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Per pastarąjį sukilimą Ber
line Pulyg vėliausią žinių už
muštu buvo 450, o sužaistą a- 
pie 1.000.

i

Čeko-Slovakijos rubežiai jau 
nustatyti, tik dar nepaskelb
ti.

Korėjoj visuose miestuose ir 
sodžiuose apvaikščiojama ne- 
prigulmybės paskelbimas.

Pradžioj balandžio mėnesio 
Vokietijos Kareivių ir Darbi
ninkų Tarybos turėjo suvažia 
vimą.

Japonija taikos konferenci
joj pagrūmojo, kad pasitrauks, 
jei jos tulns reikalavimus ne- 
išpildvs.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikttis, 
kad tautos dora, bujotą ton, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.

i

VOKIEČIAI SMARKIAI 
PROTESTUOJA.

Pėnnsvlvanijos valstija sam
dys 60 000 darbininką prie ke
lią statymo. Tam dalykui bus 
išleista $1004)00.000.

Trys S. V. senatoriai King
(So. Dakota 

labai karštą lenką, didelį kor- ir Fletcher (Florida) lakiojo 
tų mėgėją. . orlaivyje virš Washingtono.

Šį mėnesį prez. AVilson keti
na aplankyti Belgijos sostinę. 
Dabar taisoma palocius, kur 
jis apsistos.

Valdžios samdymo biurai 
skelbia, jog visose Suvienyto
se Valstijose nedarbas didina
si. Bedarbių esą 373.000.-

Vokietijos laikraščiai rašo, 
jog per pastarąjį bolševikų su
kilimą Berline nuostolių pada
ryta už 512.000.000 markių.

Franci jos valdžia pasiūlė 
Brazilijai pirkti tūlas karės 
reikmenas.

nuversta.

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

Egipte maištai apsistojo, ša 
ns pradeda aprimti. '

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

“DARBININKAS,”
242 Broadwav, So. Boston, Mass.
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liga, 
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Lenkai gal negaus Dancigo

Ukrainiečiai atėmė iš lenkų 
Galicijos sostinę Lvovą. At
kaklūs mūšiai tarp lenkų ir 
ukrainiečių ėjo per pastarą
sias penkias dienas. Galop len
kai neatsilaikė.

Iš pradžios talkininkų komi
sija norėjo abi pusi sutaikinti. 
Nepasisekė ir mūšiai atsinauji
no. Paskui Augščiausioji Tal
kininkų Taryba išleido perser
gėjimą, kad sustotų mušusis. 
Tas ir-gi nieko negeliavo.

<upas G. Gąllaglier Detroito 
naują dvasišką vadovą, 

žymus publicis- 
didis vi- 

ąaudingų organi-

ATSIŠAUKĖ I STREI
KININKUS.

Brigadier-gen. llines atsišau- 
į streikuojančius priepiau- 

i darbininkus, kad susitai- 
nes savo streiku truk-

Itaiijos delegatai taikos kon
ferencijoj pasakė, jog apleis 
konferenciją, jei Italijai ne
bus pripažintas Fiume mies
tas. Tą miestą savinasi .Jugo
slavai.

Radek, Rusijos bolševikų pa- 
siuntinis Berline, suorganiza
vo Vokietijoj 25 bolševikiškas 
organizacijas.

bolševizmui ir aidoblizmui.

BRAVORNINKAI PRADE
DA KOVĄ.

Suv. Valstijų bravorninkai 

nori išgelbėti savo biznį ir skel
bia. kad įvedimas prohibicijos. 

esąs priešingas šios šalies kon
stitucijai. Tokį klausimą ga
li išrišti tik Augščiausysis Suv. 
Vah-tijų Teismas. Tai bravor
ninkai ir pradėjo rūpintis, kad 
ta dalyką įnešti į Augščiausią-

savo ji Teismą.
I '

Vokietijos valdžia atidavė 
talkininkams paskutinius 10 
submarinų.

PETROGRADAS PAVO
JUJE.

.<<•
: kų
kinių,
do kareivių gabenimą iš Fran- 
cijos. Darbininkų organizaci
ja pasižadėjo prigelbėti val- 

i džius reikaluose.

Paryžius, kovo 22. Esto 
nų-latvių veikimas prieš bolše ! 
vikus taip pasisekė, jog Pet-j 
i-ogradas ■ atsirado pavojuje, j 
Leon Trocki, bolševikų karėsi 

ministeris įsakė mobilizaciją 
visų vyrų iki 46 metų am

žiaus.

Dėl pačio veikaliuko išpil
tai daug trukumų bu 

Publika užsilaikė nerim- 
Lošimo metu darė

Bolševikai Kaune nors po a- 
reštų taip viešai nesirodo, bet 
vis dėlto nenustoja dirbę. Sam
dosi įvairius darbininkus, ren
gia savo miliciją ir tt. Šian
dien, atėjėsi redakciją vienas! 

darbininkas, pasakojo, kad 
bolševikai siūlę jam po 800 
markiu i mėnesi, kad šis jiems! 

pranešinėtų, kokie butai ūži-1 
marui valdžios ištaigų ir kokios ! 
įstaigos kur apsistoja. Apie! 
vidaus valdžios darbus jiems į 

girdi labai gerai esą žinoma iš; 
pirmų šaltinių.

i

I

S. V. Kuro administracija 
į pataria užsisakyti anglis atei
nančiai žiemai.

Suv. Valstijų valdžia sutei
kė Italijai naują paskolą. Pa-1 
skolino $75.000.000. Iš viso: 
Amerikos valdžia yra paskoli- 

i nūs talkininkams $8-932.410.- Į 
| 660.

I _______

Sausio 26 d. miesto teatre 
laivo L. K. M. draugijos vaka
ras suruoštas mergaičių ūkio 
mokyklos naudai. Žmonių bu
vo pilnas teatras. Loterijos,
kuri ir-gi buvo surengta. išpir-| 
ko visus bilietus. Matyti pel
no bus nemaža. Gaila tik. kad 
daroma šokiai tokioje menku
tėje salėje, kaip teatro, ii- iš
eina ne šokiai, bet koks tai 
grūdinius ir tūpčiojimas vieto
je. Dėl pačio veikaliuko išpil

dymo 

vo. 
tai. 
pastabas.

U
“Entered as seeond-class matter 

Sept. 22, 1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3, 1879.”.
Tel. So. Boston 620

MESKITE ATSUS DARBUS ,reikalai jau pu 
ŠALIN, 0 RAŠYKITĖS

PO PETICIJA.

Visos kolonijos dabar t 
mesti visokius kitokius visuo-! 

meniškus darbus, < 
prisirengti prie balandžio 12 
ir 13 dienų, kuomet visi turė
sime padėti savo parašus po 
reikalavimu Lietuvai neprigul- 
mvbės. Privalo pasirašyti vi- 

kas gyvas — vyrai, niote- 
merginos, bernaičiai ir 

mergaitės. Visi Jie jokio išė
mimo.

Taikos Konferencija netru
kus riš Lietuvos likimą. Tai 
turime sušukti, kad išgirstų 
mus visas pasaulis, kad Lie
tuvos teisingus reikalavimus 
pamatytų visas civilizuotas pa
saulis. Civilizuotų tautų vi
suomenės opiniją pakreipsime 
į savo pusę ir tuomet tos opi-j1.' 

• nijos nenustelbs nei lenkų im-j 
periailstai, nei rusų bolševikai,! 
nei kitokie mūsų neprieteliai.! 

Prieš tą opiniją negalės eiti
i Taikos Konferencija.
Broliai ir sesers, išmušė va
lda. kurioj mūsų likimas; 

amžiams Ims nulemtas. Dabar 
tai laikas mums padaryti di-! 

džiausiąs pastangas ir surikti 
pasauliui apie mūsų teisingus 
reikalavimus.

Tad pakelkime balsą. Lie
tuvos valdžios atstovai Pary
žiuje, mūsų veikėjai AVasliing- 
fone stovi ant sargybos Lie
tuvos reikalų ir mato kas rei
kia daryti. Turi iš svetim
taučių gerų patarėjų. Mums 
tik reikia klausyti ir pildyti, 
ką jie nurodo. Nors Lietuvos

iškelti.
į jau lenkai net i reikala-

■ ve Lietuvos. <> tik reikalauja 
. i Vilniaus, bet vos tik pereita 

uri1 • t v •
I savaitę Bostono dienraštis lle- 

v_ ... i raki paskelbė, kad girdi Lietu-
o žiūrėti, kad i . ■ ... ’ , ° ,, ,

. , ... . J va tai tik vardas. Dar daug
i yra tokių, kurie taip mano, 
į daug mūsų nejirietelių nori už- 
| slopinti žinias apie mus, sako, 
j kad lietuviai nenori su lenkais 
j dėtis, kad vokiečiai sukurstė 
I saujalę lietuvių agitatorių ii' 

įtik jie šaukią prieš lenkus 
reikalaują neprigulmybės.

Dabar Lietuvos likimo išri ! 
Išimo išvakarėse parodvkime. 
į kad lietuvių liaudis, darbiniu-: 
kai reikalauja neprigulmyl>ė< 
lir nenori svetimo jungo. Pa 
j rodykime visam pasauliui didį 
susipratimą ir susiklausymą, 
kad po dviejų savaičių rengi- 

: mosi taip susiorganizuojame, 
; jog })er dvi dieni surenkame 
milijoną parašų.

Tad broliai darbininkai ir se
sers darbininkės darban. Vi
sose kolonijose tuoj sutverki
te komitetus. Greit visur gau
site blankas. Turėkite nusi- 
skyrę vietas, kur atėjus balan
džio 12 ir 13 dienoms priminė
site žmones rašytis. Turėkite 
parašų rinkėjus.

Padarykime prieš visą pa
saulį tokią demonstraciją, ko
kios nebuvo nuo pasaulio pra
džios.

Lietuvos žmonės nesigaili 
savo kraujo tėvynės gynimui, 
mes čia nesigailėkime juodylo 
padėti savo parašą.

Pakelkime balsą, nuo kurio 
sutruktų visos pinklės mūsų 
neprietelių.

E T R O I T. M I C H I G A N.
L i n k s m a naujiena.

d. .Jo Malonybė Vys! 
likų parapijai paskyrė naują dvasi"' 
siems lietuviams gerai žinomas! žyn.. 

tas. ” Draugo” ir ” Darbininko” buvęs redaktorių 
suoiucnės veikėjas ir organizatorius kėlėtos 
žarijų geri), kun. Fabijonas Kemėšis.

Ant rytojaus nedėlioję po pamaldų parap. svetainėje dėt- 
roitiečiai su dideliu entuziazmu trumpai bot labai nuoširdžiai 

pasveikino savo naują ganytoją. Pasirodžius ant estrados gerb. 
klebonui. parapijonų pasveikinta, gausiu delnų plojimu. Pas
kui vardan lietuviu katalikų pasveikino p. L. Vinalis nuo vi
sų parapijom,!, mažas E. Perminąs įteikė naujam mokytųjų! 
puikų gurbą gėlių. Vėliaus parapijinis V veją ('boras padai

navo Ilginusių Ve'u ii- Lietuvos Himną. Po trumpam prog- 
ramėliui prakalbėjo į susirinkusius pats gerb. kun. F. Kemė

šis. ragindamas užmiršti visus buvusius nesusipratimus ir 
lindai.
siškam Vadovui

UŽGROBĖ GINKLUS.
Airių Sinn Feineriai ties 

Dublinu buvo užpuolę ginklų 
sandėli. Įveikė 40 kareivių, 
kurie saugojo sandėlį ir paėmė 
SO šautuvų.

Vievio kl'bonas. sako, su 
bolševikais mokėjęs susigyven
ti. fet Žadių kleboną jie vi
siškai apiplėšę: atėmę pinigus, 
ark':. pora kąrvių ii' dar daug 
ko.

I i ;s !i; apylinkių ūkininkų 
bolševikui daug atėmė geres
nių arklių, bet menkų neimą.

Bolševikų pafrontėje viskas 
j brangio brangsta, nes čia pil- 
j na žydu šmuklerių. kurie vi

sa penka ir veža bolševikams 
Lentvaravan ir Vilniun.

Žmonės yra išsiilgę gerų lai- 

kraščių. nes iš Vilniaus gau-

1 namo 
į ti nenori.
straipsniais. bet

Bolševizmą 
su “ išpaniška 
pereisiąs, kaip ir toji 
nors laikini!!, žinoma, 
vargo galįs padaryti.

Daugelyje miestelių 
po du komitetu, kurių 
klauso L. V. Tarybos, k 
Kapsuko valdžios. Antrasis 
komitetas paprastai pasitenki
na tuo. kad kiek galima truk
džius tikrojo komiteto darbus.

(“Tiesos Kardas”)

PERVERSMĖS VENGRIJOJ.: Talkininkių Augščiausioji
T) , . . Taryba išnaujo persergėjo len-Pereitos savaites pabaigoj'. TT. . -..................... ..... r ’ i kus ir Ukrainiečius. Patarė 

'....................iyk0 . ^versmes. fcai. .
valdžioj. Buvusioji valdžiai
su grafu Karoliyi tapo nuvers
ta ir valdžios vadžias paėmė į 
savo rankas kraštutinieji soci
jalistai, kurie jungiasi su Ru
sijos bolševikais.

Naujoji raudona valdžia iš
leido proklemaciją, kurioj pa
skelbia, jog valdžia pereina į 
proletariato rankas, kad pra
dės vykinti komunistišką so
cijalizmą, kad eina išvien su 
Rusijos bolševikais ir su jais 
daro karinį susivienijimą.

Toji žinia atsiliepė į visą 
Europą, o labiausia į Vengri
jos kaimynus. ,Čeko-slovakų 
valdžia paskelbė mobilizaciją. .

Rusijos raudonoji gvardija 
einanti į Vengriją esanti jau 
ant linijos tarp Brody ir Sta- 
nislav. Už poros savaičių ji 
bū. ianti Budapešte.

KUN. F. KEMĖŠIS,
Atgaivintojas ir budintojas Amerikos lietuviu katali-i 

kiškos visuomenės, stiprintojas ir rėmėjas katalikišku įstai
gą ir organizaciją ir įžymiausias Amerikos lietuviu veikėjas 
Tautos ir Bažnyčios dirvose dabar paskirtas klebonu Det
roito, Mich. lietuviams. Kun. F. Kemėšis yra LDS. dvasiš
ku vadovu.

Popiežiaus paliepimu vokie
čiai sugrąžino bažnytinius dai
ktus. paimtus iš Franci jos baž
nyčių. Už tai francūzai labai 
dėkingi Šventamjam Tėvui. 

Kai- Paryžiaus kardinolas Amet- 
te buvo pas popiežių ir santi- 
kiai tarp francūzų ir Apaštališ
kojo Sosto labai pagerinti.

Bėrlino laikraštis Vonvaerts, 
kurs yra pusiau-oficialis val
džios organas, atvirai rašo, jog 
Vokietijos valdžia atmes tai
kos išlygas, jei jos bus persun
ktos.

Kopenhagen, kovo 22.—Ber- 
lino laikraščiai smarkiai pro
testuoja prieš ketinimą taikos 
konferencijos duoti Lenkijai 
žemės juostą per Vokietiją pa
lei Vislą iki Baltikos su Danci
go uostu.

Laikraštis Zeitung am Mit- 
tag sako,* kad nėra abejonės, 
jog vokiečiai ginkluota pajėga 
priešinsis lenkų kariuomenės 
išsodinimui į Dancigą. Theodor 
AV’olff laikraštyje Tageblatt 
rašo, kad jei lenką kariuome
nės nebus galima neįsileisti į 
Dancigą, tai jokia vokiečių 
delegacija neprivalo važiuoti į 
taikos konferenciją. O laik
raštis Germani a rašo, kad jo
kia Vokietijos valdžia nepasi
rašytą po tokia taikos sutarti
mi, kuri talpintą išlygas dabar 
taikos konferencijos , nustaty
tas.

GAL ATMAINYS.
Paryžius, kov.o 22. — Talki

ninkų Taryba svarstė davimą 
Lenkijai žemės juostos per Vo
kietiją iki Baltikos su Danci
go miestu. Delegatai buvo su
sirūpinę. Ta juosta būtų 60 
mylių pločio ir inimtų 1-500.- 
000 vokiečių. Anglijos pre
mjeras Lloyd George pasakė, 
jog atskėlimas tiek vokiečių 
nuo Vokietijos gali būti prie
žastim naujos karės. Prez. 
AVilson ir-gi nėra pakrypęs pri
tarti tam pienui. Tai komi
tetui vkurs tyrinėja lenkų klau
simą ir rubežius, pavesta per- 
nagrinėti tą dalyką.

Laikraštis Boersen Zeitung, 
Vokietijos pifliguočią organas 
rašo, kad talkininką padiktuo
tą taiką Vokietija atmes. Ra
šo: “Negalimos išlygos turi 
būti atmestos dėlto, kad jos 
negalimos.”

Varšavoje lenkų laikraščiai 
patenkinti nustatytais rube- 
žiais su Vokietija. Rašo, kad 
karščiausiu dabar reikalu yra 
išrišti likimą Tesckeno, kurį 
čekai savinasi, Lvovo, kurį 
ukrainiečiai savinasi ir Vil
niaus, Lietuvos sostine. Lenkai 
nerimauja, kam taikos konfe
rencija tuos miestus pripažįs.

Portugalijos valdžia reika
lauja karės kontribucijos $600.- 
000.000. Ji dalyvavo karėje.

Vokietijos ramieji socijalis
tai, neprigulmingieji socijalis
tai ir spartakai užvedė di
džiausią laikraštinę kovą. Ker
tasi tarp savęs su didžiausiu 
intužimu. Ta kova paaštrėjo 
po nuslopinimo spartakų maiš
to.

BOLŠEVIKŲ PAFRONTĖJE.

Tš Vilniaus į Kauno pusę bol
ševikų būriai eina geležinkelio 
linija. Jau pora savaičių, 
kaip jie yra pasiekę Žąslius, 
bet toliau negali eiti, 
šedoryse ir Žiežmariuose dar 
tebestovi vokiečiai.

Iš Žaslių bolševikai neseniai 
atsiuntė Kaišedorvsna apie 60 
nuginkluotų vokiečių kareivių, 
kurie, kaip sako norėję pasi- Federacijos atstovas Woll pa
duoti bolševikams ir eiti su sakė, kad Federacija yra prie- 
jais drauge, bet tie jų nepri šinga sociįalizmui, sovietizmui, 
ėmė. Nuginkluotus savo drau- 
gus Kaišedoriškiai vokiečiai 

nuvil-
mušė 

šautu- 
rodos,

PRADEDA SUSITAIKINTI.

Anglijoj buvo pastatę reika
lavimus mainieriai, geležinke
lių ir transporto darbininkai- 
Tie darbininkai buvo pasiren
gę streikuoti,, jei nebus išpil
dyti ją reikalavimai. Dabar i 2   :i  v.  
nes ant svarbiųjų punktų jau 
susitaikinta.

baisiai sumušė. Mušė 
kę, tiesiog pusnuogius, 
lazdomis ir atgrįžtais 
vais. Daugeliui ją, 
bus galas.

Kairioji Kaišedorių
čio pusė, skaitant nuo geležin
kelio linijos, • kuri veda • iš 
Vilniaus į Kauną, dar beveik 
nemato bolševikų. Jų net g’ 
Trakuose jau nebėra. Čia jie 
vieną karainta (Novicki, kuris i ,kitįsvk nflkl karaimu vardu •*>«*<> "•’?*
ištikimybę L. V. Tarybai) pa
skyrė komisaru ir pasitrankė 
Lentvaravan.

Vievio .komisaru bolševikai ______
uždėjo galenteminką Savickį,! (Utah). Sterling
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Eina iš So. Boston’o utarmn- 
kais, ketvergals ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)
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Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
ciation of Labor.
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“DARBININKAS,”

SLEŽEVIČIAUS KABINE
TAS NETURĖJO PASITI

KĖJIMO.

Ministerių permainos vals
tybėse nebūna be svarbių prie
žasčių. Lietuvoje nesimaino 
ministeriai be svarbių priežas
čių. Ir mes amerikiečiai, ir 
Lietuvos žmonės norime pa
stovumo valdžioje. Mes kri
kščionys - demokratai rėmėmc 
liberališką prof. Valdemaro 
kabinetą, nieko prieširfgo ar 
peiikančio nesakėme nei. prieš 
Sleževičiaus socijalistišką ka
binetą. “Tiesos Kardas,” Lie
tuvos krikščionių demokratų 
organas, sausio 29 d- š. m. ra
šydamas apie ministerių nesu
tarimą su Valstybės Taryba 
parašė: “mes norime tik vie
na, kad sutartinis V. Tarybos 
ir Laikinosios Vyriausybės dar
bas Laikinosios Konstitucijos 
pamatais tęstųsi kaip galima 
ilgiau mūsų krašto labui.”

Bet buvo didelių priežasčių, 
dėl kurių Sleževičiaus kabine
tas neturėjo pasitikėjimo. Že
miau perspauzdiname ilgoką 
straipsnį iš “Tiesos Kardo,” 
sausio 28 d. laidos, kur matosi 
delko Lietuvos visuomenėj kilo 
nepasititenkinimas ir neužsiti- 
kėjimas Sleževičiaus kabinetu. 
Gal buvo ir daugiau priežas- 
či, dėl kurių jis atsistatydino, 
bet žemiau nurodomos yra gan 
svarbios. “Tiesos Kardas” ra
šo:

“Naujas (Sleževičiaus) ka
binetas turėjo patraukti Į 
tėvynės gynimo darbą visas 
tas politikines sroves, ku
rios prof. Voldemaro kabi
nete nedalyvavo: vadinasi 
krikščionių-demokratų par- 

• t i jos atstovus, kurie sudarė 
Voldemaro kabinetui krizį 
ir jame (kabinete) nedalyva-1 
vo ir kitų socialistinių par
tijų atstovus. Stojant gin
ti Lietuvos nepriklausomy
bę, aišku, turėjo būti Į tą 
darbą traukiami tik tie, ku
rie aiškiai yra už tą nepri
klausomybę išsitarę ir pasi- 
rižę ją visomis jėgomis gin
ti. Krikščionys-demokratai 
nepaisydami Į užgaulingas 
jiems ir demokratybės dės
niams sąlygas, turėdami o- 
menvj tik Tėvynės ir darbo 
žmonių gerovę, stojo į tą ka
binetą. Jie tikėjo, kad pa
sirėmę tautos jėgomis ir ki
tų partiji} vadų gerais no
rais ir darbais apgins tėvy
nę. M. Šleževičius, gal ir 
gerais norais, Į naująjį ka
binetą norėjo įtraukti ir tas 
partijas, kurios niekad ne
buvo1 išsitarusios už Lietu
vos nepriklausomybę ir iš 
kurių darbų ir raštų nėsu- 
klydus galima buvo spręsti, 
kad jos tai nepriklausomy
bei nepritaria ir visa širdžia 
linksta į šiaurę prie Rusijos 
tarybų valdžios. Su rev. 
sočiai, liaudininkais nesusi- 

•tarė, o gal ir nebuvo tarta
si, bet tai nesvarbu, tik fak
tas. kad kabinete jų atstovų 
nėra. Socialdemokratai į- 
ėjo. Jais daugiausia Šleže
vičius buvo susirūpinęs. Ja
nulaitis, . Paknys — social- 
-demokratų partijos nariai. 
Pasitraukus Jonui Yčui iš 
Vilniaus, jo vietą užėmė tre
čias soeial-demokratas, nors 
neprignlįs prie partijos, My

kolas Biržiška. Ko jie ėjo į 
Lietuvos valdžią, kokie jų 
buvo tikslai, sunku buvo 
pasakyti, juo labiau, kad pa
ti s.-d. partija buvo tam prie
šinga. Dabar tik tikslai aiš
kėja. Janulaitis ir. Biržiš
ka liko Vilniuje. Iškarto juos 
bolševikai buvo suėmę, vie
nok, netrukus, ištyrę pa
leido. Tas s.-d. ministerių 
tardymas tilpo “Komunis
to” No. 11, kuris nemaža į- 
neša šviesos į lig šiol neaiš
kius klausimus. Janulaitis 
tardytojui bolševikui pasa
kė štai ką: “Dabar nebesu 
ministerių.. . Dabar su gink
lais rankose eiti prieš bolše
vikus ir negalima ir neverta, 
nes tai galėtų patarnauti dar 
didesnei reakcijai... Valdžia 
yra ta, kuri turi spėką, o 
ne tiktai popieriuką. Taip 
pat ir jūs kol neatėjot čio
nai, buvot tik ant popieros. 
Kaip atėjot ir paėmėt Vil
nių. parodėt spėką, su kuria 
reikia skaitytis. Kada atė
jot į Vilnių, tapot valdžia. 
Su namiške valdžia bendra
darbiaut negalima, nes jos 
čia nėra ir nežinau, ką ji 
veikia. Dabar kur pakvies, 
ten dirbsiu. Geriau dirbt 
dargi nesutinkant kame nors 
politiniu žvilgsniu, negu ša
lintis ir būti pasyviu. Aš 
esu pranešęs dr.-Matulaičiui, 
kad sutinku dirbti, kad ir 
su bolševikais, pav. teisme, 
švietimo dirvoj... Kiekvie
nas žmogus turi padėt, savo 
kultūrinę pajėgą turi įnešt, 
nes antraip tik didesnis 
chaosas darosi’”.

“Padarykim iš Janulaičio 
kalbos išvadas.

“Pirmiausia keistas ir sun
kiai išaiškinimas Janulaičio 
likimas Vilniuje. Žmogus, 
kuris stojo į priešakį žmo
nių. kurie pasižadėjo ginti 
Lietuvą nuo priešininkų, 
pats jiems pasiduoda, kada 
jie pirmą žingsnį įžengė į 
mūsų kraštą o visa Lietuva 
laukia, kada valdžia pradės 
ją ginti. Eikime toliau. 
Bolševikų plūdimas į Lietu
vą neša Lietuvos nepriklau
somybei pragaištį. Šiandien 
mums visiems tai aišku ir vi
si neabejodami šaukia stoti 
į kovą su bolševikais. Tuo 
gi tarpu socialistas dem. mi
nisteris 
neverta
Kokiam jis ponui tarnauja 
ir kur traukia jo širdis ro
dos visiems bus aišku. Iš 
tokių gynėjų Lietuva ne
daug ko susilauktų. Trečia. 
S. d. ministeriui Janulaičiui 
valdžia ten, kur jėga. Jis 
vadinasi Kumšties garbin
tojas. Tokiais “idealais” 
sunku pasigirti, juo labiau 
tos partijos žmogui, kuri 
taip garsiai kovos obalsį ke
lia. Skaisčios sielos žmo
gus lenkia galvą ne jėgai, 
bet tiesai, ir kur tiesa lau
žoma su stipriausiu . prieši
ninku stoja nors į nelygią Ko
vą ir tiesa vis galų gale lai
mėjo. Į Janulaičio sielą 
nelysiu, bet tik pastebėsiu 
tai, kad, kada vienas ka
talikų publicistų konstatuo
damas faktą, kad Lietuva 
yra tuo tarpu Rusijos dalis 
pavadino ją Rusijos įnamiu, 
socialistai kalnus ant jo ver
tė, kaipo ant parsidavėlio, 
ir dar šiandien kiekvienam 
susirinkitne tą pasakymą 
sunaudoja agitacijai prieš 
katalikus kaipo didžiausį 
prasikaltimą. Tegu socialis
tai dabar pažiūri į Isavo 
draugo Janulaičio jau ne tik 
žodį, bet ir į darbą, kuris 
vos įžengusias rusų gaujas 
su jų pakalikais kai-kuriais 
lietuviais vadina nuolankiai 
savo valdžia ir siūlosi jiems 
į pagalbą. Yla maiše ilgai 
nepasislėps. Ji galų gale pa
sirodys. Ir soči ai-demokratų 
siekiai ir pastangos visam 
aiškume pasirodė. Mūsų vi
suomenei giliai reikia tai į- 
sidėmėti.

Kitas social-demokratas, 
ne partijos narys, ministeris 
M Biržiška taip aiškinosi 
bolševikų tardytoju

“Į raudonąj^ajM 

išpradžių žiūrėjo dėl savo 
nežinojimo, kaipo į okupan
tų armiją. Dabar negalįs 
duoti tikslaus atsakymo į šį 
klausimą dėl tos pačios prie
žasties, bet jis mano Rusijos 
tarybų raudonoji armija tik 
eina į talką Lietuvos raudo
najai armijai. Likęs jis Vil
niuje, kad likviduoti V. Ta
rybos reikalus ir atiduoti 
kultūros darbą, kurį vedė L. 
Valdžia, revoliucinei Lietu
vos valdžiai, taip pat pro
testuoti prieš lenkų okupaci
ją.. . Raudonajai armijai 
atėjus jis nebelaiko save V. 
Tarybos nariu, ministerių ir 
įgaliotiniu”...

“Biržiška tad nuo Janu
laičio nėra toliau nužengęs. 
Tiesa jis nepasisako pripa
žįstąs bolševikų valdžios ir 
jai tarnausiąs, kaip pasakė 
Janulaitis, bet iš jo kalbos 
prasmės tas pats kyšo. Koks 
jo likimo Vilniuje tikslas? 
pirma likviduoti Tarybos 
reikalai pasakymas labai ne
tikslus: V. Taryba neiširo, 
spėkos verčiama išvažiavo į 
Kauną, kad sėkmingiau ga
lėtų šaliai tarnauti, apie ko
kį tad 
ma? 
kurti 
Bet to 
įgaliojo V. Taryba, kaip ne
sinori tikėti, kad apskaitai 
būtų įgaliojusi Biržišką jos 
reikalus likviduoti. Patys 
Tarybos nariai turėtų tą 
klausimą paaiškinti. Antra 
— švietimo ministeris s.-d- 
Biržiška liko Vilniuje, kad 
perduoti revoliucinei (su
prask bolševikų) valdžiai tą 
kultūros darbi}, kurį vedė 
Laikinoji Lietuvos valdžia- 
Čia tai rodos visa aišku. L. 
Vyriausybė to įgailojimo 
nieku gyvu negalėjo duoti, 
nes jeigu būtų davusi bū
tų šalies išdavikė, einanti 
prieš tautos norą, atiduoda
ma priešui savo įstaigas 
griautų Lietuvos nepriklau
somybę ir turėtų sunkiai at
sakyti prieš tautos ir pasau
lio teismą. Jei būtų, daleis- 
kim, ir įgaliojusi Biržišką 
tą nešvarų darbą atlikti, tai 
kokiu tikslu ir teise paliko 
jam išvažiuodama 300 tūks. 
markių, kokiu tikslu sausio 
13 d- per Bartkevičienę iš
siuntė 100 tūkst. rublių Bir
žiškai! Ar tam, kad tie Lie
tuvos visuomenės pinigai pa
tektų į mūsų engėjų bolševi
kų rankas, kas ir atsitiko? 
Tas faktas reikalingas tiks
laus 
mo, 
keti.
jis būtų iš Vyriausybės ga
vęs: kaip tad brangi mūsų 
s. d. ministeriams Lietuvos 
nepriklausomybė, kokie jų 
santikiai su mūsų užgrobi- 
kais — bolševikais aišku. 
Tik neaišku, kodėl Šleževi
čius tokių faktų akvvaizdoje 
dar keliaklupščiuoja prieš 
soc. demokratus ir į likusių 
Vilniuje vietą stengiasi į ka- 
birotą įvesti kitus to paties 
plauko žmones? Neaišku, 
kodėl Šleževičius ir kompa
nija tam savo tikslui pasiek
ti drįso ir nesidrovėjo kan
kinti per kelias dienas visą 
konferenciją, gąsdindamas 
kabineto krizių? Neaišku, 
kodėl Šleževičius, tuo tiks
lu, kad kabinete sėdėti su 
Janulaičio ir Biržiškos plau
ko žmonėmis, stengėsi pa
minti Lietuvos liaudies bal
są ir ių teises? Gal laikas 
ir tuos neaiškumus mums 
išaiškins.”

LIETUVIAI DARBININKŲ
• SUVAŽIAVIME.

Lucerna, Šveicarija, kovo 19. 
— Šiandienėj sesijoj Tarptau
tinės Konferencijos krikščio
niu demokratą sąjungą suva
žiavimo, priimta rezoliucija 
stipriai paremianti Tautą Ly
gą. Dalyvauja 150 delegatą, 
kurie atstovauja Sąjungas 
Šveicarijos, Vokietijos, Austri
jos, Vengrijos, Holandijos ir 
Lietuvos. Tarpe ją yra na
riai lietuvią komiteto iš Ame
rikos.
(Evening Post, New York)

•mmmmommmommmmmmmommmmmommmm  
tai tuomet skandalas.

Sandaros kuopa atsiuntė kle
bonui pasityčiojimo laišką, kur 
pasirašo visa kuopos valdyba. 
Tai vietoj užsiimti tokiais pie
meniškais darbais, verčiau su
žinoti} apie miesto padavadiji- 
mus, kad rengiant pramogas 
nepakliūti bėdon.

Tiesos Mylėtojas.

CICERO, ILL.
Visokis judėjimas.

Šių metų parapijos komite
tas matytis budrus. Pajuto kad 
sueina metai klebonavimo Šv. 
Antano (vietinėje) parapijoje 
gerb. kun. H. J. Vaičiūno, tai 
ir rengia margą vakarėlį su
kaktuvių paminėjimui. Bus 
seredoje, kovo 26 d. vakare, šv. 
Antano par. svetainėje.

♦
sjc

Čionykščiai Vyčiai ir Vytės 
yra veiklūs. Jie yra susispie
tę L. Vyčių 14-toje kuopoje. 
Šį kartą tepaminėsiu jų vieną 
darbą. Statys “Valkatą” ba
landžio 6 d. 
svetainėje.

nei 
Liniukai bei darbininkės, 
turi LDS. 49-tą kuopą, 
jos didžiausias nuopelnas, tai 
Įsteigimas “Darbininkų Užei
gos,” kuri randasi po num 1447 
So. 50-tli Avė- Ten gaunama 
nuo saldainių, šaltakošės iki 
knygų ir laikraščių. Tąja i- 
stalga visa kolonija džiaugia
si, išskyrus, žinoma, bolševi
kiškąjį elementą.

Šita LDS. 49-ta kuopa ren
gia balių gegužio 4 d., Šv. An
tano parapijos svetainėje. Dar
bininkai vienas kitą užjaučia.

*

Kovo 16 d. užsibaigė misijos, 
kurias vedė tėvai Marijonai. 
Tiktai vieni cieilikai nesijaučia 
laimingi, nes tas jų abazą kiek 
ir aptuštinti galėjo-

*

* '

LDS- 49-ta kuopa laikė sa
vo mėnesini susirinkimą pane- 
dėlyje, kovo 10 d., šv. Antano 
par. svetainėje. Narių vidu
tinis skaitlius atsilankė. Įsto
jo kuopon VI. Bukauskas ir 
Kaz. Kavaliauskas. Raportai 
visokie išduoti. Prisidės su 
penkiais doleriais prie paden
gimo lėšų spausdinimui lape
lių krikščionių-demokratų par
tijos programo dalinimui žmo
nėms dykai. Tai Chicagos 
Apskritys buvo nutaręs išleisti 
ir kuris tuomi rūpinasi. Balius 
rengiamas gegužio 4 d. Šv. An- 
Antano par. svetainėje.

Pirmą utarninko vakarą tu
rės susirinkimėlius iškalbos la- 
vinties.

Po kitokių raportų, susirin
kimas tapo uždarytas.

NEW HAVEN, CONN.

Vietos “tautininkai,” nega
lėdami nieko geresnio nuveik
ti, pradėjo vietos klebonui lai
škus rašyti. Patys neįsten
gia, tai rašo per 
Mat “redaktorius 
adresuoja.

Aiškumo delei
i ar turi laisvamaniai bent kiek 
mandagumo ir išminties. 16 
d. vas. katalikų buvo rengia
mas teatras naudai vargonų, 
(ii tą pačią dieną rengė ir san
dariečiai. Minėtą dieną baž
nyčioje gerb. klebonas kun. 
Karkauskas paaiškino apie tai
symą vargonų ir ragino katali
kus remti katalikų rengiamas 
pramogas, patėmvdamas, kad 
vietoj eiti į bedievių pramogas, 
katalikai privalo eiti į savo ir 
paremti savo reikalus. O be
dieviai, lai sau eina į savo pra
mogas.

Toks klebono pasakymas su
kiršino laisvamanėlius, kaip 
širšių lizdą. Pradėjo plūsti 
gerb. kleboną ir jo vardą val
kioti po savo šlamštus.

O jeigu policija nubaudė san- 
dariečius už rengimą pramogų 
uždraustose dienose, tai ar 
klebonas kaltas už ją aklumą.

Vietos laisvamaniai susispie
tę prie Sandaros, taip toli pro
greso keliu nužengė, • kad net 
pradėjo beždžionės rolę lošti.

Jei mūsą laisvamaniai suži
no, kad kas rengia kokią pra
mogą, tai ir jie tuojaus rengia, 
nežiūri nei tiesu, nei pasivdi- 
jimą, bet kada dėdė nubaudžia,

MILWAUKEE, WIS.

Dvi dr-jos šv. Kazimiero K. 
ir Šv. Jurgio K. buvo surengę 
prakalbas. Kalbėjo adv. Rut
kauskas iš Chicagos.- Pasa
kojo apie Lietuvos reikalus. 
Galop buvo renkamos aukos.

Aukojo:
J. Radzvila..........................$46.00
J. Lebedkevičius .............. 2050
F. Harmonas ....................... 15.00
H. Rakštis............................... 15.00
I. Šateik’is .. :......................... 10.00
M. Zablockis ............................7.25
P. Vaivada.................................5.25
K. Petrauskiutė.................... 5.25

Po $5.00: B. Adamavičius, 
F. Kratavičienė, J. Razumas, 
F. Morkūnas, J- Ivoras, J. 
Petronis, J. Gaberis, V. Va- 
latkevičius, J. Dzekunskis,, K. 
Daktaraitis, A. Kibinskis, J. 
Dzekunskis.

A. Vaičiulis $4.25, M. Kaspa
raitis 2.25, B. Kalinauskienė 
3.00.

Po $2.00: F. Burta, L. Zur, 
K. Jocevičius, A. Sandar, 
Banketas, J. Kirklauskis, 
Sveikata, V. Adomaitis, 
Mikelionis, P. Kazlauskas, 
Mancevičius, A. Poška, 
Bonk, kun. Čekanauskis, 
Rutkauskis.

P. Povilaitis $1.50.
Po $1.25: B. Staskūnas,

Staskunas, A. Skavidis, P. Lė- 
monienė, P. Jocis, J. Ruščin- 
skis, F. Martinas.

Po $1.00: K. Virbickienė, K. 
Zutelis, J. Leškevičius, A. Lo- 
nukonienė, N. Beržinauskie- 
nė. R. Gencaukiutė, S- Mor
kūnas. R. Posselti, A. Gen
caukiutė, A. Morkūnas, J. Kra- 
tovičius, J. Gerik, J. Maso
nas. J. Vilkelis, F. Mateika, 
A. Zimavičius, L. Survila, K. 
Vinckas, M. Martinas, J- 
Romšė, J. Okmanas, J. Jauni
kis, M. Jusaitis, J. Kalinaus- 
kis, Z. Beržanskaitė, J. Bie- 
liauskis, J. Jezukevičius, A. 
Paurucauckis, A. Paplauskis, 
M. Degutis.

Po 50c.: M. Mikalonis, 
Launikonis, J. Žvironis, 
Kainauskas, P. Daišlis,
Martinas, M. Valanta J. Nevu- 
lis, K. Virbalą, J. Zutelis.

Po 50c.: F. Willim, P. Buro
kas, Uzwolima, J. Butkus, ' 
Bačiunas, K. Lemonas, 
Brazauskiutė, V. Palaima, 
Mockevičius, F. Berzauski, . 
Sidabrą.

Iš kito netolimo miestelio.
Po $1.00: L. Ivanauskis, R. 

Kloris, J. Kloris, J. Petkaus- 
kis, K. Maideek.

V. Genčauskis $2 00
Kloris $1.50.

J. 
M. 
A. 
A.
J.
J.

CHICAGO, ILL.
Lietuviai kareiviai ir 

prakalbos-
Sausio mėnesyje š. m., Chi- 

eagoje pradėta organizuoti lie
tuvių kariuomenė. Organiza
toriumi yra K. Kasputis. Jau
nimo pristojo- iš daugel para
pijų. Todėl, dėlei paranku- 
mo ir padidinimo pulkelio su
manyta organizuoti kuopas po 
visas parapijas arba kolonijas. 
Tam tikslui 1-mo regimento 
kuopa “A” surengė *agitaty- 
viškas prakalbas ant West 
Side (Aušros Vartą par.) M. 
Meldažio svet., kovo 14 d.

Žmonių susirinko vidutiniš
kas būrys. Įsimaišiusią tarp 
žmonią buvo ir Suv. Valstiją 
kariuomenėje tarnaujanti arba 
tarnavę kareiviai uniformose.

Vakaro vedėju buvo A. Kau- 
lakis, organizacijos raštinin
kas. Pirmas kalbėjo organi
zatorius, K. Kasputis. Apsa
kė iš Lietuvos istorijos. Ragi
no stoti šalę Lietuvos jaunimo

gynime savo tėvynės. Papa
sakojo kiek, kaip tvėrėsi lietu
vių kariuomenė Chicagoje, ku
rios jis yra organizatoriumi.

Sekantis kalbėtojas buvo 
kun. F. Kemėšis. Kalbėjo a- 
pie politinį padėjimą Lietuvos, 
jos ekonominį stovį ir kad tai 
ne dirva bolševikams.

Sekė rinkliava dėlei visokių! 
organizacijos reikalų. Surinko 
$42.07.

Tolesniai kalbėjo Suv. Vals
tijų leitenantas J. Baronas. 
Sunkiai lietuviškus žodžius ta
rė. Sakė, kad ne tiek karei
vių iš Amerikos Lietuvai rei
kia, kiek pinigų. Kad kas 
neprisidės iš paskutiniųjų prie 
išgavimo Lietuvai laisvės, tas 
nevertas bus ja naudotis.

Sekė programas. P-as Jo- 
zavitas puikiai paskambino ant 
pijano. Seserys, p-lės J. ir B. 
Urbiutės pagriežė ant sinuikos 
ir ant pijano akompanavo. Tu
rėjo iš dviejų sykių atkartoti., 
P-lė J. Urbiutė padeklemavo 
“Tėvynei” ir “Ant Marių 
Kranto ” Tas programas žmo
nes žavėjo.

Paskiausiai Kasputis ra- 
jaunimą stoti kareivi- 
Gal raginimas buvo 
ir peraštrus. Nekar-

gino 
jon.
kiek
tą tinkamai pliekė bolševi- 

Keletas vyrų pristo- 
Sako, kad ne tiek rei- 

Su ia’ku gal mūsų jau
nimas labinus pažins savo prie
dermes linkui mūsų tėvynės 
Lietuvos'.

PATERSON, N. J.

Liet. Vyčių 61 kp. laikė su
sirinkimą 9 d. kovo. Atidarė 
p-lė M. Grybaitė. Daug svar
bių dalykų nutarta, o svarbiau
sia, t. y. apie Lietuvių Legi- 
jonus. Visi pritarė ir daug pa
sižadėjo tapti Lietuvos legijo- 
nieriais.

Turiu priminti, kad mūsų 
kuopa žymiai auga. .Jau tu
ri apie 80 narių, o daugiausia 
turim pagarbą atiduot mūsų 
gerb. klebonui kun. J. Petrai
čiui, kuris daug darbuojasi.

NEW PHILADELPHIA, PA-

Prie progos apvaikščiojimo 
Šv. Kazimiero dienos ir vėl iš 
mūsų kolonijos pasiųsta L. Inf. 
Biurui rezoliucijos išneštos 
prieš rusus-bolševikus ir len
kus kėsinančiuosius Įsiveržti 
Lietuvon. Jau gauta ir prie
lankus atsakymas iš senato
riaus Peenrose raštinės.

Šv. Kazimiero dienoje per 
pamaldas bažnyčioje aukų Lie
tuvos laisvės reikalams tapo 
surinkta $35.00. Kolektoriai 
gi, savo keliu eina per namus 
tam pačiam tikslui aukas pri
imdami.

Nesmagu, kad šiuo laiku, 
darbai pas mus labai sumažė
jo. Dirbama vos tik dvi-tris 
dienas savaitėje. Bedarbė, 
beabejo, atsilieps ir Į aukų 
gausumą.

LAWRENCE, MASS.
Dviejų savaičių Šventos Mi

sijos bus Šv. Pmciškaus 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-

c.p. y
Kun. F. A .Virmauskis.

NEWARK, N. J.
Seimui per galvą.

t *
Šv. Rožančiaus moterų dr- 

ja susirinkime, laikytame vas: 
27 d., svarstė visuotinojo sei
mo šaukimo klausimą. Narią 
buvo virš 100 ir visos vienu 
balsu pripažino, kad seimui 
galima bus tik tuomet pritar
ti, kuomet Lietuvos valdžios 
atstovai pasakys, kad politiš
kas dalyką stovis yra toks, jog 
jeikia Amerikos lietuvią sei
mo.

Šiaip jau mes priešingos lais- 
vamanią agituojamam seimui, 
nes jie tą daro savo sroviniams 
tikslams ir ermyderio kėlimui 
tarpe katalikų.

Julijona Verbienė, rašt.

NEW BRITAIN, CONN.
16 d. kovo 1919 m. LDS. 36 

kuopa ir SLRKA. 109 kuopa 
buvo parengę prakalbas. Oras 
tą dieną buvo biaurus, tai ir 
publikos buvo neperdaugiau- 
sia. Vakaro vedėjas buvo 
vietinis klebonas kun. E. Gri
kis.

Pirmiausiai deklemavo p-lė 
M. Mėžtaiškiutė.“Ko liūdi gi
relė.” Toliaus sekė prakalba 
.J, E. Karoso. Kalbėtojas pla
čiai ir aiškiai išdėstė LDS. sto
vi ir ragino kiekvieną lietuvį 
ir lietuvaitę prisirašyt prie L. 
D. S. Kalbėtojas linkėjo, kad 
vietinė LDS. kuopa nuo šio lai- 

1 ko pradėtų augt skaitlingumu 
narių ir kad kiekvienas lietu
vis darbininkas suprastų svar
bą šios prakilnios organizaci
jos. Toliaus kalbėjo trumpai, 
bet aiškiai ir apie SLRKA. nau- 
plingumą ir ragino kiekvieną 
: lietuvį prisirašyti, nes ta orga
nizacija yra parama ir paguo
da žmogui nelaimėj. Kalbė- 

Į tojas nepamiršo taip-pat pami- 
| net ir apie lietuvių kareivių or
ganizavimą. Aiškino, kad jau 
nekurios kolonijos veikia tame 
ir reikėtų, kad kiekviena kolo
nija suprastų ir pradėtų stot 
į

PHILADELPHIA, PA.

Kovo 17 d. Vyčių 3 kp. tu
rėjo nepaprastą susirinkimą. 
Susirinkime buvo atsilankęs 
kun. Šilimas. Pirmininkas J. 
Ringaila atidarė susirinkimą. 
Susirinkimą vesti buvo išrink
tas P. Klapatauskas. Po ap
svarstymo kuopos reikalų gerb. 
kun. Strimas davė naudingų 
pamokinimų. Labai mums ma
lonu klausyti tokių pamokini
mų. Gerb. kun. Strimas au
kavo $5.00 “Vyčio” spaustu
vės įsteigimui.

CLEVELAND, OHIO.

“Dirvos” No. 5 tilpo žinutė 
apie nesutikimą Teatrališko 
Choro su L. Vyčių 25 kp. Pa
sirašo “Girdėjęs.” Tas žmo
gelis rase matyt iš širdies skau
smo, matydamas, kad Teat
rališkas Choras su L. Vyčių 25 
kp. gyvuoja santaikoje, tai 
nors kitų kolonijų laisvama
niai skaitydami “Dirvą” gal 
ir intikės. Po šventai teisy
bei Teatrališkas Choras su T.. 
Vyčių 25 kp. turi artimiausius 
ryšius — gyvuoja gražiausio
je Santaikoje. L. Vyčiai ne
trokšta chorui mirties, kaip ten 
buvo pameluota. L. Vyčiai ger
bia ir guodoja Teatrališką 
chorą. Jo pramogoms daro 
didžiausią agitaciją ir patys 
susiorganizuoja ir visi atsilan
ko. Taip-gi L. Vyčių tūli na
riai priklauso prie Teatrališko 
Choro ir su dideliu pasišventi
mu darbuojasi ištikimai. Te
atrališkas choras taip-gi L. Vy
čius gerbia ir goduoja. Vy
čiams rengiant pramogas vi
suomet paremia ir tikietus 
pardavinėja ir visokiose iškil
mėse abu chorai dalyvauja ir 
kurias dainas gali sutarti, tai 
bendrai sudainuoja. Ar tai 
nesutikimas! Dabar visiems 
aišku ko vertas ano šlamštelio 
rašinėlis.

FITCHBURG, MASS.
Kovo 16 d. buvo “tautiškos” 

prakalbos. Kalbėtojas nieki
no katalikus, o savo liberališ
kąją partiją gyrė. Galop skai
tė Lietuvos valdžios atsišauki
mą, kviečiantį vyrus į armiją 
ginti tėvynės nuo bolševiką. 
Tuomet suniežėjo ciciliką kai
lis. Iš piktumo net nosys pa
raudonavo. Matyt mūsą rau-. 
doniesiems rūpi, kad Lietuvos 
žmones kaeapai bizūnais plak
tą.



DARBININKAS
MONTREAL, CANADA.

Pinigai buvo mūsų.
Nors mūs miestas skaitlin

gas lietusiais ir įvairios rūšies 
draugijomis, tečiaus žinučių 
mažai “Darbininke” tesimato.

Darbai taip sumažėjo, kad 
dirbama vos 3-4 dienas savai
tėje po 8-9 valandas ir net 
trečdalis darbininku nedirba.

Apšvietime ir tautiškoje dir
voje stovime ne paskutinėj vie
toj. Pirmiau “Darbininke” 
patemijom žinią kad Franci- 
joj gauta ketini tūkstančiai 
irankų, tik im/ną iš kur. Tai 
buvo iš mūs miesto tie pinigai, 
o ir dabar mūsų lietuvaitės ne
užsnūdo.

Štai pavasario dienose atsi
lankė garnys pas Samūolius su 
mažu Vytautuku. Išgirdę gar
nio atlėkimą suėjom pažiūrėti 
to paukštuko. Nu ir sumetėm 
nors mažas būrelis buvom 7 d. 

ant Lietuvos reikalu.
‘ V. G.

no remti sa-.o tautos reikalus 
kaip kad kitos tautus savo re
mia.

Buvo priimta dvi rezoliuci
jos su didžiausiu timkšmu ir 
šaukimu: Valio! prieš bolše
vikus ir lenkus ir vietinį laik
rašti News, kur buvo apšmeiž
ti lietuviai. .

Galop dar kalbėjo p. Česnu- 
lis, išreikšdamas padėką auka
vusiems. Tautišku himnu bai
gėsi programas.

Publikos buvo arti 800.
Balandėlis.

CLEVELAND, OHIO.
Bambizo Strazdo liekanos.
Kovo 12 d. 1919 m. buvo su

rengtos prakalbos buvusio 
bambizo Strazdo sutvertos dr- 
jos Šv. Kryžiaus, vėliaus pasi
vadino Savitarpinė Pašalpinė 
L. Darbininkų Draugija.

Buvo garsinama, kad kalbės 
J. Laukis iš Chicago, III. Mi
nėto kalbėtojo nebuvo. Sakė 
prakalbą vietiniai: kaip rodo
si. vienas bambizinis, gi antras 
cicilikus. Abudu tamsuoliai. 
Štai jų tvirtinimai. Pirmas 
aiškino iš mokslo chemijos bei 
fizikos. Daug prijuokino žmo
nes. kuomet aiškino apie žmo
gaus kūno sudėjimą, sakė, kad 
chemijos tyrinėtojai ateityje 
išrasią būdą sustabdyti mirti 
žmogaus, kad žmonės nemirs 
ir tt.

Antras kalbėjo cicilikas. Ši
tas atrodė gyvuliu, nes rėkė, 
spardėsi, bėgiojo, trypė, kei
kė katalikus, vyčius ir visus 
tuos, kurie su jais (išgamomis) 
nieko bendro neturi bei jiems 
netarnauja. Nepamiršo girti 
Rusijos bolševikų, kapsukų ir 
kitų to plauko žydelių.

Kuomet buvo pakeltas klau
simas kam skirti inžangos prie 
durių pinigai, tai tūlas “drau- 
gutis” pasiūlo statymui cicili- 
kams “raudono mūro,” antras 
gynimui prasikaltusio ciciliko, 
kuri laukia šaltoji ir trečias su- 
šelpimui streikierių Lajvrence, 
Mass. Nubalsavo pinigus pa
skirti gynimui draugučio. Gir
di streikieriai galį paalukti.

Šnipas.

DETROIT, MICH.
Po audors užstojo giedra. 

Po skandalo šv. Jurgio para
pija susilaukė tvarkos ir ramy
bės. l*rasidės rimtas darbas. 
Mat kovo 16 d. jau sveikino
me naują kleboną, garbingą 
veikėją kun. F. Kemešį. Tą 
dieną laikė pamaldas ir pasa
kė malonų pamokslą. Po pa
maldų visi susirinko į bažnyti
ne svetainę pasveikinti naują 
dvasišką vadovą. Buvo pil- 
nutė salė žmonių. Choras už
giedojo ilgiausių metų. Komi
tetas inteikė dovaną ir pasvei
kino parapijom] vardu. Nau- 
jasai klebonas pasakė trumpą 
prakalbėlę. Galop choras su
dainavo tautos himną ir visi 
linksmai skirstėsi.

Tai parapijoj prasidėjo nau
ja gadynė. Katalikiškos dr- 
jos sugrįžo į bažnytinę salę. 
Nedėlioj kovo 16 d. laikė su
sirinkimą kat. susivienijimo 
179 kp. Prisirašė 9 nauji na
riai. Paskui laikė susirinki
mą LDS. kuopa. Netikėtai 
atsilankė svečias iš Clevelando, 
O. žinomas veikėjas p. Kulbic- 
kas. 
lais. 
vyko
išanksto.

Toliau buvo svarstoma ka
riuomenės klausimas. Visi 
tam pritaria, tik sako, kodėl ne
pradedama tikrai organizuoti. 
Ištikro, jei mes dabar Lietu
vai neprigelbėsime, tai būsi
me prakeikti ant visados.

C—is.
✓

Buvo bendrovės reika- 
Nedaug tepelnė, nes at- 
netikėtai be pranešimo

čią J. Kristaus. Choras tin
kamai užsilaikė ant steičiaus, 
matyt, kad gerai išlavintas 
gerb. vargonininko J. Hodellio. 
Prie to ir zakristijonas p. Si
monas Kvietkus sugeba patar
nauti ir pats daug darbuojasi 
vltl naudos parapijos.’

Pirmiausia pasveikino p-lė 
0. Unguriutė nuo 10 kp. S. L. 
R. K. A. M. S. Labai puikias 
eiles pasakė.

Toliau pasveikino buvęs ka- 
mendorium, o dabar klebonu 
Richmondo Šv Juozapo parap- 
gerb. kl. kun. Ign. Zimblis. La
bai pritaikė žodžius jo pager
bimui.

Toliaus dabartinis kamend. 
kun. Strimas ištarė gražių žo
džių gerb. klebonui.

Padaryta auka dėl Našlaičių 
Prieglaudos Namo, kurs yra 
ant 304 IVliarton st. Trumpu 
laiku tikimės lame name būti. 
Stovi labai geroj vietoj ir arti 
bažnyčios. Tam tikslui, dėl 
našlaičių, paragino sumesti po 
kelius centus. Nors vakare 
pasirodė oras šlapias, bet žmo
nių buvo apie 200. Surink
ta aukų $33-77. Dabar pra
džiai turime tuziną vaikučių. 
Mūsų valdyba Labdarybės Šv. 
Vincento rūpinas, kur tiktai y- 
ra vaikučių lietuvių atiduotų 
protestonų namuose juosius iš
imti ir lietuvių globon perves
ti.

Tolesni ai gerb. kleb. dėkojo 
už širdingus liskėjimus. Pa
pasakojo apie savo užmanymą. 
Sakė, kad reikia baigti mokyk
lą, bažnyčios frontą, bokštą, 
užpakali cementuoti, vidų at
naujinti, vargonus pataisyti 
ir tt. Tas darbas išneša daug 
pinigų. Su parapijom] para
ma viskas bus atlikta.

J. G.

L. D. S. Reikalai.
PRANEŠIMAS 

Naujosios Anglijos L. D. S. 
Apskričio kuopoms.

Gerbiamos LDS. Naujosios 
Anglijos Apskričio kuopos! 
Sučėdykim brangų laiką ir be
reikalingas išlaidas, kurias iš- 
aikvojam besiuntinėdami laiš
kus visokiems paraginimams 
ir tam panašiai. Tą viską ga
lim atlikti daug pigiau per mū
sų organą “Darbininką.” Tik 
reikia gero noro, o viskas ge
rai tvarkysis.

Iš kalno užreiškiu, kad šitas 
pranešimas daugiau svarbos 
turės, negu siuntinėjimas ats
kirai kuopoms paraginimo lai
škų.

Todėl Naujosios Anglijos L. 
D. S. Apskričio kuopos, kurios 
dar neužsimokėjot į Apskričio 
iždą savo metinės mokesties 
už 1918 m. po 5c. nuo kiekvie-. 
no nario, prigulinčias mokes
tis užsimokėkit tuojau, nes da
bar yra rengiamas Naujosios 
Angį. LDS. Apskričio prakal
bi] maršrutas, o apskričio iž
das daug ar mažai visvien tu
rės išlaidų.

Jau yra kuopų, kurios pasi
mokė jo net už 1919 metus, kaip 
tai 3-čia kuopa Norivood, 
Mass., 26 kuopa, Rumford, 
Me.,» 37 kuopa Lewiston, Me. 
Pinigus siųskite Naujosios An
glijos Apskričio iždininkui M. 
Abračinskui, 187 Ames St., 
Montello, Mass.

A. J. Navickas, Rašt

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių diena iškilmingai 

paminėta.
Kovo 9 d. Tautos Fondo 22 

skyr. ir Dr-jų Sąryšis iškilmin
gai paminėjo Lietuvių Dieną- 
Programas buvo Moose Club 
Svetainėje. Išpildė vietos ge
riausios pajėgos: L. Vyčių 25 
kp. mišrus choras ir mažų vai
kų choras, vadovaujant p. 
Greičiui. Lietuvių Teatrališ
kas ('boras, C. L. Tautiškas 
Benas ir žymiausi solistai, po
nios S. Greičienė ir V. Bukaus
kienė ir p. J. Šeštokas dainavo 
solo. Kalbėtojas buvo p. K. 
Cesnulis. Po kalbos buvo ren 
kaina aukos. Stambesnes ne
šė ant pagrindų, taip kad per 
keletą minučių sunešė $560.00; 
svetainėj surinkta $450.00. Vi
so sudaro $1010.00. Bolševikė- 
liai matydami, kad dešimtinės 
skrenda, pradėjo nerimauti iš 
pavydo. Neklausant prašy
mo paliauti murmėjus, aplin
kui sėdintieji paėmė už kalnie- 
rių ir išgabeno laukan. Beve
dant vienas iškėlęs lietuvišką 
vėliavukę sušuko: ‘Visus bolše
vikus lauk vyt.” P-as Ces- 
nulis nuo estradas pratarė, kad 
lietuvių kariuomenė iš Lietu
vos boiševikus lauk veja, taip 
ir čia bolševikams nėra vietos- 
Tuo kartu pasipylė garsiausia 
rankų plojimas. Apsiraminus 
dar dauguma dešimtinių pa
aukavo.

Dar kalbėjo p. Moley, ameri
konas.

Dar kalbėjo p. • Soimonas, 
ragino p’rkti Šerus Lietuvių 
Salės bendrovės.

Taip-gi kalbėjo klebonas

BRIDGEPORT, CONN.
“Darbininko” No. 32-me 

tilpo korespondencija apie nau
jos armijos chorą, kuris pa
rengė vakarienę ir šokius Tau
tiškoje dienoje užbėgdami už 
akių katalikams. Buvo minėta, 
kad buvo lenkų salėj vakarie
nė. Koncertas buvo lenkų sa
lėj, o vakarienė K. Audžiuške- 
vičiaus salėj užpakalyj karče
mos. Vakarienės užbaigtuvės 
buvo po pelenijai ketverge.

Burbulo Bundžius.

KAS LAIMINGAS
Laimingas tas, kas nesikan- 

kina nuo blogo skilvio virški
nimo, kas viską valgo su geru 
apetitu ir nejaučia, kad val
gis jį apsunkina.

Laimingas tas, kuris neturi 
pilvo išpūtimo ir blogo rūg
štaus skonio burnoje, kurio 
kraujas tyras. Kas nesikan- 
kina galvos skaudėjimu delei 
skilvio nevirškinimo ir neturi 
spuogų ant veido.

Laimingi visi tie, kurie nau
dojasi prieš tas viršuj suminė
tas ligas, mėtos lapelius

PARTOLA
Valančius kraują ir skilvį.
PARTOLA yra geriausis 

draugas vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekvienoje lietuviško
je šeimvnoįe turi rastis PAR
TOLA. ‘

PA RT()LA rekomenduojama 
ir parduodama didelėse dėžė
se prekmojančiose tiktai 1 do
leri.

to reikalinga labai daug ūki- 
ninkystės padargų ir gyvulių 
kaip darbams, taip ir maistui: 
karvių pienui, avių mėsai ir 
vilnoms ir tt. To Lietuvoje e- 
są labai mažai, o maisto reika
linga tuojau.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 

rengias gelbėti.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vės atstovai jau Francijoje ir 
tuojau duos žinią kuo ir kaip 
gelbėti Lietuvai. Lietuvos At
statymo Bendrovė yra prisi
rengus gelbėti badaujančius 
Lietuvoje.
Gelbėkime visi badaujančius.

Gelbėjimui badaujančių rei-' 
kia labai daug pinigų. Lie- j 
tavos Atstatymo Bendrovė no-' 
ri greitu laiku sukelt tiek pi
nigų, kiek bus reikalinga Lie-. 
tuvos žmonių gelbėjimui.

Broliai ir seserįs, jeigu jums 
rūpi jūsų brolių ir seserų liki
mas Lietuvoje, tai tuojau sku
bėkite dėties prie Lietuvos At
statymo Bendrovės.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ne aukų jūs prašo, liet pa
skolinti pinigų Lietuvos atsta
tymui ir badaujančių pagelbai.

Už pinigų saugumą kuodi- 
džiausia garantija.* Už indė- 
tus pinigus gausite 4 nuoš.

Indėti pinigus į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę galima 
pasiperkant šėrų. Bonds’ai 
priimami už pilną vertę.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Šerai auga savo vertėje.

Visi gelbėkime Lietuvą. Tik
riausia pagelba — sukeliant 
Jetuvos reikalams pinigų į 
Jetuvos Atstatymo Bendrovę.

Tuojau klauskite informaci-
u.
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ,
Lithuanian Development

Corporation
320—5-th avė., New York, N. Y.
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balandžio 4 dieną 7 vai. va
kare, Brooklyn, N. Y. ‘Rengia 
LDS. 12 kp.

Balandžio 5 d., 7 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje, 147 
Montgomery Str., Paterson, N.
J. Rengia LDS. kp.

Balandžio 6 d., 1 vai. po pie
tų, Progress Club Hali, Mitchel 
Avė., netoli Town Hali, Lin- 
den, N. J. Rengia L. D. S. 73 
kp. nepaprastas prakabas su 
programų.

Balandžio 6 d., 7 vai. vaka
re, svetainėje L. Hautman, 756 
'Harrison avė., Harrison, N. J. 
Rengia LDS. 15 kp. nepapras
tas prakalbas su programų.

Balandžio 7 d., 7:30 vai. va
kare, svetainėje A. Liutvino, 
69 So. Park Str., Elizabeth, 
N. J. Rengia LDS.

Balandžio 8 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 
180-2 New York avė., Newark, 
N. J- Rengia Newarko L. R.
K. Centras.

Kalbės JONAS E. KARO
SAS iš Boston’o, Mass.

Visos kuopos ir kolionijos 
malonėkit gerai prie prakalbų 
prisirengti ir išgarsinti jas. 
Jeigu prakalbų maršrute įvyk
tų kokia klaida — praneškite 
tuojaus šiuo antrašu:

A. K a z 1 a s,
85 Prospect St., Newark, N. Y.

CHICAGO, ILL.

(Iš Brighton Parko) 
Svarbus pranešimas.

LDS- 57 kp. laikys mėnesi
ni susirinkimą seredoj, 26 d. 
kovo N. P. P. M- Bažnytinėje 
svetainėje ant kampo 44 ir 
Fairfield Avė. Prasidės 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame visus narius at
silankyti ant susirinkimo, nes 
turėsim daug svarbių reikalų 
aptarti. Mes ligšiol visai ma
žai teveikėm, bet dabar neku
rie draugai sąjungiečiai sugrį
žo iš tarnystės Dėdės Šamo- 
Tai darbas padidės. Todėl vi
si į darbą.

v —

VELTUI
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam, kuris prisius už
sakymą kartu su šiuomi pa
skelbimu.

Laiškus taip adresuokite:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. L. 3.
(33)

Laike karės Amerika turėjo 
188.434 oficierių. Iki kovo 13 
d. jų buvo paleista 83.409.PRAKALBŲ MARŠRUTAS.

New Yorko ir New Jersey 
Valstijų Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos Apskritys rengia 
prakalbas sekančiose kolionijo- 
se:

Kovo 29 dieną, 7 vai. vaka
re, Lietjivių Svetainėje 180-2 
New York Avė., Newark, N. J. 
Rengia LDS. 14 kp.

Kovo 30 d., 2 vai. po pietų, 
White Eagle Hali, 335 Newark 
Avė-, Jersey City, N. J. Ren
gia LDS. 76 kp.

Kovo 30 d., 7 vai vakare, 
Lietuvių Svetainėje prie Bru- 
me Str., New-York, N. Y. Ren
gia LDS. 9 kp.

Kovo 31 d., 7:30 vai. vaka
re, šv. Jurgio parapijos sve
tainėje prie York Avė., South 
Broklyn, N. Y. Rengia L. D. 
S. 10 kp.

Balandžio 1 d., 7:30 vai. va
kare Tautos Fondui, Lenku 

■ Tautiškam name, Mirtley Avė-, 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan- Bloomfield, N. J.
tis susirinkimas bus 20 d. ba-1 Balandžio 3 d., 7 vai. vakare, 
landžio 3:30 vai. po pietų. j Bayonne, N. J.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
P AŠ ALPINĖ S DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

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

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

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

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 -.30 vai. po pietų Bažnytinėje i

Valdyba.

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 

I Morton Avė., Chester, Pa. 
Į Visi nariai malonėkite susi
rinkti ir naujų narių atsives- 
kit.

Turime gana svarbių reika
lų aptarti.

Kuopos Rašt.

<

Brocktone, Mass. vienas vai
kas mirė nuo taip vadinamos 
miego ligos. Dar vienas ta 
liga sergąs guli ligoninėj.

BRIDGEPORT, CONN. 
Valandėlė smagaus laiko.
Kovo 2 d. nedėlios vakare šv. 

Jurgio parapijos svetainėje bu
vo gražus programėlis A. L. B. 
K. Moterų Sąjungos 18 kuopos. 
Vaidino dvi juokingas komedi- 
jėles “Geriaus vėliaus, negu 
niekad,” antra “Žvdas Stati- 
nėję.” Vaidinimas pasisekė 
labai gerai. Diena buvo gra
ži, žmonių atsilankė didokas 
būrys. Iš atsilankiusių nei 
vienas nesigailėjo ir daugumui 
labai patiko visas programas, 
vestas- gabaus mokytojo varg. 
p. A. Dziko. Jo pasidarbavi
mu visi lošėjai atliko savo ro
les labai gerai. Pasižymėjo 
J. Vaiinčius, S. Daugėla, p-lė 
O. aluekaitė, p-ni M. Gaidimau- 
skienė, J. Sanvaitis, T. Šau- 
čiunienė, R. Zoluba, p-ni V. 
Zolubienė, A. Dzikas. Prog- 
ramo tarpus paįvairino pamar
gini mai. Deklemavo dvi gar
sios eilininkės mažos mergai
tė -- K. Baltrušaičiutė ir 0. 
Kashnavičiutė.. Dujėtą padai
navo labai puikiai p-nios V. Zo
lubienė ir M. Gaidimauskienė, 
pijanu paskambino p'. Dzikas. 
Viskas labai puikiai nusisekė 
ir publikai labai patiko. Už
baigta su Lietuvos himnu.

Pumpurėlis.

Draugijos Te 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.

i - j I
I T. W 
ii n y i

1^1■ 1 ' r*. ■ i■ g y ■ Ū;m 1 ~ F i

(Apgarsinimas)

Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės 

kampelis.
ŽINIOS:

Bolševikai nugalėti; Lenkijos 
viena puse rubežius praklotas.

Gauname įvairių žinių iš Lie
tuvos. Paskiausia žinia sako, 
kad mūšių su bolševikais lini
ja esanti apie Košedarius ir 
kad lietuviai apgalėjo priešus. 
Atėjo žinios, kad jau Lenki
jos rubežius nuo Vokietijos tą
ja puse pravytas ir lenkams 
išrėžta takas į jūres ties Danc- 
ku (Danzig). Vienok Lietuva 
nėra paliesta. Matyt jau Tai
kos Konferencijoje tuojau bus 
svarstytas Lietuvos klausimas.

Valdemaras rašo.
VVashingtonan Valdemaras 

rašo, kad Lietuvai reikalinga 
maisto: 15000 tonų kviečių, 
10000 tonų mėsos, 5000 tonų 
riebalų ir kitokių dalyk. Be-

meNNMtNNMMNNNMONMMMNNNNNimeeNMNMNMeMNMĮiniM

PHILADELPHIA, PA.
19 d. kovo m. buvo labai gra

žus vakarėlis pagerbimui šv. 
Kazimiero parapijos klebono 
kun. J. J. Kaulakio. Tai bu
vo ja varduvės. Vietinis cho- 

___„ rarf pagiedojo pritaikintų gies- 
gerb. kuu. V. Vilku!airis, ragi- mėlių į šv. Juozai ir apie kan

Ai, ADOMAS A KARALLAUSKAS, SEKANČIAI RAiAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis bu*-' ’

nevirfnitnas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, ink**• 
ką nustojimas viso kūno. Ir buvau —

ieškojau sau pagelbn® 
niekur negavau savi 
Bet kada pareikštai 
Nervatona. Inkstų i 

minėtos gyduolės pradėji 
Kraujas ISaivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ren
inai lamas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas W- 
nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių lftgerdavau kas savai
tė po butelĮ Salutaraa. Biteria, ir po 8 mėn. savo paveiksle pamačiau 
tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaraa mylistų geradėjul ir lin
kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- 
tariu nnoėlrdžlnl kreipties prie Salutaraa:

8ALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Balfrinat, Prof. 
1707 So. Halsted St., Telephone C&nal 6417, Chicago, DL

epsija, 
is spė
ti. Vi- 
beilą.

*- • ’ ..isiiio valyto-
tai po suvartojimui 

", „uvaa atsigaut, stiprėti, gerai dirbti.

~r
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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 Čleveland, Ohio.

Lietuvių Statymo Bendrovės tikslas statyti na
mus ne tik Ohio valstijoj, bet ir visoj Amerikoje iš 
kur gaus užsakymą. Pirkti ir pardavinėti namus, 
sutvers šakas ir išdirbinės visokią medžiagą, kas 
rišasi prie namų statymo, kaip tai: lentų pjoviny- 
čią. pĄtnvčią ir tt. Suorganizuoti tose šakose a- 
matninkus ir juos panaudoti prie darbo ant kiek 
rasis lietuvių. Ir jei Lietuva gautų 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. Dėlto lietuviams yra gera proga 
prie Lietuvių Statymo Bendrovės prisidėti nusiper
kant jos šėrų.

Vienas šėras $25.00. Galima pirkti nemažiau 
kaip 2 Šeru įmokant 10 dalą jų vertės. Už Šerus 
priimam ir Suv. Valstijų Laisvės (Liberty) Bond- 
sus.

Lietuvių Statymo Bendrovės nėra pasigyrimu 
ir savos 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., o 
kada pradėsime dirbti, bus daug daugiaus. Tad 
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, Čleveland, Ohio.

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

3) Gerb. Advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 
Ilk, kuris buvo organizatorium Lietuvių Universal 
Statė Bank’o, Chicago, BĮ. ir savininkas kėletos 
'nuosavių namų.

4) A. S. Kulhickas, darbštus veikėjas Lietuvių 
Darbininkų Sąjungoje, Čleveland, Ohio.

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

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

prez., A. S. Kulbicksfs — 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., Čleveland, Ohio.
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DARBININKAS

Vietines žinios.

L
[

ĮSPŪDŽIAI
IŠ “KONFERENCIJOS.”
Kaip jau gerb. skaitytojams 

iš pereito “Darb.” 
yra žinoma, 23 kovo 2:30 vai. 
p. p. Lietuviij Salėje buvo šau
kiama konferencija atmesti bu
vusios Konferencijos tarimus 

už-
os Konferencijos 

arba varyti toliaus josios 
briežtus darbus.
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' davė ir reikalinga padaryti ja-
(me revizija.
; A. Ivaškevičius- Rei-
I kia mums visiems bendro fon
do, bet mes neprivalom dabar 
jau esančius fondus likviduoti. 
Lai jie sau dirba, nes mes ir 

numerio norėdami juos panaikinti nebe-
| Įstengsime. Perdaug jau jie iš- 
| bujojo ir dideliais tvirtais me
džiais paliko įleisdami giliai 
savo šaknis žemėn (visuome
nėm) Ypatingai-gi Tautos Fon
das, kuris kelis sykius daugiau 
aukų surinko, negu tautininkų 
ir socialistų kartu paimti. Tai-

; gi sakau, pertvirtas tai būtų į 
I medis, kurį būtų galima pa- 
į lenkti, nes jį norint palenkti, 
galėtume nulaužti. Tad vietoj 

i likvidavus dabar esančius i’on- 
( dus,, steigkiine naują, sekime 
sėklą, kuri išdygus ir išauginus

1 sveiką ir tvirtą medį nustelbtų 
| esančius medžius (fondlis) ir 
. išverstą juos iš šaknų.

Ii u m a n a u s k a s (soci- 
ijalistas): Vargu mums pasi
seks išauginti iš dabar pienuo
jamos sėti sėklos tokį galingą 
medį šalę jau esančių, jies jis 

' kad h išdygUj, liet jį nustellitu 
: daliai- esanti ir neprileisdami 
i saulės šviesos, priverstų jį iš- 
■d
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Nors dėl tūlų priežasčių tru
putį ir pavėlavau, liet laikyda
masis patarlės: “Geriaus vė
liaus negu niekad.” nutariau 
ir aš joj (konferencijoj) daly
vauti. Sku'm svetainėn. Įsi- 
gavęs į vidų, pradėjau teirau
tis, kuriame kambaryje minė
ta komerencija laikoma. Nuro
dė man, kur turiu eiti- Įeinu- 
Kambarėlis mažytis, oras labai 
tvankus. Pasižiūriu laikrodin, 
kurio rodyklė atsisukus 3:05. 
Zi.ioiiūs nerimauja ir girdėties 
išmetinėjimai, girdi esą, jau 
jio 3-jų o pirmininkas dar tik 
dabar pienus dirba. Palaukus 
apie dešimtį minutų, įeina tū
las znigous kambarėliu ir sa
ko: “Konferencija bus viršuj, 
nes čia stoka vietos visiems at
silankiusiems sutilpti.” Su
ėjom muodyton vieton. Žmo
nių visų srovių susirinko apie 
150 ypatų.

Pirm. p. A. Ivaškevičius ati
daro susirinkimą ir pataria iš
rinkti siii.-rinkiinui vesti jire- 
zidiimi::: pirmininką, vice-pir- 
mininką, raštininką, raštinin
kui ] agelliin'iiką, taip-gi ir iž
dininką. Vedėju konferenci
jos, renkant iš trijų kandida
tų. didžiuma balsų išrinktas p. 
A. Ivaškevičius, vice-pirm. — 
p. P. Valukonis. Nominuojama 
kandidatus į raštininkus. No
minacija tęsiasi bent bertainį 
valandos. Mat kandidatų į 

.raštininkus stoka... Vis-gi 
šiaip taip surandama kandida
tus. Raštininku lieka keis
tas sutvėrimas nezaležninkų 
“kun.” Geniotis, pagelbininke 
Misevičienė. Iždininko ne
rinkta, nes pasirodė, kad jis'ne
reikalingas.

Išrinktoji valdyba užima vie
tas. Sekr. Geniotis, skaito pra
eitos konferencijos protokolą. 
Skaito labai silpnai, pirštu 
vargšas eilutėmis vadžioja, kad 
nesuklydus, bet vis-gi daug sy
kių atsikartoja. Matyt labai 
negramatnas tas nezaležninkų 
kunigužis, kad nei protokolo 
nemoka, žmoniškai perskaityti. 
Protokolas priimta.

Seka raportai. Pirm. p. A-1 
Ivaškevičius, paaiškina, kad 
negalima buvo nieko veikti, 
nes pereitoje konferencijoje iš
rinktoji komisija pagaminimui 
atsišaukimo į kitas kolonijas 
reikale pašalpinio seimo, tarp 
savęs nesutarusi ir pozityvaus 
darbo nebuvę galima dirbti. 
Sekr., p. A. F. Kneižis ir minė- j 
tos komisijos narys, aiškina ( 
priežastis nesutarimo. Kitu du 
nariu, pp. St. Michelsonas ir 
Kaziu uskas neatsilankė ir jokio 
raporto neišdavė. Raportai pa
liekama be pasekmių.

Konferencijos vedėjas pa
duoda susirinkusiems svarsty
mui klausimą, “Ar reikalinga 
dabar šelpti Lietuvą?” Nors 
klausimas keistokas, bet jo ri
šimui pašvenčiama nemaža lai
ko. Turintiems apetitą “spy- 
čius” akyti išsikalbėjus, vien
balsiai nutarta, kad šelpti Lie
tuvą, ypatingai dabartiniu lai
ku, yra būtinai reikalinga.

Antrą klausimą konferenci
jai išrišti pirmininkas paduo
da štai kokį: “Kaip mes tu
rėtumėm šelpti Lietuvą?” Čia 
tai išreikšta įvairių-įvairiausių 
nuomonių. Nekurias paduo
du:

S m o 1 s t o r i us: Reikia 
mums bkviduoti dabar esan
čius fondus, nes jais negalima 
pasitikėti ir jis neaukausiąs 
daugiau nei cento tol, kol ne- 
įsisteigs bendras visų srovių 
fondas. .Tis nepasitikįs ne tik 
kitais fondais, bet ir savo sro
vės fondu, “Lietuvos Šelpimo 
Fondu” ir kad jis (LŠF.) se
ninus dar išduodavęs atskai-______ ___ ____________
tas, bet dabar jau seniai beiš- nepriėmė jokių rezoliucijų,

tik padarė vieną tarimą, bū
tent, kad reikią šelpti Lietu
vą. Ir dabar nori siųsti kokius 
kur tai reikalavimus pora tuzi
nų žmoiųų. Sakė, kad konfe-

j rencija nežino kaip didelės 
j žmonių grupės vardu ji gali 
I kalbėti ir ji neturi teisės' bent 
! kokių dr-jų vardu kalbėti, nes 
j kaipo nuo dr-jų atstovų nebuvo 
j reikalauta mandatų.
I Pasigirdo balsas (turbūt p. 
Norkaus), kad šis žmogus tu
rįs daug teisybės ir kad reikią 
susirinkimą uždaryti, nes jei
gu jis užsitęs iki 9-tos valan
dos. tai nei vieno žmogaus ne
liksią. Vyrai! laikas vakarie
nės, sake jis.

Taip tai toji “konferencija” 
užsibaigė.. .i • ir

Skaptukas.

L. D. S. 1 kp. Valdybos ir 
Teatrališkos Komisijos susirin
kimas bus 25 d. kovo 1919 7 v. 
vai. Bažnytinėje Svetainėje. 
Kviečiami ir tie, kurie veikia
te dėl LDS. 1-mos kuopos. Ma
lonėkite Imtinai ateiti, nes tu
rime svarbių dalykų nutarti. 
Visus širdingai kviečia

Valdyba.
nules šviesos, priverstų jį iš-1
žiū t i.
Labai gražiai ir praktiškai 

a.-akū p. A. Zaleckas. Tautos 
Fondo skyriaus iždininkas. Jis 
sakė, tie, kurie taip norite Į- ()uim-y, Mass.. 
steigti naują fondą, eikite prie 
,-talo ir [lakiokite po penkde- 
šimkę. ir mes pamatę kiek ra
sis norinčių to fondo, galėsime 
apie jį kalbėti. Gi dabar, kal
bate apie likvidavimą esančių 
fondų, Į kuriuos neaukavote nei i 
vieno cento.

Pakalbė jus [i. Zaleckui, apri
mo ir tie gražkalbiai. kurie 
pirmiaus taip iškalbingai pasi
žadėjo kloti šimtinėmis i nau
jąjį. bendrą fondą. Niekas nuo 
žodžių nėjo prie darbo.

Dar daug išreikšta Įvairių 
nuomonių tame klausime. .Bet, 
p. .Jurgeliūnas paduoda Įneši
mą, “kad ši konferencija rei
kalauja bendro aukų rinkimo 
ir vieno fondo.” Gi p. A. F. 
Kneižis įneša, kad mes turime 
savo Tarybas ir Pildomąjį Ko
mitetą, tad laukime jų nuos
prendžio, jeigu jie nutars, tai 
mes tada jų tarimus pildysime, 

i Mes privalome sakė jis. palai- 
' kyti jų autoritetą.

Leidžiama Įnešimai balsavi
mui. Pirmininkas sako, “kas 

'norit dirbt išvien, pakelkit de
šinę ranką.” Suskaitoma 43 
balsus.

Antrą įnešimą taip paduoda 
balsavimui: “Kurie nenorit 
bendrai veikti, pakelkit ran
kas.” P-as A. Kneižis nori 
padaryti pastabą, kad iškrei
piama jo įnešimas. Tuomet pa- lankė ir visos dailiai pasirodė, 
šoka p. S. Norkūnas ir pribėgęs kaipo tikros krikščionės-katali- 
prie p. Kneižio, pradeda rėk- kės.
ti. Salėje kįla trukšmas. Ap- jungietės priėjo prie Dievo Sta 
rimus, p. A. Kneižis paaiškina, 
kad, kadangi įnešimai iškrai
pomi ir pataisą negalima pa
daryti. tad jis ir podraug visi 
katalikai atsisaką dalyvauti 
balsavime.

Salė laipsniškai pradeda tuš
tėti. Svarstoma ar rinkti nau
ją komitetą ar šį palikti. Ne
prieinama prie išvados, nes jei
gu nerinkti komiteto, tai būtų 
nelagališka, nes šis komitetas 
buvo išrinktas tik šiai konfe
rencijai vesti; jeigu rinkti, tai 
ir-gi būtų nei šis nei tas, nes 
salėje beliko tik apie 30 žmo
nių.

Pasiginčijus, nutarta palikti 
šios konferencijos vedėjus ir 
ant toliaus, kaipo veikiantį ko
mitetą.

Praleidus virš trijų valandų 
laiko ir nieko tvirto pastovaus 
nepadarius, nesijausdami pa
mato po savo kojomis, likusie
ji apie pora tuzinų “bendro” 
fondo šalininkų, pradėjo tartis 
kam reikėtų pranešti apie savo 
tarimus. Buvo pasįūlijimai, kad 
pranešti apie konferencijos ta
rimus Pild. K-tui, Taryboms. 
Socijalistų Są-gai ir fondams.

Vienas žmogus atsistojęs štai 
ką pasakė: Sakė jis, visą lai
ką aš tylėjau ir klausiausi ki
tų kalbų, bet dabar aš norė
čiau išerikšti savo nuomonę. 
Šitoji konf<*reneija, sakė jis, 
neatsiekė savo tikslo, «nes ji

. o
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PASIRENGĘS KARIAUTI 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ.
Kareivis Jonas Labutis, gy

venantis dabar 25 Lorry St.. 
Bostono prie

miesty j. praneša per savo drau- 
įgu< “Darbininkui,” kad už 
Lietuvos laisvę yra pasirengęs 
kariauti nors ir šiandieną.

Jonas Labutis yra jaunas 25 
im-tų amžiaus vaikinas. .Jis 
labai norėtų prisirašyti prie 
Lietuvių Militario Kliubo So. 
Bostone, bet laikas nepaveli
ja.

SUSIPEŠĖ LIETUVIŠKI 
BOLŠEVIKAI.

Bolševikiško rojaus megė- 
i jams jau ankšta pasidarė ir 
So. Bostone. Štai kovo 20 die
ną 6 lietuviški vaikinai pusbol- 

i ševikai ir bolševikai 10 vai. 
1 vakare susirėmė tarpu savęs 
i ties lieuvišku saliūnu prie 
: Broadvės. “Kaitas” buvo 
į smarkus. Vienam karžygiui 
(ausis nunešta, kitam veidas 
(perkirsta, trečiam drapanos 

Į skarmalus surėžyta, o liku- 
i siems dantys išbarškinta.

Po mūšio vieni ligonbutvje, 
i kiti policijos stotyje atsidūrė.

Tūli sako, kad mušeikų tar
pe ir sandariečių buvę.

Žvalgas.

A. L. R. K. Mot. Są-gos 13 
kp. i.i išios šv. už mirusias są- 
jungietes buvo 23 d. kovo Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje.

Sąjungietės skaitlingai atsi-

Laike mišk] šv. visos są-

!o ir už tai priklauso joms gar
bė ir yra pavyzdžiu kitoms ka
talikiškoms draugijoms. Iškil
mingas šv. mišias atlaikė gerb. 
kun. J. Jonaitis ir taip-pat pri- 
taikvtą puikų pamokslą pasa
kė. ’

Korespondentės
Pagelbininkė.

Ant greitųjų

kur susirinko

žiliaus atsilankymas- Perei
tą pėtnvčią So. >Bostone buvo 
atsilankęs gerb. kun. Žilius iš 
AVashingtono.
buvo sušauktas Lietuvių salėj 
susirinkimėlis,
pusėtinai veiklesniųjų žmonių. 
Gerb. svečias paaiškino, jog at
vyko čia Lietuvos reikalais, 
paaiškino, kad dabar Lietuvos 
reikalai pusėtinai gerai stovi 
ir kad laukiant Lietuvos liki
mo rišant taikos konferencijoj 
privalome padaryti didžiausias 
pastangas: Gi šiuo tarpu svar
biausiu reikalu yra surinkti vi
sų Amerikos lietuvių parašus 
po reikalavimu neprigulmybės 
Lietuvai. Kad rūpintis surin
kimu parašų Bostone ir apie- 
linkėse išrinkta komisija, kuri 
ateinančią seredą turės posėdį 
Lietuvių salėj ir galutinai dar
bą nustatys.

Puikiausiu LIETUVIŠKŲ AT- 
VIRUCTŲ galima gauti “Darbi 
ninko“ Knygyne. Tuzinas už 20 
centų. Agentams duodame nuo
laidų. Užsisakykite.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.............50c.
” tris sykius.........$1.00

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

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

Kandidatas turi pristatyti: 1, 
Paliudijimą, jog baigė nors pra
dinį Bažnytinės muzikos kursą. 2, 
Paliudijimą klebono tos vietos, ku
rioje ikišiolei vargonininkavo ir 3, 
Kandidatas turi būti praktikuo
jantis katalikas, t. y. gyventi su
lyg Katalikų Tikėjimo taisyklių. 
Norintiems užimti vietą, siūloma 
trejopa propozicija:

PIRMA: apsiimti vien VARGO
NININKAUTI be jokių kitokių 
priedermių. Visados atmenant, 
kad vargonininkas gelbsti kunigui 
visose šv. Bažnyčios apeigose, 
Viešpačiui Dievui garbę duodant, 
jo priedermės yra šios: 1, Dalyvau
ti visose viešose pamaldose (jeigu 
aplinkybės leidžia su choru). 2, 
Dalyvauti privatinėse pamaldose 
(giedotos šv. Mišios, egzekvijos, 
šermenys, šliūbai). 3, Mokyti baž- 

j nytinį chorą ir jame užlaikyti 
(tvarką. 4, Mokyti giedojinio*mo- 
kykloje. Turi būti mažiausia ke- 

I turios lekcijos savaitėje. Palaiky
ti esantį vaikų chorą ir jį sulyg 
aplinkybių tobulinti ir jame tvai
ką užlaikyti.

ANTRA PROPOZICIJA: Užim
ti vietą kaipo VARGONININ- 
KAS-MOKYTOJAS. Vargoninin
ko priedermės tos pačios kaip ir 
pirmoje propozicijoje. MOKYTO
JO PRIEDERMĖS YRA ŠIOS: 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 va
landai po piet (pietūs nuo 12 vai. 
iki l-n>ai) išskiriant sekmadienius,: 

i šeštadienius ir švenčių dienas, mo
kyti vaikus lietuviškai skaityti ir 

: rašyti ir katekizmo sulyg esančios 
Į tvarkos mokykloje.

TRECIA PROPOZICIJA: Užim
ti vietą kaipo VARGONININ- 
KAS-ZAKRISTIJONAS. Čion ir- 

■ gi vargonininko priedermes tos 
i pačios kaip pirmoje propozicijoje. 
•ZAKRISTIJONO PRIEDERMĖS 
YRA ŠIOS: 1, Užlaikyti tvarko
je ir švariai visus rūbus ir indus i 
'(kuriuos svietiškiai gali palytėti), 
vartojamus Bažnyčios pamaldose. 
2, Užlaikyti švaria: visą bažnyčios I 
vidų (taip-pat zakristijas, alto- ■ 
rius, ir apie altorius ir vargonų j 
galeriją). 3, Užlaikyti švariai iri 
tvarkoje pobažnytinę svetainę. 4,1 
Užlaikyti švariai bažnyčios ir mo- 

i kyklos kiemus. 5, švariai užlai-1 
kyti mokyklos vidų (visus kamba- ( 

(rius). 6, Patarnauti kunigui Šv. 
Mišių ir kitų apeigų ir pamaldų 

I laiku (Šv. Sakramentų dalinimas). I 
| 7, Mokyti vaikus tarnauti prie šv.
Mišių.

PASTABA: Aplinkybėms spi- 
riant, reikalingos permainos da
romos vientik klebono parėdymu.

GERBIAMIEJI VARGONIN- 
KAI, norintieji užimti vietą pagal 
vienos iš viršpažymėtų trijų pro
pozicijų, teikistės atsiųsti reika
laujamus paliudijimus ir pranešti, 
kiek reikalauja algos. Jeigu iŠly- . 
gose nesutiktume, paliudijimus 
apsaugotu laišku atsiųsiu atgal.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
Kun. S. J. čepananis, 

206 E. Fourteenth Avė., 
Homestead, Pa.

Paieškau dukters Liudvikos 
Bendokas pabėgusios su vyru. Ji 
yra 5-kių pėdų ir 1 colio aukščio, 
plaukai tamsiai geltoni, biskį pa
linkus, plošeius (coatas) rudas, 
juodas plušo kalniėrius ir ant. 
rankovių apdėta tokiuo pat. Ji 
turi su savim paveikslus ant atvi
rutės jos pačios, o kitas visos šei
mynos. Ji 17 metų amžiaus, kal
ba angliškai ir lietuviškai. Vy
ro pavardė Domininkas Buivy
das, angliškai vadinasi (Dian 
Bubed), nedidelis, tamsiai raudo-j 
nas, plaukai tamsiai geltoni, ka- j 
reiviškais drabužiais ir kalbant Į 
galima pažinti, kd kauniškis. Ne
sibijokite atsišaukti patys, nieko 
nebus blogo ir man kaipo tėvui 
bus ramiaus, o jei kas aptėmysi- 
te juos, meldžiu man pranešti už 
ką būsiu dėkingas. Adresas:

Aleksandra Bendokas,
458 Grand St, Brooklyn, N. Y.

- - • i

Darbininko” Knygynas
“Darbininko” Knygynas specialiai parūpino vi

sokių religiškų daiktų ir už prieinamą kainą.
Nusipirk gerą stiprų ROŽANČIŲ. “Darbininko” Kny

gyne galima gauti visokių rožančių nuo 25c. if aukščiaus.
Škaplierių, medalikelių, stacijinių kryželių ir tt.
Pastatomų ir pakabinamų Kryželių, kurie naktyje tam

siame kambaryje matomi ir taip visokių, pradedant nuo 25c.
PAVEIKSLAI.

Įsigyk puikų Šventojo paveikslą, kuriuo papuoši savo 
namus. Tokius paveikslus gausite “Darbininke.” Ateik —( 
pasirinksi.

ŠVĘSTAM VANDENIUI KRAPYLAI.
STOVYLŲ vidutinio didumo ir už labai prieinamą kainą. ‘

MALDAKNYGES.

O J

Lietuviai jeigu norite melstis grvnai lietuviškoje kalbo- 
tai pirkite MALDAKNYGES iš “DARBININKO” Knygy-,1‘L

no..
MALDAKNYGIŲ galima gauti visokio didumo ir gerumo. 

Kviečiame ateiti ir peržiūrėti mūsų tavorą ir sulig jo spręsti 
apie kainas. Su mūsų kainomis niekas negali lygintis.

Krautuvė atdara kasdiena nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vai. 
vakare, išskyrus nedėldienj.

“DARBININKAS,”
Ž44-West Broadway, South Boston, Mass.

Paieškau savo moteries Jievos, 
Kauno gub., Raseinių pav., Jur
barko miesto. Aš palikau Lietu
voje, ale vėliau girdėjau, kad ji 
buvo Prūsuose. Mano adresas:

Juozas Pranckaitis,
Deiwis Avė., Cor. North St., 
Grand Rapids, Mieli.

1547

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

Jieva Pranaičiutė,
Hunting St., Somerville, Mass.

Paieškau savo pusbrolių And
riaus Vinicko ir Laurino Balčiū
no Vilniaus gub. Atsišaukite pa
tys, o jeigu ne, tai kas žinote ma
lonėkite pranešti, o aš būsiu už tai 
dėkingas.

Jonas Vinickas,
98 Tremont St., Laivrenee, Mass.
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PARSIDUODA PIGIAI 
TONIKO DIRBTUVĖ 

Parduodu geriausią dėl biznio 
TONIKO DIRBTUVĘ. Daug lie
tuvių ir lenkų pirkėjų. Gera vie
ta dėl lietuvių. Parduodu iš prie
žasties ligos. $2.500 cash, o kitus 
ant labai lengvų išlygų. Atsišau
kite i 31 Ilonghton St., Somervil- 
le, Mass. Netoli Inmau S'ųuare. 
Tel. Somerville 6290.

ANT PARDAVIMO.
Namas su 8 kambariais, 2 

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

Namas visai arti
dirbtuvių. Norintieji pirkti atsm
aukite nuo 5 vai. kiekvieną vaka-1 
ra arba nedėliomis. Adresas; 20 j 
Washington PI., Hyde Park, Mass. I 

_____________

2-jų 
$16.00.

būtinai turiu 
ir išvažiuoti

prie karų ir

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

REIKALINGA MERGINA
«

dirbti krautuvėje (store). Tu
ri .mokėti gerai angliškai. Už-' 
mokestis gera.

Frank Ivanauskas,
301 D St., So. Boston, Mass.

i

Paieškau savo brolio Jono Za- 
baliavyčiaus Suvalkų gub., Vir
baliu parapijos, Nadalių kaimo. 
Jisai 15 d. vasario 1919 prasiša-1 
lino su vedusia moteria Antanina ( 
Markauskiene paeinančia iš Kau- j 
no gub. Ji paliko 4 vaikus ir vv- I 
rą. Jonas Zabalavyčius vedęs 
Lietuvoje ir turi 2 vaikus. Jis I 
apie 36 metų amžiaus, sušneka 
vien tik lietuviškai, turi tamsų iri 
pailgą veidą ir kalba biskį ga-; 
dinta, augšto ūgio, apie 5 pėdų 
11 colių. Markauskienė turi apie i 
38 metus, apie 5 pėdų 5 colių, I 
tamsaus būdo, ant kaktos turi ; 
juodą mažą karpą ir ant kairės; 
rankos apgamą, sušneka lietuvis- ■ 
kai ir pusėtinai angliškai.

Kur tokia pora randasi malo 
nėkit tuojaus pranešt už ką aš la 
bai būsiu dėkinga.

Magdalena Uždavinienė 
(Zabalavyčiutė)

36 AVashington St.,
Greenfield, Mass.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

I 
“DARBININKĄ.”

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nao 7 Iki 8 vakara

rfOAV RO ADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 602 8. B.

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

-<

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslu Berlino, 
S84 Main St.,

Cambridge, Mass.j
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 21 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMO- KLESOS

DANTISTAS
Dantis išbraukiami irpripil- ■ 
domi visai 
geriausiais

naujų
Visą darbą

be skausmo, su 
prietaisais, bu 
išra imu.

gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bos t o n. Mass

PRIE DORCHESTER ST.:

Valandos
nuo 9 vai. ryth
iki 8 vai. vi k tre.

NedSltomt* 
nuo 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakare.

Tel So. Bostcn 270

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

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadrcay. So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

• J
i

!

DR. F. MATULAITIS
Ofieoadyno* G ’do visokia® !'flra«
1-3 P. M. 7-9 P M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St , Boston, Mass.
—■II l Q

Dr.J.H, Staknevičius

JdJCZįUCEUCL uCMLJCLįUC

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai 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.

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

2-4 PO PIETŲ

6-8 VAKARE

Jefferson st, 
NEWAUk. n j.

Telefonas 9268
Marcet

G=>
Kad būt gražiu.

Vartok tų mostį. ji padarys veidą 
TYRU, SKKAISTU ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštų ir baltų odų. Kaina dėžu
tės 75c. ir §1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomls.

Distributor Wilbert Co.f 
P. 0. Box 772, Waterbury, Ct.

I

g
Bei! Phone IMckinson 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

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

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 
Nedeliomis iki 4 no šiitą.

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

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

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

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

DR. GIBBS'
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaetyl 

Teatro. BOSTON, MASS. ». I 
Ofiso valandos , Nedėldieniąjs ir šveųtėAis '
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Deram fu ei sulaiką plauku slinki

mu. pražilina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, aušrini plaukus priduoda 
ma jėma reikalinga maista.

Permalu gi p įdarys kad Jusū plau
kai bus tankus ivetnus Ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks ant visados ir plaukai 
neslinka dausriats!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiuskite 10 c. stiunpomis persinn 5 
tinto lėšų, srausi išbandymui dežiute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIAL.T1ES CO. B 
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