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Lietu1vos delečaciia
Nemunas užkliuvo. ieškot kelius, kad apeiti Ali

jantų blokadą iš šios pusės. Tas 
pasisekė gana gerai. Vakar, 
American' Relief Administra- 
tion, prie kurio mes kreipė
mės su savo reikalavimais ir 
argumentais, pranešė mums, 
kad ši administracija pilnai su
tinka tuč tuojaus pasiųsti Lie
tuvon kabeliu visas didesnes 
sumas, kokias mes tiktai tu
rim. Šitie pinigai, vienok ne
bus pasiųsti Lietuvon kaipo pi
nigai, bet kaipo maistas. Šis 
maistas bus parduotas Lietu
voje nupiginta kaina, o su
rinkti pinigai bus pavesti to
kiai organizacijai ar ypatai 
kokia bus nurodyta tų, kurie 
siunčia pinigus. Galima tuos 
pinigus, jeigu norima, panau
doti atkartotinai užpirkimui 
daugiau maisto nuo Amerikos 
Komisijos. Minėtos Komisi
jos atstovai užtektinai turi 
maisto Europos sandėliuose ir 
tuojaus gali Lietuvon pristaty
ti. Komisija užtikrina mus, 
kad- ūž savaitės po įteikimo pi
nigų, jau būtų pristatyta Lie- 

čijonaŪžūįr'Nemmą, nes tojd^^^įūmės, kokiu būdu ir tuvon maistas arba reikalingi..

NORI PASIMATYTI SU 
WILSONU.

Paryžius, gegužio 10. (per 
Associated Press). — Lietuvos 
delegacija į taikos konferenci
ją prašė audiencijos pas prez. 
Wilsoną reikale Lietuvos res
publikos ir jos pripažinimo. 
Dr. Yčas, Lietuvos finansų mi- 
nisteris ir delegacijos perdė
tinis, šiandie pasakė korespon
dentui, kad taikos išlygos, in- 
teiktos Vokietijai, suteikia Lie
tuvai didelį Baltikos uostą 
Klaipėdą. Tokiu būdu Lietu
va tampa viena iš svarbiųjų 
Pabaltiko viešpatijų.

Senas Prūsijos rubežius bu
vo aukščiau Klaipėdos, dabar 

. prasideda žemiau, tokiu būdu 
Klaipėdą atkerta nuo Prūsijos 
ir prijungia prie Lietuvos. Lie
tuvos delegacija išreikšdama 
pasitenkinimą šituo padavadi- 
jimu, bet sako, kad taikos 
konferencija neteisėtai intema-

,ir visokios rūšies karinės 
džiagos, taip-gi drabužių.

Karo Mnisteris Merkis.
(Savickis, Viešbutis Cosmo- 

polite, Lietuvos Atstovybė.).

Broliai karininkai! Iš aug
ščiau tilpusios kablegramos 
matote, kad Lietuva laukia iš 
mūsų pagelbos. Prie auksi
nių saulės spindulių, dieną, ir 
prie sidabrinės mėnulio šviesos 
naktyj, giliai į Baltijos jūrą 
įsmeigus akis, ji žiūri, tėmija, 
kada pirmutinis laivas su pir
muoju Lietuvos liuosuotojų, 
Liuosybės Sargų, būriu jos pa
kraščiuose pasirodys! Bet ar 
greitai ji mus ten sulauks, ar 
greitai jos troškimas išsipildys 
— tas nuo mūsų priguli. Tai
gi į darbą! Skubėkime reng- 
ties ton šventon misijon — sa
vo Tėvynę vaduoti. Visur, 
kur tik galime, organizuokime 
Lietuvos Liuosybės Sargų sky
rius, mankštinkimės, lavinki-

upė guli pilnai Lietuvoje.

(Labai abejotina, begu Lie
tuvos delegacija nepatenkinta 
vien Nemuno internacijonaliza- 
vimu. Kaip matosi iš taikos 
išlygų, tai ne visa Mažoji Lie
tuva nuo Vokietijos atkirsta. 
O mums rūpi, kad visi prūsų 
lietuviai būtų prijungti prie 
Lietuvos, žinoma išskiriant 
tuos pakraščius, kur didžiuma 
yra vokiečiai.

VYRAI, RENGKIMĖS LIE
TUVOS VADUOTI.

Amerikos lietuvių karininkų 
organizacija “Lietuvos Liuo
sybės Sargai” nesenai kreipė
si į Lietuvos karo ministeriją 
prašant kaikurių nurodymų ir 
norėdami išgirsti mūsų brolių 
Lietuvoje nuomonę apie orga
nizuojamus čia Tėvynės liuo- 
suotojų būrius- Atsakyman į 
tą paklausimą šiandien atėjo iš 
Danijos nuo Lietuvos karo mi- 
nisterio sekanti kablegrama:

Lietuviškai telegrama skam
ba:

me-

kaip galėtume savo tikslo pa
siekti. Kas gali, klabinkime 
duris augščiau, kad prašalinti 
mūsų darbą varžančias kliūtis. 
Pasidarbuokime savo kolioni- 
jose taip, kad neliktų nė vieno 
lietuvio karininko, kuris prie 
Liuosybės Sargų būrelio nepri
gulėtų.

Girdime iš Lietuvos balsą, 
kad kas valanda mūs pribuvi
mo ten laukiama. Dabar va
žiuoti negalime. Bet jau gal 
arti ta valanda, kada tai pa
daryti galėsime, 
me pasirengę, 
vo Tėvynės vaduoti, 
va mūs laukia...

Lietuvos Liuosybės Sargų 
organizatorius J. K Milius.

Tai-gi būki-
Ruoškimės sa-

Lietu-

EGZEKUTYVIO KOMITETO 
PRANEŠIMAS.

Lietuvą jau galima šelpti da
bar.

šelpimo sutartys jau užbaigtos 
Reikia tiktai pinigų.

Jau esame pranešę, kad pa
sisekė kelius Lietuvon atidary
ti. Amerikos Pramonės Ko
misija pavelijo susinešti ir sių
sti Lietuvon visokius daiktus 
ir maistą. Reiškia, iš Ame
rikos pusės pasisekė pilnai iš
gauti teisę liuoso susinešimo ir 
prekybos su Lietuva — bet šis 
leidimas dar yra supainiotas 
blokada Anglijos, Francijos ir 
Italijos. Šių šalių taip vadi
nama Alijantų Blokados Komi
sija taipos-gi reikalauja tokių 
pat gvarancijų nuo Lietuvos 
valdžios taip kaip buvo reika
lauta čionai Amerikos'valdžios, 
būtent, kad maistas ir produk
tai nepateks jokiu būdu į ne
prietelio at bolševikų rankas 
ir kad susinešimais nebus da- 
leista naudotis nei neprieteliui 
nei bolševikams. Nežinant ar 
Europoje esantiems Lietuvių 
atstovams pasiseks intikinti A- Į 
lijantus, kad atidarytų susi- 

• nešimo kelius su Lietuva iš Eu-

Kopenhaga,
Gegužio 6, 1919.

Jonas Miliauskas,
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Lietuvos Karo Ministerija 

tapo didžiai užganėdinta, ka
da sužinojo .jog Amerikos Lie
tuviai taip giliai atjaučia savo 
Tėvynės sunkiai kovai už lais
vę ir kad Lietuvos vaikai yra 
pasiryžę sugrįžti Lietuvon ir 
ginklu rankoje stoti prieš žiau
rų priešą. Ministerija prašo 
tuojaus siųsti per Liepoją 
Liuosybės Legijonus ir kitus 
lietuvius, tarnavusius Ameri
kos armijoje. Organizuoti ir 
išmiklinti karininkai galės tuo
jaus stoti ginti Tėvynę, o ne
išlavinti vaikinai padės šalies 
vidujinę tvarką palaikyti. Lie
tuvos armija yra apginkluota 
Vokiečių šautuvais ir Rusų ar
tilerija. Pageidaujama, kad 
amerikiečiai atsivežtų sykiu rOpOS pusės, Egzekutyvis Ko-
su savim, kiek išsigali, Vokiš- mitetas, idant nevilkyt pašai-

SUDEGĖ LIETUVIŲ 
BAŽNYČIA.

Athol, Mass. gegužio 9. — 
Šiandie gaisras sunaikino lie
tuvių šv. Pranciškaus bažny
čią. Klebonas kųn. A. Pet
raitis, rizikuodamas gyvastį, 
išnešė švenčiausią ir dalį baž- 
nytiniij drabužių. Ant baž
nyčios vietos liko tik Kristaus 
stovyla ir didelis kryžius. Nuo
stolių padaryta už $7.000. Baž
nyčia buvo padaryta iš salės.

KOVA PRIEŠ LYNČLAVIMĄ
New Yorke negrai laikė kon

ferenciją, kur kalbėta apie ko
vą prieš lynčiavimą. Tai kovai 
sudėta $10.000. Vienas turtin
gas nigeris-ūkinmkas aukojo 
$1000. Jis yra Scott Bond iš 
Arkansas valstijos.

daiktai.
Pavienėms žmonėms Lietu

voje nei pinigų nei daiktų pa
kol kas siųsti negalima. Da
roma pastangos, kad toksai 
pavelijimas tuojaus išgauti.

Privačioms įstaigoms drau
džiama daiktai, pinigai ir mais
tas siųsti. Viena žydų orga
nizacijų norėjo pasiųsti Lietu
von $150 000. Amerikos val
džia atkreipė į tai Egzek. Ko
miteto atydą, prašė nuomonės 
ir užgirimo.

Kuo daugiau pinigų turėsim 
tuo daugiau maisto pasiųsim, 
ir kas svarbiausia, kad pini
gai ir maistas pateks Lietu
viams Lietuvoje. Paaukuo
jant savo pinigus šelpimo or
ganizacijoms, kaip po Raudo
najam Kryžiui, maistas bus 
nupirktas ir dovanai išdalintas 
— tokiu būdu, maistą gaus, 
bet pinigų, už kuriuos galima 
būtų daugiau maisto nusipirk
ti, jau nebus.

Visos šelpimu užsiimančios 
lietuvių organizacijos turėtų 
pasinaudoti šia proga susiun- 
čiant pašalpai skiriamus pini
gus, Egzekutyviam Komitetui, 
virš minėtam tikslui, arba to
kiu būdu pardavus daiktus pi
nigus galės palikti Lietuvoje 
nuskirtom ypatom ar organiza
cijom. Jei dabar Lietuvos šel
pimas užsitęs, tai tik dėl sto
kos pinigų.

Egz. Komitetas.

UŽSIMINĖ APIE LIETUVĄ.
Dabar visur svarstoma tai

kos išlygos. Anglijos Sir Ro- 
bert išsireiškė apie tai kaip tos 
išlygos gali tverti ir būti pama
tu taikai. Sakė, kad Vokie
tija neturi susidurti su Rusija. 
Todėl reikia, sakė jis įsteigti 
tarp Vokietijos ir Rusijos nau
jas valstybes. Pasakė:

“Juo greičiau mes pripažįsi- 
me naujas Estonijos, Lietuvos 
ir Lenkijos valstybes, tuo bus 
geriau.”

Berline teisiąmi 9 asmenys 
intarti užmušime Liebknechto 
ir Rožės Luxemburg 
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SUSITAIKĖ.
Buenos Airese^ Argentinoj, 

didelis uosto darbininkų strei
kas pasibaigė. Streikas tęsėsi 
labai ilgai.

EX-CARO MOTINA LON
DONE.

Rusijos buvusio caro Nikalo- 
jaus motina našlė atvyko Ang- 
lijon. Ją priglaudė Anglijos 
karalius.

EX-CARAS TEBESĄS
GYVAS.

Iš Berlino pranešama, būk 
Rusijos ex-caras tebesąs gyvas. 
Gyva visa jo šeimyna. Jisai, 
kaip eina gandas, bastosi iš 
vietos į vietą ir tokiu būdu iš
vengia savo priešininkų.

•Kai Vokietijoj tapo paskelb
ta taikos išlygos, tai ministe- 
riai savo posėdyje pasibaisėję 
ta našta, kuri krinta ant vo
kiečių tautos, paprašė visuo
menės vienai savaitei uždaryti 
visus teatrus, šokių sales ir ki
tokias pasilinksminimo vietas.

PAVARĖ IŠ DARBO.
ReadiĘg, Pa. Carpenter Steel 

kompanija išanksto savo dar
bininkams pranešė, kad tie, 
kurie neateis darban gegužio 1 
d., bus iš darbo paleisti. Tai 
600 darbininkų buvo paleisti 
už neatėjimą. Išviso ten dir
ba 2.400.

Aprokuota, jog raudonųjų 
valdžia ir jos nuvertimas Mue- 
niehe, Vokietijoj, atsėjo 250.- 
000.000 markių.

Milijonierius leitenantas As- 
tor paėmė valdžios bondsų už 
$4.040.000.

Prez. Wilson sugrįžęs Ame
rikon prašysiąs kongreso, kad 
pasižadėtų ginti Franciją, jei ji 
būtų Vokietijos užpulta.

— United 
unija išsi-

Cindnnati, Ohio.
Garment Workers’ 
kovojo pakėlimo algos ant 
$3.00 savaitėje.

Lisabone, Portugalija. — 
Portugalijos valdžia įvedė 8 
valandų darbo dieną. Įstaty
mas ineis galėn nuo birželio 1 
d.

Washington, D. C. — Dabar 
Suv. Valstijų skola yra $24.- 
824.345.000. Jei atrokuoti pa
skolas Europos valstybėms,^tai 
Suv. Valstijų skolos būtų tik 
16 bilijonų dolerių.

Washington, D. C. — Per 
1918 metus Suv. Valstijose mė
sos ir riebalų pagaminta 20.- 
129.000.000 svarų. Tai buvo 
didžiausias mėsos pagamini
mas visoje Amerikos istorijoj.

Vokietijos gen. Ludendorf 
apie taikos išlygas taip pasa
kė: “Jei tai yra taikos išlygos, 
tai Amerika, (žinoma ir Angli
ja), gali eiti pragaran.”

NUBALSAVO STREIKUOTI.
Suv. Valstijų elektrikos dar

bininkų organizacija vadinama 
Brotherhood of Electrical Wot- 

kers nubalsavo streikuoti. Bu
vo paleista nariams balsuoti. 
Balsavimai prasidėjo prieš du 
mėnesiu ir po suskaitymo bal
sų pasirodė, kad milžiniška 
didžiuma stovi už streiką. Tos 
organizacijos prezidentas dar 
tikisi, kad streiko bus galima 
išvengti. Tikisi, kad kai prez. 
Wilson sugrįš iš Europos, tai 
jis sutaikys.

WILS0N ATSISAKĖ PRIIM
TI VOKIEČIŲ DELEGATĄ.

Vokietijos taikos delegacijos 
perdėtinis grafas Brockdorff- 
Rantzau bandė gauti audienci
ją pas prez. Wilsoną. Bet Wil- 
son atsisakė priimti vokietį.

Anglijos laikraštis Daily 
Mail rašo, kad kazermėse tar
pe kareivių buvę išmėtyta pla
katai, kuriuose jie buvo kurs
tomi nelaukti kol valdžia pa
leis, o tuoj apleisti kazermes.

Pulk. Woods sako, kad A- 
merike greit labai pritruks dar
bininkų. Sako, kad kaip tik 
pramone prisitaikys prie tai
kos laikų, tai tuomet pasirodys 
stoka darbininkų. Sako, kad 
jau šiemet pritruksią 6.000-000 
vyrų ir moterų.

Argentinos valdžia sugaudė 
apie 300 anarchistų ir depor
tuos. Didžiuma jų yra rusai 
ir italai. Valdžia sako, kad 
netrukus sugaudys dar apie 
400.

GATAVI LĖKTI.
Du Amerikos orlaiviu yra 

prisirengę lėkti per Atlantiką. 
Išlėks nuo Newfound-lando sa
los ir leisis link Azorinių salų. 
Tai reikės lėkti 1.200 mylių. 

Nuo ten iki Lisabono, Portuga
lijos sostinės liks dar 800 my
lių.

Tai bus pirmas bandymas 
perlėkti Atlantiką. Prieš šimtą 
metų per Atlantiką perplaukė 
pirmas garinis laivas, o dabar 
daromas bandymas perlėkti.

RUSAI NEPATENKINTI.
Archangelske leidžiamas ru

sų laikraštis “Severnoje Utro” 
šitaip atsiliepė apie taikos iš
lygas:

“Į kiekvieną rusą daro įspū
dį, kad Rusija ne vien neini- 
mama į skaičių didžiųjų tautų, 
pasirašysiančių po taikos išly
gomis, bet nei nepriguli prie 
mažųjų tautų, kurios dalyvavo 
karėje. Išrodo, lyg Rusijos 
visai nebūtų.”

Siberijos valdžia apreiškė, 
jog pagatava pavesti visą auto
ritetą.'Steigiamajam Seimui. ‘
.' i-'v-' ' - \ *' *' 4L ' •

VOKIEČIAI VIENIJASI.
Vokietijoj partijų skirtumai 

išnyko. Visi vienu balsu smer
kia taikos išlygas ir valdžia ir 
laikraščiai užversti protestais 
prieš sunkias išlygas. Daug 
girdisi balsų reikalaujančių at
mesti'taikos išlygas ir tegu gir
di alijantai daro ką nori.

PAREIKALAVO IŠDUOTI 
EX-KAIZERĮ.

Alijantų valdžios pasiuntė 
Holandijai pareikalavimą iš
duoti Vokietijos ex-kaizerį. Ho
landijos valdžia ketinanti iš
duoti be kivirčių.

PASKOLA NUSISEKĖ.
Pergalės Paskola nusisekė. 

Paskolos bondsų ėmė apie 15.- 
000-000 žmonių. Sulyg dabar
tinių aprokavimų, tai surink
ta $3.849.000.000.

NUSTATĖ RUBEŽIUS ČE- 
KO-SLOVAKIJAI.

Pastaruoju laiku alijantų 
taikos konferencija nustatė ru- 
bežius Čeko-Slovakijai ir Jugo- 
-Slavijai. Pradėjo taip-gi 
svarstyti apie nuėmimą bloka
dos nuo Vengrijos.

DAUG SUAREŠTUOTA.
Hamburge suareštuota virš 

1600 žmonių kaltinamų už riau
šes, vagystes laike pastarojo 
spartakų sukilimo.

Bavarijos valdžia žada 10.- 
000 markių tam, kurs pagaus 
Levieną, buvusį spartakų va
dą.

REIKALAUJ A ATLYGI-
NTMO.

c

Norvegijos valdžia pasiuntė 
Į taikos konferenciją notą, ku
rioj reikalaujama, kad Vokie
tija atlygintų Norvegijai už nu
skandintus laivus laike karės.

NENORI VOKIEČIŲ ŽEMĖS.
Taikos išlygose, paduotose 

vokiečiams, yra punktas rei
kalaujantis, kad Schleswige 
būtų balsavimai ar gyventojai 
nori likti po Vokietija ar po 
Danija. Tai Danijos laikraščiai 
peikia tą nutarimą ir sako, kad 
jei būtų tas kraštas prijungtas 
prie Danijos, tai ateityje gali 
kilti kivirčių, nes ten daug vo
kiečių yra.
. Holandijos laikraščiai smer
kia taikos išlygas. Haudels- 
blat rašo, kad tai “krimina- 
liškas prasižengimas prieš Vo
kietiją ir virš visoko prieš žmo
niją.”

WESTFIELDO APIELIN- 
KĖS LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.
Gegužio 11 dieną lietuvių 

bažnyčioje Westfield, Mass. 
prasidės misijos, o užsibaigs 
Gegužio 18 dieną. Misijas ves 
Tėvas Alfonsas Pasionistas. 
Tai puikiausia proga viisems 

lietuviams atlikti savo dvasiš
kus reikalus, pasinaudoti Die
vo malonėmis, kurios misijų 
laiku yra teikiamos.

Kun. K Vasiliauskas.

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, 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. Broadvray, 
So. Boston, Mass.

Ar tamsta dar nepirkai Šero?

tad
Kam atidėlioti ant rytojaus?

Juk svetimtaučiams jau pribudavojom daug bankų. Da

bar statykime savą! PIRKITE KERUS; KRAUKITE PINI
GUS SAVOJE ĮSTAIGOJE! BUS PELNAS IR GARBE JUMS 
IR LIETUVAI.

Centralis BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
(Ink. vardu Joseph Kowal Co.)

32-34 Cross st, Boston, Mass.

*

. F/



Tearly..................................... $3.00
Boston and suburbs «......... 4.00
6 months .................................. 1.50
Foreign countries yearly ... .425

i

Kiną ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-K&tali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų 8ą

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by 8t 
Joseph’a Lithuanian R.-C. Asso
ciation of Labor.

SUBSCBIPTION RATES:

DISCIPLINA IR SEIMAS.
Retas skaitytojas nėra gir

dėjęs žodžio discipliną visi ži
no jo prasmę, nors tai nėra mū
sų kalbos žodis. Tai lotyniš
kas žodis, turįs vienodą šaknį 
su žodžiu discipulus mokinis ir 
docere mokinti. Dabar dis
ciplina reiškia prisilaikymą 
tam tikrų taisyklių, arba pil
dymą parėdymų.

Disciplina prasideda jau nuo 
namą nuo' mažatvės. Vaikai 
privalo klausyti tėvų, šeimynos 
nariai neprivalo išnešti laukan 
šeimyniškų nemalonumų, ginčų 
ir tt. To reikalauja šeimyniš
ka disciplina.

Vaikai’mokykloje papuola po 
aštria disciplina, turi laikytis 
mokyklos parėdymų, taisyklių, 
vaikai privalo klausyti moky
tojų.

Su aštriausia, vienok, discip
lina susiduriame armijoje. Ten 
paklusnumas ir padavadijimų 
pildymas turi būt taip sakant 
aklas. Discipilna armijoje ne
retai perdedama. Armijoj to
kia disciplina, kad kareivis lie
piamas šokti ugnin ar vande
nin, turi klausyti.

Bet disciplina yra reikalinga 
ne tik šeimynoje, mokykloje ir 
armijoje. Reikia jos draugi
jose, partijose, srovėse, viso
kiose organizacijose. Be jos 
jokis organizuotas darbas ne
gali būt varomas.

Paprastose mūsų draugijose 
ir organizacijose būįinai rei
kalinga disciplina. Visi na
riai būtinai turi laikytis drau
gijos konstitucijos, turi pildy
ti didžiumos narių nutarimus ir 
klausyti valdybos narių tokiuo
se .dalykuose, kokiuose jie duo
da nariams įsakymus remda
miesi konstitucija. Jei drau
gijos konstitucijoj įrašyta, kad 
nariai būtinai turi atsilankyti 
į jos surengiamas pramogas, tai 
visi tą turi darytą net jei kai- 
kuriems nariams ir inkyrėtų 
tas reikalavimas. Jei draugi
jos narių didžiuma nutaria su
rengti pikniką, o ne prakal
bas, tai narių mažuma turi 
pristoti ir nebandyti savo ke
liu rengti prakalbas. Žinoma 
prieš balsavimą kiekvienas tu
ri teisę išreikšti savo nuomonę, 
bet po nubąlsavimo prieštara
vusieji turi nutilti. To reika
lauja disciplina ir tas, kurs po 
nubalsavimo arba inešimo at
metimo dar alasavoją tai tas 
yra triukšmadarys, rėksnys, 
padauža.

Tos draugijos pasekmingai 
gyvuoją kur laikomasi discip
linos, kurios nariai yra discip
linuoti.

Partijose ir srovėse ir-gi bū
tinai reikalinga disciplina. Par
tijos bei srovės nariai neturi 
šikšnosparniauti — vieną syk 
būti geru vienai, kitą syk ki
tai srovei. Kiekviena srovė rei
kalauja iš savo narių remti sa
vąją visokiuose jos darbuose, 
remti savo srovės spaudą fon
dus ir tt Mažą bet discipli
nuota srovelė lengvai gali krik
dyti ir naudotis iš didelės sro
vės, kurioj nėra disciplinos, 
kurios nariai nepaiso savo va
dų, atboją ką priešingoji sro
vė jiems prikaišioja. Taip 
pavyzdžiui iš dalies yra su mū
sų katalikiška srove. Nema
ni iš mūs katalikų elgiasi it 
tas nešvarusis paukštis, kurs 
teršia savo lizdą

Kada srovė ar partija neten-

ka disciplinos, nesusiklauso, 
tai ji pusės spėkos netenka. 
Tuomet srovė pasidaro it pa- 
krikdvtas priešininkas, o pa- 
krikdytas priešininkas yra pu
siau įveiktas.

Disciplina reikalinga'tautai. 
Čia jau visos tautos nariai turi 
jungtis ir stoti už savo tautos 
teises, stoti už savo tautiečius. 
Ta tautą kuri yra gerai disci
plinuotą nežus ir nevergaus. 
Žydų tauta yra geriausia disci
plinuota. Pas žydus ištikro 
visi eina už vieną o vienas už 
visus-

Valstybės piliečiai privalo 
laikytis disciplinos, klausyti 
įsteigtos valdžios. Iš to neiš
eina, kad valdžios žygių nebū
tų valia kritikuoti. Konstruk- 
tyviška kritika yra naudinga 
ir reikalinga. Juk ir šiaip 
draugijos susirinkime kilus ko
kiam nors klausimui ar suma
nymui yra pageidaujaam, kad 
rimtesnieji, išmaningesnieji na
riai prieš balsavimą išreikštų 
savo nuomones.

Gyvu pavyzdžiu geros pilie
čių disciplinos yra Suvienytos 
Valstijos. Kaip tik Europoj 
karė kilo, tai daugeliui ameri
konų suniežėjo kailis. O kuo
met Vokietijos submarinas nu
skandino laivą Lusitanią su 
kuriuo žuvo daug amerikonų, 
tai visose Suvienytose Valsti
jose nuo krašto iki krašto kilo 
didžiausias ermyderis. Laik- 
rašyiai klykė, kad jau gana 
prezidentui pamokslininkauti, 
laikas šaukti piliečius prie 
ginklo. • Ką-gi darė tuo tarpu 
Washingtono valdžia? Lai
vas buvo nuskandintas gegužio 
7 d. 1915 m. gerokai po pietų. 
Kuomet ant rytojaus laikra
ščiai alasavo, tai prez. Wilson 
iš pat ryto ant visos dienos iš
važiavo golfo lošti. Jo sekre
torius Tumulty atsisakė bile 
ką apspitusiems laikraščių ko
respondentams sakyti. Karės 
sekretorius Garrison, žadėjęs 
važiuoti į Alabamą apžiūrėti 
ginklų dirbtuvių, atmainė sa
vo pasiryžimą ir nevažiavo. To
kiuo savo pasielgimu Washing- 
tono valdininkai užpylė užsi
degusiems piliečiams šalto van
dens. Kaip visi žinome po to 
prez. Wilson pradėjo bombar
duoti Berliną savo garsiomis 
notomis.

Piliečiai nurimo ir skaitė 
garsias notas einančias iš Wa- 
shingtono ir Berlino.

Galop prez. Wilsoą kurs pa
sakė, kad yra toks daiktas bū
ti “too proud to fight” ir kurs 
antru syk tapo išrinktas į pre
zidentus ant platformos “he 
kept us out of war,” pasidarė 
karingu ir pradėjo' piliečių 
opiniją rengti prie karės. Ka
rės priešininkai sunerimavo ir 
sujudo veikti, kad sulaikyti 
Ameriką nuo karės. Bet prez. 
Wilson jau buvo pasiryžęs ir 
karė buvo paskelbta.

Karės priešininkai nutilo.
Kilo klausimas, kaip sureng

ti armiją Valdžia stojo už 
konskripciją Bet velionis 
Roosevelt ir daugybės kitų žy
mių amerikonų stojo už liuo- 
snorinę armiją Roosevelt New 
Yorke įsteigė net ofisus mobi
lizuoti liuosnorius. Ir skelbė, 
jog bene pusė milijono jaufli- 
kaičių atsiliepė. Išrodė, lyg 
Roosevelt, nepaisydamas Wa- 
shingtono valdžios, sudarys sa
vo armiją ir važiuos su ja vo
kiečių pliekti. Bet kongresas 
perleido konskripcijos bilių ir 
priešingieji tam biliui užsi
čiaupė, Roosevelt uždarė savo 
ofisus New Yorke. Wilsono 
administracija taip pasekmin
gai sutvarkė karines Amerikos 
pajėgas, kad jos nustebino visą 
pasaulį. Visas prez. Wilsono el
gimąsi reikaluose, surištuose 
su kare daugelį pykino, bet jis 
taip padarė, kad vargu geriau 
būt padarę tie Amerikos veikė
jai, kurie ant jo pyko.

Matome koks susiklausimas 
kultūringoje, apšviestoje šaly
je- ,

Mes lietuviai turėtume sekti 
Suvienytų Valstijų piliečius sa
vo tautos reikaluose dirbant. 
Dabar, šiuo laiku, laužoma 
pas mus tautos disciplina taip, 
kaip nei kokioje apšviestoje 
tautoje nedaroma. Turime aug- 
ščiausias įstaigas, Tarybas,

r DARBININKAS

kurios rūpinasi politikos ir ki
tais svarbesniais mūsų tautos 
reikalais. Mes katalikai tu
rime savo Amerikos Lietuvių 
Tarybą Jos padavadijimų ir 
privalome klausyti. Būkime 
disciplįnuotais.

Dabar Chicagoje saujalė ne
nuoramų, kurie pasižymėję kė
limu riaušių parapijose, turė
dami paramą kaikurių laisva
manių, išdrįso šaukti net vi
suotiną Amerikos lietuvių sei
mą kad tartis apie svarbiau
sius Lietuvos reikalus. Gali
ma būtų gardžiai juoktis iš to
kių papaikėlių, bet baisu, kad 
gali nemažai pakenkti Lietu
vos reikalams, nešnekant jau 
apie netvarkos kėlimą mūsų 
visuomenėje. ■

šiame momente lietuviai ka
talikai turi pasirodyti discipli
nuotais, t. y. privalo nedaly
vauti Chicagos laisvamanių ir 
jų pakalikų rengiamame mitin
ge, kurį jie vadina seimu. Kuo
met ateis laikas, tai Amerikos 
Lietuvių Taryba sušauks sei
mą panašiai taip kaip prez. 
Wilson paskelbė karę Vokieti
jai, kai atėjo tam prideramas 
laikas. Su nedisciplinuota tau
to. Nedisciplinuotos masos y- 
ra govėda. O tasai Chicagos 
rėksnių mitingas, gali būti sve
timtaučiams ženklu, kad lietu? 
vių tauta be jokios disciplinos, 
be gaivos.

šiame momente , elgkimės 
taip, kaip išmintingieji Ameri
kos piliečiai kad elgėsi didžio
sios karės metu. Daugelis žy- 
mesnrąjų amerikonų buvo ne
patenkinti prez. Wilsono lūku
riavimais ir jo' žygiais. Kri
tikavo jį laikraščiuose, prakal
bose. sakė, kaip jie norėtų kad 
būtų daroma. Bet nei ištolo 
jie nemanė eiti prieš prez. Wil- 
sono arba kongreso tuos žy
gius, kurie jiems nepatiko.

Pas mus atsirado “veikėjų,”] 
kurie svarbiausią darbą — sei- Į 
mo šaukimą išdrįso imti į sa
vo rankas, apeinant augščiau- 
siaš mūsų įstaigas. Lietuviai 
katalikai dabar turi pasirody
ti disciplinuotais, išmintingais 
ir nedalyvauti Chicagos laisva
manių ir jų pakalikų mitinge, 
kurį jie vadina seimu.

D Lietuvos, 
žemlapis

ykai
Kiekvienas lietuvis privalo 

turėti savo namuose lietuvišką 
žemlapį su naujausiais rube- 
žiais.

Lietuvoje kova su bolševi
kais. Lietuviai kasdiena pliek
dami 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.

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

No. 2. •
Jeigu nereikia- nieko pirkti 

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

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ UŽ DYKĄ.

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

A-
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Kas girdėti lietuvią kolonijose.

HUDSON, MASS.

Teatras ir prakalbos.
LDS- 56 kp. rengia pramogą 

nedėlioję, 18 gegužio St John 
salėj, 27 Main St. Prasidės 
lygiai 6 vai. vakare. Bus ga
bus kalbėtojas. "Bus perstaty
tas labai juokingas ir indomus 
veikalas: “Daina be galo.” 
Visų lietuvių prašome koskait- 
lingiausiaatsilankyti, kaip vie
tinių taip ir iš apielinkių mies
telių. •

Įžanga visiems dykai.
Visus nuoširdžiai kviečia at

silankyti
LDS. Kp. Komitetas.

•NMMMMOMeMtMNNM
Važiuoja į Bostoną ir į Law- 
rence, iš ten-gi parvažiuoja ap
sikaišę buteliais. .

Nesenai čia tapo suareštuota 
ant stoties su degtine moteriš
kė, pasivadinusi progresyve. 
Tapo nubausta ant $100 ir ke- 
lioliką dįenų atsėdėti.

Nasturta.

KAPITALAS $2,000,000.00.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
244 W. BROADWAY,

LAWRENCE, MASS.
Vyčių N. A- A. Išvažiavimas.
Tarpe kitko, savo apskričio 

pereitam suvažiavime geg. 4, 
Lawrence, Mass. Naujosios An
glijos Vyčiai nutarė turėt Law- 
rence ir savo metinę gegužinę. 
Delegatai išrinko vietinę Vy
čių kuopą vadovauti primosi
me kopasekmingiausį Vyčių 
Naujosios Anglijos Apskričio 
išvažiavimą.

78 kuopa pavestasai. primo
simo darbas jau pradėta. Vie
tinė Vyčių kuopa tuoj turėjo 
susirinkimą, kuriame pakreipė 
savo visas jėgas ir talentus į- 
vykdinimui Vyčių N. A. A. Iš
važiavimą istoriniu. Išrinkta 
įvairios veikiančios komisijos. 
Nutarta patankinti kuopos su
sirinkimus. Žodžiu, Vyčių N. 
A. A. Išvažiavimas jau pradė
tas.

Visus rengimo žingsnius 
skaitliuosime viešai. Reikia tik 
tėmyti juos ir pačią 4 d. liepos.

Apgarsinimų Komisija.

ROCHESTER, N. Y.
Melaginga rezoliucija seimo 

reikale. .
Vietos T. Fondo skyrius ne

teko senojo uolaus pirm. V. 
Danieliaus. - Prie jo ir ant su
sirinkimų malonu buvo lanky- 
ties. Dabartinis pirm, turbūt 
pavedęs yra savo džihbą rašti
ninkui, nes jis daugiausiai už 
jį kalba ir už jo ir savo įneši
mus galvą guldo. Štai vienas 
iš tų jų darbų. Pereitame su
sirinkime, užsispyrus valdybai 
duoti paraginimą Washingtone 
lietuvių veikėjams, kad. jie 
smarkiaus vestų Lietuvos rei
kalus ir jei matos reikalas 
šaukti seimą tai mes sutiksi
me su tuom. Nariai ant to su
tiko. Bet ką jie iš to padarė? 
Vietoj tų įnešimų, jie sudarė 
rezoliuciją kad šaukti seimą 
Rochestervje. Nežinia ar nors 
koks laikraštis sunaudos tas jų 
rezoliucijas.

4 d. gegužės buvo parapijos 
naudai surengtas vakaras. Tą 
vakarą p-lės A- Bematavičiutė 
aukavo Laisvės Paskolos bond- 
są parapijos naudai. Atnešė 
daugiaus negu 400 dol.

L. Vyčių 93 kp. spaustuvės 
komisija dar tebsilsisi.

CHESTER, PA.
Gegužės 6 d. buvo surengtos 

prakalbos T. Fondo 17 sky
riaus ir LDS. 19 kuopos. Kal
bėtojas buvo kun. kapelijonas 
Jurgis Jonaitis. Žmonių bu
vo virš 200. Didžiuma pub
likos buvo užganėdinta. Taip
gi buvo ir aukos renkamos dėl 
T. F. Čia bus aukavusių var
dai: •_

M. Navickis $5, J. Banis $3.
Po $2 00: S. Steckaitė, J. J. 

Mitošiunas, J. Vaitonis, U. Rep- 
šaitė, S. Repšis.

Po $1.00; S. Knickis, F. Rut- 
kelis, J. Tamošaitis, K. Beniu- 
šis, E. Petrikus, P. Grigaliūnas,
J. Tepšis, E. Embrasas, A. Pau- 
likonis, A. Linauckas, J. Sile- 
vičius, G. Vaškas, J. Urbonas,
K. Leicmonas, K. Šimoliūnas, 
M. Zizmontienė, J. M. Linkevi- 
čiai-

Po 50c.: Ji Dalinkevičius, J. 
Lukoševičius.

iso aukų su smulkiais buvo 
$45.26. Už ką ištariam širdin
gai ačiū visiems aukavusiems: 

Skyriaus Raštininkas
Jonas Mikoliūnas.

BRIDGEPORT, CONN.
Gražios ir naudingos prakalbos

Utarninko vakare, gegužio 6 
d. LDS. 39 kuopa parengė pra
kalbas šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Kalbėtojas buvo 
J. E. Karosas. Pirmiausia kal
bėjo vietos gerb. klebonas M. 
A. Pankauskas, paaiškino tiks
lą svarbių prakalbų ir pakvietė 
svečią. J. E. Karosas puikiai 
nupiešė apie Lietuvą pranešė 
nemažai žinių apie dabartinį 
padėjimą, kaip ir kuo galima 
pagelbėti arba surasti savo 
gentis. Antru atveju kalbėjo 
apie LDS.. Paaiškino apie jos 
reikalingumą ir ragino kiekvie
ną priklausyti prie LDS. Tuo 
tarpu prisirašė prie kuopos aš- 
tuoni nauji nariai. Žmonių 
susirinkko pusėtinai ir visi ra
miai klausėsi. Užbaigus pra
kalbas J. E. Karosas užrašinė
jo daugybę paieškojimų ir ben
drovės šėrų.

Dabininkė.

Smagi pramoga.
Nedėlioj, gegužio 4 d. Šv. 

Jurgio par. svetainėje buvo 
statyta ‘ ‘ Palangos Mergelė. ’ ’ 
Veikalas labai gražus. Pirmu 
kartu žmonės gavo progą ma
tyti viršminėtą veikalą Buvo 
šv. Kaz. parap. choras iš New 
Haven, Conn. Kiek man teko 
matyti, tai New Haveno Baž
nytinis Choras yra visos apy- 
likės gabiausias ir labai gyvai 
atliko savo užduotį. Dar rei
kia pažymėti, kad varg. p. J. 
J. Sauris yra veiklus darbinin
kas ir energingas vedėjas cho
ro. Svečias gerb. kleb. V. 
Karkauskas gana puikiai pa
kalbėjo, paaiškindamas visą 
programą Orkestrą puikiai 
sugrajino. Po to prasidėjo 
Lietuvos himnas; solo, “Kur 
bakūžė samanota” labai gra
žiai padainavo p-ni S. Saurie- 

Paskui sekė operetė. Dal
ant praktikų. Kitu du nusise-1 nas labai gražiai padainavo vi- 
kė- Vakaras užsibaigė šokiais.

Gegužės 1 d. lietuviški bolše
vikai turėjo gegužinę, nors ne 
taip trukšmingai kaip kitur. 
Buvo susirinkę į svetainę, bet 
raudonos vėliavos neišdrįso 
parodyti.

Du mėsininkai bolševikai už 
pardavinėjimą svaigalų tapo 
nubausti po $100 ir po kelioli- 
ką dienų sėdėti. Pardavojo Ja- 
maica ginger, nuo kurios žmo
nės suserga. Valdžia drau
džia labai. Laisvamanės mo
terys čia yra labai atsižymėju
sios pardavinėjimu degtinės.

N. O.

RUMFORD, ME.
ALRKM. Sąjungos 40 kp. S 

d. gegužės buvo surengus va
karą našlaičių naudai. Nors 
publikos buvo neperdaugiau- 
sia, bet gryno pelno liko 10 do
lerių. Programo vedėja buvo 
E. Sabaliauskienė. Buvo per
statyta trys veikalai. Pirmas 
buvo “Kas Bailys.” Nenusi
sekė, nes aktoriai nevaikščiojo nė.

sas choras. P-lė M. Paukščiu- 
tė dainavo solo. Publikos bu
vo pilna svetainė, net ir sėdy
nių pritrūko, visi buvo paten
kinti. Buvo daug ir svetim
taučių, kurie gyrė programą 
Užbaigoje susipažino New Ha- 
veniečiai su Bridgeportiečiais 
choristais.

I
Dr. Paul J. Jakmauh 
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SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Prekybos B-vė siun
čia Joną E. Karosą į Lietuvą 
įsteigti Bendrovės ofisus Lie
tuvoje, padaryti ryšius su Lie
tuvos biznieriais ir praskinti 
takus į Lietuvą. Jisai taip
gi važinės po visą Lietuvą 
rinkdamas tikrų žinių apie gy
ventojus. Kurie norėtų sužino
ti apie savo gentis, prisiųski- 
te pilnus adresus savo giminių, 
pažymėdami: rėdybą (guberni
ją), apskritį, parapiją kaimą 
ir valsčių ir po $1.00 už kiek
vieną paieškojimą padengi
mui kaštų. Išbuvęs Lietuvoje 
tam tikrą Jaiką p. Karosas grįš 
atgal į Ameriką. Šiuomi kar
tu p. Karosas negalės nuvežti

v*

Jonas E. Karosas.
giminėms pinigų, nes Lietuvos gyvenimas nėra dar susitvar
kęs. ,

Mobilizacija •
Ne kareivių, bet kapitalo. Lietuvai laisvė užtikrinta, 

tėvynei laisvę, iškovojome per organizavimąsi. Dabar orga- 
nizuokimės tą laisvę Lietuvai užtikrinti ant visados. Tamsta 
gerai supranti, kad Lietuva nebus laisva, jei jos prekyba ir pra
monė bus svetimtaučių rankose.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Organizuoja lietuvius prie pramonės ir prekybos. Jai ne 

vien tik kapitalas reikalingas, bet ir žmonės reikalingi. Jos šė- 
rininkai galės tapti jos darbininkais. Pramonė ir prekyba at
neš mums visiems gerovę ir pelną.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
ne gražiais žodžiais giriasi, bet darbą dirba Ji nesimai- 

šo politikoje ir nevaro ginčus su kitais. Ji dirba savo darbą

Lietuvių Prekybos Bendrovė
žino kad Lietuvos gyventojai badą ir šaltį kenčia, kad 

jiems reikia gyduolių, maisto ir drapanų. Bendrovė žino, kad 
reikia kelią atidaryti į Lietuvą ir tą kelią jau praskynė. Siųs 
savo laivus su visokiomis prekėmis į Lietuvą. Pilni nurody
mai bus paskelbti neužilgo. Bendrovė tarnauja ne srovėms, bet 
žmonėms. Ji nurodys kaip Amerikos lietuviai galės šios Bend
rovės laivais ir keliais pasiųsti pagelbą savo gentims Lietu
voje.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
jau steigia Lietuvių laivų liniją. Daugelis lietuvių atsida

rius keliams grįš į Lietuvą Bus mums smagiau važiuoti ant 
lietuviškų laivų linijos. Uždirbtas pelnas pasiliks lietuvių tar
pe.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
vien tik tuomi neapribuoja savo veikimą. Ji daug kitų 

gerų ir pelningų darbų jau varo, kada kiti apie tuos dalykus 
dar tik tebesvarsto. Pasigyrimai ir gražios kalbos neuždirbs 
dividendų, bet sumanus, apgalvotas ir naudingas darbas atneš 
gerą pelną šėrininkams. Tamsta ir-gi turėtumėt prisidėti 
prie Liet. Prekybos B-vės, nes ji veikia ir dirba. Jos šėrinin- 
kai ir vedėjai yra specialistai tokiuose darbuose kokius jie dir
ba. Mes Tamstą kvieičame prisidėti.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
jfcra didžiausia ir praktiškiausia įstaiga ir verta prie jos 

visiems lietuviams prisidėti. Mes priimame visus lygiai, no
rime kad visi lietuviai, kurie tik turi norą veikti, prisidėtų prie 
šios Bendrovės. Šerai parsiduoda po $5.00 ir jų galima pirkti 
nuo 5 iki 1000.

Laisvės Bondsus ir markes priimame už pilną jų vertę.
Norėdami platesnių informacijų apie Bendrovę parašykite 

jai laišką. Bet negaišuokite laiką. Jei viskas aišku, tuojaus 
prisiųskite savo užsakymus ant šėrų. t

Čia paduodame vardus keletos šėrininkų, kurie prisirašė 
nuo geg. 1 iki 8. Vardus pirmiaus įstojusių į B-vę paskelbsime 
vėliaus. Jie visi yra gerai visiems žinomi kaipo veikėjai dėl 
Lietuvos. Jų prisidėjimas parodo, kad Bendrovė yra verta 
pilno pasitikėjimo.

Iš Waterbury, Conn.:
Antanas Leškis ........... $100.00
Boleslavas Šilkauskas .. 25 00 
Antanas Gajauskas .... 25 00 
Baltramiejus Digris ... .300.00 
Antanas Gedeikis ......30.00 
Izidorius Tamošaitis ... .50.00 
Antanas Jakštys............... 25.00
Kazys Sakalauskas........... 50.00
Antanas Balanda............... 15.00
Juozas V. Kovas................10.00
Adomas Sakalauskas ... .50.00 
Antanas Maurutis ......25.00 
Jurgis Pileckas ...............25.00
Motiejus Šliavas...............5000
Leonas Adomaitis .. .. .5.00 
Antanas M. Mažeika... .100.00 
Juozas Vincas................... 50 00

Iš Bridgeport, Conn.:
Kun. M. Pankauskas .. $300 00 
Antanas Velička...............50.00
Elzbieta Baltušytė...........50 00
Uršulė Motuzaitė............. 50.00
Vincas A. Mačiulevičius 50.00

Iš Cambridge, Mass.:
Juozas Šakalis ............... $50.00
Juozas Malukas..............50.00
Kun. F. J. Juškaitis ... .10.00 
Juozas K. Naujalis 5000 
Pranas Zarovskis 50.00

Iš Lawrence, Mass.;
Antanas Petronis...........300.00
J. Vinickas.......................150 00

Iš Haverhill, Mass.:
Kastantas Vencius.........10 00

Iš So. Boston, Mass.:
Ona Adomaitis ................$50.00
Jonas Jakštis ....................50.00
Antanas Razgevičius .. 100 00 
Paulina Giedraitaitė... .100.00 
Juozapas Šveistys ....'. .50.00 
Petras J. Rūta..................10.00
Jonas Jokubauskas........... 10.00

Iš Worcester, Mass.:
Juozas Žemaitis...........$1000.00
Pranas Zataveckfls ...*.. .1000

Iš Akron, Ohio:
S. J. Rodavičia..............$25.00

Iš Nashua, N. H.:
Jonas S. Kisielius.......... $50.00

Dorchester, Mass.:
Bernardas Pabiržis .... 100.00

I

Philadelphia, Pa.:
Juozas Čikolas............... $50.00

Iš Baltimore, Md.:
Juozas Butkus $10.00
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LEWISTON, ME.
'“Laisvės” num. 35 aprašo

ma N. P. P. Švč. Mot Dr-ja. 
Pasirašo Z. Petkevičienė. Kiek 
man žinoma, tai ta bobelė nei 
savo pavardės nemoka gerai 
pasirašyti. Turbūt turėjo kam 
“užfundyti,” kad kas jai para
šytu.

Rašoma, būk viena moteris 
padavus sumanymą, kad reikia 
surengti kokia pramoga ir pel
ną paskirti Lawrenco streikie- 
riams, ir kaip tik tą pasakius, 
tai tuoj pakilęs ‘ ‘ lermas. ’ ’ Čia 
turiu pasakyti, kad apart Z. 
Petkevičienės, tai nieks jokio 
4‘lermo” nekėlė. Nes pirmiau
siai pati Z. Petkevičienė pra
dėjo rėkti, keikti ir užsipudi- 
nėti ant nekurią visai nekaltų 
moterų, vadindama jas “mon- 
kėmis” ir kitokiais vardais.
Tai pati mušties į krutinę 

šaukdama: “aš bolševike, aš 
bolševike,” taip kad sunku bu
vo suprasti ar ji iš proto “išsi- 
mufino” ar tais bolševikais 
paspringo. PAskui apsimalši
nus pradėjo susirietus po salę 
vaikščioti skūsdamosi kad ją 

■“gumbas pjauna ir ji vakare 
turėsianti šaukti bent kelis 
daktarus.

Kadangi draugija turi arti 
šimto narių, tai ir nedyvai, 
kad tokiame skaitliuje visokių 
atsiranda. Tokias moterėles, 
tai turim apgailestauti, kad tu
ri akis ir nemato, kas juoda, 
kas balta. Ir dar kitas vadi
na tamsuolėmis.

Bronė Ivaškiute,
N.P.P. Švč. dr-jos pirm.

CAMBRIDGE, MASS-
Gegužio 6 d. šv. Juozapo dr- 

ja turėjo pirmą susirinkimą 
pobažnvtinėj svetainėj, o pir- 
miaus susirinkimus laikydavo 
Institute salėje. Bažnytinė sa
lė yra patogesnė ir smagesnė 
mitingams, o antra ir nereikia 
augštai laipioti, nes Institute 
salėje susirinkimai laikydavosi 
net ant 5-tų lubų. Šiame su
sirinkime buvo biskelį ir įsi- 
karščiavimų, nes mat “lais
vieji” dar nebuvo užbaigę 
* ‘darbą” su ana Juozapo Sar
go korespondencija, kuri tilpo 
4 ‘ Darb. ’ ’ No. 36. Taip ta Juo
zapo Sargo korespondencija į- 
variusi laisvamanius į toki 
strioką, kad net ir naktį jis 
aniems sapnuojęsis ir per tai 
negalį jie net akių užmerkti, o 
tas ne tik laisvamaniams, bet 
ir pačiai dr-jai yra pavojinga, 
nes kadangi čia jų nemažai pri
klauso, o jei iš tos baimės ap
sirgtų, tai dr-jos kasa turėtų 
gerai aptuštėti. Taigi šiame 
susirinkime jie vėl pakėlė klau
symą apie J. S. ir jo korespon
denciją. Daugelis sakė, kad 
J. S. nieko blogo neparašęs ant 
šv. Juozapo dr-jos ir dėlto nesą 
ko čia dėl tuščio kevalo nei 
svarstyti, bet “laisvieji” tai 
tik šaukė, kad reikią J. S- pa
traukti į teismą ir gana. Bet 
katalikams užklausus parodyti 
faktus kame tos neteisybės, už 
kurias žadate į teismą traukti. 
Toliaus “laisvųjų” šulai Ver- 

siackas su Janeliunu išsitraukė 
iš kišenių po popiergalius ir 
prašė raštininko peTskaityti, 
nes girdi tame raštelyje esą iš
dėta, kame ir kur J. S. apšmei
žęs šv. Juozapo dr-ją. Bet 
dr-jos raštininkas atsakė: “Nei 
aš jo rašiau, nei aš jo skaity
siu, jūs patys pasirašėte, patys 
ir persiškaitykite.” Gavę to
kį atsakymą pirmiausia Jane- 
liūnas skaito savo “ raštelį, ” 
kuris buvo atmestas, nes ne
buvo nei jokio fakto liečiančio 
J. S. korespondenciją, o vien 
tik koliojimąsi. Skaito ir Ver- 
siackas savo “raštelį.” Nors 
šis taip-pat be jokių faktų, bet 
netiek daug turėjo kolionių, 
kiek buvo aname “raštelyje.” 
Jam pavelyta nusiųsti į “Dar
bininką.”

Reikia pažymėti, kad tuodu 
vyrukai Versiackas su Jane- 
liūnu, kaip girdėjau nepriguli 
prie parapijos ir neatlieka ka
taliko priedermių ir dar savo 
veikimu eina prieš katalikus, o 
šv. Juozapo dr-jos konstituci
joje yra pažymėta, kad tos dr- 
jos narys turi būti pavyzdingu 
kataliku, na o kaip tokie, gali 
būti pavyzdingais katalikais, 
kurie nei paprasčiausių katali-

------------------x:--------------  
ko priedermių nepildo.

X Dr-jos Narys.

CAMBRIDGE, MASS. x

“ Darbininko ”■ No. 36-tam 
buvo korespondencija, po kuria 
pasirašo Juozapas Sargas. Ji
sai Šmeižia Dr-stės Šv. Juoza
po pildantį komitetą ir koncer
to rengėjus išvadindamas juos 
laisvamaniais, sakydamas, būk 
komitetai nepildą dr-jos šv. 
Juozapo konstitucijos arba nu
tarimų. Patėmijus komitetams 
tuos šmeižtus, jie atsiliepė lai
kytam dr-jos susirinkime 1 d. 
balandžio. Išgirdę dr-jos na
riai tokį šmeižtą ir matydami 
reikalingumą, paskyrė iš 12 na
rių komisiją dalyką išgvilden
ti. Sudrebėjus J. Sargo kin
koms, jis “Darb.” No. 40-tam 
atšaukia savo korespondenciją 
tilpusią No. 36-tam prašyda
mas, kad komisija nieko ne
veiktų bet palauktų sekančio 
susirinkimo, o jis prirodys pa
darytas klaidas komitetų ir 
koncerto rengėjų. 12-kos na- 
rių komisija permatydama da
lyką, laikytame savo susirinki
me 8 d. balandžio, nutarė lai
kyt antrą susirinkimą 15 d. ba
landžio ir pareikalaut J. Sargą 
per “Darbininko” Redakciją, 
kad ir J. Sargas apsilankytų ir 
prirodytų ką jisai mato negero, 
taip kad būtų galima ginčai už
baigt. Įvykus viršminėtam 
komisijos susirinkimui 15 d. 
balandžio', buvo užklausta J. 
Sargo po kelis kart. Sargai 
neatsiliepė. Tokiu būdu ko
misija ėmėsi prie darbo. Pa
ėmus protokolų knygą suranda 
metiniame susirinkime dr-jos 
vienbalsiai nutarta užkviest 
gerb. kompozitorių M. Petraus
ką ir Gabijos chorą sulošt kon
certą. Kaslink spaudos, tai at
rasta komitetai nekaltais dėlto, 
kad draugystė nebuvo nutarus, 
kur spaudą atlikti. 0 apgar
sinimai tilpo visuose vietiniuo
se laikraščiuose. Toliaus bu
vo manyta, kad J. Sargas at
silankęs dr-jos Susirinkime, iš- 
droš visą teisybę. Įvykus dr-jos 
susirinkimui gegužės 6 d., už
klausta ar randasi J. Sargas, 
kas čia tau. Sargai neatsilie
pia Tai-gi ponai Sargai, kur 
tamstos buvot tuo laiku? Ka
da dr-stė svarstė apie tuos da
lykus, tai jūs tuokart miego
jot. Tai-gi patariame ant tor 
liaus ponams sargams tėmyt 
dr-jos tarimus.

Pirm. Juozapas Klimavičius 
Sekretorius J. Termenas.

BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 3 d. McCaddin salė

je L. V. 44-ta kuopa statė sce
noje du veikalus: “Pabaigtu
vės” ir “Nieko be Priežasties.’ 
Kadangi veikalas “Pabaigtu
vės” yra su dainomis ir šo
kiais, todėl Apreiškimo Pan. 
Švč. parapijos choras po vado
vyste vargonininko p. J. Banio 
pagelbėjo išpildyt perstatymą.

Vyčiai matomai nenori užsi- 
leist sąjungietėms, kad taip 
stropiai išmoko savo roles.

Perstatymas nusisekė. Tai 
pagyrimo užsipelno režisierius 
p. K. Pusnikas ir lošėjai. Pub
likos buvo apie 300 ypatų.

Matušia Mykolas.

MONTELLO, MASS-
Prieš mėnesį sutvėrėm naują 

jaunuomenės kliubą vardu “A- 
moritą Kliubas.” Į šį kliubą 
priklauso merginos ir vaikinai 
ir turime pilnų narių apie 50. 
Geg. 24 d. Lietuvių Taut. Name 
šis kliubas rengia naują gra
žią pramogą, kurią dar pirmą 
Sykį lietuviai gaus progą pa
matyti. Ta pramoga užsiva- 
dina “Maypole.” Daug triū
so deda komisija prie progra- 
mo surengimo, kad tas vaka
ras išeitų iš visų atžvilgių 
OK. Gegužės Karalaite, ku
ri bus tą vakarą ypatingiausiu, 
tapo išrinkta p-lė Ona Rama
nauskaitė, jos pagelbininkės 
Paulina Abračingkaitė ir B. 
Antanavičiūte. Šokikių, ku
rios reprezentuos įvairias tau
tas ir tų tautų šokius šoks, bus 
apie 25 poros.

Klinbietė.

Spėkų . 
Netekimas.

Ar jūs jaučiate, kad jūsų 
spėkos ir energija menkėja? Ar 
jums kartais karštas kraujas 
degina veidus? Ar jūąų akys 
tebturi buvusį skaistumą ir gy
vumą? Ar jos liko' prigesę ir 
pavargę?

Jei taip, tai jums išpuola 
vartoti garsų sustiprintoją 

Partoglora.
kuri suteikia maistingų sulčių 
kraujui, raumenims ir ner
vams. Atsinaujina spėkos, 
sveikata ir energija

Mes gauname apsčiai laiškų 
nuo žmonių, vartojusių Parto- 
glorą. Tuose laiškuose jie 
giria tą garsų eliksirą ir dėkuo- 
ja už jį. Jūs taip-gi dėkosite.

Bunka kainuoja $1.00, šešios 
bonkos kainuoja tik $5. Vi
sus laiškus ir užsakymus adre
suokite į:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York City, Dept. L. 3.
Galvos skaudėjimas, baltas, 

apneštas liežuvis, gazai vidu
riuose prašalinami Partolos 
kendėmis. Dėžė kainuoja $1.00.

(G. 10)

SCRANTONO APIELINKĖS 
FARMOS.

Dunmores apie 10 mylių nuo 
Scrantono yra mūsų tautiečių pir
kusių apie 10 farmų į visai trum
pą laiką. O kuomet aš pirmutinis 
nusipirkau, tai svetimtaučiai ma
tydami, kad lietuviai pradeda ap
sigyventi pavedė daug farmų ant 
pardavimo. Mes turime virš 20 
farmų ant pardavimo apie Moscow 
Elmrurst ir Wimmers apielinkėje. 
Mes turime daug ant pardavimo 
dėlto, kad mes parduodam už ma
žesnį nuošimtį negu svetimtaučiai 
gyvenantieji Scrantone.

Mes turime farmų, kurios par
siduoda nuo $1600 iki $8000. No
rintieji pirkti, gali pasirinkti. 
Šiuomi pranešam, kad kelius nuo 
Dunmores iki Moscow pradėjo ce
mentuoti ir taisyti, o farmų kai
nos dar nėra pakilusios. Pasinau
dokite proga, nes vėliaus beabejo 
pasidvigubins. Scranton’e yra ge
ras marketas dėl visokių valgomų 
produktų, o mūsų farmos yra ar
ti Scrantono ir Dunmores. Atva
žiavusieji imkite Moosic Lake 
gatvekarį ir pavažiavę išlipkite 
ant Mt. Cobb ir paėję į pakalnę a- 
pie 10 minučių rasite mus. Laiškus 
adresuokite šiaip:

Frank Lattoza,
R. F. D. Mt. Cobb,” Wimmers, Pa.

Paieškau pusseserės Agotos Le- 
oniukės(Matulionienės) Suv. gub„ 
Marijampolės pav„ Plutiškių par., 
Leskavo kaimo. Taip-gi paieškau 
pusbrolio Petro Radzevičiaus Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Plutiškių pav., Sinkaviškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą.

Mrs. Magdė Andriukaitis,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

LIBERTY BONDSUS 
priima už pilnus $50 dolerių L. A. 
B-vės atstovas.

P. Bartkevičia,
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.
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I BEREIKALINGAS
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu- 

L ’ mus ir išlaidas.
Jų kainos : $2.60, 

$3, $3.50, $4, $5 ir 
r augščiau. 
į Užsisakyk Šiandie, I 

gausi Lietuvos žem- I 
I lapį dykai. į “DARBININKAS” 

244 W. Broadway, 
k South Boston, Mass. d

*

ii
l

i

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAS ALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St.,

So. Boston, Mass.
VTCE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

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

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

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

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

16 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.

LIETUVOS žEMLAPIS.
Dykai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VTCE-PIRM. — A. Cyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAST. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

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

BOSTON, MASS.
PIRMINunkAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

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

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

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

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

AUŠROS VARTŲ M D.

DRAUGYSTĖS VALDY
BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

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

VIC&PIRM. — J. Stonis,
23 Charles PI., Athol, Mass. 

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

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

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

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

KASOS GLOBSJAI A. Indrillunas, 
92 Fern St, Athob Mass. ir 

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

Aušros Vartų M. D. Draugija laiko 
susirinkimus kas pirmą utarnlnką me
nesio 7:30 vai. vakare savo svetainėje,
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. PIRK UŽ $100 KNYGŲ GAUSI ŽEMLAPĮ DYKAI.
EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana. Tamošaus- 

kaitė (Lakštutė). Knygelė 64 pusi., ant gražios 
popieros. Kewanee, Dl. Kaina......................................25

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
šė kun. T. Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstyta vi
sokių niekšų darbai ir taip-pat nušviečiama Kata
likų Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai
na ............. ............................................................................

KOMEDUĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliūtė. 36 pusi. Kny
gelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi 
šie veikalėliai pilni' gardaus juoko. Kiekvienas 
norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti 
šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina 

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 1919 m. Iš-, 
leido LDS. Yra vienas iš geriausių patarėjų. Ja
me rasite aprašymų lietuvių organizacijų, viso
kių paveikslų, informacijų,’ eilių, dainų, pasakai
čių ir tt Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo ras- 

____ ties. 128 pusi. Kaina ..................................................
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė 

Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsų 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. 
Patartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina 

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

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

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

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

MALDAKNYGĖ
PULKIM ANT KELIŲ. Viena iš geriausiij ir'naujausių 

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

Kaina: 101A Kietais drobės apdarais, raudonais 
kraštais

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

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

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

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

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbiiiiu- 
1^** pridarfami jx dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį........... 50c.
” tris sykius..........$L00
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$1.50

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

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

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

Užsakymus siųsdami adresuokite:
“DARBININKAS,”

242 W. Mroadway, So. Boston, Mass.
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Visi dekimes į
Lietuvos Amerikos Pramonės II>

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra visuomeniška įstaiga, suor
ganizuota demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygų balsą sulyg 
nupirktų šėrų skaitliaus.

Į šią Bendrovę ineina žymiausi Amerikos lietuvių veikėjai, žmonės su pri
tyrimu ir net ekspertai kaikuriose industrijose.

Bendrovės tikslu yra sumobilizuoti Amerikos lietuvių kapitalą, siųsti iš 
Amerikos Lietuvon reikalingą Lietuvos atstatymui medegą, mašineriją, įran
kius, maistą ir tt.

Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įren
gus ūkės, nutiesus gelžkelius, aprūpinus miestus ir miestelius elektra ir tt.

Mes, Amerikiečiai tam galime pagelbėti, dėdami kapitalą krūvon ir gaben
dami Lietuvon reikmenis. Kas bus iš Lietuvos išvežama, išstatysime ant mar- 
ketų kitose šalyse. Mūsų sudėtas kapitalas Lietuvon pargabens reikalingiau
sius daiktus, atgins Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomų “malonių,” suteikiant 
jai kapitalą, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel
nas.

Šios Bendrovės Šerai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek noTyna. Parduo
dama ir po vieną Šerą. Užmokesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną ver
tę. Norintiems parduodama ir ant išmokesnio po 10 nuoš. į mėnesį.

Dabartinė Valdyba: J. S. Vasiliauskas, prez., J. E. Karosas ir kun. J. Pet
raitis, vice-prez., P. Molis (Mulevičius),sekr., kun. J. J. Kaulakis, iždin.

Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siųskime Čekius, monev 
orderius ir laiškus šiuo adresu:

LITHUANIAN AMERIGAN TRADING COMPANY
BALTIMORE, MD.

Paieškau sesers Monikos Virba- 
lytės Kauno gub., Ukmergės pav., 
Žemaitkiemių vai., Činelių kaimo. 
Pirmiaus gyveno So. Boston, Mass. 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą ir ji pati ar kas kitas 
atsišaukite šiuo adresu:

Augustas Virbalis,
2038 Rubble St., Chicago, HL

• Paieškau Martuko duktė Anta
no ir Viktorijos Seiliukės. 1904 
m. atvažiavo pas brolį į Plymouth, 
Pa. ir apsivedė su J. Stačkoniu. 
Jos tėvas buvo mašinistu pas Nor- 
butus Barkūniškyj, Suv. gub. Aš 
esu duktė Andriaus ir Jievos Bra- 
zaičiij. Prašau atsišaukti.

Mrs. Magdė Ananka,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

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.

E X T R A!
Parsiduoda du automobiliu. 

“Hudson Supper six,” 1918 
m. taip kaip naujas ir “Over- 
land” su 7 sėdynėmis, 6 cilin- 
deriiį. Parduosiu užmokant 
ant syk arba duosiu ant išmo
kėjimo. Kuris pirks tą išmo
kinsiu važiuoti. Kreipkitės šiuo 
adresu:

Povilas Vasiliauskas,
242 Broadway, S. Boston, Mass.

ŽEMĖ DOVANAI.
60 akru arti pusė dirbamos že

mės, kita ganyklos ir didelė giria 
klevų ir apušių, keletas obelių; 
didelis upelis teka pro farmą, ant 
gero kelio (Statė Road), arti mo
kykla, 10 mylių į didelį miestą 
Lowell, Mass., 8 ruimų stuba, 4 
ugniavietės piazai, pašiūrės dėl 
malkų ir vežimų, bamė su skiepu. 
Visos triobos pirmos klesos ir jų 
nepastatytam nei už keturis tūk
stančius dolerių. Ant greito par
davimo atiduodu tik už $2300. Rei
kia užmokėt ant sykio.

25 akrai, apie 15 dirbamos že
mės, didelis pušynas ir kielmedžių, 
prie didelio upelio, 7 kambarių 
stuba, barnė ir vištinyčia; triobos 
reikia pataisyt. 37 mylios nuo 
Boston. Parsiduoda už $1300; 
įmokėt $600.

A. žvingilas,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

Paieškau brolio Jono Snapkau- 
sko Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Vaitkabaliij vai. Pirmiaus 
gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar 
nežinau kur. Jis pats, ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:.

Juozas Snapkauskas,
22 Gatės St., So. Boston, Mass.

REIKALINGAS SIUVĖJAS prie 
vyriškų drabužių. Užmokestis ge
ra. Kas-link platesnių informaci
jų klauskite pas:

A. S. Petrauską,
53 E. MainSt, New Britain, Ct. 

(5-15)

PARSIDUODA RAKANDAI be
veik nauji dėl 4 kambarių. Per
siduos pigiai. Priežastis pardavi
mo, išvažiuoju į kitą miestą. At
sišaukite.

Zigmas Strafinskas,
194 Athens St., So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

PARSIDUODA 
geri vargonai už pigią kainą — 
$20.00- Norintieji pirkti kreip
kitės pas:

Jl B- M.,
242 Broadvay, & Boston, Mass.



DARRTNTNKAS

žinios

LAIŠKAS IŠ LIEPOJAUS.
Jonas E. Karosas gavo laiš

ką iš Liepojaus nuo Juozo B. 
Šaliūno. Atsiuntė porą nume- 
rią rusiško laikarščio “Russko- 
je Slovo,” kurs leidžiamas Lie- 
pojuj. Kitame numeryje bus 
apie tai plačiau.

čiame koskaitlingiausia sueiti. 
Taip-pat ir iš apielinkią. Lik
sit patenkinti. Veikalas indo
mus. Vedėju vakaro yra už
prašytas mūsą visą mylimas 
žmogus. '

Valdyba.

Antanas F. Kneižis pereitą 
seredą kalbėjo Bridgewatere 
Pergalės Paskolos reikale, o ne- pasekmingas, 
dėlioj kalbėjo Hudsone.

“GENOVAITĖ” GERAI 
PAVYKO.

Moterą Sąjungos 13 kuopos 
surengtas vakaras gegužio 11 
dieną Šv. Petro parapijos sve
tainėje buvo visais žvilgsniais

Pereitą nedėlią P. Gudas 
kalbėjo Nashua, N. H. lietuvią 
parapijinėj salėj.

So. Bostono pančiakinėj pa
gerėjo darbai. Dirbama viso
mis dienomis. Prieš tai tebu
vo dirbama tik penkias dienas 
savaitėje.

So. Bostono parašų rinkimo 
komisija turi deficitą. Jei ge
gužio 4 d. tautininkai nebūtu 
suteršę ir žmones suerzinę lai
ke prakalbą, tai būtą buvę ga
lima lengvai sukolektuoti lėšą 
padengimui.

. Montello, Mass. Mot. Sąjun
gos kuopos artistės puikiai su
lošė “Genovaitę.” Joms pagel
bėjo Bostonietės. Žmonią bu
vo pilna svetainė. Tokią pui
kią vakarą retai pasitaiko, to
dėl lietuvaitėms reikia tarti 
nuoširdžią padėką už pastan
gas dedamas suteikti lietuviš
kai publikai tikrai naudingą, 
gražii? ir pavyzdingą pramogą.

Sekančiame “Darbininko” 
numery j plačiau apie “Geno
vaitę” ir įspūdžius iš vakaro 
bus parašyta.

Svečias.

So. Bostone svarbiausias da
bar daiktas yra vasarinės mo
kyklos klausimo išrišimas.

DAR PORA ŽODŽIŲ APIE 
VARGONUS.

Jau senai buvo manyta, kad 
Šv. Petro Bažnyčios vargonus 
reikia pataisyti, padidinti. Du 
metai atgal kaip pradėjo au
ginti fondą vargoną pataisy
mui. Nors iš pradžią buvo su
rinkę keletą šimtą dolerią, bet 

, užėjus tai nelaimingai karei, 
kuomet daug jauni? vyru aplei
do bažnytinį chorą ir išėjo į ka
riuomenę, tai ir vargonų fon
das pradėjo mažėti, o apie jo 
auginimą nebuvo nei kalbos, 
nes nebuvo chore spėką. Bet 
dabartės, kuomet visi susirin
kom iš visą kraštą ir šalią, ir 
jau esam sveiki, nes kai kurie 
buvom sužeisti karėje ir daug 
nukentėjom, tai dabar turim 
tą vargoną fondą išauginti ant 
tiek, ant kiek yra reikalinga.

Bažnytinis choras praeitame 
susirinkime nutarė, kad reikia 
surinkti nemažiau kaip $3,000. 
Ir surinkti į- trumpą laiką. Ti
kimės surinkti į metus laiko. 
Tai būtą vargonai įtaisyti pa
gal naujausios mados su daug 
naują balsą ir patraukti prie 
pat krašto, kad vargonininkas 
galėtą matyti ir pats diriguo
ti chorą. Tie mūsą vargonai 
jau yra seni ir tankiai genda. 
O taip-gi svarbu, kad įves elek
triką. Nebus tokio ūžimo ir bel
dimo, kaip kad dabar yra.

Tą sumą manome surinkti 
koncertais; manome rengti 
koncertą kas mėnesį. Kadan
gi dabar daug yra išleista nau
ją dainą, tai ir kas mėnesį ren
giant, bus galima užpildyti 
koncerto programo pusę naujo
mis dainomis. Tik prašome 
visą kataliką, o ypač parapi
jom?, lankytis ant mūsą vaka
rą.

Taip-pat pageidaujame nau
ją giesmininką. Naujiesiems 
yra gera proga išsilavinti dai
nose ir dailėje. Tai-gi visi, 
kurie turit balsus, malonėkit 
prisidėti prie bažnytinio cho- 
to. Ir senesnieji atsiminkite, 
kad darbas stovi priešais dide
lis, tai lankykitės ant repetici
ją be jokio atsisakymo ir išsi- 
kalbiąėjimo.

Be abejonės, daug atsiras ge
ros širdies parapijom?, kurie 
duos auką dėl pataisymo var
gom?, tai tas aukas priiminės 
gerb. kl. kun. K. Urbanavičius 
ir vargonininkas p. M. Kar
bauskas. Kurie duos nema
žiau kaip $1.00 bus pagarsinta 
ją vardai laikraščiuose.

Komitetas.

Prakalbos. A. L. R. K. Mot. 
Sąjungos 13 kuopos prakalbos 
įvyko gegužės 8 d. šv. Petro 
parapijos svetainėje.' Pirmiau
sia kalbėjo Dr. Jakimavičius a- 
pie sveikatą. Davė daug pata
rimą. Suteikė žinią klausyto
jams, kaip reikia užsilaikyti, 
jei nori išvengti negalią. Visi 
patarimai bei pamokinimai y- 
ra labai naudingi ir publikai la
bai patiko. Už ką publika su
teikė gausą delną plojimą jam 
užbaigus prakalbą. Toliaus 
dainavo solo poni E. Ročkienė 
iš Worcester, Mass. Jinai pui
kiu savo dainavimu tiek publi
ką patenkino, kad buvo at
šaukta atkartoti. Po jos kal
bėjo ponia V. Liutkienė iš Wor- 
cester, Naujos Ang. Apskr. or
ganizatorė. Turbūt pirmu kar
tu bostoniečiam teko girdėti 
tokią kalbėtoją, nes laike- kal
bos taip buvo tyku svetainėj, 
kad tik gėrėtis reikėjo iš gra
žaus publikos užsilaikymo. 
Kalbėjo apie moterą reikalus, 
apie Moterą Sąjungą ir ragino 
merginas ir moteris prie jos ra- 
šytis.

Toliaus dainavo solo ponia 
V. Shay iš Worcester. Jinai su 
savo maloniu balsu žavėte pub
liką žavėjo. Ir-gi buvo atšauk
ta atkartoti. Taip-gi sudaina
vo duetą “Plaukė sau laivelis” 
abidvi minėtos solistės Worces- 
terietės. Duetas puikiai išė
jo. Pijanu akompanavo p. M. 
Karbauskas. Toliau ant pi- 
jano skambino gabūs jaunuo
liai iš Worcester, Mass. Kazi
mieras Ročkutis ir p-lė Ona 
Pauliukoniutė. Tokiu gražiu 
skambinimu negalima buvo at
sigerėti.

Paskui kalbėjo kun. Juškai- 
tis, Cambridge’iaus lietuvią 
klebonas. Jisai savo jausmin
goj kalboje išreiškė reikalingu
mą rašytis kiekvienai moterei 
bei merginai prie Mot. Są-gos 
ir kada bus Lietuva neprigul
minga, tai bus galjma susivie
nyti su Lietuvoj esančia mote
rą organizacija ir dirbti visoms 
išvien.

Toliaus skambino ant pijano’ 
solo p. K. Ročkutis ir p-lė Ona 
Pauliukoniutė.

Su tuo ir užsibaigė vakaras 
bei prakalbos. Prisirašė ke
letas naują narią. Prakalbos 
galima sakyti visais atžvilgiais 
pavyko. Vakaro vedėja buvo 
Ona Jankiėnė. Publikos buvo 
atsilankę pusėtinai ir visi pa
vyzdingai užsilaikė.

L. D. S. KUOPŲ RAŠTININ
KŲ ADRESAI.

Kp. 1. J. Jakštys,
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. .

Kp. 2- J. Baronas,
275 Ames St, 
Montello, Mass.

Kp. 3. J. Pileckas, 
1103 Washington St, 
Norvood, Mass.

Kp. 4. A. Baronas, 
105. South St, 
Athol, Mass.

Kp. 5. J. Tautilas, 
10 Porter St, 
Waterbury, Conn.

Kp. 6. P. Geležiutė, 
41 Capitol Avė. 
Hartford, Conn.

Kp. 7. P. Stancelaitė, 
18 Trovbridge St., 
Worcester, Mass.

Kp. 8. O. Šimbalaitė, 
80 School St., 
Cambridge, Mass.

Kp. 9. A. Čialkis,
410 E. — 19-th St., 
New York, N. Y.

Kp. 10. J. Anumavičius,
77 Gold St., 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 11. P. Montvila,
419 Rodney St., 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 12. K. Dumblis, 
30 Pover St., 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 13. F. Hodell, 
318 Earp St, 
Philadelphia, Pa.

Kp. 14. A. Kazlauskas, 
85 Prospect St., 
Nevark, N. J.

Kp. 15. J. Volikas,
106 Devon Ter., 
Kearney, N. J.

Kp. 16. I. Balčiūnas, 
240 Clark PI., 
Elizabeth, N. J.

Kp. 18. I. Kulikaitas, 
121 Lafavettee St. 
Paterson, N. J.

Kp. 19. J. Kodis,
318 Agate St., 
Chester, Pa.

Kp. 20. M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Kp. 21. C. Petrauskas, 
Box 592, 
Forest City, Pa.

Kp. 22. S- Kudaaruskas, 
413 Westem Avė., 
Brighton, Mass.

Kp. 23. V. Gremba,
118 Loomis St. 
Rockford, III.

Kp. 24. K. Stočkus, 
15 Morris St., 
W. Lynn, Mass.

Kp. 25. A. Stulginskas,
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715 W. 19-th PI., 
Chicago, UI.

Kp. 26. Z. Sabaliauskas, 
69 Congress St., 
Rumford, Me.

Kp. 27. M. Vielivis, 
20 Koscusko St. 
Kingston, Pa.

Kp. 28. V. Zavorskis, 
175 Nicoll St., 
New Haven, Conn.

Kp. 29. J. Fabianskas, 
3315 S. Morgan St. 
Chicago, Hl.

Kp. 30. A. Bajoriutė, 
723 Saratoga St., 
Baltimore, Md.

Kp. 31. P. Makarevičius, 
420 E. South St, 
Wilkes-Barre, Pa.

Kp. 32. A. Ęižis,
357 Baltimore Avė., 
Pittston, Pa.

Kp. 33. A. Kačenas, 
14 Hyde Park Avė., 
Hyde Park, Mass.

Kp. 34. J. Makštutis, 
420 Honesdale St., 
Scranton, Pa.

Kp. 35. K. Pilkauskas, 
Box 143, 

E. Arlington, Vt
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Kp. 36 B. Matulevičiūtė,
15 Rhodes St, 
New Britain, Conn.

Kp.37. B. Jakutis, 
Box 19, 
Lewiston, Me.

Kp.38. A. Dūdas, 
2059 W. 22-nd St, 
Chicago, UI-

Kp. 39. U. Matuzaitė, 
460 Park Avė., 
Bridgeport, Conn.

Kp. 42. 8. Kapočius, 
P. O. Box 272, 
Painesdale, Mich.

Kp.43. J. Kontautas,
106 Liberty St., 
Ansonia, Conn.

Kp. 44. M. B. Juškevičius, 
Box 24, 
Poąuonock, Conn.

Kp. 45. J. Ignotavičius, 
22 Dixon St.,

< Duryea, Pa. 
Kp. 46. J. Jokūbaitis, 

Box 587 Church St., 
Evnon, Pa.

Kp. 47. J. Janulis, 
1914 Merrimans Alley, 
Pittsburgh, Pa.

Kp. 49. A- Valančius, 
1442 So. 49-th Avė.

. Cicero, Hl. 
Kp. 50. B. Stumbras,

Box 246, 
Collinsville, UI.

Kp. 51. A. S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen Avė, 

' N. E.
Ceveland, Ohio.

Kp. 52. S. Žiedalis,
15 Loveli St., 
Middleboro, Mass.

Kp. 53. J. Grebliūnas, 
315 Fourth Avė., 
Homesteadi, Pa.

Kp. 54. O. Alenskiutė, 
25 Knighton Avė., 
So. Manchester, Conn.

Kp. 55. K. Vaisieta,
710 W. Weber Avė-, 
DuBois, Pa.

Kp. 56. O. Kazakevičiūtė,
16 Winter St., 
Hudson, Mass.

Kp. 57. S. Žilius, 
4436 S. Fairfield Avė., 
Chicago, UI.

Kp. 58- A. Jonča, 
Box 569, 
Melrose Park, UI.

Kp. 59. J. Pauža, 
Box 497, 
Steger, III.

Kp. 60. J. Mockus, 
10729 Statė St., 
Chicago, III.

Kp. 62. J. Austrevičius, 
1414 New York Avė., 
Sheboygan, Wis.

Kp. 63. J. Kesminas,
735 Center St., 
Racine, Wis.

Kp. 64. K. Štaupas,
130 Wooster Avė.

• Akron, Ohio.
Kp. 65. O. Bugailaitė, 

24 Hovrard St, 
Nashua, N. H.

Kp- 66. V. Zolis,
175 S. Forest Avė., 

Youngstovn, Ohio.
Kp. 67. J. Pasausis,

538 — 3-rd St., 
Albany, N. Y.

Kp. 68. P. Juška,
24 Prospect St. 
Naugatuck, Conn.

Kp. 69. J. Ambrozaitis, 
1042 Leo St, 
Dayton, Ohio.

Kp. 70. J. Kriviutė, 
53 Brook St., 
Lavrence, Mass.

Kp.7L E. Šulčiutė,
298 Joseph Avė., 
Rochester, N. Y.

Kp. 72- J. Tankas,
144 Cardoni Avė., 
Detroit, Mich.

Kp. 73. F. Gutauskas, 
Box 101 D, 
Lindėti, N. J.
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“GYVENIMO VERPETE.’’
Nedėlioj, gegužio 18 d. baž

nytinėje svetainėje 7:30 vai. va
kare LDS- 1-mos kuopos ga
biausi artistai ir artistės suloš 
5-veiksmą dramą “Gyvenimo 
Verpete.” Rengkitės visi iš- 

i X4 ^-r.4Vr, Inotra TCxrio.

Pagelbininkė.

MBMO •MMMNOMMMeMNNMNNMOMNONOMN
AŠ, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ]

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjes pilvelis buvo. Dispepsija,! 
nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkštą, nervą ir abelnas spC- 
ką naotojimai viso kūno, ir buvan nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubežlą, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervą tona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas išnyko po uimuff-i 
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras. 
Biteria, Ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė- 
kavoju Salutaras mylistą geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu- 
taraa:

ARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof.
S. Halsted St Tel Canal 6417. Chicago, DL

Kp. 74. J. Žukauskas,
141 Manchester St. 
Manehester, N. H.

Kp. 75. J. Ragaišis,
308 Williams St., 
Westville, UI.

Kp. 76. A. Kontrinas,
218 Culver Avė., 
Jersey City, N. J.

Kp. 77. J. Laskis, 
1329 Jackson St., 
AVaukegan, UI.

Kp. 78. J. Jaškelevičius, 
'3267 Tilton St., 
Philadelphia, Pa.

Kp. 79. I. Zabelevičius,
4 Laurel St., 
Greenfield, Mass.

kiai, 3 šeimyną stubą ant C gat
vės, So. Boston’e;

Bronius ir Juzė Yurkoniai, 
puikią 6 šeimyną stubą su vi
sais įtaisais ant Elmore gatvės, 
Roxhury’je;

P-lė'Ona Lawrent, naują 3 
šeimyną stubą su visais įtai
sais ant Centre gatvės, Dor
chester’yj;

Juozas Saldokas, 3 šeimyną 
stubą antJW. Sixth gatvės, So. 
Boston’e;

Pranas ir Rožė Lukoševičiai, 
3 šeimyną stubą su įtaisais ant 
E. Seventh gatvės. So. Bos
ton’e;

Mikas ir Anelė Augliai, pui
kią 3 šeimyną stubą su visais 
įtaisais ant Armandine gatvės,

Pranas Mizgirtas, 3 šeimyną 
stubą ant W. Sixth gatvės, So, 

Boston’e;

Jokūbas ir Petronėlė Burbulai, 
labai gražią stubą su visais į- 
taisais ant F gatvės, So. Bos
ton’e;

Ona Valentienė, 3 šeimyną 
puikią stubą su visais įtaisais 
ant Sawyer Avenue, Dorches
ter ’yj.

Per LITHUANIAN AGEN-
CY, A. Ivaszkevicz Agentūrą,
papirko:

Juozas ir Pranciška Šuns- Dorchester’yj;
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i Lietuvių Statymo

(THE LITHUANIAN BUILDING CO.)
SUSITVĖRĖ SU KAPITALU $100.000.00.

Koks Tikslas šios Bendrovės? 
Tėmykite!

1) Stato naujus namu: medinius ir mūrinius.
2) Išdirba pienus namą statymui.
3) Apdraudžia namus, forničius ir kitokius ra

kandus.
4) Parduoda ir perka namus.
5) Skolina pinigus norintiems statyti namus ant 

lengvą išlygą su mažu nuošimčiu.
6) Užims visus darbus statymui ne tik Ohio val

stijoje, bet ir kitose valstijose. Turintieji tokius 
darbus, praneškite Bendrovei.

7) Kaip tik bus galima, turėsime Laivakorčią 
Agentūrą ant visą liniją ir siuntinėsime pinigus į 
visas dalis svieto. Aprūpinsime saugiai. Bendrovė 
jau pradėjo darbą ir varo pirmyn.

8) Lietuvią Statymo Bendrovė remiasi ant to, 
kad aprūpintą Lietuvą tėvynę, statant namus ant 
tą vietą, kur yra sunaikinta baisios karės.

’ Lietuviams gera proga prisidėti prie šios taip 
naudingos Bendrovės, kuri nemažaį galės prisidėti 
prie atstatymo namą Lietuvoje.

Pasiskubinkite nusipirkti šėrus, nes jau nedaug 
liko ir eina kaip cukrus. Mat lietuviai' supranta 
jau kokią naudą gali turėti iš tokią Bendrovią kaip 
Lietuviu Statymo Bendrovė.

Šios Bendrovės šėrai po $25.00. Neparsiduoda 
mažiaus kaip 2 šėrai už $50 00.

Jau inkorporuota sulig Ohio valstijos teisią ir 
yra po valdžios priežiūra, taip, kad pinigai indėti 
negali žūti.

Už indėtus pinigus Bendrovė moka dividendą 
4 nuoš. Šėrus galima pirkti ir už Liberty Bondsus. 
Reikalaudami platesnią paaiškinimą kreipkitės laiš
kais ž'emiaus nurodytu adresu. Clevelandiečiai at
silankykite į ofisą. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 9:30 
vai. vakare. Adresuokite taip:

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
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M. H. R.

padarys veidą 
BALTĄ. Pra- 
nuo veido. P«r-

DR. F. MATULAITIS
Išvažiavo ant studiją į

Chicagą. Sugrįš Birželio 
mėnesyje į Bostoną.

Kad būt gražiu
Vartok tų mostl, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dSSu* 
t&s 75c. ir $1.00. Pinigas galima siųst* 
popierinį dolerį arba stampomls.

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

Tek Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS 
DR. N. A. GLEB0W.

BpeciaMttat patlaptbngu Ug*. 
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 pietų.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PBIB DOBCHESTEB BT.

ValandM Nedailomli
nuo 9 vaL ryta ono 19 trI. ryta
iki 8 Tai. vakare. iki 4ial. vakara.

4

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsą negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsą pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

VYRAI IR MOTERYS S
Kurie sergate kroniškomis, nervą, kraujo, skfiros arba ko-| 
kia kita liga, arba jei jūsą pilvas nėvirškina, skilvis ne- 3 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- - 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurią sukietė- t 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje E 
pasitark SU manim

NEGAIIINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir c 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko s 
negelbsti, šimtai operaciją yra išvengiama vyrams ir mo- J 
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I! 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė { 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- į 
rijimas yra dykai.

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

į D R. MORONEY I

£73 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety
Teatro. BOSTON, MASS.

1 Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis '
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietą. I

Tel. So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima tasikalbrti ir liftavitsbai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Jefferson st,
NCWARK. n. j.
Telefonas O9ftfi

Market

234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos:
9-11 RTTC
2-4 RO PtCTU
S-S V4KARK

Bell Pbone Dickinsen 39#5 lt

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrM4SL,PM4hia,?a.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu* 9 rito iki 8 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

N'dsleefc ikiduepUta. «

JUS GALITE SULAIKYTI, 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermtftura solaika plunku slinki

mą. prakaltos pleiskanas, niežėjimą . 
odos galvos, angina Mankos priduoda I 
ma jėam reikalinga maiste.

Dennafnga padarys kad Jusd plao- , 
kai boa tankus Ivelnus (Taksistus. | 
. Oda JuA galvoje bus tyra. plels-J 

kanos išnyks ant visados ir plaukai ' 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pai- 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prismikite foc. įtampomis pereina 
timo lHn. gausi išbandymui dežiute 
Dermafuroo ir brošiūra.

ARGI L SPCC1AL.T1ES CO.
BOI 87. PHtUADVLFMI A. PA.




