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Svarbus Suvažiavimas.
NAUJOSIOS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS.
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija kviečia cen- 

tralinių organizacijų ir Federacijų skyriui (“Katalikų 
Vienybių”) suvažiavimą Pittsburg, Pa. Fort Pitt Hotel 
Vas. 10 ir 11, 1920. Posėdžiai prasidės vas. 10, 9:30 A. M.

Pageidaujama kad ir tų kolonijų lietuviai katalikai 
kame dar nesuspėjo Federacijos skyrių sutverti kad iš tu 
koliomjų kunigai ir pasauliniai katalikai veikėjai suva
žiuotų.

KAINA 4 CENTAI.

Lenkų BėdosTRAŠKŪNAI.
Vietos darbininkai visi kaip 

vienas stoja už savo reikalus. 
Čia nemaža pasidarbavo sve
čias iš Suvalkijos A. Sima- 
nauskas. Jisai padėjo įkurti 
vietos darbininkams Krikščio
nių Darbininkų Sąjungą, kuri 
padės darbininkams savo tei
singi} tikslų siekti. Sąjunga 
turi virš 150 tikrų narių ir 
daugybę prijaučiančių.

INFLUENZA SKER
DŽIA LENKUS.

Amerikos Raudonojo Kry-į _. T - ... .
šiauš darbuotojai Lenkijoj 
praneša, jog influenza ne- I 
sulaikomu smarkumu siau-! 
čia Lenkijoj. Varšavoj šim- į 
tai žmonių miršta kasdien. į 
Trys ketvirtadalis ligoninių 
darbininkų susirgo ta liga. 
Amerikos ir Francijos dak
tarai, kurie buvo pripratę 
kovoti prieš tą ligą savo ša
lyse, dabar pajuto bejėgiais 
Lenkijoj. Apsirgusieji daž
niausia miršta į 24 valan
das.

reikštas nepasitenkinimas, 
kad lenkų armijos vis gilyn 
lenda į Rusiją. Premjerai

Dabar pasitaiko taip, kad 
pinigai prisiunčiami, o dupli- 

Nors jau pusėtinai laiko pra- katą nėra. Paskui prisiunčia- 
bėgo nuo paskelbimo Lietuvos mi duplikatai, bet ant dupli- 
Laisvės Paskolos prasidėjimo;' katą didesnė suma negu yra 
nors jau kelis kartus buvo' prisiųsta pinigų. Centras ne
kreiptas! į visuomenę, bet iki žino ką daryti tokiame atsiti- 
šiol didžiuma kolonijų dar vis 
tik ruošiasi, dar tik tveria sto
tis.

Labai prašome visų kolonijų 
pasiskubinti tverti stotis. 
Tverkite kuogreičiausiai, Lie
tuvai juk greitai reikia pini
gų. Negalima juk darbo tęsti. 

Paskui vėl nekurios mažos 
kolonijos, jų veikėjai mums 
tankiai rašo, kad girdi mažo
je kolonijoje neverta stotį su
tverti. Tai negerai. Būtinai 
reikia, kad ir mažiausiose ko
lonijose susitvertų stotįs. Nei 
viena kolonija neturi būti be 
stoties. Nors kolonijoje būtų 
tik 10-15 šeimynų, bet vis vien 
tegul stotelė susitveria. Kur 
nėra daug organizacijų koloni
joje, ten tegul kad ir viena e- 
santi organizacija, kokia nors 
kuopa ar draugija sutveria 
stotelę.

Aukų Klausimas.

Kolonijose yra gana daug 
įvairių aukų Lietuvos vardu 
surinktų. Dar kolonijose yra 
neprisiųstų aukų surinktų lai
ke Lietuvių Dienos 1916 me
tais. Yra visokių vietinių or
ganizacijų, kurios rinks aukas 
ir jokiam centraliam fondui 
nepridavė ir jos yra ant ran
kų kolonijų komitetų. Toki 
kolonijų komitetai iki šiol iš
sikalbinėjo,- kad negalima tie
siog Lietuvon pasiųsti, tai ir 
laikė savo rankose.

Dabar tokios aukos Lietuvos 
vardu rinktos turi būti prisiųs
tos Lietuvos Misijai. Daugiau 
išsi kalbinėjimų negali būti. 
Lietuvos Misija turi kurijerus, 
žino kelius kaip pasiųsti Lie
tuvon aukas ir visokios tokios 
aukos tuojaus turi būti prisiųs
to Lietuvos Misijai.

Taipgi prašome kolonijų vei
kėjų, kai riums praneštą kur, 
pas ką ir kiek dar tokių aukų 
guli neišsiųstų. Mes bandy
sime jas išgauti. Kas buvo 
rinkta Lietuvai ir Lietuvos 
vardu, tas turi Lietuvai ir 
tekti.

Centraliai fondai, kaip Tau
tos Fondas, Neprigulmybės 
Fondas, kurie rūpinasi Lietu
vos laisve ir pinigus siunčia, 
jie neineina šion taisyklėn, nes 
jie patįs siuntė ir siunčia Lie
tuvon aukas. Čia visas klau
simas eina apie tas aukas, ku
rios kolonijose guli ant vieti
nių įvairiausių organizacijų ar 
komitetų rankų.

Centro Raštinės Reikalavimai.
Išvengimui betvarkės, cent

ro raštinė reikalauja būtinai 
prisilakiyti šių taisyklių. Jei 
jų nebus stočių prisilaikyta, 
raštinė neatsakys už klaidas.

1) Pinigai ir subskripcijos 
duplikatai būtinai turi būti ne 
rečiau, kaip vieną kartą savai- 
tėn prisiunčiami centram Geis
tina būtų kad du kartu į savai
tę viską išsiųstų centran, kiek 
surinkta.

2) Susimildami kartu su pi-
> nigais ar U. S. bondsais siųs

kite ir subskripcijų duplika- 
| tus, kitaip centras nežino kas 

Paryžiaus arcivyskupo į- už ką moka, už ką pinigai. To-

KUN. J. J. JAKAITIS, Fed. Pirm.

Darbininkų Reikalai
BENTLEYVILLE, PA.

Padidėjo vargas.
Šalčiams užėjus vietos dar

bininkų kasyklų vargas padi
dėjo. Šiltesniuose laikuose 
buvo streikas, nedarbas ir be
reikalingų kaštų įvalias pasi
darė, nes brangumas didis ir 
užsilikusius centus iškrapštė 
iš kišenių. Dabar-gi pilvai šei
mynos varu-varo darban ne
paisant nepatogumo nei šalčio 
laikų. Bet darbininkai, vargo 
pelės, eina plunka. Kiti net 
porą mylių turi eiti, nes vieną ___
kitą dieną nedirbęs, netenki| į-aį reikią taikintis su bol- 
darbo. Išnaujo neduodamas 
darbas be pilietiškų S. V. po- 
pierą. Na, žmogus manantis 
grįžti į savo šalį nesirūpino 
išsiimti pilietybės popierų. To
dėl turi perkęsti varžančias už
mačias ir pagal galimybės mai
tintis. Tiesa dabar 14 nuošim
tis duodamas. Čion lietuviai 
yra iš įvairią kraštų Lietuvos 
ir daugumas žada grįžti tuo
jaus į Lietuvą, t. y. kaip už
viešpataus taikos ir ramybės 
laikas. Nekurie pasiturintieji 

‘ir nemanantieji į Lietuvą grįž
ti užsidėjo krautuves ir iš to 
mano pragyventi.

L. B—lis.

KĄ SAKO DARBO 
PARTIJA.

Anglijos Darbo Partija 
paskelbė apie tai, kaip ji 
žiūri į užsienio politiką. Pir
miausia stovi už tai, kad su
sitaikinti su Rusijos bolševi
kų valdžia. Paskui nesusi- 
rišti su išlygomis, kurios 
reikalautų ginti Lenkiją. 
Partijos pareiškime sako
ma, kad sovietų valdžia in
triguoja Indijoj, Kaukaze, 
Turkijoj prieš Angliją. Kad 

(toms .intrigoms padaryti ga-

ševikais.
. Lenkijos reikale sakoma,
kad lenkai vis briaujasi gi
lyn į Rusiją ir tuomi gali už
sitraukti karę prieš save. 
Anglija neprivalanti stoti 
talkon Lenkijai, jei toji už
sitrauktų ant savęs bolševi
kų gaujas. Pareiškime sa
koma, jog Lenkijos markė 
dabar neverta nei pusės pen
so (ant amerikoniškų pinigų 
mažiau cento), o Lenkijos 
išlaidos aštuonis sykius di
desnės už ineigas. Panašiai 
gaspadoriaujama Lenkijoj 
ir kitose srityse. Todėl su to
kia valstybe, Anglijos Dar
bo Partija skelbia, nereikia 
susidėti nei susirišti.

Į Koloniją Veikėjus.
f

PER FINLANDIJĄ 
Į RUSIJĄ.

Deportuotieji iš Ameri
kos bolševikai, anarchistai 
ir kitokie raudonieji jau pa
siekė Finlandijos ir bus per
gabenti Rusijon. Raudono
ji karalienė Ėmma Goldman 
sako, jog neagituosianti 
prieš bolševikų valdžia, bet 
rūpinsis sugrįžti į kapitalis
tišką Ameriką. •

• -
Manchesteryje, Anglijoj, 

majoru išrinktas Thomas 
Fox. Jis yra Darbo Parti
jos veikėjas ir be to vra ka
talikas.

STREIKAS NEPA
VYKO.

Italijos pašto ir telegrafo 
darbininkų streikas iširo. 
Tas atsitiko dėlto, kad atsi
rado daugybės streiklaužių. 
Todėl geležinkelių darbinin
kų streikas turbūt neįvyks. 
Iš Londono sugrįžo anar
chistas Malatesta Ryme nu
stebino publiką, kuomet pa
smerkė bolševizmą ir dabar
tines agitacijas.

• X •

TAUTŲ LYGA VEIKTA.
SIUNČIA DELEGA- 0 

CIJĄ AIRIJON.
Anglijos parlamento Dar

bo Partijų atstovai nutarė 
siųsti Airijon komisiją, ku
ri tyrinėtų tenykštį dalykų 
stovį. Lankysis Dubline, 
Corke, Belfaste ir kituose 
centruose. Anglijos Darbo 
Partija pritaria Airijos ne- 
prigulmvbei.

UŽTRAUKIA PA
SKOLĄ.

Pereitą nedėlią Airijos 
prezidentas de Valera New 
Yorke pradėjo paskolą Ai
rijai. Norima surinkti $10.- 
000.000. Nuošimčiai pradės 
eiti nuo to laiko, kaip Airi
ja bus pripažinta neprigul-

Pereitą pėtnyčią buvo 
pirmas susirinkimas Pary
žiuje Tautų Lygos. Atstovai 
buvo nuo Francijos, Angli
jos, Belgijos, Ispanijos, I- 
talijos, Graikijos ir Brazi
lijos. Pirmininku išrinktas 
francūzas, raštininku ang
las. Pirmuoju darbu Lvgos 
buvo tai nuskirti komisiją 
nustatyti Sarre klonio rube- 
žius. Tas klonis atimamas 
nuo vokiečių ir pavedamas 
Franci jai. Suv. Valstijų at
stovo nebuvo ir jo pasiges
ta. Kadangi senatas nerati
fikavo taikos sutarties, tai 
Amerikos valdžia negalėjo 
siųsti atstovo.

kime, nežino kuris duplikatas 
negeras, ar gal stoties iždi
ninkas neprisiuntė dalį pinigų. 
Supraskite gerai, kad tuomet 
negali būti tvarkos. Todėl:—

3) Kiekvieną kartą stoties 
iždininkai būtinai turi kartu I 
duplikatus ir pinigus bei U. S. 
bondsus prisiųsti. Prie to tu
ri būti tiek pinigų ar U. S. 
bondsų prisiųsta, kiek yra iš
viso pažymėta ant duplikatų. 
Kiek tame siuntinyje sudėjus 
visi duplikatai parodo, tiek 
tame pat siuntinyje turi būti 
pinigų arba U. S. bondsų. Tai 
būtinas reikalavimas ir griež
tai visi stoties iždininkai turi 
prisilaikyti.

4) Dar pakartojame, 
ant duplikatų apačioje 
būti būtinai pažymima, 
antra ar trečia mokestis, 
žmogus moka antru ar trečiu 
kartu už tą patį boną. Jei to 
nebus padaryta, centras gali 
antrą mokestį palaikyti nauju 
bono pirkėju. Tuomet tiktai 
betvarkė, nes btfš mokestis už
rašytos įvairiose vietose. Kas 
atsakys, jei paskui žmogus ne
gaus bono, o juk gali negauti, 
nes ir viena mokestis- nei ant
ra nebus pilna už boną.

5) Dabar Lietuvai labai rei
kia pinigų ir visur priiminėki
te grynais pinigais, bet kas 
kartais duoda U. S. Bondsus, 
tai jie priimami. Suv. Valsti
jų bondsai, ant kurių yra už
rašyti vardai (Personaliai bon
dsai) jokiu būdu negalima iš
mainyti. Tokis bondsas kieno 
rankose nei būtų, jis vis vien 
priklauso tam, kieno vardas 
ant jo stovi. Mes jų priimti ne
galime.

Jokiu būdu nepriimami ir 
bondsai su nukirptais už 1920 
metus procentiniais kuponais.

6) Kiekvienas lietuvis užsi
rašo nemažiau kaip ant 100 do
lerių bono. Tik vaikai arba 
pavargėliai, kurie neturi pini
gų, tie užsirašo ant 50 dole
rių bono. Kas daugiau turi, 
tas privalo ir ant tūkstančio 
užsirašyti.

7) Labai prašome aiškiai ra
šyti žmonių vardus ir antrašus. 
Dabar kartais užrašomi: Snuo- 
lis vieton Šnuolis, Vitkauskas 
vietoj Vitkauskas ir tam pana
šiai. Kam smagu bus, jei jo 
vardas iškreiptas bus.

Su antrašais ir-gi tas pats. 
Kartais ne tik neišskaitomi 
antrašai parašomi, bet dar ir 
visai jokių antrašų nepaduoda
ma.

8) Kur nėra stočių ir kur jos 
negalės susidaryti, lietuviai

' siųskite pinigus už bonus sta- 
> čiai raštinėn tik aiškiai pažy

mėkite kas siunčia, iš kur, aiš
kų antrašą ir sumą pinigų.

9) Čekiai ar “Money Orde
riai” turi būti išrašomi vardu: 
Lithuanian Mission.

Visokius laiškus adresuoki
te ir visuomet kreipkitės šito
kiu antrašu:

I

kad 
turi 
kad 
jei

KUPIŠKIS.
Neperseniai čia buvo 

ščiaus darbininkų sueiga.
Tarp kitko čia išnešta rezo

liucija, kurioje reikalaujama, 
nuosavybės demokratizacijos 
ir lygesnio ir teisingesnio turto 
(žemės ir kitų darbo įrankių) 
padalinimo. Kadangi samdy
tas triūsas gyvenimo praktikoj 
ir ypač dabartinėj kapitalisti
nėj tvarkoj yra vergijos ir 
baudžiavos liekana, tai darbi
ninkai nori, kad kuodidžiau- 
sia žmonių dalis galėtų įgyti ir 
užlaikyti nuosavybę.

Tai nėra rusų komunizmas, 
prieš kurį mes visi kovojame, 
bet prigimties teisės, teisy
bės ir krikščionybės reikalavi
mai, popiežiaus Leono XIII y- 
pač aiškiai išdėti. Nebus tai
kos ir nenurims pasaulio dar
bininkai, kol visa-tai ilgainiui 
neįvyks gyvenime.

Alytuje laikomi areštuoti 
trys dvarininkai lenkininkai. 
Lenkai iš anapus ’ demarkaci
nės linijos pareikalavo, kad 
dvarininkus per tris dienas pa- 
liuosuotų, antraip jie sulygin
sią Alytų su žeme. Vietinis 
Komendantas jiems atsakė, 
kad paminėti dvarininkai su
imti centro valdžiai įsakius, 
dėl to ir dėl paliubsavimo rei
kia kreiptis į Generalinį Šta
bą.

Marva (Garliavos vai.). Mar- 
vos dvaro savininkas J. Pele- 
vičius sumanė parduoti visus 
dvaro rugius kokiam tai spe
kuliantui. Kadangi kumečiai 
dar negavo savo ordinarijos, 
tai jie pasipriešino. Sutikda
mas organizuotą darbininkų 
jėgą dvarininkas nieko nepe
šęs gruod. 9 d. važiavo į Kauną 
ieškoti tenai “spasabo.”

val-

PERSERGĖJO LEN
KIJĄ.

Didžiųjų valstybių >pre- 
mierai pereitą ketvergą ir 
pėtnyčią rimtai svarstė Len
kijos klausimą. Buvo iš-

kė, jog Lenkijos expansyvės 
politikos alijantai negali 
remti. Jie prašė Lenkijos 
užsienio reikalų ministerio 
Padeko, kurs dabar Pary
žiuje, patarti Lenkijos val
džiai trauktis iš pagrobtų 
žemių ir.tokiu būdu išveng
ti karės šu bolševikais. Bet 
Padek atsisakė tą daryti. 
Paskui kilo klausimas kas 
reikėtų daryti, jei bolševi
kai Vi s-gi užpulti} Lenkiją. 
Pripažinta, jog alijantų 
valdžios randasi nesmagia
me padėjime dėl Lenkijos 
grobikiški} apetitų ir nesi
laiko nustatytų jai rubežių, 
o veržiasi prie istoriškų ru
bežių, kurių alijantai nepri
pažįsta. į

Nuėmė Blokadą
PRADĖS PIRKLYBĄ SU 

RUSIJA.
Paryžius.—Oficialiai pa

skelbta, jog Augščiausioji 
alijantų Taryba atidaro 
duris pirklybai su Rusija. 
Rusija turi didelį perviršį 
javų ir linų, o tie daiktai 
reikalingi vakarinei Euro
pai. Tokiu būdu blokada 
prieš Rusiją pasibaigia. Už 
grūdus ir linus Rusija gaus 
visokią mašinų ir kitų išdir- 
bysčių. Bet atsinešimas ali
jantų valdžių į bolševikų 
valdžią neatsimainęs.

CHINIECIAI rPRIEŠ 
LATVIUS.

Bolševikų kariniai vadai 
pradėjo daryti didelius už
puolimus ant latvių fronto. 
Tuose antpuoliuose panau
doja chinų pulkus. Latviai 
atmušė antpuolius ir bolše
vikai turėjo didelius nuosto
lius.

PANAIKINO TERORĄ.

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, jog visa- 
rusiškoji nepaprasta komi
sija atšaukia teroro priemo
nes. Dabar girdi, kuomet 
gen. Judenič ir admirolas 
Kolčak supliekti ir kuomet 
alijantai nerengia ofensyvo 
prieš Rusijos bolševikų val
džią, tai esą galima atšauk
ti sušaudymą Rusijos bolše
vikų valdžios priešininkų.

Rusijos Liuosavimo Ko
mitetas Londone paskelbė, 
jog Rusijos patriarkas Ti- 
chonas nepripažino bolševi
kų valdžios. Pirmiau buvo 
pranešta, būk jis tą padaręs 
ir liepęs pildyti bolševikų į- 
statymus.

minga ir no šešių mėnesių, steigta dr-ja globoti karės ki atėję pinigai be duplikatų LITHUANIAN MISSION, 
kaip Anglijos kariuomenė našlaičius, daba r jų jau glo- korčiukių negalimi intraukti į 257 West 71 St,
apleis Dubliną. boja 40j

DARBININKŲ-ORDINARI- 
NININKŲ ATSTATYMO 

ĮSTATYMAS.
1.

Dvarų darbininkai ordinari
ninkai, kurių samdomoji su
tartis pasibaigia prieš 1920 m. 
balandžio mėn. 23 d.—ligi ne
randa sau arba nesiūloma jam 
iš šalies nuolatinio darbo ki
tur,—turi teisę pasilikti savo 
vietose senomis sąlygomis ligi 
aukščiau nurodyto laiko.

2.
Nuolatiniai darbininkai or

dinarininkai, kurie yra palik
ti dvaruose remiantis šių me
tų liepos mėn. 5 d. “Įstatymu 
apie darbininkų iš dvarų delei 
darbų sumažėjimo prašalini- 
mą,” (Tas įstatymas sakė, jog 
darbininkai negali būti pašali
nami ligi rugsėjo pabaigos šių 
metų. Red.), turi teisę pasi

likti savo vietose ligi 1920 m. 
balandžio mėn. 23 d. šiomis są
lygomis:

1)

PERMAINOS FRAN-
CIJOJ.

Pereitą subatą Francijoj 
buvo rinkimai prezidento. 
Rinko parlamento atstovai. 
Išrinktas Deschanel.

Kartu rezignavo ministe- 
riai. Garsusis premjeras 
Clemenceau pasitraukė. 
Prezidentas Poincare pave
dė Millerandui sudaryti ka
binetą.

dvarų savininkai ar val
dytojai leidžia darbinin
kams naudotis butais,ku
riuose jie ligi šiol gyve
no.
suteikia jiems kuro tiek, 
kiek ir kitiems darbi
ninkams;

3) <

2)

kai ir tokiam gyvulių 
skaičiui, kuris tame ra
jone ordinarininkams 
paprastai leidžiama lai
kyti;

4) duoda ordinarijos grūdų, 
skaitant po vieną svarą 
dienai, pačiam darbinin
kui ir kiekvienam jo šei
mynos nariui, kurį jis už
laiko.

Paliktas šiomis sąlygomis 
darbininkas' privalo atadirbti 
dvarui: už butą 1 dieną, už 
kurą 2 dieni ir už pašarą gy
vuliams 2 dieni—kas menuo; 
už kiekvieną gaunamą ordina
rijos grūdų pūdą—iš viso 3 
dienas.

3. , ■ .
Kilusieji dėl šio įstatymo ne

duoda pašaro darbiniu- susipratimai rišami teismo ko
kų gyvuliams tiek, kiek liu. 
jo gauna ir kiti darbiniu- (Kauno “Darbininkas”)

■

PAGELBĖKIME LIETUVAI
* PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias būdas pasiunti

mo pinigą 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.

Lietuvps Pašto ženklai par- 
siduos tik iki 31 d. kovo, 1920 
m. Mažiau kaip už vieną do
lerį markių nesiunčiame.

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

K. J. Krušinskas,

456 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
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Eina iš So. Boston’o utuminkuis, ket- 
vergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie
tuvių Rymo-Katalikų &v. Juozapo Dar- 
htninkų Sąjunga. Daktarui A. Rutkauskui.

Pirm. Juozas Auštriavičius, 
Vice-pirm. A. Karčiauskaitė, 
Ižd. Pranas čiginskas, 
Rašt. Vincas Beliakiavičia.

su
y-

LEWISTON, ME.
Sausio 10 d. L. Vyčių 2 kp. 

priaugančiųjų skyrius buvo

NIAGARA FALLS, N. Y.
Iš mūsų miestelio laabi retai 

kada laikraščiuose rašoma. 
Bet palyginus į kitas lietuvių 
kolonijas, tai ir mūs lietuviai 
nepasilieka.

T. F. 128 sk. išrinko J. R. 
Lautz ir J. Molį aukų rinkti ir 
surengė ‘ ‘ Laisvės Savaitę. ’ ’ 
Nors atsitiko rinkėjams viso
kių nemalonumų ir pajuokimų, 
bet nežiūrint ant visko, galima 
sakyt, daug yra lietuvių tik-

S

RACINE, WIS.
SLRKA. 67 kuopa ruošiasi 

stayti dvi komediji: “Dangus 
Brangus” ir “Daina be galo.” 
Bus nedėlioj 1 d. vasario. Baž
nytinėj Svetainėj, 815 Park 
Avė. Pradžia 2:30 vai. po pie
tų. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

Visi kviečiami atsilankyti.
Rengėjai

“DARBININKAS”
(The Worker) 

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

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

SUBSCRIPTION KATES:

fearly................................................$4.00
Boston and suburbs............................ $5.00
Foreign countries yearly ..................$5.00

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

Kiekvienam sulvtr jo nuo- 
prinų ir padirbto darbo.

LAWRENCE, MASS.
Pramoga.

Vietinis bažnytinis choras, 
vedamas Mato Paulikaičio, 
perstatys operetę Adomas ir 
.Tieva pobažnytinėj salėj nedė
lioj sausio 25 d. Pradžia ly-į 
giai 7.-00. Operetė yra nepa-< Vyčių parengtų vakarų risuo mūsų risuome: 
prastai daili ir visiems bus met gražu ir smagu, skaitlin- kėjimą “-----

SHEBOYGAN, WIS.
L. Raudonojo Kryžiaus Rėmė

jų 27 skyriaus rezoliucija. 
Kadangi 27 sk. savo laiky

tam posėdyj 4 d. sausio 1920 
m. nutarė kad Raudonojo Kry
žiaus veikimo pasisekimas pri
guli nuo visuomenės pasitikė
jimo, kadangi gerb. Daktaras 

parengęs puikų vakarą. Lew-; A. Rutkauskas yra žinomas 
istoniečiai žinodami, kad ant į kaipo teisingas žmogus ir turi 

snės pilną užsiti- 
; inomi 27 'kynus R,

Alena,” kuris buvo suložtas "Į ‘'V”?1“’ katne m3į L,.e' 
Prudential svetainėje da tik- "ors «*«■>»•

irai nežinia. Bns pasakyta a. Sekan&os ypatos aukavo: 
teinančiame susirinkime. aus M

M. Keršis po $5.00.
* j Po $2.00: A. Urbonas, 

i Šaulys, Vincas Jurkonis.
Po $1.00: M. Apanavičius, 

Urbonavičienė, M. Radž

PENKIŲ METU SU
KAKTUVĖS.

Ateinantį rudenį sukaks 
Liet. Darb. Są-gai ir jos or
ganui “Darbininkui” penki
metai. Sukaktuvės pasižy
mės svarbiu darbu—įsistei- 
gimu savo didelio namo, di
delio preso ir kitais spaustu
vės, administracijos ir re
dakcijos pagerinimais.

‘ ‘Darbininkas ’ ’ buvo į- 
steigtas skolintais pinigais. 
Skolų, dar biskis yra, bet da
lykai taip gerai stovi, kad 
L. D. S. valdyba drąsiai nu
tarė be atidėliojimo pildyti 
seimo nutarimą—įsteigti sa
vo namą. Dar prieš seimą, 

■ jei kokios nepermatomos 
kliūtys nesutrukdys darbo, 
rilimės būsime savo name. _

Pastarajame L. D. S. cen
tro valdybos posėdyje nu
tarta išleisti bonų už $25.- 
000. Bonai bus po $25. Reiš
kia jei tik pusė L. D. S. na
rių pirks tik po vieną boną, 
tai reikalinga suma susida
rys. Mat kaip lengva bus 
sudaryti reikalingą sumą. 
Bonai neš po $5 nuoš. ir bus 
išpirkti po dešimties metų. 
Nuošimčiai bus mokami 
kartą metuose.

Bonų kampanija forma
liai prasidės nuo vas. 1 d. ir 
per keturis, penkis mėne
sius be abejonės bus išpar
duoti.

L. D. S. kuopas ir “Dar
bininko” prietelius išanksto 
kviečiame pasidarbuoti.

Nuo laiko popiežiaus 
Leono III, kurs Kalėdų 
dieną 800 metais apvaini
kavo Karolį Didįjį iki pa
baigos popiežiavimo Boni
faco VO (1303) Bažnyčia 
turėjo didžiausią mtekmę ci
vilizuotame pasaulyje. Tuo
met karaliai, imperatoriai 
ir kitokie valdovai tarptau
tinius nesutikimus pavezda- 
vo popiežiaus išrišimui.Tuo- 
met Bažnyčia buvo įvedus 
tą, kas dabar bandoma pa
daryti—tarptautinius nesu
tikimus pavesti tam tikram 
tribunolui, kad išvengus ka
rių.

KŽJO.
Lietuvos Prekybos ir Pramo

nės Bankas.
Kaunas, Laisvės Alėja 66. 

Telefono No. 186.
Gruodžio 13 d. 1919 m. 

Lietuvos Prekybos B-vei
Amerikoje,

So. Boston, Mass. 
Gerbiamieji:—

.. .Tamistų Bendrovės visas 
pristatytąsias perlaidas Ban
kas išmokėjo. Pilną iš perlai
dų atskaitą Bankas netrukus 
pristatys.

Su pagarba,
Lietuvos Prekybos ir

Pramonės Bankas.
A. Prūsas (Direktorius) 

Julius B. Kaupas (Sekr.)

Kaip pasekmė priguli 
priežasčiai kuri jai davė 
pradžią, taip pat darbo vai
sius priguli tam kas padirbo 
darbą. (Leonas XIII).

Proridence, R. I. mirė dvi 
r elaširdvstės sesers. Viena 
jų M. Shomasina savo or- 
donr i š weno 54, o antra M. 
de Pazzi 60 metu.

JERSEY CITY, N. J.
Sausio 4 d. LDS. 76 kp. tu

rėjo prakalbas ir teatrą, kurį 
sulošė Vyčii) 61 kp. iš Pater- 
sono. Lošta buvo “Nastutė” 
ir “Daina be galo.” Lošėjai 
puikiai išsilavinę ir labai gra
žiai kožnas savo darbą atliko. 
Publikos buvo nemažai. Pra
kalbą pasakė L. D. S. centro se
kretorius Kneižis. Labai ge
rai nupasakojo apie cicilizmą 
ir dabartinius darbininkų rei
kalus. Visai publikai labai 
patiko. Naujų narii) prie kuo
pos prisirašė 4. Tas vakaras 
kuopai davė gero pelno. Galiu 
pasigirti, kad mūsų kuopa dar 
lig šiol nebuvo nupuolus, ale 
vis kas mėnuo auga didyn ir 
eina tvirtyn. Aš manau, kad 
jei kitose kolonijose naujai su
sitvėrusios kuopos būtų turė
jusios tiek priešų, tai nebūti) 
atsilaikę. Bet mūsų darbinin
kai nieko nepaiso, koks tik
tai geras sumanymas, visada 
paremia kiek katras gali. Tai
gi turiu viltį, kad rems ir pri
gulės prie gerų organizacijų 
dar svyruojantieji.

Narys.

LINDEN, N. J.
I • '

Sausio 8 d. š. m. Progress 
Club salėje L. D. S. 73 kuopa 
buvo surengus puikias prakal
bas. Kalbėjo A. F. Kneižis, 
“Darb.” adm. iš So. Boston, 
Mass. Šios prakalbos buvo pa- 
sekmingiausios už visas buvu
sias pirmiaus, nes šiomis pra
kalbomis visi, kas tik buvo at
silankę pasiklausyti kiekvie
nas buvo pilnai užganėdintas, 
tik apgailestaujama, kad nevi
si lindeniečiai atsilankė. Gerb. 
kalbėtojas A. F. Kneižis pirmu 
atveju kalbėjo plačiai apie 
darbininkų reikalus ir nurodi
nėjo kas kovoja už darbinin
kus, o kas už kapitalistus. Iš
rodė, jog artimausi kapitalis
tų prieteliai tai cicilikai ir 
bolševikai, nors jų kalbos kit
ką skelbia. Sakė, mes lietuviai 
krikščionys dem. privalom 
spiestis į tokias organiacijas, 
kurios rūpinasi darbininkų ge
rove, panašiai kaip Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga ir tt. Jo 
kalba kiekvienam buvo aiški ir 
suprantama, kad nei vienas ci- 
cilikutis nedrįso kibti, nes ži
nojo, kad bus sumaltas. Gerb. 
kalbėtojas kvietė visus linde- 
niečius tapti LDS. nariais. 
Pertraukoje buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui. Su
rinkta $6.61. Aukavo šios v- 
patos: J. J. Liudvinaitis, J. K. 
Butkevičius ir V. Guzevičius 
po $1.00, P. Mikšis ir J. Kaza- 
kevičuis po 50e. Smulkių au
kų $2.61. Viso $6.61.

Antru atveju kalbėjo p. A. 
F. Kneižis apie Lietuvos rei
kalus. Ragino visus Ameri
kos lietuvius pirkti Lietuvos 
Paskolos Bonus. Taip-pat už
siminė ir apie Lietuvos krik
ščionių Demokratų darbininkų 
reikalus, kad Lietuvos krik
ščionys darbininkai šaukiasi iš 
Amerikos lietuvių paramos. 
Tokiu būdu kalbėtojas kvietė 
lindeniečius prisidėti su auka 
kiek kas išgali ir tam tikslui 
buvo renkama aukos. Surink
ta $10.85. Aukavo sekančiai: 
A. St., Ed. Karpis, Jonas Step- 
šis, M. Karvažinskas, Jonas 
Tvaskus, Jurgis Rauba, Jur
gis Kazakevičius, Jonas Tus- 
ka, Povilas Mikšis ir Jonas J. 
Liudvinaitis po $1.00. Smul
kių aukų 85c.; viso $10.85. 
Taip-gi laike prakalbų buvo 
platinama literatūra—knygos. 
Tą vakarą daug knygų išpar
duota. Pasidarbavo spaudos 
platinime J. A Tuska, J. J. 
Butkevičius, J. K. Butkevi
čius, P. Mikšis, kp. Agentas. 
Per prakalbas prisirašė 2 nau
ji nariai į L. D. S. 73 kp.

J. J. Liudvinaitis,
Kp. Korespondentas. 

malonu matyti jos vaidinimą. 
Todėl visi vietos lietuviai pri
valo kuoskaitlingiausia atsi
lankyti. Be vaidinimo bus dar 
kitokių pamarginimų. Pr. 
Gudas, “Darbininko” redak
torius sakys prakalbą. Bus 
prirašinėjimas prie L. Raudo
nojo Kryžiaus Rėmėjų. Nesi- 
vėlinkite, nes prasidės laiku.

Rengėjai.

ROCHESTER, N. Y.
Pas mus buvo renkamos au

kos Lietuvos kariuomenei pra
džioje rugpjūčio mėn. pereitų 
metų. Pinigai buvo renkami 
po vadovyste vietos Tautos F. 
24 sk. Pinigų per du nedėl- 
dieniu surinkta $1.300.00. Bu
vo griebtasi ieškot kelių pini
gų persiuntimui. Tuom laik 
vietinė Lincoln Banka pasiža
dėjo mums tikrai pinigus pa
siųsti trumpam laike į Lietu
vą Lietuvos prez. Ant. Smeto
nos vardu. Bet praėjus kele
tui mėnesių neatėjo jokio atsa
kymo. Pabaigoje gruodžio 
1919 m. pinigus vietos* T. Fon
do 24 sk. atsiėmė atgal.

Susižinoję su pribuvusia A- 
merikon Lietuvos misija, per 
misijos patarpininkarimą pi
nigai pasiųsti greičiausiai pa
sieks Lietuvą. Paskutinėmis 
dienomis gruodžio mėn. 191-9 
m. pinigai ($1300.00) pasiųsti 
Lietuvos misijai.

Apie tuos pinigus iš tarpo 
vietos lietuvių buvo kilę daug 
net ir nešvarių kalbų, įvairių 
spėliojimų

Kad pingai tikrai pasiųsti 
liudija Žiliaus sekantis 
kas:
Kun. J. Kasakaitis,

1006 Clifford Avė., 
Rochester, N. Y. 

Geradėjau:—
Čekį nuo $1300 gavome, 

čiū kuoširdingiausia. Knygo
se pažymėjome, kad tie pini
gai yra surinkti Rochesterio 
Tautos Fondo. Aukas karei
vi jai ir aukas“Šauliams” skir
sime nuo Paskolos ir apart pa
vienių recyčių (receipts), iš
duodamų siuntėjams, vėliaus 
garsinsime laikraščiuose. Pi
nigų Valstijai dideliai reikia, 
todėl, kaip tik surenkame ko
kią $16,000 arba $17,000, tuoj 
siunčiame juos Kaunan val
džiai, Finansų Ministerio var
du, paženklindami, kiek ko
kiam dalykui pinigų prisiun- 
čiame.

Jei jau sutverėte Paskolos 
Komitetą, m ei s tumėm, pri
siųsti vardus Komiteto ir pra
nešti, kiek turite kolektorių, 
kad galėtumėm priduoti jums 
kritų ir ženklelių. Kiekvienoj 
kvitų knygutėj yra dvidešimts 
penkios kvitos.

Dar sykį dėkodami už pri
siųstą pagelbą, pasiliekame,

Jūsų Kun. J. Žilius. 
Lietuvos Misijos Vardu.

Čion liko sutvertas komite
tas pardavinėjimui Liet Vai. 
Bonų jau prie pirmo atsišauki
mo L. Prekybos Bendrovės. 
Komitetas savo pasidarbavi
mu tur surinkęs pinigų $1.350. 
Sausio 6 d. Šv. Jurgio dr-ja 
atsibuvusiam metiniam susi
rinkime nutarė pirkt bonų už 
$300.00.

Sausio 8 d. vietos T. Fondo 
sk. laikytam susirinkime nu
tarta patvarkyt sulig naujų 
nurodymų L. Valst Bonų par
davinėjimui komitetą.

Nuo T. F. 24 ^k. palikta tie 
patys, būtent: gerb. kun. J. 
Kasakaitis, V. Butrimaitis, P. 
Sabestinas, Ant Žiemys ir 
naujai pririnktas J. Rickis. 
Nuo Vyčių kp. J. Braknis, A. 
Neridonskas. Nutarta Liet 
Valst. bonus pardavinėti ben
drai su kitomis srovėmis sąly
goje kad nuo kr.-demokratų 
būt pirm, ir iždininkas. Tokių 
sąlygų negavus bus veikiama 
atskirai.

T. Fondo 24 sk. Rašt.
Ant Žiemys (Zimnickas)

gai prisirinko, taip, kad net Kryžiaus Centralinės Valdy- 
šokti buvo perankšta. O vai- bos prašo kad surinktuosius 
kūčių buvo tiek, kiek niekuo- pinigus siųstų ne Daktarui A- 
met (mat jų vakaras, tai kur- leknai, kurs kitu nieku nėra 
gi neis). Svetainė buvo dai-;pasižymėjęs kaip tik tikėjimo 
liai ir patrijotiškai išpuošta, j neapykanta, bet mūsų atstovui 

Apie 9 vai. prasidėjo prog-" ’ 
ramas. Vakaro vedėja p-lė V. 
Vaičiulaitė, viršiausi šio sky
riaus vadovė, pasakė trumpą 
ir jausmingą prakalbėlę ir čia 
priaugančiojo jaunimo užduo
tis. Po to mažos mergaitės, 
prigelbstint didžiosioms daina
vime, perstatė scenos žaislę 
“Vėjas ir Berželis.” Gerai iš
lavintas lošimas, savotiškas 
apsirengimas ir scena, kuri bu
vo prirengta iš tikrų eglaičių, 
pavydale gražaus eglynėlio— 
buvo visiems dideliu pasigerė
jimu. Po to septynios mergi
nos vytės padainavo dainą 
“Mačiau besileidžiant.” Ma
ža mergaitė B. Drigotaitė pa
sakė eiles “Našlaičio skun
das.” Vėl viršminėtos mergi
nos padainavo “Uždainuokim 
Brangūs Broliai.” Dainos 
padainuota puikiai. Po to se
kė perstatymas melodeklama
cijos “Girelė Žalioji.” Šis per- 
statymėlis ypatingai sujudino 
visų tautiškus jausmus, nes 
buvo kiek dapildytas pačių re
žisierių. Uždangai atsisklei
dus, ant augštesnės vietos, 
tarp didelių Lietuvos ir Ame
rikos vėliavų, kurias laikė du 
berniuku kareiviškai apsiren
gę stovi ištiesus rankas Lietu
va (E. Petrošaitė). Baigiant 
žaisti veikalėlio turinį, ateina 
Amerika (A. Petrošaitė) ir 
sveikindama taria: “Gyvuok 
laisva ir neprigulminga Lietu
va.” Tuomet užgrajina pianu 
ir smuiką Amerikos himną. 
Grojant, žaidžiančios mergai
tės neša savo gėlių vainikus ir 
deda joms po kojų, pabaigus 
Am. himną visos užtraukia 
Lietuvos himną. Tai buvo la
bai įspūdinga! Kita dalis šio 
žaidimo taip-gi atlikta puikiai. 
Geriau nei negalima. Daugiau
sia triūso pridėjo p-lės V. Vai
čiulaitė, M. -Dailydaitė, St. 
Bugnavičius belavindami šių 
žaidimų. St. Bugnavičius a- 
kompanavo pianu ir išmokino 
dainų. Po programui visi vai
kai žaidė “Aguonėlę.” Susi
rinkusieji buvo labai patenkin
ti. Pelno liko apie 36 doleriai.

Žmogelis.

WORCESTER, MASS.
“Aušrelė” statė operą “Lie

tuviškas Milijonierius. ’ ’ Tiek 
garsinos, kad visi manė, kad 
bus tikrai puiku. Bet kuomet 
pamatė, tai išėjo tik monki 
biznis. Opera perstatyta 8 d. 
sausio. Lietuviško milijonie- 
rio rolėj Skrickis buvo žiupo- 
ne, kurio rankovės iki pažas
čių, o kelnės aliejuotos. Be 
to nemokėjo rolės, iš knygos 
skaitė. Jonienės, milijonie
riaus šeimininkės J. Raukčiu- 
tė pažymėta, kad altas. Bet 
kai pradėjo spiegti, tai buvo 
nei alto, nei tenoras, nei so
pranas. Dvylekio rolėj F. 
Skliutas buvo garsinta, kad 
basas, kaip užūžė, tai visa pu
blika net šoktelėjo, o maži vai
kai net ėmė rėkt. Rolėj Pinigr 
lupio Pr. Zataveckas, gyrės e- 
sąs tenoras. Jam taip pritin
ka operoj dalyvauti, kaip 
kiaulei balnas. Nieko gero 
neišėjo, kuomet visi išėjo dai
nuoti.

LAWRENCE, MASS.
Sausio 4 d. 6 vai. vakare į- 

vyko puikus vakarėlis, kuris 
buvo surengtas Moterų Sąjun
gos vietinės kuopos. Žmonių 
prisirinko nemažai, dalyvavo 
gerb. svečias kun. Laukaitis. 
Svečių buvo iš Lowellio ir Ha- 
verliillio. Programą išpildė S. 
Bostono Sąjungietės ir vyčiai. 
Visųpirma perstatė mažą vei
kalėlį “Vis tai dėl Onytės.” 
Žmones prijuokino užtektinai, 
nes merginos buvo užėmę vy
rą roles. Pertraukoje kalbėjo 
p-lė M. Brikaitė, gabi sąjun- 
gietė. Ragino visas moteris 
prisirašyti prie kuopos ir pa
aiškino kokia naudinga orga
nizacija kiekvienai lietuvaitei. 
Po prakalbos sudainavo p-lė 
A. Narinkaitė, So. Bostono so
listė, akomp. viet. varg. P. 
Pauliukaičiui. Savo daina taip 
užžavėjo publiką kad buvo iš
šaukta tris kartus. A. Bendo- 
raitis, vytis, prisidėjo su mono
logu. Ūžinteresavo visus, nes 
buvo pasipuošęs kaip tik Vy
čių generolas. Kada prisiren
gė aktoriai perstatyt veikalą 
“Verpėja po Kryžium,” kuris 
buvo garsinamas ir galiu tiek 
sakyt, nežinau kaip juos girti, 
tik noriu priminti, kad už at- 
sižvmėjimą vietinė kuopa su
teikė didelį bukietą gėlių. Tuo
jaus buvo perstatytas gerb. 
svečias kun. Laukaitis pakal
bėti. Jo kalba buvo visųpir
ma apie moteris, taip-gi ragino 
kad ir jos nepasiduotų vyrams 
ir prigulėtų prie katalikiški) 
organizacijų. Antroj temoj ra
gino visus Lawrence’o lietu
vius kad pirktų Paskolos Bo- 

Kalbėjo ant pabaigos ir 
gerb. kleb. kun. F. A. Virmau- 
skis. Padėkojo So. Bostono 
veikėjams už atsilankymą su 
įvairiu programų, o vietiniams 
už nupirkimą daug bonų ir 
kvietė visus prie bendro dar
bo, nes mūsų visą priedermė.

Ponias Paplauskienė ir P. 
Stravinskienė pavaišino sve
čius su puikia vakariene. J. 
A. Kriviutė buvo viršminėto 
vakaro vedėja.

Dainų Mylėtoja.

MANCHESTER, N. H.
Šios kolonijos lietuviai yra 

verti garbės už tėvynės meilę 
ir gerus darbus. Komunistų 
mūsų kolonijoj mažai tėra, ne 
taip,kaip kitose kolonijose,kad 
desėtkais išveža ant salų. Mū
są lietuviai darbuojas dėl tė
vynės labo, nors neturim nei 
bažnyčios nei kunigo, bet yra 
susitvėrus parapija, katra pa
aukavo iš kasos $100.00 ir dar 
surinko už aplotkas $53.00. 
Tos aukos bus pasiųstos Tau
tos Fondan. Yra susitveręs L. 
L. S. B. Gyvuoja puikiai. Vie
nas senelis užėjęs į kambarius 
L. L. Sargų ir-gi įstoja, nors 
yra pergyvenęs 57 metus.

Sargas, 
f

CHICAGO, ILL.
(North Side)

Sausio 7, 1920 Lietuvos Vy
čių 5-ta kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimą parapijos svetai
nėje. Narių susirinko skait
lingas būrelis. A. Bačis ir P. 
Paliulis išskaitė Vyčių apskri
čio raportą. Po tam A. Valū
nas išdavė kuopos piniginį 
stovį per 1919 metus.

Nutarta sulošta “Kantri A- 
lena” dėl Chicagos Darbinin
ką Apskričio, kuris bus suloš
ta Aryan Grotto Temple ant 
8-th ir Wabash 8 d. vasario.

Kiek surinko ant “Kantri | 
Alena,” 1

CLEVELAND, OHIO.
Nekalbėk lietuviškai, gausi 

mušti.
Sausio 9 š. m. N. J. C. kari) 

dirbtuvėj ciciiikėliai sužinoję, 
kad laisvas Mirtos Choro gene
rolas suareštuotas, tai taip į- 
pyko, kad net iš darbo eidami 
bandė policijai kelią pastdti. 
J. Ardzuskis, sutikęs policmo- 
ną ir seržantą, lietuviškai užri
ko: “Duosiu į ausį.” Tai 
patsai gavo, kaip patarlė sako: 
“Nežadėk kitą mušti, nes pat
sai gausi.” Čia taip ir atsiti
ko, nes tasai seržantas buvo 
lietuvis, pavardė Savickis. Šis 
mat nelaukė kol minėtas cici- 
likėlis pradės, bet išgirdo, kad 
žada, tai ir užvažiavo. Po tam 
iškratė ieškodamas bolševikų 
kortos. Tai jokios kortos ne
rado, tik rado du šriubu ir dėl 
kūjalio kotą, kuriuos iš dirb
tuvės nešėsi. Tai sugrąžino 
daiktus į dirbtuvę. Policija 
namus iškratė turbūt nieko ne
rado, nes bausmės negavo, tik
tai mušti ir iš darbo išvaryti. 
Tai yra pamoka socijalistams, 
kad apsivogę eidami nekalbė
ti) lietuviškąjį policmoną. Ži
noma visuomet ciciiikėliai ne
gerai elgias, o ant kitų šaukia. 
Čia ir pasirodo, kad patsai ap
sivogęs eina ir šaukia, kad 
tiems policmonams reikia kirs
ti į ausį. Juokingas atsitiki
mas ir biskį geda lietuviams. 
Todėl raudonikiai lietuviai tu
rėtų pasimokinti, nebevogti ar
ba apsivogę nekalbėti lietuviš
kai, nes gali prabilti į supran
tantį.

THOMPSONVILLE, CONN.
Darbai gerai eina ir nema

žai uždirba. Čionais yra nedi
delis miestelis, bet lietuvių 
nemažas būrelis. Turi susitvė
rę dvi draugystes po vardu Šv. 
Jurgio dr-ją ir Susivienijimo 
kuopų. Yra čia didelis nesu
tikimas tarp tųjų organizacijij 
rengiant pramogas ar kitą ką, 
tai bando viena antrai kenkti. 
Vieni antrus pravardžiuoja. 
Laisvamaniškojo sus-: 
pos nariai jurginius 
šventakuprius ir tt.

HOMESTEAD, PA.
Nesenai čionai lankėsi 

paveikslais dvi skirtingos 
patos, vadinamos “Kaunas 
Co.” ir vėliau po tam kiek lai
ko A. Račiūnas. Abieji rodė 
maž-daug tuos pačius paveik
slus. Kokį įspūdį padarė, ra
site čionai. Kada rodė “Kau
nas Co.” (iš kur ji atsirado 
nieks nežino) žmonių neper- 
daugiausia lankėsi gal dėl tos 
priežasties, kad šalti orai, bet 
gerai kad ir mažai lankėsi nes 
atsilankiusieji likosi neužga
nėdinti. Po tam buvo girdėtis 
kalbos visur kad “prastai ro
dė.” Tuoj po tam atsilankė 
p. A. Račiūnas savo paveik
slais ir kaip minėjau daug tie 
patys ką “Kaunas” rodė, nors 
p. R. yra iliustruoti vaizdai iš 
Lietuvos, žmonėms daug ge
riau patiko jo paveikslai negu 
“Kaunas Co.” Be Lietuvos re
ginių parodė išdirbimą ūkių 
su naujomis mašinomis ir gau
dymą “barsukų.” Šis pasku
tinis paveikslas labai užganė
dino atsilankiusius. Rodė ir 
juokingų ir tarpuose p-nia Ra
čiūnienė atliko porą iliustruo
tų gražių dainelių, kas ir-gi 
labai patiko žmonėms.

Viską Girdįs.

M. Tūbinis, J. Vyšniauskas, P. 
Valangevičius, F. Versackas, 
J. Susmara, P. Buja, M. Grą
žinąs, J. Laužonis, Vai. Ma- 
leckienė, J. Žežiūnas, M. Ku- 
kleriutė, D. Jančiulis, S. Glė
bas, L. Kutis, St. Šaulys, Ig. 
Puišis, E. Bliuvienė, Z. Ma- 
leckis, J. Kučas, O. Jankaus
kienė, Z. Maleckis.

Po 50c.: J. Butkevičius, J. 
Boika (rusas), J. Čeika, K. 
Steponaitis, R. Stakniunas, A. 
Bliuvas, J. Zakarauskas, Ig. 
Gudelis, K. Šimkūnas, Z. Apa
navičius, Šecekis, J. Kuzmins- 
kienė.

Ant L. Šaulio krikštynų sve
čiai neužmiršo Lietuvos ir su
metė aukų, kurias perdavė rin
kėjams. Viso labo su smulkio
mis surinkta $45.50 ir perduo
ta T. F. vietinio skyriaus iždi
ninkui. Taip-gi yra proga čio
nai priminti mūši) kolonijos lie
tuviams, kad čionai susitvėrė 
Lietuvos Laisvės Paskolos ko
mitetas ir jau pardavinėja 
Lietuvos Bonus. Jeigu dar 
kas nepirko, tai malonėkit ne
atidėliojant nueit pas komite
tą ir tuojaus nusipirkt. Ko
mitetas susideda: Kun. L. Vai
cekauskas, J. R. Lautz ir T. 
Stančius.

MONTELLO, MASS.
Aukos šioj kolonijoj sudė

tos gruodžio 28 d. per prakal
bas.
S. P. Balčiūnas ..............50.00
I. A. Kodis..............  .50.00
M. Belkus .....................50.00
Kun. J. Švagždis..............25.00
J. Germanavičius .......... 25.00
J. Kireiša .......................25.00
J. Kardokas.....................25.00
S. Pileckis ...................... 10.00
J. Navickas..................... 10.00
S. Komičius..................... 10.00
A. Lagunavičius..............10.00
E. Buividaitė ................. 10.00
Z. Kostanavičius..............10.00
S. Jokūbąvičius .............. 10.00
K. Ivanauskas................. 10.00
S. Svoklia ....................... 10.00
A. Močkūnas.................. 10.00
A. Dinsmonas................. 10.00
J. Grimavičius................. 10.00
F. Adomaitis.................. 10.00
B. Pocius......... .............. 10.00
K. Rupliutė..................... 10.00
V. Urbaitis ......................10.00
V. Andriušis ................. 10.00
V. Kodis ........................ 10.00
K. Zagorskienė...............10.00

Po $5.00:, J. Česnulevičius, 
A. Puidokas, J. Palionis, J. 
Malukauskas, A. Monkevičius,
L. Šemeta, A. Tautkus, B. 
Meškinis, A. Vaitkus, K. Vai
čiūnas, V. Jakubavičius, A. 
Kodičia, P. Svetkaitė, S. Si ra
vi ičutė, A. Kašėtaitė, D. Va- 
lutukevičius, P. Jarimaučius, 
A. Visciniutė, J. Jackeliavi- 
čius, K. Kupkienė, F. Ališe- 
vičius, M. Skučaitė, E. Kašė- 
tienė, S. Kašėta, P. Danila,
K. Skarinskienė, J. Sinkevi
čius, B. Andriušienė, E. Ro- 
ženiutė, A. Račiūnaitė, S. Pau- 
vilinis, V. Atkevičia, J. Juš
kaitis, J. Juškaitienė, M. Kli
mavičienė, J. Vaitkevičia, V. 
Miliauskas, T. Švadas, S. Juk
nevičius, K. Pranckus, V. Pig- 
ga, J. Liola, J. Česnulevičius, 
S. Stečkis, J. Jakavonis, J. 
Manštis, M. Monikaitė, D. Ke- 
la, S. Vindas, K. Petraitis, K. 
Andriutis, F. Radzevičia, P. 
Pagojus, A. Jocienė, N. Bala- 
vičius, S. Jonis, P. Beišis, L. 
Bajoriūnas, A. Jaznkevičius.

I. Antanavičius $3.00.
Po $2.00: P. Damulis, S. Ka

šėta, M. Bernatavičius, J. Gri
mavičius, J. Raštokas.

Po $1.00: Z. Žilinskaitė, A. 
Krukonis, J. Juškaitis, J. 
Daugelionis, A. Jukna, A. Už
darinis, T. Kerdžius, M. Maz
gelis, F. Voveris, S. Kašėta,
J. Jonis, A. Tamulevičius, S. 
Smetona, J. Stukas, J. Dre- 
vinskas, J. Ališius, B. Gaidi- 
maričius, J. Jezukeričius, P. 
Daulida, F. Pašekonis, B. Jod- 
ris, S. Gasparas, P. Raudis, 
A. Stankus, A. Vervesėnas, P. 
Gatautis, J. Sirbikas, F. Ku- 
kauskas, K. Slažensia, A. Ka- 
ŠSViso $778.00.

Jei kas nenori dirbti, lai 
ir nevalgo.

Savo veido prakaite vai-
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moka parapiją vesti. Tai ki
lo tarpe jų pačių betvarkė ir 
nesutikimas. Vieni kitiems 
karę paskelbė, pradėjo muštis, 
tas ir labai juos pažemino. Vi- 

. si pradėjo tyčiotis iš jų. Kad 
ne klebonas, tai jau daugelis 
būtų kalėjime betupį.

Dabar čia lietuviai labai at
gijo. Darbuojasi uoliai. Ypač, 
kad turi lietuvį kunigą ir baž
nyčią. Gruodžio 7 d. čia bu
vo prakalbos, o 9 d. didelės 
ristynės. Be kitų ėmėsi lietu
vis Petras Žilinskas su kazo
ku. Laimėjo lietuvis. Risty
nės taip patiko, kad jos buvo j 
atkartotos 16 d. Tuomet Ži
linskas ėmėsi su airiu. Publi
ka antru kart pamačius Žilin
ską sveikino garsiu delnų plo
jimu. Airis išrodė kūninges- 
nis už mūsiškį drūtuolį. Ne
praėjo nei pusvalandžio, kaip 
Žilinskas trenkė priešininką, 
kad net salė sudrebėjo. Sekė 
trenksmas aplodismentų. Po 
to sekė 5 m. poilsio. Airis grie- 

__________ __________ o__bė už Žilinsko su didžiu smar- 
Aušros Vartų Dr-jos susirin- kurnu. Žilinskas ne tik atsi- 

kimas buvo sausio 4 d. Girdė- laikė, bet pataikė momentą ir 
jau, kad paskyrė $1.500 dėl į- paguldė priešininką. Delnų 
taisymo vidurinio altoriaus! plojimas ir šauksmas buvo 
naujojoj bažnyčioj. Šių metų 
valdybon pateko pirm. L. Ga
šlūnas, pagelb. Budriūnas rašt. 
V. S. Matulis ir S. Vidugiris, 
ižd. P. Puščius. Ši dr-ja yra 
turtingiausia už visas.

Sausio 7 d. buvo šv. Onos 
dr-jos susirinkimas. Nutarta 
intaisyti šalinį altorių naujo
joj bažnyčioj. Šių metų val
dybon pateko: pirm, liko B. O. 
Morkaitė, kuri jau 4 metus bu
vo prot. rašt., dabar prot. rašt. 
A. Petrauskaitė, fin. rašt. E. 
Petronienė, ižd. D. Stonienė, 
iždo globėjos J. Majauskaitė ir 
ižd. Iz. Matulienė, pirm, pa
gelb. E. Vaiki enė.

Kooperatyviškos bendrovės 
susirinkimas buvo sausio 11 d. 
Pasirodė, kad besą trūkumų. 
Nutarta trūkumus pagerinti. 
Nutarta samdyti knygvedę.

Vargo Mergelė.

ATHOL, MASS.
Gruodžio 28 d. Vaikų blai

vininkų kuopelė turėjo Kalė
dų Eglaitę ir programėlį. Vai
dinta “Guminiai Batai” ir 
i ‘Atlygino be nuotrupos.” 
Vaikams buvo dalijamos dova
nos. •

Tą pat dieną tuoj po sumos 
buvo vyčių susirinkimas. Nu
tarta vaidinti “Gyvenimo Ver
pete” 25 d. š. m. Buvo ren
kama nauja valdyba. Jon pa
teko pirm. A. K. Abrozaitis, 
pagelb. P. Paliulis, prot. rašt. 
Elzb. Braškaitė, fin. rašt. V. 
S. Matulis, ižd. M. Gėbaitaitė.

Gruodžio 31 d. vyčiai turė
jo Nauji} Meti} lauktuves. Sve
čių buvo apie 50. Buvo pro
gramas susidedąs iš monologų, 
dainų ir deklemacijų. Bet už 
vis geriausia patiko tai gir
tuoklių skundas, ką atliko M. 
Andriliūnaitė, A. Petrauskas, 
P. Tamošiūnaitė ir dar viena. 
Vakarienėj dalyvavo klebono 
kun. Petraičio brolis su žmona, 
kurie buvo atvykę iš Chicagos.

toks didis, kad salė virpėjo ir 
negalima buvo susikalbėti 
greta stovinčiu žmogum.

M. K.
su

M.

EASTON, PA.

L. D. S. 40 kp. susirinkimas 
bus vasario 1 d. pobažnytinėj 
salėj tuoj po sumai. Visi na
riai malonėkit pribūti ant šio 
susiimkimo, nes daug turime 
svarbių dalykų apkalbėti, tai 
nei vienas nepamirškit ateiti ir 
atsivesti naujų narių.

A. J. Wasi-kas, rašt.

sekė iždo atidarymas arba 
pradžia. Paaukavo pradžiai A. 
J. Kanoverskis $25.00 ir J. Ja
nuška $5.00. Dabar tikrai pa
sirodo, kad darbas eina kopui- 
kiausiai, nes tame darbe dau
giausia rūpinasi J. Valaitis ir 
J. Urbšaitis. Moksleivį išrinks 
draugystės visos draugystės 
tam pritarė. Nėra jokių klai
dų, visas darbas veikiamas da
bar visuomeniškai ir rimtai.

A. J. K.

PHILADELPHIA, PA.
Visiems Amerikos lietuviams 

žinomas socijalistų vadas J. V. 
Stilsonas, jau atsiėmė savo už
mokėsiu. Tikėjosi jis, kad vis 
jį išgelbės jo draugai. Dėjo 
visas pastangas ne tik Phila- 
delphijos socijalistai ale ir ki
tų kolonijų lietuviai socijalis
tai dėjo, ale nieko negelbėjo. 
Pateks kalėjiman. Ale neilgu 
bus sėdėti p. J. V. Stilsonui, 
nes jis dar gavo ir draugą J. 
Šukį. Tiedu vyruku pakliuvo 
jau net 1917, gruodžio mėn. 
Ir vis lig šiol ėjo teismai, vis 
tikėjosi dikti liuosi. J. V. Stil
sonas gavo tris metus ir eis į 
“Federal penitentiary Atlan
ta, Ga.,” o' J. Šūkis tik tris mė
nesius ir eis į Mercer County 
Jail Trenton, N. J.

Rep.

CLEVELAND, OHIO.
L. D. S. 51 kp. metinis su

sirinkimas buvo gruodžio 28 d. 
I Nutarta daug svarbių dalykų. 
Prie to paaukuota iš iždo $15 
į Tautos Fondą ir ypatiškai 
parinkta po $1.00: J. Kuzas, A. 
Grigalius, P. Brazaitis, K. Ma- 

________ , __  silionis, M. Palilionis, P. Jac- 
Lietuviai dalyvavo didžiulėj kus, J. Emužis, J. Smičius, J. 

parodoj.____________ Eidukevičius, M. Ardzijaus-
Gal jau visiems žinoma, kad kas, A. Ivinskas, A. Kunigiš

ka buvo visokių išdirbysčių kis. Smulkių 50c. Viso $27.50. 
paroda. Kožna tauta turėjo ge
rą progą išeiti į visų žmonių 
akis ir pasirodyti savo šalies 
išdirbiniais. Paroda tęsės nuo 
2 iki 23 d. gruod. Kožnas ga
lėjo matyti visų tailtų išdirbys- 
tes uždvką. Labiausia atsižy
mėjo lietuvių tauta. Visi žmo
nės grožėjosi lietuvių daiktais. 
Bet atsirado ir pavyduolių. 
Kaip jau visiems žynoma kas 
už dyką garbės nori, kad ne 
tamsūs lenkai. Kun. B. Molei- 
kaitis turėjo rankų darbo kam- 
žą ir suknią. Jis davė dėl lie
tuvių, kad jie gerai pasistaty
tų. Taipo-gi T. M. Martinkie- 
nė turėjo išdirbus rankų darbo 
visokių mezginių ir daugelis 
lietuvių turėjo seno krašto at
vežtų daiktų ir tam panašių. 
Kožnas davė ir labai dailiai 
atrodė, kad kožnam akį vėrė 
bežiūrint.

Matydami lenkai, kad lietu
viai pralenkė juos, tai sumanė 
šunybę. Užsimanė, gerb. kun. 
B. Moleikaičio kamžą ir porą 
išdirbinių pernešti pas lenkus, 
bet tas jiems padarė labai di
delę gėdą. Gaspadorius tos 
visos parodos pasakė, kad čio
nai yra šalis neutralė ir kas 
kur nori, tas ten ir priklauso, 
ne taip kaip pas jus Lenkijoje, 
kur dar patys neturit savyval- 
dos, o kitus į baudžiavą va- 
rot. Ar tai ne gėda išgirsti 
tokį komplimentą nuo apšvies
to amerikono. Pas juos ir pa
rapijoj didelis maištas ir nesu
tikimas, nes kožnas nori būti 
komitetu, o labiausia kasie- 
rium, kad surinkus parapijos 
pinigus važiuoti kitur, bet tas *• __ _ a _ a_amo tith Mhri

ALBANY, N. Y.

Toliau sekė valdybos rinki
mas. Pirmiausiai aprinkome 
ant 3-čių metų teatrų režisie
rių Joną Kanoverskį. Adol
fas J. Kanoverskis, pirm., An
tanas Žaleduonis, vice-pirm., 
Adolfas Ivinskas, rašt., A. 
Grigalius, fin. rašt., P. Bra
zaitis, ižd., A. S. Kulbis ir J. 
Emužis iždo globėjai, Adomas 
Slovinskas tvarkdaris, Sąryšin 
atstovais A. J. Kanoverskis ir 
J. Kuzas, korespondentai A. J. 
Kanoverskis ir A. S. Kulbic- 
kas, R. K. atstovauti A. Ivins- 
kas ir J. Kuzas, į T. Fondą 
Šūkis ir Jackus.

Pereitais metais LDS. kp. 
pažengė gana žymiai pirmyn. 
Todėl ir šiuose metuose yra pa
geidaujama, kaip iš valdybos, 
taip ir iš visų narių su pasi
šventimu pasidarbuoti.

A. J. K.

•J

himną. Dainos išėjo gerai.' 
Koncertas.

Sausio 24 d. Moose svetainė
je 10000 AValnut Avė. 
nepaprastas koncertas 
M. Petrausko. Taip-gi 
vaus pagarsėję solistai 

kė prakalbėlę adv. V. W. Rut-■ Čižauskai iš Baltimore, 
kauskas. Po jo sekė kalba 
gerb. klebono M. ^j. Krušo. 
Tolesniai sekė dainos.Pirmiau- 
siai dainavo duetas, gerb. var
gonininkas B. Janušauskas ir 
ponia Janušauskienė.Savo gra- 

| žiais balsais užžavėjo visą pub- 
iliką. Antru kartu buvo iššauk
ti padainuoti. Paskui daina
vo p-lė Šulskaitė. Taip-gi 
gražiai sudainavo. Kvartetą 
dainavo I. Janušauskas, Krik
ščiūnas, J. Ramanauskas, B. 
Janušauskas. Trio dainavo 
ponia Janušauskienė, J. Da
mauskas, J. Janušauskas. Visi 
labai gražiai padainavo. Ant 
galo pasakė prakalbą “Vyčio”

KEARNY, N. J. tų kolonijų. Susirinkęs jaunio
Gruoozio 27 d. š. m. “Sūnų mas gražiai linksminos: žaidė, 

Lietuvos" Dr-stės buvo susi- šoko, dainavo. Paskui visi sve- 
rinkimas. ?” 
Lietuvos Bonų už $200.00.

Sekantis susirinkimas bus rienės buvo pasakyta kelios 
metinis, sausio 31 d. 1920 m. 
Hantmano svetainėje.
Per naujus metus “Sūnų Lie

tuvos” Draugija turėjo paren
gus balių.

Tūlas laikas atgal pora ypa
tų susivaidino, bei susiginčijo 
per laikraščius apie tai, kuri 
dr-ja bei kuopa daugiau auka
vus dėl Lietuvos neprigulmy
bės. Minėta dr-ja šitaip yra 
parėmus tautos reikalus: 
Sieksnis žemės Tautos

namui Vilniuje......... 10.50
Per prakalbas, sureng

tas Sūnų Lietuvos Dr 
jos St. Šimkui............. 57.00

Balius ir teatras paren
gtas dėl nukentėjusių 
nuo karės, pelno davė 61.50 

Lietuvos neprigulmvbei
paaukauta 1918 m. 500.00

Nutarė nupirkti čiai po žaismių buvo pakviesti 
. “ ™ . prie vakarienės. Laike vaka-

CLEVELAND, OHIO. 
Vyčių artistai svečiuose pas 

Šarką.
Čia broliai Kanoverskiai 

ir Pranas Urbšaitis per atviru
tes ir vpatiškai užkvietė gruo
džio 28 d. vyčių veikėjus, bū
tent valdybą ir aktorius pasi
viešėti. Tai atsilankė gražus 
būrelis ir gražiai žaidė ir lin
ksminosi per vakarienę. A J. 
Kanoverskis paaiškino vakarė
lio tikslą. Tai pasirodė, kad 
minėtoje dienoje buvo gimimo 
diena p-lės Petronėlės Urbšiu- 
tės. Toji mergelė yra aktorka 
ir dainininkė. Taip-gi ir jos 
brolis Pranas. Todėl A. J. K. 
savo aiškinime daugiau paly
gino prie pabaigtuvių, kaip ū- 
kininkai pabaigtuves kad ke
lia, kuomet jiems pavyksta iš 
jų darbų geri vaisiai. Taip ir 
čia. Tėvams pavyko puikiai 
išauklėti panelę ir jaunikaitį 
lietuviškoj katalikiškoj dva
sioj, iš kurių džiaugiasi ne tik 
tėvai, o ir visuomenė. Toliau 
buvo pakviestas T. F. sk. pirm. 
A. Banis. Šis pratarė jaus
mingai apie vargingą Lietuvą, 
ragino aukuoti kiek nors. Tuo- 
jaus A. J. K. pašokęs pasakė, 
kad A. Banevičius, kur tik ei
na ar dainose ar svečiuose, nei 
vieno kąsnelio nekanda neat
minęs savo brolių ir sesučių 
Lietuvoje. Todėl ir mums vi
siems tas rūpi. Ir parašė čekį 
ant $25.00. Toliau aukos ši
taip plaukė:
A. J. Kanoverskis $25.00 
Jonas J. Kanoverskis... .20.00 
Vincas Šarkus .......... 2.00

Po $1.00: A. Banis, M. Šimo
nis, J. P. Kvedaras, J. Židonis, 
A. Kuzas, J. Kuzas, J. Kemė- 
žis, M. Ardzijauskas.

Viso $55.00.
Beikia pažymėti, kad šios y- 

patos daug aukuoja dr-jų me
tiniuose susirinkimuose į Tau
tos Fondą. Bravo clevelandie- 
čiai!

I

A. J. K

AKRON, OHIO.
L. D. S. 64 kp. metinis susi

rinkimas bus sausio 25 d., tuo
jau po mišių pobažnytinėj sa
lėj. Visi nariai turi pribūti 
ant metinio susirinkimo ir už
simokėti likusias duokles. Bus 
renkama nauja valdyba ir iš
dalinti kalendoriai.

Narys.

prakalbėlės. Pirmiausia paša- į

I

Viso..................... 629.00
Tai su paskola pasidaro 

$829.00.
Korespondentas.

WASHINGTON DEPOT, CT.
Ši yra mažiausia lietuvių ko

lonija, galima sakyt, visame 
Amerike, bet; veikime neatsi
lieka nuo didžiųjų. Susitvėru
si kuopa, no. 205 S. L. B. K. 
A. gyvuoja gerai ir veikia. 
Kuopos susirinkime nutarta 
parinkti aukų į Kalėdinį fon
dą. Aukojo šiaip:

Po $5.00: Ant. Meškūnas, L. 
Mikalauskas, A. P. Krikščiū
nas, A. Bimutis, A. Petraitis, 
W. Jesen.

E. J. Krikščiūnas $3.00.
Po $2.00: M. Krikščiūnienė, 

L. Krikščiūnienė, B. Valis, V. 
Jandzemis.

Po $1.00: B. Imtaviče, J. Ga- 
špaitis.

Viso surinkta $43.00 ir pa
siųsta į T. Fondą.

Mūsų kolonija pasižymėjus 
tuo, kad čia nėra nei vieno, 
kurs nebūtų aukavęs tautos 
reikalams. Kas susilygins su 
mumis ?

A. P. K.

įvyks 
gerb. 
daly- 
gerb.

Md.

t

Pasinaudokite proga.
Jaunikaitis.

BRIDGEPORT, CONN.
4 d. sausio buvo surengtos 

prakalbos parapijos svetainė
je. Kalbėtojas buvo L. D. S. 
organizatorius Conn. apskričio 
S. M. Danaitis iš AVaterburv, 
Conn. ir P. J. Alekna. Kalbė
jo daugiausia apie darbinin- 

i kus ir jų organizacijas. Agita
vo už L. D. S. ir ragino rašytis 
prie jos.

Antras kalbėjo J. Alekna a- 
pie Lietuvą ir jos valdžią. Po 
to buvo visokių pamarginimų, 

i ką atliko vaikai. Prisirašė 11
redaktorius M. Zujus. Paskui naujų narių. Už svetainę dar 
visiems sustojus buvo sūdai- j nemokėta, vaikams reikės duot 
nuota tautos himnas. Šiuomi po 25c., kitiems po $1.50, 
ir užsibaigė programas. Pas- kalbėtojui J. Aleknai už pra- 
kiaus vėl visi žaidė, linksminos kalbą $10 ir $2.00 už kelionę, 
iki pirmai valandai ryto. Su- organizatoriui nieko. Kalbėto- 
laukus naujų metų, visi links- jai padarė daug naudos, bet iš
muš išsiskirstė namo.

Dobilėlis.

O

kaščiai pykina narius ir jie 
man prikaišioja.

Alekna paėmė $12, o kalbėjo 
apie 45 minutas. Aš jo nekvie
čiau, o kad jis vis-gi buvo tai 
ne mano kaltė.

V. Bylinskas.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių jaunų vyri} dr-ja 

nutarė duoti šešias dovanas sa
vo maskaradų baliuje: 3 dova
nas vyrams ir 3 merginoms. 
Pirmosios turės vertę $10, ant
rosios $5, trečiosios $2.50. Iš 
viso dr-ja išduos už $35.

Nutarta kad bilietas bus 40c.
su padėjimu drapanų. Karės ■ nį augštai pakilusio ūpo. Tar- 
taksų nebus. Muzika bus kuo- į pe svetimtaučių katalikų susi
nu i Iri mišiąpuikiausia.

Balius bus laikomas 7 d. va
sario ant New Plaza Hali ir 
prasidės 7 vai. vakare.

A. Kivita.

NIAGARA UNIVERSITE
TAS, N. Y.

Po Kalėdinių vakacijų mok
sleiviai grįžo į šią įstaigą pil-

CLE VELAND, O.
Gruodžio 28 d. Cl. Liet K. 

dr-jų Moksleivių Fondo Komi
sija laikė susirinkimą, kuris 
buvo garsintas bažnyčioje. Su
sirinkimas įvyko gana pavyz
dingas. Niekad negalima bu
vo tikėtis, kad pradžia darbo 
būtų taip pasekminga Išrin
kta valdybon: J. Valaitis pir
mininku, J. Urbšaitis rašt., J. 
Jonuška ižd., ir du iždo globė
jai. Po išrinkimui valdybos, 
A. J. Kanoverskis išreiškė nuo
monę apie šį garbingą darbą. 
Be to pratarė, kad prie nau
dingo darbo ir prie vienybės 
niekuomet niekas neprieina su 
kumščiais, bet su raštais: To
dėl ir apie šį moksleivį buvo

PATERSON, N. J.
L. D. S. veikimas.

Laikytam susirinkime 5 d. 
sausio išrinkta nauja valdyba. 
Pateko šie: pirm. Vaclovas Sa
snauskas, rašt. Ant. Alubic- 
kas, ižd. Pranas Juškaitis. 
Nauja valdyba pasižada smar
kiai darbuotis dėl labo kri
kščionių demokrtų. Netrukus 
žada surengti šaunų vakarą. 
Tai-gi, gerb. ] atersoniečiai lau
kite paskirtos dienos, nes kada 
darbininkai rengia ką, tai vi
suomet gera.

6 d. sausio buvo prakalbos 
LDS. reikalais. Kalbėjo Anta
nas Knežis, “Darbininko” 
administratorius. Kalbėjo la
bai aiškiai apie darbininkų 
reikalus. Darbininkų kuopa 
auga smarkiai. Prisirašė 7 
nauji nariai: Vincas Rutkai- 
tis, Petronė Zdanaitė, Anelė 
Vainiutė, Franciška Demskiu- 
tė, Marijona Obelevičiutė, Ur
šulė Strimaitė ir Leonardas 
Bukis. Tai-gi kas dar nepri- 
sirašėt, kviečiame visus stokit 
į mūsų eiles, dirbsime visi dėl 
tėvynės ir darbininkų naudos.

Kp. Rašt A. A.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. buvo berengian

ti vakarą sausio 18 d. Bet tas 
vakaras perkelta sį vasario 1 
d. Įvyks parapijinėj salėj.

DU BOIS, PA.
4 d. sausio turėjome susi

rinkimą. Dauguma narių atė
jo ant susirinkimo, bet gal tik
tai tikėjos gaut kalendorių, 
kaip buvo žadėta. Bet išgirdę, 
kad jų dar nėra, kiti tuojaus ir 
išėjo.

Visi beveik griežtai protes
tuoja prieš pakėlimą mokes- 
ties. Kitus reikalus apsvars
čius, užsiminta, kad turėsime 
mokėt vietoj 25, 35 centus. 
Tad visi sušuko, sakydami: 
jeigu neužtenka 25 centų, tai 
gali sau centras arba suspen
duoti mūsų kuopą arba kad 
jau jei neišsiverčia, tai lai 
siunčia po du syk ant savai
tės.

Taip-gi daugumas rūgo ja, 
būk tai negauną reguliariškai. 
Mažai turime narių pasiganė- 
dinančių visu kuo.

Kas-link Streikierių Fondo, 
visai atsisako: Jeigu būtų kaip 
nors perversta, kad ant kito 
kokio nors tikslo eitų toji mo
kestis, tai šiaip taip būtų at
sakymas kad tam ir tam su
vartojama. Bet girdi čia aiš
ku, kad išnaudojimas. Mažne 
visi drbininkai vieni mainose, 
kiti kitur, šiemet streikuoja. 
Ar centras kam suteikė kokią 
pagelbą! Ne. Ir negali. Imant 
per metus po 25 centus, visų 
streikierių neišmaitins. Pa
šalpa gali eiti tik labai suvar
gusioms šeimynoms.

Tai tiek girdėjau visokių ne- 
pasiganėdinimų. O tas paeina 
nuo kilnojimo mėnesinių mo
kesčių. Nemalonu būtų tokias 
žinutes rašinėt. Bet ką-gi da
ryt. Turiu pranešt kas gero ir 
kas nesmagaus.

85 kuopos raštininkas
K. Vaisieta.

v*

CHICAGO, ILL.
(Bridgeport)

Kaip kitais metais, taip ir 
šįmet buvo surengta Naujų 
Metų lauktuvės. Šį vakarėlį 
surengė Vyčių 16 kuopa ir Mo- . • , v TFb—___

dedančių nuo įvairių tautų, 
grįžo visi ir lietuviai mokslei
viai pasirįžę uoliai veikti ant 
mokyklos suolo.

Nors jų šįmet skaitlius ran
dasi visai mažai, sulyginus su 
kitomis įstaigomis, vienok y- 
ra viltis kad po ateinančių va
kacijų atkeliaus čion dar dau
giaus lietuvių moksleivių, nes 
mokykla stovi gan augštai į- 
vairiose mokslo šakose. Apart 
kolegijos kursus kursų randasi 

Saimonas. Didžiuma Vytauto Higli scliool ir dvasiška semi- 
Gvardijos narių yra L. VyčiųĮ narija po globa to pačio auto- 
25 kp. nariai. Tad ir tankiai ritėto. Mokestis yra neper- 
pasižymi veikimu surengdami brangi o valgis geras. Čionyk- 
vakarėlius ir kitokiais darbais. 
Ką negali patys atlikti, už- 
kviečia dailės mylėtojus at
likti.

Sausio 11 d. Vytauto Gvar
dijos buvo vakaras su vaidini
mu, dainomis ir dialogu. L. 
Vyčių 25 kp. artistai-megėjai 
vaidino komediją “Brangus 
Pabučiavimas.” Gyvai buvo 
atvaidinta, iš ko publika gar
džiai pasijuokė. Lošė p-lės F. 
Sakalauskaitė, J. Lapkauskiu- 
tė, J. Žaliaduonis, A. Stanis- 
lovaitis.

J. Kanoverskas ir P. Urbšai- 
čiutė atliko juokingą dialogą. 
Teatrališkas choras sudainavo 
3 dainas ir ant galo Lietuvos

CLEVELAND, OHIO.
Vakaras.

Jau keletas metų kaip čia 
puikiai gyvuoja L. D. K. Vy
tauto Gvardija. Turi įsitaisius 
gražias uniformas pėstininkai 
ir raiteliai. Kapitonu yra K. •

| TEINGIAUSI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA 

į APTIE K A.
? Sutaisau receptus su didžiau- 
: šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
5 ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 
? ktanj. Tai vienatine lietuviška 
§ aptieka Bostone ir Massachu- 
' tetts valstijoj. Gyduolių galit 
' gaut, kokios tik pasaulyj yra 
i vartojamos. Galit reikalaut per 
i laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
Į presų.

K. ŠIDLAUSKAS,
' Aptiekorius ir Savininkas
' 226 Broadway, kamp. C St., 

South Boston, Mass.
Į Tel. S. Boston 21014 ir 21013 |

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 VVestminster 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. Bernard’s Seminary, 
Roehester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. K. Urbonavičius, 

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

Kun. P. Juškaitis,
40 York St.,

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas, 

37 Jefferson St.,
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 AVestminster Avė., 
Detroit, Mich.

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

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 AV. Broadway,

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

41 Providence St., 
Worcester, Mass.
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štiš fakultetas yra gan prie
lankus lietuviams,kadangi aiš
kiai mato, kad lietuviai be
žiūrint iš visų atžvilgių stovi 
kur kas augščiaus ir geriaus už 
svetimtaučius kaip moksle taip 
ir kituose dalykuose.

Atsiradus daugiaus mokslei
vijos tikimasi sutverti mo
ksleivių kuopą.

Tad jaunikaičiai, kurie esa
me išsiskirstę po įvairias kole
gijas arba kitas mokslo įstai
gas spieskimės prie vieno ben
dro būrelio, o tada ne tik kad 
bu visiems smaginus mokvties, 
bet ir mūsų jėgos bus dvigubai 
padidintos dėl labo mūsų Mo
tinos Bažnyčios ir nuvargusios 
Tėvynės.

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 delegatę į šį 
suvažiavimą, nes šis bus me
tinis, gal būt ir svarbiausias, 
nes turėsime užbaigti svarsty
ti pereito suvažiavimo keletą 
nutarimą.

Maironis.

BINGHAMTON, N. Y.
Gražų ir linksmą koncertą 

ir šokius rengia sausio 30 d. 
Bažnytinis Choras ir L. Vyčių 
31 kp. Šis koncertas bus la
bai įdomus, nes choras dainuos 
naujausias dainas. Visiems 
bus indomu ir smagu toj pra
mogoj.

Rengėjai.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešam gerb. mū

sų agentams, kad “Darbinin
kas” pavieniais numeriais nuo 
sausio 1 d. 1920 m. parsiduoda 
utarninko ir ketvergo po 4c., 
o subatos po 5c.

“Darb.” Admin.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas,

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St, 

Charlestown, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

AB, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RA1AŪ. I
AS labai sirgau per 3 metus, uuslabnčję* pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, Inkštu, nervu ir abelnas apft- 
ku nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rūbeliu, 
bet niekur negavau savo sveikata! pagelbos. . j

Bet kada pareikš ai vau Salutaras vaistu, Bitterlo Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui mlafr 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
Uslvalz, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėkimas iftnyko po nfamU- 
mut visu ligų- Bėgiu 8 mėnesiu ligerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Blterla, ir po 8 mėnL savo paveiksle pamačiau tokj skirtum* kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dė
ka voju Salutaras mylistu geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa> 
žlstamiems ra tokiais atsltlkiinals patariu nootlrdllal kreiptis prie Sala-

1707 SJHalrted St TeL Canalotion, J. Baltrūnas, Prot.
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VIETINĖS ŽINIOS.
KUN. SAURUSAITIS 

SUGRĮŽO.
Gerb. kun. P. Saurusaitis, 

kurs pereitą vasarą buvo išva
žiavęs į Lietuvą, sugrįžo į S. 
Valstijas pereitą subatą. Su
grįžo per Halifax. Iš to mies
to vyko tiesiog į Bostoną ir ap
sistojo pas gerb. kun. Urbona
vičių. Čia pabus kelias dienas* 
ir po to važinės po lietuvių ko
lonijas apsakinėdamas apie 
Lietuvą, jos reikalus ir ragin
damas remti Lietuvą.

Gerb. veikėjas žadėjo “Dar
bininke” aprašyti apie Lietu
vos dabartinį stovį. Iš Lietu
vos išvažiavo „tada, kuomet 
Lietuvos kariuomenė buvo pa
čiame įsisiūbavime kovoje 
prieš vokiečius ir kolčakinius. 
Tuomet Lietuvoje buvo karės 
stovis paskelbtas.

Gerb. veikėjas buvo atsilan
kęs pas Lietuvos prez. Smeto
ną ir kitus augštus Lietuvos 
asmenis—svietiškus ir dvasiš
kus.

Pereitą nedėlią jisai So. Bos
tono lietuvių bažnyčioje laikė 
sumą ir sakė pamokslą. Kaipo 
uolus blaivininkų veikėjas sa
kė apie blaivybę, priminda
mas, jog prohibicijai įvykus 
nesibaigia blaivininkų darbas, 
nes girtas biznis gali atgyti. 
Be to, sakė, prieš akis stovi 
kita biaurybė—taboka, kurią 
būtinai reikia panaikinti, kaip 
alkolį.

E X T R A!
Panedėlyje, sausio 19 d. lie

tuvių bažnytinėj šv. Petro sa
lėj kalbės tik ką sugrįžęs į 
Suv. Valstijas plačiai žinomas 
darbuotojas kun. P. Saurusai- 
tis. Visi teatsilanko išgirsti 
naujausių žinių iš Lietuvos.

Repeticijos veikalo “Kantri 
Alena” įvyks 22 d. sausio Baž
nytinėj Ssvetainėj 7:30 v. vak. 
Imanti dalyvumą tame veikale 
malonėkit laiku pribūti.

Bendr. Kom. Koresp.

Imo ateityje. Dainavo žymiau- aukas su pagelba kurių bus į- 
si Worcesterio lietuviai solis
tai ir solistės, vietinio bažny
tinio choro nariai: P. Puišis, A. 
Purvinskas, J. Žemaitaitis, St. 
Vaškelevičius ir p-lės L. Šal- 
tėniutė ir Elz. Baltrušaičiutė, 
akompanuojant vietiniam ga
biam muzikui ir dailės mylėto
jui vargonininkui p. Ant. Vis
minui. Dainos publikai labai 
patiko, ką liudijo gausūs ap
lodismentai iš apščiai susirin
kusios minios. Ypatingai ža
vėjo klausytojus savo malo
niais balseliais viršminėtos pa
nelės. O Lietuvių vietinė or
kestrą, vedama p. Kurtinaičio, 
pagražino vakarą.

Kaip matome Šv. Vard. Jez. 
Draug. gražiai apvaikščiojo 10 
metų sukaktuves. Bet tas, nors 
ir prakilnus apsireiškimas 
draugijoje, vienok tas mums 
nėra svarbus. Svarbiausia čia 
turi būti josios gražus ir pa
vyzdingas gyvavimas ir veiki
mas. Tik pažvelgkime į jos 
praeitį. Jau neatsižvelgiant į 
jos uolų pildymą konstitucijos 
į stati) ir priedermių, kaipo ka
talikiškos pašalpinės dr-jos, ji 
savo darbais ir aukomis remia 
kiekvieną prakilnų užmanymą. 
Nuo pat pradžios užsimezgimo 
Tautos Fondo ji turėjo ir tebe
turi savo atstovus 30-me sky
riuje ir kasmet užmoka į mi
nėtąjį fondą savo duokles. T. 
Fondo, laisvės savaitėje, 1919 
m. Šv. J. V. Dr-ja paaukavo 
$101.00. Kada kitos draugijos 
atsimetė nuo T. Fondo, Šv. V. 
Jez. dr-ja savo metiniame susi
rinkime sutarė varyti pradėtą
jį darbą iki galui, t. y. turėti 
savo atstovus T. Fonde ir aną 
remti pakol tik jis “egzistuos’ 
ir bus reikalingas.

Nūnai, kaip visi vietiniai 
lietuviai žino, gerb. kun. J. 
Čaplikas pradėjo vikdinti pra
kilnų užmanymą, t. y. rinkti

steigta Merkynės Gimnazija Nuožirdžiai pražome mū 
palaikymui ir sustiprinimui { . . .
lietuvių dvasiu Vilniaus redy- !mum5 siuo6 numerius laikra_ 

’ ščio “Darbininko”: NN. 3, 16, 
18, 24, 33, 106, 115, 125, 141 
ir 147 1919 metų.

Siųskite po tiek egz. po kiek 
tik galėsite surasti. Už prisių
stus tam tikrą skaitlių nume
rių skiriama dovanų knyga. 

“Darbininko” Adm.

PRISIŲSKITE.

Nuoširdžiai prašome mūsų 
i ir agentų prisiųsti

tz-

LIETUVOJE DŽIAUGIASI 
“DARBININKU.”

Mano brolis kareivis Anta
nas rašo iš Kauno, kad mano 
jam siunčiamą “Darbininką” 

.gaunąs ir esąs labai linksmas 
iš jo. Taip-gi džiaugiasi, kad 
karininkai (oficieriai) gana 
maloniai apseina su kareiviais. 
Su kuriuo tik suseini kareiviu, 
tas džiaugiasi savo karininku.

Antras brolis Juozas rašo iš 
namų, Panevėžio apskr., Smil
gių vai., Taūkuočių kaimo, jog 
“Darbininką” gaunąs. Be to 
rašo, kad odos (skūros) pirk
ti sunku gauti, o jei ir gautum, 
tai baisiai augštos kainos. To
dėl išdirbą namie dėl naginių, 
pakinktų ir batų. Labai lau
kią manęs parvažiuojant ir tė
veliai iškeltų dideles sulauktu- 
ves, nes dabar ūkis stiprus. 
Bet kaip jis sugrįžęs iš Rusijos 
1918 m. iškariavęs keturis me
tus, tai pas tėvelius radęs tik 
avižinės duonos. Viską vokie
čiai buvo atėmę.

s - D. Antanavičius.

ĮSTABUS 8

WORCESTER, MASS.
Sausio 4 d. 1920 m. Šv. Var

do Jėzaus apvaikščiojo sukak
tuves 10-ties metų savo gyva
vimo. Iš ryto buvo atlaikytos 
šv. mišios už gyvus ir miru
sius minėtos draugijos narius 

. per kurias, visi nariai “in cor- 
pore” priėmė šv. Komuniją. 
Vakare-gi buvo surengtas gra
žus programas, šv. Kazimiero 
parapijnėje svetainėje. Pro
gramas buvo įvairus ir išmar
gintas prakalbomis, muzika ir 
dainomis. Vakaro vedėju bu
vo visiems Vorcesterio lietu
viams gerai žinomas tėvynai
nis, tautos veikėjas, draugi
jos'pirmini nkos ir rėmėjas p. 
Jonas P. Vaitkus. Kalbėjo uo
lus ir nenuilstantis tautos ir 
tėvynės Lietuvos mylėtojas, 
veikėjas ir rėmėjas gerb. kun. 
Julius Čaplikas* vietinės šv. 
Kaz. parapijos (vikaras) ka- 
mendorius. Antru kolbėtoju 
buvo vietinis klebonas, gerb. 
J. J. Jakaitis, uolus veikėjas 
Bažnyčios ir Tautos dirvoje. 
Abu kalbėtoju, tarp kitko, 
sveikino ir linkėjo draugijai 
geriausios kloties ir pasiseki-

boję. Šv. Vardo Jt dr-ja ir čia 
pridėjo savo plytelę. Išvardin
tai gimnazijai paaukavo ji $25 
iš savo kasos ir $10.35 surin
ko nuo narių (vardų aukotojų 
nesužinojau lig šiol). Iš viso 
tad pasidaro $35.35.

Lai gyvuoja šv. Var. J. Dr- 
ja, lai gyvuoja jos geri veikė
jai! Ji yra pavyzdžiu ne tik 
vietiniams lietuviams, bet ir 
visos Amerikos lietuvių drau
gijoms.

Paskutiniame susirinkime 
tapo išrinkta sekanti valdyba. 
Juoz. A. Šukys pirm., Jonas 
Žuromskas vice-pirm., Sim. 
Dubickas prot. rašt., Lazaus
kas fin. rašt., Sim. Grinkevi- 
čtus kasierius, Kaz. Zranickas 
ir Petr. Bargždžius ižd. glob. 
Knygų revizoriais yra sekanti 
nariai: V. . Mažiukna, Kaz. 
Kulišauskas ir N. Tereškevi- 
čius. L. P.

P. S. Šitoji savaitė yra 
tai T. Fondo laisvės savaitė 
Worcesteryj. Tad prie darbo 
visi kas tik gyvas ir kam rū
pi Tėvynė Lietuva! Tas-gi pri
valo rūpėti visiems—visiems ir 
dar kartą visiems!

ZELTING |

v*

i

L.

miaus gyveno Worcester’yj, 
Mass., o dabar nežinau kur.

Paieškau savo pusbrolių Ja- 
sauskių Petro ir Jokūbo, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Man- 
kūnų vai. 
jos. 
ter, Mass. 
kur.
kas žinote apie tas ypatas mel
džiu pranešti už ką būsiu dė
kingas.

Juozas Norusis, 
27 Star St., Ansonia, Conn.

., Girkalnių parapi- 
Pirmiau gyveno Worces- 

i., o dabar nežinau 
Prašau atsišaukti arba

i

(ŽILINSKAS) 
Instruktorius 

Dailės Dainavime. 
Taip-gi specialistas balso i; 

lavinime. a

Delei sutarčių kreipki- « 
tės šiuo adresu: «

Kambariai 326-7
Huntington Chambers I 

30 Huntington Avė., i:
^BOSTON, MASS. į 
į- Tel. Back Bay 6015-J. į 
C c

DIENŲ LAIKRODIS UŽ $8.95.
Tik pagalvok, šis puikus laikrodis eis per 

8 dienas su VIENU užsukimu. Tokiu budu su- 
čėdijama laikas ir prašalinama nesmagumai.

Jis puikiai padarytas, turi artistiškus pa
gražinimus, yra stiprus ir tvirtai padarytas. 
Ėjimas turi tikrus brangakmenis ir padarytas 
iš geriausio plieno ir nikelio, su patentuotu 
reguletoru. Tai dėlto jis laiko TIKRA. LAI
KĄ. šis laikrodis vartojamas žmonių, kuriems 
būtinai reikia nuolatai žinoti tikrą laiką. Gali 
pasitikėti tikru laiku, jei išbandysi šį NUO
STABŲ 8 DIENŲ LAIKRODĮ, kurį dabar mes 
parduodame tik už $8.95. Mes užtikriname 
kad jei jus mokėsite ir $18.00 už laikrodį, tai 
jus geresnio negausite ir nebusite labiau pa
tenkinti.

šis laikrodis gvarantuojamas 25 metams.
Pasinaudok proga pirm negu pervėlu, kol 

mes atiduodame už taip žemą kainą. Musų lai
krodis UŽGANĖDINS jus, sutaupys laiką ir 
pinigus.

Be to mes jums duosime, PAAUKSUOTĄ 
LAIKRODINI GRANDINEI.! ir ŠPILKĄ DEI. KAKLARYŠIO. TAS VISIŠ
KAI DYKAI: Jei orderiuosite du (2) laikrodžiu, tai mes jums duosime SPE
CIALIAI setą RANKOVGALIŲ SAGUTES.

Neatidėliok. Iškirpk šitą pagarsinimą, indėk tik $1.00 depozitu ir likusius 
užmokėsi gavęs siuntini. Tuoj rašyk*.

UNIVERSAL SŲPPLY COMPANY Dept. 100

1574 Milwaukee Avė., Chicago, UI.
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D. S. KUOPŲ VALDY
BOMS.

Nors rezultato balsavimo už 
pakėlimą mokesčių dar nepa- 
skelbėme, bet pranešam, kad 
pradedant sausio 1 d. 1920 m. 
kaip pasirodo iš prisiųstų jau 
balsavimo blanki) kiekvienas 
L. D. S. narys turi mokėti po 
35c. į mėnesį.

Beto, šiame mėnesyje kiek
vienas L. D. S. narys turi už
simokėti po 25c. į Streikierių 
Fondą.

Neužsimokėjusieji skaitysis 
suspenduotais.

A. F^Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

PRANEŠIMAS.
L. V. Connectieut Apskričio 

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

Pirm. B. P. Gauronskas.

L. D. S. KALENDORIUS
1920 Metam.s

Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

“Darbininkas,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį 

VLADĄ JAKĄ
37 Jefferson St., Cambridge, Mass. 

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

i

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Paieškau sesutės Marijonos 
Minialgytės, po vyru Alasevi- 
čienės. Paeina iš Kauno gub., 
Seredžiaus par., Bulvedaro 
dvaro. Pirmiau gyveno Wa- 
terbury, Ct., dabar nežinau 
kur.. Atsiliepk sesute arba kas 
žinot meldžiu pranešti šiuo ad
resu: ^įį

Ona Kvietkauskienė, 
Box 16, Gilbertville, Mass.

Paieškau tetos P. Kaklaus- 
kiutės, po vyru Kastrauskie- 
nės. Kauno rėd., Baptų vai., 
Berlainio kaimo. Keletas me
tą atgal gyveno Schenectady, 
N. Y. Turiu svarbų reikalą, 
praneškite arba atsišaukite.

P. Lukoševičiutė,
41 Capitol Avė., Hartford, Ct. 
(Nr. 7-8-9)

Paieškau savo sesers vaikų 
Mateušo ir Antano Dedalių. 
Paeina iš Kauno rėd., Ukmer
gės apskr., Sesikų parap., Be- 
lazarškių kaimo. Amerikoj gy
veno Pittsburgh, Pa, o dabar 
nežinau kur. Malonėkit atsi- 
šaukt patys ar kas kitas žinan
tis praneškit man, nes gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jų mo
tinos ir nuo brolio.

M. Slavas,
1431 N. 9 St., St. Louis, Mo.

Ieškau Mikolo Girniaus, kurs 
dirbo ant laivo. Kilęs Sere
džiaus miestelio, Kauno gub. 
Atsišaukti:

Tarnas Zalecki,
41—O St., So. Boston, Mass.

(Nr. 9-10-11)

Teatsišaukie P. L. Deltuva. 
Pirma gyveno Gardner, Mass. 
Turiu svarbų reikalą.

Adresas:
Jonas Ulickas,

P. 0. Box 694,
Elsworth, Pa.

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, III

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

Paieškau savo švogerio Pet
ro Vesieskio Kauno rėd., Ra
seinių apskr., vaisė, ir par. Aš 
gavau nuo tavo motinos laišką 
ir ji prašo manęs, kad aš nu
siųsčiau Tamstai. Jis pats ar 
kas kitas praneškite man. Pir-

..
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LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ
Pranešimas.

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

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

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

TeL S. B. 253-M.

TUOJAUS REIKALINGA
Dvi stenografės-knygvedės, lietuvaitės. Darbas 
lengvas, užmokestis gera.
Trys vaikinai mokanti lietuviškai ir angliškai 
prie ofiso darbo. Turi būti baigę High School 
arba kolegiją. Linkę prie biznio. Darbas su 
gražia ateičia. Gera alga.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

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.

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 
lietuvi. Patarnavimas visiems prielan
kus ir užsakymai išpildomi greitai ir 
teisingai. Adresas:

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

P. S. Nedaliomis pobažnytinėje sa
lėje. 295 St John St, New Haven, 
Conn.
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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. Uogintą iškeliavusį jau 
prieš 17 ar 18 m. Amerikon ir 
šiuomi pranešu, kad dėdė Ber
nardas papuolęs nelaisvėn į 
Vokietiją mirė. Ir senelis a. 
a. Alizaušas Uogintas 1918 m. 
rudenį pasimirė. Taipo-gi ir 
pusseserės Elzbietos Vaitekū- 
naitės noriu sužinoti. Antra
šas: Kaunas, Šančiai, Automo
bilių kuopa, Petras Bačkis. 
Arba tėvyškėn: Pasvalio aps., 
Joniškėlio vai., Gostonių sod., 
Stanislovui Bačkiui.

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.)*

PIRKITE PAS MUS.

Kadangi aš dirbu Roxbury 
Service Garage, pranešu, kad 
pas mus galima pirkti automo
bilių visokios rūšies: Fordų, 
Studebaker, Overland, Max- 
well ir kitokių. Mažai važinė
ti, parsiduoda pigiai. Parduo
dame ir naujus cherolette au- j 
tomobilius 5 pasažierių už 
$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)

LIETUVIS PIENININKAS.
Kam imti pieną iš žydų, ar 

negeriaus iš savo brolių lietu
vių? 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)

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ.

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

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

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

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

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? SAUK ŠIANDIE -

Teiephone S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass. 

OFISO 9-10 iš ryto, 
VALANDOS:

I |

• t

==a
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:

Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 Iki S vakaro
609 W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. - 
ITei 502 S. B.

j-. .

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefone So. Boston 441.
į Gyvenimo vieta: 256 3-rd St.

Tel. S. B. 1196-W.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

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

Tel. So. Boston, 2N 
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 

1:3O—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedėliomis 1 - 3 P. M.

u.

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pietų, 
nuo 7 Iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

f 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.

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

____ __ j

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 

iki 8 vai. vakare

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

Galima sasiialbrti ir lirtuvitabai 
Ofiso valandos:

Ryt iis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE — i !

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

sibodo, ateikite aš išegzamlnuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu sufirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminnoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga lfteg- 
zamlnuoju 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- 
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 sutaupįsl laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riausto gydytojaus '"prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta.
valandos.

aš sutelksiu patarimus tim
panai kinsi kančias. Jeigu 

Jei sergi, pasirūpink ge- 
bet visa- 

Nelaakite vienuoliktos
nes gali boti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
673 WASHINGTON-SL, (arti Boylaton St) BOSTON. MASS. 
Ofiao vaL: nuo 9 A. M. IM 8 P. M. NedMIomia nuo 10A.iki 2P.M.
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Bell Pbone Dickin»»n 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
3210 S. Broad St., PMaddpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NUelearis iki 4 nepUta.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafura sulaiką plsalra sUnki- 

izą, prašalina pleiskanas, nfeUJima 
odos galvos, angina slankus priduoda 
aaa J4aa reikalinga maiste.

Dermafuga padarys kad Jusž Plan
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Justi galvoje bus jn, pleis
kanom išnyks ant visados ir Plankai 
neslinrs daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pai
ls suvis dykai išbandymui saro pala.

Prisiųskite M e. įtampomis persima 
timo Ušu gausi išbandymai dešiuta 
Dermataros ir brošiūra.

ARGU. SF*teC1ALTlES CO.
BOX 8T. PHIUAOI1.PMIA. PA.




