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UTARNINKAS, SAUSIO 13 D

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
A. Grybas.

RATIFIKAVO TAIKĄ.

I

A.6-1-1920.

Indijos mahometonai ren
giasi boikotuoti Anglijos tvo
ras, jei Turkija bus perdaug 
nuskriausta. Tas buvo nutar
ta mahometonų suvažiavime.

Kaip Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, tai Skandi
navijos bolševikų suvažiavi
mas bus Stockholme sausio 26

Toronto, Ont. — 500 bankų 
darbininkų susiorganizavo į 
uniją ir prisidėjo prie Ameri
kos Darbo Federacijos.

Anglijos bravarninkai pra
dėjo smarkią agitaciją prieš 
prohibiciją.

I? epo jo j buvo bolševikų de
monstracija. Demonstrantai 
buvo kareivių išvaikyti.

Iždin. (Pas.) L. P r a s pa
le n s k a s, Fin. sek. (Pas.) 
K. Sidabras, Ižd. pag. 
(Pas.)

Gen. Pershing pasakė, jog 
neturįs noro būti Suv. Valstijų 
prezidentu. Buvo kalbų, jog 
jis bus kandidatu į preziden
tus.

Italijoj buvo dideli upių po- 
tviniai. Upės Amo ir Tiberis 
ypač buvo jal ai ištvinę.

gumynais ir tt.

“Darbininkas,”
Raš-i244 W. Broadvay,
1 ; ° 1 So. Boston, Mass.

I

“Published and dutributed under per- 
mit (No. 534) authorized by the 

Act of October 6, 1917, on flle 
at the Post Office of Boston, 
Mass. By order of the Pre

sident, A. S. Burleson, 
Postmaster Ge- 

neraL”

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. Š V. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“Acceptance for mailling at special 
rate of postage provided for in 

Section 1103, Act of Oct 
8,1917, autorized on 

Jnly 12, 1918.”

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

$4.00

$5.00

TeL So. Boston 620.
VOL. V, No. 6 (636). KAINA 5 CENTAL

Taikos sutartis
inčjo galėn

Sausio 10 d. Versaliuose bu
vo patvirtinta taikos sutartis. 
Tokiu būdu toji sutartis inei- 
na galėn. Buvo sutarta, jog 
kai trys valstybės ir Vokietija 
ratifikuos sutartis, tai jos ineis 
galėn. Suv. Valstijų senatas 
neratifikavo. Tokiu būdu A- 
merika dar tebėra karėje su 
Vokietija.

Amerike dalyvavo sudary
me taikos sutarties, bet neda
lyvauja jos įkūnijime.

Sulyg sutarties įvyksta Tau
tų Lyga. Jos konstitucija pra
dės veikti nuo sausio 16 d. Bus 
pirmas suvažiavimas Tautų 
Lygos. Jį sušauks prez. Wil- 
son, nors Amerika ir nėra na
rė tos Lygos.

Gen. Judeničo armija iš Es- 
tonijos bus perkelta į pietinę 
Rusiją. Estonijos valdžia su
tiko prigelbeti išsikraustyti. 
Toji armija prieš Kalėdas ban
dė paimti Petrogradą, bet ne
pavyko. Dabar plauks susi
jungti su Denikino armija.

Rusijos bolševikų premieras 
Lenin atsiuntė Italijos raudo
niesiems-laišką kuriame pata
ria dabar nekelti revoliucijos, 
nes bolševikų valdžia dabar 
vedanti taikos derybas su 
“buržuazinėmis valdžiomis,” 
o revoliucija Italijoj toms ed- 
ryboms pakenktų.

Amerikos laivas Buford su 
249 raudonųjų, kaip dabar pa
skelbta plaukia į Helsingforsą, 
Finlandijos sostinę. Iš ten tie 
raudonieji bus nugabenti Rusi
jon.

Anglijos, Francijos ir Itali
jos premierai svarsto Fiume 
ir apskritai Adriatiko klausi
mą. Klausimo išrišimas link
sta prie to, kad Fiume neklius 
Italijai.

ATVIRAS LAIŠKAS TAU
TOS FONDO SKYRIAMS.
Nuoširdžiai prašau Tautos 

Fondo skyrius, kur esu laikęs, 
prakalbas, mano surinktus 
Lietuvos pakraščiams pinigus, 
jei dar jie neišsiųsti į Tautos 
Fondą arba man pačiam neį
teikti, su pilnais aukotojų są
rašais kuogreičiausiai nusiųsti 
į Tautos Fondą šiuo adresu: 
K. J. Krušinskas, Secretary, 
456 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

Prieš išvažiuodamas į Lie
tuvą turiu paskelbti visas ma
no kelionėje surinktas aukas.

Atvykus į Ameriką Finansi
nei Lietuvos Misijai, kurios 
darbas remti—šventa kiekvie
no lietuvio priedermė, esu pa
siryžęs daugiau nebelaikyti 
prakalbų, išskiriant tas vie
tas, kur būsiu specialiai pa
kviestas.

Šiuo tarpu važiuoju į Wa- 
shingtoną rūpintis pasporto ir 
samdytis laivo.

Jeigu kas turėtų reikalų, ma
lonėkite kreiptis į mane šiuo1 
adresu: Rev. J. Laukaitis
care of Rev. K. Urbanavičius, 
50 W. Sixth St., So. Boston, 
Mass.

Sn didžia pagarba,
Kun. J. Laukaitis.

Suv. Valstijų valdžia pasky
rė du laivu President Grant ir 
America gabenti iš Siberijos 
tremtinius, čeko-slovakų, len
kų, jugo-slavų, rumunų ka
riuomenes. Tie laivai netrukus 
išplauks į Vladivostoką ir iš 
ten paims tremtinius ir atga
bens į Ameriką. Iš čia bus 
siunčiami tėvynėn. (Reikia ti
kėtis, kad ir lietuviai iš Sibe
rijos bus kartu išvežti).

Chicago, III. — Rūbsiuvių u- 
nija No. 104 su Hary Blum 
kompanija padarė sutartį, su- 
lyg kurios bus mokama po $1 
valandoj už 44 valandų savai
tėje

Montrc ie, (Ja. viename 
) didelė ekspliozi-

PAGELBĖKIME LIETUVAI 
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias būdas pasiunti

mo pinigų Lietuvon, tai Lietu
vos Pašto Ženklai (markės), 
kurios yra atvežtos iš Lietu
vos, kad amerikiečiai nusipir
kę galėtų nusiųsti saviemsiems 
ne tik dėl laiškų, bet ir dides
nę sumą, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietu
vos Pašto ženklų nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gau
na paliūdiijmą, kurį nusiuntus 
Lietuvon kartu su Pašto žen
klais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Pašto arba Iž
dinės stotyse.

Paštaženkliai yra šitokių 
kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 
50 ir 60 skatikų, taip-gi po 3 
ir po 5 auksinus viena. (100 
skatikų sudaro auksiną). Par
siduoda po 25 centus už auksi
ną.

Lietuvos Pašto ženklai par- 
siduos tik iki 31 d. kovo, 1920 

Į m. Mažiau kaip už vieną do- 
lerį markių nesiunčiame.

Reikalaukite vietiniuose T. 
I Fondo skyriuose arba pas cen- 
| tro sekretorių,

K. J. Krušinskas, 
A56 Grand Street,

MANIFESTACIJA 
KAUNE.

Gruodžio 8 d. Kaune įvyko 
didelė manifestacija, kurioje 
buvo reiškiama užuojauta ir 
šaukiama pagalbos teriojamai 
vokiečių Žemaitijai. Nors ma
nifestacija buvo sumanyta 
staiga ir buvo pagarsinta tik 
apie 10 vai., tečiau 12 vai. 
Viešoje Aikštėje susirinko jau 
didelė žmonių minia. Ją, be- 
abejo, atvedė noras pareikšti 
savo pasibiaurėjimą tiems, ku
rie neliauna mūsų šalį kankin
ti.

Į susirinkimą prabilo M. 
Šalčius, Mitsuta, Steponavi
čius (nuo lenkų), Volfas (nuo 
žydų). Visi kalbėtojai griež
tuos žodžiuos smerkė negirdė
tą vokiečių žvėriškumą ir van
dalizmą, šaukė kuogreičiausia 
vaduoti žemaičius, reikalavo 
valdžios nekliudyti mūsų ka
riuomenei apvalyti Lietuvą 
nuo visų okupantų ir išgelbėti 
Žemaitiją iš kraujo vakcliana- 
lijos. Buvo reiškiamas kuodi- 
džiausias pasipiktinimas ge
nerolo Niselio politika.

Nuo Viešosios Aikštės, grie
žiant Juozapiečių orkestrai, 
visa ,minia traukė pas Val
džios rūmus, pareikšti ten sa
vo reikalavimus valdžiai. Į 
kalbėtojų paklausimus ir už
metimus atsakė Ministeris Pir
mininkas. Jis pranešė, jog vy
riausybė taip pat norėtų, kaip 
ir visi piliečiai, kuogreičiausia 
pašalinti visus okupantus, bet 
vieno karo neužtenka. Vyriau
sybei tenka vadautis ne vien 
jausmais, bet daugiau protu. 
Yra skaudu, kad Šiauliai ank
ščiau neužimti, bet vyriausy
bė privalėjo žiūrėti, kad tie 
skausmai dar didesniais netap
tų. Nurodo vokiečių pareng
tąją kariuomenę Įsruty, Til
žėje ir kitur pasienyje). Lie
tuvai yra sunku kovoti prieš 
kylančią Vokietijoj ir Rusijoj 
reakciją. Vyriausybės uždavi
nys—ne vien kad piliečiai mo
kėtų mirti už laisvę, bet, kad 
galėtų laisvi gyventi. Kad vo
kiečiai liks išvyti iš Lietuvos, 
Vyriausybė neabejoja, tik 
klausimas, kokiu būdu grei
čiau ir lengviau juos iškraus
tyti.

Išklausius Min. Pirm, prane
šimo, keletos tūkstančių mi
nia traukė pas vokiečių misi
ją. Nors buvo prašyta užsilai
kyti kuoramiausia, iš minios 
pasipylė nesulaikomi keršto 
žodžiai ir grūmojimai tiems, 
kurie penketą metų gėrė lietu
vių prakaitą ir šiandien dar 
nesotus, dar nori atsigjerti 
kraujo. Teutonai, šaukė mi
nia, kuriuo tikslu mus plėšiat, 
žudot?.. Atsiminkit, jog šios 
žemės nesunaikinsit... Atsi
minkit, jog dar neišsibaigė 
mūsų parakas.

Nesulaukdami atsakymo ėjo 
pas Generalinį štabą. Kalbėto
jai: P. Radzevičius, Šalčius ir 
kun. Bumša). Klausia Karo 
Vadovybės, kodėl ji sulaikė 
kariuomenę kuomet ta buvo 
pasirengusi sugniuždyti grobi
kus kryžuočius. Jiems atsakė 
Vyriausias vadas.

, Man—kalbėjo Vadas—yra 
visos Lietuvos dalys lygiai 
brangios, bet ypatingai arty- 
ma mano širdžiai Žemaitija, 

i nes aš pats žemaitis. Mano va- į 
j daujama kariuomenė buvo pa- 
įsiryžusi apvalyti Lietuvą nuo 
i vokiečių, bet mums surišo ran- 
1 kas... Matydamas tokią pilie- 

N. Y. čių paspirtį, aš------

Žemaitija bus greitai išvaduo
ta.

Minia šaukė: valio vadas, 
valio kariuomenė ir šauliai, 
valio nepriklausoma Lietuvos 
respublika!

Juozapiečių orkestras atkar- 
totinai griežė gimną ir paga
lios gedulių maršą žuvusiems 
kovose su vokiečiais mūsų kar
žygiams.

Prieš išsiskirstant buvo pri
imta ši rezoliucija:

Mes Lietuvos piliečiai, susi
rinkę į kelių tūkstančių žmo
nių demonstraciją Kaune gr. 
8 dieną, reiškiame griežčiau- 
sį protestą prieš vokiečių ir 
bermontininkų - kolčakininkų 
vandališką žudymą ir organi
zuotą plėšimą Lietuvos gyven
tojų.

Protestuojame prieš begė
dišką Vokietijos valdžios su
laužymą duotojo pasižadėji
mo, kad besitraukiant iš Lie
tuvos jokio turto.

Reiškiame didžiausį pasi
piktinimą generolo Niselio po
litikos žygiais, kuriais buvo 
sustabdytas žygiavimas pir
myn Lietuvos kariuomenės, tu
rėjusios atvaduoti kraštą nuo 
plėšikų gaujų.
Reiškiame karščiausios užuo

jautos teriojamiem mūsų bro
liam žemaičiam ir reikalaujam
iš svetimų valstybių politikos 
Lietuvoj pasitikėti lietuvių 
tauta ir priversti vokiečius 
grąžinti Lietuvai išvežtąjį tur
tą, o' iš Lietuvos Vyriausybės 
—neklausyti svetimųjų patari
mų, kurie Lietuvos nepriklau
somybės ir jos žmonių nenau
dai eina, bet remtis mūsų 
krašto pajėgomis ir kuogrei- 
čiausiai ginklu pašalinti iš 
Lietuvos visus okupantus.

Šalin vokiečiai ir bermonti
ninkai galvažudžiai, grobikai!

Lauk iš Lietuvos visus oku
pantus!

Tegyvuoja mūsų kariuome
nė!

Lai gyvuoja nepriklausoma 
demokratinė Lietuvos respub
lika su sostine Vilniuje! 

(Kauno “Laisvė”)

Kaunas, 1919m 
Lapkričio mėn. 28 d.

Cambridge’o Lietuviams per 
jų Laikinąjį Komitetą Pirmi

ninkui A. Vaisiauskui.
Care of Rev. J. Juškaitis 

432 Windsor Street, 
Cambridge, Mass.

U. S. A.
Per mane siunčia Jums Lie

tuva širdingą padėką už Jūsų 
pagarbą ir paklusnumą Lietu
vos valdžiai, pareikštą laiške 
man parašytame š. m. Spalių 
6 d. Lietuvos vyriausybė ypa
tingai džiaugiasi tuo, kad jūs, 
toli būdami nuo savo Tėvynės 
klausotės jos balso, niekeno ne
verčiami, bet vien vaduoda- 
mies savo Tautos ir savo gim
tojo krašto meile, ir kad Jū
sų žodis seka Jūsų darbą.

Tuo 6896.50 kronierių čekiu, 
mano vardu atsiųstu ir parei- 
kalautinu Copenhagen’o ban
ke, Jūs darotės dalyviai ko
vos dėl nepriklausomybės, ku
rią Lietuva dabar veda. Dėko
damas už tą prakilnų Cam
bridge’o Lietuvių pasiryžimą 
surinkti Lietuvai aukos ligi 
20,000 dol. siunčiu Jums kuo 
širdingiausių pasveikinimų.

(Pas.) Ą,. Smetona, 
Lietuvos Valstybės Prezident.

(Kauno “Lietuva”)

L. D. S. NEW YORK IR NEW 
JERSEY VALSTIJŲ 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- 
sias pasekmes iš šio maršruto. 
Nepasilikite nei viena koloni
ja nei viena L. D. S. kuopa nuo 
taip svarbaus darbo, kuris tei
kiamas darbo žmonių labui. 
Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama darbininkų reika
lai.

Prakalbos įvyks šiose vieto
se:

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

16 d. sausio, 7 vaL vakare 
— Amsterdam, N. Y.

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

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

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

Cambridge, Mass. U. S. 
1919 Spalių 6

Jo Ekscelencijai Antanui Sme
tonai Lietuvos Prezidentui, 

Kaunas, Lietuva.
Jūsų Ekscelencija: 

Mes, Cambridge’io' lietuviai, 
šia pirma proga trokštame iš
reikšti Jums ir visai Lietuvos 
Valdžiai didžiausią pagarbą ir 
nulankiausią paklusnybę. Nors 
mes esame toli nuo Tėvynės, 
bet mūsų širdys arti su ja yra 
surištos. Didžiai linksmi esa
me, kad Lietuva jau žengia į 
savystovių tautų eilę. Geidžia
me, kad kuo greičiausiai Lie
tuva tąjį tikslą atsiektų.

Gerai suprantame, jog Lie
tuva nelengvu keliu prie to 
prakilnaus siekimo turi eiti. 
Mes stengksimės bent kiek 
palengvinti jai. Šiame laiške 
įdedame 6896.50 kronierių če
kį. Tąjį čekį, Jūsų Ekscelen
cijai pareikalavus, Copenha
gen’o banka išmainys.

Priimkite nuo mūsų šią au
ką Lietuvai. Ateityje žadame 
daugiau prisiųsti. Mes pasi
ryžę esame surinkti 20,000 Lie
tuvai aukų.

Gavę šią auką, malonėkite 
mums tuojau duoti žinios. Lie-1 ■ . • • • ... •
kamės, su giliausia pagarba, 
Cambridgje’io Lietuviai. Laiki
nis Komitetas: Pirmin. (Pas.) 
A. V a i s i a u s k a s. ~ "

1 tin.

Darbininkų Reikalai.
MŪSŲ BENDROVĖS.

Turime keletą biznio ben
drovių. Iš tų trys jau gana 
žymios. Visos jos buvo stei
giamos visų-pirma tuo tikslu, 
kad pagelbėjus Lietuvai su
stiprėti finansiniai ir ekonomi
niai, paremiant jos pramonę ir 
prekybą. Nedaug dar tuo žvil
gsniu tebuvo nuveikta. Kliu
dė stoka kapitalo ir prityrimo. 
Bet visos tos bendrovės pada
rė jau vieną aiškią žymę mū
sų tautoje: jos padėjo pama
tus augimui ir plėtojimuisi 
rcusų miesto buržuazijai ir mū
sų būsimems kapitalistams. Ir 
žymesnieji šėrininkai, ir ypač 
bendrovių vedėjai artinasi ir 
gretinasi prie žymių pelnų ir 
tai trumpoje ateityje. Vos dar 
nesenai įsikūrusios bendrovės 
jau moka gana augštus divi
dendus ir rimtai jau svarsto 
pakėlimo šėrų kainos.

Tečiau klausimas, kokią 
naudą turės iš tų bendrovių 
darbininkų luomas, kiek jos 
prisidės prie darbininkų būvio 
pagerinimo?

Kol kas matome, kad toms 
bendrovėms pelnus padaro ne 
kapitalistai, net ne kitų tau
tų darbininkai žmonės, bet tie 
patys lietuviai darbininkai, 
dažniausia net ne šėrininkai tų 
bendrovių. Iš jų centų bend
rovės tunka ir ant jų kišenių 
visą savo ateitį budavoja. Ka
da Bendrovė už gabenamus į 
Lietuvą produktus nori uždir
bti apie 100 nuo., kada už nu
siuntimą dolerio į Lietuvą 
Bendrovė paima iš siuntėjo 80 
centų—lietuviai džiaugiasi, 
kad jų Bendrovės gerą “biz
nį” padaro. Kapitalistiška A- 
merika kartais ne juokais grie
bia už kuodų savo pelnagro- 
biams; mes, kol kas skurdžių 
tauta, džiaugiamės, kad savo 
vargingais centais, įstengiame 
auginti savo buržuaziją.

Ag nepro šalį bus tautai ir 
savo buržuaziją turėti, kad ir 
išaugusią didžiumoje iš pelna- 
grobystės (profiteering). Vie
ni džiaugsis iš jos blizgėjimo, 
kiti iš to, kad bus prieš ką 
kovoti.

Bet didelis klausimas, 
apsimokėtų krikščionims
mokratams pajėgas dėti savo 
buržuazijos auginimui ? Bur
žuazija išaugs pati savaimi. 
Jaučiantieji pašaukimą į bur
žujus vis susiras aplink savę 
tokių gaivalų, kurių prakai
tu jie tuks. Bet mums, krik
ščionims demokratams, juk 
pirmoje vietoje turi būti dar
bo žmonių reikalai, jų ateitis. 
Šiuo žvilgsniu darbininko žmo
gaus doleris, numestas buržu
azijos reikalams—yra negerai 
nutaikintas. Darbininkų lie 
kamieji doleriai turi būti su
naudojami jų idealams vykin
ti: didesnei socijalei lygybei, 
Dievo Karalijos ant žemės ar- 
tinimui. Yra korporacijų ir y- 
ra koperacijų. Pirmos tukina 
saujalę išrinktųjų iš prakaito 
ir vargo darbininkų minių (tai 
vadinama amerikonišku biz
niu). Antros—grynas pada
ras krikščionystės — vykina 

I ant žemės Kristau? atneštas i- 
j dejas brolybės ir lygybės ir iš
stumia iš po kojų pamatą vi
siems parazitams.

Karia mes steigėme savo 
bendroves, mes perdaug įsi-
žiūrėjonrie į amerikoniškas kor- Į 
poracijas, kurios dolei 

iščiau žmogaus vertybė 
i tė ir Amerikos ateitį išstatė 11

L. D. S. KALENDORIUS
1929 Metam.s

Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

Šis KALENDORIUS pa
puoštas puikiais iš Lietuvos i 
atvežtais paveikiais, naudin- j

ar 
de-

tikran pavojun baisiausių soci- 
jalių revoliucijų. Mes užmir
šome, kad yra pasaulyje la
bai pažangių tautų, kurios sa
vo šalies ūkį stengiasi tvarkyti 
koperacijos pamatais. Malo
nu čia pažymėti, kad tarp tą 
tautų randasi ir mūsų Lietuva. 
Atėjo iš Lietuvos žinių, kad 
tenai varginguoju karės meta 
susidarė aštuonios koperacijų 
rajoninės Sąjungos, kad kaž
kurios iš tų sąjungų daro jau 
po kelis milijonus auksinų mė
nesinės apyvartos, kad visos 
tos sąjungos rišasi į vieną cen
trą—Sąjungų Sąjungą. Daro
mi suvažiavimai, leidžiamas 
laikraštis (“Talka”), valdžia 
visą judėjimą nuoširdžiai re
mia; net yra įsteigtas prie 
Pramonės ir Prekybos Minis
terijos tam tikras Koperacijos 
Departamentas, kurs patar
nauja už dyką koperatyvams 
įvairiais nurodymais.

Ko ypatingai reikia Lietu
vos Koperacijai—tai prieina
mo kredito’. Neabejoju, kad 
netrukus Lietuvos Koperatyvų 
Sąjungų Sąjunga norės steig- 
ti savo Koperatyvį Banką, 
kurs be abejo Lietuvos darbo 
žmonėms bus šimtą sykių nau
dingesnis už kapitalistišką 
Prekybos ir Pramonės Banką, 
arba Žemės Banką. Ar-gi ne- 

jbūtų gražu ir naudinga, jeigu 
Amerikos lietuviai darbinin
kai priruoštų tam būsimam 
Koperatyviškam bankui ištek
liaus, kad suorganizuotų savo 
broliams darbininkams Lietu
voje (o ateityje, kada sugrįš 
—tai ir sau)—pigų kreditą?

Štai kodėl ir veržiasi aikštėn 
troškimas, kad mes, Krikščio
nys Demokratai sudarytume 
čia bent vieną stiprią Bendro
vę grynai koperacijos pama
tais (žmogus vertesnis už do
leri, visų lygus balsas, nevai- 
kymas didelių pelnų ir tt.).Bū
tų dar geriau, jeigu viena iš 
jau esamųjų bendrovių apsiim
ti) persireformuoti į Koperaty- 
vę organizaciją. Geriausia tai 
pritiktų mūsų Prekybos Ben
drovei, kuri arti susirišo sa 
L. D. S., nešėja krikščionystes 
ideali) darbininkų tarpam

Čia tik iškeliu klausimą. Lai 
atsilepia kiti, daugiau negu aš 
išmanantieji.

Uosis.

Rusijoj dirbtuvėse įvedama 
tam tikri tribunolai, kurie rū
pinsis užlaikyti darbininkų di
scipliną.

Plieno darbininkų streikas 
sausio 9 d. atšauktas. Tasai 
streikai prasidėjo rūgs. 22 <L 
Pradžioj buvo sustreikavę 
367.000 darbininkų.

Chattanooga, Tenn. — Ma
lūnų juodieji darbininkai susi
organizavo. Prisidėjo prie A- 
merikos Darbo Federacijos.

Burlington, Iowa. — Biscuit 
kompanijos darbininkai su
streikavo reikalaudami algų 
pakėlimo. Augščiansia alga 
vyrams $20, moterims $7 sa
vaitėje.

, , __ .įįgj
Portland, Ore. — Čia yra di

delis nedarbas.

aug 
pasta

Amerikos Darbo Federaci- 
s prezidentas Gompers var
uos į Porto Rico salą tyrmč- 
darbininkų padėtį.
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Mastauską suparaližavo vi
są darbą.

Kad išgelbėti situaciją, 
tai mūsų diplomatai turi pa
sakyti savo žodį Mastausko 
reikale. Jei jo neištikimy
bė susekta, tai visuomenė a- 
pie tai težino ir jo nebus 
priešakyje. Jei nieko įtar
tino prieš tą veikėją nėra, 
tai lai užsičiaupia tautinin
kai ir sandariečiai, lai ne
drasko visuomenės ir lai vei-

kia Mastauskas savo vietoj.
Teprabyla Lietuvos Vals

tybės misija su Ekzekutyviu 
Komitetu ir tepadaro galų 
bjauriausioms rietenoms.

Mūsų diplomatų krimina- 
liškas tylėjimas turi baigtis. 
Perilgai jau tylėjo, perdaug 
sugaišino darbų dėl Lietu
vos. Tenepasmaueia svar
biausiojo darbo—Lietuvos 
Valstybės paskolos.

L. D. S. REIKALAI.

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

LIETUVOS PASKOLA 
PAVOJUJE.

Lietuvių bolševikų laikra
štis “Laisvė” pasistatė 
prieš Lietuvos paskolą. Pa
sakė, jog už tuos pinigus 
“nupirks naujus šautuvus, 
durtuvus ir kardus, kuriais 
skriodis Lietuvos darbinin
kų širdis. ”Liepia darbinin
kams atminti, “kad dabarti
nė Lietuvos valdžia nėra 
darbininkų valdžia, o tik 
buržuazijos.” “Vien. Liet.” 
pasakė, jog “Laisvė” užėmė 
išgamų vietą ir varo išgamų 
darbą.

“Naujienos” svarstyda- 
mos Lietuvos Valstybės Pa
skolos klausimą, pasakė: 
“Geriausiai mes pasielgsi
me, jeigu neduosime prita
rimo paskolai, bet kartu ir 
nedrausime nuo jos.” Iš ši
to išsireiškimo išeitų, jog 
“Naujienos” nori būti ne- 
utralėmis paskolos klausi
me, bet visą straipsnį per
skaičius, pamatai, jog 
“Naujienos” nėra “friend- 
ly neutral.”

“Keleivis” akyvai žiūrėjo 
į maj. Žadeikio kelines, aki
nius, pasidžiaugė uniforma, 
bet apie-paskolą nei gugu.

Reiškia iš Amerikos lietu
vių raudonųjų Lietuvos val
stybės paskola turi tik prie
šingumą ir šaltą atsinešimą. 
Bet tas nepastato Lietuvos 
valstybės paskolos pavojun. 
Juk visas Amerikos lietuvių 
darbas dėl Lietuvos atliktas 
ir aukos surinktos prieši
nantis raudoniesiems. Pri
kaišiojimų, šmeižtų, prie
šingos agitacijos iš raudo
nųjų pusės buvo atliekant 
visus darbus dėl Lietuvos 
neprigulmvbės. Todėl ir pa
skola—svarbus ir didelis 
darbas—galėtų pasisekti, 
nepaisant į priešingumą ir 
šaltą atsinešimą į ją mūsų 
raudonųjų.

Bet nereikia daug išma
nymo ir tėmijimo į pirmus 
žingsnius dėl paskolos, kad 
išanksto pasakyti, jog ji ne
pasiseks. Nerizikuojant pra
našiškos reputacijos galima 
sakyti, kad paskola nenusi
seks, jei nebus pasitaisymo 
viename klausime. Jei ne
bus pasitaisymo arba patai
symo, tai per metus nebus 
surinkta nei milijono dole
rių.

Kad paskola sėkmingai ei
tų, tai reikia sutarimo, rei
kia vienybės, reikia liautis 
kelti ergelius. Jei tie, ku
rie paskolos darbą varo, 
pjausis, draskys visuomenę, 
tai tam darbui išanksto 
rengk kryžių. Kaip sykis 
dabar, džiaugsmui visų mū
sų priešų (naminių ir išlau
kinių), keliami visuomenę 
draskantys ergeliai. Chica- 
gos “Lietuvos” apetitas ant 
kunigienos išaugo ir tebkyla 
iki stebėtino laipsnio^ Visi 
liberalų laikraščiai atnauji
no atakas prieš Mastauską. 
“Vien. Lietuvninkų” “lais- 
viečius” išvadino išgamo
mis, bet nemato ar nenori 
matyti, jog ji ir kiti libera
lų laikraščiai išgamiškesnį 
darbą atlieka, neeru bolševi- 
k Akoji “Laisvė.” “Lais- 
-•«’* priešinga agitacija, 
kaip viršuje sakyta, mažai 
1------ kenks, o tautininkų ir

riečių apetitai ant ku- 
įigiesos ir ablavos prieš

k;:
S'* ’
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L. D. S. NARIAI.
Gerbiamieji L. D. S. Nariai:

Mes, kiekvienas darbinin
kas, turime savo asmeniškų 
reikalų ir darbų iš kurių da
rome sau ir savo šeimynoms 
pragyvenimą tiek ir tiek, ir 
jeigu dalį savo laiko bent ku
ris iš mūsų įdeda į idėjos rei
kalus ir mūsų brangios LDS. 
reikalus, tai jis tą laiką nu
traukia nuo savęs, reiškia jis 
daro iš savęs pasišventimą ar
ba auką,* jis pasiaukoja.

Mūsų organizacija yra ant 
tiek laiminga, kad nuo pat sa
vo užsimezgimo niekuomet jo
je nestokavo žmonių tokių, 
kurie savo jiegų ir laiko įdėti 
į L. D. S. reikalus nesigailė
jo-

Aš vardais neinvardįsiu nei 
vieno dėlto kad iš principo į- 
vairiems gyrimams ir kompli
mentams aš esu priešingas ly
ginai ir dėlto, kad mano su
pratimu, žmogus gerą darbą 
nuveikdamas jau tuomi pačiu 
sau ir atsilygina. Mūsų orga
nizacija vos penkti metai tegy
vuoja, o jau žymią rolę mūsų 
išeivijos gyvenime sulošusi y- 
ra. Tą pastebi ne tik mūsų 
draugai ir prieteliai, bet net 
ir mūsų priešai tą mums kad 
ir nenorėdami pripažinti turi 
ir pripažįsta.

Tas yra labai gerai, bet dar 
to negana, dar tai ne viskas 
ką mes glėjome ir ką privalė
jome arba net ką turėjome nu
veikti.

Dabar senus metus užbaigus 
kaip tik tinkamiausia proga ir 
yra padaryti bent truputį mū
sų darbų ir veikimų peržvalgą. 
Taip tikiu, kad iš to turėsime 
dvigubą naudą, pasiskatinsi
me vieni kitus prie uolesnio 
rėmimo tų dalykų • kurie yra 
parėmimo ir užuojautos verti 
o vengsime to, ką pamatysi
me mums kenksmingu arba ne
pageidaujamu.

Rašydamas teisybės į bovel- 
ną nevyniosiu, bet parodysiu 
taip kaip ji yra. Praeitais me
tais mūsų organizacija gana 
dikčiai paaugėjo narių skaičiu
mi ir turtu. Sutvarkėme vidu
jinius organizacijos reikalus, 
iš vystėme ir žymiai patobuli
nome spaustuvę užpirkdami 
reikalingus dalykus, rokundus, 
prietaisus ir mašinas taip kad 
dabar “Darbininkas” spaudos 
darbų atlikime gali konkuruo
ti su geriausiomis Amerikos 
spaustuvėmis kokias tik lietu
viai turi.

Taip sakant, mūsų buvo 
dirbama darbas vidujinio 
organizacijos stiprinimo ir au
ginimas materialių organizaci
jos gyvybės šaltinių.

Tie dalykai labai svarbūs ir 
reikalingi dėlto, kad nuo jų 
daug priklauso organizacijos 
bujojimas ir stiprėjimas. Be 
kapitalo idealas yra kaip pau
kštis be sparnų. O kapitalas 
be geros tvarkos taip-pat yra, 
kap žirniai pasėti šalę vieške
lio.

Organizacijos turto, spaus
tuvės reikalų, prekybos reika
lų ir kitų dalykų sutvarky
mas nėra taip lengvas daly
kas kaip kad paviršutiniai į 
juos žiūrint, daugelio yra ma
noma.

Lš palengvo viskas eina ge
ryn, bet daug dar ką reikia ir 
taisyt, tobulint ir reformuot 
mūsų “Darbininko” spaustu
vėje, centro raštinėje ir “Dar
bininko” administracijoje. A- 
pie tai pasikalbėsime plačiaus 
L. D. S. konferencijoje.

Dedant daug -energijos tobu- koordinuotūmėm darbe taip- 
linimui ir išvystymui materia
lių pajėgų, mūsų L. D. S. or
ganizacijos idėjinė pusė nu
kentėjo. _
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Praeitais'metais per maža 
buvo deroma agitacijos už L. 
D. S. reikalus, o permažai agi
tuota, kad nebuvo kam.

Tamistos gal nusijuoksite 
arba net pečiais patrauksite ir 
nenorėsite tikėt, kad aš teisy
bę rašau sakydamas, kad ne
buvo kam agituot už L. D. S. 
reikalus, bet tai yra grynas tei
singas ir neužginčijamas fak
tas. Turime L. D. S. Centro 
valdybą, turime redakciją 
“Darbininko” ir administra
ciją, turime L. D. S. apskričių 
valdybas—kiek čia agitatorių, 
net perdaug tokiai Amerikai... 
bet... tie visi žmonės neturi 
laiko.

Taip... tas gryniausia teisy
bė kaip saulė.

Pasakė kartą vienas galvo
čius: “duokit man žmonių, o 
aš padarysiu viską ką tik pa
norėsite. ’ ’ Taip ir čia yra. Rei
kia žmonių. Dirva plati, dar
bo begalės, bet žmonių nėra ir 
tie kurie yra, nevalioja tinka
mai atidirbti visus ant jų pe
čių užkraujamus darbus, o ant
ra vertus tai perdaug mes no
rime pasišventimo iš savo vei
kėjų ar darbuotojų. Statome 
perdidelius reikalavimus o 
duodame per mažą atlyginimą 
—tame ir gludi visas neatmez- 
gamas mazgas, su visomis pa
sekmėmis.

Pradėkime nuo centro val
dybos: Pirmininkas dirba už 
dyką ir organizacijai gali įdė
ti tik dalį savo atliekamo nuo 
darbų laiko—todėl neatlieka 
taip savo užduočių kaip kad 
reikėtų.

Centro raštininkas ir admi- 
nistratorius neapsidirba dirb
damas po 12-14 valandų dieno
je.
Redaktorius redaguoja “Dar

bininką” išeinantį tris kart į 
savaitę, dirba tiek valandų 
dienoje kiek jų yra nuo 6 va
landos ryte iki 9 vakare, ir 
prie to viso darbštumo žino
ma kad nėra galima ir norėti, 
kad taip kaip norėtume ap
dirbtų laikraštį, prie kurio po 
teisybei reikėtų turėti bent tris 
redaktorius.

Tas viskas daroma dėlto, 
kad sutaupius pinigus, kad 
greičiau išmokėjus paskolas.

Tegul L. D. S. konferencija 
nuspręs ar čia galima ir ar 
reikia daryti kokias permainos 
ar ne.

Kaip konferencija nutars 
taip stengsimėsi išpildyti—ži
noma, jei tik bus galima.

Idėjinė pusė mūsų organiza
cijos daug kuo nukentėjo kuo
met mes vardan tėvynės mei
lės bendrai veikėme su mūsų 
idėjiniais priešais. Tą turime 
tuojaus atitaisyti nežiūrint ant 
to, kokias aukas prisieitų pa
nešti. Apie tai taip-pat tegul 
aptars L. D. S. konferencija.

Lietuvos krikščionių demo
kratų ir Lietuvos krikščionių 
darbininkų reikalų rėmimą 
taip-pat turi plačiai apkalbėti 
L. D. S. konferencija ir nutar
ti kokiais būdais mes juos gel- 
bėsime.

Čia vienas iš svarbiausių 
klausimų galima statyti štai 
kokį:—ar mes gelbėsime per 
savo centrą, ar per apskričius, 
ar per Tautos Fondą.

Tame klausyme tai yra prin- 
cipijalis klausymas ir jį neat
būtinai turi išrišti L. D. S. kon
ferencija.

Nustatymas Naujoje Angli
joje “Laisvės Savaičių" tvar
kos kad vieni kitiems nepa
kenktume, kad vieni su kitais

mai. Bet jų yra ir daugiaus, 
o kaip kurie gal net ir visiš
kai dar nepermatomi konfe
rencijoje iškils. Dėlto visi 
Naujosios Anglijos lietuviai 
katalikų visuomenėje veikėjai, 
visi L. D. S. nariai katram tik 
laikas leidžia, atvažiuokite į 
So. Bostoną. į pobažnvtinę sve
tainę 2 vai. po pietų 14 die
nų sausio, o kurie negalėtumėt 
pribūti ant 2 v. po pietų, tai 
ateikite 7:30 vai. vakare dėlto 
kad vakare bus patys svar
biausi nutarimai.

Užbaigiant konferencijų pa
sakys prakalbas gerb. L. D. S. 
dvasiškas vadovas kun. F. Ke
mėšis ir kiti svečiai veikėjai.

L. D. S. Centro Pirmininkas
F. Virak’s.

KLAUSYKITE.
Dvasinis badas tė

vynėje.
Nuo senai jau raginame 

savo skaitytojus užrašyti sa
viškiams Lietuvoj e 11 Darbi
ninkų” arba kitą Amerikos 
lietuvių katalikišką laikraš
tį. Lietuvoje žmonės ištroš
kę skaitymo, kenčia dvasinį 
badų. Kad jie veržiasi prie 
mokslo, tai aišku ir iš gau
namų laiškų. Daug desėtkų 
esame matę tų laiškų iš Lie
tuvos ir jie pusėtinai gerai 
parašyti, o buvo daug tokių 
laiškų, kurie geriau parašy
ti, negu amerikiečių kores
pondencijos. Palyginkime 
Lietuvos lietuvių ir Ameri
kos lietuvių sąlygas ir pro
gas mokintis ir lavintis, tai 
suprasime katrie labiau ver
žiasi prie mokslo skaitymo 
ir lavinimosi—ar Amerikos 
lietuviai ar Lietuvos lietu
viai.

Kokį dvasinį badą kenčia 
Lietuvos lietuviai kiekvie
nas supras iš šio laiško:

Gerbiamoji 
“Aušrinės” Redakcija!

Širdingai maldaujam jus, 
gal galėtumėt kokį numerį 
savo laikraščio prisiųsti 

mums. Žinote, kaip pas mus 
dabar sunkūs laikai, bran
gumas neapsakomas viešpa
tauja, tų pinigų pas mus ne
apsakomas trūkumas. Jei
gu norėtum ir laikraštį užsi
prenumeruoti, tai negalima 
dėl to neapsakomo brangu
mo. Tai dažinoję jūsų ant
rašų kreipiamės su meldimu 
kad jūs sušelptūmėt mus ko
kiu keletu numerių savo lai
kraščio. Nors ir senų jau pe
reitų metų atsiųskite. Tai 
mums vis bus naudinga, nes 
galėsim pasinaudoti ir pasi- 
lavinti. Neatmeskite mūsų 
meldimo, nepasigailėkite dėl 
mūsų moterų laikraščio, nes 
dar pas mus Lietuvoje nėra 
nei vieno moterų laikraščio 
leidžiama. Šiaip tai jau ran
dasi keletas laikraščių, bet 
daugumas neprieinami savo 
kaina.

Su godone laukdamas lai
kraščių

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
PTTTT.ADELPHTA, PA. 

Vyčiams garbė.
Ištikrųjų Philadelphijos vy

čiai nemiega, net per savo nar
sumų, 
skirias sau dienas dėl lošimo 
teatrų, visokiu veikimu kuo vi
si užimti. Jau net sunku iš
sakyti vardus, kurie dirba ir 
veikia. Kuone visi kuopos 
nariai yra uolūs veikėjai. Spar
ti valdyba varo gerai reikalus, 
rengia visokius užmanymus. 
Pastaruoju laiku vaidino tris 
veikalus ir visi aktoriai atliko 
kopuikiausia. Lošė Moterų Są
junga—Vyčiai buvo talkoj. 
Lošė Darbininkų Sųjunga— 
Vyčiai buvo pirmiausi lošėjai. 
Vyčiai lošė veikalų ir dėl pa
rapijos naudos. Mūsų šv. Ka
zimiero parapija turi siratna- 
mį, kur užlaikoma net 43 sira- 
tėliai ir dėl tų siratėlių sulošė 
puiki} teatrų, kuris nešė gerų 
pelnų dėl užlaikymo to siratna- 
mio. Našlaičius prižiūri ir 
auklėja seserys vienuolės. Pu- 
ščius, vaistininkas prisiuntė 
Kalėdoms dovanėlių. Bažny
čioj buvo daroma ekstra ko- 
lekta dėl našlaičių. Surinkta 
net $250.

kun.lus, buvo pakviestas ir 
Švagždys, kuris rodos nei ne
žinojo kad apart Naujų Metų 
sulauktuvių yra kas čia ren- 

per savo darbštumą, giama ir ant jo galvos.
Inėjus klebonui į svetainę, 

sustoję svečiai patiko jį garsiu 
delnų plojimu, gi orkestrą 
užgriežė maršą.

Nutilus bent kiek trukšmui, 
pradėta vakarieniauti, gi Baž
nytinis choras po vadovyste R. 
Juškos užtraukė “Dgiausių 
Metų!”

Laike vakarienės sekė dai
nos choro ir pavienių deklama
cijos, ir orkestros griežimas. 
Programe dalyvautojai gražiai 
atliko savo užduotis, vien gai
la, kad vardų neteko patirti.

Ponas M. Abračinskas vaka
ro vedėjas keliais bruožais at- 
piešė šv. Roko parapijos praei
tį ir perstatė kalbėti keletą as
menų. Išėjo ir su vienu nauju 
surprizu.

Atsirado graži mergaičiukė 
su dideliausiu bukietu gėlių, 
kuri palinkėjusi gerbiamam 
klebonui ilgiausių metų intei- 
kė jam tas gėles kaipo pagar
bos ir prisirišimo ženklą nuo 
vietinio choro. Tuoj po jos 
stojasi R. Juška ir inteikia 
gražią auksinę taurę parapijie
čių varde, taip-gi pratardamas 
kelius linkėjimo žodžius.

Gerbiamasis klebonas priė
męs dovanas, prabilo į susirin
kusius karštais ir sujudinan
čiais žodžiais, taip kaip tik jis 
vienas temoka prabilti dėkoda
mas žmonėms už jų gražią šir
dį ir prisirišimą.

Pasibaigus vakarienei dar 
sekė eilė karštų kalbų, linkėji
mų, bet vis lig ko trūksta, vis 
dar vakaras rodos nepilnai nu
sisekęs. Ko čia trūksta, klau
siu savęs. O gi moterų atsto- 
vės-kalbėtojos—dingtelėjo gal
von. Vos spėjau atrasti atsa
kymą kaip vakaro vedėjas pa
kviečia p-lę Oną Kašėtaitę pra
tarti ką nors nuo moterų pu
sės. Moterų atstovė trumpais 
rimtais žodžiais išreiškė savo 
mintis ir lmkėjirųus.

Pasibaigus kalboms jauni
mas ėmėsi šokiij iki dvyliktos 
valandos. Atėjus vidurnakčiui 
apie trys šimtai balsų prita
riant orkestrai užtraukė “Lie
tuva Tėvynė Mūsų.”

Svečiai palinkėję kits kitam 
Linksmų Naujų Metų ir padė- 
kavoję šeimininkėms už gražią ’■ 
ir gardžią vaakrienę išsiskirs
tė namon.

Velytojas.

PHILADELPHIA, PA.
Nutarta laikyti šelpėjų Lie

tuvos Raud. Kryžiaus susirin
kimus kartu su T. F. 21 skyr. 
Taip-gi visas darbas nutarta 
varyti išvien dėl Lietuvos la
bo. Ištikrųjų pasirodė mūsų 
philadelphiečių prie augščiau 
minėtų draugijų nuveiktas di
delis darbas Lietuvai. Laiky
tam metiniam susirinkime pa
sirodė iš knygų, jog inėjo sep
tynių mėnesių laike nuo užsi- 
dėjimo: $1491.79 jau pilnai su
rinkta ir į centrą Lietuvių R. 
Kr. pasiųsta. Mūsų kolonijai 
paskirta nęt $1.000.00. Taip
gi gerb. kleb. J. J. Kaulakis 
pridavė $63.35 paaiškindamas, 
jog klebonui pridavęs Teofi
lius Dūdis. Alinė tą sumą p. T. 
Dūdis turėjo nuo Rusijos revo
liucijos laikų 1905 m. ir jis lai
kė tuos pinigus ligi šiol pas sa
ve pagal patarimą klebono. 
Jis—p. T. D. tą visą aukščiau 
minėtą sumą paaukavo dėl L. 
R. K. reikalų. Kaipo metinia
me susirinkime, tai ir valdyba 
buvo renkama. Liko visa sena, 
išskiriant kasierką. Į vietą K. 
Valaičiutės išrinktas g. kun. 
Cesna. Nariai dėkojo valdybai 
gausiu delnų plojimu už gerą 
darbavimąsi dėl tėvynės. Tiki- 
masi jog bus ir 1920 m. gausin
gi dėl tėvynės reikalų.

Reporteris.

- - -
turėtų darbininkai prigulėti 
prie jos. Taip-gi nurodė kokia 
nauda būtų Lietuvos valstijai. 
Mūsų bolševikai tylėjo pakol 
nepaminėjo Lietuvos vardo, o 
kaip išgirdo Lietuvos vardų, 
tai kaip žvirbliai prieš lytų su
kilo nežiūrėjo, kad buvo pra
nešta, klausimų nebus atsaki
nėjama, todėl kad čia nepoli- 
tiškas reikalas. Čia turiu pri
minti kad vietiniai bolševikai 
buvo kviesti į diskusijas, bet 
jų nesigirdėti, tyli, kas reiš
kia.: žvirbliai kol katino nema
to, šaukia aš vyras, aš vyras, 
o kaip katinų pamato, tada nei 
vieno nebematyti, visi į kark
lynus sulenda. Pasinaudodami 
šita proga sukėlė didžiausių 
lermų kaip bobos ant jomarko. 
Pirmiausia J. V., kuris šiomis 
dienomis sugrįžo iš belangės 
išbuvęs S mėnesius ir dar $500 
pasimokėjęs. Jį pasekė ir kiti. 
O tas komunistų organizato
rius tai manėm, kad drapanas 
susiplėšys ant savęs. Užtikro, 
kad būtų pagavęs kokį kuolų, 
tai be abejonės būtų visus iš
mušęs. Vargšas net ir apsi
verkė, kad Lietuvos vardas 
buvo ištartas ir kad dėl Lietu
vos labo dirba. Į mūsų kolo
nijų atsibaladojo tūlas N—s, 
kuris pasisakė kad turįs, kur 
parvažiuoti. Todėl ir nereika
laująs Lietuvos neprigulmy- 
bės. Tegu jie visi nuvažiuotų 
į savo rusiškų rojų ir ten 
džiaugtus.

Bijūnėlis.

Butvile.

Ant. Dubickas.
Norkūnai.
12. XI. 19.

Lai Amerikos lietuviai sa
viškiams užprenumeruoja 
Amerikos katalikiškus lai
kraščius, arba lai užprenu
meruoja jiems Lietuvoje ei
nančius laikraščius. Iš 
mums žinomų Lietuvos lai
kraščių geriausi yra šie: 
“VIENYBĖ,” D. Vilniaus 

gatvė No. 34, Kaunas. 
“DARBININKAS,” Ožeš

kienės gatvė No. 3, 
Kaunas.

“LAISVĖ,” Ožeškienės ga
tvė No. 3, Kaunas.

Indėkite laišką ir dvidole- 
rinę konvertan ir užregis
travę pasiųskite bile kuriam 
minėtų laikraščių, prašant 
už tuos pinigus siuntinėti 
jūsų giminei laikraštį. Ne
užmiršti čia paduoti adresą 
to, kuriam nori, kad eitų 
laikraštis.

Ant konverto teisingai pa- 
ravti žodį LITKVANIA.

Matyt Lietuvoje pasigen
da moterų laikraščio. Vir
šuje cituotas laiškas atsiųs
tas “Aušrinei.” Dabar tas

pat būtų labai praktiška kad ‘ laikraštis sustojo. Dabar ga- 
būtų toje konferencijoje išriš-1 Įima užprenumeruoti “Mo
tes. , terų Dirvą/’ 917 W. 33 St,

Tai yra svarbiausi klausi- Chicago, UI.

MONTELLO, MASS.
Naujų Metų sulauktuvės.

Gruodžio 31 Šv. Roko svetai
nėje įvyko gražus vakarėlis 
sulaukimui Naujų Metų ir po
draug pagerbimui vietinio kle
bono gerbiamo kun. Jono Šva- 
gždžio, surengta abelnai para
pijiečių.

Panašios sulauktuvės, šioj 
kolonijoj kas met yra daroma, 
tečiaus šįmet, kaip teko girdė
ti, viskas pavyko surengti 
gražiau negu bent kada pir
ma.

Taip žmonės sako, man gi 
pirmu kartu dalyvaujant čia 
tokioj pramogoj nerūpi daryti 
palyginimą tarp šių ir praėju- 
sių metų pramogėlių.

Ot taip sau tik norisi apra
šyti, ką mačiau ir, ką girdė
jau. Inėjus į svetainę visų 
pirmu traukė akį ilgi, gražiai 
patiesti stalai pagražinti gėlė
mis. Kur pažvelgsi, matai su
sispietusius būrelius svečių 
linkmai šnekučiuojant ir kažin 
ko laukiant.

Apie stalus sukinėjas vaka
ro šeimininkės ponios Ona Ra
manauskienė ir Ona Rastokie- 
nė su būriu savo padėjėjų jau
nų mergaičių, kurios gražiai 
pasirengusios kaipo “vaiterės’ 
patarnavo svečiams. Tiesa pa
sakius, viso vakaro pasiseki
mas ir gulėjo ant šeimininkių 
pečių—gardus valgių sutaisy
tas ir tinkamas jų pateikimas 
darė malonų įspūdį visiems at
silankiusiems.

Susėdus svečiams apie sta-

PHILADELPHIA, PA
L. Vyčių 3 kp. laikė metinį 

susirinkimą 6 d. sausio 1920 m. 
Atsilankė ir dvas. vadovai 
kun. P. Cesna ir kun . Valan- 
čiūnas. Suteikė daug patari
mų vyčiams. Buvo renkama 
nauja valdyba. Įėjo pirm. J. 
Rimbaila, vice-pirm. K. But- 
kaitė, fin. rašt. J. Navickas, 
prot. rašt. M. Urbonaitė, ižd. 
senoji pasiliko J. Bredžiukė. 
Po tam išrinkta komisija dėl 
vakarų ir teatrų surengimo. ’

V. S.

SO. OMAHA, NEB.
Lietuvių R. Kr. skyrius 

gruodžio 21 d. turėjo susirin
kimų. Pasirodė, kad nemažai 
darbo nuveikta. Drabužiai bu
vo renkami ir būk pasiųsta dvi 
skrynios. Tik nežinia kodėl 
valdyba nedavė visuomenei ži
noti apie nuveiktus darbus, o 
tas labai negerai. Tarp žmo
nių kįta neužsitikėjimas, sako 
daugelis taip niekur nematėm 
laikraščiuose, gal sau laikosi 
drabužius ir pinigus.

Narių L. R. Kr. skyrius turi 
nemažai, bet ant susirinkimo 
buvo atsilankę visai mažai. Aš 
kaip pirmų syk ant susirinki
mo nauja nare, negaliu daug 
kų rašyti.Centrui reikalaujant, 
So. Omahos skyriui surinkti 
150.00, tai rūpinas tų padary
ti. Pasidarbavus p-lėms B. 
Zigmančiutei, J. Zigmančiutei, 
Z. Žukauskiutei, P. Oleknavi- 
čienei ir kitoms. Ant susirin
kimo pranešta, kad dar trūks
ta $12 iki $100.

Kad sudaryti šimtinę, auka
vo: Kun J. Oleknavičius $5.00, 
J. Pužauskas, P. Šąlantis, J. 
Svežauskas, F. Danauskas, 
M. Trainavičius, A. Levanau- 
čius, A. Misius po $1.00. G. O- 
leknavičienė 30c. ir T. Pus- 
lauskas 15c.

Tapo pasiųsta $100 R. Kr. 
pirmininkui kun. Petraičiui.

Narė.

PITTSBURGH, PA.
Nedėlioj gruodžio 28 d. Šv. 

Vincento parapijos svetainėje 
L. Vyčių 62 kp. pasikivetė L. 
Vyčius 11 kuop. iš Homestead, 
Pa. atvaidinti teatrų “Marytė 
vargonininko duktė.” Pir
miausiai programų vedėjas 
gerb. kun. Vaišnoras pakalbė
jo. Po to 62 kp. L. Vyčių cho
ras vedamas gabaus muziko K. 
Sabonio padainavo 4 dainas. 
Choras yra gerai išlavintas, 
malonu pasiklausyti jo daina
vimo. Toliaus dainavo 4 mer
ginos, pritariant pianu p-lei 
Pikučiutei, jos visos vytės 11 
kp. Savo užduotis atliko pui
kiai, gražiai padainavo.

Gerb. p-nia Sabonienė išpil
dė porų gražių veikalų smui- 
kės solių, pritariant pianu p. 
Saboniui. P-nas Sabonis dai
navo solo. Jis turi gražiai iš
lavintų balsų. Jis ir jo gerb. 
žmona gerai žinomi visoj Pitts- 
burgo apielinkėj. Viršminėtą 
veikalų vaidino 11 kp. L Vy
čiai Homstead, Pa. Visi lošė
jai savo užduotis atliko koge- 
riausiai, genaus nei negalima 
būtų. Po atvaidinimo teatro 
J. Buliavičius, jaunas vytis 11 
kp. pasakė eiles ir monologų.

Pagalios dar buvo dainų. Už 
gražias daineles, publika solis
tus, lošikus ir visus kitus 

aiškino Bendrovės vertę ir kad veikėjus gausiu rankų plojimu

HARTFORD, CT.
Vyčių 6-tos kuopos priešme- 

tiniame susirinkime išrinkta 
sekanti valdyba: Pirm. — Pet
ras Jankauskas, pagelb.—An
driejus Pateckas, prot. rašt. — 
Marijona Labeckiutė, fin. rašt. 
— Jonas Cebatoras, ižd. Pet
ras Stankevičius, kasos globė
jos — Jadvyga Kamantauskai- 
tė ir Ona Motiejūtė, knygius 
iždininkas — P. Kamantaus
kas.

Šiais metais mūs; Hartfor
do Vyčiai stengsis pavyt ir pa
likt kitas kolonijas. Kas su 
mumis lenktyn eis?

Lietuvos Birutė.

RUMFORD, ME.
4 d. sausio š. m. atsilankė 

mūsų kolonijoj M. A Norkū
nas iš Lawrence su bizniškais 
reikalais. Patsai pasisamdė 
svetainę,pardavinėjo knygeles, 
lietuviškas veliavukes ir šiaip 
visokių dalykėlių. Prieg tam 
užrašinėjo L. Pr. B-vės šėrus. 
Norkūnas keliais žodžiais ap-
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Autorizuotas Kapitalas

$2,000,000.00

Didžiausia Lietuvių 
Bendrovė.

INKORPORUOTA

KASOS GLOBĖJOS — 
1L Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. PečiukoniutS, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona Mizgirtien*. 

135 C Str.

apdovanojo. Publikos buvo 
pilnutė svetainė, daug turėjo 
stovėti, nes neužteko vietos. 
Pelnas to vakaro bus skiria
mas: viena dalis L. Raud. Kr., 
kita šv. Vincento parapijai.

Lai būna aukšta pagarba 
L. Vyčiams 11 kp. Homestead, 
Pa. ir 62 kp. L. Vyčiams Pitts- 
burgh, Pa.

GIRADVILLE, PA.
Girardvillės jaunimas nepa

prastai myli vaidinimus. Ne
spėja veikalo vieno' atlošti, o 
jau žiūrėk ir vėl lavinas veika
lu dainūs ir tt. Pastaruoju 
laiku begalo daug turi darbo. 
Čia rengiasi prie koncerto, čia 
Tautos Fondas kviečia pagel- 
bon, čia Mahanojun rengiasi 
su programų, o dar ir giesmė
se reikia lavintis, laiko ir ten 
reikia. Bet ačiū mūsų jauni
mo pasišventimui darbas eina 
sparčiai.

Su nekantrumu laukiame 18 
d. sausio. Mat tą dieną milži
niškas Mahanojaus šv. Juoza
po parap. choras atvažiuos į 
Girardville su programų. Loš 
“Valkatą” ir dainuos dainas. 
O kaip žinome minėtas choras 
visuomet publiką užžavi, be 
abejo ir šį kartą tą padarys. 
Minėtame chore priguli ge
riausi tėvynainiai ir Mahano
jaus veikėjai, turi narių apie 
70. Vedėju yra p. K. Diržys. 
Rimtas ir malonus žmogus už 
tai ir choras gerai stovi.

Vargdienis.

skelbti koplačiausia apie sa
vo veikimą ir man tą atlikti 
buvo pavesta, bet kadangi 
viskas ant greitosios buvo 
pradėta, tai nebuvo galima 
sugriebti teisingų skaitlinių a- 
pie darbo pasekmes. Tikiu, 
kad už keletos dienų bus vi
sos skaitlinės surinktos ir vei
kimo pasekmės pagarsintos. 
Toliaus visas veikimas bus 
skelbiamas kas savaitė.

Labai būtų gerai, kad visi 
vietoj laukus atidėliojant pir
kimą bonų ant toliaus, nusi
pirktų dabar, greičiau darbą 
užbaigt umėm.

ROCHESTER, N. Y.
“Darb.” num. 1 mano ko

respondencijoj buvo minėta a- 
pie bukietą Tautos Fondo sky
riaus nupirktą Pasirodė, jog 
jį pirko vyčių kuopa.

A. Ž.

1

4

Corporation
X

Lietuvių Prekybos

ko” num. 144 buvo korespon
dencija, kur sakoma, kad gali
ma pas mus uždirbti 90c. į va
landą vyrams, o moterims 70c. 
Tas visai netiesa. Pas mus ap- 
nv i a vyrams po 40c., o mote
rims 30c. valandoj.

DETROIT, MICH.
“Darbininko” No. 146 (626) 

buvo klaidingai pavardės: vie
toje Juliaus Grigo, patalpi- 
nom, J. Jankeliūnas, tai ne 
Jankeliūnas aukavo $1.00, bet 
Julius Grigas dėl streikuojan
čių plieno darbininkų.

Korespondentas.

Visados mokėjo 8 nuoš. dividenaų kas metą. Atskaitas išduoda kas 
tris mėnesius. Vedama šėrininku ir Lietuvos naudai.

ŠERAI PARSIDUODA PO $5.00 KIEKVIENAS. 

Visi Lietuviai be jokio skirtumo 
kviečiami prisidėti.

MAIZEVILLE, PA.
Sausio 4 d. maizevilliečiai 

turėjo progą išgirsti daug įdo
mybių apie Lietuvos Valstijos 
tvarką, siekinius ir veikimą. 
Gerb. kun. Bartuška nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos tą visą 
mums perstatė. Po jo kalbos 
Girardvillės mažųjų choras 
perstatė šv. Agnetės gyveni
mą, du farsus ir keletą dainų 

‘padainavo. Kaip lošimai taip 
ir dainos išėjo gerai. Taip-gi 
dainavo ir didžiųjų choras. O 
Tam. Tamošiūnas ir J. Paserp- 
skis padainavo porą duetų ir 
A. Šliumba solo. Publikos bu
vo pilna salė. Po vakarui 
Maizvillės jaunimas sujudo ir 
sako: “Mes ir neapsileisime 
iJiradvillės jaunimui, mes ir 
įmokame lošti ir 
'Laimingos kloties 
se darbuose.

DETROIT, MICH.
Spaudos Draugija buvo pa

rengus prakalbas sausio 1 d. 
Kalbėjo J. E. Karosas, 
bėtojas plačiai kalbėjo apie 
naudingumą skaityti 
laikraščius, ragino skaityti ir 
platinti krikščionių demokra
tų laikraščius, ypač “Darbi
ninką” ir “Draugą” Antras 
kalbėjo gerb. kun. F. Kemėšis. 
Nurodė faktiškai kaip mūsų 
laisvamaniški laikraščiai, ypač 
dienraštis “Lietuva” meluoja, 
apgaudinėja žmones. Ragino 
rašytis prie Spaudos Dr-jos ir 
platinti katalikišką spaudą 
Po prakalbi: prisirašė 30 nau
ji} narių.

Kal-

gerus

A. S. V.

dainuoti. ’ ’ 
prakilniuo-

Reporteris.

NEWARK, Nr J. 
Paskolos Komitetas.

Dabartinis Newarko pasko
los bonų komitetas susideda iš 
sekančių ypatų: P. Lukšio, S. 
Pranio, D. Rupainio, M. Akia- 
lio, A. Masanduko, V. Ambra
zevičiaus, A. Staknio, P. Jo
čio, K. Vaškevičiaus, M. Dva
recko, S. Misiūno, M. Skeber- 
džio, B. Vaškiutės, A. Pem
pės ir J. Brazo.

Lietuvos Laisvės Bonus, ga
lima pirkti pas visus viršpami- 
nėtus komiteto narius. Gali
ma pirkti visur ir visada pas 
paminėtas ypatas, bet nedėlioj 
po sumai ir ketvergo vakarais, 
galima pirkti Lietuvių Svetai
nėj 180 New York Avė., New- 
arke.

/ Nedėlioj po pietų ir ketver
to vakarais, visi Lietuvos pa
skolos komiteto nariai esti Lie
tuvių Svetainėj ir bonus par
davinėja. Kiekvienas gali pirk
ti bonus pas tą ypatą kuri 
jam geriaus patinką bet ant 
išmokesčio pradėję mokėti, su
lig dabartinės tvarkos, turi 
mokėti visada pas tą pačią y- 
patą pas katrą pradėjo.

Kol kas daugiaus vpatoms 
nėra išduotos knygutės ir nie
kas kitas Newarke be paminė
tų ypatų nėra įgaliotas Lietu
vos bonų pardavinėti. Kada 
įgaliojimai ir knygutės bus iš
duotą paskelbsime.

Nekurie bonų pardavinėto
jai nusiskundžią būk neku- 
rios ypatos pirkę bonus nuo 
tūlų agentų, kurie įkalbėję, 
būk vis tas pats esąs ar bend
rovės šėrą pirksis ar Lietuvos 
bonus, Lietuvai nauda būsian
ti vienokia. Reikia netikėti to
kiems agentams. Lietuvos bo
sai nieko bendro neturi su ben
drovių Šerais.

utiniame komiteto susi
rinkime nors buvo nutarta nuo

AMSTERDAM, N. Y.
Lapkričio mėn. 27 d. 1919 m. 

buvo korespondencija “Darbi
ninko” 137 numeryje, kur pa
sirašo “Amsterdamietis.” Ra
šė, kad girdėjęs, kad L. R. K. 
R skyrius nutaręs atsimest 
nuo centro ir tt. Apie atsime
timą nuo centro', nebuvo nei 
vienam L. R. K. S. susirinki
me kalbama ir niekas nemano, 
kad panašaus kas tokio atsitik
tų. Ties, L. R. K. Skyrius 
prieš fėrus nutarė visą fėrų 
pelną pasiųst į Lietuvą Prez. 
A Smetonos vardu. Todėl tas 
buvo daroma, nes matyta kad 
bus daug didesnės pasekmės 
ant fėrų. Po “Amst.” kores
pondencijos 14 d. gruodžio L. 
R. K. išsiuntė į centrą $250.

Lietuvos R. K. R. skyrius lai
kytame susirinkime 14 d. gruo
džio 1919 m. vienbalsiai išreiš
kė pasipiktinimą tokia kores
pondencija, kur neteisingai 
šmeižiama h. R. K. skyrius.

Atsakymo Komisija:
M. Kazlauskas, 
S. Ambrazas, 
D. J. Jurkūnas.

p.

NE W ARK, N. J.
Vietinis L. R. Kr. skyrius 

turėjo prakalbas. Aplankė 
mus gerb. Dr. A. K. Rutkaus
kas Kalbėtojas aiškino apie 
dabartinį Lietuvos padėjimą ir 
jos vargus. Ragino visus šelp
ti savuosius. Buvo renkamos 
aukos. Aukavo:

Po $25.00: V. Berusevičius, 
St. Kalantaitė, Ag. Matinsai- 
tis.

Po $5.00: St. Pranis, J. Ma
lakauskas, J. Agintas.

Po $2.00 į B. Vaškienė, 
Daukšienė, A. Mickus.

Po $1.00: A. Radzevičius, J. 
Kralikauskas, A. Barškėtis, 
A. Riklis, V. Tumelis, V. Ant- 
lulis, A. Butrimas, Z. Staniu- 
lynas, A. Staknis, A. Daukšis,
J. Brazauskas, A. Kazlas, K. 
Kašėtienė, J. Lesmunas, S. 
Tarosas, K. Vaičekauskas, 
Meškauskienė, Z. Strolis, J. 
ŠI omą P. Inčius, V. Bareiką 
' Venckus, V. Dambrauskas, 
L. L. Sargas, J. šekšnis, A. 
Faslaitis, E. Prunskaičiutė,
K. Gerdlauskas, B. Vaškiutė, 
St. Misiūnas. Buvo ir smul
kių. Viso $137š Nuo seniaus 
buvo pridavę M. Są-ga nuo su
rengto vakaro $34.37. Šv. Ur
šulės dr-ja aukavo $22.72. Šv. 
Jurgio dr-ja $10.00. Viso y- 
ra $204.45.

Prašome visas vietines mo
te’ is ir merginas prisidėti prie 
šio brangaus darbo, nes mūsų 
tėvynė reikalauja ir šaukias

Lietuvių Prekybos Bendrove siunčia pinigus Lietuvon; persiunčia 
prekes ir pasažierius Lietuvon.

Lietuvoje bus Bendroves tikroji dirva. Ten steigs krautuves ir dirb
tuves kurios galės išdirbti ir sunaudoti Lietuvos žaliąja medžiagą ir tuo
mi pat atnešti Lietuvos darbininkams geresne ir šviesesnę ateiti.

Atminkite, kad ir Carneigis, Amerikonas milijonierius padarė pra
džią savo didelių turtų indėdamas tik $500.00 į šėrus Adam’s Espress 
Kompanijos. Ką Adam’s Espress Kompanija padarė dėl Carneigio, tą 
Lietuvių Prekybos Bendrove galime tikėti padarys dėl Tamstos.
- Padaryk pradžią šiandieną!

< VISI KAS GYVAS DĖKITĖS PRIE
I; ŠIOS ĮSTAIGOS! j

Lietuvių Prekybos Bendrovė
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS.

LIETUVIU MAŠINISTįJ IR MECHANIKŲ B-VĖ
Pranešimas.

Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 
išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiuskite 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.
mnl

HARTFORD, CONN.
A. L. R. K. Moterų Sąjun

gos 17 kp .turėjo metinį susi
rinkimų 4 d. sausio 1920 m. 
Bažnytinėje svetainėje 4 vai. 
po pietų. Į susirinkimą atsi
lankė nemažas skaičius narių. 
Pirm, p-ni V. Petrukevičienė 
pakvietė užimti vietas naujai 
valdybai ant 1920 m. Pirm, li
ko ta pati V. Petrukevičienė, 
vice-pirm. R. Mončiunskienė, 
prot. rašt. M. Pateckaitė, fin. 
rašt. buvo išrinkta M. Stanis- 
lovukė, bet dėl tūlų priežasčių 
negalėjo ateiti ant susirinki
mo, tai užėmė vietą ta pati A. 
Aukštikalnienė, ižd. Mar. 
Kručkienė, iždo globėjos E. 
Melninkienė ir Kripienė. Užė
mus valdybai vietas, pirm, pa
sveikino visas nares, velijo vi
soms išvieno darbuotis sutiki
me, meilėje ir velijo visoms 
sveikatos.

Toliaus, besvarstant kp. 
reikalus, atsilankė ant susirin
kimo ir M. Są-gos centro rašt. 
p-lė Ona Kašėtaitė. Visų na
rių ūpas pakilo, kada išvydo 
nors sykį centro valdybos na
rę. Tuojau pirm, perstatė vie
šnią visoms narėms. Tuojaus 
ra. ės pasveikino atsistojimu ir 
domų plojimu. Taip-gi p-lė O. 
Kašėtaitė sveikino M. Są-gos 
17 kp. ir velijo nenuilstančiai 
darbuotis dėl organizacijos la
bo. Toliaus buvo svarstyta kas 
link Moterų Sąjungos N. A. 
Apskričio suvažiavimo, kuris 
įvyks sausio 25 d. Now Haven, 
Conn. Išrinkta 2 delegatės į 
apskričio suvažiavimą: p-ni K. 
Mončunskienė ir p-lė P. Gele- 
žiutė. Nutarė laikyti nepap
rastą susirinkimą 18 d. sausio 
1920 m. tuoj po mišparų vien 
tik dėl apšvietos dalykų ir pa
gaminimui inešimų dėl apskri
čio suvažiavimo. Tuomi susi
rinkimas ir užsibaigė.

Prakalbos ir vaidinimas.
Tą pat vakarą 4 d. sausio 

Mot. Sąj. 17 kp. buvo surengus 
prakalbas ir teatrą Cathedral 
Liceum svetainėj. Žmonių bu-, 
vo prisirinkę pilna svetainė* 
Programas susidėjo iš prakal-■jH

GREENFIELD, MASS.
Tautos Fondo 143 skyrius 

buvo surengęs prakalbas 12 d. 
gruodžio. Kalbėjo V. Vaškas. 
Pertraukoj buvo aukų rinki
mas. Surinkta $69. Tad 143 
skyrius yra jau surinkęs nuo 
susitvėrimo iki šiai dienai 
$450.31. Ir tas mažas būre
lis lietuvių yra pasiryžęs ko
vot pakol nebus užtikrinta lai
svė ir neprigulmybė Lietuvai. 
Tik gaila, kad nesurašėm au
kotojų, nes persmarkiai prisi
grūdo prie staliuko ir nebuvo 

Į galima surašyt vardai.
143 skyr. pirmininkas

Ig. Z. Zabiliavičius.

bai daug. Tvarkūną apiplėšė 
sausio 7 d.

Pardavinės bonus. Sausio 7 
d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje buvo L. Vyčių vietinės 
kuopos susirinkimas. Daug 
Vyčių pasižadėjo vaikščioti po 
stubas ir užrašinėti Lietuvos 
Paskolos bonus.

Pavyzdingas darbas. Detroi
to miesto vakarinės dalies lie
tuviai svetainę statys pavasa
rio laiku. Rytinės miesto da
lies lietuvius ikišiol patenkino 
šv. Jurgio parapijos svetainė, 
kuri vakarų, teatrų ir kitokių 
pramogų rengimui visai neat
sako. Vyčių kuopos susirinki
me sausio 7 d. išreikšta pagei
davimas, kad šv. Jurgio para
pija naują svetainę statytų ant 
parapijos žemės. Tam reikalui

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. J. Kyliui. Atsiprašome. 

Pervėlai pranešimą tepastebė
jome.

Kp. rašt. P. G. — Per neap
sižiūrėjimą Tamstos praneši
mas netilpo laiku. Atsiprašo
me.

J. Valiukui.
tikro indomus, bet perilgas ir 
vietos permažai teturime, kad 
indėti laikraštin.

Jonui Beleckui. — Per laik
raštį Tamtsai jau esame pra-

Vvčių kuopos nariai susirinki- nešę, jog Lietuvai Gelbėti 
me paskolino parapijai $5075.- Į Dr-ja yra srovinė organizacija
Jei visi Detroito lietuviai ka
talikai šį svarbų reikalą pasko
lomis parems, rytinės Detroi
to miesto dalies lietuviai susi
lauks gražios svetainės 1920 
metais.

NEW BRITAIN, CT.
Sausio 4 d. buvo Tautiška

me name prakalbos. Kalbėjot 
Stankevičius iš Bridgeport iri 
Vaitkus iš New Yorko mecha
nikų sąryšio reikalais. Vait
kus pasakė, kad kitos bendro
vės tai tik žydų botagai, o me
chanikų sąryšis su visais ly
giai dalinsis pelnu.

jbų, teatro ir dainų, kurias iš
pildė vietinis šv. Cecilijos baž
nytinis choras po vadovyste 
g'
ko.
nas: 
tą” 
tu sakai sakalėli” 
Himną. Kalbėjo p-lė Ona Ka
šėtaitė, Mot. Sąj. centro rašt. 
Kalbėjo' apie moterų padėjimą 
praeituose laikuose, kaip mo
terys buvo laikomos vyrų pa
niekintos. Kaip joms nelei
džiama šviestis ir lavintis. 
Taip-gi kalbėjo apie Mot. Sąj. 
organizaciją ir josios naudin
gumą. Aiškino konstituciją ir 
ragino visas moteris ir mergi
nas prigulėti prie šios taip 
svarbios organizacijos. Taip
gi kalbėjo ir apie Lietuvos Pa
skolos Bonus ir ragino Hart
fordo lietuvius, kad nei vie
nas neatsisakytų nuo pirkimo 
Lietuvos Bonų. Toliaus kal
bėjo vietos klebonas gerb. kun. 
J. J. Ambotas. Jisai kalbėjo 
apie dabartinį Lietuvos padė
jimą ir josios vargus.

Po tam sekė teatras dviejų 
veiksmų komedija “Piršly
bos.’ Atvaidino Teatrališkas 
Ratelis, susidedantis iš L. Vy
čių 6 kp. ir Mot. Sąjungos 17
kp. Aktoriai buvo gerai išsi
lavinę ir pilni gyvumo ir vei
kalas išėjo kopuikiausia. Pa
girtinai savo roles atliko šios 
ypatos: J. Meženis, Pelėsio' ka
pitono rolę. Nors vaikinas dar 
jaunas ir čia gimęs, bet gerai 
išauklėtas lietuviškoje dvasio
je ir turi nepaprastus gabumus 
lošime. P. Žilinskas — Bimba- 
los, K. Tamošiūnas — Balta-

> nosio, M. Sabeckis — Blyno, 
M. Poteliūnienė — Perjospil- 
vienės, O. Medonienė — Ceci
lijos piršlės, E. Alinskiutė — 
Magdutės rolėj, M. Nonortukė
— Rožytės, R. Volangevičius
— Motiejau^. Publika labai

> buvo užganėdinta iš šio vaka- 
( ro.

V. V.

PRANEŠIMAS.
L. V. Connecticut Apskričio 

suvažiavimas bus vasario 1 d. 
1:30 vai. po piet šv. Juozapo 
par. svetainėje, 49 Congress 
Avė., Waterbury, Conn. Ger
biamos kuopos atsiųskit kuo- 
daugi ausiai delegatų, nes bus 
metinis susivažiavimas. Kaip 
paprastai ant metinio susiva
žiavimo renkasi valdyba

Pirm. B. P. Gauronskas.

DETROIT, MICH.
_ Sausio 3 ir 4 d. šv. Jurgio

•erb. vargT Petro"Kamantaus-1 ParaPij°.s svetainėje buvo ro- 
Sudainavo sekančias dai- f"*111 . ^aamiep 
“Tegyvuoja mūs tau- ”‘ 
“Saulelė leidžias,” “Oi 

ir Tautos

i paveikslai 
"Buming Question.”

Sausio 4 d. šv. Jurgio para
pijos svetainėje laikytame au
tomobilių ir traktorių bendro
vės susirinkime nutarta pirkti 
žemės plotą ir statyti automo- 
bliams laikyti namą Jonas 
Balčiūnas išrinktas bendrovės 
vedėju.

Nelaimė lietuviui. K. Tvar
kūną vakare einantį iš Ham- 
tramck’o Westminster’io gat
vės linkui sulaikė du nigeriu 
ir atėmė $150.00. Panašių 
plėšimų Detroite pasitaiko la-

TEINGIAUSI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEK A.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massacha- 
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

Skaptukas.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė. 
Detroit, Mich.

Pirmininkas —
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. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, 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 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

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

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass. 

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

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

41 Providence St, 
Worcester, Mass.

ir jos reikalais reikia kreiptis 
į tos srovės laikraščius.

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

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

Kuopos malonėkite prisiųs
ti kuodaugiausia delegatų į šį 
suvažiavimą, nes šis bus me
tinis, gal būt ir svarbiausias, 
nes turėsime užbaigti svarsty
ti pereito suvažiavimo keletą 
nutarimų.

ĮVERTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — JuL Savickas,

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

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

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

Pirk Bonų — 
Bus Duonos!

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

BOSTON, MASS.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOF 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ažmenskienfi,
21 Story St.,

VICE-PIRM. — A ČyfcinvienB, 
377A Broadtray,

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

PROT. RAŠT. — M. Markuniuti 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass.

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

PROT. RAŠT. — Antanas Motlejunss, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
140 6-th St, So. Boston Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
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. 
198 Hanover St, Boston, Mass.

Kp. Korespondentė.

Biterla, ir po 3

IJstamiem*

AB, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

injo, Inkstu, nervu ir abelnas spi-nevirinlmas pilvelio, nuslabnėjimas .__ .. .
ką nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs ▼Ilties, kad begyvensiu. VI-
«ur leėkojan sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir ui rūbeliu.
bet niekur negavau___ ________ ivo sveikatai pagelbos. •

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistu, Bltterio Kraujo valytojoj 
Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minA 

- - - - - - Kraujastos gyduolė* pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti.
Uterivali, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėUmas liaykn po 

IU1 Tisu ligą. Bėglu 3 mėnesiu Hgeitiarau kas savaitė po buteli Salutaras
iL vo paveiksle pamačiau tokj

dienos ir nakties. Dabar jausiuos smagiai Ir
kavoje Salutaras mylistu geradėjul ir linkta

>/•

kaip tarp
Ir 1000 syklą dA

tokiais atsitikimais patariu nuoiirdilal kreiptis prie

1707 S. Halated St Td. Canalntion, J. Baltrinaa, Prof.
SALUTARAS, Chemieal Instit 6417. Chicago, DL

7 I

ir

X •



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
SUQRĮŽO.

A. F. Kneižis “Darbininko” 
administratorius, aplankęs 
daug kolonijų New Yorko ir 
New Jersey valstijų, sugrįžo 
panedėlio rytų. Džiaugiasi ge
romis pasekmėmis. Ketverge 
važiuos pabaigti maršrutų.

VALGO SU KEPURĖMIS.
• Naujosios Anglijos raudok 
nieji, uždaryti Bostone ant 
Deer salos, protestuoja prieš 
laisvės varžymų. Kai jiems 
buvo duota valgyti, keletas jų 
valgė su kepurėmis. Paliepta 
nusiimti kepures. Kepurietie- 
ji pasipriešino. Kiti “drau
gai” ne vien parėmė jų pasi
priešinimų, bet pasiėmė kepu
res ir užsidėję jas valgė. Po to 
raudoniesiems duota 
ir leista valgyti su 
mis.

Pereitos nedėlios 
vienas raudonasis
Smidt šoko iš 50 pėdų augštu- 
mos ant cementinio šalvgatvio 
ir užsimušė. Amerikoniški lai
kraščiai skelbia, jog jis yra gi
męs Lietuvoje.

ramybė 
kepurė-

vakare
Joseph

BLAIVININKŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Nedėlioj* sausio 18 d. 1 vai. 
po pietij įvyks Naujosios Ang
lijos Piln. Blaivininkų apskri
čio suvažiavimas lietuvių baž
nytinėj salėj Cambridge, Mass. 
Visos kuopos privalo atsiųsti 
delegatus. s

ATSKAITA.
Prisidėjusieji aukomis prie 

rengimo šv. Petro parapijos 
naudai vakarienės, kuri buvo 
31 d. gruodžio 1919 L. Bažny
tinėje Salėje, 5-th St.

Gerbiamoji visuomenė, rem- 
kite šiuos visus, kurie prisidė
jo prie mūsų naudingo užma
nymo. Jų vardai ir kiek ku
ris aukavo seka žemiaus.

Po $5.00: A. Kupstis, Real 
Estate Agentas, Centralis 
Bendras L. Bankas, Dr. J. P. 
Jakimavičius, Adv. F. J. Ho- 
vard (Kavaliauskas), P. J. 
Žaidokas, štominkas, kun. K. 
Urbanavičius, J. J. Romanas, 
P. Kiburis.

Po $4.00: M. Šleinienė.
Po $3.00: K. Jurgeliūnas, 

štominkas, J. B. Valukonis.
Po $2.00: J. Juziukonis, bar- 

beris, P. Akunevičius, grabo
rius, J. C. Stukai, fotografis- 
tai, A. Ivaškevičius, Real 
Estate Agentas, Advokatas F. 
J. Bagočius, L. Rakandų Krau
tuvė, M. Valiulis, A. Januška, 
kriaučius, komp. M. Petraus
kas, Z. Motiejūnienė, R. Koz- 
mauskienė, A. Strakauskienė, 
P. Čaplikas.

Po $1.00 į Advokatas F. J. 
Kalinauskas, A. Simokaitis, 
kriaučius, M. Račkauskas, Dr. 
M. Casper (dentistas), A. A- 
bazorius (taiso čeverykus), K. 
Šidlauskas, drugštominkas, V. 
Jakštas, Dr. J. Jonikaitis, 
Taručiutė, A. Urbaičiutė, 
Valatka, A. Majauskaitė, 
Staniuliutė, J. Dragūnas.

Po 50c.: J. Matulevičius, 
Čepulionienė.

Groceminkai ir bučeriai au
kavo: Valeckas 10 stiklų muš- 
tardos, 1 bačkų rugbeerio ir 4 
sv. keiko; M. Overka kumpį; 
J. Sakatauskas kumpį, S. Pa- 
čeginskas kumpį, Arthur Adi- 
son kumpį, V. Mikutavičius 
kumpi, J. Murphy (ameriko
nas) kumpį, J. Vaitkus baksų 
oredžių, Centrai Spa. (italas) 
5 galionus ice-cream’o, Na- 
tional Bottling Co. 6 keisus to- 
niko, A. Bari šiene kepalų duo
nos, Grigas 7 sv. keiko', J. 
Prielgauskas 10 sv. keiko, Ple- 
vokienė 1 vištų, B. Beleckie
nė 5 sv. keiko.

Visiems priisdėjusiems prie 
šios vakarienės tariame širdin
gų ačiū.

Parapijai pelno liko $250.00. 
Rengimo Komisijos

Koresp. Ona Jankienė.

kaucijos. Ji intarta, kaip gir
dėjau davinėjime vaistų mote
rims, kurios nenori turėti vai
kų. Teismas bus vasario 1 d. 
Bus nagrinėjama kriminališ- 
kame teisme. Girdėtis tokių 
patamsio ypatų daugiau esu. 
Tegu liaujasi, nes ateis laikas, 
kada reikės gailėtis.

Visi gyvi ir sveiki. Prašo kad 
pargrįžtų. Gerai sekasi.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Rep.

Fėrų pabaiga. Parapijos fė- 
rų pabaiga buvo 8 d. sausio. 
Pasirodė, kad stalas A. Bati- 
kui, krėslas J. Kudrenciui, 
veidrodis M. Urbaičiutei, ken- 
džių dėžė Valiūnui, branzalie- 
tas žmogui iš Brighton, 15 
Vineland st. (pavardė neiš
skaitoma), paveikslas C. Uže- 
čioniui, kitas paveikslas K. 
Pečiulienei. Visus minėtus 
daiktus galima rast pas J. A. 
Motiejūnų, fėrų pirmininkų, 
453a Broadway.

PIRMUTINIAI.
Kai paskelbėme, jog atėjo iš 

Kauno Lietuvos krikšč.-dem. 
laikraštis vardu “Darbinin
kas” ir kad jo numerį galima 
gauti už dolerį, kurs eis mi
nėto laikraščio parėmimui, tai 
tuoj pirko po numerį ir užsi
mokėjo po dolerį šie:

Marijona Veniu te, 
Antanas Kairys, 
Jonas Černiauskas, 
Kun. P. Juškaitis.

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, Lango 
Teocre, Farucsina 40.

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

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

Ieškau Onos, Jono ir Juozo 
Nabuzų, pusseseries ir pusbro
lio. Kilę iš Kauno gub., Tel
šių apskr., Luokės par. ir Jo
anos Noroučiutės, po vyru Be- 
nešienė. Aš Ona Markečiutė o 
po vyru Baniškienė. Adresas: 
344 North 2-nd St., East Neįt
ark, N. J. (Nr. 6)

Ieškau Felikso Vičiulio, Kau
no gub., Telšių pav., Salantų 
par., Sodos Jakštaičių. Turiu 
svarbų reikalų, gavau laiškų 
iš Lietuvos. Jis patsai arba kas 
kitas praneškite. Būsiu labai 
dėkingas.

Jonas Runkaitis,
14 Condon St., Brockton, Mass. 
(Nr. 6-7-8)

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

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

(Nr. 4-5-6)

PARSIDUODA 3 familijų 
namas, geriausioje vietoje, 
Dorchester, Mass. (Meeting 
house hallj). 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.)

A. 
V. 
J.

O.

Šis
>

Ieškau brolio Anufro Ket
virčio, kuris gyveno apie 7 m. 
Cleveland, Onio. Meldžiu atsi
šaukti pats arba kas kitas pra
neškite. Turiu svarbų reikalų. 
Gavau gromatų nuo tėvų.

Jonas Ketvirtis,
134 Wengoran St.,

Jersey City, N. J. 
(Nr. 6-7-8)

PIRKITE PAS MUS.
Kadangi aš dirbu Rozbury 

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

Telephone S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

au- 
už 
tik 
iš-

Gydytojas ir Chirurgas ;; 
489 Broadvay, S. Boston, Mass.; [ 

OFISO 9-10 iš ryto, < f
VALANDOS:

J. MORRIS,
514 Broadway,

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

JOSVAINIAI ČIELI.
Pranas Gudas gavo laiškų 

nuo brolio kun. Dzidoriaus, 
Josvainių klebono, kurs be ki
to ko rašo:

“Šiuomi tarpu gaunu iš A- 
merikos daug laiškų įteikti pa- 
rapijonams. Jie mano, kad 
Josvainiai visiškai karo nu
šluoti nuo žemės skritulio. Pa- 
skelbdink tenykščiuose laikra
ščiuose, kad Josvainiai ir visa 
parapija su jos gyventojais 
kaip buvo prieš karų, taip ir 
po karo tebestovi ir žmonės, 
kurių giltinė nenusmaugė nuo 
šovinių niekas nežuvo, nebent 
tas kurs buvo veikiančioje ar
mijoje. Karo viesulą per Jos
vainius praūžė paviršium. 
Žmonės, jei nukentėjo, tai nu
kentėjo nuo vokiečių rekvizi
cijų ir vokiečių žandarų bizū
nų. Todėl kiekvienas gali ra
šyti laiškų tiesiai į tų vietų, 
kur seniau rašydavo. Išbėgu
sių į Rusijų nedaug.

— v —

‘ ‘ Keistutis ’ ’ scenoje.
veikalas yra vienas iš didžiau
sių istoriškų veikalų, parodo 
Keistučio gyvenimų ir mirtį, 
18-to šimtmečio. Kostiumai y- 
ra paimti labai brangūs, iš tų 
laikų ir pritaikinti pagal rei
kalavimo veikalo ir visų artis
tų. Taip, kad kostiumai ir de
koracija yra pritaikinti koge- 
riausia. Tokio veikalo dar nė- 
r- buvę lošta visoj Naujojoj 
Anglijoj, išskiriant "VVorces- 
ter, Mass., kuris dabar buvo 
loštas. Bus sausio 17 d. 113-119 
Dudley St. Opera House. Pra
džia 8 vai. vak. Tikietai nuo 
25c. iki $1.00.

Kelrodys: paimti elevated 
Dudley Station. Išlipus ant 
Dudley Station, tik 2 minutės 
eiti.

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 Hamiiton St., New Haven, Conn.

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

Reikalingas machinešapos 
vedėjas (supradentas) baigęs 
machinisto mokslų ir mokantis 
atsakančiai angliškai kalbėt, 
rašyt ir skaityt.

Kreipkitės tuojaus prie, 
Lietuvių Machinistų ir 
Mechanikų Bendrovės, 

332 Broadway,
South Boston, Mass. 

(Nr. 6-7-8)

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

metinis susirinkimas bus sau
sio 17 d. 1920, bažnytinėj sve
tainėj tuojau po pamaldi) 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)

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadtoay, So. Boston, Mass. 

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

Tel. S. B. 1196-W.

DR. F. MATULAITIS

Rengėjai.

Pakliuvo. Marijona Agur- 
kienė buvo suareštuota ir pa
leista po užsistatvmo $1.200

L. Šalteniuič Worce,ster, Mass.
Garsi solistė ir lošėja. “Keistučio” veikale turi 

svarbę rolę, Aldonos. “Keistutis” yra vienas iš di
džiausių istorijos veikalų, kurį sulos "VVoreester, Mass. 
artistai, tikrai artistiškai sausio 1 d. Dudley Street Ope
ra House. Pradžia 8 vai. vak. Tikietas nuo $1.00 iki 
25c. Šį taip didelį vakarų rengia P. Blaivininkų 49 ku 
opa, So. Boston, Mass. Kuopa pasiėmė ant savo pečių 
milžiniškas išlaidas.

PAJIEŠKOJIMAI PADUOTI 
PER LIETUVIŲ PRE
KYBOS BENDROVĘ.

1. Antanas Grigaitis, Minai
čių kaimo, Pašušvės parapijos 
jieško savo brolių Baltramie
jaus ir Pranciškaus. Nori jiems 
pranešti, kad visi sveiki ir gy
vi. Antanas tarnauja Lietu
vos kariuomenėje jau šeši mė
nesiai.

2. Jonas Perminąs iš Pane
vėžio jieško sūnaus Vaclovo. 
Tėvas tarnauja Panevėžio ba- 
talijone Lietuvos kariuomenės. 
Visi sveiki ir gyvi. Motinai 
reikia pagelbos.

3. Aleksandras Kalesinskas 
iš Ramūnų kaimo, Punsko pa
rapijos, Suvalkų gubernijos 
jieško brolio Jono. Visi svei
ki ir gyvi. Aleksandras Lie
tuvos kariuomenėje nuo Kalė
dų.

4. Aleksandras Jasnauskas, 
Šraulių apskričio viršininkas 
jieško seesrs Onos ir Anieškos 
ir brolio Jurgio.'

6. Adelė Gustus iš Mažeikių 
pajieško Stepono Gustaus iš 
Chicagos. Tėvai gyvi. Pašal
pa laabi reikalinga. Tėvas 
mirtinai serga. Induota jai 40 
rublių.

7. Ona Šultaitė, Bažnytinė 
Gatvė No. Šiaulių miesto pa
jieško Juozo ir Prano Sulčių. 
Jie pirmiau gyveno Saline Co., 
Godford, III. Tėvai Veiksniuo
se mirė laike karės 1915 m. 
Albertina mirė 1916 m. Ženo- 
ta sesuo parvažiavo. Jos vy
ras mirė. Ji gyvena Telšiuo
se.

8. Jonas Martišauskas, Su
dargu parapijos, Reišgalių so
dos, Šakių apskričio, Suvalkų 
rėdybos pajieško sūnaus Jur
gio, dukters Juditos Pranai
tienės, žento Petro ir brolio 
Nikodemo. Jie visi pirmiau 
gyveno Clevelande. Tėvai mi
rė, visi kiti sveiki.

9. Juozas Zaakitis, Ridikiš-
kio sodžiaus. Eržvilko volas- į 

' ties, Tauragės apskričio pa-,
T '

Ieškau pusseseries Marijo
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.

Pasiliuosavus iš pančių, vo
kiečių okupacijos jungo, sto
jau Lietuvos kareivijon, tėvy
nės ginti; atsikvėpus liuosiau 
norisi žinoti ir už vandenyno 
tolimoje Amerikoje apie bro
lius lietuvius. Ir aš užsidegęs 
meile, noriu sužinoti savo dė
dę Jon. Uogintų iškeliavusį jau 
prieš 17 ar 18 m. Amerikon ir 
šiuomi pranešu, kad dėdė Ber
nardas papuolęs nelaisvėn į 
Vokietijų mirė. Ir senelis a. 
a. Alizaušas Uogintas 1918 m. 
rudenį pasimirė. Taipo-gi ir 
pusseserės Elzbietos Vaitekū- 
naitės noriu sužinoti. Antra-1 pigiau negu kitur. Salyklų ir 
šas: Kaunas, Šančiai, Automo
bilių kuopa, Petras Bačkis. 
Arba tėvyškėn: Pasvalio aps., 
Joniškėlio vai., Gostonių sod., 
Stanislovui Bačkiui.

LIETUVIS PIENININKAS.
Kam imti pienų iš žydų, ar 

negeriaus iš savo brolių lietu
vių? Nes lietuvis pienininkas 
visados geriaus patarnauja ir 
atveža geresnį pienų. Ateiki
te pas

LIETUVĮ,
190 Athens St., So. Boston.

(Ant pirmų lubų)
(Nr. 4-5-6)

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ.

Visus ta vorus parduodam

apynius siunčiu visur, kur tik 
reikalauja.

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

Gydo visokias ligas Piskiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M. 
17 MiUbury St.,

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

Tel. So. Boston, 27
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 

1:3O—6 Ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 • 3 P. M.

u

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 po pietą, 
nuo 7 Iki 9 vakare.

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

Alex P. Klemerauskas, 
303 Hancock St.,

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

Paieškau savo vyro V. Sa
mulio, kuris paliko mane di
deliame varge su mažais kūdi
kiais be duonos kųsnio, 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) vyrų, 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)

Ieškau marčios Petronėlės 
Butrimavičienė. Kilus iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Kai- 
šedorių par., Kemelių kaimo. 
Yra labai svarbi žinia iš Lietu
vos. Adresas:

Jieva Butrimavičiutė,
733 Bradway,

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

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimų galvos odos, 
pleiskanas, puolimų ir žilumų 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašų ir 2c. štampų.

The Westem Chemical Co., 
Boz J., Berea, Ohio.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgu 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.

rs==

<

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.

'•»
i

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

| pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nan 
ją išradimą.

i Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Į Nuo 9 vai. ryta

Į iki 8 vai. vakare

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

Tai So. Boston 2 70

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.
Galima taiikalhti ir littaviitiai 

Ofiso valandos: 
Ryt sis iki 9 va). 

Po pietą 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE — 

AŠ GALIU JUMS PAGELBĖTI.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
Jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
terą. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzamlnuoju Jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmų, 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.

£ Kausto gydytojaus prižiūrėjimo.
i) dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta.
5 valandos, nes gali būti pervėlu.

DAKTARAS MORONEY

it 
it 
it 
it 
it 
it

Ieškau Antano ir Liudviko 
Sireikių. Kilę iš Kauno rėd., 
Šiaulių pav., Kolainių valšč., 
Lukšiškės kaimo, Pavandienės; 

j par. Gavau laiškų ir turiu į 
Į jiems svarbių daiktų pranešti, i 
j Adresas:

Teklė Jocaitė,
! 34 Reed St., Springfield, Mass.! 
; (Nr. 5-6-7)

aš sutelksią patarimus dy- 
panaikinsl kančias. Jeigu 
Je! sergi, pasirūpink ge- 

Lfgnst niekados nestovi, bet visn- 
Neiaukite vienuoliktos

Egzaminavimas dykai I

REIKALINGI AGENTAI.
Atsišaukite į “Darbininko” 6Į3 IVASHINGTON St, (arti Boylston St) BOSTON, MASS. 

i Ofiso vaL: nno 9 A. M. iki 8 P. M. Nedffliomia nuo 10 A. iki2P.M.

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
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i! 
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BeU Phons Dicktasso 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., ftiiaddpfa, Pa.

Liatuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketvergi nuo < tiri 9 P. M.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Detroito za ralaika phaku įlinki

ma pralaimi pleiskanai. niežėjimą 
odos galvos, alsina plaukus priduoda 
ma lėna reikalinga mauta.

Dermafnsa padarys kad Just plau
kai bus tankis ivelnus ir skaistus.

Oda Jusi galvoje bos jrn. pleis- 
i___ r _____ ’ ’ ‘.* ‘J
neslinas daugiais!

Reikalaujant prlsioatme Jom pač
ia suvis dykai ilbandymol sampala.

Prismikite M e. įtampomis persim 
timo lėlu gauti itbandymai dediute 
Dermafuros ir broiiora.

ARGU. SPECIALTIES CO.
BOX 87. PHILADCLPM1A. FA

fe

Aį" kanc« ilnyks mt visados ir plaukai

i




