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Lietuvos linai Anglijai.
GAUNA LIETUVOS LINŲ 

MONOPOLĮ.

London. — Anglijos finan- 
sistai paėmė Lietuvos liną mo
nopolį. Anglijos finansistai 
pritariant savo valdžios užsie
nio reikalą ministerijai pada
rė su Lietuvos valdžia sutartį 
komišino pamatais. Sulyg su
tarties Anglijos finansistai 
mokės augščiausias rinkos

kainas pasilaikant 5 nuoš. ko- 
mišino.

Lietuvos valdžia organizuo
ja liną supirkimą per koope- 
ratyves bendroves ir per ats
kirus pirklius. Bet jei norės, 
tai tą darbą paves komisijo- 
nieriams.

Londono bankai išanksto 
davė Lietuves valstybei už li
nus kreditą ant $400.000. Da
bar eina derybos apie mišką 
eksploataciją.

Pabaltiko tautų
konferencija

PABALTIKO KONFEREN
CIJA.

Revelis; — Pranešama, jog 
Helsingforso konferencija pra
sidės sausio 15 d. Joj daly
vaus Finlandija, Estonija, Lat
vija, Lietuva, Ukraina ir Len-

kija. Visos bus atstovaujamos 
užsienio reikalą ininist oriais ir 
kariniais žinotojais. Dalyvaus 
ten ir alijantij delegatai. Svar
stys apie gynimąsi nuo bolše
vizmo.

Bolševikai liovėsi užpuldi- 
nėję Finlandijos frontą.

IS DARBININKŲ JUDĖJIMO

KODĖL ANGLIAKASIAI 
NUSILEIDO.

Columbus, O. — Ansrliaka- 
sią unijos sekretorius Wilham 
Green paaiškino kodėl sustrei
kavusieji angliakasiai nusilei
do. Sakė, jog jei nebūtą nu
sileidę, tai būtą įvykus didi 
nepaalima, nes valdžia buvo 
prisirengus sulaužyti ne tik 
streiką, o ir uniją. Sakė, jog 
unijos viršininkams preziden
tas atsiuntė tokį laišką, kad . 
jei tas laiškas būtą viešai pa
skelbtas, tai visuomenė 1 
taip smarkiai stojus prieš ang
liakasius, 
nusis, jei angliakasią 
būtą buvę sušaudyti.

pažiurą, kurie visuomet mus 
visokiais būdais išnaudoja.

Darbininkai visur juda-bruz- 
da, visi pradeda geriau rūpin-

BAŽNYTINĖS ŽINIOS.
Kunigą permainos. Petronis 

Romualdas, CekišKio vikaras, 
tikybos mokytoju Kedainią 
progimnazijoje. Kesilis An
tanas, tikėjimo mok. “Saulės” 
mokyklose, t. m. Kauno vi
dutinėse mokyklose. Grinkevi
čius Kazimieras, Rozalino kle
bonas, tikybos mokytoju vid. 
mok. Rozoline. Miglinik Jo
nas, Mogįliavo arei vyskupijos, 
laikinai vikaru koop. Bebroje. 
Kubilius Juozapas, Joniškio 
vikaras, prie Katedros bažny
čios Kaune vikaru ir notaru 
vyskupo Kurijos. Vaitkevičius 
Aleksandras, Kruoniu klebo
nas. paliuosuotas nuo vietos, 

į pasilieka ten pat gyventi. But
kevičius Aleksandras, Kruo
ni ii vikaras, Kruopių klebo- 
lu. Janilionis Juoz., Skaisgi-j 

i i io vik.. Radviliškiu vikaru ir i . .Į tikybos mokytoju mokyklose. 
‘Tumelionis .Juoz., Katedros vi
karas Kaune. Kupiškiu vika
ru. Dogelis Povilas, Vendzio- 
galos vik.. Kaunan Katedros 
vikaru, v enckus Povilas, Žol
inės vik.. vikaru prie šv. Jur
gio bažnyčios Kėdainiuose. 
Sugintas Benediktas, Kėdai
nių šv. Jurgio baž. vikaras.

• Kaunan vikaru prie šv. Trey- 
jbės bažnyčios. Kariačka Ze- 
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tis, kad kaip pagerinti savo nonas. Kauno šv. Treybės baž-
• "%<" 1 • 1 T-l 1 *• C T—i 1Tgyvenimą. Mes lietuviai dar

bininkai neatsilikime, dėkimės 
prie krikščionią <demokratą. ką kurata;

nyčios vikaras, Žeimėn vikaru. 
Šereiva Juozapas, Saudinin- 

Padubysin, rekto-
Vis dar šaltai kiti žiūrime, o ■ riu b. Bazilijoną bažnyčios, 
čia tuomi laiku gudrus priešas ' --------
mus nematomai išnaudoja;' Mirė. Kriukų klebonas Al. 
nesakau, kad visi, bet dauge- Rodavičius 15 lap.
lis iš apsileidimo arba papra-1

I timo yra kad ve tegul kitas
, i, įdirba, nes aš visai neturiu lai- Įskritis).

T7!c?ti movni rn rvlr'rrt o c? Iri 1__________ _ _ -

kad nebūtą prieši- 
vadai

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

Detroit, Mich. — Mokytojai 
reikalauja, kad ją algos būt 
pakeltos ant $50 mėnesyje. Da
bar ją vidutiniška alga yra $1.- 
676 metuose. Sako, jog di
džiuma užsiiminėja pašaliniais 
darbais, kad padidinti savo in- 
eigas.

PASIDARBUOKITE VISI.

Dabar svarbus laikas ir vi
siems brangus, o labiausia 
darbo žmonėms. Reikia rū
pintis surasti būdą pagerinti 
savo gyvenimą ir tautai pri
gelbėti. Mums reikia visiems 
darbininkams spiestis į vieny
bę, o kur vienybė ten ir ga
lybė. Su tokiais inrankiais 
galima prieiti prie laimės ra
miu būdu. Būtą lengviau to 
pasiekti, jei darbininkai žino
tą gerai, kad šis momentas y- 
ra begalo svarbus ir pasaulio 
žmonijai žada laimingesnę a- 
teitį. Tai yra laikas nepapras
tas dėl mūs darbininką. Klau
simai stovi visur ant svarstyk- 
lią. Tai turime žiūrėti, kur 
sverti. Kad tą žinoti, reikia 
skaityti gerus laikraščius, pri
gulėti prie krikščionią demo
kratą organizacijos, kuri per 
laikas kovoja už darbo žmones. 
Tankiai nemažai klaidą pada
rome, prisirašome prie tokią 
draugiją, kurios iš visą at- 
žvilgią yra priešingos dėl mūs. 
Taip tai ir laikraščius skaito
me visai klaidingus ne savo

I ko. Esu mažai mokytas, o ki
ti vėl jei kur nors kiek prisi
dėjo darbu, tai vien dėl savo 
garbės, dėl vardo. Ne broliai, 
taip dirbdami negreitai sau su- 
budavosime laimės gyvenimą. 
Jau būtą laikas susiprasti. 

[Darbo žmogui su pūslėtomis 
rankomis griebtis už įrankio 
L. D. Sąjungos — medžio uo
sio — kurio šakos kone visose 
kolonijose randasi. Bet ne vi
sose vienaip žaliuoja, nekurio- 
se visai mažai terandasi gyvy
bės, tebedžiūsta. Kitur dau
giaus gyvumo, bet tai vis ma
žai iš tiek mūs brolią, tai vi
sai maža dalelė yra.

Aš esu tikras, kad su nauju 
metu 1920, visi seni nariai L. 
D. S. pilnai sutiks būti orga
nizatoriais, prirašys nemažiau 
kaip po 5 savo draugus prie 
LDS. Tik tąsyk bus smagu 
visiems. Neatsisakykite nei 
viens, nes tai mūs priedermė 
išpildyti.

A. Karias, LDS. Org.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metam s

Siąskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

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

“Darbininkas,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

I

Vilkaviškis (Vilkaviškio ap- 
. Gyventojai stebės iš 

buvusios Socijalės Apsaugos 
ministerijos darbu - darbeliu. 
“Mat — sako — už mažesnius 
prasikaltimu kalėjime yra kie
tai laikomi; už žymesnius gi, 
už kuriuos ir virvelė nebūtą 
pro šalį, leidžiama pabėgti ir 
net valdininkais tapti.” Čia 
veikė socijalės apsaugos minis
terijos įgaliotinis Plečkaitis su 
kompanija. Vilkaviškio aps
krityje yra daugybės didelią 
su derlia žeme dvarą (pav. 
vienoje Alvitos par. tarp Vil
kaviškio ir Virbaliaus yra 40 
dvarą), kurią savininkai iš
nyko, ir tuos dvarus valdė pir
ma vokiečiai, o dabar mūsą 
valdžia. Tie dvarai būtą da
vę valdžiai pelną, o bežemiams 
duonos. Bet po dvarus laks
tė bolševiką sėbrai, įkalbinė
jo darbininkams nedirbti, kad 
būk tai kapitalistai ir valdžia 
ją darbu neišnaudotą ir tt. Juk 
užteko pasiąsti kelioliką ka
reivią ir būtą tuos kurstytojus 
numalšinę. Ir pasiliko dva
rą*) laukai neišdirbti, bulbės 
nenukąstos. Ūkininkai jau bu
vo susigriebę imties bulbes 
kasti pusiau, bet... prispėjo 
šaltis ir daugelis tūkstančią 
žiemą vargti. Juk tai kruvi
nas nuostolis, šaukiąs tiesiog 
atmonyjimo ir dykaduonią nu
baudimo.

STREIKAS.
Vladivostoke socijalistai su

organizavo streiką išreiškimui 
protesto prieš Kolčako vai-

1

KAINA 4 CENTAL

—
šautuvą ir kidkosvydžią šū
viai. Visiems parėjo per kū
ną šurpulys: artinas pavojus. 
Jeigu mūsiškiai neužgalės, vėl 
bus mūsą laukeliai karo apim
ti. Apie Saločiu:.s visa yra bu
vę, du kart bąvo kunigėlius 
areštavę; pirmą syk abudu 
kleboną su kunigėliu, bet nu
vežę į Bauskę paleido. Antrą 
syk per Uždusinęs klebonui

tojos.” Na, sakau, Dieve duok 
daugybę tokią mokytoją!

B. K. Kova prieš bolševikus.
KRATA “LAISVĖJ.”

Sausio 5 d. įvyko krata 
“Laisvėj,” lietuvią bolševiką 
organo įstaigoj, Brooklyne. 
Kai inėjo federalūs agentai, 
tai “Laisvės” manadžierius 
Juozas Valutkevičius aplėšinė- 
jo gautus laiškus. Nelauktie- 

stelkime į dabartinį žmonią jį svečiai užviešpatavo ir vis-

ATSIŠAUKIMAS Į BLAI
VININKUS.

Įvykus prohibicijai, mūsą 
darbas apsistojo. Bet ar jau 
mūsą tolesnis veikimas nerei
kalingas? Ar prohibicija gali 
užvaduoti blaivybės dorą? Dir-

*) Kažin ar tik neteisingai 
įtariama ir dvarą užveizdos 
palankume bolševikams. 
Štambergiui mišias belaikant 
įbėgo bažnyčion vokietys ir 
pribėgęs prie altoriaus nusi
tvėrė kleboną už rankovės ir 
tempdamas šaukė: komm mit! 
(eik po draug!). Žmonės pa- Į 
kėlė klyksmą, tuokart nelaba- 

I sis vokietys paleido kleboną ir 
: išėjęs ant šventoriaus laukė 
kleboną išeinant. Nusitvėręs 
jį Įsisodino vežiman ir nusive
žė Bauskės ' keliu. Pavėžėjęs 
porą mylią paleido. Paklau
sus klebonui, delko jį taip var
gina, vokiečiai atsakė: mat, 
kaip mes vieni važiuotumėm, 
mumis lietuviai būt apšaudę, o 
už Tamstos mes kaip už mū
ro.. .

Daug mūsą kunigėlią yra 
prisikentėję nuo vokiečią, bol
ševiką. rasą,~7Unką. Kiek lie
tuvią kunigu buvo vokiečitj iš
vežtą nelaisvėn, kiek bolševi
kai kamavo kunigtj kalėjimuo
se, kiti ir dabar tebekankina- 
si tenai, keletą sušaudė, o kiek 
apiplėšė kunigą ir bažnyčią, 
atėmė sveikatą, suardė bažny- 
tinias ir krikščioniškas draugi
jas, užvedimus. Žinoma mū
sieji cicilikai džiaugias iš to vi
so, bet gi netur teisės sakyt — 
kunigai einą prieš žmones, pa
laiką vokiečius, ponus. Da
bar pasirodė, kad lietuviai ku
nigėliai, iš tą pačią žmonią 
išėję, daugiausiai už žmonės 
užtardavo ir gindavo nuo rasą, 
vokiečią, bolševiką ir daugiau
siai su žmonėmis prisikentėjo. 
Ne taip kaip cicilikai mūsą, 
jie sėbravo su bolševikais ir 
kažin kuo pasiverstą, bile tikt 
viršą gauti ir pasipelnyti. 
Žmonią ginimas — pas juos 
tikt ant liežuvio.

Svieto parėjimas.
✓__________________

Mosėdis. 12 spalio keliauda
mas per Mosėdį pakliuvau į 
mitingą katalikią “Moterą 
draugijos” surengto iš prie
žasties anglą pripažinimo mū
są Tėvynės savystove nepri
gulminga valstybe.

Su malonumu klausiau pra
kalbas jauną kalbėtoją vyrą. 
Kalbėjo gerai ir Dieve duok 
jiems iškalbos dovaną Tėvynės 
naudai suvartoti.

Vyrams baigus prakalbas ir 
dainoms nutilus, ant aukšto 
mokyklos prieangio pasirodė 
jaunutė panytė. Dailiai galva 
linterėjusi į visuomenę pradė
jo pilnu aiškiu balsu kalbėti. 
Visi nustebo ir atydžiai ėmė 
klausyti. Sakymas ir turinys 
prakalbos sužavėjo klausyto
jus. Tai baigus kalbėti kita 
užėmė jos vietą ir vėlei užgir
dome jaunos panytės prakalbą. 
Griaudus aiškus balsas su
skambėjo ir visi kaip vienas 
klausėme sakymo. Pasibaigus 
prakalboms visi tylėjo. Pirmas 
klausytoją žodis buvo: “Ot,

DAUG PINIGŲ KOVAIDAUG PINIGŲ KOVAI 4 
PRIEŠ RAUDONUO

SIUS. )
Washington. — Darbo De- 

partmentas paprašė kongreso 
paskirti $1.000.000 kovai prieš 
visokios rūšies raudonuosius ir 
$150.000 ją deportavimui.

Kad kova prieš radikalus 
nepasunkėtą, tai ateivystė busgyvenimą, o tuojau rasime at-|ką paėmė į savo rankas. Laik-

sakymą. Buvusieji girtuokliai raštis “The News” indė jo du labai varžoma. Deportuotąją
I 1-vii------- C X_____ _____i tebėra ir šiandiena. Negauda- “Laisvės” įstaigos paveikslu, rekordai yra laikomi ir saugo- 

'mi degtinės gerti, nūn geria ------------ ;----------- --- -== jama? kad jie atgal nepakliū-
Jamaica Ginger,” “Spiritą.”: Kai Kanadoj buvo atšauk- tą. Ateiviai bus labai tyrinę-’ z X c J.<XM€4X U J X XJ_1XT“

ir kitokius nuodus. Jei žmo- ta karinė prohibicija, tai daug jami. Bus leidžiami tik iš drau
gus pats nenorės savę susival-1 ligonią pagiję. Širdies ir ne- j gišką Suv. Valstijoms šalią ir 

tik su pasportais.
gus pats nenorės savę susival- j ligonią pagiję. i” '* 
dyti, jokios tiesos, visoki už- miego ligos tuoj pasimažinę, 
draudimai jam nieko negelbės. 
Blaivybė ne per prievartą, bet 
iš liuosos valios nor kad žmo-! 
gus išsižadėtą svaigalą. Todėl 
mūsą darbavimasis ir prohibi- 

Icijos laikais neprivalo apsisto- 
i ti. Daugelis įvairią kliūčią de
lei mūsą organas “Tautos Ry
tas” už pereitus tris mėnesius 
neišėjo. Bet jis dar nemirė. 
Jis tuojau vėl pasirodys, kaip 
atsiteisti. Dabar mums yra 
tik spėsime su senomis bilomis 
svarbu kaip paskatinti kuopas 
prie veikimo,—veikimo dides
nio ir surinkimo kapitalo.

Mėnesinės duoklės buvo su- j™™ KA DAPVTT STt 
lyg šiol beveik vienatinis šal-j DARYTI su
tinis organo palaikymui. Dau-' DEGTINE,
gelis kuopą su duoklėmis, ne- j Cincinnati. — Distilieriai 
žinomą kliūčią delei, užgaišo. j turėjo suvažiavimą ir svarstė, 
Nuoširdžiai kviečiu visą blaiv. ką daryti su likusia degtine, 
kuopi} kas greičiausiai savo ' Yra likę dar 60.000.000 galio

ną. Nutarė išrinkti delegatus, 
pasiąsti Washingtonan ir ten 

I pasitarti su valdžia.

KIEK ŽUVO RUSŲ.
New Yorkan atvyko prince- 

sa Speranski. Ji sako, jog Ru
sijoj per pastaruosius tris me
tus nuo bado, persekiojimą ir 

! ligą žuvo 30.000.000 vyrą, mo
terų ir vaiką. Ton skaitlinėn 

i neinimama 5.000.000 žuvusią 
i karo lauke.
I
i

I Dingo paskutine viltis.
VĖL PATVIRTINO.

Washington. — Augščiausy- 
sis Suv. Valstiją teismas pa
tvirtino teisėtumą karinės pro- 
hibicijos ir uždraudimą 2.75 
nuoš. alaus. Teisėjai pasidali
no šitaip: 5 prieš 4.

Girto biznio vedėjams dingo 
paskutinė viltis atnaujinti sa
vo biznį.

APKALTINO.
New Yorke suareštuota 23 

asmenys, kurie yra kaltinami 
išdirbime svaigalą iš medinio 
alkolio ir pardavinėjime Kalė
dą šventėms. Nuo tą svaigžt- 
lą keli desėtkai žmonią nuke
liavo pas Abraomą. Suareštuo
tieji turėjo užsistatyti po 
$100.000 kaucijos.

Vaškai (Pasvalio apskr.). 
Ramiai pragyvenome kelis mė
nesius, išmušus bolševikus. 
Nevienas pradžiugo, pamisli- 
jęs sau — ačiū Dievui, dabar 
nebėra pavojaus, galime vėl 
ramiai darbuotis. Bet kur tau! 
Pradėjo rodytis nedidelės gau
jos kolčakininką-bermontinin- ką padaro mokslas, ir mergės 
ką apie Salotis. Juos lietuviai kalba prakalbas”!
lengvai išvaikydavo. Paskui budęs iš sužavėjimo paklau- 
tą ižai priėjo, 12 siau, — kas tai tos panytės!

ir vaškiečiams Atsakė: — “Mosėdžio moky-

Ir aš nu-

duokles prisiąsti centro iždi
ninkei poniai V. F. Shea, 21 
Acton St., Worcester, Mass.

Toliaus, kad geriaus ir nuo- 
sekliaus galėtume veikti, dary
kime tuojau apskričiu suvažia
vimus. Kur ją nėr, tuoj tver
kime. Naujoje Angį, sulig šiol 
apskričio nebuvo. Dabar ža
dame jį sutverti. Sausio 18 d. 
š. m. į Cambridge yra kviečia
mos visos Naujosios Anglijos 
kuopos atsiąsti savo delega
tus. Geistina, kad kuodau- 
giausiai delegatą suvažiuotą. 
Tuoj po pietij atsidarys posė
džiai, pobažnytinėje svetainė
je, 430 AVindsor St. (Norton 
Sąuare), Cambridge, Mass. Į 
Taps apskritys sutvertas, ir 
bus išdirbti nuoseklūs projek
tai tolesniam Pil. BĮ. veikimui.. j 2įg

Kitose kolonijose geistina, I ‘

SVAIGALAI SU ŠIENU.
Ant Kanados rubežiaus ties 

Rouses Point suimta daug deg
tinės.* Sv'aigalai’buvo pašiep
ti šiene, kurs buvo gabenamas 
iš Montreal į Newark, N. J. 
Suv. Valstiją inspektoriams 
tas siuntinis pasirodė keistu ir 
patyrinėję rado viduje 500 dė
žių su svaigalais.

Francijoj įvairiose vietose 
buvo dideli lipiu potviniai. Pa
ryžiuje bedarbi auja 20.000 dar
bininką dėlto, kad ištvinusi 
Seinos upė pagadino daug 
dirbtuvių.

TURISTAI BERLINE.
Vokietijos sostinėj Berline 

gruodžio mėnesyje amerikoną 
užsiregistravo daugiausia. Per 
tą mėnesį amerikoną Berline 
lankėsi 357, francūzą 280, ang-

kad ir-gi tą patį Piln. BĮ. kuo
pos darytą. Ateina jau Blaiv. 
savaitė, su pradžia vasario mė
nesio. Rengkimės prie jos iš
kilmingo apvaikščiojimo. Di
dinkime savo darbą, nes prie
šai matydami mus neveikian
čius, jie iš to pasinaudos. Nuo
širdžiai kviečiu visus Pil. BĮ. 
prie darbo — darbo prakil
naus ir švento. Kiekvienas 
bent maža plytele prisidėkime 
prie budavojimo Blaivybės, 
palaikymo “T. R.” Jis buvo 
ir tegul pasiliks tuomi šviesos 
spindulėliu, kurs tamsoje 
šviečia.

Pradėdami tat Naujus Me
tus stokime visi kas gyvas ir 
galim į darbą, su Dievo palai
ma mes pergalėsime tamsumą 
nakties.

Baigiu šiuos kelis žodžius į 
Blaiv. skatinadmas į Apskri
čio susivažiavimus. N. A. į 
Cambridge, kitos kolonijos pa
čios sau vietą pasiskirs. Pasi
tikiu jog ši atsišaukimas ne
pasiliks balu šaukiančiu tyruo
se. Broliai ir sesers Blaiv. pa
rodykime ką mes galime, at- 
buskime iš snudulio.

Kun. Pranas Južkaitis,
R.K. P. B. S. Centro Pirm. 

Sausio 6, 1920.
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ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Meksikoj Cuztlono apskrity

je buvo baisus žemės drebėji
mas. Žuvo apie 1.000 žmonią 
ir apie tiek pat sužeista. Žemės 
drebėjimas apėmė didelę apy
gardą ir daug medžiagįnią 
nuostolią pridaryta.

Iš Honolulu pranešama, jog 
Japonija pasiuntus 
didelią sustiprinimą 
ką.

Kolčakui 
į Irkuc-

netrukusAnglijos atstovai 
atnaujys derybas su bolševi
ką delegatu Litvinovu Kopen
hagoj.

Kopenhagen. — Latvią ka
riuomenė pradėjo ofensyvą 
prieš bolševikus. Atnaujino 
mūšius visu frontu. Dabar lat
viai yra paėmę Dvinską.

Geneva. Bulgarijos sostinėj 
Sofijoj buvo didelės priešval- 
diškos manifestacijos. r Prie 
karaliaus palociaus manifes
tantai šaukė P Tegyvuoja res
publika! Salin su karalium!” 
Minia buvo vaikoma ir tame 
užmuštą ir sužeistą buvo arti 
100.

Schenectady, N. Y. — Viena 
motvna paliko tris vaikus na- 
mie ir tie pradėjo žaisti deg
tukais. Užsidegė drabužius ir 
du vaikai žuvo, o trečias vos 
gyvas išliko.

New Yorke vienas vyras 
kreipėsi į teisėją gauti persis
kyrimą nuo savo žmonos. Jis 
sakė, jog žmonos stalčiuje 
radęs cigaretą. Teisėjas pa
sakė, jog rūkymas nėra mote
ries nedorybės ženklu.

Genevoj šaukiamas Raudo
nojo Kryžiaus dr-ją suvažiavi
mas. Prasidės kovo 2 d. At
stovai dalyvaus iš 28 šalią.

Gen. Denikin, veikiąs prieš 
bolševikus ir ukrainiečius pie
tinėj Rusijoj visiškai supliek
tas netvarkoj traukiasi linkui 
Chersono ir Odesos. Jo ka
riuomenes supliekė Ukrainos 
jėgos.

Tautą Lygos Taryba bus su
šaukta sausio 15 d. Sušauks 
prez. Wilson, nežiūrint į tai, 
kad Amerika neratifikavo tai
kos sutarties.

PROHIBICUA INKIS 
GALĖK.

Dabar prohibicija veikia su
lyg karinio įstatymo. Nuo 
sausio 16 d. šioje šalyje ineis 
galėn prohibicija sulyg Suv. 
Valstiją konstitucijos. Išdir- 
bimas it pirkliavimas svaiga
lais bus uždraustas. Dabar pir
kliams pranešta, kad norin
tieji savo svaigalus išgabenta 
į kitas šalis turi tą padaryti 
prieš sausio 16 d.
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PRIE PILNOS TVARKOS 
IR TIKRO SUSIORGA- 

NIZAVIMO.
Amer. L. R. K. Fed. Tarybos 

nariai.
Mūsą išeivijoje begalo svar

bią rolę sulošė Amerikos Lie
tuvių Taryba, kuri iki šiol 
Saiko savo rankose išeivijos 
politinio veikimo vairą. Su
maniai ir su didele visai Lie
tuvai nauda Amerikos lietuvių 
katalikiškų organizacijų rink- 
tmiai asmenys veiks mūsų vi
suomenės reikalais, bet Ame- 
rikos Lietuvių Taryba dar ne
galėjo turėti visuotino Ameri
kos lietuvių pasitikėjimo, ka
dangi jos sąstatas nebuvo pa
taikinantis ir pilnas.

Dalyvavo Taryboje centrali
nių organizacijų atstovai; gi 
liaudis kolonijose beveik netu
rėjo balso svarbiais mūsų tau
tos reikalais.

Am. L. R. K. Federacija pa
siremdama demokratybės prin
cipu ir pripažindama lietuvių 
darbo žmonėms pilnas teises 
dalyvauti lygiai su kitų luomų 
žmonėmis Lietuvos politinio, 
kultūrinio ir ekonominio klau
symų svarstyme, nutarė Ame
rikos Lietuvių v.Tarybą peror
ganizuoti, pritraukiant prie 
jus veikimo plačias lietuvių 
katalikų minias.

Amerikos Lietuvių Tarybą 
dabar sudarys centralinių or
ganizacijų ir kolonijų vietinių 
centrų Katalikų Vienybių ats
tovai.

Katalikų Vienybes organi- 
zuctsis iš draugijų, kuopų ir 
kbubų priklausančių prie Am. 
L. R. K. Federacijos. Tokiu 
būdu turės progą kiekviena A- 
merikos lietuvių kolonija skir- 
aaerikos lietuvių įstaigą, Fede- 
zaejos Tarybą, ir bendrai tar
ties mūsų išeivijos ir visos 
Tautos reikalais.

Centralinių organizacijų at
stovais Federacijos Taryboje 
yra:

Kuo Laikraščių Sąjungos.
L K u n. P r. B u č y s, 

“Draugo” Redaktorius, žy
miausias Am. lietuvių mok- 
slininkas.

Kuo Susiv. L. R. K. Amer.
1 P o v i 1 a s Molis, Sus. 

L. R. K. Am. Sekretorius, 
“ Garso ’ ’ Administratorius, 
gabus veikėjas ir organiza
torius.

1 K n n. F. Kemėšis.
Kuo Lietuvos Vyčių:

4. A. Aleksis, gabus mu
zikas ir Vyčių tarpe pasižy
mėjęs veikėjas.

5. M. Zujus, “Vyčio” Re
daktorius ir publicistas.
Kuo Lietuvių Darbininkų 

Sąjungos:
t K a z y s Cesnulis, ad

vokatas.
Kuo Moterų Sąjungos:

7. A Nausėdienė, “Mo
terų Dirvos” Redaktorė, 
žymi publicistė ir veikėja.

1 B r. Žitkienė, lietu
vių moterų tarpe uoli dar
bininkė.

Kuo PiL BL Sus-mo:<
1 K u n. Aug. Petrai- 

tis, Blaivininkų ir Moks
leivių judėjimo uolus remė-

KĄ GALI DARBAS. 
Neva fieljetonėlis.

“Man darbą duokit, dirbti noriu, 

Kurs naudą Lietuvai gal' duot.” 

V. KUDIRKA.

Tikėdamasis, kad šį straips
nelį' “Darbininko” redakcija 
sunaudos pirmame 1920 metų 
numeryje, aš noriu šiek-tiek 
pasiteisinti prieš -skaitytojus, 
keliais žodžiais pasiaiškinda
mas, kodėl man atėjo mintis 
“pakrikštyti” feljetonėlį tuo 
vardu.

Dauguma didesnių ir mažy
čių, kaip grybai po lietaus, ra
šytojų, pradėdami kokį nors 
dalyką aprašinėti, užbėga fak
tui už akių. Bet, ląan dar mo
kiniu esant, kadaise tai pakliu
vo rankosna viena jumoristo 
autobiografija, kurią paduoda 
rašytojas ne paprastoje formo
je, t. y., toks ir toks, Jonas 
Spaiglys, gimė 1887 m. ir tt., 
bet jis sako: “...prieš mano 
gimimą, už penkiolikos minu
čių, mano tėtis nežinojo, ko
kios lyties asmenim padidės 
žmonijos skaitlinė... ir tt.” 
Nežinau kodėl, bet man toks, 
(Averčenko ’s), išsireiškimas 
labai patiko, kadangi jo pasa
kyme be švelnaus nusišypsoji
mo buvo įdėta gili mintis, ku
rią mokytesnis pasaulis pava
dino bendru vardu “evoliuci
ja.” Suprantama, kad daugu
ma jau kietai įsikalė tą žodį 
savo makaulėn, todėl jis su lai
ku, perėjęs visas gamtos tai
sykles, ir patapo mąstančio 
žmogaus smegenyse nedalija
ma vienata. Girdime ne kartą 
ginčuose darodinėjant, kad 
ans ir trečias, ginčijantis “e- 
voliuciją,” turi perdegusias 
galvoje smegenis, nes jose su
pleškėjus viena svarbiausių jų 
dalių.

Kiek tokie pasakymai patei
sina, kad “evoliucija” yra 
smegenų dalis, tegu sprendžia 
kiti mokslai, tik ne sociologi
ja,—aš gi, matote, užbriežiau 
plianą sociologijos sryčiai. Ka
dangi ir mano darbui dar ne
žinia ar bus lemta pasaulį pa
matyti, todėl jį pradedu išan- 
ksto, net šešiomis savaitėmis 
prieš N. Metus, nes tik tam tik
ros “evoliucijos” keliu jis ga
li išsiritulioti aikštėn. Na, kar
ta jau pradėjus, mintis taip- 
pat eina savo evoliucija pir
myn, tad būkite kantrūs ją 
visą peržiūrėti.

Pirmas ir opus klausimas: 
Ar yra kas naujo pasaulyje? 
— Ne, viskas sena.
Žinoma* pastačius tokį klau

simą, ne vienam susitrauks 
krūvon ne tik antakiai, bet ir 
skilvelis, ypač pažvelgus į 
mano atsakymą... “Kaip tai 
nieko nėra pasaulyje naujo?..

matyti, juos pergyventi, jais 
pasidžiaugti.

Jeigu per vienus metus su 
pakurų pagalba galima buvo 
užvirinti tokį katilą, kurį bu
vo : ulankstę ir prakiurdę “de- 
vyi ių vėjų” priešai, tai svei
kas protas kiekvieno mąstan
čio žmogaus gali atspėti, kad 
tuo pačiu būdu bus galima 
daug daugiau padaryti ir šiais 
metais, net daugiau, nes daug 
jau yra pastatyta, ko nereikės 
statyti, negu bent atsargai jį 
paremti.

Žinau, kad lietuviai daug 
yra girdoje iš savo senyvi] mo
tučių pasakų-pasakaičių, kuo
met. žiemos sulkukę, vaikai 
užmiega prie ratelio ar kala
dės, rydami seilę tų gražumų, 
ga’dumynų, apie kuriuos se
nelis ar bobutė mokėdavo pa
sakoti.

Ta pačia pasaka, nors ir gy
va, mos gyvename Lietuvos 
atgimimo būtyje, nes sunku 
buvo ką-nors panašaus ir pa
manyti, ką ištikrųjų turime 
šiandie.

Imkite kadir tokį paveiks
liuką iš Kauno padangės. Aš 
gyvenau tuomet Aleksotoje. 
Graži vasaros diena traukte- 
traukė manę oran pasidžiaug
ti saules spindulių gražumu, 
kada j e pradeda žaisti Nemu
no ir Vilijos veideliu. Beri- 
gerėdairias gamtos nepaprasta 
grože, aš pamačiau dūluojan
čią tolumoje žmonių krūvą,ku
ri slinko artyn. Dievulėliau 
Tu mano, už kelių minučių se
ptyni kareiviai-lietuviai varė 
apie pusantro šimto belaisvių- 
bolševikų... priešakyje ėjo 
galvas nuleidę penki rusai of- 
ficieriai... “Tai tau, kiek be
liko galybe? toje monarchijo
je, kuri amžius skelbėsi pa- 
šauliui “samodieržaznoj impe-

Nuo Tautos Fondo :
ML Šimutis, “Gar

so” Redaktorius, poetas 
ir gabus kalbėtojas.

M. K. J. Krušinskas, 
Tautos Fondo Sekretorius, 
gabus organizatorius ir

12. K u n. V. D a r g i s, 
vienas iš stipriausių protų 
mūsų išeivijoj.

Nuo Vargonininkų Sąjungos: 
A. Pocius, gabus mu
zikas.
Nuo Vakarų Labdarių 

Sąjungos:
K u n. I g. A 1 b a v i- 
č i u, s, kiekvieno gero ir 
naudingo darbo rėmėjas, 
žymus veikėjas.

Tai visi atstovai nuo oentra- 
linių organizacijų. Moksleivių 
S-mo atstovo surašė dar ne
turime. Dabar reikia koloni
joms pasirūpinti paskirti ats
tovus nuo vietinių centrų Ka
talikų Vienybių. Ir tas reikia 
greit padaryti, nes Federaci
jos Tarybos pirmas suvažiavi
mas įvyks sausio mėnesio pa
baigoj. Kur Katalikų Vieny
bės jau susidarė — tuojau į 
Federacijos Tarybą atstovą lai 
išrenka ir išrinktųjų vardus ir 
adresus lai tuojau praneša Fe
deracijos Sekretorijatui, kurs 
netrukus visų vardus pagar
sins.

Informacijų ir nurodymų 
klauskite šiuo adresu:

Am. L. R. K. Fed. Sekre- 
torijatas,

381 Westminster Avė.,
- Detroit, Midi.

13.

14.

Turbūt ir rašiusio galvoje “e- 
voliucija” supleškėjo, kad to
kią nesąmonę čia skelbia?!,” 
tokį pasveikinimą man duos 
ne vienas iš skaičiusiųjų, o gal 
ir manę pakrikštys kokiuo, 
nauju, negirdėtu vardu. Ži
noma, tai gali atsitikti, bet...

Imu vieną, paprasčiausį 
baslį, kad apsigynus nuo to
kių priešų. Tik, cit, paklau
sykite.

Kuomet imate rankosna pir
mą laikraščio numerį, išleistą 
sausio mėnesyje 1920 metais, 
ar-gi jūs ne seną skaitote? Tai 
yra, ar nebuvo jam jau pri
rengta medžiaga prieš N. Me
tus, kad po švenčių būtų ga
lima “šmakšt” ir pakišti skai
tytojui '— "še, pažiūrėk, ką 
rašo pirmas šių metų laikra
ščio numeris”?

Čia, brolučiai, vėl sumišo 
“naujas” su senu. Matote 
kodėl ?

Tai vienas aiškiausių priro
dymų, kad iš seno, (t. y. dar
bo), nauju arba jaunu “pa
krikštyta ir daugiau nieko, nes 
juk visi žino, kad krikštija
mus daiktus tegalima krikšty
ti tuomet, kuomet tie daiktai 
bus išanksto, senai įkūnyti, to
dėl aš ir sakau, kad seną kri
kštija. Nu, ar-gi ne taip? Jei 
mes nuo apčiuopiamo dalyko 
pereisime ant neaprubežiuoja- 
mų daiktų, k. a. laiko', tai ir 
čia rasime tą pačią istoriją 
Kaip nori, broluži, kraipyk, 
bet vis tik ir visur rasi tą pa
tį, gal kitoje išvaizdoje, tai 
vis tik ne naują, o Praamžių 
įskiepytą, ugdytą, pūdytą, 
žaliuojantį, augantį ir žydin
tį. Vieno dalyko dar nepami
nėjau, t. y., mokėjimą įvertin
ti, arba apkainuoti vaisių. Čia 
vėl iškopia aukštyn ta pati į Ji o klausydavome, 
“evoliucija,” kurios gražiau-' 
siu papuošalu yra ne kas kitą 
kaip darbas. Mokėti-gi dirb
ti, reiškia apgalėti — džiaug
tis, pailsėti.

Štai, jūs sukerpėję, »gauro- 
sosios darbo rankutės, aš tuo 
ir baigiu jums atpasakoti visą 
metrikos turinį manojo “pa
krikštyto” darbo.

Dabar keliais žodžiais pasi
kalbėsime išimtinai ir apie 
darbo galę, kuri pasirodė A- 
merikos lietuvių darbininkuo
se. Nelaukite iš manęs, kad 
imčiau Jums varginti praei
ties žmonijos istoriją — ne, 
man rūpi tik vaizdžiau pakar
toti tai, kuo šiandie pilna 
Lietuva.

Trumpai tariant, Lietuva 
šiandie patapo kaž-kuo tokiuo, 
milžinu ne milžinu, galybių 
karalaičiu, ar stačiai verdan
čiu katilu, kuriame viskas, 
kas įmetama jin, verda. Pra
dedant nuo surūkusios bakū
žėlės, kur tėvai renka pasku
tinius trupinėlius nuo stalo ir 
deda skrynutėn savo sūnelio 
liuosnorio ir baigiant Valsty
bės Prezidentu, kurs riša o- 
piausius klausimus, kaip bū
tų geriau Lietuvai išsisukti 
nuo vokiškos įtakos ir lenkiš
kos “grzecznastiės.”

Kiekvienas juk numano, kad 
tam katilui reikalingu du da
lyku: vanduo ir pakuros. Ka
dangi mes tegalime tik pasi
skaityti Šventamjame Rašte, 
kaip kadaise Praamžio išrink
tieji galėdavo parodyti žmo
nėms nepaprastus daiktus, ku
riuos mes vadiname stebuk
lais, todėl suprantamą kad 
mūsų gadynėje, Pranašams iš
mirus, jau to padaryti negali
ma be tam tikros intervenci
jos, arba tarpininkavimo, o 
juomi ir yra vėl ne kas kitą 
kaip ta nelaimingoji “evoliu
ciją” kurią darbas pūslėtų 
rankų taip jau pakrikštijo. Tąr 
gi milžinišką darbą Amerikos 
Vetuvių-darbininkų ir galima 
pavadinti pakuromis. Nes tik 
su pakurų pagalba vanduo 
Lietuvos katile ir pradėjo kon- 

‘ am- 

no jo Įstatymo, mes turime vie
nok progos šiandie stebuklus

v*

kryželių yra su parašais lietu-; ko tau daugiau nelinkėju, tik 
vių kalbą juos perskaitykite 
— rasite atsakymą savo užme- 
tinėjimams. Pasakys Jums 
kiekvienas kauburėlis, kokį 
turtą jis paaukavo tėvynės lai
svei. .. Kažin ar doleris bus 
už jį brangesnis... Palyginki
te.

Arba vėl, nueikite į “Liau
dies mokyklą” kuri prikimš
ta vargdienėlių tėvų vaiku
čiais, mokančiais prigimtąja 
kalba skaityti, rašyti, dainuo
ti tik ne vergauti.

Praverkite duris prieglau- 
dų-našlaičių. Palyginkit vo
kiečių okupacijos laiko miru
sių statistiką su šių metų, pa- 
žvelgkite į mirties priežastis... 
Jūs nuo bado dešimtis tūkstan
čių išvadavote, todėl ar berei
kia v^uesnio turto, kaip pama
tyti vargdienio sušelpto akyse 
dėkingumo ašara! Yra juk ir 

' tokių, kurie maldos galei ne
tiki, bet aš tikiu, kad tų varg
šų maldos už geradarius buvo 
Visagalio nugirstos, kad Jums 
darbai toli nuo tėvynės sektų
si, kad Jūs amžinai būtumėte 
laimingi vargšų širdyse... 
Atsakykite, brolučiai, ar dar 
Jums reikia geresnių prirody
mų, kilnesnio užmokesnio ? 
“Su saule negyvensi,” todėl 
ir nesidžiaugei visuomet pats 
savimi nei savo garbe, nors ir j 
auksu savę nudažytum, o jau! 
kas kita palikti kieno nors šir- ( 
dyse dėkingumą. Aš Jums vi
sų vardu dėkuoju Lietuvos 
vardan.

Mačiau kaž-kur vieną užra
šą, kurs taip skambėjo: “Nie- •
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nusinešti kapan gerą vardą”...
Štai koki tebūnie Jūsų min

tis, o su jaja dar daugiau pa
darysite, tik darbas ką gali.

Jeigu mokėjome reikalauti, 
kad mus pasaulis pripažintų 
laisvais, kad duotų mums ly
gias žmonių, o ne vergų tei
ses, tad būkime ir per šiuos 
metus taip kilnūs dvasia, kad 
paaukotą turtą mokėtumėme 
apginti, kad vaisiu pasidžiaug
tumėme. To nepadarę — žlag
sime ir mes, nešdami atsako
mybę už tuos, kurie gyvybės 
nesigailėjo laisvės apgynimui.

Šiandie “idealas,” “teisė” 
ir “teisybė,” taip-pat kaip 
daugelis kitų kilnių minčių v- 
ra ne kuo kitu, kaip doleriu. 
Bus dolerių — gyvuosime, ne
bus — žlugsime. Tad, brolu
čiai, dar kartą primenu, eiki
me prie tos pačios “evoliuci
jos,” t. y., palengvo bet pir
myn, kaip Rimšos “Artojas.” 
, Jau pa^.i pamatai pamink

lo Lietuvai į amžius, ir am
žiais mus gerbs visas pasaulis, 
nes jis su savo įsigyventais 
turtais ir galybe yra tik nie
kis prieš mus, iš nieko užgi
musiuos. Tik būkime vyrais 
iki saulutė patekės augščiau, 
nes rytą puikų sulaukėme. 
Tad...

kų paikystes.
Skaptukas.

*
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‘Petis-gi į petį 
už mylimą šalį, 

Prikelkime
Lietuvą mūs ’... 

— M a i r o n i S. 
Mačiulis. 

Ryme 20 lapk. 1919 m.
Piazza Campitelli 9.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
WATERBURY, CONN.

Šią koloniją apleidžia ir iš
važiuoja į Lietuvą sekantys as
menys: Mikolas Budreika, Jo
nas Gerkulis, Matas Valaus- 
kas, Jonas Mikutas, Simas 
Ruzgaitis, Juozas Zdanevi- 
ėius, Ignas Stankevičius, Vin
cas Bartusevičius.

Visiems tiems asmenims pa
rūpino pasportus ir visus rei
kalingas popieras Lithuanian 
Information Bureau, 774 Bank 
st., Waterbury, Conn. Jeigu 
kas mano važiuoti į Lietuvą 

kaip tam žalčiui-de zyn- tegul kreipiasi į minėtą adresą 
galės gauti -pasportą ne tik 
Waterburiečiai, bet ir visos 
Amerikos lietuviai.

rijci”! — Kaip tai, lietuviai?! 
Rusų armijos dalis nelaisvėn 
varo!.. Tai turbūt tik pasa
ka, ’ . - - vaidinosi mano paties 
galvoje; nors jau tai ir nebe 
ta pasaka, kokią mes iš sene- 

bet gyva, 
rea'c: darbas nuveikė tingir.į- 
l*egėdį. Sutruko, sudilę pan
eš*' ant rantų kalinių, kurie 
sunkiai <l:rbo, o sargas, be
ri ar; C s išlepintas, jau miegojo 
amžinu miegu, kuriam jo pa- 
t ‘ es. ’ ‘ i štikin i ausie ji ’ ’ nukirto 
galvą, 
gal v-ui z kurs tik mokėjo pra
sižioti. kad ką-nors praryjąs. 
Paspringo ir stipo.

Ir viskas tai atsitiko, kaipo 
senas padaras, o ne stebuklas, 
ne naujiena. Kokią kartį ar 
virvę liepai n>i — visi turės du 
galu, kurie šion ar ton pusėn 
prieina inhžhj.

Sutraukę visą “pasaką” 
krūvon, mes jau turime aiškų 
jos paveikslėlį su “žirgeliu” 
ant raudono lauko, kurį mū
sų dailininkas, pakrikštijo žo
džiu “Vytis”. .

Kad nebevarginus skaityto
jų, nei jų kantrumo mėginus, 
baigdamas šį pašnekesį, aš no
rėčiau paduoti apsvarstymui 
tai, ką padarėme, kad nebe- 
prarastumėme net kraujo upe
liais apmokėtų laisvės turtų.

Jeigu kiekvienas lietuvis 
dari ininkas bus nors dviems 
centais kasdieną taupesnis, tai 
per mėnesį galės 60 centų ati
dėti laisvės turtų apsaugoji- 
mui-gynimui; dešimtis darbi
ninkų — duos 6 dolerius, šim
tas-— 60, tūkstantis — 600 
dolerių tik per vieną mėnesį. 
O į metus? O šimtai tūkstan
čių lietuvių-darbininkų Ameri
koje?.. Žodžiu sakant, galite, 
brolučiai visą Lietuvą auksu 
paauksuoti, sidabru iškloti, tik 
neužmirškite, prie ko priėjo 
Rusijos Imperiją tik... tik bū
kite tais pačiais Lietuvos sū- 
nais, kokiais iki šiol jai pasi
rodėte.

— A, kožnas tik šaukia: 
“pinigų”-“pinigų,” o gal jie 
balon sulindo tie mūsų milijo
nai markių, kuriuos Amerikos 
lietuviai sudėjo iš savo rankų 
darbo”, pasakys gal ne vienas, 
bet ir čia paklausykite dar ma
no vienos trumputės pasakos.

Kada kurs nor iš Jūsų sugrį
šite Lietuvon, ateikite į Vy
tauto Didžiojo Prospektą Kau
ne; už žemutės, medinės tvo
relės pamatysite daugybę kry
želių, bet eikite dar toliau,1—
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DETROIT, MICH.
Parapijos susirinkimas. Gruo

džio 28 d., nedėlioj tuojau po 
pamaldų šv. Jurgio parapijos 
svetainėje buvo parapijonų su
sirinkimas. Pirmininkavo kle
bonas kun. F. Kemėšis. Iš at
skaitų ir parapijos, veikimo 
apžvalgos paaiškėjo, kad Šv. 
Jurgio parapijos stovis yra ge
ras. Ineigų parapija paprastai 
į metus turėdavo 10 tūkstan
čių dolerių, bažnyčios statymo 
metu, kuomet visų žmonių ū- 
pas buvo pakilęs, inplaukė 14 
tūkstančių dolerių, 1919 me
tais šv. Jurgio parapija inei
gų turėjo 16 tūkstančių dole
rių su viršum.

Į parapijos komitetą šiame 
susirinkime išrinko: M. Buk- 
šaitį, L. Vinalį, K. Abyšalą, S. 
Gustaitį, J. Perminą, K. Ger- 
vilį, K. Kruopį, I. Salasevičių, 
J. Balčiūną, A. Petkų, Ci- 
bulskį ir S. Draškauską. Det
roito lietuviai katalikai savo 
parapija pasitiki ir ją myli. 
Jau paskolino parapijos reika
lams $5.000.00 ant 3 nuoš. Ža
da ir daugiau duoti. Šįmet 
prie senos bažnyčios statys 
mokyklai namą.

Organizuojasi antra parapi
ja. Vakarinėj Detroito miesto 
dalyj organizuojasi antra lie
tuvių katalikų parapija. Nau
ja parapija jau turi 250 narių. 
Bažnyčiai “lotai” užpirkta la
bai gražioj vietoj už 16 tūks
tančių dolerių; inmokėta $2.- 
500.00. Senoji šv. Jurgio pa
rapija padovanojo naujos pa
rapijos pradžiai $500.00. Dar 
žadėjo kitokios paramos su
teikti.

Statys svetainę. Netoli nau
jos bažnyčios “Jotų” Detroito 
Lietuvių R. K. Sąjunga užpir
ko žemės plotą svetainei, ku- _• _   I — l v. . j *-adės statyti anksti pava-kur ri4pr

NASHUA, N. H.
'4 d. sausio L Vyčių 20 kuo
pos metinis susirinkimas lai
kytas pobažnytinėj salėj. Be
veik visi nariai atsilankė ir 
daug svarstė. Prisirašė prie 
kuopos šeši nauji nariai. Nu
tarė surasti tinkamus kamba- 
rius dėl suėjimo ir mokinimosi. 
Sekė rinkimas naujos valdybos 
sekantiems metams. Vienu 
balsu išrinkta sekantys: Dvas. 
vadovu — gerb. kun. L. Tylia, 
pirm. — Ona Z. Bugailaitė, pa
geli).—J. Galiniutė, prot. rašt. 
C. Urbonas, fin. rašt. — K. 
Nadzeika, ižd. — Z. Nadzei- 
ka, kasos globėjai — B. Lučiu- 
niutė ir O. Leiniutė, maršal
ka — J. Treinavičiutė.

Geriausių pasėkimi] naujai 
valdybai.

Raseinių Magdė.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Bažnytinis choras 

laikė savo metinį susirinkimą 
gruodžio 28 d., tuoj po sumai. 
Buvo renkama nauja valdyba. 
Išrinkta pirm. J. Tamošaus
kas, vice-pirm. O. M. Šimbe- 
ląitė, prot. rašt. Z. Strukaitė, 
fiiV rašt. O. Mankevičiutė, ižd. 
J. Baranauskas, maršalka V. 
Širka. Turėjome daug svar
bių dalyki] aptarti. Daugiau
sia apie ateinančius metus, 
kad daugiau pradėti ką veikti 
su koncertais ir teatrais, nes 
tai choristų darbas. Buvo cho
ras užprašytas išpildyti vaka
rą dėl Cambridge Blaivininkų 
7 kp. kad perstatyt teatrą 
“Katriutės Gintarai” ir kon
certą surengti. Choras apsiė
mė išpildyti.

Vyčių susirinkimas.
Lietuvos Vyčių 18 kp. laikė 

savo metinį susirinkimą nedė
lioj tuojaus po sumai 4 d. saus. 
Bažnytinėj salėj. Šiame susi
rinkime buvo renkama nauja 
valdyba. Šios ypatos pateko: 
pirm. J. K. Naujalis, vice- 
pirm. J. Tamošauskas, prot. 
rašt. O. Šliužiutė, fin. rašt. K. 
Bukaveckaitė, ižd. O. Šimbe- 
laitė, iždo globėjai A. Cesnaus- 
kaitė ir O. Plauskaitė, knygų 
peržiūrėtojai Z. Tamošiūnas ir 
P. Radis, maršalka Vincas Ka
minskas, dvas. vad. kun. P. 
Juškaitis. Buvo daug svarbių 
dalykų nutarta. Vasario 8 d. 
nutarta rengti vakarą, persta
tyti teatrą arba pakviesti iš S. 
Bostono L. V. 17 kp., kad su
loštų veikalą “Mirgą”. Ant 
šio susirinkimo atsilankė veik 
visi nariai ir užsimokėjo mė
nesines.

O. M. šimbelaitė.

1
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saryj 1920 metais.
Detroito lietuvių bendrovės. 

1919 metų pabaigoj Detroito 
lietuviai sutvėrė Statymo ir' 
Paskolos Bendrovę “Rūtą” ir! 
Automobilių ir Traktorių Ben
drovę, kurios jau nemažai su
rinko kapitalo ir šiais metais 
pradės smarkiai veikti.

Lietuvai paremti susidarė 
paskolos bonų pardavinėjimo 
komitetas, kurio susirinkimas 
buvo gruodžio 28 dieną Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje- 
Komiteto pirmininku yra kun. 
F. Kemėšis, raštininku K. Ger- 
vilis, iždininku J. Balčiūnas. 
Išviso komitetas turi 12 narių.

Naujų Metų lauktuvės. Lie
tuvos Vyčių vietinė kuopa 
gruodžio 31 dieną šv. Jurgio 
parapijos svetainėje surengė 
vakarėlį Naujiems Metams su
laukti. Svečių buvo arti ,100 
ir visi gražiai pasilinksmino. 
Dainos, deklamacijos, muzika, 
prakalbėlės, taip-gi skaniai su
taisyta vakarienė svečiams 
neleido nuobodžiauti.Lygiai 12 
vai. svečiai sustoję sudainavo 
“Lietuva Tėvynė mūsų.” Va
karienei užsibaigus sudainavo 
Vyčių Himną ir dar atkartojo 
Tautos Himną. Linksma ir 
smagi L. Vyčių vakarienė bu
vo. Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui vakarienės laiku su
rinko apie 50 dolerių.

Detroitiečiai spaudą remia. 
Sausio 1 dieną Katalikų Spau
dos Draugijos kuopa rengė 
prakalbas šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Kalbėjo Jonas Ka
rosas ir kl. kun. F. Kemėšis a- 
pie spaudos: laikraščių ir kny
gų svarbą. Prakalbas vedė K. 
Gervilis. Klausytojų susirinko 
nemažas būrys. Prie kuopos 
prisirašė 35 nariai; išviso Kat. 
Sp. Dr-jos kuopoje yra 47 na
riai.

Pas lenkus neramu. Lenkų 
parapijose, kurių Detroite yra 
16, o gal ir daugiau įvyksta 
dažnai trukšmo. fParapijonys 
nesugyvena su savo klebonais 
ir tikrai “bajoriškai” tarpu 
savęs pasibara. Ant lietuvių 
lenkų kunigai labai inirto. Iš 
sakyklų bažnyčiose paskelbė 
lietuviams karą ir įsakė len
kams lietuvio neįsileisti stu- j arba kad kas į jį žiūri. Labai 

----------a i—i. iretaį tenįa matyti mūsų loši
mus, kul lošėjai užtektinai 
garsiai kalbėtų — arba kalba 
pergreit, arba taip kad jau 
trecioje-ketvirtoje eilėje visai 
negirdėti. Žmonės tuomet ne
rimauja, pradeda kalbėti, truk- 

šimąsi nei kiek nenusigąsta tik 'do lošėjams ir visas lošimas 
gardžiai nusijuokia... iš len- vintą į pasikalbėjimus kaip

NEWARK, N. J.
Vakarienė rengiama Švč. 

Trejybės parapijos moterų. 
Pelnas paskirtas naudai nau
jos bažnyčios. Tas vakaras bus 
puikesnis už kitus visus.

Pradžia vakarienė 6 vai. va
kare 1 ld. saus. 180 New York 
Avė. Tikietas $1.00.

Komitetas.

MAHAN0Y CITY, PA.
Sausit) 4 d. čionai Mt. Car

inei iečiai lošė “Genovaitę” 
kaip ir atsilygindami Mahano- 
jiečiams už jųjų lošimą “Val
katos.” Abudu vakaru buvo 
L. R. Kryžiaus naudai. Kaip 
vieni taip ir kiti lošė neblo
giausiai. Aš gi norėčiau čio
nai štai ką pastebėtu Kadan
gi labai sunku yra įsigilinti ir 
atjausti lošikui savo rolė, tode- 
lei patartina rinkti lošėją su 
tokiu būdu, kuris geriausiai 
tiktų veikalo asmeniui. Vienas 
labiau atjaučia jaukingas ro
les, kitas graudžias, trečias 
vėl rimtesnės geriau pritinka. 
Minėtuose lošimuose ne visi 
lošėjai buvo tinkamai parink
ti. Beto lošėjai privalo taip 
kalbėti, vaikščioti, judėti, 
kaip jisai tai darytų ištikrųjų, 
užmiršdamas kad jisai lošia,

bon, o jei ateitų—mest lauk. Į 
Vienas lenkų kunigas pasakė, [ 
kad lietuviai labai žemai kul
tūroje stovi.

Kokia lenkų kultūra ir dva- j 
šia Detroito lietuviai gerai ži
no ir dagirdę apie lenkų šiau-.
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DARBININKAS

BANDYS NUMUŠTI KAI
NAUDINGA KNYGA

Brother-

A. B-tė, Kp. Rašt.

Vargdienis.

Jul. Savickas,

v«

Pranešimas

nytinis choras, vedamas J. Ša
kiečio. Žmonių buvo apie 2,- 
000. Ant galo dar kalbėjo A. 
Ivaškevičius. Prakalbų vedė
ju buvo A. Vaisiauskas.

ŠV. KAZIMIERO R. K. 
DRAUGIJOS VAL

DYBA.

Aktoriai buvo iš 
Vaidino “Girių 
Visųpirma dvi

publikos taip ir artistų.
Svarbiausių rolę atlošti bū

tinai reikia surasti kiek galint 
gabų ir tinkamų lošėjų. Nors 
kartais kiti ir gerai lošia, bet 
svarbiausioji rolė atliekama 
menkai, visas lošimas negali 
nusisekti.

Mūsų gi publika nemoka ir daugiau turėsime svarbumų 
klausyti dramų ir tragedijų aptarti.
— jai iš visko juokai. Tode- 
lei režisierius privalo įsakmiai 
po kelis kartus taip užintere- 
suoti publikų, kad jinai su į- 
<lomumu stengtųsi nepraleisti 
nei vieno žodžio — jisai pri
rengia publikų prie klausimo. 
Taip kaip chorvedis savo laz
dute valdo chorų, taip reži
sierius lošėjus ir publikų.

Malonu pastebėti kad mūsų 
lietuvių kolonijos dalinasi sa
vo darbais.

Negaliu nepastebėti tai, jog 
nemalonų įspūdį padarė vie
na siš Mt. Carmeliečių lošėjų 
antraktuose juokindamas pub
likų nors be blogos valios, bet 
vis-gi nereikėjo su juokais 
maišyti sakramentus, maldų 
ctc. Tai netinka!

Reporteris.

<

Visi nariai ateikite ir naujų 
atsiveskite, nes kaipo metinis 
susirinkimas, bus renkama 
valdyba 1920 metams. Gausi
me iš centro Darbininkų ka
lendorius ir kiekvienas pri
klausantis ir užsimokėjęs gaus 
kalendorių už dykų. Taip-gi

tikimės kad “Darbininkas” 
indės tų mūsų paaiškinimų.

Presos Komisija:
J. Marčiuilonis, 
V. J. Šauklis.

WORCESTER, MASS. 
Tautos Fondo 30 sk. 1919 m. 

veikimas.
T. Fondo 30 sk. niekados ne

praleidžia mažiausios progos 
surinkti aukų dėl tėvynės. Na
riai pradėjo prašyti aukų nuo 
didesnių įstaigų — dirbtuvių 
ir krautuvių. Ne tik kų gavo 
■daug aukų, bet ir išaiškino 
svetimtaučiams Lietuvos var
gingų padėjimų. Per pereitų 
metų kuopa surengė vienų kon
certų, šešias prakalbas, vienų 
gegužinę ir vienų “Tag Day.”

Iki spalių mėn. 1919 buvo 
persiųsta į centrų $20,000.00.

Lapkr. 12, nusiuntė Liet. 
Prez. Ant. Smetonai $5,582.02 
(kronoms 26,305). Išviso per 
1919 m. buvo išsiųsta $25,582.- 
02. Dabar lieka ižde $470.39.

Dabar T. F. skyrius rengia
si prie Laisvės Savaitės ir yra 
pasiryžusi surinkti dešimts 
kartų daugiaus, negu centras 
paskyrė. Laisvės Savaitė pra
sidės 18 d. sausio. Visos Wor- 
cesterio dr-jos yra kviečiamos 
prisidėti pire darbo kad nelei
dus nei vienai kolonijai “su- 
hytyt” Worcesterį.

J. J. C. L.

WORCESTER, MASS.
Liet. Vyčių 25 kuopa ir Mo- 

ksleivių 14 kuopa surengė 27 
ir 28 gruodžio 1919 m. istoriš
kų veikalų “Keistutį.” Loši
mas nusisekė kuopuikiausia— 
publika buvo taip užžavėta, 
kad kai-kurie apalpo per pas
kutinį aktų, kada Keistučio 
sūnus Konradas dėjo visas sa
vo pastangas savo tėvų išvesti 
iš kalėjimo. Kanonas pastojo 
kelių ir Konradas jį nužudė, 
bet tuom tarpu Marė nužudė 
Keistutį. Veikiančios ypatos 
buvo: Keistutis — K. Jonaitis, 
Birūta, jo pati—EI. Baltrušai- 
čiutė, Vytautas, jų sūnus — 
A. Visminas, Jogaila — P. 
Puišys, Marė, jo sesuo — Em. 
Baniutė, Vaidyla, Marės vy
ras, Jogailos šalininkas — J. 
Bačvs, Prora Bilgėnas — M. 
Miklušis, Aldona — L. Šalte
nio tė, Butrimas—Jonas Vait
kus, Konradas—V. Bačys, Al
banas — J. Ramonas, Vaidyla 
— J. Žemaitis, Tarnas — J. 
Ciunis.

Keistučio kareiviai — A. 
Valinskas, M. Kazlauskas, A. 
Kaminskas, J. Ciunis.

Jogailos kareiviai :P. Milius, 
J. Ciunis, K. Bartkus, M. N&- 
liukas, Vaidylos ir tt.

Negalima kritikuoti lošėjus, 
nes kiekvienas atliko savo ro
les kuopuikiausiai. Reikia pri
pažinti garbę Ant. Visminui, 
J. Bačiui i rP. Puišiui už savo 
pasišventimų kad surengus ši
tų teatrų taip pasekmingai, 
liet. Vyčiai ir moksleiviai dir
ba sutartinai ir joks ’ priešas 
neįstengia pakenkti veikimų 
nors tūli visokius tinklus tie
sia, bet tas ant nieko nuėjo. 
Lai gyvuoja L. Vyčių 26 kp. 
ir Moksleivių .14-ta kuopa!

J. J. C. L.

GARDNER, MASS. 
Suėmė daug lietuvių.

Sausio 2 d. policija rankiojo 
čionykščius raudonukus (bol
ševikus). Pradėjo rankioti 
nuo 9 vai. vakaro ir tęsėsi iki 
8 vai. ryto. Žvejojo per visų 
naktį. Surinko net 12 nelai
mingųjų. Visus sukimšo į au
tomobilius ir žaibo greitumu 
nurūko į Fitcliburg, Mass., o 
iš ten bene į Bostonų. Žino
ma tiems žmonėms kitokio išė
jimo nebuvo, nes jie to geidė. 
Na tiek su jais, ko norėjo, to 
atsiėmė, bet yra. gėda visiems 
likusiems lietuviams, kad iš 
Gardnerio lietuvių pakliuvo į i 
policijos nagus 11 mūsų brolių 
ir vienas rusas. Kitokių tau
tų visai nesirado. Čia yra ir 
klausimas: kodėl lietuviai užė
mė Gardneryje pirmutinę vie
tų? Ant šitokio klausimo sun
ku atsakyti. Tie žmoneliai ne
rimavo visų savo laikų, kėlė 
betvarkes kur tik galėjo. Bu
vo neužganėdinti jokiu darbu, 
valdžia ir t. Buvo didžiausi 
priešai katalikiško tikėjimo, 
nors tas jiems nieko nekliudė. 
Ir štai pavyzdis jų kvailo dar
bo. Čia gyvuoja pora drau
gysčių: Lietuvos Sūnų ir Šv. 
Petro ir Povilo. Pastaroji, šv. i 
Petro ir Povilo draugija yra 
katalikiška, todėl jie turėjo 
tam paskirtų maldelę prade- j 
dant mitingų. Na ir tas jiems 
kenkė. Sumanė rašytis ir jie 
prie tos dr-jos, kada jautėsi ga
lingi, tuojau pradėjo savo pik
tų darbų. Ir štai per vieną su
sirinkimų, kada buvo mažiau 
atvykusių katalikų, jie nubal
savo išmesti tų maldelę, na ir 
padarė. Bet katalikai jautėsi 
užgauti su tokiu pasielgimu, 
na ir prasidėjo nesutikimai. 
Geruoju nesibaigė, sekė teis
mas. Bet visur pralošė. Nėra 
kų daryti, pasikvietė kalbėto
jų A. Karalių, kad tas sukel
tų didesnę peklų. Bet čia su
tinka ir nelaimę. Lietuviškas 
dėdutė girdėjo jo purvinų kal
bų, negalėjo toliau leisti žmo
gui dūkti, paprašė eiti kartu 
į policijos stotį. Na ir kų; žmo
gelį įkišo šaltojon, kada ne
buvo kam užstatyti 2.000 dol. 
kaucijos. Ant rytojaus visi ko
munistai subruzdo išpirkti ne
laimingų jį. Bėdoms-negalėms 
sunešė kas bonų, kas knygelę, 
kas penkinę, kas overkautų, 
kepurę, vos-vos išbėlavo. Na
bagėlis nuvyko į Nashuų ir vėl 
areštuotas. Kas bus toliau, 
laikas parodys. Suareštuoti 
šie: Juozas Pilkauskas, Alex.
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Rainis, Pr. Vikonauskas, Jo
nas Gaigaliūnas, Antanas Pui
da, Povilas Guzas, Julius Je- 
zukevičius, Pr. Separaviskis, 
Ant. Bazuzis, Petras Mockū- 
nas, Juozas Murmakas.

L. Deltuvas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Delegatų prakalbos.

Sausio 1 d. 2 vai. po pietų, 
įvyko prakalbos miesto mo
kyklos svetainėj. Kalbėjo gerb. 
atstovas Jonas Vileišis. Aiški
no kaip Lietuvos taryba susi
tvėrė ir kaip pradėjo organi- 
zuoties valdžia. Gerb. svečias 
pasakė, kad Vilnius trumpo
je ateityje bus po lietuvių val
džia. Dabar jau Vilniaus gy
ventojai nekenčia lenkų ir lau
kia, kad lietuvių valdžia iš- 
liuosuotų. Kalbėjo miesto ma
joras Quinn, išgirdamas vie
tos lietuvius už gausų pirkimų 
Amerikos Liberty Bondsų. 
Sakė, kad dabar turi pirkti 
Lietuvos bonų. Buvo surink
ta 100 dolerių kolektuojant po 
svetainę Šaulių organizacijai. 
Kalbėjo gerb. kun. Pr. Juškai- 
tis. Skaitė laiškų gautų nuo 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos. Laiške prezidentas 
išreiškė padėkų Cambridge’io 
lietuviams už pinigus jam pri
siųstus. Pertraukose griežė 
lietuvių orkestrą, vedama p. 
Buinio ir dainavo vietinis Baž-

NAS.
Detroit, Mich. 

hood of Maintenonce of Way 
and Railway Shop Laborers 
nutarė įsteigti kelias dirbtu
ves ir išdirbinnius unijos na
riams pardavinės už nupigin
tas kainas.

BALTIMORE, MD 
Matinis gn ai rinkimas LDS.

kp. bus 11 d. sausio 4:30 vai. kaišiosimai, 
po pietų šv. Alfonso rr

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Mes, Presos Komisija že

miau pasirašę — pranešame, 
kad, Ansonijos lietuvių viešas 
susrinkimas, įvykęs gruodžio 
21 d., atrado, kad neteisinga 
korespondencija tilpo “Darbi
ninko” Nr. 144, po kuria pa
sirašo “Delegatas.” Ten su
maišyta visuomeniški dalykai 
su ypatiškais ir visai neteisin
gai-

Ten kaltinama vienas buvu- 
sis lietuvių dienos pirm. Jonas 
Tareila, būk jis nesurengęs 
vakarienės atskaitų neišdavęs. 
Cių kelis kartus buvo nesenai 
susirinkimai, kur buvo kalba
ma apie “vakarienę” ir “apie 
atskaitas.” Visuomenė vaka
rienės nepageidavo,'o atskai
tas atidėjo ant toliaus, tuo tik
slu, kad atspaudus abelnas 
Ansonijos lietuvių atskaitas iš 
viso darbavimosi dėl Lietuvos 
labo.

Tai pasirodo, kad tam žmo
gui, neteisingai daromi pri- 1 A* * . ■ _*

Smagus Vakaras.
Sausio 4 d. 7 vai. vak. buvo 

suloštas teatras Bažnytinėje 
svetainėje. 
So. Bostono.
Karalaitė.”
p-lės sudainavo porų gražių 
dainelių akompanuojant p-lei 
Kvburiutei pianu. Po tam pa
šoko maža mergaitė, p-lė Kar- 
bauskiutė, jos sesutei prita
riant ant piano. Gerai išėjo. 
Toliaus sekė lošimas. Akto
riai visas savo užduotis atliko 
puikiai. Dar po tam buvo daug 
duetų.- Su dainomis labai už
ganėdino publikų. Garbė yra 
So. Bostono jaunoms mergai
tėms, kad taip puikiai moka 
lošt teatrus ir dainuoti. Bet 
aš manau, kad didesnė garbė 
priklauso tėvams, kurie taip 
dorai mokina savo vaikučius. 
Turiu priminti taip-gi kad 
p-lė Kyburiutė puikiai skam
bina pianų. Žmoniii buvo pil
na svetainė. Ant galo susto
jus publikai, aktorkos ir so
listės sudainavo Lietuvos him
nų. Tuom vakaras ir užsibai
gė.

L. D. S. NEW YORK IR NEW 
JERSEY VALSTIJĄ APS

KRIČIO MARŠRUTO
PRAKALBOS.

Gerb. L. D. S. kuopų valdy
bos ir nariai žemiau pažymėtų 
kolonijų ar jau prisirengėte 
prie prakalbų? Jeigu dar ne, 
tai žaibo greitumu paimkite 
svetainę ir atspauzdinkite pla
katus, kad turėjus kogeriau- 
^ias pasekmes iš šio maršruto. 
Nepasilikite nei viena koloni
ja nei viena L. D. S. kuopa nuo 
taip svarbaus darbo, kdris tei
kiamas darbo žmonfų labui. 
Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama darbininkų reika
lai.

Prakalbos įvyks šiose vieto
se:

6 d. sausio, 7 vai vakare (su 
programų) — Paterson, N. J.

8 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Linden, N. J.

9 d. sausio, 7 vai. vakare — 
C. Brooklyn, N. Y.

10 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Bloomfield, N. J.

11 d. sausio, 1 vai. po pietų
— Harrison, N. J.

11 d. sausio, 7 vai. vakare
— Brooklyn, N. Y.

12 d. sausio, 7 vaL vakare — 
Maspeth, N. J.

13 d. sausio, 7 vai. vakare
— Albany, N. Y.

14 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Schenectady, N. Y.

15 d. sausio, 7 vai. vakare
— Amsterdam, N. Y.

16 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Rochester, N. Y.

17 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Chester, Pa.

18 d. sausio, 7 vaL vakare — 
Philadelphia, Pa.

Kalbės gerb. A. F. KNEI- 
ŽIS, L. D. S. Centro Raštinin
kas iš Bostono, Mass.

U 
u 
ii 
ii 
ii 
ii

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JfiZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik........................... $1.50

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtų įvairių paveikslėlių.

KAS JOJE YKA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimų, gyvenimą ir 
1.1.

/

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 

būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk- . 
ti.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

“D ARBININKA S,”

242 W. BE0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Amerikos Vilnų Kompanija praneša savo darbininkams, kad 
nuo nuo 1 Gruod. 1919 duos pagalbų Igoje ir nelaimėje. Kiekvie
nas darbininkas Amerikos Vilnų Kompanijoj gaus pašalpų. Tas vi
sas šiaip sudaryta:

Nei vienas darbininkas nebus apsaugotas, kurio vardo nebus 
ant surašo algų Gruodžio 1, 1919, dirbantis visų laikų. Darb- 
ninkas, kuris nedirbo 1 d. Gruodžio, dėl ligos bus apsaugotas nuo 
dienos sugrįžimo darban. Po 1 d. Gruodžio 1919 nauji darbinin
kai bus išrinkti kurie dirbo bent 6 mėnesius kompanijoj.

1. Kurie ant moksčių surašo Gruodžio 1, 1919 ir kurie nedir
bo dar 6 mėnesių gaus 40 nuoš. nuo savaitinės algos.

2. Kurie dirba jau virš 6 mėnesių, bet ne daugiau kaip me
tus, gaus 50 nuoš.

3. Kurie dirba jau virš 1 metų bet nedaugiau kaip 2 gaus 
G0 nuoš.

4. Kurie dirba jau virš 2 metų, bet nedaugiau kaip tris, gaus 
70 nuoš.

5) Kurie dirba jau 3 metus, bet nedaugiau kaip 4 gaus 75 
nuoš.

6. Kurie dirba jau virš 4 metų gaus 80 nuoš.

Nei vienas darbininkas negaus mažiau kaip $8.00 savaitėje ir 
nedaugiau kaip $30.00 nežiūrint jo savaitinės algos.

Pašalpa duodama bus ligose, dirbantiems musų dirbtuvėse. 
Nauji darbininkai, kurie pradės dirbti po Gruodžio 1, 1919 tik 
gaus pašalpų sulyg kompensacijos akto, iki jis išdirbs 6 mėne
sius.

Pašalpa bus duodama po 7 dienų ligos, bet nedaugiau kaip per 
26 savaites. Jei liga trauksis ilgiau kaip per 26 savaites, pašalpa 
tik bus sulyg kompensacijų tiesų.

Pašalpa moterims bus mokama tik per 4 savaites, sulyg virš 
paduoto pieno.

ši pašalpa prisideda prie “Group Life Insurance” jau veikia. 
Toliau bus paaiškinta daugiaus.

AmerKaiWtenConiĮW
VnMVood. President.

Pirmininkas —
Pov. Petrauskas, 

1426 Columbia Rd.,
So. Boston, Mass.

Pagelbininkas —
A. Kmitas,

284 5-th St.,
So. Boston, Mass.

Protokolų Raštininkas — 
V. J. Jakštas,

25 Story St.,
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas — 
J. Savickas,

LoAver St., Nortolk M.
Iždininkas —

Juoz. Andriuliūnas,
13 Tremont St., 

Norvood, Mass.
Maršalka —

Pov. Laučka,
61 Story St.,

So. Boston, Mass.

, 8VENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINĖS DRAUGUOS

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

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

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

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT.

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

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

47 Vale 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 nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. sau
sio 1920 1 vai. po pietų.

T E ING I A U SI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIE K A .
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatine lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St., 
South Boston, Mass.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

su-
d.

Gerbiamieji Draugai:—
Prašome visus susirinkti ant 

metinio susirinkimo, kuris bus 
11 d. sausio, 1920 m. 2 vai. po 
pietį} Bažnytinėj salėj, 5-th St., 
So. Boston, Mass. Ant meti
nio susirinkimo turime daug 
svarbių dalykų apkalbėti.Nau- 
ja valdyba užims vietas ant 
1920 m. Pageidaujama, kad 
visi ateitumėte ant šio susirin
kimo.

POŽELLO CO.

Ui
Ti

Su augšta pagarba,

V. J. Jakštas.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO. '
Darome • draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, HLLIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRM. — T. AimenskienS,

21 Story St., 
VICE-PIRM. — A. Cyžiuvienfi, 

377A Broadway, 
FIN. RAŠT. — O. KašėčiutS, 

259 Athens Street.
PROT. RAŠT. — M. MarkuniutĄ

12 Lark Str.
M. Petkauskienė, ižd.,

21 Story, St.,
KASOS GLOBĖJOS — 

M. Kilmoniutė, 249 River Str., 
Mattapan, Mass.

J. Pečiukoniutfi, 190 Kneeland 
Str., Boston, Mass. 

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė 
135 C Str.

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

BOSTON, MASS.

PIRMLN iru KAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Vincas Zalleckas,
81 Mercer St, So. Boston, Mase. 

PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St, 
Dorchester, Mass.

KA Šimkuj 8 — Andriejus Zalleckas, 
140 6-th St, So. Boston Mass.

MARŠALKA — Justinas Tulelkla,
180 Bowen St, So. Boston, Masa 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vaL po pietų po No. 
198 Banover 8L, Boston, Mass.

PRANEŠIMAS 
L. D. S. CONN. APS
KRIČIO KUOPOMS.

L. D. S. Conn. apskričio 
važiavimas bus sausio 18 
1920 m. New Haven, Conn.

Kuopos malonėkite prisiųs
ti kuodaugiausia delegatų į šį 
suvažiavimų, nes šis bus me
tinis, gal būt ir svarbiausias, 
nes turėsime užbaigti svarsty
ti pereito suvažiavimo keletu 
nutarimų.LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-Ve

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:
882 Broadway, So. Boston,

Tel S. B. 253-M.

AB, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A* labai sirgau per 3 metas, naslabnėjęs pilvelis baro. Dispepsija 

neririnlmas pilvelio, ntMdabnėjimas kraujo. Inkstą, nervą ir skalnas M* 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad becrraoatu. Vi
sur ieškojau sau pagelboa, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ai rubelią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa. .

Bet kada pareikaalvau Salutaraa vaiat% Bltterlo Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduoHa, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilVaa atsigaut, stiprėti, gerui dirbti. Kraujai 
iMvalx, diegliai nebebadepo krutinę. Vldurią rabinas Unytopoatara* 
raut visą ligą. Begiu 3 mėneslą ttgerdavan kas savaite po buteli Salutaraa. 
Biteria, Ir po 8 meni, savo paveiksle pamačiau tok} skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 ąyklą 
kavoju Salutaraa mylistą geradė jul ir linkiu visiems aavodraugsme ir p* 
tjsmmlems su tokiais atsitikimais patartu nuotlrdilal kreiptis prie Sete-
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VIETINĖS ŽINIOS. 1
Išvažiavo. Pranas Strakaus

kas Kalėdų šventes praleidęs 
pas tėvelius pereitų nedėlią 
sugrįžo į šv. Jono seminarijų. 
Kalėdų švęsti buvo atvykęs iš 
Montreal, Ca. šv. Laurento ko
legijos So. Bostonietis Jonas 
Vilkišius. Pereitų utaminkų 
išvažiavo atgal, tik jau ne vie
nas, o dviese. Antruoju buvo 
Steponas Kneižis, kurs ikšiol 
lankė Bostono kolegijų. Šv. 
Laurento kolegijoj prieš Kalė
das buvo 10 lietuvių dabar bū
siu 13.

Sugrįš pagedėlyje. A. F. 
Kneižis, “Darbininko” admi
nistratorius, lankus su prakal
bomis New Yorko ir New Jer
sey lietuvių kolonijas sugrįš 
ateinantį panedėlį. Atlikęs 
reikalus važiuos baigti marš
rutų.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

Juozui Kasparavičiui
(nuo Kelmės)

Miss Annea Jotkojutė
(nuo Vilkaviškio) 

Michael Zajeczko 
J. Brazys 
Kazimiera Jodienė 
Antanas Dzikas 
Uršulė Stelingaitė

(damokėti 10c.) 
Petras Šnaras

(nuo Vabalninku) 
Uršulei Mažeikienei 
Ona Kairaitė 2

nuo Kuršėnų)
J. Matulauskas

(nuo Rokiškio) 
Marijona Zupkauskiene

(iš Vilniaus) 
Vincenty Nieurera 
Felisca Patackas

(nuo Trakų) 
Jonas Jokubauskas

(nuo Žiežmarių) 
Adomas Šaukimas 
Pranas Zaronskis 
Kazys Glodenis.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vienų sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Kun. Mikolas Ražaitis, kilęs 
iš Sasnavos, kiuomet atvykęs 
Romon mokslo užbaigti, ieško 
Amerikoje savo giminių ir pa
žįstamų. Būsiu dėkingas, jei
gu praneš savo adresus. Ma
no adresas: Roma, Lungo 
Teocre, Farucsina 40.

Paieškau savo švogerio Po
vilo Augulo, Kupiškio miesto. 
Prieš karę gyveno New York, 
N. Y. Kas žinote arba pats 
atsišaukite.

Antanas Gečiauskas, Armee 
Belge P. G. 6 Comp. russe 
(Lithuaniene) 22 barak Haut- 
hem (Furnes) Belgiąae. 
(1-2-3)

PIRKITE PAS MUS.
Kadangi aš dirbu Roxbury 

Service Garage, pranešu, kad 
pas mus galima pirkti automo
bilių visokios rūšįes: Fordų, 
Studebaker, Overland, Max- 
well ir kitokių. Mažai važinė
ti, parsiduoda pigiai. Parduo
dame ir naujus cherolette au
tomobilius 5 pasažierių
$825.00. Reikia įmokėti tik 
trečdalį, likusius pinigus iš
mokėsite paskui. Kreipkitės 
pas:

J. MORRIS,
514 Broadway,

So. Boston, Mass. 
(Nr. 4-5-6-7-8-9)

Taipo-gį kuopos kurios ne- 
prsiųs delegatų, malonėkite 
prisiųsti raštininkei įnešimus 
ir raportus.

LDS. Ct. Apskr. Rašt.
Ona Cemiauckaitė.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

PARSIDUODA BOLINfc

534 Dorchester Avė.

Gera propozicija uždarbiui. 
Parsiduoda nebrangiai.

PARSIDUODA BOLINB
534 Dorchester Avė.

Gera propozicija uždarbiui.

v uz

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygų už 
25 centus ar 50 centų dovanų. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininkų” į Angliju, 
kreipkitės šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, UI

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgų metų praktikų Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dykų — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Nelaimė. Simonas Alukonis, 
140 Bowen St. 27 gruodžio su
tiko nelaimę. Dirbtuvėje krau
stant mašinų iš So. Bostono į 
Roxbury krito pressmašina 
ir nulaužė kairiųjų kojų. Ran
dasi miesto hospitalyje. Yra 
vedęs ir turi du kūdikiu. Ne
laimė atsitiko per kompanijos 
kaltę.

Ateikite visi. Vietinė Pilnų
jų Blaivininkij 49 kp. rengia 
šaunią pramoga 17 d. sausio. 
Worceste’_’ic smarkūs artistai 
L. Vyčių ir Moksleivių sulos 
milžiniškų veikalų “Keistuti,” 
5 aktų tragedijų Dudiey Street 
Opera House (113-119).

Kelrodis: važiuoti tiesiog i 
Dudiey St. Station, o nuo sto
ties teatras visai arti.

Tikietai galima pasipirkti 
' iš anksto, nes visos sėdynės 

sunumeruotos. Nusipirkęs ti- 
kietą išanksto, savo sėdynę 
rasi ir vėliau atėjęs. Todėl 
patartina nusipirkti tikietus 
išanksto, tai bus užtikrinta pa
matyti tų puikiausią vaidini
mų. Tikietų kainos labai pri
einamos sulyginus su išlaido
mis: $1.00, 75c., 50c. ir 25c. 
Tikietų galima gauti pas kuo
pos pirm. P. Grinkevičių, 124 
Bowen st., pas P. Špokų, D. 
Antanavičių ir pas kitus na
rius. Kviečiami visi lietuviai 
ir lietuvaitės iš visos Bostono 
apielinkės.

Rengėjai.

PRAMOGA.

28 d. gruodžio L. Vyčių 17 
kp. statė scenoje “Valkata”, 4 
veiksmų drama. Vaidino ar
tistai L. Vyčių 18 kp. iš Cam
bridge. Visi artistai gerai at
liko, ypač p. Naujalis, Valka
tos rolėj išpildė gerai. Taip- 
pat p-lė Šimbelaitė, Jakas ir-gi 

l vaidino gerai. Tarnaitės rolė 
i išpildyta pusėtinai. Žmoniii 
‘ buvo pilna svetainė, tai ir pel
no parapijai gražaus padarė. 
Bravo vyčiams! Pertraukose 
buvo dekiamatorka P. Grabi- 
joliutė. Vedėja vakaro buvo 
kuopos pirm, p-lė Z. Gurkiiu- 
tė.

Jonukas.

HOMESTEAD, PA.
“Mirgą,” keturių veiksmų 

dramą stato scenoje L. Vyčių 
11 kuopa. Bus sausio 18 d. 
1920 “Carnegie Library Mu- 
sic” svetainėje. Pradžia ly
giai 8 vai. vakare.

Vakaro Rengėjai.

PARSIDUODA moteriškų 
rūbų dirbtuvė iš priežasties M. 
M. Ambrazaitienės mirties. 
Moteriškų rūbų dirbtuvė yra 
su visais įtaisymais. Vieta vir
šuj Kavaliausko banko, kam
pas E ir Broadvav. Kreiptis 
pas:

V. B. Ambrazaitis,
291 E St., So. Boston, Mass.

(Nr. 4-5-6)

“KEISTUTIS”

A. VISMINAS,

Worcester, Mass. šv. Kazimiero parapijos vargonininkas. 
Gabus aktorius. “Keistučio” veikale turi Vytauto rolę.

P. Visminas yra “Keistučio” režisierius.

Šį puikų veikalų “Kenstutį/* penkiuose aktuose dramų 
stato Pil. Blaivininkų 49 kuopa So. Boston, Mass. Artistus 
partraukia iš Worcester, Mass., kurie atvaidina tikrai artis
tiškai. Bus suloštas Dudiey Street Opera House Sausio 17 d- 
Paadžia 8 vai. vak. Įžanga 25c., 50c., 75c. i $1.00. Tikietus 
galima gauti pas Blaiv. narius. Tikietai su numeriais.

RENGUAL

Vienintelis lietuvis Conn. Valstijoje 
knygų pardavėjas ir agentas “Darbi
ninko” ir kitų katalikiškų laikraščių. 
Pas mane galima gauti visokių' knygų, 
atviručių. paveikslų, maldaknygių 
visokių prekių nuo 50c. iki $5.00 ir 
šiaip visokių dvasiškų ir svietiškų 
knygų net iš Lietuvos. Partraukiu vi
sokių rožančių, škaplierių, vienu žo
džiu kas tik lietuviams yra reikalinga. 
Savieji pas savuosius. Lietuviai pas 
lietuvį. Patarnavimas visiems prielan
kus ir užsakymai išpildomi greitai ir 
teisingai. Adresas:

JONAS MICKEVIČIUS.
269 Hamilton St., New Haven, Conn.

P. S. Nedėliomis pobažnytinėje sa
lėje, 295 St. John St.. New Haven. 
Conn.

Paieškau PARTNERIO prie 
bučemės-grosenės. 
kad būti} prityręs 
Kreipkitės pas:

Januševičius,
233 Broadvay,

So. Boston,

Geistina, 
bueeris.

Mass.

Marijo-Ieškau pusseseries 
nos Viseckiutės. Kilus iš Kau
no rėd., Ukmergės apskr., Del
tuvos miestelio. Yra svarbus 
reikalas. Yra laiškas iš Lietu
vos. Kreipkitės į

Marijona Zarankiutė,
170 H St., So. Boston, Mass.

Paieškau vargonininko Ad. 
Parembckio. Meldžiu gerbia
mų'klebonų raba paties atsi
šaukti. Turiu svarbų reikalą. 
Taip-gi Juozo Klemerausko, 
atsišaukite tuojaus:

L. Klemerauskas,
303 Hancock St.,

Dorchester, Mass. 
(Nr. 4-5-6)

CAMBRIDGE, MASS.
S. L. R. K. A 127 kuopos 

metinis susirinkimas bus sau
sio 17 d. 1920, bažnytinėj sve
tainėj tuojau po pamaldų 12:30 
vai. po pietų. Visi malonėkite 
atsilankyti ant šio susirinkimo 
ir užsimokėti duokles. Taip-gi 
atsiveskite naujų narių.

Kviečia visus Valdyba. 
(Nr. 4-5)

LIETUVIS PIENININKAS.
Kam imti pieną iš žydų, ar 

negeriaus iš savo brolių lietu
viui Nes lietuvis pienininkas 
visados geriaus patarnauja ir 
atveža geresnį pieną. Ateiki
te pas

LIETUVĮ,
190 Athens St., So. Boston.

(Ant pirmų lubų)
(Nr. 4-5-6)

REIKALINGI AGENTAI.
Atsišaukite į “Darbininko” 

Administraciją tuojaus.

t GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNE.

Visus tavorus parduodam 
pigiau negu kitur. Salyklą ir 
apynius siunčiu visur, kur tik 
reikalauja.

K. GRIGAS,
238 D St., So. Boston, Mass.

i

Paieškau savo vyro V. Sa
mulio, kuris paliko mane di
deliame varge su mažais kūdi
kiais be duonos kąsnio, be dra
bužių, be pastogės. Pasigai- 
lėkie nors tų mažų kūdikių, 
sugrįžkie arba praneškie kur 
gyveni, tai aš atvažiuosiu. 
Meldžiu visų kas patėmytų (5 
pėdų) vyrą, rudomis akimis, 
ant veido turi mažų juodų žen
klelį, aukšti nuplikę smilki- 
niai, šneka lenkiškai ir lietu
viškai; angliškai nemoka, pra
neškite.

Z. Samulienė,
2 John St., Waterbury, Conn. 

(Nr. 4-5-6-7)

Kas užsirašys pas mane laik
raštį “Darbininką,” gaus dova
nų puikų Kalendorių- 
J. F. Mazgelis,

544 Myrtle St., 
Grand Ripids, Mich.

DR. WM. A. RURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA 

Potteville, Pa.
Kuo 8 «M 10 «f ryto 

«MM> 1 8 po ptet«
mm 8 4M 8 oefaare.

PUIKI PROGA!

Parsiduoda visai pigiai lo
tas patogioje vietoje, lietuvių 
apgyventoj. Įvestas miesto 
vanduo. Šviesus, išdirbtas, 
išsodintas vaisingais medžiais. 
Kas mylite dailių vietų pasi
statyti stubų, nepraleiskite 
šios progos, pirkite tų puikų 
lotų. Norintieji galite kreiptis 
pas:

D. Gurklis,
103 James St., Waterbury, Ct. 

(ant trečių lubų)

Pirk Bonų —
Bus Duonos!

FSUcjycJĮJi inpnczncD!

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbų dėl vyrų 
ir moterų kiekvienų die
nų.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

[“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.

Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi
sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.

Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

3
—
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Parsiduoda nebrangiai.

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

Worcester, Mass.

Į LIETUVIS DANTISTAS j
*425 Broadtvay, 
i - - -
l Ofiso valandos: lo
į
fĮ

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

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

12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:3O—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.

1

i

PARSIDUODA 3 familijų 
namas, geriausioje vietoje, 
Dorchester, Mass. (Meeting 
house hall)). Namas beveik 
naujas su piazzais. Randų ga
lima gaut $75.00 į mėnesį. Pre
kė $7000.00.

Jackus Starkevičia,
17 L St., So. Boston, Mass. 

(Ut., Sub. ir Sub.)

Sausio 19 d. įvyks metinis su
sirinkimas L.R.Kr. Rėmėjų skyr. 
bažnytinėje svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Malonėkite visi rėmėjai 
atsilankyti ir užsimokėti už 1920 
metus, taip-gi naujų atsiveskit.

Valdyba.

NEPAMIRŠKITE ŠOKIŲ, 
kurie bus sausio 7 d. 1920 m. 
Daughun svetainėj. Prasidės 
7 vai. vakare. Rengia Jaunų 
Vyrų Kliubas. Visas pelnas 
skiriamas nuteriotai Lietuvai. 
Nepraleiskite tų šokių, pagel- 
bėkite savo tėvynę Lietuvų.

I I

vi

&

I

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 i>o pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

.Jei nu-

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE —

AŠ GALIU JUMS PAGELBĖTI.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų?

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 Ijgų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną syki. 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.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitu 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

—------ =------- — ■ iVTBB

PIRMOS KLESOS

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.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. tako.

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet visa-

DAKTARAS MORONEY
Jį 673 tVASHINGTON St, (arti Boylston St.) BOSTON. MASS. 4 
‘ Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A. Iki 2 P. M.

Pinigus Į ietuvon
GALIMA L SIŲSTI I

i

I

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE IŠMOKA LIETUVOJE
100 AUKSINŲ UŽ $5.00,

t y. 20 auksinų užkiekvienų dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuoja- 
mas.

PERSIUNTIMĄ JŪS PATYS KONTROLIUOSITE.
Mes išduosime Tamstai čekį kurį 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 antrašų to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašų. Už persiuntimų nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvienų dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.

I

I Lietuvių Prekybos Bendrovė
1120 TREMONT ST. Room 515 A BOSTON, MASS. ;

Te! So. Boston 270

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Dr. J.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. J.

Bell Phona Dickinaun 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, PHaddpfa, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgai.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9P.M, 

NadaBomisiHAonpUta.

Ofiso valandos
»-ii ryt* TELEFONAS nnnn 
1-3 PO PUTU Market
S-S VAKARt

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafan ralalki plsakn įlinki- 

py p1»ięlr^i w
odoa galvon, angina įlankos priduoda 
ma Jžaa reikalinga malate.

Dermafnga p adaryi kad Jna< Plan
kai bus tankas ivetans Ir skeletas, 
a Oda Jusd galvoj* bns <yra. pleia- 
kraci Hayks ant visados ir Blankai 
nestinga dengiant!

Reikalaujant prisiusime Jum paS- 
ta suvis dykai Hbandymui sampala.

PriataaMte Mo. stampomis pentm 
tlrno lHu gausi Hbandymui dotiuta 
Dermafuroe ir broMnm

ARG1L SFEC1ALT1ES CO.
BOI ST. PHILAOCLPMIA. PA.




