
MILŽINIŠKAS

Amerikon Koncertas ir Balius

Ateinantį Panedelį Vasario 17 d. nuo 9 vai. ryto

Žiūrėk | geltoną C & R iškabą, kuri reiškia nupiginimą

išdirbėjai užpildyti

Mąstyk Mąstyk

VAIKŲ 500 AKSOMITO SIUTAI

ir šimtai kitą nupiginimą visiškai gerą.

Amerikos Raudonasis Kry

Broadway cor. F St

Iš Liepojaus pranešama, jog 
ačiū finą ir estoną kariuome- 
nią veikimui visa Estonija pa- 
liuosuota nuo bolševiką.

švelnūs atbalsiai žiemos priverčia iš-

mūsą puikiausios Pratuštinimo ir Atlie- 
sutaupome ir vertes

Amerikos lietuvių 
delegatai Londone

Tokiose aplinkybėse — taikos nustatymas 
dirbėjus iki galutino skaičiaus — tavorą išduoti dabar mes esame gatavi ir pradeda 
me išanksto prie NEPAPRASTAI ŽEMOS KAINOS PASIŪLIJIMAI.

REIKALAVIMUS PADIDINO
Francija padidino reikalavi

mus, kuomet paaiškėjo, kad 
Austrija jungiasi prie Vokieti
jos. Reikalauja, . kad Saar 
klonis būtą duotas Francijai, 
Poznanius ir Dancigas Lenki
jai ir taip-gi, kad visi Reino 
laivai ir dabar Vokietijoj sta
tomieji laivai būtą pavesti 
Francijai.

Paryžiuje latvią ir estoną de
legacijos paskelbė, jog sutinka 
dalyvauti konferencijoj ant 
Prinkipo salos, kur turėtą su
važiuoti visą Rusijos partiją ir 
tautą atstovai. Bet latviai ir 
estonai reikalauja, kad bolševi
kai atsitrauktą iš Latvijos, Be 
t o' latviai ir estonai apreiškė 
stovį už visišką neprigulmybę.

ir
Subatomi3 
Vakarais

Tel. S. B. 1

KRAUTUVE 
ATDARA 

Panedeliais

GAUDYS VISOSE 
VALSTIJOSE.

Valdžia pradės ablavą ant 
negeistiną asmeną visose val
stijose. Tos' rūšies asmenys 
svetimtaučiai bus deportuoja
mi.

REVOLIUCIJA RUMUNIJOJ
Abelnas -sukilimas prasidėjo 

Rumunijoj. Karalius Ferdi
nandas sužeistas, kuomet no
rėjo iš Bueharesto bėgti į Jas- 
sus. Rumunijos armijoj dis
ciplina mažta.

Taupumas Yra Jūsų—Ateik Pra^j^m™,tSs

BUS DEPORTUOTA APIE
6.000.

Iš Suv. Valstiją bus depor
tuota apie 6.000 ateivią. Bus 
nugabenti į tas šalis, iš kur at
keliavo. Tarp tokią asmeną 
yra anarchistą ir kitokią ne
geistiną asmeną. Ateiviai ai
doblistai ir-gi bus deportuoti.

Organas Am. Lietuvią Rymo-kataliką šv. Juozapo Darbininką Sąjungos.TeL *• B“‘“ 630 No. 19 Į 49 9

SUSIPEŠĖ.
Iš vakarinią valstiją New 

Yorkan atgabenti aidoblistai ir 
bolševikai susipešė., Peštynės 
kilo, kuomet ant vieno sušuk
ta, kad jis reikia užmušti, nes 
esąs šnipas. Kaikurie tapo la
bai sumušti.

pinta Amerikos spaudoje.
Patirta, kad “Washington 

Star” redaktorius laiko pas
kaitas apie šios karės iškeltus 
dalykus. Viena iš jo paskaitą 
buvo apie Rusiją. Mūsą pa
sirūpinta, kad kalbėdamas a- 
pie Rusiją tinkamai apie Lie
tuvą atsilieptą.

Laike paskaitos prelegentas 
pusėtinai laiko pašventė Lietu
vos reikalams. Puikiai nu
piešė Lietuvos istoriją ir jos 
dabartinius siekinius, parodė 
žemlapį ir apibrėžius inimda- 
mas ir Mažają Lietuvą. Pa
stebėjo, kad taikos kongre
sas labai lengvai galėtą išrišti 
Prūsijos klausimą, vakarinę 
dalį lenkams atiduodamas, o 
rytinę dalį priskirdamas prie 
Lietuvos,’ nes ta dalis Lietu
vai priklausanti. Prelegen
tas kalbėdamas apie Lietuvos 
praeitį apkaltino lenkus už 
Lietuvos puolimą.

Po paskaitą išdalinta daug 
brošiurėlią apie Lietuvą anglą 
kalboje, Lietuvią Informaci
jos Biuro išleistą, prelegentas 
patsai patarė klausytojams 
šias brošiūrėles perskaityti.

To paties redaktoriaus rū
pesniu, jo redaguojamame lai
kraštyje tilpo gražus editori- žius apsiėmė pagelbėti Rusijos 
jalas apie Lietuvą. nelaisviems Vokietijoj. Tą ne-

Siberijoj priešbolševikiškos 
Rusijos partijos kviečia Japo
niją, .prigelbėti -nuversti bolše
vikus. Už tai prižada Siberi- 
jos geležinkelį, Mandžuriją ir 
žada kitas koncesijas. Siberi- 
joj už tai varoma smarki pro
paganda. Sakoma, kad tal
kininkai apleido Rusiją, tai jai 
reikia kitur pagelbos ieškoti.

LEGAL STAMPS 
prie visą pirkimą^ 

Atsinešk Pilną 
Štampą Knygutę 

C/a
Mes duosime $2.50 
tavorą arba $2.00 

pinigais

James M. Keyes 
Advokatas

(George Washington Birthday) 

LIETUVIŲ SALĖJE,

Didžiausia tos rūšies Z^| Q Jt T Į'
So. Bostono istorijoje I IC Į j|j

musą pus-metinė - ■
Šeimininkės iš artimiausiu ir tolimiausią 
karną Išpardavimo šiuos metus stovi už didžiausius pinigus 
duodame negu kada pirmiaus. ____

LEIS MOBILIZUOTI
Tikimasi, kad Vokietijos 

Steigiamasis Seimas pritars 
šaukimui vyrą iki 35 metą am
žiaus armijon.

tovybės Europoje. Viena, iš dono:
tą kablegramą buvo užklausia- “arrived safely. Represen 
mas p. Mastauskas, ar dabar tation none here. Trving t< 
Paryžiuje esanti Lietuvos dele- establish provisional commit 
gacija turi įgaliojimą nuo Lai- tee, Šliupas as head. I an 
kinosios valdžios Lietuvoje, preparing depart to Paris 
Toje pat kablegramoje buvo Send hundred copies Senatį 
pabrėžta, kad mes nepripažin- public document No. 305 t< 
sii-i jokios viršiausios tarybos, Paris and London. Direc 
kuri nedirbtą išvien su Lietu- newspapers and publication: 
vos valdžia. Sekanti kableg- to both committees. Push oui 
rama nuo p. Mastausko yra at- case in Senate. Funds muši 
sakymas į viršminėtąją. be centralized in Executiv<

“Čia esanti Olšauskas, Se- Committee and money a vai 
maško, Daujotas ir Rozenbaum lable Torwarded inriŠbdiateh 
turi įgaliojimus su premiero to Paris. — Lithuania needs 
Valdemaro parašu. Nauju pre- money for volunteers. Bolshe 
mieru yra Šleževičius, o Vai- viks defeated at ShauĮi. Mj 
demaras lieka užrubežinią da- personai resources exhausteč 
lyką Ministerių. and information 'to you by

Taip-gi gauta sękanti kable- cable will be persimonious 
grama iš Paryžiaus, po kuria Adress 27 Torrington Sąuare 
pasirašo visi asmenįs, įvardin- London.” 
ti viršminėtoje kablegramoje. Narnshevitrh

“Delegacija turi įgaliojimus rrarusnevitcn
nuo Valdemaro. Mes pilnai Feb. 9, 1919.
remiame ir reprezentuojame Virš tilpusios kablegramos 
dabartinę Lietuvos valdžią, yra gana aiškios ir gana gerai 
Dabartinis kabinetas šią dele- dalykus nušviečia, mes ne- 
gaciją užgyrė. Kadangi Vili- matėm reikalingu ją aiškini- 
mavich neteisingai .šią delega- mą daryti. Reikia pastebėti, 
riją perstatė kaipo revoliucijo- kad vasario 9 d. užrubežiniuo- 
nierišką, delegacija protestuo- se pranešimuose presoje pažy- 
ja prie jo tokį pasielgimą ir mėta, kad Lietuvią kariuome- 
atsisako su juo dirbti. Vili- nė narsiai kariauja ir keletą 
mavieh dar nėra davęs delega- kartą bolševikus sumušė. Pa
či jai pinigą.” sėkmė lietuvią karei vi jos yra

Šiomis dienomis gauta suvė- ta. kad bolševikai traukiasi 
luotas rašytas sausio 12 d. pra- iš Vilniaus.
nešimas nuo p K. Pakšto iš patariu apie Ueton.
Šveicarijos. Kadangi jame ran- r „
dasi įdomią žinią apie Lietu- Apart kitą dalyką Wash- 
vą, todėl ją čia ištisai paduo- mgtone dedama pastangos, 
dame. . kad kuotankiausia ką nors a-
“Alšauskas, Rozenbaum, Dan- pie Lietuvą svetimtaučių 
jotas ir Semaško jau mieste spaudos patalpinti. Pastan- 
Apa (Belgijoje)-ir rūpinasi į gos yra nebe pasekmių: beveik 
akredituoti Lietuvos Tarybos kas diena kas nors būna patal-

pasiuntinį Paryžiuje. jiems nebesiąskite.
Latvija atsiuntė pasiuntinį ,2..Pas tas su Lietu- 

Lietuvon ir Lietuva nusiuntė va a t g i j a.
Latvijon. .Laiškai Lietuvon pasiunčia^

Daumantas akredituotas mi- P61 Lietuvią Pasiuntinybę 
nisteriu-plenipotencijariu. prie Berlyne.
Šveicarą valdžios. Rašykite du konvertu: -

Sausio 3 d. vokiečiai išėjo iš pirmas, ieškomo žmogaus Lie- 
Vilniaus, o saTisio 6 d. Vilnią tuvoje aiškus adresas jijin įdė- 
užėmė bolševikai. Lietuvos Irite laišką (Lietuvon siunčia- 
valdžia persikėlė Kaunan ir or- m^) kitas: Jurgis Savickis z— 
ganizuoja pasipriešinimą prieš Lietuvią Centro Kom. Įgalioti- 
bolševikus. nis Kopenhagoje — Box 214

Sulig telegramos iš sausio 12 Uopenhagen Denmark. Jokią 
d., gautos iš Lietuvos pasiun- pastaženslią šiuom tarpu ne- 
t-inv^bos TšptI i tic * dtOcrfcG* *

Vokiečiai dar kartą baisiai 3. Kad užmezgus kuoarti- 
apgavo Lietuvos Tarybą; pa- miausius ryš.us su Lietuva iki 
žadėjo, o kritiškoje valandoje t*3321 laikui kol neįvyks visa: 
atsisakė-parduoti Lietuviams normalus susisiekimas su Lie 
ginklą. Tad Bolševikai jau tuva galima užsisakyti laikra- 
eina į Šiaulius iš šiaurės ir į•'S&ai iš Lietuvos: _ “Lietuvos 
Kaišedorius iš ryttj. Lietuvos Aidą,” “Tėvynės Sargą,’ 
valdžia tu rėš keltis kurnors ‘ ‘ Darbininku Balsą, ’ ‘ ‘ Ūkiniu 
iš Kauno, nes tas miestas at- ką,” “Lietuvos ūkininką’ 
virame pavojuje. (Bortkevičienės), “Noviny Li

Ypač be jokio pasigailėjimo tewskie” ir kt. Kainos sun 
mauna žmones bolševiku nu- ku nustatyti. Tik atsiuntu

350 Broadway, So. Boston, Mass

PRANEŠIMAI IŠ WASH- 
INGTONO.

Pasirodęs Amerikos spaudo
je pranešimas, būk. Lietuvos 
Ministerią pirmininkas kreipę
sis prie lenką, prašydamas pa
gelbos nuo bolševiką apsiginti, 
labai lietuvius nustebino, nes 
gerai žinom, kaip vieni, taip 
ir kiti, yra aršiausiais Lietu
vos priešais. Tiesą pasakius, 
mes ne tik nusistebėjom bet ne
tikėjom, kad tas būtą daroma. 
Tuojaus spėjom, kad bene bus 
tik lenką paleistasai gandas 
taikomas lietuvius pažeminti. 
Sprendžiant iš vėliausią užru- 
bežinės presos pranešimą, ro
dos, dalykas aiškėja. Prane
šama, kad Paryžiun pribuvo 
lietuvią delegacija su grafu 
Puttkammer priešakyje. Dele
gacija pribuvus iš Vilniaus, 
kad kooperuoti su Paryžiuje e- 
sančiu lenką nacijonalią komi
tetu, kad iš Lietuvos ir Len
kijos sudarius federaciją.

-Šis pranešimas šiek tiek nu
šviečia lenką vėliausias pastan
gas Lietuvą paglemžti. Bus 
tai lenką susidaręs komitetas 
Lietuvoje, kuris Lietuvos val
džios vardu bus prašęs lenką, 
pagelbos Lietuvą nuo bolševiką 
“apginti.” Bene tas pats ko
mitetas ir minėtą delegaciją 
Paryžiun pasiuntė.

Paskutiniame pranešime pa
davėme visą pluoštą kablegra- 
mu iš susinešimą tarp Tarybą

324 River Street, Haverhill, Mass.

Dalyvaus 4 chorai: Vietinis Nemuno, Šv. Cici- 
lijos iš Lavrence’o, Šv. Juozapo parap. iš Loveli 
ir N. P. P. Švč. parap. iš Cambridge. Atsižymėju
sios N. Anglijoje solistės ir solistai dainuos. •
Koncertas prasidės 3:30 P. M., Balius 7:30 P. M.

Visi širdingai prašomi atsilankyti.
Nemuno Choro Valdyba

PRAŠO JAPONIJOS 
TALKOS.
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galima atleisti, kurie aukavo į 
“tautiečių” fondų, tai tikre
nybėje nei cento Lietuvai neda
vė tik 4.400. x

Tai tokios pas mus naujienė
lės.

Eina iš So. Boston’o utarnin- 
rais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali-
kų ŠV. Juozapo Darbininkų Sų-

“DARBININKAS”
■fc

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa- 

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso-

x dstion of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Yearly....................................... $3.00
Boston and suburbs ................4.00
S months.................................... 1.50
Foreigo countries yearly ... .4.25

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

k

PRIfi SO. BOSTONO LIETU- 
VIŲ SUMANYMO SEIMĄ 

ŠAUKTI.
X

Vasario 9 dienų So. Bostono 
lietuviški] draugijų atstovų ir 
veikėjų konferencijoje, bemaž 
visiems katalikams balsuojant 
prieš, nutarta šaukti Amerikos 
lietuvių “pašelpinis” seimas, 
kuriame suieškoti būdus ir ke
lius kaip Lietuvai drabužių ir 
maisto pristatyti iš Amerikos. 
Jei tų sumanymų So. Bostono 
lietuviai būtų iškėlę keli metai 
atgal, kol mūsų visuomenė dar 
nebuvo suorganizuota, gal ji
sai būtų buvęs geras ir vykina
mas. Dabar-gi Amerikos lie
tuviams turint savo Fondus, 
Tarybas ir Pįldomųjį Komite
tų, naujų seimų šaukimui ne
simato pamato. Tarybos su 
Pildomuoju Komitetu prieša
kyj gali lengvai tuo reikalu pa
sirūpinti ir surasti būdus, kaip 
Lietuvai maisto ir drabužių 
pasiųsti. Tos įstaigos, kaip 
mums žinoma, šiuo svarbiu 
klausimu ir rūpinasi. So. Bos- 

_tono lietuviams vietoj kalbų a- 
pie pašelpinius seimus geriau
sia tiktų savo gražius sumany
mus ir pienus pasiųsti Tarybų 
Pildomajam Komitetui, kuris 
tuos dalykus apsvarstęs ir pra
dėtų smarkiau šioje srytyje 
veikti.

- Naujus seimus Šaukti, nau
jas įstaigas tverti bereikalin
gas laiko ir pinigų gaišinimas. 
So. Bostono lietuvių gražiam

. Toji nuomonė, kad darbas 
yra žmogui parėmimu negalė
jo. užsilaikyti Bažnyčioje, ku
rios įsteigėjas Jėzus pats dir
bo rankų darbus. Bažnyčia su 
ypatinga meile mylėjo vargšų 
vergų. Dauguma iš jos vai
kų išpradžios buvo vergai. 
Kada taip palengvino santy
kius tarpe vergų ir ponų, Baž
nyčia jau -galėjo prikalbinti 
ponus, idant visai paliuosuotų 
vergus. Taip tatai išpaleng- 
va^he revoliucijos, be keršto 
ir be kraujo praliejimo Ji pa
naikino vergi jų iš pasaulio.

Viduriniais amžiais vėl iški
lo darbininkų klausimas. Di
dikai kurie valdė Europų pa
norėjo prispausti darbininkus 
gyvenančius miestuose po jų 
valdžia. Kad užkirtus kelių 
neteisingiems didikų reikala
vimams Bažnyčia įsteigė darbi- 
ninki] draugijas. . Šitos drau
gijos išpradžios, buvo grynai 
religijinės, bet paskui Bažny
čia jas perdirbo kad apsaugo
jus darbininkus nuo išnaudoji
mo. Kiekviena toki draugija 
kiekviename mieste turėjo vi
sus darbininkus-bendro amato 
savo nariais, jfe tvirtai laikėsi 
susiorganizavę krikščioniškais 
pamatais ir valdėsi persiėmę ti
kybiniais ir šeimyniškais jaus
mais. Kiekviena toki draugi
ja turėjo monopolį vienam 
amatui tame mieste ir iki smul
kiausiam dalykėliui ji turėjo 
nustačius darbininkams algas 
ir darbo sųlygas. Kiekviena 
draugija rūpinosi medžiagišku 
savo narių gerbūviu ir reikale 
jų šeimynoms teikė pagelbų, 
laike ligos, mirties, senatvės 
ir bedarbės ir net kuomet na
riai patekdavo į kalėjimų drau
gija šelpdavo juos. Ačiū toms 
draugijoms • Bažnyčios įsteig
toms — darbas buvo brangina
mas ir aukštai laikomas, dar
bininkai buvo patenkinti, algos 
buvo geros ir nuolatinis, per
sunkus darbas ir ilgos valan
dos buvo uždraustos, streikas 
nebuvo reikalingas, šeimynos 
darbininkų gyveno vienybėje 
ir buvo linksmos, o tas pasibai
sėtinas atsitikimas, kad svei
kas žmogus badu numirtų ne
buvo žinomas; dvasia gi tikė
jimo, teisingumo ir meilės pa

v*

».Kt
v*maistu ir drabužiais nuošir

džiai pritariame. Bet nema
tome reikalo seimo šaukti. 
Drabužius ir be seimo kiekvie- 
na Amerikos lietuviu kolonija 
galėtu pradėti rinkti ir palai
kyti juos iki tol, kol bus gali
ma pasiųsti Tėvynėn arba dar 
geriaus būtų pavesti juos Fon
dams globoti. O kaip atsida
rys keliai Fondai ir maisto Lie
tuvai parūpins ir drabužius pa
siųs, tik tiems fondams nesi- 
gailėkim aukų.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė, “Lithuanian and American 
Trading Company,” “Lithua
nian Sales Corporotion” ir ki
tos bendrovės, jei tokios rastų
si Amerikoje, mielai sutiks pa
tarpininkauti drabužių ir mais'- 
to persiuntimui Lietuvon.

Mums dabar ne seimo, bet 
darbo reikia.

mi darbininkų reikalus, 
koki nauja dvasia apėmė Baž
nyčių po visų pasaulį; daugy
bė kunigų ir .šiaip jau susipra
tusių katalikų visokių luomų 
ir profesijų, į 
bajorai, pirkliai, amatninkai, 
visi sekdami Kristaus pėdomis 
pasišventė užstoti už skriau
džiamųjų reikalus, gindami jų 
teises, vienydami į unijas. 
Šitie tūkstančiai rimtų kri
kščionių veikėjų, vyskupų, ku-'j' 
ni’gų ir pąsauliniij 1891 metais 
atrado sau vadų ir ne kų kitų 
kaip tik Kristaus atstovų ant 
žemės, Popiežių Leonų XUI, 
kuris tat ir išleido savo garsin
gų enciklikų: “Rerum Nova- 
rum.” Visas pasaulis su do- 
ma klausėsi balso Kristaus vie
tininko, klausėsi karaliai, val
dininkai, diplomatai ir žmo
nės visokio luomo, įvairių pa- 

ir mokslininkai ir pras- 
klausėsi ir tie kurie ne- 

katalikų Bažnyčios na- 
ir jie su pagarba atkrei-

ra šaltiniu, iš kurio išplaukia 
taip daug žmonijai naudos, jog 
vargiai ar begalėtų jinai dau
giaus atnešti’ pasauliui gero 
jeigu būtų įsteigta vien tik tam 
kad tarnautų liglaikiniai žmo
nių laimei.
. “Yra tai stebėtinas dalykas, 
— rašo Montesųuieu, jog kata
likų Bažnyčia, kurios, rodos,

ponai/ didikai, tikslu yra ateinančio gyvenimo
laimė, yra taip-pat priežasti
mi ir mūsų laikinės šiame gy
venime laimės.”

M. Durys.
(Galas)

Vokietijoje, rašė:

žiūri] 
tieji; 
buvo 
riais, 
pė domų į Popiežiaus žodžius.

Anglikonų yyskupai iš Man- 
chester skaitlingame susirinki
me ipasakė: “Popiežius aiš
kiausiai nurodę mūsų visuome
nės gyvenimo ligų, jo turime 
klausyti, — kitaip pasaulis tu
rės supkiai nukentėti už savo 
apsileidimų. ’ ’Laikrašti s “ Vor- 
waerts,” žymiausias socijalis
tų organas
“Popiežius pirmiau už valdo
nus ir visokias civilizuoto pa
saulio valdžias išrišo socijalį 
klausimų”... M. Barres Fran
cijos rašė jas, liberalas, sako: 
“Dabar, kuomet pasirodė en 
ciklika, aš negaliu įsivaizdin
ti, kaip galėtų rasties anti-kle- 
rikalų. Tegul dar pereis ke
letą metų, o visos senos neapy
kantos turės išnykti ir demo
kratija daugiaus nebelaikys 
kunigo savo priešu.”

Popiežius savo Enciklikoje 
aiškina dėsnius visuomenės 
tvarkos ir krikščioniškos dory
bės. Jis riša klausimus eko
nomijos, algų, darbo, organiza
vimosi, uždarbio, ir visus ki
tus klausimus paliečiančius 
žmonių dabartinį padėjimų.

Pasirodžius Encyklikai—vi
sų tautų vyskupai išleidžia sa
vo aplinkraščius atsišaukdami 
į dvasiškijų ir visų katalikų vi-

taikė tvarką ir santaiką žmo- suomenę, darbai nž

MONTELLO, MASS.
Tautos Fondo 36 skyriaus 

kolektoriai per namus einant 
surinko $159.83.

Kolektoriai A. Nauševičius 
ir A. Barnatavičius.

Aukotojai po $5.: Veronika 
Prietelsienė, Autose Šulanskie- 
nė, M. Bernatavičius ir Vinc. 
Česnulevičiūtė, Klimas Kvara- 
ciejus $2, Juozas Treinavičius 
ir Agota Valentukiavičienė po 
$1, Emilija Povilonienė ir Gra
silda Baronienė po 50c., Juo
zas Valentukiavičius 25c.; Išvi
so $25.25.

Kolektoriai Vincas Miliaus
kas ir Ona Samsoniutė.
Zigmas Akstinas.......... $10.00

Pranas _Jančiunas, Albina 
Viščiuniutė ir Juozas Belkus 
po $5, Jieva Jurkevičienė $3, 
Marcelė Miliauskienė, Vincas 
Miliauskas ir Klimas Treinavi
čius po $52, Juozas Ikasala, 
Andrius Kasparas, Kotrina Si- 
darienė, Petras Liuolia, Rožė 
Bolivičienė, Malvina Aksei- 
nienė, Vincas Kalpokas, Teofi
lė Akscinienė, Feliksas Radze
vičius, Pranas Vizbarą, Izido
rius A^itara s, Adolfas Savaitis, 
L. Jarmalavičius, Kazys Ver- 
večka ir Simonas Volungevi
čius po $1; Mare Kvedarienė, 
Adolfas Baublis ir Jonas Jaš- 
kevičius po 50c.; K. Sauliavi- 
čiųs 30c.; Kaz. Aukštuolis, Pet
ras Slankus, Jonas Česnulevi
čius ir E. Banbenikįs po 25c.

Kolektoriai Jonas Jaškelia- 
vičius ir Juozas Miškinis.

Aukavo S. Sviokla ir Viktė 
Pranaitė po $10, Anfanas Vit
kauskas $5, Jonas Pietaris 50c. 
Išviso $25.00

Kolektoriai S. Petrulevičiu- 
tė ir A. Bačiuniutė.

Aukavo Stanislova Petravi
čiūtė, Apalionija Račiuniutė ir 
Jurgis Puidokas po $5'; Pran
ciška Kuprienč $2; Povilas Go-

• 1

; Kas girdėti lietuvių kolonijose. į

muistančiai darbuotasi toliau. 
Ten Buvęs.

MINERSVILLE, PA. 
Aukos Šv. Pranciškaus para

pijos dėl Laisvos Lietuvos.
Kun. J. Dumčius.......
Adomas Paulauskas .. 
L. Vyčių 39 kp............
Vincas Lukoševičius . 
Jonas Žukauskas .. . 
Pranas Aukštakalnis . 
Agota Žieviutė.........
Stasys Liasuskas.......
Juozas Slavickas.......
Petras Jankauskas ... 
Jonas Mikutavičius .. 
Henrikas Lisauskas .. 
Tarnas Kiževičius .. . 

" i Vincas Brusokas.......
Jurgis Tamulevičius . 
Lucia Tamulevičigpė . 
Antanas Visockis ....

Po $5.00 į Antanas Zienkevi- 
čius, Augustinas Šakalis, Jo
nas Karpinskas, Elzbieta Mo- 
razienė, Agota Akevičiutė, 
Pranciška Salvkliutė, Marė Be- 
liunienė, Ona Sartauskienė, 
Ona Sitkuvienė, Juozas Bal
sys, Marė Kiževičienė, Mikl
ias Dabryšius, Pranas Pūkas, 
Kazys Vezelis, Jokūbas Mic
kus, Martinas Grigaitis, Vin
cas Šaulinskas, Petras Bara
nauskas, Saliamonas Stasiu- 
laitis, Aleksandra Grigonis, 
Vincas Simanonis, Antanas A- 
leksas, Ambraziejus Juodvir
šis, Juozas Palubinskas, Ado
mas Rinkevičius, Veronika Zi- 
mantienė, Marė Kaminskienė, 
Ona Supranavičienė, Anta
nas Kulbickas, Pijus Ignatavi
čius, Vincas Sabaliauskas, 
Aleksandra Tamkūnas, Juozas 
Mickus, Anielė Goberienė, Ma
rė Burinskienė, Silvestras Mic
kus, Mikolas Jaiieliunas, Mar
tinas Krušnauskas, Morta Vai- 
tiekaitienė, Juozas Lozoravi- 
čius, Jonas Sėmenis, Juozas 
Morkūnas, Antanas Miluša, 
Marcelius Bagdonavičius, Jo
nas Palubinskas, Ona Gibavi- 
čienė, Jurgis Degutis, Pranas 
Kamarauskas, Petras Sausa- 
navičius, Pranas Ragauskas, 
Simonas Žilionis, Jotubąs Kul- 
Jjickas, Antanas Kazlauskas, 
Mikolas Samuolis, Simonas 
Rudzevičius; smulkių $312; sy
kiu $2032.00

J. Mikutavičius. 
Papildymas.

z"''

Dar prie Minersville, Pa. pa
rapijos aukų dėl Laisvos Lie-

$100.00
-.100.00
'.100.00
. .55.00
. .52.00
..25,00
..20.00
..13.00
<.10.00
..10.00
. .10.00
. .10.00
..10.00
. .10.00
. .10.00

.. .10.00
..10.00

t
/ Volungėlis.
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NEWARK, N. J. 
Vyčiai įsijudino.

L. Vyčių 29-ta kuopa ir lig 
šiol buvo viena iš gyviausių 
Newarkiečių tarpe, bet pasku
tiniuoju laiku, vyčiai visu 
smarkumu griebėsi darbo. L. 
Vyčių 29-tos kuopos nariai be
veik visi pasižadėjo šį metų 
kodaugiausia pašvęsti Vyčių 
organizacijos ir abelnai katali
kiško jaunimo reikalams.

Pirmučiausis uždavinis bus 
sutraukti visų Newarko katali
kiškų jaunimų po L. Vyčių vė
liava. Kad tas darbas pasek
mingai sektųsi, stegtasi pra
šalinti visas kliūtis, kurios kų 
nors kenkia. Skyrių veikimas 
sutvarkytas geriausia kaip ga
lima.

Vyčių choro mokyto jum pa
kviestas vienas iš gabiausių 
šioj apielinkėj chorvedžių ir 
dainininkų p.. Jonas Banis iš 
Brooklyn, N. Y., kuris kas ket- 
vergo vakare Lietuvių Svetai 
nėj duoda dainų lekcijas ir 
chorų mokina. Choras pasek
mingai pažanguoja. Yra vil
tis, kad tokiam gabiam choro 
mokytojui jį mokinant, choras 
greit iškils ir užims pirmų vie
tų. Vyčių benas, išvargęs ke
letu metų galutinai atsistojo 
ant savo papėdės ir dabar jau 
drųsiai žiūri į laimingų ateiti.

Ncsykį gal ir pačiai kuopai 
nekaip smagu buvo nuolat be
mokant mėnesinius ir šiaip jau 
mokesčius beno palaikymui. 
Fagaliaus kantrybė ir ištver
mė viskų pergalėjo.

Vasario 16 d. tas pats benas 
rengia didelį koncertų, kur da
lyvaus be beno vietos Vyčių 
choras, iš Harrison, N. J. Biru
tės choras, iš Paterson, N. J. 
Vyčių choras ir Vyčių benas iš 
Patersono.

Scenos skyrius taip-gi nepa
siduoda. Iki po Velyki] bū
tinai manoma perstatyti šie 
veikalui: “Kaip kas išmano, 
taip save gano,” “Aukso Die
vaičiai,” “Brangusis Pabu
čiavimas,” “Žmogžudžiai” ir 
“Vaidelytė” arba “Žemaičių 
Krikštas.” Be šių paminėtų 
skyrių prie Vyčių kuopos dar 
randasi mokykla arba vakari- 
ni ai kursai kas pėtnyčios va
karais. Merginų rankų dar
bo skyrius, gimnastikų ir tt.

Tų visų skyrių užlaikymui, 
Vyčių kuopai kas mėnuo atsei- 
na išmokėti $30.00 kaipo mėne
sinių mokesčių. Abelnai Vy
čių kuopos mėnesiniai mokes
čiai atseina $40.00—$50.00 kas 
mėnuo.

Tie visi mokesčiai yra išmo
kami Vyčių ir abelnai jaunimo 
dailėje lavinimosi reikalams 
(lavinimuose dalyvumų gali 
imti ir nevyčiai be jokio atly- 
ginifno Vyčiams). Prie Vyčių 
kuopos priklausantieji nariai 
kuopai nieko nemoka išskiriant 
kur užsimoka 15 centų centrui, 
už kuriuos gauna organų. Mė
nesinių mokesčių išmokėjimui 
sumą sudaroma iš pelno paren
gtų vakarų. Iš parengtų va
karų pelnas esti beveik visada 
labai mažas. Visų kuopos sky
rių gyvavimų ir palaikymų už
tikrina ir palaiko, tai būrelis 
Vyčių liuosnorių, kurie apsidė- 
ję moka nedėlines mokestis 
skyrių palaikymui. Nedėlines 
mokestis moka po 50 ir po 25 
centus kas nedėlia> Nežiūrint 
tų visų didelių mėnesinių iš
plok esčių Vyčių 29-ta kuopa ir 
Lietuvai per laisvės Savaitę 
aukavo $50.00. Vyčiai kaiku- 
rie šimtines paklojo. I

Vyčiams pradėjus smarkų 
veikimų, jų priešai buvo sujudę 
visokiais būdais daryti Vy
čiams kliūtis. Net ir Dievo bau
smė buvo skiriama, bet pama
čius, kad Vyčiai neatkreipia į 
tai domos, apsiramino.

Aukų Newarkiečrai Lietuvai 
nėr L.S. neperdaugiausia sudė
jo, tik apie $5.500.00. Aukavi- 
me dalyvavo tik 500 ypatų. Ka
dangi Ne vark’e yra apie 5000 
lietuvių tai išeina, kad 4500

- >

ST. LOUIS, MO.

Vyčiai visa širdžia atsidavę 
Tėvynei Lietuvai.

Vasario 2 d. buvo L. Vyčių 
80-tos kuopos susirinkimas, 
kur nutarta Tautos Šventėj, 
Šv. Kazimiero dienoj kovo 4 d. 
surengti gražų vakarų Lietu
vos naudai.

Vakaro programas nutarta 
surengti toks gražus ir įvairus, 
koks tik bus galima, kad būt 
gražiausis. Tame vakare bus 
vaidinimai, prakalbos, dainos, 
dekliamacijos ir kiti įvairumai. 
Bus vaizdelis perstatantis A- 
merikos ir talkininkų pergalę 
šioj karėj, kur dalyvaus ka
reiviai. (Yra čia keletas jų su
grįžusių). Kelios lietuvaitės 
vytės atvaizdins Raudonojo 
Kryžiaus seseles, “Columbia 
Liberty” ir tt. Dar-kitos da
lyvaus Lietuvaičių tautiškuose' 
rūbuose. Bus atvaidinta du 
veikalai “Degtinė” ir “Čigo
nės atsilankymas.”

Kuopa buvo berengusi vaka
rėlį su šokiais, dėl savo nau
dos, bet kad šokių Vengimas 
vasario 16 d. būtų sutrukdęs 
rengimą viršminėto tautos 
šventei vakaro, tai kuopa šo
kius atmetė.

Pelnas minėto vakaro ski
riamas Lietuvai, išgavimui lai
svės. Nors Vyčiams šioj ko
lonijoj yra labai sunku kų nu
veikti, kadangi čia nėra savos 
lietuvių svetainės prie parapi
jos, nėra kur susirinkti la- 
vinties, rengti vakarus, ir tt., 
bet kad vyčiai pasišventė tau
tai ir Bažnyčiai, tai vis-gi su
randa būdus veikimui. Kuo
pa vis stiprėjo, per buvusius 
du susirinkimus prisirašė 4 
nauji nariai, K .Dirsė, K. Stat
kus, Juzė Smailienė ir B. Si- 
mokaitis.

Kp. Kor.
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CHICAGO, ILL.

Bridgeportas.
d. vasario š. m. L. M. D. 

Dr-ja “Kanklės” (Choras
prie parapijos šv. Jurgio) bu
vo surengus koncertų parapijos 
svetainėj. Koncerto progra
mas buvo neilgas, bet labai 
gražus. Publikos buvo tiek, 
kad didelėj salėj net sėdynių 
pritrūko.

Tarpe choristų randasi ge
riausių solistų, daug kartų pa
sižymėjusi poni Janušauskienė. 
Garbė “Kanklių” Chorui už 
stropų darbavimąsi dainų sri
tyje, gi prie to, garbė ir L. Vy- — 
čiams, nes “Kanklių” Choras 
susideda iš L. Vyčių 16-tos 
kuopos narių, jeigu ir neapso- 
liutiškai visi choristai yra Vy
čiai, tai tikrai visi rimtesni 
nariai yra L. Vyčiai ir visuo
menės veikėjai. Pelno apie 
$150. Paskirta parapijos rei
kalams.

Dainos Mylėtojas.
\ .2

FITCHBURG, MASS.

Nepersenai čia buvo išneštas 
protestas prieš-lenkus ir bolše
vikus. Protestas visos publi
kos buvo priimtas. Bet vietos 
cicilikams, Lietuvos nepriete
liams, tas nepatiko. Jie rengia 
“prakalbas,” kad tų atitaisyti. 
Tai matote, kokie išgamos ir 
Lietuvos neprietelių talkinin
kai vra mūsų cicilikai.

J. A. B.

nių viešame’ gyvenime.
Aštuonioliktame šimtmetyje 

kilus keistam liuosybės supra
timui krikščionių-darbininkų 
vienybė nukentėjo; jų draugi
jos nustojo savo senovės dva
sios ir stiprybės. Tuo tarpu 
pasirodo nauji mašinų išradi
mai, garo spėkos vartojimas, 
— kas įveda permainų ir dar
bininkų padėjime. Kur pir- 
miaus reikėjo kelių desėtkų 
darbininkų, tai dabar vienas 
turtingesnis įsitaiso mašinas ir 
fabrikų, apsieina su mažiaus 
darbininkų. Tuomet darbinin
kų draugijos negalėjo išlaiky
ti konkurencijos su fabrikomis 
ir jų nariai priversti buvo eiti 
prašyti darbo pas fabrikos sa
vininkų. Fabrikų gi savinin
kai po intekme liberalų moks
lo ėmė neteisingai su darbinin
kais apsieiti ir juos skriausti, 
priėjo prie to, kad jau darbi
ninkai beveik negalėjo pragy
venti, turėjo dirbti po 18 va
landų į dienų, o už uždarbį ku 
rį gaudavo pramisti negalėjo; 
kad daugiau uždirbus ir pra
gyvenus darbininkai ėmė leis
ti į fabrikas savo moteris ir 
vaikus, kuriuos fabrikantai 
taip-pat nežmoniškai išnaudo
jo. Taip dalykams virtus, 
kas-gi pirmutinis pratiesia pc 
gelbos rankų skriaudžiamiems 
darbininkams? Ir vėl čia atei
na pagelbon Bažnyčia.

Bažnyčios vyskupai, kaip 
antai: Manning Anglijoje, Ko- 
rum ir Ketteler Vokietijoje, 
Langenieux ir Pie Francijoje, 
Gibbons ir Ireland Amerikoje 
ir daugybė pasaulinių katali
kų, kaip: de Mun ir de la Tour 
du Pin Francijoje,-Windthorst 
Vokietijoje, Decurtins Švenca- 
rijoje,

Jonas Rastokas, Ignas Antanaj tu vos. 
vičius, Ona Razumienė, Marė 
Jonuškaitė, Petronė Mančer- 
nienė, Vadas Šarkus ir Ona 
Venckųvienė po $1; Liudvisė 
Kubilienė 50c.; Juozas Petruš
kevičius 25c.; viso $26.75.

darbininkų reikalus ir nurodo 
dėsnius, kokiais savo veikime 
privalo vadovauties. Daugu
ma seminarijų teikia savo mo
kiniams ypatingus kursus iš 
socijalogijos srities. Kunigai 
su savo vyskupų pagelba ima
si veikti darbininkų labui.

Bet dvasiškija nėra tai visa 
Katalikų Bažnyčia. Katalikų 
Bažnyčia yra tai organizacija 
susidedanti iš visų tikinčiųjų, 
o todėl ir paprasti žmonės yra 
taip-pat jos nariai kaip ir ku
nigai. Kristus per savo ats
tovų šaukia visus savo žmones, 
nevien tik kunigus, prisidėti 
prie šio garbingo darbo.
• Daugelis jau atsiliepė ant to 
šauksmo, ir pasirodė prakil
nūs darbai. Atsirado prieg
laudų, ligonbučių .barnų; šei- 
mininkystės mokyklų dėl mer
gaičių, amatų mokyklų dėl vai
kų ir mergaičių;* jaunuome
nės draugijos, moterų draugi
jos,—visokios pašelpinės drau
gijos. Ko-operatyviškos krau
tuvės, paskolų fondai, pigios 
valgyklos ir pigūs butai bėd- 
niems; darbo biurai, unijos ir 
daugelis kitokių įstaigų ir 
organizacijų, kurių visų vie-" 
nas tikslas: nešti pagelbų ir pa- 
šelpų biedniems ir darbo žmo
nėms. Dauguma tokių įstai
gų ir organizacijų yra sutver
ta kunigų triusu, pastangomis 
ir lėšomis.

Ir tas ramus kultūros dar
bas, ' kuris neardo bet stato, 
išpalengva eis kas-kart pirmyn 
ir geryn, kas kart daugiaus at
rasdamas darbininkų iš tarpo 
žmonių tiesų ir dorų mylinčių.

Bažnyčios pirmutiniu tikslu 
ir užduotimi yra žmonių sielų 
išganymas. Tečiaus, kaip ma
tėme, ir srityje grynai žemiš- 

rų bei reikalų, jinai y-

Mergaičių Dr-stė............ 10.00
Adomas Lukšaitis.............5.00
Petras. Edukynas..............5.00
Andrius Petrikas........... .5.00
Jurgis Kupčinskas ......5.00 
A. Jonaitis....................... 5.00

$10 pridėti dar prie skait- 
liaus, tokiu būdu bus $2042.

O $25 priskaityti prie stam
besnių aukotojų, nes jų vardai 
buvo praleisti, tai-gi smulkių 
aukų turi būti mažiaus, ne 312, 
bet $287. /

J. Mikutavičius.

NEW HAVEN, CONN.
Laike Ketvirtos Laisvės Pa

skolos šios kolonijos lietuviai 
pirko bondsų per Lietuvių Ko
mitetų už $19.50, gi per sve
timtaučius ir dirbtuvėse pirkta 
už $6.500. •

Taip kad ketvirtos laisvės 
paskolos New Haveno lietuviai 
paskolino Dėdei Šamui viso 
$25.550.

Žinutė truputį suvėlinta dėl 
to, kad nebuvo galiam grei
tai sužinoti tuos, kurie pirko 
ne per Lietuvių Komitetų. Lie
tuviai katalikai arti už $5.000 
bondsų pavedė Tautos Fondui. 
Ar kiti taip padarys?

Lietuvių Komiteto Sekret.
— J. J: Mačiulaitis.
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SPRINGFIELD, MASS.
Iš Springfieldo niekados ne

matyti jokios žinutės. Rodos, 
kad čia nėra nei jokio lietuvio. 
Bet po teisybei čia lietuvių y- 
ra ir jie pradeda darbuotis, o 
ypač jaunimas kaip susisukę 
naujo veikėjo p. V. Kanclierio, 
kuris atvažiavo lapkričio mė
nesį. Jis čia pasidarbavo su
tverdamas chorų po vardu “Bi
rutė.” Šiuo kartu susideda iš 
25 ypatų. Su laiku tikimės, kad 
pasididys choras narių skai
čiumi. Matyt Springfieldo jau
nimas labai darbuojasi, kad 
per tokį trumpų laikų suren
gia koncertų. Sausio 18 d. bu
vo tokis koncertas, kokio šiam 
kampelyje nebuvo. Apie kon
certo nusi sekimų daug nerašy
siu. Pasakysiu, kad rankų 
plojimas buvo didelis. Nie
kas nesitikėjo, kad taip grei
tu laiku tokias puikias dainas 
taip puikiai sudainuos. Kon
certe buvo apie 500 žmonių. 
Buvo girdima, kad choras ne
lauktų ilgai ir kitų koncertą 
surengtų. Choras turėjo 19 
d. sausio surinkimų, tai ir nu
tarė greitu laiku surengti kon
certų ir lošti teatrų.

t ’
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KAS GIMDO NERAMUMĄ.

Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius Frank Morison 
rašo:

‘Aš tikiu, jog svarbiausia 
soči jai io neramumo priežastis 
yra b e sąžiningas godumas tū
lų mūsų didžiųjų darbdavių, 
kurie atsisako mokėti gyvena
mų algų, stovi už ilgas valan
das ir neleidžia savo darbinin
kams į legales organizacijas 
savo darbo sąlygų pagerini- 
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JTŲ LYGOS SOSTINĘ.
utų Lygos konstitucija jau 

i taisyti. Spėjama, jog 
tinopolis būsiųs sostine 

Kas du ar tris mėne- 
įs didžiųjų ir mažųjų tautų

DETROIT, MICH.
6 d. vasario Lietuvos Vyčių 

79 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų. Atsilankė gražus 
būrelis narių, kuriems labiau
sia rūpi Vyčių organizacija. 
Komitetai išdavė atskaitų iš 
praėjusio vakaro, kurs buvo 
25 d. sausio. Pranešė, kad li
ko gerokai pelno. Toliaus bu
vo svarstyta, kų daryti su vie
tiniu klebonu, kuris po svetim
taučių laikraščius išvadino vy
čius anarchistais ir bolševi
kais. Tas dalykas pavesta val
dybai. Toliąus buvo rinki
mai darbininkų ant ateinančio 
vakaro, kuris bus subatoje, 15 
d. vasario salėj ant kampo Mi- 
chigan ir 27 gatvių.

Jis.

WESTFIELD, MASS.

Šv. Kazimierd parapijos bu
vo surengti fėrai parapijos 
naudai. Pradžia buvo 25 d. 
sausio. Tęsėsi per 6 vakarus, 
iki 1 d. vasario. Labai gerai 
nusisekė. Gryno pelno atliko 
$900. Labai rūpestingai bu
vo surinkta įvairiausių dalykų. 

Westfieldietis.

Red. prierašas. Korespon
dentas rašė, jog fėruose buvę 
svaigalų ir net labai daug. Jei 
ištikro taip buvo, tai reikia 
apgailėti.
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Dovana Visiems Dykai

NAUDOKIS? VĖLIAUSIO
MIS ŽINIOMIS SKAITYDA
MAS “DARBININKĄ

TEATRAS IR PRAKALBOS!

Karė visais frontais atsinaujino

Naujos atakos.

Apsaugok viešpatie, neturėjo ^ip pems sunku būtų pragy. 
tos minties karę užbaigti b^venti Dirbtuvių savininkai

T. Fondo 52 sk. rašt.

Ten buvęs.
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V. D. S. Reikalai.

Iš-
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Ofensivas vėl prasidėjo.

N0RW00D, MASS. /
Šv. Cicilijos Bažnytinis Cho- 

ĮJjy ras sumanęs yra įsteigti var
gonus šv. Jurgio bažnyčioj.

< Tas darbas truputį buvo susto
ję dėl įvairių kliūčių. Bet pe
reitame susirinkime kilo klau
simas kas-link atnaujinimo 
pradėto darbo. Susirinkiman 

-atvyko gejb. svečias kun. J. 
jšvagždys, kuris mums atnešė 
■daug sveikų patarimų ir pakė
lė mūsų dvasių ir energiją. 
Buvo išrinkta komisija dėl rin
kimo aukų kreiptis koplačiau- 
sia į apielinkės kolonijas į pa- 
Selpines draugijas ir tt., nes 
mums ant greitųjų reikia su
rinkti kokį $5,000.

Komisijos nariai pirmiausia 
kreipėsi prie D. L. K. Keistu
čio pašalpinės dr-jos Boston, 
Mass., kurios mėnesinis susi
rinkimas buvo 9 d. vasario š. 
m. ir paaukavo ■ minėta dr-ja 
dėl mūsų vargonų $20, už ką iš
tariame širdingų ačiū už jos ge
rų parėmimų. Linkime tai 
dr-jai gražiausių pasekmių.

Komisija.

s-
■ -- 
I

NEW HAVEN, CONN.

Vasario 9 d. SLRKA. 116 
kp. Įvyko prakalbos pobažny- 
tinėj svetainėj. Kalbėjo “Gar
so” red. p. L. Šimutis. Gerb. 
kalbėtojas gyvai apibudino S. 

[ L. R. K. A. organizacijos rei
kalus, nurodydamas svarbų ir 
reikalų lietuviams katalikams 
prigulėti prie naudingos kata
likiškos organizacijos.
'^Užbaigus kalbų apie organi

zacijos reikalus, tuojaus prisi
rašė 12 naujų narių prie S. L. 
R. K. A.

Gi antroj savo kalboj gerb. 
kalbėtojas vaizdingai nupiešė 
dabartinį Lietuvos padėjimų, 
politiškų stovį ir abelnai lietu
vių reikalus delei Lietuvos lai
svės.

Taip-gi išaiškino kad laisva
manių riksmai ir apšmeižimas 
p. Mastausko yra be pamato ir 
varomas tam, kad suklaidįnus 

- katalikų visuomenę ir sumaži- 
|r;„. nūs aukas T. F.

Lietuvos Sūnus.

N0RW00D, MASS.

Pavyzdingos krikštynos.
Vasario 2 d. vietinis klebo

nas apkrikštijo du kūdikėliu. 
Krikštynose svečių buvo susi
rinkę apie pustuzinį. Visi 

. linksminosi ir šnekučiavo gra
žiai. Ant galo buvo nepa
miršta ir mūsų tėvynės. J. 
Versiackas užminė sumest 
kiek galint aukų Tautos Fon
dam Aukojo: J. Pileckas $1; 
po 50c. J. Versiackas ir U.
Kuodienė; po 25c. M. Savilio-. 
nis, K. Savilionis ir A. Savi- 
lionienė. Viso $3.00..

Tarpe susirinkusių atsirado 
ir priešų Lietuvos. A- P. ir 
A. V. per rinkimų aukų patys 
neaukavo ir dar trukdė ir rė
kė, kad tas nieko naudos nene
ša. Sarmata tokiems žmo
nėms.

kimų, vienok Cleyelandiečiai 
progresuoja ir žengia prie su
sipratimo. Šiai Draugijų Są
ryšyje iškilo užmanymas neku
riu draugijų, kad norint pa- 
sekmingiau veikti, 'tai Sąry
šiui reikia turėti įstatai. Su
manymas priimtas. Išrinkta 
komisija dėl sudarymo įstatui 
Įstatai tapo sudaryti ir 29 d. 
sausio Sąryšio susirinkime 
perskaityti ir priimti, išsky- 
rus'nekuriuos paragrafus, ku
rie rišasi su finansais, 
rinktą, komisija tuos finansi
nius paragrafus draugijoms 
perskaityti ir kad draugijos 
juos aptartų. Prie to nutarta 
perskaityti visus įstatus, kad 
draugijos žinotų kokį prakilnų 
darbų jų atstovai nori veikti. 
Prie sąryšio seniau prigulėjo 
ir cicilikų bei lasvamanių dr- 
jos; jų atstovai Sąryšio susi
rinkimuose kėlė didžiausių be
tvarkę, maišė, ardė nutarimus, 
sukeldavo lermą ir trukdė 
naudingų darbų veikti, nes 
nieko gero nebuvo galima įvy
kinti. - Ant galo nuskriaudę 
visas katalikiškas draugijas 
prasišalino. Dabar Sąryšis 
yra liuosas nuo jų. Pasiliko 
kaikurios tautiškos- draugijos, 
bet tos draugijos yra beveik 
iš katalikų ir dirba sykiu su 
katalikiškoms draugijoms. Tos 
draugijos galės dalyvauti Są
ryšyje lygiomis teisėmis, 
nieks joms nekliudys, jeigu tik 
jos savo veikimu neis prieš 
Kristaus mokslų ir katalikiš
kas draugijas. Taipo-gi nei 
Sąryšio įstatai neprašalina iš 
Sąryšio. Būtų pageidaujama, 
kad visos draugijos bei kuo
pos užtvirtintų Sąryšio įsta-^ 
tus, nes tie įstatai yra drau
gijų ir lietuvių tautos gerovei. 
Sąryšio įstatai neuždeda nie
ko draugijoms po prievarta, 
nei nieko atima. Sąryšio į- 
statai bus palengvinimas ats
tovams iškelti gerus užmany
mus ir paduoti draugijoms ap
svarstyti ir jeigu draugijos pri
ims, bus priimta, jeigu atmes 
— atmesta. Sąryšio atstovai 
negali priversti^be draugijų 
pritarimo. Sąryšio įstatai ro
do, kad svarbius reikalus duos 
draugijoms svarstyti. Ant ga
lo, apsaugos įstatai nuo tokios 
suirutės, koki seniau buvo, 
kuomet trukdytojai gerų už
manymų buvo sąryšyje. Įsta
tai daugiau tokių neįsileis. Pa
silikusios katalikiškos ir neku- 
rios tautiškos draugijos, vieny
bėje galės nuveikti didelius 
darbus dėl Clevelando lietuvių 
draugijų ir tautos labo.

A. Žaliaduonis.

Europos baisiosios karės ka- 
nuolių dundėjimas sustojo. Vi
sų kariavusių'viešpatijų dele
gatai Taikos Konferencijoje 
dabar svarsto pasaulio likimų. 
Tariasi pasaulio mislinčiai, 
kaip įvykinti ant žemės taikų, 
patenkinti tautų reikalavimus 
ir visus žmones sutvarkyti.

Geriausių pasekmių Taikos 
Konferencijai linkėdami, turi
me pažymėti, kad jinai nieko, 
bendro neturi su kare paskelb
ta “Darbininko” morgičiams 
sumušti. LDS. Centro Val
dyba, tiesa, Tautos Fondo lai
svės savaitės laiku buvo pada
riusi nutarimų morgičiams pa
skelbtų karę pertraukti, bet, 
Apsaugok Viešpatie, neturėjo

LAWRENCE, MASS.

Streikas.
Jau antra savaitė kaip tęsia

si čia streikas. Jis paliečia 
visas Lawrence’o vatines ir 
vilnones dirbtuves. Tik trys 
tokių dirbtuvių susigrabaliojo 
kiek slakerių, nors nepilnai 
varyti darbų. Į kitas audek
lines nei vienas darbininkas 
neina. Neapykantos ir mušty
nių netrūksta, ale žvelgiant 
abelnai į visų streikų, tai kol- 
kas gana ramiai eina.

Viršminėtų dirbtuvių darbi
ninkai paerikalavo darbdavių 
sutrumpinti darbo valandas. 
Jie pareikalavo, kad jiems te
reikėto dirbti 48 valandos į sa
vaitę vieton 54 vai. Jie taip
gi pareikalavo gauti mokestį 
už 48 vai., tų patį kaip ir gau
davo už 54 vai į savaitę. Ki-

PROVIDENCE, R I.
Sausio 26 d. čia buvo socija- 

listų misijos. Socijalistų mi- 
sijonierium buvo Neviackas iš 
AVorcesterio. Jisai aiškino, kad 
žmonėms nereikia sakramentų, 
nereikia bažnyčių, kunigai sa
vo mokslų skelbią tik dėl biz
nio. Tokios tai cicilikų misi
jos. “Misijonieriui” cicilikė- 
liai iš džaugsmo plojo ranko
mis.

WASHINGTON, CT.
Čia nors nedidelis skaičius 

lietuvių, ale vis atsitinka pra
mogėlių.

Štai Antanų Meškėnų ir Oną 
Meškūnienę aplankė garnys ir 
apdovanojo sveiku gražiu šu
neliu. Vasario 7 d. buvo kri
kštynos. Buvo pakviesta ke
lios šeimynos'Iietuvių. Ramiai 
ir gražiai apsėjo. v

Darbai eina po senovei. Mai
stas atpigo. Oras malonus, 
linksma gyventi.

Raiboji Gegutė.

NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kuopa buvo suren
gus agitatyviškas prakalbas 19 
d. sausio 1919. Kalbėjo “Dar
bininko” administratorius p. 
A. Kneižis. Prakalbos buvo 7 
vai. vakare pobažnytinėj sve
tainėj. Publikos buvo susi
rinkę gerokas būrelis, kur bu
vo ir keletas lietuviškų cicili
kų. Gerb. kalbėtojas aiškiai ir 
plačiai nupiešė LDS. tikslą ir 
naudų tiems, kas prie viršmi- 
nėtos organizacijos priklauso. 
Toliaus aiškiai nupasakojo a- 
pie svieto lygintojus "bolševi
kus. Gerb. kalbėtojas davė ke
lis skaudžius smūgius mūsų ci- 
cilikams, bet nei vienas nedrį
so atsišaukti, žinojo kad prieš 
teisybę ne ką tepeš, tai ir bu
vo ramūs.

Po prakalbi) prisirašė prie 
LDS. 28 kuopos 23 nauji na
riai. New Haveno lietuviai jau 
pradeda atbusti iš apsnūdimo 
ir suprasti svarbą organizaci
jų. Daugiausia pradėjo rašy
tis prie SLRKA. 116 kuopos. 
Viršminėta kuopa narių turi 
suvirs 170 ir dar vis rašosi 
daugiau. Tikimės, kad ir L. 
D. S. kuopa neužilgo padidės. 
Dabar jau turime pilnų narių 
47. New Haveno lietuviai y- 

w rfra laimingi, kad turime darb
štų kleboną kun. V. P. Kar- 
kauską, kuris šiais metais pa
sidarbavo labai daug dėl Tė
vynės Lietuvos taip ir dėl or
ganizacijų padidinimo. Para
pijos reikalai taip-gi sparčiau 
pradėjo riti.

pilno laimėjimo.
Dar “Darbininko” morgi- 

čiai liepto galo nepasiekė. 
$1000.00 su kriukiu surinkta, 
kito tūkstančio dolerių jau be 
kaupo, dar trūksta.

Kad tų tūkstantį dolerių su
darius paskelbiame šiandienų 
karės atnaujinimų. Visais fron
tais vėl‘prasidės kulipkų ūži
mas, granatų sprogimas ir 
kanuolių baubimas.

Apsivalę nuo neprieteliaus— 
morgičių, naujo darbo tversi- 
mės. Reikia LDS. nuosavo na
mo, reikia geresnės spaustu
vės, reikia “Darbininkų” dien
raščio rūbais aptempti, reikia 
plačiau dųrbininkų klausimo 
pamatfls tiesti ir daug kitų 
naudingų dalykų padaryti, bet 
anei krust iš vietos, k oi, tie ne
labieji morgičiai mums ant 
sprando riogso.

Nuo bado, maro, ugnies, pa
lioko ir “Darbininko” morgi
čių apsaugok mus, Viešpatie!

Sudrūtinkime “Darbininko” 
ir mūsų Sąjungos’ pozicijas. 
Auksinių, sidabrinių ir popie
rinių kulipkų morgičių sumu
šimui nesigailėkime.

Į naujų karę už darbininkų 
žmonių laisvę ir jos tvirtovės 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ nuo - priešų ap
saugojimų, — prašome visus 
Talkon.

LDS. apskričiai, kuopos, pa
vieni nariai, draugai ir priete- 
liai suremkite pečiais ir perga
lę padarykit.
Karininkų būrys jau susidarė.

Apie karės • atnaujinimų 
“Darbininko” morgičiams su
mušti šie mūsų gerbiamieji 
prieteliai nuo savo paskolų at
sižadėjo:
Kun. J. Vaišnoras iš Pitts- 

burgh’o, Pa..................$50.00
Leit. Jonas J. Roman’as

iš Boston, Mass.......... 25.00
Kun. Fr. Juškaitis iš
'Cambridge, Mass..........10.00

Kun. M. Kazėnas iš Bent- .
leyville, Pa.....................10.00

sutiko ant 48 valandų dar
bo, bet ne ant mokėjimo už 54 
vai. Dėlto ir nesutikimas, 
dėlto ir streikas.

Darbininkų pusėje sunkybė 
tame, kad laikas nepatogus. 
■Fabrikantai nuo karės darbų 
yra pelnę baisius turtus. Prie 
to, fabrikantai tuomi laiku 
neturi orderių civiliams išdir
biniams ir kolkas negali nei 
gauti. O ant galo dar žiema. 
Nežiūrint tų nepatogumų, te
čiaus, darbininkams lieka tik 
pagerinti savo būvį ir tam tik
slui kovoti.
L. D. S. kuopos susirinkimas.

Nedėlios vakare vietinė Lie
tuvių Rymo Katalikėj Darbi
ninkų Sąjungos kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimų. Buvo 
išrinkta delegatai į L. D. S. 
Apskričio susivažiavimų. Iš
reikšta pageidavimas, kad kol 
kas “Darbininkas” nebūto 
verstas ant dienraščio. Iš
nešta rezoliucija, kad “Darbi
ninkas” dar labiau ir giliau a- 
pie darbininkus gvildentų. Vir
šiausiu susirinkimo svarstymu 
butų laimėjimas dabartinių 
Lawrence’o streikų.

Vienbalsiai nutarta gelbėti 
darbininkus šiuose streikuose. 
O jų gelbėjimas, bei šelpimas 
bus formoje aukų iš kitų kolo
nijų. Tam tikslui padarytas 
ir atsišaukimas į visus LDS. 
narius ir platesnę visuomenę, 
kurį žemiau paduodame.

Kun. F. A. Virmauskis.

Kare pabaigta
Tą visi žino, nežiūrint, 

kad formaliai po taika dar ne
pasirašyta.

Dabar su karės pasibaigimu 
užstojo laikas kada mums rei
kia apsižvalgyti susizgriebti po 
to baisaus slogučio. Būtent rei
kia daug domos dabar atkreip
ti į savo apleistą sveikatą.

Pas kiekvieną žmogų kįla i 
klausimas: “ar visiškai esu! 
sveikas? Ar turiu aš gerą ir 
normali apetitą? Ar sveiki 
mano nervai.”- ,

Jei jūs apetitas negeras, jei 
jūs virškinimas sugadytas ir 
jei' jums reikia išvalyti suga
dintų kraujų, tai jums reikia 
Partolos saldainių, didelė dėžė 
kainuoja tik $1.00.

Dėl nuraminimo išgriuvusių 
nervų, dėl sugrųžinimo svei
katos į normalį stovį, jums rei
kia vartoti žinomų sutvirtinto- 
jų Pąrtoglorų, kainuojančių 
$1.00 už butelį.

Abi gyduoli absoliutiškai , 
garantuotos, sulyg įstatymo j 
1903 m. ir užtikrinti Augščiau-! 
sios Vaistinės valdžios Wash- j 
ingtone.

Dėl gyventoją kituose mies
tuose siunčiame gerai supaka
vę mes už savo kaštus tų pat 
dienų, kada gausime jūsų už
sakymų.

Užsakymus su pinigais siųs
kite tiesiog į >

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

Ngw York, N. Y. Dept. L. 3.
(G. 3)

L. D. S. NAUJOS ANGLUOS APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

Bus NEDĖLIOJĘ, Vasario (Feb.) 16,1919. 

Prasidės |-mų vaL po pietų.

ŠV. ROKO SALĖJ,*
20 Webster Street, Montello, Mass.

M*-, 
□nl

ėr
r*

4?

atidėliojančios pašelpos. O 
kaip, sparčiai skaitlius tokių 
pagelbos reikalaujančių auga,* 
tai suprantama kožnam darbi
ninkui.

Todelei mes atsišaukiame į 
LDS. narius ir į visuomenę, 
prašydami aukų, kurios pagel
bės neturčiams streikuoti ir 
laikyti su darbininkais vieny
bę.

Meldžiame siųst aukas į L. 
D. S. Streikierių Fondų, 242 
W. Broadvay, So. Boston, 
Mass. ir paženklint kad jos y- 
ra Lavrence’o streikieriams. 
Jei streikas tuoj sustos, tai 
mes sugrųžinsim tas aukas į tą 
Centro Streikierių Fondų. Bus 
kitam laikui.

Aukotojų vardus garsinsi
me “Darbininke.”

Kuopos Komisija:
Kun. F. A. Virmauskis, 
Ignas Umpa, 
Jonas žukaitis, 
M. Mikšys, 
J. Kriviutė, 
E. Tukaitė.

CLEVELAND, OHIO.
. Nors pas mus šiuo laiku iš- 

vei-

Rengia
LIET. DARBININKŲ SA GOS 2-ra KUOPA

gyte

Nedelioje, Vasario-Feb. 16,1919
ŠV. ROKO SVETAINĖJE,

20 Webster Street, Montello, Mass.

Gerbiamieji! Bus surengtas labai gražus vaka
ras ĮjDS. 2 kuopos. Bus iš So. Boston’o, pirmos 
kuopos gabūs artistai ir sulos puikų ir juokingų te
atrų

PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI.”
Bus kalbėtojas, A* F. KNEIŽIS,'“ Darbininko” 

administratorius. Sudainuos šv. Roko parap. Cho
ras, po vadovyste vargonininko R. Juškos. Toliau? 
bus solo, duetai ir deklamacijos.

Gerbiamieji broliai ir sesutės, meldžiame' ne
pamirškite atsilankyti ant šio puikaus vakaro, nes 
visi būsit pilnai užganėdinti.

Vakaro programas bus perstatytas 6:30 vai. vak.
Liuoso noro aukos 25c. vyrams ir moterims, 

vaikams 10 centų.

Visas pelnas eis į vargonų fondų.
Bu\ priimami nauji nariai į LDS. 2 kuopų. 

Visus kviečia surengimo Komitetas.

Didžiausis Balius
-------- Rengia---------

GEDIMINO LIETUVIŲ ŪKĖSŲ DR-STĖ 
BOSTON, MASS.

Subatoj, Vasario-Feb. 22,1919
(Geo. Washington day)

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

Kamp. E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.

Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai naktį. 
Komitetas.

x Išviso................... $95.00
Tai naujos karės gražios pa

sekmes. Prakilnių lietuvių bū
relis savo paskolų atsižadėjo. 
Tokių mes tikimės daugiau su
rasti Amerikos lietuvių tarpe. 
Bet to neužtenka. Paskolų at- 
sižadėijmas “Darbininko” sto
vi palengvina, sudrūtina, bet 
grynas pinigas tegali mūsų vi
sus sumanymus prie įvykdini- 
mo privesti. Todėl nesigailė
kit aukso, sidabro ir popieri
nių “ cash ’’ pinigais prisiųsti, 
laukiame jūsų paramos, ger- 
maw ji.

Tai kas nors nepaprasto.
Nustebinantis laikrodis, 
naujo išradimo, apie kurį da 
nesi girdėjęs. Laikrodis y- 
ra naujausiu išradimu laik
rodžių srytyje. Apie jo 
praktingumą kalba žemiau 
paduotas aprašymas: 1) Ro
do valandas ir minutas kaip 
ir paprastas laikrodis; pa
darytas yra iš geriausio me
talo taip, kad gali būti ug
nyj ir nesudega, ir gali iš
laikyti per visą tavo gyve

nimą: užsukti reikia tik vieną sykį į 8 
dienas; 4) Laiką laiko geriau negu koks 
nors kitas laikrodis ir nesuvėlina nei mi
nutės; 5) Gvarantuotas 25 metams; 6 
Sveria 10 svarų; 7) Turi skambutį, ku
ris taip smarkiai skambina, kad ir kie
čiausiai miegantį prikelia iš miego ir iš
velka iš lovos, kad jį nutildytų; 8 Nak
ties tamsoj* nereikia kelties, žiebt degtu
ką, kad pamačius koks laikas, vien tik 
paspaust knypkutį ir visas laikrodis ap
šviečiamas elektros šviesa; 9) Gali kartu 
šviesti ir skambinti. Gali būti kaipo kam
barinis bei ofisinis varpelis dėl pašauki
mo geistinos ypatos; 11) Turi egzami
nuojamą lemputę dėl ištyrimo tkies, bur

nos, a lis: es, gerklės, nosies ir dantų; 12)^Turi elektros bateriją la
bai pasekmingą gydymui nerviškų ligi); 13) Turi savyje nesudega
mąją bankipę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, ant
ras brangakmenims sudėti: Bankas aprūpinta sslaptingomis dure
lėmis, kurias gali atidaryti ztik žinanti paslaptį ypata. Kom
binacijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame 
pilnas informacijas. Dabar pamislvk. Kiek naudos ir parankamo 
gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk
tom, vis-gi geresnio už šitą negausi, kitoks laikrodis privalo rastis 
kiekvienoj stuboj, nes jis yra netik reikalingu bet ir pagražinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Ba
terija tame laikrodyje gali užtekti keliems metras, o paskui labai 
lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausiai, mes gi 
dėl jų daugybės per trumpą laiką pardavinėsime tik po $10.55. Lai
krodis yra tikrai tokia, kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, grąžina
me pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam ši
tą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą 
naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai gers dirbantiems 
žmonėms, nes stipriais lukštas ir tvirtais viduriais, laiką teisin
gai. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas mus jį gausi DY
KAI tįk per trumpą laiką, jei užsisakysi tuojaus stebuklingą naujo 
išradimo laikrodį. TaSgi jei nori pirkt sau bei. kam nors dovanų, 
tai prisiųsk mums rankpinigių tik 50e., o mes tuoj išsiųsime laikro
dį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas 
pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.

PRACTICAL SALES COMPAMY,
Dept. 302

Draugijos Temykit!

I

llo, Mass.
V. J. Kudirka, Pirm.,

>»

Lawrence’o LDS. kuopos atsi
šaukimas į LDS. narius ir 

visuomenę.
Broliai ir seserys, mūsų or

ganizacijos nariai ir kiti visi 
lietuviai!

Nors mūsų mieste tik savai
tę testreikavome, tečiaus būta 
žmonių influenzos ir bedarbės 
nuvargintų, kurie ir šiuo trum
pu laiku pamatė vargo. Tu
rime tris lietuvių skaitlingas 
šeimynas reikalaujančias ne-

PRANEŠIMAS.

Gerbiamoms L. D. S. N. A. Ap
skričio kuopoms pranešu, 
kad apskričio suvažiavi
mas įvyks vasario 16 d. 
1919 m. 1-mą valandą po 
pietų šv. Roko svetainėj, 
20 Webster Street, Monte-
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Raportai seka. '
Vyriausio karės departa

mento viršininko raportai apie 
praeitos atakos pasekmes bus 
paskelbti sekančios subatos 
“Darbininko” numery j.

Iki tam laikui tikimės iš 
nauių mūšių gerų pasekifiių. 
Tėmykit visi! Dirbkit visi! Ir 
morgičiams į sprandą kulkit 
smarkiai. L-

vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaodos, guriktftiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir so dailės 
(artistiška) 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. N0RKŪNA8,
16 Pleasant Str..—
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Artojas.

KORESPONDENCIJOS.

1

jos prisidėjo prie pagražinimo

4
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padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

PARSIDUODA Automobi
lius studebaker 1918, 7 sėdy
nių už $500. Kreipkitės: 549 
Seventh St., So. Boston, Mass.

£

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

PARDAVIMAI.

&

••

I

Paieškau savo vyro Jono Radze
vičiaus 42 metų. Jis paeina iš Su
valkų gub., Bartininkų valse. Mu
du apsivedėva Alvite, Suvalkų g. 
Kaip atvykom Kanadon, jau 12 
metų. 1914 m. jis išvažiavo j Su
vienytas Valstijas. Meldžiame at
siliepti arba kas kitas praneškite 
apie jį.

Marijona Radzevičienė, 
(Po tėvais Žvingiliutė) 

2 Lalonde St., Montreal, Canada.

ANT PARDAVIMO Rakandai 
(Furniture) dėl 5 kambarių. Par- 
siduos pigiai. Ona Jakavičienė, 
287 Third St., So. Boston, Mass.’

. . * V“.-'" į- ,

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, išsi

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

G. A. BARONAS,
Box 774, McKees Rocks, Pa.

Paieškau brolių Kazio, Adomo ir 
Vinco Bardų, Vilniaus gub., Žas
lių parap. Pirmiaus Adomas gy
veno Somerville, Mass., o Kazys ir 
Vincas Scranton, Pa., o dabar ne
žinau kur. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

Aleksandra Burda, 
Bristol Bross, Bristol, Conn.

Paieškau brolio Martino Kni- 
eiūno, girdėjau jog išvažiavo į A- 
merikos kariuomenę.' Kaip girdė
jau, tai jis pirm paėmimo jo ka
riuomenėn gyveno po sekančiu ad
resu : 4947 Melvin Avė., East Chi
cago, III. Malonėkite duoti atsaky
mų ar jis pats ar kitas, už ką bū
siu labai dėkingas.

Julius Kničiunas,
P. O. Box 31„ E. Millinocket, Me.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dematesa aalaika plauko įlinki

ma. praialina pleiskanas, nieiėihna 
odos galvos, antrina plaukus priduoda 
ma jėata reikalinga maista.

Dermafuga p adary»kad Jusfl Plan
kai bus tanlcns ivetaus ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos lfayks ant visados ir plaukai 
nealiaks daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pa«- 
ta suvis dykai {{bandymui aampala.

Prisiuskite !O e. įtampomis perstus 
timo lein. gusi išbandymai dežiuta 
Dermafuros ir broiiura.

ARGIL SeECIAI_TIES CO.
BOK 87. miLAOU-PHIA. PA.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaistus, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER SI.:

Valandos NodCUomls
nuo 9 vaL ryt* nuo 10 vaL ryta
Iki 8 vaL vakare. Ik! 4 vai. vakar*.

Ben Phone Dickinmn -3095 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Už vienų sykį........... .50c.
” tris sykius...........$1.00
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

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
virs 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju 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.

—ra
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ORTH AMERI 
AN CLUE C0.
Viena iš didžiausių ir drūčiau

sių insurance kompanijų Suv. 
Valstijose. Po supervizija 47 val
stijos ‘departmentu. Moka po- 
smedtinę, ligos ir nelaimės beni- 
fitą $10 į metus, laike ligos gauni 
$25 į savaitę. Delei platesnių in
formacijų kreipkitės:

So. Boston, Mass

5,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Kad būt gražiu.
Vartok tų mostį, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus Ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštų ir baltų odų. Kaina dėžu
tės 75c ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

Paieškau savo sūnaus Mikalo
jaus Jusodavičiaus, kuris paliko 
mus 9 gruodžio, 1918, išvažiuoda
mas su vedusia motere, Magde 
Kvietkauskiene. Su savim pasiėmę 
3-jų metų sūnų, palikdama vyrą 
su 2 vaikučiais be cento, nes visus 
pinigus paėmė su savim. Jis 22 
metų amžiaus, ji 29 metų. Abudu 
su akiniais. Kalba angliškai ir lie
tuviškai. Kas pirmas man apie 
juos praneš, gaus dovanų $10.00.

M. Jusodavičius,
Post Ofice, West Haven, Conn.

nui kun. Pr. Juškaičiui’ nuo

Lietovis Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
. 425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

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

i 1

ažai mokytas išsyk papuolęs I slenksčio naujo gyvenimo” ir 
\ 44budrus kvailys.’’ Lošė So. I

įsitikiniiųų ir visokios doros, Bostono Vyčių kuopos nariai. I

Vietinės žinios.
PROTESTO MASS-MEET- 

ING’O REIKALE.
So. Bostono lietuviai veikėm 

jai susirinkime laikytame va
sario 3 dienų p. Ivaškevičiaus 

. ofise 315 Broadway buvo nu
tarę šaukti So. Bostono ir a- 
pielinkės lietuvių milžiniškų 
mitingą užprotestuoti prieš 
lenkų imperijalistų ir rusų bol
ševikų veržimusi į Lietuvų im- 
perijalistiškais tikslais. Tame 
susirinkime buvo išrinktos ko
misijos kalbėtojams pakviesti, 
salei paimti ir rezoliucijoms 
pagaminti.

Ikišiol mažai težinoma apie 
komisijų veikimų. Pranešimų 
spaudoje daugiau nebetilpo. 
Jei komisijos protesto “mass- 
-meeting’o” rengime dar toli 
nenuėjo, tai ar nebūtų geriau 
tą mitingą visai atidėti, arba 
jo formą pakeisti. Vienas pro
testo mitingas So. Bostono lie
tuvių jau buvo parengtas. Jis, 
tiesa, buvo netobulas, išnešta
me proteste trūko griežto už- 
reiškimo prieš rusų bolševikų 
užgrobimo tikslus, bet to mi
tingo rezoliucijos tilpo lietuvių 
ir anglų spaudoje, buvo pasiųs
tos prezidentui Wilsonui, tai 
vėl iš tos pačios kolionijos, to
kias pat tik kiek pataisytas re
zoliucijas, siųsti būtų neparan
ku ir parodytų lietuvių nesu
brendimą.

Geriausia būtų mass-mitingo 
sumanymą atidėti, o jei jis bū
tų šaukiamas, tai ne protestus 
jame išnešti, bet reikalavimus 
inleisti Taikos Konferencijon 
Lietuvos atstovus, palengvinti 
susinėsimus su Lietuva ir pra
šyti Suv. Valstijų valdžios pa
gelbos prieš lenkus iT rusus, 
kurie veržiasi Lietuvon.

Iš visa ko atrodo, kad antras 
So. Bostono lietuvių protesto 
mitingas yra nereikalingas. 
Protesto mitingo rengėjai į tai 
turėtų atsižvelgti.

g Užmušė poHcmonų.
vakare Chelsea ginkluoti ban-Į 
ditai užmušė poliemonų Dei- 
ninger. Tarp poliemonų ' ir 
plėšikų šaikos buvo didelis su
sišaudymas, keletas pašaliečių 
sužeisti.

Neužmirškite. Bostono apie- 
linkes lietuviai neužmirškite, 
kad nedėlioj 16 vasario š. m. 
7:30 vai. vakare šv. Petro pa
rapijos svetainėje So. Bostone 
bus puikus vakaras. Kalbės 
geriausi kalbėtojai, bus deklia: 
oracijos ir kiti pamarginimai. 
Nariai bus priimami prie Susi
vienijimo už nupigintų įstoji
mų. Įžanga visiems dykai.

Širdingai kviečia visus
Rengėjai.

-Kuopos valdyba ir visi ku
rie dirba tame vakare, kaip 
tai literatūros platintojai ir 
kiti, turi ateiti į svetainę ly
giai 6-tų valandų.

Repeticijos veikalų “Užke
rėtas Jackus” ir “Aš nepai
sau” bus utarninke, vasario 18 
dienų, 7:30 vai. vakare Šv. Pet
ro parapijos svetainėje. Artis
tės ir artistai malonės paskir
tu laiku-į pažymėtų vietų susi
rinkti. Teatrų rengia Moterų 
Sųjungos 13 kuopa, kuri iš
anksto jau stengiasi prie savo 
vakaro gerai prisiruošti.

Susirinkimas. Lietuvos Duk
terų po Globa Motinos Šven
čiausios Draugijos susirinki
mas buvo utaminke, vasario 
11 dienų Šv. Petro parapijos 
svetainėje.

Nutarta draugijos mišias 
užpirkti paskutinį nedėldienj 
gegužio ir daug kitų naudingi! 
nutarimų padaryta. Delega
tės p-ni Čižuvienė ir p-lė M. 
Kilmoniutė išdavė raportus iš 
buvusios vasario 9 dienų So. 
Bostono lietuvių konferenci
jos.

iš tikrų gyvenimo vė
žių ir šuntakiais nuvesti. Tais 
laikais visokio plauko žemiško 
“rojaus” dalytojai mūsų tam
sius žmonelius gaudydavo į vi
sokias partijas-partijėles ir tas 

Į jiems sekdavosi. Bet ištikus 
karei ir sustojus imigracijai, 
tos partijos pradėjo džiūti- 
-nykti, tai mūšų-'laisvamaniai 
su cicilikais patėmijo giltinės 
šmėklų ir sumanė suseiti į san
darų, kad tokiu būdu būtų ga
lima pasekmingiaus kovoti 
prieš katalikus. Kaip suma
nyta, taip ir padaryta — san
dara susitvėrė.

Štai vasario 8 d. tos Sanda
ros įvyko “ceremonijos.” Mū
sų laisvamaniai su cicilikais 
padirbdino “sandaros skry
nių,” sudėjo į jų daug “relikvi
jų,” iš kurių svarbiausios e- 
sančios šios Darvino teorija, 
Bebelio karvės biblija ir šliu- 
pi^kas fanatizmas. Tų “skry
nių” sn visais jos “zokonais” 
patalpino cicilikų lizde ant 
Burleight gatvės — C. U. sa- 
liukėje. Tuoj atvyko kadai- 
šiai buvęs protestonų pričie- 
rius Fortūnatas Turtuolis, kad 
dapildžius ko reikia.

Bet žmonės juokiasi, kad tas 
čionykščių sandariečių “Mai- 
žiešius” prašvilpęs nezaležnin
kų parapijų, prašvilpsiųs jis 
ir tų “Sandaros skrynių” su 
visais jos “zokonais.”

Darbai.
Kaip visur taip ir eionais 

pastaruoju laiku darbai bis- 
kutį susilpnėjo, bet bedarbių 
dar kol-kas rodosi nedaugiau- 
siai tėra. Patartina visiems' 
darbininkams dabar darbais 
nemainikauti. Jei kuris turi 
kokį kad ir nepergeriausį dar
bų, tai lai nors pakenčia iki 
pavasario, nes šiaip vienų dar
bų numetus, kitų gauti ne
lengva. Taip-gi reikia vi
siems darbininkams laikytie- 
si vienybės ir geriausiai prigu
lėti prie Amerikos Darbo Fe
deracijos.

visi gerai ir pub
likų' ^užganėdino. Norvoodo 
lietuviai ištaria So. Bostono 
Vyčiams širdingųsačiū už gerų 
pasidarbavimų. Pelno liko ge
rai ir pelnas skiriamas nau
jiems vargonams.

Tikras Lietuvis.

PARSIDUODA BEKERNĖ
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖ. ~ 

geroje lietuvių apgyventoj vie
toj. Našlė moteris turi geri- 
tai parduoti. Pirk už pusę 
prekės iki yra proga. Atsišau
kite greitai šiuo adresu: P. O. 
Box 12, South Boston Station, 
South Boston, Mass.

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

VALDYBOS ADRESAI.
/ 

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,
122 Bowen St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vincas Zalicckas,
81 Mercer SL, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas,
104 Market St., Brighton, Mass. 

‘ FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,
128 Heath St-, Roxbury, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
244 D Street, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
13u Bowen- St., So. Boston, Mass. 

D. L, K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrą nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietą j>o No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naują narią su 
savim atsivesti.

Dr, Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priemtmo valandos:
Nuo! iki 1 popiet. Nno 7 iki 8 vakar* 

5« B SO 4. D VA. Y C k. G S T. 80. BOSTON 
Tai 808 S. B,

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

VAKARIENĖ JAU ĮVYKO.
So. Bostono lietuviškų drau

gijų rengiama vakarienė naujo 
klebono gerb. kun. K. Urbana- 
vyčiaus pagerbimui įvyko va-j 
sario 13 dienų Šv. Petro para
pijos svetainėje. Sutiktuvės 
apvaikščiota iškilmingai. Sve
čių buvo Į du šimtu ypatų. Va
karienės surengime daugiausia 
pasidarbavo p. M. Venis ir po
ni K. Šajefkienė. P. M. Ve
nis daug laiko padėjo svečių 
sukvietimui, o poni K Šajef
kienė pasidarbavo uoliai su
rengimui skanių, gausių ir lie
tuviškų valgių. Vakarienės 
tikslu dar buvo pažymėjimas 
kun. Fr. Juškaičio, kuris tūlų 
laikų dirbo So. Bostono lietu
vių tarpe, užimdamas laikinai 
klebono vietų ir p. J. E. Karo
so, kuris iš kariuomenės grįžo 
į savo senųjų vietų prie “Dar
bininko.”

Platesnis vakarienės aprašy
mas tilps sekančiame “Darbi
ninko” numeryj.

Prielankus Lietuvai. Bos
tono Kolegijos rūmuose perei
tų seredų tos kolegijos prof. J. 
S. Corrigan gvildeno Finlandi
jos, Kuršo, Lietuvos ir Len
kijos'klausimų. Labai prielan
kiai aiškino apie Lietuvų. Sa
kė, kad Lietuva užsipelno ir 
turbūt gaus visiškų neprigul
mybę. Nei ištolo nedaleido, 
kad Lietuvų jungti su Lenki
ja: Profesorius gražiai pa
šiepė lenkų imperialistus ir 
sakė, jog Lenkija turi ir tur
būt bus atstatyta tik' etnogra
finėse ribose.

Suvažiaviman.. LDS. 1-mos 
kuopos deelgatai gana didelia
me skaičiuje važiuoja į Naujo
sios Anglijos LDS. Apskričio 
suvažiavimų, kuris įvyks nedė
lioję, vasario 16 dienų Monte- 
llo, Mass. P-nas J. Glineckis, 
1 -mos kuopos pirmininkas pra
neša, kad delegatai vežasi su 
savimi keletu labai svarbių nu
tarimų, kurie art i ri šasi su L. 
D. Sųjungos reikalais. Linki
me So. Bostono- 1-mos kuopos 
delegatams ir visam Apskričio 
suvažiavimui kuogeriausių pa
sekmių.

x--------------------------

CAMBRIDGE, MASS.

Pilnųjų Blaivininkų 7 kuopa 
puikiai apvaikščiojo Blaivinin
kų Savaitę. Vasario 2 d. at
sibuvo iškilmingos šv. mišios, 

! kurias atlaikė gerb. kun. Pr. 
Juškaitis ir pasakė labai gražų 
pamokslų apie blaivybę. Vi
si kuopos nariai dalyvavo su 
ženklais. Taip-gi dalyvavo- 
kartu dr-ja šv. Stepono su sa
vo vehava ir ženklais. Tų 
pat dienų buvo prakalbos su į- 
vairiųis pamarginimais. Visų- 
pirmu pasakė įdomių prakalbų 
gerb. kun. Pr. Juškaitis. Pa
sakė prakalbų kun. J. Švag- 
ždys Norwoodo, lietuvių kle
bonas. Dar kalbėjo Pr. Gu
das “Darbininko” Redakto
rius. Sakė dekliamacijas šios 
p-lės: P. Sutkytė, M. Kimantu- 
kė. Atliko šokį p-lės M. Ki- 
mantukė ir M. Jablonskiutė, 
Be to buvo įteiktas gražus gė-Į. , v. . . ... 
lią bukietas vietiniam klebo- kad SĮOS, jįatahlnĮ orgamzaei- 
nui kun. Pr. Juškaičiui’ nuo " - . - -
Blaivininkų 7 kuopos, žodžiu ^jc’aus, kurs buvo papuoštas 
sakant, vakaras buvo labai “ltumyimis tr gyvomis kviet-

N0RW00D, MASS.
Nedėlioję, vasario 9 d. gerb. 

kun. Jonas Švagždis užėmė 
vietų klebono šv. Jurgio para
pijoj. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių,' kad ir sėdynių trū
ko. Po pamaldų gerb. klebo
nas pasakė gražų pamokslų. 
Jo prakilnūs ir meilūs žodžiai 
nudžiugino Norwoodo parapi- 
jonus. Pasižadėjo dirbti ne
nuilstančiai kaipo tikras dva
siškas vadovas ir tikras tėvy
nainis.

Tų pačių dienų po pietų bu
vo surengtas vakaras visų ka
talikiškų organizacijų pasi
tikt ir pasveikint gerb. naujų 
klebonų. Turim prinfinti,

puikus ir pasekmingas. Naujų 
narių kuopa laimėjo daugiaus 
kai 10. Dar štai 9 d. vasario 
buvo kitas gražus vakaras. 
Buvo puikus koncertas, kurį 
išpildė Montello choras, veda
mas p. R. Juškos. Koncertų 
išpildė kogražiausia dainomis. 
Atsilankiusieji buvo labai už
ganėdinti. Toliaus buvp su
loštas veikalas “Degtinė.” Tų I

komis.
Pradedant vakarų pirmiau

sia visų gerb. parapijos pirm. 
V. Kudirka paaiškino apie pa
rapijos gyvavimų ir darbavi
mosi per praeitų TSikų. Ant 
galo pasveikino vardan visų 
parapijonų mūsų gerb. klebonų 
su atsistojimu ir linkėdami ge- 

I ros sveikatos, gražaus sutikimo 
ir gero sugyvenimo tarp savo

išpildė Cambridge’io aktoriai. I pą^pųon^Teitos mus, gerb. 
Dar pasakė dekliamasijas Hebonas kun. J Švagzlys pe
šios p-lės: O. šandariutė, P. 8ražl« , -S®1*-
Vaivadžiutė. žodžiu sakant, buvo nepaprastas tykumas, 
nusisekė kopuikiausiai. At- kad visi kaip vienas klausėsi 
Šliaukiusieji gražiai linksmai ram’a> graživ pamokimmij. Po 
laiką praleido ir visi užganė- f“,? graąioą « malomos pra
durti buvo. Užtai minėta kalbos suteikta gyvą geluj vai- 
kuopa ištaria viešą padėką n’kas- ___
Montello dainininkams ir dai- Vakaras buvo gy vas. Buvo 
nininkėms už atsrtankymą ir ^m;, dekliamacipj, taip-gii ir 
gražų palinksminimą vietinių draugijų pirmininkai

Kp. R. 0. P. P. sveikino naują kleboną vario 
__________ savo nanų ir pasižadėjo veikt 

CAMBRIDGE, MASS. sykiu naudingą dariią sykiu 
su klebonu dėl naudos parapi- 

Kuomet grinorių atvažiuo- j
davo dar į šių šalį, tai ir mū- Dar turiu priminti, kad 
sų laisvamaniams su cicilikais[prieš nedėlių subatos vakare 8 
būdavo dar tada aukso laikai, d. vasario buvo teatras. Su- 
Lietuvos kaimietis, būdamas io§fa pobažnyčia veikalai ‘Ant 

I A * — f V,. . —1— _I — • *-• • • - -- •
į miestų, tarp žmonių visokių

greitaiMdavo ji galima iš-įverti pagyrimo, nes savo nž-

LABIAUSIA KANKINANTI 
KANKYNĖ.

Miegas yra pasilsys būtinai 
reikalingas kūnui. Nėra dides
nės kankynės už atėmimų mie
go. Nemigė yra' augščiausia 
visų torturų liste. Nemigė y- 
ra pagaminama skilvio betvar
kės. Šitokiame atsitikime Tri- 
nerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Elixeris yra pasekmin- 
giausiu vaistu. Visose aptie- 
kose $1.10. Reumatizmui, ne
uralgijai, strėnų gėlimams, ir 
kt. prašalinti geriausias vais
tas Trinerio Linimentas. Štai 
vienas iš tūkstančių paliudiji
mų: “Wavmart, Pa. Gruodžio 
16, 1918 m. Prisiųskit man 1 
bonkų Trinerio Linimento. Tai 
greit veikianti pagelba. Jessie 
Scubits.” Visose aptiekose 35 
ir 65c. Išsirašant — 45 ir 75 e. 
Joseph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashland Avė., Chicago, UI.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGUOS 

S0. BOSTON, MASS. . 
VALDYBA.

"PIRM. — Motiejus Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester 6973-AV. 

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

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,
228 D St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 Vasario, 
3:30 vai. po pietų.

REIKALINGA moterų prie 
sortavimo medvilnių. Lengvas 
darbas, geras užmokestis. Atsi
šaukite į Railway Suply Mfg. 
Co., 267 Medford St., Charles- 
town, Mass.

J. B. JUŠKEVIČIUS, 
454 Broadway,

Paieškai! moteriškės ar mer
ginos galinčios apžiūrėti namus 
ir 3 mergaites. Darbas užtik
rintas ant ilgai. Kas-link išly
gų kreipkitės su laišku — at
sakysiu kiekvienai.

J. Pakarklis,
23 Dean St., Norvvood, 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 kil
iuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė ] 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- j 
rėjimas yra dykai.

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

DR. GIBBS
užimantis vietą 
DR. KENEALY

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

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis i
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I

JEIGU NEMOKI RAŠYTI

arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk (brukuoja
mų mašinėlę (Typwriter).

Karg pasibaigt ir 
atsidarys keliai J 
Lietuvą, reik&s ra
ityti daug Įvairią 
laiSką ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengviaus perskaity
ti drukuotą.

Tokios mašinėles 
pirmiaus parsiduo- 
davo po $70.00, o 
dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę pri

dėsime dar knygą su nurodymais kaip 
dirbti vertės $1.00.

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, laiš
ku arba ypatiškai ]

S. POCIUS.
24 Porter St, Montello, Mass.
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! Aš. ADOMAS A lt aa (mr a vata t duju; ; AŠ, ADOMAS A KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Až labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
i , nevlrlnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas spė- 
i i kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- 
] Į sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rūbelių, 
i i bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterlo, Kraujo valyto- 
] į jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
i i minėtos gyduolės pradėjo mnno pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
; ; Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. įritate! atsigavo. Reu- 
i , maHąmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas iž- 
' ' nyko po užmušimui visų ligą. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas saval- 
, , tė po bnfelj Salutaras, Biterfa, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau 
i i toki skirtumą kaip tarp dienos ir naktim. Dabar jaučiuos smagiai ir 

1 esu linkimas ir 1000 sykių dėkavnju Salutaras mylistą geradėjui ir lin
kiu visiems savo draugams Ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa 
tariu.nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrūnas, Prof. 
• 1707 So. Hateted St., Telephone Canal 6417, Chicago, Dl.




