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Lietuvos Neprigulmybės

Visiems 4
i

—HaveririlFe, Mass. pasibaigė1 
streikas čeverykų kompanijos.

Nedėlioj bal. 6 d. Šventasis 
Tėvas kanonizavo (pripažino 
šventa) Francijos Joaną iš Ar
kos, arba kitaip istorijoj ži
nomą kaipo Orleano MeTgelę. 
(Kiekvienas apsiskaitęs lietu
vis žino, jog Kudirkos verti
me turime garsaus vokiečių ra
šytojo Šilerio veikalą “Orleano 
Mergelę.”). 

Mueniche, Bavarijos sostinėj, 
buvo demonstracija prieš rau
donąją valdžią, kuri dabar 
ten turi viršų. Demonstrantus 
išvaikė kareiviai.

Pranas J. Purvis, 
Vincas V. Vaškas, 
Jonas E. Karosas,

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

Talkininkai norėjo, kad Ju- 
go-Slavai jiems prigelbėtų vei
kime prieš Vengrijos raudo
nuosius. Bet Jugo-Slavai at
sisakė paramą dėlto, kad tal
kininkai dar nepripažino Jugo- 
Slavijos.

KROATAI REIKALAUJA 
NEPRIGULMYBĖS.

Rusijos bolševikų premieras 
Lenin prižadėjo Vengrijos rau
donajai valdžiai paramą iš 
150.000 kareivių. Amerikon atvyksta Stock- 

holmo garsioji Simfonijos or- 
kestra.—Ji roltuojama geriau
sia visoj Europoj-

Bruselyje, Belgijoj, eksplio- 
davo gazolino sandėlis. Kilo 
gaisras ir tapo sužeista 200 
žmonių, tarpe jų 60 Amerikos 
kareivių.

Vokietijos ministerių kabi
netas savo posėdyje svarstė ar 

' nereikės kviesti talkininkus 
prigelbėti užlaikyti šalyje tvar
ką.
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PRENUMERATOS KAINA: 
Tris kartus savaitėje .... 
Bostone ir apielinkėje ... 
Užrubežyje metams.........

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

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

Mass • Mitingas
Nedėlioję, Balandžio 13 d., 1919.

FANEUIL HALL, F. H. SQUARE, BOSTON, MASS.
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Šis mass-mitingas bus kaip ir užbaigimas to taip svar
baus darbo dėl Lietuvos nepri gulmybės. Ateikite visi, kad 
pripildžius istorišką salę ir kad parodžius svetimtaučiams jog 
lietuviai rūpinasi savo tėvynės reikalais. •

Širdingai kviečiame visus. RENGĖJAI

$3.00 
.£00 
£25

Anglija jau išgabeno iš Fran
cijos savo visus kareivius, pa
likdama tik policijuoti užimtą 
vokiečių žemę.

Tel. So. Boston 620
■ 1 ........... ...I . M .■ »

Kaina 3 centai.

V, , i, - -

a

No. £
Pažinkime Soęijalizmą.... 10c- 
Svarbūs klausimai............... 10c.
Apie Religijos Pradžią... .10c. 
Eilės ir Dainos..................... 25c.
Aritmetika........... >............... 30c.
ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA

PĮ UŽ DYKĄ.
Užsakymų gauname labai 

daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapių gali pritrūkti. Pasi- 
skubink! • • •. • • • • ••••••«•••

Vengrijos sostinėj Budapeš
te priešingieji raudonajai val
džiai nedrįsta išreikšti savo 
nuomonės, nes bijo, kad ne
įvyktų skerdynės, kaip kad yra 
Rusijoj. Kitų šalių korespon
dentai negali siųsti žinių be 
cenzūros. Cenzoriai-gi su raš
tais ceremonijų nedaro.

“Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 

Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”

TeL So. Boston 620

VOL. IV, No. 43 (523).

Prezidentas negrįž 
be taikos.

PRADEDA SUTARTI.
Užsikirtimai taikos konfe

rencijoj pradeda mažėti. Da
roma nusileidimai.

Prez. Wilson buvo pastatęs 
ultimatumą ir apreiškė, kad jei 
ūmu laiku nebus padaryta nuo
laidų reikalavimuose, tai jis 
pasitrauks iš konferencijos. Iš 
pradžios tas prezidento pagrą- 
sinimas buvo palaikytas bluffu 
— tuščiu gąsdinimu. Dabar 
pranešama, kad prez. Wilson. 
ne juokavo. Pareikalavo sa
vo laivo George Washington 
tikrai, manydamas grįžti be 
taikos. Paskui pasakė, kad 
jei anksčiau paaiškės, kad nuo
laidi) nebus, tai nelauks nei 
savo laivo, o grįš laivu Le
vi ąthan. Dėlto tam laivui 
buvo duota jau paliepimai pri
sirengti vežti atgal preziden
tu

Naujausios žinios atėjo džiu
ginančios. Išrodo, kad įvyk
sta sutarimas ir prez. Wilson 
nesugrįš iš Europos be taikos. 
Nusileidimų pavyzdžiu yra tai 
išrišimas Sftąfr klpnio,—kuria 
norėjo Frahcija, nepaisant kad 
tai grynai vokiškas kraštas. 
Dabar sutarta, kad tas kraštas 
per 15 metų bus Tautų Lygos 
globoj, o ekonomiškai iš jo 
naudosis Francija. Mat ten 
yra didelės anglių kasyklos. 
Tai Francija naudosis .tomis 
kasyklomis už tai, kad laike 
karės vokiečiai, užėmę šiau
rinę Franciją išgriovė ten e- 
sančias kasyklas.

Po 15 metų to krašto gyven
tojai balsuos, kur norės prisi
dėti — priep-^ancijos ar Vo
kietijos.

ORGANAS AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K §V. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS.

SU B AT A, BALANDŽIO-12 D., 1919.

Jaunime, už garbę ir laisvę Lietuvos!

AMERIKOS KAREIVIAI 
KĖLĖ MAIŠTĄ.

Suv. Valstijų valdžia patvir
tino, jog Archangelsko fron
te Amerikos kareiviai buvo at
sisakę pildyti vyresniųjų įsa
kymus. Kovo 30 d. būrys pės
tininkų turėjo apleisti kazer- 
mes ir eiti frontam Kareiviai 
atsisakė pildyti įsakymą ir pa
reikalavo, kad valdžia pasa
kytų, kuomet tikrai jie bus 
gi ažinti namo.

Dalykų stovį pablogina dar 
tas, kad Francijos ir Angli
jos kareiviai nerodo palinkimo 
klausyti vyresniųjų ir nenori 
kariauti.

Šitas apsireiškimas nėra bol
ševikiškos propogandos vai
sius, o noras kareivių grįžti 
namo. Kareiviai sako, kad ka
dangi karė su Vokietija pasi
baigė. o prieš bolševikus ka
rės nėra paskelbtos, tai rei
kalauja grąžinti namo.

Kroatijos ūkininkų Partija 
išleido protestą prieš ketinimą 
Kroatiją jungti prie Jugo-Sla- 
vijos. Sako, kad toji partija 
reprezentuoja tris ketvirtada- 
les gyventojų ir jų nebuvo klau
sta, kaip nori, kad kroatų 
tautos likimas būtų išrištas. 
Sako, kad jie nori visiškos ne
prigulmybės.

Talkininkų-jėgos, bolševikų 
spaudžiamos, apleido Odesą. 
Jų buvo ten apie 50 000. Vie
na dalis išgabenta Konstanti- 
nopolin, kita atsitraukė į Ru
muniją.

Bavarijos ūkininkų sąjunga 
nutarė neleisti jokių produktų 
į Mųeniehą ir Augsburgą, kur 
užviešpatavo raudonieji. Ne
leis maisto iki raudonųjų val
džia pasitrauks.

Anglijos karės žinyba skel
bia, jog Šiaurinėj Rusijoj bol
ševikai rengiasi prie naujo o- 
fensyvo. Keletą kartų jie bu
vo atmušti, bet kadangi dabar 
jiems geriausias laikas talki
ninkus atakuoti, tai rengias 
prie naujo užpuolimo. Talki
ninkams ten laikytis todėl sun
ku, kad šiaurės jūrės užšalę ir 
sunku daduoti sustiprinimų.

VYRAI, KOVON UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ.

Mūsų Tėvynė Lietuva po il
gų metų kančių ir priespaudų, 
kurias mūsų Tautai nešė lenkų 
imperijai! štai, rusų biurokra
tai ir vokiečių junkeriai, norė
dami ją sau pavergti, didvyriš
kai ir garbingai atrėmė visas 
priešų atakas ją išnaikinti ir su 
skaudžiomis sau aukomis iki 
šiol išlaikiusi tautiškumą, kul
tūrą ir kalbą, šiandiena atsi
stojo prie laisvės ir neprigul
mybės vedančio kelio, nuo ku
rio joki pasaulio galybė jau jos 
nenukreips į šalį.

Pasaulinė karė keturius su 
viršum metų taip žiauriai slė
gusi ir naikinusi Lietuvos šalį, 
neįstengė mūsų tautiečių stip
rios tautiškos dvasios sulauž- 
ti, bet dar labiau juos visus 
sudrūtino, kad vergijos pan
čius nublokšti į šalį ir vėl Lie
tuvą atstatyti laisva šalimi, 
kokia jinai buvo Gedimino, 
Keistučio ir Vytauto laikais.

Lietuvos kentėjimai buvo di
deli, svetima našta buvo sun
ki, bet mūsų tautiečių pasiry
žimas buvo dar didesnis ir jie 
sparčiais žingsniais ėjo pirmyn 
—- prie_teisių sau išgavimo — 
prie laisvės.

Amerikos lietuvių vyrai, 
šiandiena atėjo ta valanda, 
kuomet Lietuva savo troškimų 
ir tikslų gali pilnai atsiekti. 
Durys į laisvės ir neprigulmy- 
bės rūmus atdaros!

Vilties žvaigždė lietuviams 
tenai kelią rodo.

Lietuviai Tėvynėje narsiai 
kovoja su mūsų tautos priešais 
lenkais ir rusais ir varo lauk 
juos iš mūsų krašto. Lietuvos 
vyrai ir moterys nesigaili tur
to ir gyvasties Lietuvos laisvei 
išgauti. Jie deda paskutines 
pastangas neprigulmingos de
mokratiškos Lietuvos Respub
likos sudarymui. Laisvai gy
venti, laisvai Lietuvos oru kvė
puoti ir sau žmonėmis būti mū
sų tautiečių Lietuvoje yra di
džiausiu pasiryžimu.

Amerikos jaunikaičiai, vyrai, 
ką mes darome? Kaip mes prie 
Lietuvos laisvės atgavimo pri
sidedame?

Lietuva kovon su savo prie
šais, mūsų tautos laisvės engė
jais Amerikiečių pagelbos šau
kiasi. Visų savo sūnų Tėvy
nė reikalauja ginti lietuviškų 

( rubežių nuo žiaurių užpuolikų 
laisvei galandančių mirties dal
gi-

Stokime tuojaus visi, kam 
Lietuvos laisvė rūpi, į šventą 
ir prakilnų Lietuvos gelbėjimo 
darbą.

Jaunikaičiai, vyrai, rašyki- 
mės į lietuvių kareivių būrius, 
lavinkimės ir prisirengę eiki
me Tėvynę iš priešų nagų va
duoti. Tėvynė mūs reikalau
ja. Ta3 bus ne lietuvis, kas 
Lietuvos balso nepaklausys.

Lietuviai kareiviai iš Franci
jos karės laukų, kur dauge-

lis savo galvas paguldė ir svei
katą prarado, bekovodami už 
pasaulio demokratizmą mums 
sako:

— Vyrai, eikime visi bendrai 
už Lietuvos laisvę kariauti, nu
trenkime šalin nuo jos rankų 
vergijos pančius, būkime lais
vais lietuviais. Lietuvos lais
vei išgauti jokie vargai nėra 
perdideli.

Tai, Vytauto anūkų balsai. 
Karžygių žodžiai lai sujudina 
mumyse didvyriškumą ir pake
lia mūsų dvasią.

Lietuviai karininkai jau or
ganizuoja lietuviškus pulkus 
Amerikoje. Lietuvių Tarybos 
pa.sk vrė žmones, kurie stengia
si išgauti Suv. Valstijų val
džios leidimą lietuvių pulkams 
į Tėvynę keliauti.

Dirhamą uoliai visais fron
tais, bet darbas tik tada nusi
seks, kada mūsų visa liaudis 
išsijudins ir vienu balsu pasa
kys, kad nori Tėvynei į pagel- 
bą stoti. Tos paramos iš jūsų, 
Amerikos jaunikaičiai ir vyrai 
laukiame!

Iš Francijos karės laukų 
grįžtanti lietuviai kareiviai, 
čia tarnavusiejiJg visas Ame^ 
rikos lietuvių jaunimas', stoki
me darban. Organizuokimės 
po visas kolionijas į lietuvių 
kareivių būrius ir per savo su
sirinkimus išneškime rezoliuci
jas, reikalaujančias, kad Lie
tuvai būtų suteikta iš Ameri
kos pagelba, kurią sudarys čia 
gyvenantieji lietuviai. Teisin
gų reikalavimų demokratiška 
Suv. Valstijų valdžia neatsisa
kys išpildyti. Mes šios šalies 
esame ištikimais piliečiais, bet 
ir savo gimtinės vargus turime 
atjausti, nes ir šios šalies pre
zidentas pasiskelbė už paverg
tųjų tautų paliuosavimą, todėl 
mūsų priederme yra savo gim
tinei šalei pagelbėti.

Lietuviai oficieriai atsišau
kite ir stokite vadovauti naujai 
susidarantiems lietuvių karei
vių pulkams Amerikoje.

Kas gyvas, keno gįslose te
ka karštas lietuviškas kraujas, 
kas Lietuvą myli už viską la
biausia ir geidžią jai laisvės, 
šalin padėkime partijinius gin
čus ir asmeniškumus, bet spies- 
kimės į lietuvių kareivių bū
rius ir Lietuvos susiniaukusias 
padanges žmoniškumo, demo-

i

kratybės ir laisvės žibintuvu 
nušvieskime.

Užbaigkime kalbas, uždary
kime gražių pageidavimų šal
tinius; jie LAISVĖS LIETU
VAI neišgalįs. Bet tverkimės 
kieto plieno kardo ir parodyki
me mūsų tautos priešams, kad 
lietuviai už savo laisvę nesigai
li galvų pakloti.

Vytautas ant žalgyrio lauko 
sutrynė Kryžiuočių galybę. A- 
merikos lietuviai su savo nar
siais pulkais mūsų tautos prie
šams lai sudaro Žalgirio lauką 
ant kiekvienos lietuvių žemės 
pėdos, kur tik pasirodys prie
šų pastangos, užstojančios ke
lią prie Lietuvos laisvės.

Amerikos Lietuvių ir Ameri
kos Lietuvių Tautinės Tarybų 
paskirta komisija lietuvius ka
reivius organizuoti Amerikoje 
jau pienus visam darbui suda
rė, atsikreipė prie valdžios dėl 
leidimo ir laukia dabar para
mos iš visuomenės.

Atsišaukite Lietuvos didvy
riai!

Jonas J. Romanas, 
Jonas K. Milius.

P. S. Platesnių informacijų 
reikalaukite visi Komisijos se
kretoriaus antrašu: Vincas 
Vaškas, 71 Warwick St., Neb
ark, N. J. Komisijos pirminin
ko anrašas: Pranas J. Purvis, 
120 Grand Str., Brooklyn, N. 
Y. Iždininkas: Jonas E. Ka
rosas, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

. * ■ --- . -

SUGRĮŽO GOMPERS-
Iš Europos Amerikon sugrį

žo Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gompers. Kar
tu sugrįžo visa tos organizaci
jos delegacija, kuri Paryžiu
je sale taikos konferencijos nuo 
sausio mėnesio veikė darbinin
kų reikaluose.

Lietuvos

Kiekvienas lietuvis privalo 
turėti savo namuose lietuvišką 
žemlapį su naujausiais rube- 
žiais.

Lietuvoje kova su bolševi
kais. Lietuviai kasdiena pliek
dami bolševikus atsiima mies
tus, miestelius, o Tamista ne
turėdamas po ranka žemlapio 
kartais nei nežinai kur toki vie
ta

! 
!

James H. Keyes
Advokatas

350 Broadway, So. Boston, Mass.
I
!

Mes apdovanosime LIETU
VOS ŽEMLAPIU kiekvieną, 
kuris tik pirks nemažiaus, 
kaip už 1 dolerį knygomis, ra
šomais daiktais ir tt.

• No. L
Geriausias pirkinis užsira

šyti “Darbininką,” kurį skai
tydamas rasi naujausias žinias 
apie Lietuvą ir iš viso pasau
lio.

Ex-Kaizeris busiąs 
teisiamas.

EK-KAIZERIS BUS TEI
SIAMAS.

Taikos konferencija, arba tie
siau sakant prez. Wilson, Ang
lijos premieras Lloyd George, 
Francijos premieras Clemen- 
ceau ir Italijos premieras Or- 
lando sutarė, kad ex-kaizeris 
turi būti' patrauktas tieson 
prieš tam tikrą tribunolą. Tri
bunolas susidės iš atstovų nuo 
kiekvienos talkininkų valsty
bės. Jis kaltinamas laužyme 
tarptautinės doros ir sutarčiii 
šventumą. Kaltinimai yra la
biau politiški negu legališki.

(Nesenai ex-kaizeris pasikal
bėjime su vienu Amerikos ko
respondentu pasakė, jog ex- 
-kaizeris tik juokiasi iš talki
ninkų ketinimo jį teisti. Gi 
jei ištikro būtų traukiamas tie
son, tai nusižudvsiąs, 
stosiąs prieš tribunolą).

NURODĖ REIKALĄ GREI
TO PALENGVINIMO.

Paryžius, bal. 10. — Viršiau
sioji ekonomiška Taryba šian
die priėmė rezoliuciją kurioj 
atkreipiama talkininkų valdžių 
atydą į begalo opų ir reikalau
jantį neatidėliotino pataisymo 
dabartinio Europos ekonomiš
ko stovio.

Taryba svarstė taip-gi pa
naikinimą blokados apie Aus
triją ir Adriatikoj; atidarymą 
komercijalių santikių su Esto- 
nija, Latvija ir Lietuva; pa
naikinimą pirklybos varžymų 
su Lenkija ir atidarymo Reino 
Šveicarijos pirklvbai.

NEPRITARIA BOLŠEVIKIŠ
KAI VALDŽIAI.

Austrijos Kareivių Taryba 
turėjo suvažiavimą ir nutarė 
prieš steigimą sovietinės (bol
ševikiškos) valdžios. Tarėsi, 
kad verčiau būt bandyti vesti 
socijalistinę respubliką.

Lietuvių Demonstracija
Bus Subatoje, Balandžio 12d., 1919.

Visi Bostono ir apielinkių lietuviai prašomi koskaitlin- 
giausia dalyvauti parodoje. Geistina, kad nors 50,000 ypa
tų susidarytų maršuoti Bostono gatvėmis ir paskum visi pa
sileistų į darbą rinkti parašus nuo svetimtaučių ir nuo savo 
viengenčių.

Maršavimas prasidės 2 vai. po pietų. Visi būtinai turi 
susirinkti prie Lietuvių Salės, kampas E ir Silver Str., So 
Boston, Mass. nevėliaus 1:30 vai. po pietų.

Paroda prasidės nuo Lietuvių Salės E St. Broadway, Dor
chester Avė., Dover St. ir Tremont St. iki Common.

•Parodą ves lietuviai kareiviai tarnavusieji Suv. Valstijų 
Armijoje.

Prašome visus kareivius dėl pasitarimo susirinkti į Lie
tuvių Salę tą pačią dieną 1 vai. po pietų. Ant Boston Com
mon kalbės žymiausi kalbėtojai lietuviai ir anglai. Bus du 
benai ir lietuvių chorai. Kviečiami visi.

No. 2.
Jeigu nereikia nieko pirkti 

ir jau turi užsirašęs “Darbi
ninką,” prikalbink kitą užsira
šyti. Lietuvos žemlapį gausi 
pats ir tas kuris užsirašys.

No. 3.
Pirk geriausią, naujausią 

maldaknygę “Pulkim ant ke
lių.” :

Kietais drobės apdarais $1.50 

Minkštais drobės apdarais 1.85 

Minkštais auksuotais kraš-,

tais...................................$2.00

Skūros minkštais apdarais

auksuotais kraštais... .$2.50

Morocco skūros apd. auk-

....$3.50

-
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Eina iš So. Boston’o utarnin- 

kaia, ketvergais ir subatomis. Lei- 
Lietuvią Bymo-Katali- 

są-

pa-

diia Am. 
ką tr. Juozapo Darbininką 
Junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian B.-0. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearlv.....................................$3.00
Boston and suburbs .............. 4.00
8 months ................................ 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

PIRMAS LIETUVOS. 
PREZIDENTAS.

Pereitame numeryje prane
šėme, kad Advokatas Antanas 
Smetona išrinktas Lietuvos 
prezidentu. Linksma, kad lie
tuviai ištikrųjų rengias prie 
savo valdžios. Apie išrinki- 
mą Lietuvos prezidento rašė ir 
Amerikos didieji dienraščiai.

Pirmasai Lietuvos preziden
tas užėmė savo vietą balan
džio 4 d.

Adv. A. Smetona nuo senai 
yra žinomas Lietuvos veikėjas 
ir Lietuvos reikalų gynėjas. 
Savo karjerą pradėjo Vilniuje, 
ilgai redagavo “Viltį,“ pas
kui vedė dailės laikraštį “Vai
rą.“ Vokiečiams užėmus Lie
tuvą, jis liko Vilniuje ir bu
vo priešakyje lietuviško judė
jimo po vokiška letena Buvo 
Lietuvos Valstybinės Tarybos 
pirmininkas.

Smetona — tai Lietuvos Jur
gis Washįngton. Pastarasai bu
vo šauniuhoyptoju už šios ša
lies teises, paskui laisvę ir 
tvarkytoju Suvienytų Valstijų, 
taip Smetona buvo nuolatiniu 
kovotoju už Lietuvos teises, 
kurias varžė tai rusai, tai len
kai, tai vokiečiai. Galop jam 
tenka užimti nors garbingą, bet 
sunkią, su didele atsakomybe 

, vietą Lietuvos pirmo preziden
to.

Smetonos išrinkimas labai 
naturalis. Jis savo darbiais, 
savo pobūdžiu, savo pakraipa 
yra tinkamiausias tai augštai 
vietai.

Žinia apie prezidento išrinki
mą Lietuvoj džiugina kiekvie
ną tikrą tėvynainį Amerikoje. 
Tas duoda suprasti, kad val
džia Lietuvoj pradeda nusisto
vėti ir sustiprėti.

Sveikiname pirmąjį Lietu
vos prezidentą. Geriausios klo
ties jo sunkiuose mūsų vargin
gos Lietuvos darbuose. Te ge- 
riausysis Dievas padeda jam jo 
darbuose.

na knygų, visokių laikraščių 
pasiskaityti dovanai. Raudo
nojo Kryžiaus mergelės atneša 
saldainių, obuolių. O vaka
rais tai beveik kasdiena prog
ramai su dainomis, muzika, ei
lėmis ir kalbomis.

Žodžiu sakant, viskas karei
viams dovanai. Visi gražiai 
aprūpinti.

Dar turiu priminti, kad ir 
bažnytėlę turime ir gerų dva
siškų tėvų, žinoma, anglų. 
Katalikams galima atlikti iš
pažintį kada tik nori. Kas ne
dėlios rytų dvejos mišios esti. 
Dar yra įsteigta mokslainė a- 
matams mokinties, taip-gi ir 
aukštesnių mokslų šaka inkur- 
ta. Svetimtaučius mokina ly
giai, kaip ir kitus.

Pilietybės popieras parūpi
na pilnas išgauti.

Amerikos Raudonasis Kry
žius viską dirba dėl kareivių 
dovanai.

Tai-gi gerbiamos ir gerbia
mieji broliai ir seserys lietu
vaitės ir lietuviai matote da- e 
bar kad ir mums būtinai yra 
reikalingas Raudon. Kryžius 
ir mes visi turime prisidėti prie 
to taip didelio ir naudingo dar
bo, kuris brangiai Tėvynei 
Lietuvai atneš milžiniškų nau
dų. Savo brolius vargdienė
lius, kurie tiek daug dirba dėl 
Tėvynės, kurie tokius .sunkius 
vargus pakelia ant savo pečių, 
kad iškovoti Lietuvai laisvę, 
galėsime savo darbais paremti 
ir sunkių vargų naštų paleng
vinti.

Garbė toms ypatoms, kurios 
tų darbą pradėjo ir rūpinasi a- 
piė savo brolius Tėvynėje. Lin
kiu geriausių visam sumany
mui pasekmių, kad kodaugiau- 
sia prisidėtų prie Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus, kad visos 
tos darbininkės dirbtų nenuils
tančiai tų lietuviij naudai, ku
rie kovoja už savo šalį už Tė
vynę Lietuvą.
Mūsų amerikiečių yra šventas 

darbas gelbėti Tėvynę ir savo 
brolius Lietuvoje, idant jiem 
būtų lengviau.

Seserys ir broliai amerikie
čiai parodykime, kad ir mes 
dirbam, o ne vien tie, kurie 
karės lauke kovoja, kraują lie
ja ir ne vienas galvą guldo už 
Tėvynę. Didelį darbą^ dirb
kim ir duokim pagelbą, kad 
mūsų Tėvynė liktų liuosa. Su 
amerikiečių lietuvių parama 
mūsų kovotojai didvyriai lai
mės.

Moterys, merginos ir vyrai 
kas tik gali į darbą!

Lietuva mūsų!
Kareivis T. A. K.

DARBININKAS

LIETUVIŲ RAUDONASIS 
KRYŽIUS.

‘ ‘ Darbininką ’ ’ skaitydamas, 
užtinku jau kelintą straipsnelį 
apie organizavimą Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus. Labai 
yra malonu girdėti, kad lietu
viai tokį puikų sumanymą vy
kina. Tas sumanymas bus la
bai naudingas mūsų nuvargu
siems žmoneliams Lietuvoje.

Aš daug esu gero patyręs iš 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
būdamas kariuomenėje, ypač 
Francijos karės laukuose kuo
met mes eidavom iš vieno fron
to į kitą. Raudonojo Kry
žiaus mergelės pasitikdavo su
vargusius kareivius ir suteik
davo jiems užkandžių ar kelius 
gurkšnius karštos kavos. Tas 
būdavo dideliu daiktu. Dar 
ir maloniai pakalbindavo ir su
raminantį žodelį ištardavo.

Dabar būdamas Amerikoj ir
gi daug gero patyriau, iš R. 
Kryžiaus. Yra labai daug ka
reivių sugrįžusių iš karės lau
kų ir čia laukia kol juos paleis 
namo. Raudonasis Kryžius ge
rai rūpinasi apie kareivius. 
Kurie serga patys negali nie
kur išeiti, tai Raudonojo Kry
žiaus mergelės aplanko juos ir 
atneša reikalingų daiktelių dėl 
ligonių. Kurie yra sveiki, 
tiems parengta didelis namas- 
svetainė; ten visi kareiviai 
praleidžia gražiai laiką, gau-
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PROTOKOLAS.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pild. Komiteto posėdis atsibu
vo Bal. 4 d. 1919 m., Washing- 
ton, D- C.

Posėdin pribuvo kun. J. Ži
lius, p. J. Vasiliauskas, J. Kau
pas ir Dr. J. Bielskis. Kun. J. 
Kaulakis telefonu pranešė ne
galįs posėdin pribūti. Kun. 
F. Kemėšis ir p. J. G. Milius te
legrafavo, kad negali su važi a- 
viman pribūti.

Pirmsėdžiauja kun. Žilius, 
Raštininkas perskaitė protoko
lą iš praeito posėdžio.

Svarstant apie Raudonajame 
Kryžiuje esančius šimtas tris- 

’dešimts tūkstančių dolerių, Eg- 
zekutyvio Komiteto delegacija 
į Raudonąjį Kryžių praneša, 
kad minėtą sumą galima atgau
ti. Šiandiena' Egzekutyvio Ko
miteto delegacija buvo nuėjusi 
į Raudonąjį Kryžių, perstačius 
dabartinį Lietuvos padėjimą ir 
gyvą reikalą Lietuvą gelbėti 
ir sužinojo, kad tuos pinigus 
Egzekutyvis Komitetas gali 
atsiimti ir naudoti Lietuvos šel
pimui, tik dar reikia tūli for
mališkumai atlikti. Naudoja
ma visos pastangos, kad kuo- 
greičiausia minėtus pinigus pa
naudoti Lietuvos kovai su al
kiu.

Egzekutyvis Komitetas gavo 
pranešimą iš Federal Reserve 
Board, kad tarp kitų valstijų 
ir Ijietuvdn pinigai siųsti pa
velijama Minėto Komiteto ats
tovas ištyrė dalyką ir atrado, 
kad Estonijai ir Lenkijai jau 
išleista tam tikros taisyklės, 
nurodant ką tenais galima siųs
ti ir ko reikia prisilaikyti. Lie-

tuvai pakol-kas dar tokių taū 
syklių neišduota- Išaiškinus 
visų padėjimų Statė Depart- 
mentas užtikrino kad greitai ir 
dėl Lietuvos tokie žingsniai 
bus padaryta.

Svarstant klausimų visuoti
nų seimų šaukti, perskaityta A- 
merikos Lietuvių Tarybos re
zoliucija. kuri buvo priimta su
važiavime 19 d. vas. š. m. Pitts- 
burghe. Rezoliucija skamba:

“Amerikos Lietuvių Taryba 
dar kartą apsvarsčius visuoti
no Amerikos Lietuvių seimo rei
kalą pastebėjo, kad tautinin
kų partijos atstovai užsispyrė 
tą seimą sukviesti savo paskir
tose vietose, kad negali būti iš
šaukta tikrais Lietuvos reika
lais. Be to A. L. Taryba išran
da, kad Lietuvių kareivių rei
kalą, rūbų nuvargusiems tėvy
nėj lietuviams rinkimą geriau 
negu Seimas aprūpina specija- 
lis tų dalykų organizavimas, o 
įlietu vos neprigulmybei nuo 
svetimų pasikėsinimų stipriau 
apgina pernykščio Seimo rezo
liucijos ir dabartinis atskirų 
kolonijų jausmų išreiškimas, to
dėl sutarta visuotino seimo kol 
kas nedaryti. Bet neaiškiam e- 
sant politiškam pasaulio sto
viui einanti paskui A. L. Ta
rybą lietuvių dalis bus nuolat 
pasirengusi ginti tėvynės reika
lus Seimu, arba kitomis pas
tangomis jei jo, arba jų reika
lą pripažįs A L. Tarybos narių 
daugumas, išreikštų tinkamiau
siu ir greičiausiu.būdu.“
Iš šitos rezoliucijos paaiškė

ja, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba yra nutarusi seimų šaukti, 
reikalui esant, ir prie to ren
giasi. Nepaskiria tik laiko ir 
vietos. Jeigu Seimas būtų šau
kiamas srovių reikalams, A- 
merikos Lietuvių Pild. Komi
tetas, virš srovių ir partijų po
litikavimo stovėdamas, tuo 
tikslu prisidėti prie seimo šau
kimo negali ir neprivalo. Jei
gu dabar šaukiamas seimas 
būtų visos tautos politikai ir 
akcijai paskatinti, tai A. L. 
Tarybos Pild. Komitetas, Lie
tuvos reikalų sargyboje stovė
damas, atranda dabartinį mo
mentų. dar nepatogiu ir prama
to, kad seimas kartais galėtų 
virsti srovių ir partijų politi
kavimo seimu, ko nenori visi 
tautos mylėtojai. Gali būti 
kad seimas bus reikalingu po 
kiek laiko, momentas galėtų 
pareikalauti tada iš mūsų kito 
seimo, kų tik vienų seimų at
laikius, tad tokiu būdu tikro
jo reikalo iššauktas seimas, ū- 
mai šaukiamas, būtų nenusi
sekusiu ir reikalingo įspūdžio 
netektų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pild. Komitetas, akylai tau
tos reikalus ^sekdamas, prisi
žada, kaip greitai matys, kad 
tautos politika reikalauja sei
mo, praneš A. L. Tarybai ir 
visuomenei, kad seimo reika
las pribrendo.

Iš suplaukusių atsakymų į 
trečių krivulę paaiškėja, kad 
didžiuma A. L. Tarybos narių 
p. Mastausko rezignacijų nepri
ėmė, todėl nutarta jam apie 
tai pranešti ir išreikšti pagei
davimų, kad jisai tenai liktų 
ir dirbtų Lietuvos labui.

Apsvarsčius prof. Valdemar 
ro kablegram, kurioje jisai rei
kalauja daugiaus žmonių Pa
ryžiun prisiųsti, atrasta rei
kalingu patarti Tarybų Egze- 
kutyviam Komitetui, kad tuo- 
jaus nors du žmones Paryžiun 
pasiųstų. Patarta siųsti kun. 
J. Žilius ir p. Balutis.

Kadangi didžiuma A. L. Ta
rybos narių pritaria siųsti rei
kalaujamų stenografių Lietu
vos delegacijai į Paryžių, A I* 
Tarybos Pild. Komitetas nuta
rė šiuo tarpu siųsti dvi. Taip
gi nutarta pasiųsti dvi mašinas 
ir prie jų reikalingus daiktus.

Kun. J. Žilius, 
Pirmsėdis.

J. J. Bielskis, 
Raštininkas.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
vesti, privalo prisižiūrėti, kaip 
tie dalykai vedami Amerike.

Lakštutė.

Bavarijos sostinėj Mueniche 
nedėlioj paskelbta bolševikiška 
valdžia ir ji pertraukė ryšius 
su Berlino valdžia.

Prez. Wilsono laivas George 
Washington išplauks bal. 11 d. 
Franci jos uoste Breste bus bal.

BALTIMORE, MD.
Atitaisymas.

“Darb.” No. 39 mano atsa
kyme “Atletams,“ įvyko ma
žytė klaida, būtent L. Feravi- 
čiutės klausime. Žinoma ji 
tikietų turėjo dykai, bet kas- 
link kitko kas yra pamiėta a- 
pie ją, tai buvo klaidingai. 
Šiaip visa korespondencija pa
siliko “O. K.“

čiuose ir abelnai lietuvių tarpe 
randasi daugiaus veiklumo vi
same.

Broliukas.

K K. Ž.

WEST LYNN, MASS.
Kovo 30 d. čia buvo sureng

tos prakalbos. Rengė jas Sū
nų ir Dukterų dr-ja.' Parsi- 
kvietę buvo Šmeižtorių, “Ke
leivio“ gizelį, tą, kurs'katės 
balsu miaukia Jisai turbūt 
senai buvo spyčiavęs, kad 
taip nieko neįstengė pasakyti. 
Reikia, vienok, pripažinti, kad 
ant katalikų ir katalikiškų dr- 
jų pliovojo, kad rodos ir ci- 
cilikams turėjo atgristi.

Biskį apie minėtą dr-ją. 
Prieš tūlą laiką čia buvo susi
tvėrus Moterų Sąjungos kuo
pa. Bet dėl tūlų priežasčių ją 
perkeitė į Šv. Onos dr-ją. Prie 
jos buvo prisirašius per neap
sižiūrėjimą viena laisva vpata. 
Pajutus, kad jai čia ne vieta, 
tai pareikalavo įmokėtų pini
gų. Bet paprastai juk žino
ma, kad pasitraukiantiems na
riams dr-jos negrąžina įmo
kėtų pinigų. Negrąžino ir Šv. 
Onos dr-ja minėtai išstojančiai 
ypatai. Tai ji . ėmė atkalbi
nėti kitas nares nuo šv. Onos 
dr-jos ir agituoti sutverti Sū
nų ir Dukterų dr-ją. Talkon 
parsikvietė ir Šmeižtorių. Jo 
užduotis buvo paniekinti kata
likus ir jų dr-jas, kad šitai nau
jai pažvejoti narių. Žinote, kad 
niekingi žmonės nori iškilti ki
tus niekindami. Taip daro ci- 
ęilikai.

Pažymėtina, vienok, kad 
Šmeižtorius prieš porą metų 
labai gyrė bolševikus, kaipo 
progresiviškiausią partiją. Da
bar juos pasmerkė.

Pašalpinės čionykštės dr-jos 
buvo ingaliavę delegatus, ku
rie sudarę komitetą įsteigtų 
našlaičių šelpimo dr-ją. Sa
ko, kad buvęs kalbėtojas kvie
stas paagituoti už tą reikalą, 
bet prakalbi) neįvyko. Į tai 
nežiūrint susidarė dr-ja iš 49 
narių. Nežinia, kaip ji gy
vuos.

v •

Kareivis.

NEW YORK, N. Y.
LDS- 9-ta kp. balandžio 6 d. 

1919 m. laikė mėnesinį susirin
kimą. Po trumpo pasitarimo 
tapo išrinkta nauja valdyba: 
pirm. J. Gudiškis, prot. rašt. 
J. Tamulevičius, fin. rašt. A. 
Čialkis. Laimingos kloties nau
jai valdybai.

Kovo 30 d. laike prakalbų p. 
J, E. Karoso prisirašė 11 nau
jų narių. Narių jau turime 
22. Iki šiol įiuvome taip silp
ni, kad neturėjome iš ko nei 
pilnos valdybos išsirinkti, bet 
dabar galingesni jaučiamės.

Vyčių 12 kuopa taip-gi pra
deda atgyti. Prieš užgavėnes 
perstatė veikalėlį “Migla.“ 
Dabar vėl mokinasi ilgesnį vei
kalą, kurį žada sulošti tuojaus 
po Velykų. Choras taip-gi ga
na puikiai gyvuoja vedamas p. 
Kaminsko.

L. V. 12 kp narys Juozas 
Aukštikalnis tarnavo Dėdei 
Šamui ir savo gyvastį paauka
vo karės lauke. Buvo daug pa
sidarbavęs Vyčių 12-ta kuopai. 
Antras, Stanislovas Lukoševi
čius pagrįžo iš Prancūzijos su 
šonu sužeistu, bet tikisi greit 
pasveikti. Jeronimas Nagi- 
nevičius, vienas iš gabiausių 
12 kp. vytis, Francijoj išbuvo 
metus ir pusę; 7 mėnesius ka- 
rėš lauke, mėnuo atgal sugrįžo 
iš Prancūzijos netekęs kairė* 
sės akies ir turi sužeistą tie
siąją ranką. Dabar jis randa
si New Yorko ligonbutyje. Pa
sveikęs vėl darbuosis Vyčių ir 
Lietuvos labui. Dabar jis visų 
yra labai gerbiamas. Vytė 
>-lė Marijona Draimančiutė la

bai sirgo, bet jau sveiksta.
Paskutiniuoju laiku tai Vy-

BINGHAMTON, N. Y.
Kaip išaugino pramonę.

Kur yra didžiausia avalinių 
išdirbystėT Gal neklysiu pa
sakius, kad didžiausia visame 
pasaulyj bene bus Johanson Ci
ty, žinoma jau ir lietuviams 
G. F. Johansono dirbtuvė, nes 
jis ir lietuvius keletą kartų jau 
sušelpęs.

Johansono dirbtuvė šiais me
tais turėjo apyvartos $75.000.- 
000 ir dar užsakymų, kurių ne
galėjo išpildyti buvo arti $20.- 
000.000. Tai yra didžiausia a- 
pyvarta šios dirbtuvės istorijoj. 
Bet reik žinoti, kad tas buvo 
ne dėl karės laiko. Karės už
sakymų buvo tik už $5.000.000. 
Jis pereitą metą išdirbo kas
dien 71.000 porų čeverykų ir 
per metus, daugiau kaip dvi
dešimts vieną milijoną! To
je dirbtuvėje dirba bemaž treč
dalis darbininkų viso Bigham- 
tono miesto apart Johanson Ci
ty, nes šis tik yra pavadintas 
po tuom vardu dėl Johansono 
dirbtuvių, o miestelis yra vi
sai greta su Binghamtonu.

Beje, čeverykus čia išdirba 
vien tik darbinius. “Wholesa- 
le“ prekė $2.50 pora ir $2-75. 
Šį metą yra 45 metai, kaip ši 
dirbtuvė tapo įsteigta per p. 
Endikottą su $2.800 kapitalo. 
Pirmais metais jis turėjo apv- 
varos devynes dešimt tūkstan
čių ir kitais metais daugino 
dirbtuvės budinkus.

Čia lietuviai — užmanyto jai 
kokių dirbtuvių, turėtų įsido
mėti su kokia suma prasidėjo 
ši milžiniška šiandien dirbtu
vė. Nors sakysime prieš 45 
metų buvo kiti laikai, bet be 
priežiūros nei kokiais laikais 
ir nei koks biznis nepakils...

Didžiąusis pasaulėj rastau- 
rantas yra Johansono prie ava
linių dirbtuvės, kur darbinin
kai gauna už 15 centų pietus. 
Ten kožną dieną pritaiso val
gių dėl penkių tūkstančių še
šių šimtų žmonių ant vienų pie
tų. Darbininkų dirba 14,000, 
bet ne visi eina ten valgyti.

Per vieną dieną šis rastau- 
ranas suvartoja maisto produk
tų sekančiai: mėsos 2,400 sva
rų, bulvių 50 bušelių, miltų 
(duonai ir keiksams kepti) 15 
bačkų, cukraus 475 svarai, pie
no 1,875 kvortos, arbatos 15 
svarų, kavos 100 svarų, svie
sto 80 svarų, alomargarino 
250 svarų, taukų 350 svarų, 
pajų 1000, pyragėlių 700, ki
tokių keikų 4,500, duonos ke
paliukų po 3į svaro 900, švie
žių daržovių 12 bušelių ir ke- 
nuotų 40 tuzinų kenų.

Tai tokias skaitlines paduo
da Binghamton Press, kovo 26, 
1919.

Kadangi prie šių dienų bran
gumo už 15c. nieko negali nu
pirkti, o Johansonas duoda pie
tus už 15c., tai ir nestebėtina, 
kad jis ant savo valgyklos per 
vienus pereitus metus patroti- 
jo du šimtu tūkstančių dolerių. 
Jis taip-gi laiko kiaulių farmą 
ir str likučiais, kurie išsimėtą 
iš valgyklos, jis per vienus 
metus nupenėjo 100 kiaulių; o 
iš to-vandenio, kur plauna in
dus ir kitų riebalų, jis dirba 
savo locną muilą.

Matomai prie kožno dalyko 
yra galva viską tinkamai ap
robuojanti.

Lietuviai, kurie žadate, kaip 
girdėties atidaryti avalinių 
dirbtuvę, patartina atvažiuoti 
apžiūrėti šią dirbtuvę. Visi 
yra įleidžiami dėl pasižiūrėji
mo, o paskui ir žmonių pa
tyrusių gal galėtų gauti iš čia. 
Nes yra lietuvių čia išdirbusių 
po 15 metų ir daugiau-

Prie kožno biznio yra reika
lingiausi patyrę žmonės — dar
bininkai, nes nepatyrę darbi
ninkai, neatlieka prigulinčiai 
darbo ir daro dirbtuvei (ypač 
naujai) nuostolius.

Lietuviai, kurie Lietuvoje 
mano Biznius ir airoTuves uz-

GARDNER, MASS.
Skandalas dr-jos susirin

kime.
Kovo 5 d. buvo susirinkimas 

šv. Petro ir Povilo dr-jos.
Keletas cicilikėlių susitarė 

daryti tą katalikišką dr-ją lais
va. Pirmiausia sutarė išbrauk
ti maldą. Katalikai apie tai 
nieko nežinojo. Minėtos die
nos susirinkime narių nedaug 
tebuvo, o cicilikai buvo susi
tarę. Tai neva pervarė tą nuta
rimą. Atėjo antras susirinki
mas ir narių daugiau prisirin
ko. Susirinkimas atidaroma 
su malda, bet protokole skai
toma, kad malda panaikinta 
24 balsais prieš 1. Protoko
las tapo atmestas. Kįla gin
čai. Endrikis paduoda, kad 
maldai priešingieji atsistotų. 
Niekas nestoja. J. Gronskis, 
maldos priešininkas, sako gir
di jie galį ant korčiukių savo 
vardus paduoti. Imama da
linti korčiukės. Vėl priešingo
ji pusė tą inešimą atmeta.

Tuomet pirm. J. Pranaitis 
ineša, kad protokolų rašt. J. 
Pilkąuską reikia išbraukti, 
nes jis nuolatai daro ermyde- 
rius. Pilkauskas nieko daugiau 
nelaukęs pasiima knygas ir 
dui iš salės. Nariai pradėjo 
šaukti, kad paliktų knygas, 
nes jos dr-jai priguli. Trukš- 
mas buvo didelis ir praeinan
tis “dėdė“ išgirdo ir inėjo sa- 
lėn. Jisai griebė kaltininkui 
už sprando ir paliepė nešt at
gal knygas ir eiti lauk. Vie
nas jo šalininkų norėjo naba
gą Pilkauską ginti, kibo į po- 
licmoną ir net biskį kepštelėjo. 
Tai policmonas jam už spran
do griebė ir nusivedė į šaltąją- 
Ant rytojaus suareštavo dar 
tris laisviečius ir jie turėjo už
sidėti po $600 kaucijos iki tei
smo, kurs įvyks bal. 11 d.

Tai matot socialistų darbus, 
matot prieš ką jie kovoja, ko 
išmokino jų šlamštai. Soci- 
jalistai skelbiasi esą kovotojai 
prieš kapitalizmą, išnaudoji
mą, esą geriausi darbininkų 
užtarytojai. O pasirodo, kad 
kovoja prieš Dievą, prieš mal
dą. Ką pikto jiems malda da
ro, kad prieš ją kovoja? To
liau mes matome, kad lietu
vių darbininkų draugijoj, ku
rioj mes darbininkai turėsime 
paramą nelaimėje, tai socija- 
listai, kurie skelbiasi darbi
ninkų užtarytojais, kelia riau
šes, netvarką toje darbininkų 
dr-joj. Lietuviai darbininkai 
katalikai, atsimerkite ir pa
matykite neprietelišką socija- 
listų ranką, kuri ardo jūsų dr- 
jas, naikina jūsų gerbūvį.

Visų kolonijų lietuviai ka
talikai. atsipeikėkite ir nesi
duokite suklaidinti.

Lietuvos Pilietis.

WATERBURY, CONN.
Kovo 30 d. A. L. R. K. Mo

terų Sąjungos 25 kuopa buvo 
surengusi prakalbas, net dve
jas tą pat dieną po pietų ir va
kare. Pelnas buvo skirtas T. 
Fondui. Kalbėtojai buvo gerb. 
kun. kapelionas J. Jonaitis ir 
P. Šivickis.

Tos prakalbos pasiliks Wa- 
terburiečių atmintyje amžinai. 
Kurios kolonijos gaus progą 
parsikviesti viršminėtus kalbė
tojus nesigraudys. Žmonių 
atsilankė abejose prakalbose 
gerokas būrelis. Tad ir pelno 
liko nemažai tėvynės naudai. 
Pradžia buvo su trumpu prog
ramėlių. Vedėju paprašytas 
vietinis kun. gerb. J. J. Valan- 
tiejus. Atidarydamas trum
pai paaiškino programą ir tiks
lą prakalbų. Paskiau sudai
nuota Amerikos himnas. Dai
nuojant gerb. kun. kapelionas 
uniformoj ant estrados laikė 
didelę amerikonišką vėliavą, 
paskiau vaikas, p. Zailckas ju 
reivio drapanose ir mergaitė M. 
Endrikiutė Raudonojo Kry
žiaus nursės drapanose su pri
taikytais gestais ir maršavo 
su veliavukėmis rankose prie 
didžiosios vėliavos. Padaina
vo “Hefe We Come With 
Flags unfurled.” Toliau iš
nešus Ii višką vėliavą sudai-

himnas. Vi-

$50.00

sur pijanu palydėjo vietinis 
vargonininkas J. V. Kovas.* 
Paskiau pas Lietuvos vėliavą 
Prosperas Zailckas pasakė ei
les “Lietuvoj.” Viskas attik
ta gana gražiai. Toliaus sekė 
prakalba kun. Jonaičio, pa
baigus kalbėt padaryta kolek- 
ta. Surinkta $189.16. Po to 
sekė prakalba gerb. P. šivickio. 
Antrose prakalbose surinkta 
$36.53.

Aukuotojų vardai:
J. Jaruševičius
K. Vainoris................50.00
P. Jeska.......... .................... 10.00
P. Muleckis......................... 10.00

Po $5.00: J. Jokša, M. Vait
kienė, J. Misiūnas.

Po $2.00: A. Kvietkus, O.
Kudirkienė.

Po $1.00: F. Smilgius, J. Sa- 
ročka, U. Maurutienė, M. Ta
mošaitienė, U. Skerstonaitė, M. 
Daugėliutė, A. Zabelskis, P. 
Kvietkus, J. Zdanevičius, A. 
Montvilas, A. Juškus, J- Luk- 
ševiče, O. Sulžinckienė, V. Žu
kauskas, J. Kaukala, S. Mor
kus, J. Statkeviče, P. Vaičius 
R. Kavaliauskas, 0. Radastavi- 
čius, J. Zanevičius, P. Lizde- 
nis, V. Liutkevičius, L. Sa- 
barelis, J. Žvalioms, A. Kriauž- 
lis, J. Baltrušis, J. Tautilas, 
J. Zdanevičia, J. Veverskis, J. 
Stoka, L. Vičas, D. Tamošai
tis, J. Valaitis, J. Dabkus, K. 
Ivanauskas, P. Kvietkus, O. 
Grėbliauskienė, Z. Kavolevi- 
čius, K. Čepurna, P. Marcin
kevičienė, J. Bietkus, P. Šio- 
pis, P- Mašiutė, P. Kevenas, Še- 
geris, P. Gudiškis, Drevinskas, 
A. Matusevičienė, P. Matuse- 
vičienė.

Taip-pat da yra apie trys 
kur buvo vardai paduoti auka
vę po dolerį, bet vardai pa
mesti. Malonėkite atleisti.

Abiejų svetainių pakalbose 
suaukuota $225.69- Apsimo
kėjus visas išlaidas atliko T. 
Fondui gryno pelno $250.00.

Tai-gi vardan Moterų Sąjun
gos kuopos širdingai ačiū vi
siems aukuotojams ir visiems, 
kurie tik padėjo darbuotis pa
rengime tų prakalbų.

Kp. Sąjungos Pirmininkė.

v*

WORCESTER, MASS.
Mot. Sąjungos 5-tos kuopos 

vakaras gerai nusisekė. Pir
miausia kalbėjo Dr. Puskuni
gis. Jo kalba buvo moksliš
ka ir labai gili. Nurodė al- 
koliaus kenksmingumą ir ką jis 
žmogaus kūne veikia. Laike 
prakalbos žmonės užsilaikė pa
vyzdingai. Antras kalbėjo kun. 
J. Čaplikas. Labai aiškiai nu
rodė naudingumą spiestis mo
terims į Sąjungą. Taip-pat ra
gino tvert Raudonąjį Kryžių 
ir tik oragnizuotos moterys kų 
nors gero gali nuveikti. Ga
lop kalbėjo p. O. Jankienė iš S. 
Boston. Ji kvietė visas mote
ris prie Sąjungos. Karštais 
savo žodžiais išreiškė pasigailė
jimų, kad Worcesterio kuopa 
yra mažesnė už So. Bostono, 
tad linkėjo, kad iki seimo 5-oj 
kuopoj narių būtų 500. Vaka
ro vedėja buvo K. Juškienė. 
Tarpuose deklamavo M- Pau- 
liukoniutė, K. Ročka ir E. Tau
tkus. Geistina kuotankiausia 
panašių vakarų.

Kandidatė į Sąjungą.

DUQUESNE, PA. 
Nelaimė.

Bal. 2 d. dirbtuvėj tapo už
muštas Antanas Valuškis. 
Kremas sutrupino dešinę ko
jų, metė į kitų pusę ir greit 
nelaimingasis buvo negyvas. 
A V. buvo geras katalikas, do
ras vyras, nevedęs, 36 metų 
amžiaus. Prigulėjo prie ketu
rių dr-jų. Grynais paliko $3.- 
000. Dar turėjo turto kitokio
mis vertybėmis. Bal. 4 d. iš
kilmingai su bažnytinėmis a- 
peigomis tapo palaidotas. Sa
vo turtų buvo užrašęs moti
nai. D . A V.

ROCHESTER, N. Y.
Aukų atskaitoj “Darb.” 

num. 39 parašyta, kad J. P. 
Levickas aukavo $2, o jis au
kavo $5.00, J. Levickas auko
jo $1.00, jis visai buvo praleis
tas.

t V. B.



DARBININKAS

Trentonietis.

Pagirietis.

gėjai bijodami parodyt val
džiai savo čarterį (kurio visai 
neturi), užsidarė stubon ir kal
bėtojo nepriėmė. Jei ir toliaus 
taip seksis, tai išnyks iš Tren- 
tono ir paskutinis S. Rajono 
rėmėjas.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Kad ir mažai čia randasi lie

tuvių moksleivių, bet abelnai 
imant, jie darbuojasi gana ge
rai. Čia esantieji lietuviai 
veik visi gimę ir augę Ameri- 
koj ir kiekvienas stengiasi iš 
visų jėgų išmokti kaip reikia 
savo prigimtą kalbą. Veik vi
si priguli prie 7-os ALRKM. 
kuopos ir reguleriškai lanko 
susirinkimus ir dalyvauja ant 
programą,, Čia lietuviai moks
leiviai turi gerą progą skaity
ti. Jie turi savo knygyną, kur 
randasi į pusantro šimto įvai
rią raštą. Tokią puikią raš
tą jame randasi kaip antai, 
“Kudirkos Raštai,” Quo Va- 
dis,” “Ben Hur,” ir kitokie.

Todėl lietuviams, kurie ma
no pradėti mokytis kolegijoje, 
yra patartina lankyti šitą mo
kyklą kur galima mokytis ne 
tik savo profesiją, bet ir savo 
prigimtą kalbą.

Kovo 29 d. 1919 m. įvyko 7 
kp. ALRKM. Sus-mo susirinki
mas. Buvo apsvarstyta įvai
rūs kuopos reikalai ir įnešimai. 
Buvo programas, kur daly
vavo trys nariai. Pirmas A- 
Kalinauskas skaitė referatą, 
antras Jonas Kudreckas kal
bėjo apie Vytautą, trečias Jo
nas Arbačiauskas skaitė refe
ratą. Programas buvo gana 
įdomus ir įvairus ir kiekvienas 
puikiai atliko savo užduotį. 
Programui užsibaigus sekė 
kritika.

timo, doros ir tikėjimo.
Dar turiu pridurti, kad tai 

atlankė mus viršminėti dvasiš
kiai metu Keturias Dešimts 
Valandą Atlaidą. Ši parapi
ja susideda iš labai daug tau
tą, bet mūsą vietinis klebonas 
kun. P. O’Reilly suteikė garbę 
kun. A Vaškeliui laikyti sumą 
prie užbaigimo atlaidą, kurie 
užsibaigė pas airius vis ryte a- 
pie 10 valandą.

Man regis, kad šis tai nebus 
paskutinis atsiliepimas per lai
kraščius iš šios apielihkės. Ir 
pagaliaus turime viltį-pasitikė- 
jimą, kad mes neliksime naš- 
laičiais-apleistais kaip dvasiš
ką taip pasaulinni vadovą ir 
ant toliaus.

Valio! Somersviliečiai, visi 
kaip viens į darbą, dėl Dievo 
ir išgavimo Laisvės Tėvynei 
Lietuvai!

J. K. K.

SOMERSVILLE, CONN. ’

Šiame kaimelyje ir jo apie- 
linkėje randasi gana gerokas 
skaičius lietuvią. Vieni iš ją 
užsiima ūkininkyste, augina 
įvairią reikmenų žmogaus gy
venimui. O ypatingai daug 
lietuvią augina tabaką, kiti 
dirba prie ją. Treti gi eina 
audeklo dirbtuvėn, viršminėta- 
me miestelyje ir taip sau pra
gyvenimą daro. Bedarbią ga
lima sakyti kaip ir nėra. Jei 
ir aną būtą, tai jau atskira kle
sa, kurie kaip visur taip ir 
čia gyvena iš “nuošimčių.”

Taip tai čionykščiai lietuviai 
rūpinas pasauliniais bei kūno 
reikalais. Deja kad nėra mums 
galima visuomet apsirūpinti 
dvasios reikalais, viena delei 
stokos vadovą, o antra, per- 
mažas mūsą skaičius juos už
laikyti. Dėlto gal ne vienas 
pastebėjo, kad ši kolonija yra 
atsilikusi nuo kitą lietuvią. 
Kaip viskas į pavasarį atgyja- 
-atbunda, taip ir mes mėgina
me tą gamtos surėdymą sek
ti.

Kas metai, ir jau net kelio
lika metą, kaip mus atlanko, 
kad ne vienas tai kitas lietu
vis kunigas apie Kalėdas ir Ve
lykas. Aprūpina mus dvasios 
reikalais, suramina-pamokina 
mus ir vėl apleidžia. To dar 
permažai mums. Bet nėra ką 
daryti, turime pasitenkinti 
kaip yra.

Gi šiais metais, kovo 31 ir 1 
balandžio mėnesio, turėjome 
laimę susilaukti afa? kymo net 
dviejų kunigėlių: Kun. J. J. 
Valantiejaus iš VVaterbury, Ct. 
ir kun. A. Vaškeliu.

La;mė mūsų gludi tamė, kad 
pastarasis paeina iš mūsų kai
mo arba miestelio. Jis tapo 
kuniguosna Įšventintas prieš 
pat pereitas Kalėdas ir dar
buojasi lietuvių it rpe prie 
gerb. kun. J. J. Ambotc, Hart
ford, Conn. Panedėlio vakare 
abu klausė mūsą išpažinčių. 
Utaminko 13 te kun. J. Valan- 
tiejus atlaikė dėl mūsų šv. Mi
šias ir pasakė pamokslėlį, ku
riame iag.no prie dorybės ir 
apsišvietimo ir skaityti gerus 
katabkiŠkus laikraščius bei 
knygas ir nesiduoti bedie- 
viams-ištvirkėliams apgaudi
nėti.

Tat, po visam atsirado net 
apie 5 asmenįs, kurie reikala
vo ir užsirašė laikraštį “DAR
BININKĄ” net ant viso meto. 
Puiki ir pagirtina pradžia. Ir 
galima spręsti iš to, kad pa
seks ir kiti šių pavyzdį. Kas 
bus geriausias vaistas prieš 
girtybę ir lankymą tam pana
šių vietų, o bus gera proga 
spiestis šeimynoms savo na
muose, šviestis ir kelti savo 
dvasią prie lietuviško susipra-

Bet ne- 
Ausrelie-

WORCESTER, MASS.

Dienomis uždraustomis šliūbo 
neimk ir pasilinksminimą ne

daryk (4-tas Bažn. įsak.).
Bal. 6 d. buvo koncertas Me- 

chanics salėj. Buvo p. M. 
Petrauskas su savo štabu iš So. 
Bostono. Koncertas buvo gar
sintas kuolabiausia. Vienas 
didelis plakatas ant storos po
pieros buvo su milžinišku M. 
P-ko paTeikslu. P-kas paro
domas “futroj” su didžiu
liu kalnierium. Tai ištikrą- 
ją žmonės pamatę languose tą 
paveikslą, manė, kad tai pa
rodoma vėliausios “stailos” 
pavasariniai kautai, 
trukus paaiškėjo.
čiai pradėjo lakstyti po gątves 
ir landyti po stubas su bilietu
kais. Matyt jie buvo miestą 
pasidalinę į distriktus. Pa
sigavę žmogą prisispirdami 
siūlė pirkti tikietą. Ir vis rė
kė: “Petrauskas!” “Petraus
kas ! ” “ Petrauskas! ’ ’ Kiti pa
manė, kad tai bus kokia pa
roda. Bet pasiteiravę pas ti
kietą pardavėjus gavo atsaky
mą, kad tai būsiąs koncertas. 
Tuomet tai žmogus sakydavo: 
“Eik tu parmazone, heretike! 
Koncertas gavėnioj! Eik baž
nyčion rekolekciją. ” Taip tai 
ne vienam aušreliečiui katali
kai duris parodė.

Nuo buvusią girdėjau, kad 
koncertas taip pavyko, kad 
rengėjai atsidūrė didelėj sky
lėj. Buvę apie 50 žmonią.

Worcesterio katalikai užsi
pelno pagyrimo, kad išreiškė 
protestą prieš liberalus savo 
neatsilankymu į ją koncertą. 
Tegu jie nebando daugiau ves
ti į pagundą kataliką. Valio 
Worcesterio katalikai.

Uodega.

TRENTON, N. J.
' Kovo 30 d. T. F. 55-tas sky

rius laikė mėnesinį susirinki
mą, kur buvo svarstyta apie 
rinkimą parašą po peticija. Iš
rinkta 10 rinkėją, kurie vaik
ščios po stubas 12 ir 13 bal. 
rinkdami parašus. Taip-gi bu
vo perskaityta nuo T. F. kas- 
link sutvėrimo Liet. Raud. Kr. 
skyr. ir rinkimą drabužių. Vi
si tam pritarė ir ateityje žada
ma rinkti drabužius. Toliaus 
11 vo atskaita komiteto, kuris 
a kas rinko po stubas. Auka
vo sekanti po $5.00: A. Damini- 
kaitis, J. Žusnis, K. Klavac- 
kas, A. Knizikevičia, Misevi
čius; po $3.00: J. Gapsevičia; 
po $2.00: A. Žvirblis, p. Berna- 
dickas; po $1.00: A. Knizike
vičia (kareivis), M. Barzda, F. 
Jemisiak, A. Bacalis, A. Need, 
A. Gulauckas ir N. N. Viso su
rinkta $40.75 ir V. Bartasevi
čius atnešė skyriaus rašt. $10. 
Šį mėnesį išsiąsta į Centrą $225 
ir ižde pasiliko $30.07. Nors 
dar šiais metais mažai teiš- 
siuntėm, bet Trentoniečiai ka
talikai veikia sulig išgalės.

Mūsą cicilikučiams (nors ją 
mažan randasi) nesiseka visai- 
1917 m. reągė prakalbas. Kal
bėtojas turėjo būt iš New Yor
ko, bet neatvažiavo. Tad ko
vo 30 d. š. m. pasirodė korčiu
kės su apgarsinimu, kad koks 
tai Liet. Mot. Progr. Susiv. ren
gia prakalbas sub. 5 d. bal. Tu
rėjo kalbėt koks tai Venckūnas 
iš Pittsburgho, Pa. Apgarsi
nimuose buvo minėta, kad bus 
išaiškinta tikra teisybė kas de
dasi pasaulyje ir iš kur ateina 
visokios priespaudos ant žmo
nią. Vieton 6:30 v. kaip buvo 
skelbta laukėm iki 10:30 v. ir 
rengėją nebuvo. Atvažiavo D. 
V. Venckūnas, bet savininkas 
svetainės perprašė kalbėtoją, ir 
išvarė lauk. Priežastis ta, kad 
svetainės savininkas nuo ren
gėją pareikalavo permito. Ren-

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Balandžio 6 d. čia buvo su

rengtos prakalbos LDS- 15 kp., 
kurios pavyko gana gerai ir 
publika buvo užganėdinta vi
sais kalbėtojais. Kadangi sve
čiai kalbėtojai J. E. Karosas 
“Darbininko” Redaktorius ir 
kareivis Vaškas gerokai suvė
lavo, tai publika buvo jau pra
dėjusi eiti namon, manydami 
kad kalbėtojai jau neatvyks, 
nes jau buvo 8:30 vai. vakare. 
Tai-gi mūsą gabus veikėjas V. 
Sereika kad neišleidus publi
kos be jokią pasekmią, papra
šė vakaro vedėjo ir pats pra
dėjo prakalbą. Tuomet publi
ka aprimo ir atidžiai klausėsi. 
V- Sereika gana aiškiai nurodė 
LDS. svarbą ir naudingumą. 
Baigiant kalbą V. Sereikai ir 
pribuvo netikėti svečiai kalbė
tojai. Pirmas kalbėjo J. Ka
rosas , kuris labai plačiai api
bėgo visą darbininką judėjimą 
ir kad būtinai reikią darbinin
kams organizuotis. Labai gy
va ir graži kalba visiems pati
ko. Toliaus taip-gi kalbėjo 
kareivis J. Vaškelis, tik ką pa
grįžęs iš Francijos. Jo kalba 
buvo apie mūšią laukus ir lie
tuvius kareivius. Ragino su
tverti lietuvią legijonus. Jo 
kalba ir-gi buvo labai turtinga 
ir indomi. Dar prie to dekle- 
mavo M. Veliviutė, kuri labai 
publiką prijuokino. Taip-gi de- 
klemavo P. Zuikutis ir-gi gra
žiai. Abelnai viskas nusisekė 
gerai ir keletas prisirašė prie 
LDS. Pageidaujama ir dau
giau tokią prakalbą.

Nauja Narė LDS.

BALANDŽIO MENUO
yra tinkamas laikas išvalyti savo sistemą ir iščys- 
tvti kraują!

Dabar jums reikia PARTOLOS.
Garsios Partolos kendės atnaujina visą sistemą, 

prašalina nešvarumus iš organizmo ir išvalo kraują.
Partola yra skani kendė, veikia greitai ir švel

niai. Kiekvienoj stuboj turi rastis Partolos.
Didelė dėžutė kainuoja $1.00, šešios dėžutės tik 

$5.00.
APTEKA PARTOSA,

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

Sulyg valdišką aprokavimą 
Suv. Valstiją pradines mokyk
las lanko 25.000.000. Iš ją pu
sė turi įvairią kūno negalią, 
kurios trukdo ją normalį augi
mą. Tas yra dėl stokos gim
nastikos ir kūno lavinimo.

Lietuvos
Atstatymo 
Bendrovės

SCRANTON, PA.

Dailės Mylėtoją Choras nu
tarė palinksminti Scrantonie- 
čius. Trečią dieną Velyką 
rengiamas milžiniškas koncer
tas Kunigausko salėje. Kon
certą duos p. A. Sodeika ir ki
tos jėgos. Po koncerto šokiai. 
Toliaus metinėms sukaktu
vėms Dailės Mylėtoją Choro 
gyvavimo paminėjimui apie 
birželio mėnesį bus sulošta te
atras. Tai-gi minėtas choras 
puikiai išlavintas p. A. Sodei
kos. Gavėniai praslinkus pa
rodys savo išsilavinimą ir ga
bumus.

Scrantono mainieris.

nu-

PROVIDENCE, R. I.
Linksma naujiena.

Šios diecezijos pralotas 
džiugino šios kolonijos lietu
vius. Pasakė, kad sutinka 
duoti lietuvį kunigą. Išreiškė 
lietuviams linkėjimą nuo sa
vęs ir nuo naujo vyskupo, ku
rio konsekracija bus 10 d. š. m. 
Tai mūsą lenkai ir sulenkėju
sieji lietuviai ėmė dūkti. Y- 
pač dūksta lenką kunigas Dut- 
kiewicz. Jisai pralotai sakė 
mokąs lietuviškai,? o po teisy
bei negali lietuvių nei išpažin
ties išklausyti. Ketino par
sikviesti lietuvį kunigą dėl ve
lykinės. Būtų gerai, kad 
niekas nevažiuotų, nes gal rei-1 
kalni pakenkti. Pralotas sa
kė, kad už mėnesio mūsų reika
lus aprnpįs.

DIDIS IŠPARDAVIMAS — 50 NUOŠ. NUOLAIDOS. 
LINKSMINK SAVO SIELĄ IR VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ.

Geras ūpas ir dalis linksmybės yra reikalingas daiktas gyvenimui. Ge
ras ūpas ir rimtas būdas daug prisideda prie pasisekimo gyvenime. Kiekvie

nas gyvūnas reikalauja nors truputį linksmybės savo gyvenime ir iš linksmy
bės ir smagumo mes gauname paspirimo prie didesnio veikimo ir prie perga
lės gyvenime.

Ir dabar jūsų namai yra tušti ir tykus.
Tai nėra nei ko stebėties kadjus esate nusiminime ir prastame upė, ir 

kad ieškote to truputėlio linksmybės svetur.
Bet tas tankiai yra labai pavojinga ir brangiai kainuoja.
Tai-gi, pasilinksmink savo dvasių ir surask sau linksmybę, bet niekur 

kitur, neieškok svetur, negraudink savo pačios ir šeimynos.
Palinksmink savo dvasių savo namuose, kartu su visa savo šeimyna. 

Geriaušis ir sveikiausis būdas, ir kartu gražiausias pasmaginti neramių sąži
nę, gauti gerų upq, ir tuomi padaryti linksmybę namuose, ir laimėjimas vi

suose darbuose yra su smagia muzika.
Tai-gl pasirūpink pripildyti savo namus su linksmybe ir gyvumu, ir šia

me dalyke geriausiai patarnaus geras MUZIKALIšKAS ALBUMAS.
šis MUZIKALIŠ

KAS ALBUMAS yra 
labai gražus ir ga
li būti suvartotas kai
po papuošalas d e 1 
kiekvieno namo. 

Muzikališkas Albu
mas turi celuloido 
vaizdelį ant viršaus, 
žiemos scena su spal
vomis, su juodais Ir 
baltais kraštais. En- 
gravoruota paauk
suota sagstis, 10 
paauksuotais kraš
tais lapų.

Muzikališkas prie
taisas yra labai tvir
tas, ir grajina kele
tą gražių veikalėlių. 

Jis yra 9% colių 
ir 11% colių augštu- 
mo.

šios MUZIKALIš- 
KOS ALBUMOS y- 
ra pardavinėjamos 
visose krautuvėse po 
$10.00 ir daugiau,— 
o mes iš priežasties 
savo didelio išparda
vinėjimo pardavinė
jame juos tiktai už 
$7.25.

užsisakyk vieną iš šių 

užtenka prisiųsti tiktai

Pasinaudok šia nepaprasta proga ir šiandiena 
gražių ir naudingų MUZIKALIŠKU ALBUMU.

Užsisakant nėra reikalo siųsti pinigus iškalno;
31.00 kaipo ženklą kad jus norite pirkti šį Muzikališku Albumą, ir likusius 
pinigus užmokėsi kada Albumas bus pristatytas jūsų namuose.

PAN-AMERICAN EKPORTERS
1152 Milwaukee Avė. Dept 234 Chicago, HL

Reikalingi Agentai 
Užrašyneti “Darbininką”

Kampelis.
Pastaromis dienomis žinios 

iš Lietuvos buvo labai gra
žios. Bolševikai apleidžia Lie
tuvą. Kitos žinios sako, kad 
sukilę Lietuviai Trakuose, Su- 
miliškėje ir Lendvarave prieš 
bolševikus ir juos išginę iš te
nai, sovietą valdžią, kurią 
bolševikai pastatė, pašalinę 
ir savo užvedė.

Tai-gi žingsnis po žingsnio 
Lietuva liuosuojasi.

Taikos Konferencijoje Lie
tuvos dalykus užtaria Anglija. 
Mat ji davė Lietuvai pinigą ir 
produktą. Turint tokią užta
rėją, kaip Anglija nėra abejo
nės likti Neprigulmingais.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Atstovai Paryžiuje daro 
tarimusi su Lietuvos valdžia. 
Jie jau davė trumpą praneši
mą, kad Lietuvos reikalai sto
vį gana gerai, kad Taikos Kon- 
ferencijon atsiąsti tinkami 
žmonės. Lietuvos valdžią žmo
nės remia ir jai labai patiki ir 
kartu dirba.

R. Karuža ir J. Lopatto savo 
pranešime sveikina Amerikos 
Lietuvius ir ragina stoti į 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 
nes tuojau reikėsią kuodau- 
giausia pinigą Lietuvon siąs- 
ti atstatymo darbams. Jie ra
šo, kad reikia tenai fabriką, 
reikia pirklybos įstaigą. Taip 
pasakoję atstovai iš Lietuvos. 
Dabar, girdi, biznis daugiau
sia žydelią rankose. Ir atsto
vai iš Lietuvos prašę Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės atstovą, 
kad smarkiai imtųsi darbo.

Tai-gi sesers ir broliai at
minkite, kad Lietuva į Jus at
sišaukia ir prašo Jūs pagelbė
ti jai atsistatyti.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Šeras 10 dolerią, bet par
duodama nemažiau kaip penki 
šėrai. Pirkitės šėrą nes tuom 
paremsite Lietuvą.

Kreipkitės tuojau.

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖ,

(Lithuanian Development 
Corporation)

320 Fifth Avė.,
New York, N. Y.

NUOSPRENDIS.

Laikas meta savo šviesą ant 
visako ir atskleidžia dalyko 
gerumą ir blogumą: Visuome
nė yra teisėju. Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris bėgiu trisdešimčio me
tą daugel kartą buvo statomas 
išbandymui ir faktas, kad jis 
po šiai dienai turi geriausį pa
sisekimą, parodo, kad jis vi
suomet bandymus išlaikė. ‘ ‘ Tri
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Eliveris yra geriausiu 
pasaulyje vaistu,” sako p. 
John Beacli, 105 So. East St., 
Savre, Pa., savo laiške, rašy
tame gruodžio 25 d., 1918. Ir 
jis kalba nuoširdžiai, nes jis 
yra patenkintas tuo vaistu kai
po pasekmingiausiu visuose

skilvio blogumuose, kaip tai: 
užkietėjimas, nevirškinimas, 
galvos skaudėjimas, prastas a- 
petitas, stoka energijos ir a- 
belnas apsilpnėjimas. Visose 
aptiekose parduodamas, bet pa
sisaugokite pamėgdžiojimo ar
ba imitacijos. Trinerio Lini- 
mentas geriausiai pagelbsti at
sitikimuose reumatizmo, neu
ralgijos, strėnų gėlimo, niks- 
telėjimo, ištinimo ir tt. Gau
namas aptiekose. Joseph Tri
ner Co-, 1333-1343 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Apie Hamburgą pradėjo sti
prėti bolševikai. Ją vadai Herz 
ir Hauffenberg tikis padaryti 
sovietinę respubliką tarp Bre
meno ir Hamburgo.

GREIT IŠEIS IŠ SPAUDOS NAUJAS 

TEATRALIŠKAS VEIKALAS

?n»

Windsor House, Athol, Mass. 
TRECIAS RAŠT. — St. Vidugiris,

20 Pine St, Athol, Mass. . 
KASIERIUS — P. Puščius,

35 Pine St., Atrol, Mass. 
KASOS GLOBĖJAI A. Indriliunas, 

92 Fern St., Athol, Mass. ir 
K. Markevičius.

204 Freedom St, Athol, Mass. 
Aušros Vartų M. D. Draugija laiko 

susirinkimus kas pirmą utarninką mė
nesio 7:30 vai. vakare savo svetainėje, 
Oak St., Mass.

Meiles Paslaptybes
Drama 5-se veiksmuose, 6-šiuose atidengimuose.

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS. 
Šis veikalas labai tinka perstatymui.

Kaina 45 centai.
Užsakymus siuskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 

skaitlią ir gali pritrukti. Su užsakymais siąskite ir pinigus.
J. V. BALTRUKONIS, *

142 Tappan Street, Kearny, N. J.

AUŠROS VARTŲ M. D. 
DRAUGYSTĖS VALDY

BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

PIRMININKAS — J. P. Andriliunas. 
20 Pine Str., Athol, Mass.

VTCE-P1RM. — J. Stonis.
23 Charles PI., Athol, Mass. 

PROT. RAST. — A. Rolls,
23 Charles PI.; Athol, Mass. 

FIN. RAŠT. •— V. Matulis,

, —Jeigu nori prisidėti prie pelningo ir naudingo biznio, tai 
tuojaus prisidėk prie

MeaMftpesasaeesaeee&MMMeOTMMaeMMMOTMMMMB 
AS, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

A S labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirtnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spč- 
kų nustojhnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VL 
sur Ieškojau san pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . 1

Bet kada parelkaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
ISslvalr, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas Išnyko po užmuši
mui visi) ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Biteria. ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dė- 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų-' 
taras: 1

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof. 
1707 8. Halsted St. TeL Canal 6417. Chicago, DL

Lietuvos Prekybos Bendrovės
Jau Lietuva pradėjo reikalauti visokią tavorą iš Amerikos. 

Lietuvią Prekybos Bendrovė yra vienatinė įstaiga, kuri yra 
prisirengus tuos užaskymus išpildyti. Ji turi sutartis padariu
si su desėtkais Amerikos firmų. Neužilgo pasiųs savo atstovą 
į Lietuvą. Bus daug naudos Lietuvai ir daug pelno lietuviams 
šėrininkams. Dar yra proga prisidėti kapitalu prie šios Bend
rovės. Bendrovę užgvrė garsus Harvardo Universiteto profe- į 
sorius išsireikšdamas kas link pelno kurį ši Bendrovė gali už
dirbu. Jis pasakė: “You have a gold mine.”

Mes norime kad vien tik lietuviai naudotus iš šios Bend
rovės. Mes galėtume gauti ganėtinai kapitalo nuo svetimtaučių 
kapitalistų, bet ši įstaiga yra lietuviška ir mes norime vien tik 
lietuviams pardavinėti Šerus.

Suvirš 50 lietuvių jau prisidėjo prie Bendrovės ir jų pini
gai jau neša 8 nuoš. Mes pilnai tikime kad pelnas bus daug 
didesnis, nes biznis yra saugus ir pelningas.

Šėrai parsiduoda po $5.00 kiekvienas. Vienai ypatai par
siduoda nemažiau 5 šėrai ir nedaugius 1000. Bendrovės vedė
jas yra J. J. Roman, Harvardo Uni versiteto Biznio Skyriaus stu
dentas. Direktoriai yra gerai visiems žinomi lietuviai veikėjai: 
Pranas Gudas, Pranas Viraks, A. F. Kneižis ir Jonas E. Karo
sas. Tas užtikrina, kad Bendrovė bus teisingai ir pasekmingai 
vedama.

Juo greičiau prisidėsi, tuo daugiau laimėsi. Iškirpk blanką 
ir prisiųsk savo užsakymą tuojaus.

APLIKACIJA LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS
244 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Žemiau pasirašęs šiuomi užsirašo ant --------  akcijų Lie
tuvių Prekybos Bendrovės, ir prižada išmokėti po $5.00 už kiek
vieną akciją. Su šia aplikacija įmoka $--------------

Bendrovė pasilieka teisę by kokį užsakymą atmesti. Užsi
rašęs toliaus sutinka kad Bendrovės organizatyviai iškaščiai bū
tų padengti iš pirmiausią įplaukusių mokesnių. Ant ko ir dedu 
savo parašą ir ženklą.

Laikas .
Parašas ____________ -
Adresas-------------------

_______ 1919
_ L. S.
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Vietines žinios.
Pabaigė vakarinę mokyklą. 

Ketvergo vakare užsidarė Bi- 
gelow vakarinė mokykla ir tos 
dienos vakare buvo programas 
ir 'paliudijimų dalinimas bai
gusiems. Iš lietuvių tą mo
kyklą baigė: Juozas Stepšis, 
Aleksandra Vašnis, A. S. Vi
šinskis, Ona M. Galiniutė, Ju
lija E. Nevuliutė ir Ona E. 
Pliopliutė.

Gavome atviručių. Dubelta- 
vų, sulenkiamų atviručių, apie 
kurias buvo pranešta, jau ga
vome pamatyti. Jas išleido Ar 
merikos Lietuvių Taryba. La
bai geras ir patogus įrankis 
lietuvių propogandai.

VASARINS MOKYKLOS 
REIKALAIS

Draugystės pritaria kun. 
klebonui.

Saldžiausios Širdies draugi
jos kvartaliniame mitinge po 
perskaitymo laiško gerb. kun. 
klebono, pilnai pritarė tų su
manymą remti ir auką paskir
ti per rankas kun. klebono nu
rodyto iždininko p. Mikalaus
ko. Išrinkta tuomi dalyku 3 
delegatai.

Tos draugystės narys.

Moterų draugystė “Lietuvos 
Dukterų po globa P. Švč. kvar
taliniame mitinge po perskai
tymo gerb. kun. klebono laiško 
vasarinei mokyklai — pritarė. 
Tuomi tarpu buvo atsilankę ir 
delegatai su laišku nuo prie
šingųjų srovių veikėjų. Kilo 
karštos diskusijos, kur p. Ži
linskienė griežtai priešinga bu
vo kun. klebono patarimams 
ir sakė kad klebonas elgiasi ne
legaliai, bet prie balsavimo pri
ėjus, katalikių srovės-buvo vir
šus ir išrinkta vietoje p. Ži
linskienės ir kitų, naujos dele
gatės: p. Šultienė, Valentienė 
ir Petkuvienė.

Pilnųjų blaivininkų mitinge 
gerb. klebono laiškui pritarta, 
nutarta su auka prisidėti ir iš
rinkta deelgatai p. P- Špokas, 
p-lė A. Kašėtaitis ir iždininkė. 

Blaivininkas.

NAUDINGAI PASIDAR
BUOTA.

Jonas E. Karosas, “Darbi
ninko” Redakcijos narys ir L. 
D. S. Sekretorius iš savo' ke
lionės LDS. reikalais po New 
Yorko ir New Jersey Valstijas 
sugrįžo So. Bostonan balan
džio 10 dieną. Kelionė buvo 
gana pasekminga. Per prakal
bas gauta L. D. Sąjungai 125 
naujų narių, surinkta- Tautos 
Fondui nemažai aukų ir suda
ryta Liet. Raudonojo Kryžiaus 
8 nauji skyriai. Prie organi
zavimo Liet. Raudonojo Kry
žiaus savo patrijotiškomis pra
kalbomis daugiausia prisidėjo 
saržentas V. Vaškas iš New- 
arko.

L. D. S. reikalais prakalbų 
maršruto laiku uoliai ir atsida
vusiai dirbo p. A. Kazlas iš 
Newarko, kurs su savo dukte
rimis šauniomis lietuvaitėmis 
sykiu su kalbėtojais lankyda
masi po ko’lionijas, prirašinė- 
jo narius ir platino literatūrą. 
Nęsigailėjo jie nei laiko nei 
darbo LDS. reikalams sutvar
kytu Taip-gi šauniai pasidar
bavo p. Liudvinaitis iš Linden, 
N. J. ir p. Pelutis iš Newark, 
N. J.

Nepamiršta kiekvienoje ko
lonijoje plačiai paaiškinti apie 
parašų rinkimą ir lietuvių pe
ticijos svarbą. Kaip kur su
daryta tuo reikalu net tam tik
ri komitetai.

New Yorko ir New Jersey 
valstijų lietuviai prie parašų 
rinkimo po peticija rengiasi 
labai šauniai. Ūpas visų pa
kilęs. Kiekvienas geras su
manymas šių dviejų valstijų 
lietuviuose suranda sau prijau- 

.timą ir užuojautą.

Bolševikų valdžia paskelbė, 
jog Archangelsko fronte susi
rėmimuose su talkininkais bol
ševikai sužeistais ir užmuštais 
neteko 700 kareivių, nelaisvėn 
talkininkams pateko 108.

L. D. S. Reikalai
——♦
rengimą prakalbų maršruto. 
Ant to vos viena kuopa davė 
atsakymą. Tame pąt reika
le buvo pasiųsti laiškai į kuo
pas ir nurodytas laikas kokioj 
kolonijoj kokią dieną turės į- 
vykti prakalbos. Ant laiškų 
atsakė viena kuopa. Tai žmo
gus gali šokinėti kaip nori, o 
darbo niekad vienas neatliksi. 
Bus kaip nebus, o maršrutas 
įvyksta nuo 4 d. gegužio iki 11 
d. gegužio- Kuri kuopa tik 
norės, ta turės progą surengti 
prakalbas. Tad-gi aš nuo sa
vęs patarčiau visoms kuopoms 
rengti prakalbas paskirtoj die
noj, nesibijokit didelių išlai
dų. Kalbėtojas prisižada kuo- 
pigiausia atlikti prakalbas jūsų 
kolonijoj. Nepersenai teko 
patėmyt organe pagarsinimą 
naujų narių, kuri kuopa kiek 
turi. Todėl linksma buvo ma
tyti, kad ir mūsų Apskričo 
nekurios kuopos turi diktai 
naujų narių. Tai reiškia, kad 
darbuojas tos kuopos.

Nekurios kuopos mūsų Aps
kričio visai nesigarsina orga
ne. Rodos, kad jų gyvų nėra. 
Šaukis per organą negausi at
sakymo, rašyk laišką tas ir-gi 
veltui. Ką-gi daryt? Neži
nau. Dar kartą prašau duot 
atsakymą ant kiekvieno už
klausimo. Tš to neturėsit nie
ko blogo. Mes stengsimės pa-

LDS. CONN. APSKRIČIO 
REIKALAI.

Trečiame suvažiavime mūsų 
Apskričio, rodos gana gyvai 
svarstėme LDS. reikalus ir ieš
kojome geresnių būdų kaip ga
lima pagerint stovį mūsų orga
nizacijos. Suradę keletą bū
dų, nutarėm įkūnyti juos per 
šitą pusmetį. Jau pusmetis 
baigias, o mūsų tarimai dar 
tebestovi tarimais nepajudinti. 
O kas tam kaltas, tai sunku 
atspėti.

Viena iš trukdančių darbą 
priežasčių yra ta, kad kur tik 
kreipsies su kokiuo nors reika
lu, tai jau ir “palauk,” o tas 
palauk taip nusilpnina žmo
gaus geriausius norus ir ener
giją, taip kad jau rodos visas 
užmegstas darbas turės žlugti. 
- Ąš taip-gi užimdamas šią vie
tą, tikėjausi daug, daug pasi
darbuoti mūsų apskričio reika
lais. Tikėjausi kodaugiausia 
paramos iš visų kuopų ir pa
vienių draugų, bet ta mano 
nuomonė matyt buvo klaidin
ga.

Visųpirma atsišaukiau į kuo
pas su nekuriais reikalais. 
Atsakymo negavau iš niekur. 
Po tam padavėm spaudon agi- 
tatyviškus lapelius ir laukėm 
apie 2 mėnesiu. Galų gale be
laukiant pasirodė pervėlu, ne
patogus laikas. Tokiuo būdu

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen Su, So. BostOD, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

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

104 Market St, Brlghton, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas, 

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

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

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

Mass. laiko mėnesinius. susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

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 Broadway,

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

ŠV. KAZTMTERO R. K. DR-JOS 
« VALDYBOS ADRESAI 

' SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Pov. Petrauskas,

230 Fifth St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Ant. Kmitas,

284 Fifth St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas,

139 Bowen St., S. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Jul. Savickas,

262 Fourth St., S. Boston, Mass. 
IŽD. — Juozas Andriuliūnas,

313 — 4-th St., S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Pov. Laučka,

61 Story St., So. Boston, Mass.
Mūsų draugystė laiko susirinki

mus kas antrą nedėldienį mėnesio 
1 vai. po pietų. Jeigu kokį rei
kalą turėtumėte su valdyba, tai 
meldžiame kreiptis viršminėtais 
adresais.

Taip-pat visi nariai malonėsite 
pribūti ant susirinkimo, kuris bus 
13 dieną balandžio 1919 m. 1 vai. 
po pietų Bažnytinėje Salėje, Penk
ta gatvė, So. Boston, Mass. Visi 
draugai malonėkite ateiti ir užsi
mokėti savo duokles, kad nebūtų 
paskui nesmagumų atsitikus nelai
mei ir kad nereiktų rūgoti ant 
draugijos.

V. J. Jakstas,
Protokohj Raštininkas.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

D A B B A I 8 
KREIPKITĖS 

l 
“DARBININKĄ.”

.50c.
$1.00

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

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

Paieška u savo dėdės Juozo Stepai- 
čio Kauno gub., Jurbarko miestelio. Iš 
Lietuvos atvažiavo tiesiog į Montreal, 
Canada. 6 metai atgal buvo išvažia
vęs į Chicago, o dabar nežinau kur. 
Aš turiu svarbų reikąlą. Jis pats ar 
kitas jj žinantis maolnėkite pranešti 
šiuo adresu:

JONAS ENDRUKAITIS,
24 Avė. Marehand Of Fulleom 

Montreal, Canada.

Sliortt broliai ketina lėkti 
orlaiviu per Atlantiką. Išlėk
sią iš Airijos bal. 16 d. Tiki
si perlėkti per 20 valandų.

reikėjo atsakyt ir tie lapeliai daryt ką nors gero dėl jūsų 
šitą pusmetį nebus išleisti.

Po tam antru kartu per or
ganą klausiau kuopij apie pa-

kuopos.
Apskričio Pirmininkas

A. B. Jakštys.

• v»

KORESPONDENCIJOS.

NEW HAVEN, CONN. 
Skandalas dėl seimo.

Bal. 6 d- nedėlioj pobažnyti- 
nėj svetainėj įvyko visuomeniš
kas susirinkimas reikale para
šų rinkimo.

Žmonių buvo apie 300. Su
sirinkimą atidarė šv. Kaz. pat- 
choras su Lietuvos himnu.

Pradėjus susirinkimą tuojaus 
ir vėl kilo seimo klausimas. Su
sirinkimas seimo klausimą ati
deda ant pabaigos,' kaip kurie 
iš tautininkų pradėjo burzgė- 
ti, bet aptilo.

Užbaigus pasitarimus apie 
parašų rinkimą, buvo skaityta 
rezoliucija delei seimo šaukimo. 
Perskaičius rezoliuciją, vienas 
inesa priimti, kitas atmesti. 
Padiskusavus kiek leista bal
suoti. Susirinkimo pirminin
kas paklausė: “Kurie norite 
seimo pakelkit rankas”; pake
lia apie 30 žmonių.

Gi tautininkai pamatę, kad 
seimo rezoliucijos važiuoja gui 
ban, virto bolševikais ir pra
dėjo skandalą kelti taip kad'jo- 
kiu būdu negalima buvo nura
mint. Vieni šaukė “ nerink- 
sim parašų,” kiti “neduosim 
aukų,” trečias gruipoja, “pa
laukit jūs, (katalikai) kuomet 
mes jus pasiimsim į savo ran
kas.” Išgirdus tokį chuliga
nų grasinimą, atrodė, kad tu
rėtų kada nors asilas artoją 
valdyt.

Ramūs žmonės pamatę tokį 
“tautininkų” keliamą triukš
mą, vieni pradėjo apleisdinė- 
ti svetainę, kiti žiūrėjo ir ste
bėjosi, kad atsirado pamišė
lių. Vėliaus paaiškėjo, kad 
būta įsitraukusių ant drąsos.

Ištikrųjų nei jokis sveikas 
protas negalėtų daleisti tokį 
skandalą kelti be jokio reika
lo. Todėl jokiu būdu tautinin
kai negalės išsiteisinti prieš vi
suomenę, kad jie turėjo svei
ką protą viršminėtame susirin
kime, (o apie demokratiškumą, 
mandagumą nei kalbos negali 
būti).

Daugiausia prie triukšmo 
prisidėjo K. A. Makarevičius, 
kuris net susiriesdamas šaukė, 
plūdo nei pats nežinodamas ką. 
Gi Vokietaitis — tautininkas, 
ramindamas įsirėkusius sušu
ko: “Katalikai turi armiją, o 
mes generolus.” Rėksniai ga
vę generolo titulą nurimo ir 
pradėjo skirstyties, bet kas iš 
tų generolų kad be armijos, sa
kė žmonės.

I Tat-gi tie generolai be ar-___________
mijų vietoj kelti triukšmus, prakalbose.

' 1 * *
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bent šioje valandoje turėtų nu
simesti nuo savęs tų chuliga- 
nystę.

Nežiūrint viršminėtų skan- 
dalij parašų rinkimo reikalai 
sparčiai eina pirmyn.

Skandalo Išklausęs.

HUDSON, MASS.

Ieško, ko nėra.

“Darb.” num. 36 buvo ko
respondencija iš šio miesto a- 
pie tai kad tūlos moterėlės įsi
manė “svetelius” megstis iš 
kapitalistiškų vilnų. Tuomi 
užsigavo tūlos sąjungietės. Jos 
pakėlė riksmą ir šaukia, būk 
jos apšmeižtos.

Turiu priminti, jog anoj ko
respondencijoj jos neminimos 
ir dėlto be reikalo užsigauna. 
Ten .jos visai neapšmeižtos.

Senis Stelmokas.

HAVERHILL, MASS.
8 d. balandžio vietos lietuviai 

turėjo susirinkimą ir sykiu 
prakalbas, kad išrinkt komite
tą dėl rinkimo parašų Liet, ne- 
prigulmybei. Teisybė kalbė
tojų nebuvo garsingų, bet iš 
buvusių daugelis išreiškė pub
likai trumpai ir aiškiai kaslink 
Lietuvos likimo ir reikalingu
mo parašų. Taip aišku buvo, 
kad mažiausis vaikas galėjo 
suprast, bet iš publikos atsi
stojo keletas asmenų, kurie 
vietoj užklausimo pradėjo dek
lamacijas sakyt apie savo po
ną Trockį ir Leniną. Bet bu
vo išrinktas komitetas veikti.

Ten buvęs.

Darbininkai
organizuokites.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
I-ma Kuopa

Rengia 

Svarbias
Darbininkiškas Prakalbas

BALANDŽIO-APRIL 13, 1919
BAŽNYTINĖJE SALEJE, 

Fifth St, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Tokios prakalbos retenybė. 

Ateikite visiz
Kalbės žymiausi kalbėtojai 

apie darbininkų reikalus. Taip
gi ateina kas-kart naujų žinių 
apie Lietuvos padėjimą. Šie 
visi svarbūs reikalai paaiškės

Siutai

PARSIDUODA 2 AUTOMO
BILIAI. Vienas dėl 7 sėdynių, 
o antras dėl 3 sėdynių. Visai 
mažai važinėti ir atrodo kaip 
nauji. Jei pirktų nemokantis 
važiuoti, tai išmokysiu ir iš
imsiu licence be jokio atlygini
mo.

Norintieji apžiūrėti automo
bilius, galite ateiti bile kada-

MARTIN VALIULIS,
16 Ticknor st., S. Boston, Mssa. 

Tel. S. B. 1404—W.

PIRMOS KLESOS

Siutai

Kas žino, kur JONAS ir ZOSĖ 
ANUFREVIčIAI gyvena, malonėkite 
pranešti žemiau pasirašiusiai:— 

MRS. B. ANUFREVIčIENė,
7 Woodbury Str., 

Lee Park, Wilkess-Barre, Pa.

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

Antanas Brazauskas,
Bratle Str. C.t • Atrol, Mass.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

Valandos Nadgllomls'
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vskara. Iki 4val. vakaro.

PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas S. H. HARRI
SON CO. su kuriuo ir aš esu surišta. Aš užtikrinu, kad kai
nos Pirmos rūšies Vyriškų drabužių, Siūtą, Skrybėlių, čeve- 
ryką sulyginant jąją vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel
nysime remdami savuosius.

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.
Čeverykų kainos nuo $4 iki S1O.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

H S. H. HARRISON CO. į 
y 662 672 Washington St Boston, Mass. < 

Kampas Beach St.

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 Kronišką, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju 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.

1

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervą, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba kil
iuose, 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 vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

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

DR. GIBBS
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakaro 10 ryte iki 2 po pietų

Paieškau giminių: dviejų švo- 
gerių ir sesučių Onos Augustina- 
vičiutčs, B. Mikalausko ir Jurgio 
Jakniūno, Vilniaus gub., Žiežma
rių parapijos. Pirmiaus gyveno
me visi So. Boston’e, Mass. Aš 
apie juos nieko nežinau jau kokie 
5 metai. Patįs arba kas kitas, pra
neškite šiuo adresu:

Jonas žilinskis,
127 George St., Jaekson, Mieh.

Kiekvienas naujas skaityto
jas arba narys prisideda prie 
“Darbininko” dienraščio įkū
rimo.

Farmos pigios.
Maža farma arti akro geros žemės. 

20 vaisinga medžių, grčpsų, blekberių, 
ir kvietkų krūmai. 10 kambarių stabą, 
2 sinkos, miesto vanduo, vištinyčia ir 
bane, arti dypo, tikietas į Boston’ą 13c. 
Taip-gi fabrikų yra ir ant vietos. Kai
na $2600.

67 akrai apie 15 dirbamos žemės, 
reštas pievos, ganyklos, ir girios, dik- 
tas upelis bėga per farmą yra ir žavų, 
6 kambarių stabą, 2 geri šaliniai, ba- 
nė, 2 karvės, 2 dirbami Jaučiai, paša
ro užteks iki bas naujo, didelė krova 
mėšlo, visi geri farmos įrankiai ir 
Didelė krova malkų ant kiemo.

Už tą viską tik $1400.
A. ŽVINGILAS,

26 Broadway, S. Boston, Mass.

tt.

Pa ieškau KOSTUMIERIŠKŲ KRIAU
ČIŲ. Darbas ant visados — užmokes
tis gera. Tuojaus kreipkitės laiškais. 

W. RUSTEIKA, 
1182 Washington St, Norwood, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PA*ALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žiobs,
4 Levant Stl, Dorchester, Mass.
Telephone: Dorchester 6973-W. 

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

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

4*

Tai. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima mtiialbrti ir UttavitsM 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfiKjdyoo. Gydo visokias ligas
1-IP.M. 7-SP.M. Priskiria Akintas.

419 Boylston St, Boston, Mass.

DrJ.ll, Staknevičius j

Jefferson st, ■ 

NEWARK. N. j.
Telefonu 92681

Market

234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos:
P-11 RYTI
2-4 PO PUTU
0-8 VAKARE

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, JI padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTA. Pra
šalina šlakas ir spuogas nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dčž» 
tčs 75cT ir $1.00. Pinigas galima sląst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

Bell Phone Dickiusn 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brud St., PHridpfa, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

iki 4 no ptttu. •

| JUS GALITE SULAIKYTI 
I PLAUKU SLINKIMĄ.

Dermafug* sulaiką planku slinki- 
į m*. pražilina pleiikinu. niežėjimą 
M odos Kalvos, antrina planku priduoda 
I ma jėm* reikalingi maista.f Dermafuga p adaryi kad Jufl plau
si' kai bua tankui J reta u ir skaiitu.
Į| . Oda Juū galvoje bu* tyn. pieta- 

kauna iinyki ant viaadoa ir plaukai 
M neslinka daugiaus!

Reiksią u Jsn t prisiusime Jum paė- 
J, ta suvis dykai ižbandymui sampala.

Prisiūkite M e. įtampomis peniun 
9 timo lėiu, gausi iJbandymoi dežiute 
£, Dermafuros ir broiiun. 
1/ ARGIL SPKCIALTIES CO.
S BOI 87. PM1LADC1.PHIA. PA.
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