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

— Washington.

Dideles jėgos spaudžia bolševikus Žinios iš Lietuvos Patarimas.
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIAI GREIT BUS 

KAPUT.
Iš Petrogrado atvykusieji ke

liauninkai į Kopenhageną sa
ko, kad Rusijos bolševikų val
džia jau jaučia, kad jai atei
na galas. Sako, būk jau iš 
Maskvos pradėjo kraustyties. 
Maskvoj baisiai siaučia šiltinės 
ir kitokios ligos. Tarp dauge
lio miestų ir Maskvos susinėsi-i teatrus, 
mai geležinkeliais pertraukta 
ir vagonai nutraukti ant svar
besniųjų linijų. Visoms lini
joms neturi pakaktinai vagom] 
ir lokomotyvų.

O priešingosios bolševikams 
jėgos apie Petrogradą turi di
delius pasisekimus. Kaip iš 
ITelsingforso pranešama, tai 
finų armija labai supliekė bol
ševikus, paėmė keletą tūkstan
čių į nelaisvę ir atėmė 30 armo- 
tų, daug kulkosvaidžių ir pen
kis šarvuotus traukinius. Iš 
kitos Petrogrado pusės artina
si estonai. Aplink Gatčiną 
estonai paėmė daug bolševikų į 
nelaisvę. O keletas tūkstan
čių bolševikų kareivių su gink
lais ir amunicija perėjo į esto- 
nų pusę ir atsuko savo ginklus 
prieš buvusius draugus.

Sulyg gauti] žinių iš Petro
grado, tai bolševikai ten stro
piai rengiasi gintis. Petro
grade esą 300.000 ginkluotų 
bolševikų kareivių. Petrogra
de ir apielinkėse girdisi baisių 
ekspliozijų. Yra spėjama, jog 
bolševikai susprogdinėja amu
nicijos dirbtuves ir sandėlius. 
Eina gandai, būk gyventojai 
Petrogrado apielinkėse sukilo 
prieš bolševikus.

Tuo tarpu nuo jūrės veikia 
apie Petrogradą Anglijos lai-

vynas. Tokiuo būdu Petrog
radas iš visų pusių apsupamas 
ir atkertamas nuo kitų miestų. 
Žinoma, kad tokiame padėjime 
Petrogradas negalės ilgai lai
kytis.

KAS GIRDĖT VENGRIJOJ.
Vengrijos raudonoji valdžia 

buvo nutarus visas bažnyčias 
paversti į judomųjų paveikslų 

i Bet prieš tai pakėlė
I didžiausią protestą moterys. 
' Mėsininkų pačios prikalbino, 
savo vyrus induoti raudonųjų 
valdžiai protestą, kuriame sa
koma, kad visi mėsininkai su- 

j streikuos, jei paskelbtoji šven
tvagystė bus pildoma. Tuo
met raudonieji atmainė pasiry
žimą.

Vengrijoj dabar dedasi pa
našiai kaip Rusijoj. Kas tik 
nepritaria raudonąjai valdžiai, į.mą. 
tie persekiojami, jų turtai kon-1 aiijantams. 
fiskuojami ir maisto ir kitokių sutartinai, 
reikmenų su dideliu apribavi- 
mu teduodama. O tie, kurie jos 
bent kiek kritikuoja valdžią, 
tai arba išgujami iŠ šalies, arba 
tuoj galabijami. Privatiški 
namai žmonių, kurie tik nepri
sijungė prie, raudonųjų, tapo 
apiplėšti ir apvogti. Nepri
stojusių prie raudonųjų viso
kios teisės tapo labai apribo
tos.

i

I 
i

demonstracijas, kuriose daly
vavo apie 100.000 žmonių. Pra
kalbas sakė kraštutinių (nepri- 
gulmingųjų) socijalistų vadas 
liūgo Haase. Jis apreiškė, kad 
po taika reikia rašytis kokia ji 
nebūtų, nes girdi visvien ne
reikės jų išpildyti. Sakė, kad 
pasaulinė revoliucija neišveng- 
tina ir toji taikos sutartis nie
ko nereikš.

Vokietijos liaudis labiausia 
bijo blokados. Jau prisiken
tėjo dėl maisto’ stokos. O jei 
po taika nebūtų pasirašyta, tai 
išnaujo būtų uždėta blokada ir 
prasidėtų kentėjimai.

Vokietijos taikos delegacija 
atsakymo alijantams dar nein- 
teikė. Mieste Spa vokiečių 
taikos delegacija, Vokietijos 
ministeriai ir kitokie Vokieti
jos veikėjai turėjo suvažiavi- 

kur apkalbėjo atsakymą 
Vokiečiai tarėsi 

Buvo gandų būk 
gaci-

‘ii

tarp vokiečių taikos dėl 
narių ir ministerių esą ne

sutaikomų nuomonių. Bet tie 
gandai buvo be pamato.

Vokiečių taikos delegm ij:: 
atsakymą turi įduoti alijan- 
tains gegužio 29 d. .

REIKALAUJA, KAD BŪTŲ 
PASIRAŠYTA.

Vokietijos liaudis nenori, 
kad taikos pasirašymas būtų 
atidėliojamas. To nori žemes
nioji liaudis ir tie darbininkai, 
kuriems vadovauja kraštuti
niai socijalistai. Tie kraštu
tiniai socijalistai Berline buvo 
surengė pereitą subatą dideles

MILŽINIŠKA

GEGUŽINE!
PARKE

Civic Association - Everet

Hali,
\

N0RW00D, MASS.

Gegužio 30 d., 1919 m.
Vietos L. Vyčių 27 kuopa padėjo visas pastangas, kad jų 

rengiamoji gegužinė visais atžvilgiais pilnai patenkintų joje da
lyvaujančius.

X v. .Vyčiai sutelkė visą vietinę Nonvood’o lietuvių kolioniją 
pagelbon atsakančiai surengti minėtą gegužinę.

Programo smulkmenos bus atspausdintos ant atskirų lapų. 
Programas bus labai turtingas. Jo išpildyme dalyvaus ir di
desnių Naujosios Anglijos lietuvių kolionijų pajėgos. Dalyvaus 
taip-gi chorai So. Bostono, Montello, Cambridge ir vietinis Nor- 
woodo. *

Važiuojantieji traukiniais gegužinėn sustos ant stoties 
“Nonvood Centrai.” Parkas prie pat stoties. Kas važiuos ka
rais, tesustoja ant Winter Street. Parkas čiapM.
Parką atidarys 10 vai. A. M. Programas prasidės 1 vai. P. M.

L. V. 27 KUOPA

LENKAI ŽVĖRIŠKAI APSI
EINA SU NELENKAIS.

New York, geg. 24. — Ame
rikos Lietuvių Taryba čia nuo 
savo atstovų Paryžiuje gavo 
sekančių žinių:

> Paryžiuje apturėta žinios,
■ kad aplink Vilnių sutraukia-
■ mos didelės bolševikų spėkos. 
. Jie bombarduoja miestą ir ge-
■ ležinkelio stotį. Lenkų ka

riuomenė žvėriškai apsieina su
• nelenkais Vilniaus gyventojais,
> ypač su apšviestesniais lietu

viais. Lenkų kareiviai gatvė
se nuo žmonių plėšia pinigus ir 
atima brangesnius daiktus. 
Žmonės, neturintieji lenkų pas- 
portų, suimami ir jų kišenini 
ištuštinami. Ypač taip apsi
einama su lietuviais.

Vilniuje leidžiamas laikraš
tis “Nepriklausomoji Lietuva” 
išvardina žymius asmenis, ant 
kurių lenkai yra užkrovę mo
kesčius. Mdkestimis apkrau
ta ir Lietuvių Poliklinika. Gar
dine lenkai pribloškė vieną lie
tuvį oficierą ir pametė pusiau 
mirštantį.

Lenkų užimtose apirubėse 
gyventojai su prievarta verčia
mi kalbėti lenkiškai. Lietu
vių autoritetai Kaune, sulig 
talkininkų noro, pasiūlė len
kams prisidėti * prie veikimo 
prieš bolševikus. Lenkai ne
sutiko. įlenki] spėkos Vilniu
je atliko' skerdynes žydų. Su
lig gauto žydų komitetui pra
nešimo, ligi gegužės 5 d. tenai 
užmušta ir sužeista 1,200 žydų. 
Lenkų padaryti nuostoliai sie
kia 60 milijonų frankų.

Lenkų viršininkai žymes
niuosius Vilniaus žydus mėgi
no priversti pasirašyti po de
klaracija, kad lenkai užėmę 
Vilnių nieko bloga nedarę žy
dams gyventojams. Bet dau
gelis žydų atsisakė padėti sa
vo parašus.

Lenkai yra nusprendę pasi
savinti ne tik šiandie užimtas 
teritorijas, bet ir visą Lietuvą.

Lietuvos vyriausybė nu
sprendė lenkams pasipriešinti 
•visomis galimomis spėkoihis. 
Bolševikų veikimas yra pavo
jingas.

j -------------u i
LAKŪNĄ IŠGELBĖJO.

Per šešias dienas bebuvo nie
ko girdėta apie lakūną Haw- 
ker, kurs .norėjo perlėkti per 
Atlantiką. Jis su savo paly
dovu Grieve jau buvo rokuo- 
jamas žuvusiu. Jiedu jau bu
vo nulėkę 1.100 mylių ir buvo 
likę lėkti 800 mylių ir būt pa
siekę Airiją. Bet mašina ėmė 
gesti ir turėjo nusileisti ant jū
rės. Ant laimės juosius patė- 
mijo nuo Danijos laivo Mary. 
Tr abu buvo išgelbėti. Bet or
laivio jau nebuvo gąlima išgel
bėti. Laivas Mary neturėjo 
bevielio telegrafo ir todėl nega
lėjo duoti žinios apie išgelbėji
mą iki nesutiko Anglijos kari
nį laivą. Tai tasai karinis 
'aivas paėmė lakūnus ir išsiun
tinėjo žinias i visas puses apie 
laimingą išgelbėjimą.

Londono' laikraštis
Mail, kurs skelbė, kad pirmam 
lakūnui per Atlantiką duos 
$50.000 ir kurs skelbė, kad tą 
sumą išmokės Įpėdiniams žu
vusių lakūnų, dabar skelbia, 
kad juodviem išmokės $25.000.'

I

FRANCŪZŲ DELEGACIJA 
KAUNE.

Karas Lietuvą padarė žino
ma pasauliui. Jau ji nebemi- 
rusi šalis, bet gyva, ir dar tiek 
gyva, tiek jaučia savyje galės, 
kad reikalauja lygiateisės vie
tos kitų pasaulio valstybių tar
pe. Ji savo tą reikalavimą 
pirma pareiškė. Bet pasaulio 
galiūnai i mūsų balsą neatsa
kinėjo. Jie tylėjo. Ir tik da
bar, kada atėjo karo galas, 
kada išmušė teisingumo atsitei- 

; simo valanda, jie atkreipė do- 
I mės ir į Lietuvą. Ligi šiol jie 
tenkinosi apie mus daugiausia 

■ svetimais balsais, šiandien jie 
patys važiuoja mūs pažiūrėti, 
išklausyti mūsų balso, mūsų 

Į reikalavimu. Tik ką išleidom 
į Amerikos delegaciją, kuri at
važiavo maitinimo reikalais, 

Baily sulaukėm kitos—Francūzų de-

LATVIAI PRAŠO VOKIEČIŲ 
PAGELBOS.

Latvių valdžia prašė Vokie
tijos valdžios palikti vokiečių 
kariuomenę Latvijoj, nes lat
vių kariuomenė neįstengsianti 
atsilaikyti prieš bolševikus. 
Didesnė Rygos miesto dalis jau 
atimta nuo bolševikų. Bet mū
šiai dar tebeina rytinėse mies
to dalyse. Daug bolševikų ko- 
misijonierių pateko latviams į 
nelaisvę. Latviai atgautose 
miesto dalyse paleidinėja poli
tiškus prasikaltėlius, kurie 
bolševikų buvo sugrūsti į kalė
jimus. Visuose mūšiuose vo
kiečių kariuomenė talkininka
vo latviams. Latvijoj mūšio 
frontas dabar tęsiasi nuo. Ry
gos iki Bausko.

Amerikos maisto komisija 
pasiuntė į Rygą 400 tonų mil
tų.

Chicagoj pieno išvežiotojai 
laimėjo streiką. Pakėlė $9 sa
vaitėje. Dėl tos priežasties 
pienas pabrango: vietoj 
dabar bus 14c. už kvortą.

Anglijoj bedarbių yra 
1.000.000.

13c.

apie

Suv. Valstijų kongrese įneš
ta bilius, reikalaujantis įvesti 
8 vai. darbo dieną nuo sausio 1, 
1921. •

Su v. Valstijų geležinkelių di
rektorius Hines prašė kongreso 
paskirti $1.200.000 geležinkelių 
reikalams. Tiek pinigų rei
kės iki Nauji} Metų. Valdžia 
turi milžiniškus nuostolius val
dydama geležinkelius.

T)u ispanai tapo suareštuoti 
Paryžiuje Francijos premiero 
Clemenceau rezidencijoj, 
buvo ginkluoti ir spėjama 
rėjo kėsintis ant premiero 
vasties. '

Jie 
no- 
gy-

Chesapeake užlajoj sudegė 
laivas Virginia. Žtfvo 20 žmo
nių. 158 žmonių išgelbėta.

Iš Archangelsko į Omską at
vyko Antonov, atstovas šiauri
nės Rusijos valdžios. Jis tar
sis su Omsko valdžia 
benimą iš Siberijos 
Archangelską.

apie ga- 
maisto

legacijos, kuri atvažiavo karo 
reikalais.

Kovo 18‘d. gauta žinia lauk
ti tos delegacijos 20 d., bet 19 
d. gauta antra žinia, kad atva
žiuoja kovo 19 d. 3 vai. 50 m. 
po pietų.

Laukti svečių į stotį nuvyko 
išrinkta tam tikra komisija, Į 
kurią įėjo nuo ministerių kabi 
neto Krašto Apsaugos Ministe- 
ris Merkis ir Susisiekimo Min. 
Šimoliūnas, nuo V. Tarybos 
Čarneckis, augštesnių karo val
dininkų būrys, miesto Tarybos 
atstovai ir atskiros kariuome
nės dalys.

Gusarų dalis liko šiapus sto
ties, pėstininkai gi sustojo ant 
platformos. Keturiomis atėjo 
nuo Virbaliaus traukinys, 
ateinančio traukinio vagono 
pasimatė p. Gabrio galva. Reiš
kia čia buvo ir Francūzų dele
gacija, su kuria atvažiavo ir 
Gabrys. Prisiartinus prie va
gono komisijos pasirodė ir sve
čiai. Jų, be p. Gabrio, buvo 
keturi: pulkininkas Konst. Re
boul, kap. Pujol, ^ap. de Jon- 
qulees ir leitenantas Gabr. Pa- 
dovani.

Išlipusius svečius pirmas lie
tuvių kalba pasveikino Apsau
gos Ministeris Merkis. Svei
kino juos Lietuvos valstybės 
vardu, išreikšdamas pasigai
lėjimą, kad dėl karo negalėjo 
brangių svečių sutikti Lietuvos 
sostinėje Vililiuje, bet čia Kau
ne. Paskui sveikino miesto Ta
rybos atstovas Modemas. 
Trumpai pasikalbėjęs, nuvyko 
prie stovinčių eilėje pėstinin
kų. Pėstininkai svečius kariš
ku būdu pasveikino. Svečiai 
apėjo pasveikinę kariuomenę ir 
nuėjo į kitą stoties pusę, kur 
laukė jų vežimai, mūsų gusa- 
rai ir žmonių minia. Žmonės 
pamatę svečius, kilnodami ke
pures, rėkė “valio.” Puiki 
mūši] gusarų išvaizda, gražūs 
jų arkliai puolė francūzams į 
akį. Jie gėrėjosi mūsų kariš
kąja jaunuomene. Pasveikinę, 
sėdo į karietas ir nuvyko į pri
rengtą jiems viešbutį “Metro- 
pol.” Kiekvieną nuvažiuojan
čių svečių lydėjo galingas mū
sų kariuomenės “valio'.”

Mieste ant visų mūsų valsty
bės įstaigų plevėsauoja vėlia
vos. “Metropolis” gi pagra
žintas prancūzų vėilava. Mies 
te ne šiokiadienis judėjimas. 
Visi stengiasi pamatyti tolimo 
krašto svečių, kurie reikia ti
kėti, atvažiavo gerais norais, 
padėti mums greičiau įsikurti

nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Tad sveikiname Fran- 
cūzijos atstovus atsilankiusius 
mūsų žemelėje.
- Delegacija ketina pas mus 
užtrukti ilgesnį laiką.

Į Apsaugos Ministerio pa
sveikinimą, atlankiusi mus ko
vo 19 d. Francūzijos Karo Ko
misija, atsakė, jog ji yra at
važiavusi ištirti vietoje Lietu
vos tikruosius reikalus ir su
teikti jai reikalingą paramą, 
pirmoje eilėje padedant sutver
ti galingą armiją, kuri galėtų 
apginti šalį nuo visų priešų ir 
iškovoti Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę.

Kovo 2 0d. komisipa apsilan
kė pas Ministerių Pirmininką. 
Pasveikinusi Francūzijos var
du įteikė savo įgaliojimus ir 
pasakė, kad Francūzijos Vy
riausybė pasiuntusi ją Lietu
von ištirti tikrąjį šalies stovį ir 
reikalus. Pirmutnis tikslas y- 
ra pažinti karinius Lietuvos 
reikalus. Reikalinga yra par
blokšti besiveržiančius i Lietu- •• •v • vą priešus. -Tam reikalinga 
yra kariuomenė ir pirmoje ei
lėje geras karininkų kardas, dą. 
Be to misijai tuojau reikalinga j 
patirti visos žinios apie skai- j Garliava. Į pavakarę vas. m. 
čių, apginklavimą ir amunici- 16 d. šeši ginkluoti vokiečių 
ją dabartinės Lietuvos ; 
jos, kad pasiremiant tomis ži
niomis būtų galima vystyti 
darbą toliau.

Ministeris pirmininkas pa
dėkojo misijai uz’ gerus norus 
ir išreiškė gilų pasitikėjimą, 
jog Francūzija padės Lietuvai 
apsiginti nuo jos priešų, ir kad 

Iš ^Lietuva, turėdama tokį draugą.

v *

v •

MOKYKLŲ STEIGĖJAMS 
IR MOKSLEIVIAMS.

Dabar įvairiose kolonijose 
darbuojamasi įsteigimu vasari
nių mokyklų vaikams. Ne vie
noj kolonijoj bėdavojama, kad 
negauna mokytojų. Girdėjo
me pavyzdžiui, kad Montello, 
Mass. lietuviai dar nesusirado 
mokytojų.

Tose vasarinėse mokyklose 
' daugiausia mokytojauja moks- 
j leiviai augštesniųjų mokyklų. 
, Be abejonės yra geri] mokslei- 
i vių, kurie mielai sutiktų mo- 
j kytojauti per vasarą, jei tik 
j būtų proga. Tai reikėtų, kad 
kas patarpininkautų susižinoji
me tarp moksleivių ir mokyklų 
steigėjų. Šitame gerame dar- 

I be “ Darbininkas” pasižada pa
tarpininkauti dykai. Moks- 

; leiviai gali skelbtis sutinką mo
kytojauti, o mokyklų steigėjai 
gali pranešti paiešką mokyto-- 
jų. Garsinkitės tuoj.

nors mūsų valstybiniai rūmai 
turėtų tikrai lietuvišką išvaiz-

X

armi-.į kareiviai iškrėtė Garliavos Ži- 
bienę ieškodami ginklų. Ne
rado nieko. Du vietos lietu
viu milicijantu susikivirčijo su 
jais už tai. Vokiečiai milic-i- 
jantą Matulaitį ant vietos nu
šovė, o bebėgantį mil. Gervę 

į taip sušaudė, kad vargu iš
liks gyvas. Gervę vokiečiai 
buvo besivežą į Kauno ligoni- 

i nę. Bevežant numirė. Gervė 
’ paliko 7 mažus vaiktls, o Ma- 
: talaitis du.

kaip Francūzų tauta, galės pla
čiai ir laisvai išplėsti savo jė
gas ir energiją, ko ikišiol ne
galėjo padaryti, dėl tam tikrų 
varžančių sąlygų.

Pulk. Reboul išreiškė vilti, 
jog gėri norai Įvyks, jog jis 
veikdamas kontakte su Lietu
vos Vyriausybe, kiek galėda
mas prisidės prie Lietuvos ka
riuomenės suorganizavimo ir 
tuo būdu padės sutverti dide
lę ir galingą nepriklausomą 
Lietuvą. Komisijos gi norus 
ir pastangas premjeras geriau
sia pažins iš jos darbų, kuriuos! 
nuo šiandien dienos ir pradeda 
dirbti.

VILNIAUS BOLŠEVIKAI 
SUSKILO.

Iš tikrų šaltinių gavome pa
tirti, kad lenkų bolševikų pul
kai, kurie turėjo eiti prieš 
Pilsudskio legionus, sustojo 

> Vilniuje ir pakėlė maištą Su
skilę raudonarmiečiai nušovė 
i savo komisarą ir nepripažįsta 
i Kapsuko valdžios. Laukiama 
i kruvinų susirėmimų.

Kapsukas susirgęs džiova.

KAUNAS.
Pasimirė Kaune kovo nį, 4 d. 

a a. Kauno parapijos klebonas 
Žemaičių kapitulos pralotas 
Petras Borovskis. Velionis bu
vo drąsus katalikų bažnyčios 
teisių gynėjas, už ką ir buvo 
visą laiką rusų caro valdžios 
aštriai persekiojamas. Iš ant
ros tečiaus pusės, velionis bu 
vo vienas nedaugelio tų Žemai
čių vyskupijos kunigų, kurie 
skaitydami save lenkais, dar 
ir dabar lietuvių tautos sieki
mą suprasti negali, o gal ir ne
nori.

KAPSUKO PAGELBI- 
NINKAI.

Paskutiniuose mūšiuose ties 
Alytum rusų bolševikų tarpe 
buvo daug chinų. Dabar į Vil
nių, pasak pačių raudonarmie
čių, yra kviečiama divizija ka
zokų. Visai kaip prie caro.

Budka. Mariamp. apskr. Nak
čia iš 5 į 6 kovo vokiečių žan
darai sustabdė važiuojantį ka- 
retka Lietuvos Valstybės mi
ni steri o pirmininko sekretorių 
ir paklausė, kokiais reikalais 
važiuoja; atsakius jam. kad 
daug turįs reikalų, vienas žan
darų kirto jam į veidą. M. 
pirmininko sekretorius užpuo
liką atstūmė nuo savęs, tuomet 
kitas brauningu kirto jam i 
galvą. Prisidėjo ir kiti. Vo
kiečių buvo 4 žmonės. Sekre
torius labai sumuštas.

Prie Banko rūmų, kur dabar 
dirba V/Taryba ir ministerijų 
dauguma, riokso mūro sieno
je iškaltas didelis rusų dvigal
vis erelis — simbolas čia vieš
patavusiųjų mūsų buvusiųjų
šeimininkų-rusų. Norėčiau pa- [ Vokiečių valdžia puola lietu- 
klausti, kam jis tenai reika- vių spaudą, ar negeriau būtų 
lingas ? Juk rūmų viršuje pulti savo žandarus ir kitus tar-' 
plevėsuoja mūsų vėliava. Ar 
nelaikąs jau nuleisti rusų arelį 
nuo augščiausios mūsų įstai
gos. Turime stengtis, kad

nūs, kad juos suvaldžius ne
duotų progos rašyti apie tuos 
jų niekšiškus darbus!

(Iš “Tiesos Kardas”) . i
i
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Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininką 
j anga.

“DARBININKAS”

Są-

pa-
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly.....................................$3.00
Boston and suburbs__ L.. .4.00
6 months ................................1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

NAUJAS STREIKAS.

Lavrence’o audėjų streikas 
pasibaigė. Tas streikas buvo 
ypatingas, su daug negeistinų 
ir pragaištingų apsireiškimų, 
bet jis mums rūpėjo dėlto, kad 
ten buvo įvelta daug lietuvių 
ir tie negeistini apsireiškimai 
palietė lietuvius. Vėliau bus 
nuodugnus apie tai aprašymas.

Dabar girdime apie naują 
streiką. .AVorcestervje liejyk
lų darbininkai išėjo' streikan ir 
tarpe jų yra lietuvių. Vieti
nės LDS. kuopos nariai susi
rūpinę. Gal būt priseis teik
ti pašelpą panašiai, kaip kad 
reikėjo Lavvrence’o suvargu- 
siems streikieriams. Pasku
tinių jįj dienų aukos įplaukusios 
i LDS. Streikininkų fondą liks 
jame ir jei AVorcesterio liejyk- 
lij darbininkų streikas užsitęs, 
tai šiek tiek jau bus gatavų pi
nigų jxi parėmimui.

Tai išnaujo matome svarbą 
Streikininkų Fondo. O kuo
pų tūli nariai nenoromis mo
ka jin nedidelę mokesti. Da
bar be abejonės panašių narių 
skaičius sumažės ir gal visai iš
nyks. Kiti rūpinsis to fondo 
ugdinimui.

NAUJOS VARŽYTINĖS.

Amerikos lietuvių gyvenime 
iki šiol turėjome srovines var
žytines. Pas mus srovinės po
lemikos ir ginčai pereina ribas 
etikos ir mandagumo, tai ir fi
nansinės varžytinės ne kitokios 
galės būti. Ginčai dėl bendro
vėj pradeda kilti ir vargu bau 
kas užbėgs tam piktui kelią.

Srovinės varžytinės nėra iš- 
vengtinos ir jokių ypatingai 
blogų pasekmių nėra, jei pri
silaikoma etikos ir mandagu
mo. Varžytinės paakstina prie 
uolesnio veikimo ir tuomi jos 
naudingos. Taip būtų ir su fi
nansinėmis varžytinėmis. Bet 
neprisilaikant ribų, pasekmės 
išeina blogos ar tai srovinėse ar 
finansinėse varžytinėse.

AVIACIJOS MOKYKLA 
KAUNE.

Užpereitame “Darb.” nume
ryje skaitytojai rado indomią1 
žinią apie pasitikimą Amerikos 
delegacijos Kaune. Pasitiki
mas buvo iškilmingas ir Lietu
vos orlaiviai lakiojo nelabai 
aukštai apie stotį, kuomet de
legacija atvyko. Tai buvo pir
ma mums žinia, kad Lietuvos 
valdžia turi orlaivių. Bet Kau
ne esama ir aviacijos mokyklos. 
“Tiesos Karde” randasi tos 
mokyklos skelbimas. Esą pri
imama jaunikaičiai baigusieji 
šešias vidurinės mokyklos kle- 
sas. Tos mokyklos viršinin
kas yra karininkas K. Fugale- 
vičius.

APSTVEDA.

Julius B. Kaupas “Draugo” 
redakcijos narys apsiveda su 
p-le Emilija Gedgaudaitė. Sliu- 
bas paskirtas gegužio 27 d. šv. 
Jurgio parapijoj, Chicagoj, UI.

Jonas J. Romanas, Lietuvių 
Prekybas B-vės vedėjas, apsi
veda su p-le Užkuriate iš Law- 
rence, Mass. Šliūbas paskir
ta gegužio 26 d.

Abiem porom linkime gra
žaus ir meilingo sugyvenimo.

h po mano'balanos^sK’^r^^tl
“Ar išmanai ką skaitai?”
Mūsų Išganytojui iš mirusių 

kėlus, Apaštalas Pilypas iš Je
ruzalės Azoto link bekeliauda
mas, pasiveja tūlą pusėtinai 
kultūringą ethijopą beskaitan- 
tį Izajaus knygą, o ypač pen- 
kesdešimts trečiąją jos dalį, 
“Jis kaip avinėlis mirti sutiko; 
Jis kaip avinėlis burnos neat- 
vėrė.” Neilgai trukus ethijo- 
pui Pilypas klausymą stato, 
“Ar išmanai ką skaitai?..” 
Kaip didžiai iš ethijopo igno- 
rancijos Pilypas nustebo. Ta
sai žomgus dar laukia tai, kas 
jau toli praeityje paliko!

Ano senovės etliijopo prota
vimas gal būt visiškai parale
liu kai kurių šios dienos lietu- 
vių protavimui. Ethijopo ir 
lietuvio filiozofija negeistinas 
likimas nusmailino tik į vieną 
pusę — ateitį. Nusmailino, 
paliko; tik taip jis nūnai ir sto
vi. Nūdienos liėtuvys, tai ne 
senovės — apsukrus, o vikrus 
kai vijurkas, ne; dėl jo fan 
tazijos praeitis, dabartis, gal 
būt, ar ne; bet už tai-gi į atei
tį net pasistiepęs kaklą tiesia. 
Taip vadinamieji “ateitinin
kai” esą ne kas kit, kaip tik 
ano nusmailinto protavimo 
kiaušinis.

Ant tų šaltų vergijos retežių, 
kuriais lietuvio dvasia nuo 
amžių suvaržyta buvo, amžinas 
dainius jau seniai parašyta iš
skaitė, “O vienok Lietuva juk 
atbus tik kada.” Tik nelai
mė, kad lietuvio protavimas, it 
ir ano senovės ethijopo, arba 
Eigipto spliinso frontas, dar 
vis tik į vieną pusę žiūri. Lie
tuvi ! sukrusk. ‘ ‘ O vienok Lie
tuva juk atbus tik kada,” jau 
stojasi kūnu. Lietuvos vėlia
va ir dar- kartą nuo Gedimino 
kalno plevėsuoja. Lietuva jau 
laisva! Lietuva jau pirmą 
prezidentą sau išsirinko. Lie
tuva gyva, nes kalba, nori, ieš
ko, kruta, — ženklai gyvybės. 
Nedejuok, neverk, o tik krutėk, 
veik. Lietuva jau ne lavonas, 
o tik gyva esybė. Apsamano
jęs akmuo, kurį milžinai Jai 
ant krutinės buvo užvertę tru
pėti baigia. Velykų Ryto pro
cesija, kai Nemuno banga, nu
žygiavo, nuplaukė ir tai—kar
tą ant visados. Lietuvi! “Ar 
išmanai ką skaitai?.. ”

Klausymas savaimi formuo
jasi, kaip prideru į tokius ‘ ‘ et- 
hijopus,” “sphinsus” atsineš
ti? Išeiga tik viena, — juos 
be jokio pasigailėjimo ignoruo
ti. Tiesą tarus, jie yra ne kuo 
kitu, kaip tik ignorantais ir tai 
dar kupinoje to žodžio pras
mėje. Berods, jiems ignora- 
vičių vardai gal ir labai netiks, 
bet ką-gi daugiau Ką zurza 
jie, aš paisau tik tiek, kiek 
kalvis paiso, ką jo geležis, ku
rią jis ant prekalo pasidėjęs be 
jokio pasigailėjimo į formą 
pliekia, zurza. Ne vien aš, 
bet ir kiekvienas gyvas lietu- 
vys, kuriam ir Lietuvos gyvy
bė rūpi, tik šioje pozicioje sto
vėti privalo.

Kiek mums visokiausių ei
bių kaltūnuotos pavardės pri
dirbo, net gerklėj kartu da
ros. ‘ Nespėjo mobilizacijos — 
kareivijos žaizda apgyti, kuo
met visus “Kubilevičius-Roš- 
kevičius - Baranauskus - Ma
tui evičius-Cibulskevičius” len
kai sau pasisavino, kaip ve 
Paskolos vargai prasideda. 
Lenkai Sinkievicz garsina būk 
Pensylvannijos lietuviai vos už 
šimtą tūkstančių Bondsų yra 
pirkę! Pradėjus tyrinėti, pa
sirodo, jog lenkai kiekvieną 
“Morkevičių - Balevičių - Me
džiuke vičių-Vasiliauską” tikru 
lenku apkrikštijo ir ką tu jiems 
padarysi. Tamsius kitajie- 
čius, ką bolševikų raudoną 
skiauturę gina, Trockis ir Le
ninas nors bent nevykusiais 
rubliais apmoka^ gi mūsų “vi- 
čiams - auskams - baronkoms,** 
ką warszawiszką propagandą 
grynai lietuviškų pavardžių 
galūnėse visam pasauliui kežo, 
lenkai tik saują parodo arba 
kietą dūlią po lietuviška pano
se pakabina. Gerbiamieji! Ta- 
mistoms reikėjo užgimti du 
šimtu metų tam; o mirti, 
žiausiai šimtas metų tam, kad

ma-

; Ta- 
žemės 

gyvenot. Lietuvi! “Ar išma
nai ką skaitai?”

Suprantama , reforma, kai 
karė, už vieno gerą šimtai-tūk- 
stančiai užmoka. Keli-kelioli- 
ka metų tam, raidžių karštligė 
mūsų spaustuves užpuolė. ~ Ot, 
tai buvo karštligė! Čia ne tik 
žirklių ir gero noro, bet kapi
talo taip-pat reikėjo. Daly
kas buvo tame, kad iš lietuviš
kos rašliavos šalin lenkišką 
w-cz-sz žerti. Na ir ką? Tos 
spaustuvės, ką su noru savo 
kalbos ir Tėvynės labui greitai 
susirgo, greitai ir pasveiko, o 
Bačkos “Saulė” taip susiner
vavo, kad gyva anticeptikų 
bonkon smuko, kad savo “gar
bės” nenustoti — taip, kad ir 
po šiai dienai vien tik anticep- 
tikais kvepia. Dabar-gi: kaip 
malonu yra “Saulei” anticep- 
tikais kvepėti, o neužilgo pa
sakys “Mėnulevičius - Mėnu- 
liauskas.”

Graikų mathema tikas Archi- 
medes tankiai pasigirti mėgo, 
“Leiskit, sako, man tik gerai 
atsispirti, o aš visą žemę pa
judinsiu.” Vienatinis mūs šir
dies plakimas iki šiol, buvo: 
“Leiskit mums gerai atsispirti, 
o mes kiekvienu priešu ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš savo šir
džių išjosim.” Leidžia... “Na, 
vyrai, kas gali!..” Kada? 
Dabar. Kaip ? — “ petys į pe
tį.” “Neužleiskim pozicijos 
šventos!” Atsispyrę, laiky- 
kim tol, kol ištikrųjų savo “že
mę” pajudinsim.

Morkus

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 ŽEMLAPIU kiekvieną, 
kuris tik pirks nemažiaus, 
kaip už 1 dolerį knygomis, ra
šomais daiktais ir tt. -

No. 1.
Geriausias pirkinis užsira

šyti “Darbininką,” kurį skai
tydamas rasi naujausias žinias 
apie Lietuvą ir iš viso 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 kuis 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.

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 
Morocco skūros apd. auk

suotais kraštais .......... $3.50
No. 4.

Pradžia ir Išsiplėtojimas
Katalikų Tikėjimo ... .$1.00 

Fabiolė............................ $100
Eilės ir Dainos.................. 25
Pažinkime socializmą...........10
Vaizdeliai............................30
“Žydų Karalius,” teatra

liškas veikalas .................. 30
Sodžionių Teologija .. , .$1.00 
Pažinkime Socijalizmą... .10c. 
Svarbūs klausimai..............10c.
Apie Religijos Pradžią... .10c. 
Eilės ir Dainos..................25c.
Aritmetika ............................. 30c.

DARBININKAS

Kas girdėti lietuvią kolonijose. į

Gal Amerikiečiai pasakysite, 
kad nėra mums kuo perdaug 
girties, sudėjus vos porą šimtų 
dolerių. Mes .ant to atsaky
sime, kad mes šimtą kartų blo
gesnėse gyvenimo aplinkybė
se esame, negu jūs amerikie
čiai, apie ką pasakyt gaTPir 
gerb. kun. J. Švagždys, bet iš 
tikro tėvynainio širdies, jokie 
žiaurumai nepaiegs Tėvynės 
meilės išrauti!

Pr. Makauskas, 
T. F. 131 sk. rašt.

NEW PHILADELPHIA, PA.

40 vai. atlaidai.

4, 5 ir 6 Gegužio, mūsų baž
nytėlėje, kur vadovauja gerb. 
kun. M. IJurickas, buvo 40 vai. 
atlaidai. Visą laiką atlaidų, 
kaip rytais, taip ir vakarais 
buvo skelbiamas Dievo žodis ir 
bažnytėlė visuomet buvo pil
nutėlė semiančių sau dvasišką 
peną. Pagelbon vietiniam kle
bonui atsilankė šie dvasiški 
ganytojai: Kun. V. Dargis, kun. 
J. Dumčius, kun. J. Valaitis, 
kun. Raštutis ir du lenkai 
kunigai. Nežiūrint, kad tie 
atlaidai buvo tuojaus po Vely
kinio laiko, vis-gi ir per tuos 
atlaidus naudojosi ir žmonių 
su viršum 800 priėjo prie Die
vo stalo. Iškilmingiausias bu
vo paskutinis vakaras, kuomet 
laike procesijos didelis maži] 
mergaičių būrelis, pasipuošu
sios baltais nekaltybės rūbais 
barstė žolynais taką, kuriuomi 
nešama buvo mūsų Išganyto
jas, o kareiviai savo uniformo
se žengė paskui. Įspūdingas 
tai buvo vakaras ir ilgai žmo
nių mintyse vaidinsis.
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 

Skyrius.

Apsirūpinę savo dvasios rei
kalais, mūsų kolionijos lietu
viai nepamiršo savo brolių 
vargstančių Tėvynėje. Rūpes
čiu vietinio klebono kun. M. 
Duricko 11 gegužės sutvertas 
L. R. K. skyrius į kurį įstojo 
bemaž 100 narių, kurie vaik
ščiodami po stubas, renka dra
panas ir pinigines aukas. Kaip 
pasirodo, tai šis skyrius nu
veikia didelį darbą, nes žmo
nės noriai aukoja viską kas gal 
palengvint vargstančiai mi
niai. Todėl garbė prakilniems 
vadovams šio darbo ir visiems 
aukotojams, kurie nepamiršta 
palengvint skurdą savo brolių.

‘ Ei-Dži-Džei.

BERISSO, ARGENTINA.
Veikia dėl Lietuvos.

Berisso T. F. 131 skyriaus 
nariai, nors vargdami patys 
šioj šalyj, bet neužmiršta savo 
tėvų žemelės Lietuvos. Esant 
mažam būreliui atjaučiančių 
Tėvynę, negalėjome apvaik
ščioti Šv. Kazimiero Lietuvių 
Dienos. Tad nors skyriaus mė
nesiniuose susirinkimuose ati
davėme mokestį Lietuvai. 23 
d. kovo laikytame skyriaus su
sirinkime aukavo šios ypatos: 
Ignas Tubutis .............$40.00

(Pirmiau $10)
Jonas Totilas............... 30.00

(Pirmiau $25)
Jonas Šaučiunas  ........ 30.00

(Pirmiau $25)
Pr. Makauskas ..............25.00

(Pirmiau $25) 
Ant. Šaučiunas........

(Pirmiau $25)
Liudv. Baltušis .. ............ 20.00

(Pirmiau $10)
Pranas Lostys........... .  15.00
Ant. Šilinis......... ............ 10.00

(per J. Totilą)
Jonas Zubauskas............. 50.00

(Per J. Totilą)

25.00

I

Labu...............
Pirmiau sudėta

$245.00
.185.00

Viso ................. $430.00
Paimta iš pirmiau buvusių 

T. F. 131 skyriaus kasos ir pa
siųsta Tautos Fondo Centrui 
per p. Leonardą Šimutį $200 
arba Argentinos pinigais 464 
pesai ir 85 centavos.

Reikia pažymėt, kad šias 
stambias aukas dėjo paprasti 
darbininkai, kitas ir paskutinį 
skatiką. Nežiūrint, kad čia lie
tuviai atšalę nuo Tėvynės, kiti 
net vaidina biauriausių išgamų 
rolę, bet aukščiau pažymėtų tė
vynainių širdyse,nei atkakliau
si bolševikai neįstengė išplėšt 
Tėvynės meilės. Jie visi sa
ko: “Tegul tik Lietuvos Val
džia atsiunčia laivą, mes visi 
važiuosim mušti iš Lietuvos 
bolševikus ir lenkus!” Duo
kite Lietuvai daug tokių ištiki
mų sūnų, o bus Lietuva lais
va! z

NASHUA, N. H.

Jau buvo minėta, kad Ni
kodemas Radzevičius ir Petras 
Žiuris, kurie čia pardavinėjo 
L. Atst. B-vės šėrus, pakliuvo 
bėdon, dėlto, kad neturėjo 
laisnių. Dabar buvo teismas 
ir užsimokėjo po $25 ir kaštus. 

Vietos klebonas kun. L. Ty
la nupirko 16 akrų žemės kapi
nėms. Užmokėjo $1.000.

Lietuviai čia buvo sumanę 
pirkti namą. Tame reikale bu
vo susirinkimas gegužio 18 d. 
Tai daugelis tų, kurie karštai 
už tai stovėjo visai neatėjo, o 
kiti, kurie smarkiai rėkė už 
pirkimą, susirinkime tylėjo. 
Dabai' manoma tverti tam ben
drovę ir rodos kvies adv. Ba- 
gočių, kad dalyką išaiškintų.

Genelis.

v •

WORCESTER, MASS.

Moterų Sąjungos 5 kp. smar
kiai veikia. Moterų Sąjungos 
savaitėj 11 gegužio statė sce
noj verpėja po kryžium. Se
kančios ypatos vaidino: Magdė
— E. Šaltėniutė, jos motina — 
E. Baltrušaičiutė, Jonas — J. 
Bačis, Petras — Puišis, Nastė
— J. Jazulevičiutė, Matar — J. 
A. Vaškelevičius, Antanas — J. 
Žemaitaitis, Dvarponis — K. 
onavičius, Pirklys — A. Pur- 
vinskas, Ragana — V. Timins- 
kaitė. Galiu sakyti, kad ne
paprastai gerai išėjo.

Antras vakaras buvo 15 ge
gužio. Buvo prakalbos su pa- 
marginimais. Kalbėjo gerb. 
kun. J. Švagždis, Norvoodo 
klebonas. Jo kalbos malonu 
buvo klausyti. Antras kalbė
tojas buvo J. E. Karosas iš So. 
Bostono. Šis kalbėtojas nu
rodė reikalą prigulėti moterims 
bei merginoms prie Moterų Są
jungos ir dirbti dėl tėvynės la
bo. Po tam sekė dainos. P-lė 
E. Šaltėniutė ir p-lė E. Baltru
šaičiutė sudainavo duetą ir so
lo ant pijano akompanuojant 
varg. Visminui. Ant smuikos 
ir pijano atliko A. ir O. Pau- 
liukoniukai. Duetą ant pijano 
atliko K. Ročkutis ir O. Pau- 
liukoniutė. Publikos buvo pil
na svetainė. Prisirašė kelios 
naujos narės.

Koresp.

BALTIMORE, MD.

Klaidos atitaisymas.
“Darbininko” No. 58 (538) 

aprašant apie šv. Vincento a 
Paulo dr-ją, įsibriovė stambi 
klaida. $50.00 aukavo ne Re- 
publikonų Kliubas, bet Lietu
vių Demokratų Kliubas. Bet 
už pagarsinimą Republikomj 
Kliubo jisai turėtų ir-gi aukuo
ti, jei ne $100, tai nors tiek, 
kiek aukavo Demokratai. Juk 
ten vyrai kai ąžuolai.

Visur Buvęs.

MONTELLO, MASS.
Geg. 13 d. vietinė Spaudos 

Dr-ja surengė prakalbas šv. 
Roko svetainėj. Žmonių pri
sirinko gana daug. Vakaro 
vedėjas buvo p. Vincas Pigaga. 
Sv. Roko Bažnytinis Choras 
po vadovyste vargonininko R. 
Juškos sudainavo keletą gražių 
dainelių. Gerb. Jonas E. Ka
rosas iš So. Bostono buvo kal
bėtojas. Ja kalba buvo visiems 
suprantama ir interesinga.

Taip-gi tą pat vakarą gra
žiai padainavo solo p-lė P. Atr 
račinskaitė ir p-ni M. Mazga- 
lienė.
Nemažas pluoštas literatūros 

buvo parduota, kurią mielai 
pirko žmonės.

Olympia.

L0WELL, MASS.

18 d. gegužio nedėlios vaka
re buvo surengtas teatras Šv. 
Juozapo pobažnytinėje salėje, 
Vakaras puikiai pavyko, nes 
programą išpildė vietos šv. 
Juozapo choras. Taip-gi bu
vo ir svečių iš kitų kolonijų. 
Publikos prisirinko pilna salė, 
taip kad žmogus negalėjo gaut 
vietos nei stovėt.

Visųpirma programas prasi
dėjo su Star Spangled Banner. 
Sekė keletas lietuviškų daine
lių, kurias išpildė vietos šv. 
Juozapo choras po vadovyste 
vietinio varg. R. Ainorio.

Toliaus tęsės perstatymas 
“Mulkinę ir Mulkintojai.” Per 
permainymą scenerijos padai
navo solo p-lė J. Bujutė. Pas
kiau padainavo p. A. Šaukimas 
ir J. Kriviutė iš Lavrence, 
Mass. Dainos pavyko artis
tiškai, nes solistai yra gerai iš
silavinę. Po išpildymo pri
rengto programo, — vietinis 
klebonas kun. S. Kučas pasakė 
trumpą ir gražią prakalbėlę ir 
vardan šv. Juozapo choro—pa- 
dėkavojo publikai už taip 
skaitlingą susirinkimą. Po tų 
prakalbų vėl choras uždainavo 
Lietuva Tėvynė Mūsų ir su tuo 
programas užsibaigė. Gryno 
pelno liko $100.00. Visas pel
nas priskirtas dėl nauji] vargo
nų.

Pavasaris.

AKRON, OHIO.
Čia yra SLRKA. 176 kp.. L. 

Vyčių kp. tik ką susitvėrė ir 
Šv. Stanislovo dr-ja. Į šias 
dr-jas yra patartina Akronie- 
čiams arba iš kitur atvažiavu
siems prisirašyti.

Rep. 

BALTIMORF, MD.

L. R. K. prakalbos nusisekė.
19 d. geg. čia buvo surengtos 

prakalbos Lietuvių R. Kry
žiaus skyriaus. Kalbėtojas 
buvo gerb. kun. J. Petraitis iš 
Patersono, N. J. Jis gražiai 
kalbėjo apie LRK. ir abelnai a- 
pie visus Tautos reikalus. Jau
nikaičius ragino stoti Į eiles 
Lietuvos Laisvės Sargų, mer
ginas prisidėti ir tapti L. R. K. 
sesutėmis. Būdamas ALT. na
riu nepamiršo Baltimoriečiams 
pranešti paskučiausių žinių a- 
pie Lietuvos stovį. Jojo kal
ba publiką užžavėjo. Visi aty- 
džiai klausėsi, pritardami del
nų plojimu. Narių prie L. R.
K. prisirašė ir užsimokėjo apie 
75. Iš viso susidaro jau virš 
100 narių.

Tas pats.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

17 d. gegužio vakare buvo 
balius Lietuvių Muzikos svetai
nėj. Rengė A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos kuopos parapijos 
šv. Jurgio. Balius buvo blai
vas — be jokių svaigalų. Gry
no pelno iš baliaus labai ger
biamos rengikės įgijo su vir
šum $70. Pusę iš tų pinigų 
kuopa pasilaikė sau, o pusę pa
aukavo bažnyčiai šv. Jurgio. 
Žinia: už tą užsitarnauja labai 
gerbiamos rengikės baliaus vie
šos širdingos padėkos.

Nedėlioj po piet, 18 d. gegu
žio buvo susirinkimas šv. Jur
gio parapijos, reikale įsteigimo 
lietuviškos mokyklos toj para
pijoj. Ir — AČIŪ DIEVUI! 
— šalininkai mokyklos laimė
jo pergalę — mokykla bus į- 
steigta. Nubalsuota dideliu 
didžiumų balsų, sugriovus da
bartinę bažnytėlę, ant jos-vie
tos pastatyti didelį dviejų lu
bų namą — gi jame, žemai bus 
mokykla, o augš.tai laikinoji 
bažnyčia; o kaip skambučių... 
bus pakaktinai, tai šalę pasta
čius puikią bažnyčią, laikinąją 
bažnyčią pakeis į parapijinę 
svetainę. Bravo! parapipie- 
čiai šv. Jurgio už tą miklų ir 
praktišką_sumanymą. Gi tuo 
tarpu lietuviams duoda veltui 
“bezmentinę” — žemąją baž
nyčią vokiečiai katalikai, bei

nantieji čia tuojaus kaimynys
tėje lietuvių. •

Tą pat dieną, po parapijinio 
susirinkimo kalbėjo j parapijie
čius šv. Jurgio, advokatas Ces- 
nulis reikaluose tėvynės Lietu
vos. Ir nors klausytojų pusė 
tik buvo tiek, kiek laike para
pijinio susirinkimo, jo prakal
ba buvo vaisinga, nes klausy
tojai Lietuvos reikalams sume
tė suviršum $130.

Biržeilo 1 d. po piet, nedė
lioj, svetainėje šv. Jurgio baž
nyčios bus surengta pramogė- 
lė-baliukas blaivas dėl naudos 
pavargėlių per draugystę šv. 
Vincento a Paulio. Užmany- 
toja ir kuouoliausia rengėja 
šios pramogėlės prakilniam 
tikslui yra mūs nenuilstanti 
veikėja visuose prakilniuose 
darbuose Adelė Lukoševičiutū. 
Gi Adelės Lukoševičiutės darb
štumas labui yra toks didelis, 
kad net įkvėpė vietinį garbin
toją mūzos apie ją dainuot ši
tai šiais žodžiais:
Daug vr’ lietuvaičių Philadel- 

phijoj,
Kurios tarnauja augštiems ide

alams:
Vienos iš jų ieško mums nau

dos dailoj,
Kitos aukaujas tėvynės reika

lams.
Bet iš visu jų — ideališkiausia 
Šaunoji LUKOŠEVICIUTĖ

ADELĖ —
Nes ji ne tik, kad artimui ge

riausia,
Bet ir Bažnyčioj ji vr’ graži 

gėlė:
Ji yr’ rami Karžygė Kristaus 

Grabo —
Nes platindama Pranciškonų 

raštus,
Veikia, kad Šventoj žemėj dėl 

mūs labo
Krikščionystė išduotų vaisius 

gražius...
Ji remia ir-gi tėvus Marijonus; 
Ką išganymą neša dėl lietuvių, 
Ji kviečia prie pilnosios blai

vybės mus
Ir veikia Draugijoj dėl pavar

gėlių.
Bet — it Gotfridas, vainiko ne

trokšta
Pagarbos nešioti ant savo gal

vos.
Vienok, aš tikiu, puoš ji garbės 

bokštą...
Ir Dievas ją amžinystėje pa

guos.
Todėl Karžyge-Sarge Kristaus 

Grabo,
Mūs pagelbininke misijonierių 
Tu veik ir toliaus dėl Bažny

čios labo
O būsi pagerbta tarp Jos duk

terų.
K. V.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Gegužio 22 d. L. R. Kry

žiaus skyrius buvo surengęs 
prakalbas. Kalbėtojas ketino 
būti kun. J. Petraitis iš Pater- 
son, N. J. Bet nežinome iš 
kokios priežasties neatvyko. 
Vienok Harisoniečiai turi kan
trybės ir nenustoja vilties, pra
dėjo tą vakarą šį-tą veikti. Pir
miausia u-lė M. Bakūniutė 
pirm. L. R. K. pakvietė vietinį 
B. bažnytinį chorą, kuris sudai
navo Lietuva Tėvynė, akompa
nuojant vargonininkui V. Se
reikai. Po tam perstatė pa
kalbėti taip-gi vietinį V. Serei
ką, kuris trumpai pabriežė L. 
R. K. siekius ir jo reikalingu
mą ir kvietė prisirašyti prie to 
taip prakilnaus darbo. Prisi
rašė 19 naujų narių. Dabar 
mūsų skyrius turi 55 narius. 
Tikimės daugiau.

Mylintis Lietuvą.

GREENFIELD, MASS.
Gegužio 19 d. čia buvo atsi

lankęs gerb. kun. A. Petraitis. 
Išklausė velykinių, pasakė la
bai gražų pamokslą. Mūsų žmo- 
neliams labai patiko. Po pa
mokslo trumpai nurodinėjo 
darbininkų reikalus, ragino 
skaityti gerus katalikiškus lai
kraščius. Paaiškino kokią 
mums naudą atneša katalikiš
ki geri laikraščiai. Ragino 
kodaugiausia rašytis prie LDS. 
kuopas ir skaityti jos organą 
“Darbininką.”

T. F. N.
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NAUGATUCK, CONN.
Šis bei tas.

Mūsų kolonija -neskaitlinga 
lietuviais, bet negalima sakyt, 
kad visai mažai jų būtų. Gy
vuoja čia keletas dr-jų, kaip 
kurios net ir gerokai pasiturin
čios. Taip-gi ir pavieniai žmo
nės gerokai pasilaiko. Mat 
čia uždarbiai neblogi gumų 
dirbtuvėse. Vienas iš didžiau
sių trūkumų pas mus, tai kad 
nėra lietuviškos parapijos, prie 
kurios būtų galima susispiesti 
mūsų broliams ir sesutėms lie
tuviams katalikams. Žmonelių 
didžiuma svyruoja, kaipo ana 
lendrė be paramos. ,Neva va
dinas katalikais ir nors į penk
tą savaitę eina į amerikonų ba
žnyčią, bet kas iš to, kad nuei
na į bažnyčią, o parėję neap
kenčia to, kas yra grynai ka
talikiška.

Laikraščių į mūsų miestelį 
pareina nedaug ir tie patys be
dieviški, o didžiuma mūsų žmo
nelių da nei nežino, kad Ame
rike randasi lietuviškų kata
likiškų laikraščių. O jei kas 
ir stengias prirodvt jiems tik
rais faktais, kad katalikiška 
spauda jau ima virš ant visų 
šlamštų, tai tokie tamsūnėliai 
vis gina, kad ne. Ir sako, kad 
andai buvo pas mus toks ir toks 
pabalda su prakalba ir tai žmo
gus labai mokytas ir ne mela
gis, pasakė visą teisybę ir sa
kė, kad tautininkai jau tikėji
mą panaikino o patį Dievą iš 
Amerikos išvarė, dabar nerei
kia nieko.

Aišku, kad sunku kalbėt su 
tokiuo žmogeliu, kurs tokioms 
begalinės kvailystės blevyz
goms tiki.

Čia da turiu pažymėti, kad 
mūsų miestelyj randasi gražus 
būrelis tvirtų katalikų, geros 
ir ištvermingos valios žmonių. 
Pas mus randasi ir LDS. kuo
pa, nors neskaitlinga nariais, 
bet gyva ir kantri, nors ją sten
gias pasmaugti josios visokie 
priešai, nori užgesyti kaipo 
aną saulės spindulį įsiveržus} 
pro plyšelį ir apšviečiantį tam
sybių klaidingus darbus. O 
dabar paklausykim, ką kalba 
ta silpnutė kuopa. Sako: Jei
gu tikėjimas su mumis, tai ir 
Dievas su mumis, o jei Dievas 
su mumis, tai kas prieš mus? 
Mes esame pasiryžę visuomet 
parodyt gerą širdį savo prie
šams ir nušviesti tiesos kelią 
savo gražiais pasielgimais ir 
drąsiai kviečiame visus bro
lius ir sesutės lietuvius katali
kus stot su mumis petys į petį, 
tai yra prisirašyt prie mūsų L. 
D. S. kuopos ir varyt darbą už 
teisybę drąsiai pirmyn. Tada 
visi šikšnosparnoai ir pelėdos 
pražus iš mūsų apielinkės ir 
patys sulys į ožio ragą.

Paprieniokė Mergelė.

Bet 
išrinko

Po dvi 
Pra-

Tai su

apskritys ir mūsų kolonijai bu
vo paskirta gegužio 4 d. 
tas neįvyko. Kuopa 
savo korespondentą.

Darbai prastai eina, 
tris dienas tedirbama, 
gyvenimas brangus,
šeimynoms sunku verstis. Da
bar pavasario laike malonu žiū
rėti į atbundančią gamtą, į su
žaliavusius medžius ir laukus. 
Paukštelių čirškėjimu oras pri
pildytas. Tik visa bėda su tuo 
gurkinčiu pilvu. Gamtos gro
žybės jo nepasotina. O tu 
biednas darbininke neištenki 
nei sau, nei savo šeimynai.

Parapijos reikalai dabar ge
rai stovi. Turime jauną darb
štų kleboną kun. Brigmaną. 
Tarp parapijom} ir klebono su
tarimas kuogeriausias.

Moterų Rožančiaus dr-ja ren
gia pramogą birželio 1 d. Bus 
vaidinimas ir paskui gardi va
karienė. Bus bažnytinėj salėj. 
Tai velytina kiekvienam atsi
lankyti. Toji dr-ja labai ge
ra. Gerai remia Lietuvos rei
kalus.

Čia buvo toks nuotikis. Nak
tinis poliemonas su vienu jau
nu čia gimusiu lietuviu paėmė 
indijono daktaro automobilių 
ir dui Į Danville. Kelyje su
važinėjo žmogų ir paliko. Bet 
netoli gyvenantieji žmonės tą 
patėmijo ir davė žinią Danvi
lle’o policijai. Tuo tarpu jie 
pasuko atgal į IVestville. Žmo
nės pamatė, kad automobi- 
liaus ratai kruvini. Iš Den- 
ville atvažiavo šerifai ir galop 
viskas išsiaiškino. Iš polic- 
niono ir lietuvio reikalaujama 
po $11.500 kaucijos.

Koresp.

i

RUMFORD, ME.
Gegužio 18 d. Tautos Fondo 

140 skyrius buvo sušaukęs vi
suomenišką susirinkimą su tik
slu sutverti L. Raudonojo Kry
žiaus skyrių. Nors žmonių 
susirinko nedaug, ale tam dar
bui visi pritarė, išskyrus vie
ną arba du, kurie sakė, kad gir
di reikią dėtis prie kokio ten 
cicilikų fondo, katras jau yra 
miręs. Niekas neklausė jų. 
Tuojaus tapo išrinkta valdyba 
— pirm. J. Ruginis, rast. S. 
Pauliukas, ižd. P. Skodas. Na
rių prisirašė 17, o dar žadėjo 
daug prisirašyti. Tikimės, 
kad visi Rumfordo lietuviai 
prisirašys. Drabužius nutar
ta sunešti Lietuvių salėn.

Lietuvaitė.

GIRARDVILLE, PA.
Girardvillės jaunimas šiais 

laikais neprasčiausiai yeikia. 
Jam pavydi net kitų aplinkinių 
miestelių jaunimas. Ir išties, 
jeigu bus tokia vienybė ir ant 
tolinus, tai mūsų prakilnusis 
jaunimas nustebins savo dar
bais visus. Tą galima buvo 
pastebėti jųjų surengtame va
kare. Nei vienas nenorėjo nu
sileisti, darbavos visi, dėlto ir 
vakaras nusisekė. Žmonių bu
vo gana daug. Lošė visi ge
rai. Dainos pasisekė. Žo
džiu, publika liko užganėdinta 
ir dar dabar plačiai skamba 
minėtas vakaras, sunku už
miršti.

Kaip girdėti, tai šv. Vincen
to par.'choras tą patį progra
mą atkartos Tamaąua, Pa. Už- 
kvietimą priėmė ir visi su noru 
dalyvaus.

Skrajūnėlis.

WESTVILLE, ILL.
Gegužio 12 d. bnvo susirinki

mas LDS. kuopos. Prisirašė 
du nauju nariu. Mūsų kuopa 
dar jauna ir maža, kasa pus
tušti. - Buvo pakeltas klausi
mas parsikviesti gerą kalbėto
ją. kurs išaiškintų darbininkų 
reikalus ir padidintų kuopą. 
Bet atidėta ant toliau, nes šiuo 
kartu apmokamą . kalbėtoją 
kviesti neįstengiame. Buvo 
berengiąs prakalbas kuopų

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
REIKALAI.

Šiuomi pranešu visoms kuo
poms, jog prisiartina apskri
čio suvažiavimas, kuris bus 8 
d. birželio Bridgeport, Conn. 
Todėl meldžiu rengties prie tos 
dienos, rinkti atstovus, pasiga
minti naudingiausių sumany
mų dėl gerovės mūsų organiza
cijos ir tuos sumanymus pasi- 
stengkit gerai visapusiškai ap
svarstyt ir sųformuluot trum
pai. Tokiuo būdu palengvin- 
sim suvažiavimui išrišti visus 
įnešimus. Kviečia širdingai 
visas kuopas atsiųsti delega
tus; jei kurios negalėsit kelis, 
tai nors vieną. Ypatingai pra
šau kuopų iš anapus Hartford, 
Con. Būkite drąsūs. Taip
gi nuoširdžiai prašau visų na
rių išparduoti tikietus. Tuo
mi parodysit savo veiklumą. 
Čia pora žodžių kuopų raštinin
kams. Prašau prisiųst sykiu 
su atstovi} mandatais ir skait
lių narių savo kuopos, pažy
mint šiaip: pradžioj šių metų 
buvo narių — per šitą pusme
ti prisirašė — ir to nario var
dą, kuris prirašė daugiausiai 
naujų narių.

Dar atkartoju visus savo 
prašymus ir pasitikiu, kad jūs 
tą viską išpildysit.

Antanas B. J akstys, 
Apskr. Pirm.

LINDEN, N. J.
LDS. 73 kp. gerai ir smarkiai 

gyvuoja. Neperdaugiausia tu
ri narių, bet visi su atsidavimu 
veikia dėl gerovės ir sustiprini
mo LDS. 73 kp. Štai LDS. 73 
kp. rengia pirmą didelį balių 
pėtnyčioj geg. 30 d. Progress 
Club salėje, palei Town Hali. 
Pradžia 7 vai. vak. Būtų la
bai linksma, kad kodaugiau- 
sia atsilankytų ant šio baliaus, 
linksmai laiką praleisti, nes 
puikioje vietoje, svetainė par
ke. Medžiai aplink visą salę, 
Tyras oras ir tt. ^Tikimasi, jog 
tiek vietiniai ir iš apielinkės 
atsilankys ir parems visokio
mis spėkomis jaunutę LDS. 
kuopelę, o atsilankę būsite pil
nai užganėdinti.

Įžanga 25c.
Parašų rinkimo po peticija 

už Lietuvos neprigulmybę ne
buvo sutvarkyta kaip reikėjo. 
Tai tik vienam žmogui vieti
niam veikėjui J. J. L. pasidar
bavus surinkta 223 parašų. Ci- 
cilikai iš principo nesirašė.

Darbininkas.

PHILADELPHIA, PA.
(Richmond)

Nesenai čia susitvėrė LDS. 
kuopa, kuri jau laikė porą su
sirinkimų ir prisirašė apie 30 
narių.

Susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą nedėldie
nį.

Sekantis susirinkimas bus 
birželio 1 d. tuoj po sumos. Mel
džiame atsilankyti koskaitlin- 
giausia.

Taip-gi prašomi nariai, kad 
atsivestų žėdnas po keletą nau
jų narių ir būtų labai malonu, 
kad į trumpą laiką prigulėtų 
visi šios kolonijos lietuviai ka
talikai.

LIETUVIŲ STATYMO BEN
DROVĖS ŽINUTĖS.

Pavasaris artinasi. Visi juda, 
kruta. Kiekvienas sutvėrimas link
sminasi iš tos grožybės; jau nak
tys trumpesnės, dienos ilgesnės. 
Šiandieną jau galima stoti į dar
bą.

Stokim broliai ir sesutės iš pra
džios gražaus pavasarėlio, kada 
gražios ir malonios dienelės, tai 
galime nuveikti milžinišką darbą.

Šiandiena yra patogiausias lai
kas ir mums lietuviams spiestis į 
tam tikrą naudingą Bendrovę per
kant jos šėrus.

Bitelės pavasaryj iš gėlių ren
ka tam tikrus vaisius ir gamina 
sau taupydamos ir kraudamos į 
tam tikrus korius medų, idant žie
mai atėjus, turėtų kuom maitin- 
ties. Mes lietuviai ir lietuvaitės 
turime šiandien ir-gi paimti pamo
ką nuo jų ir krauti į Lietuvių Sta
tymo Bendrovę kapitalą, perkant 
jos šėrus. Tuomi ateityje turėsim 
gerus vaisius ir uždarbius.

Lietuvių Statymo Bendrovė 
tuojaus pradės rengtis prie siun
timo delegato į Lietuvą ir jau 
rūpinasi tuom. Tad lietuviai, 
kurie dar nepirko šėrų šios 
Bendrovės, pirkit šiandien. Pel
nas tuojaus 4 nuoš. mokamas; pri
žiūrėta per S. V. valdžią ir inkor
poruota ant $100.000,00 kapitalo. 
Turim sudėti sumą tuojaus.

Rašykite klausdami informacijų 
adresuodami:

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ,

(The Lithuaniau Building Corp.) 
6307 Superior Avenue, N. E., 

CLEVELAND, OHIO.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

Darbas neelngvas, bet jeigu 
tik visi kaip vienas dirbsime, 
mes pilnai galėsime atsiekti sa
vo tikslą. Svarbiausia kiek
vieno LDS. nario užduotis iš
auginti šią organizaciją bent 
iki 10,000 narių, o tuomet vi
sus sumanymus organizacijos 
gerovei labai lengvai galėsime 
įvykdinti. Tai-gi, lai kiekvie
no LDS. nario užduotis būna 
prikalbinti po keletą naujų na
rių.

LDS. Centro Fin. Sekret.
A. F. Kneižis.

SUSIRINKIMAS
savo organizacijos reikia lan
kyti laiku ir dalyvauti svars- 
tymouse. Jei kožnas nepaisys 
ir apleidinės organizacijos rei
kalus, tai ji visa pakriks.

Tą pat galima pasakyti apie 
sveikatą.

Jei mes ją apleidinėsime, tai 
mes paskui labai gailėsimės. 
Kuomet pavyzdžiui skilvis už- 
siteršęs ir padaro galvos skau
dėjimą, riaugėjimą, apneštą 
liežuvį ir biaurą kvapą, tai to 
nereikia užleisti, bet reikia su
valgyti prieš gulsiant 3 Parto- 
los kendes.

Partola valo užsiteršusį skil
vį ir netyrą kraują, kas gimdo 
viršminėtas negales, ir padaro 
virškinimą sveiku ir normaliu, 
apsaugo nuo biaurių pasekmių, 
kurios gali ištikti užleidžiant.

Partola žinoma visame svie
te. Už savo geras ypatybes ji 
buvo apdovanota medaliais ir 
diplomais šešiose pasaulinėse 
parodose.

Tūkstančiai žmonių vartoja 
i Partolą. Daugelis siunčia 
mums padėkos laiškus už tą iš
radimą. Pabandykite ir jūs ir 
tuomet patys įsitikinsite.

Čiela dėžutė Partolos ken- 
džių kainuoja $1.00, šešios dė
žutės išsiunčiamos už $5.00. Už
sakymus ir pinigus siųskite tie
siog į:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York City, Dept. L. 3.
(154)

I

.50c.
$L00

Lietuvių Rakandų 
Bendrovė.

SPECIAL VAIKAMS.

su mediniais

Paieškau pusbrolių: Vinco .' 
teušo ir Jokūbo Varnaičių. Paei 
na iš Suvalkų rėd., Vilkaviški 
apskr., Lankeliškių arapijos. Pirui 
6 metų Vincas gyveno Philadelphi- 
joj, o dabar nėra žinios kur jis 
randasi. Kas žino, arba patys mel
džiu atsišaukti ant adreso:

O. Varnaičiutč-Šabrinskienė,
13 Spring Lane, S. S. Glasgoiv, 

Scotland.

Paieškau dėdės Simano Ališaus
ko ir Konstancijos Ališauckiutės, 
paeinančių iš Lankeliškių, Suval
kų rėd., Vilkaviškio aps. Dėdė 
jau apie 24 metai kaip Amerike, 
bet kur gyvena nėra žinios. Taip
gi noriu susižinoti su pusbroliu 
Juozu Tamošausku ir pussesere 
Uršule Sumakariute ir kitais gi
minėmis. Kas žino apie juos ar 
patįs malonėkite atsiliepti ant ant
rašo :

Mar. Liutkevičiutė-Burauskienė,
22 Croivn St.r, S. S. Glasgoiv, 

Scotland.

Vežimėliai yra 
račiukais apsisukanti į abi pu
si. Atsileidžia ir užsidengia ga
las ir viršus. Parduodame už 
casli arba ant išmokesčio.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO., 

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

r

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Gerbiamoji Redakcija:—

Malonėkit patalpinti savo 
laikraštyje sekančias žinutes.

Dabartiniais laikais tas “vei
kėjas” kas daug rašo į Lietu
vių laikraščius. (Čia kalbu ap
skritai visai nenorėdamas pa
liesti asmenis), tai kodėl aš 
turiu nuo kitų atsilikti? Tad 
danu rašyti.

Ig. Daumantas “Darbinin
ko” No. 17 (497) iš vasario 11 
š. m. tarp kitko rašo: ...“In
formacijos Biuras Lozanoje lik
viduotas. Visais reikalais rei
kia adresuoti Daumantui, vy
riausiam Lietuvos įgaliotiniui 
Šveicarijoj”...

Nežinau iš kur šitą žinią Dau
mantas iškasė. Buvo manyta 
perkelti Biuras Paryžiun, bet 
naikinti niekuomet. Jisai (Inf. 
Biuras) sau gyvuoja Lausannėj 
ir veikia kiek galėdamas. Jis 
nesielgia taip, kaip jo kaimy
nai, jis net konkurencijos jiems 
nedaro/nes darbo dėl Lietuvos 
tiek yra, kad užtenka visiems. 
Juk ne Daumantas siuntinėja į 
Taikos Konferenciją (Pary
žiun, dėl Lietuvių pasiuntinys
tės) tūkstančiais knygas dėl 
pasaulio informavimo, bet Lau- 
sanės Inf. Biuras. Gal kas pa
sakys, kad čionykštis Biuras 
tyli kuomet kas nors iš priešų 
pasikėsina ant Lietuvos nepri- 
gulmybės?!.. Teisybė, čio
nykščio Biuro veikimas suma
žėjo išvažinėjns kai kuriems 
nariams, tečiaus likviduotas 
jis nėra.

“Darbininko” No. 19 (499) 
iš vasario 15 d. 1919 m. laiš
ke p. J. Savickio, rašytame 
27-XII-18, randame stambiomis 
raidėmis atspauzdinta: “Lietu
vių Visuomenei Amerikoje. 1. 
Lietuviai belaisviai buvę Vo
kietijoj ir Austruose jau pa- 
liuosuoti. Nė pinigų nė laiškų 
daugiaus jiems nebesiųskite.” 
O tuom tarpu Šveicarijon dar 
iki šiol eina žinios, kad tai vie
nur tai kitur esama belaisvių ir 
ne tik ligonių, bet ir sveikų; 
jie prašo pagelbos. Komite
tas Lithuanija rūpinasi kiek 
galint pagelbėti jiems. Čia ki
lo klausimas Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus. Kaip ankščiau 
(laiške 3-III-19 į “Draugą”) 
buvo rašyta, komitetas “ Li
tu ani ja” jau suėjo į santikius 
su Tarptautiniu Raud. Kry
žium Genevoj.

“2. Paštas su Lietuva atgi- 
ja”... Aš kaip tik dar nese
niai parašiau Amerikon, kad 
“Lituanijos” susinešimas kaip 
tik paskutiniu laiku nutrūko!.. 
Garbė mūsų (Lietuvos) pasiun
tinystei Berline, jeigu ji apsi
ėmė diplomatijos keliu laiškus 
siuntinėti!

Štai kelios mintys, pasakytos 
“veritatis causa.” Maža tei
sybė: bet ką darysi, kad aš dar 
vis neturiu laiko išeiti į dide-

v Į liūs “ veikėjus. ” Pagalios, jei
F. Stančilaite. J daugiau gaučia iš Amerikos

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7-tos kuopos mėn susi

rinkimas įvyko geguž. 14 d.
AptarusJjuopos reikalus, bu

vo užsiminta apie liejyklų 
streiką. Kadangi tarp strei
kuojančių randas daug lietu
vių ir LDS. narių ir kad dar
bininkai teisėtai reikalauja sau 
geresnių darbo sąlygų, tad 
mes vienbalsiai nutarėm remt 
streikierius ir teikti reikalau
jantiems pagelbą. LDS. na
riams bus teikiama pašelpa iš 
Streikierių Fondo. Mes-gi nu
tarėm, jei streikas trauksis il
gai, teikti pagelbą visiems 
lietuviams reikalaujantiems 
antkiek bus galima.

Taip-gi atsišaukiam į visus 
lietuvius ir lietuvaites katali
kus, kad rašytus į Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą ir turėtų 
užtikrinimą, kad ištikus ko
kiai nelaimei ar streikui nebus 
apleisti nuo savo brolių darbi
ninkų, bet visuomet bus sutei
kiama reikalinga pagelba.

Tad supratę, kad LDS. vien 
tik tam susitvėrus, kad su
traukti visus lietuvius ir lietu
ves darbininkus į vieną orga
nizaciją ir sudarius stiprų fron
tą prieš mūsų išnaudotojus, iš
kovojus geresnę ateitį ne su 
ginklu, bet su teisybe, visi pri
valo remti minėtą organizaciją 
pastodami nariais. LDS. 7 kp. 
mėn. susirinkimai laikomi ant
rą seredą kožno mėnesio.

Sekantis susirinkimas bus 
birželio 117:30 vai. vak. pobaž- 
nytinėj svetainėj.

Todėl jei tamstai rūpi geres
nė darbininkų ateitis, tai nie
ko nelaukdamas ateik ant se
kančio susirinkimo ir prisira
šyk į LDS.

i

I

laikraščių, gal prisieitų ir dau
giau prabilti “veritatis cau- 
sa,”<nes dabar esama visokių 
“informuotoji}.”

Su aukšta pagarba
A. Steponaitis.

PINIGAI ORLAIVIUOSE.
Ar jus norite skrajoti po orą? Pa

statyk orlaivį arba aeroplaną dėl savęs 
ir išmok skrajoti. Mano pienai nuro
dys jums kaip padaryti orlaivius už 
pigiausią kainą. Visi pienai ir nuro
dymai už 75c. Adresuok:

General Repair Shop,
2500 E. Somerset St., Philadelphia, Pa. 

(No. 2)

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, I1L

Lausanne,
kovo 19 d. 1919.

Kroatijos sodiečių partija, 
turinti narių apie 1.000.000, at
siuntė i taikos konferenciją rei
kalavimą, kad Kroatija, Slovė
nija ir Dalmacija būtų sujung
tos į vieną respubliką. Pra
šyme minima, kad Italijos de
legacijai taikos konferencijoj 
pavedama rūpintis tų šalių rei
kalais.

Sulyg dabartinnj žinių, tai 
Austrijos taikos išlygos bus ly
giai sunkios, kaipir Vokietijos. 
Visokie laivai bus atimti, viso
kia karinė medžiaga, artilerija, 
ginklai turės būti atiduoti ali- 
jantams. Kariuomenės bus 
leista turėti tik 15.000 karei
vių.

4

EK-IMPERATORIŲ SAU
GOJA.

Austrijos ex-imperatorius 
Karolis, gyvenąs Šveicarijoj, 
gauna daug grūmojančių laiš
kų iš Vienos. Kartu reikalau
jama, kad jis išleistų formali 
atsisakymą nuo sosto. Kad 
apsaugoti nuo pasikėsinimų 
ant jo gyvasties, tai Šveicarijos 
valdžia pastatė prie jo rūmų 
didelę sargybą.

i BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu- 

l mus ir išlaidas.
Ją kainos: $2.50, 

$3, $3.50, $4, $5 ir 
' augsčiau.
| Užsisakyk šiandie, 

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

244 W. Broadvray, 
L South Boston, Mass.

J
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Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

IVENTO JONO EVANGELISTO^ 
P AŠ ALPINĖS 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. RAŠT. — Jul. Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,

292 E St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

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

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimas kas 

trečią 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.

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

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. RAŠT. — 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.

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 Andziukaitis,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

Paieškau brolio Jono Snapkau- 
sko Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Vaitkabalių 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.

Paieškau brolio Jono Bagdono, 
kuris gyveno Hartsharne, Okla- 
homa; dabar nesurandu. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite man pra
nešti kur jis dabar gyvena.

Juozas Bagdonas,
180 Mt. Pleasant St., Athol, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI.
- BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius.
122 Rowen St. So. Boston. Mass. 

VICEJ-PIRM. — Vincas Zalieckas,
SI Mercer St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas.
104 Market St, Briubton, Maus. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.
128 Heatb S t. Roibury. Mase. 

KASIERTUS — Andriejus Zalfeckas.
244 D Street So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas TnlelHs,
130 Bowen St. So. Boston. Mass. 

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

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

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

(Ant trečių lubų) •

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

P. Bartkevičia,
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.
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Francijos prez. Poincare ke
tina aplankyti Belgiją.

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

naujŲ išra imu.
Visą darbą gvaran tuo jame.

Pasiskubink, nes gali greit 
išsibaigti.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio. ' •

LlTHLANIANR'ČALLIANCEofj

TURTAS VIRŠ $125,000.00

“DARBININKO” ĮGALIO- 
k TAS AGENTAS.

Šiuomi pranešam Grand Rapids, 
Mich. ir apielinkCs lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikrašti “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas:

JUOZAS MARGEI IS,
544 Myrtle SL, Grand Rapids, Mich.

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

PRIE DORCHESTEP ST.

Valando*
nuo 9 vai. ryta
iki S vai. ve kare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

I Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER ; 

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

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

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

DR. F. MATULAITIS
Išvažiavo ant studijų į

Chic^gą. Sugrįš Birželio 
mėnesyje į Bostoną.

Kad būt gražiu
Vartok tą mostJ, ji 

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

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

Vietines žinios.
—3--
SUGRĮŽO.

J. J. Romanas ir J. Mikalaus
kas, kurie lydėjo Karosą į New 
Yorką sugrįžo nedėlios rytą. 
Pėtnyčios vakare buvo nuvy
kęs New Yorkan A. F. Kneižis. 
Visi trys lydėjo Karosą iki lai
vo, kurs išplaukė subatoj apie 
4 vai. po pietų. Tai-gi dabar 
nėra abejonės, kad Karosas tik
rai išplaukė, nes yra liudinin
kai. Kneižis liko New Yorke 
su įvairiais biznio reikalais. 
Grįš So. Bostonan gegužio 27

SUSIRINKITE.
Mėnesinis susirinkimas Ii. 

Vyčių 17 kp. bus utarninko va
kare 7:30 vai. bažnytinėj sve
tainėj.

Malonėkit visi nariai atsilan
kyti paskirtam laike, nes tu
rim daug įvairių laiškų su už- 
kvietimais dalyvauti. Delega
tų raporto išgirsit iš apskričio 
susivažiavimo ir daug naujų 
nutarimu bus svarstyta. Tain- 
gi kviečiame irnaujus narius.

Kuopos Pirm.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Dykai

Dėkitės prie Lietuvių Roudonojo 
Kryžiaus.

k
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POMIRTINĖS-.
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

“DARBININKO” Spaustu
vė atlieka visokius spaudos 
darbus riutf mažiausio iki di
džiausiam. Draugijos arba pa
vienės ypatos pirm paduosiarit 
spaudos darbą į kitą spaustu
vę kreipkitės į gerai įrengtą 
“Darbininko” spaustuvę, pra
šydami apskaitliavimo kiek 
toks ir toks darbas kainuotų. 
Paskiaus sulyginkite su kitų 
spaustuvių kainomis, o pama
tysite didelį skirtumą.

Pavienės ypatos, draugijų ir 
kuopų pirmininkai, sekretoriai 
ir kiti žymesni kolonijų veikė
jai atsispauzdinkite vizitinių 
kortelių, kad nereikėtų kas sy
kis ieškoti plunksnos ar paiše
lio išrašymui savo vardo ir ad
reso.

Mes spauzdiname 100 korte
lių vardas, pavardė ir adresas 
už 75c.

Mes pagaminame draugi
joms finansines knygas, kvitų 
knygutes ir tt.

Visokiais reikalais kreipda
miesi, rašvkite tiesiog į

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 620.

PIRK UŽ $1.00 KNYGŲ GAUSI ŽEMLAPĮ DYKAI.
EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamošaus- 

kaitė (Lakštutė). Knygelė 4>4 pusi., ant gražios 
popieros. Kevvanee, 111. Kaina...........................

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 .............................................................................

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

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.............

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Paraše J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
talikų Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina . ...$1,

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 beždžiones? Ar apsunkina žmogų Dievo f^žfky- 
mai? Tą knygelę verta kiekvienam perskaityti. 
Parašė F. V. Pusi. 32. Kaina...........................

MALDA K N Y G Ė
PULKIM ANT KELIŲ. Viena iš geriausiu 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

CAMBRIDGE, MASS.
So. Bostono sandarokų orga

nas — “Sandara” kas karts 
vis labiaus ir labiaus pradeda 
šmeižti katalikus ir jų veiki
mą. Štai to “laikraščio” No. 
20 tūlas S. rašo būk šv. Juoza
po dr-ja pripažinusi, kad kata
likų visuomenės
“Darbininkas” esąs šmeižikas 
ir-tt. Aš priguliu prie 
Juozapo dr-jos, buvau ant to 
susirinkimo, kada laisvama- 
niai-nariai ieškojo priekabių 
prie Juozapo Sargo korespon
dencijos ir negirdėjau tokio nu
tarimo, apie kurį “Sandaroj” 
rašoma. Tame susirinkime 
visi katalikai juokėsi iš kelia- ■ 
tos laisvamanėlių, kurie viso- į 
kius niekus pliauškia ant kata
likiškų įstaigų. Toliaus S. už
kabinėja vietos kleboną, būk 
šis negalėjęs tame susirinkime 
ilginus ištverti kaip 5 minutes 
ir tuoj išbėgęs namo. Ištiesų 
gerb. kun. Pr.' Juškaitis su 
svarbiu reikalu buvo įėjęs į su
sirinkimą ir paskui tuoj išėjo, 
bet ne namo, o pas ligonį. Dar 
ir daugiaus S. prirašė šmeižtų 
apie katalikus ir net ant pačios 
šv. Juozapo dr-jos, bet užteks 
ir to prirodymui kuomi yra pa
ti “Sandara” ir jų “korespon
dentai.”

Gegužio 10 d. įvyko vietos 
katalikiškų dr-jų ir kuopų kon
certas. Šių dr-jų: Šv. Juoza
po, šv. Jono, šv. Stepono, Jau
nuomenės, N. P. P. Švč. mote
rų, LDS. 8 kp ir L. Vyčių 18 
kuopos. Programą išpildė baž
nytinis choras po vadovyste p. 
A. Rakiečio. Taip-gi griežė 
lietuvių benas ir buvo suloštas 
teatras — “Piršlybos.” Vis
kas pasisekė pasekmingai. O 
ponai laisvamaniai kaip jau v- 
ra papratę, tai jie ir šio lietu
vių koncerto nepraleido neap- 
šmeižę savo Sanadoj No. 21.

Gegužio 11d. buvo teatras ir 
koncertas, kurį surengė Šv. Ste
pono ir N. P. P. Švč. (moterų) 
dr-jos. / Programas susidėjo iš 
dainų, solių ir lošimų. Nusi
sekė pasekmingai. Pelnas bu
vo skiriamas parapijos naudai.

Gegužio 20 d. man užėjus pas 
vieną čionykštį biznierėlį, pa- 
tėmijau ant lentynos du pun
du cicilikiškų ir laisvamaniš
kų šlamštų. Aš jo paklausiau 
kodėl daugiausiai darydamas 
biznį iš katalikų, o užlaikai 
vien tik “Keleivį” su “San
dara,” o “Darbininko” nelai
kai. Jis man atsakė, kad pir
miaus laikęs ir “Darbininką,” 
bet kad jo niekas neperka, tai 
užtai dabar ir nelaikąs jo. 
Krautuvėlėje buvo keletas žmo
nių ir aš tuoj paklausinėjau 
kokį laikraštį geriausiai jie 
mėgsta. Visi atsakė, kad ge
riausiu laikraščiu esąs “Darbi
ninkas.” Tai biznierėlis ant 
toliaus <jau sakės laikysiąs ir

Darbininką.”

Kietais drobės apdarais, raudonais 
kraštais........................ $1.50
Liauniais(Flexible) Immitation dro
bės viršeliais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais...........................$1.85
Toki pat auksuotais kraštais......... $2.00102B

103A Liauniais (Flexible) skūros apda
rais, auksuotais kraštais, apvaliais 
kampais........................................... $2.50

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

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

Galima gauti “Darbininke.” Ju 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:
“DARBININKĄ S,”

244 W.JBroc<lway, So. Boston, Mass.

Lietuvis.

CAMBRIDGE, MASS.
“Darbininko” No. 56 apra

šydamas apie šv. Juozapo ka
talikiškos dr-jos susirinkimą, 
paminėjau keletą karti} vardą 
Janeliūno. Tai “Sandaros” 
No. 21 Sidabras pasijautė už
gautas. Jis rašo, būk prie 
šv. Juozapo dr-jos jokio Jane
liūno nesą. Tai-gi “ekskiuz- 
mi” Sidabrai, kad aš jūsų šu
lą pavadinau tikrai lietuviš
kai, o ne pandze Januliavi- 
czium. Ištiesų tas žmogutis 
kuris skaitė ant Juozapo Sar
go ir “Darbininko” apkaltini
mą tikrai vadinasi pandze Ja
nui iawiczius.

Kiek pirmiaus aš esu tauti
ninkų “vyskupą” pavadinęs 
Mickum. Tai tas pats Sidab
ras yra ant manęs už tai taip-gi 
užsipuolęs kam girdi jų vysku
pą pravardžiuojąs, nes jis e- 
sąs ne koks paprastas Mickus, 
bet gerbiamas vyskupai Mic- 
kiaviczius. Tai-gi šiuomi už 
tuos visus laisvamanių įžeidi
mus nuoširdžiai atsiprašau.

Dr-jos Narys.

Apsidraudusiems nariams išmoka: PAŠALPOS-
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00

savaitėje.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valsndo*:
Nuo S iki S po piet. Noo 1 Iki 8 vakar*

B0JW ROADWAYCor. 8T SO. BOSTON. ■ 
Tel 602 S. B.

padarys veide 
BALTĄ. Pra-

AR GALIU JI GAUTI — 
BE ABEJONĖS!

Prohibicijos įstatymas dau
gelį žmonių neramina. Dauge
lis žmonių, kurie žino, kad vie- 
ninteils vaistas, kuris visuo
met pagelbsti nuo blogo apeti
to, subliuškimo ir įvairių kitų 
skilvio silpnumų, yra Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris, dėlto jie rašo mums 
klausdami: “Ar prohibiciją 
paliečia taip-gi ir vaistą? Ar 

; aš galėsiu gaut jo po liepos 1 
dienai?” Suprantama, jūs ga
lėsite jį gaut taip kaip šian
dien, nes Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixeris 
yra legitimuotas vaistas, ku
ris vėl likosi pripažintas Su
vienytų Valstijų Internal Re- 
venue Departamento AVashing- 
tone, gegužės 2 d., 1919, kaipo 
prohibicijos įstatymo leistinas 
vaistas. Taip-gi Trinerio An- 
gelica Bitter Tonic likosi pri
pažintas — ir ar jūs žinote šitą 
stebėtiną vaistą? Jis atgaivi
na gyvumą ir energiją ir sun
kią darbo naštą padaro lengva 
kai plunksna, dėlto vaistas, 
ypač ūkininkams pjūties metu 
yra svarbus. Pasirūpinkite 
turėti atsargoje šitų vaistų. 
Visi aptiekoriai parduoda. Jo
seph Triner Co., 1333-1343 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike Įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš- 
' tį ”Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai. 
S. L, P. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 

Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira

šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

Lietuvos Žemlapis 
ištiestas taikos 
konferencijoj.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

ga pasirįžo išdalinti Lietuvos 
žemlapius su naujais nustaty
tais rubežiais savo nariams, 
skaitytojams ir rėmėjams visiš
kai dykai.
Už žemlapį nemokėk nei cento. 

Įsigyk jį dykai.
Kiekvienas LDS. narys pri

kalbinęs naują narį gaus žem
lapį dykai.

Kiekvienas skaitytojas pri
kalbinęs naują skaitytoją ir-gi 
gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris pirks iš 
laikraštį “Darbininką” taip
gi gaus žemlapį dykai.

i Kekvienam, kuris pirks iš 
“Darbininko” Knygyno knygų 
arba iš religiškų daiktų, duosi
me žemlapį dykai.

PIKNIKAS
----- Rengia-----

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 
Bus PĖTNYČIOJE, 

30 D. GEGUŽĖS-MAY, 1919, 
AMERICAN FELT DARŽE 

Kamp. Hyde Park ir Dana Avė. 
HYDE PARK, MASS.

Prasidės kaip 12 valanda 
dieną ir trauksis iki vėlai va
kare.

Tikietai vyrams 35 c. 
Moterims 25c.

Kviečia visus atsilankyti 
Rengimo Komitetas.

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

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

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofi»o Valandas;

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

Nedaliomis iki 4 no pilta. y

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, žarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str Lawrence, Mass.

Tel. Jamaica 1831—W.
Cambridge ’ 235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Speei«<t>fa* paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą ierllno 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo L.IH 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaiea Plain, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GE- f 
RI AUSI A LIETUVIŠKA Į 

APTIEKA.
Sutaisau receptus su di- ’j 

džiausią atida, nežiūrint, ] [ 
ar tie receptai Lietuvos ar j Į 
Amerikos daktarų. Tai | Į 
vienatinė lietuviška aptie- ]! 
ka Bostone ir Massachu- * i 
setts valstijoj. Gyduolių ga-1 ! 
lit gaut, kokios tik pašau- ]| 
lyj yra vartojamos. Galit ! 
reikalaut per laiškus, o aš i 
prisiųsiu per expresą. -

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ! 
226 Broadway, kamp. C St.,< 

; SOUTH BOSTON, MASS. !

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

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. Manox kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta galt ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

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

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

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

BeU Fhone Dickinton 39P5 H

Gera proga įsgiyti Lietuvos | Tel. S. Boston 21014 ir 21013;
1 • J 1 • I • * I

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuira sulaiką p'.iuku alinki

me, praialina pleiskana*, niežėjimą 
odos galvos, auIrina plaukas priduoda 
ma Jėma reikti in u* maisto.

Dermafuira padarys ksd Justi plau
kai bus tankus ivelnus ir skaistus.

Oda Juaū Kalvoje bus tyra, pleis
kanos ižnyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pal
tį sūria dykai Ubandymui sampala.

Prisiųskite M e. stampomis persiun 
timo lėžu, gausi išbandymai dežiute 
Dermafuro* ir brHiura.

ARGI L SPECIALTIES CO.
80 X 87. PHILADELPHIA. PA.

žemlapį dykai.




