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Naujieji Lietuvos 
ministeriai.

SĄSTATĄ NAUJOSIOS 
LIETUVOS MINISTE

RIJOS.
Kaip Amerikoniškuose taip 

ir Lietuviškuose laikraščiuose 
jau yra tilpę pranešimai apie 
permainas Lietuvos ministeri
joje, bet iki šiam laikui neži
nota kas dabar jon ineina.

Šiandiena gavome iš Lietu- 
. vos biuro, Šveicarijos praneši- 
\mą, kuriame paduoda naujo
sios ministerijos sąstatą.

Dovydaitis, (krikšč. dem.) 
ministerių pirmininkas .

Prof. Valdemaras, (pažang.) 
užrubežinių dalykų ministeris.

Rosenbaum, (žydas)vice-mi-

nisteris užrubežinių dalykų.
M. Yčas, (pažang.) iždo mi- 

nisteris.
Petrulis, veikiantis iždo mi

nisteris. » '
Merkis, veikiantis apsaugos 

ministeris.
Stulginskis, (krikšč- dem.) 

vidujinių dalykų ministeris.
J. Yčas, (bepart.) apšvietos 

ministeris.
Noreika, (pažang.) justicijos 

ministeris.
Šimoliunas, (bepart.) krasos 

ir telegrafo administratorius.
Egzekutyvio Komiteto 

Informacijos Biuras.

Siberijos valdžios jėgos pra
dėjo smarkų ofensyvą prieš 
bolševikus. Bolševikų valdžia 
pripažino, kad reikėjo trauktis 
atgal “sulyg išanksto nustaty
to pieno.” Omsko valdžia 
pranešė Rusijos ambasadai 
Washingtone apie pasisekimus 
prieš bolševikus ir kad šį pa
vasari Siberijos armijos užims 
žemes Į rytus nuo Volgos.
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PASIDAVĖ. • 

BOLŠEVIKŲ ARMIJA

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje ... .13.00 
Bostone ir apielinkėje ....€00 
Užrubežyje metams...........€25

“DARBININKAS,” 
242 Broadway, So. Boston,

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

— Washington.

Acceptance for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Tel. So. Boston 620

KETINA RIPAŽINTI OMSKO 
VALDŽIĄ.

Talkininkai ketina pripažin
ti Omsko valdžią (Siberijos) ir 
net priimti taikos konferenci
jom Ji būtų pripažinta, kai
po atstovaujanti nebolševikiš- 
ką Rusiją.

INTEIKĖ RAŠYTA PRA
ŠYMĄ.

Amerikos airių delegacija 
Paryžiuje lankėsi pas pulk. 
House, Amerikos taikos dele
gacijos narį, ir inteikė jam ra
šytą prašymą veikti Airijos 
klausime.

Ukrainoj bolševikų armija, 
veikianti apie įlomėli pasida
vė ukrainiečiams. Ukrainie
čiams teko 20.000 šautuvų. 35 
anuotos ir 200 kulkosvaidžių.

✓

NUTEISĖ AGITATORIUS.
Rumunijoj buvo susekti ke

turi bolševikų agitatoriai. Ka
rės teismas nuteisė juos ilgiems 
metams kalėjimam Minėti bu
vo lyderiai. Kitų agitatorių 
teismas dar nepasibaigė.

PELĖS RYGOJ KANUOJA 
PO 6-8 RUBLIU?.

Berlinan atvykęs baronas de 
Ropp iš Rygos pasakoja apie 
to miesto gyvenimą jPasako- 
ja, jog gyvenimas tame mies
te nepakeliamas. Daugybės 
žmonių badauja. Pelė en kai
nuoja po 6 ar 8 rublius ir tai 
sunku gauti. Kai 1 
rluomenė paėmė Mintaują, tai 

 

Rygos bolševikai apstatę apie- 
linkėse raudonąją a 
neįsileisti į Rygą latvių.

LEIS ŽMONĖMS BALSUOTI.
Jei Vokietijos valdžia ma

nys, kad talkininkų |aikos iš 
lygos persunkios ir kad jas rei
kia atmesti, tai pirm atmeti
mo leis žmonėms balsiįoti ar at
mesti ar ne.

ių ka-

ą kad

Kartą jau prašėme Ameri
kos Lietuvių visuomenės, kad 
prisiųstų mums adresus nursių 
lietuvaičių, tarnaujančių Ame
rikos kareivijoje, arba Fran- 
cijoj, arba kur kitur Europo
je.

Iki šiol gavome adresus vos 
kelių tokių nursių lietuvaičių. 
Žinome kad Francijoj yra ne
mažai. Tai-gi da kartą pra
šome Amerikos Lietuvių pri
siųsti mums adresus lietuvai
čių tarnaujančių prie kaip ži
nome, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Europoje. Ameri
kos Raudonasis Kryžius jau iš
siuntė, misiją į Lietuvą tai tik 
pradžia, toliaus bus siunčiama 
daugiau. Francijoj esančios 
nursės pirmiausiai ir lengviau
sia ir su didele nauda dėl Lie
tuvos gali įstoti į viršminėtą- 
ją pasiuntinystę. Prisiųskite 
mums jų adresus, kad galėtu
me pranešti mūsų Lietuvišką- 
jai Misijai Paryžiuje.

Egzekutyris Komitetas
NEW YORKO BEDARBIAI.

Sulyg samdymo biuro apro- 
kavimų. tai New Yorke esą be
darbių 100.000.
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KONCERTAS ir OPERETE
“Palangos Mergele

■

PROTESTUOJA.
Suv. Valstijų valdžia gavo 

protestą iš Chinijos. Po pro
testu pasirašo Amerikos misi- 
jonieriai ir keletas vietinių chi- 
niečių. Protestuojama prieš 
Amerikos bravaminkų paketi- 
nimą savo įstaigas ir masinas 
perkelti Į Chiniją Prašoma, 
kad Amerikos valdžia neleistų 
bravarninkams gabenti savi 
mašinerijas į Chiniją.

SĖDOS APSKR.
11-11-19. Sėdą bolševikai bu

vo užėmę apie sausio m. 20 d.; 
atėjo, apie 100, susirinko į 300 
vietinių ir pradėjo daryti savo 
tvarką, vienok Sėdoj jiems te
ko tik 3 d. pragyventi. Nuo 
Liepojaus per Priekulę ir Vai- 
nadeną patraukė vokiečiai ne
dideliais būreliais. Išvijime 
bolševikų pasižymėjo savo drą
sa ir pasišventimu pil. Plecha
vičius — jis naktį su dviem ka
reiviais prasiveržė į bolševikų 
stovyklą ir sužinojęs padėjimą 
išryto su 60 vokiečių kareivių 
puolę 7 kart skaitlingesnį prie
šą. Bolševikai netikėtai už
klupti pabėgo. Išbėgdami pa
siėmė areštavę du apskr. Kom. 
nariu Sondeckį ir Ramanauskį 
(abu revol. liaud.). Tas pats 
pil. Plechavičius Židikiuose nu
ėjęs į revoliucinį Komitetą pa
reikalavo skirstytis. Pasigir
do šūvis taikomas į jį, bet pro 
šalį. Plechavičius irgi šovė 
kelis kart; vieną revol. komite
to narį negyvai padėjo, 2 sužei
dė kitigi išlakstė.

šėrikus.
Suareštavus 4 banditų vadus 

plėšimų apylinkėje negirdėti. 
Vyriausiasis jų vadas Steigvi- 
la, apsupus namą milicijai, ne
norėdamas pasiduoti, nusišovė. 
Likusieji plėšikai išbėgiojo — 
išsislapstė.

Vokiečių kariuomenė vei
kianti apylinkėje nedemorali
zuota
skaitosi ir į savivaldibių reika
lus nesikiša, tik, kur reikalin
ga, vokiečiai prašomi remia. 
Dėl maisto ir kitų dalykų visa
da kreipiasi į komitetus.

su vietų komitetais

o

PIRMAS LAIKRAŠTIS.
Franci jo j pasirodė pirmas 

bolševikiškas laikraštis. No
rėjo pasivadinti “Le Bolshe- 
vik,” bet valdžiai neleidus, pa
sivadino “Le Titre Censure.”

SLOPYS KORĖJĄ.
Japonijos valdžia pasiuntė į 

Korėją dvi divizijas kariuome
nės. Korėjoj prasidėjo judė
jimas už neprigulmybę, tai Ja
ponija nori tą judėjimą nuslo
pinti.

L. . B.

Skuode buvo susitvėrusi res
publika apie tą-mūsų visuome
nė žino iš laikraščių, bet įdo- 
*mūs keli faktai apie patį buv. 
Skuodo respublikos Revol. Ko
miteto pirmininką Antaną Da- 

, muli. 1905 m. jis tarnavo Sė
doj ir Vainadene (Kuršė) “u- 
riadninku” ir atsižymėjo ypa
tingu žiaurumu revoliucijos 
malšinime. Karo metu pate
ko kariuomenėn ir dabar grį
žęs iš Rusijos parsivežė užsi
dirbęs apie 100 tūkstančių rb. 
Skuode jis įkūrė respubliką. 
Bet vėl atėjus vokiečiams tapo 
suareštuotas ir išvežtas Liepo- 
jun, kur prasėdėjo 10 d. kalė
jime. Vienok, pasirūpinus kai- 
kuriems žmonėms, grįžo atgal 
ir pabėgo — spėjama pas bol-

KUPIŠKIO APSKR.

II. 12. 19. Bolševikai jau čia 
senokai. Pačiam Kupišky jų 
nedaug — kiek ateina vis trau
kia tolyn. Raudonojoje armi
joje visi rusai, tik dabar pra
dedama organizuoti lietuviij 
raud. armija. Raudonarmie
čius vežioti turi patys žmonės. 
Kareiviai visi mobilizuoti, dau
guma nuo Maksvos. Ūpas jų 
nekoks, ginklų turi mažai. Rek
vizicijų viešų pakol nėra, bet 
žydeliai važinėja su revol. Ko
miteto paliudymais ir supirki
nėja grūdus.

Kupiškiui kontribucijos bu
vo uždėta 150 tūkstančių rb.; 
70 tūkstančiu jau jmokėtą^ Tie, 
kurie neužsimokėjo buvo paso
dinti į kalėjimą. Kalėjime 
siaučia šiltinės. Kupiškio kle
bonui buvo uždėję 18 tūkstan
čių rb. kontribucijos, bet atlei
do iki 5 tūkstančių. Jį buvo 
įtarę spekuliacijoj.

Žmonės bolševikų nekenčia ir 
I laukia ateinant lietuvių kariuo
menės; bolševikus remia tik 
miestelių ir kaimų valkatos-va
gili ai ir plėšikai. Apskr. Ko
mitetas išvaikytas, o nariai bu
vo priversti pasirašyti, kad at
sisako nuo savo pareigų pildy
mo.

L. S. B.

Naujosios Anglijos Moterys:

295 St. John Street, 
New Haven, Conn.

BUKITE
PAVYZDŽIU.

patriotišku taupyto
ja. Išeikvojimai ka
rės turi būti atlygin
ti per išmintingą tai
ką.

“PERGALĖS” 
PASKOLA

yra ideališka įstaiga 
sudėti sutaupytus pi
nigus. Ji turi visus 
elementus pageidau
jamus investmento.

NEŠIOK SĮ 
ŽENKLELĮ.

kaipo matomą ženk
lą paramos kurią su- 
tekei savo valdžiai 
kada jai buvo labiau
siai reikalinga para
ma.

J

šv. Kazimiero parapijos choras.

EXTRA! NEW HAVEN0 LIETUVIAMS EXTRA!

Rengia Švento Kazimiero Parapijos Choras

Nedėlioję, Balandžio-April 27 d., 1919.
/

Pobažnytinėje Salėje,
Vį. Pradžia 6:30 vai. vak.

Kas gyvas — į Koncertą nes gerai žinote, kada mūsų choras rengė, visuomet buvote užganėdinti. Kure ateisite, 
pasidžiaugsite, o nematę — gailėsitės ant visados, žanga tik *25 ir 35 centai. Vaikams — 5centai.

Visus širdingai kviečia RENGĖJAI.

UŽIMS TRANSILVANIJĄ.
Rumunijos valdžia pasiuntė 

kariuomenės į Transylvaniją. 
Iki šiol tą žemę valdė Vengri
ja. Taikos konferencija pri
pažino ją Rumunijai.

GREIT SUŽINOSIME TAI
KOS IŠLYGAS.

Ateinančią pėtnyčią Ver
sali uose Vokietijos delegatai 
gaus taikos išlygas. Spėjama, 
kad subatoj bus leista laikra
ščiams tas išlygas paskelbti. 
Jei Vokietija atsisakys išlygas 
priimti, tai talkininkų armija 
veiks prieš Vokietiją sulyg iš
anksto nustatyto pieno.

KADA GRĮŠ WILSON.
Prez. Wilson, kaip dabar 

spėjama grįš Amerikon apie 
gegužio 20 d. Gal galės išva
žiuoti biskį ankščiau. Lauks 
ten iki galės pasirašyti po tai
ka.

LENKAI NEGAUS DANCIGO
Išnaujo taikos konferencijoj: 

buvo svarstyta apie davimų' 
lenkams Dancigo. Nutarta tą; 
miestą internacijonalizuoti, o 
lenkams iki to fniesto duoti že
mės juostą, kaipo išeigai į ju- 
rę per Dancigą

PIRK DĖL SAVĘS
ir prašyk savo vyrų, kad jie taip-gi pirktų. Vienybė ir didvy
riška pastanga padaris šią paskutinę populiarižką Laisvės 
Paskolą pasekmingiausia iš visų. Užbaigiame darbą finansa
vime šios karės.
PATRIOTIŠKAI TAUPYK DĖL PASEKMINGOS TAIKOS 

PIRK ŠIANDIENA
Bent kokioje Bankoje — už gata
vus pinigus arba ant išmokesčio. , 

Naujosios Anglijos Laisvės 
Paskolos Komitetas.



Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Kymo-Katali- 

Są-

Iš bolševikų karalystės.
DARBININKAS

pa-

ką tv. Juozapo Darbininką 
Jnnfa.

“DARBININKAS”
» .

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

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

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

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

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

PAREMKIME DĖDĘ 
ŠAMĄ.

Balandžio 21 d. prasideda 
penkta Paskola. Tai būsian
ti paskutinė. Šitos paskolos 
išlygos geriausios. Nuošim
tis didesnis, negu bile kokia
me banke. Paskola bus išmo
kėta po keturią metą — grei
čiau, negu bile kuri pirmąją 
paskolą.

Daugelis lietuvią nenori sko
linti pinigą ant ilgo termino, 
nes ketina Lietuvon gfįžtf ir 
ten reikės ją. Su šita pasko
la'to keblumo nebus, nes ga
limas daiktas, kad labai ma
žas lietuvią skaičius tegalės 
prieš keturis metus grįžti Lie
tuvon. Keletą metą truks iki 
ten nusistovės gyvenimas, dau
gelis bevelis čia palaukti. Tai 
kaip sykis paskola laiku pri
bręs.

Yra geras bizniškas išroka- 
vimas skolinti Dėdei Šamui. 
Retas lietuvis gali saugiai ki
tur investinti pinigus ir gauti 
nuošimtį didesnį už Dėdės Ša
mo siūlomą.

Jei kas deda į kokį biznį pi
nigus, tai pirmas jo klausimas 
bus apie saugumą. Na, o nie
kur pasaulėje nerasi saugesnio 
investinimo, kaip Dėdei Ša
mui paskolinant.

Drąsiai ir gausiai pirkite 
Penktosios Paskolos bondsus.

daro
Tu

šavo

KUR RASTI DARBO.

Nors didelio nedarbo šiais 
laikais nėra, bet darbai neiną 
taip, kaip karės metu ir be
darbių tarp lietuvią randasi. 
Kas dabar bedarbiauja, tai ne
privalėtų liktis miestuose. Lai 
leidžiasi į farmas. Darbai ant 
farmij prasideda. Uždarbiai 
neprasti.

Tie, kurie ketina grįžti Lie
tuvon ir užsiimti žemdirbyste, 
tai būtinai turi nors vienus me
tus išbūti Amerike pas gerą 
gos šalies ūkininkavimui. Tie
siog sarmata būtą grįžti Lie
tuvon ūkininkauti ir neparsi- 
vežti iš šios šalies ūkininkavi
mo būdų. Žinoma, ne visi Ame
rikos ūkininkavimo būdai tin
ka Lietuvoj, bet daug kas tiks. 
Lietuvoj, bet daug kas tiks. 
Kas r.esigriebia naujų būdą, 
naujų pat yrimų ar tai biznyje, 
ar tai ūkyje, ar tai kitokioj 
srityje šiais laikais turi skurs
ti.

Lietuvon > u grįžusieji lietu
viai yra laikomi už buvolus, už 
svietą ma*; 11 ius, patyrusius. 
O kokia gėda bus tam, kur- 
sugrįžęs iš garsios Amerikos ir 
pasirodys n i et o neišmokęs, ne
patyręs, iitga įs užvesti ūkio 
ant naujasnio y amato.

Tai šaukitės, kad į tokį ne
malonų ir pavojingą padėjimą 
sugrįžę Lietuvon. NesugrįŽ- 
kite he patyrimo. Eikite į far
mas, pas godnininkus, darži
ninkus.

Jaunesnieji neturėtą pasiten
kinti pabuvimu ant farmą. Rei
kštą jiems pabuvoti ir ūkio mo
kyklose. Tokiems tai bepigu 
bus grįžti Lietuvon. Jie bus 
naudingi sau ir pavyzdžiu ki
tiems.

“Savo.akimis mačiau, kaip 
tūkstančiai geriausią Rusijos 
žmonią buvo ir yra priversti 
nuo alkio mirti,,” sako Dr. Si
monas. “Mačiau, kaip šim
tus, Petrograde ir Maskvoje be 
teismo, be tardymo, sušaudė. 
Ir tie nelaimingi vis buvo ir v- 
ra geriausis Rusijos žmonią 
elementas — geriausis elemen
tas dėl to, kad nori dėvėti bal
tais marškiniais ir turėti čys- 
tą nosinę (skarelę).”

“Rytinės, New Yorko mies
to, dalies gyventojai, bolševi
ką veikimą finansuoja.” Vi
si žino, kad Rytinė New Yorko 
dalis yra žydą apgyventa ir ši
tas Dr. Simonso pasakymas y- 
ra dėmės ant Izraeliaus gimi
nės.

“Bolševiką judėjime,” sako 
Dr. Simon’s, “žydai vadovau
ja. Minios bolševikišką plė
šiką ir žmogžudžią yra susida
rę iš ex-kriminalistą visokios 
rūšies, visokią tautą, visokią 
rasią. Apie šimtas tūkstan
čią kiną randasi šitoje plėši- 
ką minioje.”

Dr. Simonso įtarimas 
nemaloną į žydus įspūdį. 
Ii Amerikos laikraščiai,
išvedimuose, Dr. Simonsui ne
pritaria pilnai. Jie nurodo, 
kad nevisi žydai yra bolševiz
mo vadais ir pasekėjais. Per 
tai ir dėmės metimas ant žy
dą, be aprubežiavimo, yra ne 
visai teisingas.

Kad žydai vadovauja bolše
viką judėjime, tai yra faktas, 
kurio nieks negali užginčyti. 
Bet vadovais ya tik tūli žydai, 
lygiai kaip ir toje “didžiausią 
moderniško pasaulio bepročią 
minioje” tik tūla dalis žydu 
veikia. Todėl ir nėra logiš
kumo mesti dėmę ant visą žy
dą, kaipo tautos.

Sulyg visokią autoritinią pri
rodymą, bolševizmas yra nau
jas despotizmas, daug žiaures
nis, negu senasis Rusijos ca
ro valdžios despotizmas.

Gi sulyg J. Shaplen, bolše
vizmas yra tiranija didelės mi
nios didžiausią bepročią, ko
kius modemiškas pasaulis tik 
žino.

Bolševikai nekalti, kad jie y- 
ra bolševikais, bet yra kalti 
amžiai carizmo, kuriais tam- 
sūnai likosi išauklėti, o iš ši
tų tamsūną pasidarė bolševi
kai.

Jeigu taip tikrai yra (abe
jonę statau delei to, kad tūli 
žmonės vis sako, jog visokie 
prirodymai apie bolševikus nė
ra teisingi), tai bolševikai ir 
visas bolševizmas yra tamsū
ną, bepročią ir kriminalistą 
tiranija.

Su šitokia minia kokią re
formą tikisi įauklėti pasaulyje 
bolševizmo vadai — Leninas, 
Trockis ir kiti?

Be to kas viršui pasakyta, 
bus labai įdomu pridėti mintis 
ir M. Breškovskos. Į klausi
mą “Kas yra tas bolševiz
mas?”, M. Breškovska šitaip 
atsako: “Bolševizmo teorija, 
kaip ji dabar yra vykinama, 
prisipažįstu, aš jos nesuprantu 
ir nežinau. Išveizdi, kad pas 
juos yra tik vienintelis tvirtas 
noras žudyti kitus žmones, kad 
juos prijungus bei privertus po 
savo valia.”

Toliaus ji kalba: “Rusija v- 
ra sugedusi. Rusijoj dabar nė
ra nei darbo, nei etikos, nei 
doros, nei religijos. Yra tik 
bolševizmas.”

Rusijos sveiki ir išmintingi 
žmonės, ali antai ir šiaip in
teresuoti mintytojai, ragina 
Rusiją gelbėti, duodami įvai
rias sugestijas kaip antai: pa
siuntimą didelės armijos prieš 
bolševiką terorą etc.

Gi M. Breškovska pataria ki
tokią paglebą Rusijai. Ji sa
ko, vietoje plenavimo siąsti 
Rusijon ginkluotą armiją, ku
ri, nemanau,, kad, pagelbėtą 
ką bot 

jknyjfį: 
sūnus

LpatA:
nas, nes tik vienos rūšies bol- 

ĮŠevikams tėra tinkamas, bū
tent, tamsinama.

O ką reik padaryti su dege
neratais, kriminalistais, bepro
čiais, paleistuviais, tinginiais, 
kinais, iš kurią susidaro, taip 
vadinamas nugarkaulis vei
kiančiojo bolševizmo?

Mano supratimu, nei dege
neratą, nei kriminalistą, nei 
bepročią, nei paleistuvią, nei 
tinginią knygomis ir elemento- 
riais nepataisysi. Šitos rū
šies bolševikams reik panaudo
ti senas ir gerai praktiškai iš
tirtas priemones, jąją pataisy- 
bei sur|formavimui.

šitokios praktiškai ištirfbs 
priemonės yra:— Ligonbučiai 
ir pataisos namai visiems de
generatams ir kitokios rūšies 
pakvaišėliams. Kalėjimo baus
mė visokios rūšies kriminalis
tams, kaip antai: žmogžu
džiams, vagišiams, paleistu
viams etc. Priverstinas dar
bas visokios rūšies tingimams 
ir kitokiems jonvaikiams. Iš- 
g ujimas į Kiniją visą kiną, da
bar esančią ištikimiausia Le
nino ir Trockio gvardija, kurią 
T rockis vadina '* ant u-l ais-sar
gelis.”

Tai yra reikalingas pridėč- 
kas prie M. Breškovskos knygą 
ir elementorių, rekomenduoja
mą tamsūnams.

Bet. dabar kįla klausimas, 
kas šitokias reformas galėtą 
Rusijoj įvykinti? Kokiais ke
liais būtą galima prie to pri
eiti?

Plačiai apsvarstytas, ir iš 
dalies jau išbandytas, pasiun
timas didelės apautų armijos 
Rusijon, nebuvo, nėra ir ne
bus praktiškas. O kada nėra 
toks žygis praktiškas, tai jau 
jis nebus ir pasekmingas. Ru
sijos žmonės šitokio svetimą 
šalią armijos įėjimo Rusijon 
labai bijosi, neveizint, kad ir 
jiems užtikrinimus duotą, kad 
šita armija tik tvarką daris, 
o ne vergs Rusijos žmonią ir 
negrobs jąją turto. O antra, 
šitoks žingsnis duotą didelę 
progą negeistinai ir priešingai 
propagandai, kurios tiksiu y- 
ra kas kita, o ne tvarka ir ra
mybė Rusijos.

Išmintingas ir praktiškas 
būdas gelbėti Rusiją yra ši
toks:— Esančias ir veikiančias 
grupes prieš bolševiką tironi
ją reik gelbėti. Reik joms su
teikti amunicijos, pinigą, mai
sto. drabužią ir praktiško pa
tarimo, kaip lygiai ir aliantą 
expertą pagelbos, kaip poli
tiškame, kariškame taip ir pra
moniniame veikime. Juk y- 
ra daug didesnė dalis žmonią 
Rusijoj, kurie priešinasi bol
ševizmui, negu remiančią jį. 
Tik šitie žmonės, kaip M. Breš- 
kovska sako, neturi nei spėką, 
nei ginklą kovai. Bolševikai 
paėmė į savo rankas visą amu
niciją, visas kanuoles, šautu
vus ir visą maistą.

Per tai, dabar ir veikia bol
ševikiškas despotizmas, kurį 
bolševiką vadai stengiasi ide
alizuoti. Bet praktiškai jis 
nesiidealizuoja- Carą valdžia 
stengėsi per šimtmečius savo 
pavaldinią mintis suvienodin
ti pagalba šautuvą, kalėjimą, 
kartuvių, Sibiro ir kitokią žiau
rią priemonią, bet tikslo ne
atsiekė ir turėjo kristi. Bol
ševikai tuos pačius būdus nau
doja žmonią minčių suvienodi
nimui, tik daug žiauriaus, ne
gu kad carą valdžia praktikuo-. 
davo, tai ir bolševikams lem-* 
ta kristi, tik žinoma, greičiaus, 
negą carą kritimas kad atėjo.

Iš visą geriausi pagelba Ru
sijai yra tai pačią bolševiką 
praktiškas veikimas savo kara
lystėje. Iš praktiškojo jąją 
veikinio, nors kelis pavyzdžius 
čia paduosiu.

Bolševiką laikraštis “Prav- 
da” rašo: “Sunacijonalizuoto
se kriaučią dirbtuvėse, Petro
grade ir Maskvoje, išdirba 
300,000 siūtą (suits), kuriuos 
bolševiką valdžia nutarė par
davinėti po 400 ir 450 bolševi-, 
kišką rublią. Šį pardavinėji
mo darbą pavedė atlikti, sovie
tą paskirtiem^ žmonėms. Bet' 
šie sovietą valdininkai, gavę 
pardavinėti siūtus, nuo žmo-____ _
nią už juos paėmė po 750 ir po moję ateityje.

800 rublią.”
Tas yra suktybė (graftas), 

prieš kurį bolševikai, teore
tiškai kovoja, o praktiškai pa
tys tai daro. Tuomi blogas 
dar labiaus didinamas, o ne 
naikinamas.

S. Strunsky, “The Evening 
Post” korespondentas, kuriam 
teko asmeniškai studijuoti bol
ševikišką Rusijos valdžią ir 
būdus valdymo štai kaip sako: 
“Bolševizmasiš pamatą griau
na tą klesą, kurią teoretiškai 
nori padaryti galinga (tai yra 
griauna darbininką klesą). 
Darbininkai iš miestą bėga pul
kais apsigyventi kaimuose, ar
ba užsiima pedlioryste speku
liacija ir liekasi smulkiais ka
pitalistais.”

“Petrograde gyventoją skai
tlius susimažino ant 65 nuo., 
o skaitlius Maskvos gyventoją 
nupuolė ant 60 nuoš.”

“Sovietą Ekonominė Tary
ba, šiaurinės dalies Rusijos 
praneša savo raporte, sausio 
1, kad 673 fabrikai Petrogra
de, užlaikė 277-000 darbinin
ką, o jau balandžio 1, 1918, 
tuose pat fabrikuose dirbo vos 
tik 120.000 darbininką.”

“Tarp sausio ir gegužės m. 
1918 Maskvos metalą išdirbė- 
ją unija, nustojo 123.000 na
rią, iš tarpo 183.000 narią. Che
mikalą Išdirbėją Unija nustojo 
30.000 narią, iš 40.000 narią.”

“O sulig Sovietą Augščiau- 
sios Ekonominės Tarybos ra
porto 161 fabrikas audimo in
dustrijos ant kart užsidarė, 
balandžio mėnesyje, pereitą 
metą, tuomi paliuosuojant 18 
nuoš. visą šitos industrijos 
darbininką ant kart”

“Iš 14 cemento fabriką, ku
riuose dirbo apie pora desėtką 
tūkstančią dafrbininką, visi už
daryti ir visi darbininkai ant 
kart nustojo darbo.”

“Iš 30.000 darbininką, dir
bančią gurno industrijoj, pasi
liko tik 7500.”

“Sovietą Centralis Exekuty- 
vis Komitetas, apkričio 5) 1918, 
apreiškė, jog maisto krizis 
buvęs Moskvoje, delei priežas
ties bedarbės ir plėšikavimo 
darbininką.

Sulig “Žurnalo Prekybos ir 
Industrijos” padavimo, šito
kias skaitlines randame. “A- 
belnas produktyviškumas, vi
sose išdirbystėse, nupuolė ant 
75 nuoš., o gurno išdirbystėje 
ant 50 nuoš. Toronto fabri
kas audimą, pereitą spalio me
nesį išdirbo 58.000 mastą au
deklą, kuomet 1917 metais tas 
pats fabrikas, normaliai dir
bant, išleisdavo po 220 mastą 
audeklą ant mėnesio. Gi vi
sose audinyčiose Rusijoj išdir
bta iš viso 550 000 mastą au- 
deklą ant mėnesio1, kuomet nor- 
mališkai būdavo išdirbama 2.- 
000.000 mastą.”

Tas pats žurnalas toliaus sa
ko, “Darbininką algos pasie
kė 105 nuoš. visos produkcijos 
vertybės. Visuose Rusijos fab
rikuose išdirbti produktai pa
siekė tik 70 nuoš. įvesdinto in
dustrijos vedimui kapitalo. Tas 
parodo, kad visa Rusijos in
dustrija, turėjo 30 nuoš. ne- 
datekliaus, po vaodvyste bol
ševiką.

“Raporte Petrogrado Sovie
to randama, kad garsusis Pu- 
tilovo fabrikas, gavo iš val
džios iždo, per tūlą laiką, 96.- 
000 000 rublią. Iš šitos su
mos, darbininkams algą išmo
kėta 66.000.000 rublią. Gi tuo
mi laiku darbininkai išdirbinią 
bei produktą pagamino vos už 
15.000.000 rub.”

Tokiu būdu valdžia susitin
ka su nuolatiniais ir milžiniš
kais nedatekliais, kuriuos kad 
padengus, tas pats žurnalas sa
ko, “nedatekliai yra valdžios 
padengiami, spausdinant ir iš
leidžiant po 200.000-000 rub. 
ant dienos, popierinią bolševi
kišką pinigą.”

Iš privestą keletos pavyz- 
džią ir galima padaryti rimtą 
išvedimą, kad pačią bolševi
ką praktiškas veikimas yra ir 
bus didžiausi pagelba Rusijai, 

i Bolševiką karalystės valdžia 
yra toks žvėris, kuris pats sa
ve ėda ir čiulpia- Jis taip'da
rydamas pats sau, be'Tokios

cialistą konvencija daug tarė 
ir kalbėjo apie bolševikus. Be

Abelnai imant, bolševizmas 
yra tai sopulis, ne tik Rusijos, 
bet ir visos žmonijos kūne-Tą ^ultate - .padaryta nutarimas, 
sopulį padare ir išaugino ne- ’ 
netikusio carą ir kitokią autos 
kratą valdžios. Sopulys prino
kęs trūko ir dabar ta materi
ja, nors sugedusi ir nuodinga, 
nors nepakenčiama sveikam 
bei sveikai kūno daliai, te
čiaus turi nubėgti-nusivalyti.

Berne buvusi tarptautinė so-

kuris yra 10 prieš, 1 už bolše- 
yizmą»>-Tas parodo, kad ne 
vien demokratiški, konserva- 
tyviški, bet ir socialistiški e- 
lementai smerkia bolševizmą.

Sure, there is something rot- 
ten in the kingdoųi of bolshe- 
vism!

Vytis.

Lietuvos liuosybės 
sargai.

Kilantis Lietuvos laisvei pa
vojus iš lenką, rusą ir vokie
čių pusės paskatino Amerikos 
lietuvius organizuoti fiziškas 
pajėgas sudarymui paramos 
Lietuvos kareivių pulkams, 
kurie narsiai mūsą tėvynę gi
na nuo užpuoliką. Amerikie
čiai dagirdę, kad Lietuva ją 
pagelbos šaukiasi, pradėjo 
tverti lietuvią karininką sky
rius po atskiras kolionijas, la
vina juos militariškame mušt
re ir laukia progos, kada jiems 
bus galima persikelti į Lietu
vą ir stoti kovon už mūsą tau
tos neprigulmybę ir laisvę.

Suv. Valstiją valdžiai pasiąs- 
ta nurodymai ir prašymai, kad 
lietuviams Amerikoje būtą leis
ta organizuoti savo kariuome
nę. Sykiu sudaryta Tarybą 
Komisija, kuriai pavesta visu 
šiuo svarbiu reikalu rūpinties.

Kaip teko patirti iš kolioni- 
ją jaunimas noriai į karininką 
būrius dedasi, veržiasi Lietu
von jos laisvės ginti, lavinasi 
kaip gali ir išmano, bet netu
rėdamas nurodymą, viso dar
bo koncentracijos nežino kaip 
savo gerus norus ir pasiryži
mus sunaudoti. Nerimauja, 
žvalgosi ir pagalios netenka ū- 
po. /

Tarybą paskirta komisija 
dirbdama jai paskirtą darbą 
susiduria su įvairiomis kliūti
mis, kurios trukdo jai veikimą 
praplėsti. Neturima kapitalo, 
o prie to ir žmonią trūksta, ku
rie galėtą išimtinai kareivią 
organizavimo darbu užsiimti. 
Šiuo momentu Amerikos lietu
viai turi tiek daug naudingą 
sumanymą užsibriežę, o turė
dami vien tik tas pačias pajė
gas, kurios naudojamos kiek
vienam darbui inkūnyti, pasi
daro konfliktas.

Tie patys žmonės Raudonąjį 
Kryžią tveria, tie patys ka
reivius organizuoja, tie patys 
ir kitus tautos reikalus judina 
ir atlieka ir tiems patiems vi
sur dirbant, neįstengiama nei 
vieno gero sumanymo atsakan
čiai išvesti.

Pasirodo didelis reikalas A- 
iner’kos lietuvią pajėgas pada
linti, kiekvienam svarbiam 
darbui paskirti žmones, kurie 
išimtinai tuo darbu rūpintųsi. 
Tik tokiu būdu visą veikimą 
galima bus sutvarkyti ir nau
dą savo tėvynei padaryti. Ka
reivių organizavimo reikalai 
nors ir palengva, bet jau tvar
koma.

Ikišiol lietuvią kareivią or
ganizavimo reikalais Ameriko
je padaryta tiek, kad atsikreip
ta prie prezidento, kongreso 
ir karės departmento, prašant 
leisti lietuviams tverti savo 
pulkus Amerikoje Lietuvai į 
pagelbą. Tarybą paskirta ko
misija išdirbo keletą projektu, 
kaip darbas pasekmingiausia 
reikės varyti.

Nežiūrint kliūčią ir neprie
lankią aplinkybią Komisija sa
vo darbą varo.

Komisijos paskutiniame su
sirinkime Newarke balandžio 
15 dieną nutarta Lietuvią kari
ninku pulkus Amerikoje pava
dinti “LIETUVOS LIUOSY- 
BeS SARGAIS,” kurie steng
sis, jei progos pasitaikys, per-, 
sikelti į Lietuvą ir sykiu su 
Lietuvos žmonėmis atsistoti 
ant Lietuvos laisvas sargybos 
fronto. - 2 *

“Lietuvos „Linoąybės. Sar- 
igus” orgMižmoti * ^onerikoje

vyrus skatinti dėties prie šven
to Lietuvos gelbėjimo darbo.

Organizatoriai stengsis ka
rininką skyrius visur sudaryti 
ir duoti jiems reikalingą ins
trukciją, kaip tvarkyties ir la- 
vinties. Jaunimas turėtą kuo- 
smarkiausia tuos organizato
rius paremti ir palengvinti 
visą organizavimo darbą.

Reikia dabar visą Ameriką 
pajudinti iš pat pamatą, nes 
karei vią organizavimas yra 
svarbiausias dalykas. Lietu
va iš Amerikos pagelbos lau
kia, o mes čia ir šiuo reika
lu vis negalime susitvarkyti.

Padėkime tuščias kalbas, 
ginčus į šalį ir visi tverkimės 
prie savo priedermių išpildy
mo.

V“

DETROIT, MICH.
Balandžio 11 d. buvo vyčią 

kuopos susirinkimas. Dėl lie
taus narią nedaug tesusirinko. 
Visi nariai pasiryžo rinkti pa
rašus po peticija svetimtaučią 
tarpe. Buvo kilęs klausimas 
dramatiško ratelio reikale. Bet 
tas dalykas atidėtas sekančiam 
susirinkimui. Prisirašė trys 
nauji nariai: Ona Janiukiutė, 
P. Lauraitis ir O. Gustainis. 
Pastarasis yra buvęs viešą mo
kyklą mokytojas. Pasakė trum
pą, gražią prakalbėlę. V. Gus
tainis yra K. of C. narys. Sa
kė, kad Detroito vyčią kuopa 
turi turėti 200 narią.

Stasys.

Organizuokime po visą A- įr šokiais, 
meriką “Lietuvos Liuosybės 
Sargus, ’ ’ dėkimės prie jų. Ne
sigailėkime tam reikalui pini
gą. Yra sudarytas karininku 
iždas, į kurį privalo aukuoti 
kiekvienas lietuvis ir lietuvai
tė. Pinigai, eis Lietuvos lais
vei išgauti. Iždininko antra
šas:

Jonas E. Karosas, 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Siąskite pinigišką paramą 
kuogreičiausia, nes prieš mūsą 
akis stovi milžiniškas darbas, 
o mes dar taip netoli nužengė
me.

“Lietuvos Liuosybės Sar
gams” įstatymus, prisirašymo 
aplikacijas gamina Komisijos 
paskirti J. J. Romanas, Jonas 
E. Karosas ir V. Vaškas. Vi
sa komisija susideda iš 6 ypa
tų: nuo krikščionių demokratų 
jon ineina Jonas E. Karosas, 
Jonas J. Romanas, Jonas K. 
Milius ir Vincas Vaškas, nuo 
tautininką demokratų Pranas 
J. Purvis ir dr. J. Jonikaitis.

Čia darbas varomas visuome
niškas, bepartyviškas ir krei
piamas prieš Lietuvos priešus, 
kurie mūsų tautai užkerta ke
lią prie neprigulmvbės, tad 
visiems lietuviams be skirtumo 
reikia prie jo prisidėti ir Lie
tuvos Liuosybės Sargų skaičių 
padidinti. Bendromis pajėgo
mis daugiaus nuveiksime ir 
geriau pasitarnausime Lietu
vai, tad visi Lietuvai į darbą 
stokime!

Komisijos Narys.
P. S. Pinigus siųskite lietu

viams kareiviams organizuoti 
iždininko antrašu:

Jonas E. Karosas, 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Informaciją klauskite sekre
toriaus antrašu:

Vincas Vaškas, 71 Warwick 
Str., Newark, N. J.

PRANEŠIMAS.
New Yorko ir New Jersey 

LDS. valstiją Apskričio 10-tas 
suvažiavimas įvyks nedėlioj 
balandžio 27 d. 2 vai. po pie
tą Lietuvią Svetainėj 180-2 
New York Avė., Newark, N. J.

Gerb. LDS- kuopos, kurios 
dar nesat ingalioję atstovą, tai 
malonėkite savo užduotį atlik
ti ir ingai ioti atstovus. Taip-gi 
stengkitės prisiąsti naują su
manymą. Malonėkite kiek
vienas prisirengti su, gera me
džiaga. Taip-gi Apskričio or
ganizatoriai ir kitos komisijos, 
kurios ingaliotos malonėkite 
kiekvienas atsilankyti nevė- 
liaus kaip viršminėtam laike. 
Užbaigę Apskričio reikalus, 
galėsim linksmai laiką’ praleis
ti, nes LDS. 14 kuopa rengia 
puikią vakarienę su programų 

r_________ Programą išpildys
šios ypatos: sudainuos solo 
gerb. vargonininkas iš Harri- 
sono V. Sereika, su pijami pri
tars gerb. vargonininkas iš 
Brooklvno J. Banis; korneto 
solo atliks A. Laužemis. So
lo dainuos L. Vyčių 29-tos kuo
pos narys J. Bružas. Kurie 
manote dalyvauti šioj vakarie
nėj malonėkite tikietus išanks- 
to pasirūpinti, nes tikietai ne
bus parduodavi prie durą. Ti
kietus galima gauti pas LDS. 
vietinės kp. narius; tikietas su
augusiam $1.00, mažam nuo 6 
iki 12 m. amž. 50c.

Kurie turit tikietus paėmę 
parduoti, malonėkite pranešti 
kiek pardavėt ir likusius ti
kietus prisiąskite nevėliaus 
kaip 23 d. balandžio, nes būti
nas yra reikalas sužinoti. Siąs- 
kite šiuo antrašu: J. Pelutis, 88 
Warwick St., Newark, N. J.

Apskr. Pirm.

PRIE SLENKSČIO LAIMIN
GO GYVENIMO.

Prez. Wilson iš Paryžiaus at
siuntė atsišaukimą į Amerikos 
žmones remti Pergalės Pasko
lą. Sako, jog per du metu 
Amerikos žmonės rūpinosi at
likti savo pareigas civilizacijos 
gelbėjime. Dabar, sako, pa
saulis liuosas nuo militarizmo, 
bet mes tesame tik prie slenks
čio laimingesnės gadynės. To
dėl darbą reikia varyti pirmyn.

AKRON, OHIO. 
Svarbus pranešimas.

Bedarbiams, mažai dirban
tiems lietuviams katalikams.

Lietuvią Darbininkų Sąjun
gos 64 kp. įsteigė informaci
jos biurą, 130 AVooster Avė., 
Akron, Ohio. Pranešam visą 
koloniją lietuviams katali
kams, kad Akrone, O. įvairiose 
dirbtuvėse yra reikalingi dar
bininkai prie gerą darbą su 
aukštais išmokėjimais. Kreip
kitės į viršipinėtą biurą laišku 
arba atvažiuokit, o darbas bus 
parūpintas.

, Pirmininkas J. Ruika. 
Raštininkas K. štaupas.

į VIENOJ VIEŠPATAUJA 
j KAREIVIŲ TARYBA.

į:' Austrijos sostinėj Vienoj už- 
ha

PLATINTOJAS KATALIKIŠ
KŲ LAIKRAŠČIŲ.

Užrašinėju “Draugą,” “Dar
bininką,” “Garsą,” “Mokslei
vį,” “Vytį,” “Tautos Rytą” 
ir kitus.

Taip-gi galima gauti visokią 
naudingą knygučių.

P. BRAŽINSKAS,
37 N. Aprih Alley, 

Duąuesne, Pa.

)

(išlaukinės pagelbos, galą pa-1 bus netrukus paskirti organiaa- viešpatavo Kareivią Taryba, 
’sidarys. Ir tas ateis netoli- j>riai ir pasiųsti į visas lietu-Į Naujoji valdžia eis pėdomis 

rišt v kolionijas jaunimą ir Vengri jn« raudonųjų.

I BERETE AT.TNGA8

I IŠGĄSTIS.
Vartodamas fontani- 

nę plunksną, praša
linsi visus nesmagū- 

\ mus ir iflaida*.
Ją kainos: $2.50,

I $3, $3.50, $4, $5 ir 
aukščiau.

A Užsisakyk šiandie, 
1 gausi Lietuvos žem- 

lapi dykai.f “DARBININKAS,” 
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.



DARBINI N K AS o

APIE KORESPONDENCIJŲ 
RAŠYMĄ.

Laikraštis yra žinių nešėjas, 
Juo daugiau, juo įvairesnių ži
nių laikraštis paduoda, tuo 
smagesnis jis bus skaitytojams. 
Lietuvių laikraščiams svarbu 
turėti žinių iš lietuvių gyveni
mo, tai yra svarbu turėti ge
rų korespondencijų. “Darbi
ninkas” turi daug ir gerų ko
respondentų. Tame atžvilgy
je “Darbininkas” užima pir
mą vietą tarpe Amerikos lietu
vių laikraščių. Bet mūsų ko
respondencijas galima ir reikė
tų pagerinti ir paįvairinti. Tas 
visai lengva padaryti.

Paprastai mūsų korespon
dentai paduoda žinias tik iš vi
suomeniško veikimo. Aprašo 
prakalbas, pramogas, na dar 
kartais paįvairina pranešimais 
apie garnio atsilankymą, gilti
nės pasidarbavimą. Pramogas 
aprašo dažnai labai plačiai su 
visokiomis smulkmenomis. Il
gi aprašymai daugiausia yra 
nuobodūs ir todėl nelab kas 
juos skaito. Na, o juk kores
pondentui be abejo rūpi, kad 
jo korespondenciją visi skaity-. 
tų, kad tą numerį, kur jo ko
respondencija yra, tiesiog vi
si gaudytų, ypač toje koloni
joje iš kur ji paduota.

Svarbiausia korespondenci
jos ypatybė yra įvairumas, tai 
yra padavimas kuoadugiafeia 
trumpų žinių. Mūs korespon
dentai į tai domos mažai te
kreipia.

Štai paduodame pavyzdį ko
respondencijos, kur yra įvairu
mas:

ta daug kalbėtojų, kiirie-del į- 
vairių priežasčių negalėjo at
vykti. Žmonių buvo tiek, kad 
netilpo svetainėn, buvo susto
ję ant šalygatvių. Neatvykus 
svečiams kalbėtojams, prakal
bo mūsų gerb. kleb, kun. J. J. 
Jakaitis. Dar pirm prakal
bos buvo pamarginimai, dekla
macijos. Po to prasidėjo pra
kalba, publika užsilaikė koge- 
riausia, nors buvo priėję viso
kių.

Dar kalbėjo p-nia Liutkevi- 
čienė apie Raudonąjį Kryžių ir 
ragino moteris, mergaites ir 
vyrus prisidėtu Tai daug pri
sirašė prie Raudonojo Kry
žiaus. Jau manoma, kad wor- 
cesteriečiai pralenks visas ko
lonijas, suorganizuos didžiau
sią skyrių Raudonojo Kry
žiaus.

Worcesteriečiai su parašu 
rinkimu nemano, kad bus kiek 
nors atsilikę. Tik cicilistai su 
“Aušrelės” nekuriais nariais 
plakatus atspauzdinę lakstė po 
smukles ir po gatves, siūlė 
žmonėms. Plakatuose ragina
ma nesirašvti po ta peticija.

Man einant Millbury gatve 
pro smuklę vienas aušrelietis 
V. K. išlėkė iš smuklės, susi
traukęs kaip judošius ir iš po 
skverno ištraukęs plakatų dali
nėjo. Aš užklausiau aušre- 
rliegio kas tie per plakatai. Tai 
jis man nieko neatsakė, tik 
smuko pro duris atgal į smuk
lę. Tai kitas vyras perskaitęs 
tą jų šlamštą padavė man, o 
aš peržiūrėjęs, tai tikrai pa
maniau, jog tai bezdžionvaikių 
darbas.

bų kareivio V. Vaško patrijo- valgio ant to vakaro. Geriau- 
tišką atsiliepimą ir susirašė į sios klo.ics darbuotis ir ant to- 

’ ’ liaus. Patartina kuopai pa- 
sidarbuot kaslink padaugini
mo narių, kad kožnas narys 
atsivestų po vieną naują narį 
prirašyt. Susirinkimai būna 
kožno mėnesio 4-tą nedėldienį. 

Pabudęs.

L. ,Ė. K. skyrių-22 nariai. Pi
nigų sudėjo $7-00.
' Buvo sulošta “Brangus pa
bučiavimas;” išpildė artistai 
iš Newark, N. J.: p-nia M. Bra- 
dūnienė, p-lė B. Vaškevičiutė, 
A. J. Staknis, J. Brazauskas.

Antru atveju kalbėjo J. E. 
Karosas apie SLRKA. org. ir 
apie ALRKM. Są-gą. Nuro
dinėjo reikalingumą prigulėti 
visiems lietuviams krik.-demo- 
kratams prie šių skaitlingų or
ganizacijų.

Deklemavo p-lė A. Butkiutė 
ir Ą. Butkiutė. Buvo aukos 
renkamos. Lėšų padengimui 
surinkta $10.94.

Šie nauji nariai prisirašė į 
LDS- 73 kuopą: J. P. Rauba,
M. Šarkuvienė ir J. Marcinke
vičius, jau yra nariu LDS- 73 
kp. nariai.

Bal. 6 d. 7 į30 v. vakare S. L. 
R. K. A. 200 kp. laikė mėnesi
nį susirinkimą ir prisirašė 3 
nauji nariai. Viso narių jau 
yra Susiv. kuopoje 21.

Bal. 9" d. 7:30 vai. vakare L. 
R. Kryžiaus Skyrius laikė su
sirinkimą. Narių susirinko 
skaitlingai ir kiti užsimokėjo 
metinę duoklę po dolerį. Da 
sudėjo $600. Viso pinigų iž
de yra $13.00.

L. R. K. skyr. valdyba: D. 
Linartienė pirm., M. Stepšiutė 
rašt., P- Mikšis ižd.

Lindeno Jonukas.

ATHOL, MASS.
Bal. 6 d. prasidėjo mergi

noms ir moterims rekolekcijos. 
Tęsėsi tris dienas. Išpažinčių 
klausyti vietiniam klebonui tal
kon buvo atvykęs kun. Čapli
kas iš Worcester, Mass. Apie 
200 moterų ir merginų atliko 
išpažintį. Bal. 13 d. prasidė
jo vyrams ir jaunikaičiams re
kolekcijos. Gan uoliai lanko
mos. Gerb. klebonas pamoks
lus sakė ne tiek sujudinančius, 
kiek pamokinančius.

Dienomis rekolekcijos laiko
ma vaikams.

Parašų rinkimai po peticija 
labai gerai sekėsi. Neteko su
žinoti kiek surinkta, bet su
rinkta daug.

Bal. 13 d. mirė po sunkios 
ligos Gabrėnienė. Su bažnyti
nėmis apeigomis palaidota bal. 
15 d. Paliko vyrą su dviem 
vaikais.

Bal. 22 d. šv. Onos dr-ja ren
gia vakarienę Eagle salėj. Pel
nas skiriamas bažnyčios nau
dai.

Vargo Mergelė.

Reporteris.

SUSIRINKIMAS
kartais pasibaigia gan vėlai ir 
dažnai užeiname į restoraną ko 
nors užkąsti, jei esame alkani. 
Vienok tai labai nesveika, nes 
valgyti prieš gulsiant neužsi
moka.

Bet tai galima pataisyti, jei 
suvalgysi 2-3 kendes Partolos, 
kuri nedaleis užteršti skilvį.

Užterštas pilvas padaro 
kraują nečystu. Tas veda prie 
galvos skaudėjimo, padaro ne
gardu skonį burnoj, baltą ap 
siteršusį liežuvį, žiaukčiojimą 
ir ištižimą viso organizmo.

Partolos kendės prašalina vi
sas tas kliūtis greitai ir gerai. 
Jos gan gardžios ir tinka vi
siems: vyrams, moterims ir 
vaikams.

Visoms lietuvių kolonijoms 
žinoma, kad Partolos reikia 
turėti po ranka visados- To
dėl užsisakykite dabar be ati
dėliojimo.

Pilna dėžė Partolos kainuo
ja $1.00. Norintiems išsiun
čiame šešias dėžės už $5.00.

Adresuokite į:
APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė., 
New York City, Dept. L. 3.

* (155)

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Dykai

Somewhere, No. Mūs koloni
joj darbai pusėtinai eina. Du 
lietuviu P. Jonaitis ir J. Pet
raitis tūlą laiką bedarbiavo, 
bet dabar išvažiavo ant far- 
mų.

Bal. 15 d. P. Koraitis išsiėmė 
antrąsias pilietiškas popieras.

Nuo daug žmonių girdėjau, 
kad velykinis ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
numeris labai patiko. Rimte
snieji- tėvynainiai džiaugėsi 
straipsniu “Lietuvos turtai.

J. Klimaitis sugrįžo iš armi
jos seržantu. Suorganizavo 
30 jaunikaičių ir tris kartus sa
vaitėje daro muštrus bažnyti
nėj salėj.

K. Gaigalas metė rūkymą ir 
jau antra savaitė kai ištveria.

V. Stočkus nustojo skaityti 
laisvamanišką laikraštį, o už
sisakė “Darbininką.”

Bal. 10 d. kalbėjo L. A. B-vės 
sekretorius. Iš pradžios išnie
kino “klerikalus” ir katalikų 
veikėjus, o paskui kalbėjo a- 
pie Lietuvos atstatymą ir ra
gino pirkti B-vės Šerus. Kele
tas laisvamanėlių pirko. Ne- 
dyvai, kad tiek tepelnė, būtų 
daugiau dyvų, jei tokio takto 
žmonės tokiame darbe turėtų 
didesnes pasekmes.

Jono Valio vaikas gatvėje 
bemėtydamas bolę išmušė kai
myno langą. Išdykusio vaiko 
tėvas turėjo užsimokėti $2.00.

T. Kupris liejykloj apsiliejo 
koją ištirpusiu metalu. Ne
galės dirbti per kokį mėnesį. 
Bėdos nematys, nes SLRKA. 
apsidraudęs sveikatą ant $14 
savaitėje-

Po trumpos ligos mirė D. 
Jukna. Buvo blaivas, darbš
tus vyras. Buvo apdraudęs 
gyvastį katalikiškame susivie
nijime ant $1.000. Buvo ne
vedęs. Tai apdraudę ir visus 
sutaupytus pinigus ir Liberty 
bondsus užrašė Tautos Fondui.

AKRON, OHIO.
Pas mus darbai eina gerai, 

visokių dirbtuvių ir išdirbys- 
čių yra, o užvis daugiausia y- 
ra gumos arba roberio išdirbys
tės. Kaip vyrai, taip ir mer
ginos labai geTai uždirba, leng
vi darbai ir čysti. Kas tik 
atvažiuoja išsyk darbą gauna 
Biskutį stubos brangesnės, 
kaip kitur, o pragyvenimas tas 
pats kaip ir visur. Gaila, kad 
lietuvaičių mažai tėra Nese
nai čia lietuviai tepradėjo ap- 
sigyvent. Nežinojo, kad yra 
puikūs uždarbiai. Visi lietu
viai katalikai gyvena sutikime. 
Parapija į trumpą laiką pasi
didino. Gavem darbštų klebo
ną kun. Janušą, kuris smarkiai 
pradėjo darbuotis.

r

SPRINGFIELD, MASS.
Balandžio 6 d. Amer. Lietu

vių R. Katalikių Moterų Są
jungos 48 kuopa surengė pra
kalbas. Kalbėjo p-ni O. Jan
kauskienė iš So. Bostono. Jos 
kalba visiems labai patiko. 
Ragino, kad visos moterys 
prigulėtų prie Moterų Sąjun
gos. Paskui kalbėjo p. Jaru
ševičius kaip gera ir naudinga 
prigulėti prie pašelpinių dr-jų. 
Buvo ir deklemacijų. Biru
tės choras sudainavo Lietuvos 
himną po vadovyste V. Kanc- 
lierio. Paskui visi žmonės 
užganėdinti su prakalbomis 
grįžo namon.

M. T.

Nesakome, kad visos kores
pondencijos pagal šią formą 
reikėtų rašyti. Bet tokių rei
kėtų. Juk kiekvienoj koloni
joj pilna visokių atsitikimų-at- 
sitikimėlių lietuvių gyvenime. 
Tai trumpai aprašinėkite ir at
siųskite.

Rašykite kuodaugiau atsiti
kimų ir kuotrumpiau.

LINDEN, N. J. 
žingsnis pirmyn.

LDS- 73 kuopa buvo surengus 
puikias prakalbas ir su prog
ramų 6 d. bal. 2 vai. po pietų 
Progress Club salėje- Prakal
bos nusisekė, nes žmonių atsi
lankė gražus būrelis, kad visai 
nebuvo tikėtasi, kad Lindene 
randasi tiek lietuvių.

LDS. kp. pirm. J. J. Liudvi- 
naitis atidarė prakalbas su pa
aiškinimu apie šių prakalbų 
tikslą ir apie LDS- 73 kp. sto
vį- *

Kalbėjo J. E. Karosas iš So. 
Boston, Mass. apie darbininkų 
reikalus. Išaiškino gana pla
čiai visą darbininkų judėjimą 
ir kad būtinai reikalinga lietu
viams darbininkams organi
zuotis į takias organizacijas 
kaip Lietuvių Darbininkų Są
junga- ir kvietė visus lietuvius 
ir lietuvaites rašytis prie LDS. 
Kalbėtojo gražus išaiškinimas 
labai užganėdino klausytojus.

Deklemaciją sakė p-lė A 
Lauraičiutė.

Pasakė puikų Genioto mono
logą J. A Tuska, kuris publi
ką gerai prijuokino.

Kalbėjo saržentas V. Vaškas 
iš Nevrark, N. J., tik ką pagrį
žęs iš Francijos. Jo kalba bu
vo apie mūšių laukus ir lietu
vius kareivius, o labiausia jis 
nurodinėjo reikalingumą lietu
viams ameriikečiams mesti vi
sus partijinius/guičus, o stoti 
į milžinišką darbą, organizuoti 
Liet Raudonojo Kryžiaus sky
rius ir paduoti kogreičiausią 
pagelbą Tėvynei * Lietuvai.

DAYTON, OHIO.
Balandžio 10 d. LDS. 69 kuo

pa surengė šeimynišką vakarą, 
kurs buvo gana indomus. Su
sidėjo iš gardžios vakarienės 
ir naudingų prakalbų. Kalbė
tojai buvo trys — du svečiai ir 
vietinis klebonas. Žmonių bu
vo apie 60.

Po vakarienei visi suėjo į 
svetainę, Lietuvos Vyčių jau
nas benas mokinamas ameriko
no, sugrojo porą šmotelių, vi
sus nustebino, kad tokiu trum
pu laiku, o taip gražiai sugra- 
jino. Paskui buvo perstatytas 
ir paprašytas gerb. vietinis 
klebonas kun. M. Cibulskis. 
Pasirodė ant estrados su links
mu veidu ir gražiai pakalbėjo. 
Po jo kalbėjo kun. Janušas ir 
p. Rodavičia iš Akron, O. Pa
baigoj dar kartą kalbėjo' gerb. 
svečias kun. Janušas. Ragi
no, kad kiekvienas lietuvisrir 
lietuvaitė prigulėtų prie LDS., 
aiškino, kad susipratę, susi
vieniję ir apsišvietę darbinin
kai gali pareikalauti geresnių 
gyvenimo sąlygų. Priminė, 
kad kaip tik ir yra darbininkų 
sąjunga, kuri vienija darbinin
kus ir skleidžia tarp jų apšvie
tę, susipratimą.

Užsipelno pagyrimo šeimi
ninkės, kurios padėjo daug 
triūso, kol pagamino taip tin
kamai gardžią vakarienę. Štai 
jos čia yra: R. Gičauskienė, O- 
Kelečienė, K. Dulckienė, Mo
lienė, Sinkevičienė, O. Savic
kienė, M. Kinienė ir M. Gri
niūtė. Negana ką darbu pri
sidėjo, bet kitos dar aukavo

WESTFIELD, MASS.
“Darbininko” No. 33-me til

pusi korespondencija gan ne
maloni, po kuria pasirašė 
“Ne Nikalojus.” Neilgai rei
kėjo laukti — štai ir kita pa
naši pirmajai. No. 13-me “Gar
so” ir gi tilpo panaši pirmo
sioms, ant kurios pasirašyta 
raidė “R.”; panaši mano var
dui. Ant galo “Darbininko” 
No. 34 tilpo kiek juokingas 
straipsnelis ir šis paskutinįsis 
kuodaugiau mane palietė. Po 
ja pasirašyta “Nikalojaus Pus
brolis.” Minėtos korespon
dencijos pridarė tūliems ne
smagumų ir visai nereikalin
gus žmones įvėlė į tą skaba- 
putrą. Prasidėjo spėliojimai, 
kas rašė. Iš pradžios spėta, 
kad rašo vietos gerb. kleb. 
kun. K. Vasiliauskas. Po kiek 
laiko persitikrinta, jog ne ir 
viskas aprimo. Ale kur tau? 
Juk yra varginininkas. Sako
ma jisai turįs laiko ir ganėti
nai pralavintas. “Jo tai ir bus 
tie šposai,” .tarė tie, kuriems 
tie šposai apeina. Vieną va
karą pasklido gandas, kad 
man bus pakaušis apskaldy
tas.” Skaldymų galvos nebi
jau, nes buvau pas vietos tei
sėją ir nusipirkau plieno šal-' 
mą. Antrasis pasikėsinimas 
buvo daug stipresnis; policijai 
pranešė, būk aš turįs revol
verį. Čia ilgai laukt nereikia. 
Gakt ir yra pas mane dėdė. 
Papasakojęs apie dalyką ir 
kas tą “garbingą” raportą da
vė, paprašė parodyti šaudyk
lę. Gerasis dėdė man plačiau 
paaiškino apie šį trubelį ir iš
keliavo.

Ano korespondento aš nei 
teisinsimi, nei girsiu, nei peik
siu. Tai ne mano dalykas. Tik 
Čia noriu patėmyti, kaip tai 
greitai tūli daro prikaišioji
mus ir net grasinimus, neturė
dami nei už juodumą nago pri
rodymo. Prikaišioti ir kerštau
ti ant žmonių nei krislo priro
dymo neturint yra tiesiog kri- 
minališkas darbas.

R. N. Baršis.
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ŠVENTO JONO EVANGELISTO
PAŠALPINĖS DRAUGUOS

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus 2ioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester 6973-W. 

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

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

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

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. ba
landžio 3:30 vai. po pietų.

t

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

BOSTON, MASS.
PIRMUS LnKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

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

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

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. — 0. Kasėčiutė, 
259 Athens Street.

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, T90 Kneeland 

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

135 C Str.

WORCESTER, MASS.
13 d. balandžio buvo užbai

gimas parašų rinkimo po peti
cija. Buvo prakalbos ir kvies- * ilndoiiečiai suprato tąsvar-

Puikiausių LIETUVIŠKŲ AT* 
VIRUČIŲ galima gauti “Darbi
ninko” Knygyne. Turinas už 20 
centų. Agentams duodame nuo
laidą. Užsisakykite.

D-RAS MATULAITIS išvažiavo 
ant studijų į Chicago. Sugrįš bir
želio mėnesyje į Bostoną.

•
MMMMeMMMMMMMMMeMMMMeMMMeMMMMee  
AŠ, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

A JI labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirfnimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstu, nervu ir abelnas spė
kų nustosimas viso kūno, ir buvnn nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rnbežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pageltos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistu, Bitterlo Kraujo valytojo,1 
Nervątona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui mlnė- 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
Išsivali. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmušiu 
mui visų ligų. Bėglu 3 mėnesiu Išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Riteriu, ir po 3 mSnL savo paveiksle pamačiau tokj skirtumu kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras myllstų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Ma
taras:

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 S. Halsted St Tel Canal 6417. Chicago, HL

M MM
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PIRK UŽ $1.00 KNYGŲ G AUSI ŽEMLAPĮ DYKAI.
EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamošaus- 

kaitė (Lakštutė). Knygelė 64 pusi., ant gražias 
popieros. Kewanee, UI. Kaina..................................

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
šė kun. T. Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstyta vi
sokių niekšų darbai ir taip-pat nušviečiama Kata
likų Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai
na ...........................................................................................

KOMEDUĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliūtė. 36 pusi. Kny
gelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi 
šie veikalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas 
norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti 
šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina 

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 1919 m. Iš
leido LDS. Yra vienas iš geriausių patarėjų. Ja
me rasite aprašymų lietuvių organizacijų, viso
kių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo ras- 
ties. 128 pusi. Kaina .................................... '..............

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė
Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsų 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. 

, Patartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina 
PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ. Tai naujoviškiaųsia “Dar

bininko” išleista knygelė, kuri tinka ir katali
kams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tik
tų ir katalikams ir socijalistams. Dailiai išleis
ta, ant brangios popieros ir kaštuoja tik................

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
talikų Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina ... .$1.00 

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno lai
kraščio pradžia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudo
nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera
tas. Parašė J. Kmitas. Puslapių 48. Kaina ....

.25
t

.50

.10

.25

.10

.10

.30i _____

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra 
Dievas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus 
iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų Dievo įsaky
mai? Tą knygelę verta kiekvienam perskaityti. 
Parašė F. V. Pusi. 32. Kaina..................................

MALDAKNYGĖ
PULKIM ANT KELIŲ. Viena iš geriausių ir naujausių 

maldaknygių su įvairiomis maldomis. Tinka jau
nuomenei ir seniems. Ant geros popieros atspau
sta. Išleista šv. Kazimiero Draugijos Kaune. 
Perspauzdino “Darbininkas” 1918 m.

Kaina: 101A Kietais drobės apdarais, raudonais 
kraštais..............................  $1.50

102A Liauniais(Flexible) Immitation dro
bės viršeliais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais.................................. $1.85

1Q2B Toki pat auksuotais kraštais........... $2.00
103A Liauniais (Flexible) skūros apda

rais, auksuotais kraštais, apvaliais 
kampais....................................................$2.50

104B Toki pat juodos moroko skūros ap
darais ....................................................... $3.50

.10
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Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną* “Moore.”

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

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Užsakymus siųsdami adresuokite:

“DARBININKĄ S,”
242 W. Mroadway, So. Boston, Mass.
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Iksas.

Strakauskas ir Feliksas Zalec
kis trumpas prakalbėles paša-Vietinės žinios. SU VISOKIAIS 

SPAUDOS 
DARBAIS 
\KREIPKITtS 

J 
“DARBININKĄ.

ATEIKIT ANT PRAKTIKŲ.
Ketverge, Balandžo 24 die

nų 7:30 vai- vakare Šv. Petro kė.

LIET. RAUDONOJO KRY
ŽIAUS SKYRIAUS SU

SIRINKIMAS.
Utarninke, balandžio 22 die

ną 7:30 vai. vakare Šv. Pet
ro parapijos bažnytinėje sve
tainėje bus Lietuvių Raudono
jo Kryžiaus skyriaus susirin
kimas. Meldžiama visus narius 
ir nares būtinai atsilankyti, 
nes yra svarbių dalykų aptar
ti. Kiekvienam Liet. Raudo
nojo Kryžiaus svarba turbūt 
suprantama, todėl visi tą nau-. 
dingą ir reikalingą įstaigą 
remkime.

Prie Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus gali rašytis visi lie
tuviai ir lietuvaitės; tai įstai
ga grynai bepartvviška. Liet. 
Raudonasis Kryžius rūpinasi 
visų Lietuvos gyventojų su- 
šelpimu, tad visiems Ameri
kos lietuviams reikia jį rem
ti.

Į susirinkimą gali ateiti ir 
nauji nariai prisirašyti.

Nepamirškite šio svarbaus 
susirinkimo.

Ona Jankienė,
Liet. Raud. Kr. Sk. Pirm.

I

“EGLĖ ŽALČIU KARA
LIENĖ.”

parapijos svetainėje bus prak
tika veikalo: “Gyvenimo Ver
pete.” Visi artistai ir artis
tės ateikit į repeticijas paskir
tu laiku.

LDS. 1-mos kp. Komisija.

PETICIJOS SU PARAŠAIS 
PLAUKIA KAIP VAN

DUO.
Parašų rinkime po peticija 

Bostono ir apielinkės lietuviai 
turbūt sumuš visų kitų kolio- 
nijų lietuvius. Į “Darbinin
ką” kasdiena sunešama šim
tais peticijos lapų. Nespėja
ma jų suskaityti.’ Visi stalai 
peticijomis užkrauti. Parašų 
bus netoli 100 000, o tūli sako, 
kad nuo 100.000 dar gera uo
degaitė liks.

Parašų rinkime šių apielin- 
kių lietuviai pasidarbavo šau
niai. Merginos, vaikinai, vy
rai, moterys, kareiviai ir vai
kai'nepraleido gražios progos 
Lietuvos naudai padirbėti.

Lenkai kliudė kur galėjo, 
lenkų kunigai per pamokslus 
išreiškė pageidavimus, kad to- 
Jdą “nevdžienčną sioščycą” 
kaip Lietuva reikia į kalėjimą 
pasodinti. Leido įvairias pas
kalas, bet lietuvių lenkiški 
“barščiai” nenugūzdino ir jie 
kaip mūras įsilaužė į savo ir

Nedėlioję, balandžio 27 die-i kitataučių visuomenę ir rezul- 
ną Šv. Petro parapijos bažny- 
tinėje svetainėje bus gražus L. 
Vyčių 17 kuopos rengiamas va
karas. Išsilavinę ir pasižy
mėję artistai ir artistės suloš 
puikų veikalą ‘ ‘ Eglė Žalčių 
Karalienė.” Prie teatro ren
giamos visų šauniai. Publi
ka atsilankiusi į vakarą ’bus 
pilnai patenkinta.

So. Bostono ir apielinkių lie
tuviams patartina į Vyčių ren
giamą vakarą apsilankyti ir 
pasigerėti artistų gražiu loši
mu.

Teatras prasidės 7 v. vaka
re.

UŽSIDARO “VYSKUPO 
BAŽNYČIA.”

“Tautiečiai” su savo “kir- 
kuže” ant Broadvės taip nusi
gyveno, jog vos 22 parapijo- 
nai liko. “Kunigėlis” ir-gi 
subankrutijo, nes didžiajame 
ketverge jau neturėjo “bažny
tinių” rūbų apsivilkti, tai nei 
pamaldų nelaikė.

Kaikurie bostoniečiai sako, 
kad “kunigėlis” savo “bažny
tinius” rūbus užstatė kokiai 
tai gaspadinei už “burdą.” 
Kadangi dabar pragyvenimas 
brangus. “Tautiečiai” turėjo 
susirinkimą ir nubalsavo 10 
prieš 12, kad bažnyčią reikia 
uždaryti. O “kunigėlis” kai
po'pavasario laike galės eiti 
ožkų ganyti.

“Tautiečių” Draugas.

Utaminke, bal 22 d., bus ge- 
nerališka repeticija teatro“ Pa- 
locius Ežero Dugne.” Todėl 
visi aktoriai būtinai turi atei
ti lygiai 8 vai vakare.

Režisierius.

Pranciškus Strakauskas Šv. 
Jono Seminarijos Brighton, 
Mass. klierikas Velykų atosto
goms atvyko pas savo tėvus į 
So- Bostoną, kur praleis 9 die
nas. Po to vėl grįš į Semina
riją.

Telefonisčių streikas laimė
tas. Naujosios Anglijos tele
fonistės streiką laimėjo. Algų 
jonas pakėlė ir kitus jų reika
lavimus išpildė. Kaikurie te
lefonisčių reikalavimai, tiesa 
susiaurinta, bet, aplamai imant, 
jos viršų gavo ir džiaugiasi da
bar iš savo pergalės. Telefo
nisčių vienybė ir susitarimas 
visų jų darbų apvainikavo.

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 vienų sykį.
” tris sykius

.50c. 
$1.00
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

GAVOME LAIKRAŠČIŲ 
IŠ LIETUVOS.

Šiuo tarpu gavome glėbį lai
kraščių iš Kauno. Indomesnes 
žinias perspauzdinsime. Prašo
me agentų ir mūsų prietelių 
platinti “Darbininką” uoliai, 
nes žmonės iš jo gauna naujau
sių žinių iš Lietuvos.

Subatoje lietuvių parodoje iš 
kišenės pražuvo laikrodėlis, la- 
ketas ir retežėlis vertės 85 dol. 
Ant jų buvo dvi raidės J. N. 
Jeigu kas sužinotų ir praneš
tų arba sugrųžintų, gaus dova
nų $15.00.

John Uavickas,
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

AUŠROS VARTŲ M. D.
DRAUGYSTĖS VALDY

BOS ADRESAI.
ATHOL, MASS.• ■ »

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

VICE-PIRM. — J. Stonis,
23 Charles Pi., Athol, Mass. 

PROT. RAŠT. — A. Rolls,
23 Charles PI., Athol, Mass. 

FIN. RAŠT. — V. Matulis,
IVindsor House, Athol, Mass. 

TREČIAS RAST. — 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 Vartą M. D. Draugija laiko 
susirinkimus kas pirmą utarninką mė
nesio 7:30 vaL vakare savo svetainėje, 
Oak St., Mass.

ATĖJO “IŠEIVIŲ 
DRAUGAS.”

‘ ‘ Darbi ninko ” ofise galima 
pasipirkti “Išeivių’ Draugo” 
Škotijos lietuvių leidžiamo. Da
bar atėjo naujas numeris su 
daug indomių žinių. 1

BARBERNĖ IR MAUDYNĖ.
Pranešam visiems AVorceste- 

rio lietuviams, kd mes atida
rėm naujoje vietoje barbernę ir 
maudynę po No. 26 Ward St. 
Toje vietoje jau senai buvo rei
kalinga. kur būtų galima sy
kiu nusimaudyti, nusikirpti ir 
nusiskusti. Duodam rankšluo
sčius ir muilą. Valandos pa
prastomis dienomis nuo 8 ryto 
iki 9 v. vakare. Pėtnyčiomis ir 
subatomsi nuo 6 ryto iki 12 v. 
nakties. Nedėliomis uždary
ta. Užlaikome švariai. Kvie
čiame visus IVorcesterio lietu
vius atsilankyti ir savo drau
gams pranešti, o užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti. . 
D. Mažeika ir A. Barkauskas 
26 Ward St., IVorcester, Mass.

Pranas Šivickis iš New-Yorko 
Velykų šventes praleido pas 
pp. Gudus So- Bostone. Ve
lykų vakare kalbėjo Marijos 
Vaikelių surengtame vakare. 
Balandžio 21 dieną aplankė- 
“Darbininko” Redakciją ir pp. 
Šajefkus. Iš Bostono į New 
Yorką grįžo balandžio’21 d. va
kare.

Farmos Farmos.
<1

LIBERTY BONDSUS

priimu už pilnus 50 dolerių. 
L. A. B-vės atstovas, 
P. BARTKEVIČIA, 
877 Cambridge Str., 
E. Cambridge, Mass.

ratai pasirodo puikūs.
Netrukus parašų rinkimo ko

misija paskelbs viso darbo pa
sekmes.

YANKIŲ DIVIZIJOS 
PAGERBIMUI.

Suv. Valstijų armijos 26-ta 
divizija, kuri atsižymėjo šau
niausia Prancūzijos karės lau
kuose, beveik iš vienų Mass. 
valstijos vyrų susidėjo. Ji
nai dabar sugrįžo į Ameriką 
ir yra demobilizuojama dali
mis Camp Devense. Bostonas 
Tankių Divizijų rengiasi iškil
mingai pagerbti. Balandžio 
25 dieną Tankių Divizija mar
šuos Bostono gatvėmis. Tūks
tančiai žmonių tą dieną išsipils 
ant gatvių Massachusetts did
vyrių pažiūrėti. Iš kitų mies
tų daug suvažiuos. Tai bus 
negirdėta ir nematyta iškilmė.

Bostonas išanksto prie tos iš
kilmės puoštis pradėjo. Gat
vės dabinamos vainikais, ža- 
liumynais ir įvairiausiais pa
rašais, kurie parodo, kur Tan
kių Divizija atsižymėjo, ko
kiose vietose*vokiečius priver
tė trauktis atgal ir jiems už
davė mirtiną smūgį.

LENKBERNIAI.
“Darbininko” Redakcijai 

pranešama, kad tūlas So. Bos
tono neva veikėjas balandžio 
12 ir 13 dienų po gatves varė 
agitacijas, kad po peticija ne- 
sirašytų. To “paukštuko” 
vardą žinome ir kaip patirsi
me, kad jis ištikrųjų taip darė 
paskelbsime visuomenei. Lai 
lenkbernį prie gėdos stulpo pri
kala.

Gal nabagui lenkų agentai 
svaigalais akis užpylė, kad ju- 
došiškai Lietuvą parduoti no
ri.

I ....
zijoje ir lietuvių randasi geras 
būrys. Būtų malonu iš jų pa
čių patirti, kaip šiai divizijai 
sekėsi kariauti už pasaulio de
mokratizmų.

NEGRAŽUS DARBAS.
Tūlas vaikinas lietuvis Ver

bų Nedėlios ryte apie 5 valan
dų pasivadino į savo kamba
rį viešnių.

Jinai buvo svetimtautė, tai 
susikalbėti negalėjo, tik ant 
piršti} rodėsi ir viens už kito 
sveikatų (good luck) skysti
mėlį traukė. To gėrimėlio 
netrūko.

Nabagas nei nepajuto, kaip 
dėdės pradėjo jo kambarį ata
kuoti. Vaikinas paleido į po- 
licijantus šūvį, bet nepataikė. 
Dėdės nugabeno nabagų į šal
tųjų, draugams užstojus buvo 
paliuosuotas.

Seredoje buvo teismas. Už 
šovimų $5000 pabaudos užsi
mokėjo. Už svetimų moterį ir 
pasiryžimų nušauti policmonų 
“Jury” teismas daugiau pri
dės, 
kiek 
ja.

Supras dabar vaikas 
“tuntas bėdos” kaštuo-

x Reporteris.

Pereitų pėtnyčių darbe pati
ko nelaimė Pranciškų Puodelį. 
Krito iš augštumos ir labai su
sitrenkė. Buvo nugabentas į 
ligoninę ir ten greit mirė. Pri
buvusi ligoninėn žmona jau 
nebuvo prileista. An. P. Puo
delis buvo doras žmogus, uolus 
katalikas. Buvo meistravas 
žmogus ir mylėjo dailę, dainas, 
muzikų. Turėjo iš medžio iš- 
drožinėjęs dailiškų daiktų. Per 
gavėnioj buvusias misijas atli
ko išpažintį iš viso gyvenimo. 
Paliko žmonų, dvi dukteri, vie
nų sūnų ir du švogeriu p. Mi- 
kolų Venį ir p. A. Latvinskų. 
Su bažnytinėmis apeigomis pa
laidotas panedėlvje. Prigulėjo 

ie šv. Kazimiero ir Šv. Petro 
dr-jų.

MARIJOS VAIKELIŲ 
VAKARAS.

Balandžio 20 dieną Velykų 
vakare Šv. Petro parapijos sve
tainėje buvo Marijos Vaikelių 
vakarėlis, kuris susidėjo iš gra
žaus ir įvairaus programėlio. 
Dainos, deklemacijos, muzi
ka, driliai ir teatrėliai visus 
į vakarą atsilankiusius pilnai 
patenkino. Viskas atlikta gy
vai ir užimančiai. Bostono lie
tuvių vaikučių tarpe randasi 
daug su dideliais gabumais. 
Su laiku iš jų galės išsidirbti 
stambūs talentai įvairiose ša
kose.

Reikėtų tėvams pasirūpinti 
savo vaikų gabumus auklėti 
tinkamoje linkmėje, kad jų ne
užleisti, bet kuodaugiausia 
praplėsti.

Marijos Vaiktlių vakaro piL 
nas programas ir dalyvavusių 
jame vaikučių vardai tilps se
kančiame “Darbininko” nutne- 
rvj. Iš vyresniųjų programe 
dalyvavo p-lė Zosė Gurkiiutė, 
kaipo vakaro vedėja, gi kun. 
K. Urbanavyčius, Franciškus

Tik vien farmos lošia 
puikią rolę.

Tai-gi mielas skaitytojau 
apgalvok, gal ir jūs būsite lai
mingesnių nusipirkęs farmą, 
negu kur mieste stubą, o po 
tam badauti. Farmeriai ne
kenčia bado ir jie neturi boso 
ant savęs. Farmeris visuomet 
linksmas su savo šeimyna va—J 
sąrą ir žiemą. Vasarą links
mą pažiūrėjus ant laukų, kaip 
puikiai viskas auga, o žiemą 
linksma kad pilni tvartai gy
vulių, pilnas svirnas duonos na, 
o ko daugiau reikia žmogaus 
gyvenime. Žmogus kasdien 
namieje džiaugiesi sykiu su vi
sa šeimyna ir nereikia bėgt 
tamsoje į darbą ir iš darbo ir 
būti paskirtą laiką, nežiūrint 
ar sveikas ar sergi. Nedirb
si, nevalgysi. O ant farmų 
to pavojaus nėra. Tai-gi ger
biamieji lietuviai, norėdami 
pirkti farmą, atvažiuokite pas 
mus ir nusipirkite sau puikią 
ūkę tarpe savo brolių lietuvių. 
Vieta apgyventa lietuviais ir 
mes turime parapijas ir drau
gijas. Mūsų vaikai žaidžia 
lietuviškai, lošia teatrus ir tt. 
Taip-gi yčia mes katalikai turi
me sutverę draugystę Šv. Anta
no, kad apsaugoti lietuvius per
kant'farmą nuo visokių netei
singų agentų ir skriaudikų. 
Mes parduosime puikią farmą 
koteisingiausia be skriaudos. 
Padarysim gerus raštus, Žo
džiu sakant, patarnausime jūsų 
reikale veltui. Tai yra tiks
las draugijos šv. Antano Cus- 
ter, Mass. Ši draugija turi 
daug farmų ant pardavimo. 
Anglai matydami kad mes par
duodame daug farmų, tai jie 
daugiau atėję mūs prašo, kad 
parduotame jų puikias far- 
mas. Mes norime kad tos vie
tos būtų apgyventos lietuviais 
ir kad visi svetimtaučiai palik
tų puikias ūkės su puikiais bu- 
dinkais ir sodnais, mašinomis 
ir gyvuliais. Dabar laikas 
pirkti fatmą. Atvažiuokit, ar
ba norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės prie šv. Antano 
draugijėlės, Custer, Mich-

Custer, Mich. lietuvių mies
telis guli ant kelio bėgant iš 
Grand Rapids, Mich. Į Luding- 
toną tik 11 mylių. Į rytus nuo 
Lucfingtono mes čia Custer’yj 
turime visokių produktų mar- 
ketus. Taip-gi pora anglų pra
šė mūs parduoti Custer’yj jų 
Storus. Jeigu kas norėtų bū
ti tarpe mūs biznierių, galite 
atsišaukti. Mums reikia turė
ti savo tautos kelias krautuves., 

Kas važiuosite į Custer,! 
Mich., pasiklauskite kur gyve- Į 
na Chas Daunoras, tai jums pa- 

i rodys, nes ponas Daunoras gy
vena pačiame mieste ir yra šv. 
Antano draugijos viršininku.

CHAS DAUNORA,
Box 7, Custer, Mich.1

i

Siutai Siutai

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

| PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau- 

į | 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, Siūtų, Skrybėlių, Čeve- 
” rykų sulyginant jąją-vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pei
lį nysime remdami savuosius.

y Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.
Čeverykų kainos nuo 84 iki 810.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

I S. H. HARRISON CO. u
B 662-672 Washington St. Boston, Mass. <į

Kampas Beach St. j!
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Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino 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 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.

jį
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AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 
kaip naujus.

Jeigu turite sieninį laikrodį ir 
i dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS, 
12 Rock St., Pittston, Pa.

Reikalingas Hetuvis BAR- 
BERIS. Darbas vakarais ir 
subatomis. Atsišžtukite 215 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.
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Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedslloml* 
ano 10 vai. ryt* 
liti <▼*!. vakare.

f

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

Galima susikalbėti * lietumszbai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PARSIDUODA FARMA
Devyni akeriai dirbamos žemės, 

visas juodžemis su moliu, viskas 
gerai auga, per vidurį farmos u- 
pelis bėga, yra žuvų, 2 akerei pie
vos, 25 vaisingi medžiai, 6 kam
bariais namas su visais imprumen- 
tais, tvartai, vištininkai, daržinė, 
vežimai, visi farmų įrankiai, ark
lys, karvė, kiaulės, vištos, antys, 
žąsys, karų lainės, aplinkui daug 
miestelių ir fabrikų, netoli Bosto
nas ir gelžkelio stotis. Platesnių 
žinių kreipkitės per laišką. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos. Kaina $4300.

MR. JOHN ANDRIUŠIS,
South Franklin St., Box 16, 

Holbrook, Mass.

Parsiduoda beveik naujas AU
TOMOBILIU visiškai pigiai. 
Kreipkitės pas:

JACKUS STAKEVTČIA,
39 Thomas Park, S. Boston, Mass. 

(3-rd floor)

■M

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kronikomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nėvirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ka
inose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojai) 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 betikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbės 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR. GIBBS
Washington 8tn arti Boylston St., pirmos durys nuo

Teatro. BOSTON, MASS.

DIDELĖ FARMA.
115 ąkrų apie 50 dirbamos že

mės, kita girios ir ganyklos, a- 
pie 1000 kortų stačių malkų, 5 kar
vės, 3 arkliai, 3 paršai, vežimai ir 
kiti farmos įrankiai, 9 kambarių 
stuba, banė, ir kiti budinkai, van
duo iš šaltinio teka paipom į sta
bą ir į banę, ant gero kelio, 3 my
lios į miestuką, 9 mylios į didelį 
miestą Lowell, Mass

Šita farma reikalauja gero ū- 
kininko.

Kaina tik $6000.
A. ŽVINUILAS,

26 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyno. ' G7do viaokiaa Hga.
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskirta Akinio..

419 Boylston St, Boston, Mass.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
O-11 RYTC
2-4 PO PIETŲ

e-8 VAKARE

Jefferson st, 
NEWARK. N. 4.
Telefoną. 9268

Markei

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostl, ji padarys veidą 

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

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

Bell Phone Dickinaen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread St., Plūiadeiphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NadeKeo^ iki 4 no pttta. •

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

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, iš- Į 

simokinimas notų 8 lekcijos bei 
mokytojo visiems instrumentams 
i? dainavimui. Knyga $1.50 par
duodu už $1.00. Reikalauju agen
tų, duodu didelį nuošimtį.

G. A BARONAS,
Bodo, Pa.

JUS GALITE SULAIKYTI j 
PLAUKU SLINKIMĄ. į 
Dermafura aulalka plinka alink!- r 

m*, praialina pleiskana*, niežėjimą <S 
odos sralvos, augina plaukas priduoda į 
ma jėms reikalinga malsta.

Dermafuira padarys kad Juaū plaa- 
kai boa tankus žvehios ir skaistus. |

Oda Jusū galvoje bus tyri, pleis- Į 
ksnoa iinyks ant visados ir plaukai 3 
nepilnas daugiaus! f

Reikalaujant prisiusime Jum pafc. f 
ta suvis dykai ilbandymui sampala. S 

Prišlapkite K e. stampomis peniom | 
tim’o IMu. gausi iJbandymai dežiute I 
Dermafaroe ir broiiora.

ARGU- SPECIALTIES CO. 
BOI 37. PHILADKl-PMIA. PA. S
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