedminas, 
292 E St., So. Bostoa, Mass.

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė, 
2J0 Silvar St, So. Boston, Mass

KASs — Andr. Naudžiūnas,
Jeigu Tamstai pasitai- i 16 Win&dd St,. & Boston 

kytų proga pirkti gerą ir MARŠALKA - Steę. Naarickas, 
18T D Str., So. Boston, Mass.

Apie tokią progą Draugija laiko susirinkimus kas 
trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietų.

.1
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

122 Bovven 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., Rosbury, Mass.
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas. 

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

130 Bovven St., So. Boston, Mass.

F

BEREIKALINGAS 
IŠflASTTS.

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-
“ dardi: tu;
244 W. B. ocl
South Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO

Stuba su 9 kambariais, naujau-Į 
1 siais įtaisymai: gasais, maudynė- 
| mis ir ant ramios gatvės. Visai pi

giai parduosiu, jeigu pirkst šią sa- 
į vaitę. Atsišaukite pas:

J. Stukas,
I 542 6-tli St., So. Boston, Mass.

Gegužio 24 d. 1919
LLEftUVltf SAlitfE

26 Lincaln St., Brighton, Mass.
7:30 vaL vakare

A. L. Moterų Sąjungos 13 
Perstatys puikų veikalėlį 

“UŽKERĖTAS JACKUS.” 
Be to bus ir šokiai. Šio va

karo programa nustebins vi
sus įvairumu ir dailumu.

Širdingai kviečiame koskait- 
lingiausia ateiti.

Rengėjos. 

TEISINGIAUSIA IR GE- | 

RIAUSIA LIETUVIŠKA < 
APTIEKI

Sutaisau receptus su di- < j 
džiausią atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar : 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu- H 
setts valstijoj. Gyduolių ga- H 
lit gaut, kokios tik pašau- *' 
lyj yra vartojamos. Galit H 
reikalaut per laiškus, o aš H 
prisiųsiu per espresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas B 

226 Broadway, kamp. C St, | 

! SOUTH BOSTON, MASS. f 
Tel. S. Boston 21014 ir 21O1S|

i

. LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

daug nesigiria, bet daug veikia. Jos veikimas yra platus ir ji 
turi žmones, kurie tą visą darbą supranta ir pasekmingai ve
da. Jos valdyboje ir rėmėjų tarpe randasi tokie gerai žinomi 
žmonės, kaip Kun. K. Urbonavyčius, Tautos Fondo Pirminin
kas; Kun. P. Saurąsaitis, TVaterbury lietuvių parapijos kle
bonas; Jonas E. Karosas, L. D. S. Sekretorius; Antanas F. 
Kneižis, “Darbininko” Administratorius; Antanas Vaisiaus- 
kas, Cambridge, Mass. lietuvių kolonijos veikėjas; Kun. J. 
Švagždys, Norvood’o parapijos klebonas; A. S. Šliokaitis, 
rėmėjas visų gerų užmanymų; Kazys Šalis, specialistas-kont- 
raktorius budinkų statyme; J. J. Roman, studentas garsaus 
Harvardo Universiteto Pramonės ir Prekybos skyriuje; Pra
nas Virakas, LDS. Pirmininkas; Pranas Gudas, “Darbinin
ko” Redaktorius ir daugelis kitų sumanių ir apsukrių ypatų. 
Pelnas iš šios Bendrovės iki šiol buvo ir beabejonės ant toliaus 
bus didis.

Siutai

i

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

Siutai
. 50c.
$1.00

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną syKį- 
” tris sykius

VARGONININKUI gera vie
ta. Reikia tik vidutiniškai ži
noti bažnytinę muziką ir turė
ti norą Amerikos* zakristijono 
darbą atlikti. Kreipkitės į 
‘ ‘Darbininko ’ ’ Administracij ą 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

i

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 810.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.
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davimo, savininkas toli išvažiavęs 
ir nemano grįžti. Galite kreiptis 
dėl sužino jimo pas:

K. KaraOa,
6 Andrevss. Ptace, Nersvood, Mass. 

Arba pas savininką 
V. Sereika,

144 Tappan St., Kearney, N. J-

l
■CS9W EOLDWAYCor. ST 30. BOSTON. ■ 

Ta! 502 S. B.

IDR. F. MATULAITIS
Išvažiavo ant studijų į 

Chicagą. Sugrįš, Birželio 
mėnesyje į Bostoną.

Dr. Patti J. Jukinau h
(Jakimavičius)

Priėmimo TaJandoe:
NuoSikl » po>pi«t Noo 7 iki 8 rakan 

‘569 W R0ADWAX Cor. ST 80. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys veld» 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus Ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir 31.00. Pinigus galima slųat 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

Lietuvis Dantistas

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.

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

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

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

■
.. OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2

Ir nuo 7:3O iki 8:30 vai. va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietį}.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
i
reikalaus daug darbininkų ir specialistų prie visokių darbų. 
Tuos darbininkus ir specialistus samdys iš šėrininkų tarpo kur 
tiktai bus galima. Šėrininkai turi pilną kontrolę ant Bendro
vės. Jie renka ant susirinkimų savo direktorius, kurie turi 
išduoti atskaitą šėrininkams iš savo veilįmo Bendrovėje.

BRANGUS SKAITYTOJAU

jeigu nori visados pasilikti kitų pastumdėliu, jei nori visados 
leisti svetimiems save išnaudoti, jei nori visą Lietuvos gerovę 
pavesti į svetimų rankas, jei nori kad vien tik kiti iš Lietu
vos naudotųsi, jei esi užganėdintas leisti kitiems sukrauti tur
tus iš tavo sunkiai uždirbtų pinigų, tai nesidėk prie šios Bend
rovės.

Be jei Tamstai nepatinka toks padėjimas, jei Tamsta ti
kies* pamatyti šviesesnį rytojų, jei nori sunaudoti savo turtus 
ir gabumus dėl geresnės, laimingesnės ateities dėl savęs ir sa
vo Tėvynės, ženk pirmyn. Lik dalininku Lietuvių Prekybos 
Bendrovės. Kuo greičiau tą padarysi, tuo Tamstai bus ge
riau.

Šerai parsiduoda po $5.00. Jiį gali viena ypata pirkti ne
mažiau kaip penkis ir nedaugiau kaip tūkstantį. Jeigu Tams
tai nebūtų patogu įdėti savo pinigus į Šerus, tai gali duoti pas
kolą Bendrov: i. Bendrovė už paskolas mokės 8 nuoš. į metus 
ir skolintus pinigus galėsi atsiimti bent kada ant pareikalavi
mo. Procentus ant skolintų pinigų Bendrovė išmokės kas tris 
mėnesius.

Platesnių žinių norėdamas gauti, ra^yk laišką Bendrovei, 
bet jei viskas aišku, negaišuok laiko, bet siųsk tuojaus pinigus 
su nurodymais kaip juos siunti, ar kaip paskolą’ar už šėrus. 
ant virš paduoto adreso.

,AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. |
A5 labai sirgau per 3 metas, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,® 

nevlrinlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, Inkstą, nervą ir abelnas sp4-’ 
ką nnstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vl-Į 
sur ieškojau san pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią,] 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . (

Bet kada pareiknalvan Salutaras vaistą. Bitterio /kraujo valytojo,1 
Nerv^tauat Mtestl )f F,eąm<tizinb gj«ta>iaą tat po suvartojimui minė
tos g?dndl<M»>pT%dĄJ<k rnąno p«vag atsigaut. Wprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivaJA diegliai rebehade i-oTflBitfoe. Vl ’ irą rėžimas išnyko po užmuši
mui vf-nj jjggĮ. jBėgią^ mėąeslį ifgerdavai ^As savaitė po buteli Salutaras. 
Blterta, Urpe*? ment savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syklą dė- 
kavoju Salutaras mylistą geradCJui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokialratJrttHrtiBajBT>attlrią nudSfrailAf kreiptis prie Salu
taras : *

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 S. Halsted St. Tel. Canal 6417. . Chicago, III.
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Sugrįžo. P-as Kerdiejus su- 
. grįžo iš kariuomenės. Dirba 
“Sandaros” spaustuvėje. Bu
vusį tos spaustuvės darbininką 
Simanavičių, kaip girdėjome, 
ketiną atstatyti, o kiti sako 
pats pasitrauksiąs.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus 2 Gegužio- 
-May 1919 ant Lietuvių Svetai
nės 22 Lincoln St, Brigbton, 
Mass. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai ir narės pra
šomi ątsilankyti ir naujų narių 
atsivesti.

Kuopos Valdyba.

BRIGHTON, MASS.
Gegužio 17 d. subatos vaka

re Lietuvių Kooperacijos Salė
je bus suloštas didelis veikalas 
“Valkata” Artistai atvažiuos 
iš Cambridge, Mass. Lietuvos 
Vyčių 18 kp. loš Darbininkų 
Sąjungos labui. Visi Brighto- 
niečiai ir iš apielinkių būkite 
prisirengę pamatyti “Valka
tą. 1

S. H. HARRISON CO. p,

h 662'672 Washington St. Boston, Mass. h
Kampas Beach St. j b

inj

BARBERNĖ IR MAUDYNĖ.
Pranešam visiems Worceste- 

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

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
exammo dykai; leiskite man' pažiūrėti ar aš jūsų, negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meuš gydydamas Moteris ir-Vyrus ano Kreniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jutus mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminkvoju 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 j 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 ka
inose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukiną, 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 vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

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

D R. MORONEY
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

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

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

¥
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis išbraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naują išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
; 469 Broadway,So. Boston.Masi.

PRIE DORCHESTER 8T.‘

1 Valandom 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Ned&ltants 
nu® K) tbL ryta 
Iki irai, vakar*. i

U Tek S«B*<twr2 7O ■ , -

J DU JOBN MacDONNELL, M. D. 
r Galima suriMbeti ir liatuvhaiai

Ofiso valandos:
i Ir v Q vrul

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 Št^ Pittston, Pa.

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, 
t -Holbrook, Ma».

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., 
Nonrood, Man. Priežastis par-

Rytos iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3
vakarai® 6 iki 9 

,{ 536 Broadway, So. Boston. 
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'DfJ.1l, Staknevičitis
234 Lafayette St.. Kamp.

Ofiso valandos-:
t RYTI

> 2-4 oo wnu
6-8 VAKARI-r .

Jefferson st,
NEWARK. N. J.

92«8
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Bei! Phone Dickinaen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Philaddpbia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nu® 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 tiri 9 P. M 
iki 4 no pėitM. e

Market

o

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

į< Dermsfnea sulaiką plinka ritnkl- 

. ma. pražilina pleiskanų, nieKjhna 
I odoa sralvoB, antrina plauktu pridanda 

ma jėma reikalinga nąiata.
i Dermafuga p adaryt kad Jurt plaa- 
, kai btn tanku ieehtu ir įkaistu.

Oda Juū galvoja bu tyra, pleia-
* kanai iinyki ant viaadoe ir plaukai 
į neslinka dangiausl

Reikalaujant pritiushne Jum pač-
1 ta anvia dykai Hbandymui aampala.

Prišnekite 10 e. įtampomi a peniun 
| tinto IHn. ganai ilbandymui dėžinė
> Dermafuroi ir broiiura.

T ARGU- SPeCIALTIES CO.
> BOX 87. PH1LAOELFH1A. RA.




