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Talkininkų atstovy bes
Kaune.
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e 0 «* *■2 © sŽinios is Lietuvos
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LIETUVOS SUTARTIS 
SU ANGLIJA.

KAS DEDASI VENGRIJOJ. ,
, į

Vengrijos rubežiai tapo už-
E.vpresinis traukinys 

bėginėja tarp Rutinini- 
>

Paryžius, kovo 24.— (Franci- daryti, 
jos bevieliu telegrafu) — Lie-i kurs 
tuvių valdžia padarė koinerci- jos sostinės Bucharesto ir Pa 
jale sutarti su Anglija, 
tos sutarties Lietuvos valdžia Vengrijos sostinę Budapeštą 
gaus ant kredito tavorų vertės atvažiavo Vienuoli aplinkiniais 
keleto milijonų frankų. Į keliais, ne per Budapeštą.

Iš Kauno pranešama, kad A-į Tuo traukiniu važiuoja Fran- 
mėrikos misija tyrinėja maisto; 
klausim;] Lietuvoje. Franci-: 
jos misija atvyko Kaunan ko-i 
vo 19 d. Tikimasi, jog Ang
lijos misija atvyks Kaunan bė-1 
gyje keletos dienų.

Sulyg ryžiaus ir kurs turėjo eiti per

LENKTYNĖS.

London. Sulyg pranešimų iš 
Paryžiaus, tai taikos konferen
cija rūpinsis padaryti taikos 
sutartį už savaitės. Šiose die
nose prez. AVilson su kitų ša
lių premjerais galutinai ap
dirbs taikos protokolą. Vie
nas taikos konferencijos dele
gatas pasakė, kad dabar Įvy
ko lenktynės tarp taikos ir a- 
narchijos.

PRIEŠINSIS DIKTUOTAI 
TAIKAI.

Vokietijos laikraščiai su vis 
didesniu smarkumu rašo prieš 
diktuotą taiką, kurią talkinin
kai nori įbrukti Vokietijai. 
Rašo, kad Vokietija nesi rašys 
po tokia taika. Laikraštis Lo-I 
kai Anzeiger rašo:

“Vokietijos delegatai bus; 
ingalioti tartis visuose klausi-; 
muose. kurie nepereina per, 
Wilsono 14 punktų ir daryti 
savo pasiūlijimus klausimuose, 
kurk nesiriša su tais punktais, 
ir tie klausimai turės būti pa 
vesti Berlino valdžiai nuspren
dimui ir mes vilimės, kad val-i 
džia nedasileis nukrypti nuo i 
to kelio.”

Į

i
i cijos ambasadorius Rumunijon 
ir Rumunijos karės ministe- j 
ris. Jie važiuoja i Parvžiu 
pranešti talkininkams apie pa-i 
vojingą padėjimą. Bet atvykę; 
Vienon labai nustebo išgirdę 

' apie perversmes Vengrijoj. 
Važiavo per Vengriją ir nieko 
nedasižinojo apie perversmes.

Budapešte ramu, 
krautuvių tebuvo 

i Talkininkų valdžių 
tapo internuoti.

Vengrijos revoliucijonieriai 
i išleido proklemaciją, kurioj 
kaltina taikos konferenciją. Sa- 

i ko, kad jie priešingi skaldy- 
: mui Vengrijos. O skaldymas y- 
ra toks, kad nuo Vengrijos pa
kraščių atkertama žemės kita- 

: taučių gyvenamos. Atkerta
ma žemes apgyventos čekų, 

; slavokų, kroatų, rumunų.
Buvusi s Vengrijos premje

ras Kareivi apreiškė, jog be
velija užsileisti bolševikais, o 
ne talkininkų taikos konferen
cija.

NORI UŽMEGSTI RYŠIUS 
SU BOLŠEVIKAIS.

\ okietijos užsienio reikali 
m misteri s pasiuntė vieną iš sa 
vo sekretorių į Maskvą pusi 
matyti su Rusijos bolševiki 
vii šmmkais. ' "okietijos pa 
siuntinis tyrinės, kaip Vokie 
t i ja gali susiartinti su Rusijo 
valdžia ir užmegsti politišku 
■r <•':< !/> ::š!ms rvšius.

tik keletą 
apiplėšta, 

atstovai

PASITRAUKĖ NUO RAU
DONŲJŲ.

Vokietijos nepriguliriingųjų; 
Socijalistų vadas Bernsteinl 
prisidėjo prie ramiųjų didžiu-! 
miečių socijalistų. kurių ran-į 
kos<* dabar yra Vokietijos vai-1 
džia. Nepriguliningieji soci
jalistai yra artimi bolševi
kams.

MIRĖ SOVIETU PIRMI
NINKAS.

Iš Maskvos pranešama, jog 
ten mirė pildomojo bolševikų 
sovietų komiteto pirmininkas. 
Jis pirmininkaudavo visarusiš 
kuose sovietų kongresuose. Bu 
vo didelis Lenino rėmėjas.

ATMINKITE BALANDŽIO PRIELANKIAI PARAŠĖ.
12 IR 13. ' Boston Herald seredos laido-

i je turi editorialą antgalviu 
“The Lithuanian Figlit.’ Strai- 
įsn’s gan ilgas. Pradžioj už- 
iminta iŠ istorijos, apie liniją 

su lenkais, paskui apie keblu
mus nustatyti naujai valstybei 
rub žius. Įveistą daleidnną da
ro būk lenkai bestumdami bol
ševikus Į šiaurę inėjo Kaunan. 
Po to rašo:

Lietuviai gerai kariauja. Jie 
užsipelno aktyvūs paramos iš 
Suv. Valstijų ir talkininkų ir 
dabar tą jie gaus. Tik jų val
džią-surasti per tūlą laiką bu
vo sunku, nes sumišime ji tu
rėjo klajoti, nors ji jau senai 
buvo susitvėrusi ir paskelbusi 
respubliką. Bet Anglijos mi- 
litarė ir politikinė misija, kuri 
išsėdu Liepojoj prieš 10 ar 12 
dienų su tikslu sueiti su val
džia neilgai truko surasti jos 
buveinę Kaune.rr*

Paskui užsiminta apie pada-i 
rytą Lietuvos sutartį su Ang
lija. apie atvykimą Kaunan 
Francijos misijos, apie suda
rymą naujo ministerių kabine
to su Dovidaičiu priešakyje.

Kapeliono Jonaičio atsilan
kymas to laikraščio ofise buvo 
paakstinimu šitaip atsiliepti a- 
pie Lietuvą.

Lietuvos’ klausimas kasdien 
kibia i iškeliamas. Amerikos N 
didžiuose dienraščiuose veik 
kasdien skaitome indomių ži
nių apie Lietuvą. Bet pasitai
ko kad tie laikraščiai klaidin
gai nušneka apie Lietuvą. Šio
se dienose savo tautos klausimą 
turime prideramai iškelti. 
Kiekvienas prie to gali ir turi 
prisidėti. Geriausia proga tą 
padaryti bus balandžio 12 ir 13 
d. Tomis dienomis bus ren
kami lietuvių parašai po Lietu- 
\ os neprigulmybės peticija. 
Kakvienas lietuvis tą turi pa
daryti. Visose kolonijose prie 
p įrašų rinkimo prisirengkite.

Finlandijos valdžia pasiuntė 
Saostaminden ashingtoną 
atstovauti finij valdžią. Siun- 
čianiasai vyras iki šiol buvo 
ambasadorium Kopenhagoj.

i -------
Minesotos gubernatorius pa

sirašė po bilium kuriuo sutei
kiama balsavimo teisė 
'■ims toje valstijoje.

mote-

• T

i

j DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
TALKININKUS.

Pereitą nedėlią Berline buvo 
demonstracija prieš talkininku 
kėsinimąsi ant Vokietijos že
mių. Demonstracija buvo prie 
prezidento Eberto palociaus.

Amerikos sočijal-demokratų 
Lyga pasiuntė prez. \Vilsonm 
kablegramų. kurioj prašoma 

■ pasigailėti Eugene V. Dėbso, 
kurs nuteistas 10 metų kalėji- 
man už laužymą karimi] Įsta
tymų. Prašoma, kad prezi
dentas kartu suteiktų amnes
tiją visiems politiškiems pra
sikaltėliams laike karės.

EC-IPTE MAIŠTAS TEBSI- Į 
TUSIA

Anglijos karės ministeriai 
Churchill kalbėjo parlamente 
apie atsitikimus Egipte. Sakė, 
jog ten nuskirtoji kariuomenė 
demobilizacijai turėjo būt su
laikyta, nes likusioji galėjo 
būt išskersta sukilėlių. Aiški
no, jog atsižvelgįąnt į neramu
mus Įvairiose šalyse, Anglijau 
turinti laikyti didelę armiją.

KAS PRIEŠINSIS BUS 
NUŽUDYTI.

Berlinas. ■— Rusijos bolševi
kų premiero atstovai Budapeš- 

i te prigelbėjo nuversti liberalę 
valdžią ir Įsteigti bolševikišką 
valdžią. Nauji ministeriai iš
leido proklemaciją, kurioj sa
koma :

“Vienydamiesi su pasaulio 
bolševikais, mes kįlame prieš 
talkininkus ir imperializmą ir 
paskelbiame visuotiną mobili-1 paskelbimo, 
zaciją. Visi, kas tik priešin
sis, bus nugalabijami.”

______________________

NEPRIIMS TAIKOS.
Vokietijos prez. Ebert pasa

kė. jog Vokietija negali ir ne
sutiks pasirašyti po taika, ku
ri reikalaus Lenkijai Dancigo.: 
Sakė, jog Vokietija pagatava 
neutralizuoti Vislą, o Dancigą 
padaryti laisvu uostu.

Suv. Valstijoj laivyno sekre
torius Daniels atvyko Pary
žiun.

New Havene, Ct. vienas vai
kas mirė nuo miegamosios li
gos. Vaikas buvo keturių me
ti] amžiaus.

I

Siberijos kariuomenė, Kol- 
čako valdžios, pradėjo prieš 
bolševikus ofensyvą Europinėj 
Rusijoj į vakarus nuo Uralo 
kalnų.

PERSERGSTI TALKI
NINKUS.

Berlino laikraščiai rašo,

LĖKS PER ATLANTIKĄ.

Du Anglijos lakūnu Grieve 
ir Walker daro prisirengimus 
lėkti per Atlantiką orlaiviu. 
Pienuoja išlėkti balandžio 12 
d. po pietų.

PRIPAŽĮS ŠVENTA.

Paryžius. — Sulyg telegra- 
kad Vengrijos perversmės yra mos iš Rymo, tai popiežius ke- 
baisiu persergėjimu talkinin- tina pripažinti Joaną iš Arkos 
kams. Laikraštis Tages Zei- 
tung rašo:

“Talkininkų imperializmas 
prigelbėjo bolševikams įsigalė
ti Rusijoj, kuomet jie atsisakė 
remti Kerenskio taikos pienus. 
Iš begalinio bejėgiškumo tal
kininkai sukėlė bolševizmą 
Vengrijoj.
mokų talkininkams nepakaks, . ---------------
tai bus trečia, kuri neš bai- Austrijos imperatorius Ka
sias pasekmes talkininkų Saly- rolis jau apleidę savo šalį. B- 
se.” ■;". važiavo į Šveicariją.

\ I

šventa. Popiežius paskelb
siąs apie tai kovo 26 d.

VOKIEČIAI GAUS SILKIŲ.
Sutinkant talkininkams Šve- 

1 dijos Raudonasis Kryžius siun- 
i čia Vokietijai 200.000 statinių 
silkių. Silkės jau gabenamos 

Jei tų dviejų pa- Vokietijon.

MIRIMAI PEROGRADE 
IR MASKVOJ.

Sulyg Retrogrado policijos 
tai tame mieste 

laike vasario mėnesio mirė
113.000 žmonių. Vas. 1 d. gy 
ventojų Petrograde buvo 990.- 
000. Pereitą mėnesį iš mies
to išsikraustė 77-000 žmonės.

Amerikos misija, kuri Mas
kvą apleido vas. 12 d. skelbia 
to mėnesio pradžioj kasdien 
mirdavo po 4.000 žmonių. Gra
bų Maskvoj- negalima gauti, 
galima gauti tik parandavoti 
lavoną į kapines. Petrogra
de lavonai suverčiami į dide
les skrynias, nugabenami ,į 
kapines ir suverčiami į dideles 
duobes. Paskui su tomis pat 
skryniomis ant ratų atvažiuo
jama atgal miestan priliuodo- 
jama lavonais fr važiuojama į 
kapines. Taip tai be paliovos 
važiuojama ir važiuojama. Li- dienomis buvo Beketinąs rezig- 
goninės perpildytos ligoniais nuoti, bet krizini ištikus pasi- 
ir mirimai didinasi kasdien, liko savo vietoj. Tai antru 

kartu šį mėnesį paskelbiama 
karės stovis. Pirmu kartu 
buvo paskelbtas kovo* 2 d. 
Barcelonoj dabar visi bankai 
ir krautuvės uždarytos. Stryt- 
kariai neina.

Ligos negali susimažinti, nes 
badas didinasi, vaistų kaip ir 
nėra, muilo ir-gi kaipir nėra, 
nešvarumas didžiausias. To
kios aplinkybės yra geriausia 
dirva visokioms ligoms-

v - -s! __ \ ■■ . -• .

Radek, Rusijos bolševikų pa- 
siuntinis Vokietijon, buvęs už
darytas kalėjimam už skleidi
mą bolševizmo, dabar tapo pa
leistas.

Henri Ollizo. buvęs Franci
jos ambasadorium Holandijoj, 
dabar siunčiamas Austrijon.

ISPANIJOJ KARĖS 
STOVIS.

Ispanijoj paskelbta karės 
stovis kovo' 24 d. Barcelonoj 
įvyko generalis streikas. Pre
mjeras Romanones pastaromis

J m.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia, Trumą tiMtia, 
kad tautos dora bujotų tau, 
kur tikybiniai principai atmes
ti

— Washincton.

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

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

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

Tel. So. Boston 620

Kaina 3 centai.

Kaunas, sausio 30 d. dar dirbimui medžiagos (Šmid- 
Kauno darbininkų likusių be ;r re*K!;l apyvartai ka- 

”• ka ulien vis didėja.'kad. keli šimtai darbi
ninkų vėl gautų uždarbį. Dirb- 

„amino kokius nors vi
suomenei reikalingus daiktus, 
ir jem'u dabar dėl stokos dirb- 

uivininkams kapitalo jos 
reiktų valstybei tas 

dirbtuves paimti į savo rankas, 
kad duoti darbo darbininkams, 

jokio nuostolio 
neturėtų, o jei ir turėtų, tai 

: labai maža, palyginant su tuo, 
■ koki gali turėti kilus bedarbei. 
; Toliau didelė nauda būtų vals
tybei organizuoti, ir remti Į- 

i vairių rūšių visuomeninius dar
bus: kanalizacijų vedimą, su
griautų triobų atstatymą ir 
kitus panašius. Tiesa, žiema 

Supran- daugeliui tokių darbų nepato- 
iu jisb'<u> iuikas ir kad tokiems dar-

darbo eil<’
Nustoja darbo. Neskaitant jau 
seiliau sustojusių dirbti fabri
ku, šiomis tik Jenomis užsi
daręs mannalado fabrikas ir 
gelžkeliečių d<*po išmetė lau-■ H* 
kan vėl kelis šimtus darbiniu- 'llS’<°jo, reil 
ku. Bet to <iar negana: už 
dvejeto savaičių užsidarys ir 
galima sakyti paskutinis dir- alstybe čia 
busis Šmidto fabrikas. Ir čia 
dirbusieji apie trys šimtai dar
bininkų lieka be darbo. Dar
bininkai nusiminę. Liūdnai 

ėsdami savo dirbtuvių sie- 
jie žvelgia savo ąteitin. Ir 
— kas lengva kiekvienam 

suslegia 
Jo šei-

KAPELIONAS JONAITIS 
HERALDO OFISE.

Suv. Valstijų kapelionas kun. 
Jonaitis buvo užėjęs Į Boston 
Herald ofisą nurodyti i to laik
raščio netinkamą lietuviams 
pastabą, kuri nesenai tame lai
kraštyje tilpo ir apie kurią bu
vo minėta “Darbininke.” Gerb. 
kapelionas redaktoriui aiškino 
klaidą ir tokiais išvedžiojimais 
skandina Lietuvą. Tuomi pa
sibaigė pasikalbėjimas. Greit 
po in kapelionas gavo laišką 
nuo minėtos pastabos auto
riaus. .Tisai aiškinosi būk iš 
istoriškosios Lietuvos belikęs 
tik vardas.

Bet “kai dėl tariamo Įžeidi
mo lietuvių, kurie dabar ban
do Įsteigti naują laisvą, sava- 
valdišką Lietuvą,” rašo auto
rius. “tai nieko panašaus ne
turėjau omenėje. Jie užsi
pelno turėti pasisekimą, ir vi
si amerikonai velija jiems pa
sisekimo įsteigime tvirtos re
spublikos ant autokratijos 
griuvėsių. Jūs galite būti tik
ri, kad demokratiškos tautos 
yra pagatavos sveikinti Lietu
vą ir priimti ją i savo šeimy
ną.”

apie 
nas 
tai 
numatyti — sunkiai 
darbininko krutinę.
myna 
tania 
puola 
mas _ _ (
turėdamas lygias teises prie 
bendros visos visuomenės ge
rovės. tur būti pirmiausia vai-j daibas bus brangesnis, bet jis 
stybės palaikomas, 
kad valstybė likusiam be už
darbio darbininkui turėtų duo- kapitalo - 
t i pašalpą.
elgeta.
jam
bo.
kad 
pač 
tybei.
ti. o prireikus vedama, 
kia tik pažinti darbininko dėl be. 
to kilaiti skurdą, jo vargus, bos 
Įsigilinti, kokis iš to kyla val
stybei pavojus, o atsiras no
ras, būdai ir priemonės šiam 
reikalui išpildyti.

Taip pav. yra žinių, kad ne
viena sustojusių dirbtuvių turi

u

liks be duonos.
kodėl tokiu išgasč
prie vieno kito prašyda- ■ bams reikalingi kapitalai. Bet 
pagalbos. Darbininkas į.norėsime vesti kovą 

' su bedarbe, tai minėtos kliū- 
: tįs pašalinamos. Žiemą tas

Nesakau, V'SS! reikalingas. Neturint 
! valstybei šiam tikslui didesnio 
11 '' - jis gali būti leng-

Darbininkas nei vai suorganizuotas. Turtuo
lis darbo prašo. Ir! dai drebėdami už savo rubliaus 

valstybė turėtų duoti dar-i kursą, manau, greit sutiks į- 
Žinoma reikia pripažinti.; dėt i .savo kapitalus Į koki nors 

tai nelengva padaryti, y-, pastovų daiktą, o ypač valsty- 
mūsų besikuriančiai vals-j bei garantuojant. Žinoma, dar- 

Bet ir karas sunku ves- bas sunkus, bet turint tikrą 
Rei- norą prašalinti tą baisią bedar- 

reikia padirbėt. Paga- 
reikia pažymėti, kad da

bar jau esant daugeliui be dar 
bo, tuojaus reikalinga steigti 
bedarbių šeimynoms prieglau
dom ir pigios virtuvės.

P. R.

(“Tiesos Kardas”)

Darbininko” Knygynas.
“Darbininko” K n y g y n a s specialiai parūpino vi

sokių religiški] daiktui 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 25c.

PAVEIKSLAI.

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

KAPELIONAS KALBĖS 
WATERBURY, CT.

Ateinančią nedėlią kovo 30 
d. Waterburyje, Ct. kalbės ka
riškas Suv. Valstijų kapelio
nas kun. J. Jonaitis. Kalbėr 
dviejose vietose :1 vai. po pie- į 
tų didelėje miesto salėje, o va
kare 7 vai. kalbės bažnytinėje 
salėje. Be jo gal dar bus P. 
Šivickis iš New Yorko. Wa- 
terbnriečiai - gerb. kun. Jonai
čio ypatoje turės vieną iš in- 
domiausių lietuvių kalbėtojų.

ŠVĘSTAM VANDENIUI ^RAPYRAI.

STOVYLŲ vidutinio didumo ir už labai prieinamą kainą.

MALDAKNYGĖS.

Lietuviai jeigu norite melstis grynai lietuviškoje kalbo
je, tai pirkite MALDAKNYGES iš “DARBININKO” Knygy
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 vaL 
vakare, išskyrus nedėldienį.

“DARBININKAS,”
244 West Broadvay, South Boston, Mass.



Eina ii So. Boston’o utarnin-

DARB

■

Nauja Bendrovė.

kj rikes
I lyvavo J. S.Vasiliauskas, Baltimore, Md.,
i Bloomfield, N. J., P. Mulevičius, Brooklyn, N- Y., 
| Petraitis, Paterson, N. J..

pa-|

I
i

šttis, ketvergais ir subatomis. Lei-1 
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų

“DARBININKAS“
(The Worker)

The Lithuanian tn-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday bv St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
tiatioa of Labor.

SUBSCR1PT1ON KATES: 
Yearly ......................................$3.00
Boston and suburbs ...............4.00
8 months ...................................1.50
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LINKSMA ŽINIA.

Žinia apie Lietuvos pirkly- 
binę sutartį su Anglija nudžiu- 

lietuvį. Tas 
ir ekonominę 

reiškia Anglija 
jau pripažino 

Toliau tas
medžiaginę pagelbą 

Prekių gaus ant 
už keletą milijonų 
Žinoma Lietuvos val
kas Lietuvos žmo- 

- mais- 
vaistų,

gins kiekvieną 
turi politišką 
svarbą. Tas 
netiesioginiai 
Lietuvos valdžią, 
reiškia
Lietuvai, 
kredito 
frankų, 
džia ims
aėms reikalingiausia 
to, drabužių, avalų, 
muilo, ūkio padargų ir šiaip 
visokių Įrankių. Toliau gal 
ims mašinų apdirbimui Lietu
voj žalios medžiagos. Aušta 
pavasaris, prasidės sėja. Lie
tuvos valdžia ims visokių sėk
lų- -

via atsidaro geras kelias A- 
merikos lietuviams paremti 
Lietuvą. Amerikos lietuviai 
gaės prisidėti prie apmokėji
mo Lietuvos bilų Anglijoj.

Kai Lietuva pradės pirkliau
ti su Anglija, tai kartu atsi
darys pirklvbai kelias ir su ki
tomis šalimis. Anglijoj be a- 
bejonės apščiai bus galima gau
ti visokių išdirbinių, Įrankių, 
mašinų. Bet maisto ir sėklų 
Anglijoj gal nebus galima gau
ti, nes juk Anglija savo že
mės vaisiais tik per tris mė
nesius savo žmones teišmaiti- 
na. Anglija begales maisto 
gabenasi iš savo kolonijai ir iš 
kitų šalių. Todėl gal bus 
Lietuvai patogiau maisto ir 
seklų pirktis iš kitų šalių, o 
ne iš Anglijoc sandėlių. Pa
saulinėje rinkoje Amerikos ja
vai ir kiti maisto produktai tu
ri ankštesnes kainas. Bet 
Lietuvai gal būt būtų vis-gi 
patogiausia maisto užsisakyti 
Amerike. nes tuokart leng
viausia būtų prisišaukti Ame
rikos lietuvius prie padengimo 
Lietuvos bilų.

O to
Taikos 
visose

PRANEŠIMAS VISUOMENEI.
Kovo 20, 1919, Martiniąue Hotel, New Yorke, įvyko Ame- 

Įžymesnių veikėjų ir biznierių lietuvių susirinkimas. Da- 
A. J. Staknis, 

Kun. J.
L. Šimutis, Kun. Petkus, M. Mi

lukas, C. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y., Kun. J. J. Kaulakis, 
Kontraktorius J. Ivanauskas, Adv. S. F. Pauxtis, Philadelphia. 
Pa. lh-ofesoriu< A. J. Mekšra, Chester. Pa.. J. B. Kaupas, N. 
Y.

Susirinkimo vedėju išrinktas J. S. Vasiliauskas, raštinin- 
P. Mulevičius.
Iš susirinkusių paaiškėjo, kad nuo senai veikiančių lietu

vių tarpe jautėsi spaudimas ir reikalas Lietuvos kapitalui or
ganizuoti tam tikro kūno, tam tikros bendrovės, kuri turėtų 
pilną užuojautą ir pasitikėjimą visuomenėje, ir su suorgani
zuotu kapitalu gelbėtų Lietuvą atsiginti nuo svetimtaučių iš
naudojimo, paimant pramonę į svetimas rankas. Taikos 
užbaiga netoli. Atsidarys durys, prasidės velei susinėsimai, 
reikės siųsti Lietuvai mašinerijos, ir Įvairių prekių, reikės iš 
Lietuvos išvežti parduodamus dalykus. Jei mes nebūsime 
prisirengę, svetimtaučiai komerciją ims savo rankosna. už
dės mums ekonominius pančius. Mes Amerikiečiai galime 
dalį to svetimo ekonominio nemalonumo prašalinti.

Lietuvos reikalams esant taip platiems, kurių neįstengs 
aprūpinti pilnai nei keliolika bendrovių, ir mūsų visuomenė
je neesant pilno užsitikėjimo esančioms instaigoms, vienbal
siai nutarta dėl labo Lietuvos tverti naują bendrovę.

Pamatiniai naujos bendrovės tikslai bus pramonė ir pirk- 
lvba. Tjzsiiminės importais, exportais, išdirbystė ir trans- 
portacija. Vardas duota: Lietuvos-Amerikos Pramonės Bend
rovė, angliškai: Lithuanian-American Trading Company.

Korporuojama su pamatiniu kapitalu milijono doleriu 
($1,000,006,00).

Visas stock eommon ir kiekvienas šėras turės lygi} balsą. 
Šeru kaina $10,00. Bus parduodama ir po vieną šėrą. I- 

rnantiems daugiaus, kaip vieną, bus- duodama ir ant išmo- 
kesnio po 10 nuoš. kas mėnuo.

Užmokesniui bus priimama ir Libertv Bonds pilna verte. 
Organizatyvis ofisas bus kol-kas Baltimorėje. Susineši- 
adresas:

Lithuanian-American Trading Co., 
112 No. Greene St., Baltimore, Md.

Pirmiems metams valdvbon išrinkta:
Prezidentu ir vedėju. J. S- Vasiliauskas, 
, 112 N. Greene St., Baltimore, Md.
Vice-Prez. Kun. J. Petraitis,

147 Montgomerv St.. Paterson, N. J. ir
J. E. Karosas, 242 AA'. Broadivay, So. Boston, Mass. 
Sekretorium: P. Mulevičius,

458 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Iždininku: Kun. J J. Kaulakis,

324 AVharton Str., Philadelphia, Pa.
Direktoriai rinksis trims metams. Dabar išrinkti 4 trims 

metams, 4 dviem metam ir 4 vieniem metam.
Trim motam išrinkti: J. S. Vasiliauskas, P. Mulevičius, 

Kun. J. J. Kaulakis ir A. J. Staknis.
Dviem metam: Kun. J. Petraitis, J. B. Kaupas, Matas 

Milukas ir A. J. Mekšra.
Vieniems metams - K. Česnulis, L. Šimutis, J. E. Karosas 

ir J. Tvanauskas.
Visi pilni entuziazmo ir vilties, kad šioji Bendrovė, su

tverta ant demokratišku pamatų, turės pilną visuomenės užsi- 
tikėjimą ir užuojautą.

Susirinkusieji ne vien žodžiais prijautimą parodė, bet ir 
Šerais sulyg išgalės patvirtino. Tuojaus užsirašė:

Kun. J. .T. Kaulakis už $5000.00, J. Vasiliauskas, M. Mi
lukas ir A- J. Mekšra po $250.00, A. J. Staknis už $20000, P. 
Mulevičius ir E. Mulevičienė po $150.00, K. Česnulis, J. B. 
Kaupas, L. Šimutis po $100.00, C. E. Paulonis už $50.00. J. 
Tvanauskas pasižadėjo nejudinamą nuosavybę Į cash pavertęs 
indėti iki $20,000.00.

Susirinkimo Sekretorius,

k u
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P. Mulevičius.

“sklepuką” ant 
Prisigėręs pra-

kis, P. Andriejauskas, A. Še- 
cikauskas, V. Danielius, P. Ra
jeckas, K. Kairis.

Po 50c.: V. Paluikiutė, I. 
G udclevičia, M. Belikevičius, 
J. Tamošauskas, M. Ventis, F. 
Gikis, B. Ulozas, A. Ulozas, J. 
Gudeliukė ir O. Peredniutė.

V ak aras užsidarė su Lietu
vos himnu, kurį J. Šekelis pa
skambino ant pijano o publi
ka sudainavo.

E. šilarožė.

ginti. Tada griebė dukterį. 
Tuo tarpu motina paspruko 
per duris palikdama nuo gal
vos plaukus bolševiko naguo
se ir pasislėpė pas kaimynus 
visa kraujuose paplūdus. Bai
si kova buvo, nežinia kas iš to 
išeis.

Taip-gi prieš kiek laiko ant 
Tappan St. bolševikų šeimy
noje ne prastesnė kova buvo. 
0 vienas jų draugutis (buče- 
ris) nuėjo į 
Tappan St.
dėjo skelbti bolševikizmą ant 
bačkos pasistojęs. Pradėjo 
šolderius lyginti prie sakra
mentų ir kitų dalykų. Naba
gas nei nepajuto kaip su bač
ka parpuolė ir baisiai susižei
dė. Per keletą savaičių turė
jo didžiausius žiūronus nešio
ti ant akių. Dar griūdamas 
užgavo kitą ten stovintį, už 
tai jam anas ir-gi gerai atlygi
no su bonka per galvą. Vos 
gyvas liko.

Korespondentas.

AVORCESTER, MASS.

L. Vyčių 26 kuopa laikė 
ekstra susirinkimą 16 d. kovo. 
Susirinkime buvo svečias gerb. 
M. Zujus. “Vyčio” Redakto
rius. Susirinkimas buvo la
bai Įdomus, nes p. Zujus labai 
daug naudingų paturimi} davė. 
Ragino išrinkti komisiją, kuri 
rūpintus spaustuvės reika
lais. Susirinkimas tam labai 
pritarė ir išrinko komisiją, 
kurion inejo šios ypatos: P-lė 
0. Vasilaitė, p-lė J. Levana- 
vičiute, p. A- Visminas. J. A- 
leksa, P. Puišis. Ir aukų bu
vo rinkta. Aukavo šios ypa
tos: A. Visminas $10, J. Ba
ris $5; O. Rumšaitė, O. Ši- 
minskaitė. M. Miklušis ir J. 
Svirskas po $200; Kun. J. 
Čaplikas, M. Gėliutė, N. Keru- 
liutė, A. Mačiuliutė, K. Zur- 
lis, J. Sidaras, P. Puišis, O. Va
silaitė, M. Valiukonis, K. Le- 
keskas, P. Skaršius po $1-00; 
.T. Reinikis, Z. Kaulakis po 50c. 
Viso surinkta $41.36.

Vakare buvo prakalbos. Kal
bėjo M- Zujus ir A. F. Kneižis. 
Abudu kalbėtojai žmonėms la
bai patiko. Nors diena labai 
prasta buvo, bet žmonių vidu
tinis baris susirinko. Abudu 
kalbėtojai nurodė, kad tik do
ras jaunimas gali Lietuvai pa
gelbėt.

Vytis P. P.

UŽSAKYS TV ARTA, KAI 
ARKLIUS PAVOGĖ.

Perversmės Vengrijoj suju
dino taikos konferencijos dele
gatus Paryžiuje. Dabar taip 
sakant Vengrijos arklį bolševi
kai pavogė, tai talkininkų Ta
ryba nutarė užrakinti Vengri
jos tvartą.

Bolševikų užviešpatavimas 
Vengrijoj parodė visiems, jog 
bolševizmas gali apimti ir ki
tas Europos tautas, 
niekas nepageidauja. 
Įvyki nimo užsitęsimas
šalyse veda iš kantrybės. Tai
kos įvykinimn užvilkimas buvo 
priežastimi gaisro Vengrijoj.

Nuo pat karės pradžios tal
kininkai pasižymėjo vilkini
mais ir stambiomis klaidomis. 
Galų gale,* vienok, atsiekė sa
vo. Tai dabar ir su taika taip 
einasi. Jau štai veik pusę me
tų praėjo, kai karė pertrauk
ta. o taikos kaip nėra, taip nė
ra. Santikiai tarpe tautų ne
nustatyti, rubežiai tarp tautų! 
neužbriežti, kaimyniškos tau
tos kariauja tarp savęs, pirkly-! 
ha negali prasidėti. Dėl tų Į 
priežasčių visose valstybėse ne- ? 
darbas kįla, alkanų minios di- į 
dinasi Tautos žengia prie! 
anarchijos, nes išbadėję, alka-1 
ni žmonės nesusivaldo ir nėra j 
suvaldomi. Tokiu tai būdu 
tvarka valstybėse suira.

Gaisras Vengrijoj sujudino 
taikos konferencijos delegatus i 
ir suskubo su taikos įvykini-j 
■ra. • . .

? v

! Kas girdėti lietuvių kolonijose* j
Kovo 9 d. buvo krikštynos 

pas Mikolą Gudeliauską. Tai 
svečiams besišnekant Jonas 
Vankevičius prasitarė apie 
Lietuvos našlaičius. Tam pri
tarė kiti. Aukojo senkan
tys: Mikolas Gudeliauskas $1, 
O. Jodienė 50c., K. Jodis 25c., 
A. Jodzukas 25c., J. Venkavi- 
čius 26c. 
prisiunčiu 
dakcijai.
Tautos Fondą.

KINGSTON, PA. '
Vyčiai darbuojasi.

Panedėlyje kovo 17 čion su
sivienijo naujas Vyčių 32-tos 
Kongstono kuopos choras.

Kingstono Vyčiai nesigailė
dami iškaščių pasišaukė p. 
Sodeiką iš Scrantono, kuris y- 
ra pagarsėjęs po Įvairias ko
lonijas

Dėl geresnio Vyčių pasise- 
kno rengiama dideli šokiai 

visą pelną 
Taip-gi

Viso $2.26, kuriuos 
“Darbininko” Re- 
Prašom perduoti į

i

Į,

j Velykų panedėlyj,
paskirdami chorui, 
choras tą vakarą pasirodys su 
savo išsilavinimu.

J. J. ž.

COLLINSVILLE, ILL.

Tš mūsų miestelio laikra
ščiuose nieko nesimato. Lyg 
ir nebūtų čia lietuvių. Bet 
lietuvių yra pusėtinas būrelis, 
tik mažai ką veikia. Priežas
ties neveikimo yra bedarbė. 
Dirba mainose po dieną ir po 
dvi ir tris savaitėj, o kitokių 
darbų kaip ir nėra. Kai ku
rios mainos visai uždarytos. 
Tai patartina niekam neva
žiuoti į šitą miestelį ieškoti 
darbo.

. . • ...r'.. TJ

Darbininkė.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Iš bolševikų veikimo.

Mūsų miesto bolševikai ma
tydami,kad jų vienminčiai 
Rusijoje skerdžia nekaltus 
žmones ir kankina, sumanė ir 
čia tą patį padaryti. Vienas 
iš jų parsibaladojo nakčia 
12:30 19-ta d. kovo ir sumanė*
užtroškinti savo moterį ir mer
gaitę. Mat moteris yra gera 
katalikė ir dora, taip-gi mer
gaitė priguli prie bažnytinio 
choro. . Bolševikams tas labai 
netinka. Bet nabagui nepa
vyko. Mat dvi smaugti, tai 
ne. vieną. Kai pradėjo moti
ną smaugti, tai mergaitė ėmė

buvo užganėdinti. Tiktai at- 
simdo vienas bolševikas, kuris 
panorėjo duoti klausimus. Jam 
buvo suteikta balsas. Bet 
vieton klausti apie dalykus, 
kurie rišasi su kalba, tai tas 
cicilikėlis pradėjo savo socija- 
lizmą girti. Kalbėtojas rimtai

gi Tautos Fondo skyriaus su
sirinkime kovo 9 dieną, buvo 
perskaitytas ir parodytas Tau
tos Fondo raštininko laiškas, 
kuriame dėkuoja už prisiųstą
sias iš AVestfieldo aukas. Ga
lutinai “Garso” 12 num. yra 
visų aukotojų surašau. Tai-gi. . _
geriau negali būti. O vienok ! jam paaiškino dalykus ir turė- 
Žabalionių liga sergantieji to jo užsiganėdinti. ~ 
nemato ir nežino. Kaip-gi ga
li žinoti? Juk tai ligoniai: 
skaityti nemato, “akinių” ne- 

, turi, negirdi; o kuomet vieno 
| šulo galvoje trūksta negali nie- Į 
I ko suprasti. Bet jeigu nesu- 
jpranti, neapimi tai kam nie- 
I luoti, kam šmeižti. Nežino
te laisvamanių, ten doros ir 
teisybės nėra. Nikolai tre- 

I čias, mūsų giminės atgaivinto
jas, “ užkamandieravo ” savo 
pavaldiniams: “Čiabatlaižiai 
marš,” na ir maršuoja su 
šmeižtais ir visokiomis pamaz
gomis. Tai-gi žmonės pama- 
tyikte aiškiausius laisvamanių 
melus ir ant visados žinokite, 
kad kur nėra tikėjimo, ten nė- i 
ra doros, nėra teisybės, ir to
kių sutvėrimų turime saugotis, j 
Apie tokius žmones rašydamas V 
aš turiu juokus krėsti, nes 

I kaip-gi iš tokių sutvėrimų ne
sijuokti! 
katalikai 
juokai, i

WATERBURY, CONN.
Čionai susitvėrė Legijonų 

Militaris Kliubas po vadovys
te gerb. p. F. Tiškino. Ne- 
persenai susitvėrusiem apie ke
letui desėtkų jaunuomenės bu
vo paskirti lavinimuisi vakarai 
seredomis ir subatomis nuo 

|7:30 iki 10:30 v. Laike lavi
nimosi lietuvių kareivių iš žin- 

i geidumo prisirenka mažne pil- 
j na svetainė. Tai-gi matyti, 
į kad mūsų AVaterburiečiai kvė
puoja Lietuvos tėvynės dva
sia. J eigų dar
AVaterburio lietuvių 
vadas p. F.

Tai matote, 
kokio mokslo tie cicilikai. Čia 
jie nieko negeliuoja. Žmonės 
susipratę, todėl negali nei sa
vo šlamštų platinti.

Genelis.

gerbiamas 
armijos 

Tiškinas gražiu 
pavyzdžiu ir iškalba padės sa
vo pastangas, tai galima tikė
tis, kad prisiėjus laikui va
žiuoti Į tėvynę bus labai skait
lingas būrelis. Geistina bū-' 
tų, kad nei vienas jaunikaitis 
nepamirštų ateiti ir užsirašyti. 

Iš Paserbenčio Kareivis.

ROCHESTER, N. Y.
Kovo 19 d. buvo atsilankęs 

pas mus su prakalbomis, Vy
čių organo redaktorius, M. Zu
jus. Kaip jau visiems žinoma, 
jis važinėja po lietuvių koloni
jas rinkdamas aukas dėl Įstei
gimo nuosavios spaustuvės Vy
čių organizacijai. Vakarą ati
darė Šv. Cecilijos choras su
giedodamas L. Vyčių himną. 
Mūsų jaunimui senai buvo 
reikalingas toks kalbėtojas, 
kaip M. Zujus. Jis savo kal
ba gal ne vieną jauną sujudi
no ir pastūmėjo prie veikimo. 
Nuostabu buvo išgirsti kalbė
tojui. kad kuopa tik sykį ant 
mėnesio teturi susirinkimą ir 
tai tokį, kur tėra svarstomas 
kp. pagerinimas. O kaslink 
dailės, nors ir pasitaiko įneši
mai, tai daugiausiai Įteka at
metami. Mat. neatsiranda 
tokių, kurie išdrįstų pabandyti 
veikti. Ant pereito susirinki
mo nutarėm laikyti diskusijas, 
bet rodos kad tai bus debatai 
vietoj diskusijų. Vakarą ves 
klebonas kun. J. Kasakaitis. 
Temas ims E. Šulei utė ir Teo
doras Paluikis. Linkėtina jiems 
geros pasekmės. Bet grįšiu 
prie vakaro. Tarpe kolektos 
kalbėjo Juozas Rickis. Sve
tainė beveik buvo pilnutėlė ir 
visi užsilaikė ramiai. Po pra
kalbų M. Zujus suteikė kuopai 
nuoširdžius patarimus. Aukų 
surinkta Vyčių spaustuvei $31.- 
30. Kaip girdėjau dar pats 
M. Zujus žadėjo eiti ant ryto
jaus parinkti daugiaus aukų 
pas lietuviškus biznierius.

Aukavo po $2.00: Teod. Pa
luikis.

Po $1.00: K. Dubickiutė, J. 
Braknis, F. šlapelis, Z. Griš
kevičius, R. Šerelis, A. Šim
kūnas, A. Zimnickas, M. Bar- 
kaųskiutė, J. Gikis, F. Palui- 
L
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AVestfieldo lietuviai 
supranta gerai kur 

o kur tikras reikalas. 
Ne Nikalojus.

Į

WESTFIELD, MASS.
Tegul Dievas mus apsaugoja 

nuo tų nelaimingų ligų, kurios 
taip stebėtinai žmonių tarpe 
apsireiškia. Pas mus atsira
do ypatinga liga, žmonės va
dina ją Žabalionių liga, tai pa
naši Į mūsų Nikalojaus pavar
dę, turbūt kad jisai labiausiai 
ta liga serga. lietuvoje sako 
paprastai žabalas t. y. žmogus 
kuris neprimato, nesugraibo, 
o gal ir neprigirdi. Kas tai 
iš žmonių patarė jam, kad 
reikia geresniam matymui aki
nių, privalo eiti pas akių gy
dytoją; jam nusigirdo kad pas 
arklių gydytoją. Na ir nuėjo 
pas arklių gydytoją. Gydyto
jas negalėjo suprasti kame čia 
dalykas: akinių arkliui, žmo
gui ar kam! Nesuprantama. 
Galutinai arklių gydytojas 
matydamas kad nieko iš to ne
išeis, sako: “Brolyti! tau ne 
tik akinių reikia akims, bet ir 
ausims ir smegenims; kadan
gi aš gydau tiktai gyvulus, o 
tamsta rodos ne visai dar su- 
gvvulėjai, tai kreipkis kur ki
tur.” Kaip ten toliau buvo 
nežinau, bet vis-gi žmogelis 
ingijo akinius. Manote kad 
jis dabar ne žabalas? Koks 
buvo Žabalionis toks ir yra. 
Mat negavo akinių dar ausims 
ir smegenims. Tie kaip ne
tarnavo ir netarnauja žmoge
liui gerai. Kaipo to žabalu- 
mo apsireiškimas, pasirodė pa
starajame laike laisvamanių 
sklype šmeižianeioji mūsų T. 
Fondo skyrių žinutė; būk, pi
nigai guli pas skyriaus kasie- 
rių ir niekas apie juos nežino. 
Rodos kam čia rūpinties žmo
gui, kuris į T. F. nepriguli ir 
ten neaukauja. Tai ne tavo 
reikalas. Tai tos draugijos 
narių reikalas. Bet kur tu 
čia žmogus be šmeižtų apsiei
si! Tai nauja laisvamaniška 
įgimti s. Mūsų-gi žmonės ge
rai žino, kad T. F. skyrius y- 
ra puikiai vedamas. Susirin
kimus šaukia pirmininkas, o 
klebonas net visada bažnyčio
je pagarsina; tai-gi pirminin
kas viską gerai žino. Iždi
ninkas kiekviename susirinki
me išduoda pinigų atskaitą, tai 
žmonės viską ir-gi žino, o 
kaip jie nutaria taip su pini
gais ir pasidaro. Jeigu raš
tininkas kada neateina į susi
rinkimą, tai tik tada nieko 
nežino- Todelei visi žmonės 
gerai žino kad buvo nutarta, 
pabaigoje sausio mėnesio, susi
rinkime pinigus surinktuosius 
išsiųsti ir jie tapo išsiųsti Va
sario 6 d. 1919 metais, išviso 
$746.57. Kas skaito “Gar
są” aiškiai matė patalpin* ■ va
sario mėnesio T. F. atskaitą, 
kur pažymėta iš Westfieldo 
priimtosios aukos. Švento Ka
zimiero dienoje visi girdė ja 

mūsų klebono pranešimą, kad 
aukos jau yra išsiųstos- Taipos-

)

NEWARK, N. J.
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 

skyrius.
Perskaitę A. L. T. nutarimą 

ir kun. J. Petraičio atsišauki
mą kaslink reikalingumo steig
ti Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus skyrius po visas Ameri
kos lietuvių kolonijas ir maty
damos to taip reikalingo dar
bo svarbą, A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos 11-tos kuopos na
rės, savo susirinkime kovo 19, 
1919 vienbalsiai nutarė prisi- 

ir visomis pajėgomis rem
ti skyrių, kuris neužilgo bus 
įsteigtas Newark’e.

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus organizavimas turėtų 
gauti visų Amerikos lietuvių 
paramą. Iš vyrų galima ti
kėtis tik finansiškos paramos, 
bet moterys ir mergaitės turi 
imti Į savo rankas visą darbą, 
kad pasekmingiau Raudonojo 
Kryžiaus tikslą pasiekus.

Be abejonės, galima drąsiai 
tikėti, kad kiekvieną lietuvai
tė, kur ji negyventų ir kuom 
nebūtų užsiėmus, be jokio ati
dėliojimo imsis prie darbo, ku
ris šiame momente yra begalo 
svarbus ir reikalingas.

Jei kiekvienos kolonijos mo- 
terys-mergaitės steigs skyrius 
ir pradės darbuotis, netrukus 
galėsime siųsti ne vieną, bet 
kelius laivus su drabužiais ir 
maistu tiesiog į Lietuvą. Vie
nas paini.slinimas apie džiaugs- 

lietu- 
daly- 
kuo-

HUDSON, MASS. 
Darbai.

Čia dabartiniu laiku gyveni
mas eina paprasta vaga. Tik 
biskĮ darbai apsimažino, bet 
bedarbių nesiranda išskiriant 
pakeleivius, kurių nemažai ap
silanko iš tolimesnių miestų 
beieškodami darbo. Nekurie 
gauna darbus, bet daugumas 
pavaikščioja keletą dienų ir vėl 
išvažiuoja. Šiaip jau viskas 
paprastai. Lietuviški cicili
kai labai jau smunka, jų spal
va vis labiau ir labiau maino
si, kas liudija, kad artinasi 
galas.

Kalbėjo Bagočius.
Dar kad pakėlus savo nupuo

lusią dvasią parsikvietė Bago- 
čių iš So. Bostono 16 kovo, bet 
tas suvis juos pribaigė: išjuo
kė jų žioplumą, sakė, kad Vy
čiai daug daugiau supranta a- 
pie darbininkų reikalus, negu 
tie, kurie vadinasi socialistais 
ir darbininkų užtarėjais. Taip
gi labai gražiai pašiepė jų ap- 
skurdusią draugijėlę, kuri jį 
parsikvietė kalbėti. Mat ši jų 
draugijėlė Į trečią “stoną” 
dabar perėjo, ty. duotas tre
čias vardas ir antrą konstituci
ją perdirbama. Dabar bus ir 
moterys priimamos, mat jų vei
slė taip pradėjo staiga mažin- 
tis, kad draugijėlė iš vienų vy
ri} nebegali gyvuoti.

Taip-gi priminė Bagočius, 
kad Lietuva turi būti demokra
tiška, o ne bolševikiška. Sa-1 
kė, kad jis nesuprantąs, kaip 
tie bolševikai galėtų eiti ant 
Lietuvos. Jis tam visai neti- ‘ 
kis, nes jų principai to neda-1 
leidžia, bet jei būtų teisybė, 
tai bolševikai būtų pasiutesni 
dar ir už velnius. Žiopliški 
cicilikai juokiasi, o supratly- 
vesnieji dantimis griežė iš pik
tumo. Dabar nežino, ką da
ryti iš neramumo. Jau nekurie ' 
pradėjo iš proto kraustytis. 
Vienas žmogelis buvo pasiko
ręs skiepe ant diržo. Bet kai
mynas radęs atrišo ir vėl pa
leido. ITudsono tūlos moterys 
buvo pradėję madą Įvesti sve- 
derius daryti iš kapitalistiškų 
vilnų, bet kapitalistų bernai 
vieną gražų vakarą padarė 
kratą ir daugelį suareštydino.

Stelmokėlis.

ATHOL, MASS.
Čionykščiai lietuviai gyvena 

sutikime ir meilėj išskiriant 
saujalę bolševikų. Dabar ka
da bedarbės visur siaučia, tai 
atvyko iš kitų kolonijų žmo
nių, o jų tarpe ir veiklesnių 
cicilikų, kurie save*pasivadi
no tikrais socijalistais. Prieš 
kelias savaites buvo parengtos 
blaivininkų prakalbos. Kalbė
jo gerb. kun. Saurusaitis iš 
AVaterburio. Gerai aiškino a- 
pie alkolio blėdingumą. Žmo
nių buvo pilųa svetainė ir visi

-
. . A. Ci ’

iną, su kuriuo Lietuvos 
viai priims pagamintus 
kus, turėtų mus raginti 
greičiausia prie darbo.

Atėjo laikas parodymo užuo
jautos nuvargintos Lietuvos 

i gyventojams! Subruskime se- 
I šery s visos ir stokime eilėse 
1 Raudonojo Kryžiaus darbinin
kių. Dirbkime visos, o pa
sekmės bus milžiniškos.

Šarka.

SPRING VALLEY, ILL.
Pas mus darbai eina pusėti

nai. Kožną dieną dirba po 4 
po 5 valandas, tai žmoneliai 
vis dar pasidaro ant maisto. 
Pradėjo ir pas mus susiprasti 
žmoneliai, jau ne taip skirs
tos Į partijas kaip tai būdavo 
pirma. Būdavo pamatys ka
taliką, tai šaukia: “Va eina 
šventakupris.” O dabar jau 
to nėra. Mat susipras ir mū
sų atskalūnai.

Parapijos reikalai nekaip 
eina. Kunigas geras, bet ne
užlaiko vargonininko, 
bažnyčia, kaip kurčia, 
gonuoja ir gieda airė, 
li' tuviškas jaunimas neorgani
zuojamas Į chorą.

‘ir

Tai
Var-

Todel

P.

WORCESTER, MASS-
Šv. Kazimiero. parapijos 

choras nenuilstančiai dirba 
visuomenės labui. Surengė 
tris koncertus ir operetę 
“Šventoji Naktis.” Viskas ko- 
geriausiai išėjo. Choras nu- 

Jtarė surengti koncertą Vyčių 
26 kuopai 30 gegužio ir dirb
ti su vyčiais išvieno, nes per 
tūlą laiką choras su vyčiais tu
rėjo kokius tai nesutikimus.

Choro Korespondentas.

I

NE W ARK, N. J.
Čia streikavo visi strvtkarių 

darbininkai. Per keletą die
nų strytkariai visai nevaikščio
jo. Streikas tapo išlaimėtas, 
visi darbininkų reikalavimai 
išpildyti. Čia jau nuo senai 
mokama už važiavimą strvtka- 
riais 7c., jei imi transferį — 
8c.

*
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L. D. S. Reikalai
L. D. S. DVASIŠKAS VADO

VAS NAUJOJE VIETOJE.

Kal- 
apie

N0RW00D, MASS.
A. f A

Kovo 14 d. Jieva Čižiutė po 
vyru Medzvieskienė persisky
rė su šiuom pasauliu, sulauku
si 51 metų amžiaus, 26 metus 
išgyveno Amerike. Velionė pa
liko dideliam nuliūdime vyrą, 
3 sūnus ir vieną dukterį. Pa
ėjo iš Vilniaus gub., Lydos 
pav, Kalesninkų parapijos, 
San komi sodžiaus. Prigulėjo 
prie dr-jos Neperstojančios P. 
P. Svč. Palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis 16 kovo, visos 
narės palydėjo. Prigulėjo ir 
prie dr-stės N. P. P- Cambrid
ge, Mass. ir 4 narės pribuvo 
ant paskutinio patarnavimo. 
Ji turėjo širdies ligą. Todėl 
žinojo, kad reiks apleisti savo 
šeimynėlę bile valanda. Prikal
binėjo savo šeimynėlę dorai ir 
gražiai gyventi. Paskutiniai 
žodžiai: "Vaikeliai, gyvenki
te dorai, kad nebūtumėt paže
minti nuo Dievo ir apjuokti 
nuo žmonių.” Lai būna ve
liones šie žodžiai pavyzdžiu 
kožnai motinai ir pamokymu 
.kiekvienam jaunikaičiui.

Dr-stės Korespondentė.

Moterys išgirdę tokią grubi- 
jonišką kalbą atsižadėjo pini
gų ir vakarienės. O kun. 
Budravičius bažnyčioje išgar
sino apie “milžinišką,” vaka
rienę. Tai visokios cicilikė- 
lės ir laisvainanėlės, kaip prū
sokai dūmuose sujudo.

Taip tai kun. Budravičius 
susibičiuliavo su laisvama
niais. Aukauja į jų fondus, 
renkasi trustisus iš žmonių, 
kurie per metų metus nebuvo 
bažnyčioj.

Ar dyvai, kad laisvamaniai 
rankas trina, šokinėja apie 
tekį kunigą, savo laikraščiuo
se iį giria, užtarauja ir nieki
na tuos katalikus, kurie nesi
tenkina tokiu kunigu.

Bet be aUbjonės prieis klebo
nas liepto galo.

Parapijonka.

LIETUVIŲ DARBININKU 
SĄJUNGOS LAIMĖJIMAI
Rochester, N. Y. Kovo 22 

dieną prie LDS. 71-mos kuo
pos prisirašė 20 naujų narių, 
morgičiams sumušti surinkta 
30 dolerių ir gauta “Darbinin
kui” keletas prenumeratorių. 
Tas viskas įvyko per prakal
bas surengtas 71 kp. lietuvių 
pobažnytinėje svetainėje, 
bėjo Jonas E. Karosas 
darbininkų reikalus.

Vietos klebonas gerb.
J. Kasakaitis L. D. Sąjungai 
nuoširdžiai užjaučia ir remia 
ją prie kiekvienos progos.

Rochesterio lietuvių darbi
ninkų tarpe taip-gi šauniai 
darbuojasi panelė E. Šulčiu- 
tė ir p. Šimkūnas. Ir kiti 
lietuviai darbininkišką orga
nizaciją remia.

Dabar LDS. 71-ma kuopa 
turi 50 narių.

Valio, Rochesterio lietuviai 
darbininkai!

kun.

IVATERBURY, CONN.
Pastaruoju laiku L. Vyčiai 

sujudo prie didelio darbo, tai 
yra nusprendė scenoje statyt 
pradžioje gegužės “Palangos 
Mergelę.” Jau roles pasida
lino ir jau turėjo keletą prak
tikų. Jau pradžia parodo, 
kad šitas gražus veikalas ga
li gerai nusisekti, nes mūsų 
Vyčiai su gyva dvasia moki
nas roles ir praktikas lanko. 
Prie to dar nutarta statyt sce
noj gražus veikalas “Nekal
tas Šposas.” Viršminėti du 
veikalai yra parašyti J. V. Ko
vo. Dar esam pasiryžę su
rengti milžinišką koncertą. La
bai gražūs nutarimai ir yra 
vilties, kad jie bus įkūnyti, 
nes AVaterburio Vyčitj dvasia 
yra pakilus aukštai.

LDS. 5 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Gaila, 
kad negalėjau pribūt iš pradžių 
Į susirinkimą, bet ir pabaigo
je atsilankęs pasidžiaugiau iš 
gražių nutarimų. Nutarta ir 
išrinkta darbininkai ant pa
skirtos 12 dienos balandžio 
rinkt parašus. Taip-gi nutar
ta siųst iš savo kuopos kelis or
ganizatorius užrašinėt “Darbi
ninką” ir taip-gi prirašinėt 
naujus narius į vietinę LDS. 
kuopą.

Po tam apskričio pirminin- 
kad yra rengi a- 

Conn. Apskričio 
Visi sutiko, kad 

Darbininkai,

I

BALTIMORE, MD.

“Darbininko” No. 27 š .įif 
tilpo korespondencija iš Balti- 
more, Md. po vardu “Laisva
manių koncertas.” Aprašoma 
buvęs vakaras “Lietuvių Ame
rikos Atletų Kliubo” vasario 
24 d. ir po ja pasirašo K. K. 
Žvinklis.

Rašinys skamba sekančiai: 
(Kadan-gi korespondencija jau 
skaitytojams žinoma, tai ją 
čia praleidžiame. Red.).

LAAC. Board of Direktorių 
laikytame susirinkime kovo H 
d. nutarė, kad p- K. K. Žvink
lis būtinai atšauktų savo pur
vinai melagingą rašinį, kur 
apšmeižia “LAAC.” ir suvirš 
trijų šimtų nariij ir kad ant 
sekančių užklausymų atsaky
tų, o jeigu to neišpildys, tai 
pasiliks atviras šmeižikas.

1. Kodėl rašėjas pravar
džiuoja “LAAC.” pavadinda
mas laisvamanių Į vietą “At
letų,*” nes “LAAC-” yra pri
klausančių suviršum 20 narių 
V yčių.

2. Kokiems Vyčių nariams ir 
kas siūlino tikietus dykai, i- 
dant lankytųsi ant koncerto 
“LAAC.,” kuris įvyko vasa
rio 24 d-

3. Kodėl užgina, kad Vyčiai 
nesilankė ant koncerto, 
mes galime priskaitvti 
desėtkus.

4. Kodėl išverčia žodį
dėkite” ant žodžio pradėkite, 
lies tai yra žodžių iškraipy
mas. (Čia matyt būta spaudos 
klaida. Red.).

5. Kodėl apšmeižia ypatą, 
sakydamas, kad nuvirto tre- 
pais belipdamas, tai apie dra- 
tą nėra nei kalbos, o mes turi
me pasakyti, kad tasai žmo
gus prieš parengimą visa sa
kaite laiko apleido Baltimorę.

6. Kodėl taip besąžiniškai 
meluoja, kad žmonės pakilę iš 
sėdynių apleido svetainę.

i 7. Kada ir kokiu būdu norė
jo “L. A. A. C ” Vyčiams 
kasti duobę.

S. Kodėl rašėjas K. K. Žvink
lis nedalyvaudamas tą vaka
rą ant koncerto, žinojo, kad 
viskas ir viskas išėjo labai 
prastai-

9. Kodėl meluoja, kad nuvy
kau kaų o reporteris, nes mes 
galime prirodyti ir turime liu
dininkus, kad tamista tą vaka
rą nebuvai atsilankęs.

Spaudos Komisija:
J. A. Naikus, 
A. Yanušis, 
J. Milunaitis.

I

kas pranešė, 
mas LDS.
maršrutas, 
hutų maršrutas.
galime pasidžiaugti iš gražių 
s&vo darbų.

Nemuno Narūnėlis.

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 23 d. vakare Kar. 

Aniolų parapijos salėje L. V. 
44-ta ir LDS. kuopos užbaigtu- 
vėms Spaudos Savaitės suren
gė prakalbas. P. V. Abromai
tis perstatė už kalbėtoją p. Tu- 
masoni vieną iš “Garso” narių 
Kalbėjo apie spaudos galybę 
ir apie Lietuvos reikalus. 
Gerb. kalbėtojas ragino kiek
vieną skaityt ir remt tik savus, 
tai yra katalikiškus laikra
ščius. kaip tai: “Garsą.” 
“Darbininką.” Draugą” ir ki
tus; o bolševikus ir laisvama
niškus iššluot iš stubų. Taip
gi priminė, kad 12 d. balan
džio kiekvienas lietuvys steng
tųsi surinkti kuodaugiausia pa
rašų, nežiūrint kokios tautos 
žmogus nebūtų, bile tik jis už
jaučia Lietuvos neprigulmv- 
bei.

Matušia Mykolas.

Gerb. kun. F. Kemėšis, LDS- 
dvasiškas vadovas iš Chicagos 
persikėlė į Detroit, Mieli., kur, 
paskirtas vyskupo, klebonaus 
lietuvių katalikų parapijoje.

LDS. Centras nuoširdžiai 
linki kun. F. Kemešiui nauja
me ir taip svarbiame darbe 
geriausių pasekmių.

Detroito lietuviai katalikai, 
o ypač krikščionys demokra
tai darbininkai turės dabar 
progos arčiau susipažinti su 
darbininkų reikalais, kurių ži
novu yra jų naujas vadovas.

Beabejonės Detroite sustip
rės ir UIS. pamatai.

LDS. Dvasiško vadovo 
jas antrašas:

Rev. F. Kemėšis,
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA
TŲ PARTIJOS PROG

RAMA.

Chicagos LDS- Apskritys ne
trukus žada išleisti Krikščio
nių Demokratų Partijos prog
ramą atskiromis brošiūrėlėmis, 
kurios žmonėms bus dalinama 
veltui. Lietuviai darbininkai 
iš tų brošiūrėlių galės kuoaiš- 
kiausia pamatyti, kad tik kri
kščionys demokratai tinka
miausia darbininkų klausimus 
riša.

Chicagos LDS. Apskričiui 
už gražų pasidarbavimą LDS- 
ir Krikščionių Demokratų Par
tijos naudai reikia ačiū tarti.

aliina yra tik prie geros sveikatos, o 
sveikata reikalauja, kad nervų sistema 
būtų normalė.

Jei jūsų nervai silpni, ir suirę, tai var
tokite Partogloros. Didelė bonka kai
nuoja tik $1.00.

APTEKA PARTOSA
160—2-nd Avė. Dept. L 3- New York City 

(G. 5)

nau-

“IJNEW YORK, N. Y.

Didžiajame New York’e L. 
1). S. 9-ta kuopa rengia pra
kalbas kovu 30 d. bažnytinėje 
salėje po numeriu 568-570 W. 
Broome St., N. Y. Kalbės p. 
J. E. Karosas iš Boston, Mass.

9 kuopos nariai ir narės, o 
taip-gi svečiai publika malo
nėkit atsilankyti koskaitlin- 
giausia.

Organe pirmiaus buvo pa
garsinta, kad 9-tos kp. prakal
bos bus balandžio 2 d., bet tas 
laikas mums nepatogus, tai 
prakalbos bus kovo 30 dieną.

J. Gudiškis, Kp. Rašt.

Pranešimas
ANSONIJOS IR APIELINKIŲ LIETUVIAMS.

Mano tikslas patenkinti visus ir atiduoti gerai 
atliktą darbą, kad kiekvienas galėtų pasirodyti 
prieš visus gražiais artistiškais paveikslais.

Šiandieną turiu pagyrimus nuo daugybės viso
kio luomo žmonių.

Aš pilnai užganėdinu nuimdamas paveikslus 
profesijonalams, taip-pat gi manau galiu pilnai už
ganėdinti savo brolius ir sesutes lietuvius. Visi, 
kurie nusiėmė pas mane paveikslus didžiuojasi jais, 
o Tamista daug geriaus galėtumėt didžiuotis savo 
brolio lietuvio darbu. Pamėgink nusiimti pas vie
natinį lietuvį artistą-fotografą

JONĄ J. BALTRUŠAITĮ,

66 Third Street, Derby, Conn.

ŠAUNIAI PASIRODĖ.

Kareivis .Jonas L. Petraus
kas kaip tik sugrįžo iš karei
viškos stovyklos Camp Deven- 
si So. Bostonan, tai tuojaus 
Į “Darbininko” morgičius to
kią smarkią kulipką paleido, 
kad tie visai smukti pradėjo.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos prietelius, veikėjas ir na
rys kareivis Jonas nuo savo 
paskolos $50.00 atsižadėjo ir 
dar palinkėjo, kad 
bininko” morgičiąi 
dą kur nusisuktų.

LDS. kareiviui

T T TT t t
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Prakalbų
Maršrutas.

New Yorko ir New Jersey 
Valstijų Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos . Apskritys rengia 
prakalbas sekančiose kolonijo
se:

Kovo 29 dieną, 7 vai. vaka
re, Lietuvių 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., Centrai 
Broklyn, N. Y. Rengia L. D. 
S. 10 kp.

Balandžio 1 d., 7:30 vai. va
kare Tautos Fondui, Lenkų 
Tautiškam name, Mirtley Avė., 
Bloomfield, N. J.

Balandžio 3 d., 7 vai. vakare, 
Bayonne, N. J.

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, Progfess 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 d4 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., Nevark, N. Y.

I

nes 
kelis

“Pa-

I

NEWARK, N. J.
Kaip su vakariene ištiko.
Moterys ir merginos buvo 

sumanę didelę vakarienę. Dė
jo po keletą dolerių ir pinigus 
sudėjo pas kleboną kun. Bud- 
revičių. Buvo sudėta apie 
$300. Nuėjo moterys paimti 
tu pinigų ir pirkti dalykus va
karienei. Tai kunigas suriko: 
“Ką jūs žinote apie pirkimą, 
jūs grinorkos. AŠ ir p. Luk- 
šenienė pripirksime visko. Jei 
norite, tai sudėkite ir pirkite. 
O ką jau aš turiu kišenėj, tai 
žinau, ką su tais daryti.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vis pasitaiko gauti raštelių 

lie parašų ir adresų. Gal taip 
atsitinka, kad rašytojai pa
miršta paduoti adresą. Kaip 
ten nebūtų, bet nepasirašytus 
raštelius mes siunčiame gur- 
ban neskaitę.

A. Kurilaičiui. Kadangi ga
vome apie tą pat dalyką kitą 
raštelį, pasirašytą keletos ypa
tų, tai Tamstos raštelio nesu
naudosime.

Šv. Jurgio Gvardijos dr-jai, 
■\Vaterburv,Ct. — Tamstų pra
šymo, kad išduotume korespon
dento tikrą vardą ir pavardę 
išpildyti negalime. Tas bū
tų prieš laikraštinę etiką. Jo
kia laikraštis neišduoda slapy
vardžių. Jei tariamasai ko-, 
respondentas aprašė netaip, 
kaip buvo, «tai reikėjo atsiųsti 
atitaisymą, o ne reikalavimą 
išduoti slapyvardį.
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visi “Dar- 
sau spran-

Jonui L.
Petrauskui už gausią ir prie to 
darbininkišką paramą taria 
nuoširdų ačiū.

Daugiau tokių susipratusių 
lietuvių darbininku ir laimėji
mas bus mūsų.

YOUNGSTOWN, OHIO.

LDS. 66 kuopos bus naudin 
gos prakalbos nedėlioj kovo 30 
d. Ukrainiečių Svetainėje No. 
628 Kranki i n Avė. Meldžiame 
nepraleisti šių naudingi} pra
kalbų. Bus kalbėtojai iš Cle
veland ir iš Akrono.

Kuopos Rašt.

PRIEŠ AUŠRĄ Į KAPUS.

Kodėl, tamsioji naktis, neduodi 
Man ramiai-saldžiai užmigti ? 
Kodėl, ateities debesiai juodi, 
Norite džiaugsmą pridengti?
Kam saldūs sapnužiai nepribūnat 
Kad guliu lovoj’ taip menkoj’? 
O matau vien tik kalnus griūnant 
Brangioj’ žemelėj’ Lietuvoj’. 
Kam jausmai mano taip sujudę, 
Negaliu pint linksmius tinklus? 
Kam žmonės yra taipo indūkę 
Ir griebia visi vien ginklus?
Kam gamtos tvariniai taip sujukę 
Ir ženg’ prieš aušrą į kapus?..

Šiaulių Pranas. 
Chateneauf, Francija,

Rugsėjo 4, 1918.

>

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką," 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių." 
Kreipkitės pas:

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St., Kearney, N. J.

Dovana Visiems Dykai!
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Cleveland, Ohio. ♦♦♦

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. Pirkti ir pardavinėti namus, 
sutvers šakas ir išdirbinės visokią medžiagą, kas 
rišasi prie namų statymo, kaip tai: lentų pjoviny- 
ėią. piytnyčią ir tt. Suorganizuoti tose šakose a- 
matninkus ir juos panaudoti prie darbo ant kiek 
rasis lietuvių. Tr jei Lietuva gautų laisvę, dalį dar
bininkų ir užsakymų perkelti Lietuvon.

Tikslas geras ir senai lietuviams buvo reikalin
ga tokia Bendrove 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 šėru įmokant 10 daĘ 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, 
<> užcakymų (orderių) jau turi už 50.000 dol., o 
kad i pradėsime dirbti, bus daug daugiaus. Tad 
ir pelnas yra aiškiai permatomas.

Lietuvių Statymo Bendroves Valdyboj yra vi
ri žinovai, kurie gali tą darbą vesti ir padirbti ir 
yra pasitikimos vpatos. 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, Davtono Lietuvių 
klebonas, kuris prisidėjo prie pastatymo dviejų ba- 
žnyči ų.

3) Gerb. Advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 
Tik, kuris buvo organizatorium Lietuvių Universal 
Statė Bank'o, Chicago, UI. ir savininkas keleto’s 
nuosavių namų.

4) A. S. Kulbickas, darbštus veikėjas Lietuvių 
Darbininkrj 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. Kulbickas — 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., <

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

nimą; užsukti reikia tik vieną sykį į 8 
dienas; 4) Laiką laiko geriau negu kok> 
nors kitas laikrodis ir nesuvėlina nei mi- i 
nutės; 5) Gvarantuotas. 25 metams; 6' ; 
Sveria 10 svarų; 7) Turi skambutį, ku-! 
ris taip smarkiai skambina, kad ir kie- ’ 
šiauriai miegantį prikelia š miego ir iš-' 
vėli ą iš lovos, kad jį nutildytą: 8) Nak-i 

> tamsoj nereikia kelties, žiobt degtu- 
kad pamačius koks I;'.kas, vien tik 

st knvpkutį ir visas laikrodis ap 
sv <•<’•>;mas elektros šviesa; 9) Gali kartu 
šv'.-sti ir skambinti. Gali būti kaipo kam- 

’ bariais bei ofisinis varpelis dėl pašauki
mo geistinos ypatos; 11) Turi egzami
nuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, bur

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

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 N. Irving Ava.

C. BROOKLYN, N. Y.
Didelės prakalbos.

31 kovo 1919 m. LDS. 10 kp. 
rengia prakalbas. Kalbės dar 
pirmą sykį, pas mus J. E. Karo
sas, “Darbininko” Redakto- 
įiue. Tad-gi mieli darbinin
kai ir darbininkės, kam rūpi 
nėkit ateit ant šių prakalbų. 
Išgirsit daug ko naujo. Pra
kalbų vieta 207 York St., Bro
oklyn, N. Y. Šv. Jurgio pobaž- 
nytinėj salėj. Pradžia 7:30 v. 
vak.

Užkviečia LDS. 10 kuopos
Komitetas.
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L. D. S. DVASIŠKAS VADO
VAS NAUJOJE VIETOJE.

N0RW00D, MASS.
A. f A.

Kovo 14 d. Jieva Cižiutė po 
vyru Medzvieskienė persisky
rė su šiuom pasauliu, sulauku
si 51 metų amžiaus, 26 metus 
išgyveno Amerike. Velionė pa
liko dideliam nuliūdime vyrą, 
3 sūnus ir vieną dukterį. Pa
ėjo iš Vilniaus gub., Lydos 
pav., Kalesninkų parapijos, 
Sankonų sodžiaus. Prigulėjo 
prie dr-jos Neperstojančios P. 
P. Švč. Palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis 16 kovo, visos 
narės palydėjo. Prigulėjo ir 
prie dr-stės N. P. P- Cambrid
ge, Mass. ir 4 narės pribuvo 
ant paskutinio patarnavimo. 
Ji turėjo širdies ligą. Todėl 
žinojo, kad reiks apleisti savo 
šeimynėlę bile valanda. Prikal
binėjo savo šeimynėlę dorai ir 
gTažiai gyventi. Paskutiniai 
žodžiai: “Vaikeliai, gyvenki
te dorai, kad nebūtumėt paže
minti nuo Dievo ir apjuokti 
nuo žmonių.” Lai būna ve
lionės šie žodžiai pavyzdžiu 
kožnai motinai ir pamokymu 
kiekvienam jaunikaičiui.

Dr-stės Korespondentė.

Moterys išgirdę tokią grubi- 
jonišką kalbą atsižadėjo pini
gų ir vakarienės. O kun. 
Budravičius bažnyčioje išgar
sino apie “milžinišką” vaka
rienę. Tai visokios cicilikė- 
lės ir laisvamanėlės, kaip prū
sokai dūmuose sujudo.

Taip tai kun. Budravičius 
susibičiuliavo su laisvama
niais. Aukauja į jų fondus, 
renkasi trustisus iš žmonių, 
kurie per metų metus nebuvo 
bažnyčioj.

Ar dyvai, kad laisvamaniai 
rankas trina, šokinėja apie 
tokį kunigą, savo laikraščiuo
se jį giria, užtarauja ir nieki
na tuos katalikus, kurie nesi
tenkina tokiu kunigu.

Bet be abejonės prieis klebo
nas liepto galo.

Parapijonka.

WATERBURY, CONN.
Pastaruoju laiku L. Vyčiai 

sujudo prie didelio darbo, tai 
yra nusprendė scenoje statyt 
pradžioje gegužės “Palangos 
Mergelę.” Jau roles pasida
lino ir jau turėjo keletą prak
tikų. Jau pradžia parodo, 
kad šitas gražus veikalas ga
li gerai nusisekti, nes mūšų 
Vyčiai su gyva dvasia moki
nas roles ir praktikas lanko. 
Prie to dar nutarta statyt sce
noj gražus veikalas “Nekal
tas Šposas.” Viršminėti du 
veikalai yra parašyti J. V. Ko
vo. Dar esam pasiryžę su
rengti milžinišką koncertą. La
bai gražūs nutarimai ir yra 
vilties, kad jie bus įkūnyti, 
nes Waterburio Vyčių dvasia 
yra pakilus aukštai.

LDS. 5 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Gaila, 
kad negalėjau pribūt iš pradžių 
į susirinkimą, bet ir pabaigo
je atsilankęs pasidžiaugiau iš 
gražių nutarimų. Nutarta ir 
išrinkta darbininkai ant pa
skirtos 12 dienos balandžio 
rinkt parašus. Taip-gi nutar
ta siųst iš savo kuopos kelis or
ganizatorius užrašinėt “Darbi
ninką” ir taip-gi prirašinėt 
naujus narius Į vietinę LDS. 
kuopą.

Po tam apskričio pirminin
kas pranešė, kad yra rengia
mas LDS. Conn. Apskričio 
maršrutas. Visi sutiko, kad 
būtų maršrutas. Darbininkai, 
galime pasidžiaugti iš gražių 
s&vo darbų.

Nemuno Narūnėlis.

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 23 d. vakare Kar. 

Aniolų parapijos salėje L. V. 
44-ta ir LDS. kuopos užbaigtu- 
vėms Spaudos Savaitės suren
gė prakalbas. P. V- Abromai
tis perstatė už kalbėtoją p. Tu- 
masonį vieną iš “Garso” narių 
Kalbėjo apie spaudos galybę 
ir apie Lietuvos reikalus. 
Gerb. kalbėtojas ragino kiek
vieną skaityt ir remt tik savus, 
tai yra katalikiškus laikra
ščius, kaip tai: “Garsą,” 
'“Darbininką,” Draugą” ir ki
tus; o bolševikus ir laisvama
niškus iššluot iš stubų- Taip
gi priminė, kad 12 d. balan
džio kiekvienas lietuvvs steng
tųsi surinkti kuodaugiausia pa
rašų, nežiūrint kokios tautos 
žmogus nebūtų, bile tik jis už
jaučia Lietuvos’ neprigulmy- 
bei. ‘4i

Matušia Mykolas.

BALTIMORE, MD.

“Darbininko” No. 27 š .nf. 
tilpo korespondencija iš Balti- 
more, Md. po vardu “Laisva
manių koncertas.” Aprašoma 
buvęs vakaras “Lietuvių Ame-- 
rikos Atletų Kliubo” vasario 
24 d. ir po ja pasirašo K. K. 
Žvinklis.

Rašinys skamba 'sekančiai: 
(Kadan-gi korespondencija jau 
skaitytojams žinoma, tai ją 
čia praleidžiame. Red.).

LAAC. Board of Direktorių 
laikytame susirinkime kovo 11 
d. nutarė, kad p- K. K. Žvink
lis būtinai atšauktų savo pur
vinai melagingą rašinį, kur 
apšmeižia “LAAC.” ir suvirs 
trijų šimtų narių ir kad ant 
sekančių užklausymų atsaky
tų, o jeigu to neišpildys, tai 
pasiliks atviras šmeižikas.

1. Kodėl rašė jas pravar
džiuoja “LAAC.” pavadinda
mas laisvamanių į vietą “At
letų,*” nes “LAAC.” yra pri
klausančių suviršum 20 narių 
Vyčių.

2- Kokiems Vyčių nariams ir 
kas siūlino tikietus dykai, i- 
dant lankytųsi ant koncerto 
“LAAC.,” kuris Įvyko vasa
rio 24 d.

3. Kodėl užgina, kad Vyčiai 
nesilankė ant koncerto, nes 
mes galime pri skaityti kelis 
desėtkus.

4. Kodėl išverčia žodį “Pa
dėkite” ant žodžio pradėkite, 
nes tai yra žodžių iškraipy
mas. (Čia matyt būta spaudos 
klaida. Red.).'

5. Kodėl apšmeižia ypatą, 
sakydamas, kad nuvirto tre- 
pais belipdamas, tai apie dra- 
tą nėra nei kalbos, o mes turi
me pasakyti, kad tasai žmo
gus prieš parengimą visa sa
vaite laiko apleido Baltimorę.

6- Kodėl taip besąžiniškai 
meluoja, kad žmonės pakilę iš 
sėdynių apleido svetainę.

7. Kada ir kokiu būdu norė
jo “L. A. A. C.” Vyčiams 
kasti duobę.

S. Kodėl rašėjas K. K. Žvink
lis nedalyvaudamas tą vaka
rą ant koncerto, žinojo, kad 
viskas ir viskas išėjo labai 
prastai.

9. Kodėl meluoja, kad nuvy
kau kaipo reporteris, nes mes 
galime prirodyti ir turime liu
dininkus, kad tamista tą vaka
rą nebuvai atsilankęs.

Spaudos Komisija:
J. A.- Naikus, 
A. Yanušis, 
J. Milunaitis.

? ?
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LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS LAIMĖJIMĄ T
Rochester, N. Y. Kovo 22 

dieną prie LDS. 71-mos kuo
pos prisirašė 20 naujų narių, 
morgičiams sumušti surinkta 
30 dolerių ir gauta “Darbinin
kui” keletas prenumeratorių. 
Tas viskas įvyko per prakal
bas surengtas 71 kp. lietuvių 
pobažnytinėje svetainėje. Kal
bėjo Jonas E. Karosas 
darbininkų reikalus.

Vietos klebonas gerb. kun. 
J. Kasakaitis L. D. Sąjungai 
nuoširdžiai užjaučia ir remia 
ją prie kiekvienos progos.

Rocliesterio lietuvių darbi
ninkų tarpe taip-gi šauniai 
darbuojasi panelė E. Šulčiu- 
tė ir p. Šimkūnas. Ir kiti 
lietuviai • darbininkišką orga
nizaciją remia.

Dabar LDS. 71-ma kuopa 
turi 50 narių.

Valio, Rochesterio lietuviai 
darbininkai!

Gerb. kun. F. Kemėšis, LDS- 
dvasiškas vadovas iš Chicagos 
persikėlė į Detroit, Mich., kur, 
paskirtas vyskupo, klebonaus 
lietuvių katalikų parapijoje.

LDS. Centras nuoširdžiai 
linki kun. F. Kemešiui nauja
me ir taip svarbiame darbe 
geriausių pasekmių.

Detroito lietuviai katalikai, 
o ypač krikščionys demokra
tai darbininkai turės dabar 
progos arčiau susipažinti su 
darbininkų reikalais, kurių ži
novu yra jų naujas vadovas.

Beabejonės Detroite sustip
rės ir LDS- pamatai.

LDS. Dvasiško vadovo nau
jas antrašas:

Rev. F. Kemėšis,
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA
TŲ PARTIJOS PROG

RAMA.

Chicagos LDS- Apskritys ne
trukus žada išleisti Krikščio
nių Demokratų Partijos prog
ramą atskiromis brošiūrėlėmis, 
kurios žmonėms bus dalinama 
veltui. Lietuviai darbininkai 
iš tų brošiūrėlių galės kuoaiš- 
kiausia pamatyti, kad tik kri
kščionys demokratai tinka
miausia darbininkų klausimus 
riša.

Chicagos LDS. Apskričiui 
už gražų pasidarbavimą LDS- 
ir Krikščionių Demokratų Par
tijos naudai reikia ačiū tarti.

alima yra tik prie geros sveikatos, o 
sveikata reikalauja, kad nervų sistema 
būtų normalė.

Jei jūsų nervai silpni, ir suirę, tai var
tokite Partogloros. Didelė bonka kai
nuoja tik $1-00.

APTEKA. PARTOSA
160—2-nd Avė. Dept. L 3. New York City 

(G. 5)

NEWARK, N. J.
Kaip su vakariene ištiko.
Moterys ir merginos buvo 

sumanę didelę vakarienę. Dė
jo po keletą dolerių ir pinigus 
sudėjo pas kleboną kun. Bud- 
revičių. Buvo sudėta apie 
$300. Nuėjo moterys paimti 
tą pinigų ir pirkti dalykus va
karienei. Tai kunigas suriko: 
“Ką jūs žinote apie pirkimą, 
jūs grinorkos. AŠ ir p. Luk- 
šenienė pripirksime visko. Jei 
norite, tai sudėkite ir pirkite. 
O ką jau aš turiu kišenėj,‘tai 
žinau, ką su tais daryti.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vis pasitaiko gauti raštelių 

Ih* parašų ir adresų. Gal taip 
atsitinka, kad rašytojai pa
miršta paduoti adresą. Kaip 
ton nebūtų, bet nepasirašytus 
raštelius mes siunčiame gur- 
ban neskaitę.

A. Kurilaičiui. Kadangi ga
vome apie tą pat dalyką kitą 
raštelį, pasirašytą keletos ypa
tų, tai Tamstos raštelio nesu
naudosime.

Šv. Jurgio Gvardijos dr-jai, 
Waterbury,Ct. — Tamstų pra
šymo, kad išduotume korespon
dento tikrą vardą ir pavardę 
išpildyti negalime. Tas bū
tų prieš laikraštinę etiką. Jo
ki s laikraštis neišduoda slapy
vardžių. Jei tariamasai ko-, 
respondentas aprašė netaip, 
kaip buvo, «tai reikėjo atsiųsti 
atitaisymą, o ne reikalavimą 
išduoti slapyvardį.

Prakalbą 
Maršrutas.

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

Kovo 29 dieną, 7 vai. vaka
re, Lietuvių 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., Centrai 
Broklyn, N. Y. Rengia L. D. 
S. 10 kp.

Balandžio 1 d., 7:30 vai. va
kare Tautos Fondui, Lenkų 
Tautiškam name, Mirtley Avė., 
Bloomfield, N. J.

Balandžio 3 d., 7 vai.-vakare, 
Bayonne, N. J.

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, Progfess 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., Nevark, N. Y.

ŠAUNIAI PASIRODĖ.

Kareivis Jonas L. Petraus
kas kaip tik sugrįžo iš karei
viškos stovyklos Camp Deven- 
si So. Bostonan, tai tuojaus 
į “Darbininko” morgičius to
kią smarkią kulipką paleido, 
kad tie visai smukti pradėjo.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos prietelius, veikėjas ir na
rys kareivis Jonas nuo savo 
paskolos $50.00 atsižadėjo ir 
dar palinkėjo, kad visi “Dar
bininko” morgičiąi sau spran
dą kur nusisuktų.

LDS. kareiviui Jonui L. 
Pętrauskui už gausią ir prie to 
darbininkišką paramą taria 
nuoširdų ačiū.

Daugiau tokių susipratusių 
lietuvių darbininkų ir laimėji
mas bus mūsų.

NEW YORK, N. Y.

Didžiajame New York’e L. 
1). S. 9-ta kuopa rengia pra
kalbas kovo 30 d. bažnytinėje 
salėje po numeriu 568-570 W. 
Broome St., N. Y. Kalbės p. 
J. E. Karosas iš Boston, Mass.

9 kuopos nariai ir narės, o 
taip-gi svečiai publika malo
nėkit atsilankyti koskaitlin- 
giausia.

Organe pirmiaus buvo pa
garsinta, kad 9-tos kp. prakal
bos bus balandžio 2 d-, bet tas 
laikas mums nepatogus, tai 
prakalbos bus kovo 30 dieną.

J. Gudiškis, Kp. Rast.

YOUNGSTOWN, OHIO.
- LDS. 66 kuopos bus naudin 
gos prakalbos nedėlioj kovo 30 
d. Ukrainiečių Svetainėje No. 
628 Franklin Avė. Meldžiame 
nepraleisti šių naudingų pra
kalbų. Bus kalbėtojai iš Cle- 
veland ir iš Akrono.

Kuopos Rast.

PRIEŠ AUŠRĄ Į KAPUS.
Kodėl, tamsioji naktis, neduodi, 
Man ramiai-saldžiai užmigti ? 
Kodėl, ateities debesiai juodi, 
Norite džiaugsmą pridengti?
Kam saldūs sapnužiai nepribūnat 
Kad guliu lovoj’ taip menkoj’? 
O matau vien tik kalnus griūnant 
Brangioj’ žemelėj’ Lietuvoj’.
Kam jausmai mano taip sujudę, 
Negaliu pint linksmius tinklus?
Kam žmonės yra tai po indūkę 
Ir griebia visi vien ginklus?
Kam gamtos tvariniai taip sujukę 
Ir ženg’ prieš aušrą j kapus?..

Šiaulių Pranas. 
Chateneauf, Franeija,

Rugsėjo 4, 1918.

Pranešimas
ANSONIJOS IR APIELINKIŲ LIETUVIAMS.

Mano tikslas patenkinti visus ir atiduoti gerai 
atliktą darbą, kad kiekvienas galėtų pasirodyti 
prieš visus gražiais artistiškais paveikslais.

Šiandieną turiu pagyrimus nuo daugybės viso- 
kio luomo žmonių.

Aš pilnai užganėdinu nuimdamas paveikslus 
profesijonalams, taip-pat gi manau galiu pilnai už
ganėdinti savo brolius ir sesutes lietuvius. Visi, 
kurie nusiėmė pas mane paveikslus didžiuojasi jais, 
o Tamista daug geriaus galėtumėt didžiuotis savo 
brolio lietuvio darbu. Pamėgink nusiimti pas vie
natinį lietuvį artistą-fotografą

JONĄ J. BALTRUŠAITĮ,

66 Third Street, Derby, Conn.
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HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS, ŽINOTINA. 
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovą Sereiką, 
170 Tappan St., Kearney, N. J.

Dovana Visiems

C. BROOKLYN, N. Y.
Didelės prakalbos.

31 kovo 1919 m. LDS. 10 kp. 
rengia prakalbas. Kalbės dar 
pirmą sykį, pas mus J. E. Karo
sas, “Darbininko” Redakto- 
riue. Tad-gi mieli darbinin
kai ir darbininkės, kam rūpi 
nekit ateit ant šių prakalbų. 
Išgirsit daug ko naujo. Pra
kalbų vieta 207 York St., Bro- 
oklyn, N. Y. Šv. Jurgio pobaž- 
nytinėj salėj. Pradžia 7:30 v. 
v'ak.

Užkviečia LDS. 10 kuopos
Komitetas.

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

nimą; užsukti reikia tik vieną sykį į 8 
dienas; 4) Laiką laiko geriau negu koks 
nors kitas laikrodis ir nesuvėlina nei mi
nutės; 5) Gvarantuotas. 25 metams; 6) 
Sveria 10 svarų; 7) Turi skambutį, ku
ris taip smarkiai skambina, kad ir kie-! 
čiaųsiai miegantį prikelia ’š miego ir iš- Į 
velką iš lovos, kad jį nutildytų: 8) Nak-i 

tamsoj nereikia kelties, žiebt degtu- ■ 
kad pamačius koks laikas, vien tik ' 

oav.st knypkutj ir visas laikrodis ap-: 
sv.ečk'.mas elektros šviesa; 9) Gali kartu 
šviesti ir skambinti. Gali būti kaipo kam- 

’ barinis bei ofisinis varpelis dėl- pašauki
mo geistinos ypatos; 11) Turi egzami
nuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, bur

nos, ausies, gerklės, nosies ir dan tų; 12) Turi elektrikos bateriją la
bai pasekmingą gydymui nerviški) ligų; 13) Turi savyje nesudega
mąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, ant
ras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpinta slaptingomis dure
lėmis, kurias gali atidaryti tik ž inanti paslaptį ypata. Kombi
nacijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame pil
nas informacijas. Dabar pamislvk. Kiek naudos ir parankumo 
gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk- 
tum, vis-gi geresnio už šitą negausi. Šitoks laikrodis privalo rastis 
kiekvienoj stuboj, nes jis yra ne tik reikalingu bet ir pagrąžinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Ba
terija tame laikrodyje gali užtekti keliems metams, o pnskui labai 
lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas420.00 mažiausiai, mes gi 
dėl jų daugybės, per trumpą la:ką pardavinėsimc tik po $10.55. Lai
krodis yra tikrai tokis, kaip aprašytaJei jums nepatiktų, grąžina
me pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam ši
tą geležinį gražų laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą 
naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonėms, nes stipriais lukštais ir tvirtais viduriais, laiką teisin- 
gai rodo. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas mus jį gausi 
DYKAI tik per trumpą laiką, jei" užsisakysi tuojaus stebūklingą 
naujo išradimo laikrodį. Tai-gi jei nori pirkt sau bei kam nors do
vanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik 50c., o mes tuoj išsiųsime 
laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėda
mas pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.

PRACTICAL SALES COMPANY,

I

1219 N. Irvine Ava. Dept. 302 Chicago, HL
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Jau Susitvėrė Lietuvių 
Statymo Bendrove,

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. Pirkti ir pardavinėti namus, 
sutvers šakas ir išdirbinės visokią medžiagą, kas 
rišasi prie namų statymo, kaip tai: lentų pjoviny- 
čią. piytnyčią ir tt. Suorganizuoti tose šakose a- 
matninkus ir juos panaudoti pr ie darbo ant kiek 
rasis lietuvių. Ir jei Lietuvą gautų laisvę, dalį 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 šėru įmokant 10 daĘ jų vertės. Už šėrus 
priimam ir Suv. Valstijų Laisvės (Libertv) Bond- 
sus.

Lietuviij 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 užcakvmų (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, 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 keletos 

’nuosavių namų.
4) A. S. Kulbickas, darbštus veikėjas Lietuvių 

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 —

Raštininkas, Kun. M. Ci-prez., A. S. Kulbickas 
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.
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PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS

K- Sijauskienė, 
O.

Valdyba.
I
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Paieškau savo pusbrolių And
riaus Vinicko ir Laurino Balčiu- 
no Vilnia’us gub. Atsišaukite pa
tys, o jeigu ne, tai kas žinote ma
lonėkite pranešti, o aš būsiu už tai 
dėkingas.

Jonas Vinickas,
98 Tremont St., Lawrence, Mass.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvis*tai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Noriu gauti darbą pas lietuvius 
arba lenkus prižiūrėti namus ir 
yaikus. Kam reikėtų, galite ma
tyti vakarais nuo 5 vai.

Julė Miliauskienė,
68 Tudor St., So. Boston, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS 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.

“DARBININKĄ.”

Paieškau giminiu: švogerių ir 
dėdžių; paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Šidlavos par., Pranas 
Junukas kaimo Paidupių, Vincas 
Adamaitis kaimo Bultkarčių. Jie 
gyveno Chicagoje, III. Tarnas Vaz- 
ni's gyveno Brooklyn, N. Y. Jie 
patįs ar kas kitas malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

Vincas Vaznis,
414 Ėst St., New Britan, Conn.

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 lengvi} išlygų. Atsišau
kite Į 31 Honghton St., Somervil- 
le, Mass. Netoli Inmau Sųuare. 
Tel. Somerville 6290.

Vietines žinios.

Gir- 
apsigyveno Detroit, 

turiu svarbų reikalą, 
kitas atsišaukite šiuc

Paieškau savo draugo Motiejaus 
Padalskio, Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Alytaus miesto. Į Sut. 
Valstijas atvažiavo 1910 m. 
dėjau, kad 
Mich. Aš 
Jis pats ar 
adresu:

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.

Mikas Tenderi:, kuris pribūda
vo į Greenfield, Mass. ir turėjo bū
tinai pribūti į Bostoną, Mass. su 
labai svarbiais reikalais yra pra
šomas pranešti yptiškai arba laiš
ku, ar kitas žinantis duokite ži
noti apie jį šiuo adresu:

Juozas Prusik,
2 Solon St., Grienfield, Mass.

i

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermaftm attlaika plauku slinki-' 

ma. pražilina pleiskana*, niežejima 
odos iralvo*. aušina plaukus priduoda 
ma jėan reikalfasa maista.

Dennatara padarys kad Jusū plau
kai bus tanku* ivetaua ir skaistus.

Oda Justi galvoje bus tyra, pleis
kanos ižnyks ant visados ir plaukai 
neslinka d austau*!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai ilbandymui sampala.

Prisiimkite 10 c. s tampomi* pentun 
tinto Kžn. sausi iibandymul dežiute 
Dermafuro* ir broiiura.

ARG1L SPKCIALT1ES CO.
PMILAOCLPMIA. PA.

be Bkausmo, su 
prietaisais, bu 
išra imu.

gvarantuo j ame.

Aš Antanas Brazauskas paieš
kau savo pusbrolio Viktoro Račo, 
Kauno gub., Raseinių pav., Man- 
kūnų vai., Ražaičių kaimo. Jis 
pirmiaus gyveno AVaukegan, UI., 
o dabar nežinau kur. Meldžiu at- 
sišaukt šiuo adresu:

Antanas Brazauskas,
Brątle Str. C., Atrol, Mass.

Ir dar tas ponulis sa- 
“Ir jeigu Vyčiai ilgiaus

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: jJefferson s
9-11 RYTE NEWARK.N,4.
2-4 po ptcTu Telefonas
6-8 vakare Market

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 išesamiftavoju 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.

Heli Phone Dickinaon 3993 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.
* Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.' 
Nedaliomis iki 4 no pižtu.

U. Venis, N. Butkevicz, A. O- 
verkienė, F. Visgardas, J, Ju- 
šatukė, Tel. Jamaica 1831—W. 

Cambridge 1235—J.
RUSAS DAKTARAS

DR. N. A. GLEB0W.
Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino. 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Jonas Žilinskas iš kareivijos 
jau grįžo ir vėl stoja prie sa
vo darbo South Boston Trust 
Co. banke- Tarnavo Camp 
Devens’e.

F. Žakas,
1027 E. 69-th St., Cleveland, Ohio.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* Svdo viiokla* liga*
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akiniu*.

419 Boylston St , Boston, Mass.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai 
geriausiais

naujų
Visą darbą

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

PRIE DORCHESTER STJ

Valandos Nod61Iom!«
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vaL ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakar*.

Reikalinga 15.000 naujų skai
tytojų “Darbininko” dienra
ščiu įsteigimui.

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi 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 Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedfidieniaia ir Šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

Paieškau DARBO BUČERNĖ- 
JE. Taip-pat galiu būti koopera- 

! rijoms arba privatiškoms krautu- 

į vėms už vedėją. Gerai suprantu 
I tą darbą. Kalbu angliškai, lietu- 
j viškai ir lenkiškai. Jeigu būtų 
j kam reikalinga, kreipkitės šiuo 

' adresu:
Juozas Jankauskas,

22 Cahvary St., AValtham, Mass.

t i 
i

I

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakas ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerj arba stampomis.

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

AUKOS LIETUVOS LAIS
VEI IŠGAUTI.

Kovo 16 dienų kunigo J. Jo
naičio prakalbose Šv. Petro pa
rapijos svetainėje Tautos Fon
dui aukojo:
F. Žukauskas ...............$10.00
M. Aranauskas...............$10.00
M. Norbutas......................-5.00

Po $2.00: V. Kališius, S. Na
vickas, J. Beleckas, G. Šid
lauskienė, Agota Urbaičiukė-

D. Zaikauckienė $1.50.
Po $1.00: L. Stankevičius, 

S. Noreika, A. Stravinskas, J. 
Šimkus, I\. AVestfield’as, 
Gaputis, A. Kučinskas, B. 
leckienė, P. MorkevičiuSj 
Danielius, J. Meškauskas, 
Amšeikis, 
Kabalinskas.

KARININKŲ MUŠTRAI.
.lietuvių Militario Kliubo 

narių kareiviški muštrai ir kū
no mankštinimai įvyks ketver
ge kovo 27 dienų Knigths of 
Coluinbus svetainėje prie Bro
li vės. .Visi nariai malonėkite 
atsilankyti lygiai 7 vai. vakare. 

Kviečia Valdyba.

M.
Be-

S. 
M.
S.

Jasinskaitė,

Prakalbos. Ateinančios ne
dėlios vakare šv. Petro pobaž
nytinėj salėj bus prakalbos Sal
džiausios Širdies V. J. dr-jos. 
Bus ir kitokių pamarginimų. 
Kalbėtojai bus geri. Visi pra
šomi atsilankyti.

V. Tackevičius, V. 
Jakštas, J. Vianškas, J. Ma- 

V. Gedvilas, L. Na
vickaitė, J. Vaniunas, J- Povi
laitis, P. Daneliauskas, V. Pet- 
kūnas, J. Rumšą, J. Starkevi
čius, J. Šokas, J. L. Petraus
kas, P- Petrauskas, A. Matu- 
šaitis, A. Kereiša, D. Gricius, 
P. Pitųkmavičius, D. Balčiūnas, 
P. Steškus, A. Kazirckis, M. 
Pavilionienė, P. Leškaitė, A. 
Šapalis, J. Glineckas, V- Ta- 
maitis, V. Lipskienė, T. Piva- 
riunas.

Po 50c.: K. Luinis, J. Jalmo- 
kas, J. Lapinskas, P. Gotvelkas, 
J. Varaitis, J- Norbutas, V. 
Juziukonis, V- Gaubinckas, S. 
Kavoliūnas, P. Zasimavičius, 
M. Zaikauckienė, J. Domans- 
kienė, J. Aliejūnienė, J. Trun- 
kevičienė, J. Šlikonis, K. Nor
mantienė, T- Kudarauskas, A. 
Stepulevičia, M. Skinkus, M. 
Šilelienė, M. Bakūniutė, A. 
Lenskienė, J. Lipska#, A. Nau
džiūnas, M. Liubeckienė, J. Ga- 
linauskas, K. Švagždis, K. 
Wundan.

Išviso su smulkiais surinkta 
$118.62.

“GABIJOS” VAKARAS.
Kovo 22 d. Dudley Opera 

House Boston’e, Mass. “Gabi
jos” draugija statė “Faust’o” 
pirmų akta ir “Birutę.” Faus
to rolę lošė Jonas Velička, Me
fistofelio — Rokas Mizara.

J. Velička yra visai be bal
so. Jam taip tinka operų 
dainuoti, kaip ožiui daržinin- 
kauti. R. Mizara, nors ir tu
ri balsų, bet toli gražu iki o- 
peros dainininkų. Judėjimų 
pas abudu nebuvo, tai išėjo nei 
šis nei tas.

“Birutė” išėjo neblogai, iši
mant A. Muraškų, kuris lošė 
Kryžiuočių vado, Komtūro pa
siuntinio Žudsteino rolę. A. 
Muraška savo klaidomis ir ne
lavintu balsu sugadino visų 
pirmų akta. “Birutė,” Pa
langos mergelė, V. Putvinskai- 
tė, tai buvo visame lošime 
žvaigždė. Jei “gabijiečiai” 
daug turėtų tokių dainininkių, 
kaip p-lė Putvinskaitė, tai būt 
linksma ir ant jų vakarų lan
kytis.

Žmonių buvo apie 200. Bu
vo ir iš aplinkinių miestelių. 
Moterėlių ir merginų buvo tik 
keletas. Katalikų kaip ir ne
buvo, kadangi katalikams ne
pridera linksminties gavėnios 
laiku. Šv. Petro lietuvių pa
rapijoje buvo tuo laiku misi
jos. “Cicilikai” apgarsinda
mi savo šokius ir balius,, pla
katus glėbiais nešiojo.

“Gabija” visuomet rėkia, 
kad ji yra bepartyviška. Bet 
pažiūrėjus į jos darbų ir elgi
mąsi, tai kiekvienas mato, 
kad yra laisvamaniškai bedie
viška. Katalikai ant tiek y- 
ra susipratę, kad neprideran
čiu laiku neina ant jųjų vaka
rų, o kaip tik katalikai nei
na, tai “Gabija” ir lenda į 
skylę.

Kaikuriems susivėlino. Pe
reitų “Darbininko” numerį be
baigiant spauzdinti buvo išti
kęs trukdėsis su presu. Tos 
priežasties delei toliems skai- 

numeris,

CAMBRIDGE, MASS.
Vyčiai loškite, o jūs sandarie- 

čiai protestuokite.
“Sandaros” 12 numeryj 

kokis’ tai K—tis rašo apie 
Cambridge’iaus Vyčių prakal
bas ir teatrų. Matyti, kad 
p. K—tis turi dideles kritikos 
akis, tik gaila, kad per dide
lę ir kreivų nosį negali jai aki
nių pritaikinti. K—tis pra
dėdamas žinutes rašinėti, no
ri viską apversti kojomis aug- 
štyn, kas tik ne jo pusėje vei
kiama.

Tas vyras rašydamas apie 
Vyčių prakalbas ir teatrų iš vi
sos p. Zujaus prakalbos suga
vo tik sau baisiausius žodžius, 
kur kalbėtojas išsitarė apie 
Panelės Švč- paveikslų, kad 
lenkai garbindavo jų kaipo 
polskų panelę.

Taip-gi ir apie davatkų var
gus prisimena. Bet čia nėra 
ko stebėtis, nes patsai laik
raštis “Sandara” korespon
dencijų nuo savo bendradarbių 
nepriimtų, kur nebūtų paminė
ta apie» kunigus ir jųjų gaspa- 
dines.

Toliaus rašo apie suloštų 
veikalą “Valkata.” Sako: 
“Vyčių 18 kuopa bažnytinia
me skiepe iš dviejų sykių lošė 
ve i kalų ‘ ‘ Valkata. ” Pirmų 
sykį kad lošė, tai žiūrėtojų ne
buvo, todėl buvo priversti at
kartoti/’ Tur būti, kad ir 
patsai p. K—tis tuomet nebu
vai, nes nežinai ar žiūrėtojų 
buvo ar ne, jeigu publikos bū
tų nebuvę, tai kuopai nebūtų 
likę gryno pelno virš 37 dole
rių.

“Antru kartu kad lošė, tai1 
lošimas išėjo ant pššš. Vieš
patie apsaugok nuo tokių loši
mų.’’

Keista, Viešpaties apsaugos 
šaukiasi, bet nepasako k^s blo
go atsitiko iš lošimo, ar kas 
pasidarė. Jeigu, p. K—tis, tu
rite gerų kritikos akį,, tai pa- 
sakykie, kur lošimas išėjo silp
nai ir kurie aktoriai neatliko 
kaip reikia, nes kritika yra 
reikalinga, tik ji turėtų būti 
teisinga, tuomet ir jūsų žinu
tė daugiaus būtų verta, kaip v w psss.

Man iš publikos žiūrint, tai 
lošimas išėjo pusėtinai gerai, 
net nekurie aktoriai atliko sa
vo roles geriau, negu tų pačių 
dienų Petrausko gabijiečiai už 
$70.00 Šv. Juozapo Draugijai 
atlošė, 
ko: 
taip elgsis, tai Cambridge lie
tuviai bus priversti užprotes
tuoti už veikalų darkymų.” 
Būkie tamista rainus. Vyčiai 
jaji nepaliaus lavinties scenos 
ir dailės srytyje. Prie Vyčių 
priguli gabiausi s lietuvių jau
nimas, jie mokinasi veikalus 
vienas pb kitam ir los Cam
bridge ir Bostono apielinkėje. 
Užprotestuoti niekas negali. 
Bet jeigu p. K—tis neišmok
si arba suvis nepaliausi rašinė
jąs apie veikalų lošimų, būkie 
tikras, kad patys sandariečiai 
užprotestuos prieš jūsų žinu
tes.

PAKVIETIMAS.
“Gabijos” orkestros sky

riaus susirinkimas įvyks kovo 
26 d., 8 vai. vakare Lietuvių 
Svetainėje prie E ir Silver gat
vių. Muzikantai prašomi at
silankyti. Bus renkamas or
kestrai vadas. F. Zokaitis.

/

CAMBRIDGE, MASS.
Kovo 23 d. 9 vai. ryte buvo 

Šv. Juozapo katalikiškos pašal- 
pinės dr-jos šv. mišios, kurias 
atlaikė kun. Pr. Juškaitis ir 
pasakė tai dr-jai pritaikintų 
gražų pamokslų. Gražu kiek
vienam yra pažiūrėti į tokių 
skaitlingų dr-jų, turinčių virš 
šešių šimtų narių. Ši dr-ja 
yra sutverta ant grynai kata- 
likiškų pamatų ir pagal kon
stitucijų kiekvienas narys turi 
išpildyti visas kaipo gero ka
taliko priedermes, o to nepil
dantis turi būti prašalintas iš 
dr-jos.

Minėtoji dr-ja išsilaiko gra
žiai. Ne taip kaip kad viena 
čionykštė dr-ja kadaisiai buvo 
katalikiška, bet kaip tai ne
retai atsitinka, tai į valdybų 
įsiskverbė laisvamaniai ir tol 
jų milžo, kol tik nepradėjo 
visai trukti, o ant galo liko
si pakinkyta dar į nezaležnin- 
kų bričkutę, kurioje važinėjo-, 
si pora humbugierių: Strazdas 
Su Mikalausku ir vargšė ta 
dr-ja taip nusibaigė, kad var
giai ji galės ilgiaus gyvuoti. 
Iš to rodosi kiekvienam turi 
būti aišku, kad dr-ja tik su
sitvėrusi ant grynai aiškių pa
matų ir jų laikydamosi tegali 
gerai gyvuoti. Aš pats, jei 
būčiau valnamanis, tai aš ir 
susitverčiau ir dr-ją valnama- 
nių ir Į priešingų neprigulė
čiau. Bet kitokie gaivalai 
spraudžiasi į katalikiškas dr- 
jas rodos tik tam, kad jas ^ra- 
žudžius. Taip žinoma ir su 
mūsų šv. Juozapo dr-ja yra 
buvę panašių atsitikimų. Pa- 
puolę į valdybų laisvamaniai, 
pasielgdavo priešais konstitu
cijų, k. t. kviesdami bedievius 
kalbėtojus, duodami dr-jos 
darbus atlikinėti bedievių 
spaustuvėm ir tt.

Štai pav. tos dr-jos įstaty
mu yra, kad kas metas turi 
būti parengtas koks balius, o 
jei ne, tai nors šiaip jau ko
kia pramoga. #Šį metų į tos 
pramogos surengimui komisijų 
papuolė veik* visi laisvama
niai. Tie tuojaus užsikvie- 
tė “gabijiečiųs” žinoma, už 
kurių darbų turėjo sūriai ap
mokėti, visų spaudos darbų 
pavedė atlikinėti nezaležnin- 
kų pusiau-oficijaliam organui 
“Sandarai,” kuri ir pagarsi
nimų įdėdama patalpino greta 
su šun-humbugerio Gehioto 
“atsišaukimais” vienoje vieto
je, o toks dalykas baisiai pa
žemina dr-jų.

Ta pranaoga, arba koncertas 
įvyko kovo 2 d. “Gabijie
čiai” sulošė du veikalu: “Lie
tuviškas milijonierius” ir 
“Malūnininkas su Kaminkrė
čiu. ’ ’ Pagal jų reklamavimo- j 
si, tai išėjo nekaip, o po salę 
laisvamanių agentai platino 
savo šlamštinę literatūrų. Kon
certas užsibaigė apie penktų 
vai. vakare, nes 7 vai. bažnyti
nėje salėje Vyčiai lošė “Val
katų.” Ir kurie tik buvo ant 
abiejų pramogų, ’ tai visi šne
kėjo, kad Vyčiai kur kas ge
riau nulošė negu, kad “gabi
jiečiai.” Vienok laisvama
niai neiškentė to Vyčių vakaro 
neapšmei žę savo ‘ ‘ Sandaros ’ ’ 
No. 12.

Kų čia parašiau tegul niekas 
nepamano, kad aš kų nors ne
gražaus būčiau norėjęs užmes
ti Šv. Juozapo dr-jai. Visai 
ne. Aš pats esu se#nas tos dr- 
jos narys ir jų gerbiu kaipo 
kiekvieną katalikišką dr-jū. 
Bet aš tik tiek sakau, kad tik 
tie žmonės, kurie elgiasi prie
šais konstitucijų, tai jie tik už 
tai kalti, o ne pati dr-ja.

Tai-gi ir mes patys katalikai 
prigulėdami prie by kokios 
katalikiškos dr-jos, turime bū
ti jos ne tik nariais, bet ir 
sargais. Kaip geras* šalies 
pilietis turi sergėti šalį nuo vi
sokių niekšą, kurie jų norėtų 
pražudyti, taip ir mes dt-jų 
nariai turime sergėti, kad nie
kas nesielgtų priešais dr-jos . 
konstitucijų ir tokiu būdu jos 
nepražudytų, o tada tik dr-ja 
galės būti stipri ir gerai gy
vuoti.

Kovo 23 d. Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje iškilmingai užsibai
gė misijos kurios tęsėsi nuo ko
vo 16 d.1 per visų savaitę. Mi
sijas kaip jau visi,gal žino, lai
kė Tėvas Alfonsas Maria. Bu
vo manyta, kad Tėvas Alfon
sais Maria negalės užbaigti mi
sijas delei gerklės, bet ačiū Die
vui su pagelba gero akių, au
sų, nosies ir gerklės gydytojo 
John J. Hurley, M. D. 541 Com- 
monwealth Avė., Boston, Mass. 
pasekmingai užbaigė ir dabar 
jaučiasi gerai. Tėvas Alfon
sas Maria patarė visiems lie
tuviams reikale kreiptis prie 
virš paminėto gydytojo. Jo o- 
fiso valandos nuo 2 iki 4 vai. 

i po pietij ir nuo 7 iki 9 vakare 
Į panedėliais, seredomis ir pėtnv- 
čiomis. Tel. Bac Bav 4009.

REIKALINGA MERGINA 
dirbti krautuvėje (store). Tu
ri mokėti gerai angliškai. Už- 
■mokestis gera.

Frank Ivanauskas,
301 D 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 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan-' 
tis susirinkimas bus 20 d. ba
landžio 3:30 vai. po pietų.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vienų sykį..
” tris sykius .

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ.

- SOUTH BOSTON* MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadivav,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

J

ANT PARDAVIMO FARMA.

Apie 8 akrai žemės, 3 akrai ga
lima sodyti taboka, o likusi dėl 
bulvių ir visokių daržovių. Per 
laukų bėga upelis; aplinkui ap
tverta ganyklė, namas ant dviejų 
lubų, -6 dideli kambariai, prie pat 
namo durių šulinis ir banė, viš
toms šantės. • Užvesta dailus so
das. Yra karvė, kiaulių, vištų ir 
kitokių gyvulių. Čia yra kelios 
kompanijos kurios augina po ke
lius šimtus akrų tabako ir užtai 
yra gana daug darbų. Vasarą ir 
žiemą galima dirbti su visa šei
myna. Darbas lengvas ir sveikas. 
Ši puiki vietelė stovi arti mokyk
los ir parsiduos piigai. Kurie no
rite platesnių žinių, atsišaukite ant 
šio adreso:

A. VAIČIAKAUSKAS,
Box 2, Bloomfield, Conn.

Paieškau dukters Liudvikos 
Bendokas pabėgusios su vyru. Ji 
yra 5-kių pėdų ir 1 colio aukščio, 
plaukai tamsiai geltoni, biskf pa
linkus, ploščius (coatas) rudas, 
juodas plušo kalnierius 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
nas, plaukai tamsiai geltoni, ka
reiviškais drabužiais ir kalbant 
galima pažinti, kd kauniškis. Ne
sibijokite atsišaukti patys, nieko 
nebus blogo ir man kaipo tėvui 
bes ramiaus, o jei kas aptėmysi- 
te juos, meldžiu man pranešti už 
ką būsiu dėkingas. Adresas:

458 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

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

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

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

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

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

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

Mass. laiko mėnesinius susi rinki mo
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesid 2 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiaus 
naujų narių su savim atsivesti.

DIDŽIAUSIOS

Prakalbos ”
Surengtos

A. L. R. K. Mot. Są-gos 22 kp.

Bus NEDĖLIOJĘ,
KOVO-OMARCH 30, 1919

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
Windsor St., Cambridge, Mass.

Prasidės 7-tų vai. vakare.
Kalbės garsūs kalbėtojai: 

Kun. K. Urbanavyčius, S. Bos
tono klebonas. Kun. P. Juškai
tis, vietinis klebonas ir poni V. 
Liutkienė iš lVorcester, Mass.

Nuoširdžiai prašome visus 
atsilankyti.

VYRAI IR MOTERYS




