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Karaliams nebera vietosPranešimai iš Washingtono

smarki kova

244 W. Broadway, So. Boston, Mass

Kamekin, Sovieto prez. 
Sabelnikoff, Sekret ”

IŠ BOLŠEVIKŲ “ROJAUS 
RUSIJOJE. “GYVASIS ROŽANČIUS”

“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo 
jo Rožančiaus paslapčių.

Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi
sos 15 paslapčių į vienų knygutę. Kaina 15 centų.

Užsisakydami pažymėkite kokiu norite.
% Pinigus siųskite su užsakymu.

-PAVbGĖ 1000 ARMIJOS 
, BLANKETŲ.

LowelL 1000 blanki etų pa
gamintų armijos reikalams pa
vogta iš 'Talbot* Mills dirbtu
vės. Susekta Michael Marano 
pardavinėjant tuos blankietus. 
Lowell’io policija jau daug 
blankietų, surado. Marano bus 
tirinėjaimas teismo Bostone

EINA SMARKI 
KOVA.

Ant Maskvos miesto gatvių 
pasitaiko dažnai baisių vaizdų. 
Arkliui padvėsus nuo bado, jo 
kūnų tuojaus pradeda plėšti 
šimtai išalkusių šunų. Raudo
noji gvardija su revolveriais 
rankose prilaiko badaujančius 
žmones nuo padvėsusios arklie
nos. Bet kuomet pasitaiko, 
kad Raudonosios gvardijos sar
gų nesiranda vietoje, vyrai ir 
moterys peiliais 'apsiginklavę 
veda smarkių, kovų su šunimis 
už arklio mėsos gabalų.

Iškovotų nuo šunų arklienų 
žmonės suvalgo žalių. .

Taip atrodo bolševikų pa
skelbtasis rojus Rusijoje. Pa
mišėlių namuose bepročiams 
pritrūko vietos. Per du pas
taruoju mėnesiu nei vieno nau
jo ligonio negalėjo priimti į 
bepročiu namus. Pamišėliai 
įvairinsiu rūšių slankioja gat-

‘ ‘ Entered as second-dass raatter 
Sept. 22, 1915 the'post offiee at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”
Tel. So. Boston 620

kata labai sumenkėjusi. Vo
kietijos atstovas Į Taikos Kon
ferencijų Erzberger prašysiąs 
alijantų leidimo kaizeriui ap
leisti Holandiją.

Nors Lietuvos priešai atkar- 
totinai ant Lietuvos užpuldi
nėja, nors jie griebėsi įvairiau
sių priemonių Lietuvą paverg
ti, vienok jie netik kad savo 
tikslo neatsiekia, bet tos jų pa
stangos plačiaus lietuviams 
akis atidaro ir paskatina prie 
smarkesnio darbavimosi dėl 
Lietuvos laisvės. Kaip ma
tom pasekmės yra priešingos 
negu Lietuvos priešai tikėjosi: 
Lietuvos gyventojai priėjo prie 
supratimo, kad tiktai vieny
bėje yra galybė, ir nors tuo 
laiku prašalino savitarpinius 
nesusipratimus griebėsi prie 
atstatymo Lietuvos valstijos. 
Lietuvos kariuomenė jau bai
gia vyti lauk bolševikus iš 
Lietuvos, o lenkams kietai su
spaustą kumštį parodė.

Sprendžiant iš vėliausių pra
nešimų, matyt kad jau vidu
jinė tvarka pusėtinai įvykdin- 
ta. Įsteigtas Valstybinis ban
kas, kuris jau spėjo sudaryti 
100,000,000 markių (skaitant 
„vokiškais pinigais) kapitalo. 
Pačtas jau pilnai sutvarkytas

EKS-KAIZERIUI BLOGAI 
HOLANDUOJ.

Gene va. čia gauta žinių, 
kad Vokietijos eks-kaizeris Vi
lius blogai jaučiasi Holandijoj 
ir prašo, kad jam pavelytų iš

KETVERGAS, k|)V0 13 D, 1919* ~

Berline verdaLIETUVIŲ UŽKLAUSIMAS.
Boston Globė už kovo 11 die

ną tilpo žinia, gauta iš Liepo- 
jaus per Bazelį, kurioje prane
šama, kad Lietuvos atstovai 
pasiuntė Amerikos, Prancūzi
jos, Anglijos ir Italijos val
džioms užklausimą kada įvyks 
Rusijos reikalais konferencija 
ant Prinkipo salų. Alijantų 
buvo sudaryta pirmiaus pienai, 
kad Priųkipo salų konferenci
joje išrišti ramiu būdu Rusijos 
ir jos dalių klausimą.

Konferencija iki šiol neįvy
ko j r kaip yra patirta, jos ne
bus- Vietoj konferencijos ant 
Prinkipo salų būsiąs' įvairių 
Rusijos frakcijų atstovų pasi
tarimas.

Su v. Valstijų Agrikultūros 
Departmento Marketų Biuras 
maisto dalyki} peržiūrėjimą 
taip išplėtė, jog dabar jis api
ma 45 didelius invežimų mar- 
ketus. Kaip pirkėjai ir par
davėjai susipažįsta su tuo per
žiūrėjimu, ypatingai su beša
lišku peržiūrėjimu greitai gen
dančių dalykų, marketo pre
kės pagerėja, kadangi siuntė
jai daugiąu kreipia domos 
kraudami į karus, ir atvežus 
prekės esti nelaikomos taip il
gai sukrautos. Iš pradžios, 
pradėjus tą darbą, vien tik 
prekių siuntėjai tesikreipda
vo į tą biurą, bet dabar ne
senai išleistais įstatymais tas 
darbąs^abiau išplatintas ir dėl 
peržiūrepmoaplikacijoš jjri- 
imamos nuo tų, kurie siunčia, 
kurie priima, pardavinėja ir 
k. Už tą darbą imamas tik 
mažas mokestis. x

Archangelsk, 11 k*ovo. Bol
ševikų karuomenė sunaikino 
Vistavkos kaimą. Šaudė iš 
10 kanuolių. Paskui likosi at
mušti Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos kareivių, kurių nema
žai žuvo, bet vis viena jie lai
mėjo mūšių lauką ir bolševikus 
nugrūdo atgal.

Kaimo Vistavkos griuvėsiai 
dabar randasi alijantų kariuo
menės rankose.

Lyderiai gyvena ištekliuje.

“Tuo 'tarpu kaip žmonės 
darbininkai — proletarijatas- 
badauja ir miršta nuo limpan
čių ligų,”.sakė kitas pabėgėlis 
šveicaras inžinierius dvi savai
tės atgal Makvą apleidęs, “bol
ševikų vadai ir oficijalai gyve
na^ pertekliuje puikiausiuose 
palociuose ir viešbučiuose. 
Kiekvienas komisaras tūri po 
7 gražias^ jaunas merginas se- " 
kretores. ‘ Kiekvieną naktį ko
misarai su savo sekretorkomis 
lėbauja geriausiuose viešbu
čiuose, į kuriuos inleidžiama 
tik labai žymps žmonės.

ntavas. Panašių dalykų de^a 
mes" turime ir dabar Paryžiuje. 
Amerikiečių Tarybos visos Lie
tuvos vardu prašyčiau . todėl, 
kad jie rimtai žiūrėdami į va
landos rimtumą, aukščiau at
sistotų už atskirų asmenų san- 
tikius ir per juos visi kaip vie
nas remtų mūsų bendrą bylą 
nepriklausomybei su Vilniaus 
sostine apginti. Nes tai galima 
tik dabar arba niekados.

Berne mes turime dabar į- 
steigę spaudos biurą, kurs tu
ri platinti po spaudą tikras tei
singas žinias apie Lietuvos ku
riamąjį darbą. Todėl prašo
me jumis vaduotis mūsų reika
lui. Mūsų žinios eina daugiau
sia Švencarijos agentūros fir
ma (as. (L. P. B.). Senasis 
Lausanos informacijinis biuras 
jei dar nelikviduotas, palie
ka visai privatinė. įstaiga, 
kuri neturi ryšių nei su val
džia nė Taryba Lietbvoj. Mes 
nenorime šalinti žmonių nuo 
bendro darbo, jeigu jie moka 
ir pasižadėję tikrai pjldo kas 
yra mūsų valdžios nurodoma ir 
kas dora bendriems valstybės 
tikslams; bet mes negalim su
valdyti dažnai atskirų Žinonių, 
kurie perdaug saviškai žiūri į 
savo darbą ir nekartą kenkia 
bendram reikalui. Tai yra 
tikra bėda. Bet mes, esame 
tikri kad platesnioms lietuvių 
masėms remiant darbartinę 
Lietuvos valdžią ir .josios orga
nus, mums turi pasisekti suda
ryti vieną atsakomą ir bendrą 
frontą, kuris iš priešų apgintų 
Lietuvos nepriklausomybę."

Atsiprašau, kad ūmai suži
nojęs apie progą parašyti Ta-‘ 
mistai laišką, nesuskubau dau- 
gian painformuoti apie stovį. 
Lauksiu kitos laimingesnės 
progos. Tuo tarpu, viso labo.

Skaitant p. KĮimo laišką 
matyt, kad tai rašė Lietuvosr 
sūnus, kuriam tėvynės likimas 
už vis labiausia rūpi. Ypač 
jo laiškas turėtų atidaryti au
sis ir akis Amerikos lietuviams 
socijalistams, nes p. Klimas y- 
ra vienas iš žymesnių social-de- 
mokratų partijos vadų.

Liet'. Informacijos Biuras.

KALTINA BOLŠEVIKUS.
Chicago. Iš nežinomos prie

žasties kilęs gaisras Chicagoje 
padarė nuostolių už 200.000 do
lerių. Kariškų reikmenų san
dėlių (Quartermaster stope- 
house) dalis gaisro sunaikinta. 
Iš viso sandėliuose kariškų 
reikmenų buvo vertės $5 000- 

1000.
Bostono policija gavo prane- 

I Šimą iš Chicagos, kad sandė
lius sudeginę bolševikai. Smul
kesnių žinių nepaduodama.

__
kysis didelio atsargumo, kad 
panašiii dalykų nepasitaikyti} 

! Bostone.

VARYS LAUK IMPERA
TORIŲ.

Paryžius. Viena žymi Pary
žiaus įstaiga gavo informacijų, 
kad Austrijos valdžia žada su- 
darvti įstatymą, kuris Austri
jos "'buvusį imperatorių Karolį 
priverstų išsikraustyti lauk iš 
šios šalies.

Šis pranešimas sukėlė daug 
kalbų. Vieni spėja, kad bu
vęs imperatorius keliaus Itali
jon, kiti kad Vokietiojn. Skan
dinavijos viešpatijos imperato
riaus nenori į savo šalis inleis- 
ti. Holandijos nesmagumai dėl 
ex-kaizerio tenai apsigyveni
mo, verčia visus nuo karališ
kos kilmės svečių kratytis.

Manoma, kad Šveicarija ar
ba Ispanija priims imperatorii} 
Karolį pas savę. Bet ir šios 
šalys reikalaus užtikrinimo, 
kad imperatoriaus apsigyveni- 

ymas nesuteiktų joms nemalo
numų.

tuose. Leidžiama Lietuvos 
pinigai, nors šiuo tarpu jų kur
sas pusėtinai nupuolęs- Lietu
vos gyventojai apsidėjo mokes
čiais, kad tokiu būdu pagelbė
jus valdžiai pasekmingiau ša
lį sutvarkyti ir ją nuo priešų 
apginti, atsakančiai apžiūrėtą 
kariuomenę užlaikant. Lie
tuvos kariuomenė organizuoja
ma vien iš parinktųjų. Norin
tis kariuomenėn pastoti priva
lo parūpinti paliudijimą nuo 
žymios vpatos, kad jisai yra 
doras, blaivus ir geras tėvy
nainis. Lietuvos valdžia mo
ka algas savo kareiviams, po 
šimtą markių į mėnesį. Ku
rie kareiviai turi šeimynas, 
tiems dar pridedama po pen- 
kesdešimts „markių į mėnesį 
šeimynos užlaikymui. Kaip 
matom, Lietuvos kariuomenė 
yra gerai organizuojama, ge
rai aprūpinama todėl ir ne ste
bėtina, kad taip puikiai seka
si vyti lauk iš Lietuvos užpuo
likus.

Žemiaus paduodame Prūsų 
lietuvių laišką į Lietuvos Ta
rybą, kurio kopiją tik ką ga
vom. Nors yra pusėtinai su
vėluotas vis vien spaudon jį 
paduodame, nes yra svarbus 
dokumentas begalo svarbaus ir 
pažymėtino nuotikio Lietuvos 
istorijoje ir kaipo su tokiu vi
suomenė privalo gerai susipa
žinti.
(vertimas Vokiško teksto)

Lapkr. 16, 1918.* 
Prezidentui Valstijos Tarybos, 
p. Antanui Smetonai, 
Vilniuje.

Šiandie tapo įsteigta mieste 
Tilžėje ‘ ‘ Tautinė Taryba ’ ’ Prū
sų Lietuvos, kurioj pirminin
ku yra. Dr. Gaigalaitis. Valdy
ba tdliaus susideda iš Viktoro 
(Tailiabs, Erdmanno, Simonai
čio ir Jono Vanagaičio.

Didžiausias tikslas yra pri
sijungimas Prūsų Lietuvos 
prie Didžiosios Lietuvos.

Veik tik aplinkybės leis, mes 
lauksime paramos nuo Valsti
jos (Vilniaus) Tarybos. Tuorn 
tarpu mums būtų labai svarbu 
žinoti, kaip į šį skyrimąsi Prū
sų Lietuvos žiūri Wilsonas,

Sumažink Išlaidas.
I

Pasinaudodamas naujausiais išradimais suma
žinsi išlaidas; Kiekvienas iš mūsų rašo laiškus ar
ba taip ką nors tokio ir labai daug laiko sugaišta ra
šydamas su paprasta plunksna ir raštas nors ir ge
riausio rašytojo, atrodo nekaip. Rašydamas su 
fontanine plunksna sumažini išlaidas, laiką ir raš
tas kur kas. puikiaus atrodo, z kad ir prasto rašyto
jais. Su fontanine plunksna nereikia kiekvieną 
sykį paimti juodylo (ątramento), bet gali kelius 
puslapius parašyti vienu pri pylimu. Rašydami su 
paprasta plunksna labai tankiai sulieji juodylu, 
kartais visiškai baigiamą darbą ir norėdamas įduo- 

' ti ar pasiųsti švarų ir nesuteptą, priverstas esi išnau- 
jo perrašyti. z

Kelionėje juk nesiveši buteliuką juodylo. Tu
rėdamas fontaninę plunksną, prisipili išvažiuodamas 
iš namų arba ieigu prireiktų kelionėje, užeisi į kra- 

xsą arba taip kur nors ir prisipilsi. Kas jau sykį 
išmėgino rašyti su fontanine plunksna, tai papras
tos nei į rankas nenori paimti.

Mes parduodame geriausių išdirbysčių plunks
nas. > '

Jų kainos po $2.50, $3.00, $3 50, $4.00, $4-50, 
$5.00, $5.50, $6.00 ir aukščiau?.

Užsisakydamas pažymėk kokios nori, ar kuri pa
ti pritraukia juodylą ar pripilamą.

Jeigu nepatiks po 10 dienų nesugadvtą grąžink 
mums, o mes sugrąžinsime Tamistai pinigus, pasi
liekant persiuntimo lėšas.

Siųsdamas pinigus ir užsakyjną adresuok:

“DARBININKAS,”

Leninas bolševikų orgijose 
nedalyvauja, bet dauguma iš 
jo draugųjį tiesiog vadina pa
mišėliu. Trocki ir kiti bolše
vikų vądai atvirai sako, kad 
Leninas niekam vertas ir jie 
Leniną laiko tik kaipo įrankį 
savo tikslams pasiekti.”

PASITRAUKS NUO VIETOS
Londonas. Arthur J. Bal- 

four Anglijos užrubežinių rei
kalų ministerijos sekretorius 
pasitrauks iš savo vietos Tai
kos Konferencijai pasibaigus. 
.To vietą užims Earl Carson da
bartinis Anglijos valdžios ly
deris Lordų Rūme.

Maskva dabar pamišėlių 
miestas.

Geneva. Pabėgėliai iš Rusi
jos pasakoja, kad Maskvos gy
venimas, Lenino dvasiai ten 
viešpataujant, atrado kaip^ pa
mišėlių įstaiga. Maskviečiai 
nuo bolševikiškų malonių bėga 
Šveicarijon. Daugelis žmo
nių gyvena nuolatinėje baimė
je ir jie nesuranda sau ramaus 
kampelio.

“Maskvos mieste,” vienas s
pabėgėlis sakė, “dabar yra a- 
pie 1.000.000 gyventojų. Pir
miaus ten buvo 5.000.000 žmo
nių. Gyventojai miršta iš ba
do ir įvairių ligų. Kalėjimuo
se pūsta tūkstančiai nekaltų 
bolševikiško žiaurumo aukų. 
Pabėgti iš Maskvos esą sunku, 
nes traukiniai labai retai arba 
visai nevaikščioja.

vėmis. Kalėjimai prigrūsti.
Kaip žmones laidoja.

Laidotuvės bolševikiškoje 
tvarkoje atsibūna. Numirė
lių lavonus sudeda į vežimus ir 
nuvežę kur ant tuščios vietos 
suvetčia į duobes. Tikėjimiš- 
kų apeigų nėra, kryžių negali
ma niekur statyti.

Moterys visų nuosavybė.

Maskvoje iki šiol moterys 
buvo paliekamos ramybėje. 
Provincijaliuose miestuose jos 
paskelbta vyrų nuosavybe. Bet 
pastaruoju laiku ir Maskvos 
kaikuriuose distriktuose pra
dėta su moterimis elgtis gyvu
liškai. Štai kokį paliepimą 
pagamino Murzilovskos Dar
bininkų Sovietais:

“Gruodis 16, 1918
Sovietas ingalioja tovariščą 

Gregorv Savelieff’ą artilerijos 
ręgimento kareivių, stovinčių 
Murzilovska Briansko distrik- 
te reikalams parinkti 60 jaunų 
moterų ir merginų iš baržujų 
klesos ir pasiųsti jas į kareivių 
barakus*.

Washingtonas. Prezidentas 
Wilsonas neužtvirtino Camp 
Funston, Kan. militario teismo 
nuosprendžio pasmerkti miriop 
už nepildymą prisakymų ka
reivius Meyer’ą Bemsten, Ju- 
lių R. Greenburg ir Samuelį 
Solnitsky. Prezidento prisa
kymu kareiviai sugrąžinti prie 
savo kareiviškų pareigų pildy
mo.

London. Vokietijos valdžios 
kariuomenėj veda smarkius 
mūšius su spartakais Berlino 
miesto gatvėse. Gauta Kopen- 
liagene pranešimi} iš Berlino, 
kad valdžios kareiviai ir spar
takai inirtusiai tarp savęs mu
šasi. Apie žmoniškumą tenai 
nėra kalbos.
Visas paimtus nelaisvėn spar

takus kareiviai tuojaus sušau
do. Panašiai elgiasi ir spar
takai.

Padaryta+nuostolii} Berline 
už 50.000.000 markių.

\Frankfurterstrasse žydais 
apgyventa apielinkė labiausia 
nukentėjo. Tai žydų didelio 
biznio sritys.

Moterys lygiai su vyrais pa- 
sižymi dideliu žiaurumu. 
LENKAI MOBIUZUOJASI.

Paryžius. Lenkų Taryba, 
kaip praneša žinios iš Varša- 
vos, nutarė vienbalsiai mobili
zuoti Lenkijos kariškas pajė
gas". Mau^ga netrukus suda
ryti hureivių-
Ęąirieji lenkų elementai kar

štai remia mobilizavimo dar
bą.

APRUBEŽIUOS VOKIETI
JOS KARIUOMENĖS 

SKAIČIŲ.
Paryžius. Prancūzijos ar

mijos maršalas Foch padavė 
Augščiausiai karės Tarybai 
Paryžiuje sumanymą sumažin
ti Vokietijos kariškas pajėgas. 
Manoma vokiečių kariuomenės 
skaičių aprubežiuoti iki 100.000 
kareivių. Augščiausion Ka
rėsi Tarybon ineina atstovai 
nuo Praneūzijoš, Anglijos ir 
Amerikos.

Anglija ir Prancūzija.
Su didžiais linkėjimais (pa

sirašė) V. Gailius, Erdmann, 
Simoneit ir J. Vanagaitis.

Sekantis yra laiškas nuo p. 
Klimo, Lietuvos Valstijos Ta
rybos nario, kuris dabar ran
dasi Šveicarijoje ir važiuoja 
Prancūzijon, nes yra išrinktu 
-dalyvauti taikos konferencijo
je.
AmerikosJLiet. Tarybos - 
Vykdomajam K-to Pirm., 
p. T. Naruševičiui, 
AVas’hingtone.

Labai man malonu gauti pro
gos po tiek metų Tamstai pa
rašyti keletą žodžių dėl bendrų 
mūsų reikalų. Dabar aš esu 
Berne ir laukiu leidimo įva
žiuoti Paryžiun, kur drauge su 
užsienio rėikali} ministeriu 
prof. Valdemaru ir p. Galva
nausku esame Yūetuvos val
džios įgalioti ginti prieš 
taikos konferenciją Lietuvos 
nepriklausomybę ir jos in
teresus. Skurdu tik daro
si, kad ne visi lietuviai šiuo 
momentu moka suprasti mūsų 
istorinės valandos svarbumą ir 
rimtumą ir vietoj .bendrų rei-
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Valdyba.
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būsiančiame seime jau tarties Pi™- F. V irakas,
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L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI.

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvi? Rymo-Katali- 
k? iv. Juozapo Darbininkų 
junga.

‘DARBININKAS”
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION RATES:
Yearly.....................................$3.00
Boston and suburbs...............4.00
6 months ..................................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

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

Iš po mano balanos
nimo būtį Lietuvos gynėjais 
skaičių ir sužinotų šiaip žmo
nių ūpų-

O šiaip, tai kaip ten nebūtų, 
iš visų kalbų ir ūpų bei atski
rų žmonių straksėjimų ir pa
liks tik kalbų bei pasikarščia
vimų atbalsiai.

Šito svarbaus darbo vedimui 
ir inkūnijimui reikia tam tikro 
Centro, sudaryto viršiausiųjų 
mūsų įstaigų iš kompetentiškų 
žmonių.

Amerikos lietuviai! Lietuva 
kovoja už žūti ar būti. Mes 
vien kalbomis bei patrijotiš- 
kais šauksmais nenusiimame 
nuo savęs atsakomybės už bu
simų tautos likimų. Lietuva 
— jų ir mūsų Tėvynė. Jie gi
na Jų ir aukoja save už Jų, o 
mes tik šnekame.

Prirodykime darbu, kad ir 
mums tikrai rūpi Lietuvos švie
sesnė ateitis — jos laisvė ir 
neprigulmybė!

APIE LIETUVIU KARIUO
MENĘ.

Lietuviai Tėvynėje ginasi 
nuo trijų priešų. Iš trijų šo
nų jie mūsų žemę plėšia. Pa
skutinės žinios mums praneša, 
kad dalis lietuvių kariuomenės 
gina sostinę Vilnių nuo lenkų, 
kurie nor ir Vilnių paimti ir 
visų Lietuvų pavergti. Pirmie
ji susiorganizavę lietuvių ka
riuomenės pulkai Vilniuje pri
siekė geriau žūti šalip (įidvy- 
rių kapų, negu duoti lenkams 
išplėšti Lietuvos širdį.

Kada Tėvynei reikalinga pa
gelba, kada ji visomis įvargin
tomis spėkomis keliasi apsigin
ti nuo žiaurių priešų, Ameri
kos lietuviai dar tik nedrąsiai 
kalba apie davimų laukiamos 
pagelbos. Gi išeivijoje yra ne 
vien moralių pajėgi), bet ir fi
ziškų. Yra daug tvirto jau
nimo, kuris dega noru pasitar
nauti.

Laikas būtų rimtai pasirū
pinti fiziškos pajėgos organiza
vimu. Vai pasmerks mus tau
tos sąžinė, jei iAūsų nerangu
mas jai naujus pančius duos 
uždėti.

Šito svarbaus darbo gali im
ties tik mūsų intekmingiausios 
įstaigos. Tai mūši) Tarybos 
arba jųjų sudarytasis Pildoma
sis Komitetas. Jau atskirose 
kolonijose organizuojasi atski
ri kareivių ir šiaip gimnastų 
būriai. Juos viena mintis ve
da ir buria į tas grupes. Tai 
kad reikale paaukavus savo pa
jėgas Tėvynės laisvei ir sava- 
rhnkumui. Reikia dabar tik 
Centro, kuris suorganizuotų 
Lietuva mylinčius ir jai lais
vės norinčius jaunuolius. Ta
sai Centras, sudarytas iš kom- 
petentiškii oficialiai nuskirtų 
žmonių, turėtų parašyti lie
tuvių kariuomenei įstatus, iš
dirbti organizavimo pienus, su
rasti šaltinius paėmimui reika
lingų išlaidų, išgautų valdžios 
oficialį pripažinimų teisės or
ganizuoties.

Išrodo, kad vietinis kariuo
menės organizavimas nebūtų 
taip brangus, kaip kam išrodo. 
Kiekvienoje kolonijoje dabar 
yra sugrįžusių iš junerikonų 
kariuomenės kareiviško mušt
ro prasilavinusių lietuvių. Jie 
mielai sutiks pasitarnauti savo 
Tėvynei. ' Tokie galėtų orga
nizuoti savo kolonijose atski
rus skyrius ir juos lavinti. 
Centras turėtų parūpinti tin
kamus žmonės tik tokioms vie
toms, kuriose tokių vyrų nebū
tų.

Jei mūsų Tarybos ir jų su
darytas Pildomasis Komite
tas nedrįsta imties darbo, 
abejodamas apie jo nu si se
kimą, kad jam visų-pirma rei
kalinga apčiuopti pamatų, kad 
nesusikompromitavus, ypač 
valdžios akyse, tai,yra reikalų 
imties priemonių tų pamatų 
kogreičiausia apčiuopti. Vertė
tų kokiu nors būdų iškvošti 
visuomenės ūpų kariuomenės 
žvilgsniu. Vadinasi, sužinoti, 
kiek jaunimo stotų jos eilės- 
na, ir koks būtų moralis bei 
materijalis visuomenės rėmi
mas. Tai galima būtų atsiek
ti tam tikru atsišaukimu į vi
suomenę ir kolonijų veikėjus, 
kurie padarytų visuotinus sa
vų kolonijų lietuvių susirinki
mus, sužinotų pasirįžusio jau-

LIETUVOS PADĖJIMAS 
IR MES.

Dabar kritingiausia Lietu
vos valanda. Vienas iš dvie
jų bus: jei lietuviai įstengs sa-1 
vo pečiais atkelti ir pernešti vi
sus tos valandos sunkumus, tai 
mūsų Tėvynei Lietuvai užtekės 
nauja aušra; jei sukniubs po 
našta tųjų sunkumų, tai vėl 
svetimi lankstys mūši) spran
dus, mindžios mūsų teises.

Dabar Paryžiuje eina taikos 
tarybos. Pasirodo, kad di
džiulių valstybių diplomatai 
maža (lomos deda į mažųjų tau
tų reikalus- Jiems dabar rū
pi tik jų savi reikalai. Jiems 
rūpi, kad iš nugriauto pasau
lio tik sau daugiau pelnijus. 
Didžiulių valstybių diploma
tai dabar užmiršo vėl tuos gra
žius savo obalsius, kuriuos 
skelbė karės metu. Jie tąsyk 
žadėjo įvykdinti pasaulyje tei- 

i svbę ir tvarką, bet dabar, ap
lenkus Ameriką, kiti tuos o- 
balsius užmiršo.

Bet pasirod^kas kita. Karė ! 
sakoma užsibaigė, o kad mūsų 
tėvynėje dar aršesnė kova 
siaučia, nes kėsinamasi pa
vergti gyvą tautą, tai pasauliui 
maža apie tai rūpi. Vokie
čių, rusų ir lenkų gaujos ugnia 
ir kardu naikina Lietuvą, plė
šia jos turtus, žudo gyvento
jus.

Lietuviai ko-kito tikėjosi. Su 
karės paliaubos obalsiu, jie 
manė, kad pasiliaus tos kru
vinos skriaudos, kurias jie ken
tė virš keturis metus. Pasilio
vus pasaulinei karei lietuviai 
tikėjosi galėsiu ramįai gyven
ti, imfies tvarkymo išdrasky
tos ūkės, draugijos ?r valsty
bės gyvenimo- • žodžiu, tikė
ta poilsio, bet susilaukta dar 
baisesnių dalykų. Į Lietuvą, 
it sąrančiai, traukia svetimų 
kraštų žmonės, nešdami ran-4 
koje ginklų. Jie naikina, griau
na ir žudo. Visokiais obal- 
siais, visokiais motyvais va
dovaudamiesi jie eina. Vie
ni, neva, darbininkų gerbūvio 
skelbimo obalsiu eina griauti 
lietuvio darbininko šviesių a- 
teitį, kiti — tai lenkai, prisi
dengę obalsiu, kad jie einu va
duoti Lietuvų iš pirmųjų—bol
ševikų — rankų, siunčia į Lie
tuvų savo legi jonus.. Pirmiems 
ir antriems vienas dalykas rū
pi — pavergti Lietuvų. Po 
priedanga bolševikų obalsiu į 
Lietuvų slenka visa ta gauja 
buvusių joje rusų ponų, činov- 
ninkų, kurie varžė lietuvių 
draugijinį gyvenimų, smaugė 
kiekvienų naudingų mūsų kra
štui inicijativų, stabdy pažan
gų. Lenkų legijonieriai po 
sparnais lenkiškojo aro neša 
Lietuvai naujus vergų pančius, 
kad jais apkausčius mūsų tau
tinį gyvenimų, parblokšti mū
sų vaidybinę viltį.

Lietuviai, vergavę kelis šimt
mečius, jau gerai išmano ver
gijos būvį. Todėl jo daugiau 
nenori. Jie pasirįžę geriau 
žūti, negu vėl vergauti. Da
bar skaitome iš Tėvynės jau 
kitas žinias. Ten lietuviai jau 
suprato, kad mūsų žemę min
džios ir mūsų pečiais rėplios 
svetimieji tol, kol mes nesiim
sime į rankas ginklo ir sava
rankiai nepamėginsime , ant 
priešų sprando to/kirčio, kurį
vortojo mūsų bočiai, gindami j

“Vardas, nors išrodo pa
viršutiniu daiktu, tečiau tu
ri didelę reikšmę ir grožę.” 
' —Beacon.

Žinoma. Ir tik nesupratlin- 
gas lietuvis tai suprasti dar 
reikalo nemato. Jis, ne tai 
kad pavardėje nemato daug, 
bet, — nemato visiškai nieko. 
Vadink jį kaip nori, jam vis 
tik tiek. Tečiau tėmyk skir-( 
tingumų nuomonės Bacono ir 
lietuvio tarpe! Ant pirmos 
pažiūros jauti, jog Baconas is
torijų studijavo, gi lietuvis jei 
ir, tai tik taip, kad jos nesu
prastų. O jog, pasak Emer- 
sono, griuvėsiais griuvėsių ne- 
atstatysi. Pažiūrėsim, kurio
je pusėje teisybė.

Rymiečiai graikų kultūrų su 
atvira širdimi sutiko, bet akis 
išpėlę žiūrėjo, kad pastarosios 
terminoliogija Ryme nei padų 
nepriliptų Rymas, jųdviejų po- 
žinojo, nog svetima kultūra, 
tai yra tokis daiktas, kuris 
limpa, arba, prie kurio prilim
pa. Kad kartais prie Atlienų 
neprilipaų Rymas, judrieji) po
zicijas nutaikė taip, kad galu
tinai ne Rymas prie Atlienų. o 
tik Athenos prie Rymo prilipo, 
— taip, kaip norėta- Kad 
tai rymiečių pavyzdį lietuviai 
būtų pasekę! Lietuviai po 
lenkų “kultūra” palinko, bet 
kaip nekultūringai! Griebė, it 
žuvis už meškerės, ir laiko; 
tik. žinoma, ne žuvis meškerę, 
o tik meškerė žuvį...

O kam ieškoti pavyzdžių iš 
taip toli?.. Mus net ir bolše
vikai mokina, kaip dideliu i 
daiktu pavardė kai kada būva.! 
Marmėdami nelaimingon Ru
sijon savo “gišeftui” markie- 
to ieškoti, ką pirmiausiai da
ro jie? Tai. apie ką lietuvis 
nei sapnuot nenorėtų, — pa
vardėmis mėto. Suprask, lie
tuvis ne bolševikas, o bolševi
kas ne lietuvis. Bet tai vis-gi 
reik įsitėmvt tai, kad bolševi
kai pavardėmis mėto neveltui, 
kad jie už tat pelnija dideli 
priedų, kad jiems tasai žygis 
labai daug reiškia, žodžiu, iš 
tikrųjų savo pavardžių išsiner
dami, greičiau savo tikslų pa
siekia.

Mūsų tikslas tai ne bolševi
kų. Joki priemonė nebus per- 
brangi jį atsiekti. Jei tokis 
bolševikas purviną sumanymų 
priešais akis turėdamas tikros 
savo pavardės negaili, tai ko
dėl mes šventų tikslų priešais 
akis laikydami, o purvinos — 
netikros-warszawiszkos pliur-y 
zės — kaltūno-nuo grynai lie
tuviškos pavardės galūnės nu
liuobti nenorim? Tai dar man 
vyčiai! Warszawa juoku ne
rimsta, girdėdama, kad mes 
Lietuvos reikalams šimtines 
klojam ir vėl gal tik tam, kad 
jinai turėtų kur garsiai savo 
“kultūrai” praktikų imti. La
banakt !

savo žemę ir liuosybę.
Pirmi lietuvių žygiai spėka 

apginti savo nuosavybę, gerai 
pavyko. Bolševikų gaujos ne
šasi, iš kur atėję. Bet iš pie
tų eina nauji priešai. Tai 
lenkų legijonai. Ar įstengs 
Lietuva jų apsiginti? Ar ne
nuplėš jie trispalves Lietuvos 
vėliavos mūsų sostinėje ir ar 
neužtupdys toje vietoje lenkiš
kojo aro, apskelbdami Lietu
vų Lenkijos dalimi! Įsitėmy- 
kime! Talkininkai, kurių žo
dis šiandienų sudaro pasaulio 
valių, pritaria lenkų norams 
ir jų šnekų klauso. O lenkai 
mus prievarta nori pasiglemž
ti.

Tad kų darysime mes, Ame
rikos lietuviai, kada Tėvynės 
lietuviai, intempę visas savų 
pajėgas, ims lūžti ir klupti po 
lenkiškojo aro pentinais? Juk 
mūsų Vytis dar silpnas, vos 
atgaivintas. Sunku bus jam 
kovoti su daug labiau išpenėtu 
lenkų aru.

Laikas visiems lietuviams 
subrusti. Ląikas pasakyti pa
sauliui, kad Lietuva — lietu
viams, o ne svetimiems.

Lašas.

Ar-gi jau nelaikąs rimtai į 
šį klausimų pažiūrėti? imk a- 
merikoniškų laikraštį rankon, 
paėmus kas pirmiausiai tau 
akį veria? Ne kas kit, kaip 
tik lenkiški barščiai, o jų da
bar lenkai sėja tiek daug, kad 
nei jokis amerikoniškas laik
raštis be jų šaukšto rankon ne
ima. Tik spėk klausyti, kaip 
plati Lenkijos teritorija! kaip 

“natūraliai jos pakraščius Bal
toji bei Juodoji jūra plauja! 
kaip pasekmingai jinai vokie
čius tvarkytų, jei tik jai bus 
leista ant Lietuvos sprando pa
sistiepus nušutusį savo vėlevu- 
kų pasauliui kėzoti! kaip daug 
jos sūnų už alijantų idėjų ko
voja! ir tam panašiai.

Tėmyk, tai Amerike lenkai 
daro! Nejaugi jie nežino, kad 
čia apie milijonas lietuvių gy
vena, kad čia pervirš šimtas 
lietuviškų parapijų atsiranda, 
kad čia išeina keli desėtkai lie
tuviškų laikraščių, kad čia gy
vuoja bent dvi milžiniškos or- 
ganizac’jos, kad čia lietuviai 
yra AVashingtone reprezentuo
jami, — kad tos nepamatuo
tos jų zaunos čionaitinius lie
tuvius erzina? — žino, bet jų 
opiniją laiko už nieką. Ko
dėl? — Štai: — jie žino taip- 
pat, kad diktokas lietuvių nuo
šimtis jų organizacijas, para
pijas remia, kad kaikurie lie
tuviškos visuomenės veikėjai 
ir kaikurių parapijų klebo
nai ne tai, kad savo pravar
džių galūnėje warszawiszką 
pliurzę gerbia, bet dar-gi ir len

kiškai kalbėti mėgsta ir viešai 
į už Lenkijos interesą agituoja, 
kad Lietuvos reikalų vardan 
visokie “vičiai,” “auskai,” 
“o” klega. Tiesiog sakant, 
jei ne daugiau, tai nors mora
lę užuojautą iš kaikurių lietu
vių lenkai turi.** O tas jog šia
me laike labai daug reiškia. 
Tokiais neaiškiais lietuviais 
lenkai pasinaudodami, visą A- 
merikos lietuviškų visuomenę 
drista už nosies graibyti.

*■ f • *

Reikėtų suprasi dar ir tai, 
jog tautą sudaro žmonės tokie, 
kurie apsiima jos žemę, kalbą, 
papročius ginti ir mylėti. Ki
taip sakant, kaip organizacija, 
taip ir tauta remiasi ant pilnų
jų — o nesuspenduotų — sąna
rių. Dabar-gi, pavarde tautai 
reiškia labai daug. Kur-kas 
daugiaus, negu mėnesinė są
nario mokesnis organizacijai. 
Tat, jei organizacija spenduoja 
sąnarį už neužšimokėjimą jo 
mokesnies, tauta turi teisę ir 
reikalą nespenduoti, bet tiesiog 
pakarti kiekvieną savo tautietį, 
kuris be jokio reikalo teršia 
savo tautos būdą ir tuomi ati
daro kelią svetimos tautos in
takai. Ypač Lietuvon Lenki
jos intaka, — juk tai amžiais 
mintas vieškelis. Jei jo mes 
neužtvenksim dabar, neuž- 
tvenksim niekad. Priešas ant
ru’kart mus daigotį, taikos; jei 
nepasiekė mūsų pirmu kart, 
tikrai pakliūsim dabar, jei jam 
užsimoti laiko duosim.

Ir dar truputį. Visų šian
dieninį lietuvių bruzdėjimų 
persijojus, ot štai kas patirti 
duodas: — kiekvienas lietuviš
kas atomas po lietuviška vėlia
va spiečiasi ir to spietimosi, ne
gu saulės giedros, jau niekas 
neužgniauž. Lietuvos vardas 
ir dar kartų Europos žemlapį 
dabina, o mokslas geografijos 
daug reali škiau atrodo, lietu
viai jau ant tiek subrendo, kad 
daugiaus ant jų niekas medžio
ti neišdrįs, — tečiau reik pa- 
briežti ir tai, jog lietuviai dar 
nevisiškai sulietuvėjo. Mums 
dar vis caras ir jo nagaika vai
dijas, o “warszawiszka” kul
tūra neleidžia mūsų klausimui 
iš teorijos tinklų išsipainioti. 
Plėškim akis plačiaus; savo i- 
dėjai negailėkim akcento. Ca
rui jau pasakyta yra “mortuus 
ėst,” gi “warszawiszk ai “pliur
zei užteks vilniškio recepto NE
NORIM.

Garbė Patersono klebonui, 
kuris pirmas “warszawiszkos” 
kultūros apgarsinimų nuo savo 
pavardes nuplėšė pats ir savo 
parapijonams tai padaryti pa-

!

tarė! Garbė Worcesterio kle
bonui už tai, kad Patersono 
klebono pavyzdį pasekė ir savo 
žmonėmų taip-pat patarė ‘ ‘ war- 
szawiszkų” kaltūnų nuo savo 
pavardžių koveikiausiai kirpti! 
Kodaugiausiai tokių klebonų ir 
su parapijonais, kurie viešu
mon Lietuvos klausimų velka.-. 
Lai ši dvasia ir ūpas pasiekia 
kiekvienų klebonų, redaktorių, 
gydytojų, advokatų ir šiaip jau 
inteligentų, kuriam Lietuva ir 
jos labas nors šiek tiek rūpi, ir, 
jei ne iš persitikrinimo, tai nors 
bent iš mados lai ir jie anų 
dviejų klebonų pramintais ta
kais žengia. Jau turim du 
kunigu; kas bus pirmas iš vei
kėjų?.. Greičiau “pro pub- 
lico bono!” Tėmykit, toki šū
viai patį Warszawų siekia ir 
Paderewskiui miego neduoda. 
Na, kas daugiau?..

Morkus.

PAVASARIS. '

Pavasaris, pavasaris! Keno 
jausmų neatgaivina, kuomet jis 
prasijuokia, kuomet visos gam
tos grožybės atgeina visame sa
vo puikume, smagume ir ma
lonume. Katram iš mūsų jis 
nesuteikia linksmybės, nepri
duoda daugiau gyvumo, kuo
met išvystame pirmutinę pra
žydusią pakrūmėje mėlynakę 
žibuoklę ir pirmutinį lapą be
sisukanti iš pavasarinio pum
puro, kuomet užšviečia skais
ti pavasario saulutė ir papučia 
malonus, švelnus vėjalis.

Panašių pavasarių jau mes 
daug praleidome matydami tas 
pačias ypatybes, jie mažai sky
rėsi nuo vienas kito.

Bet šis pavasaris bus nepap
rastu mums lietuviams pavasa
riu pradedančiu švisti net iš po 
kelių šimtų metų žiaurios ir 
sunkios žiemos. Šių metų pa
vasaris — mūsų tautos atgimi
mo pavasaris, kuris aušdamas 
šaukia kiekvienų lietuvį - prie 
atbudimo iš letargo miego. Jis 
ragina prie darbo.

Lietuvių Tautos pavasaris 
turi rišties su kiekvieno tėvy
nainio širdies jausmais.

•
Lietuvio yra šventa prieder

mė imties prie sunkaus pavasa
rinio darbo užlaikyti ir apsau
goti nuo įvairiausių pavojų pir
muosius lapelius ir žiedelius, 
kad juos neužpultų kokis ama
ras ir nesunaikintų jaunystėje 
ir tuomi paties m^ižio nepa- 
kirstų. Mūsų tautai po šimtų 
metų žiaurios žiemos pražydu
sį pavasarį ar-gi nesutiksime 
nuoširdžiu džiaugsmu? Ar ne- 
sukelsime'savyje tos milžiniš
kos energijos, kokių mes ma
tome esant pavasario atgimu
sioje gamtoje, kuri viskų ke
lia, žadina, gaivina.

Visi intempę pajėgas stoki
me darban, kad šis pavasaris 
būtų pradžia mūsų tautos at
gimimo. Prabočių Vytauto lai
kų pasekime pėdomis. Nei 
joks gyvas sutvėrimas nenorė
tų mainyti pavasario atgimimo 
ant žiaurios žiemos pūgų.

O jeigu šis pavasaris neatneš 
atgimimo, ne kas bus kaltas, 
kaip tik mes patys. Pasiro
dysime pasauliui visame savo 
silpnume. Dabar mums pro
ga pradėti gyventi, jei tik no
rėsime. .

Noro, širdies, energijos, pa
sišventimo, vienybės, kapitalo 
ant galo ir fyziškų spėkų nesi
gailėkime Lietuvai, o ištikro 
mūsų Tėvynei prašvis pavasa
ris. -/ ‘d ,
' Pavasaris pasirodys visbje 

savo galybėje, jis suteiks mums 
puikių vasarų, kurioje mes ga
lėsime sėti, piauti, į kluonus 
krauti, į aruodus pilti, ir tai 
į ąavo, o ne svetimus.

Broliai į darbų. Atėjo pava
saris. Laisvės vyturiukas jau 
žadina mus.

. A. Bajoriutė.

“DARBININKAS”
DIENRASMU.

Jeigu norit gauti “Darbinin
kų” kasdieną —-'pasidarbuoki
te. Gaukite bent po vienų nau
jų skaitytojų. »

L. D. S. Reikalai
HARRISON-KEARNEY, N. J.
L. D. S. skyrius sukruto prie 

veikimo.
Nors čia LDS. kuopa nuo se

nai gyvuoja, bet buvo apsnū
dusi, nežinau, iš kokios prie
žasties. Laikytame susirinki- 

, me 9 d. kovo, nutarta žengti 
pirmyn. Pirmiausia surengti 
prakalbas su pamarginiinais 
ant 6 d. balandžio su tikslu 
platinti laikraštį “Darbinin
kų- ir gauti naujų narių L. D. 
Sąjungai.

Visi nariai prie darbo. Tiki
masi nuo šio laiko L. D. S. kuo
pa bus gyvesnė ir veiks dau
giau L. D. S. labui.

Korespondentas.

CHICAGO, ILL. ?

Gražūs nutarimai ir suma-
/ nymai.

LDS. 20 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimų kovo 9 dieną 
Šv. Mikolo Arkaniolo parapi
jos svetainėje 1614 Wabansia 
Avė.

Į šį susirinkimų atsilankė ne
paprastai daug narių. Visi 
jautėsi atgaivintais dvasioje. 
Likosi padaryta daug nutari
mų.

Praeito susirinkimo proto
kolas perskaityta ir vienbal
siai priimta. Toliau sekė į- 
vairių komisijų raportai.

Pirmas raportas buvo iš Chi- 
cagos apskričio veikimo. Pa
aiškėjo, kad yra būtinai rei
kalinga surengti Chicagoje ir 
apielinkėse prakalbų maršru
tas. LDS. 8-ta kuopa prie 
prakalbų maršruto rengimo 
jau pristojo, tik dabar reikia, 
kad kitos kuopos iš Chicagos 
ir apielinkių tam svarbiam dar
bui pritartų.

Malonės visos kuopos savo 
nutarimus šiuo reikalu praneš- į 
ti Apskričio raštininkei ar pir
mininkui.

LDS. 20 kuopa vienbalsiai 
nutarė, kad prakalbų maršru
tas reikia rengti. Taip-gi iš
reiškė pageidavimų kviesti kal
bėtojų iš “Darbininko” ir ap
mokėti jam visas kelionės lė
šas.

Daugiausia buvo tartasi apie 
pikniką, kuris turi įvykti ge
gužio 25 d. š. m. Barmaš (?) 
darže, Riverside, III. Kaip 
jau žinoma LDS. 20 kuopa bu
vo nutarusi pastoti darbščiau
sia kuopa iki ateinančio seimo. 
Kad savo prižadėjimų išpildy
ti reikia uoliai pasidarbuoti.

Dabar yra padarytos serijos, 
kurias nariai su .dideliu pasi
šventimu stengiasi parduoti. 
Girdisi balsų iš narių: “Jei 
neparduosiu, tai savo pinigais 
užmokėsiu.” Viena serija ka
štuoja $3.25.

Iš to visko matyti didelis no
ras LDS- narių dirbti savo or
ganizacijos naudai. Visi kaip 
vienas sako, jau mes darbinin
kai ir darbininkės visiems rei
kalams davėme ir duodame — 
pasišvenčiame, o nejaugi mes 
taip brangios ir naudingos or
ganizacijos LDS. naudai nepa
sidarbuosime.

Juk ir seimas jau nebetoli, o 
kur mūsų LJDS. tie $10.000.00 
kuriuos buvome nutarę per 
praeitų seimų LDS. namui su
daryti. Tai buvo tik nutari
mas, kuris savaimi negali įvyk
ti. Čia reikia surasti būdus,IUvas. Vad—Kun. F. Kemėšis, 
kaip tuos visus svarbius nu-1 2634 W. 67-th St.,
tarimus gvveniman inkūnvti, o . Chicago, III.

DETROIT, MICH.

Pranešimas.
Prašau visus LDS. 72 kuo

pos narius atsilankyti į mėne
sinį kuopos susirinkimą, kuris 
Įvyks nedėlioję, kovo 16 dienų 
tuojaus po sumai 1:30 vai. po 
pietų.

Bus daug svarbių dalykų 
svarstoma. Labiausia apie Ap
skričio reikalus. Delegatas iŠ- 

I duos raportą iš apskričio suva- 
1 žiavimo.

J. Taukus, fin. rašt.

I

ROSELAND (CHICAGO), 
ILLINOIS.

Lietuvių Darbininkų Sųjun
gos 60 kuopa turėjo mėnesinį 
susirinkimų vasario 16 diena. 
Susirinko mažas narių skai
čius. Pasitenkinta pasikal
bėjimais. Sekantis susirinki
mas bus nedėlioj kovo 16 die
nų.

Visi nariai yra kviečiami at
silankyti Į susirinkimų, kuris 
Įvyks Visų šventų parapijos 
mokykloje tuojaus po pamaldi) 

i kambaryj num. 4. Išgirsite 
daug naudingų, svarbių ir ma
lonių dalykų L. I). Sųjungos 
60 kuojios naudai. Malonėsi
te prisiųsti valdybai paliudiji
mus nuo organizacijos. Kas 

i neprisiųs — pasielgs negerai; 
Tokio milžiniško susirinkimo 
60 kuopa dar neturėjo.

Turime kuopoje daug inteli
gentų, tai-gi visus prašome at
silankyti. Atsiveskit naujų na
rių.

apie naujus reikalus.
LDS. 20 kuopos valdyba pra

šo, kad kuopos nariai pasirū
pintų serijas parduoti. Tada 
ir mes būsime prisidėję prie 
sudarymo LDS. namo fondo.

Be to mūsų kuopa prašė 
Centro, kad jis pagamintų L. 
D.1 S. reikalais atsišaukimus į 
draugijas ir išsiuntinėtų juos 
kuopoms. Nariai pasistengtų 
tuos atsišaukimus išdalinti 
draugijoms ir paprašytų aukų. 
Gal pasekmės būtų geros.

Mūsų kuopa mano, kad kri
kščionių demokratų obalsius, 
reikia skleisti visų lietuvių 
tarpan ir kad visi lietuviai 
juos suprastų.

Prie LDS. 20 kuoops prisira
šė du nariu: M. Raudeliunas 
ir J. Berkelis.

'A. Nausieda.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
PIRM. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., Norwood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė,

28 Story St., So. Boston, Mass. 
RAŠT. — A J. Navickas,

58 Heaton Avė., Norwood, Mass. 
KASIERIUS — M. Abračinskas,

187 Ames St., Montello, Mass. 
KASOS GLOBĖJAI — Ona Ne- 

vuliuti, 22 Chapell st, Nor- 
wood, Mass. it E. š RoženiukS, 
148 Ames St, Mass.

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
Sekr — Jonas E. Karosas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — A. F. Kneižis, 
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Ižd. —''Aųdr. Zaleckas, 

. 244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai — 
Kun. K. Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir 
J. Bakšys. x

Literatiška komisija —
P. Gudas, 
F. Virakas,
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K. Urbanavičius.

Revizijos Komisija — 
Kun. Pr. Juškaitis 
M. Venis.

Redaktoriai — Pr. Gudas, 
J. E. Karosas.

Administrat. — A. F. Kneižis.

f
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H ARRISONKE ARNE Y, N. J.
LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Km nžsriraJys metams “Darbinlnk*.* 

gana paiku LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gl galite gauti visokiu knygeliu, 
maldaknygių “Pulkim ant keliu.“ 
Kreipkitės pas:

Vaclovų Sereikų,
170 Tappaii St, Kearney, N. J.
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tas pagerbimui mūsų naujo pasilinksminimas iki vėlai nak-
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Pina vijas.

»

Misijoms

Balandėlis.

■ AM

Knygyne. Tuzinas už'ŽO 
Agentams duodame nuo- 

Užsisakykite.

Reikalingas tuojaus geras 
vargonininkas. Išlygos geros.

KUN. J. W. INČIURA, 
258 Slocum st., Kingston, Pa.

I

CLEVELAND, OHIO.

Koncertas nusisekė.

Paieškai! 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.

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

organizmo. Mes gauname dau- į kaimo.

Bos 347

- i

Garbė visoms narėms už pra-
Tas vakaras buvo paren- Kilnius darbus. Vakare buvo

i
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Kas girdėti lietuvių' kolonijose.;

WESTFIELD, MASS. 

. . Tautos Fondo Reikalai.

T. F. 54 skyrius turėjo susi
rinkimą kovo 9 dieną. Pasi
rodė labai indomit) įnešimų. 
1-mas: kad vietinės draugijos 
savo susirinkimuose nutartų 
kiekvienam nariui mokėti po 
25c. į mėnesį T. Fondan, nes 
nūnai labai yra reikalinga pa
gelba Lietuvos'laisvei išgauti.

Daug yra tokių, kurie visiš
kai neatkreipia atidos į šian- 
-dieninį svarbų momentą, kuris 
Lietuvos likimą gali nuspręsti. 
Reikia prikalbėti Lietuvos rei
kalams aukauti visus.

2-tras: kiekvienas mūsų ko
lonijos lietuvis turi paaukauti 
nemažiau kai 5 dolerius Tautos 
labui. Ta auka neineina į skai
čių mėnesinių mokesčių. Tas 
aukas sudėti tuojaus. Surašyti

turi $7.750.00, Lietuvių Ūkėsų 
Kliubas gal dar turtingesnis.

Susirišus visoms * lietuvių 
draugijoms į vieną bendrą ry
šį, galėtų jos daug naudos pa
daryti. Aš apskaitliuoju. kad 
mūsų miesto lietuviai yra iš
mokėję svetimtaučiams už sa
les apie $15.000.00. Graži pi
nigėlių suma pateko sveti
miems. Ar nebūtų geriau, kad 
jie būtų likę mūsų pačių tarpe. 
Bet kų padarysi, kad mes esa
me paįrę, kaip Grigo bitės. 
Pešamės tarp savęs ir Dievas 
žino kada mes sueisim Į vieny
bę. Worcesteriečiai galėtų pa
sistatyti savo nuosavią didelę 
svetainę, kurioje būtų galima 
atlošti visokie teatrai ir atlik
ti kas tik lietuviams reikalin
ga. Tuomet mūsų pinigai su
grįžtų mums patiems, o ne sve
timiems. AVorcesteriečiai ga-° * * ... 

visų aukautojų vardus mokan-lietų nusipirkti farmą ir įsi- 
čių į T. F. mėnesines ant po-, steigti puikią vietą piknikams 
pieros ir prikalti svetainėse ant1 daryti vasaros laiku, 
sienų, kad kiekvienas matytų! 
kiek kuris aukavo Lietuvos lai-į tuviams dar trūksta 
svei išgauti. 3-čias: Tautos j mo, 
Fondo Centras ar valdyba pri
valo dažniau spaudoje rašyti 
apie aukų rinkimų ir raginti 
aukauti tuos, kurie neaukavo 
visai. 4-tas: Kilo klausimas, i 
ką su tais darysime, kurie ne
mokūs nieko į T. Fondą arba 
Lietuvos laisvės išgavimui, o 
norės važiuoti į Lietuvą, kaip 
jinai liks laisva. Išreikšta pa
geidavimas. kad jie privalo už
simokėti pabaudą, kuomet grįš 
į tėvynę. Tie lietuivai, kurie 
nenorūs aukauti nei vieno cen
to Lietuvos naudai už Lietuvos 
rubežiaus peržengimą turės už
simokėti.

O tiems, kurie aukauja ir 
mėnesines moka, tai T. F. val
dyba turi išduoti jiems paliudi
jimą su kuriuo jie skersai-išil- 
gai Lietuvą galės važiuoti.

Buvo dar svarstoma apie ka
reivių organizavimą. Ar gali
me organizuoti, ar ne. Tas 
klausimas pasirodė neaiškus, 
nes dar neturim tikro iš val
džios leidimo organizuoti. Nu
tarta laukti kol paaiškės.

Geistina kad ir kitų kolioni- 
jų lietuviai pasektų mūsų nuta
rimus. Lietuvos neprigulmy- 
bė neiškris iš dangaus. Reikia 
mums stengties patiems aukau
ti centus net ir galvas padėti už 
savo tėvynę. Ir patarlė juk 
sako: “Dirbk, žmogau, ir Die
vas tau padės.”

Bet turiu pasakyti, kad lie- 
sumanu- 

nėra pas juos pilno supra
timo kaip ką pradėti. Bro
liai lietuviai imkimės už skai
tymo laikraščių, kurie mums 
parodo kelią kuriuomi turime 
eiti.

Kas bus do nauda mums iš 
laisvos Lietuvos jei mes nemo
kėsime pakelti jos ekonominius 
reikalus. Tuomet vėl viską pa
ims svetimtaučiai, o mes būsim 
j'J

Cup) vazos. Kalbėjo p-lė Ona 
Kašėtaitė, gi vazą suteikė dvi 
mažos mergaitės Elzbieta Ab- 
račinskaitė ir Florijoną Kašė- 
taitė. Svetainė net ūžte ūžė nuo 
plojimų ir šauksmų. Kunigas 
A. Daugis labai gražiai visiems 
padėkavojo už tokią gražią do
vanėlę, ir pasižadėjo dirbt, 
kartu su parapijonais ant kiek 
jo jėgos pavelys. •

Gražią rožę suteikė p-lei Onai 
Kašėtaitei vakaro vedėjai.

Po programo prasidėjo lietu
viški šokiai, kurie tęsėsi iki 
vidurnakčio.

Apie šį vakarą plačiai pami
nėjo’vietiniai svetimtaučių lai
kraščiai. •

Gi dar noriu pridurti, kad 
tarnavo 15 merginų prie stalų, 
kurios vienodai buvo apsiren
gę ir išrodė kaip tikros “wait- 
resses.” Didelė garbė priklau
so toms moterims, kurios dirbo 
prie valgių, nes viskas tvar
kiai ėjo. Linkime klebo
nui kun. A. Daugiui ilgų me
tų ir geros sveikatos, gi visuo
met mes pribusime su pagelba 
prie pakėlimo mūsų parapijos. 
Prie vakaro surengimo taip-gi 
daug pasidarbavo p-lė Ona 
Samsoniutė.

ROCHESTER, N. Y.
. Parapijai auka.

Kovo 2 d. Šv. Panos Marijos 
Moterų Draugija suteikė Šv. 
Jurgio lietuvių parapijai auką 
Širdies Jėzaus stovylą, kuri y- 
ra atminčia 10 metų sukaktu
vių minętos draugijos gyvavi
mo. Pašventinimas atsibuvo 
tą pačią dieną mišparų laike, 
dalyvaujant Šv. P. M. M. drau
gijai ir kitoms.

Tai jau nebepirma auka, ku
rią draugija yra suteikusi mū
sų parapijai. Šv. Panos Ma-

Artistai atvažiavę karu susi
rinko prie svetainės, išanksto 
nusamdytos, durių, bet kada 
norėjo ineiti vidun, durys pa
sirodė užrakintos. Tai buvo 
pirmasai juokingas veikalas. 
Antras — bėgimas į policijos 
stotį, trečias ^-ieškojimas ko
pėčių ir mėginimas lipti per 
langus, o ketvirtas — nei po- 
licmono nei kopėčių negavi
mas. Uždanga — uždarytos 
svetainės durys.

Taip lietuviškų socijalistų 
juokingas teatras ir pasibaigė.

Viską Matęs.

WORCESTER, MASS.
Katalikiškų draugijų susi

vienijimas.
Worcesterio lietuvių' katali

kiškos pašelpinės draugijos tu
ri susivienijimą su tikslu, kad 
viena kitai neužkenktų ir dirb
tų bendrai savo ir tėvynės nau
dai. Štai sausio 12 d-1919 su
rengė koncertą Lietuvos naudai 
ir jos laisvei išgauti ir surinko 
arti tūkstančio dolerių. Pini
gai perduoti vietiniam Tautos 
Fondo skyriui.

Buvusį koncertą kaikurie ko
respondentai aprašė neteisin
gai “Darbininke.” Kaikurie 
asmenys nieko nepasidarbavę 
apturi garbę už surengimą kon
certo, o ponas J. Šūkis gana 
daug pasidarbavęs nebuvo mi
nimas.

Tai-gi suvienytos draugijos 
laikytame susirinkime vasario 
28 d. paskyrė savo korespon
dentą, v kuris parašytų teisin
gas žinias. Korespondentu li
ko J. M. Vieraitis, kuris ap
rašys suvienytų draugijų vei
kimą “Darbininke.” Gaila kad 
idėjinės draugijos neprisideda 
prie mūsų Sus-mo, nes kuo dau- 
giaus būtų tuo geriausi Juk 
kur vienybė ten ir galybė.

Sekr. J. M. Vieraitis.

WORCESTER, MASS.

Worce8terio Lietuvių Drau
gijos yra gana turtingos. Šv. 
Kazimiero Dr- ja turi apie $10.- 
000 kapitalo; šv. Jurgio dr-ja

MONTELLO, MASS.
Pagerbimo Vakaras.

Turėjome visokių vakarų, rjjos stovylą ir-gi tasai pra 
bet tokį vakarą, kuris įvyko kilnus mūsų moterį) būrelis y 
kovo 4 d. Šv. Roko svetainėje, ra įsteigęs, 
tai turbūt .žmonės ilgai pami- ~ •
nės.
g* 
klebono kun. A. Daugio.

Žmonių vakare dalyvavo virš 
200. Buvo linksma ir gražu- 
Parapijonai dalyvavę pokylyj 
negali atsigerėti iš programo ir 
vakarienės. Svetainė gražiai 
buvo išpuošta baltais ir žaliais 
popieriais; ant stalų buvo pa
statyta gėlių bukietai. Gi val
gių tai visokių buvo. Gėrimai 
buvo blaivi. Iš So. Bostono 
buvo atsilankęs kun. K. Urba- 
navyčius, senasis Montello kle
bonas. Kuomet inėjo į svetai
nę naujas klebonas kun. A- 
Daugis ir svetys kun. K. Urba- 
navyčius orkestrą užgrojo mar
šą jiems, gi žmonės visi atsisto
ję plojo rankomis.

Choras stovėjo viduryje sve
tainės. Kuomet orkestrą pa
liovė maršą griežus, choras už
dainavo “Ilgiausių Metų.”

Choristas p. P. Juškaitis nuo 
Šv. Roko par. choro suteikė 
klebonui kun. A. Daugiui gražų 
bukietą kvietkų. Po to choras 
padainavo daugiau gražių dai
nelių.

Maža mergaitė Emilija Ka
šėtaitė puikiai padekliamavo 
“Sveikinu tave, kunigėli. Kle
bonas jai suteikė gražią gėlę.

P-ni M. Juškienė užžavėjo vi
sus dainele ‘ ‘ Myliu. ’ ’ Buvo at
šaukta po kelis kartus. Taip-gi 
p-lė P. Abračinškaitė labai at
sižymėjo su solo. Žmonėms 
labai patiko jos švelnus balse
lis. Duetą artistiškai išpildė 
p-nios M. Juškienė ir M. Maz
galienė (Raipaitė).

Publiką taip-gi labai užganė
dino dainelė “Sveiki, gyvi ku
nigėliai,” kurią sudainavo 
p-nios M. Miliauskienė, J. Ta- 
mulevičienė ir P. Komičienė. 
Antru syk tos ponios padaina
vo, “Sustosime į ratą.” P-ni 
M. Mazgalienė, kaip ir visuo
met, puikiai padainavo solo.

Kalbėjo tame vakare gerb. 
svetys kun. K. Urbanavyčius. 
Jo kalba patiko visiemE Už 
kalbelę gausiai padėkavojo pu
blika rankų plojimu.

Kalbėjo dar Petras Radaus
kas ir p-ni M. Mazgalienė.

Iškilmingiausia dalis vakaro 
buvo, tai suteikimas gerb. kun. 
A Daugiui nuo "šv. Roko para* 
pijonių, sidabrinės (Loving

v

%

Kovo 2 d. L. Vyčių 25 kuo
pa surengė Acme svetainėje 
puikų koncertą, kurį išpildė 
atsižymėję ypatos. L. Vyčių 
choras, vadovaujant p. V. A. 
Greičiui, su dainomis puikiai 
atsižymėjo. Solistė p-ni Grei
čienė puikiai dainavo; p. A. So
deika buvo viso koncerto pa
puošalu.

\ ^Vakaro programas susidėjo 
iš šiii šmotelių:

1. a) ”Gyvuok Lietuva.” 
(Star Spangled Banner) komp. 
F. S. Kev; b) Liet. Vyčių Nar. 
Choras iš operos “Faust” Cli. 
Gounod — L. Vyčių Choras.

2. a) “Oi varge, varge,” 
St. Šimkaus, b) Laivyne,” Ch. 
Gounod’o — p. A. Sodeika.

Ant atšaukimo “Žalioj lan
koj.”

3. Užmigo žemė,” Č. Sosnau- 
skio — p-ni S. Greičienė.

4. Nocturno, Fr. Chopin’o — 
p. V. A. Greičius pijano.

5. a) “Ko liūdi, seselė,” St. 
Šimkaus, b) O, Lietuva,” Do- 
nisette — L. Vyčių Choras.

6. “Šienpiūvio daina” — V. 
A. Greičius ir p-ni S. Greičie
nė.

7. a) “Švint aušrelė.” A. Po
cius, b) Toreador iš “Carmen” 
P.u Rizet’o — p. A.a Sodeika; 
ant atšaukimo “Mažas Sto
nas” ir “Prirodino.”

7. “Taika ant visados”(pav. 
prez. AVilsonui) V. A- Grei- 

jčiaus — p. V. A. Greičius pia-

lėtų pašokti, bet pndūrė, kad 
orkestrą susidėtų iš vienų mo
terų.

Rengėjoms neradus moterų 
muzikančių, aprėdyta vyrus 
moteriškais drabužiais. Jie iš
rodė lig iš Egypto atvažiavę.

Didžiuma moterų nesuprato, 
Kad tai vyrai. Linksminosi 
šokdamos lietuviškus suktinius 
ir kitoniškus šokius.

Bėda buvo rengėjoms, kuo
met vieno muzikanto sijonas 
suplyšo ir pasirodė, kad tai vy
ro būta. Manėm, kad šokėjos 
rengėjas sumuš. Bet jos pa
vaišintos skaniais gėrimais ir 
valgiais aprimo.

Laike vakarienės buvo ir 
programėlis- Kalbėjo klebo
nas kun. A. Daugis. KlebcF 
ną į tą vakarą leido, nes sakė, 
kad jis ir kaip kada vaikščioja 
su ilgu sijonu.

Klebonas buvo net ir užpra
šytas dalyvauti. Savo prakal- 
bėlėmis moterys prijuokino iki 
valios.

P-ni M. Mazgalienė gražiai 
padainavo porą dainelių. Taip
gi duetą gražiai padainavo 
p-ios M. Mazgalienė ir M. Juš
kienė. Taip-gi pašoko “Ca- 
baret Dance” p-lės P. Abračin- 
skaitė ir B. Antanavičiūtė. Bu
vo gerai.

Šoko visos kaip senos taip ir 
jaunos, kaip dikčiausios taip 
ir ploniausios. Moterys labai 
užganėdintos buvo iš to vaka
ro. Mat, nabagės džiaugėsi, 
kad nors sykį vaikus paliko po 
vyrų globa ir sau vienos “good 
time” turėjo.

Vakaro vedėja buvo p-lė Ona 
Kašėtaitė: pagelbininkės M. 
Juškienė ir P. Samsonienė.

Senmergių Pirmininkė.

Dar vis siaučia daugelyj vie
tų.

Tos ligos labai galingos, kuo
met jos pasirodo. Jūs ir-gi tu
rite būti galingi apsiginti nuo 
JŲ-

Geriausias būdas apsigyni
mui nuo jų, tai sustiprinti 
kraujų, muskulus, nervus ir vi
są žmogaus sistemų. Tas tu
ri būti padaryta naturališku 
būdu suteikiant organizmui 
reikalingų maistų, tarpe kurio 
priskaitoma labai gerai žinomų 
Elixir ir Kūno-Stiprintojų 
Partoglory.

Tūkstančiai žmonių, kurie 
vartojo Partoglory jau žino, 
kad tai geriausias ir maždaug 
naturalis būdas sustiprinimui 
kraujo ir įgavimui tvirtumo, 
naujų energijų ir nustatymui

Paieškojimai ir
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, x 

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

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

■’ 242 W. Broadway, 
South 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,” a aš būsiu 
dėkingas už pranešimą, aš turiu 
svarbų reikalą. Taip-gi paieškau 
savo draugij ir pažįstamų Katiniš-

Andrius Maksvitis,
Millinocket, Me. 

U. S.
--------- x.

Paieškau M. rcelės Černiauskiu- 
tės, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Kietaviškių par., Kloninių-Egelo- 
nių kaimo. Pirmiaus gyveno Ro- 
chester’yj, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti šiuo-adresu:

Jonas Klukas,
112 Cedar St., Norwood, Mass.

Vakarėlis. j
Kovo 4 d. gerb- klebonas nu; 

kun. J. Kasakaitis su parapijos 
globėjais buvo surengęs puikų 

; šeimynišką vakarėlį Šv. Ceci
lijos chorui ir Kanklių Benui.

Susėdus visiems už stalo 
kun. J. Kasakaitis prakalbėjo į 
susirinkusį jaunimą, raginda
mas visus veikti energingai 
dailės srytyje, dainose ir muzi
koje. Po klebono kalbos visi 
sustoję sudainavo “Lai gyvuo
ja sveiks” mūsų klebonas savo 
darbuose ir visuose prakilniuo
se užmanymuose.

Buvo gana puikiij kalbų ir 
diskusijų, kurias varė kleb. 
kun J. Kasakaitis ir V. Danie
lius.

Dainininkai ir muzikantai 
linksminos iki vėlam laikui. 
Visi išsiskirstė namo užganė
dinti. Nes, kaip girdėjau, tai 
dar pirmas tokis vakaras buvo 
surengtas išskyrus visus kitus 
vakarėlius, kokius choristai ir 
muzikantai yra turėję.

E. šilarožė.

HARTFORD, CON^.

Prieš seimą.

Kovo 2 d. Susivienijimo L. 
R. K. A. 89 kuopos laikytame 
mėnesiniame susirinkime tarp 
kitų svarbių svarstymų ineštas 
buvo klausimas ar reikalingas 
yra mums Lietuvių Visuotinas 
Seimas Amerikoje. Kuopa vien
balsiai nutarė kad seimas ne
reikalingas ir jo nereikia šauk
ti.

89 kuopa turi 175 narius, ga
na gerai ir tvarkiai gyvuoja ir 
nemažai yra nuveikusi savo ir 
kitų naudai.

Kp. Korespondentė.

8. “Čigonų meilės daina,” 
V. ITerbet’o — p-ni S. Greičie- 
nė. (Ant atšaukimo neteko su
žinoti.).

9. “Skambančios Stygos” 
(duetas) M. Petrausko — p-ni 
S. Greičienė ir p. A. Sodeika. 
Ant atšaukimo “Kampe tupi.”

10. a) “Lėk, sakalėli, Č. So- 
snausko, b) “Lietuva,” V. Ku
dirkos — L. Vyčių Choras.

Po kiekvieno šmotelio publi
ka nesigailęjo garsaus ranki) 
plojimo. Ištikrujų tokis kon
certas suteikia klausytojams 
daug malonių įspudžių. Nors 
publikos buvo virš šešių šimtų, 
bet visi programo atidžiai klau
sėsi ir tėmijo, kas yra veikia
ma. Tik užsibaigus dainai ar 
muzikai pasigirsdavo garsus 
rankų plojimas.

Prie šio koncerto surengimo 
daug pasidarbavo p. V. A. Grei
čius. Taip-gi ir choristai su 
pasišventimu lavinosi dainavi
me. ,

Beje, tą pačią dieną Šv. Jur
gio bažnyčioje pirmas mišias 
laikė naujas klebonas kun. V. 
Vilkutaitis 10:30 vai. iš ryto. 
Giedojo Šv. Jurgio bažnytinis 
Choras. Taip-gi p. A. Sodei
ka pagiedojo labai puikiai solo.

Kun. V. Vilkutaitis pasakė 
gražų pamokslą apie parapijos 
reikalų sutvarkymą, kad page
rinus ir sustiprinus parapijom) 
širdis. Neužilgo tikimės ir 
antro kunigo, nes vienam sun
kus darbas tokioje didelėje pa
rapijoje.

Apsidraudimas 
nuo Influenzos 

Sako, kad imant vieną arba dvi 
5-gramų Argo-Phospbate Plyske- 
les po kiekvieno valgio ir einant 
gulti, užlaikysi savo sistemą svei
kame padėjime ir būsi apsidrau
dęs nuo šalčių, grippe ir influen
zos. Parduoda kiekviena aptieka 
arba per pačtą galima gauti pas: 
Argo Laboratorie, Malden, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA.

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

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

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

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

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaite,
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 nedčldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 kovo 
3:30 vai. po pietų.

gybę laiškų, kuriuose giriama, 
Partoglory ir dėkavoja mums 
už tą puikiausią palaikymą. 
Viena bonka Partoglory kai
nuoja vienas doleris. šešios 
bonkutės kainuoja tik $5.00.

iręs pasiunčiamo gerai supa
kavę mūsų pačių išlaidomis li
tą pačią dieną kuomet gauha-! 
me užsakymą.

KAIP JŪSŲ VIDURIAI?
Tas labai svarbus klausimas, 

dėlto, kad vidurių sugedimas, 
kaip užkietėjimas ir nevirškini
mas pastato į pavojų ir labai 
greit gauna kokią nors ligą.

Jūs privalote užlaikyti pilvą 
ir visas svarbiausias organo 
dalis geriausiame stovyje var
todamas žymiausias saldaines 
PARTOLA, kurios už savo ge
rą pasižymėjimą aplaikė auk
sinius medalius.

Jeigu Jūs kenčiate nuo vidų-; 
rių, jei jaučiate galvos skaus
mą, nemiegio, nustojate ape
titą, baltą liežuvį, blogą kva
pą iš gerklės, ir nesijaučiate ge
rai, tuomet — jums reikia 
PARTOLOS. Valgyk 3 sykius: 
tų patogiausių šaltmėčių sal- 75 Kast 28 St., 
dainių pirm eisiant gulti ir jūs 
būsite gerai. Visiškai gvaran- 
tuota.

Apart to, Partola išvalys jū- i 
sų kraują ir atnaujins jus.

Partola gera visiems: — vy
rams, moterims ir vaikams. 
Bakselis kainuoja $1.00; bet 
Partoglory yra tik dėl augan
čių žmonių.

Adresuokite visus laiškus su 
pinigais tiesiog į:

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė., Dept L. 3. 

New York, N. Y.
(G. 83)

(Apgarsinimas)

332 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2101-W.

Paieškau Mokvicų vyrų, Bukitės- 
ir josios brolių, kurie paeina iš A- 
geliškių kaimo. Dabar jie gyve
na Bostone. Jie patįs ar kas ki
tas malonėkite praneti šiuo adre
su:

J. Mačiulaitis,
Bayonne, N. J.

REIKALAUJU bekertu (ke
pėju), kurie mokėtų kepti vi
sokių duonų. Atsišaukite tuo
jaus per laiškų.

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

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

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

Puikiausių LIETUVIŠKŲ AT
VIRUČIŲ galima gauti “Darbi
ninko” 
centų, 
laidą.

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

Magdė Degnčiutė,
Bos 140, AVestfield, Mass.

HYDE P ARK, MASS.
Apsijuokė.

Vietos “cicilikučių” sureng
tas teatras kovo 1 dieną iš tei
sybės, kaip jie patys pasigyrė, 
buvo juokingiausias ne tik šiai 
kolionijai, bet ir visai Ameri
kai. Buvo vietoj dviejų ketu
ri veikalai ir neliepus knarkė.

MONTELLO, MASS.

Senai lauktas “Senų moterų 
bei senmergių vakaras” įvyko 
vas. 27, šv. Roko svetainėje. 
Atsilankė vienų moterų ir mer
ginų apie 400. Svetainė buvo 
pilnutėlė, kad nei vietos nebu
vo ir pereiti. Kadangi vyrai 
į tą vakarą nebuvo leidžiami,
rengėjos turėjo didelį vargą su
rasti moterišką orkestrą. Mat, 
moterys susirinkime nubalsavo, 
kad būtų orkestrą, kad jos ga-

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

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

VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,
81 Mercer St., So. Boston, Mass. 

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

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.
128 Heath St, Rosbury, 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 
kaą antrą nedėldienĮ kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietą po No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir dauglaus naują nartą su 
savim atsivesti.

P asi pirkite iš “Darbinin

ko” Knygyno šventųjų paveik- ‘ 1
slų ir kitokių religiškų daiktų 

• • • /misijoms.

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.

t

Ai, ADOMAS A KARALLAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Až labai sirgau per 3 metus, nuslabuCjęa pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubežlą, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą. Bltterto, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas iėsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reo- 
matiąmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas tt- 
nyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią iSgerdavau kas savai
tė po tfatelj Salutaras. Biterla, ir po 8 mta. savo paveiksle pamačiau ( 
tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagisl Ir 

' ‘ “ Salutaras mylistą geradėjui ir lto- 
toklais atsitikimais ps-
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padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

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

Galinfe susikalbėti ir lietuvisskai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

KUN. TAMAS ŽILINSKAS 
BOSTONE.

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI.
Subatoje, kovo 15 dieną bus 

rodoma judamieji paveikslai 
Šv. Petro parapijos bažnytinė
je svetainėje. Paveikslus ren
gia Marijos Vaikelių Draugi
ja. Nariams uždyką, pašali
niams fžangh labai mažaJKvie- 
čiama visi atsilankyti. Pradžia 
6 vai. Vakare-

lės dabar linksmai sykiu dai
nuoti ir giedoti, nes kareivis 
D. Antanavičius, yra labai ge
ras dainininkas ir solistas.

_ Ten Buvęs.

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

Littuvi* Daktaras ir Chirurgas. ‘ 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 U6 9 P. M. 

lW.Ii.mi. iki 4 no pUta. «

Šv. Petro par., So. Bostone 
nuo 16 d. kovo (sekm.) iki 23 
kovo (sekm.). Prasidės per 
II Mišias užsibaigs kito sek
madienio vakare. Misijas duos 
Tėvas Alphonsas Maria iš Pa- 
sijonistų Kongregacijos. Už- 
kviečia visus

Kun. K. Urbanavyčius, 
Klebonas.

r

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafun (alaika ptanfro įlinki

ma. pražilina pleiskana*, niežėjimą1 
odos nfroe, angina plaukas priduoda 
ma jėms reikalinga maistą.

Dermafusra padarys kad JusO plaa. 
kdl bos tankus iretaua ir skaistus.

’ Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks sut visados ir plaukai 
nesliaks daugiau*!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai ižbandymui sampala.

Prisiųskite 10 c. stampomis persiun 
ttmo lėta, gausi ižtandymai dėtai** 
DeMiafuro* ir beoitam

ARSIU SPEC1AUT1KS CO. 
BOT 87. PHILADKLPHIA. RA.

PAGERBĖ SUGRĮŽUSĮ 
KAREIVĮ.

Ponas Jokūbas Varaitis, So. 
Bostono lietuvių solistas, su
rengė gražų sulauktuvių vaka
rėlį kareiviui Damui Antana
vičiui, nesenai grįžusiam iŠ 
Prancūzijos karės laukų Bos
tonan.

Vakarėlis įvy^o pp. Varai-, 
čių stuboje, kovo 9 dieną. Su
sirinko nemažas jaunimo būre
lis ir visi gražiai pasilinksmi
no. « y

Šv. Petro parapijos ehoTo 
nariai ypač, džiaugiasi iš D.Į 
Antanavičiaus sugrįžimo. Ga- 1219 Jf. Irving Avė.

PIRMOS KLESOSr

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

Valando* 
nuo 9 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

TEL. SACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
Ofiso adynoa S?do viaokla* liga*
1-3 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

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

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

Jeigu nepatiks, Yiž 10 dienų sugrąžink mums, o" mes grą
žinsime pigigus.

Pinigas su užsakymu siųsk:
“DARBININKAS,”

244 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Jeffereon st, 

NEWARK. N. J.
Telefonas 0268

Market

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 pietų.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Dr, J.H. Staknevičius
e

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTI2-4 PO PIETŲ6-8 VAKARE

Kad būt gražiu
Vartok tą mostj. Ji 

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

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

Vielinės žinios.
♦

klebonas gerb. kun. Tarnas 
Žilinskas atvyko kelioms die
noms į Bostoną paviešėti. Ap- 
'sistojo Šv. Petro parapijos kle
bonijoje pas kleb. kun. K. Ur- 
banavyčių. z

Gerbiamas svečias buvo at
silankęs “Darbininko” Redak
cijoj utarninke, kovo 12 dieną 
ir papasakojo, kad po gana il
go triūsimosi išgavo iš Italjos 
valdžios leidimą važiuoti Itali
jon. Suv. Valstiją valdžia lei
dimą davusi tuojaus, bet su I- 
talijos valdžios atstovais reikė
ję ilgiaus tarties.

Kun. Tarnas Žilinskas gavo 
leidimą važiuoti kaipo Lietu
vis, kas šiuo laiku sunkiai at
siekiama. Gal dėlto Italijos 
valdžia ir leidimą trukdė, nes 

. Lietuva dar oficijaliai nėra 
pripažinta meprigulminga vals
tija ir kitą salią valdžios lei
dimą lietuviams kaipo Lietu
vos piliečiams neišduoda.

Vis-gi kun. Tarnui Žilinskui 
pasisekė sau leidimą išgauti 
kaipo lietuviui.

Iš Italijos kunigas Tarnas 
/mėgins pasiekti Prancūziją, o 

iš ten Lietuvon keliaus, jei ko
kios kliūtys nesulaikys.

Linkime gerb. tėvynainiui 
kuogreičiausia laisvos Lietu
vos padanges išvysti.

SIUVIMO IR MEZGIMO 
KURSAI.

Panedėlyj, kovo 10 dieną Šv. 
Petro parapijos svetainėje bu
vo Moterų Sąjungos 13 kuopos 
siuvimo ir mezgimo kursai, į 
--------------------- i apie 20 są- 
juiigiečių. Siuvimo mokino 
p-ni M. Plianskienė, o mezgi
mo p-lė M. CesnukeviČiutė. 
Kaip teko patirti, moterys iš 
savo kursų patenkintos ir ge
rokai iš jų pasinaudoja.

Seredoje, kovo 12 dieną to
je pačioje viėtoje bus valgią 
gaminimo' kūrsai. Sąjungie- 
tės ir kitos So. Bostono lietu- 
yės yra kviečiamos į kursus at
silankyti.

----- !----------------------------

SVEIKAS IR LINKSMAS.
Lietuvis kareivis Julijonas 

Azaravičia, tarnaujantis Suv. 
Valstijų Armijoje Prancūzijo
je, rašo savo motinai p-niai Ju
zefai Šultienei, gyvenančiai So. 
Bostone, 6 Dunliam Park, kad 
jis yra sveikas ir gerai jaučia
si. Julijonas Azaravičia pri
klauso prie General Headąuar- 
ters Beno, kuris griežė prezi
dentui "VVilsonui, jo žmonai ir 
Prancūzijos prezidentui, kuo
met Suv. Valstijų prezidentas 
su savo palydovais nuvažiavo 
Prancūzijon taikos reikalais.

Prezid entas AVilsonas beno 
muziką labai išgyręs, o paskui 
asmeniškai su kareiviais muzi
kantais kalbėjęs.

reikiajSetuvos laisvę
GINTI. ' y.

Nedėlioję, kovo-9 dieną bu
vo Šv. Kazimiero R. K. Drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
Šv. Petro parapijos svetainėje.. 
Kalbėta apie draugijos reika
lus. Paskiau nariai iškėlė lie
tuvių- kareivių organizavimo 
reikalą.

Visi Šv. Kaz. R. K- Draugi
jos nariai karštai pritarė tam 
darbui ir ingaliojo p. VI. Pau
lauską tuo svarbiu reikalu pa
sirūpinti. Sako, Lietuvos lai
svę reikia ginti ir Tėvynės ru- 
bežiųs reikia apsaugoti nuo vi
sokių užpuolikų.

Neveltui ši prakilni draugi
ja nešioja Lietuvos globėjo Šv. 
Kazimiero vardą. •

Gražios lietuviškos dvasios, 
pasirįžimo ir noro gelbėti Lie
tuvą pas So. Bostono lietuvius 
netrūksta.

Iksas.

STEBĖTINOS VIŠTOS.

Sanford, Me. Mary E. Brown 
šio miestų^ gyventoja turi 49 
vištas, kurios savininkė laiko 
už geriausias vištas visame pa
saulyje- Tos vištos sansyje 
sudėjo 497' kiaušinius, o vasa- 
ryj 587 kiaušinius.

MATO ZUJAUS 
p- PRAKALBOS.

Kovo 10 dieną Šv. Petro pa
rapijos svetainėje įvyko L. Vy
čių 17 kuopos surengtos pra
kalbos, kuriose Amerikos lietu
vių jaunimo reikalais kalbėjo 
p. M. Zujus, “Vyčio” Redak
torius iš Chicagos. Jis gra
žiai paaiškino savo pirmoje 
prakalbėlėje Lietuvos Vyčių 
organizacijos svarbą ir nurodė 
reikalą remti dorą katalikišką 
spaudą, prie kurios priklauso 
jaunimo laikraštis ‘ ‘ Vytis, ’ ’ 
kuriam dabartiniu laiku p. Zu
jus aukas ir renką.

Nors žmonių į prakalbas at
silankė tik mažas būrelis, bet 
Vyčio spaustuvės inkūrimui 
surinkta auką 25 doleriai su 
centais. Be to iš pirmiaus su
rengto Vyčių kuopos vakaro 
pelno Vyčių spaustuvės nau- 

* dai, rods, liks apie 40 dole
rių, o vienas narys paaukavo 
visą dešimkę, tai viso susida
rys apie 80 dolerių. Tai bus 
graži Bostono lietuvių jaunimo 
auka “Vyčiui.”

Lietuvių kareivių organiza
vimo reikalais kalbėjo lietuvis 
kareivis Jonas K. Milius iš 
Brooklyn’o, N. Y.; tuo pačiu 
reikalu antroje prakalboje pra- 
bylo ir p. M. Zujus. Abu kal
bėtoju aiškiai išdėstė, kad šiuo 
laiku, kuomet Lietuvai gręsia 
pavojus iš lenkų ir rusų, reikia 
Amerikos lietuviam organizuo
ti savo fiziškas pajėgas ir sto
ti- Lietuvai į pagelbą. Anot 
kalbėtojų, Lietuvos žmonėms 
gali pritrūkti pajėgų apsiginti 
nuo užpuolikų, jei amerikiečiai 
jų neparems.

Prakalbėlės padarė į klausy
tojus gerą įspūdį. Rimtas pra
kalbų tonas, ramus kalbėjimo 

- būdas visiems patiko.
Prakalbas vedė p. Jonas E. 

Karosas, kuris be Vyčių orga
nizacijos reikalų apibudinimo, 
dar trumpai paaiškino, kad 
šiandieną yra begalo svarbu 
lietuviams darbininkams spies
tis į krūvą ir narsiai stoti dar
ban už savo luomo reikalų su
tvarkymą. Kvietė kaip jau
nimą taip ir suaugesnius dėties 
į Lietuvių Darbininkų Sąjun
gą

Prakalbos užsibaigė 10 vai. 
vakare. Žvalgas.

Papuošk savo namus!
Kiekvienas katalikas privalb papuošti savo namus Šven

tųjų paveikslais.
“Darbininko” knygyne galime gauti įvairių Šventųjų pa

veikslų ir už pigią kainą.
Mes paduodame po loc., 25c., 35c., 50 centų ir augščians. 
Užsisakydamas rašyk kokių nori galvuotų ar juodų. 
Agentams duodame didžiausią nuolaidą.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

I " 
DARBININKĄ.”

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Pnamimo nlandoc: —
Nuo2iki8 popiet. Noo 7 iki 8 vskan. 

W»BBOADWAY Cor. G ST SO. BOSTON.
Tel 602 S. B.

SUSILAUKĖ BRANGAUS
- SVEČIO.

S. Saulėnai iš So. Bostono 
susilaukė savo sūnaus kareivio 
S. Saulėno namo. S. Saulė- 
nas tarnavo Kanados kariuo-

• menėje 2 metu; vienus metus
• išbuvo'Prancūzijoje ir Belgijo- 
■ je. Du-svk buvo sužeistas.

Apie vokiečius kareivis Sau- 
: lėnas papasakojo daug indo- 
Hmių dalykų. Daugiausia vo- 
( kiečiai nuodais savo priešus 
. mėgino išžudyti. Į vandens
• šulinius nuodus bėrė ir į kito
kius gėrimus. Kanados daug 
kareivių žuvę nuo troškinan-

' čių gazų. Bet kuomet į Pran
cūziją atvykę Amerikos karei
viai, tai vokiečių nuodijanti 
gazai nebuvę tiek kenksmingi, 
nes amerikiečiai puikias nuo 
gazų maskas turėjo. Kanadie
čių kareivių maskos buvę per- 
silpnos.

Kareivis Saulėnas dabar pas 
savo tėvelius ilsisi nuo karei
viškų vargų.

Kareivio Draugas.

ŠAUNI KALBĖTOJA.
Brightono Moterą Sąjungos 

41 kuopos parengtose prakal
bose kovo 9 dieną Lietuvių 
Kooperatyvėje Svetainėje, kal
bėjo poni V. Liutkienė iš Wor- 
cester, Mass. Jinai gražiai, 
gyvai ir nuosekliai išdėstė lie
tuvių moterų reikalus ir sykiu 
šauniai paaiškino kitus svar
bius klausimus, kad Brightono 
lietuviai iš p-nios Liutkienės 
prakalbos atsigerėti negalėjo.

Būtų Amerikos., lietuvėms 
moterims labai naudinga jei 
p-ni V. Liutkienė dažniau su 
savo gražiais patarimais lanky
tų lietuviškas kolionijas ir kel
tų lietuves moteris prie ap
švietos ir susipratimo?

Moterų Są-gos 41 kuopos 
prakalbose dar kalbėjo So. Bos
tono lietuvių klebonas kun. K. 
Urbanavyčius ir be'to dar bu
vo kitokių paįvairinimų. Pla
čiau apie juos gal kiti “D.” 
korespondentai paulinės.

Reporteris.

(Apgarsinimas)

FERAI
Rengiami So- Bostono Lie- 

tuvių Labdarystės Draugijos. 
Prasidės subatoje 15 d. kovo ir 
trauksis ik 22 kovo. Fėrai at
sibus Lietuvių Labdarystės sa
lėje.

Ferų programas:
Subatoj, kovo 15 d- dainos, 

vietiniai chorai.
Panedėlyj, kovo 17, dainos, 

“Gabija.”
Utarninke, kovo 18, Prakal

bos.
Seredoj, kovo 19, kalbės K. 

Norkus “Sandaros” red.
Ketverge, kovo 20, Caras su 

Kaizeriu sakis spyčius.
Pėtnyčioj, kovo 21, bus lie- 

• 'tuviškas Galy Caplen.
Subatoj, kovo 22, kalbės ad

vokatas F. J. Bagočius.
Apart tų visų bus dar daug 

įvairių įvairiausių gėmių ir pa
silinksminimų. Todėl kas tik 
gyvas visi ura ant ferų ir kiek
vieną vakarą. Kiekvieno va
karo programoje bus naujų 
permainų. Be to prašome, ku
rie turite ką nors paaukoti fė- 
rams — atneškite į Lietuvių 
Salę ir priduokite salės prižiū
rėtojui.
Visus kviečia ferų Komitetas.

uauaŲayaŲEnjauayayayauayaĮĘij

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

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

Turime visokių rožančių, škaplierių -ir kitokii] religiš
ki’ daiktų. -

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: “Pulkim ant Ke
lių” — 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 $175 ir kitokių.

——————— * K
\

f
Laiškams rašyti popierą ir konvertą (bakseliais) linijuo- 

ttj ir be liniją — po 25c., 35c., 50c. ir 75c.
Galima gauti paišeliu, plunksmj, juodylo ir kitokią rašy

mui reikalingą daiktą. Geriausios išdirbystės • Fontaniniu 
Hunksnu! Pamėgink rašyti su.fontanine plunksna, o pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna ra
šytas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

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

DYKAI2000 KALENDORIŲ

* TR
3000 KATALIOGŲ

Draugijos T e myki t!

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; Į- 
vairfis 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, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

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

Dideli, su šventėmis, gražūs kalendoriai ir PI
GIŲ NAMŲ ir FARMŲ Kataliogai yra užsilikusių 
neišdalintą. Todėl, kurie esate reikalingi gražaus 
ir atsakančio kalendoriaus malonėkite užeiti, ir pasi 
imti DYKAI iš mūsų.

LITHUANIAN AGENCY

A. Ivaszkevicz, Mgr.

315 Broadway, f So. Boston, Mass.
/

Tai kas nors nepaprasto. 
Nustebinantis laikro
dis, naujo išradimo, apie 
kurį da nesi girdėjęs. Laik
rodis yra naujausiu išradi
mu laikrodžių srytyje. A- 
pie jo praktingumš kalbą že
miau paduotas aprašymas: 
1) Rodo vaalndas ir miliu
tas kaip ir paprastas laikro
dis ; padarytas yra iš geriau
sio metalo taip, kad gali bū
ti ugnyj ir nesudega, ir gali 
išlaikyti per visą tavo gyve

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

nos, ausies, gerklės, nosies ir dantų; 12) Turi elektrikos bateriją la
bai pasekmingą gydymui nerviškų ligų; 13) Turi savyje nesudega
mąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, ant
ras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpinta slaptingomis dure
lėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kombi
nacijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame pil
nas informacijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankumd 
"gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk
tom, vis-gi geresnio už šitą"pegausi. šitoks laikrodis privalo rastis 
kiekvienoj stuboj, nes jis yra ne tik reikalingu bet ir pagrąžinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Ba
terija tame laikrodyje'gali užtekti keliems metams, o paskui labai 
lengva. įdėt-naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausiai, mes gi 
dėl jų daugybės, per trumpą laiką pardavinėsijne tik po $10.55. Lai
krodis yra tikrai tokis, kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, grąžina
me pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam ši
tą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą 
naujų- išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonėms, nes stipriais lukštais ir tvirtais viduriais, laiką teisin- 
gai rodo. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas mus jį gausi 
DYKAI tik per trumpą laiką, jei' užsisakysi tuojaus stebūklingą 
nūujo išradimo laikrodį. Tai-gi jei nori pirkt sau bei kam nors do
vanų, tai prisiųsk mums rankpinįgių tik 50c., o mes tuoj išsiųsime 
laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėda
mas pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas. . f

. PRACTICAL SALES COMPANY,
Dept. 302

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
dūmino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavę/medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Nėr- 20 
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, sg 
nes aš pats ypatiškai išesaminavoju jus kiekvieną sykį atei- sg 
nate pas, mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei- 
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa- 
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- R2 
kai. " tg

’ VYRAI K MOTERYS ’ K
Kurie sergate ironiškomis, nervų, kraujo/ skūros arba k°-5g 
kia kita Uga, arba jei jūsų" pilvas nevirškina, skilvis ne- 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- Ęs 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- pe 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje §9 
pasitark su manim. - _ 'Be

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

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

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa-Į 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbės į 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus. •

DR. GIBBS 
užimantis viUą 
DR. KENEALY

Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nno Gaetyl 
Teatro. BOSTON, MASS.

Nedėldieniais ir šventėmis 
10 ryte iki 2 po pietų. į

NsdUoml*' 
nno 10 v*l_ ryta 
Iki 4v>L vakan.

Bell Phone Dickinaon 3995 M

Valdyba. Chicago, m.
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