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Kiekvienas katalikas privalo papuošti savo namus Šven
tųjų paveikslais.

Budapešte, Vengrijos sosti
nėje suareštuota 17 asmenų, į- 
tartų suokalbiavime prieš da
bartinę valdžią. Daug iŠ jų 
užiminėjo augštas vietas prie 
senosios valdžios. ,

ŽUVUSIEJI MŪŠIUOSE. ’
Amerikos generalis štabas

Kovo 3 d. Washingt(jne buvo 
suvažiavimas gubernatorių ir 
didesniųjų miestų majorų. Į 
juos kalbėjo prez. Wilson, dar
bo sekretorius Wilson, karės 
sekr. Baker ir laivyno sekr. 
Daniels. Visi nurodinėjo, kad 
valstijų ir miestų valdžios turi 
žiūrėti, kad nebūtų bedarbių, 
kad visiems norintiems dirbti 
būtu darbų.

NELAISVIŲ GYVENIMAS 
VOKIETIJOJ.

GUBERNATORIŲ ŠUVA 
ŽIAVIMAS.

vo, jog nelaisviai, kurie gau
davo kas savaitę suntinius, vi
sai apsieidavo be vokiečiu tei
kiamųjų dalykų.”

Prieš išsiuntimą iš Tushel į 
Rastattą, seržentas sako, jis ir 
kiti amerikiečiai buvo verčia
mi traukti vežimus su medžiais 
vietoj arklių ar t mulų, kurių

Bolševikų valdžia Petrogra
de suareštydino maisto dikta 
torių. Būk jis pasisavinęs 50- 
000000 rublių.

Kaina 3 centai.
ORGANAS AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS.

GAL NUSISTOVĖS.
Į Weimarą, kur laiko savo 

posėdžius Vokietijos Seimas, 
atvyko iš Berlino darbininkų 
delegacija. Veda derybas su 
ministeriais.

"Steigiamasis Seimas ketino 
padaryti pertrauką, bet dabar 
nutarė tęsti posėdžius. Be to 
tūliems delegatams būtų sunku 
važiuoti namo dėl įvairių strei
kų.

Kanclierius Scheidemann ke
tina rezignuoti.

Vokiečiai per tris dienas nie 
ko neveikę lenkų fronte, atnau 
jino mūšius.

Darbo sekretorius Wilson gu
bernatorių suvažiavime Wash- 
iiigtone pasakė, kad streikai 
Lawrence, Seatle, Butte ir 
kitose vietose buvo iššaukti 
vien tik bolševikiškais tikslais, 
kad sukelti maištą ir kad nu
versti dabartinę valdžią, o į- 
steigti sovietinę valdžią.

demokratai, o atei- 
didžiumoj bus respu- 

Naujųjų senatorių 
jau apreiškė, jog 

priešinsis Tautų Lygai tokioj 
formoj, kokia ji dabar yra su
ponuota-

ČEKAI SUJUDO,
Čeko-slovakai sujudo prieš 

lenkus. Protestuoja prieš pa
liokus, kad tie savinasi Tes- 
clien apskriti.

BOLŠEVIKAI EINA PRIE 
KRACHO.

Maskvoj buvo centralio Pil
domojo Bolševikų komiteto su
sirinkimas. Finansų komitetas 
apreiškė, jog finansai eina tie* 
siog bedugnėn. Komitetas pa
lakė, jog iš turtuolių buvo ti
kėtasi paimti 10.000.000.000

LIEPĖ UŽMUŠINĖTI NEPA
GYDOMUS LIGONIUS.

Stockholm, kovo 6. — Sulyg 
žinių iš Petrogrado, tai tame 
mieste šiltinės pagreitintu 
smarkumu platinasi. Tik vie
noj ligoninėj ligonių miršta 8.- 
000 mėnesyje. Provincijose 
mirtingumas toks didelis, kad 
bolševikų valdžia išleido slap
tą paliepimą užmušinėti nepa
gydomus ligonius. Tuomi ti
kisi užkirsti kelią ligos plati- 
nimuisi. Kitais būdais joszsu- 
turėti nėra galima. Veik jo
kių vaistų negalima gauti.

WAR COUNCIU
. t

imbs, Toledo, O.
issell, Charleston, 8.0, 

šie keturi Amerikos vysk ūpai, kurie sudarė kataliku ka
rinę Tarybą, išleido Atsišaukimą darbininku; reikale. Stoja 
už darbininku būvio pagerinim ą.

Bolševikų finansų ministeris 
Bogoliepov skelbia, jog bolševi- 
kų valdžios karinės išlaidos da
bar yra 3.000.000.000 r. mėnesy. 
Dabar ketinama užtraukti už
sienyje paskolas. Petrograde 
labai rengiamasi prie gynimo. 
Mokyklose mokoma 
muštro ir abelnai vesti moder
nišką karę.

Aš vakar būdamas Lawren- 
ce sužinojau, kad jau net strei
ko vedimo komitetas esąs nu
sprendęs, kad po vieną ypatą 
jokių kolektorių niekur nesiųs
ti dėlto, kad pinigas esąs tok
sai daiktas, kurs daug ką ga
lis išvesti iš kelio arba įlysti ne 
į streikierių krepšelį, bet į pa
ties kolektoriaus kišenių.

Abelnai imant tokiuose atve
juose visuomet yra siunčiama 
po du kolektorių, kad vienas 
kitą kontroliuotų, bet iki šiol 
Lavrenco streiko vedėjai ma
tomai tos taisyklės neprisilaikė 
ir siuntinėjo ko-lektorius po vie
ną — taip bent buvo Bostone 
ir kitose kaip kuriose vietose.

Bet abelnai imant dar yra 
klausimas ar tie kolektoriai tu
rėjo formalius įgaliojimus—juk 
mūsų žmonės jų apie tpi ne
klausia.

Tai-gi aš ir persergiu, kad 
ant toliaus būti atsargesniais ir 
pirmam pasisukusiam ir savę 
pasivadinusiam I(awrence’o 
steikierių kolektoriumi nepasi
tikėti kol jis neparodįs tam 
tikro įgaliojimo ir jeigu jis bus 
tik vienas taip-pat jam netikė
ti, kad Lavrenco streiko ve
dėjai npri visuomenės paramos, 
tai turi prisilaikyt jau iš se- 
niaus streikuose nusistovėju
sios ir mūsų visuomenei daug 
maž priprastos tvarkos. O tas 
išeis ir streikieriams ir pačiai 
visuomenei ant naudos,o kolek
toriams ant moralės sveikatos.

Visiems LDS. nariams ir ka
talikams patartina būtų savo 
aukas siųsti per tarpininkvstę 
LDS- “Streikierių Fondo,” 
tuomet mūsų organizacija gva- 
rantuoja, kad tokios aukos tik
rai atsieks savo tikslą, tai y- 
ra bus ten perduotos, kur jos 
bus skiriamos ir atskaitos bus 
kas .menuo išduodamos per 
“Darbininką,” o būsimame L. 
D. S. seimė kas norės galės pa
tikrinti L. D. S. Streikierių 
Fondo visus dokumentus, aps
kaitas ir bHas.

UŽSIDARĖ KONGRESAS.
Kovo 4 d. užsidarė Suv. Val

stijų kongresas. Dabartinis 
kongresas buvo paskelbęs karę 
Vokietijai, veikė karei esant, 
bet negauna priimti taikos. Tą 
dalyką atliks naujas kongresas. 
Dabartiniame kongrese didžiu
ma buvo 
nančiame 
blikonai. 
didžiuma

James H. Keyes 
Advokatas

Rusijos bolševikų valdžia 
šiuo laiku pradėjo smarkią agi
taciją tarp moterų. Nori, kad 
jos remtų jų Valdžią. Mote- 
Ą’s neremia bolševikų ypač dėl
to, kad jie įvedė perliuosus 
moterystės ryšius, y

Kuomet pastaruoju laiku 
bolševikai bombardavo Nar
vą. tai paleido į ją 5.000 bom
bų. Išdegino apielinkėse 175 
sodžių ir užmušė 24 sodiečius.

Trys protesboųiškų sektų vy
skupai ūmu hiBto iAAmerikos 
vyks Ryman pas popiežių ir 
tarsis apie sudarymą Bažnyčių 
Lygos, panašios į'Tautų Ly
gą. Ketinama padaryti Lygą 
(Sąjungą) iš Katalikų, Protes- 
tonų ir Pravoslavų.

Vichy, Prancūzijoj, Vasario 
mėn. — Seržantas Edger M. 
Halyburton yra skaitomas už 
žinovą Amerikos karės nelais
vi!] gyvenimo Vokietijoj. Jis 
per ilgą laiką kovojo, kad su 
nelaisviais būtų žmoniškai ap
sieinama. Jis paeina iš Stony 
Point/N. C. Vokiečų kalėji
mo stovykloje prie Rastatto 
jis 2,400 savo draugų ameri
kiečių buvo išrinktas už ka- 
mandantą. Seržentas Haly
burton 'sako, nors "*kaik (irias 
tiesas ir iškovojo belaisviai iš 
vokiečių kalėjimų prižiūrėtojų, 
tečiau daug prisieidavo ir nu
kentėti. Ypatingai vokiečiai 
labai skriaudė nelaisvius, nuo
latos vogdami Amerikos Rau
donojo Kryžiaus maistą ir dra
bužius, kurie buvo siunčiami 
amerkiečiams.

Seržentas Halyburton išbu
vo Amerikos kariuomenėje per 
devynerius metus ir vokiečių 
nelaisvėje per tryliką mėne
sių. Jis buvo paimtas į ne
laisvę iš apkasų, lapkričio 
mėnesį, 1917 m. Aeilgai tru
kus, kaip jo regimentas pasie
kė frontą. Jis prigulėjo prie 
šešioliktojo pėstininkų regi- 
mento, vieno iš pirmųjų Ame
rikos regimentų i nėjusių į ap
kasus. Jo darbas link kitų a- 
merikiečių belaisvių padarė 
taip gerą įspūdį į Pulkininką 
W. L. H. Godson, Amerikos 
militarį pasiuntinį Berne, jog 
jis prižadėjo patarti seržeritą 
pakelti į aficierius.

Seržentas Halburton pir
miausiai buvo paskirtas į ne- 
laisvių stovyklą ties Tushel, 
Vokietijoje, kuomet Ameri
kos nelaisviems buvo draudžia
ma susinešti su Amerikos Rau
donojo Kryžiaus atstovais Ber
ne. Sausio 25 d. 1918 m. vo
kiečių kamandantas gavo laiš
ką iš Raudonojo Kryžiaus, rei
kalaujantį vardų, suimtųjų a- 
merikiečių ir Serž. Halyburton 
surinkti vardai buvo pasiųšti.

“Po mėnesio nuo to laiko,” 
sako seržentas, “Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus siunti
niai pradėjo ateidinėti regulia
riai kas savaitę. Rodos, jog 
vokiečiai po kelius siuntinius 
pavogdavo kiekvieną kartą, 
nes viekelių trūkdavo, ir kiek
vieną kartą trūkdavo vis kitų 
žmonių. .Vieną kartą iš Rau
donojo Kryžiaus siųstų šimto 
porų čeverykų, devyniosdešimt 
porų buvo pavogta, ir Ameri
kos kareiviai galėjo prirodyti, 
jog vokiečių kareiviai tą pada- 
rė.”

“Amerikos Raudonasis Kry
žius yra pastebėtina įstaiga,” 
staigiai tarė seržentas. “'Jis

rėje užmuštų kares lauke buvo 
7.354.000.

Sulyg valstybių šie nuosto
liai šiaip dalinasi:
Rusija ....................... 1.700.500
Vokietija................... 1.600.000
Suv. Valstijos............... 50-000
Franci ja..................... 1-385.000
Anglija.........................800.000
Italija........................... 400.000
Turkija........................ 107.000
Belgija.......................... 100.000
Rumunija......... '.......... 100.000
Serbija ..... .. .............. 100.000
Černogorija .. . ............. .100.000

Prūsijos lietuviai prašo 
talkininkų apgynimo.

Laiškams rašyti popierų ir konvertų (bakseliais) linijuo- 
tų ir be linijų — po 25c., 35c., 50c. ir 75c.
' Galima gauti paišelių, plunksnų, juodylo ir kitokių rašy

mui reikalingų daiktų. Geriausios išdirbystės Fontaninių 
Plunksnų! Pamėgink rašyti su fontanine plunksna, d pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna ra
šytas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

j Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai 
įsios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Ju kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4 00, $4.50. $5.00 ir aukščiau*.

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

Pinigus su užsakymu siųsk:

v ~ “DARBININKAS,”

London, kovo 6. — B'olševi-I- '
kiškoj Rusijoj viešpatauja ba
das, kuris tūkstančiais pjau- 
ja žmones. Ligos, kįlančios 
dėl nedavalgymo, platinasi. 
Maistas Petrograde ir Maskvoj 
taip retas daiktas, kad už ka
tes noriai mokama po $3.

Apie tokį dalykų stovį pasa
kojo Anglijos valdžiai keletas 
anglų, kurie pereitą savaitę 
atvyko iš Rusijos. Nekurie 
tų anglų buvo išgyvenę veik 
visą amžių Rusijoj. Dabar ją 
apleido1 dėl nepakenčiamų są
lygą-

•Jų liudijimas buvo vienodas, 
kad maisto stovis ten neapsa
komai baisus ir kad jei nebus 
'surasta būdų prigelbėti, tai 
gali būti taip, jog Bolševikiš
kos Rusijos gyventojai išmirs. 
Jie sako, kad Rusijos bėdos y- 
ra tiesioginė pasekmė netvar
kos ir teroro, kurį įsteigė Lenin 
ir Trocki. Tie anglai sako, 
kad Rusija nustoja būti politiš
ku dalyku, o patapo abelnu 
žmoniškumo klausimu.

Tūkstančiai miršta kasdien 
, tokiuose centruose, kaip Pe’tro- 
grade, Maskvoj, Kieve ir O- 
desoj. Prieš tris savaites Pet
rograde iš bado mirdavo po 200 
žmonių kasdien. Šiltinės keT- 
ta jaunus ir senus visur. Mas
kvoj neliko žibalo ir vakarui 
atėjus Visur tamsu, nors į akį 
durk. Malkų ir-gi gali gauti 
tik bolševikai ir jų šalininkai.

Maskvoj garsusis Kremlis 
paverstas į sandėlį malkų, 
žibalo ir apšvietimo daiktus,’ 
kurie naudojami bolševikų val
džios. z

-Mėsa, pienas ir daržovės ne
išpasakytai brangiai kainuoja, 
kuomet jų galima gauti. Vi
dutinė arklienos kaina $10 sva
ras, šuniena nuo $2-50 iki $350 
svaras. Labai trūksta gyduo
lių ir datkarų. Bolševikų po- 
perihių pinigų sodiečiai neima 
ir neparduoda už juos maistą. 
Maisto7 į miestus gaunama tik 
tokio, kuris yra Raudonosios 
Gvardijos surekvizuojamas.

Prieš tris savaites Petrogra
de puskvortė pieno kainuodavo 
$5, kiauliena $30, sviestas $45, 
arbatos $125, bulvių $3.75 sva
ras.' 'Viešose valgyklose, už 
$1.75 galima gauti skystos sriu
bos, šmotelį sūdytos žuvies ir 
biskelį džiovintų vaisių.

Argentinos sostinėj Buenos 
Airėse streikuojantieji liuodo- 
tojai negali susitaikinti su 
darbdaviais. Prez. Irigoyen 
bandė tarpininkauti, bet nepa^ 
vyko sutaikinti.

Bishop Peter J. Muldoon, Rockford, III. Blshop Joseph Scl 
Bishop Patrick £ Hayes, New York. Blshop Willlam T.

rublių, o tegalėjo konfiskuoti5 
tik 450.000 rūbini, nes pas juos. 
jau nelikę pinigų. Sodiečiai, 
griežtai atsisako mokėti mo
kesčius. Maskvoj gabiems 
amatninkams mokama po 3.- 
000 rublių mėnesyje ir kviečia 
buržujus specialistus pamiršti 
neapykantą ir priimti vietas 
bolševikų valdžioj.

Buvo suteikta žinių apie su
stojimą Petrograde tramvajų, 
apie neišpasakytas vagystes, 
kur raudonoji gvardija daly
vauja. Lenin vas. 16 d- bolše
vikų viršininkų susirinkime 
pasakė: “Nieko mums neliko 
daugiau padaryti, kaip viešai 
sušaudyti keletą šimtų mūši] 
viršininkų Petrograde ir Mas
kvoj? Kitaip mūsų pačių mir
tis bus užpečėtvta.”

NUSTATĖ KONTRIBUCIJĄ.
Taikos konferencijos komite

tas jau nustatė, kiek prieši
ninkų šalys turės užmokėti tai- ■ 
kininkams. Iš viso iš Vokie-iI 
tijos ir kijų šalių, kurios iš
vien ėjo su Vokietiją, reika
laujama $120.000.000.000. Fran
ci ja reikalauja, kad Vokietija 
tuoj išmokėtų jai $10.000.000.- 
000, o likusią jai priklausančią 
sumą išmokėti] per 25 ar 35 me
tus.

REIKALAUJA ATSKYRIMO 
NUO VOKIETIJOS.

Paryžius, kovo 6. — Lietu
viai gyvenanti-rytinėj Prūsijoj, 
kaip iš Kauno pranešama,prašė 
talkininkų paramos apgynime 
jų medžiaginių interesų prieš 
vokiečius. Lietuviai, toliau 
skelbiama, reikalauja, kad to
ji rvtinėss Prūsijos dalis, kuri 
yra lietuvių apgyventa, būti] 
atkirsta nuo Vokietijos.

Beto galima gauti visokių pastatomų KRYŽELIŲ nuo 25e. 
ir aukščiaus.
. Mes turime pastatomų ir pakabinamų kryželių, kurie nak
tyje tamsiame kambaryje aiškiai matomi ir parsiduoda po 
$i.oo.

Turime visokių rožančių, škaplierių ir kitokių religiš
kų daiktų. , • '**■■*?

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: “Pulkim ant Ke
liu” — kaina $1.50, $1-85, $2.00, $2.50 ir 3.50; “Aniolas Sar
gas” — kaina 65c., 85c., $1.00, $1.25 ir $1.50; “Aukso Alto
rius” po $1.75 ir kitokių. '

PERSERGSTI NUO BOL
ŠEVIKŲ.

Garsusis Rusijos revoliucijo- 
nierius Vladimir Burcev ir gen. 
Boris Savinkov atsiuntė prez- 
AVilsonui, senatoriui Hitchcock 
ir senatoriui Lodge protestus 
prieš ketinimą vesti derybas su 
Rusijos bolševikais. Savo pro
teste skelbia, kad jokiu būdu 
negalima tvirtos taikos turėti 
iki bus bolševikiškas pavojus. 
Sako, kad jei talkininkai apleis 

karinio Rusiją, tai ji paklius ą vokie
čių rankas ir tuomet susidarys 
milžiniška pajėga.

“Darbininko” knygyne galime gauti įvairių Šventųjų pa- 
veiksli] ir už pigią kainą.

Mes parduodame po 15c., 25c., 35c-, 50 centų ir augščiaus.
Užsisakydamas rašyk kokių nori spalvuotų ar juodų.
Agentams duodame didžiausią nuolaidą. »



Eina ii So. Boston’o utamin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rypo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininką Są
junga.
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“DARBININKAS”
- (The Worker)

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

SUBSCRIPTJON KATES: 
t Yearly .....................................$3.00

Boston and suburbs...............4.00
6 months ..... K.................... 1.50
Foreign countries yearly ....4.25

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

DARBAS IR NAMAI KA
REIVIAMS.

K. Ką reiškia darbas ir na- 
mhi kareiviams!

A. Reiškia tai, kas sakoma. 
Dabar yra Kongrese bilius, ku
riame reikalaujama paskirti 
$100,000,000 su kuriais, jei 
juos pasiesks gauti,' Vidaus 
Departmentas galės tuojau 
pradėti kareiviams ir jurinin
kams kooperatyves ūkią kolo
nijas beveik visose valstijose.

K. Kas tas ūkės gauna?
A. Tie, kurie jas išdirbo, 

dirbdami prie sausinimo, valy
mo, vandeniu užleidimo, ir 
pagerinimo žemių.

K. Ar visi gaus ūkės?
A. Tai priguli nuo to, 

žemės bus prirengta.
K. Ar tai tik bus tiems, ku

rie buvo Europoje?
A. Ne. Tai yra visiems, ku

rie laike šios Didžiosios Karės 
nešioja Dėdės Šamo unifor
mą.

K. Kame ta žemė randas?
A. Beveik kiekvienoje vals

tijoje yr dideli tokios 
plotai, 
karuose, 
den§, 
čius 
tuose 
mų,
kelmus ir išvalyti krūmus. Pie
tuose randas dideli skįnimai ir 
pelkės, kurias reikia išsausin
ti.

K. Ar aš galiu gauti darbo 
arti savo namų?

A. Gal būti, kad galėsi. Tos 
užmanytosios kolonijos yra iš
mėtytos po visą šaly, ir ma
noma surasti-kiekvienoje val
stijoje, jei Kongresas paskirs

kiek

era vo galvos sukimas. Mat-soįci- 
jalistai norėdami sugadinti tą 
darbą, surengė prakalbas Tau
tiškoj Svetainėj. “Kalbėtoją” 
turėję iš So. Bostono Michel- 
soną. Michelsonas tiek stenT 
gėsi įkalbėti žmonėms neduo
ti nei į kokį fondą. Sakė gir
di Lietuva nesanti parduota ir 
ji esanti jų Tankose, tai reiš
kia bolševiką. Socijalistą pra-. 
kalbos buvo 2 valandą popie- 
tą. Tai aiškiai matyt, kad 
jie norėjo taip sudaryti, kad 
neitą niekas'į apvaikŠčiojimą 
Tautiškos dienos ir kadmiekas 
aukų neduotą. Ale Michelso- 
no žodžiai tušti buvo. Kata
likai to visai nepaisė, prisirin
ko pilna Šv. Kaz. Mokslainė, 
taip kad nei sėdynių neteko, 
turėjo tūli stovėti-. v Progra
mas buvo tokis: Pirmiausia 
gerb. kleb. kun. J. J. Kaulakis 
paaiškino reikąją apvaikščio- 
jimo Tautiškos dienos, prily
gindamas prie kitų tautą, ku
rias tari savo šventę ir ją ger
bia. Tai ir mes lietuviai tą 
turim daryti. Gerb. klebo
nas savo kalboj klausė publi
kos: “Ar pristojat, kad bū
tų išnešta rezoliucija arba pro
testas prieš ' Lietuvos priešus 
bolševikus ir paliokus??’ Bu
vo ranki] kėlimas. Kaip pa
sakė, kas pristojat pakelkit 
ranką, tai svetainėj pasirodė 
kaip miškas atžalų pilnas. Kle
bonas sakė, kad tuojaus bus 
pasiųsta rezoliucija prez. Wiį- 

\ šonui, kol jis čionai randasi 
' Amerike, kad jis sugrįžęs į 
. Paryžių Taikos Konferencijoj 
galėtų savo mintį inešti apie 

i Lietuvos reikalus. Taip-gi 
Į buvo aiškinta, kad kurie at
jaučia Lietuvos reikalus galės 
paaukoti. Aukas priėmė ir 
užrašinėjo T. F. 21 sk. vicę-

Ipirm. J. Grigaitis. Tolinus p. 
, Kvietkus perstatė kalbėtoją 
j kun. J. Strimaitį, kuris savo 
kalboj taip aiškiai išdėstė lie
tuvių gyvenimą ir Lietuvos 
vargus, kad visus sujudino. 
Tolinus vaidinta “Linksmos 
Dienos-” Veikalas nusisekė 
kopuikiausia. Choras susidė
jo iš šimto ypatų, Šv. Kazimie
ro niokslainės mokinių su pa- 
gelba Bažnytinio Choro po va
dovyste S. Kvietkaus ir varg. 
J. Hodelio. Koncertas išėjo 
artistiškai. Jaunas mokinys 
p. Dambrauskas pritarė pui
kiai ant smuiko. Žodžiu sa
kant, visas vakaras nusisekė 
kopuikiausia, nes iš jauną mo
kinių ir tikėtis daugiaus negžu 
Įima. Tarpais buvo priima
mos aukos dėl Lietuvos. Au
kojo sekančios vpatoš:

Antanina Birgeliutė... .$25.00 
Kun. J. J. Kaulakis ... .10.00 
Kun. J. Strimaitis ... 10.00
Vyčių 3-čia kuopa.........10.00
Zofija Dileriutė ............. 10.00
St. Kvietkus................... 10.00
B. Jašauskaitė................. 10.00
Kaz. Senulis .... ^............. 6.00

Po $5 00:. J. Rutkauskas, E. 
Bendokevičius, J3. Bendokevi- 
cius, M. Kaunienė, K. Mačiū
nas, K. Pauplis, A. Kaspara- 
vičia, K. Lūžis, M. Stonis, 
Kaz. Senulis $6, B. Bastikienė 
$4, K. Balilionienė $3, Pr. To
liušis $4, Jieva Žitkuvienė $3, 
J. katei va $250, D. Vinckus $2 
davė, $8 žadėjo, P. Turskaitė 
$1.50, Ona Palionienė $1. Sy
kiu įplaukė į T. F. tą vakarą 
$138- O iš tų aukščiau minė
tą ypatų pasižadėjo $18.
Taip vakaras Tautiškos Šven

tės baigėsi ir žmonės sau ra
miai išsiskirstė. Bravo, Phi- 
ladelphijos lietuviai, deleis- 
kimės, kad bolševikai užimtą 
Lietuvą. Lai gyvuoja laisva 
Lietuva.

ROCHESTER, N. Y. 
Teatras.

Vasario 23 d. L. Vyčią 93 kp. 
statė scenoje veikalus — “Vy
rą vergija” ir “Žilė galvon —r 
velnias uodegon.” Vaidini
mai buto puikūs ir juokingi. 
Pasekmės neblogiausios. Vi
si lošikai atsižymėjo puikiai. 
Ypač pagirtinai' atliko savo ro
les VI. Piktinas, J. Gudas ir 
Qna Jonikiutė, ''tai tikrai'gy
vai lošė. Vietinė kuopa gy
vuoja gražiai. Turi gabią na
rių, pasišventusią veikėją kuo
pos labui. Iškeliavęs jaunimas 
pradeda sugrįžti, - jie padvigu- 
bįs mūsą veikimus. Nors ir 
pirma nemiegojo, bet dabar 
dar'smarkiau žada veikti. Sma
gu visai mūsą kolonijai, kad 
turime dapg veiklaus jaunimo,, 
kuris yra susispietęs prie 93 
kuopos. Tai dar ne visi pri
klauso. Geistina būtų, kad 
visas Rochesterio jaunimas su
prastų tos organizacijos vertę 
ir spiestūsi prie jos.

E. šilarožė.

f iX

Kas girdėti lietuvių* kolonijose.
eraraeeerameeerae^eraraparduoti užaugintus produk

tus. Viskas netoli nuo ūkės.
K. Kokio didumo bus tos ū- 

kės!
A Tai prigulės nuo vietos ir 

ūkininkavimo. Abelnai ūki- 
ninkvstei nuo 40 iki 80 akrą, 
gyvulius auginti 80 iki 160 ak
rą, vaisinius medžius augin
ti 15 iki 20 akrą, ir daržovėms 
5 iki 20 akrą.

K. Aš nieko apie ūkininka
vimą nenusimanaii. Kaip aš 
galėsiu ūkininkauti?

A. Ukininkvstėje prityrę 
instruktoriai bus pastatyti 
kiekvienoje apielinkėje. Jie 
visame duos patarimus kaip ir 
ką geriausiai padaryti, kad 
pasekmingai ūkininkauti.

K. Sakai, tas planas prigu
lės nuo perleidimo biliaus Kon
grese. Tai kodėl klausinėji 
dabar pakeltas bilius dar ne- 
perleistaš.

A. Dėlto, kad Kongresas 
prašė Vidaus Departmento iš
tirti kolonijų padėjimą visoje 
šalyje, ir nori žinoti, jei to
kių kolonijų uždėjimas bus 
leistas, ar kareiviai ir jurinin
kai norės eiti tokį darbą dirb
ti, ir tokius namus imti. •

K. Ar galiu aš gauti dau
giau žinių apie tą sumanymą?

A. Taip. - Rašyk į Depart- 
ment of the Interior, Recla- 
mątion Seryice, IVashington, 
D. C., iš jų gausi atvirutę. Ją 
pripildęs, pasiųsk atgal nuro-. 
dvtu adresu-. Jokių iškaščią 
nebus*. Jūsų vardas- bus padė
tas “on file” Vidaus Depart- 
rrtente, ir bus pranešta apie 
tuos planus, kaip tik jįe bus 
pradėti vykinti. Dabar dar 
negalima pasakyti, kada toji 
informacija jums bus praneš
ta. o 
salite 
dirbti 
ma.
S.-V.
Employment Service) savo a- . 
pielinkėjė arba Į savo apielin- 
kės Council of Defense ofisą*. 
Abi organizaciji, kiek galint, 
padės surasti darbo.

WATERBURY, CONN.
’ Koncertas su margumynais.

Kovo 2 d. 1919 L. Vyčių 7 
kp. nurengė paskūtinį prieš už
gavėnes koncertą, kuris susi
dėjo iš dainą ir kitą margumy
ną. Viskas hąogeriausia bu
vo atlikta, nors ir mažai laiko 
turėjome prie prisirengimo.
' Pirmiausia visas choras su
dainavo hvmnus: ‘Star Spang- 
led Banner,” “Lietuva tėvy
nė mūsų ii> Vyčią Himną. Po 
ti sekė kitos dainos, šoliai, 
deklemacijos.

Puikiai visi savo roles atli
ko. Taip-gi buvo atvažiavęs 
ir “Čali Čaplin,” kuris nema
žai žmones prijuokino. Buvd» 
dar driliąs, kurį atliko jau
nos mergaitės. Žmonių buvo 
pi Inu te svetainė, nors ir kitoj 
svetainėj buvo parengtas va- 
karas, bet matyt žmonės at
jaučia Vyčius ir pasistengia vi
suomet atsilankyti į jų vaka
rus, nes visuomet būna užsi
ganėdinę 'jų vakarais.

Choristas.

BBHM1EPOBT, CONN.
Vasario 22 d. Šv. Jurgio pa

rapijos Svetainėje Bažnytinis 
Choras parengė gražią pramo
gėlę, Prieš du mėnesiu Brid- 
geporto lietuviai savo gerb. 
klebono M. Ą. Pankausko dė
ka susilaukė uolaus veikėjo, 
gabaus chorvedžio, vargoninin
ko p. Antano Dziko. Uoliai 
pradėjo veikti, tarpe vietos lie
tuvių ir pasekmingai lavina 
chorą, kuris tai ėmė džiuginti 
..vietos lietuvius. Vasario 22 
d. Bažnytinis Choras, veda
mas vargonininko išpildė pui
kų programą. Buvo du gra
žūs perstatymai “Dangus 
brangus,” labai gerai atliko 
savo roles P. Baltrušaitis ir V- 
Valeika. Antras dramatiškas 
veikalėlis “Penkios gyvenimo 
dovanos” labai puikiai sulošė | 

‘ jaunikaičio rolę J. Čepuma iš 
| AVaterbury, Conn. Beivės ro
lę p-lė O. Kaluckaitė taip-gi 

i labai gerai atliko. Daineles 
tam tikrai pritaikintas daina
vo labai gražiai 16 merginų 
choras. Mergaitės pasipuošę 
visos baltaį ir su žaliais vaini
kėliais, atrodė tikros lietuvai-1 
tės. Beto buvo visokių pa- 
marginimą. P. J. Čepuma ir 
P. J. Viktorai tis iš Waterbu- 
ry, Conn. sulošė puikų dialogą. 
Deklemavo p-lė O. Kaluckaitė 
labai gerai. Po to dar buvo 
pora smagių dainelių. Choras 
dainavo, “Eikim sesės į darže
lį” ir “Miškas ūžia.” Prog
ramas visas pasekmingai nusi
sekė ir baigės Lietuvos himnu. 
Žmonių buvo prisirinkus pilna 
svetainė ir kiekvienas buvo už
ganėdintas. Pelno liko apie 
$70.00 ir visas paskirtas ant 
naudos naujos bažnyčios.

Spurgoniu Jurgis.

AR MAŽAI TESAME 
ŽINOMI.

Pasaulinėje’politikoje ir lai
kraštijoje Lietuvos klausimas 
gvildenamas, rišamas šiaip ir 
taip 'jos likimas. Tai-gi jau 
esame pasauliui žinomi. Ne
senai, vienok, šaukėme, jog 
mes baisiai mažai težinomi.

Ne visiems mes nebuvome 
žinomi. Tie, kurie riša tau
tų reikalus, arba spręsdavo 
jų likimą gerai mus žino. Po
litikieriai visų1 tautų, kurios 
tik šiokį tokį reikalą su Lietu
va turėjo, gerai ją žinojo.

Nuo seno didžiomsioms tau
toms rūpėjo pasmaugti mažą
sias tautas. Norėjo jas išnai
kinti ir ją žemę pasisavinti. 
Lietuvos kaimynams nuo seno 
rūpėjo išnaikinti ją nuo žemės 
joaviršio. Smaugėjai ją gerai 
žinojo. Tas labai aiškiai ma
tosi iš Lietuvos suskaldymo į 
tris dalis — po Rusija, po Prū- i.tąm reikalui pinigų, 
sija ir Suvalkija prie Lenki- j 
jos. Kiekvienas supranta, jog 
taip suskaldytai tautai be ga
lo sunkiau kovoti už savo bū
vį, negu esant pavergtai po 
viena valstybe. Todėl politi
kieriai gerai žinojo Lietuvą- 
Ir dabartinių laikų politikie
riai, tautą likimo lėmėjai dau
giau žino apie Lietuvą, negu 
daugelis mano.

Nežinomi mes buvome tik 
plačiajai didžiųjų tautų vi
suomenei. Įsilaužėme dabar 
ir į tą visuomenę. Dabar jau 
negalime sakyti, kad ąežino- 
mi pasauliui. Jei negausime 
to, ko reikalaujame, tai ne 
dėlto, kad permažai apie mus 
težino tie, kurie lemia mūsą 
tautos lįkimą^ '

žemės
Yra sausu žemių va- 
kuriėms reikia- van- 

kųri galima gauti pasta-
drrmus ir kanalus. Ry- 
vra dideli plotai skini- 
iš kurią reikia išrauti

1

V •

v •

kurie garbingai at- 
iš kariuomenės.

Kokios rūšies darbas

Valdžia turės įvairiau-

v •tuo laiku, žinoma, ne
sėdėti be darbo, bet 

ten kur geriausiai gali- 
Sugrįžęs namon, eik į 

Samdymo Biurą (U- S.

*

GRANBY, CONN.
Vasario 23 d. T. F. 135 sky

riaus buvo vakaras naudai 
Lietuvos. Buvo pakviesta iš 
Hartfordo L. V. Teatrališkas 
ratelis. Reikia pasakyti, kad 
gana gerai sulošė keturių veik> 
smų dramą “Kryžius.” Buvo 
statomas Tunvis Ilousre salėj. 
Prieš lošimą kalbėjo K. Kru- 
čikas, T. Fondo 33 skyriaus 
pirm. Iš stambesni!] aukoto
jų yra šie: A. Žiūra $5,1. Leo
navičienė $2.00. Po $1.00: M. 

’yiškauskaitė, A Škiperis, J. 
Žilionis, J. Vabalas. Smul
ki!] aukų $5.00. Matyti 
mūsų kampelvj nemiegama. 
Juda kai pavasarį bit^s. Pub-' 
Lika gana ramiai 
Geistina daugiau tekią pr am o- daugel nukentėjusi moteris

Tėvynainis. nuo sav0 Vyro raudonanosio- 
---------------------------------- k— _ 1 „ 1- ™

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 2 d. vak. McCaddin

Memorial salėj A. L. R. K. Mo
terą Sąjungos 24 kuopa statė 
penkių veiksmą dramą “Gy
venimo Verpete.” Atlošė 
tikrai artistiška; Veikiančio* 
ypatos buvo sic*: Antinas 
Bružas, pasiturintis omukl«- 

„ . ninkas — V.z Dailida-' dievą, 
užsilaikė. jQ žmona — p-lė p. Auš liūtė,

I

I

- IŠSIAIŠKINA NAUJAS , 
DALYKAS.

Visi pamename, kaip be ga
lo Amerikos lietuvių socijalis- 
tai buvo nudžiugę iš kaizeriš- 
ko laikraščio žinutės apie tai, 
būk vysk. Karevičius taręsis 
su Vokietijos valdžia įsteigti 
Lietuvoj krikščionišką kon- 
servatyvišką monarchiją ank
štai surištą su Vokietija So- 
cijalistą džiaugsmui tuomet 
nebuvo galo. Į tą kaizeriško 
laikraščio melą socijalistai bu
vo intikėję labiau,, negu į ko
kį Markso principą. Sąžinin
gi žmonės netikėjo į kaizerio 
laikraščio melą ir pasirodė, 
kad ištikro melp būta.

Panašaus džiaugsmo socija
listai turėjo, kuomet atėjo ži
nia Apie pirmutinį Lietuvos 
ministerią kabinetą, Jjurin būk 
buvo inėjęs grafas Tiškus. 
Tas jų džiaugsmas greit dingo, 
nes greit atėjo žinių apie kito
kį Lietuvos ministerių sąstatu.

“Išeivių Draugo” num. 6 
praneša apie Londone atsilan- 
kymą adv. K. Vizbaro, kurs 
buvo ’ Valdemaro kabinete. 
Londone savo prakalboj jis už
siminęs apie, lenkų šunybes 
pasakė, kad 'jie buvo sudarę ‘ 
savo priešingą “Tarybą” iš 
barono Roppo; grafo- TiškAus 
ir kitą dvarininką. Todėl iš
rodo, kad lietuvių kabinete 
grafas Tiškus visai nefigUTa-

K. KAip bus su ąlga?
A. Tą darbą bedirbant, val

džia mokės gerą algą — taip 
gerą, kaip kad mokama ir ki-. 
tur už tokį pat darbą. ,

K. Ar aš turiu būti kariuo
menėje?

A. Ne. Tas darbas yra tik 
vyrams, 
leisti

K. 
bus?

A.
«ią darbi] prie koloniją, pra
dedant tekniškais ir raštiškais, 
ir baigiant paprasto darbinin
ko darbais.

K. I£aip bus su namą gavi
mu?

A. Kaip padėsi pastatyti da
rnus ir kanalus, arba išvalyti 
krūmus iš skinimą, arba iš
kasti griovius per pelkes, kaip 
jiems padėsi pastatyti namrfc 
ir kitas trobas, aptverti tvo
ras, pataisyti kelius, užtiesti 
miestus, pastatyti pieninyčias, 
wareho>ses, mokyklas ir tt. 
ištikrąją kaip padėsi viską pri
rengti, valdžia leis išsirinkti 
vieną tą javais apsėtą ūkią.

K. A valdžia duos man tą 
ūkę veltui?

A. Ne. Ir pats nenorėtumei 
kad valdžia taip darytą. Yra 
manoma duoti tas ūkės ant len
gvi ą išmokesnią per ilgus me
tus, mokant 4 nuošimtį kas 
metai.

K. Kaip apie gyvulius ir ū- 
kės įrankius!

• A. . Yra manoma, kad val
džia duos visus reikalingus gy
vulius ir įrankius, už kuriuos 
mokesniai bus padalinti rato- 
mis per'keliatą metą.

K. Kur aš gausiu pinigą iš
simokėti! ,

A. Galėsite užtektinai susr- 
taupyti bedirbdami prie tą ko
lonijų statymo, kad išsimokė
ti pirmuosius mokesnius. Li
kusius galėsite išmokėti pini
gais, kuriuos gausite už par
duotus javus.

K. Rodos man tikto gyven
ai ant ulės, b4t aš nemėgstu 
gyventi taip toly nuo kitą žmo
nių. ’

A. Yra sumanyta, jei Kon
gresas perleis tą bilių, statyti 
taip va dinamas ^bendras (com- 
manity) kolonijas, kiekvieno
je nemažiau, kaip 100 ūkių 
apsukui miesto, tad būtą

PASTABĖLĖS.

Lietuvos lietuviai žino, kad 
jei nekariaus, tai vergaus..

Bolševiką valdininką sargai 
susideda iš latvią, chiniečią ir 
kitokią syetimtaučią. Pana
šiai įvairią tautą despotai ne
pasitikėdavo savais,/ o ją leib
gvardija susidėjo iš šveicarų 
ir kitokią svetimtaučią.

Rusijos bolševikai veržda
miesi prie valdžios žadėjo tai
ką, žemės ir duonos. Jau 
pusantrą metą viešpatauja, o 
nei/vieno prižado netik neiš
pildė. bet nuo pat jų užvieš- 
patavimo. karė aršėjo, maisto 
stovis blogėjo, karinės išlai
dos pasidarė didesnės, negu 
prie caro.

“Keleivis*** ir “Amerikos 
Lietuvis” prisiphžino nežiną 
kas do vieta Vievis. 'Praneš
dami apie lietuvių pasisekimus 
Lietuvoj prieš bolševikus ir 
paėmimą miestelią, prie Vie
vis stato klausimo (!) ženklą.

Paskutiniame “Moterą Dir
vos” numeryje tūlas Pilietis 
nurodo, jog “tautiečią sro
vės” laikraščiai dėlto užtriū- 
bijo apie Skandalus ir kataliku 
veikėjams daro prikaišiojimus, 
kad pasėti tarpe kataliką ne
pasitikėjimą ir suturėti dr-jo- 
se, T. F. skyriuose. Klinhuo- 
se auką siuntimą į -T. Fondo 
centrą. Suklaidinti katali
kai gali sumanyti siųsti pini
gus į “tautiečią” fondą. Tai 
“sviniškas” triksas.”

-------------------------------- X , 
PRAKALBO S!

Rengia 
Nekalto Prasidėjimo Švč. 

Panelės Draugija 
NEDeLIOJE, 

Kovo-March 9 d., 1919. 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

Windsor St., Cambridge, Mass. 
Pradžia 7 vai. vakare.

.Mėgstantieji klausyti gražią 
ir naudingą kalbų, kviečiami 
ateiti į šį vakarą, 
tarpe kurią ir gerb. kun. P. 

Kalbės gabiausi kalbėtojai, 
tarpe kurią ir gerb. kun- P. 
Juškaitis, vietinis klebonas.

Taip-gi bus įvairią pamar- 
^inimą.

Kas gyvas į prakalbas. 
„ Kviečiame visas sesutes a- 

teiti į šį vakarą ir prisirašyti 
prie viršminėtos draugijos už 
puse įstojimo. Toki proga la
bai retai pasitaiko.

Įžanga dykai. 
Širdingai kviečia Rengėjos.

/

v WORCESTER, MASS.
Darbininką prakalbos.

# Kovo 9 d. Bažnytinėje Salė
je bus LDS. 7 kp. prakalbos 
Kalbės ofieierius Jonas J. Ro- j 
manant B So. Bprtoa Maaa - 

7:30 vai. nover 1
■ PT

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINSS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS.
- VALDYBA.

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

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

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

H PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
292 E St., So. Boston, Mąss.

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

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

MARŠALKA — Step. Navickas, 
181 D Str., Sd. Boston, Mass.

,' Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedčldienj kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 kovo 
3:30 valKpo pietų

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

BOSTON. MASS. V
PTH.Mr'tTNKAS — Joną* Adenavlflus, 

122 Rowen St.. So. Boston. Mase.
VICK-PTRM. — Vincu* ZnJIpckn*. 

81 Merrer Rt.. So. Boston. Mase.
PROT. RAST. — Arttanas Motietmas. 

104 Mnrket St. Brlvhton. Mat*.
FTN. RAflT. — .Tnoru* Kavaltnivikas. 

128 Rentb St Rrntfmry. Mase. 
KASTBRTrS — An<1rlotn« Zalleckna 

244 D Street. So. Bneton. Mh*.
MARŠALKA — .Tn<tinn« TnleHds 

130 R<wren St„ So Bovtnn Mat*.
D. L. K. KelernRo Praucfja Boetnn. 

Mase, laiko meneMnlti* «n«fr1nkfmt>>* 
kas antrą nedMdlenl kiekvieno 

2-rą v«l. po į . . * ___
St. Boeton. Mam Malonėkite 
ettJ Ir dausiRna naują nartą no

-smarkuolio. Petras, ji] sū
nus piešėjas-dailininkas — A. 
Sniečkus, tai tikras artistas. 
Magdė z Vaitkienė — p-lė P. 
Starkiutė- Jurgis Vaitkui, be
turtis darbininką/ — Pr. Ve
nys; Agutė, Vaitkaus pirmo
sios žmonos duktė — Eugeni
ja Molienė, — šiai jokią ^trū
kumų.nebuvo. John Thomp- 
son, amerikonas, milijonie
rius, fabrikantas — A. Šeške
vičius; šis taip-gi gerai atli- bažnyčioj. Tam reikalui žmo-

L0WELL, MASS.
Čia visuomenė puikiai pra

deda darbuotis, kaip ant tau
tiškos dirvos, taip ir dėl religi
joj. Vienas iš prakilniausių 
darbų, tai įtaisyti naujus var
gonus Šv. Juozapo lietuvių

ko. Dr. Juozas Kalnaitis, se
nas Petro draugas — K. Sau- 
rusaitis; atrodė tikras gydyto
jas. Ona Šimkiūtė, būsima 
Kalnaičio sužiedotinė—-M. Tu-» 
masonienė; Frank Burhs, tur
tingas amerikietis — S. Da- 
naitis ir Marė jo duktė; jie
dviem jokio trūkumo regis ne
būvi, todėl atrodė į tikrus 
turtuolius. Vincent Bradley, 
Tarptautinės Spaudos Sindi
kato atstovas — J- Matulaitis; 
ir-gi džentelmonas.

Sutraukus viską į daiktą ne
galima atsidžiaugti,x kad mū
są sąjungietės taip šauniai 
bruzda. '

Protarpiais skambino ant 
piano. Taip-gi sudainavo so
lo kokia tai panytė, įkompo
nuojant poniai Simutienei. 
Publikai labai patiko solo, kad 
delną pliauškimais privertė 
juodvi atkartot, įmonių bu
vo daug, tai be abejo ir pelno 
liks. '

Matušia Mykolas. 
___ »_j. xz

v BRIDGEPORT, CONN.
" Vasario 23 d. nedėlios vaka
re šv. Jurgio parapijos svetai
nėje Bažnytinis choras paren
gė pasilinksminimą ir vaka
rienę. Jaunimo dalyvavo ne
mažas būrys. Buvo prireng
ta puiki vakarienė, stalas pa
puoštas gėlėmis ir skaniais val
giais ir blaiviais gėrimais. 
Sykiu buvo ir gerb. mūsą kle
bonas kun. M. A. Pankauskas. 
Dar buvo atsilankę svečią. 
P-lė Ona Miliauskytė atnešė 
dovaną, puikiai pagamintą py
ragą. Buvo visokių prakal
bčiau ir linkėjimą. , Vakarie
nę surengti pasidarbavo šie:

nės su didžiu užsikarščiavimu 
,— aukaudami gausiai priside
da prie šio darbo. Taip-pat 
ir visokios pramogos yra daro
mos, kurias atlieka vietinis 
Šv. Juozapo did. choras ir ma
žu su pasidarbavimu vietinio 
varg. p. Ainorio.x Mes Lowel- 
liškiai, negalim atsidžiaugti 
susilaukę didžią permainą sa
vą kolonijoj. Kaip %tik ga
vom naują kleboną, tai mūsą 
bažnyčioj pasidarė kitokia iš
vaizda. Atsirado didesnis šva
rumas ir ramumas. Taip-pat 
mūsą naujas klebonas S. Ku
čas, uoliai dirba ant tautiš
kos dirvps.

2 d. kovo, nedėlios vakare 
šv. Juozapo Pobažnytinėje Sa
lėje įvyko vakaras. Publikos 
prisirinko pusėtinai ir koncer
tas pavyko puikiai ir publika 
tapo užganėdinta. Šiame kon
certe dalyvavo abu chorai. 
Užviską įdomiausia buvo, kad 
iš mažo choro rados puikią so
listą. Programas šio koncer
to susidėjo iš p. M- Petrausko 
veikalą, tik retkarčiais buvo 
primaišyta p. St Šimkaus.. Be 
choro dainą buvo monologai, 
dcldemacijos, piano skambini
mai ir solai. Daugiausia atsi
žymėjo solistė p-lė J. Narinke- 
vičiutė, mažojo choro narė. Į*o 
to visko, p. Ainoris koncerto 
vedėjas prašneko į publiką, 
prašydamas gausesnią auką 
dėl naują vargoną ir su tuo 
sykiu gerėjo 4 kolektoriai per 
salę. Aukos pasirodė labai 
gausingos. ' ' •

Pavasaris.

I

PHILADELPHLA, PA.* •

' Reporteris.
------------

STREIKAS IR ŽMONES 
.PAVOJUJE.

Seredos amerikoniški laik
raščiai skelbia, jog Lavrence 
streikuojantieji latviai ir lietu
viai esą nepatenkinti ramiu 
streiku, reikalaują veikimo, 

i pasi-

i P. J. Marcinkevičius, p-lė A.I 
Dainiutė ir U. A. M. ' tJž tai ’ 

MHrrt«no ■»**- jiems 
nW>nj pn~Nn. 1M H«- 
>n. Mm Mak»nflrtt* A

ApVaikščiojimas Tautiškos Būk iietnviai ir latviai 
Dienos Šv. Kazimiero nusisekė- 
kopuikiausia- Programas bu
vo surengtas pafhinėjimni Lie-

Lai gyvuoja Choras- I

kvietę aidoblistns.
Todėl jei tas teisybė, i 

gali prasidėti riaušės, 1 
praliejimas, sabotažas, 
nebus, tai visvien ant 

Ja_ xVAU iliijjsi-H ilfr*.
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Lietuvos reikalai L. D. S. Reikalai.

f

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

Są- 
Z

kų tv. Juozapo Darbininkų 
junga..

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per.

pa- 
Published every „ Tuesday, 

Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
ciation of Labor.

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

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

APSIGYNIMO SUSIVIE
NIJIMAS.

Šiame numeryje ‘ ‘ praneši
muose iš IVashingtono” skai
tytojai ras, jog Pildančiamjam 
Komitetui adv. Mastauskas 
stato šitokį klausimą:

“Ką jūs manote į susivieni
jimą — apsigynimo susivieniji
mą — su Lenkija? Tas nereiš
kia unijos. Francūzai spiria, 
kad mes susitaikinkime.”

Skaitytojai turbūt supranta, 
k’as tai yra apsigynimo susivie-t 
nijimas. Yra tai sutarimas 
gintis ‘ išvien nuo išlaukinio 
priešo. Franciai rūpi suda
ryti stiprią Lenkiją ir su ja 
draugiškai gyventi. Prieš ka
rę Francija draugavo rytuose 
su Rusija. Dabar Ųusijai iš- 
tižus Francija nori; kad Rusi
jos vietą užimtij Lenkija. To
dėl Francija nori didelės ir sti
prios Lenkijos, nori prie jos 
jungti Lietuvą. Kada Fran
cija pamatė, kad Lietuva vi- 

• somis spėkomis purtosi nuo 
jungimosi su Paliokija, tai da- 

■■■ter matyt nori, kad mes nors 
defensyvį susivienijimą pada 
rytume. _

Tai ką manyti-apie tai?
Mes savo rezoliucijose reika

laudami neprigulmybės apreik- 
šdavome, jog su visais kaimy
nais (ir su lenkais) draugiškai 
norime gyventi. Steigiamoji 
Tautų Lyga Lenkiją apsaugos 
nuo išlaukinio priešininko ge
riau, negu visokie defensyvi 
susivienijimai su Lietuva. Tai 
jokio ypatingo militario sąry
šio tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nereikia. Jei jau Tautų Ly
ga nepajėgs karių panaikinti, 
jei Lietuva atsiras pavojuje pa
našiai kaip Belgija, tai ji dė
sis su ta puse, kairi jai labiau 
užtikrįs jos čįelybę. Jei Lie
tuvai gj-ęstų pavojus iš Rusijos 
ar Vokietijos ir jei iš Lenkijos 
pusės to nebūtų, tai militarė 
Sjitartis su Lenkija natūraliai 
įvyktų.

Iš to išeina, kad versti Lie
tuvą bent kaip rištis su Lenki
ja nėra reikalo. Bet jei jau 
talkininkai verstų Lietuvą da
ryti defensyvį susivienijimą su 
Paliokija, tai galime jiems pa
aiškinti, kad mums visi kai
mynai, kuomet su jais neko
vojame, yra lygūs ir su visais 
trokštame draugiškai ir taiko
je gyventi.. Su niekuo ypatim 
gaiš ryšiais nenorime susirišti, 
o ypač su lenkais todėl, kad 
jie mūsų kraštą neteisingai per
stata pasauliui, kaipo dalį Len
kijos. Priverstinas jungimas 
Lietuvos su Lenkija būtų atei- 
'tyje kibirkštimi naujai pasauli
nei karei, o tas išeitų kaip Lie
tuvai, taip ir Lenkijai, taip ir 
visam pasauliui ant pragaiš- 

v
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SAUNUS REKORDAS.
//Draugas” dabar yra visur 

laukiamas svečias. Be ta įis 
sutnuša visokį rekordą greitu
me. Keletą kartų iš Chicagos 
“Draugas’ ’ atlėkė tą pačią die- 

@ną į Bostoną, štai pereita pa
nedėlio numeris Bostoną pa
siekė panedėlyje po pietų! Var
gu amerikoniški laikraščiai pa- 

Idaro tokius “triksus.” '

ĮGALIOJIMĄ GAVO.
Kareivis J. Šalrūnas iš Pary

žiaus praneša p. F. VTrakui, 
jog LDS. įgaliojimą atstovauti 
Amerikos lietuvių krikščionis- 
demokratus Europos darbinin
kų suvažiavimuose gavo. -

Rašo:
“Įgaliojimą —- kablegrama 

gavau vas. 7 š,_m. 10:30 A JM- 
Tą reikalą perdaviau kitiems, 
sime, kas bus galima, 
kurie ne uniformoje. Dary- 

“ ‘Tėvynėje’ ir ‘Amerikos 
Lietuvyje? p. J. Gabrio .pa
skelbtasis ‘cirkuleras’ yra me
las. Jis tą padarė su jam vie
nam žinomais išrokavimais. 
Lai Amerikos lietuvių visuo
menė nesiduoda suklaidinti ir 
lai nekldųso visokių liežuvnin- 
kų, kurie dangstosi ar nori 
pridengti savo netikusius pasi
elgimus kitų šmeižimu. ___
tuviai, daugiau atsargumo!”

PRANEŠIMAS IŠ
WASHINGT0N0.

Taikos konferencijai tęsian
tis ir įvairių tautų klausimams 
aiškėjant, Lietuvoj ateitis ir
gi kaskart geriaus aiškėja. Iš 
užrubežinių presos pranešimų 
matos, kad lenkai dar tebe
naudoja visokių priemonių Lie
tuvos paglemžimui, lenkų ka
riuomenė. tebesi veržia Lietu
von po priedanga ją nuo bolšev 
vikų ginti, nežiūrint to, kad 
taikos konferencija persergėjo 
nuo svetimų teritorijų užėmi
mo. Žemiaus paduodame lai- 

1 škus pp. Pakšto ir .Mastausko, 
kurie gerokai nušviečia, kaip 
Anglijoje ir Prancūzijoje žiūri-

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ.

Lietuva šaukiasi mūsų pa
gelbos. Pinigiškos mes Jai 
duodame kiek galime, bet da
bar laikas Lietuvos laisvės ap
gynimui statyti jėgas ginkluo
tas. Tai-gi aš čia tuo reikalu 
noriu pabrėžti keletą eilučių.

Brangus jaunime, stokime 
^etįs į petį, paduokime vienas 
kitam ranką ir eikim tėvynę 
ginti nuo priešų kuonarsiaus.

Jau yra prasidėjęs darbas or
ganizuoti pulkus, bet tas dar
bas pasirodo nevisai vykęs. 
Kuriems rūpi Lietuvos reikalai 
ir laisvė, tai tie dirbome, o ki
ti tai per pirštus žiūri. At
minkite, kad ipums laisvė nė* 
atlėks keptų karvelių pavyda- 
le. Jei norime, kad Tėvynė 
liktų laisva — dirbkime visi.

Stokime kiekvienas į karei
vių eiles ir už kokio mėnesio 
laiko ar daugiau turime išsta
tyti kokį 30.000 lietuvių karei
vių. Važiuot tiesiai į Lietuvą Į Tik 
išvyti lenkus ir kitus mūsų 
tautos priešus. Kiekvienas lie
tuvis jaunuolis be skirtumo ti
kėjimo ir pažiūra stotų į lietu
vių pulkus, o katras negali sto
ti į kareivių pulkus, tai jisai 
turi du doleriu lietuvių karei
vių naudai sudėti.

Mums viską davė Lietuva; 
tai nei vienos valandos nelauk
dami eikime vaduoti ją galva 
sava.
• Iš mūsų daugelis rusų caro 
kariuomenėje tarnavome visiš
kai dykai, o da į kailį gerai 
gavome. Mes buvome priver
sti tarnauti. Aš pats net 4 me
tus ant vandenų ištarnavau. 
Gi savo Tėvynei turime be jo
kio atsisakymo pasitarnauti-

Reikia tuojaus Sudaryti A- 
merikos lietuvių tarpe tam tik
rą komisiją, kuri rūpintus ka
reivių organizavimu ir aptartų 
kokiu būdu greičiaus galima 
lietuvius kąreivius suorgani
zuoti. Žinoma, paminėta ko
misija turi susidėti iš kariuo
menėje tarnavusių, kurie ge
riau apie visus dalykus supran
ta '

Reikia kuogreičiausia darbą 
pradėti, kad paskiaus nebūtų 
pervėlu. Mes lietuviai belauk
dami jau daug prakišome. To
dėl turime nors dabar nepasi
likti. Kariuomenei suorgani
zuoti reikia visokių rūšių amat- 
ninkų, kaip va: telegrafo ir te
lefono operatorių, reikia Rau
donojo Kryžiaus seserų. O kas 
tą šventą darbą atliks! Mes 
patys turime nūnai pradėt or
ganizuotis. O kaip tik gau- 
-sime leidimą iš Karės Depar
tamento, viską į vieną krū
vą sutraukę išvažiuojame į Lie
tuvą. Nelaukime kad tą dar
bą atliktų A. L. T. ir kitos į- 
staigos, bet patys pradėkime, 
tai ir mūšų įstaigoms bus leng
viau. Toliaus daugiaus para
šysiu.

Pinavij&s.

STREIKAS NEĮVYKO.
Nuo pereito panedėlio turė

jo prasidėti ^audėjų streikas 
Lovellyje. Bet neįvyko.

PARĖMĖ AIRIJOS NEPRI- 
GULMYB?.

Suv. Valstijų žemesnysis rū
mas priėmė rezoliuciją kurioj 
pripažįstama neprigulmybė Ai- • • • _ !• •• ' •

ma į Lietuvos klausimą, su
prantama, tas yra delei lenkų 
diplomatinių intrigų.

p. Pakštas rašo: ‘.‘Lietuvių 
Informacijos Biuras Lauzanno- 
je užsidarys nuo sausio 24 d. 
Vieton jo atsidarys Lietuvos 
valdiškas Biuras Berne, Švei
carų sostinėje. Oame dirbs 
Valstijos skirti žmonės. Kun. 
Dobužis ir aš ir-gi esame už
prašyti tame Biure darbuotis.

Kun. Dobužis bandė gauti 
pasportą Paryžiun. Francijos 
atstovai pasakė, kad jiems ne
paranku lietuvius 
leisti;
Londonan 
Londone nieko svarbaus dabar 
nėra, girdi, važiuok į Pary
žių.

Rimti žmonės mums prane
ša, jog Francijon važiuojant 
lietuvis turi pasirašyti, kad 
jis neagituos prieš sutvėrimą 
Didžios Lenkijos, tada lenkai 
jį leidžia Paryžiun.

Francijos ir Anglijos užsi
laikymas visai neaiškus buvo.

Prezidentui Wilsonui 
Prancijon pribuvus, francūzai 
aiškiau pasisako nesutinka su 
AVilspno 14 punktų. Aiškina
ma, kad Anglijai netinka jū
rių liuosvbė, o abiem (Angli
jai ir Franci  jai, \ lenkų įkalbė
ta) netinka mažųjų tautų (y- 
pač Lietuvos) neprigulmybė. 
Suprantama, jie jau sotūs, tad 
alkanų kalbos nesupranta.

Iš patikėtinų šaltinių pati
riame, kad Anglija ir Franci
ja turi projektą Lietuvą prie 
Lenkijos prijungti. Finansi
nis ir ekonominis gyvenimas 
turėtų būti bendrai tvarkomas. 
Kaip suprantame, tas užtikrin
tų lenkų aristokratinį viešpa- 
taviiną Lietuvoje. Armija tu
rėtų būti viena, kad lietuviai 
neturėtų spėkos maišta prieš 
savo prispaudėjus pakelti.

Duok, Dieve, kad ši liūdna 
žinia būtų neteisinga, bet visi 
apsireiškimai politikos gyveni
me ją kaip tik patvirtina ir vi
są lietuvišką kraują šaukia 
kryžiaus karėn už Šventos mū
sų žemės liuosybę.

Prieš lenkų imperijaiištiškus 
apetitus jau dabar lietuviai-a- 
merikiečiai privalo kovon sto
ti, ir tai visi: pradedant kata
likais, baigiant socijalistais. 
Juk visiems lygus pavojus. 
Lenkai katalikai išpažįsta 
“lenkišką tikėjimą,” kurin no
rės ir Lietuvą “atversti.” 
lankai-socijalistai — vien dėl 
mados, nes socijalizmas yra 
madoje. O diduma lenkų tau
tos vadų buvo ir bus autokra
tai iT šovinistai, žodžiu ende- 
kai. Prijungus prie Lenkijos 
šviesesnę ir pažangesnę Lietu
vą, prieš-lenkiška revoliucija 
Lietuvoj nepasibaigs^ O lais
vi Lietuvos piliečiai jau dabar 
turi pradėti kovą spaudoje ir 
nuo estrados prieš gręsiantį 
lenkišką pavojų.

Privalu mūsų visnomenei ži
noti, kad Lenki jos aras tie
sia savo sparnus ne vien ant 
Lietuvos, bet iT ant Latvijos, 
Baltgudijos, dalies Ukrainos 
ir Čekijos.

Lietuviai Amerikiečiai, kol 
dar nevėlu, turi atidaryti 
pasauliui akis ir parodyti1, kur 
baigiasi Lenkijos rybos4 Len
kų aristokratai įkalbėjo Vaka
rų Europai, mažai apie Rytus 
nusimanančiai, kad < Lietuva 
ir Lenkija viena nedalinama.

pa- 
ca- 
po-

Paryžiun 
vėliau bandė važiuoti 

anglai sako, jog

Tik reikia šventan liuosybės 
darban pašaukti visus lietu
vius: pirkliai, pramonininkai, 
kunigai, laikraštininkai mi
nios oratoriai ir kasyklų darbi
ninkai, visi ir visur, protu ir 
pinigais, privalo susijungti 
vienon galingon audron ir nu
šluoti Tautos pavojų!

Vyrai, nesi vėlinkime! Dabar 
kultūringu būdu daug dar ga
lima padaryti, o jei susivėlin
sime daug, kraujo turėsime 
pralieti, kol prabočių šalelę iš 
vergijos išvaduosime.

Lietuviai, mūsų kaulais 
springo dvigalvis Rusijos 
ras, pasprings ir Lenkijos 
nai.

Piliečiai! Lietuva mus šau
kia civilizacijos ir liuosybės 
darban. Eikime jos gelbėti 
drąsa, pasišventimu ir neišse
miama ištverme!”

Sekantis yra tik ką gautas 
laiškas nuo p. Mastausko:

January 30, 1919.
Enclosed you vili find a 

couple of papers from Lithua- 
nia. We are vaiting daily for 
additions to our group. To 
date only four men liave 
arrived from Lithuania, Ot- 
hers have been reported on 
their wav for some time, būt 
thev have not arrived.

“At least bvo more men 
should come from thew Statės. 
Send a reąuest to the Presi- 
dent, reminding liim of the 
sympathy that he expressed 
for our cause the 3-rd. of lašt 
May. Mention the fact that 
you want to see your people 
represented at the peace con- 
ference. . Make it good and 
strong. Draw it up in such 
form sexthat it can be given 
to the press. If a place should 
be assigned to us by the time 
you get this then you will 
know, because I vili cable you.

What do you think of an 
alliancne—a defensive alliance 
— with Poland? That does 
not mean Union. The French 
are insisting that we get 
togetlier. I want to be guided 
by your judgment. In my 
opinion an alliance could be 
formed, on condition that our 
independence, be recognized, 
and territorial guarantees are 
given or made by Poland. The 
ąuestion will have tor be deci- 
ded by us in a short time and 
I want your opinion soon.

I have resigned from the 
Committee the seventlrof this 
month. Therefore I will expect 
that that a reasonabel amount 
will be sėt aside for me as 
salary. The money cam be 
deposited in the American 
Security and Trust Com- 
panv, Washington, D. C- It 
should be a reasonable amount. 
Otherwise I will not be able to 
afford to remain.

Virš tilpusieji laiškai gero
kai parodo mums ką mes tu
rime prieš save, parodo ką 
mes turėsime pergalėti, kad 
Lietuvai laisvę atgausim. Šis 
pranešimas turėtų kiekvieną 
lietuvį paskatinti prie smar
kesnio darbavimosi dėl Lietu
vos laisvės.

Parvažiavus Prezidentui 
Wilsonui galėsim naujausius 
būdus panaudoti Lietuvos rei
kalų pirmyn pastumėjrmui. 
Tarybų Pild. Komitetas deda 
pastangas, kad gavus audenci- 
ją pas Prezidentą ir dari kartą 
žodžiu jam Lietuvos reikalus 
perstatyti. Parūpinta kele
tas memorandumų ir inteikta 
Kongrese ir tam tikriems de- 
partmentams.

Pastaromis dienomis suplau
kė Prld. Komitetan daug įvai
rių rezoliucijų priimtų draugi
jų posėdžiuose ir massinitin- 
guose. Visos tad rezoliucijos 
liko sutvarkytos ir inteiktos 
tiems kam buvo adresuotos 
Nekurie senatoriai if kongres- 
monai pridavė svarbos rezoliu
cijoms kurias išnešė lietuviai 
kareiviai, prašydami Lietuvai 
pagelbos ir pavelijimo patiems Į 
važiuoti Lietuvą nuo

Petrogrado laikraštis “Se- 
vernaja Komuna” patvirtina 
žinias apie sodiečių sukilimus 

Į Petrogrado, Novgorodo ir Vo- 
gubernijų. Kaikur so- 
turėjo kulkosvaidžių, ir

. Gauta kablegrama nuo Vi
limavičiaus iš Paryžiaus, ku
ri skamba sekančiai: “Atva
žiavęs Paryžiun prof. Valde
maras paskelbė, kad Juozas 
Gabrys neturi įgaliojimo nė 
nuo Lietuvos valdžios nė nuo 
Tarybų taikos konferencijoje 
atstovauti. Ališauskas, Dau
jotas, Rozenbaum ir Semaško 
pasiųsti atgal Lietuvon.- Vi
sus susinėsimus adresuoti Val- 
deiuąr hotel Palais d’Orsay, 
Paris.”

Gal kam bus neaišku kode) 
Valdemaras viršminėtus asme
nis atgal Lietuvon pasiuntė. 
Todėl matom reikalingu paste
bėti, <kad minėtoji delegacija 
buvo siųsta ne taikos konferen- 
cijon, tik šiaip į nekurtas Eu
ropos valstijas Lietuvių reika
lais. O dabar, kada atvažia
vo Paryžiun Lietuvos atstovai 
su-specįjaliais įgaliojimais Tai
kos konferencijon, minėtoji de
legacija su Alšausku priešaky
je likos atgal Lietuvon pasiųs
ta.

Žemiaus -paduodame tik ką 
gautą kablegarmą nuo p. Ma
stausko iš Paryžiaus: “Yčas 
Minister of Finance and dele
gate to Peace Conference arri
ved. American Lithuanians 
alloived four members to Peace 
Conference by Provisional Go
verment.” Lietuviškai skam
ba: p. Yčas Finansų Ministe- 
ris ir atstovas Taikos Konfe
rencijon pribuvo. Laikinoji 
Valdžią leido Amerikos Lietu
viams turėti keturius atstovus 
Taikos Konferencijoje.

Kaip matom,' Lietuvos ats
tovybė Taikos Konferencijoje 
kas kart stijh’ėja, su pilnais 
tam reikalui ingaliojimais jau 
randasi prof: Valdemaras ir p. 
Yčas, o pp. Smetona ir Klimas, 
kaip mums pranešama, randa
si Šveicarijoje. Reikia tikėtis, 
kad ir jie bus greitai Prancijon 
įleisti.

Iš virš tilpusios kablegramos 
matom, kad Amerikos lietu
viams užleidžiamą keturios vie
tos lietuvių deelgacijoje, pas
kirtoje Taikos Konferencijon. 
Iš to matom, kaip labai Lie
tuvos žmonės skaitosi su Ame
rikos lietuviais'" bet vėliausi 
jų žingsniai yra bereikalingi, 
nes Amerikos lietuviai jokių 
atstovybių šalę Lietuvos val
džios neYeikalauja ir Lietuvos, 
laikinosios valdžios atstovaisJ nedėliomis lankytis. Mat Nor- 
pilnai pasitiki. Paskutiniame: vroodas ir So. Bostonas vieny- 
savo suvažiavime Amerikos1”' "
Lietuvių Taryba, o taip-gi ir 
Lietuvių Tautinė Taryba, nu
sprendė Amerikos lietuvių ats
tovams duotus įgaliojimus per
vesti1 Lietuvos Provizionalei 
valdžiai, nes kuomet Lietuvos 
valdžios atstovai, su specia
liais ingaliojimais fenais ran
dasi, tuomet mūsų atstovų ne- 
prigulmingas veikimas fenais 
yra negeistinas, kitaip galėtų 
atrodyti, kad Amerikos lietu
viai nori naują valdžią susida
ryti.

Tarybų Pild. Komitetas šian
diena (Kovo 1 d.) išsiuntė Pa
ryžiun sekančią kablegramą: 
Valdemar,

Hotel Palais
D’Orsay, Paris.

Provisional Government in 
in Lithuania is asked by both 
councils to take under its 
authority all our delegates as 
we have cancelled their power 
to act autonomously also take 
all money sent by us.

Executive Committee. 
Žilius, Vinikas.

Lietuviškai skamba sekan
čiai:

Abidvi Tarybos prašo laiki
nosios valdžios Lietuvoje, pri
imti visus mūsų atstovus po sa
vo autoritetu. Mes atšaukėm 
Jiems guotus iagaliojimns veik
ti neprigulmingai. Taip-gi pri
imkite visus pinigus kuriuos 
mes esam pasiuntę.

Liet. Informacijos Biuras.

HARTFORD, CONN.

LDS. 6 kp. laikys savo ber- 
taininį1 susirinkimą 9 d. kovo 
1919 Bažnytinėje Svetainėje 41 
Capitol Avė. tuojau po sumos. 
Kviečiame atsilankyti visus na
rius, taip-gi' nepamirškit atsi
vesti naujų narių. Kartu pra
nešu tiems nariams, - kurie y- 
ra užtraukę mokestis, kad ma
lonėtų ateiti užsimokėti ir gau
sit gražų kalendorių uždvką. 
Taip-gi tie, kurie yra padavę 
savo vardus į kandidatus Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos, ir
gi malonėkit ateiti išpildyti ap
likacijas.

P. Gelažiutė, rašt.
yr

LINDEN, N. J.
Pranešimas.

LDS. 73 kuopos susirinkimos 
įvyks 9 d. kovo š- m. 7:30 vai. 
vakare pas J. Liudvinaitį su- 
boje Wood avė. 10-tli St. Vi
sus nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti, nes yra labai daug 
svarbių reikalų optarti ir tu
rime rengtis prie prakalbų su
rengimo, nes kaip yra Apskri
čio LDS. New York ir New 
Jersev nuskirta mūsų kuopai 
prakalbas surengti 3Q d- kovo 
š. m. Visi LDS. 73 kp. nariai 
ateikite ir atsiveskite po naują 
narį o jei ne ant šio susirinki
mo, toi ant kito. Bet mūs vi- 
sij. yra šventa priederystė sklei
sti plačiausia šią garbingą or
ganizaciją. «

Pirmininkas.

N0RW00D, MASS.

Kovo 1 d. LDS. 3 kp. buvo 
surengusi vakarą. Programui 
išpildyti parsikvietė LDS. 1 
kp. aktorius iš So. Bostono, ku
rie jau yra atsižymėję veikimu 
ir artistišku lošfmu. Veikalė
lis buvo perstatytas “Prieš Vė
ją Nepapūsi” ir trialogą.

Norwoodiečiai turėjo progą 
pamatyti taip gabius lošėjus, 
kurių kalba, ėjimas, apsisuki
mas taip vietoj, kad regis jie 
iš to pragyvenimą daro ir ant 
to tik stovi. Tik gailą, kad 
nedaug žmonių tebuvo, mat su- 
batoj žmonės išvažinėja į mies
tą. Norvoodiečiai pripratę 

bėj gyvena, vieni kitiems pri- 
gelbsti. Vietinės O. Stašai- 
čiutė ir O. Kudirkiutė pade- 
klemavo. K. Viesulos keturi 
vaikeliai taip-gi gražiai padai

Papuošk savo namus!
Kiekvienas katalikas privalo papuošti savo namus Šven

tųjų paveikslais.

“Darbininko” knygyne galime gauti įvairių Šventųjų pa
veikslų ir už pigią kainą.

Mes parduodame po 15c., 25c., 35c., 50 centų ir augščiaus.

‘Užsisakydamas rašyk kokių nori spalvuotų ar juodų.

Agentams duodame didžiausią nuolaidą.

Beto galima gauti visokių pastatomų KRYŽELIŲ nuo 25c. 
ir aukščiaus.

Mes turime pastatomų ir pakabinamų kryželių, kurie nak
tyje tamsiame kambaryje aiškiai matomi ir parsiduoda po 
$1.00.

Turime visokių rožančių, škaplierių ir kitokių 1 religiš
kų daiktų.

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: “Pulkim ant Ke
lių” — kaina $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir 3.50; “Aniolas Sar
gas” — karna 65c., 85c., $1.00, $1.25 ir $1^0; “Aukso Alto
rius” po $1.75 iT kitokių*

' Laiškams rašyti popierų ir konvertų (bakseliais) linijuo- 
tų ir be linijų — po 25c., 35c., 50c. ir 75c.

Galima gauti paišelių, plunksnų, juodylo ir kitokių rašy
mui reikalingų daiktų. Geriausios išdirbystės Fontaninių 
Pįunksnų! Pamėgink rašyti su fontanine plunksna, o pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna ra
šytas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

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

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

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

Pinigus su užsakymu siųsk:

navo. Šitie pasirodo tankiai 
su savo jaunomis spėkomis. 
Nesigirdamas sakau, kad Nor- 
woodiečiai, ypač kataliką* y-v 
ra gyvi, veiklūs, išmaningi ir 
blaivūs. Žinoma ne-visi. Bet 
tie kuriai šį tą veikia, kaip vy
rai taip moterys.

Bet per vis didžiausia Nor- 
vroodiečiai džiaugiasi tai gavę 
gerą ir mylimą kleboną kun. J. 
Švagždi. Su jo parama tiki
mės daug nuveikti.

Dubinkėlis.

SAUGOKITĖS MONKI- 
BIZNIŲ.

Apgavysčių ir apgavikų ne- 
kuomet nestokuoja. Bet dabar 
rodos monkibiznierių atsirado 
daugiau, negu bile kada jų 
buvo. Vilioja žmones dėti 
pinigus į visokias kompanijas, 
korporacijas ir tt.

■Štai iš Pennsylvanijos gavo
me keisčiausią plakatą apie 
prakalbas. Kalba ir rašyba 
nesvietiška. Štai keletą per
lų:

“Dėl gero lietuvos šitos pra
kalbos bus, kad visi lietuviai 
gyvenanti Suvienytose Valsti
jose susivienytų į vieną buria- 
lį ir buri,” arba “mes lietu
viai pradėsim vienytis į vieną 
vienybę, o vienybei, tai labai 
didelė galybė.” Arba iškrai
pymas žodžių “Lithutuanian,” 
“Trost,” Goverment.”

Jeigut koinpanieriai nemo
ka plakatų parašyti, tai kaip 
jie ves įvairius bankinius ar 
kitokius reikalus.

Saugokitės monkibiznierių! 
Persergėkite savo brolius ma
žiau susipratusius ir laikraščių 
neskaitančius.
. Prisidedant prie B-vės -ar 
kompanijos reikia žiūrėti, kad 
jų vedėjai būtų jums pažįsta
mi žmonės, arba žiūrėti ar prie 
jų prisideda žinomi jums geri 
veikėjai.

Vėl reikia saugotis bolševi
kų kolektorių, kurie renka pi
nigus bolševizmo platinimui, 
arba gelbėjimui valdžiai prasi
kaltusių asmenų.

Amerika, Anglija ir Franci
ja pertraukė pinigines transak
cijas su Rusijos bolševikų val
džia. Viena to priežasčių yra 
tai ta, kad sulaikyti finansavi
mą bolševikų propagandų tose 
šalyse-
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Paieškau Marcelės Černiauskiu- 
tės, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Kietaviškių par., Kloninių-Egelo- 
nių kaimo. Pirmiaus gyveno Ro- 
chester’vj, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas Klukas,
112 Cedar St., * Norvvood, Mass.

Matas Zujus, 
“Vyčio” redaktorius.

Paieškau savo dėdės Jurgio Zal- 
biaus Kauno gub., Raseinių pav., 
Pašilės parap., Paknupelkių kai
mo. Girdėjau, kad gyvena Chica- 
goje. Jei kas žinote arba jis pats 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Zalbis,
5437 Kiston St., Pittsburg, Pa.

Paieškau savo brolio Antano 
Degučiuko Suvalkų gub., Starapo- 
lės pav., Kozlovo Rūdos kaimų ir 
pusbrolio Motiejaus Pusbroto tos 
pačios gub., kaimo Milotošavo. 
Taip-gi giminių ir pažįstamų mel
džiu atsišaukti .šiuo adresu:

Magdė Degučiutė,
Box 140, Westfield," Mass.

viršum. 1 
“Lietuva,” 
“Amerika,”

NORI NAMĄ?

Namas ant trijų šeimynų par
siduoda. už $1600. Kiekvienai 
šeimynai yra po 4 kambarius.

* DARBININKAS

Kas girdėti lietuvių kolonijose. I

WATERBURY, CONN.
Prieš Seimą.

✓

Vas. 23 d. nekurios dr-jos lai
kė savo mėnesinius susirinki
mus. Tarpe svarbesnių įneši
mų buvo pakeltas klausimas: 
Ar reikalingas yra dabar Lie
tuvių Visuotinas Seimas. Di
delė dauguma nubalsavo, kad 
nereikalingas. Tik tuomet pri
tars seimui, kada mūsų vadai, 
tai yra A. L. Taryba nutars, 

S kad yra reikalingas, čia pa* 
žymėsiu kelių draugijų balsa
vimo rezultatą: 
LDS. 5 kp. už seimą 3, prieš 50. 
T. Fondo 40 sk. už 0, prieš 340. 
Šv. Juozapo Brolijos Dr-ja už 
14, prieš 170.
Blaiyininki] Dr-ja už 1, prieš

115.
Šv. Stanislovo Dr-ja už 0, prieš

575.
Iš viso už Seimą 18, prieš

1.150.
Kitos draugijos gal pačios

praneš.
T. Fondo 40 sk. Raštininkė

A. čemiutė.

gabiosr tai ant, visko gabios. 
"Galima tikėties, kad iŠ'jų ta
da bus ir gaspadinės atsakan
čios.

r

DETROIT, MICH.

• Vasario 27 d. L. Vyčių 79 kp. 
turėjo paprastą. susirinkimą, 
kurs buvo paprastoje vietoje, 
nes parapijos svetainės klebo
nas neduoda. (Ne tik vyčiams, 
bet ir visoms bažnytinėms 
draugijoms).
* Buvo aptarta apie organiza
cijos ir kuopos reikalus. Pir
miausia buvo klausimas^ką da
rysim su tais nariais, kurie ne-

~ pildo L. Vyčių organizacijos į- 
statų. Nutarta išbraukti. Li
kosi išbraukta K. Krištapaitis 
ir S- Atkočiūnas. Potam nu
tarta rendavoti salę dėl susirin
kimų. Išrinkta * komisija dėl 

1 > salės paraudavo j imo—K. Abi
šala ir J. Balčiūnas. Potam 
buvo svarstyta apie šv. Kazi
miero dieną ir apie kuopos rei
kalus.

WATERBURY, CONN.

AVaterburv’o Vyčiai taip įsi
siūbavo į veikimą, kad bemaž 
visi apsikrovė darbu, tai yra 
darbu scenos srityje. Matyf- 
ir korespondentai apsikrovė 
veikimais kad neturi laiko ap
rašyt savo veikimų. v

16 vasario buyo statytas gra
žus istoriškas veikalas Šv. Ce
cilija. Svarbiausias roles at
liko šios ypatos: Cecilijos—p-lė 
O. Černiauskaitė, Konstancijos 
— p-lė A. Lukevičintė, Fabi
jau, tėvo — V. Urbonas, Sopro- 
nijaus — Ansonijos vargoni
ninkas Pranas Dulkė; Valerijo
no — Jurgis Salučka. Šitas 
perstatymas taip puikioj nusi
sekė, kad geriau negalima rei
kalaut iš darbininkų. Visi ak
toriai mokėjo gerai savo roles 
ir gestus tinkamai parodė. Ne 
aš vienas iš to pasigerėjau bet 
visi žmonės gėrėjos iš gabių 
lošėjų. Laike perstatymo žmo
nės užsilaikė stebėtinai1 rimtai, 
kas ir aktoriams daug paleng
vino. Kituomet laike persta
tymo būdavo vaikai nerimauja, 
zurza, o šį sykį klausėsi ati
džiai ivsi.

Žmonių buvo pilnutėlė salė 
it visi patenkinti išėjo. Kaip 
kurie prašė Vyčių, kad būtų 
veikalas atkartotas, bet šitd- 
jne sezone negalima, nes visi 
patogūs vakarai užimti.

Kiek laiko praslinkus bisku- 
tį atsilsėjus, sumasė mūsų Vy
čiai surengti dėl savęs,privatiš- 
ką draugišką vakarėlį pager
bimui gabių veikėjų. Prie to
kio sumanymo tuoj atsirado ge
raširdžių, kurie metė net ke- 
lioliką dolerių. Tas vakarėlis 
buvo 27 vasario. Pradėjus 
rinkties pakviestiems svečiams, 
pasirodė įdomns dalykas. Mat 
merginų susitarta iškirst Vy
tams šposą. Mat prisikepusios 
puikiausių keiksų, pajų ir tt 
Na, o tie keiksai, tai nepap
rastai puikiai sutaisyti. Ne-' 
galima buvo tikėt, . kad mūsų

Baliaus Rengėjas.

PITTSTON, PA
Vagies kepurė dega.

Per ilgą laiką nieko mūsų 
spaudoj i'e girdėti iš Pittston’o 
padangės. O juk čion didelė 
lietuvių kolionija. Ar jau čion 
nieko neveikiama? Veikiama, 
tai veikiama, bet matyt nėra 
žmonių, kurie laikas nuo lai
ko- spaudai praneštų. Kiek 
čion laike Iftisvės savaitės pa
sakyta prakalbų, o apie tas 
niekas nei brikšt, nei čirkšt, iš
skyrus laisvamanių, kurie a- 
pie mūsų kalbėtojus savo gel
tonojoj spaudoj'išliųdę kaip y- 
la iš maišo, net paskyrė pini
gus, kad p. Česnulis prirody
tų, kad jie niekšai. P. Čes- 
nulis ir be pinigų prirodė, kad 
nekurie veikia, kaipo koki 
niekšai, veda pražūtin Lietu
vos laisvę. Ųion nepasakĄnei 
kas, nei kokia srovė, bet lie
tuvių priežodis sako: “Vagie, 
kepurė dega.” Tai vagis čiupt , 
už kepurės. Tai-gi mat tuo- 
mi/nekurie ir prisipažįsta prie 
kaltės. Manau tie_ponai vie
šai prisipažinę turėti} p. Česiru- 
liui, jeiyjie yra šiokie’ tokie 
“džentlemonai” pasiųsti paža
dėtus pinigus, o iš kalbos su 
p. Česnuliu sužinojau, kad jisai 
visai ką kitą turėjo omenyje. 
Žinia laisvamaniai bandė klai- 
dint visuomenę, kada Tautos 
Fondas pradėjo rinkliavą, siųs
dami savo rinkėjui?, kurie įkal
binėjo žmonėms, kad tai vis 
tam pačiam Tautos Fondui ren
ką Bet Pittstoniečiai moka 
jau atskirti pelus nuo grūdų, 
tai-gi ir laisvamaniai nors klai
dino vis-gi neturėjo pasiseki
mo, kuomet Tautos Fondo 63 
skyrius be jokios prieš laisva
manius agitacijos, ramiai dir
bo ir surinko su viršum 3100 
doleriij Lietuvos Neprigulmv- 
bės reikalams. JBet gaila, kad 
per pusantro mėnesio “Gar
sas” neranda vietos Pittstono 
kolionijos pagarsinti aukavu
siųjų vardus, o tas labai už
kenkė tolesniai aukų rinklia
vai kenkia, nes žmonės įta
ria Tautos J'ondo 63 skyriaus 
valdybą; o juk visiems nesi- 
aiškinsi. Bepig, kad nors 
‘ ‘ G arsas ’ ’ būtų kur kamputyj 
teikęsis pranešti, kad Pittsto
no aukos bus pagąrsintos vė
liaus. Pageidaujama buvo au
kų garsinimas “Garse,” nes 
Pittston’o kolionijoj yra 5 Su- 
siv. L. R. K. A. kuopos, o tų 
kuopt) nariai daugiausiai auka
vo. Tiek to. Gal neturėjo 
“Garsas blogos minties.

4 d. kovo Pittstone rengia
mas yra vietinio Bažnytinio 
choro didžiulis koncertas; tiki
masi ką nors naujo išgirsti. 
Juk tas pats choras atsižymė
jo Washingtone pereitais me
tais ir Baltimorėj, M. D. Sta
tomi bus veikalai ką niekur ne
buvo da bandyta.

Diemedis.

T-------------------------------------------------

rėlis. Žmonių buvo pilnutėlė 
salė. Pradėta vakaras Lietu
vos Himnu. Sudainuota vie- : 
na dainelė po vadovyste vieti
nio vargonininko p. J; Siafirio. ' 
Išėjo puikiai. Toliaus sekė te- 
atrėlfs “Prieš vėją nepapūsi.” 
Buvo ir prakalbėlių. Gerai pa
kalbėjo p. Mačiulaitis ir p-lė 
Jokubauskaitė. Apie New ha- 
veniečius galima pasakyti, kad 
jie mažai kalba, o daug veikia.

* _ Aps. pirm.

kas didesnes. Žinote, kad 
1919 metais reikia būtinai pri
žadėjimą išpildyti, išauginti 
L. D. S. 14 kp. iki 200 narių. 
Čionai galima suprasti, ka dtą 
lengvai galima padaryti, jei 
tik visiems rūpėtų tą atlikti — 
po vieną naują narį prirašyti. 
Supraskime, kad tai mūsų rei
kalas, jei norime pagerinti sa
vo* darbininkišką būvį/

. ATITAISYMAS.
Darb. 23 korespondencijų 

skyriuje padėta Rumford, Me. 
Turėjo būti Romford, Ct.

SVEIKSTANTIEJI 
PO INFLUENZOS.

LIETUVOS VYČIAMS 
PRANEŠIMAS.

A

CLEVELAND, OHIO.
Dėl Westvillės bambizo. .

Skaitydamas korespondenci
ją iš Westvillės, III. pamačiau, 
jog ten bambizaująs Brazukas. 
Tai pranešu, jog jis yra cle- 
velandiečiams' gerai nuomas. 
Jo brolis čia tebėra. Anasai 
Westvilles bambiželis buvo pa
prastas leiberis.“"' Kai atsibel
dė čia bambizas Strazdas, tai 
prisiplakė prie jo ir virto bam- 
bizu. Po poros mėnesių pabė
go. Tai westvilliečiai kirkuž- 
ninkai lai žino, kas jis- do bam- 
bizaSs

CHICAGO, ILL.

L. Vyčių 4 kp. Choras Dievo 
Apveizdos parap. buvo suren
gęs vas. 23 d. gražų koncertą 
parapijos naudai. Choras ir 
solistai atsižymėjo gražiu su- 
dainavimu. • Taipo-gi kuopos 
nariai atsižymėjo su darbu-

AMSTERDAM, N. Y.

Vasario 23 d. pobažnytinėje 
svetainėje buvo puikus vaikų 
moksleivii) teatras “Linksmos 
dienos” su kitais margumy- 

Pirmiausiai sudainavo 
vaikų choras “Nemuno var
gai” ir “Cit neverk, Lietuva.’* 
Žodžiai ir kompozicija kun. Ži- 
danavičiaus, toliaus angliškas 
.drilius vaikščiojimas su Ameri
kos vėliavomis. Lavino vai
kus vaikščiot ant kiek girdėjau 
p-lė Salomėja Sarah. Toliaus 
skambino ant piano mokyklos 
vaikai: Antanas Dargužis, An
tanas Girmuntas ir Pranas 
Barkevičius. Eiles dekliama- 
vo Jadvyga Mikalaičiutė. Ga
lop vaikai sudainavo “Sudiev 
sveteliai.” Benas buvo iš pa^- 
rapijos lietuvių, kuris pui
kiausia savo užduotį atliko.

Publikos buvo tiek ir tiek, 
visi matės buvo užganėdinti. 
Tėvai gėrėjosi, kaip lošia jų 
vaikai; kiti gi vėl džiaugėsi, 
kiek-jiems teatras padarė juo
kų. Bet nebūtų buvę juokų, 
jei nebūtų buvę rengėjų. Ren
gėja teatro ir dainų buvo p-lė 
Ona Židanavičiutė. Taip-gi 
vadovavo laike lošimo vietinis 
klebonas kun. J. Židanavičius. 
Tėvams už gerą aprengimą sa
vo vaikų, tegul būna pągyri- 
mas ir vaikeliams lošėjam^bus 
ant sveikatos, pasimankštini- 
mas nekenkia.

Ten buvęs skevelda.

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 23 du įvyko Pilnųjų 

Blaivininkų Ct Apskričo 3-čias 
suvažiavimas.

Trumpai parašysiu kaip į- 
spudingai pasirodė New Have- 
ne. Maniau, kad ten mažutė 
lietuvių kolionija, mažai yra 
lietuvi, -r Pasirodė, kaip tik 
priešingai.' Veikimas jųjų di
dvyriškas. Vienybė, ypatingai 
katalikų tvirta. Suvažiavime 
dalyvavo apie 13 delegatų, tar
pe kurių buvo pora kunigų, vie
tinis kleb. kun. V. Karkauskas 
ir iš Waterbury kun. J. J. Va- 
lantiejus. Po sesijos, apie 5 
vai. buvo surengta vakarienė 
delegatams. Tai įvyko gerb. 
klebono dėka. Gaspadinės ver
tos pagyrimo už puikų patai
symą. Blaivybės reikalam^ 
sudėta $15.00. Po vakarienės

LEWIST0N, ME.
Balius nusisekė.

Vasario P d. š. m. L. D. 
gos 37 kp. buvo parengus mas
karadų balių. Žmonių atsi
lankė labai daug; taip-pat bu
vo ir apsirėdžiusiij apie 30 su- 

Tarp "kurių buvo 
’ “Dėdė Šamas,” 

“Amerikos 'Ofi- 
cierius.” “Policmonas’ ir šiaip 
įvairių įvairiausių.* Viena mo
teris lai buvo,apsirėdžiusi Lie
tuvoj išaustais abrūsais, su pa
rašu? “L-ttuvos Audėja.”

Balium visi buvo pateikinti. 
Pelno liko LDS. 37 kp. $29-70.

Tai-gi, kaip matyt, tai LDS. 
kp. pradės judėti.

Bronė Ivaškiutė.

Išvažiavus lankyti Vyčių 
kuopas “Vyčio” spaustuvės 
reikalais_kai-kurių imta many
ti, kad organo “Vyčio”"leidi
mas kokiam laikui bus sustab
dytas. , X

Šiuomi pranešu, kad “Vytį” 
stengsimės išleisti, kaip ligšiol. 
Redakcijos ir administracijos 
reikalais siunčiant ne organui 
medžiagą, administracijos pra
nešimus ir t. p.) reikia kreip
sies tuo pačiu adresu: “Vytis,” 
3261 
III.

X

Laekaivana apskrityje Pa. 
pernai anglių^buvo iškasta 10.- 
027.901 tonų. Prie to žuvo 60 
žmonių, sužeista 133, 55 mo
terys liko našlėmis su 146 naš
laičiais.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES KAMPELIS.

Jau važiuoja atstovai į Lietuvą!

Kovo 5 d. jau išvažiuoją Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės atstovai Į Europą ir į Lietuvą. Jų kelio
nės tikslu yra:

1) Užmegsti ryšius su Lietuva.
2) Ištirti Lietuvoje dalyki) stovį.
3) Patirti ko Lietuvoje trūksta ir ką priva

lo amerikiečiai tuojau daryti.
4) Įsteigti Lietuvoje Bendrovės skyrių ir 

pradėti darbą.
Suv. Valstijų valdžia jau išdavė pasportą keliau

ti į Lietuvą, Franciją ir i kitas šalis Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės reikalais.

Centralis Komiteas Nukent ėjusiems nuo Karės 
šelpti taip-gi išduoda įgaliojimą jo Reikalais pasirū
pinti.

Komisija Iš dviejų: R. Karuža ir J. S. Lopatto.
Keliaujat Į Europą R. Karuža, Lietuvos Atsta

tymo Bendrovės pirmininkas iT advokatas J. S. Lo
patto, I.. A. B. vice-pirmininkas. Reikia tikėties, 
kad tuodu vyru atliks visus reikalus Lietuvos Atsta
tymo Bendrovei kuogeriausiai ir Lietuvai kuonau- 
dingiaūsiai.

Keliauja viename laive su prezidentu Wilsonu.
Pasitaikė taip, kad ir Suv. Valstijų prezidentas 

Woodrow Wilson taip-gi1 tuo pat-laivu išvažiuoja i 
Franciją, tad L. A, B-vės komisija turės labai ra
mią ir pilnai saugią'kelionę.

Pirmiausia L- A. B-vės komisija keliauja Į Pa
ryžių, kad tenai pamatyti Lietuvos valdžios atsto
vus ir su jais pasitarti. Ji tur rekomendacijų į 
Suv. Valstijų delegacijos narius Taikos Konferen
cijoje, tai stengsis ir Lietuvos reikalams prigelbėti 
sulvg išgalės.

Tie, kurie sveiksta persirgę 
influenzą arba gripą, tai labai 
buvo prigelbėti Partoglorą. 
Tūkstančiai atsitikimų gali pri
rodyti, kad susilpnėjūsieji žmp- 
nės geriausia gali sustiprinti 
savo kraują, raumenis ir visą 
organizmą vartojant gerai ži
nomą Eiixirą ir raumenų staty
toją Partoglorą.

Partogloros Elisiras yra mo
ksliškai padarytas iš tų ele
mentų, kurie reikalingi pra
turtinimui kraujo, gaivinimui 
naujos spėkos ir naujos energi
jos ir atgavimui sveikatos į 
normalį stovį.

Todėl jei jauti bile kurį iš 
sekančių simptomų, tai "jūs be 
atidėliojimo ir tuoj privalote" 
užsisakyti vieną ar šešias bon- 
kas

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus 4 “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintos “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį........ .50c. 
” tris sykius.......... $1.00
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Partogloros.

NERAMUMAI?

SILPNUMAS?

ISTERIJA?

NERVIŠKUMAS?

KONVULSIJA?

Paieškau savo dėdės Jono Šil- 
kausko Suvalkų gub., Griškabū
džio parap., Barzdų kaimo._ Pir
miau gyveno pas Antaną Judeską 
Montreal, Canada. Meldžiu Mon- 
treal’io lietuvių pranešti man jo 
adresą arba mano jam, nes jis ne
skaito “Darbininko,” o aš būsiu 
dėkingas už pranešimą, aš turiu 
svarbi} reikalą. Taip-gi paieškau 
savo draugų ir pažįstamų Katiniš- 
kių kaimo.

Andrius Majssvitis,
Box 347 Millinocket, Me.

U. S.

SPĖKŲ NUSEKIMAS? Namas stovi ant Brevster St., 
So. Boston, Mass. Norint ge- 

i rą namą pigiai papirkti reika
laukite platesnių žinių pas: 

Lietuvos Prekybos B-vė, 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Rūpinkis sava sveikata ir 
niękuojBet nenusimiiik. Jūs 
galite atgauti sveikatą varto
jant Partoglorą. Tūkstančiai 

išbandė ir dabar mums d§- 
kuoja už tą nuostabų išradimą. 
Jūs taip-gi mums padėkuosite. 
Viena bonka kainuoja $1.00, 
šešios bonkos kainuoja $5.00. 
Visi laiškai privalo būti adre
suoti ir pinigai siusti tiesiog į

APTEKA partosa
160 Second Avė. Dept. L. 3. 

New York City.
(G. 87)

REIKALAUJU bekerių (ke
pėjų), kurie mokėtų kepti vi
sokią duoną. Atsišaukite tuo- 
jaus per laišką.

Jonas Wikiris,
138 St. John st., New Haven, Ct.

NEWARK, N. J.
Centras Newark’o Lietuvių 

R.Katalikų j-engia Apšvietos ir 
Apdraudos Savaitę su progra
mų. Prasidės 9 d. kovo va
kare nedėlioj ir bus 11 d. utar- 
ninke, 13 d. ketverge, J5 d. su- 
batoj- Bus garsūs kalbėtojai 
per 4 vakarus su pamargini- 
mais. Įžanga visiems veltui. 
Tai-gi čionai gera proga tiems, 
kurie nori prisirašyti prie pa- 
šelpinės dr-jos arba Apšvietos. 
Jei kas- norės laikraščių užsira
šyti, gauti knygoj dėl pasiskai
tymo, tai galėsite nusipiTkit. 
Nėvarkiečiai ir apielinkių lie
tuviai kas gyvas. malonėsite 
ant visų 4 vakarų atsilankyti 
ir savo draugus atisvesti prira
šyti prie dr-jos ar kuopos. Lai. 
nesiranda nei vieno lietuvio 
Nevarke, kad neprigulėtų bent 
į vieną dr-ją. Subruskite ir 
stokite į tarpą savo brolių ir 
dirbkime visi kaip vienas.

Broliai ir sesutės stokime 
visi įdarbą LDS. 14 kuopos na
riai, per Apšvietos ir Apdrau
dos Savaitę nors po vieną atsi-

Valio visi j darbą!
Atstovai iškeliauja į Europą, važiuoja į Lietu

vą! Tenai tuojau pradės atstatymo" darbą dirbti, 
tuojau gelbėti pildės. Bet tam darbui reikia pini
gų, o jų rinkimui reikia darbo. Dabar, kada su 
Lietuva jau galima susižinoti ir ją atlankyti, skubė
kite visi jau pagelbon., • • ■ .

/
Reikia Lietuvos Atstatymu pasirūpinti.

Dėkimės prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės. 
Šeras tik 10 dolerių, bet negalima pirkt mažiau, kai 
penkis šėrus. Pirkite už tūkstančius, nes Lietuvai 
reikalingi, pinigai.

Žiūrėkime, Amerikos lietuviai, kad neapvilta
me savųjų Lietuvoje!

Informacijų klauskite ir pinigus siųskite šiuo 
adresu: •

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Lithuanian Development Corporatjon

320 — 5-th Avė., New York, N. Y.

Sulaikyk influen- 
zos plėtojimąsi

Tankiai ji persimaino ant plaučių 
uždegimo. Sulaikymas lengvesnis 
už gydymą. Paprastas būdas ap
sisaugojimo nuo ligos ir sustipri
nimo sistemos yra imti penkių-gra- 
mų Argo-Phosphate plėškelės. Jie 
sustiprina ir atstato nusilpnėjusį 
padėjimą ir atgaivina visą siste
mą.

Kasdieninis pasidauginimas Is
paniškos Influenzos kaip yra pra
nešama vietinių gydytojų, parodo 
kad daugelis žmonių nevartoja pa
prastus apsisaugojimo būdus dėl 
išvengimo užsikrėtimo nuo baisių 
bakterijų.

Influenzą, kada ji išsiplėtoja, y- 
ra kaip kada sunku išgydyti, nes 
ji greita persiverčia ant plaučių 
uždegimo. Tai-gi daug lengviau 
yra nuo jos apsisaugoti, užlaikant 
sistemą gerai maitinamą geru, 
sveiku valgiu ir mankštinimuisi 
ant tyro oro ir imant gerą vaistą 
dėl pastatymo ir sustiprinimo Kū
no kad jis galėtų išvengti ligą. 
Kaip tiktai nujauti kad esi paga
vęs šaltį, tuojaus paimk gerą vi
durių paliuosavimui gyduolę, kaip 
tai Galo pigulkas.

Jos yra sudarytos iš daržo
vių sulčių ir turinčios tokias pat 
pasekmes kaip calomel, bet jos ne
gimdys seilių bėgimą. Tada pa
imk dvi 5-gramų Argo-Phospate 
Plyskeles po kiekvieno valgio ir 
einant gulti. Jos sustiprins jūsų 
nusilpnėjusią sistemą ir priduos 
gerą apetitą.

, SPECIJALIŠKAS JATĖMIJI- 
MAS — Argo-Phosphate kuris y- 

ra taip rekomenduojamas, turi sa
vyje tokį prosphate kurį užrašo re
ceptuose daktarai po visą šalLir 
ji bus .atrasta tinkamiausia dėl ser
gančių su nerviška skilvio nema- 
limą, pilvo ligas, nuvarginto pro
to ir nervų pailsimą. Ji atnaujins 
Jaunystės spėkas ir tvirtumą ir su
stiprins visą* kūną. Argo-Phos
phate galima gauti su arba be re
cepto bent kokioje aptiekoje arba 
Už $1.00 nuo Argo Laboratories,

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

/ --------------------------

Paieškau savo giminaičių Vinco 
ir Tado Staškių, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškio miesto. Gir
dėjau kad gyvena apie Chicagą, 
bet neturim adreso. Tai-gi jie pa
tįs ar kas kitasjjraneškite.

Izidorius Brazulis,
14 Bradley St., Worcester, Mass.

At, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
x Až labai sirgau per 3 metus, nnalabnejęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nerirtnimasi pilvelio, nuslabnėjimas Icraujo. Inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nusfojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyv«‘*'’»- 
vur ieškojau sau pagelboa, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubeilą. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

i minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gers! dirbti. 
Į Kraujas iialvalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
[ matomas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vldurią rėžimas ii- 
i nvko po užmušimui visą Ilgą. Bėgtu 3 mėnealij ligerdavan kas saval- 
! tė po buteli Salutaraa. Biterla, ir po 3 mta. tavo paveiksle pamastau 
i tokj skirtum® kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaukuos smegtai ir 
1 esu linkMnas Ir 1000 tykią dėkavoju SatatarM myltatą geradėjui ir Un- 
' klu visiems tavo draugams ir pažįstamiems ra tokiais atsitikimais pa

Baltrtnae, Prof. 
m

' tariu nn<*1 Milai krelptie- .-i® Salntaran: 
SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J.

1707 80.

NE W ARK, N. J.
Šv. .Rožančiaus Dr-jos Newark, 

N. J. valdybos antrašai.
Pirm/ P.- Radzevičienė,

175 N. Y. Avė.
Pirm, pagelb. O. Jonikaitienė,

14 Warwick St. * 
Prot. rašt. J. Verbienė, ’

90 Warwick St.
Fin. rašt. B. Vaškevičiutė, • 

71 Warwįpk St.
Ižd. M. Arbušauskienė, 

Tyler St..
Kasos glob. O. Ulevičienė,

256 AValnut St.
Ir
CLDaukšienė, 90 JWarwick St.

Susirinkimai 4-tą ketvergą 
kiekvieno mėnesio.

UETUVISKOS NOTOS 
visiems instrumentams ir dai
navimui lekcijos notų išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų knyga $1.50 
parduodu už $1.00, tuzinais 
imant už pusę prekės.

G. A. BARONAS, 
P. O. Box 501,



DARBININKAS
:------- L I - "LT? Jg— ~~

Vietinės žinios.
~~______ .________ ’

Išvažiavo. J. Karosas, 
“Darbininko” redakcijos na
rys utaminko rytą išvažiavo į 
Newark, N. J.,' kur tą dieną 
vakare turėjo kalbėti Tautos 
Fondo reikale.

Sekantis susirinkimas P. 
Blaivininkų 49 kp'. bus ketver
ge, kovo 13 d. bažnytinėj sa
lėj 7:30 vai. vakare. Kviečia
mi visi nariai į tą-«usirinkimą, 
nes bus daug svarbių dalykų 
dėl aptarimo.

Valdyba.

Streikieriams. Mums prane
ša, kad Lawrence’o streikieriii 
deelgatas So. Bostone surinko 
strekierių sušelpimui aukų: 
Vvčių vakare .. . ............. $25.72
Nezaležninkų koncerte ... 11.06 
Kolekta po stubas ...... 18-25

Išviso a.-..............$55.03
Yra būtinas reikalas, kad 

Streiko vedimo komitetas tam 
tikslui tas aukas ir sunaudotų 
ir laikas nuo laiko spaudoje 
paskelbtų kam ir po -kiek pa- 
šelpos buvo išduodama. Tegu 
komitetas žino, kad pilniausia 
atskaita turės visuomenei bū
ti išduota.

ko oželis į rūtų darželį oi vei, 
o vei, visas šakneles išmin
džiojo.

Susitvėrė koki ten “sanda- 
riečių” krūvelė, irta negyvuo
ja.

Galutinai' susispietė L- - At
letų laisvamanių kliubas. Ną 
tie pasatrieji šiek tiek žygiuo
ja, “veikia.” Susitvėrė cho
rų, pasikvietė “mokytoją” ir 
paskelbė choro “mobilizaciją,” 
ir gal jūs man netikėsit, kad 
ant syk prisirašė net 10 daini
ninkų. Reiškia visų keturių 
balsų išėjo net po 2|. Dagir- 
dę, kad L. Vyčių parap. cho
ras puikiai stovi ir. turtingas 
gerais balsais, nutarė ir jie ren
gti'“koncertą,” žinoma tikslu 
kad pasirodžius pirmoj vietoj 
ir tikėdami tuo, pasirodymu 
pritraukti L. Vyčių daininkus. 
L. Vyčių choro' nariams siūli- 
jo tikietus dykai, kad tik jie 
apeitų ant jųjų “koncerto.” 
Bet nabagučiai apsivylė. Vyčių 
dainininkai nei skersi girdi ne
žiūrėsią į tą jųjų “kapeli ją/’ 
Štai vasario 24 d. įvyko tas jų 
koncertas. Nuvikau, kaipo 
reporteris. Inėjęs į svetainę 
gaunu programą. Skaitau 
1) “L. Himnas” solo. Misliju 
kas-gi tai galėtų būti? Bemąs
tant žiūriu išeina vienas sto
rapilvis lyg koki bačka ir sa
ko: “Gerbiamieji ir gerbia
mosios, aš dainuosiu solo “L. 
H. ’ ’, meldžiu pradėti. Ka-ka- 
ka-ka, staigiai pasigirsta iš 
publikos. Solistas atsistojęs 
traukia. Taip “gražu” buvo, 
kad nors bėgk iš salės. Pas
kui išeina ir visa “kapelija,” 
sustojusi ant scenos kuone pra-

šia išėjo, ypač “Kur namas 
mūs. ’ ’ Vertas garbės ir pagy
rimo Birutės Choras. Dar tu
riu priminti, kad solo daina
vo vargonininkas V. Sereika. 
Šiuom kartu sujudino publikų 
savo nepaprastu balsu. P. V. 
Sereika Harrisono varg. turbūt 
bus vienas iš geriausių daini
ninkų šioje apielinkėje.

Svetainė buvo nepaprastai 
išpuošta, kaip teko girdėti at
siėjo papuošimas apie $20.00.

Naujas Gyventojas.

Misijoms
Pasipurkite iš “Darbinin

ko” Knygyno Šventųjų paveik

slų ir kitokrų religiškų daiktų 

misijoms,

(Skaityk pagarsinimą ant 2-o 
puslapio)

Dr. J. E. SCHEEBLE
Praneša apie savo sugrįži

mą iš tarnystes ant Suvieny
tų Valstijų kariško laivyno 
ir atidaro savo ofisą po nu
meriu

1504 Christian Street, 
Philadelphia, Pa.

Bell Phone Diėkinhon 960.
Norintieji gauti greitą pa

tarnavimą šaukite pirnr' 10 
vai. iš ryto.

Ofiso valandos:
Nuo 1 iki 2 po pietą ir 

nuo 6:30 iki 8 vai. vakare.
Pirmą utarninką kiekvieno 

mėnesio vakare uždarytą.
Nedėliomis uždaryta, iš- 

> skyrus padarytą sutartį.

Susirinkimas. Marijos Vai
kelių Dr-ja laikys savo mėnesi
ni susirinkimą 8 d. kovo pobaž- 
nytinėj svetainėj 3 vai. po pie
tų. Bus svarbių dalykų. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti. 
Gali ir vaikai, kurie nepriguli___ _________________
prisirašyti į šitą darbščią dr-jė-’ dėjo pešties, vieni sako kad rei-
lę' Visus kviečia Sekretorė

Kotrina švagždžiutė.

LAIKRODŽIAI BUS 
ATSUKTI.

Kongrese buvo įnešimas, kad 
šių, vasarą nebūtų taupymo 
dienos šviesos. Prie to varėsi 
farmeriai. Bet kongresas iš
siskirstė be atšaukimo taupy
mo biilaus. Todėl nuo pasku
tinio kovo nedėldienio iki pas
kutinio spalio nedėldienio laik
rodžiai bus atsukti, kaip per
nai.

Kada eir;. pro šalį nepamiršk 
pažiūrėti į mano langą.

Kožną savaitę nekurie ta vo
rai parsiduos labai pigiai.

Šią savaitę matrasai: 
Šilko pūkų vertės $25 už $18 
Baltos vatos vertės $18 už $12 
Vatos viršai vertos $9 už $6.

C. P. Yurgelun,
377 Bwadway? So. Boston.

», WATERBURY. CONN.
Pavyzdingos vestuvės.

Vasario 1? d. čia ėmė šlrabą 
Šv. Juozapo bažnyčioje Anta
nas Leškys su Monika Kamins- 
kiute. Jaunavedžiai laike tų 
savo iškilmingų apeigų abudu 
padarė apžadus pilnosios blai
vybės ant viso amžiaus. Jie 
ir pirma buvo blaivininkais, 
bet tik laikinai. Taip-gi yra 
nariais L. V. 7 kp., LDS. 5 kp., 
T. F. 40 sk., Pilnųjų BĮ. 1 kp. 
ir kitų visų prakilnių katali
kiškų organizacijų bei dr-jų. 
Vestuvėse prisiminta apie 
vargdienių našlaičių gyvenimą, 
gi Waterburyje prie Liet. Šv. 
Juozapo parapijos yia įsteig
tas prieglaudos namas, kur 
randasi apie 20 našlaičių, ku
rių tai naudai svečiai sekančiai 
aukojo: •

Po $2.00: J. Poškus, A. Leš
kys, M. Leškienė-Kaminskiutė-

Po $1.00: J. Leškys, S. Kuli
kauskas, A. Dofrila,s I. Slepo- 
naitienė, B. Digris, J. V. Ko
vas, P. J. Tutoraitis, S- Tuto- 
raitienė, S. Tutoraičiutė, J. 
Bakutis, O. Narštaitė.

Viso pasidaro $17.00.
■ Pinigai bus priduoti Labda
rybės Dr-jos iždininkui kun. P. j 
Saurusaičiui- •

Vestuvių Maršalka.
BALTIMORE, MD.

Laisvamanių “koncertas.”
Baltimorės laisvamaniai ma

žai gyvumo teparodo. Oia bu
vo “susikunkuriavęs” koksai 
ten “Rūtų Ratelis,” bet nelai
mė užėjo. Vieną vakarą įšo-

kia gaidų, kiti, kad* nerei
kia. Tuom tarpu “kapelmeis- 
trui” pasidarė didelis striokas. 
Gražus koncertas.

Ant plakatų buvo garsinta, 
kad vienas iš atletų vaikščios 
drata, bet tasai atletas atėjęs 
į svetainę nuvirto belipdamas 
trepais. Tai apie dratą nėra 
nei kalbos.

Abelnai imant, žmones taip 
supykino su tokiu savo koncer
tu, kad kiekvienas iš piktumo 
negalėjo laikyties, daug žmo
nių tuoj pasikėlė ir išėjo lauk, 
nes dainos perdaug draskė au
sis. Tai mat norėjo duobę 
kasti' vyčiams, o patys jon su
krito.

SKAITYK!
Ar skaitai gerą laikraštį f! — O gal 

koksai šlamštas, kurs Tave mulkina 
ir išnaudojęs kvatoja, lanko Tavo šva
rius namelius f — Nebūk be gffro rim
to laikraščio! žmogus kuris suvisai 
neskaito, arba laiko blogus raštus, 
šmeižimus, lyginasi aklam, arba tam, 
kuris tyčia sau užsipila akis, kad ne
matyti teisybės.

**»*»»»»««
1. “DRAUGAS” — Sužinosi viską, 

ateina kasdien, metams atsieina $b.00; 
pusei metų $3.00. Adresas:

“DRAUGAS,” 
1800 W. 46. t h St., Chicago,

«'• •«**«**
2. “DARBININKAS” — Geriausias 

darbininkų laikraštis. Eina tris kar
tus į savaitę. Metams $3.00, pusei me
tų $1.50. Adresas:

“DARBININKAS,”
So. Boston, Mass. 

*****«•••
“GARSAS” — Savaitraštis. Me- 

Adre-

244 Broadvcay, 
K

S.
tams $2.00; pusei metų $1.00.
sas:

K. K. Žvinklis.

HARRISON,-KEARNEY, N. J

Birutės Bažnytinio Choro 
Koncertas.

1 d. kovo buvo čia milžiniš
kas koncertas kurį surengė vir- 
šminėtas choras, vedamas var- Į 
gonininko V. Sereikos. Koncer
tas iš visų atžvilgių nusisekė. 
Buvo įvairus ir nepaprastas. 
Harrisone dar niekados nėra 
buvę^tokio koncerto- Dalyva
vo šie chorai: Brooklyn, N. Y. 
Karalienės Aniolų parap., ve
damas varg. Kibarto; Šv. Cici- 
lijos choras ir solistai iš Neb
ark, N. J. Šis choras jau nuo 
senai žinomas šioje apielinkėje 
kaipo vienas iš puikiausių cho
rų, L. Vyčių, vedamas J. Ba
nio, Ne vark, N. J. nemažas cho
ras.

Toliaus buvo Birutės Choras 
Harrisono-Keamey bene vienas 
iš didžiausių šių chorų.

Tiesiog stebėjAusi, kad Ha- 
rrisoniečiai turi tokį šaunų cho
rą. Dainos ir-gi neprasčiau- 

■ »_________ _______________ _____

iu.

“GARSAS,”
456 Grand St., Brooklyn,

**•***«•«
“MOTERŲ DIRVA” — Tai mote

rims skiriamas mėnesinis laikraštis, be 
kurio nei viena negali apsieitu Me
tams tiktai $1.00. Adresas: 

“MOTERŲ DIRVA,” 
3261 So. Halsted St., Chicago, Hl.

5. “VYTIS” — Puikus jaunimo laik
raštis. Metams $2.00. Adresas: "

“VYTIS,”
3261 So. Halsted St., • Chicago, IR.

N. Y.

5.

6. “EŽYS” — Prijuokina iki ašarų. 
Atrėplioja iš 
jokių pavojų 
Metams $1.00.

Anglijos nepaisydamas 
delei tolimos keliones. 
Jo buveine:
“EŽYS”

281 Eglinton St., Glasogw S.S. Scotland
• ••***••*

7. “IŠEIVIŲ DRAUGAS” — Angli
jos lietuvią laikraštis. Metams $2.00. 
Adresas:

“IŠEIVIŲ DRAUGAS,”
281 Eglinton St., Glasgoso S. S. Scotland

8. “TAUTOS RYTAS” —’ Pilnųjų 
Blaivininkų mėnesinis laikraštis. Me
tams $1.00. Adresas:

“TAUTOS RYTAS,”
244 Broadvcay, So. “Boston, Mass.

9. “ŽVAIGŽDE” — Savaitinis laik
raštis. Metams $2.00. Adresas:

“ŽVAIGŽDE,”
3654 Richmond St., PhiladelpMa, Pa.

10. “MOKSLEIVIS” — A. Liet. R.
K. Moksleivių organas. Kainuoja $1.50 
metams. Adresas:
244 W. Broaduoay, So. Boston, Mass.

• •••••••*
11. ^VIBSA” — Mtaraltls. Metams 

60c. Adresas:
“ŠVIESA,"

46 Congress Avė., TVaterbury, Conn.

— Nelauk kitos pėdės, užsirašyk da
bar kokius norint iš augščiaus minėtų 
laikraščių ir buk apšviestas, mokytas 
žmogus kaip ir kiti L Nepeik neban
dęs.

Nusipirk naują knygą
MARUOS MENUO

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MfeN. DIENAI, 
apie 

Marijos Gyvenimų, Dorybes ir Jos Garbę.
Surinko Kun. M- J. D—as. 

KAINA 50 CENTŲ.

Užsakymus'Su pinigais adresuok:

244 W. Broadway,

DU NEGALIMU DAIKTU.
Nėra galima nuskristi iki 

mėnulio. Ir taip-pat negalima 
sulyginti kokybę Trinerio A- 
merikoniško Karčiojo Vyno E- 
Jixerio.

- Įvairios firmos įmitavo bon- 
ką, ženklelį, vardą ir spalvą 
ir skonį, bet jie negalėjo imi
tuoti kokybės, kuriyra prie
žastimi, nustebinančią pasek
mių.

Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elmras yra ne pa
slaptinė gyduolė visi jo intai- 
symai priklauso daugiauisa 
priąr seniausio kurto žmogaus 
žinojimo.

Bet kaip jį sumasinti, kad 
pakelti jo medikalį turtą iki 

‘ augščiausio laipsnio pasisten- 
. gimo tas buvo didžiu daiktu.

Išrišimas atsiektas Trinerio 
sutaisymo padaro šį vaistą tik-

■ ra palaima dėl visų, kurie ser
ga vidurių liga, nevirinimu,

. galvos skaudėjimu, abelnu nu
silpimu, ir tt. Visose aptieko
se $1.10.

■ __ Jeigu sergate reumatizmu ar
ba neuralgijos skausmais, nik-

. stelėj imu, išsisukimu ir tt., pa
mėginkite Trinerio Linimentą.

Tas yra vaistas kaip tik dėl 
jūsų. Prašalink visus skaus
mus. Aptiekose 35 ir 65 cen
tai, krasa 45 ir 75 centai. Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
1343 So. Ashland Avenue, Chi
cago, UI. (Apgarsinimas)
ŠVENTO JONO EVANGELISTO 

PAŠALPINĖS DRAUGUOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRM?— Motiejus Žiobs,

4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester_6973-W. 

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

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

H PROT. RAŠTv — V. Gedminas, 
292 E St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boeton, Mase. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

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

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

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

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

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

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietų po No. 164 JHa- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi sttitl ir daugiaus naują narių su 
savim atsivesti.
taBeeeeeeeeseeeeseemeeeee 

; North aneri-Į 
CAN CLUE CO.; į

i Viena iš didžiausią Ir drūčiau- i 
i ’ šią insurance kompaniją Suv. ' ' 
' Valstijose. Po supervizija 47 vai- , [ 
I ■ stijos departmentu. Moka po- i i 

smedtinę. ligos ir nelaimės bent- j 
' fltą $10 į metus, laike ligos gauni , 

$25 į savaitę- Delei platesnių in- 1 1 
' [ formacijų kreipkitės:

į J. B. JUŠKEVIČIUS, i 
454 Broadway,

HARMONIJOS MUZHLALI4KAS LAIKRODIS.
Gražiausios ir artistiškiausios išvaizdos kaip kad dar buvo su

manyta. Ne vien.tiktai valandas gerai rodo, bet jis taip-gi priduoda- 
daug ąmagumo, nes muzikališka dalis grajina pagal noro, nekliu
dant laikrodžio. Jis taip-gi papuošia kambarį ir* priduoda gražes
nę ir puikesnę išvaizdą bent kokiam kambariui namo.

Gana daug laiko praleista mąstymui ir studijavimui, kad pada
rius visiškai naują, parankų pagražintą ir pageidaujamą daiktą, 
ilyšis tai yra labai populeriškas?

HARMONIJOS MUZIKA- -
LISK0 LAIKRODŽIO pape- 
dė, yra metalinė ir gražiai 
paauksuota. ^įįgĮfflĮįi |ll|||
—Šis laikrodis yra pirmos . K^HBrĮįilI 
klesos daiktas. Išdirbystė y- tlfM
ra geriausia ir jis yra vienin- A 
grajina dvi ^kirtingas melo- ĘL'uffih 
teles rūšies kurį galima pirk-
ti. Dvi aniuolų figūros vir- UgK
šutinėje dalyje yra pritaikin- w .0 X
tos prakilįos figūros. Kaspi- V
nai yra pririšti prie lyros ku- 
ri užima vidurį viršutines da- j
lies. Tuojaus po anioliuku Į ‘
yra paveikslai ^Vagnerio ir 
Beethoveno, garsiausių kom- j 
pozitorių, tarpe jų yra 
tas muzikos su notomis. vTrSjCrpggiff

Apvali kraštai ties viduriu ~’įįr'įff j
yra papuošti naujausios ma- 
dos grožybėmis. Žemesnė da- K,į j
lis laikrodžio yra tai gražus pTi »» -
piešinis, perstatantis žalią jwl
medžią ir kalną, kurie pada- ®//į
ro malonų reginį. Figūra ku- tf/rn
ri skambina arpa, yra pakili Mzį
figūra tinkamai nulieta. Vi- 
duriai yra gvarantuoti Ame- 
rikoje dirbti. Jį reikia už
sukti kas 32 valandas.

Apačioje laikrodžio yra į- . ..—
taisyta muzikos dėžutė, kuri •=»-=•

dijas. Ši dėžutė yra atskirai padaryta nuo laikrodžio ir gali būti 
užsukta ir grajinama kada tik norėsi, tas žinoma yra labai parankus 
įtaisymas.

Šis laikrodis patiks visiems muzikos mylėtojams, kas reiškia, 
kad jis beveik visiems patiks. Jis yra tinkamas dėl parlor, front-ru- 
mio ar kokio kito kambario ir yra taip artistiškai sudarytas, kad 
jis tinka prie bent kokios spalvos ar bent kokios rūšies rakandų.

Šie HARMONIJOS LAIKRODŽIAI yra vėliausi išradimai žmo
nių gabumų, ir jų visur negalima gauti pirkti, nes jie ne visierųs 
žinomi; ir nors jūs galėtumėt juos pirkti kokioje nors krautuvėje, 
jūs turėtumėt mokėti už juos $18.00 ar daugiaus, bet mes Tamstai 
šį laikrodi prisiusime už $7.48.

Jūs galite prisiųsti tiktai $2.00, o likusius pamokėsi kada laik-. 
rodis bus pristatytas į jūsų namus.

PAN AMERICAN EXPORTERS
1152 Milwaukee Avenue, Dept. 324 Chicago, UI.

'SU VISOKIAIS 
SPAUDOS

D A B B A I S
KREIPKITĖS

l ' 
“DARBININKĄ.”

Dr. Paul J. Jakmauh
■ (Jakimavičius)

Nuo 7 Ik! I vakare

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
j25 BR0ADWAY, 

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

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

Tel. Jąmaiea 1831—W.
---- Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St., •

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, 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, sehos gi 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

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

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite fnan 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 išezaminavoju 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 jftandiena dy
kai. ,

Mano ofig&i 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-< 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai

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

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE Boi
Valsndo* 

nuo 9 vai ryta 
iki 8 vai. vakare.

IECHESTER 8T.J

Nedalom!.' 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4ve!, vakar..

Tel. So. Boeton 270 V

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietu viniai 

Ofiso valandas:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofieo adynos Šydą visokias Hgas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskirta Akintas.

419 Boylston St, Boston, Mass.

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

Ofiso valandos:
9-11 RYTt
2-4. PO PIKTU
6-0 VAKARE

Jefferson st,
NCWARK. N. j.

Telefoną* Q268
Market

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys veidą 

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

REUMATIZMASNe pervelai. Paieškojimai ir 
' Reikalavimai.

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti?-. Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaas į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis ‘‘Darbininke” apsi-

Lietuvių Darbininkų^Sąjun
gos veikimo dirvos labai pla
čios, krikščionių demokratų 
obalsiai prakilnūs, gražūs, o 
kas svarbiausia, jie kuogeriau- 
sia atsako lietuvių jaunimo 
dvasiai ir būdui. r ; 
v Tad prie LDS., kuri krik- 

(ščionių demokratų obalsių, tik
slų ir pradų reiškėją yra, kvie
čiama prisidėti visą Amerikos 

fe’ palenkti juos prie darbimuk,čl.a Pasitakys progų 
•i, . ’ 1 danor nomn ir naiiHintnireikalų ^varstymo.
Daugiausia lietuvių jaunimas 

esąs pasinėręs linksmų pramo
gų rengime ir brangų laiką pra-r 
leidžiąs nors ir labai gražiai, 
bet be ypatingos mūsų visuo-' 
menei naudos.

Jei šie nusiskundimai pasiro
dytų teisingais ištikro būtų 
Jiūdna mums darbininkams pa
tirti, kad lietuvių jaunimas,] 
mūsų tautos ateitis ir parama ?10 
šiuo svarbiu lietuviams momen-; paramos.

:• . ’ tu nesigilina i darbininkiškąjį; ^01 atsirastų ka> iš jaunimo,
klausimą, kuris bus Lietuvos i kuris P^orėtų lietuvių darbi- 

| ^busimosios valdžios stipriausiu; reikalais prabi h pra-
■ . pamatu. - y0.

Darbininkiškos lietuvių jė-
■ 7 gos daugiausia nusvers naujai;

Lietuvos valdžiai; jos įstaty-' 
manis ir tiesoms susidarant ir 
jau iškalno lietuviams darbi
ninkams krikščionims demo- 

, kratams reikia^ taip stipriai su- 
sibrganizuoti, kad atėjus lai
kui būtų galima subrendusiais 
savo Tėvynės reiklių ginėjais 
pasirodyti. '
. Lietuva’ gavusi neprigulmy- 
bę bus perdėm demokratiška 
šalis, todėl čia mums begalo 
svarbu, kad lietuviai darbi
ninkai savo šalies neprigulmy- 
hę mokėtų tinkamai sutikti.

Lietuvių darbininl^h reika^. 
lais, žinoma, negali rūpintis 
mūsų prieaugliai-vaikai, kurie 

I tam tikras mokslus eina arba
lavinasi įvairių amatų sirtyge. 

" Sunkūs gyvenimo klausimai
neprivalo jų proto sunkinti- 
Jiems svarbiaus yra be jokių 
trukdymų pasemti kuodau- 
giausia reikalingų žinių ir jau 
paskiau tinkamai tas žinias 
mūsų tautos labui sunaudoti.

Bet suaugesnis jaunimas, ko
voje už būvį, už geresnį duo- 
j^>s kąsnį jau pratęš ant savo 
pečių pakelti ne viejią sunkią 
vargo naktelę, turėtų labai 
rimtai atsižvelgti į savo luo
mo reikalus ir prie kiekvienos 
prbgc£ stengtis su darbininkų 
klausimu susipažinti.

■ Iš ^artimesnio darbininkų 
luomo reikalų pažinimo vai
kinas ir mergini sau patys ir 
kitiems naudos nemažai pa
siekti.

Būti visą gyvenimą kitų pa
stumdėliu, nuolatos tik juodą 
darbą dirbti ir- sunkų vargelį 
nešti, tai tamsaus, neprasi
lavinusio darbininko likimas.

Lietuviai darbininkai iš to- 
kio slrardans padėjimo priva
lę kuogreičiausia iškilti, o švie
sesnį būvį pasiekti galima sa
vo luomo reikalus geriau pa
žįstant.

Bijoties nereikia, kad į dar
bininkų luomo reikalus atidą 

^-pradėjus kreipti nebeliks jau- 
i nimui laiko pasilinksminti, pa

žaisti, kas jaunimui prie jo 
amžiaus yra būtinai 'reikalin- 

‘ * ga. •
Laiko užteks visiems 'nau

dingiems reikalams, jei tik 
mokėsime tą savo laiką tinka
mai paskirstyti. Prie gero sai
ko ir čienios ir pasilinksminti 
galėsime ir dar laiko liks pasi
skaityti, prasilavinti ir darbi
ninkų reikalus pažinti, 
apie tai kitą syk.

Dabar užteks pažyjnėti, kad 
daugelyje Amerikos lietuvių 
kolionijų jaujiims LDS. remia 
ir noriai po LDS demokratiš
kos vėliavos globa glaudžiasi. 
Kitur pvitaiko, kad jaunimas 
prie lietuvių darbininkų judė
jimo nelinksta, bet tas grei
čiausia paeina iš to, kad ne
buvo jiems progos arčiau LDS. 

I obalsius pažinti. Su laiku tie 
nemalonūs ir pačiam jaunimui 

IL blėdingi apsireiškimai turės 
pranykti ir viskas pakrips į ge- Į

--ę.|h|

L. D. S. Reikalai
>___ /

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGA IR JAUNIMAS
Keletas LDS'. žymesnių, vei

kėjų nusiskundžia Centrui, kad 
lietuvių jaunimas, o kaip kur 
Vyčiai neriama^nūsų lietuvių 
darbininkų veikimo ir nuo 
ko LDS. judėjimo laikosįjB*rfsa- 
liai.

Sunku esą jaunuolius prix 
kviesti Įstoti į Lietuvių Darbi-

daug naujų ir naudingų daly
kų patirti.' Sykiu jaunimas 
padės lietuvių darbinyikų rei
kalus geriau sutvarkyti; pas 
jaunimą yra daug energijos, 

i noro' dirbti, tas prisidės prie
LDS- spartesnio augimo.

L. D. Sąjunga lietuvių dar
bininkiškam jaunimui tinka
miausia užvėja.

Laukiame iš lietuvių jauni- 
kuodidžiausios savo Są-

•me.

Bet

PRANEŠIMAS.
LDS. New Yorko ir New^ 

Jersev Apskričio kuopos malo
nėkite prisirengti prie maršru
to prakalbų. Prakalbos pra
sidės nedėlioj kovo 30 ir tęsis 
iki 8 d. balandžio. Kalbėto
jas bus. p. Jonas E- Karosas, 
visiems gerai žinomas veikė
jas’iš So. Boston, Mass. Tai
gi kuopos dr valdybos malonė
kite išpildyti Apskričio prane
šimus, kuriuos pasiuntėm per 
laiškus, kad užimtumėt sve
taines ant paskirtų dienij ir 
praneštumėt Apskričiui grei
čiaus kaip galit. Būtinai yra 
reikalinga žinoti kokioj sve
tainėj ir kokiu laiku norite 
prakalbas pradėti. Siųskite 
šiais antrašais: A. Kazlas, 85 
Prospect St., arba J. Pelutis, 
88 Warwick St., Newark, 
J.

Apskričio Organizatoriai 
Kazlas, P. Gerulaitis ir 
Liudyinaitis malonėkite pasi
darbuoti per ši laiką kiek ga
lima. Būt naudinga, kad su- 
tvertumet LDS. kuopas tose 
kolonijose,- kur šiandiena dar 
nesiranda ir mažai yra susi
pažinę su Darbininkų Organi
zacija. Turėsite progą gauti 
kalbėtoją ir supažiiidyti tas ko
lonijas su Darbininkų Organi
zacija ir su jos veikimu.

. D. S. Apskričio Pirm.
J. Pelutis.

N.

A. 
J.

CHESTER, PA.
Laikytam susirinkime LDS. 

19 kuopos sykiu ir T.F. 17 sky
riaus buvo Įneštas protestas 
prieš liberalus už kėlimą po 
kolonijas ermyderio dėl Vi
suotino Seimo ir sudarymo vie
no bendro Fondo. Vienbalsiai 
visi užprotestavo pripažinda
mi, kad:

1. Dabar šaukti Visuotinas 
Seimas visai nereikalingas.

2. Turime Washingtone In
formacijos Biurų ir Pildantį 
Komitetą ir jie politiškais rei
kalais rūpinasi. *

3., Jeigu būtų reikalas šauk
ti Visuotiną Seimą, tai Pil
dantysis Komitetas praneštų 
visiemk

4. Jei liberalai nori savo de
legatus turėti Franci jo j, tai 
jie patys turi susidėti pinigus, 
ale ne katalikų sudėtos pinigus 
praleisti.

5. Jeigu liberalai tokie gud- 
Trūs,, nori svetimame vežime 
važiuoti, tai gali patys pasi
samdyti vežimą, tai žinos, 
kiek kaštuoja.

6. Prieš Rusijos bolševikus 
ir .lenkus žmonė^ patys po vi
sas kolonijas užprotestuoja.

Pirm. Jonas Blažys,
Nut Rašt. J. Mikaliunas. 
Fin. Rašt. Juozas Kodis. 
Ižd. Petras Adamonis.

BROOKLYN, N. Y. 
^LDS- 12 kuopos ., susirinki
mas bus kovo 10 d. 7:30 vai. 
vakare Kar. Aniolų salėje. Vi
si nariai ateikite. -*

Jurgis gulėjo ligoninėje. Gu
lėjo, nes sirgo ir taip tikėjo
si, kad. jau jo gyvenimo die
nos yra suskaitytos ir baigia
si.

Gulėjo, baitai išklotoje lovo
je^ v dideliame, švariame, švie
siame ligoninės kambaryje, ir 
gerai jam buvo tenai gulėti, se
nai jau jisai bebuvo tokiose 
švariose ir maloniose gyvenimo 
aplinkybėse. Kad ne tas skau
dėjimas galvos, gėlimas kaulų,' 
dieglys šone ir karštis su šal
čiu, tai ko tau, Dieve, be
reiktų, visai būtų ligoninėje 
gyvenimas poniškas ir žemiš
kas rojus. Tiesa daktaras ry
žtais kol ji apžiūri nuvargina, 
tiesa gyduolės karčios ir prik- 
lios, bet antr# vertus kam-gi 
jau būtų ir ta liga, kad jokių 
nemalonumų ir skausmų žmo
gus nepritirtumei, o .čia ir 
daktaras toksai rimtas manda
gus žmogus ir seselė Saugotoja 
tokia anioliškos meilės maloni 
mergelė. Visi apie Jurgį vaik
ščioja ir tupinėja, kaip tėvai a-
pie savo mieliausi kūdikį, ka<į, 
net jis jaučia kaip jo surambė
jusioje širdyje dygsta ir auga 
koksai tai jam nežinomas ar 
rasi senai pamirštas dėkingu-

| mo jausmas,.
Duokim sau, kad ir šian

dien: Seselė priėjusi pataisė 
į antklodę, ųušluostė nuo kaktos 
i prakaitą, Įdavė gyduoles, pa- 
į skui prisėdus šalę ir klausia 
taip maloniai kaip tikra moti
na:— “Jurguti ar tau nei bis- 

I kio negeriau, ar dar vis tebdie- 
| gi a šoną?

— Diegia sesele, diegia. Vos 
ne vos galiu kvėpuoti, rodosi, 

Į ktid kas apie širdį peiliais ba- 
• dyte bado.

— Nusiramink, prakaitas pi
la, tai yra ženklas, kad bus 
lengviaus tik stengkis tuojaus 
užmigti ir geras sapnus sap
nuoti, o pamatysi kaip rytoj 
būsi sveikesnis ir ne taip skau
dės.

Dar pataisė Jurgio plaukus 
ir galvą ant priegalvio, o pas
kui šviesas sumažinusi, nuėjo 
Į šalimai esantį savo kambarė
lį ir girdėtis buvo, kad pote
rius kalba turėt rožančių, ku
rį nuo ligonių beeidama iš ki
šenės išsiėmė ir turėdama ran
koje nešėsi1. •- -•—

Jurgis’ ramiai gulėjo ir gulė
damas pradėjo mąstyti.
- Jam kaip per dūmus prisimi
nė jo jafmvstės dienos, kuomet 
jis dar mažu kūdikiu būdanaąs 
gulėdavo savo patale gimtinė
je šalelėje ant Dubysos kranto 
stovinčiame tėvų name, kur 
jam gulint taip-pat baltai iš
klotoje lovoje jo amžiną atilsį 
motinėlė jį užklosčiusi ir ap
glamžiusi nueidavo į šoninį 
kambarėlį ir taip-pat prieš Pan. 
Švč. paveikslą atsiklaupusi dar 
ilgai, ilgai poteriaudavo.

Atsiminė jisai savo motinos 
malonų veidą, tas mėlynas pil
nas motiniškos meilės akis, ku
rių jisai net ir iki šiol neužmir
šo, nors jau nuo to laiko tiek 
daug metų prabėgo, tiek daug 
įvairiausių gyvenimo audrų ir 
prietikių nukentėjo ir perlei
do.

Staiga pradėjo motinos vei
das lyg kad nykti, it kokia 
migla, it hūku apsidengė tr vi
siškai išnyko.

TuomžVkilo antras paveiks-' 
las taip-pat mėlinakė, gelton
kasė, skaistveidė Agotėlė — 
tai jo pirmosios meilės idealas, 
jo numylėtinė, kaimynų Pa
beržių dukrelė, kuri jį taip la
bai, labai mylėjo ir jis ją my
lėjo, ^kas-žin? o, gal ir ne? x

Juodų kartu augo, kartu gy
vulius ganydavo, kartu mokyk
lų lanke, kartu laukuose dirb
davo, kuomet paaugo, na, ir 
pradėjo jų širdelės viena prie 
kitos linkti, viena be kitos ne
rimti, viena kitos ilgętis, vie
na be kitos nuobodžiauti.

Atsiminė kaip Agotėlė gailiai 
raudojo, kuomet jisai ją pali
ko, o važiavo į svetimą pasvie
tį laimės ir aukso kalnų ieško
ti. ' ’ ?

Vargšė apalpo ir kaimynai 
turėjo ją nešte į vidų inešti.

r

Tiesa ir jam jos gailėjo, bet 
jisai vis-gi manė, kad Agotėlė 
perdaug vaikiškai elgėsi jei jo 
išvažiavimą taip prie širdies i- 
ma, jis da r nežinojo kas tai y- 
ra tikrai mylėti-

Toliaus per jo vaidentuvę be
tvarkiai bėgo įvairūs paveiks
lai, vaizdai ir scenos, vis da
lykai gyvenime pergyventi, ma
tyti, atjausti' ar perkentėti, 
kurie šiokią ar tokią jo vaiden
tuvėje žymę po savęs palikę bu
vo. , s ,

Matė jisai, kaip jūrių bangos 
siaučia, ūžia, kriokia, kaip 
jų laivą mėto, kaip riešuto ke- 
velą, kąip jisai serga marių li
ga, kaip jam galvoje ūžia ir cy- 
pižu 
kia tos baisios valandos, kuo
met bus po viskam, kuomet jų 
laivas pąskutiniu kartu pasi
ners ir paskęs įniršusių bangi; 
jūroje, kartu su savimi jūrių ‘ 
bangose palaidodamas visus 
keleivius. Jau tarsi krinta į 

i bedugnę ir jau — jau... jau... 
bet viskas praėjo. Jurgis pa
sijuto vėl begulįs ant lovos, o 
apeidairęs aplinkui pamatė, 
kad ne marių dugnas, bet Ii- į 
goninė ir aplinkui tebeguli tie; 
patys kaimynai draugligoniai 
ir išgirdo iš seselės kambarėlio 
jos poteriavimo atbalsį.

Atsiduso Jurgis lengviaus, 
jam dar buvo malonu, kad jis 
dar yra gyvu,- kad visas jūrių 
išgąstis ir skendimas buvo vien 
tik sapnas ar ligos klejonės pa
einančios iš galvos skaudėjimo 
ir liguistos vaidentuvės veiki
mo. Ilgą laiką Jurgis gulėjo 
akis į lubas įsmeigęs ir nieko 
nemąstė, neturėjo tiek jėgų, 
buvo nusilpnėjęs. Išpalengvo 
vėl pradėjo jo galvoje Įvairūs 
paveikslai maišytis.

Pasijuto bedirbąs Pennsylva- 
nijos akmeninių anglių kasyk
lose.

Juodas kaip velnias, įšilin- 
dęs po žemėmis, kaip pragare, 
iki kelių vandenyje skubina 
dirba verčia anglies gabalus 
akmenis, kad net kaulai braška. 
Girdi kaip viršum jo esantis 
akmeninis kalnas pradeda bra
škėti, jis iŠ savo darbo vietos 
bėga lauk, kalnas užgriūva ir... 
po nekurio laiko pasijunta su 
sulaužytomis kojomis begulįs 
po akmenais. Bet dar laimė, 
kad visiškai neužspaudė kaip 
žiurkę sląstai. Tai1 po neku
rio laiko draugai atkasę išliuo- 
savo, bet jau nuo to laiko nors 
ir kojos sugijo, bet sveikatos, 
kaip reikiant Jurgis neturėjo.

Gavo iš kompanijos už savo 
sužeidimą menką atlyginimą, 
nes buvęs kaltas kam nepabė
gęs'kaip pajutęs, kad kalnas 
griūva!, .o

Ir taip vieni po kitų vaizdai 
slinko ir vieni už kitus buvo 
baisesni, kol priėjo tas, kurs 
parodė, kaip jisai girtuokliu 
ir valkata tapęs buvo pakliu
vęs į žmonijos išmatų padaužų 
padugnių eiles.

Kaip jis tenai gyveno, ką 
jis tenai veikė, tai mums būtų 
perbiauru rašyti dėlto, kad ir 
jo nors .atbukusi sąžinė vis-gi 
tuos dalykus prisiminusi jį vi
są supurtė ir perėjo šiurpuliai 
per visą jo kūną.

Galvoja sau Jurgis: ir tai aš 
Jurgis Lindikas galėjau ligi to 
prieiti. Aš gerų dorų ir visų 
gerbiamų, tėvų vaikas. Aš lie- 
tuvys ir katalikas? Ne, to tai 
jau perdaug.

Pri gesytos šviesos silpnai 
apšvietė ligoninės kambarį, bet 
Jurgiui ir tai išrodė perdaug 
šviesu, perdaug baugu ir per
daug biauriai šlykštu, ktfomet 
jisai pradėjo prisiminti atsiti
kimus ir clarbus keletos pasta
rųjų metų.

Ilgai, ilgai jisai taip galvojo 
mąstė, o galiausia pradėjo pa
lyginti savo jaunystės dienas 
su dabartinėmis ir susigraudi
no. Susigraudinęs pradėjo gai
lingomis ašaromis, kaip ( nu
plaktas mažas kūdikis verkti, 
ir garsiai atsiduso: “O Jė
zau!” ■ \

' Atsidusęs net pats savo žo- 
‘ ’ *is, Liudi-

KENČIA REUMĄIZMĄ.

kaip jis išsigandęs lau-

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

Ląužymai ir skaudė jrpai kau
luose, kojose ir rankose daro 
jų gyvenimą nuolatine kančia. 
Visoki oro permaina padidina 
jų jau taip nepakeliamas kan
čias. Jie jaučia skaudėjimų 
atplaukimą jau -išanksto, taip 
jog daugelis reumatikų neklai
dingai gali atspėti būsiančią o- ' 
ro atmainą.

Tūkstančiai žmonių jau iš
bandė ir žino, kad'geriausia 
priemonė palengvinimui reu- 
matiškų skaudėjimų yra

* / X

REUMATIN IR PARTOPAIN

Pabandykite ir įsitikinkite. 
Abu kartu kaštuoja tik $2. Gy
ventojams kitų miestų mes iš
siunčiame gerai užpakuotuose 
pakietuose ant mūsų persiunti
mo iškašcių. Neatidėliokite ir 
neapleiskite.

Kadangi reumatizmas gims sakymą kartu su šiuo apgarsi
na iš netyro kraujo, tai labai 
išminga kartu vaTtoti Partolos 
kendes, kurios-valo kraują ir 
palvą. Partolos kendės buvo 
apdovanotos medaliais ir dip
lomais. Dėžė kainuoja tik 
$1.00.

x (P300)

DYKAI
i *

' Graži ir naudinga dovana; 
kiekvienam prisiuntusiam už- Į

vieną sykį.......,.50c. 
tris sykius ..... .$1.00 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
Sopth Boston, Mass.

\

Paieškau savo dėdės Jono Šil- 
kausko Suvalkų gub., /Griškabū
džio parap., Barzdų - kaimo. Pir
miau gyveno pas Antaną Judeską 
Montreal, Canada. Meldžiu Mon- 
treal’io lietuvių pranešti man jo 
adresą arba mano jam, nes jis ne
skaito “ Darbininko,o aš būsiu 
dėkingas už pranešimą, aš turiu 
svarbų reikalą. Taip-gi pąieškau 
savo draugų ir pažįstamų Katiniš- 
kių kaimo.

Andrius Maksvitis,
Bos 347

I

I
nimu. .

Laiškus ir pinigus adresuo
kite Į

APTEKA PARTOSA

160 — 2-nd Avė., Dept. L. 3.
x ‘ <New York.

kų Jurgis minavoja Jėzaus var-1 
dą? Jis didžiausias vietinės] 
kolonijos pirmeivis laisvama- 

| nis s Ar-gi ne stebėtina ? ar-gi į 
■ neindomu.
I Nors tasai atsidūksėjimas iš 
! Jurgio krutinės išsiveržė vėly- i 
bame išnaktų laikę, bet jis ne
praėjo nepastebėtas.

Jį išgirdo seselė poteriauda- j 
1 ma savo kambarėlyje, išsigan- Į 
dusi stojo prie ligonio pažiūrė
ti- kas jam pasidarė, ko jisai 
dūsauja?

Pamačiusi jį apsiašarojusį 
pradėjo klausinėti apie tų aša
rų priežastis ir Juro širdis taip 
jos malonia kalba tapo sugrau
dinta, kad išsipasakojo viską 
kas tik jo sielą , slėgė, kas jo 
ramumą ardė.

Seselė patarė parsikviesti 
-kunigą ir atlikti išpažistį, ką 
Jurgis «u mielu noru ir pada
rė.

Pašipirkžte iš “Darbinin
ko” Knygyno šventųjų paveik
slų ir kitokiu religišku daiktu e 
misijoms.

Millinocket, Me.
U. S.

r
Ponas AUGUSTAS SKLE-

NIS per 25 metų buvimų Wind- 
| sor House, tapo minėto viešbu
čio savininkas nuo Liepos 1-os 
dienos 1918.

Tai-gi šiuomi pranešu vi
siems lietuivams, kad atsira
dus reikalui galėsite pasirinkti 
kopuikiausi kambarį ir para
gauti skanių sveikų valgių, 

i Taip-gi galima ir apsigyventi 
visados už pireinama prekę.

WINDS0R HOUSE 
j Savininkas Aug. Sklenis 
Žxchange Str., , Athol, Mass.

332 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2101AV.

Paieškau Mokvieų vyrų, Bukitės 
ir josios brolių, kurie paeina iš A- 
geliškių kaimo. Dabar jie gyve
na Bostone. Jie patįs ar kas ki-- 
-fas malonėkite praneti siūtį adre
su :Sulaikyk influen- 

zos plėtojimąsi
Tarikįąį ji persimaino %.nt plaučių 
uždegimo. Sulaikymas lengvesnis 
už gydymą. Paprastas būdas ap
sisaugojimo nuo ligos ir sustipri
nimo sistemos yra imti penkių-gra- 
mų Argo-Phosphate plėškelės. Jie 
sustiprina ir atstato nusilpnėjusį 

'padėjimą ir atgaivina visą siste
mą.

Kasdieninis pasidauginimas Is
paniškos Influenzos kaip_yra pra- ir Tado Staškių, Kauno 
nešama vietinių gydytojų, parodo §iauiiĘ pav., Joniškio miesto.

M

J. Mačiulaitia,’

75 East 28 St., Bayonne, N. J.

Ant rytojaus buvo vėl vėly
bas vakaras, kuomet seselė ė- 
jo apžiūrinėdama ligonius. Pri
ėjo prie Jurgio ij klausia:

— Kaip tau J urguti-šiandie
ną po kunigo, ar ne geriau?

— Esu labai silpnas ant kū
no, bet dvasioje jaučiuosi mil
žinu ir ^pasitikiu' Viešpaties 
nųelaširdystėje, bet jei ir mir
siu tai jaučiu, -kad uz savo 
atsivertimą esu dėkingas tam
stai.

— Dėkavok Dievui, o ne 
man,-nes Jis tau parodė savo 
mielaširdvstę.

— Taip, Viešpats parodė 
man nevertam savo mielašir- 
dystę, bet tamista buvai tuo- 
mi akstinu, kurs man priminė 
mano motiną, mano numylėtinę 
ir mano nekaltais jaunystės die
nas, tai vis padarė tamistos 
poteriavimo atgarsys, kurs iš 
tamistos kambarėlio prie ma
nęs daėjo.. \ Ačiū seselė, ačiū...

Čia jo balsas nutrūko ir pra
dėjo merdėti. Seselė šalę jo 
lovos atsiklaupusi kalbėjo mal
das už mirštančius.

Po valandėlės gulėjo Jurgio 
Lindiko kūnas uždesgtas balta 
drobule, nes buvo jau numi
ręs.

REIKALAUJU bekerių (ke
pėjų), kurie mokėti} kepti vi
sokią duoną. Atsišaukite tuo- 
jaus per laišką.

Jonas Wikiris,
138 St. John st., New Haven, Ct. / ________

Paieškau savo giminaičių Vinco 
gub., 
Gir

dėjau kad gyvena apie Chicagą,kad daugelis žmonių nevartoja pa
prastus apsisaugojimo būdus dėl
išvengimo užsikrėtimo nuo baisiu npturim adreso Tai-gi jie pa-

F. V.

——I Ttlltl

tįs ar. kas kitas, praneškite.
Izidorius Brazulis,

14 Bradley St., Worcester, Masš.

bakterijų. \
Influenza, kada ji išsiplėtoja, y- 

ra kaip kada -sunku išgydyti, nes 
ji greita persiverčia ant plaučių 
uždegimo. Tai-gi daug lengviau 
yra nuo jos apsisaugoti, užlaikant 
sistemą gerai maitinamą geru, 
sveiku valgiu ir mankštinimuisi' 
ant tyro oro ir imant gerą vaistą' 
dėl pastatymo ir sustiprinimo kū
no kad- jis galėtų išvengti ligą. 
Kaip tiktai nujauti kad esi paga
vęs šaltį, tuojaus paimk gerą vi
durių paliuosavimui gyduolę, kaip 
tai Galo pigulkas.

Jos yra sudarytos iš daržo
vių sulčių ir turinčios tokias pat 
pasekmes kaip calomel, bet jos ne
gimdys seilių bėgimą.' Tada, pa
imk dvi 5-gramų Argo-Phospate 
Plyskeles po kiekvieno vąlgio ir 
einant gulti. Jos sustiprins jūsų 
nusilpnėjusią sistemą ir priduos 
gerą apetitą.

- SPECIJALIŠKAS PATĖMĮJI- 
MAS — Argo-Phosphate kuris y- 

ra taip rekomenduojamas, turi sa
vyje tokį prosphate kurį užrašo re
ceptuose daktarai po visą šalį,#ir 
ji bus atrasta tinkamiausia dėl ser- 
gahčių su nerviška skilvio nema- 
limą, pilvo ligas, nuvargfųto pro
to ir nervų pailsimą. Ji atnaujins 
jaunystės spėkas ir tvirtumą? ir su
stiprins visį kūną. Argo-Phos
phate galima gauti su arba be re
cepto bent kokioje aptiekoje arba 
už $1.00 nuo Argo Laboratories,. 
Malden, Mass.

Ai, ADOMAS A. KA.RALIAU8KAS. SEKANČIAI RAŠAU.
Ai stnn’n per 3 meru*. nurtftbočję* pilveli* buvo. Dtsnepulj*.

nevlrinimu* pilvelio. nnslabnėjlmw» kraujo. Inkštą, nervą tr ubelnfl* spė
ką unrtojimn* d*o kūno. Ir bnvria naštoje* viltie*. k»3 begyvensią V|- 
oi r leAkojan «an [meelbo*. ąesfgallėjnu vlMje Amerikoj ir ui rnbeilą. 
bet niekur negavau <wvo sveikatai pagelboa.

Bet kada'pareiknlarnn Snlntam* vaistą. Bitterlo. Kraujo valyto
jo. Nervatonn. Inkarą ir Renmatlzmo gyduolės, tai po anvartojlmul ,] 
minėtos gyduolė* i»rndėlo m n no pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas iisivalė. Nervii ėmė stipriai dirbti Inkstai atsigavo Reu- 
inailąmas pranyko, diegliai nebehndė po kratine. Vldurlą rčilma*'li
nuko po nimnAImnl visą ligą. Bėglu 8 mėneslą Ugerdavau kas aavai- 
rė po buteli Snlnrnrn* BI tęvi a. Ir po- 8 mėn. aavo paveiksle pamačiau 
roki skirtumu kaip tarp dienos tr nąkties. Dabar Jaučiuos smagiai Tr 
e*n linksma* fr 1onn svklą dėkavolu Salutafa* mylistą geradėjul ir Ito- Į 
klu visiem* savo draugams Ir patirtamiems su tokiai* atsitikimais pa
nirtu nnoėfrdtlnl .kneiptles prie Ra luta ras:

’SALUTARAS. CTrkMICAL INSTITVTION, J. Battrtaaa, Prof. 
"1707 So. Halsted St, Telephone Ganai 6417, Chicago, DL

MSMMMMMSMMMMMMSM

Paieškau savo brolio Antano 
Degučiuko Suvalkų gub., Starapo- 
lės pav., Kozlovo Rūdos kaimo ir 
pusbrolio Motiejaus Pusbroto tos 
pačios gub., kaimo MiĮotošavo. 
Taip-gi giminių ir pažįstamų mel
džiu atsišaukti šiuo * adresu:

Magdė Degučiutė,
Box 140, Westfield, Mass.

Paieškau savo dėdės Jurgio Zal- 
biaus Kauno gub., Raseinių pav., 
Pašilės parap., Paknupelkių kai
mo. Girdėjau, kad gyvena Chica- 
goje. Jei kas žinote arba jis pats 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Zalbis,
5437 Kiston St., Pittsburg, Pa.

LIETUVIŠKOS NOTOS
visiems instrumentams ir dai
navimui 8 lekcijos notų išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų knyga $1.50 
parduodu už $1.00, tuzinais 
imant už pusę prekės.

G. A. BARONAS, _
P. O. Box 501,

McKees Rocks, Pa.
*
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Vietines žinios

TV JI • •Didžiausios

Apvaikščiojimas Tautiškos Šventes
Šv. Kazimiero.

Rengia Šv. Kazimiero R. K. Draugija

Kovo-March 9 d., 1919

So. Boston, Mass

DANTISTAS

Draugijos Temykit!

DR. F. MATULAITIS

M. A. NORKŪNAS.

16 Pleasant Str,

DYKAI

kun. K. Urbanavyčius ir p-ni 
V. Liutkevičienė iš Worcester, 
Mass. Pradžia 3:30 vai. po pie
tų.

Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelės Draugijos prakalbos bus 
bažnytinėje salėje Windsor st, 
Cambridge, Mass. Kalbės kun. 
F. Juškaitis ir kiti.

Lenką Rogowskį, kuris, Wil- 
sonui esant Bostone, mėgino 
įsibriauti į Coply Plaza viešbu
tį prezidento apsistojimo vietą, 
policija nusiuntė pamišėlių li- 
gonbutin ištirti jo proto stovį. 
Pas Rogovskį buvo rasta revol
veris ir patronų.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

PIRMOS KLESOS

A. L. R. K. Moterių Sąjun
gos 41 kuopos prakalbos įvyks 
Lietuvių Svetainėje 26 Lincoln 
St., Brighton. Mass. Kalbės

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bread SL, Plriladelpfa, Pa.

Liatuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda.;

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

NiriiB.mh iki 4 no piitu. •

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ
SO. BOSTONE. • • ’

Krautuvė randasi lietuvių ir len
kų apgyventoj viptoj. Biznis lai
bai gerai išdirbtas. Parsiduoda la
bai pigiai. Savininkas perka tar
mę ir\tri apleisti miestą. Kreipki
mės tuojau pas:

A. J. KUPSTIS,

LIETUVIU PRAKALBOS 
NEDĖLIOJ KOVO 

9 DIENĄ.
Šv. Kazimiero R. K. Draugi

jos apvaikščiojimas Tautiškos 
Šventės Kazimiero Dienos Šv. 
Petro parapijos svetainėje So. 
Bostone. Kalbės Kun. K. Ur- 
banavyčius ir p. A. F. Kneižis. 
Pradžia 7 vai. vakare.

PUIKUS AUKSO LAIKRO
DĖLIS TIK UŽ $40.

Tas laikrodėlis labai paran
kus . 12 didumo, 14k. aukso, 
rankomis išbraižytas, Sriubelių 
užsukamas, 15 akmenų Wal- 
tham Fik $40.17 akmenų Wal- 
tham arba Elgin $40.00. Rank
pinigius siųskite sykiu su užsa
kymu likusius užmokėsite kai 
gausite tavorą.

P. S. Jeigu nebūsite užganė
dinti sugrąžinsime pinigus, ne
pasilikdami nei vieno cento. 
Rašyk tuojaus.

P. VALUKONIS,
255 Broadway,

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

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

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

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
susirinkimas buvo kovo 6 dieną 
Šv. Petro parapijos svetainėje. 
Nutarta toliau tęsti vakarinius 
kursus.. Pagedėlio vakare, ko
vo 10 dieną bus specijalis va
karas siuvimo ir mezgimo pa
simokinti ir diskusijos, o sere-' 
dos vakare, kovo 13 dieną rai
zgių gaminimo mokinimasis, ga- 
spadiniaujant poniai Stonkie
nei iš įlydė Park, Mass.

Šiame susirinkime plačiai ap
kalbėta apie moterų savaitę, 
kuri tęsis nuo gegužio 4 iki ge
gužio 12 dienos.

Visas pelnas iš savaitės bus 
skiriamas “Moterų Dirvos” 
palaikymui.

Liet. Militario Kliubo mušt
rai dėl tūlų priežasčių ketver
ge kovo 6 dieną neįvyko. Na
riams susiėjus pasitarta apie 
pasamdymą tinkamos muš
trams svetainės, ką apsiėmė at
likti pp. J. J. Romanas ir J. E- 
Karosas. Kliubo reikalais pra
kalbos netrukus bus surengtos. 
Kliubiečiai varys smarkią agi
taciją už savo kliubo reikalų 
kuogeriausį sutvarkymą. Na
riai išreiškia nuomonę, kad 
muštrai ir gimnastika ne vieną 
sykį bet du sykiu į savaitę tu
ri įvykti. Rodosi taip ir bus 
padaryta.

Kareivis V. Ivanauskas
L. D. S. 1-mos kuopos narys.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

Vartok tą mostį, ji padarys veidą 
TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

Domininkaa Antanavičius 
17 mėhesių pratarnavęs Dėdės 
Šamo armijoje ir dalyvavęs 
karės mūšiuose Frakcijoje lai
mingai iš užrubežio grįžo A- 
merikon ir šiomis -dienomis at
vyko į kareivišką - stovyklą 
Camp Devens, Mass., i| kur 
greitu laiku bus visai paliuo- 
suotas namo.

Ketvęrge, kovo 6 dieną jau- 
'nas lietuvis didvyris aplankė 
4 ‘ Darbininko ’ ’ Redakciją ir 
papasakojo apie savo pritiri- 
mus karės laukuose Francijo- 
jė. Mūšyje buvo sužeistas,du 
syk į koją, bet gana laimingai 
iš žaizdų išsigydė.

Reikia pažymėti, kad karei
vis Damas puikiai atrodo, iš 
Francijos atvežti ūsiukai jau- 
iiain kareiviui gražiai pritinka 
ir po senovei linksmas.. Džiau
giasi iš kariuomenės prie sa
vųjų Bostonan grįžtąs, bet ant 
kareiviško gyvenimo nenusi- 
skundžia. Sako jam gerai ka
riuomenėje buvę?

Prie Lietuvių Militario Kliu
bo žada tuojaus pjisirašvti ir 
apsiimsiąs kliubo narius ka
reiviško muštro pamokinti.

So. Bostono lietuviams bus 
i labai malonu matyti seną pa- 
' žįstamulį vėl savo tarpe links
mai bedirbantį.

Beje, kareivis Damas su sa
vimi iš Francijos atsivežė ir tą 

j nelabąją kulipką, kuri jam į 
koją buvo Įsikrausčiusi. At
minčiai tą kulipką pasilaiky
siąs.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

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

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

---- i-, -y :--------------------------- .. —

VYČIŲ DOMAI.
Cambridge, Mass. .“Vyčio” 

Redaktorius p. M. Zujus Cam
bridge, Mass- Vyčiams kalbės 
kovo 9 dieną 1-mą vai. po pie
tų bažnytinėje svetainėje. Bus 
aiškinama svarbūs Vyčių OTga- 
nizacijos reikalai. Susirinki
te Vyčiai ir lietuvių jaunimas.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuviukai
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadreay, So. Boston.
...................... ........................................

M I S I J O S. nešti, bet viską su Dievo pa-
Šv. Petro par., So- Bostone gelba išvargome. Dalyvavo-

nuo 16 d. kovo ’(sekm.) iki 23 ine Metzo mūšiuose, kur užė- 
kovo (sekm.). Prasidės per mčm priešo drūtas vietas ir pa- 
II Mišias užsibaigs kito sek- ėmėm 5 tūkstančius vokiečių į 
madienio vakare. Misijas duos 
Tėvas Alphonsas Maria 
sijonistų Kongregacijos. Už- 
kviečia visus

Kun. K. Urbanavyčius, 
Klebonas.

nelaisvę. Nuo Metzo patrau
kėme prie Verduno, . kur vo
kiečiai 4 metus drūtinosi, bet 
ir čia nedalai kė prieš ameri
kiečių drąsą. Dasivarėme iki 
upės Meuse; jie persikėlė ana
pus upės ir mėgino mus sulai
kyti, bet mes vis varėmės pir
myn. Kaip kėlėmės per upę 
vokiečiai pradėjo smarkiai ug- 
nį-šaudymą iš kulkosvaidžių. 
Tikras pragaras pasidarė: ki
tas sugriuvo, kitas negyvas, 
kitas dejuoja suželtas, bet ku
rie likom narsiai žengėm pir
myn.

Tiitas buvo sugriautas, tai 
mažus laivelius buvome pasi
darę iš audeklų ir kėlėmės 
anon pusėn upės. Pamatė vo
kiečiai, kad jiems darosi ank
šta, tai vieni nelaisvėn pasida
vė, o kiti dūmė atgal už skver
nų nusitvėrę. Turėjome pana
ši j atsitikimų daug, bet da
bar karei pasibaigus jie taip 
baisiais nebeatrodo.

Užteks šiam kartui. Sudiev! 
Kar. V. Ivanauskas, 
LDS. 1-mos kp. narys.

So. Bostono ir apįelinkės lie
tuvių tarpe žymią rolę lošia 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
1-ma kuopa, kuri nuo pat pra
džios savo atsiradimo pasižy
mėjo dideliu darbštumu ir gi
liu supratimu lietuvių darbi
ninku ir visos mūsų tautos rei
kalų.

Prie LDS. 1-mos kuopos pri
klauso rimčiausi So. Bostono 
lietuviai, todėl ir nereikėtų 
perdaug stebėties, kad kuopa 
veikia gražiai ir išmintingai. 
Jaunimas ir vyresnieji kuopoje 
dirba'sutartinai ir džiaugiasi 
iš gražių sąvo darbo pasekmių.

Be darbininkiškų klausimų 
svarstymo LDS. 1-moji kuopa 
veikia gražiai ir dailės sryty- 
je. Reikia čia pažymėti, kad 
LDS. 1-mos kuopos artistai ne 
vien So. Bostone vakarus ren
gė, bet teatrus sulošė Cam
bridge LDS. 8 kuopai, Monte- 
llo LDS. 2 kuopai ir Norwoodo 
3 kuopai, ir visur puikiai pa
sižymėjo.

Gavėnios laiku LDS. 1-moji 
kuopa bandys dar geriau su 
lietuvių darbininkų klausimu 
ir reikalais susipažinti, o sy
kiu daugiau dailėje prasilavin
ti, gi po Velykų vėl stos dar
ban. Jei pasitaikys proga 
stengsis vakarus parengti kiek
vienoje artimesnėje Bostonui 
lietuvių kolionijoje.

Man, kaipo 1-mos kuopos 
nariui ir. mylinčiam LDS., ma
lonu yra pažymėti, kad apie 
mūsų kuopos veikimą laikraš
čiai rašo ir giria mus. Bra
vo! ~ Bet nereikia pamiršti, 
kad dar ir labiau galima pasi
darbuoti ir daugiau savo Są
jungai gero nuveikti.

Pasilsėję per gavėnę, po Ve
lykų gegužio 18 dieną rengiasi 
mūsų kuopos šaunus artistai 
ir artistės pasirodyti su milži
nišku vakaru, kuriame bus 
sulošta begalo didelis teatra
liškas veikalas.

Tas teatras yra skiriamas 
So. Bostčno lietuviams.

Bravo LDS. 1-mai kuopai 
už gražų veikimą!

, LDS. 1-mos kp. Jonutis.

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.
Kalbės geriausi kalbėtojai gerb. KUN. K. URBANAVI

ČIUS, Tautos Fondo Centro Pirmininkas, ANTANAS F. KNEI- 
ŽIS, “Darbininko” Administratorius ir kiti.

Apart kalbi} bus Įvairių pamarginimų.
Nauji nariai prie draugijos bus priimami už pusę įstojimo. 

Draugijos nariai turi Įsitaisę puikią uniformą ir atrodo kaip 
tikra Lietuvos gvardija ir šauniai pasirodo maršavime.

Į šias prakalbas kviečiame visus koskaitlingiausia ateiti, 
nes šios draugijos prakalbos rengiamos tik vieną sykį i metus 
ir visuomet surengia koiškilmingiausia.

Širdingai kviečiame visus i šias iškilmingas prakalbas.
RENGĖJAI.

Tą pačią dieną 9 vai. ryte bus šv. mišios lietuvių bažnyčio
je ir draugijos susirinkimas 1 vai. po pietų.

DR. W. T. REiLLY
469 Broadway.So. B esto n, Mass,

PRIE DORCHESTER ST.:

Sorkininkai. So. Bostono 
“mickiniai” ir “geniotiniai” 
nezaležninkai sumislino Hyde 
Park’e “sorkes” perstatyti. 
Pasisamdė makabilius, nupiš- 
kėjo Į Hyde Park’ą, bet nega
lėjo į nusamdytą svetainę in- 
eiti, nes svetainės prižiūrėto
jas sužinojęs apie “sorkinin- 
kų” atsibaladojimą būk išva
žiavęs Į Bostoną.

Nėzaležninkai nenorėdami va
žiuoti namo “sorkių” neparodę 
Hyde Park’o lietuviams, nusi
dangino Į policijos stotį ir pa
aiškino, kad jie yra “sorkinin
kai” ir negalį į svetainę inei- 
ti. >

Policija pareikalavusi $25.00 
už įleidimą į svetainę, bet lie
tuviški “sorkininkai” nesuti
ko tiek mokėti ir nieko nepešę 
parvažiavo susiraukę namo 'Sa
ko, daugiau “sorkių” niekam 
neberodys.

“Svetainės Prižiūrėtojas.

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

naują išra imą.
Vąšą darbą gvarantuojame.

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis 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.

LDS. 1-mos KUOPOS NARIO 
KAREIVIO V. IVANAUS

KO LAIŠKAS IŠ VO
KIETIJOS.

Kareivis V. Ivanauskas pri- 
siuritė LDS. 1-mos kuopos na
riams sekančio turinio laišką: 
“Mieli draugai ir draugės; 
darbininkai ir darbininkės:—

Pranešu Tamstoms keliais 
žodžiais, kad aš esu ačiū Vieš
pačiui sveikas ir gyvas. Šven 
tas Kalėdas ir Naujus Metus 
praleidome linksmai. Dabar 
mes gyvename Luxemburge,' 
Vokietijoje, Esch mieste. Šven
čių laiku suradau mažą lietu
vių būrelį, šiame mieste gy
venančių. Jie paeina iš Kau
no ir Suvalkų gubernijų. Iš
viso jh čia gyvena apie 50 y- 
patų. Į.Vokietiją atkeliavo 
dar prieš karę.

Karės laiku gyveno Esch 
mieste ir man jie papasakojo 
kokis jų gyvenimas buvo karės 
laiku ir dabar.

Prasidėjus karei 1914 me
tais vokiečiai viską gabeno 
per šį miestą. Lietuvius po 

■prievarta varė dirbti. 1914 
ir 1915 m. dar buvo šiaip be 
taip čia gyventi, bet 1916 me
tais tikras vargas pasidarė su 
maistu.

Darbą reikėję dirbti sunkų, 
daugiausia “fandrose” kur 
geležį lieja, bet valgis buvo 
mepkiausias. Prieš darbo, sa
ko, nueidavo į daržą, išsirau
davo kručkų, pagrauždavo ir 
tuomi reikėjo pasitenkinti.

Ir dabar lietuvių gyvenimas 
čia nekokis- Drabužių netu
ri, pavalgyti geriau nėra už 
ką. Viskas čia labai brangu. 
Lietuviškos knygos ir laikraš
čio nėra per visą laiką matę.

Man ateina laikraštis “Dar
bininkas,” tai aš perskaitęs, 
nunešu jiems. Prašo gražiai, 
kad kiekvieną gautą numerį 
jiems suteikčiau, o nenumes- 
čiau.

Mieli broliai ir sesutės dar
bininkai nepasigailėkite šiems 
lietuviams pasiųsti kelioliką 
laikraščio numerių ir knygučių 
pasiskaityti. Jie bus Tams
toms už tai labai dėkingi.

Aš klausiau jųjų ar gauna 
kokių žinjų iš Lietuvos, t<ai jie 
sakė, kad nieko apie Lietuvą 
nežino.

Kaikurių lietuvių vardus ir 
antrašus surinkau. Kaikurie 
turi gimimų Amerikoje, tai 
čia ję jų vardus paduodu:

Antanas Bakaitis, Augustas 
Vilimaitis, Jurgis Bacevičius', 
Jonas Baranauskas, Karolis 
Taubė ir Kazimieras Stačio
kas. ’c

Į juos rašyti ar siuntinius 
siųsti ręikia šiuo antrašu: No 
69 Kolen st, Esch A. D. Alzet- 
te, Luxemburg.

Stanislovas Stankeviče, Jur
gis Švelnys gyvena po šiuo ant
rašu: No, 33 Reding st, Esch, 
A. <D. Alzette, Luxemburg, o 
Juozas lenkaitis: No. 12 Be 
Industre st, Escr, A. D. Elzet- 
te, Lusemburg.

Ačiū nuoširdžiai už prisiun-

Jefferson st, 
NEWARK. N. J.
TeJefon.. 0268

Market

So. Boston, Mass. Vyčių 17 
kuopos susirinkimas,, kuriame 
dalyvaus “Vyčio” Redakto
rius p. M. Zujus įvyks kovo 10 
dieną Šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kam rūpi Lietuvos 
Vyčių reikalai nepamirškite į 
šį svarbi} susirinkimą atsilan
kyti. Susirinkimo pradžia 7:30 
vai. vakare.

I
Dideli, su šventėmis, gražūs kalendoriai ir PI

GIŲ NAMŲ ir FARMŲ Kataliogai yra užsilikusių 
neiŠdalintų. Todėl, kurie esate reikalingi gražaus 
ir atsakančio kalendoriaus malonėkite užeiti ir pasi 
imti DYKAI iš mūsų.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaszkevicz, Mgr.

Praneša apie savo sugrįži
mą iš tarnystes ant Suvieny
tų Valstiją kariško laivyno 
ir atidaro savo ofisą po nu
meriu

1504 Christian Street, 
Philadelphia, Pa.

Bell Phone Diekinhon 960.
Norintieji gauti greitą pa

tarnavimą šaukite pirm 10 
vai. iš ryto.

Ofiso valandos:
Nuo 1 iki 2 po pietą ir 

nuo 6:30 iki 8 vai. vakare.
Pirmą utaminką kiekvieno 

mėnesio vakare uždaryta.
Nedėliomis uždaryta, iš

skyrus padarytą sutartį.
==- . ............................ .............r

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išesaminavoju 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 jūsą pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su maūim pasikalbėti šiandiena dy
kai

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

DR. GIBBS
. užimantis vietą

DR. KHNEALY
>73 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

. , ; ' Teatro. BOSTON, MASS.
’ i ’ r . i ** f ’ 1

Ofiso valandos t ✓ Nedėldieniais ir šventėmis !
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietą. Į




