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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotą ten, 
kur tikybiniai principai atmes-

z “Entered as second-class matter 
Sent. 22, 1915 at the post office at 
Bosston. Mass., under the Act of 
March 3, 1879.”

— Washimrton

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje .... $3.00 
Bostone ir apielinkėje ... .4.00 
Užrubežyje metams......... 4.25

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

“Acceptanee for mailing at spe
cial rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 
1917, authorized on July 12, 1918.”

Tel. S-o. Boston 620 ORGANAS AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. ŠVjJUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS. Tel. So. Boston 620

V;)!.. Į V. Xo. 34 (514). Sl’BATA, KOVO 22 D., 1919. Kaina 3 centai.

Visi atsiliepkite i šį baisą Žinios iš Lietuvos.laikos konferencija netrukus riš
Lietuvos likimą.

SUJUNGTA DELEGACIJA 
PAS FRANCIJOS 

PREMIERĄ.
Paryžius, kovo 20. — Bevie

lė bolševikų telegrama skel
bia, jog sovietu kariuomenė 
jau už 15 mylių nuo Odesos. 
Kai bolševikai paėmė Chersoną 
ir Nikolaevą, tai talkininkų 
padėjimas pasidarė kritiškas,1 
be to talkininkai buvo silpnai 
remiami rusų liuosnorių. Ga
lima sakyti, kad talkininkai 
pradėjo kraustytis iš Odesos.

Žinia apie Odesos likimą 
skaudžiai atsiliepė Į taikos 
konferenciją ir jai paaiškėjo, 
kad Rusijos reikalą negalima 
atidėlioti. Vos tik vakar pre
mieras Clemenceau priėmė es- 
ton.ų. latvių, lietuvių ir ukrai
niečių deelgaciją, išreiškė u- 
žuojautą jų troškimams ir ap
reiškė. jog taikos konferenci
ja jų negalės išklausyti iki Vo
kietijos klausimas nebus išriš
tas. Kuomet Vokietijos liki
mas bus nulemtas, tai yra po 
dviejų ar trijų savaičių, tai 
tuomet Rusijos likimas bus le
miamas, o kartu bus paimta 
išrišimui likimo Baltiški! pro
vinciją ir Ukrainos.

I lv *1 • X*Išvijo bolševikus iš Min
taujos ir Dvinsko.

I

TAIKOS PROTOKOLAS 
GREIT BUS GATAVAS.
Pulk. E. M. llouse. nary- 

Suv. Valstijų delegacijos kon
ferencijon, pasakė Anglijo.- 
laikraštininkams, jog taikos 
protokolas, inimant ir Tautų 
Lygos sutartį, bus gatavas 
pasirašymui kovo 29 d. Sake, 
jog už trijų savaičių Vokieti
jos taikos delegacija jau bū
sianti Versaliuose ir gaus tai
kos protokolą.

Kitoj telegramoj iš Pary
žiaus skelbiama, jog taikos 
konferencija už dvieju ar tri
jų savaičių svarstys Rusijos 
klausimą ir Baltiškų provinci
jų likimą. Tai turbūt taika 
su Vokietija bus pirma pada
lyta, o po to svarstoma Rusi
jos ir kitu tautų likimai.
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i7Ų DELEGACI
POPIEŽIŲ.
popiežius priėmė 
pravoslavų dva- 
piežius išreiškė 
kad Lytinės Ba- 

•ion vs susi jungtu 
ir sūniškos mei- 
apaštališku sos-

Į
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MAISTO KAINOS.
Valdiški tyrinėjimai parodė, 

jog Suv. Valstijose per vas. 
mėnesi maisto kainos nukrito 
ant 6 nuoš. Bet nežiūrint į 
tai šiemet vas. mėnesyje kai
nos buvo didesnės ant 9 nuoš.. 
negu pernai tą mėnesi. Kai
nos ant 75 nuo. dabar didesnės, 
negu kad-buvo 1913 m.

SEKASI UKRAINOJ.
Iš Londono pranešama, jog 

j-bolševikai turi pasisekimą Uk- 
| rainoj. Jau veik visas kraš- 
į tas jų rankose. Apie Niko- 
laevą buvo susirėmimą ir bolše
viku krito tarp 5.000 ir 8.000. 
Bet bolševikai privertė ten e- 
sančią francuzų kariuomenę 
pasitraukti į Odesą.

LENKIJAI PRIPAŽĮSTA 
DANCIGĄ.

Komisi ja, kuri rišo Lenki
jos klausimą, išdavė raportą 
Augščiausiai Talkininku Tary
bai. Raportavo Julės Cam 
bon, komisijos pirmininkas. 
Pripažino Lenkijai žemės, juos
tą per Vokietiją palei Vislą su 
Dancigo uostu. Rubežiai to
se vietose bus siauresni, negu 
kad buvo prieš pirmą Lenkijos 
padalinimą 1772 m. Rytinis 
Lenkijos rubežius dar neišriš
tas.
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TAUTIEČIAI! ■ t i i
Lietuvos sprendžiamoji Va
nda atėjo.

u laisvės
,s žmonių te 

kaip .jiems s 
lupia, šiand 
tuvos žmonės krauju savo lais
ve ir žem; gina nuo pasikesi- 
r.u>io juos pavergti priešo. Ap
linkybėms esant, mes negali
ni Lietuvos žmonėms pašvęs
ti savo kraujo, kurį noriai 
praimtame kovoje už demo- 
kvaly ir tautos laisvę. Mes 
turime padaryti, kas yra mū
są galėję. Mes privalome už
registruoti saio pritarimą ir 
paramą už laįfvę bekovojan- 
č:ai Lietuvai, 
lio laisviems, Atnononm, kad 
mes nenuriinsime ir nebūsime 
patenkinti jokiu tautą sutvar
kymu. jei jis nesuteiks Lietu
vai laisvės ir nepriklausomy
bes.

Tarybą Pildomasis Komite
tas, kovo 18 dienos susirinki
me nutarė skirti vieną dieną, 
kurioj visi Amerikos lietuviai 
ir visi Lietuvos prieteliai už
registruotu savo balsą ir pasi
rašyt’.; po peticija Taikos Kon
gresai!.
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sakyti pašau-

< žmonių būrys susirenka.
Kur tik laisves prietelių 

augūs ' randasi, tenuskiria vietas — 
Lietu-: susirinkimą vietas, sales, ofi

sus, krautuves — kur žmonės 
galėtų už Lietuvos nepriklau
somybę užsi regist mot i. 
sinkite tokias vietas.

Kiekvienoj kolonijoj tęsusi- 
daro komisijos, kurios vietas 
nužiūrėtų, parašų rinkimą glo
botų ir prižiūrėtų.

Mes kiekvienai lietuvių kolo
nijai pristatysime peticijos 
blankų. Te nė vienas neatsi
sako nuo darbo. Ką mums 
reiškia nuovargis, kuomet už 
Lietuvos laisvę ir gyvastį pa
aukoti yra saldu?

Laiko nedaug. Parodykime 
pasauliui,—ka4.jaes mum or
ganizuoti, susiklausome ir žy
gius greitai atlikti mokame- 
Jis mokės tai invertinti.

Tad darban!
Lai gyvuoja nepriklausoma 

ir laisva Lietuva!
Tarybų Pildomasis Komite

tas:

Gar-

KAUNAS. ■■ mūsų bendradarbiui teko ma-
Matininku kursai Kaune yra lyti tokis vaizdelis. Viena jau- 

Žemės Ūkio ir Valstybės turtų nu moteriškė, susistabdžius 
Ministerijos žinyboje. Į skyrių jauną karininką, pradėjo Įkal

binėti jam įnerti kariuomenę, 
nes tokiam jaunam vaikinui 
reikia gyventi, kariuomenėj gi 
mirtis laukianti. Mirti nesą 
už ką. Geriau tad pas matu
te gyventi, su jaunomis mer- 

linksmintis.

l
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BOLŠEVIKAI TRAUKIASI 
VISU FRONTU.

Kopenhagen, kovo 20. — 
Mintauja, kur subėga daug ge
ležinkelių ir kuri guli į pietą 

'vakarus nuo Rygos, tapo pa
imta latviu kariuomenės. A- 
pie tai skelbia latvią oficialis 
pranešimas. Bolševikai trau
kiasi atgal visu frontu.

Ukrainoj prie Chersono mie
sto graiką kariuomenė įveikė 
bolševikus.

Eina gandai, jog • Petrogra
de kįla maištas prieš bolševi
kus.

“A” priimami išėjusieji ne ma
žiau 4 kliasų, į skyrių “B” 
- baigusieji ne mažiau 2 kl. 
Neturintieji paliudymo o taip- 
pat naminio mokslo turės išlai
kyti kvotimus. .Mokslas bus 
veltui; tęsis-nemažiau 2 metų, gaitėmis linksmintis. Mūsą 
ir prasidės 1 vasario. Bus duo-' bendradarbiui užklupus agita- 
ir dokumentai priimami Žemės tore. pastaroji pradėjo lenkiš- 
Ūkio Ministerijoje Kaune, Di- kai keikti Lietuvą.lietuviųka- 

‘ ‘ --------- '> ir visus “1:‘..........
nūs“ ir nuėjo <avą

džioji Totorių gatvė, kamba- riuomene ir visus 
rys 12. Kursu tikslas prireng
ti Lietuvai užtektiną skaičių 
matininku žemes reformai Įvy
kinti.

‘litvoma- 
keliais.

KARŠTLIGĖ PETROGRADE.
Kopenhagen, kovo 19. _ Iš 

Helsingforso pranešama, jog 
Petrograde dabar karštligė 
pradėjo siausti baisiau, negu 
bile kada pirma. Viešose li
goninėse nuo tos ligos miršta 
po 200 kasdien, o kiek miršta 
privatiniuose namuose, tai nie
kas nežino. Bolševiką valdžia 
nesirūpina užbėgti kelią ligai, 
dargi neleidžia dizinfekciją, 
daryti, nes tai esąs palaikas 
buržuazišką laiką.

IŠVIJO IŠ DVINSKO.
Helsingfors, kovo 20. — Bol

ševiką jėgos tapo priverstos 
apleisti Dvinską, kurs guli už 
110 mylią į pietą vakarus nuo 
Rygos.

RUSIJOS ATSTOVAS 
AMERIKE.

New Yorkan atvyko Rusijos 
bolševiką atstovas Martens. 
Sakė norįs daryti Amerike di
delius užsakymus ir Rusijos 
bolševiką valdžia pagatava e- 
santi depozituoti Amerike 
$200.000.000 auksu, kad užtik
rinti atlyginimą už išdirbinius. 
Sakė, jog Rusijos valdžia no
rinti su visomis tautomis ra
miai gyventi, o ypač su Ame
rika. Rusijos bolševiką val
džia, sako atstovas, norinti su
stabdyti naminę kare. Rusijai, 
sakė jis, reikią ūkišką įrankią, 
mašiną dirbtuvėms, visokią 
padarą geležinkeliams, audi
mą, drabužiij avalą.

Kun. J. žilius, 
M. Vinikas, 
J. G. Milius, 
J. O. Sirvydas, 
Dr. J. Jonikis, 
Kun. J. Kaulakis,
J. B. Kaupas, 
Kun. F. Kemėšis, 
V. F. Jankauskas, 
Dr. J. Bielskis, 
P. S. Vilmonts,
V. K. Račkauskas,
K. česnulis,
J. S. Vasiliauskas, 
M. Bush.

IŠ BOLŠEVIKU PAFRON
TĖS.

žižmariai. Pas mus iš Žaslių 
ateina dažnai bolševiku “raz- 

Neseniai atėjo ke- 
lietuviams buvusiems lios vokiečiu kareiviu rotos 

būk tai bolševikams sulaikyti. 
; užėjus, bolševikai nesi

liovė lankytis ginkluotais bū
riais. Tie kurie eina išvien 

kartu girtuok- 
Iš vokiečių 

sužinojome, kad nors “bolše- 
vik dobže,” bet ją tuo keliu ne
leisią eiti Į Kauną, o kitu ke
liu galėsią drąsiai nei kieno 
nekliudomi eiti. Ir, tiesa, ne
seniai iš Žaslių išėjo du bolše-

_ —Yra. -Įsteigtas bendrabutis 
grįžtantiems iš Vokietijos ne- viedkos.“ 
laisves L........ -..... . ...... ........
rusą kareiviams. Keliauti iš 
Vokietijos tenka pėstiems. Čio- Jiem 
nai atvykę skundžiasi nerandą liovė 
širdingo priėmimo. Dvasia nu-, 
puolusi — laukia pagalbos iš'su vokiečiai 
šalies, iš bolševiku, nes lietu- liauja, šoka ir tt. 
viai .jiems girdi, nepagelbės. 
Neturi nė pinigu nė duonos ką
snelio kelionei.

Lenkai išvijo bolševikus iš 
Pinsko.

*

James M. Keyes
Advokatas
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Į 350 Broadway, So. Boston, Mass. į

TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.
JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ. *

Amerikos dele-

TAISYS TAUTŲ LYGOS 
KONSTITUCIJĄ.

Paryžius.
gacija taikos konferencijon su
tiko taisyti Tautą Lygos kon
stituciją. Bus teiraujamasi 
neutralią salią atstovą ir po to 
daroma permainos. Po tą per
mainą konstitucija bus pridėta 
prie taikos sutarties.

AIRIJA BUS PO AMERIKOS 
GLOBA.

Paryžiuje Anglijos diploma
tiniuose rateliuose užsiminta 
suteikti Airijai neprigulmybę 
ir pavesti ouv. v aisujij giooai.

į

Miesto milicija. Gerai sako
ma, kad tarp trejų nešiočią 
vaikas be galvos. Taip dabar, viką pulku. Jų pulkas suside- 
yra su Kauno miestu. - Kas ja-Ida iš 20-40 žmonių. Kur išė
mė tvarkos žiūrėtojas iš dabar .jo nežinia. lik vėliau suži 
esančių jame “ponų.“ ar vo- nota, kad jie atsidūrę pas Ja- 
kiečiai. ar lietuvių komendan- navą. Bet čia susitikę su vo- 
tas. ar milicija, 
tyt gatvėse šią visų trijų įstai- kai gerokai vokiečių 
gų žmonės. Ypač dažnai puo-. pasitraukę atgal, 
la į akį žaliasis rankraikštis. ---------------
Vakarop su saulės spinduliais Šakiai. Pereitą savaitę vo- 
dingsta nuo gatvių žaliąją raik-: kiečiai sugavo du rusų bolše- 
ščių nešiotojai (miesto milici- viku agentu, kurie betardant 
ja). Valandėlei praėjus tai šen. į pasisakė esą rusų bolševikų at- 
tai ten pasigirsta išgąstingas' siųsti išmokėti algas vieti- 
“givalt” ar “gelbėkit — plėši- niems bolševikams, 
kai,” prasideda bėgiojimas ---------------
po gatves šaukiant “milicija. Sintautai. Sintautų apylin- 
milicija,” o ją nei nekukšt. kėje Grybas, kaip mums pra- 
Vakarais dabar net baisu vaik- neša, buvo bepradedąs organi- 
ščiot. Išanksto žinai, jei už- zuoti bolševikų-komunistų kuo- 
puls koks plėšikas, tai milici-1 Pns- Pastaruoju laiku jau 
jos neprisišauksi. Pasakoja, musų žmonoms nusibosta bol- 
kad ši milicija nors ir mieštoj ševikų rojaus siūlymai ir bol- 
yra, bet ypatingai Vidaus sevikai jau dabar nustojo kiek 
Reikalą ministerio globoje, ir viešai rodyties. 
jis už taip atsakomą darbą sa
vo mylimos milicijos, būtent 
už pasižiopsojimą dieną gatvė
mis, paskyręs milicijantui po 
440 markią, jos viršininkams 
nemažiau 900 m., o komisa
rams 1500 markią.

BALANDŽIO 12 d., 1919 m. 
yra diena, kurioj visi Lietu
vos laisvės prieteliai turės pa
rašus po peticija padėti. Pa
rašą rinkimo darbą galima nu
tęsti ir 13 balandžio d., nedė- 
lion. Balandžio 14 d- petici
jos turi būti siunčiamos AVash- 
ingtonan Ekzekutyviam Komi
tetui, šiuo adresu: 
Lithuanian National Council, 
703 Fifteenth Street, N. W.,

Washington, D. C.
TURIME SURINKTI 1,000,000

• PARAŠŲ!
Rašykimės visi, kam Lietu

vos laisvė brangi — vyrai, 
moterys, raginkime rašytis ir 
kitos tautybės žmones, kurie 
Lietuvai nepriklausomybės ve
lija. Milijonmį piliečirj bal
są išgįrs pasaulio žmonės. Jie 
žinos, jie turi žinoti, kad de- 
mokratybės principą pritaiky
mo Lietuvai reikalauja Ameri
kos laisvą žmonią milijonas. 
Mes išgarsinsime savo žygį 
Amerikos ir Europos spaudoje. 
Mes Sauksime talkon visus 
pasaulio žmones už demokratv- 
bę ir Lietuvos laisvę. Jie pa
dės, jie savo balsu parems iš
kovoti Lietuvai tą laisvę, dėl 
kurios Lietuvos vyrai ir gy
vastis, ir kraują atnašauja.

LAIKO NEDAUG!
Ruoškimės prie parašą rin

kimo dienos. Kalbėkime a- 
pie ją su draugais darbinin
kais dirbtuvėse, draugiją su
sirinkimuose, namie, su savo .ei ja pabaigsianti taisyti Tau- 
pažįstamais, prakalbose. Te-I tą Lygos konstituciją, 
skelbia, tegarsina subatos, ba- ' -----
landžio dvyliktą dieną laikra- ’ Pietinėj Rusijoj bolševiką tatoriai tykoja ant kiekvieno i 
ščiai, iš pamok sūnyčių, nuo ėst- kariuomenei vadovauja Vokie- žingsnio: lenkai, bolševikai ir 
radą. Kalbėki]

MAIŠTAI EGIPTE.
Egipte prasidėjo maištinin- 

kiški judėjimai. 3.000 maišti
ninką buvo užpuolę geležinke
lio stotį mieste Tantalu Polic- 
morai šovė į užpuolikus ir su- 
zei ’e ją

PARDUODA PIGIAI.
Amerika pradėjo pardavinė

ti karės daiktus Francijoj. Do
kai, geležinkeliai, kazermės, 
ligoninės bus parduotos Fran
cijos valdžiai už kokį $165.000.- 
000. Uniformos, ginklai ir ki
tokie daiktai parduodami len
kams, belgams, Balkaną tau
toms.

SUMAŽĖJO GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS.

Francijos mieste Reimse 
prieš karę gyventoją buvo 
115.178. Dabar suskaityta, 
kad liko tik 8.453. Iš likusią
ją vyrą yra 3.987, moterą 3.- 
253, vaiką 1.213. 500 vaiką
lanko mokyklas.

šią savaitę taikos konferen-

ią, nuo ėst- kariuomenei vj 

•ie ją, kurjtijos oficieriai.

Dieną ma- kiečiais, kilę mūšis, ir bolševi-
sumušti

Panevėžys. Čia įsigyveno 
atėję iš Rusijos bolševikai ir 
pradėjo varyti savo “komunis
tinį” darbą. Pinigai papras
tai viliojantis daiktas, kuris ir 
traukia prie savęs didžiausią 
bolševiką domę. Jie tuojau UŽ• •

Į Berlyną Valstybės reika- dėjo miestui kontribucijos 1 
lais išvažiavo ministeris pirmi- milijoną rublių- Pradėjo nai- 
ninkas Šleževičius ir finansų kinti buržujus: sušaudė 4 dya- 
pirmininkas Čarneckis. įrininkus. Is mokyklą pašalino

___  į tikybą.
Persekiojama priešingą bol-. Į Londoną išvažiavo Lietu- v

vos valstybės pasiuntiniu Ča- sevikams-komuhistams pažiū- 
pinskas ir jo patarėju K. Bi- U^^’k^jai- 
zanskas. Bolševikai bedarbius suraši

nėja ir veža į Dvinską. Gyve
nimas brangsta. Duonos svarui 
mokama 80 k., sviesto — 12 

| rub. ir tt.
kiti. Šiomis dienomis vienam (“Tiesos Kardas“)

t Mūsą karininką įvairūs egi-;
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Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

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

“DARBININKAS,”

GARBINGAS VEIKĖJAS.

Praloto Prapuolenio veiki
mas Ryme yra milžiniškas. 
Nešdamas ant savo pečių sun
kią metu naštą, uoliai darbuo
jasi kūlime Lietuvos reikalų. 
Šiomis dienomis gavomfe apie 
pasalūno tuzino iškarpų iš į- 
vairiii Italijos laikraščių su ži
niomis apie Lietuvos reikalus. 
Tos žinios pateko i tuos lai
kraščius gerb. praloto dėka.

ir gi kinkuojama lenkams. A- 
pie Lietuvą šitaip užsiminta.

“Keisčiausias teritorialis 
reikalavimas yra lietuvių. Jie 
norėtu, jei galėtų, visos ryti
nės Prūsijos. Kas yra Lietu
va? šiandie ji yra tik vardas. 
Senovėj ji buvo didoka didžio
ji kunigaikštija. Nuo 1434 iki 
1539 ji buvo valdoma kuni
gaikščių lenkų karalių nuskir- 

o nuo pastarosios datos 
šalys susiliejo Į visišką 

politišką vienybę ir buvo taip 
iki 1772 t. y. pirmo Lenkijos 
padalinimo. Tame padalini
me Frederikui Didžiujui teko 
veik visa vakarinė Prūsija ir 
keletas distriktų rytinės Prū
sijos Tos žemės be abejonės 
yra lenkiškos.

Prie lietuvių tautos prigulė
jo senovės borusai arba seno- 

gyventojai rytinės Prūsi- 
Bet kiioinet lietuviai sa

kiai jų yra likę 300.000. 
pasakyti, kad tai 

yra tik dešimta dalis 
yventojų, kurių skaičius 

2.000.000 ir kuomet jie sa- 
kad jie užima 2375 ketv.

tų. 
abi

Ik. <

kuogeriausia. Jis apsiima dar
buotis Tautos Fondui ir jau 
vieną prakalbą pasakė So. Bos
tone 16 kovo. Pasekmės išė
jo labai gražios, žmonių pri
sigrūdo pilna svetainė ir aukų 
surinkta nemažai. Brightono 
draugijos ir Cambridge Lietu
viai rengia panašias prakal
bas, kur Lietuviij Kapelionas 
Kun. Jonaitis apipasakos apie 
karą kaip jis ištiesų išrodo.

Būtų gera, kad ir kitos Lie
tuviij kolonijos paskubėtų 
rengti kun. Jonaičio prakalbas 
Tautos Fondo reikalais. Turiu 
čia pažymėti, kad gerb. Kape
lionas nešioja karišką unifor
mą ir yra pirmas Lietuvys-ku- 
nigas-aficierius.

Norėdami su juom susižino
ti, kreipkitės šiuom adresu: 
Rev. George F. Jonaitis, 50 
W. Sixth Str., So. Boston, 
Mass.

Kun. K. Urbanavyčius,
T. F. Pirmininkas.

I

I

DARBININKAS
Praskambėjo^ plačiai Lietu- 

vos balsas laikraščiuose, bet 
ar daug tų laikraščių skaityto
jų Tėvynės balsą išgirdo, su
prato ir atjautė.

O Lietuviai iš Tėvynės šau
kia:

“Broliai Lietuviai, būkit vy
rais, gelbėkit Lietuvą, prisi
dėkit prie mūsų su savo pa
gelba, su savo visomis spėko
mis, o mes esam pasirengę 
kovoti už Tėvynę iki paskuti
nio. Padėkit mums.

Ne visi to balso ] 
Kiti gal net tyčia 
šauksmo reikšmę 
bet kaikurios kolionijos supra
to ir visomis pajėgomis griebė
si organizuoti mvo spėkas į 
vieną stiprų kūną —lietuvišką 
kariuomenę; daugelyje vietų

M

paklausė, 
mėgino to 
sumažinti.

jau lietuvių kareivių būriai mi- 
litariško muštro mokinas ir 
veikia kiek galėdami dėl Lie
tuvos labo.

Bet dar dauguma kolionijų 
nesistengia savo priedermių 
Tėvynės linkui atlikti. Labai 
būtų pageidaujama, kad kiek-, 
vienoje lietuviij kolionijoje A- 
merikoje rastųsi patrijotų ir 
suorganizuotų lietuvių karei
vių būrius.

Visi Lietuvos mylėtojai pri
valo tverties darbo ir rišties į 
krūvą. Lietuva mūsų paramos 
laukia.

Reikalaujantiems žinių bus 
suteikta, tik meldžiame kreip
tis.

J. K. Milius,
456 Grand Str.. 
Brooklyn, N. Y.

Pranešimai iš Washingtono.

Kas girdėti lietuvių kolonijose- j
M0NTREAL, CANADA.

16 d. kovo buvo šv. Onos 
pašelpinės dr-jos mėnesinis 
skandalas- Neatsilankius pro
tokolų raštininkei, perskaitė 
protokolą dr-jos pirmininkė. 
Perskaičius, pametė knygą ant 
stalo ir sušuko sakydama, kad 
jai tas protokolas nepatinka. 
Nekurios draugės paklaust 
delko. Pirmininkė nieko ant 
to neatsakė, tik atgavus kiek 
dvasią suriko: “Aš atimu 
dviem draugėm balsus ant ke
turių mėnesių.” Draugės ne
suprato kas čia dedas ir ko
kiom draugėm ir už ką. Pir
mininkė pasakė vardus ir pa
vardes. Tada pirmininkės ke-

DĖL MINISTERIŲ PER
MAINŲ LIETUVOJ.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje pranešta buvo apie 
tai kad Lietuvoj ištiko minis
terių kabineto krizis. Tai y- 
ra buvusieji ministeriai su pre- 
mieru atsisakė nuo savo vietų, 
o Į jų vietą bus išrinkti nau
ji-

Žinią apie tas permainas 
pranešė Amerikoniški laikraš
čiai. Rodos galima jai tikėti.

.Vtsistačiusio ministerių ka
bineto pirmininku buvo adv. 
Sleževičius. Prieš ji buvo prof. 
Valdemaras. Dabar pakvies
tas sudaryti ministerių kabi
netą ir būti pirmininku Dovy
daitis.

Prof. Valdemaro kabinetas 
susidėjo iš tautininkų liberalų. 
Sleževičiaus-gi kabinetas buvo 
koalicijinis. tai yra susidedąs 
iš ministerių Įvairių partijų. 
Bet kadangi pats premjeras 
buvo socijalistas-liaudininkas, 
tai galima sakyti, jog jo ka
binete viršavo socijalistai.

Dabar Dovydaičio kabinete 
vi ršaus k ri kščionys-demokra- 
tai.

Prof. Valdemaro kabinetas 
griuvo dėlto, kad nerado vi
suomenėj reikalingos paramos 
ir ypač, kad nesugebėjo smar
kiai organizuoti armijos.

Sleževičiaus kabineto puoli
mo piiežasiys nežinomos kol 
ka.-. Vilimės netrukus paaiš
kės. Bet kabinetas arba pats 
atsisakė arba atsisakė de! 
spaudimo iš keno nors pusės. 
Jei buvo spaudimas, tai turbūt 
jis buvo iš krikščionių-demo
kratų pusės. Iš gautų “Tiesos 
Kardo” numerių matosi, jog 
krikščionys-demokratai šio to 
turėjo prieš Sleževičiaus kabi
netą. Bet mes spėjame, kad. 
dabar Lietuvoj nelabai kas už
sipuola griebti valdžios vairą Į 
savo rankas. Gal Sleževičiaus 
kabinetas pamatė neįstengsiąs 
veikti ir rezi'mavo- Laikai 
be galo sunkūs. Išteklius men
kas, kliūtys begalinės. Tik 
su didžiausia liaudies parama 
ir žmonės turintys didžiausią 
liaudies pasitikėjimą tegali 
veikti su pasisekimu. Lietu
vos konferencija, kuri buvo 
šaukta sausio pabaigoj Kaune, 
kad išgirsti Lietuvos žmonių 
balsą ir sužinoti jų valią, paro
dė, kad Lietuvos liaudis eina 
su krikščionimis demokratais.

Todėl yra viltis, kad Dovy
daičio kabinetas turės gerą 
žmonių paramą ir užsitikėjimą.

APIE LIETUVĄ.
Boston Herald pereitos sere

dos laidoj rašė apie Lenkiją. 
Tasai laikraštis nuolatai deda 
Frank Simondso straipsnius, 
kur pataikaujama lenkų impe- 
rialistiškiems apetitams. Mi
nėtame redakcijos straipsnyje

ves 
jos. 
ko, 
tai reikia 
skaičius 

visų g 

yra 
ko.

u.ylių, tai reikia pasakyti, kad 
ta provincija užima 14.446 
ketv. mylių. Pamatas jų pre
tenzijų prie rytinės Prūsijos y- 
ra permažas sulyginant su len
kų ar vokiečių teise. Iš visų 
atžvilgių tegu jie gauna, kas 
jiems pagal teisybę priguli. 
Bet taikos konferencija pride
ramai Lenkijai pripažįsta, kas 
jos.”

Visų domai
GERA PROGA ŠV. KAZI

MIERO DIENAI.

Iš Francijos tik ką sugrįžo 
kun. Jurgis Jonaitis, Lietuvių 
kariškas kapelionas Suv. Vals
tijų armijoj. Jis išbuvo fron
te 8 mėnesius. Dalyvavo svar
biausiuose mūšiuose, prade
dant nuo Chateau Thierry iki 
Vert limo, kuomet amerikie
čiams ten bekariaujant įvyko 
karo pertrauka (armistice). 
Kun. Jonaitis buvo pačioj ug
nyje ir matė visas karo baise
nybes. Daugelis kareivių ša
lę jo bestovinčių tapo užmuš
ta. Jis taip-gi ištyrė visus 
karo nemalonumus: šaltį, ba
dą. ligas. Gulėjo ant grynos 
žemės, tankiai be pastogės, 
valgė kareivių valgį, kartais 
kelias dienas išbuvo nevalgęs. 
Tuos visus nuotikius kun. Jo
naitis moka labai vaizdžiai nu
piešti, nors jis sako, kad žmc 
gaus kalba negalima apipasa
koti tų visų baisenybių, ir ką 
jis gali pasakyti, tai tėra tik 
silpnutis šešėlis, sulyginus su 
tikrenybe. .

Kun. Jonaitis mano, kad 
būtų nuodėmė prieš tautą ir vi
suomenę, jeigu jis, tiek visko 
matęs ir prityręs tylėtų. Jis 
mano laikyti prakalbas visose 
Lietuvių kolonijose, kad nu
plėšus visus vargus, kokius 
kareiviai panešė, kovodami už 
žmonijos laisvę.

Jis tvirtina, kad buvo apie 
80,000 Lietuvių Amerikos ka
riuomenėj, ir būtų dideliu nu
sikaltimu prieš tuos didvyrius, 
jeigu apie jų darbus ir pasi
šventimą užtylėtume.

Kad sužadinus Lietuvius 
prie didesnio pasišventimo 
darbe už Tėvynės laisvę, mes 
turime skelbti darbus Lietuvių 
kariauninkų. “Gerbkime gar
singus vyrus ir mūsų tėvus jų 
pademėje,” net šventraštis 
mums pataria. Tą darbą kun. 
Jonaitis kaip tik ir mano at
likti. Dabar tam puiki pro
ga. Taika jau artinasi. Lie
tuvos likimas svyruoja. Mū
sų broliai Tėvynėje stato vi
sas pastangas, kad atrėmus 
priešus. Mes amerikiečiai tą 
turėtume atjausti taip, kaip 
Lietuviai tėvynėje atjaučia. 
Kaip tik atėjo ir šv. Kazimiero 
diena. Prie jos mes turime 
prisidėti giliu, jei taip pasa
kysiu, tikėjimišku jausmu. 
Tautos Fondas vėl stoja prie
kin ir šaukia visus: “vyrai 
darban!” Mes privalome su
naudoti kiekvieną progą, kad 
sukėlus visuomenės ūpą. Čia 
kun. ’ Jonaičio atsilankymas 
pritinka prie mūsų reikalo

I

PAROKUOKIME, BROLIAI 
DARBININKAI.

Paimkime metus, susidedan
čius iš 52 savaičių, arba 365 
dienų.

Yra žmonių, darbininkų, ku
rie kas mielą metų, dieną po 
šiek tiek prageria arba prarū
ko.

Parokuokime kiek darbinin
kas prageria ir kiek prarūko. 
Žiūrėkite, broliai darbininkai. 
Žemiau parodoma kiek ir per 
kiek 
džia

laiko darbininkas išlei- 
svaigalams. Ir taip:
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LIETUVIAI WASHING- l 
TONE.

Jau esame rašę, kad lietu-1 
vių atstovybės buvo surengtos 
paskaitos apie Lietuvą. Pas
taruoju laiku vėl buvo proga 
svetimtaučiams išgirsti 
Lietuvą ir jos reikalus, 
la moteriškė iš valdiško
partinento davė šešias paskai
tas apie Rusiją: mūsų rūpes
čiu labai gerai atsiliepė apie 
lietuvius ir teisingai perstatė 
Lietuvos santikius su Rusija ir 
Lenkija.

Kovo 15 d., buvo surengta 
prelekcija apie Lietuvą “Be
nus Arts” Kliube. Kalbėjo 
kun. J. Žilius. Pirmiausia 
prakalbėjo minėto kliubo di
rektorius p. de Zapp, pirmiaus 
buvęs “The Washington Post” 
redaktoriumi, o dabar esąs vie
no iš presos biurų vedėju. Ji
sai kalbėjo apie abelną Euro
pos dabartinį padėjimą, labai 
prielankiai atsiliepdamas apie 
Lietuvą. Gerb. kun. Žilius kal
bėjo virš valandos. Jo kalba 
labai užinteresavo svetimtau
čius ir visi susirikusieji su ne
paprastu žingi 
nepaisant to, 
prisiėjo visą Iai£ą stovėti, nes 
sėdynių pritrūko.

Kadangi prelekcijos 
surengtos 
nespėjome

tumu klausė 
td daugeliui

Dabar pažiūrėkime 
ra su tabakininkais.

Jei vyras prarūko 
10c.. tai per 1 metus prarūko 
$5.20, per 5 metus $26, per 10 
metų $52, per 15 m. $78, per 
20 m. $104.

Jei vyras prarūko 20e. savai
tėj, tai per 1 metus paleidžia 
dūmais $10.40, per 5 metus 
$52,00, per 10 m. $104.00, per 
15 m. $156 00. per 20 m. $208.- 
00.

Kaip svaigalai, taip ir tabo
ka yra bradas, kurs tik blėdį 
neša žmonėms juos vartojan
tiems. Žinome, jog daug lie
tuvių darbininkų tam brudui 
išleidžia viršuje minėtas skait
lines. Kiek tai skurdo darbi
ninkai prašalintų ir išvengtų, 
jei atsižadėtų to brado. Kaip 
daug Lietuvai ištektų, jei at- 
sinorėtij velnio išradimo. Bro
liai darbininkai siųskite Į pra
garą svaigalus ir taboką.

Blaivininkas.

kaip y-

savaitėj

buvo 
ast greitųjų, todėl 

parūpinti gaidas 
Lietuvos himno ir šiaip keletą 
kitų lietuviškų dainelių, prisi
ėjo užsiganėdinti pagrajijus 
ant viktrolos p. Petrausko .- 
dainuotą Lietuvos himną. 
Graijijant himną visi klausy
tojai atsistojo. Po prakalbos 
Lietuvos vėliava ir-gi buvo pa
rodyta ir išaiškinta. Visi su
sirinkusieji gavo po knygutę 
apie Lietuvą.

Kiek vėliaus manoma suren
gti paskaitas su Įvairiais pa- 
marginimais — dainomis, šo
kiais ir šiaip įvairybėmis, ku
rios gerai perstatytų lietuvių 
gyvenimą Lietuvoje, jų būdą, 
papročius ir šiaip ypatybes.

Reikia pažymėti, kad šioji 
prelekcija puikiai nusisekė ir 
labai daug naudos Lietuvai pa
darė.

Liet. Informacijos Biuras.
P. S. Šiuomi pranešame kad 

Lietuvos žemlapiai jau gatavi, 
kainuoja vienas doleris. Gali
ma gauti L. T. Biuro ofise, 703 
— 15-tli St., Washington, D.
C.

LIETUVA MŪSŲ PAGEL
BOS ŠAUKIASI.

Broliai Amerikiečiai, būkit 
vyrais, gelbėkit savo Tėvynę 
Lietuvą, nes ji dabar ant pra
pulties kranto stovi. Svar
biausias ir tinkamiausias mo
mentas mums atbusti iš snū
duriavimo ir griebtis vįsomis 
pajėgomis už darbo ir teikti 
Lietuvai pagelbą kas kuomi 
gali. Jei mes šiandien Lie
tuvos šauksmo neklausysimu 
tai tikrai baisiai prasižengsim 
prieš- Lietuvos ateinančią gent- 
kartę, kuri mus amžinai pa
smerks ir į Istorijos lapus bus 
užrašyta, kad mes galėjome 
gelbėti ir apginti Lietuvą nuo 
vergijos, bet to nepaisėme.

LIETUVOS LAISVĖS 
REIKALUOSE.

Nors Prezidentui Wilsonui 
išvažiuojant Prancūzijon in- 
teikta ilgas memorandumas, 
kuriame dar kartą išdėstyta 
Lietuvos padėjimas ir prašoma 
Lietuvos nepriklausomą valsti
ją ir jos dabartinę valdžią pri
pažinti. Kievo penkioliktoje 
dienoje vėl inteikta Amerikos 
valdžiai memorandumas pa
remtas ant vėliausių atsitiki
mų Lietuvoje ir tenais susida
riusių aplinkybių-

Memorandume išdėstyta Lie
tuvos iš po griuvėsių iškili
mas, Valstijos Tarybos suda
rymas ir ministerijos paskirs- 
timas; suorganizavimas pač- 
to, gelžkelių, bankų; pirmo
sios paskolos pasisekimas, su
organizavimas kariuomenės ir

rodyta galimybė Rusijos bol
ševikams su V'okietijos sparta
kais susilieti ir tuomet grę
sianti pavojų visam pasauliui. 
Iki šiam laikui vieni lietuviai 

j ne tik sulaikė bolševikų gau
jas besistumiančias į vakarus, 
bet vienur-kitur smarkiai juos 
sumušė. Kadangi Lietuvos 
kariuomenė jaunutė ir silpno
ka, todėl reikalauja kuone vi
sų jėgų kad sulaikius tolimes
ni bolševikų besiveržimą, bet 
kada lenkams pavelyta didelę 
armiją organizuoti ir veržtis 
Lietuvon, neva su bolševikais 
kariauti, tuomet lietuviai bū
na priversti jėgas skaldyti, da
li kariuomenės siunčiant prieš 
lenkus.

Lietuviai smarkiai stoja 
prieš bolševikus ir kariauja dėl 
tų pačių principų, kaip kad ir 
Alijantų kariuomenė, bet ka
dangi užplustančių bolševikų 
skaitlius kur kas didesnis, tad 
vargiai begu lietuviai vieni ga
lės išlaikyti. Amerikos ir A- 
lijantų pagelba yra neatbūti
nai reikalinga* Todėl, turint 
omenyje tą, kas čia išdėstyta, 
tikimasi, kad Suvienytų Vals
tijų valdžia persvarstys mūsų 
pirmesnius prašymus, o ypač 
sekančius:

(1) Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimas; (2) paleng
vinimas Alijantų blokados, kad 
būtų galima drabužiai, mais
tas ir vaistai Lietuvon pasiųs
ti; (3) tuojaus suteikti Lietu
vai militarę pagelbą, arba bent 
pasiųsti Lietuvon ganėtinai 
ginklų ir amunicijos apginkla
vimui lietuvių liuosnorių ar
mijos; (4) sulaikyti lenkų be- 
siveržimą Lietuvon, ir įsakyti 
jiems . pasitraukti į “grynai 
lenkiškai kalbančias teritori
jas:” (5) prašoma pranešti 
Suvienytų Valstijų atstovams 
taikos kongrese apie Prūsų 
Lietuvos nusprendimą susivie
nyti su Didžiąją Lietuva, taip, 
kad to prisilaikant, rytiniai 
Vokietijos rubežiai būtų tai
kos kongrese nustatyti.

Tokios maždaug mintys bu
vo išdėstytos minėtame memo
randume.

*
**•* 'e

Žemiaus paduodame tekstą 
kablegramos, šiomis dienomis 
pasiųstos Prezidentui YVilso- 
nui, Paryžiun.

Kadangi Prūsų Lietuvos, 
prisidėjimas su Nemuno inta
ką ir Kurish-Haff atlajumi. 
taip-gi su Klaipėdos portu, y- 
ra neatbūtinai reikalingas Lie
tuvos valstijai, nes tai yra vie
nintelis Lietuviams prie jūrių 
priėjimas; ir kadangi Prūsų 
lietuviai, prisilaikydami apsi
sprendimo principo,* jau ap
reiškė norą susivienijimo su 
Lietuva; todėl, mes lietuviai 
gyvenanti Suvienytose Valsti
jose prašome Prezidento YVil- 
sono perstatyti Taikos Konfe
rencijai šį Prūsų Lietuvos 
klausymą, kad šis susivieniji
mas būtų užtvirtintas ir sulyg 
to, kad būtų nustatytas Tai
kos Konferencijoje rytinis Vo
kietijos rubežius.

Liet. Informacijos Biuras.

v —

apsiašarojusioms sesėms nerei
kalinga maisto ir drabužio? 
Oi, reikia, verkiant reikia ir 
tai kuogreičiausia, pasišvęsti, 
pasiaukoti, — ką nors daryti, 
idant parodyti jiems, kad yra 
nors tolimoje šalyje, yra nors 
dalis jų brolių ir seserų, kurie 
apie juos rūpinasi. Ištieski
me jiems gelbiančią ranką.

Tai-gi, suprasdamas ir at-
i jausdamas svarbų reikalą įstei
gimo Raudonojo Kryžiaus sky
riaus, mūsų gerb. klebonas 
kun. Petraitis per širdingą ir 
jautrią prakalbą, gaivino mū- 

: sų patrijotizmą, meilę dėl sa
vo brolių ir seserų. Ir štai su
sitvėrė pirmasis skyrius Rau- 

lios pasekėjos iškėlė rankas ir plonojo Kryžiaus. Paterson’e, 
Į pirmininkes išrinkta 

Pranė Venckaičiutė, jos pagel- 
ibininkė Marijona Petraičiutė, 

kad tos dvi eitų raštininkė Anelė Mikoliutė, o 
“i “bebalsių kasierka Ona Stumbrienė. Pri- 

suvirš 50 moterų ir iner- 
kurios apsiėmė siūti ir 

-ti drabužius sesėms ir bro- 
Mažosios-gi

ėmė šaukti ant šešių mėnesių X. j. 
atimti balsą, o pirmininkės 
pagelbininkė atsistojus ėmė 
rėkt gvoltą, 
lauk. Viena iš tų 
prasišalino iš skandalo. Paskui sirašė

| traukės skandalas toliau. Ga Finų,
, imą
į liams Lietuvoje.
mergaitės siuvinės drabužėlius, 

i de] savo mažųjų sesučių-našlai- 
čių. Taip-gi rūpinsis suaugu- 

kiekvienai siems maisto. Vyrai taip-gi 
Geresnes ne])US paleisti dyki. Iš jų ti- 

finansinės paramos. Tik
rai žinome, kad jie iš savo pu
sės nepasiliks užpakalyje mer
ginų, moterų darbe ir entuziaz
mo.

Lai gyvuoja Lietuviškas 
Raudonasis Kryžius.

Ten Buvęs.

i

Nesistengėme įgyti Lietuvai ir' pasekmingas kovojimas su už- 
is. Nu-ateinančiai kartai liuosybės. plūstančiais bol

Thomas O’Brien Columbus, 
0. mieste buvo išrašęs čekį ant 
$100 ir parašė Woodrow Wil- 
son. Už tai gavo 7 metus ka
lėjimo.

Ga
lop buvo perskaitytas laiškas 
nuo Katalikų Federacijos. Pir
mininkė tuoj atsakė, kad ji to 
reikalo nesupranta. Pakilus 
\ iena draugė paaiškino reika
lingumą prigulėt 
katalikiškai dr-jai. 
valios draugės pakėlė rankas kimės
ir sakė, kad prisidėti. Prieš 
visas buvo priešingos keturios. 
Tada pirmininkė pradėjo 
šaukt, kad negalima priimt, 
nes buvo priešingos jos ketu
rios meilutės. Tada visos pa
sakė, kad nutarimas yra priim
tas, nes priešingos tik ketu
rios. Pakilo narės ir pradėjo 
eit prie stalo užsimokėt mokes
ti į Federaciją po 2c. Tada 
pirmininkė pradėjo šaukti, kad 
reikia atidėt ant kito skanda
lo, nes manė, . kad vaikščioda
ma po namus padarys monki 
bizni. Sumaningesnės mote
rėlės privalo sujusti ir visokių 
pakvaišėlių neįleisti valdybom 

Aš parašau.

BROCKTON, MASS.
Kolektorių vardai: J. Sinke

vičius, P. Kitkauskas, P. Kli
mavičius.

Aukuotoji! vardai:
Po $5.00: J. Čiunis, J. Kemė

šis, J. Valentukevičius, J. Dam- 
į brauskas $2.

Po $100:, K. Andrius, A. 
Glemža. A. Samsonienė, B. 
Jakuškis.

Antros Poros kolektorių: 
l’ranas Kodis ......................10.00
Stasys Balčiūnas................. 10.00

R. Saulėnienė $5, S. Krušas 
$2.

Po $1.00: A. Račiūnas, M. 
Bačkauskiutė, F. Tamulevi
čius.

Po 50c.: J. Ramanauskas, M. 
Puodžiūnienė.

Po 25c.: L. Vaitkus, P. Liuo- 
la.

I

BRIDGEPORT, CT.

Nedėlioję kovo 9 d. Šv. Jur
gio parap. kambaryj LDS. 29 ’ 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Susirinkimas bu
vo neperskaitlingas. Atidarė 
vice-pirm. F. Vaiciukauskas. 
Pirmiausia buvo skaitytas 
protokolas. Buvo iškeltas klau
simas kas-link įsteigimo krau
tuvės blaivių gėrimų arba ka
talikų užeigos ir kad būt ne- 
pertoli nuo Šv. Jurgio bažnv-, 
čios. Plačiai apsvarsčius ši
tą dalyką, nutarta išrinkti ko
misiją ir jai pavesti visas šitas 
darbas. Į komisiją apsiėmė 
B. Jakaitis. Taip-gi buvo pa
keltas klausimas ar nesirastu 
iš narių, kurie pasižadėtų pa- j 
skolint pinigų tam darbui. Šios 
ypatos pasižadėjo paskolinti: 
B. Jakaitis, J. Žakas, A. Bud 
reckis, J. Pabijauskis ir J. Mik
si s po $50.00. Taip-gi būtų 
geistina, kad ir (Jaugiau atsi
rastų tokių ypatų, kurie pa
remtų tą darbą. Buvo išduo
tas raportas iš apskričio susi
rinkimo. Nutarta paaukuoti 
iš iždo $5 dėl padengimo lėšų. 
Taip-gi buvo kalbėta kas-link 
padidinimo LDS. 29 kuopos. 
Nutarta kreiptis pas kleboną, 
kad daugiau paagituotų už 
Darbininku Sąjunga.

J. M.

BALTIMORE, MD.

Moterų Sąjungos 8 kuopa 
turėjo balių vasario 1 d. š. m. 
Visas neinąs buvo skirtas Fa»- 
tos Fondui. Kas atUKo. 
ir priduota vietiniam T. F. 
skyriui. Priduota $25.00. Ro
dos graži auka: kad visos kuo
pos po tiek parūpintų.

Sąjungietė.

PATERSON, N. J.
Kas negirdėjo apie Raudoną-* 

jį Kryžių? Ar atsirastų nors 
viena ypata, kuri užgintų tos 
organizacijos prakilnius sieki
nius ir darbus? Ar randasi 
mūsų lietuvių tarpe nors vie
nas beširdis, kuris tos miela- 
Širdystės draugijos neermtų?

Dabar lyg iš dangaus atėju
si mintis pasklido, kad mes 
lietuviai visose kolonijose į- 
steigtume po Skyrių Raudono
jo Kryžiaus. Ir kodėl ne?

Pasirodo, kad mes visai 
vietoje ir tinkamam laike stei
giame mūsų Raudonąjį Kryžių. 
Kas-gi gali užginčyti, kad mū
sų kovojantiems broliams da
bar nereikalinga pagelba? Kas 
negali Įsivaizdinti, kad mūsų

• }
■

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 16 d. vakare Kar. Anio- 

lii parapijos Salėje Motera Są
jungos 24 kuopa surengė pra
kalbas. Vakaro vedėja buvo 
p-lė Puišiutė o kalbėtojais pp. 
Staknis iš Neivark, N. J- ir Ši- 
vickis iš New York, N. Y.

Pirmasis kalbėjo apie svar
bą žmonių gyvenime spaudos. 
Antras-gi apie lietuvių rašti
ninkus bei literatūrą. Abu kal
bėtojai ragino skaityt gerus 
laikraščius bei knygas. Pro
tarpiais vaikai bei mergaitės 
deklemavo ir ant galo buvo 
dialogas.

Literatūros parduota nema- 
v • zai.

Matušia Mykolas.
I

FITCHBURG, MASS.
Čia buvo “Sandaros” “re

daktorius” Norkus ir laikė 
prakalbą. Iš karto pasimatė, 
jog “redaktorius” nėra kalbė
tojas. Jo kalba, tai tiesiog gai
džio kapstymas ant mėšlyno. 
Bombardavo katalikus. Bu
vo ir klausimų. Iš tų klausi
mų ir atsakymų tik juokų bu
vo. Galop mūsų miesto ciei- 
likai norėjo, kad būtų perleis
ta kokia ten rezoliucija. Bet 
pirmininkas neleido ir kilo er- 
mvderis. Reporteris.

/



DARBININKAS

L. D. S. Reikalai.

p.

ATHOL, MASS.
Kovo 11 d. persiskyrė su šiuo 

pasauliu Pranas Žalakauskas. 
Palaidotas su bažnytinėmis a- 
peigomis kovo 13 d. Buvo 3 
kunigai: mūsų gerb. klebonas 
kun. A. Petraitis ir du airių 
klebonai. Paliko dideliame nu
liūdinu“ pačią ir šešetą vaiku
čių ir daug giminių.

Kovo 13 d. mirė Juozas Bal
čiūnas. Paliko nuliūdime žilio- , 
na. tris dukteris ir vieną sūnų. ' 
Nebejaunas buvo žmogus, su- j' 
virš 50 metų. Palaidotas su Į 
bažnytinėmis apeigomis kovo 
15 d. Tas žmogus prigulėjo 
prie eicilikų Sūnų ir Dukterų 
dr-jos. (’icilikų dr-jos nariai 
lydėjo ir tik šposus krėtė. Ka
talikams reiktų susiprasti ir 
prigulėti prie katalikiški) dr- 
jų, kad turėti kogražiausią pa
skutinį patarnavimų.

Kovo 16 d. buvo pobažnyti
nėj svetainėj parapijom) susi
rinkimas. Susirinko daug žmo
nių. net <ėdynių visiems nebu
vo. Gerb. kun. Aug. Petrai
tis išaiškino labai gerai apie 
bažnyčią ir kokią galinu* staty- Į 
ti. Nutarė statyti mūrinę, 

kad reikia statyti, 
Klebonas paniški-1 

kad už vien sienas išeis 
o vidaus ištaisymas 

suvirš $10.009. Tai išviso at- 
seis $40.000. Dabar kasoj tu
rim suvirš $17.000E- Puščiutė.

Nutarė 
Nubalsavo, 
pavasari, 
no. 
$30.000.

SMAGIOS NAUJIENOS.

Naujų narių prisirašė.
Jersey City, N. J. Prie L. 

1). S. 76-tos kuopos, p. A. Kaz
iui iš Nevarko pasidarbavus, 
prisirašė 4 nauji nariai: J. 
Skardis, P. Nakvasa, L. šmit- 
ra ir K. Adomavičius.

Nevvark, N. J. Prie LDS. 
14-tos kuopos, kaip praneša 
Centrui p. A. Kazlas, mūsų Są
jungos uolus veikėjas, prisira
šė 18 naujų narių ir dar dau-j 
giau žada prisirašyti.

Nčwarkiečiai L. D. S. kuo
pos narių skaičiumi mano ne-1 
trukus pralenkti visas Ameri
kos lietuvių koiionijas.

New Haven, Conn. Kun. 
'v incas I’. Karkauskas atsiža
dėjo savo paskolos ($20.00) 
” Darbininkui.”

k.

LEWISTON, ME.
čionai yra pašalpinė Šv. Bal

tramiejaus dr-stė, Įsteigta 1899 
m. Turi narių apie 150, tur
to $6.000 ir turi dviejų aukštų 
mūrini namą. Pagal konsti
tucijos, priguli tiktai išpažįs- 
tantieji R. K. tikėjimą. Gyva
vo iki šiol konopuikiausiai. At
sirado šliuptamių, kurie užsi
manė taisyti konstitucijos ne- 
kuriuos straipsnius. Pradėjo 
reikalauti, kad būtų atmesta 
priverstinas atlikimas išpažin
ties. Vienas draugas pasakė, 
kad katalikų tikėjimas geras, 
bet išpažintis tai nereikalinga. 
Bet juk čia yra ir antra lietu
vių draugija, ten laisva, ten lai
svieji ir galit “mūfintis.” 
Bent kiek padorus bedievis, ar 
soeijalistas niekados nenorės 
prigulėti katalikų dr-joje. Nie
kas negali užginčyti, kad lai
svose draugijose yra (Įaug ter
mų. Bet tiek to. Mums ka
talikams svarbu turėti grynai 
katalikiškas dr-jas. .Tose mū
sų reikalai tinkamiausia bus 
atlikti. Tai gi patariu drau
gams. neklausyti tokių mink- 
štapročių, kurie nori sugriau
ti mūsų draugystę. Jūs ypa
tingai. kurie daug darbavotės 
dėl labo draugystės, jūs kurie 
suprantate ramų ir ideališką 
dr -jos sugyvenimą, pakelkit 

f**'? imk i m «ueici-
ngeiosuF kw
si na si 
ei ją.

Mes 
t i ngą
konstitucijos, bet kilus betvar
kei taip išsiskirstė. Dabar bus 
23 kovo antras ekstra mitin
gas ir kaip girdėti, tai šliup- 
tarniai darbuojasi išsijuosę, 
kad padarius daugiau sau ša
lininku. Todėl katalikai bu
dėkite.

griauti dr-jos

turėjom vieną 
vasario mėn.

I

H
I 
f

Paryžius, Prancūzija. Ku
nigas Vilimas. Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos ingaliotas 
Amerikos lietuvius darbinin
kus krikščionis demokratus 
atstovauti visuose Europos 
darbininkų kongresuose, pra
neša. kad jau Paryžiuje pra
sidėjo tarptautinis katalikų 
darbininkų kongresas, kuriame 
lietuvius, be kitų, atstovauja 
ir kun. Vilimas.

K ~.TH» fcA-

Ronstitu-

P. M.

4. Morgičių sutriuškinimas. 
Nutarta atnaujinti agitaciją už 
morgičių panaikinimą.

5. Agitacija už LDS.
6. Geresnis sutvarkymas 

Streikierių Fondo. Nutarta, 
kad kuopos ir nariai stengtų
si užsimokėti i Streikierių Fon
dą, taip-gi, kad kuopos reng
tų vakarus Streikierių Fondo 
naudai.

A. Navikas 1-inos kuopos na
rys atsižada nuo savo paskolos 
(*$10.00) “Darbininkui.”

6. Kad LDS. nariai laiku už
simokėtų mėnesines mokestis. 

' (1-ma kp.)
7. Sutraukti visas N. A. a- 

pielinkės kuopas į LDS. aps
kriti. Nutarta kreiptis į kuo
pas laiškais, kurios neprisidė
jo, kviečiant jas prisidėti i 
LDS. Apskritį.

8. Surengti Apskričio išva- 
žiavimą-gegužinę. (Ima ir 65- 
ta kp.) Nutarta surengti išva
žiavimą Bostono apielinkėje. 
Komisija: A. Vaisi uiskas, V. 
Šil ką, Z. Klapatauskas, S. Ku- 
darauskas ir p-lė M.

' kaitė.
i 9. “Darbininko“ 
numerį padidinti iki

■A. Vaisiauskas, L. Prospeliau ' P'-’.1 (22 ra ir 2b ta kp.). Ra
iškas. P. Rudavičius. K. Biel- likta Centro nuožiūrai, 
'skis.

22-ta kp. Brighton, Mass.: 
Z. Janušienė, J. Malukas, A'.

i šil ką, S. Kudarauskas, L. Jan
kauskas.

56-ta kuopa, Hudson, Mass.: 
M. Pauplis, J. Milašauskas.

7-ta kuopa, Lawrence, Mass.:
J. A. Norkūnas.

26-ta kuopa, Rumford, Me.c 
Savo delegatų neprisiuntė, ine-Į 
Šimus prisiuntė laišku ir užsi
mokėjo i Apskričio iždą 
1918 m.

65-ta kuopa, Nashua, N- H.: 
įnešimus prisiuntė laišku. įne
šimų ir mandatų sutvarkymui 
išrinkta komisija iš J. Glinec- 
ko ir A. Naviko.

Delegatai nepribuvo iš 1-mos 
k]>. V. Varžinskaitė ir P. Pet- 

’ rauskas; 2-ros kp. P. Kamin- 
mus; 8-tos kp. L. Rudokas, 
70-tos k p. E. Tukaitė.

Pereito suvažiavimo proto
kolas vienbalsiai priimta. To
liaus išduoda raportus apskri
čio pirm. V- J. Kudirka ir rašt. 
A. J- Navickas; raportai vien
balsiai priimta.

Iždininkas M. Abračinskas 
paaiškino, kad išlaidų jokių 
neturėjo; p-lė E. Roženiutė ka
sos globėjų raportą išdavė; ra
portai priimta.

Kuopų delegatų raportai pa
rodė, kad Naujosios Anglijos 
Apskričio LDS. kuopos pildė 
pereito suvažiavimo nutarimus 
ir gana gerai sustiprėjo.

Atsilankiusiems svečiams lei
sta dalyvauti su patariamuoju 
balsu. Pasveikinimo laišką ir 
naudingų įnešimų keletą orga
nizacijos labui prisiuntė J. E. 
Karosas LDS. Centro Sekreto
rius. Laiškas priimta gausiu 
delnų plojimu.

Nutarimai ir įnešimai:
1. Naujosios Anglijos Aps

kričio prakalbų maršruto su
rengimas. Nutarta prakalbas 
rengti tuojaus. Apskričio Val
dyba suras kalbėtoją, kuris ap
važiuos visas kolionijas. Iš
laidas apmokės Apskričio Val
dyba. Bet kuopos sulig išga
lių mokės Į Apskričio iždą pra
kalbų lėšoms padengti.

2. LDS. namo inkūrimas. 
įnešimas 1-mos kp. Išnešta pa
geidavimas, kad LDS. kuopos 
tam tikslui rengtų vakarus ir 
pelną skirtų ir garbės fondą; 
taip-gi pavienios ypatos kad 
stengtųsi mokėt arba tapti gar
bės nariais.

3. Panaikinimas paskolų. Na
riai išgalintieji kad atsižadėtų 
savo paskolų.

Vesti sesijų tvarką išrinkta 
pirm. V. J. Kudirka, rašt. A. 
J. Navickas, vice-pirm. p-lė M. 
Žukauskaitė.

Delegatus registruojant, pa
sirodė, kad sekančios kuopos 
savo atstovus prisiuntė:

1-ma kuopa, So. Boston, 
Mass.: »

J. Glineckis, A. F. Kneižis, 
M. Žukauskaitė, A. Navikas, 
M. Kihnoniutė, J. Markelionis,
J. L. Petrauskas, Z. Klapataus- 

Į kas.
2- ra kuopa, Montello, Mass:
M. Abračinskas, T. M. Kubi- 

I liūs, E. Roženiukė, R. Jerma- 
lavičius, J. Česnulevičius, A. 
Kačiuniutė.

3- čia kuopa, Norwood, Mass.:
K. Akstinas, A. Kavaliauskas, 
K. Barauskas. J. Kašėta, A’. 
J. Kudirka, A. J. Navickas, S. 
Razųlevičia.

7- ta kuopa, Worcester, Mass.: 
J. V. Aleksa.

8- ta kp., Cambridge, Mass.uniA’. ■ __ I T>.. _ ,.l* .. ' iii

sukat i ui 
S pusla-

P.

Chicago, III. “Darbininko” 
morgičiains panaikinti p. M. 
Mažeika $2.00, o p. P. K. Rep- 
šis $1.00 paaukavo.

Philadelphia (Port Rich- 
mond). Susitvėrė L. I). S. kuo
pa iš 1S narių. Kun. Zimblys 
ir p. Romanas daugiausia prie 
kuopos suorganizavimo prisi
dėjo. Kuopos valdyba susi
dėjo iš labai veiklių žmonių. 
Tokią valdybą turint, naujos 
kuopos augimas užtikrintas.

L. D. S. Apskričiai. Valdy
bos LDS. apskričių smarkią a- 
gitaciją pradėjo vesti už LDS. 
reikalus. Pienuojama didžiau
sias “drive” padaryti, kad L. 
D. S. išauginus iki 10.000 na
rių.

NAUJA L. D. S. KUOPA.
Philadelphia, Pa.

(P o r t R i c h m o n d)

Kovo 16 d. parapijos šv. Jur
gio Svetainėje susitvėrė LDS- 
kuopa. Vietinis klebonas kun. 
I. Zimblis pasakė gražią pra
kalbą ir paaiškino kaip mums 
čia yra reikalinga L. D. S. kp.

Toliau aiškino kokia svarbia c t
tsšdueti atlieka LDS. organiza- 
• Hja.

Po prakalbai J. Ramonas susi
rinkusių vardan išreiškė kle
bonui širdingą ačiū už gražų 
darbavimąsi mūsų parapijoje, 
paskui nurodinėjo kaip lais
vamaniai visokias pinkles tie
sia katalikams, tik tas 
dabar -nepavyks, turint 
dvasišką vadovą gerb 
Ig. Zimbi Į.

LDS. kuopa susitvėrė 
narių.

Valdybon išrinkta šios ypa
tos:

Pirmininkas — J. Ramonas. 
Vicg-pirm.—A. Čiurlionis. 
Fin. Rašt. — P. Hodelis.
Protokolų Rašt. — P. Pūkas 
Kasierius — V. Kuraitis.

Vytis.

)

CAMP MERRITT, N. J.
Nesenai iš Francijos Į šią 

kempe sugrįžo seržantas V- 
Vaškevičius. Puvo ten mū
šiuose ir daug vargo matė. Jis 
greit bus paleistas ir grįš namo 
j Newarką, N. J.

Seržanto draugas.
NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LDS. APSKRIČIO 4-TO 
SUVAŽIAVIMO PRO

TOKOLAS.
LDS. 4-to Apskričio Suvažia

vimas įvyko vasario 16 dieną 
1919 m-, lietuvių Šv. Roko pa
rapijos svetainėje AVebster str., 
Montello, Mass.

Suvažiavimą atidarė 1 vai. 
po pietų V. J. Kudirka Apskri
čio pirmininkas; maldą atkal
bėjo vietinis klebonas kun. A. 
Daugis, kuris taip-gi tarė ke
letą žodžių organizacijos nau
dai. Atsižadėjo nuo savo pa
skolos “Darbininkui.” Salė 

[subraškėjo nuo gausių delnų
Kun. F. A .Virmauskis. plojimų.

Misijos.
LAWRENCE, MASS.

Dviejų savaičių Šventos Mi
sijos bus šv. Prnciškaus Kata
likų Lietuvių bažnyčioje nuo 
30 kovo iki 13 balandžio. Pir
moji savaitė bus moterims, an
troji vyrams. . Nedėldieniais 
mišios atsibus šiomis valan
domis 7, 7:30, 9 11. Papras
tomis dienos 8, 8:30. Vaka
rais apeigos, tai 7:00- Ves 
misijas gerb. Tėvas Alphon- 
sas, C. P.

u z

ministračijos. Priimta gausiu 
delnų plojimu.

Padaryta dar keletas įneši
mų, bet į juos didelės atidos 
neatkreipta. Kunigui A. Dau
giui už suteikimą veltui svetai
nės, o 3-čiai kuopai už gražų 
priėmimą dėkuojama atsistoji
mu.

Sekantis suvažiavimas nutar- i 
tą laikyti Nashua, N. H.

Apskričio iždo stovis.
Nuo 1918 metu apskričio ižde 

buvo........... *................... $20.05
Iždininkui buvo prisiųsta 

v'iiau...................................2.10
Suvažia\ imo laiku pasimo

kė jo:
3-čia kp.. Norwood, Mass.

už 1919 m.............................1.75
k p., Montello, Mass. už 
191S m.................................1.30
k p., IVorcester, Mass. už 
1918 m................................. 2.25

26 kp. Rumford, Me., už 
1918 m ir 1919 m..............2.25

37 kp.. Leviston, Me., už 
1918 ir 1919 m...................2.90

o

i

$31.45
Išlaidos:

Už protokolui knygą........... 1.00
Už štampe? laiškams ....0.40

Ar jus jaučiate spėkų išsekimą? 
Ar silpsta jūsų atmintis?
Ar turite galvos skaudėjimą? 
Ar jus greitai susierzinate?

Partoglory
Žinomas sustiprintas yra ge

riausiu vaistu atsitikime ma
žakraujystės, nerviško nusilp
nėjimo, susierzinimo ir abelnai 
nerviškumo.

•Jei jums nereikia, tai pasa
kykite apie tai savo draugams 
ir giminėms. Jie bus jums dė
kingi. Bunka kainuoja $1.00. 
o 6 bonkos tik $5.00.

Adresuokite Į:

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

New York City.
3

J

Viso išėjo................... .$1.40
Naujosios Anglijos LDS. Ap

skričio ižde randasi pas kasie- 
rių p. M. Abračinską... .$30.05 

Pageidavimai:
Kad “D.” administracija 

goriau tvarkytų organo siunti
nėjimų. Pageidavimas parem
tas.

Suvažiavimas uždarytas su 
luti Ida 6 vai. vakare.

V. J. Kudirka, pirm.
A. J. Navickas, sekret.

10. Plačiau gvildenti “Dar
bininke” darbinink) klausimą, 
nurodyti darbininkų judėjimo 
tikslus (3-čia kp. ir 22-ra kp.).

1 1. Kad LDS. sudarytų arti
mesnius ryšius su r uitomis ki
tataučių darbininku organiza
cijomis (7-ta kp.). Priimta ir 
palikta Centro Val< ybai.

12. Atnaujinti “Darbinin- 
jke” skyrių “Iš po darbininko
plunksnos.” (2-ra lp.). Palik
ta literatiškos konisijos nuo
žiūrai.

13. Kad Centro Aaldyba pa
darytų kuopoms, klrios to pa
geidauja antspaiwas (3-čia 
kp.).

14. Kad N. A. LIS. Apskri
čio kiekviena kuopi i pasirūpin
tų surasti iki sekančio Apskri
čio suvažiavimo (liepos mėne
sį) po penkis nauįiF narius. 
(3-čia kp.).

15. Ar yra 
šaukti Amerikos Yetuvių poli-

. tiška seimą. Vbnbalsia’ nu
tarta, kad dabar toks seimas 

. nereikalingas.
' T.awrence’o

i<i -
pe* 
yra 
važiavimas užgyr* i 
lietuvių katalikų atsišauKimą 
ir nutarė šelpti s reikininkus. 
Aukas siųsti LDS.Centran 242 
W Broadwav, S. Joston, Mass.

A. F. Kneižis silkina dele
gatus nuo LDS. Gptro ir Ad-

Draugijos Tėmykit!

CHESTER, PA.
LDS. 19 kuopa ir sykiu T. 

F. 17 skyrius laikys susirinki
mą kovo-march 30 dieną, 2:30 
vai. po pietų po numeriu 622 
Morton Avė., Chester, Pa.

Visi nariai malonėkite susi
rinkti ir naujų narių atsives- 
kit.

Turime gana svarbių reika
lų aptarti.

CLEVELAND, OHIO.
LDS. 51 k j), bus svarbus su- 

.sirinkiinas nedėlioję kovo 23 
d. 12:30 vai. po pietų Goodrich 
name, 1420 E. 31-th Si. tarpe 
St. tarpe St. Clair ir Superior 
Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Bus skaitytas laiškas 
nuo LDS- sekretoriaus kas-link 
n e užs i mok ė j i mo p r i gul i nč i ų 

i duoklių ir kiti begalo svarbūs 
reikalai. Bus renkami darbi
ninkai dėl baliaus, kuris įvyks 
balandžio 27 d.

Kviečia LDS. 51 kp. Pirm.

I. Kuzas.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — .Tonas Adomavičius, 

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

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

104 Market St., Brighton, Mass. 
EIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas.

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

244 I> Street, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

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

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienj kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiaus 
naujų narių su savim atsivesti.

iš 17

o
Tad

jiems 
gabu 
kun.

visi nariai 
bus daug 
apie mūsų 
N c pa mirs- 
atsiveši..

ktopos delega- 
A Norkums aiškina a- 

• ..v.’-^uco stidka. kurian 
invelii i. ’ !’> nariai. S.t- 

javrencu

koks Mokavimas Kuopos Rašt.

HUDSON, MASS. 
Sueikite visi.

LDS 56 kp. bus mėnesinis 
susirinkimas 23 d. kovo nedė
liojo po num. 12 Cedar Str. 7 
vai. vak. Būtinai 
alsi lankykite, nes 
. varom -varstvnuj 
pradėta '-eik.;:!? 
kitę ir nauji] narių

Matas Pauphs, Rašt

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

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

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

Ai, ADOMAS A. iARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAiAU.
Až labai sirgau p*f 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirintoms pilvelio, rtslabnfjlmas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kino, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagiltos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubežlą. 
bet niekur negavau s«vo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikšta vau Salų taras vaistą, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inksą ir Rrtimatlzmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pridėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas iSsivalė. Nrfvai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko. <iegllal nebebadė po kratine. Viduriu rėžimas iš
nyko po nžmuSImnt dsą Ilgą. Bėgiu 3 mėnesią iigerdavau kas savai
tė po bute)} Salutara*. Blteria, ir po S mėn. savo paveiksle pamačiau 
tok} skirtumą kaip tirp dienos ir nakties. Dabar jaukuos smagiai ir 
esu linksmas Ir 1OCO tykią dėkavoju Salutaras mylistą geradėjui ir lin
kiu visiems savo draig«ms ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoSirdŽtal krelįtles prie Salutaras:
LALUTARAS, CHEMTCAL TNSTITUTION, J. B&ttrtaM, Prof. 
1707 So. H&lsted St, Telephone Canąl 6417, Chicago, UL

Jau Susitvėrė Lietuvių 
Statymo Bendrovė,

Su kapitalu $100.000.00. Lietuvių Statymo Ben
drovė gavo valdišką čarterį mieste Columbus, Ohio 
valstijoj. Lietuvių Statymo Bendorvė angliškai va
dinsis “The Lithuanian Building Company.”

Lietuvių Statymo Bendrovės buveinė (ofisas) 
bus mieste Cleveland, Ohio.

Lietuvių Statymo Bendrovės tikslas statyti na
mus ne tik Ohio valstijoj, bet ir visoj Amerikoje iš 
kur gaus užsakymą. kirkti ir pardavinėti namus, 
sutvers šakas ir išdirbinės visokią medžiagą, kas 
rišasi prie namų statymo, kaip tai: lentų pjoviny- 
ėm. plytnyčią ir tt. Suorganizuoti tose šakose a- 
.mi’nmsu' .. juo-- panaudoti prie darbo ant kiek 
msi> iii i;.'. .; ’r im Lietuva gautu laisvę, dali dar
bininkų ir užsakymų perkelti Lietuvon.

Tikslas geras ir senai lietuviams buvo reikalin
ga tokia Bendrovė kuri užsiimtų namų statymu ir 
štai jau yra. Beito lietuviams yra gera proga 
prie Lietuvių Statymo Bendrovės prisidėti nusiper
kant jos šėrų.

Vienas šėras $25.00. Galima pirkti nemažiau 
kaip 2 šėru Įmokant 10 dali jų vertės. Už šėrus 
priimam ir Suv. Valstijų Laisvės (Liberty) Bond 
sus.

Lietuvių Statymo Bendrovės nėra pasigyrimu 
ir savęs išgarsinimu, kad tas ir tas bus kada bet 
yra parodoma kad tuojau veikiama, dirbama, kož- 
nam šėrininkui, kožnam lietuviui matoma. Dar ne
spėjo susiorganizuoti Lietuvių Statymo Bendrovė, 
o užsakymų (orderių) jau turi už 50.000 dol., 
kada pradėsime dirbti, bus daug daugiaus. 
ir pelnas yra aiškiai permatomas.

Lietuvių Statymo Bendrovės Valdyboj yra vi
si žinovai, kurie gali tą darbą vesti ir padirbti ir 
yra pasitikimos ypatos. Prie to bus gal Įdomu 
matyti iš jų vardų, kurie yra šie:

1) B. Rakauskas, mokinys Architektūros namų 
statymo, Cleveland, Ohio.

2) Gerb. Kun. M. Cibulskis, Daytono Lietuvių 
klebonas, kuris prisidėjo prie pastatymo dviejų ba
žnyčių.

3) Gerb. Advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 
III., kuris buvo organizatorium Lietuvių Universal 
Statė Bank’o, Chicago, III. ir savininkas kėlėtos 
nuosaviij namų.

4) A. S. Kulbickaš, darbštus veikėjas Lietuvi^ 
Darbininkų Sąjungoje, Cleveland, Ohio.

5. S. Rodavičia, Rūtos Banko Sekretorius Ak
ron, Ohio ir namų statytojas.

6) A. Kanoverskis, dailydė, Cleveland, Ohio.
7) Jurgis Dubickas, kalvis, Cleveland, Ohio.
Valdyboj vietas užima šiaip: B. Rakauskas — 

prez., A. S. Kulbickaš — Raštininkas, Kun. M. Ci
bulskis — kasierius.

Užsakymus, pinigus ir kas neaišku,, informaci
jų klausiant arba amatninkai rašydami laiškus uždė
kite tokį adresą:

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio.



DARBININKAS

Vietines žinios
KUNIGAS J. AMBOTAS 

BOSTONE.
Hartfordo lietuvių klebonas 

kun. J. J. Ambotas į So. Bos
toną buvo atvažiavęs kovo 19 
dieną. Pagelbėjo prie misi
jų laikymo Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje kovo 19 ir 20 
dd. Taip-gi aplankė “Dar
bininko” Redakciją.

KATALIKAI DIEVUI TAR
NAUJA, O SOCIJALISTAI 
VELNIUI PATAIKAUJA.
Brighton, Mass. Vietos lie-l

tuviai katalikai, kaip geriems
krikšū imiims priguli, gavėnios
laiku prisilaiko nuo tuščiu
svietišku linksmybių ir sten-
gia>i i m-;a\;>m-i paskirtą laiką 

•ti savo dvasiniams rei-paš\ ę.-
kaiam:< aprūpinti.

Bau ■ylis Briglitonieėių važi-
uūja i mi-ijas Su. Bostonan, ku-
rio> i mko>i dabar Šv. Beiro
pavapi jos Bažnyčioje. Taip du
ro k a t ali kai.

iigiitoiio lietuviški soci-
,jali>l;. žinoma, maldos galy-
būs ir Dievo malonių nepripa-
žįsta. .iie Bažnyčion neina ne
tik ųavūnioje, bet ir papras-
tu lail<u. Bet kad užlaikius
socijal ištiško mokslo principus
ir atbulai pasielgti, ne Dievui
garbę duoda, bet velniui ]>a-
taikauja.

Kovo 20 d. socijalistai buvo
šokius lietuvių svetainėje pa-
rengę. Šokikų ne kiek ten bu-
vo susirinkę, bet socijalistai 
visvien patenkinti, kad tamsy
bių kunigaikščiui pasitarnavo 
atsakančiai ir pragaro gelmes' 
savo darbeliais pradžiugino.

Tai tokios pas mus tokelės.
Katalikas.

MISIJOS.
šv. Petro par., So. Bostone 

nuo 16 d. kovo (sekm.) iki 23 
kovo (sekm.). Misijas duoda 
Tėvas Alphonsas Maria iš Pa- 
sijonistų Kongregacijos. Už- 
kviečia visus

Kun. K. Urbana vyčius, 
Klebonas.

BRIGHTON, MASS.
Visų domai.

Cambridge L. Vyčių 18 
š veikalu “Valkata” Li

V<

SUSIRINKIMAS.
LDS. 1-mos kp. bertaininis 

susirinkimas įvyks kovo 23 d. 
1-mą vai. po pietų, Šv. Petro 
par. bažnytinėje svetainėje. 
Visi nariai malonėkite būtinai 
ateiti į susirinkimą ir nepa
mirškite atsivesti naujų nariii 
su savim. Kurie esat prisirašę 
prie LDS. 1-mos kuopos ir pil-( 
nai dar neįstoję, malonėkit a- 
teiti Į susirinkimą likti pilnais 
kuopos nariais. Nuširdžiai vi
sus kviečia

Z. Klapatauskas, 
Kp. Raštininkas

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

Specialiai Misijoms

.... 50c.

.. .$1.00

ą 
“Darbininko” Knygynas specialiai parūpino misijoms vi

sokių religiškų daiktų ir už prieinamą kainą.

Nusipirk gerą stiprų ROŽANČIŲ. “Darbininko” Kny
gyne galima gauti visokių rožančių nuo 25c. ir aukščiaus.

Škaplierių, medalikėlių, stacijinių kryželių ir tt.
Pastatomų ir pakabinamų Kryželių, kurie naktyje tam

siame kambaryje matomi ir taip visokių, pradedant nuo 25e. i

PAVEIKSLAI.
Įsigyk puikų Šventojo paveikslą, kuriuo papuoši savo 

namus. Tokius paveikslus gausite “Darbininke.” Ateik — 
pasirinksi.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

Į 
“DARBININKĄ.”

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandom:
Juo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

į(0*W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S B.

» Prie
1 I Nl

Lietuvis Dantistas < i

DABOKITE SAVO ŽINGSNĮ:
Šitas patarimas yra labai pa

prastas, ir labai mažai į jį do
mus atkreipiama, ir išsisuki
mai kiekvien.i dieną pasitaiko, 
o ypač šį mėnesį.

Nepraleiskite taip niekais 
bet tuojaus pradekite vartoti 
Trintu- I.inimentą!

Šitas vaistas tuojaus ims 
skausmus pa lengvini i, taip- 
pat laba: geras dėl reumatiz
mo. neuralgijos, lumbago, su
tinimo ir tt.

Galima gauti vaistinyčiose
už tą pačią kainą.

Triner Amer’man Elixir of
Bitter AVine geriausias vaistas ’ 
dėl vidurinių ligų, galvos 
skaudėjimo ir tt.

• Triner Ameriean Bitter To 
nic vaistas, kuris neturi sau 
lygaus, biskutį pabrango, ka- nytini chorą ir 
dangi ant jo uždėta taksai, o tvarką, 
norint užlaikyti jo rūšį reikėjo: kykloje. Tm 'būti mažiausia ke- 

I’alaikv-

turi pristatyti: 1, 
baigė nors pra-Į

N 
no tos vietos, ku- ■ 
;onininkavo ir 3, i i 
būti praktikuo ! 

!. y. gyventi su-' 
ėjimo taisyklių. ! 
i l ietą, siūloma !

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 27.

ŠVĘSTAM VANDENIUI KRAPYLAI.
STOVYLŲ vidutinio didumo ir už labai prieinamą 

A L D A 'K N Y G Ė S.

< ■

REIKALINGAS 
VARGONININKAS 

Lietuvių Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje, Homestead, Pa, 

Kandidates
Paliudijimą, jog 
dinį Bažnyti: -s muzikos kursą 
Paliudijimą •. eb< 
rieje ikiši<:'< .ar 
Kandidatas : ri 
jautis kata! 
lyg Katalib 
Norintiems 
trejopa pro? 

mm a :.
n įninka; 

j priedermiu.
kad vargom 
visose šv.
Viešpačiui 1 
jo priedm-mf 
t i \ įsose 
aplinkybės b ilžia su choru). 
Dalyvauti p ratinėse 
(giedotos šv. 
šermenys, šli lai

I

Į ( i

'f

i

•r. L’.Į
no..

M
(■(•i1

M
lai

11''

kaina.
.*

įfi
*

*•$TOfiso valandos: 10—12:30 rv-< 
? 1:30- G ir 6:30-9 P. MV

Y
M

T: ; .:.t!D;ii<-a 1S31 —\\\
<'ambridire 1235—J. 

it(TS.\S DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

■ cviltstĮi<inl'if)tin{;ų ligų. 
mm-u medicinos tnok.'lą Benino. 

• 54 M ai n Si.,
Cambridge-

OFISO VALANDOS
ir nuo 7:30 iki 8:30 vul. 
karais, nekėliomis nuo 12 
1 vai. po įlietų.

KITAS (HUSAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

\ i: 1 i vien VARGO- • 
. b jokiu kitokią’ 
Vismlos atmenant, |\ 
ik:.s gelbsti kunigui 

bažnyčios apeigose, 
viii garbę duodant, 

ritu n-a šios: 1, 1 lalyvau- 
vieš *' pamaldose (jeigu 

o
pamaldose

Mišios, egzekvijos, voje> aie vėliau 
. 3, Mokyti baž- į)llv0 Prūsuose, 
jame užlaikyti j 

4, Mokyti giedojimo mo- 1547

CAMBRIDGE, MASS.
-L Nekalto I’ras. l’aiie- 

• lūs švč. parapijos buvo baza- 
ro pabaigtuvės. Tame vaka
re buvo parengta vakarienė. 

; kul iai valgius aukavo šios ga- 
: spūdinės: Afrozina Sudintie- 
,nė, Katrina . Daugvietienė. 
Marijona Sundukienė. Klara 
Kasparavičiūtė, Juzefą Degu- 
tii'riė ir Magdalena Karvelie- 

; nū. Kiekviena gaspadinū bu
vo prirengusi savo vakarienę i 
atskirą kašiukę, kurios buvo 

i aukcionierių parduotos.
Tame vakare buvo išleisti 

i užsilikę daiktai: knygų spinta, 
(laikrodžiai žiedai ir k. d. Pel
no iš visų ineigų dar susidėjo 
apie $100-00. Praeitame ru
denį padarėm suvirs $2100.00. 
Todėl iš viso su bazaru uždir
bom virš $2200.00.

Viską žinąs.4. 41 
IUŽ PAČIOS SUMUŠIMA - 

KALĖJIMAN.
V. Sharkus, gyvenantis prie j 

Tudor gatvės So. Bostone, ne-Į 
gana to, kad nedavė savo pa
čiai ant pragyvenimo, bet dar 
ją smarkiai sumušė. So. Bos
tono Teismas kovo 19 dieną 
nuteisė Sliarkų vieniems me
tams kalėjiman.

Sharkienė į teismo salę bu
vo atėjusi su pajuodavusiais 
ir visa apdaužyta.

ir

i

“DARBININKAS,”
244 V/est Broadway, South Boston, Mass.

kainą biskutį pakelti, 
vaisiai lai geriausi turėti na 
muose.

Paklausk savo vaistininko a- 
pie šiuos vaistus! Josepli Tri
ner Company . 1333-1343 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

(Apgarsinimas)

KALBĖS KUNIGAS 
JONAITIS.

Briglitono lietuvių Tautos 
Fondo skyrius rengia kunigui 
J. F. Jonaičiui prakalbas ne
dalioj, kovo 23 dieną 3 vai. po 
pietų Lietuvių Svetainėje 26 
Lincoln St., Brighton, Mass.

Kunigas Jonaitis 
pie savo patirimus 
jos karės laukuose 
Lietuvos reikalus.

Brightoniečiai kviečiami Į 
kun. Jonaičio prakalbas skait
lingai atsilankyti.

kalbės a- 
Prancūzi- 
ir aiškins

DIDELĖS ČAMPIONŲ

Ristynes
Bus SERED0JE, 

KOVO-MARCH 26, 1919.
26 Lincoln St., Brighton, Mass 

Pradžia 8:15 vai. vakare.
Salė bus atdara nuo 7 vai.

Mass,
Nuo 1 Ik! 2j 

vp.! 
ik-i

■i________________________ _________ _____
i

Paieškau savo moteries Jievos, 
i Kalino gub., Raseinių pav., Jur
barko miesto. Aš palikau Lietu- 

girdėjau, kad ji 
Mano adresas:

Juozas Pranckaitis, 
Deiįvis Avė., Cor. North St., Į 
Grand Rapids, Mieli.

I

Dideles Prakalbos
Rengia

HSKK3&Lietuvii] Statymo Bendrovė 
(The Lithuanian Building Co.)

NEDĖLIOJĘ,
KOVO-MARCH 23 D. 1919.

GOODRICH HOUSE (NAME) 
1420 E. 31-th St., Cleveland, O.

Durys atdaros nuo 3:30 po 
pietų; pradžia 4:30 vai. Įžan
ga veltui.

Kalbės trys žymūs kalbėto
jai: Kun. V. Vilkutaitis, Cleve- i 
lando lietuvių Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, kun. M. Ci
bulskis iš Dayton, Ohio dide
lis darbininkų prietelius ir S. 
Rodą vyčius Bankos Rūtos sek
retorius iš Akron, Oliio.

Beto bus ir vietinių kalbėto- ( 
jų. Šias prakalbas rengia L. 
S. B. su tikslu, kad paaiški- i 
nūs visuomenei kokią naudą 
gali padaryti suvargintai tėvy
nei Lietuvai ir kaip ateityje 
gali daug prisidėti prie pake- ( 
limo pramonijos.

Ypatingai labai daug gero 
gali padaryti žmonėms darbi
ninkams.

— ; .r -

PIRMO > KLESOS

DANTISTAS
I 5 
ii

Tie du ' turios lekcij< < (savaitėje.
* > ti esanti vaikį chorą ir ji sulyg 

aplinkybių toltilinti ir jame tvar
ką užlaikyti.

ANTRA PR<|POZICIJA: Užim
ti vietą kairį) VARGONININ- 
KAS-MOKYTt VAS. Vargoninin- 

! ko priedermė: ^os pačios kaip ir 
; pirmoje propo 
JO PRIEDER 
kasdien nuo fl 
landai po piet

Į iki 1-mai) išskį-iant sekmadienius, 
( šeštadienius ir švenčiu dienas, mo- 
i kyti vaikus lietuviškai skaityti ir 
rašyti ir katėk: 
tvarkos mokys loję.

I TREČIA PROfOl 
t i vietą kaipo 
KAS-ZAKRISTU 
gi vargonininko 
pačios kaip pin oje propozicijoje. 
ZAKRISTIJON*. PRIEDERMĖS 
YRA ŠIOS: 1, Užlaikyti tvarko
je ir švariai visfe rūbus ir indus 
(kuriuos svietiškai gali palytėti), 
vartojamus Bažiyčios pamaldose.
2, Užlaikyti švaitai visą bažnyčios 
vidų (taip-pat iakristijas, alto
rius, ir apie altorius ir vargonų 
galeriją). 3, I šlaikyti švariai ir 
tvarkoje pobažii/tinę svetainę. 4, 
Užlaikyti švaria bažnyčios ir mo
kyklos kiemus. 5, Švariai užlai
kyti mokyklos vdų (visus kamba
rius). 6, Patanfiuti kunigui Šv. 
Mišių ir kitų aitigų ir pamaldų 

j laiku (Šv. Sakraoentų dalinimas).
7, Mokyti vaiku: tarnauti prie šv. 
Mišių.

PASTABA: kplinkybėms spi-

t

I

< ijoje. MOKYTO- ( 
/ES YRA ŠIOS: 
vai. ryto iki 3 va- ( 
[pietūs nuo 12 vai. į

zmo sulyg esančios

Paieškau Onos Pranyeios, Kau
no gub., Ukmergės pav., Taujėnų 
par., Užlipusio kaimo. Meldžiu 
jos pačios ar kas kitas pranešti 
šiuo adresu:

Jieva Pranaičiutė,
44 Ilunting St., Somerville, Mass.

I

>

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai 
geriausiais

naują
Visą darbą

be skausmo, su 
prietaisais, su 
išra imu.

gvarantuojame. ■
i!
įl
’ *
i I
’ i

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

PRIE DORCHESTEK ST.:

Valandos
nuo 9 va!, rytas
iki 8 vai. vi k irę.

i
Nedaliomis 

ūqo 10 vai. ryt* r 
Iki 4 v*l. vakare. ’

(
_____________

PARSIDUODA PIGIAI
TONIKO DIRBTUVĖ

Parduodu geriausią dėl biznio
TONIKO DIRBTUVĘ. Daug lie-

j tuvių ir lenkų pirkėjų. Gera vie- 
: ta dėl lietuvių. Parduodu iš prie
žasties ligos. $2.500 cash, o kitus 
ant labai lengvų išlygų. Atsišau- 

j kitę j 31 Honghton St., Somervil
le, Mass. Netoli Inmau Sųuare. 
Tel. Somerville 6290.

Te! So. Ronton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadtvay, So. Boston.

POZICIJA: Užim 
' VARGONINTN 

JONAS. Čion ir- 
i priedermės tos IRisis JUOZAS ŠIMKUS, lie

tuvių čampionas, kuris yra ap
važiavęs visas Suvienytas Val
stijas. Sutiko ir pergalėjo daug 
gerų ristikų ir niekados nebu
vo

ANT PARDAVIMO.
Namas su 8 kambariais, 2 2-jų 

šeimynų. Rendos po $16.00. 
Parduosiu už $1500. Įmokėti kiek 
kas išgalės, nes aš 
parduoti šį mėnesį 
ant farmų.

Namas visai arti
dirbtuvių. Norintieji pirkti atsi
sukite nuo 5 vai. kiekvieną vaka
rą arba nedėliomis. Adresas: 20 
Washington PI., Hyde Park, Mass.

Vieša Padėka Lietuvių Rakan-1 
dų Krautuvei, So. Boston, 1 

už knygų spintą.
Apart vietos duosnių žmo

nių rados ir keletas pašalinių, 
kurie gausias aukas davė mū 
sų forams. Bone žymiausia iš 
pašalinių auka buvo tai knygų 
spinta, kurią aukavo Lietu
vių Rakandų Krautuvė So. 
Boston, Mass. Už tą spintą 
surinkome $44.00. Toji spin-

i ta suprantama nebuvo tiek ver
ta, ale vis-gi buvo gausi auka 
iš krautuvės. Iš svetimtaučių l 
tokių aukų nesam gavę. To
dėl norime viešai padėkavfiti 
Lietuvių Rakandų Krautuvei 
So. Boston. Patariame reika
laujantiems namų rakandų 
pirkti toje krautuvėje.

Kas tą spintą laimėjo?
Mat atkeliavo iš So. Boston 

ir vėl turės ten grįžti. Ją lai
mėjo p-lė J. Pečikoniutė, 103 
Sixth St., So. Boston, Mass. 
Minėta panelė gali ją atsiimti 
arba norinčiam parduoti. Bi
le kada lai kreipiasi prie gerb. 
kun. Frano Juškaičio, jis ati
duos arba jei norės kitam par
duos, o pinigus perduos jai.

Fėrų Komitetas.

IŠKILMĖS BAŽNYČIOJE.
Cambridge, Mass. Kovo 23 

d., 9 vai. ryte, atsibus šv. Juo
zapo pašalpinės dr-jos iškil
mingos šv. Mišios, kurias at
laikys gerb. kebonas kun. Pr. 
Juškaitis. Tos dr-jos konsti
tucijoje yra įstatymas, kad ant 
metų nors kartą atsibūti] už
pirktos Mišios.

Ši d r-ja yra viena iš skait
lingiausių. ir turtingiausių dr- 
jų Cambridge, Mass.

Narys Juozapas.

BRIGHTON, MASS. 
Viešas pranešimas.

Šiuomi prašome visų vietos 
ir apielinkės draugijų nereng
ti jokio vakaro ant gegužio 10 
d. Tą vakarą A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos 41 kp. parengė 
teatrą So. Bostono A. L. R. K. 
Pilu. Blaivininki] 49 kp., kurį 
atloš veikalą “Palocius Ežero 
Dugne.” AMS. 41 kp. Valdyba.

IŠĖJO “KANKLĖS.”
Miko Petrausko muzikos 

leidiniai “Kąųklės” išėjo už 
lapkritį ir gruodį 1918 ir sau
sį, vasarį ir kovą »1919 m. 
Telpa juose noktumas “Ačiū” 
—žodžiai Adomo Jakšto; Me
tai po metų” — žodžiai Lindo 
Giros ir duetas “Eglės ir Žal
čio” iš dramos “Eglė Žalčių 
Karalienė”; muzika Miko Pet
rausko.

BUS KONFERENCIJA.
Nedėlioj, 23 Kovo-March, 

1919 m. kaip 2:30 vai. po pie
tų, Lietuvių Svetainėj, ant 
kampo E ir Silver gatvių, So. 
Boston, Mass.

Ši konferencija yra šaukiafha 
dėl užtvirtinimo arba atmetimo 
visų nutarimų iš pereitos kon
ferencijos kaslink šaukimo Vi
suotino Seimo dėl sušelpimo 
Lietuvos maistu ir apdarais. 
Todėl visi, išrinkti draugijų 
atstovai, komitetai ir pavienės 
vpatos malonėkite pribūti ant 
šio svarbaus susirinkimo idant 
būtų galima visiems gerai ap
kalbėti visus reikalus.

Tai-gi visų užduotis pribūti 
ant tos svarbios konferencijos.

Konferencijoje visi turės ly
gų balsą, ar įgaliotas nuo drau
gijų ar ne? Kviečiame visus 
vadovaujančius žmones į šią 
konferenciją, be skirtumo par
tijų ir tikėjimo, nes šelpimas 
Lietuvos badaujančių nereika
lauja partvvišknmo, bet tikri] 
Lietuvos sūnų dirbančių dėl la
bo ir gerovės Lietuvos nuo ka
rės nukentėjusių.

A. Ivaškevičius, 
Pirmininkas.

m

pergalėtus.
JUOZAS ŠIMKUS

------ su-------
JOE PERRELLI

Italų čampionas ir nešiotojas 
čampioniško diržo iš Europos.

JAUNAS GATCH
------ su-------

JAUNU ACHENSMITH

MIKE MOLIEJUS
----- su------

A. ČIA AUGUSIU 
iš South Bostono.

VISI IKI PERGALĖS. 
PUIKUS PRIRENGIMAS.
Tikietai po 50c., 75c. ir $1.00 riant, reikalingįe permainos da

romos vientik 1 ebono parėdymu.
GERBIAMI

KAI, norintieji
vienos iš viršps iymėtų trijų pro-

1 pozicijų, teikis ės atsiųsti reika-

ypatai.
Galima gauti pirkti pas:
PETRĄ J. AKUNEVIČIŲ,

258 Broadway, 
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ KOOPERACIJOS laujamus paliūc 
KRAUTUVĖJE, kiek reikalauja

’ 24 Lincoln Street, gose nesutiktume,
Brighton, Mass.

Visus širdingai kviečiame.
RENGĖJAI.

JI VARGONIN- 
LŽimti vietą pagal

būtinai turiu ( 
ir išvažiuoti!

I 
prie karų ir

TEL. 8ACK BAY 4200

Reikalinga 15.000 naujų skai
tytojų ‘ ‘ Darbininko ’ ’ dienra
ščiu įsteigimui. i

Tokių prakalbų Clevelande į 
dar nėra buvę.

Pasinaudokite proga atsilan-1 
Rydami į šias taip svarbias pra- ■ 
kalbas.

Širdingai kviečia
L. S. B. Komitetas.

?=Qj
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DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynoe 'P/do visokias Baras
1-3 P M. 7-SP M Priskiria Akintai.

419 Boylstou St. Boston, Mass.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTE

2-4 PO PIETŲ

6-8 VAKARE

Jefferson st, 
NEWARK. N J.
Telefoną. ^68

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su
virs 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, 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 jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys veidą 

TYRU, 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 sląat 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

jimus ir pranešti, 
ilgos. Jeigu išly- 

__ _______ _ , paliudijimus
, apsaugotu laiški atsiųsiu atgal. 

Kreipkitės šiiO antrašu:
Kun. S. J Čepananis,

206 E. Foirteenth Avė., 
Homesead, Pa.

i

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. 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 40 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. ba
landžio 3:30 vai. po pietų.

Atsakantis VARGONININKAS 
paieškau vietos. Kuriam iš gerb. 
klebonų reikdingas, meldžiu 
kreiptis:—

“Darbininke” Adm., N. B.
242 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALIUGA MERGINA 
dirbti krautuvėje (store). Tu
ri mokėti geni angliškai. Už
mokestis gera 

Frank I 
301 D St., !

Ivanauskas,
». Boston, Mass.

Paieškau salo pusbrolių And
riaus Vinicko i? Laurino Balčiū
no Vilniaus gulį 
tys, o jeigu ne, 
lonėkite praneš 
dėkingas.

Jonas
98 Tremont

Atsišaukite pa
tai kas žinote ma- 
i, o aš būsiu už tai

inickas, 
Lawrenee, Mass.

VYRAI IR MOTERYS į
Kurie sergate kroniškomis, nervų", kraujo, skūros arba ko s 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- < 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- ® 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- 0 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 0 
pasitark su manim. fi

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko : 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- H 

j terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo t 
j budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė-Į 

kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- į 
I dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- į 
| įėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik Juojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 

i gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus, 

j DR. GIBBS I

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

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

Bell Phone Dickinson 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Phiiadelphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas-,
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 
Nedėliotais iki 4 no piėtu. U

f
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