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LIETUVOS ATSTOVAI 
KITOSE VALSTYBĖSE.

New Yorko uoste buvo užsi
degęs valdžios transportas 
DeKalb. Sudegė viršus iki 
vandens.

Plieno dirbtuvių savininkai 
skelbia, jog streikas ją mažai 
teliečia Sako, jog retai kur 
trūksta plieno dirbtuvėms dar
bininką.

Italijos parlamente 289 bal
sais prieš 124 atmesta rezoliu
cija, pripažįstanti Rusijos so
vietą valdžią.

Trys laivai gabenusieji ang
lis iš Norfolko į Bostoną užėjo 
ant seklumos. Laivai apdužo. 
Bandoma/ išgelbėti laivus ir 
anglis.
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KAUNO ŽINIOS.
Kaune 1 lapk. mirė.

Kaune. Nesijungs.
!ji tekėtą sau pamažu.*"

Nevesk lenkes.

Detroit, Mich. — Lenkas 
Ladukowski suareštuotas. Pas 
jį policija užėjo slaptą svaiga
lą bravorėlį. Rasta virš 150 
galioną degtinės.

Kretingoje. Žmonės labai 
piktinasi, kad žydai pardavi
nėja kataliką maldaknyges, 
šventąją paveikslėlius, sako 
net rožančius!.. Nejaugi Kre-
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APLANKĖ KAUNĄ.
Pereitos nedėlios laidoje 

New York Times indėjo ilgą 
korespondenciją apie Ameri
kos Pabaltiko komisijonie- 
riaus Gade ir Anglijos komisi- 
jonieriaus pulk. Tallents atsi
lankymą Kaune. Kelionė at
likta automobiliu j e ir buvo la
bai varginga, nes keliai pur- 
vyni ir automobilią tekiniai 
grimzdo purvan iki stebulią. 
Rašo, jog Kaune buvo labai 
viešingai priimti Lietuvos pre
zidento ir Lietuvos valdimn- 
ką. Po to aprašoma labai pla
čiai apie lenką puolimus ant 
Lietuvos ir lenku intrigas Lie
tuvoje.

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAS.
Gavom nuo Kapt. Bielskio iš 

Londono sekančio turinio kab- 
legramą:

Mūsą kariuomenė netoli 
Joniškią suėmė šimtą pen
kiasdešimts o užmušė tris 
šimtus vokiečią. Mūsą nuo
stoliai, trisdešimts užmuštą 
ir šimtas sužeistą.

Liet. Egzek. Komitetas. 
Per M. J. Vinikas.

DORPATO KONFERENCI
JA PERTRAUKTA.

Stockholm. — Konferencija 
tarp Pabaltiko valstybią ir 
Bolševiką valdžios pertrauk
ta iki šio mėnesio pabaigos.

Liazonov, premieras šiaur
vakarinės Rusijos valdžios iš
važiavo į Paryžią ir ten žadąs 
patarti pripažinti Finlandijos 
ir Estonijos neprigulmybę.

Bolševiką spauda skelbia, 
jog iš Indijos atvykstanti Ma
skvon misija. Dabar ji jau pa
siekus Samarą.

Anglijon keliaujant Franci
jos premieras Clemenceau nu
silaužė šonkaulį. Bet iš pra
džios apie tai nebuvo leista 
skelbti. Atlikęs Londone vi
sus reikalus, sugrįžo Pary
žiun ir pasišaukė Dr. Truffer, 
kurs pereitą vasarą jį gydė, 
kuomet buvo pašautas. Dabar 
nelaimė atsitiko ant laivo. Jo 
laivas susimušė su kitu ir pre
mieras, būdamas ant denio, 
griuvo ant geležinią grotą. Su
sibraižė krutinę ir išsilaužė 
šonkaulį.

Berne — Lietuvią valstybės i 
atstovu yra dr. Šaulys, rašt. ' 
Cižikauskas. Čia gyvena p-lė 
Leonaitė, ex-ministro duktė, 
ir lanko vietinį universitą. ••

Lausannoje — gyvena Lie- : 
tuvos prezidento žmona su sa- < 
vo sūnum ir seserim p-le Cho- 
dokauskaite. 15 dieną lapkri
čio čia atvažiavo p. M. Yčas. 
Netrukus visi išvažiuoja į Lie
tuvą. Informacijos Biuras 

j baigiamas likviduoti. Jo ve- 
! dejas kun. Steponaitis jau už
sirašė į Fryburgo universitą ir 

i netrukus tenais išvažiuos baig
ti savo mokslą. Lausannoje 
laikinai gyvena kun. Tamo
šaitis ir p. Šalkauskas. Juodu i 
ruošiasi prie kvotimą filiozofi- 
jos daktaro laipsniui ir kitą 
mėnesį išvažiuos į Fryburgą 
laikyti minėtą kvotimų.

Fryburgas—Vietinį univer
sitą lanko 12 lietuvią studentą, 
kurią tarpe yra 5 merginos,: 
neskaitant 3 asmeną, gyvenan
čią tuom tarpu Lausannoje.1 
Viso narią studentą draugijo- i 
je “Lithuanijoj” yra 15. Be 
studentą, tenais dar esama 4 
kolegistą, ją tarpe viena mer
gaitė, būtent Lietuvos Prezi
dento duktė, kuri mokosi Se
serų Uršuliečią . pensijonate. 
Kiek teko girdėti Fryburgo 
studentai dar laukia 3 naują 
studentą iš Lietuvos. Matyt 
Fryburgo universitetas netru
kus taps Lietuvos universite
tu.

Kun. J. Dobužis gyvena La 
Rochelle, Prancūzijoj; 13 die
ną lapkričio sustreikavo laivo 
darbininkai, kuriame sukrauti 
supirkti Lietuvai daiktai. — 
Klimas liekasi prie Valdemaro 
— M. Yčas buvo paskirtas į 
Suv. Valstijas atstovu, bet at
sisakė. Jo vietą užėmė A Vi
leišis.

Scranton, Pa.—12 metų am
žiaus vaikas Harry Jenny, bu
vo motinos nubaustas už ne
klausymą eiti krautuvėm Vai
kas pasigriebęs peilį, smeigė 
šonan ir galas peilio pasiekė 
širdį. Vaikas tuoj mirė.

Naujosios Anglijos kuro ad
ministratorius Storrow išva
žiavo į Washingtoną tartis a- 
pie anglių stoką toje apygar
doje. Tarsis su geležinkelių 
administratorium Hine.

Berline vėl pradėjo eiti Rau
donoji Vėliava, spartakinią 

' organas. Rašo, jog dabar rei
kia užsi ‘ ‘
girti ‘ 
tai mes it

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams............................$3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams..........$4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Karmėlava (Kauno apskri
čio). Už poros mylią nuo Kau
no yra bažnytkiemis Karmė
lava dideliai nukentėjęs nuo 
karo. Miestelis ir bažnyčia su 
visais triobėsiais nudegė, ne
turtinga parapija taip-gi dali
nai nudeginta. Žiauraus karo, 
o gal žiauresniąją dalininką 
padarytuosius degėsius sunku 
atstatyti. Iki šiolei karmėla- 
viečiai garbino Dievą iš mo
kyklos pasidirbinę ankštutę 
bažnytėlę ir kleboniją. Var- 
gais-negalais medžiaga suve- 
žiota. Neturi kito išėjimo, 
bažnytinis komitetas sumano 
siąsti auką rinkti. Lietuviai- 
-katalikai visuomet buvo jaut
rūs dėl nelaimingąją, turi bū- 

iti ir karmėlaviečiai katalikai 
i ras užuojautos . M-lis.

Prie Vatikano — Kun. kan. 
J. Narjauskas; sekret. Mačiu
lis.

Suvienytose Valstijose — 
Antanas Vileišis ir Kazimie
ras Bizauskas.

Prancūzijoj — Milošas ir 
kun. dr. P. Bielskus.

Anglijoj 
vičius.

Vokietijoj — kum dr. Puric
kis ir adv. Penkaitis, rašt.

Šveicarijoj — Dr. Šaulys, 
rašt. Cižikauskas.

Danijoj — J. Savickas.
Švedijoj — J. Augštuolis. 
Latvijoj — Dr. J. Šliupas.

Virbalio miesto valdybos 
pirmininku yra Vladas Navic
kas.

Klebonu yra kun. P. Naujo
kaitis.

Kun. Bulvičius ’perkeltas į 
Aleksotą.

Naują šeimyną apsireiški
mas:

Vladas Navickas vedė Kon
stanciją Balandžiutę.

Vincas Paniška—Aleną Va- 
baliutę (Daugelaičią).

Konstantas Gavėnas atėjo į 
žentus į Daugelaičius, vesda
mas KVabaliutę.

J. Kaunas-Mickevičius vedė 
Magdaleną Balandžiutę.

Virbalyj 29 d. spalių įvyko « • • • « • « •

RUDENYJE BAŽNYČIAS 
BELANKANT.

Ruduo lankymui pasitaikė 
gražus ir saulėtas. Žaliumais 
apipinti vartai, vainikų virti
nės ir gėles puošė visą kelionę. 
Tik užkritus šalnoms ir Į galą 
kelionės pradėjus lynuoti gro
žė bent kiek sumažėjo, bet ne
išnyko.

Rudenį aplankyta 30 bažny
čių — kelionė pradėta Šidla- 
voj, aplankyta Raseiniai, Erž
vilkas, Tauragė, Kražiai, Kel
mė ir kitos aplinkinės bažny
čios, užbaigta gi Tytavėnais.

Žmonių minios nuo stebuk
lingos Šidlavos stiebiesi per 
pusantro mėnesio, kad pama
tyti savo Ganytoją ir pasemti 
teikiamų malonią:—vienų su
tvirtintų pri skaitoma virš 35,- 
000 asmenų.

Nenagrinėjant smulkmeną, 
veizint į tikinčias minias, pali
ko įspūdis kad jos eina prie 
naują gyvenimo formą, skin
damos sau skaistesnį gyveni
mo kelią.

Giliai gludėjusi ir ilgai pri
spausta tautos dvasia veržiasi 
aikštėn ir puošia jos gyveni
mą naujais spinduliais.

Gryna, graži bočių kalba 
skamba klebonijose ir veik vi
sose bažnyčiose.

“Nesmertelni,” “macni,” 
“griešni,” “žyvatai” sprunka 
it šikšnosparniai iš po globos 
net konservatyviausią klebo
ną, anot kurią su šiais barba- 
ryzmais turėjęs išnykti ir tikė
jimas.

Daugely parapiją žmonės i- 
ma rūpintis savos parapijos 
gyvenimo tvarkymu: tveriami 
parapijos komitetai.

Draugijinis gyvenimas tryk
šta kaskart stipresne srauja ir 
šiandien jau sunkiai beatrasi 
parapiją, kur nebūtą vienos- 
-kitos organizacijos.

Draugiją atstovai, mūsą 
liaudies sūnūs, užima garbin
gas vietas klebonijose.

Pažangesnieji mūsą bajorai 
ir dvarponiti nesidrovi ją 
draugystės, k. a. Reseinią, Ty- 
tavėną klebonijose ir kitur jie 
buvo regiami.

Bet daugelis mūsą bajorą, 
apsunkintą persenusią tradici
ją, dargi svetimą, našta, jau 
nespėja eiti su jauna lietuvią 
karta ir apleidžia savo vietas 
net klebonijos atvykti ar tai 
dėl blogo oro, ar dėl kitos 
“svarbios” priežasties, ar dėl
to kad atsimena vyskupo in- 
gresą (“Jeszcze ingress jego 
pamiętamy,” atsakė vienas 
dvarponis klebonui pakvies
tam jį pietą klebonijon).

JL

sirgęs, a. a. Tadas Daugirdas, 
Valstybės Archajologijos Ko
misijos pirmininkas, Lietuvos 
praeities tyrinėtojas ir daili
ninkas. Laidoti išvežtas 7 lap. 
Ariogalon:

— Kaune išlipyta paragini
mai bežemiamiams 
ir mažažemiams ra
šytis prie žemės gavimo. Ra
šytis gali nurodytose vietose 
Kauno ir apylinkės apskrities. 
Žemdirbiai turintieji nedau
gi aus 5 margą (tris deset.) ir 
bežemiai iš žemės gyvenantie
ji-

Visoje Lietuvoje, kaip pa
rodo valdžios surinktos žinios, 
žemės norėtą gauti beveik vi
si bežemiai (95-99 nuoš.) ir be
veik visi mažažemiai (92-98 
nuoš.) ir tai beveik visi nuosa
vybėn ilgesniam išsimokėjimui 
(97-98 nuoš.). Grynais pini
gais mažažemią ir bežemią no
rinčią pirkti tebuvo 1-2 iš šim
to ir dar mažiau amžinai nuo
mai (činšui) pasiimti. Norint 
visus bežemius ir mažažemius 
patenkinti neužtektą diedsnią- 
jų dvarą, net irtJJOdes^-ūkius 
ir kiek smulkesnius užgavus. 
Čia jau turės mums padėti, 
kaip teisingai rašo “Lietuva,” 
šalies pramonė.

Kauno Liet. Kat. Moterį} 
Draugijos šaukiamas lapkri
čio 16 d. 1919 m. visuotinas su
sirinkimas Rotušės aikštė No. 
4, 3 v. p. pietą. Neįvykus su
sirinkimui lapkričio 16, šau
kiamas antras lapkričio 17 d. 
ten pat 5 v. p. p., kurs skaity
sis teisėtu nežiūrint į atvyku
sią narią skaičią.

Dienotvarkė:
1. Kongreso nutarimą pra

nešimas. 2. Kauno L. K. M. 
Dr-jos darbuotė. 3. Įstatą skai
tymas. 4. Perrinkimas valdy
bos. 5. Revizijos Komisijos 
pranešimas. 6. Sumanymai.

L K. M. Dr. Valdyba.

sileidę Lietuvos kareiviai, bet 
vienas kitas ištvirkėlis gali 
greit pagadinti visą kuopą. 
Todėl dori vaikinai, prigulėję 
dar prie jaunimo kuopą, krik-1 
ščionią organizaciją, turi ne- (

Pasivėlina pašto siuntiniai, 
laikraščiai, laiškai, pastaruo
ju laiku vėl gan dažnai. Čia 
kalta betvarkė, kurią dro nuo 
Radviliškio gelžkelio ir toliaus 
visuose Žemaičiuose vokiečią 
ir rusą kareiviai valkatos, tai
pogi kuro trūkumas gelžke- 
liuose ir kitokie šią dieną var
gai.

DARBININKŲ KON
FERENCIJA.

Washington, D. C. — Vado- 
leisti panašią begėdysčių, plė- [ vaujant Amerikos Darbo Fe- 
šimu savo tarpe ir pasileidę- deracijai buvo visuotina darbi- 
lius drausti, vyriausybė gi tu- Į ninku konferencija. Svarbiau- 
ri juos bausti. Todėl reikia ir * si nutarimai yra tai tie, kad 
patiems doriems mūsą karei- Į nejungti Amerikos Darbo Fe- 
vėliams palaikyti kariškąją • deracijos prie besitveriančios 
drausmę, vyresniąją privengi-. Darbo Partijos ir apvalyti Fe- 

■ deraciją nuo bolševiką ir aido- 
blistą.

mą, sąžiningą pildymą savo 
pareigą. Lietuvos kareiviai 
tokie pat yra piliečiai kaip ir 
visi lietuviai, todėl turi tokią 
pat įstatą teisybės, doros pri
silaikyti, kaip ir visi žmonės, 
o nemanyt būk kareiviams nie
ko nereikia žiūrėti. Žmonėms 
taipojau nereikėtą pasileidė
liams kareiviams pataikaut, 
perkant iš jąją kariškus dra
bužius daiktus, slepiant pabė
gusius nuo fronto. Tokią niek
šą netikt nereikia slėpti bet 
kuogreičiausiai su milicijos 
pagalba pristatyt atgal tarnys- 
tėn, kur už prasikaltimą turi 
būti veik nubausti. Vieni tė
vynės mylėtojai ją gindami 
deda savo galvas, sveikatą ka
ro lauke, kiti gi niekšai slaps
tosi ir tyčiojasi iš savo drau
gi}! Išdykėliai, niekšai ir par- 
davikai turi būti naikinami iš 
kareivią ir žmonių tarpo. Rei
kėti} ir karininkams saugotis, 
kad nepapiktinus kareivią ne
priderančiu pasielgimu.

PATRIARKAS PRIPAŽINO 
BOLŠEVIKŲ VALDŽIĄ.
Rusijos pravoslavą Bažny

čios galva patriarkas Tichonas 
išleido encikliką, kurioj pripa- 
žinama bolševiką valdžia. Į- 
sako tikintiems pildyti bolše
viką valdžios įstatymus. Iš 
pravoslavu dvasininką susida
rė grupa, kurios programų bus 
darbuotis su bolševiką valdžia, 
aiškinama sovietą valdžios žy
giai ir kova prieš reakcinius 
dvasininkus.

KAZOKŲ KRAŠTE.
Gen. Denikin išardė Kubano 

kazoką armiją ir ją žemėj į- 
steigė diktatūrą. Tuo tarpu 
Juodąjį} jurią valstijos ūkinin
kai pasiskelbė neprigulmvbę, 
nutarė paduoti ranką Deniki- 
no nuskriaustiems kazokams 
ir prašyti paramos iš Maskvos.

Lietuvių kareiviai ima tvirk
ti, užsikrėsdami senuoju ru
siškuoju pasileidimu. Sako li- 
gonbučiuose daugiaus esą ser
gančią kareivią biauriomis li
gomis, negu sužeistąją. Ne
seniai “Ziem. Kow.” buvo til- 
pus žinutė, kad vienon krautu- 
vėn įėjo būrelis naujoką, ly- 
džiamą vieno kareivio ir api
plėšę krautuvę pabėgo. Apie 
panašius plėšimus, užpuolimus 
ir net ant kelią pastojimus 
pareina žinią iš kaikurią Lie
tuvos vietą, kur stovi lietuvią 
kariuomenė. Iš Pagelažės ne- 
persenai mums skųstasi, kad 
tenai sustojus nakvoti lietu
vią kuopa ir ėmus šaudyt po 
laukus žmonią gyvulius, plėš
ti po namus kas patiko. Ma
tyt to amato pramokta'nuo vo
kiečią chuliganą. O kokie 
keiksmai, blevyzgojimai šlyk-

Vabalninkai seniau 
garsūs po laikraščius žiniomis 
apie savo veikimą, bet per ka
rą tasai veikimas buvo labai 
prislėgtas. Dabar nuo rugsė
jo mėnesio čionai vėl ėmė gau
tis visokią draugiją veikimas. 
Atgijo “Blaivybės” draugija, 
kurios valdybon pririnkta 3 
nauji naiai: kun. Andrejaus- 
kas, Pov. Grigaliūnas, Em. 
Janauskaitė, iš senąjį} pasili
ko: G. Klinga, J. Mockunas. 
‘ ‘ BĮ ai vybė ’ ’ pasiryžo stropiai 
kovoti su slaptu degtinės va
rymu ir viešu girtuokliavimu, 
prisilaikant apskričio viršinin
ko uždraudimą.

Buvo čia ir boną pirkimo 
iškilmė. Žmonės pilni gerą no
ru pasirįžę yra ginti Lietuvos 
nepriklausomybę ir remti val
džią tą nepriklausomybę už- 
stojančią ir einančią su žmonė
mis. Vietos ligonbutį imta tai
syti ir tam tikslui iš vieno va
karo surinkta 1600 auksiną. 
Seni aus Vabalninkuose dau
giaus dalyvaudavo visuome
nės gyvenime vietos dvasiški- 
ja, dabar kaž ko nebetaip, y- 
patingai išvažiavus kun. Žič- 
kevičiui, kurs čia per 10 metą 
atvykdamas atostogoms daly
vavo jaunimo gyvenime, sklei
dė tarp jo katalikišką apšvie
tę. Užtat išsikeliant jam į 
Šancus, vabalninkiečiai buvo 
surengę iškilmingas išelistu- 
ves. Kun. Juškevičius, nors 
savę mėgdavo lenku vadinti, 
bet visgi platino “Laisvę,” 
“Lietuvą,” palaikė Gyvojo 
Rožančiaus kuopeles. Jam iš
važiavus išvažiavo ir katali
kiškąją laikraščią bei broliją 
globėjas. Visgi vabalninkie- 
čiams tereikėtą užmiršt seno
vės gerą užvedimą ir neišpul
tą savo garbei leisti pragaiš
ti. Žmogutis.

PARLAMENTO PIRMI
NINKAS.

Belgijos parlamento pirmi
ninku išrinktas Brunet, socija- 
listas.

ĮSITAISYK KNYGYNĄ 
VISIŠKAI DYKAI.

LIETUVIŲ IR LENKŲ 
KARE. »

New Britain, Ct. gruodžio 
11. —'Namuose po num. 398 

i East st. gyvena lietuvis, kurs 
turi lenkę už pačią. Jis priešin
gas lenkiškiems paveikslams, C 
ta lietuviškiems. Minėtą va
karą pati norėjo pakabinti Pa- 
dereivskio paveikslą. Vyras 
pakritikavo. Tuomet pati su
draskė ant sienos buvusius lie
tuviškus paveikslus. Po to pra
sidėjo karė. Pati išbėgus pa
šaukė policiją, šaukdama, jog 
jos vyras užmušė kūdikį ir ją 
sumušęs. Atbėgę polieistai pa
matė, jog jokios žmogžudystės 
nebuvo. Pati sakė, jog vyras 
ją parsimetęs apiplutino ir pa
žeidęs kūdiki, kurį ji turėjus 
rankoje. Paskui atėjo seržan
tas ir išklausęs visos istorijos 
apie karės priežastis ir pasek
mes, pasakė neatkartoti dau
giau tokią karią neutralėje že
mėje.

Apsukrus žmogus gali įsigy
ti nuosavą knygyną visiškai 
dykai ir į visai trumpą laiką. 
Ne vienas gal paklaus, kaip? 
Nagi štai kaip!

Kas surinks iki sausio 1 d. 
1920 50 naują metinią prenu
meratą “Darbininkui” ir pri- 
siąs sykiu su pinigais gaus do
vaną knygomis vertės $35.00 
Nuo 23 metinią prenume

ratą gaus knygą ver
tės .....................................$15.00

Nuo 15 metinią prenume
ratą gaus knygą ver
tės .....................................$10.00

Nuo 10 metinią prenume-
ra gaus knygą vertės $7.50 

Nuo 5 metinią prenume
ratą ....................................I

Nuo 2 metinią prenume
ratą

Nuo 1 metinės prenume- 
• ratos gaus L. D. S. Ka-

lendorią 1920 m.
Čia tai geriausia proga įsi

taisyti puiką knygyną. Ne
leisk liuoso laiko bereikalin
gai, bet stok į darbą ir užimk 
pirmą vietą laimėjime dovaną.

Reikalauk platesnią infor
maciją ir reikalingą blanką 
tuojaus.

“D.

$1.00 DYKAI $1.00
Sutaupysi tą dolerį, jeigu 

naudosi es duodama proga iki 
Naują 1920 metą.

Protingas ir taupus žmogus 
kiekvieną gerą progą išnaudo
ja ir nepraleidžia pro šalį.

Nepraleisk, nes paskui gai
lėsies.

Užsirašyk laikraštį “Darbi
ninką ’ ’ dabar—sutaupysi do
leri. Atnaujink prenumeratą 
dabar nežiūrint kada ji pasi
baigs—sutaupysi dolerį.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ prenumeratos 
kaina iki Naują 1920 metą 

Trys Doleriai.
Nuo Naują 1920-tą metą 
prenumeratos kaina bus 

Keturi Doleriai.
Užrubežyje iki Naują 

1920 metą
Keturi doL 25 centai.
Nuo Naują 1920 metą

Penki Doleriai.
Ar jau užmiršai savo tėvus, 

brolius, seseris arba artimuo
sius?

Kuo jie prastesni už kitus, 
kad jiems neužrašai naudingą 
darbininką laikraštį “Darbi
ninką”?

Žinok, kad jiems nėra sma
gu kuomet ją kaimynas gauna 
iš Amerikos laikraštį “Darbi
ninką” nuo savąją ir iš to lai
kraščio sužino gyvenimą, vei
kimą amerikiečią lietuvią, o 
jie turi eiti ir klaustis pas tą 
kaimyną.

Šiandieną “Darbininkas” y- 
ra vienas iš populeriškiausią 
laikraščią ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje.

Dabar “Darbininkas” siun
čiamas į Lietuvą tūkstančiais 
ir gal būti rastume kiekvieno
je parapijoje. Geistina, kad 
jis rastųsi kiekvienoje grinte- 
lėje.

Nors dabar atsimink ir užra
šyk jiems laikraštį “Darbinin
ką”!

Gal praleidi desėtkus dole
rių ant menkniekią arba pirk
damas bereikalingas dovanas 
ant švenčią? — Nepasigailėk 
$4.25 suvargusiems tėvynėje. 
Jiems bus brangiausia dovana 
laikraštis “Darbininkas.”
Prenumeratą ir pinigus siąsk 

šiuo adresu:
* «n a nnTumnr a a»»
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Pakeleivis.

“Entered as second-class mater Sept. 
22, 1915 at tlie post office at Boston, 
Mass., under Jjie Act of March 3, 1879.”

MŪSŲ KLAIDOS IR JŲ 

PASEKMĖS.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
▼ergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie
tuvių Rymo-Katalikų šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjunga. t

“DARBININKAS” 
f The WorkerJ 

The Lithuanian tri-weekly paper. 
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph's Lithuan
ian R.-C. Association o f Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

Yearly................................................$3.00
Boston and suburbs.......................... $4.00
Foreign countries yearly...............$4.25

Visųpirmiausia atsiprašau 
visų, jeigu kam užkliūsiur šiuo
mi savo rašinėliu ir atvirai pa
sakau, kad nei prieš vienų ne
turiu nieko ypatiško arba as
meniško, o kų sakau, tai tik 
dėlto, kad ateityje pasisteng
tume neatkartoti tų pačių klai
dų.

Be to turiu pastebėti, jog 
liesiu tik savųjų katalikiškų 
srovę. Vėliau pasvarstvsiu ir 
apie abelnai Amerikos lietuvių 
srovių klaidas.

Į visus dalykus aš žiūriu 
prasto darbininko akimis, o 
jie atrodo šitaip:

Visiems yra gerai žinoma ir 
aišku, kad visas aukas sude
da daugiausia mūsų darbo 
žmoneliai, bet tų pinigų išlai
dų atskaitų nelabai stengiama
si jiems išduoti. Is to kyla į- 
vairių įvairiausių spėliojimų, o 
dar negerų žmonių liežuviai ta 
viskų išpučia kiek galint la
biau ir gauname galų gale tų 
pasekmę, kad žmonės nuo au
ka vimo atšala ir mūsų fondai 
vietoje šimtų tūkstančių tesu- 
renka vien dešimtis tūkstan-

Jeigu mūsų broliai kartais 
ieško politiškų žinių netikruo
se šaltiniuose ir naudojasi to
mis žiniomis cicilikišku arba 
liberališku raugu atmieštomis, 
tai čia yra kaltė mūsų pačių, 
kad tie, kurių yra priedermė 
nei mūsų spaudos, nei mūsų 
liaudies apie pergyvenamo lai
ko politikos bėgį neužtektinai 
informavo.

Tas nesunku būtų atitaisyti. 
Jeigu vienas raštininkas Ta
ryboje neaprėpia darbo, tai 
pasamdyti kitų arba net ir du 
by tik informacijų ir agitaci
jos būtų užtektinai, ir visuo
menė būtų užganėdinta.

Dabar Tarybų suvažiavimai 
yra neišnaudojami taip kaip 
reikiant.

Tarybos suvažiavimui ,užsi
baigi ant visuomet reikėdavo 
padaryt toje kolonijoje trukš- 
mingos prakalbos su įžanga ir 
išaiškint Tarybos padarytus 
nutarimus. Žmonės būtų už
ganėdinti ir atsilyginti} dalis 
iškaščių iš Tarybos suvažiavi
mo priežasties padarytų. O Ta
rybų suvažiavimai visuomet į- 
vyksta didesnėse kolonijose— 
tai yra centruose.

Nejaugi iš Tarybos narių 
skaičiaus neatsirasti} vienas, 
kitas, kurie turėtų laiko ir 
noro pasakyti bent po rimtų 
[prakalbą. O tuomi pačiu Ta- 
irybos veikimas darytus popu- 
! leriškesnis ir visuomenę mūsų 
idėjiniai priešai taip lengvai 
klaidinti ir apgaudinėti nega- 

! lėtų.
- Buvo daroma išleistuvės ir 
sulauktuvės įvairių mūši} vi
suomenės, net visos mūši} tau
tos gerbiamų ir mylimų vei
kėjų, jau neminint kitų, bet 
sakykime kad ir gerbiamo 
kun. Jono Žiliaus, kurs yra žy- 
miausis kapitalų koncentravi
me veikėjas ir dabar atvažia
vo kaipo narys Lietuvos val
diškos misijos į Ameriką. Ar 
buvo padaryta kokis triukš
mas, ar painformuota visuo
menė apie, tai kokiais tikslais

čių, o kiti nei to nedasiekia. >iisa’ atvažiavo ir tt. Ne, o 
Tas būtų labai lengva atitai- žmonės tų ir toms panašių ži- 
syti, tik reikia biskį daugiau (n»ų ištroškę kaip gervė gied- 
apsižiūrėjimo ir atsakomybės rios dienos, 
jausmo iš pusės tų, kurie dir- 
ba mūsų visuomeniškų kapita- kon, New Yorke turėta veikė- 
lą tvarkančiose raštinėse. Tam 
pavyzdį turėtų duot mūsų mil
žinas—Tautos Fondas. Iš pa
tikėtinų šaltinių girdėt, kad 
jau prie to ir einama, tik duok 
Dieve, kad kogreičiausia bū
tų prieita, o tuomet į Tautos 
Fondų aukų suplauks dvigu
bai tiek kaip kad dabar su
plaukia. Ir išsisklaidys visos 
melagingos mūsų idėjinių prie
šų skleidžiamos paskalos taip 
kaip rudens rūkas nuo paky- geriau išnaudoti visas pasitai- 
lančios saulės šviesos.

Antras dalykas tai mūsų arčiausia būti prie liaudies. 
Tarybos ’ veikimas. Taryba 
taip yra nutolusi nuo žmonių, 
kad tarsi jinai būtų už jūrių 
marių, už vandenynų... Už
laikoma raštinė, daromi suva
žiavimai. Tas viskas daro ga
na dideles išlaidas. Tos išlai
dos padengiama iš žmonių su- 
aukuotų pinigų, o tiems žmo
nėms apie tai kų Taryba svars
to, kų veikia, kų nutaria ne
pranešama, ne tik plačiajai 
liaudžiai, bet net nei katali
kiškiems laikraščiams. O pa
skui norima, kad tie laikraš
čiai už vienų ar už kitų daly
kų agituotų, šiaip ar kitaip 
nustatytų visuomenės nuomo
nę ar ūpų, norima, kad pla
čioji liaudis pritartų Tarybos 
sumanytiems darbams, o apie 
tuos sumanymus ir nutarimus 
neinformuojama...

Toje srityje reiktų daryt 
bent kaip kuriuos pagerini
mus.

Duokim sau, randasi toki 
dalykai, kurie iš kokio nors 
atžvilgio nėra pageidaujama, 
kad visiems būtų žinomi—tuos 
tegul tarybos nariai palaiko 
paslaptyje—nes įie tam yra iš
rinkti ir ingalioti, to jiems 
niekas už blogų nepaskaitys, 
bet yra daugybės tokių daly
kų ir dalykėlių, kurie būtų 
pravartu, kad plačioji liaudis 
apie juos būtų kuoplačiausiai 
informuojama. Bet ikšiol kaž
kodėl taip daroma nebūdavo, o 
nuo to kaip tik pačios Tarybos 
ir visuomenės reikalai nuken
tėdavo.

Gerb. Žiliui sugrįžus Ameri-

Čia vyrai yra ne juokai, čia 
gręsia tikras pavojus ir turime 
subrusti, kad jam arba už akių 
užbėgus arba jį pergalėjus.

Dar vienas svarbus dalykas, 
tai stoka mums grynai katali
kiško daug-maž tikybinio turi
nio gero žurnalo. Ar-gi jau 
mes ant tiek esame materializ
me paskendę, kad neįstengtu
me jo įsteigti ir palaikyti. Mū
sų šimtas parapijų su viršum, 
kiekvienoje parapijoje po kele
tu šimtų katalikų. Tai gėda ir 
geram žmogui pasakyti, kad 
mes neturime gero katalikiško 
žurnalo. Jau jeigu svietiškiai 
į jį nerašinėtų.’ tai vieni ger
biami kunigai lengvai jį savo 
raštais užpildytų ir tas būtų di
džiausiu bedievybei antidotu, 
ir užkištų t ųskvlę, kuri kata
likiškos laikraštijos eilėse taip 
labai į akis metasi.

Antru kartu parašysiu apie 
kitas mūsų klaidas dėlto, kad 
mano nuomone verčiau yra 
mums patiems į gyvenimų žiū
rėt taip kaip jis yra, o ne taip 
kaip kad mes norėtume jį ma
tyt.

Matydami savo klaidas ben
dromis pajėgomis lengvinus ir 
greičiaus prieisime prie jų ati
taisymo arba bent prie pakrei
pimo tu dalvku gerojon pusėn.

F. V.

Lenkijos markė taip šokinė
ja, jog ji greit gali sprandų 
nusisukti. Dabar Lenkijos 
markė davė tokį šuolį žemyn, 
jog bekainuoja pusantro cen
to.

Lietuvos valdžia Steigiamo
jo Seimo sušaukimų vis atidė
lioja ir atidėlioja. Kad neat
sitiktų taip, kaip Rusijoj prie 
Kerenskio valdžios, kuri be- 
vilkindama St. S. sušaukimų 
susilaukė liūdno galo.

“The Scrantonian” prane
ša, jog Scranton, Pa. nezalež- 
ninkų kunigas Jasinskas turi 
triubelį su 16 metų amžiaus 
mergina. “Laisvieji” laikraš
čiai žinoma nepažymi, jog tai 
nezaležninkų ir atsiranda ma
žatikių, kuriuos suklaidina. 
“Laisvieji” turėtų būti drąse
sni ir prisisavinti Jasinskius.

I

PASTABĖLĖS.

Kuomet “Draugas” kriti
kuodamas Sleževičiaus kabine
tų pavadino jį socialistiniu, tai 
“Naujienos” protestavo. Da
bar “Darbe,” socijalistų liau
dininkų demokratų štai kų 
randame: “Kaip girdėti, Lie
tuvos Valstybės Taryba ruo
šiasi posėdžius užbaigti ir pa
daryti sau naujas vakacijas. 
L’žteko energijos išpeikti ir iš
koneveikti buvusį socialistinį 
kabinetų. ’ ’

NEW BRITAIN, CONN.
Gruodžio 7-tą d. L. D. S. 36 

kp. buvo parengus prakalbas- Pu
blikos susirinko vidutiniškai. A- 
tidarius pirm, vakarą pirmiausia 
buvo sudainuota Lietuvos himnas 
skambinant ant piano p-lei Bla- 
žauskutei. Ši prakilni lietuvaitė 
visuomet linksmina susirinkusius. 
Toliau sekė prakalba. Kalbėjo 
L. D. S. Ct. apskričio organizato
rius S. Danaitis, dailiai ir aiškiai 
nupiešė darbininkų stovį ir apie 
naudingumą organizacijos. Ant
ras kalbėjo P. Alekna iš AVaterbu- 
rv, Ct. Kalba buvo aiški, rimta, i 
Kalbėjo apie šiandieninį Lietuvos f 

i padėjimą, apie darbininkiškas or- 
j ganizacijas ir kaip yra kapitalistų 
(išnaudojami darbininkai. Kad iš
vengti’ to, reik organizuotis ir 
prigulėt prie darbininkiškų orga
nizacijų- Kaip tai: L. D. S., kuri 

■vien tik ir sutverta darbininkų 
i gerovei. Kalbėtojas nepamiršo 
priminti ir apie Lietuvos paskolos 
Bonus, ragino, kad kiekvienas 
lietuvis neliktų nenupirkęs Lietu
vos Bonų. Priminė kaip Lietuva 
buvo pavergta ir išnaudojama pir
miau ir dabar ir kad mes ameri- 
kiečiai gyvendami laisvės šalyje 
daug kuom tėvynei galime pagel
bėt. Rimta ir turininga kalbėtojo 
kalba užganėdino susirinkusius.

Prie L. D. S. kp. prisirašė 13 
naujų narių: Kaz. Kveselis, Juoz. 
Mazukaitis, Juozas Šugžda, Mo
tiejus Mrngilas, Antanas Never- 
dauckas, Povilas Kazleckas, Jo
nas Vaznelis, Pranas Kubilius, J. 
Žukauskas, Motiejus Išganaitis, 
Kaz. Janušauskas, Vincas Vait
kevičius, Agota Karaliūtė.

Kuopa laiko susirinkimus kas 
trečias nedėldienis kiekvieno mė-

met kalbėtojai pradėjo kalbėti a- 
pie Lietuvos reikalus, jie pradė
jo nerimauti. Daugiausia tuomet 
kada V. Vaškas kalbėjo- Užbaig
damas kalbą paklausė: “Kurie 
esat prielankus Lietuvos neprigul- 
mvbei ir dabartinei jos valdžiai, 
pakelkit rankas.” Pakėlė veik yi- 
sa svetainė. Toliau sako: “Dabar 
pakelkit jūs Lietuvos judošiai.” 
Pakėlė keli. Čia ir parodė mūsų 
raudonieji savo tamsumą. Kiek
vienas rodos žino kas buvo Judo- 
šius, gi mūsų socijalistai mielai 

į tą vardą priėmė. ■
Tad gerbiamieji, kurie norit 

'pamatyt Judošių kaip jis atrodo, 
i atvažiuokit į Hudšon ’ą, čia pa
matysit.

■ meluoja sakydamas, kad pinigai 
buvo renkami dėl nukentėjusios 

I Lietuvos. Aukos buvo renkamos 
dėl padengimo-kelionės lėšų, tam 
buvo ir suvartotos.

Išpeikė kunigą, kad, girdi ne
moka nei skaityti... Nėra ką dau
giau nė norėt nuo mūsų tautinin
kų. Gal tik tuomet aiškiai pama
tys dalykus ir aprašys teisingai, 
kada nusiims savo partijos aki
nius. Tautininkus baimė paėmė, 
nes pamatė, kad jie kaskart 
smunka žemin, ir nors deda vi
sas jėgas, bet veltui, o kuomet 
pamatė ant estrados kunigą, tai 
nuo to nekurie gavo net kinkų 
drebėjimą.

Katalikai nepaisydami tų visų 
šmeižtų, kuriais pripildyti lais
vamanių laikraščiai dirba kiek 
galėdami tą taip naudingą tėvy
nės ir Bažnyčios darbą.

Tautininkas.

jų suvažiavimas Lietuvos pa
skolos reikale. Kas Lietuvos 
paskolos' bonus išpirks ? Dar
bininkai, plačioji liaudis. O ar 
liaudis painformuota apie tų 
darbų, kurį ji turės atlikti? 
Ne. Net ir spaudoj net gu
gu apie tai. Taip tokį mil
žiniškų darbų pradedant, kaip 
galima tikėtis gerų pasekmių.

Ateityje privalėtume tokius 
dalykus tinkamiau atlikti ir

“Lietuvos Ūkininke” ame
rikietis Antanas Razolenis pa
davė paieškojimų ir pažadėjo 
pirmiausia pranešusiam gau
sių dovanų. To amerikiečio 
adresas besųs toks: “Somerie- 
tc’ Box 306 Coirnbrook, U. S. 
of A. Vargu ir gabiausi Dė
dės Šamo paštininkai išgalės 
nuspėti kų tas hieroglifas reiš
kia. Turbūt niekas nebus gi- 
liukingas gauti žadėtų gausių 
dovanų.

kiusias progas, dėlto, kad kuo- 
:S. 

Tuomet liaudis žinodama daly
kus ir suprasdama reikalus, 
entuziastiškai juos rems.

Kiti mūsų trūkumai.
, Gal kas sakys be reikalo iš
lendi su tais dalykais kaip yla 
iš maišo, juk pas mus viskas 
yra gerai ir tvarkoje.

Aš ir-gi norėčiau, kad taip 
būtų, bet taip ant nelaimės nė
ra.

Aš net išdrįsčiau pasakyti, 
kad mes šiais metais laisvama
niams kaip kuriose srityse da- 
vėmėsi net pralenkti.

Laikraštijoje mes turime 
pusantro dienraščio, o mūsų i- 
dėjos priešai keturis. O keno 
čia kaltė?—mūsų pačių apsi
leidimas, o gal būt dar teisin
giau pasakius, kad apsileidi
mas dalies katalikiškos inteli
gentijos. Jeigu inteligentai 
dirbtų, tai mūsų liaudis lėšų 
pagamintų ne vienam dienraš
čiui, bet keliems. Dabar tu
rime “Draugų,” * Darbinin
kų” ir “Garsų” kurie turėtų 
būti mūsų taip sakant vado- 
vais, bet ar jie valios tų už
duotį atlikti, kuomet jų skil
tis užpildo beveik vieni redak
toriai. Ne. Redakcija gali į- 
stengti ir privalo nustatyti lai
kraščio pakraipų, jo techniš
kųjų pusę apdirbti, bet norėt, 
kad patys redaktoriai prirašy
tų laikraštį nuo a iki z, tai bū
tų neteisingas ir negudrus rei
kalavimas. O dabar pas mus 
katalikus kaip tik netoli to ir 
yra.

TIKROS ALGOS IR ATLY
GINIMAS.

Tūkstančiai amerikiečių yra 
lyg sužavėti pinigų. Jie klai
dingai žiūri į pinigus, kaipo į 
didžiausį turtų, nes pinigų tik
ra svarba yra tame ką jie 
mums nuperka. Žmogaus atly
ginimas už jo darbą nepriklau
so vien tik nuo to kiek jis už
dirba. Daugiau priklauso nuo 
to, kaip jis praleidžia savo už
darbį. Tikras darbo atlygini
mas yra tai tie dalykai ir nau
da, kuriuos darbininkas gali 
gauti už savo uždirbtus pini
gus.

Aišku, kad žmogus gali du 
sykiu tiek uždirbti, kaip jis 
paprastai uždirba, ir iš to ma
žai naudos turėti, jei reika
lingieji dalykai lėšuoja du ar 
tris kart daugiau, neg kaip 
pirma. Yra visiems matoma, 
kad apart be padidėjimo ar 
sumažėjimo algų kurios išreiš-,
kiamos pinigais, yra didelis nėšio tuojaus po sumai šv. Andrie- 
skirtumas naudos, kurių gau- i jau parap. svetainė, tad-gi malo- 
na žmonės už tų savo uždarbį, nūs draugai nepamirškite atsilan-

Kų žmogus gauna kaipo at- kyt ant susirinkimo ir atsinešti su 
lyginimų už savo darbą, paga-: savim jums induotas aplikacijas 
liaus priguli nuo to, kaip jis ir dar nors po vieną naują narį. 
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Lietuvos socijalistų liaudi
ninkų demokratų laikraštis 
“Darbas” lapkr. 9 d. laidoje 
turi šitokių žinutę: “Ameri
koje darbininkai tebestreikuo- 
ja. Kasyklose beveik niekur 
nedirba. Sustojo taip pat ir 
paštas į Europų. Vyriausybė 
bando ginklais kovoti su strei
kais.” Mes amerikiečiai nei 
nežinojome, kad tokie baisūs 
daiktai čia dedas. Suv. Vals
tijų paštas nuo pat įsisteigimo 
nekuomet niekur nebuvo su
stojęs. O kai dėl streikų, ki
tose pramonėse, tai šalis šiek 
tiek atjautė angliakasių strei
kų, kurių trečdalis tebuvo li
kę prie darbo. Bet streika
vo tik minkštųjų anglių kasė
jai, o kietųjų anglių kasėjai 
nebuvo įvelti į tų streikų, nes 
jie turi skirtingas unijas. Bu
vo aprokuojama, jog pasta
ruoju laiku streikininkų ir be
darbių Amerike buvo apie 2.- 
000.000. Bet reikia žinoti, jog 
Amerike darbininkų yra 45.- 
000.000. Du bedarbiu ir strei
kininku ant 45 dirbančių. An
gliakasių streikas dabar pasi- i 
baigė. Plieno darbininkų strei
kas faktiškai baigias. Tai gi 
Amerikos pramoninis stovis 
atsistoja į visiškai normales 
vėžes. t

savo uždarbį išleidžia. Vienas 
protingai pirkdamas, saugiai 
ir nuolat taupydamas ir sau
giai ir naudingai indedamas 
pinigus į tokius patikrinimus 
kaip Karės Taupymo Ženkle
lius, Pinigyno Taupymo Paliu
dijimus, gali sunaudoti savo 
darbo vaisių į reikalus ir sma
gumus savo gyvenime, kurių 
jis reikalauja ir net pasilinks
minti. Kitas, gaudamas to
kių pat algų, gali beeikvoda- 
mas, išdykumu ir netaupvda- 
mas atsidurti tokiame padėji
me, kad negalėtų nei reikalin
giausių sau dalykų gauti.

Nežiūrint ar darbininkas už
dirba tiek pinigų, kiek jam tei
singai už jo darbų priguli, ar 
ne, atsakomybę jis vienas te
atsako už tai kaip jis juos pra
leidžia ir tas negali būti pa
vestas kitai ypatai. Lėšos, rei
kalavimai ir algos gali pulti ir 
kilti, kaip jūrių pakilimas ir 
nuslūgimas, bet pamatinis da
lykas lieka neatmainomas, kad 
atskirai nuo būdo ir didumo jo 
uždarbio, kiekvienas žmogus 
gali nepereinant ribų spręsti 
gausumų atlyginimo už savo 
darbų. Jis tų gali atsiekti iš
mintingai ir aprybotai praleis
damas tų, kų jis turi praleis
ti ir taupydamas tų, kų jis tu
ri taupyti.

Užsisakykite
KALĖDINI

Lietuvos žydai skundžiasi 
savo tautiečiams Amerikoje, į 
būk Lietuvos valdžia varžan
ti ifrdus. Būk skaičius žydų 
valdiškose vietose nesiekiąs 
daugiau, kaip 10 nuoš. Gi žy
dai sudarų Lietuvoje veik 50 
nuoš. gyventojų. Mes sakomo, 
kad žydų varžymų ar diskri
minacijų Lietuvoje neturi bū
ti. Bet kai dėl minėto nusi
skundimo, tai reikėtų paklaus
ti kiek yra žydų Lietuvos ka

riuomenėje.

Numerį.
“Darbininko” Kalėdinis 

numeris išeis padidintas ir pa
puoštas naudingais straips
niais ir paveikslais.

Gerb. Klebonų ir visų mū
sų prietelių prašome užsisa
kyti to numerio extra.

Siųskite užsakymus tuo
jaus kad žinotume kiek spauz- 
dinti.

Šis numeris bus atspauzdin- 
tas laiku ir visi jį gaus prieš 
šventes.
.d '

Parsiduos po 5c.

JERSEY CITY, N. J.

Gruodžio 7 d. Tautos Fondo 
145 skyrius surengė prakalbas. 
Kalbėjo T. F. sekr- K. J. Krušins- 
kas. Žmonių nedaug tesusirinko. 
Kalbėtojas vaizdingai nupiešė da
bartinį Lietuvos padėjimą ir -ragi
no susirinkusius aukauti dėl su- 
šelpimo tėvynės ir jos piliečių, ko
vojančių už laisvę. Aukavo šie :

Pr. Kurmis $10.00. Po $5.00: 
Julius Paknis, Mik. Pecura, J. 
Dedela, J. Garolis, M. Petronis. 
J. Žvirblis, J. Aukštuolis, Jurgis 
Žvirblis. J- Kalibertas, Ant. Ju
knevičius, Balt. Benukaitis. Po 
$2.00: Alesė Žutkiutė, 
zlauskiutė, ’ Pet. Sutkus, 
D. Kevlis, Jonas Židalionis, Pet. 
[Tratulis, Kast. Klinauskas, Kaz. 
Sauculis, J. Skardis. Po $1.00: 
J. Ūselis, A. Stanienė, 0- Vait
kevičienė, K. Lenkaitis, J. Jocis, 
Sim. Šimkus, J. Tatulis, B. Sei- 
butas, L. Zmitra, J. Alionis, O. 

jKaziukonienė, Vincas Gasparai- 
tis, J. Šukienė, J. Meskelionas. 
Viso surinkta $107.

Aukos pasiųsta Tautos Fondan. 
J- Skarolis.

B- Matulevičiukė, 36 kp. rast.

DETROIT, MICH.

Prakalbos.
L. R. K. Moterį} Sąjungos vie

tinė kuopa buvo parengusi pra
kalbas gruodžio 7 dieną Šv. Jur
gio parapijos svetainė. Kalbėjo 
“Moterų Dirvos” Redaktorė gerb. 
p-ni A. Nausėdienė iš Chicagos. 
Kalbėtoja vaizdžiai nupiešė lietu
vių ir aplamai visų moterų siekius, 
reikalus ir nurodė budus, kurių 
moterys privalėtų griebtis, siek
damos prie lygių tiesų. Paaiški
no Moterį} Sąjungos tikslus. Ant
ru kartu kalbėdama išdėstė Šv. 
Kazimiero vienuolyno svarbą, ra
gindama visus lietuvius paremti 
taip brangią ir naudingą įstaigą, 
kaip yra Šv. Kazimiero Vienuoly
nas.

P-lė Felicija Nausėdaitė Šv. Ka
zimiero vienuolyno auklėtinė, 9 
metų amžiaus-mergaitė- gabiai pi- 
janu skambino ir deklemavo- Dar 
deklemavo p-lė Uršulė Matuzaitė 
vietinės kuopos narė ir trumpai 
pakalbėjo Jonas Karosas.

Vakarėlis pavyko gerai. Apie 
20 narių prisirašė prie draugijos 
remti šv. Kazimiero vienuolyną ir 
kelios naujos narės įstojo į Mote
rį} Sąjungą. Vakarą vedė p-ni F. 
Aleksienė.

Svogūno Uošvė.

HUDSON, MASS.

Lapkr. 30 d. S.L.R.K.A. 223 kp. 
buvo surengus prakalbas- Kalbė
tojų buvo net trys: gerb. kun. 
J. J. Jakaitis iš Worcester, Mass., 
V. Vaškas tik ką sugrįžęs iš Lie
tuvos ir J. Romanas iš Boston’o.

Visi kalbėtojai su mažais išėmi
mais kalbėjo apie mūsų tėvynę 
Lietuvą ir šiandieninius jos reika
lus. Ragino susirinkusius pagal 
išgalę remti Lietuvos reikalus.

Pirmu kartu Hudson’e įvyko 
tokios prakalbos. Žmonių taip 
daug prisirinko, kad daugelis tu
rėjo nuo durių grįžti, nes netilpo 
svetainėn. Labai negeras papra
timas tų’ žmonių, kurie uidami 
į prakalbas atsiveda su savim ma
žus vaikučius, kurie neturi jokio 
supratimo ir trukdo susirinku
siems klausytis prakalbų. Buvo

* Adm atsilankė keletas raudonųjų. Kuo-

ANTROS PUSĖS ŽODIS.

Gerbiamieji Tamistos!
Jūsų laikraštyje “Darbinin

ke” iš lapkr. 2-7 d. 1919 m. num. 
137, korespondencijoje iš Ansonia, 
Conn. tūlas “Delegatas” padarė 
didelį apšmeižimą mano asmens, 
įtardamas mane, apgaviku ir su
kčium. Tam savo šmeižtui nei 
mažiausio prirodimo nepadavė.

Lapkričio 1 d. 1916 m. Lietu
vių Dienos Ansonia surinkti pini
gai, $2221.50 pasiusta “eheckis” 
ant -ftirdo: American Red Cross, 
IVashington, D. C. tame pačiame 

i mėnesyje, t.y. lapkrityje 1916 
m- Visos atskaitos iki smulkiau
siam skatikui, pasiųsta Centra- 

Pet. Ka- liam Komitetui, kuris buvo apsi- 
J. Tila, ėmęs visu atskaitų atspauzdinti 

knygą. Kopija tos atskaitos yra 
pas Lietuvių Dienos vietos komi
teto raštininką Stasį Bujanauską. 
Tas atskaitas gali matyti kiekvie
nas, kuris tik yra toje dienoje 
šiek tiek aukavęs ir nieko tame 
reikale nėra slepiama.

Ansonio’s lietuviai savo viešuo
se susirinkimuose yra taręsi tas 
atskaitas ir kitų kolektų atskai
tas atspauzdinti formoje mažos 
knygelės. Tas bus padaryta trum
pame laike, kaip rasis, tam rei
kalui lėšų.

Tai-gi apie atskaitų reikalą, 
rodos prie iitanęs niekas neturi 
teisės kabintis, nes minėtos ats
kaitos yra tvarkoje ir jos yra 
pas Lietuvių Dienos vietos komi
teto raštininką. Aš-gi buvau pir
mininku tos dienos, todėl kaipo 
tokis turiu sau užsižymėjęs vien 
Memorandumą, ką galėjo ir “De
legatas” savo naudai pasidaryti.

Užmetimas kas link “klaidas” 
su partneriais ir skaudžias šeren- 
gas išvijimą iš saliuno, nusiunti
mą į Public School, juodas ran
kas ir t.t. yra šmeižtas nedova
notinas, todėl apginimui savo var
do griežtai reikalauju tuojaus at
šaukti, nepadarant to busiu pri
verstas teismo keliu nuo to apsi
ginti.

Su pagarba
JonasTareila.

ELIZABETHPORT, N. J.
Atskaita aukų L. R. Kr. rėmė

jų skyriaus, kuri buvo 29 d- rug
sėjo iki 12 d. spalio. Kolekta po 
stubas: Šv. Rožančiaus Mot. dr- 
ja $100.00, po $10.00: S. Mack ir 
Lutvinas, po $5.00: D. Bražins
kas, Dr. Holdzman, J. Griečius, 
A. Vasiliukė, po $3.00: Dr. E. 
Stain, J- Balčiūnas, po $2.00: 
Dr. M. S’tein, M. Kirvelaviče, M. 
Bros.

Po $1.00: J.Daniulis, M. La- 
zickas, K. Salulonienė, J. Lazic- 
kas, A. Vitkauskas, Basiunas, 
V. Bražinskas, V. Burkauskas, V. 
Livašauskas, Karadov, N. Prere, 
J- Janulevičius, M. Mikalajūnas, 
J. Kablis, J. Draučikas, B. Ži- 
meckis, J. Radzevičius, J. Stim- 
buris, A. Savickas, AzGriškie- 
nė, M. Mack, J. Budreckas, A. 
Belauckas, M. Saliklis, K. Steg- 
lis, B. H. Dause, J. Stember, P- 
Roskoiv, Blesh, J. Krizman, M. 
Erloiv, Bobin, Sklendžius, P. 
Jakubka, A. Šileikis, J. Berno
tas, M. afron, J. H., N. C., D. 
Hohen, M. Prac, A- Kirvilaviče, 
J. Sadrevičis, S. Stimbris, S. 
Rėklaitis, P. Čepanenis, B. Lau
čius, A. Laužinaitis, A. Radze- 
vičis, M. Savickas, J. Krikšta- 
ponis. A. Kazlauskiutė. Smulkių 
$109.56.

Viso sukolektuota $315.56c-
Tariam širdingą ačiū visiems raštininkų ir atsiimti.

I L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

Bus gatavas prieš 20 d. gruo
džio š. m. Pilnai užsimokėju
sieji LDS. nariai gaus KALĖ
DŲ dovanoms po 1 egz. dykai.

Jie bus pasiųsti kuopų raš
tininkų vardu. Kiekvienas na
rys būdamas užsimokėjusiu 
galės nueiti pas savo kuopos

aukautojams varde nuvargintos 
Lietuvos. Presos komisija:

M. Stapinskas, 
St. Markevičius.

THOMPSONVILLE, CONN.
Spalio 5 d. Hartford’o jaunuo

menė sulošė veikalą “F..............
kag susirinkusiems labai patiko. 
Pirmiausia buvo perstatytas kal
bėtojas gerb. kun. A. Vaškelis iš 
Hartford, Conn. Kalbėtojas pa
aiškino Liet. R. Kr. reikalus ir 
ragino visus katalikus darbuotis 
iš vien visiems- Paskiaus kalbėjo 
apie katalikiškas dr-jas. Kas link 
partijų, tai kalbėtojas jų nelietė. 
Bet mūsų tautininkams tas labai 
nepatiko. Jie paskelbė “Sanda
ros” No. 46, kad teatrą silpnai 
pabaigė, taip-gi aukas, kurių su
rinko $18.00 dėl Lietuvos su var
tojo padengimui kelionės išlaidų.
x nerandi amas

Šis KALENDORIUS pa
puoštas puikiais iš Lietuvos 
atvežtais paveikslais, naudin
gais straipsniais, eilėmis, mar
gumynais ir tt.

.Tame telpa raštai žymių lite- 
ratij gerb. kun. Prof. Bučio,Krvžius ” kuii. r roi. r>ueio,

nntiir’n ■ ^un- K. Urbonavičiaus, Pr. Ši- 
vicko medicinos studento ir 
kitų.

LDS. kuopos turėtų užsisa
kyti pardavinėjimui, nes jų 
žmonės reikalaus, taip kaip 
cukraus dabar reikalauja. Par
siduos po 25c. Kuopoms, ku- / 
rios užsisakys nemažiaus kaip 

į 25 egz., duosime gerų nuolaidų. 
Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus.

“Darbininkas,”
244 W. Broadwav,

So. Boston, Mass
■

i



IR JOS VEIKIMAS

ATVIRUTĖSE

Malonė

IŠKALBINGIAUSIAS 
ARGUMENTAS.

kad 
Bostoniškiais su- 
padarė su Cleve-

N. Y
Paulio
AVater

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE
100 AUKSINŲ UŽ $5.00,

* - ■

t. y. 20 auksinę už kiekvieną, dolerį-
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuoja 
mas.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 ĄVestminster Avė., 
Detroit, Mieli.

Pirmininkai —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St.,- 
So; Boston, Mass.

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkai te,
145 Main St., 

Atliol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bemard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija —
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St., 
So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.•

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 AVestminster Avė., 
Detroit, Mieli.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass. 

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providencė St., 
Worcester, Mass.

išduodamas ra-

PERSIUNTIMĄ JŪS PATYS KONTROLIUOSITE.
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. 
Su tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisin- 
giausis. Nieks pinigų negalės sulaikyti.
Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu 
paduodant aiškų antrašą to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mase.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
T PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,'

282 Fourth St., Room 7.- 
n PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaite,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžinnas,

16 Winfield St,, S. Boston- 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

tračią nedėldienį kiekvierto mėne
sio 2 .00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje. So Boston. Mase. Sekan-

Užsisakykite dabar, nes spauz- 
diname aprubežiuotą skaitlių 
ir gali jų netekti.

Kaina 25 centai,
Su prisiuntimu 30 centų.

Jau baigiamas spauzdinti ir 
prieš 20 d. gruodžio š. m. bus

GATAVAS. '

Siųsk pinigus su užsakymu.

Darbininkas”, 244W'BSXu.ss. I

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui,

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

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Motlejnnaa, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
140 6-th St., 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 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

“Darbininko” Knygynas 
parūpino puikių religiškų at
viručių su lietuviškais pasvei
kinimais ant ŠV., KALĖDŲ. 
Jų turėtų įsigyti visi ir pasiųs
ti į Lietuvą.

LIETUVIS
dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

His Eminenee
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md.

Kun. K. Urbanavičius, prez.
50 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass.
B. Vaškevičiutė, Vice prez.,

71 Warwick St., 
Newark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Vice-prez., 
105 Main St.,
’Athol, Mass.

B. V. Vaišnoras, kasierius, 
1514 Carson St.

Pittsburgh, Pa.
K. J. Krušinskas, sekret.,

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas. 
381 AVestminster Avė., x 

Detroit, Mieli.
J. Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

AS, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU-
A* lat.m Mirifflu per 3 metus, DUslabnčjęs pilvelis būva Dispepsija J 

urvlrtnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spčį 
ką onstojimaM vi*, kūno. Ir buvau murtojęs vilties, kad begyvensiu. Vi * 
su r ieškojau šuo jmwlhos. nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubežląi 
l*t niekur ne^nv-Hii savo sveikatai pagelbos. .

Ret kada |«ireilwaivan Salutaras vaistą, Bltterlo Kraujo valytojoj 
NwvHi»im. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui minė-* 
tos ay <in»iė« pra<i«'jo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraują?* 
I4kivhIx. diegliai netebadė po krutinę. Vldurlą rėžimaslltayko po ožmuM ( 
mni visą Hl-ii Itėsrin < mėnesią iškerdavau kas savaitė po buteli Salutaras ! 
Kiieria ir |»> x niėoi. savo paveiksle pamačiau tokĮ skirtumą kaip tarji 
įlietam ir nakties J mtm r Jaučiuos smagiai Įremi linksmas ir lOOOsyklą dė-< 
kavojn Sanitaras myliotą geradėjul Ir linkiu visiems savodraugams Ir pa, 
ti-iamiems i. »«t imn *1 si tikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie 8alui 
tame .

1707 S. Halsted St. Tel Canalution, J. Baltrėnas, fcrof. 
SALUTARAS. < iienncal Instit 6417. Chicago, ŪL

Tadgi sekantiems metams di
rektoriais lieka:
J. S. Vasiliauskas Prezidentu, 

Baltimore, Md.
P. Molis, Sekretorius.

Brooklyn, N. Y- 
Kun. J. J. Kaulakis Kasierius,

Priladelphia, Pa.
A. J. Staknis, Vice Prezidentas, 

Bloomfield, N. J.
S. Radavičius, II ”

Akron, Ohio.
Kun. J. Petraitis, Paterson, N. J. 
J. B- Kaupas, Kaune, Lietuvoje. 
M. Milukas, Brooklyn, N. Y. 
A. J. Mekšra, Chester, Pa.
J. B. Šaliunas, AVaterbury, Conn. 
L. Šimutis, Brooklyn, N. Y. 

-K. Česnulis, AVashington, D. C.
Susirinkimas buvo tvarkus ir 

susirinkusieji išsiskirstė pilni vil
ties, kad dėdami šimtinę prie 

I šimtinės galėsime pasitarnauti Lie
tuvai ir patys sau naudą turėti-

Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne

40
ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1.

t ~ $0 O

j Lietuvos Kariuomenė |

liūgus Lietuvon
GALINA ■■ SIŲSTI |

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVEN& 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ADRESAI. 

PIRM. — T. Ašmenskienė,
21 Stoit St., 

VICE-PIRM. — A. Cyžiuvienė, 
377A Broadway, 

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

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

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

linus dabar esantį uždarbį ir pri
augusį turtą išeitų ant kiekvieno 
dešimties dolerių šėro po 15 dole
rių. Detalė bendrovės atskaita 
bus atspauzdinta ir po naujų me
tų šėrininkams išsiuntinėta draug 

. su dividentu čekiais parodant 
bendrovės stovį ant sausio pirmos 
1920. Šis pranešimas šėrininkų 
priimtas su entuziazmu ir delnų* 
plojimu.

Pakelta klausimas pakėlimo 
bendrovės Šerų kainos. Atsižvel
giant kad L. A- Pramonės Bend
rovė neturi vienatiniu tikslu tik 
pirmiesiems šėrininkams turtą 
krauti, bet jos tikslas pirmoje 
vietoje yra-kuodaugiausia pasitar
nauti Lietuvai, gi Lietuvai pasi- 
tarnavimas gali būti tik davus 
progą visiems Amerikos lietu
viams prie šios bendrovės prisidė- 

(ti, nutarta kad neužkirtus kelio 
ir kitiems lietuviams prisidėjimo 
prie šios bendrovės, kad bendro
vės direktorių Taryba nekeltų Še
rų kainos mažiausia per sekančius 
6 mėnesius. Apskelbtas 8 meti
nis dividentas šėrininkų užgirtas.

Apie ateities bendrovės veiki
mą referuoja bendrovės sekreto- 

. rius kad jo supratimu visų bend- 
I rovės direktorių mintis yra bent 
i didžiąją dalį turto ir veikimo kel
ti Lietuvon. Tam karto neesant 

I galimu Lietuvon keltis veikiama 
čia statant namus, nupirkus ke
liolika akrų į lotus dalijant; tai 
už pinigus parduodant, kas šiuo 
laiku neša didelį pelną. Gi prie 
tų namų statymo praktikuojasi 
lietuvių statytojų būrelis, kurie 
kaip tik bus galimti kelsis Lietu
von ir ten užsiims statymu nu
griautų Lietuvos miestų ir kaimų. 
Antraeilis veikimas yra siuntimas 
Lietuvon daiktų. Bendrovė yra 
Įsteigus taip vadinamą Eksporto 
skyrių, kuris jau išsiuntė arti 
250 tonų rubli ir maisto Lietuvon. 
Visa tai buvo siųsta Lietuvių A- 
merikiečių iš Amerikos už daik
tus ir persiuntimą apmokant. Čia 
pastebėta, kad Kauno “Darbo” 

į patėmijimas, kuris Amerikoje p. 
i Račkausko dideliai išpustas, yra 
dideliai klaidingas. L. A. Pramo
nės Bendrovės vedėjai nemato jo
kios Lietuvai blėdies iš importuo
jamų ir Lietuvai veltui atiduoda
mų dalykų, kuomet amerikiečiai 
lietuviai tuos dalykus siunčia sa
vo giminėms kaipo dovanas, iš 
Lietuvoje gyvenančių už tai nei 
skatiko neimant.

Tolimesnis ateities veikimo pla
nas yra steigiamas Foreign Exch- 
ange biuro, kuris patarnaus per
siuntimui Lietuvon pinigų kaip

Visi argumentai pasaulyje, 
kuriais vaistų išdirbėjai nori 
išgarsinti savo produktus, nė
ra taip iškalbingi kaip nuolati
niai laiškai iš visų šalies kraš
tų, pasakanti prastu, atviru 
būdu, kaip Trinerio vaistai y- 
ra geri ir užtikėtini. Lapkr. 2 
d. 1919 Bracken, Pa. Aš ir ma
no kaimynas turime pasakyti, Į 
jog; Trinerio Amerikinis Elik- 
siras iš Kartaus Vyno tai ge-' 
ras vaistas. Jis duoda ūmą pa- ■ 
geibų vidurių betvarkėse. Jos ■ 
Romanoski. “Lapkr. 4 d. 
Sivartz Creek, Mieli. Trinerio : 
Amerikinis Eliksiras iš Kar-' 
taus Vyno veikia stebėtinai. 

1 Mūs visa šeimyna jį vartoja. į 
Jos Gajka.” Juos gausi pas; 
savo aptiekininką. Turint šal- Į 
tį, kosulį, vartok Trinerio 
Cough Sedative!—Joseph Tri- 
ner Companv, 1333-14 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III.

(Copyright, 1919, bv Joseph 
įTriner Companv)

Gruodžio 4,1919 Apreiškimo P. 
•Šv. parapijos salėje, Brooklyn, N. 
Y. įvyko Lietuvos-Amerikos Pra
monės Bendrovės šėrininkų susi
rinkimas. Susirinkime dalyvavo:

A. J. Diržius iš New Haven, Ct. 
M. Kavaliauskas, K- Miknevieius, 
A. .Matijošaitis, V. Antulis, E. 
Pranckiutė, P. Šarka iš New Yor- 
ko. J. Šarkienė, J. Bakševičius. 
A. Kazlas iš Nevvark, N. J. J. K. 
Milius iš Brooklyn, N. Y. O- Ben- 
doraitienc iš Brooklyn, N. Y. An
drius Jonaitis, J. šabunas, J. An
drijauskas, P. Tikaiša, M. Milu
kas, K. J. Krušinkas, K. Lišaus- 
kas iš New York, N. Y. Kun. J. J- 
Jakaitis iš AVorcester, Mass., D. 
Rupainis iš Neivark, N. J. S. J. 
Misiūnas, B. Vaškiutė. A. J. 
Staknis iš Bloomfield, N. J- K. 
Dumblienė iš Brooklyn, 
Kun. N. J. Petkus, Ona 
nienė. J. B. Šaliunas iš 
būry, Conn. Ona Šaliunienė. A.
J. Meksra iš Chester, Pa, J. M. 
Miliauskas- E. Molienė iš Brook
lyn, N. Y. P. Molis, L. Šimutis. 
P. Radzevičius iš Newark, N. J. 
Kun. F. Kemėšis iš Detroit, Mich.
K. Česnulis iš AVashington, D. C. 
Kun. J- J. Kaulakis, iš Phila., Pa. 
Adv. M. M. Šlikas, Kun. M. Pan
kus, iš Bridgeport, Conn. J. S. 
Vasiliauskas iš Baltimore, Md. J 
Tumasonis iš Brooklyn, N. Y. J. 
C. Sirvydas iš Brooklyn, N- Y. J. 
Aleksa, iš AVorcester, Mass. J. 
Giupas, iš Blissville, L. I. V. Dau- 
kšis, iš Newark, N. J. K. Zįud 
žius. Kun. J. Šeštokas, iš New 
York. N. Y. P. Galinis- B. F. Ma
stauskas, iš AVashington, D. C. S. 
Radavičius ^š Akron, Ohio. Pet
ras Jočis.

Viso dalyvavo 52 asmenis ats
tovaudami išviso 6745 šėrus.

Susirinkimą atidarė ir vedė 
Bendrovės Prezidentas J. S. Vasi
liauskas. Raštininkavo P. Molis. 
Balsų skaitymo komisijon paskir
ta J. Tumasonis, Adv- M. M. šil
kas, ir B. Vaškiutė.

K. Česnulis pakelia klausimą 
reikale susivienijimo su “Lithua
nian Sales Corporation. ” Buk 
jam kalbėję tos bendrovės vedė
jai, kad jie principalei susivie
nijimo klausimą užgiria, ir nori 
kad L. A. Pramonės Bendrovė pa
duotų oficialiai susivienijimo iš
lygas. Iš valdybos ir direktorių 
paaiški, kad L. A. Pramonės 
Bendrovės valdyba jau nuo senai 
dirba* kad sujungus Bostoniškę 
bendrovę, kaip kad padarė su 
Clevelande buvusia Lietuvių Sta
tymo Bendrove. Sekretorius pa
skaito iš direktorių protokolo re
zoliucijos, kurioje užgiriama su
sivienijimo principas ir nuskiria- 
ma komisija iš kun. J. J. Kaula- 
kio, J. S. Vasiliausko ir P. Mo
lio ir kurie direktorių pilnai auto
rizuojami veikti rišant susijungi
mo klausimą su Bostoniškiais ir 
su kitoms bendrovėms. Tarpinin
kaujant p. Šaliunui perstatyta Bo
stono bendrovės valdininkams, 
kad L. A- Pramonės Bendrovė už
giria susijungimo principą ir pa
geidauja. kad Bostono bendrovė 
įvykintų savo direktorių susirinki
mą ir praneštų L. A. Pramonės 
Bendrovės išskirtai komisijai, ku
rie galėtų nuvykti Bostonan ir 
patyrę, kartu su Bostoniečiais a- 
b;eių bendrovių tikrąjį stovį ga
lėtų vieni kitiem propozicijas ir 
iri"gn«s siūlyti ir susijungimo 
l*ląwsim išrišti. Nežinant Bos- 
tnni’i-ės bendrovės tikro finansi
nio stn’-in L. A. Pramonės Bendro
vės direktoriai nei jų išrinkta ko- 
misim negali susijungimo išlygų 
srulv+i. Gi Bostoniečiai dar ne
są pakvietę į jų susirinkimą.

Šėrininkai išklausę vienijimosi 
istoriją, susivienijimo principą 
ržg'rė ir pavedė direktoriams per 
jų išrinkta komisija veikti 
esant galimu su 
sivienvri kaip 
landieėiais.

Pirmininkas 
portą i5 bendrovės stovio pažymi, 
kad nėr 7 mėnesius bendrovės gy
vavimo, iki gruodžio 1,1919 ben
drovės serų išparduota 12176 iš 
Virių pilnai išmokėti 10548. Di
džiuma surinkto kapitalo laikinai 
investyta į nejudinamą turtą 
(fomę ir namus), kuomi jau už- 
Bfeta virš 57 tūkstančių dolerių. 
IK investintas galimas ir į mė- 
Aesį laiko realizuoti ir jeigu pada-

LIETUVIŲ MAŽOJOJ SVETAINĖJE,
Lincoln Street, Brighton, Mass.

ANTRAS MITINGAS ATSIBUS

28-TĄ GRUODŽIO-DECEMEER, 1919
NEDĖLIOS DIENĄ, 2 V AL. PO PIETŲ

Mieli Draugai Šv. Jurgio Draugystės 
kitę visi atsilankyti ir savo užtęstas mokestis apsi
mokėti. Nedėlios dieną, tai yra 28 Gruodžio-Dec. 
bus renkama nauja valdyba. Už nepribuvimą ant 
šių minėtų mitingų būsite nubausti.

Per tuos mitingus bus priimami nauji nariai už 
pusę įstojimo. Kam buvo $1.00, tai bus 50 centų. 
Tai draugai nepraleiskite progos prisirašyti.

Kviečia KOMITETAS. «©©©©e®©®©©®©©®©ffi©®®©®®®e©®®e©e©e©©©®©©®®©®ę®®©©©©©@©8@@£s©®s®©©@©ee®©ffi®ee©e ©

Lietuvių Prekybos Bendrovė I
120 TREMONT ST. Room 515 A BOSTON, MASS. |

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

greit tam bus galimi budai, da
romi planai įsteigti Lietuvoje cu
kraus ir audimo dirbtuves apart 
rekonstrukcijos skyriaus, kuris 
rasi pirmiausis turės progą Lie
tuvai pasitarnauti. Šėrininkai 
pasitenkina direktorių veikimu ir 
užgiria ateities planus.

j Į Lietuvos Bonsų Centralį Ko
mitetą nuo L'- A. Pramonės Ben
drovės atstovu išrinktas bendro
vės sekretorius P. Molis. Šėri
ninkų susirinkimas rekomenduo
ja, kad direktorių taryba invęs- 
tvtų į-Lietuvos Valstybės Bonus 
sulvg galimybės ir finansų stovio.’ 

Išreikšta linkėjimas ir pagei
davimas kad kiekvienas šėrinin- 
kas padvigubintų savo Šerų skait
lių ir veiktų linkmėje, kad kiek
vienas Amerikos lietuvis liktų L. 
A. Pramonės Bendrovės šėrininkų.

Sekretorius reportuoja kad su- 
lvg steigiamojo susirinkimo sekan
čių direktorių laikas išsibaigia: 
L. Šimutis, K. Česnulis, B. F. 
Mastauskas, J. Ivanauskas. Nu- 
tatariama rinkti iš 8 kandidatų. 
Nominuojama viešai: S. Radavi- 
eius, K. Česnulis, L. Šimutis, B- 
F. Mastauskas, Kun. M. Pankus, 
J. B. Šaliunas, A. J. Diržius ir 
Kun. N. J. Petkus. Slapta bal
suojant, sulyg serų skaitliaus 

• balsų gauna S. Radavičius 5722, L. 
; šimutis 5341, K Česnulis 4748 ir 
■ -T- B. Šaliunas 3612, kurie liko 
! direktoriais ant 3 metų. Kiti 
i gavo balsų kun. M. Pankus 2114, 
kun. N. J. Petkus 751, B. F. Mas
tauskas 496 ir A. J. Diržius 15.
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REIKALAVIMAI.

tie-

Komisija.

NETIKĖTA MIRTIS.

DAKTARAS MORONEY

at- 
ži-

gaspadoriumi vienintelės ko-ope- 
rativiškos kriaučių dirbtuvės Bo
stone.

Gruodžio 10 d. palaidotas ant 
Kalvarijos kapinių.

Utarninko vak. 16 d- gruodžio 
7:30 pobažnytinėj svetainėj bus 
prelekcijos Apie pasaulio pabaigą. 
Kas tuomi interesuojasi meldžiami 
atsilankyti.

•UTH BOS'
S. Boston__

Jeigu ikiSiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutaup|si laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

APSISAUGOKITE.
Pėtnyčioje, gruodžio 12 d. po 

No. 30 D. gatvės dienos laike įsi- 
briovė į lietuvių namus vagiliai, 
iškraustė viską.

J. Varnui padarė nuostolių už 
$300.00 su virš. Reikėtų būti at
sargesniems. Dabartiniu laiku, 
kaip girdėt tokie atsitikimai ne 
naujiena-

PAIEŠKOJIMAI IR

Jieva Kalauskiutė po vyru Viš- 
niauskienė paieškau savo pusese- 
rės Marijonos Sukaičiutės po vy
ru Marculonienė, paeina iš Gar- 
levos parap., kaimo Mauručių. 
Prašau atsišaukti šiuo adresu:

Mr. Antanas Visnapskas,
985 YVyoming Avė.

Pittston, Pa.

“DABBININKAS,”
244 W. Brocid/icay, So. Boston, Mass.

Kauno Rėd., Jurbarko 
Pažierų kaimo. 4 metai at- 

Pats ar- 
nes ga- 

su svar-

MS TAS IŠ L. VYČIŲ IR MOT 
SA GOS BENDRAI VEIKIAN

ČIOS TEATRŲ KOMISUOS.
Komisijos susirinkimas buvo 9 

d. gruodžio. Paaiškėjo, kad ruo
šiasi prie visos eilės vakarų, kū-

Paieškau draugo Kazimiero Aukštuo
lio. Paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Balnikę vai., Martnonių sod. Y- 
ra jam atėjęs svarbus laiškas iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
kas apie jį žinote man praneškit.

RAPOLAS PIROGIS,
364 — 22-nd St, Detroit, Midi.

Paieškau savo brolio Antano 
Narušo, 
vals., 
gal gyveno Chicago, UI.
ba kas žinote praneškite, 
vau laiškus iš Lietuvos 
biomis žiniomis.

J. Narušis,
41 Alder St., YVaterbury, Conn.

išsireiškė: 
žandam” 

jis drožė 
katalikui

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų prityrimais.

Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms nežlibčiojlmo, dispep

sijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reumatizmą, sciaticą, skau-

Paieškau Kazimiero Neuronio, 
Kauno Rėd., Panevėžio aps. Plu
kių kaimo. Jei kas žinote arba 
pats atsišaukite:

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE — 

AŠ GALIU JUMS PAGELBSTI.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo- 
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną syk}. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

VAŽIUOJANTIEMS Į LIETUVĄ.
Mes pampiname pasportus ir visus 

reikalingus popierius. Siunčiame daik
tus į Lietuvą. Kreipkitės į musų ofi
są:
Lithuanian Information Bureau,

774 Bank St., YVaterbury, Conn. 
(5 mimas ant antrų lubų)

( į 673 WASI

C

REIKALINGI AGENTAI.
Atsišaukite į “Darbininko” 

Administraciją tuojaus.

Paieškau švogerio Stanislavo 
Cislevičiaus, Vilniaus Rėd. Tra
kų apskr. Zaslos par. Vilkiškių 
kaimo. Pirmiau gyveno Lawren- 
ce, Mass. Kas žinote arba jis pats 
praneškite, nes turiu svarbų rei
kalą.

A. Pažereckis,
311 3-rdSt, Harrison, N-J.

VIETINĖS ŽINIOS.
Harvardo universiteto as

tronomijos profesoriai Stetson 
ir Russell paskelbė, jog galime 
būti ramūs, nes mokslo išve
džiojimais remiantis negalima 
daleisti, kad gruodžio 17 d., 
kuomet tūlos planetos atsistos 
į eilę, galės įvykti kokia nors 
pasaulinė katastrofa.

VIENYBĖS ARDYTOJAS.
Visuomeniškose prakalbose, 

surengtose Nuteriotos Lietu
vos Draugi) Komiteto gruo
džio 6 d., be kitų kalbėjo san- 
dariečių šulas P. Žiuris. Jis 
kalbėjo tarsi koks svetimtau
tis. Sakė girdi jūsų žemes, 
jūsų girias, jus tamsino, jus 
skriaudė ir tt ir tt. Bet tai 
dar mažmožis. Jis 
“Drožė popežiui 
Tuomi pasakymu 
veidan kiekvienam 
ir kartu drožė pašonėn bend
ram darbui. Jei bendrose pra
kalbose dar atsikartos panašių 
įžeidimų, tai turėsime bendro 
darbo laidotuves. Žiuris sakė 
So. Bostoniečių bendrą darbą 
statęs pavyzdžiu kitoms kolo
nijoms. Nežino jis, matyt ben
dro darbo sąlygų. Bendrai 
bendrą darbą galima varyti 
tuomet, kuomet prie to neki
šama pašalinu) dalykų, nekiša
ma klausimų dėl kurių srovės 
turi skirtingas pažiūras, neuž- 
gauliojama nei vienų įsitikini
mai. Ikšiol Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komitete taip bu
vo daroma ir tik Žiuris paga
dino. Lai būna komitetas at
sargesnis, leizdainas ant plat
formos fanatiškus laisvama
nius.

Vienybės Šalininkas.

VAKARINĖ MOKYKLA.
L. D. Są-gos 1-mos kp. vaka

rinėj mokykloj mokinama du va
karu į savaitę: utarninko ir ket- 
vergo vakarais. Pradžia 7:30.

Kurie mylit mokslą malonėkit 
atsilankyti minėtam laike.

Mokyklos Komisija.

RENGIA VAKARĄ.
Gruodžio 25 d. Marijos Vaike

lių dr-ja rengia vakarą. Vaidins 
šiuos veikalus: “Teofilio bausmė 
už vagystę ” ir Kalėdų Eglaitė. ’ ’ 
Taip-gi bus ir kitokii} margumy
nų- Drilių sulyg naujausios ma
dos ir seniausi francuziški šokiai. 
Užtikrinam, kad šis vakaras bus 
visiems indomus.

Kviečiame visus kaip suaugu
sius taip ir mažus atsilankyti.

Rengėjai.

ŠV. PETRO LIET. PARAP. FĖ
RAI PUIKIAI SEKASI

Per pastaruosius du nedėldie- 
niu atsilankė daug žmonių ir pa
darė gražaus pelno parapijai.

Parapijonys prinešė visokių 
daiktų gyvų ir negyvų ir dabar 
jie leidžiami ant laimikio. Turė
tų visi žinoti, kad ateinantis ne- 
dėldienis bus paskutinė fėrų die
na.

Tą dieną bus leidžiamas išpar
davimas. Visi geriausi daiktai 
bus išdėti ant stalų ir keno kiše
nėje bus kiek skambučių, galės 
gerai pasipelnyti. Tą dieną tu
rėtų padaryti parapijai mažiau
sia $1000 pelno.

Atsisakius vienai aktorei įvy
ko maža permaina. Pirmiau bu
vo manoma statyti veikalą “Snie
gas” 28 d. grudžio, bet liko nu
keltas ant toliaus. Y7ieton “Snie
go” bus “Y'alkata” 28 d. gruod
žio, kurį atvaidins L. \7yčių 18 
kp. iš Cambridge, Mass. 31 d. 
gruodžio yra rengiamos Naujų 
Metų lauktuvės su užkandžiais, 
minkštais gėrimais ir visokiais 
vaisiais ir šaltakoše. Visas tas 
vakaras susidės iš dovanų. Jau 
yra pasižadėją keletas biznierių 
aukauti kumpių, vaisių ir t-t. Pp. 
Y’aleckai tam tikslui pažadėjo 
kumpį ir padarė naminio alaus 
(Rugbier) bačką. Vienas iš ge
riausių limonado (toniko) išdirbė- 
jų Cambridge, Mass. savininkas 
žadėjo aukoti keletą keisų lhno- 
nado.

Taip-gi L. Vyčių ir Mot. Są- 
gos išrinktos komisijos dirba iš
sijuosę, kad tik tas vakaras^ pa
vyktų.

Kreipiamės prie gerb. biznie
rių, kad tą darbą paremtų kas 
kuo gali, pelnas skiriamas para
pijos naudai.

Y’akaro programas susidės iš 
žaislų, dialogų, monologų, dai
nų, prakalbų, muzikos ir’t.t.

Kviečiami svečiai kaip vieti
niai, taip ir iš apielinkių atsilan
kyti į minėtą vakarą.

Trečias vakaras bus Naujų 
Metų dienoje 1 d. sausio, 1920 m. 
Bus atkartojami du veikalai: “Ir 
aš nepaisau” ir “Dangus Bran
gus” taip-gi trečias naujas veika
las: “Atlyginimas be nutrupų.”

Minėti trys veikalai yra ski
riami šv- Petro parapijos naudai.

Tolimesnis veikimas yra nusta
tytas' šiaip: 11 d. sausio 1920 
bus statoma “Mirga.” Repetici
joms paskirta vakarai subatomis 
lygiai nuo septynių. Y7asario 1 d. 
bus statoma “Sniegas,” 15 vas. 
“Švarkas ir Milinė.”

Visi lošėjai, kurie esate paė
mę roles šiuose veikaluose, malo
nėkite mokintis, nes turime ge
rai prisiruošti, o laikas trumpas.

Tiek šį kartą iš bendro veikimo. 
Teatr. Kom. Koresp.,

Ona Jankienė.

NESIDUOKITE APSI
GAUTI. '

So. Bostono nezaležninkų 
bambizas pradėjo valkiotis po 
lietuvių namus su “plotko- 
mis.” Katalikai turi žinoti ir 
nesiduoti apgauti.

Paieškau A. Graičiaus. Maud- 
čorų kJimo, Laukių parap., Var
nų vals. Kauno Rėd.ybos. 
miaus gyveno Arlington’e, N. J. 
Taip-gi paieškau J- Baskos, .Jon- 
kenų kaimo, Kolainų vals. Su
valkų apskr. Kauno Rėd. Pirmiau 
gyveno Chicago, III. Prašoma at
sišaukti, nes aš gavau svarbius 
laiškus iš Lietuvos.

A. Denny,
1429 Hamilton, Avė.

Grand Rapids, Mich.

Kalėdų Dovanoms. V. VAŠKO PRAKALBOS
Gruod. 7 — 7:30 vai. vak. — 

YVaterbury, Conn.
Gruod. 14 — 2:00 v. po piet — 

Lewiston, Me.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį 

VLADĄ JAKĄ
37 Jefferson St., Cambridge, Mass. 

Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairių dvasiškų 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.

Paieškau švogerio A. Žarckaus, 
Kauno Rėd. Indrianiškių parap., 
Saboliunų kaimo. 4 metai atgal 
gyveno Chicago, III. Dabar 
žinote arba pats atsišaukite:

A. Nakutis,
335 Pine St., Gardner, Mass.

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,”

244 W. Broadv.’ay, So. Boston, Mass.

Telephone S. B. 141TD J.

DR. J. C. LANDŽIUS

NAUJIENA!
Na ir kokia naujiena? Na

gi kas ateis pas Grigą pirkt 
mėsos ir groserio, salyklo ir 
apynių Kalėdoms, tas gaus 
cukraus kiek norės ir naujį 
kalendorį visai dykai ant 1920 
m. Nepamiršk adreso:

K. GRIGAS,
238 D St. ir kamp. Silver St. 

So. Boston, Mass.

Reikalingas tuoj geras vaikinas 
arba ir vedęs dirbti “Rūtos” Ban
ke, Akron, Ohio. Turi kalbėti a- 
part anglų: lietuvių, lenki} ir ru
sų kalbas. Taip-pat kad suprastų 
šiek tiek biznio (real estate) ir t.t. 
Atsišaukdami paduokit kiek norit 
algos, kur pirma dirbai ir kaip 
greit galėsi pradėt dirbti “Rūtos” 
Banke.

130 YVooster Avė., 
Akron, Ohio.

P. S. Gali ir mergina atsiliepti, 
jei tiktai tą darbą žino.

REIKALINGA
JAUNA MERGAITĖ

Mokintis dirbti dideliame offise i 
So. Bostone. Kuri mokėtų vartoti 
“typewriter” būtų naudingesnė. 
Rašyk kiek turi metų, ar dabar ! 
dirbate kur ar ne, ir už kokią' 
algą norėtum pradėti dirbti. Ad- į 
resuok:

So. Boston Post Offiee, Box 12. i

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

YVorcester, Mass.

a-įr- ..r. iL -

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

»jW ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON
Tel 502 S. B.
_________

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefons So. Boston 441. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. S. B. 1196-1V.

SEYMOUR
Gydytojas ir Chirurgas 

489 Broadway, S. Boston, Mass.
OFISO 9-10 (S ryto,
VALANDOS:

Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

KALĖDŲ DIEDUKAS KE 
LIAUJA SU DOVANO

MIS I LIETUVĄ
Geriausia dovana Jūsų 

giminėms ant Šv. Kalėdij 
■’ ir per visus metus laikraš
tis “ Darbininkas.”

Užrašyk jiems dabar.
Metams ... .$4.25.—Pusei metų ... .$2.25. 

Už virš pažymėtą kainą jie gaus visus tris 
numerius.

Tik subatinį numerį metams $2.50.
Su laikraščiu pasiųsime ant Šv. Kalėdtj L. 

D. S. Kalendorių dykai.
Prenumeratą ir pinigus siųskite šiuo ad

resu — i LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
}425 Broadtcay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston,
I Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
| 1:30—6 ir 6:3O—9 P. M.
• Nedėliomis 1 - 3 P. M.
'----- ------------ .... - - -

SUSIRINKIMAS.
Lapkr. 10 d. 8 vai- vakare įvy

ko susirinkimas L. Vyčių 17 kp. 
komisijos, kad apkalbėti ir ge
rai prisirengti prie smarkesnio 
veikimo. Nutarė surengti šo
kius sausio 24 d., 1920.

Tad gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvaitės nepamirškit viršminėtos 
24 dienos sausio ir skaitlingai atsi- 
lankykit ant šokių o užtikrinam, 
kad busit užganėdinti. Prašome 
visuomenės, kad nieko nerengtų 
ant tos dienos.

CAMBRIDGE, MASS.
Gruodžio 16 d. utarninko va

kare 7 vai. bažnytinėj salėje, bus 
L. Vyčių 18 kp. ekstra susirinki
mas. Visi Vyčių nariai meldžia
mi pribūti, nes yra daug naujų ir 
svarbių dalykų aptarti ir bus ren
kama valdyba dėl ateinančių me
tų. Todėl kiekvieno nario prie
derme yra ant šio susirinkimo pri
būti ir naujų narių atsivesti.

Raštininkė.

Gruodžio 7 d. anksti rytą, 
rasta negyvas Bostone gerai 
nomas lietuvis Povilas Malijonis, 
apie 35 metų amžiaus. Iš vaka
ro einant gulti buvo paliktas deg
ti anglinis pečiukas. Kadangi nak
tis buvo šaltoka, tad Povilas 
uždarė visus langus. Rytmetį jis 
rastas užtroškęs nuo anglinių 
smalkių. Pašauktas Dr. Jonikai- 
tis ir du daktarai iš artimo li- 
gonbučio jau niekuomi negalėjo 
gelbėti- Atvažiavo pavieto dak
taras McGrath ir oficiališkai iš
tyrė mirtį. Pripažino, jog tai 
nuo anglinių smalkių. Jei jis 
nors biskutį būtų pravertą langą 
palikęs, tai ši baisi nelaimė ne
būt jo patikusi. Ši nelaimė turi 
būt persergėjimu ir kitiems lietu
viams, kad miegamuose kamba
riuose visad reikia palikti pravi
rą langą.

Nabašninkas Povilas paėjo nuo 
Kalvarijos, Suvalkų rėdybos, A- 
merikoj išbuvo apie 15 metų, vi
są laiką South Bostone, ir turėjo

Paieškojimas iš Lietuvos.
P. Petrauskas 244 YV. Broadivav, 
So. Boston, Mass. gavo laišką 
iš Lietuvos nuo Marijonos Laime- 
lienės, kuri prašo paieškoti jos 
vyrą Antaną Laimelį. Pirm ka
rės gyveno Countney, Pa. Was- 
hington County. Amžiaus 34 
metų.

Jis pats ar kas kitas praneški
te P. Petrausko adresu arba 
siog man šiuo adresu:

Marijona Laimelienė, 
(Advilioniukė) 

Kaimo Taurakiemio,
Valsčiaus Pakuonio,

Apskričio Kauno, 
Rėdybos Suvalkų.

Parsiduoda Rakandai suvisai 
mažai vartoti dėl 4 kambarių. 
Priežastis pardavimo, kad turiu 
greitai išvažiuoti į kitą miestą. 
Parsiduoda pigiai.

Juozas Jasiunas,
398 YV. 2-nd St.,

So. Boston, Mass-

NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir 
dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
Kalėdų giesmė ir dainą 25c.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS) 

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare.

eeeeeoeseeeeeeeeeeeeeeeeef 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIK K A.
Sutaisau receptas su di

džiausia atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau- 

! lyj J™ vartojamos. Galit 
; reikalaut per laiškus, o aš 
; prisiųsiu per eipresą.

K ŠIDLAUSKAS, 
; Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. O St,

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavorus.
LIETUVIAI !

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway,' S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto

nuo 1 iki 3 )>o pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

ji-t—

PIRMOS KLESOS

LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKU B-VĖ.
Pranešimas.

Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 
išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : -: So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

i Valandos
I Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Tel So. Boaton 270

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

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai. 

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Phone DicHnaan 3886 M.
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Dr. Ignotas Stankus
S210 S. Brud St., PkDaddphu, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiae Valanda*

Nua 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nno 6 iki 9 P. M
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dančius arpa subrinkusius sąnarius, skausmus galvoje, inkstų arba ' 

pūslės skausmus, galvos sukimą. Šalčius galvoje, nosyje arba gerk

lėje, pasitark su manim dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermtfnn sulaiką p!±aku slinki

mą, prašalina pleiskana*. nleHJima 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma JSaa reikalinga maistą.

Dermafugs padarys kad Just plas 
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Just galvoje bus tyra, pleis
kanom išnyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant pritinsime Jum pač
ia suvis dykai išbandymui sampala.

Prisruakite Me. rtra 
tano Hta. gausi tšban 
Dermafuroe ir brošiūra.

ARGI L •PKCIAL




