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DEFENSYVĖ UNIJA PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
KONFERENCIJA PA

SIBAIGĖ.
Helsingfors, sausio 21. — 

Svarbiausiu dalyku konfe
rencijos atstovą Estonijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Lenki
jos yra tai nutarimas pa
skirti komisiją, kuri išdirb
tą pieną defensyvės unijos 
prieš bolševikus. Konferen-

cija tęsėsi ištisą savaitę ir 
pasibaigė šį vakarą.

Taikos klausimas su bol
ševikais nebuvo net disku- 
suojamas. Ar tas bus vėliau 
pakelta prigulės nuo pata
rimą alijantą, į kuriuos kon
ferencijoj dalyvavusieji, iš
skiriant gal Lietuvą, žiūri, 
kaipo į vadus.

Darbininku Reikalai.
POLICISTAI SUSTREI

KAVO.
Rockville Centre, L. I. — 

Šis 10.000 gvv. miestelis tu
rėjo 9 policistūs ir šeši iš ją 
sustreikavo. Sustreikavo 

nieko nepranešę policijos 
viršininkui. Inteikę reika
lavimą pakelti algas ant $15 
savaitėje metė darbą. Dabar 
jie gaudavo po $1.500 me
tuose.

ITALIJOJ STREIKAS.

Streikas Italijos geležin
kelininku įvyko, nors nepil
nai. Išėjo streikan 30 nuoš. 
darbininką. Bet traukiniai 
eina. Rymo policija uždrau
dė visokius susirinkimus. Į 
geležinkelią stotis nieko ne
leidžiama, l aip tik pasažie- 
riai.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

ORGANAS AMERIKOS 
R. K ŠV. 
DARBI

NINKŲ SĄ-GOS.

DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis
M p ta. m s
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

$4.00 
$5.00 
$5.00

-N

KAINA 5 CENTAI.

LENKAI GAUNA SIL
KIŲ.

Lenkijos valdžia gauna iš 
Norvegijos silkią ant kredi
to. Ima 200.000 tonų. Už 
tai turės užmokėti 28.000.- 
000 kronų.

• v

NELAISVI AI PALEI
DŽIAMI.

Vokietijos nelaisviai iš 
Francijos jau paleidžiami. Į 
Rouen atplaukė du vokiečių 
laivu jų paimti. Pirmu sy
kiu bus paimta 1500 žmo
nių.v

VOKIEČIAI JAU IŠSI
KRAUSTĖ Iš LIETU

VOS.
Sulyg gautos telefonogra

mos iš “Šaulią Sąjungos” vo
kiečiai 13 gruodžio lig 11 vai. 
ryto išėjo visi per Tauragę. 
Išeidami žvėriškai plėšė žudė 
paplentės gyventojus, atimda
mi kuo ne visus arklius, kiau
les, mėsą, drabužius, pinigus, 
sušerdami žmonią pašarą. Vie
name Nemakščią valsčiuje pa
daryta nuostolių daugiaus 
kaip ant 200.000 auksiną. Stul
giu ir Nemakščią valsčiuose 
nužudyta keliolika žmonią. Ją 
lavonai subadyti durtuvais, 
gįslos perpjautos, padai su
kruvinti. Sudeginta keletą na
mą ir vięnsėdiją.

Tauragėje vokiečią maj. Ro- 
senbaehas 13 gr. sakė savo ka
reiviams prakalbą, apgailes
taudamas, kad jiems prisieina 
trauktis iš Lietuvos ir Kuršo. 
Dabar jie pasiliksią Rytą Prū
suose, pavasary gi jiems bū
sią skirta nauja užduotis. Ma
joras pasisakė užstojąs savo 
asmenim už savuosius, kaltina
mus dėl plėšimą, ir perspėjo 
toliaus “būti doriems.”

Lietuvią valdžia turės dabar 
reikalauti per tarptautinę Tai
kos Komisiją atgrąžinti žmo-— i • v • i j di• vokiečių padarytus anos-

PANAIKINS BERA
ŠČIUS.

Rusijos bolševiką švieti
mo ministeris Lunačarski 
pienuoja įsteigti 30.000 mo
kyklą. Sako, kad per 2 ar 
3 metus Rusijoj neturi likti 
beraščių. Be to pienuojama 
visur pristeigti skaityklų.

AMBASADORIŲ KON
FERENCIJA.

Augščiausioji alijantą Ta
ryba Paryžiuje pabaigė sa
vo darbus seredoj ir vietoj 
Tarybos bus ambasadorių 
susirinkimas. Tasai susi
rinkimas prižiūrinės, kad 
taikos sutartys būtą pildo
mos ir išrišinės kitus klausi
mus taikos konferencijos 
nepabaigtus. Alijantą šalią 
ambasadorių susirinkimas į- 
vyks sausio 26. Svarbes
niems reikalams aptarti bus 
premierą suvažiavimas.v •

ČEKIJOS ARMIJA.
Čeko-Slovakijos karės mi

nisterija inešė bilią, kuriuo 
įvedama priverstinas karei
viavimas nuo 20 iki 30 metą 
amžiaus. Armijoj tarnavi
mas būtą 2 metu. Kasmet 
turėtą būt pašaukiama 150.- 
000 jaunikaičių.

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 galėtą nusiąsti saviemsiems 
ne tik dėl laišką, bet ir dides
nę sumą, pinigą vietoje.

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

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

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

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

K. J. Krušinskas,
456 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

tolius ir visus plėšiką vadus, 
pradedant nuo von der Golco 
ir Bermonto patraukti kariš- 
kajan teisman.

Legec-

NEIŠDUOS EX-KAI- 
ZERIO.

Holandijos valdžia rengia 
atsakymą alijantams į rei
kalavimą išduoti Vokietijos 
ex-kaizerį teismui. Kol kas 
nežinia koks bus atsakymas, 
bet spėjama, kad atsisakys 
išduoti. Holandijos laikra
ščiai priešingi išdavimui.

Australijoj prasidėjo ju
dėjimas už įvedimą 40 va
landą savaitės.

Vengrijoj laike raudono
jo teroro nugalabinta apie 
500 žmonią, o užviešpatavus 
baltajam terorui jau nuga
labinta tris syk tiek. Ali
jantą Augščiausioji Taryba 
užprotestavo prieš tuos ga- 
labinimus.

Kunigą permainos.
kas Petras, Ukmergės deko- 
nas, pal mosuojamas nuo savo 
pareigą nuo sausio 1920 m. 
Špakevičius Deonas, Kavars
ko klebonas, Ukmergės deko- 
nu. Jasienskis Povilas, kapel. 
2-jo pulko, paliuosuotas nuo 
savo pareigą, paskirtas vika
ru Vilkijom Mališauskis Juo
zapas, Vilkijos vikaras, kape- 
ionu 2-jo pulko. Beinoris Vin

centas, Tverą vikaras, Utenos 
vikaru. Mažeika Augustina*, 
Tverą altarista, skvriamas pil
dyti pareigas vikaro prie Tve
rą bažnyčios. Jankauskas Mar
tinas. Rokiškio klebonas, Šven- 
tybrastin kuratu. Labanaus
kas Ignotas, Šiaulią mokyklą 
kapelionas, Rokiškin klebonu. 
Vėgėlė Augus. Šventybrasties 
kuratas, Surveliškin klebonu. 
Prel. Januševičius, Šv. Trejy
bės klebonas, rektorių “Vy
tauto bažnyčios” Kaune. Bum- 
šas Bronislavas, karo kariška
sis kapelionas Kaune, artile
rijos kapelionu Panemunėn. 
Palubinskas Aut., didžiul. kar. 
kapelionas, rektorių Šv. Myko
lo bažnyčios Kaune. Sagintas 
Bened., šv. Trejybės vikaras, 
Kedainiuosna vikaru prie šv. 
Jurgio bažnyčios. Venckus Po
vilas, vikaras Kedainią šv. 
Jurgio bažnyčios, vikaru prie 
šv. Trejybės bažnyčios Kaune. 
Ignatavičius Stanisl., Vabal
ninką vikaras, Joniškėlin vika
ru. Laniauskas Juoz., Joniš
kėlio vikaras, Vabalninkuos- 
na vikaru.

ros. Tą koplyčią, kaip pasa
koja seni žmonės, statę ir ku
nigą prie jos užlaikę ponai Vil
eikai, valdovai Vilkiškią dva
ro. Ją giminė vėliau visai iš
nyko, o tasai dvaras perėjo į 
kitas rankas. Paskutinis savi
ninkas Vilkiškią dvaro buvo 
Jegerštotas. Uuo jo visą dva
rą atpirko prieš karą Vilkiškią 
kaimas. Prieš pirksiant dva
rą vilkiškiečiai įsižadėjo: jeigu 
jiems pasiseks pirkti Vilkiškią 
dvaras, tai koplyčios neapleis, 
o atsistatys ją. Tiktai vilkiš- 
kėnai tą dvarą nupirko ir da
bar jau vykdina savo apžadus. 
1919 metais vietoj senos ko
plyčios pradėjo statyti naują, 
gražią, medinę koplyčią 6 siek
sniais ilgio ir 4 sieksniais pol- 
čio. Šiemet jau padėjo gražus 
akmeninius pamatus, išvedė 
siena sir pastatė gegnes (kre
klas), taipogi išmūrijo var
tams šulus. Yra vilties kad 
jau ateinančią vasarą koplyčia 
bus visai užbaigta ir zomatas 
apie kapinyną bus užtvertas. 
Prie statymo šitos koplyčios 
prisideda ir Šaknią okolica. 
Darbams vesti, medžiagai teikr 
ti ir pinigams rinkti yra iš
rinktas komitetas, turian įiei- 
na Kaišedorią klebonas kun. 
Alponsas Varnas, Adomas 
Jakštą, StasyaRudis, Jonas 
.upčiūnas ir Motiejus Jakšta. 

Koplyčią stato meistras Juo
zas Skibickas labai sąžiningai 
ir gražiai. Dauguma žmonią iš 
tą kaimą savo darbu ir pini
gais noriai prisideda prie sta
tymo koplyčios, bet yra ir kie- 
tasprandžią, kurie nenori nie
ko duoti ir dirbti, jiems rodė- 
tą, kad viską kiti padarytą. 
Tad garbė uoliesiems, gėda ir 
papeikimas apsileidėliams ir 
šikštuoliams. Laukiame apsi
leidėlių pasitaisymo.

Yorke), yra surištas su anglą 
Lloyd banku, su Šveicarijos 
Francijos, Danijos, Amerikos 
didžiuliais bankais, todėl gali 
pinigus siuntinėt ir daryt ope
racijas plačiajame pasauly.

PAREMKIME NAUDINGĮ DARBI.
Gerb. kun. P. Saurusaitis tik 

ką sugrįžo iš Lietuvos. Ten 
pasimatė su svarbiausiais tau
tinio judėjimo vadais ir parsi
vežė įgaliojimą nuo kun. K. 01- 
šauskio Saulės Mokyklai auką 
parinkti ir nuo kun. Krupavi
čiaus Krikščionią Demokratą 
Partijai pašalpos ieškoti. Abu 
įgaliojimu turi ant rašto. Pasi
naudodamas tuom čia jau pa
sakė prakalbą So. Bostone ir 
surinko $39.22 Saulės Na
mams. Pinigai tapo išsiąsti T. 
Fondui. Kun. Saurusaitis ma
no ir po kitas kolonijas rinkti 
tam tikslui auką. Jo maršru
tą nebeužilgio bus pagarsinta 
laikraščiuose ir Gerbiamoji 

Į Visuomenė nuoširdžiai vra

Pašiaušė, Šiaulią apskr. Vo
kiečią plėšiką gauja, apie 10 
kareivią naktį iš 6 į 7 lapkri
čio š. m. užpuolė ant dvari
ninko Pašiaušės dvaro Karo
lio Oertelio, iždaužė langus, 
vieni sušoko butan, šaukdami: 
“kur ponas”?—Užklupę jį 
miegamajame kambaryje pa
liepė rankas pakelti aukštyn, 
—atėmė kišeninį laikrodėlį ir 
100 rublią. O kiti tuo tarpu 
paėmė visus (7) arklius, išjo
jo vieškeliu ant Šiaulią. , laikraščiuose ir

Visuomenė nuoširdžiai _
Ta pati vokiečią gauja, pa- kviečiama tą naudingą darbą 

kelyje—Tribuiku kaime, pus paremti, 
gvventoją Jokūbą Šimkaus iš- ,
aužusi kūtės duris išvedė pa- Saules Mokykla buvo atsira- 
skutinę kumelę, ir Vileikią duSĮ piniginiame krizyje. Jos 
<aime nuo ūkininko Kazio Ži- yrėjas, kum Pralotas K. 01- 
linskio irgi paėmė kumelę. jauskis telegramų saukėsi pa

galbos. Tautos Fondas, visa-
Sujudus jieškoti arkliai bu- jos atjaučiąs tokius reikalus, 

vo surasti jau net Kuršėnuose, geime nuskyrė 10,000 dol., ku- 
Ir už suradimą vokiečią žan- rįe greitu laiku tapo išsiąsti. 
darai išreikalavo net 2 tūks- Neperseniai kun. Olšauskis 
tančią rublių. O plėšikai lie- prisiuntė šitokį telegramą: 
ka nesugauti. “Dešimtį tūkstančių dol., Tau-

_________ tos Fondo išsiųstą per Šveica
riją ‘Saulės’ reikalams, aptu-

— Lietuvią Katalikių Mote
rą Draugija paėmė nuomon 
Liaudies Namus (Mapą g-vė N 
11) prieš rinką ir įtaisė čion 
viešbutį su labai patogiu už
važiuojamu kiemu, šiltomis 
arklvdėmis, nebrangiais nu- 
merais ir arbatine. Čia pat 
persikėlė ir L. K. Mot. D-jos 
sekretoriatas. Ją veda Sev. 
Paliulytė, kambarys N 20.

— Vaikelio Jėzaus Gai
lestingąją asmeną 
Draugija pagal šv. Vincento a 
Paulio įstatą įsikūrė prie Šv. 
Trejybės bažnyčios. D-jos tik
slas šelpti pavargėlius. Tam 
tikslui renkama aukos ir jos 
dalinama vargšams, kuriuos 
patikrina D-jos nariai. Pirma 
rinkliava po visą miestą buvo 
surengta 14 gruodžio.

t
i

rėjau. Ačiū už dovaną. ‘Sau
lė’ reikalinga pašalpos ir mal
dauja kitą 10,000 dol. antram- 
jam pusmečiui. Olšauskis.”

Besant kun. Siaurusaičiui 
Kaune, “Saulės” vedėjas ska
tino jį kiek galėdamas, kad į- 
judintą Amerikos visuomenę 
tai naudingai įstaigai kiek ga
lint aukoti. Kun. Siaurusaitis 
noriai apsiėmė ir prižadėjo 
tam darbui savo laiką ir svei
katą pašvęsti. Nuo visuome
nės tat priklauso, kad tą rei
kalą karštai parėmus.

Krikščionis Demokratai taip 
pat randasi opiame padėjime. 
Jie stato visas pastangas, kad 
Lietuvą padarius Krikščioniš
ka Respublika ir per spaudą . 
varo smarkią agitaciją, tečiau 
dėl lėšą stokos jų darbas nėra 
toks pasekmingas, kaip kad tu
rėtą būti. Ir ją akys įsmeigtos 
į Amerik. Kataliką visuomenę, 
kad iš ten kiek pašalpos susi
laukus. Kun. Siaurusaitis ir 
jiems apsiėmė lėšą parinkti. Jo 
surinktosios aukos bus siun
čiamos Lietuvon per Tautos 
Fondą. Priedermė mūsą aiš
ki—pasistengkime ją išpildy
ti.

Kun. K. Urbanavyčius,
T. F. Pirm.

Dūkštos apylinkes gyvento- ■
. ai išreiškia norą prigulėti prie jg LENKŲ BARBARŲ OKU

PANTŲ ŽVĖRIŠKOS DAR
BUOTĖS.

— Savo plėšimais, rekvizici
joms, nekaltą žmonią baisiais 
varginimais lenkai okupantai 
pagalios išvedė iš kantrybės ir 
tyliuosius Alovės, Nedzingės, 
Daugą ir Alytaus valsčiaus 
žmones, ir jie, surinkę dau
giau, kaip tūkstantį parašą, 
kreipėsi su prašymu į Lietuvos 
valdžią ir į anglą bei prancū
zą misijas Kaune, kad kaip 
nors juos kuogreičiau išliuo- 
suotą iš sužvėrėjusią gruobuo- 
nią vergijos.

— Prieš kelias dienas (apie 
15 d. gruodžio) lenkai okupan
tai suareštavo 28 kaimą Puns
ko valsčiaus šaltyšins ir išve
žė į Suvalkus kalėjiman dėlto, 
kad nesutiko prisiekti barba
rą užgrobiką valdžiai.

Mūsą žmonės priesaiką tei
singai laiko šventu daiktu. De
markacijos gi linija tik laiki
nai ir visi, kas žino geografi
ją ir iš prancūzą ir anglą, pa
matė jau, kad toji linija turi 
būti pakeista, jeigu nenorima

' sietuvos valstybės. Taipogi ir 
ritą aplinkinią valščią seni aus 
prigulėjusią prie Kuršo guber
nijos. Taip pasakoja lietuvią 
oreiviai grįžusieji nuo Dau
guvos fronto.

Rygos miestas atsisakė to
liaus šelpti lietuvią vaiki? prie
glaudą, kurioje yra su viršum 
100 vaiką, jeigu jie nebus už
rašyti Latvijos piliečiais. Kun. 
Jonas-Latvis lig šiol laikęs sa
vo globoje Rygos lietuvią na
šlaičius jieško dabar kokio 
dvarelio Lietuvoje, kur? gali
ma būtą paimti nuomon ir te
nai perkelti iš Rygos lietuvią 
vaiką prieglaudą.

— Saulės lioterijos bilietą 
traukimas bus 20 gruodžio 
“Saulės” namuose Žaliajame 
Kalne 10 vai. rytą. Taip pa
skelbė lioterijos Komisija.

SEMIONOV VALDYS 
SIBERIJĄ.

Gen. Semionov išleido pro- 
klemaciją kurioj skelbia, 
jog jis ima visą Siberijos 
valdžią į savo rankas. Sako, 
jog nežinia kur dingus Kol- 
čakui, jis privaląs tą dary
ti. Proklemacijoj atsišau
kia į visus kazoką atamanus 
ir kitus karvedžius jo klau- iš atstovą abiejų valstybių 
syti. ir Anglijos tarpininko.

Mirė: Skarupskas Juozapas, 
Surviliškio 45 m. klebonas, pa
simirė 3 gruod. Švarcvalde sa
natorijoje. Bytautas Juoz. 95 
metą, Žagarėje 10 gruod.

Latvija ir Estonija pave
dė rubežią klausimo išriši
mą komisijai, kuri susideda

Vilkiškiai. (Kaišedorią pa
rapijos). Vilkiškią kaimas 
gana didelis. Prie tam kaimui 
yra kapinynas ir sena medinė 
koplytėlė per usę į žemes su
smukus, o kapinynas be tvo-

— Prekybos Pramonės Ban
kas savo visuotiname ussirin- ' 
kime 12 gr. išrinko Tarybon: 
gyd. J. Alekną, S. Banaitį, J. 
Yčą, prel. K. Olšauskį, J. 
Šerną, A. Vosylių. Valdybon: 
Martyną Yčą, A. Prūsą, V. 
Petrulį. Revizijos Komisijon: 
d-rą Gaigalaitį, A. Maciejaus- 
ką, M. Malinauską. Bankas 
gerai plėtojas. Turi jau sky
rius: Vilniuje, Panevėžy, Šiau
liuose, Mariampolyje, Virba
lyje, mano ilgai netrukus ati
daryti skyrius: Liepojuje,
Klaipėdoje, Amerikoje (Ne.-.

N. Žagarė. 21, 22, 23 ir 24 
lapkričio bėgo betvarkėje vo
kiečiai kolčakininkai. Labai 
žmones apiplėšė, atėmė arklią, 
karvią, rūbą ir pinigą išplėšė. 
22 lapkričio 10 vokiečią baisiai 
sumušė sukruvino Senosios Ža
garės kleboną, atėmė jam vi
sus pinigus, rūbus, arklį, ra
tus, ant kurią sukrovė mantą Į lenkams gruoboniams padėti 
ir pabėgo Šakynos link, 
lės” progimnazijos IV klasės 
mokiniui Tamašauskui vokie- Į linkės žmonės į valias turėjo 
čiai susitikę nuvilko kailinius, progos patirti ant savo kailio 
kitiems batus atiminėjo. Daug lenką žvėriškumą. Uždaryta 
žmonią negrįžo iš padvadą, ki- Punske visos lietuvią kultūri- 
ti sugrįžo tiktai su botagais, nės įstaigos. Iš mokyklos suo- 
Vokiečiai traukėsi įbugę, su- lai net išvežti į lenkišką mo- 
mišę, lengva juos buvo vyti ir Ikvklą Smalėnuose.
nuginkluoti, tik deja nebuyo Po kaimus lenką kareiviai 
kam, latviai atsiviję iki Žaga- plėšikai šaudydami ir kankin- 
rės toliau nėjo, sako Santarvė darni žmones atiminėja valgo- 
neleidus. 1 gruodžio atkelia- mus daiktus ir rūbus. Kreivė- 
vo dainuodama į Žagarę lietu- ną kaimo Antanas Saviškas, 
vią kariuomenė. Žmonės suti
ko juos su džiaugsmo ašaro-1 
mis. Ūpas pakilo geriausias. 
Labai rūgojama ant Santar
vės, kuri nežinia delko ėmė 
lyg pataikauti vokiečiams. 
Kuomet lietuvius nuginkluoja 
ir žudo vokiečiai, tai Santar
vės misija žiūri šaltai, o kuo
met Lietuvos kariuomenė galė
tą vokiečius sumušti, tai misi
jos stabdo ir neduoda vokiečią 
sumušti—gailisi. Tegu plėšia 
dar per 2 savaiti, tas mat sve
timiems neskaudu.

(Kauno “Vienybė”)

“Sau- Į svetimą kraštą plėšti.
— Jau ir taip Punsko apie-

matęs, kaip jo kaimynus žvė
riškai plėšia, terorizuoja ir 
kankina, kuomet ir jį patį pa
našiai užpuolė, nepajėgė ken
tė,įimij pernešti ir išėjo iš pron
to.

Rekvizicijos daug baisesnės 
negu vokiečią okupacijos lai
ku. Kartais elgetiškai kiek už
moka, bet kas iš to, kad tą 
lenkiški? pinigą niekas neima.

Visus savo įsakymus ir ap
garsinimus skelbia vien lenką 
kalba, taip toli lietuvią tau
tiniu jausmą užgavime nebuvo 
nuėję nei vokiečiai.

Gelvonys (Širvintą aps.). 
Šis valsčius jau trečias mėnuo 
užimtas lenką kariuomenės. 
Viskas sunykę, apmirę, kur 
pirma kuone kiekviename di- 
delesniame kaime ar dvare bu
vo bepradedą steigtis liaudies 
mokyklą, lenkams užplūdus ir 
išvaikius mokytojus, jos liko 
uždengtos. Savo mokyklą len
kai neįsteigė, nes numanė, kad 
dėl žmonią įnirtimo jos liks 
tuščios. Tuo būdu gelvoniečiaž 
šiemet neturi kur savo vaiku- 
čią pramokyti. ,
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Pašušvio parapijoje 26 lap. 
atsitiko baisi nelaimė. Karei
vis bežiūrinėdamas savo šau
tuvą ėmė su juo taikint į ver
piančią toje pačioj gryčioje 
mergaitę, manydamas kad 
šautuvas neužtaisytas. Tikt 
staigu pasigirdo šūvis ir mer
gaitė krito ant vietos negyva. 
Mat šautuvo būta užtaisyta, o 
kareivio kvailo.

(Kauno “Laisvė”)

James M. Keyes 
Advokatas

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. 80. B08T0N 212 0B 80. B08T0N 800.
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kautis kurjeras iš Romos.
Paslaptam Končištorui pasi

baigus, Šv. Tėvas nuėjo į taip 
vadinamąją “Sosto” (trono) 
salę, ir tenai įteikė rokettą 
naujai apgarsytiems vysku
pams, esantiems Romoje, ku
rių buvo tik trįs, pasakęs jiems 
atsakančią prakalbą Tuom 
tarpu, atsakantis ceremonijų 
vedėjas kartu su Kardinolo 
Gasparri sekretoriumi leidosi 
miestan išvažiuoti naujiems 
kardinolams tam tikrus raštus, 
kas link jų įstatymo į bažny
čios kunigaikščių eilę.

Gavę raštus, naujieji kuni
gaikščiai, pradėjo priimdinėti 
taip vadinamas vizitas “di 
calore ’ ’ (karštas) —lietuviškai 
sakysim, pasveikinimus “ant 
tų pėdų.” Tos vizitus buvo da
romos 15 ir 16 gruod., rytme
tyje, tenai kur kas buvo apsi
stojęs.

Iš apgarsytųjų šitame Kon
čistore 28 vyskupų vienas tik 
turi sąryšį su Lietuva—andai 
gerai tenai žinomas, dalyvavu
sia Seinuose lenkų padarytose 
šunybėse, Seinų sufraganas 
J albrzykovskis.

Linkėjimai “di Calore” 
“Ant tų pėdų.”

Iš visų tų vizitų “di calore” 
čionai paminėsiu tik kardino
lus lenkus, nesą jie kitados tu
rėdavo įtekmę ir sąryšius su 
Lietuva

Anų laikų Lietuvos “prima- 
sas, ’ ’ Gniezno antvyskupis, 
Kardinolas Dalboras, ir buvu
sia Seinų vyskupijoj metropo
litą, Varšavos antvyskupis, 
Kardinolas Kakovskis, apsi
stoję Romoje “lenkų kolegijo
je,” ten pat per dvi dieni pri
imdinėjo, visus atėjusius jiems 
palinkėti.

Dar prieš atvežant Šv. Tėvo 
raštus, į lenkų kolegiją susi
rinko, kuone visa Romos Len
kija: lenkų ambasada su am
basadoriumi, sulenkėjusiu lie7 
tuviu Skirmuntu, pasiuntinys
tė prie Vatikano su savo vir
šininku prof. Kovalskiu ir tt. 

Atėjus galutinai iš Vatikano 
patvirtinimo laiškams, laišką 
antvvskupiui Kakovskiui vie
šai perskaitė lenkų ministeris 
prie Šv. Sosto, prof. Kovalskis, 
laišką į Kardinolą Dalborą 
skaitė viešai žemaitis, antvys
kupis Zaleskis, Antiokijos pa
triarka.

Ašen, kaipo Akademijos 
draugas, nuėjau palinkėti Kar
dinolui Kakovskiui ant ryto
jaus. Kadangi toj pat salėje 
būta ir Kardinolo Dalboro, to
dėl turėjome garbę palinkėti ir 
jam. Paskui pasirodė, kad tą 
pačią dieną tik kiek ankščiau 
ir Lietuvos atstovas, Kanau
ninkas Narjauskas, linkėjo 
Kard. Kakovskiui kaipo savo 
pažystamui.

Viešasis Končistoras.
Šisai Končistoras buvo atlai

kytas 18 gruodžio Vatikane. 
Kuomet tam tikroje salėje Šv. 
Tėvas, nuėjo nuo kėdės, ant 
kurios atnešta jį iškilmingai ir 
kuomet atsisėdo ant tam tik
rojo trono, naujai išrinktieji 
kardinolai paeiliui artinosi 
prie Benedikto XV trisyk pri
klaupiant, kiekvienas bučiavo 
ranką ir koją Šv. Tėvo ir tapo 
Jo pabučiuotas.

Šitai ceremonijai pasibaigus 
naujieji kardinolai ir vėl pa
eiliui artinosi prie Trono, ir 
kiekvienam patsai Šv. Tėvas 
uždėjo raudoną skrybėlę ant 
galvos. Po visam iškilmingai 
išnešus Šv. Tėvą iš salės visi 
kardinoali giedant, “Te 
Deum” nuėjo į Siksto koply
čią ir gulė kryžiumi, o Kardi
nolas dekanas, atskaitė dar at
sakančias maldas ant naujai 
išrinktųjų. Tuom ir užsibaigė 
viešasis Končistoras.

Išimant šitą Šv. Tėvo atlikta 
dar kitas paslaptas, Končisto
ras, kame Jo Šventenybė sulig 
papročio atliko apeigą “bur
nos uždarymo” naujasniems 
kardinolams, ką atliko Be
nediktas XV paskyrė dar 13 
naujų vyskupų kataliką pa
sauliui ir apgarsino 10 tų se
niau jo paties paskirtųjų, per 
breve t y. asmenišką Šv. Tė
vo įsakymą

Galutinai Jo Šventenybe už
movė žiedus naujiems kuni- 

jįus, į kurį jau pasiųstas atsa- gaikščiams ir paskyrė kiekvie-

PASTARASIS KONČISTO-
RAS IR NAUJIEJI 

KARDINOLAI.
Kas tai yra Končistoras?
Končistoras senovės prasmė

je buvo tai kambarys šaly baž
nyčios, kaine pirmininkaujant 
viskupui susirinkdavo kuni
gai aptarti svarbesnių bažny
čios reikalų ar paskirti atsa
kančias bausmes už šiokį ar to* 
kį prasikaltimą. Vėliau, šisai 
susirinkimas pradėjo ženklyti 
kurdipolą susirinkimus pirmi
ninkaujant popiežiams. Pat
sai žodis, (Consistorium) loty
niškai Consistoro (skait. Con- 
Čjstoro itališkai) yra labai se- 
uas, jisai buvo vartojamas dar 
-uiovės Romos imperijos ir 
ženklino senatą t y. valdono į- 
sakytąjį susirinkimą.
’ Popiežiai darydavo “cončis- 
torus’ ’netik Romoje bet ir 
>vetur-antai: Pijus VI. Pary
žiuje, Pijus IX Gaetoje (Ita
lių). Končistorai būdavo da
romi ne tik bažnyčios reika
luose, bet dar ir bažnytinės 
valstijos politikoje. Duokim, 
Popiežiaus Adriono IV su
šauktame Končistore 1159 me
tais Liaterano bazilikoje, buvo 
nuspręsta, kiek Ostijoj val
sčius turėjo pristatyti malkų 
Popiežiui, du kartu į metus: 
per Kalėdas ir per Velykas. 
Klemenso VII (1523-1534) su
šauktame Končistore, buvo 
prašalyta nuo sosto ir eksko
munikuota Joanna I, Neapo- 
įiaus karalienė. Popiežiaus 
Julijo II končistore, -504 me
tais, buvo priimta prisiega iš 
pasiuntimų Enriko VIII, Ang
lijos karaliaus, Martinas V 
(1417-1431) ar Bonifacas VIII 
(1294-1303) esą įvedę paprotį 
skirti Končistore kardinolus 
“in petto” (krutinėję), t. y. 
paskiriant juos bet negarsi
nant, taip kad jų vardus ži
nodavo tik Šventas Tėvas, 
kaip kad atsitiko nūnai su 
Kardinolu Bert ramu, kursai 
buvo paskirtas Končistore 
1916 m. ir apgarsytas vos nū
nai. Tokis paskirtasis in 
“petto,” skaitosi vyriausiu 
tarp paskiau paskirtųjų. Kon
čistorai būva paslėptieji ir 
viešieji.

Paslaptasis Končistoras 15 
gruod. Atėjus Šv. Tėvui 10 va
landoje rvtmetyj į tam tikrą 
salę kame būta susirinkusiųjų 
visų esančiųjų Romoje kardi
nolų visi kiti buvusieji tenai 
turėjo prasišalyti, sulig duoto
jo obalsio “extra-omnes” (ša
lin-visi).

Pasilikęs tik su kardinolais 
J. Šv. Benediktas XV, kreipė
si į juos trumpoje prakalboje, 
kurios turinys menama esąs la
bai svarbus, bet nebus apgar
sytas, kadangi Šventojo Tėvo 
tiesiog įsakyta laikyti paslap
tyje jo žodžius. Leonas XIII 
tankiai taip darydavo. Šitam 
popiežiui viešpataujant, atsiti
ko pii-mą kartą surišti kardi
nolus paslaptimi.

Prakalbą užbaigęs Šv. Tė
vas apgarsino naujus septynis 
kardinolas, kurių vyriausias 
pagal išrinkimą Breslavijos 
antvyskupis Adolfas Bertra- 
mas. Seniausias, sulig am- 
*78 aus, Saragocos (Spanijoje) 
antvyskupis Jonas Soldevila y 
Romeo, gimęs 1843 m., o jau
niausias—Gniezno antvysku
pis,Kardinolas Edmondas Dal- 
boras, gimusis 1869 m. Kiti ge
rokai jau apsenę—antai Kard. 
Kamassei, Jeruzalės patriarka 
gimęs 1843 m., Kard. Sitti— 
1846, Kard. Valfre di Bonzo— 
1853 kiti pačiam amžiaus tvir
tume, . kaip Kard. Kakovski ’s 
Varšavos antvyskupis, gimęs 
1869,—ar dar gerai pasiturįs 
kaip Kard. Bertramas, gimusis 
1859 m. •

Iš septynių naujai paskirtų
jų kardinolų—šešetą atvažiavo 
Roman priimti purpurą ir 
skrybėlę iš Šv. Tėvo rankų, ir 
tik spanų kardinolui bus nu
siųsti atsakantieji papuošalai, 
dėl to kad Saragocos antvys- 
kupiams . įteikia raudonąją 
skrvbėlę patsai ispanų kąra-
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nam atsakančią bažnyčią Ro
moje. Varšavos kardinolui 
Kakovskiui teko graži šv. Au
gustino bažnyčia, - o Gniezno 
kardinolui paskirta šv. Jono 
ad Portam Latinam, kurią val
dė ir atnaujino a. a Kelno kar
dinolas Hartmanas, ką Dallo- 
rą kaip jis man sakėsi yra į 
vyskupus įšventinęs. Visi nau
jai įstatytieji kardinolai turi 
pagarbas tik kardinolų-kuni- 
gų.

DARBININKAS----- —------- -------------_---------------------------------

Lenkų atstovas prie Vatikano 
pagerbimui busiamųjų bažny
čios kunigaikščių lenkų, 4 gr. 
savo vilioję padarė lenkams 
vakarėlį, pasikvietęs tik ką at
važiavusius Roman antvyskū- 
pius Kokovskį ir Dalborą o 
19 gr. iškėlė pietus naujiems 
kardinolams. Iškilmėje daly
vavo J. E. kardinolai: Vanu- 
tellis, Gasparri’s, Rossum ir

Tą pačią dieną 3Į po pietų 
naujieji kardinolai susirinko 
Vatikane pas kard. Gasparri. 
Iš kart nuėjo į taip vadinamą 
Matildos koplyčią, kame Šv. 
Tėvas įteikė jiems raudonus 
mozzetta (skait mocetta-trum- 
pas vyskupo ploščiukas) ir bi- 
rietą. Gavo juos naujieji kar
dinolai, pabučiavę Šv. Tėvui į 
ranką sėdosi paeiliui šalvp 
Trono.

Tik šit sulyg ceremoniario 
duotojo ženklo, visi kardinolai 
pakilo ir pusračiu stojo prieš 
Šv. Tėvą, ir staiga vyriausias 
iš naujai išrinktųjų, kardino
las Bertramas, italą kalboje, 
vardan savęs ir savo draugų 
prabilo1, dėkodamas Jo Šven
tenybei už suteiktąją visiems 
pagarbą.

Atsakydamas kardinolui Ber- 
tramui, Šv. Tėvas padėkojo vi
siems už išreikštąjį prielanku
mą ir toliau savo gražioj kal
boj artistiškai įpynė vardą 
kiekvieno iš naujai paskirtųjų, 
suteikęs kiekvienam asmeniš
kai gražų žodelį.

Iš šitos prakalbos pažymėti
ni žindžiai į kardinolą Valfre di 
Bonzo ir į lenkų kardinolus 
Kakovskį ir Dalborą Kaipo’ 
savo jaunųjų dienų mokslo 
draugui kardinolui Valfre di 
Bonzo Šv. Tėvas išreiškė pasi
gerėjimą, kad matęs jo darbą 
bažnyčios gerovei jo dienų 
saulėtekyj, yra labai užganė- 
dytas regėti jį šalyp savęs ir 
saulėleidyje. Kaip, sakė, bu- 
vova draugais, rytmetyje, taip 
turiva būti arti vienas kito ir 
vakarui besiartinant, kuris 
jau nebetoli. Tečiau kaip ta
vyje dar tavo gyvenimo rytme
tyje’ jau švietė pilnoji pietų 
saulutė, taip te jinai tau nenu
sileidžia neapšvietus bažnyčios 
tavaja šviesa. Galop Šv. Tė
vas tesikreipdamas į abudu 
lenkų kardinolu pasakė: Jud
viejų šviesa tenušviečia visą 
jūsų prisikėlusią tautą. Jud
viejų sulyginant jaunas amžis 
suteikia mums viltį ir tikybą, 
kad išsipildys mūsų pageidavi
mas juo labiau, kad mūsų o- 
menį stiprina tame regimoji 
Motinos Švenčiausios globa, 
suteiktoji Lenkijai, kas ge
riausia pasirodė Pijaus IX į- 
sakyme, kad viena iš žvakių, 
ką blizgėjo ant altoriaus die
noje kanonizacijos Šv. Jozafa- 
to, būtų laikoma lenkų kolegi
joje Romoje, kolei bus galima 
perkelti ją į Varšavą Lenkijai 
savo neprigulmvbę atgavus. 
Maža kieno tikėta tuomet į ši
tosios pranašystės įsikūnijimą. 
Šiandien gi 50 metų praėjus to
ji gražioji žvakė gali ištikrųjų 
būti perkelta į Varšavą, Len
kijon. .Tą nuvešite judu, lenkų 
kardinolu, taip ir tokiu būdu, 
kokis nurodys judviem gražes
niu ir pasakysite tenai, jog 
Šventasis Sostas, kuris visuo
met turėjo omenyje jūsų tau
tos likimą nūnai juo labiau 
džiaugiasi, jums liuosybę atga
vus, linkėdamas jums, kad 
jūsų tauta kas kart eitų į ar
timesnius sąryšius su Šv. Sos
tu. Judu gi savo naujoj pa
garboje, kurią judviem sutei
kėme, būsite ryšiu tosios vie
nybės. Mes gi, pakėlę judu į 
šitąją pagarbą iš atžvilgio ir 
į judviejų asmeniškus ir į jūsų 
tautos nuopelnus .linkime jud
viem ilgiausių metą, kaip Var
šavos ir Gniezno Vyskupijose, 
taip lyginai ir visoj Lenkijoje. 
Pijaus IX dovanotoji žvakė, 
tebus paveikslu tos šviesos, ku
ri nuo judviejų tepereina į vi
są šalį.

19 gruodžio naujieji kardi
nolai padarė vizitą Kardinolui 
Šventosios Kolegijos dekanui, 
kuriuo yra kard. Vincas Vanu- 
telli, seniausias iš Romos kar
dinolą, turįs jau 84 metus.

daugelis monsignorų, Vatika
no dvasiškių.

21 gr. naujiems kardinolams 
darė pietus Vatikane, kard. 
Gasparri. Būta senai kardino
lo Vanutellio, valstiją pasiun
tinių prie Šv. Sosto ir tarp ki
tų Rusijos ir Lenkijos nrinis- 
terių prie Vatikano.

Kun. K. Prapuolenis. 
Romoje, 23 gr., 1919.

Kokios vienybes mums reikia.
Kalbant apie vienybę, rei

kia pastebėti, kad ne tik mes 
lietuviai, bet ir kiekviena tau
ta turi kodidžiausius troški
mus gyventi santaikoj ir vie
nybėj, nes vienybė yra kiek
vienos tautos stiprybė ir išli
kimo išlyga. Pas mus lietuvius 
taipos-gi tas pats. Vienybės 
troškimas ir pas mus randasi. 
Trokšta tos vienybes mūsų in
teligentai, nori jos ir kodau- 
giausia pageidauja paprasti 
darbininkai. Vienijasi, spie
čiasi į būrius amatninkai, ver
telgos, pirkliai ir tt.

Deja tik žmonių pažvalgų 
skirtumas į visuomenės gyve
nimą neleidžia ir gal niekada 
neleis užviešpatauti žmonijos 
tarpe visuotinai vienybei. Prie 
visuotinos vienybės, sutartinu- 
mo kiekviename darbe, nepri
ėjo kitos daug kultūringesnės 
tautos, tai ir mes negalime no
rėti negalimo. Žmonių mintys 
yra pasidalinę į skaitlingus 
krypsnius. Kas vieniems atro
do gražu, malonu, šventa, tą 
kiti skaito bereikalingu, nudė
vėtu, smerktinu. Vieni mūs 
suklaupę meldžiasi prie savo 
Augščiausiojo Tėvo, kiti-gi 
vėl kur susirinkę tuo pačiu 
laiku tyčiojasi, keikia, blevyz
goja, tariasi, galvoja kaip 
greičiau atitraukti žmones 
nuo tikybos, kaip greičiau pa
naikinti tuos “prietarus.”

Partijinės ir tikybinės ko
vos mes nepanaikinsime. Ta 
kova prasidėjo nuo tada, kada 
žmogus pradėjo protauti ir 
baigsis tada, kada žmogus ne
teks tos dovanos. Užtai su 
partijiniais ir tikybos priešais 
mums katalikams nėra jokio 
išrokavimo eiti į kokią nors 
vienybę kultūros darbe.

Partijinę kovą mes laimėsi
me sueidami į artimesnę savy- 
tarpinę vienybę. Ingvdami 
daugiau mokslo ir apšvietos. 
Mūsų liaudis tos tarpusavinės 
vienybės ištroškusi ir dažnai 
visokių gudrių laisvamanių a- 
gitatorių kurstoma bei vilioja
ma sueina į srovinę vienybę 
neva tautos darbe. Tą “tau
tos” darbą bedirbant, katali
kai nei nepasijunta kaip tie 
sandariečiai, laisvamaniai tą 
“bepartvvį” darbą panau
doja savo liberališkiems tiks
lams, savo srovės kreditą pa
kelti. Dažniausia sueinama į 
srovinę vienybę tokiose koloni
jose, kur katalikų susiprati
mas mažai pakilęs. Ar berei
kia, kad kas didesnę klaidą 
padarytų kaip tų kolonijų lie
tuviai katalikai, kurie patys 
neturėdami tinkamų gabių va
dų, eina į vienybę su savo sro
viniais priešais. Tokiose kolo
nijose kiek teko patirti ir ma
tyti kur katalikai dirba visur 
išvieno su savo sroviniais prie
šais, katalikai kas jie nebūtų, 
dažniausia esti laisvamanių 
pastumdėliais.

Ar didesnę naudą neša tėvy
nei ten, kur katalikai dirba 
išvien su savo sroviniais prie
šais aukų rinkimo darbe? Pa
sirodo, kad ne. Žinau vieną 
tokią koloniją, kur anot jų, 
aukų rinkimo Lietuvai darbas 
buvo varomas bendrai nuo pat 
pradžios karės iki dabarties. 
Kaip tyčia toji kolonija, ne
žiūrint ten gana didelio skai
čiaus lietuvių visai mažiai au
kų tesurinko. Mažiau, negu 
kaimyniškos kolonijos, kur tų 
“vienybių” nebuvo ir kur 
daug mažiau lietuvių tegyve
na. Ir šiaip kitose mažesnėse 
kolonijose, kur aukų rinkimo

VIENINTELĖ Krikščio- 
nių Darbininkų Organizaci- jaus prisirašyk arba klausk 
ja Amerikoje Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga!

• w

dabas buvo varomas atskirai 
“partyviškai” kur kas aukų 
daugiaus surinko. Bet mano 
pasiryžimas čia ne apie aukų 
rinkimą kalbėti. Auką rinki
mą priminiau tik dėlto, kad 
parodyti, jog šiandieninei par- 
tijinei kovai augštai pakilus 
esant, nėra išrokavimo, nei 
naudos eiti į “vienybę” su sa
vo sroviniais priešais, kad ir 
aukų rinkimo darbe. Vieny
bė mums begalo reikalinga, bet 
pirmučiausia mums ta vienybė 
ir tvirtas susiorganizavimas 
reikalingas katalikų pačią tar
pe. Katalikų yra didelė di
džiuma, bet ta didžiuma dar 
šiandiena nėra ant tiek suor
ganizuota kaip turėtų būti. Nė
ra ant tiek disciplinuota, kad 
galėtų drąsiai stoti kultūros 
kovon su katalikystės priešais. 
Netvirtai organizuota, nedisci
plinuota didžiuma, lengvai ga
li įveikti tvirtai organizuotą, 
disciplinuotą priešo saujalę. 
Šiemetiniai didžiausi mūs dar
bų uždaviniai turėtų būti šie: 
Tvirtas stiprus susiorganiza
vimas katalikų veikėją, drau
gijų, kuopų, ratelių, kliubų į 
katalikų vienybes, į tvirtą ne
pajudinamą kūną, kuris jokių 
pavojų neatbotų. Antras daik
tas yra išplatinimas pilnoje 
platybėje savos katalikiškos 
spaudos, apie kurią vėliaus 
pakalbėsiu.

Kad tą tikslą atsiekus, kad 
tą didelį žingsnį pavarius pir
myn, kitokio išėjimo ir vais
tų nėra, kaip tik, mesti į ša
lį vįsus savytarpinius nesuti
kimus kaip inteligentams, taip 
ir prastiems darbininkams ko
lonijų vadams katalikams ir 
pečius surėmus, stumti tą or
ganizacinį ir katalikiškos 
spaudos platinimo darbą pir
myn. Jau pereitą metą pada
ryta nutarimas visas katalikiš
kas dr-jas, ratelius, kliubus, 
sutraukti prie L. R. K. Fede
racijos, tveriant po kolonijas 
iš katalikiškų dr-jų ir kuopi} 
Katalikų Vienybes, Centrus.

Ko laukiame? Kam ginčy
tis už konstitucijas, kada dirb
ti reikia? Jokia konstitucija 
nėra tobula, kiekviena taiso
ma laikui bėgant. Taisysime 
ir mes Federacijos konstituci
ją pagal reikalą. Bet dabar 
dėl jos netobulybių neatidėlio
kime darbo. Aš pats jokiu 
būdu nesutikčiau su kaikuriais 
Federacijos konstitucijoje iš
sireiškimais, ji yra taisytina ir 
pataisysime vėliau.

Antra, kam Federacijos kon
stitucijos komisijai ginčytis? 
Kam niekinti, pajuokti žmogų, 
kurs to paties darbo trokšta. 
Bežiūrint kįla klausimas ar čia 
realis darbas daugiau rūpi ar 
savasai “aš”? Palikime tą 
savąjį “aš” liberalų, socialis
tų ir komunistą partijoms, o 
griebkimės tikrojo darbo. Iš
aiškinkime, nurodykime savo 
broliams katalikams vergau
jantiems laisvamanybei ją 
klaidas, ištraukime iš liberalą 
nagų katalikiškas dr-jas, ne
duokime daugiaus laisvama
niškai spaudai tukti iš katali
kiškų centų ir dolerių. Apva
lykime parapiją komitetus nuo 
liberailškos globos, kur tas y- 
ra atsitikę. Darbo užteks vi
siems tik dirbkime. Lai šiais 
metais nesiranda vietos mūsą 
tarpe ginčams. Lai užima, lai 
užviešpatauja kataliką tarpe 
vietoje ginčų darbas ir vieny
bė.

NEUOSKIE BROLELI!
Neliūskie broleli, 4 
Neliūsk neraudokie,

Nors žūsta mūs draugai, tėvynė j ’ naktis. 
Vienok bekankintie 
Taip save perstokie,—

Ant mūsų šalelės, vėl diena nušvis.

• Nutils velei baisus 
Viesulų siautimas,

Sugrįš vėl broleliai, kur liko tėvai.
Sugrįš ir sesytės;
Sugrįš vėl jaunimas,—

Ir užtraukę giesmę—dainuos griaudingai. 
Tėvyčius besveikįs 
Sugrįžę sūneliai

Išlikę dar gyvi nuo lauko mirties; 
Mylimas mergeles 
Bekalbįs berneliai

Ir liesis jausmingi žodeliai širdies.

Saulutė kas rytą 
Betekės maloniai

O mėnulis naktį—meiliai šypsos; 
Bus pilnos ten pievos 
Pakalnės ir 'kloniai

Žydinčių žolynų ir aido dainos... 
Dui-cin-šan.

Gurktianiškis.

KLAUSYK?!
(Is Michailovo.)

Nors tvirta ir aukšta čia tvora aplink 
Ir vartai užtverti kietai;
Nors sargų tvdus žvilgėsis sutink
Ir švaistos jų nuogi štikai.
Nors sargų atvdus žvilgėsis sutink 
O sarge tu čia neužmigk!
Netikėk ramybei tamsybės naktinės

— Klausyk!..
Nei dienos nei mėnesiai—ilgieji metai— 
Kalėjime teistas kentėt!
O vargše tu širdie—ko plaki iš lėto,—
Ko laisvės tau šiandien norėt ?!..
— Čia kulka, durtuvas, čia valia, “šventoji”—
— Ei!.., tamsi naktis,—užmigdyk!..
Ar uždanga būsi tu man prigimtoji

— Sakyk ?!..
t Gurklianiškis.

VERČIAU DABAR.
Paplynių Bebrylis norėjo savo sūnui pavesti ūkę, ir jį 

apipačiuoti.
Kas-žin kas iš kaimynų patarė Bebryliui kad dar sūnus 

esąs per jaunas apsivesti. Kad dar tėvas laikytą kelis metus 
savo globoje.

Atsidusęs, gailingai Bebrylis atsakė:
. — Ne. Tegul verčiau dabar jaunas apsiveda, nes kaip

pareis į protą tad ir pats nenorės apsivesti.
— Tai kodėl pats apsivedęs gyvenai? Viens iš kaimyną 

paklausė.
— Manę ir jauną kvailu būvantį apipačiavo. Juk ne ką 

turėjau daryti.
J. V. Kovas.

PLAKTUKAS IR VINIS.
Vinis labai išmetinėjo plaktukui, kad jis perskaudžiai 

ją muša, sako:
— Taip jau tu, be pasigailėjimo skaudžiai plaki, kad 

net mano visa galvelė atplušijo. Kam-gi tau taip skaudžiai 
plakti ?

Man ir tas pats mieris. — Atsako plaktukas. — Ir ma
no galva iki valių prisidaužo jus bekalant. Kaip aš būčia 
laimingas, kad jūsų visai ant žemės nebūtų, nors mano gal
velė pasilsėtų.

Abudu nepermato, kad kiekvienas turi savo užsiėmimus. 
Juk visiems dirbti reikia. Kiekvienas už sau tinkamą darbą 
atsako.

J. V. Kovas.

Volungis.

jos? Jeigu ne, tai tuo-

platesnių informaciją iš 
Centro arba iš vietos L. D. 

Ar Tamista priguli prie S. kuopos valdybos ir narių.

ERELIS IR KURMIS.
Sakmė—K. Svogūno. 

Scenai parengė J. V. KOVAS.
Veikianti Asmens:

KALBĖTOJAS.—Gali būt vaikins arba mergina. 
ERELIS.—Diesnis vaikinas.
KURMIS.—Mažesnis vaikinas.

(Vieta: Laukas arba kiemas). 
KALBĖTOJAS. Čia matom mes kurmį ir arą

Abudu nelabystes daro:
Viens pievas pavasarį knisą 
Kits rudenyje žąsis gaudo. 
Ir dar skundžias ant viens kito.

ERELIS. Koks niekšas tas kurmis: jis viso tik žino
Sau žemėje rausties ir rausties.
Jam rūpi tik pilvas. Vargiai jį gaivino 
Nors kartą troškimai tikslų augštesniųjų— 
Nskristi padangėn, prie saulės ten glausties, 
Tai plaukiot mėlynėj dausų slaptingųjų. 

KALBĖTOJAS. Akyvaizdoj kurmio taip va prakalbėjo 
Paukštijos valdovas erelis garsus.
Ir žvirbliai, ir kurkęs, ir varnos girdėjo,
Ir vienu balsu štai visi suklegėjo: 

KURMIS. Tiesa, tiesą aš-gi gyvūnas tamsus! 
KALBĖTOJAS. Atsiliepė kurmis, drebėdams it lapas. 
KURMIS. Paukštijos valdove! Nepykie už žod.—

Augšti tavo iekiai, baisus vienok snapaą 
O savo darbais tu man mintį paduodi, 
Jog mudviejų siekiai arti, giminingi: 
Aš žemėje ieškau trandžių, kirminą, 
O tu juk ieškai po orą auką kruviną...

KALBĖTOJAS. Aras susigėdęs nosį nuleido.
Mat, tie pat darbai ir jo reiškias ant veido.
Iš čia imkim mokslą gal bus mums naudinga. 
— Jei kaltas jau beturtis, tai kalti ir turtingi. 

(Kloniojas i visi trys publikai)
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Musų korespondentai.
Vargas yra su mūsų kores

pondentais, bet gal dar dides
nis vargas reikia perkentėti 
patiems korespondentams be
siklausant visokių išmetinėji
mų ir prikaišiojimų. Kada pa
imi į rankas mūs lietuviškų 
laikraštį, tai ar viename ar ki- 
ttrųe, tuojaus surandi nema
žai korespondencijų iš lietuvių 
gyvenimo. O “Darbininkas” 
ypač pasižymi korespondenci
jų gausumu. Tose korespon
dencijose aprašomi yra' lietu
vių veikimai, darbai ir šiaip 
svarbesnieji nuotikiai. Jas be
skaitydamas ir sekdamas, žmo
gus pilnai gali susipažinti su 
visomis lietuvių kolonijomis, 
jų veikėjais ir tt. Visai neva
žinėjęs ir nei cento nepralei- 
dęs. Atimk gi iš lietuvių lai
kraščių visas korespondenci
jas, tai visas lietuvių gyveni
mas pasiliks lig apmiręs, be 
gyvybės. O kaip svarbios da
lies laikraštis netektų, negau
damas korespondencijų. Ne 
Adenas pamanytų ir pasakytų, 
kad Amerikos lietuviai jau į 
grabų žengia. Geriausieji nau- 
dingiausieji užmanymai daž
nai nedasiektų savo tikslo vien 
dėl nepatekimo laikraštin. Lie
tuvių kolonijų veikimų žinotu
me, tik tų iš kur lietuvių lai
kraščiai išeidinėja ir kurias 
patys redaktoriai aprašinėtų. 
Matote, kaip daug patarnauja 
lietuvių laikraštijai tie, kurie 
korespondencijas rašo. Kores
pondencijos kiekvienam laik
raščiui yra būtinai reikalingos, 
ale vargas su daugeliu mūsų 
korespondentų.

Kiekviename mūsų lietuvių 
laikraštyje, kuriame tik nepa
žvelgsi, pamatysi nemažai ko
respondencijų ir prieš tas ko
respondencijas protestų, paste
bėjimų, atitaisymų, atšauki
mų, apmelavimų, apšmeiži
mų ir dar kitokiais vardais už
vardintų t tas korespondenci
jas atsakymų.

Su svetimtaučių laikraščiais 
ir jų korespondentais yra kas 
kita. Pas juos visi dienraščiai 
yra užpildyti vien korespon
dencijomis ir telegramais. Bet 
tų pataisymų, atitaisymų, pa
stebėjimų beveik visai' nėra. 
Jei ir yra, tai labai retkar
čiais. Delko pas mus lietuvių 
laikraščiai vien pataisymais 
korespondencijų užpildyti 1 Ne
jaugi lietuvių laikraščių ko
respondentai yra neišmanė
liais, kad negali parašyti tik
ros teisybės, kad visokioms 
draugijoms ar šiaip jau žmone- 
liams nereikėtų savo galvas 
kvaršinti tų neteisingųjų ko- 
respondencijų pataisymui? Tie 
visoki pataisymai, atitaisymai 
ir korespondencijų taisytojai, 
labai žemina laikraštį, gadina 
ūpų korespondentų, redaktorių 
ir abelnai visų to laikraščio 
skaitytojų. Tie visokie atitai- 
sytojai ir pataisytojai, tankiai 
nei žinoti nežino, nei suprati
mo to neturi, kiek jie su savo 
pataisymais pridaro nesmagu
mų kitiems. Ale to atitaisymo 
visi nori. Gal daugiausia no
ri dėlto, kad žino, jog tas ko- 
respondeneijas parašė lietuvis 
korespondentas. O į lietuvį 
korespondentų kaž-kodel mūsų 
žmonės vis įpratę žiūrėti su ko- 
kino tai nepasitikėjimu.

Svetimtaučių ir mūsų kores
pondencijos.

Jei mes paimsime, kad ir 
šioj šalyj leidžiamų kokį nors 
svetimtaučių dienraštį ir pra
dėsime lyginti teisingumų ja
me tilpstančių korespondenci
jų su mūsų lietuvių (krikščio
nių demokratų) laikraščio ko
respondencijomis, tai pamaty
sim, kad lietuviško laikraščio 
korespondencija, kurių pripa
žinsime už neteisingiausių, 
dažnai bus teisingesnė už sve
timtaučių laikraščio teisin- 
giausiųjų. Vienok svetimtau
čių dienraščiuose tų pataisy
mų nėra. Dažnai pasitaiko 
matyti, kad , svetimtautis ko
respondentas, aprašo kokį nors 
lietuvių nuotikį ir aprašyda

mas tankiai padaro iš nebūtų 
dalykų būtus arba iš būtų ne
būtus. Lietuvis perskaitęs tų 
korespondencijų, pakrapšto 
pakaušį, jei negerai apie jį pa
rašyta, o jei gerai—nusišyp
so ir sako: turbūt taip ir at
rodė, kad taip parašyta. Bet 
tegul pabando tų patį dalykų 
taip kvailai aprašyt mūsų lie
tuvis korespondentas. Tai ne 
tik pavieniai, bet ir visos to 
miesto lietuviškos dr-jos ar jų 
valdybos subrus protestuoti 
prieš tų korespondentų. Ale 
dar to neužteks. Protestus pra
dės gaminti prieš laikraštį, net 
jo redaktorių ir net patį laik
raštį ims boikotuoti.

Kodėl pas mus taip yra?
Priežasčitj ir atsakymų ko

dėl taip yra, būtų galima su
rasti daug, bet nesigilinant, 
pabriešiu keletu paviršutinių.

1) Reikia pripažinti, kad 
mūsų lietuviški laikraščiai 
daugiau yra leidžiami remian
tis ant idėjinio pamato nei 
kaip bizniškojo. Tas idėjinis 
įsitikrinimas gal ir verčia mū
sų korespondentus rašyti pra
tiesiančiai savo koresponden
cijas, kų svetimtaučių kores
pondentas dirbdamas už pini
gus ir jo laikraštis leidžiamas 
daugiausia biznio reikalams, 
abudu padaro liuosu.

2) Tai mūsų žmonių perma- 
žas supratimas apie patį laik
raštį, jo vertę, tvarkymų ir tt.

Kad geriaus suprasti, pa
duosiu keletu pavyzdžių, ku
riuos teko girdėti ir patirti. 
Būnant man viename susirin
kime, teko girdėti ir matyti 
kaip beveik visi dr-jos nariai 
(kitiems nenorint ginčytis), 
nutarė užprotestuoti prieš vie
no laikraščio iš jų miesto til
pusių korespondencijų. Ne tik 
užprotestuoti prieš tą kores
pondentų, bet nutarta parašy
ti pastabų ir pačiam redakto
riui, kad jis tokių kvailų ko
respondencijų daugiaus nedė
tų. Tik nutarėjams neatsira
dus iš jų tarpo1 kuris mokėtų 
tų protestų ir pastabų parašyti, 
o rašėjui, kuris buvo apsiėmęs 
parašyti, atsisakius redakto
riui pastabų rašyti, likosi pa
rašytas tik vien protestas be 
redaktoriui pastabos.

Kas buvo do klaida dėl ku
rios susirinkimas nutarė pro
testuoti ir pastabų rašyti? Bu
vo taip: Vienas koresponden
tas, aprašydamas mass-mitin- 
gą padarė klaidų. Vietoj pa
sakius, kad tūla ypata paėjus 
į priešakį publikos prabylo, 
korespondento parašyta, kad 
pasilipęs ant pagrindų praby
lo. Kaip matome, klaida ko
respondento ištikrųjų padary
ta buvo, bet ji nei kada nebu
vo tokia, kad reikėtų atitaisy
ti ar net susirinkimui nutarti 
pataisyti ir net redaktoriui pa
stabų parašyti, kad jis pana
šių korespondencijų daugiau 
nedėtų. .Taipos-gi teko sužino
ti kaip viena dr-jos valdyba 
rašė vienam lietuvių laikra
ščiui net kelius protestus ir 
Taikraščiui atsisakius talpinti, 
pradėjo net boikotų platinti į- 
kalbinėdami, kad to laikraščio 
niekas nepirktų dėlto, kad jis 
jų protestų atsisakęs talpinti.

Tų visų protestų iššaukė ir 
vertė tiek daug rašyti, kar- 
ščiuoties ir protestuoti vienas 
tik valdybos klaidingai su
prastas žodis. Koresponden
tas rašydamas korespondenci
jų parašė žodį “paliuosavo.” 
Valdyba-gi įsivaizdino ir pilnų 
persitikrinimų nežinia iš kur 
įgavo, kad žodis paliuosavo 
reiškia tų patį kų ir išbraukė, 
arba taip sakant valdyba pil
nai suprato, kad paliuosavo ir 
išbraukė yra tas vienas žodis ir 
tų pačių reikšmę turi. Kiek
vienas gali suprasti, kad val
dyba sulyginus tuos du skir
tingu žodžiu į vienų, neapsa
komai klydo. Klydo tai klydo, 
tų kiekvienas gali suprasti, su
prato ir to laikraščio redakci
ja, už tai jos protesto netal-

Gurklianiškis.

AR ATMENI SESYTE?!
Ar atmeni sesute
Tųjų savo gimtinę,
Sukrypusių grinčiutę,
Stogų senų, šiaudinį? 

Kame močiutė tavo 
Mažų tave augino.— 
Supę lopšyj’, dainavo, 
Džiaugsmu save ramino.

Ar atmeni sesyte
Savo skaisčių vaikystę ?
Lig aušrų gražiam ryte
Kuomet pradeda švisti. 

Taip ir tavo dienelės 
Buvo nekaltos, dailios, 
Kaipo žalios pievelės 
Vainikų pirmos eilės.—

Ar atmeni sesute „
Mamytės tų darželį?
Tankių rūtų, žaliutę,
Roželę pas langelį?..

Kuomet tu rūtų skynei 
Baltoms tyroms rankytėms 
Ir vainikėlį pynei— 
Nešiojai ant galvytės.—

Jei atmeni sesute
Rytų savo jaunystės,
Tų žydinčių saulutę
Pirmos blaivios draugystės.— 

Ir varge, tu, atminkie,— 
Jauna mano sesyte!— 
Rūtelę vis auginkie 
Ir puoškie sau galvytę.

Dui-cin-šan.

pino, bet kiek nesmagumij ir 
gal skriaudos padarė redakci
jai ir laikraščiui negeras žinias 
platindama, tai tikiuosi, kad to 
minėta valdyba nežino. Nors 
niekada nemanau, kad būti
nai visos korespondencijos y- 
ra teisingos ir kad korespon
dentai niekada klaidi} nepada
ro, bet šiek-tiek patyrinėjus, 
pasirodo, dažniaus klaidą da
ro protestuotojai ar visokie a- 
titaisytojai, negu patys kores
pondentai. Labai man metės 
į akį nesenai tūpusis “Garse” 
Broklyno chorų valdybų pro
testas prieš tame pat laikraš
tyje tilpusią korespondenciją 
aprašiusio K. Strumskio su sa
vo choru dalyvavimą New 
Yorke kokiam ten pasirody
me. Nebuvęs tame koncerte 
berods nieko negalėčiau nei 
pasakyti. Vienok nors ir ne
buvęs galiu pripažinti, kad ko
respondentas aprašydamas 
Strumskio koncertą nedarė 
tiek klaidos kiek chorų valdy
bos protestuodamos. Kaip 
minėjau, kad aš ten nebuvau, 
bet buvo keletas iš mūsų kolo
nijos ten nuvažiavusių ir pa
grįžę kaip tik visa taip išpa
sakojo ką paskum ir pačių ko
respondentas aprašė. Na tai 
ar-gi galima pykti ant kores
pondento, kad jis taip apra
šė kaip jis dalyką matė ir su
prato, o suprato taip kaip ir 
daugelis iš publikos panašiai 
suprato. Vienas tik išėjimas 
mūsų korespondentams būtų 
galima padaryti, kad neduoti 
progos protestų rašėjams savo 
plunksnos lavinti protestų ga
minime, tai rašyti korespon
dencijas labai trumpai ir be jo
kių išvedžiojimų. Gal būtų ge
riaus apie peikiamus arba ne
turinčius pagyrimo vertės da
lykus visai užtylėti ir tuomi 
duoti suprasti, kad jų rengi
mai ar pasirodymai neturėjo 
vertės ir už tai neminėtini.

V—is.
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PIRM. — T. AimenskienA,
21 Story St.,

VICE-PIRM. — A CyfiuvienA 
377A Broadway,

FIN. RAST. — O. KašėėiutA 
259 Athena Street.

PROT. RAST. — M Markuniutė 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

KASOS GLOBĖJOS —

M KilmoniutA 249 River Str., 
Mattapan, Maaa.

J. PečiukoniutA 190 Kneelanc 
Str., Boston, Maaa.

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė 
135 C Str.

ANT MARIŲ ORO.
Dialogas.

R a u 1 a s (susitikęs). Na, 
Simai, taip sau gražiai vaik
ščioji, tarsi nuo visokių kliū
čių liuosas.

Simas. Pradėjau nieko 
nepaisyti. Ar vargai ar links
mybės, metu viską į šalį.

R a u 1 a s. Gal jau moteris 
pasveiko ?

Simas. Kur čia tau pa
sveiks. Kuo tolyn, tai tarsi 
liga lenda gilyn.

R a u 1 a s. Pasitardyk su 
geru gydytoju, gal šiek tiek ją 
atgriebtų.

Simas. Buvau aną die
ną.

R a u 1 a s. Na. o ką?
Simas. Gydytojas nuro

dė, kad jai reikia išvažiuoti 
ant marių oro, tai sako atsi
griebsianti.

R a u 1 a s. 0 ką, jau gal iš- 
le Jai?

Simas. Kur?
R a u 1 a s. Ant marių oro.
Simas. Pasakyti lengva, 

bet kur imsiu tiek pinigų už
laikymui pačios ant marių oro.

R a u 1 a s. Bet pati bran
gesnė.

Simas. Žinoma, kad bran
gesnė, bet ir pinigai brangūs.

R a u 1 a s. O taip, brangūs, 
tai brangūs, bet kad moterį tu
rėsi sveiką, visai kitaip gyve
nimas seksis.

Simas. Permatau tą.
R a u 1 a s. Tai ką manai 

daryti ?
Simas. Sumaniau šitaip. 

Parvešiu didelę statinę (bač
ką) silkių ir pastatysiu jas 
kambaryje, kur ji miega, ir ga
lės, kiek tik norės kvėpuoti 
marių otų, juk silkės yra su
gaudytos mariose, jos turi net 
ir perdaug marių oro, o man 
atseis daug pigiau.

R a u 1 a s. Neblogas suma
nymas, bet truputį keistas ar
ba nepermatomas.

Simas. Kaip ten nebuvo, 
bet aš taip padarysiu.

J. V. Kovas.

NORI PERSITIKRINTI.
Jurbarke, per mugę, Bul

vienė susitiko savo kūmą Plio- 
plienė, kuri po antram savo 
vyrui našlavo, ir sako:

— Kūma, girdėjau, kad 
jau ir vėl nori su trečiu apsi
vesti. Ar teisybė?..

- - Tai kaip manai... Ar-gi 
aš ne moteris, juk pas mane 
jogų dar iki gana yra.—Atsa
ke Plioplienė.

— 0, aš žinau, kad jėgų pas 
tave daugiau yra, negu pas 
tris moteris. Bet tu nuo šio 
paskutinio vyro dažnai verk
davai, ir išreikšdavai gailestį, 
kad bereikalingai antru kartu 
už vyro ištekėjai; net ir žadė
davai daugiau niekad netekė
ti, nors ir kaž-kas įvyktų.

PAGELBOS PAGELBOS! 

KAS GYVAS TIKTAI 

TIESKIM SUTARTYJE 

MES RANKAS NŪNAI.

PIRKIM BONUS, BONUS 

PASKOLOS VALDŽIOS.

NEBŪKIM PAVYDŪS 

MES DĖL LIETUVOS.

LIETUVA IT LAIVAS 

PLAUKIA KRAŠTO LINK. 

VIDURYJE JŪRIŲ 

DAIROSI APLINK.

AUDRŲ JI SŪKURY J 

BLAŠKOMA ŠIANDIEN 

PRIE SAVŲJŲ ŠAUKIAS 

MALONĖS KASDIEN.

— Taip. Taip sakiau. Bet 
va kame dalykas. Paklausyk: 
Mano pirmutinis vyras buvo 
labai geras ir aš už jo buvau 
laiminga. Antrasai, lyg tyčia 
bin o labai visoms pusėms blo
gas, ir aš už jo nebuvau lai
minga. Tad-gi mat dabar te
kėdama už trečio, noriu tik 
persitikrinti, kokių vyrų pa
saulyje daugiau yra, ar gerų, 
ar blogu.

— Na. jeigu taip, tai tekėk 
sau sveika nors ir už septinto, 
tuomet jau tikrai persitikrinsi.

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS

D E KL E M A T O R I U S.
Rinkinys naujausią juokaunų monologų, dialogų ir dėklo* 

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome.
Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

J. V. Kovas.

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, š&rpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str, 
Chicago, IIL

“Perkūnas
VIENATINIS AMERIKOJE KULTuRINIS 

JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

Išeina kiekvienų mėnesj. Leidžia garsi 
“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūnų 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

A. L. PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI.

PRENUMERATOS KAINA :
Metams f 1.50; pusmečiui 85 centai; 

Pavienis numeris 15 centų 
“Perkūno” Bendrovės seras f 10.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. J. J. Jakaitis,

41 Providence St, 
Worcester, Mass.

Pirmininkas —
Kun. P. Juškaitis, 

40 York St, 
Cambridge, Mass.

Raštininkas —
V. Bacevičius,

St Laurent College, 
Montreal, Canada.

Iždininkė —
V. Shea, 21 Acton St, 

Woree8ter, Mass.
Kasos Globėjai —

V. Damašas ir J. Bakšys.

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

Antrašas:

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ., 

DETROIT, MICB.

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.
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bažnytėlę. Bet kaip visur, taip baigė ir žmonės buvo pilnai už-

Svarbus Suvažiavimas ganedinti.
K. Žukauskas.

HARTFORD, CONN.

Pranešimas.

B. S. V.

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

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE A. P.

PHILADELPHIA, PA.

• v

CAMBRIDGE, MASS.

dr-

•v

tik nesi-

Vaidyba.

P. P.

Rašt.

kp., kuri 
vyrų turi

Suv. Valstijų valdžia dar 
neatšaukė uždraudimų ga
benti tavorus į Rusiją, nors 
alijantai nuėmė blokadų.

Taikos konferencija for
maliai pripažino Kaukaze 
susitvėrusias valstybes.

Chicagoj leidžiamas laik
raštis The New Majority ne
turi pagarsinimų ir vis-gi 
išsiverčia su pelnu. Tas lai
kraštis yra Darbo Partijos 
organas.

Eina iš So. Boston’o utarntnkals, ket
vertais ir subatomis. Leidžia Am. Lietuvią Rymo-Kataliką 6v. Juozapo Dar- 
kininką Sąjunga.

LIET. RAUD. KR. R. KAM
PELIS.

Wyomiiigo valstijoje ko
vo mėnesyje bus suvažiavi
mas sutverti valstijinę dar
bo partijų. .

PROVIDENCE, R. I.
Šis-tas.

mo reikalus kalbu, jie minus 
vyksta, bet apie kasdieninę 
padėtį.”

Tas išsireiškimas rodo, 
jog mūsų atstovybei Vatika
ne lėšų stokuoja. Dabar, 
kuomet užtr aukiama Lietu
vos Valstybės Paskola, tai 
Tautos Fondo našta paleng
vės. Kai dabar Tautos Fon
dui nereikės palaikyti atsto
vybės Wasingtone, tai rei
kėtų iš Tautos Fondo skirti 
pinigų parėmimui Lietuvos 
atstovybės Vatikane.

“DARBININKAS” 
f The Wobkeb9

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

and Saturday by St. Joseph’t Lithuanian R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

Tearly.....................................................$4.00
Boston and suburbs.............................$5.00

.Foreign countries yearly..................$5.00

Gauti pinigai.
Gauti pinigai ir priskirti 

prie Kalėdinio Fondo iŠ sekan
čių kolonijų: 
Chicago, UI. (Br.) 
Detroit, Mich.

Didžiausieji pasaulio mo
ralė galybė yra Apaštališka
sis Sostas. Ypač lietuvių 
tauta turi rūpintis turėti 
paramų tos galybės. Tuo
met kova su lenkais paleng
vės. Todėl įeikia remti Lie
tuvos atstovybę Vatikane. 
O ji: neturi pakaktinos pa
ramos. Arti stovintis prie 
tos atstovybės asmuo štai kų 
rašo:

“Tuo tarpu nekaip gyvuo
jame, gal ateitis bus geres
ne; čia ne apie atstovavi-

NAUJOSIOS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija kviečia cen- 
tralinių organizacijų ir Federacijų skyrių (“Katalikų 
Vienybių”) suvažiavimų 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 tų 
kolionijų kunigai ir pasauliniai katalikai veikėjai suva
žiuotų. j

DAYTON, OHIO.
“Darbininko” No. 7, tūlas

IMA VADŽIAS Į SAVO 
RANKAS.

Amerikos lietuviai su iš
tiestomis rankomis pasitiko 
Lietuvos Valstybės misijų. 
Visų džiaugsmas buvo dide
lis. Kaip tik Lietuvos Val
stybės misija įžengė į New 
Yorkų, tai tuoj buvo tikėta
si, kad tuč tuojau misija 
prabils per Amerikos lietu
vių laikraščius ir dar labiau 
pakels Amerikos lietuvių 
pakilusį ūpų ir sukels entu
ziazmų, kokio nėra buvę 
tarp Amerikos lietuvių. To
kio prabilimo veltui laukė
me. Bet pagalios susilaukė
me viešo Lietuvos misijos 
žodžio. Be to misija prane
šė jog artimiausiu laiku pa
skelbs platesnį pranešimų a- 
pie paskolos reikalus ir apie 
maršrutų į kitas kolonijas. 
Reiškia misija ketina būti 
kontakte su visuomene ir 
per laikraščius informuoti 
tų visuomenę.

Toliau misija ima į savo 
rankas atstovybę Washing- 
tone. Toji atstovybė turi 
pereiti į jos rankas nuo va
sario 15 d. Tokiu būdu mi
sija ima vadžias į savo ran
kas. Dėlto Amerikos lietu
vių veikimas dėl Lietuvos 
turės būti našesnis, negu ik
šiol. Kivirčiams ir ginčams 
gal būt bus mažiau priežas
čių. Jei ir bus, tai be abe
jonės misija pasirūpins pa
vartoti savo moralę intekmę, 
kad nesusipratimus praša
linti.

Linkime misijai kuoge- 
riausių pasekmių jos nau
dinguose Lietuvai darbuo
se.

SVARBUS SVARBIU 
LAIKU SUVAŽIA

VIMAS.

A. L. R. K. Federacijos 
pirmininkas kun. J. J. Ja
kaitis paskelbė suvažiavi
mų vas. 10 d. Pittsburge. 
Suvažiavimas įvyks svarbiu 
laiku. Suvažiavimas bus di
džiu akstinu pasekmingai a- 
gitacijai už Lietuvos Lais
vės paskolą. Antru dalyku 
tai bus Amerikos lietuviij 
katalikų susiorganizavimas 
ant demokratiškiausių pa
matų. Ikšiol Amerikos Lie
tuvių Taryba, renkama nuo 
didžiųjų Čentralinių organi
zacijų neturėjo įleidus už
tektinai giliai šaknis į visuo
menę. Dabar įtraukiama 
darban plačioji visuomenė. 
Kuf dar nėra “Katalikų 
Vienybių,” lai draugijos 
per ‘savo atstovus jas suda
ro, išrenka valdybų ir išren
ka delegatų į suvažiavimų.

NEUŽMIRŠKIME, KUR 
GALYBĖ.

WORCESTER, MASS.
Sausio 18 d. 1920 m. prasi

dėjo čia Tautos Fondo Laisvės 
Savaitė.” Vakaras su įvairiu 
programų buvo surengtas pa
rapijos svet. Žmonių nors 
ir pusėtinas skaitlius atsilan
kė, vienok jei ne baisus pusty
mas ir nepakenčiamas šaltis, 
tai būtų buvę daugiau.

Nežiūrint tečiaus ant nedi
delio skaitliaus atsilankiusių, 
vakaras gana gerai pavyko.

Pirmiausia buvo išpildyti 
štai kųsneliai:

P-lė Ona Pauliukoniutė 
skambino ant piano “Vytauto 
maršų,” p-lė Julė Stasevičiu- 
tė pasakė eiles, p-lė Albina Jo- 
naičiutė griežė ant smuiko so
lo, p-lė Apol. Stoškiutė dekle
mavo, pp. Ant. Purvinskas ir
M. Jankausikiutė sudainavo 
duetų: “Ilgu man ant svieto',” 
akompaniuojant ant piano 
p-lei A. Pauliukoniutei. Solo 
“Jausk ir mylėk” dainavo p- 
lė M. Jankauskaitė.

Po to seka prakalba gerb. 
kun. J. Čapliko, pirm. T. Fon
do 30 skyriaus ir vedėjo va
karo. Jis savo kalboje išaiš
kino T. Fondo svarbų ir veiki
mų, kadangi vien tik pasidė- 
kuojant T. Fondui Lietuvos 
kariuomenė šiandien yra aprū
pinta drabužiais, pasaulis, o 
ypatingai Amerika, sužinojo 
apie Lietuvų, jos padėjimų ir 
jos reikalus. Tautos Fondas 
paskelbė pasauliui kad Lietu
va tai nėra tas pats kų Lenki
ja, kaip kad lenkų buvo ir 
šiandien dar yra skelbiama.

Antrų dalį programo išpildė 
pp. Ant. Purvinskas ir Petr. 
Milius sudainuojant duetų 
“Geismai ir Svajonės.” Solo 
A. Purvinskas “Šių Naktelę,” 
akompaniuojant viršminėtai 
p-lei.

Po gerai atliktų dainų sekė 
svarbiausia dalis vakaro, tai 
kalba veikėjo gerb. kun. Aug. 
Petraičio, Atholio klebono. 
Čia reikia paminėti kad kalbė
tojų gali tiktai tas apkainuoti, 
kas jooj kalbų girdėjo. Kiek
vienas jojo žodis tai buvo šir
dies jausmas ir už tai darė di
delį ir malonų įspūdį ant klau
sytojų.

Vakaras nusisekė pusėtinai. 
Aukų sulig pirmininko paskel
bimo surinkta $140.00. Vardai 
aukavusiij bus pagarsinti pasi
baigus laisvės savaitei.

Ten Buvęs.

NEW BRITAIN, CONN.
L. D. S. 36 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks 25 d. sausio 
1920 m. šv. Andriejaus par. 
svetainėj, tuojaus po sumai. 
Tad-gi malonūs draugai ir 
draugės stengkitės visi atsi
lankyt ant susirinkimo paskir
tame laike, kadangi turėsime 
daug kų naujo nutart, ir šigir- 
sit nuo delegatų, kurie buvo 
L. D. S. Ct. apskričio suvažia
vime. Taip-pat turėsit pro

gų apturėti L. D. S. kalendo
rius, kurie jau ir prisiųsti raš
tininkei, taip-pat nauji nariai 
gausit L. D. S. konstitucijas. 
Daugiau naujų narių atsivest 
neužmirškite.

L. D. S. 36 kp. rašt.
B. Matulevičiukė.

(Port Richmond)
17 d. sausio Liet. Muz. Salė

je buvo šv. Jurgio parapijos 
choro “Rūta” teatras ir kon
certas. Gerai nusisekė. Kaip 
teatro taip ir koncerto visi iš
pildė savo užduotis kuogeriau- 
sia, už kų užsipelno simpatijų 
nuo ypatų suprantančių dailę. 
Prie surengimo ir nusisekimo 
minėto vakaro prisidėjo ne tik 
gabesni “Rūtos” nariai, bet ir 
šv. Kazimiero parapijos vargo
nininkas ir abelnai katalikų vi
suomenė. Vakaras nusisekė 
geriau, negu tikėtasi. Tikime 
visi atsilankiusieji buvo užga
nėdinti, išskiriant tuos, kurie 
stovėjo užpakalyje su kepurė
mis (nors sėdynių buvo užtek
tinai) ir urzgė, gal iš pavydo. 
Kiek patėmijau, tai tos ypa
tos priklauso prie antro vieti
nio choro.

Patartina vietiniam jauni
mui rašytis prie “Rūtos” cho
ro ir lankytis ant pamokų. Y- 
pač dabar kada turime gerų 
choro vedėjų p. Grajauskų, ku
ris kiekvienų atsilankiusį pa
mokina su mielu noru.

18 d. sausio buvo metinis 
“Rūtos” susirinkimas. Pa
aiškėjo iš raporto peržiūrėtojų 
knygų šiaip: “Rūta turi narių 
— 60, pinigų—$34.86.

Išrinkta valdyba šiems me
tams: pirm.—S. Zubaitis, vice- 
pirm.—P. Grajauskas, fin. 
rašt.—B. Rimkevičiūtė, prot. 
rašt.—F. Pūkas, kasierius—V. 
Ribikauskas, kasos glob.—V. 
Teleišiutė.

Nuolat girdime laikraščiuos 
iš įvairių kolonijų visokius 
veikimus, o iš mūsų kolonijos 
retai tesimato. Tai rodos, kad 
čia visai lietuvių nėra. Jeigu 
ir parengia kokį vakarėlį, tai 
nei apie tai neparašo. Aš ne
suprantu, kų tas reiškia, ar 
dėl to kad nėra mūsų koloni
joj korespondentų-rašytojų, ar 
nenori taip daug girtis. Kitos 
kolonijos mažiausios vertės pa
rengimų didžiausia išpučia. 
Tai-gi broliai ir sesutės nepa
siduokime kitų kolonijų pagy
rams, storokimės ir mes kad 
galėtume pakilti aukščiau be 
pasigyrimo, nes mums yra da
bartės gera proga. Sulaukėm 
nepersenai gerb. kun. P. Vai
tonio už klebonų ir sutverta 
lietuvių parapija ir šv. Cecili
jos choras iš 40 ypatų. Chore 
randasi labai gerų ir gabių dai
nininkų kaip iš vyrų taip ir iš 
merginų. Chorui vadovauja B. 
Valaitis. Tokiu būdu galim 
lengvai darbuotis kad ir sun
kesniuose veikaluose. Pirma 
užduotis šv. Cecilijos chorui, 
tai pastatyti operų “Šventoji 
Naktis,” tuoj po Velykų. Ma
žesnieji veikalėliai bus pasta
tyti gavėnios laike. Tai ir 
mes galėsim pasigirti šiuom 
tuom.

Mūsų parapijoj viskas gerai 
klojasi. Klebonas nenuilstan
čiai darbuojasi, kad tik būtų 
galima greičiaus įsigyti savo nūs. Prakalbos linksmai užsi-

ir pas mus atsiranda išgamų: 
sulenkėjusių ir šiaip blogo no
ro žmonių, kurie savo palaidu 
liežuviu plepaluoja nereikalin
gus dalykus, norėdami užken
kti mūsų šventam darbui. Mat 
dar nekurie senosios mickinės 
konstitucijos nori prisilaikyti. 
Bet tas veltui.

CAMBRIDGE, MASS.
Sausio 15 d. Bažnytinėj salė

je L. D. S. 3 kuopos buvo me
tinis susirinkimas ant kurio 
atsilankė kone visi nariai ir vi
si atsilankiusieji gavo Lietu
vių Darbininkų Sųjungos Ka
lendorių 1920 m. Kas tik jį 
perskaitė, visi džiaugiasi šių 
metų kalendoriaus turiniu.

Be kitų naminių dalykėlių 
apkalbėta kaip vietinė kuopa 
turės prisirengti priimti sve
čius, L. D. S. Naujos Anglijos 
suvažiavime, kuris įvyks va
sario 22 d. Bažnytinėj salėje. 
Nutarta tų vakarų po apskričio 
seimo surengti pramogų su į- 
žanga ir pelnų sunaudoti nau- 
dingiausiems tautos reikalams. 
Toliaus buvo perstatyta atsi
šaukimas iš Lietuvos Krikščio- 
nių Demokratų, kurie savo at
sišaukime nusiskundžia, kad 
esu labai sunkiose gyvenimo 
sųlygose. Šaukiasi ekonomiš
kos paramos iš brolių ameri
kiečių, ’ ypatingai L. D. S. or
ganizacijos narių. Šis balsas 
brolių nenuėjo pro ausis. Cam
bridge’iaus L. D. S. 8 kp. na
riai išreikšdami savo užuojau
tų tuojaus sumetė $31.00. Au
kavo šios ypatos: M. Norbu- 
tas, $5.00, A. Vaisiauskas $3. 
Po $2.00: V. Jakas, kun. P. 
Juškaitis, P. Vozgirda. Po’ $1:
J. Černiauskas, J. šeškas, A. 
Vinciūnas, P. Radis, B. Gri
gas, A. Dainiukė, M. Buro- 
kaitė, Ign. Mažutaitis, A. Pa- 
tembergas, T. Kopūstaitė, J. 
Pranyčė,’ K. Sadoniutė, J. Ša- 
kalis, V. Širka, P. Talušis, Z. 
Tamošiūnas ir J. K. Naujalis. 
Ant galo nutarta kad viršmi- 
nėto vakaro pelnas paskirti 
tam pačiam tikslui.

Išrinkta nauja valdyba: Dv. 
vadovas—kun. P. Juškaitis, 
pirm.—A. Vaisiauskas, pagelb. 
—V. Širka, prot. rašt.—Z. Ta
mošiūnas, fin. rašt.—p-lė O. M. 
Šimbalaitė, kasos glob.—V. Ja
kas ir I. Mažutaitis, knygų 
peržiūrėtojais—p-lė O. Monke- 
vičiutė ir J. K. Naujalis.
Kam yra pažįstamos šios ypa
tos, tai gali tvirtinti, kad tai 
uoliausi asmenys ir daugiau
siai darbuojasi visuose veiki
muose. Todėl galima tikėtis, 
kad nauja valdyba nemažai 
pasidarbuos ir dėl šios bran
gios darbininkiškos sųjungos. 
Prisirašė naujas narys Adomas 
Buslevičius, prigulėjęs prie 
Bažnytinio choro ir yra žymus 
aktorius. Daugel kartų atsi
žymėjo kaipo gabiausis artis
tas scenoje. Kuopa daugiaus 
tokii] narių pageidauja.

Darbininkas.

MANCHESTER, N. H.
Šioje kolonijoje suvis mažai 

lietuvių terandasi. Bet smar
kiai darbuojas dėl Lietuvos la
bo. Čia yra susitveręs L. L. 
Sargų būrelis, kurie yra pasi
šventę kožnoj valandoj važiuot 
Lietuvon ginti jų nuo priešų. 
Čia buvo surengtos prakalbos 
L. L. Sargų 18 d. sausio, 1920. 
Kalbėtojas buvo iš Brooklyn,
N. Y. L. L. Sargų Raštinės ve
dėjas, puikioj lietuviškoj uni
formoj. Plačiai papasakojo a- 
pie L. L. Sargų reikalus aiš
kindamas. O mes susispietę po 
viena Lietuvos vėliava Ameri
kos lietuvių jaunuomenė galė
sim išliuosuot tėvynę savo iš 
po neprietelių ir išvyt ponus 
lenkus. Buvo renkamos au
kos. kad sumažint Lietuvos iš
laidas siuntimui kariuomenės 
Lietuvon. Žmonės atjausdami 
reikalus sumetė nemažai aukų. 
Surinkom $150.00 ir pasiuntėm 
Majorui Žadeikiui. Po to ger
biamas kalbėtojas kalbėjo apie 
Lietuvos bonus, paaiškinda
mas plačiai prašė, kad kožnas 
lietuvis pirktų Lietuvos Bo-

Tautos Fondo 33 skyrius 
turi dabar Lietuvos Pašto Žen
klelių dėl pardavimo. Norin
tieji pasiųsti į Lietuvų pinigų, 
gali tų daryti siunčiant ženkle
lių į Lietuvų.

Gaunami ženkleliai pas T. F. 
rašt. A. Pateckį, 234 Park St. 
Nedėliomis galima gauti para
pijos svetainėj.

UTICA, N. Y.
Nors skaitlius lietuvių pas 

mus nedidelis, vis-gi vietiniai 
lietuviai sutvėrė Komitetų 
pardavinėjimui Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonų. Taipo-gi 
ir lietuviškų markių pardavi
nėjimas prasidėjo' pas mus. A- 
pie Utica yra gerokai lietuviš
kų farmerių, bet iš tų mažai 
gali tikėtis mūsų tėvynė-Lietu- 
va. Pačiame mieste netrūks
ta ir tokiij lietuvių, kurie apsi
vedę su “poniomis.” Aišku, 
kad tie jau šiandienų vergau
ja “Varšavai.” Dar yra ne
toli pora miestelių: Frankfort 
ir Herkimer, kuriuose taip-gi 
lietuvių yra nemažai, bet apie 
tuos gailu ir priminti. Dau
giaus tarp savęs kalba “poniš
kai.” Lietuviškų laikraščių 
kaip ir nėra tarp jų. Didesnė 
dalis iš jų priguli ir prie “pol- 
skos wiaros.” Kad tie visi lie
tuviai susivienytų, tai didelį ir 
naudingų darbų atliktų dėl sa
vo tėvynės-Lietuvos.

Utikietis.

Svarbus pranešimas.
Šiuomi pranešam gerb. 

joms ir kuopoms idant nereng
tų nei kokių programų 11 d. 
balandžio 1920, nes Dr-ja Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švč. 
rengiasi prie apvaikščiojimo 
10 metų sukaktuvių. Rengia
mas yra didelis programas. 
Todėl gerb. dr-jos ir kuopos 
malonėkite savo programų ne
rengti ant minėtos dienos ,i- 
dant neužkenktūmėte sau ir 
mums.

CAMBRIDGE, MASS.
Pilnųjų Blaivininkų 7 kuopa 

laikė metinį susirinkimų sau
sio 11 d. Narių atsilankė dide
lis skaičius. Daugiausia buvo 
kalbėta apie apvaikščiojimų 
Blaivininkų Savaitės. Visi 
nariai ir narės laukė su pakilu
siu ūpu ir prisirengimu prie 
minėtos savaitės. Tiesa, šiojo 
kuopa visuomet turi nemažai 
energijos prie palaikymo blai
vybės. Tai reiškia ir dabar ne- 
snaus laike savaitės. Štai nu
tarta užimti mišias ir kviesti 
kitas vietines dr-jas ir visi in 
corpore eiti į bažnyčių. Štai 
jau kaikurios dr-jos pasižadė
jo dalyvauti. Be to bus 3 va
karai surengti: agitatyviškos 
prakalbos, naudingos ir įdo
mios paskaitos ir puikus kon
certas, kurio pelnas bus ski
riamas “Tautos Rytui.” To
liaus esant metiniam susirin
kimui išėjo kalba apie rinkimų 
naujos valdybos. Dvasišku 
vadovu išrinktas kun. Pr. Juš
kaitis, pirm. A Zaveckas, raš
tininkės tos pačios: prot Ono 
Mankevičiutė, o fin. Ona Pau- 
laičiukė, nes tokis narių buvo 
noras, kasierius V. Jakas. Vi
si šios valdybos nariai gyvena 
Cambridge. Kitas Pilnųjų BĮ. 
susirinkimas bus vasario 8 d. 
Visi nariai ir narės būtinai pri
valo pribūti ant šio susirinki
mo ir atsivesti naujų ypatų dėl 
prisirašymo prie blaivininkų.

Piln. BĮ. 7 kp. Koresp.

BRIGHTON, MASS.
Brightono Dr-jos ir kuopos 

sutvėrė L. R. K. Vienybę. Tų 
dienų dalyvavo atstovai iš dr- 
jų: Šv. Jurgio, turinti 340 na
rių, atstovavo S. Dirsa ir B. 
Ajauskas; Šv. Vincento: V. 
Baliukevičia; L. D. S. 22 kp.: 
A. Baužinskas ir B. Ajauskas; 

Mot Sų-gos 41 kp: Mągdele- 
na Klovienė ir M. Baliukevi- 
čienė.

Tų vakarų 7:30 vai. susirin
kimų atidarė B. Ajauskas. 
Valdybon vieniems metams li
ko: pirm. V. Baliukevičia, jo 
pagelb. J. Baliukevičia, prot. 
rašt. B. Ajauskas, fin. rašt. S. 
Kudarauskas, kasierium S. 
Dirsa, kasos glob. S. Zakaus- 
kas ir Z. Savickas. Atstovu 
dalyvaut Tarybos posėdžiuose 
išrinktas B. Ajauskas.

Valdyba.

ai uiiunav v. •, v uiao
J. A. T. korespondencijoj rašo, 
kad sausio 10 d. buvo parapi
jos baliuj par. trustistai neda
lyvavę ir savo moterų neleidę į 
minėtų balių. Ne taip buvo, 
kaip rašyta. Pagal Cincinnato 
antvyskūpio patarimo, tai pa
rapijoms nevalia rengti šokių. 
Tai-gi ir minėtas balius ne pa
rapijos buvo surengtas. Vyčių 
kuopa rengė aukščiau minėtų 
balių dėl parapijos naudos ir 
ant įžangos tikietų buvo pažy
mėta, kad vyčiai rengia balių, 
o ne Šv. Kryžiaus lietuviška 
par. Kas link parapijos trus
tistų, tai nevisada ir ne visuo
met aplinkybės pavėlina atsi
lankyti. Kitas dalykas, tai se
nieji trustistai užbaigė savo 
tamvstų su Naujais Metais. 
Naujieji, kurių yra net 12, iš 
kurių 6 ar 3 bus užtvirtinti. 
Neturėdami pilno užtvirtinimo 
taip-gi negalėjo gaspadoriauti 
ir nebuvo reikalo par. trustis- 
tams gaspadoriauti dėlto, kad 
vyčiai darbavos. O kas link 
trustistų moterų, tai minėtas 
korespondentas mano, kad 
par. trustistų moterys vien tik 
dėl balių yra. Moterims ne ba
lius reikia lankyti ale vaike
lius prižiūrėti namie. Niekas 
neprivalo laikyti blogu, jei kas 
neatsilanko kadir į geriausių 
pramogų. Be to vietiniai lie
tuviai katalikai darbuojasi 
kiek galint visur, kur tik yra 
reikalas, tik mažai garsinasi. 
Vietinė L. D. S. 69 
susidaro iš milžinij 
net kelius desėtKus narių ir 
veikia, darbuojasi, 
garsina. Aš patarčiau todėl, 
kad L. D. S. kp. sekančiame 
susirinkime atkreiptų daugiau 
domos ir pasirodytų, kad Day- 
tono L. D. S. kuopa gyvuoja 
gerai ir veikia.

Daytonietis, Naujas 
Parap. Trustistas.

DAYTON, OHIO.
LDS. 69 kuopa rengia pra

mogų sausio' 24 d. šv. Stepono 
salėj. Bus benas, kurs labai 
gerai groja. Visi kviečiami at
silankyti. Ant rytojaus sau
sio 25 d. bus kuopos susirin
kimas šv. Kryžiaus parapijos 
salėj. Nariai privalo atsilan
kyti ir naujų atsivesti prirašy
ti.

Liet. Raud. Kr. dovana.
Lietuvos Raud. Kryžiaus 

Rėmėjai šiomis dienomis pa
siuntė Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui 500,000 markių dova
nų. (Šių dovanų dalis yra ir 
Brooklyniečių azaro suvirš 
$2500.). Šios dovanos yra tai 
tik pradžia darbo, kurį L. R. 
Kryžiaus Rėmėjai ant savo pe
čių, šiais 1920 metais, užsi
dėjo.

T.inlrgmfl. žinia.
Pereitos savaitės pabaigoje 

gauta telegrama iš Kauno kad 
laivas su pasiųstais drabužiais 
jau netoli Liepojaus. Ten jo 
laukiama bile dienų atplauk
siant.

Ši žinia turėtų pradžiuginti 
visus, kurie aukavo drabužius 
savo giminėms Lietuvoje, nes 
drabužių siuntimas jau beveik 
pasiekė savo tikslo.

$40.00
177.75

Bayonne, N. J. 
New Haven, Conn. 
Sheboygan, Wis. 
Grand Rapids, Mich. 
Coilinsville, UI. 
Manchester, Conn. 
Worcester, Mass. 
Export, Pa. 
Lawrence, Mass. 
Watervliet,' N. Y. 
So. Boston, Mass. 
So. Omaha, Nebr. 
Chicago, HL*(W. S.) 
Mahanoy City, Pa. 
Baltimore, Md. 
W. Pullman, III. 
Chicago Heights, UI.

94.00
300.00
265.00
27.00

1.00
2.00 

450.00 
100.00 
147.00
52.50 

700.00 
100.00 
177.70 
547.63
80.00

169.40
300.00

Bazaras Brooklyniečių 
nusisekė.

Brooklyno lietuvių Bazaras 
nusisekė. Pelno1 liko suvirš 
2,500 dol., kurie bus sunaudo
ti Lietuvos pavargėlių šelpi
mui. Patartina ir kitoms lie
tuvių kolonijoms surengti to
kias pramogas ir parinkti au
kų Lietuvos Šimonių sušelpi- 
mui.

Visais reikalais Liet. R. Kry
žiaus Rėmėjų kreipkitės pas:

J. Tumasonis,
L. R. Kr. R. Sekr.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

LAIŠKAS “DARBININKUI.’
Padėka “Darbininko” 

Administracij ai.
Ligšiol aš nežinojau kur 

randasi mano brolis ir buvau 
bepradedąs abejoti ar dar gy
vas. Mat jis buvo paimtas į 
karę. Štai lapkričio mėnesyje 
1919 pamačiau jo paieškojimų 
sirašiau.

Už tai esu dėkingas laikra
ščiui “Darbininkui.”

Mūšiuose ant Karpatų buvo 
sužeistas. Išgijus nuvarė ant 
Rumunijos rubežiaus ir po 
dviejų savaičių mūšio pasibai
gė karė ir paleido į namus. 
Grįžti į Lietuvų nebuvo gali
ma, nes buvo užimta bolševi
kų, tad jis nuvažiavo į Sibi
ru į miestų Karbin, kur rado 
daug lietuvių pabėgėlių ir da
bar jie visi norėtų grįžti į Lie
tuvų.

Alijantai pasiuntė Holan- 
dijai reikalavimų, kad iš
duotų teismui ex-kaizerį. Po 
tuo reikalavimu pasirašė 
Francijos rezignavusis pre- 
mieras Clemenceau.

Pereitų nedėlią Vokieti
jos Reichstagas turėjo sesi
jų ir svarstė įvedimų darbi
ninkų tarybų dirbtuvėse. 
Tai pirmas atsitikimas Vo
kietijoj, kad Reichstagas 
turėtų posėdį nedėldienyje. 
Tas svarstymas yra opus ir 
tam sumanymui baisiai 
priešinasi kraštutinieji soci
jalistai. O sumanymas yra 
ramiųjų socijalistų.

Chicagos Stockyardų dar
bininkų lokalai tapo iš
braukti iš Amerikos Darbo 
Federacijos. Tie lokalai bu
vo suorganizuoti principais 
“One Big Union,” kuri yra 
aidoblistiško krypsnio. Tas 
paliečia 35.000 darbininkų.

Vasario 12-18 dd. Cicagoj 
bus Amerikos sufragiečių. 
suvažiavimas. Spėjama, kad 
delegačių bus apie 2.000.



ATSAKYMAS VISIEMS MANO ŠMEŽIKAMS.
Nežiūrint mano, pareiškimo, 

Nr. 142 “Darbininko” blogos 
valios laisvamaniai (“Sanda
ra” Kalėdų numeryje), nenu
stoja kartoję šmeižtą, taip my
limą, ją suteptai sąžinei. Jie 
ir po šios dienos kartoja me
lus, būk aš turėjau Lietuvoje 
slapstytis, būk aš baisiausias 
Lietuvos pardavikas, būk 
“Lietuvos valdžia manęs net 
per laikraščius ieškojusi, ir tt. 
Norintiems sužinoti teisybę, 
šiuomi pareiškiu kas seka:

Niekas iš Lietuvos valdžios, 
nei Lietuvos visuomenės nepa
peikė mano darbavimosi poli
tikos ir labdarybės tikslais 
šveicą lietuvią organizacijose, 
nes už tai kalbėjo geriau negu 
kas kita mūsą leidžiamieji lai
kraščiai “Pro Lituania”,” 
“Litauen’as, dokumentai ir 
komunikatos. Pabaigoje 1918 
m. Lietuvos valdžios atstovai 
susipyko su p. Gabriu, ir p. 
Voldemaras, tuom laiku buvęs 
Lietuvos premieras, nesiklau
sęs dabartinio Lietuvos prezi
dento p. A. Smetonos ir kun. 
Dr. J. Purickio padėjo ją var
dus po straipsniu apkaltinan
čiu p. Gabrį, pasirodžiusiu 
šveicą laikraštyje ‘ ‘ Bund. ’ ’ 
Tas be fakto straipsnis buvo 
visą nelaimią pradžia. Sakau, 
be fakto, nes p. Voldemaras, 
jeigu nepasitikėjo Gabriu, tai 
galėjo atimti nuo jo tuos inga- 
liojimus, kuriuos ansai gavo 
nuo Lietuvos valdžios 1917 m. 
pabaigoje. Aš matydamas be
reikalingą pasikarščiavimą, 
pasilikau neutralus iš atžvilgio 
į abi pusi. Tuom tarpu mano 
darbas šveicuose baigėsi. P. 
Gabrys be jokią iš šveicariš- 
kės Tarybos ingaliojimą išva
žiavo gruodžio mėnesyje 1918 
m. į Paryžią, kur kiek vėliau 
atvyko ir p. Voldemaras. Fran
cą laikraščiuose iškilo ginčai 
Gabrio su Voldemaru. Aš par
važiavau sausio mėnesyje 1919 
m. Lietuvon, kad aplankytą 
savo giminią. Ką atlikęs pele
ną dienoj—atsisveikinau su 
Lietuva ir gryžau Amerikon. 
Bet tuom tarpu sustreikavus 
Vokietijos geležinkelininkams, 
buvau priverstas pasilikti tū
lam laikui Lietuvoje. Sugry- 
žau Kaunan. Ten kaip tik į- 
vyko p. Sleževičiaus, pirmo 
kabineto' krizis. Naujai susi
dariusios ministerijos pirmi
ninku liko p. Dovydaitis, ku- 
risai mane pakvietė į savo pa
tarėjus ir pavedė suorganizuo
ti užsienio spaudos Biurą. Aš, 
norėdamas patarnauti Lietu
vai ir savo draugui sutikau. 
P. Dovydaičiui bepremierau- 
jant atvyko iš Paryžiaus Fran
cą misija ir p. Gabrys Kau
nan. Tos misijos nariu buvo 
mano draugas Padovani, Kor- 
sikanas, francą armijos lieute- 
nantas, kuris su manim dir
bo šveicuose prie laiKraščio 
“Pro Lituania” ir kurio strai
psniais už Lietuvos nepriklau
somybę gėrėjosi visi Lietuviai. 
P. Dovydaitis pristatė mane 
prie misiją kapio žinantį sve
timas kalbas. Tuo laiku atvy
ko Amerikos Raud. Kryžiaus 
atstovai, Anglijos ir švedą 
misijos. P. Gabrys, būdamas 
Kaune vizitavo p. Sleževičių, 
Dovydaitį, p. Smetoną, na ži
noma ir mane. Iš praazios nie
kas į Gabrį nešnairavo. Tik 
tuom tarpu pasirodė “Komu
niste” p. Gabrio laiškas, ra
šytas į p. Kapsuką, kviečiantis 
bolševikų lietuvių vadą į tal
ką, kact nuvertsi tuolaikinę 
Lietuvos valdžią. Buvo didelė 
sensacija. Sutikęs p. Gabrį 
klausiau jo apie to laiško au
tentiškumą. P. Gabrys užsigy
nė rašęs p. Kapsukui laišką ir 
pavadino tai ’' mistifikacija. ’ ’ 
Aš patariau p. Gabriui atsi
liepti ir užginčyti to laiško ti- 
krūmą. Bet jisai, būdamas kiančius mano asmenį—čion 
Kaune, to nepadarė. Tuomet j kuono griežčiausia protestuO- 
padaryta Lietuvos valdžios! fa ir urbi et orbi pareiškiu tre- 
krata pas p. Gabrį; jo nerasta cbl (1- “Laisvėje” 2.
namie, ir paskelbta laikrašty
je “Lietuva” p. Gabrio pajieš- 
kojimas teisman. Matyt p. 
Gabrys į laiką pasprūdo. .Jam 
išnykus iš Kauno, aš nežino
jau nei kur jisai gyvena nei 

ką jisai veikia. Sužinojęs kad 
nekurie iš valdžios atstovą į- 
tarinėję manę bendradarbia
vime su Gabriu, aš paskelbiau 
laikraštyje “Laisvė” žinią 
kad sU p. Gabriu nieko ben
dro neturiu, ir už jo politiką 
neatsakau, nes šveicariškė lie
tuvią Taryba, išvažiavus vi
siems nariams nustojo veikus. 
Kuomet ir vėl p. Sleževičius li
ko premieru, aš jam parašiau 
raštą kad atsisakau iš pirmi- 
nininko patarėjo vietos. Sleže
vičiui pradėjus viešpatauti, ir 
jo kabinetui, kurioje dauguma 
buvo socijalistai, bei jiems 
simpatizuojanti pradėjus vary
ti Lietuvos socijalizavimo dar
bą kišant į aukščiausias vie
tas savo pakalikus, tankiai be
mokslius socijalistėlius, aš 
pradėjau nerimti. Sleževi
čiaus demagogiškas Lietuvos 
valdymas, Glovackio inciden
tas, ptašalinimas nuo valdy
mo žmonią atstovybės Tarybos 
kaip daugeliui, taip ir man ne
patiko. Sumaniau leisti laik
raštį “Žaibą” Pasekminges- 
niam darbui suorganizavau 
“Žaibo” bendrovę iš 12 narią 
ir pranešiau apie tai p. Leonui, 
vidaus dalyką ministeriui. Lei
dimas gauta. “Žaibo” tikslas 
buvo ginti Lietuvą nuo grę
siančio Lietuvai pavojaus iš 
vidaus, o ypačiai iš Ententos 
pasikėsinimą. “Žaibas” stovė
jo ant legalio pamato. Lietu
vos valdžios ne negavo, bet at- 
penč ją gynė. Skaityk “Žai
bo” No. 1 įžengiamąjį straips
nį. “Žaibas” gindamas Lie
tuvos tuolaikinę valdžią nega
lėjo užgirti tos valdžios visą 
darbą, kaip ve: daugybės be
reikalingą ministeriją kurią 
buvo net keturiolika, vidaus 
dalyką ministerio p. Leono 
priverstinos Lietuvai šventės 
įvedimo 1 d. gegužės, socija- 
listo Kairio darbą, bereikalin
go pinigą mėtymo (kas vėliau 
iškilo aikštėn) Bangos—Bau
dimo biznio' ir tt. Čion turiu 
pabriežti, kad Lietuvos kon
stitucija gvarantuoja žodžio 
liuosybę. Toji nors sveika kri
tika nepatiko mūsą valdžiai, 
išaugusiai po rusą nagaika. 
Padaryta krata “Žaibo” Re
dakcijoje ir nieko įtartino ne
surasta. Paimta, kas teisybė 
24 popiergaliai, kurie tapo 
man vėliau sugrąžinti. Kas 
buvo daryt? Lietuvos socija- 
listinė valdžia darė kratą be 
apkaltinimo akto, ir nieko ne
suradus, be teismo nusprendi
mo lygiai, kaip caro valdžia 
kun. Olšauskį, Dambrauckį ir 
kitus administratyviu būdu 
prašalino iš Kauno, suteikda
mi liuosybę gyventi visoj Lie
tuvoj. Čion turiu pridėti kad 
“Žaibe” bendradarbiavo rim
čiausios kataliką jėgos, bepar- 
tyvią žmonės, nekurie kri- 
kščionią demokratą partijos 
nariai, ir vienas turbūt soci- 
jalistas. “Žaibas” buvo savo 
įvairumu, politikos apžvalga, 
juokais, begalo populeris; vie
nas Kaunas, jam sužaibavus, 
išpirkdavo po 800 egzemplio- 
rią. Jį skaitė Lietuvos minis- 
teriai, gaudė karo štabas ir 
visi, kurie norėjo gelbėti šiuo
mi, ar tuomi Lietuvai. Jisai 
būdamas bepartyvis pasirodė 
socijalistams pavojingas. Man 
apsigyvenus Suvalkijoje, so
cialistai paleido po Kauną 
gandus, būk atimta liuosybė 
gyventi Kaune už tai, kad aš 
susidedąs su Gabriu (kuris ne
žinia kur tuomet gyveno), kad 
einąs išvien su francūzais — 
(nors ir neturėta jokią pripa- 
rodymą; galutinai ją socialis
tams ir nereik) būk aš išduo- 
dąs paslaptis, bet kokias ir 
kam, niekam nebuvo žinoma. 
Prieš panašius gandus, šmei

|“Darbininke”) kad nuo gruo
džio mėnesio 1918 nieko ben
dro neturiu su p. Gabriu, už 
’o politika neatsakau, kad 
“Tflrvba” T sietuvos ministeri
ją su Lietuvos prezidentu vi-

suomet laikiau ir po šios die
nos laikau legalia Lietuvos 
valdžia iki Steigiamajam sei
mui, su provizorės valdžios at
ributais', kurios niekam neva
lia revoliucijos keliu versti. 
Čion tvirtinu, kad Uracho aš 
nerinkau, bet jį išrinko tam 
tikromis aplinkybėmis Lietu
vos Taryba 16 balsais. Aš pa
reiškiu visiems mano šmeiži- 
; kams, * kad aš kaip pirmutinis 
1 paskelbiau Lietuvos nepri
klausomybę tautą konferenci- 

’* joje Lausannoje 1916 metais 
kuomet da mano šmeižikams j iš laisvamanių abazo apie tai 
nei nesvajojo, taip paskutinis 
ją ginsiu nuo visą, kurie pano
rės mūsą brangią tėvynę-Lie- 
tuvą pirkti bei parduoti.

Kas, kas, bet laisvamaniai, 
išsiauginę savo tarpe tiek par- 
daviką ir renegatą, mažiausia 
turi teisės, be jokią iš ją pusės 
priparodymų, dokumentą ma
ne tėvynės pardaviku vadinti. 
Mane, kurį -Ententos atstovai 
vadino radikališkiausiu Lietu
viu, o lenkai pasirengę kiek
vienoj valandoj mane šaukšte 
vandens prigirdyti. Gi begy
venant šveicuose, man vienam 
buvo iš lietuviu pusės uždraus
ta net sueiti arba lankytis vo
kiečių ambasadoje. Tad, mel
džiu laisvamanią priparodyti 
kada, kam ir kokiu budu aš 
Lietuvą pardaviau.

Tikiuosiu kad šią iš mano 
pusės trumpą paaiškinimą už
teks gerą norą publicistams, 
kad nustojus kvailybes plati
nus.

Čion primenu “Sandarai,” 
kuri taip mėgsta fabrikuoti 
skandalus, kad kun. Laukaitis 
ne nemanė mane mušti, bet ne 
nuo šiandien žinodamas mano 
tyrą patrijotizmą, draugiškai 
Scrantuose pabučiavo. Fana- 
tiškąjai “Sandarai 
visus apie mane 
mus, 
sius.

P.
ščią,

I

” grąžinu 
prasimany- 

Kalėdą numeryje tilpu-

S. Meldž:iu visų laikra- 
kurių skiltyse tilpo mano 

asmens apkaltinimai perspaus
dinti šitą mano pareiškimą. 
Tame matysiu pataisymą tos 
skriaudos kuri man tapo pada
ryta, teršiant mano vardą.

Kun. Dr. V. Bartuška.

(Paskelbimas)
TIESA—MŪSŲ PAMATI

NIS PRINCIPAS.
Pirmiaus būdavo manyta, 

jog visokiems paskelbimams 
negalima labai tikėti. Didelė 
atmaina šiandien. Visi sąži
ningi išdirbėjai stengiasi neda- 
lesti neteisingą ir pusiau tei
singą skelbimą. Jie laikosi 
paasulio paskelbimą kliubą 
bendrovės pamatinio principo, 
t. y. teisybės. Trinerio Ameri
kinis Eliksiras iš Kartaus Vy
no niekados nebuvo skelbia
mas kaipo vaistas nuo visą li
gą. ’ Ta gyduolė buvo pataria
ma vien tokiuose atsitikimuo
se kur galima išgydyt ačiū 
mediciniškai vertei jojo sudė
ties. Tat reiškia: nevirškini
me, turint blogą apetitą, už
kietėjimą, galvos skaudėjimą, 
išpūtimą, nervingume ir kito
kiose negalėse, paeinančiose 
nuo vidurią betvarkės. Kiti 
visi Trinerio vaistai—Trinerio 
Linimentas, Trinerio kosulio 
malšintojas, Trinerio Angeli- 
ca Bitter Tonic, etc.—laikosi 
tokio jau principo—teisybės. 
Paklausk savo aptiekininko,jis 
patvirtins tai.—Joseph Triner 
Company, 1333-43 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

(Copyright, 1919, by Joseph 
Triner Company).

Vokietijoj ir privatiniuo
se klubuose įstatymu užgin
ta lošimai iš pinigų. Prasi- 
kaltusieji baudžiami kalėji
mu ir pinigine bausme.

Bevieliu telegrafu iš Mas
kvos pranešama, jog Cent- 
ralis Sovietas nutaręs pa
naikinti mirties bausmę, o 
ją pakeisti sunkiu darbu iki 
gyvos galvos.

Suv. Valstijų War Finan- 
ce Corporation davė leidimą 
išgabenti mašinų Anglijon, 
Francijon, Italijon ir Belgi- 
jon už $1.000.000.

Lidakią parapijoje Semeniš- 
kių kaime nepersenai vienas 
kaimynas su savo sūnumi pri
mušė kitą savo kaimyną sene
lį 60 m., jo žmoną 70 metą ir 
dukterį, kad jie vos gyvi liko. 
Muštynės atsitiko už visai 
menką dalyką, už terbą. Mu
šeika prikibo prie kaimyno, 
kur dėjęs jojo terbą, kurią bu-

VIENAS Iš GERIAUSIŲ DARBO 
ŽMONIŲ VADOVŲ, 

tai

Lietuvių Darbininkų
Kalendorius 1920 m.

Jame rasi reikalingiausias informacijas.
Beto, jame telpa naudingi straipsniai ir ei

lės garsių mūsų rašytojų. Taip-gi puikių pa
veikslų iš Lietuvos.

Šis puikus iliustruotas Kalendorius parsi
duoda su persiuntimu už 25c; “Darbininko” 
skaitytojams už 15c.; L. D. S. nariams dy
kai.

Kiekvienas turėtų įsigyti šį Kalendorį.
Siųsk užsakymą ir pinigus tuojaus, nes vė

liaus gali netekti.
“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

iK

-K -k * * * *Nuga-Tone
Pasekme pe 21 Mienn 
arba grąžiname jonu 
pinigus.

PADAEA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes is desimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, s kišto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. .

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo, cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprm grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 

> gydymo. Galite pirkti šešes bonkutes. arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory. L 22—587 South Dearbom St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionai* I..................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.
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Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris..................................................

Miestas...................................................7.............. .

Australijos valdžia nu
sprendė deportuoti visus vo
kiečius išskiriant apie 50.

Pereitų metų Suv. Valsti
jų užderėsimai aprokuoti 
ant $14.092.740.000. Tai bu
vo vienas gausiausių užderė
simų Amerikos istorijoj.

Konstantinopolyje turkai 
pradėjo judėti ir išnešinėti 
protesto rezoliucijas prieš a- 
lijantų ketinimų išardyti 
Turkiją ir intemacijonali- 
zuoti Konstantinopolį.

TAUTOS FONDO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

His Eminence 
James Cardinal Gibbons, 

Honorary President, 
Baltimore, Md.

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

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

71 Warwiek St., 
Newark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Vice-prez., 
105 Main St.,

Athol, Mass.
V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St 
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich.
Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St,
Pittsburgh, Pa.

B.

J.

vo indavęs kaimynui grūdams 
nuvežti klebonui. Kaimynas 
supylė grūdus vienan maišan 
ir nuvežė, terba kažin kur už
simetė. Jos vieton kaimynas 
norėjo kitą terbą arba audek
lą atiduot, bet mušeika neėmė 
vis reikalaudamas savo terbos. 
Dabar mušeikos sėdi kalėjime.

Buvusia Francuos pre
mjeras Clemenceau dviem 
mėnesiam važiuos į Egiptą.

LB. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

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.

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.

T E I N G I A U S I A į 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.\
Sutaisau receptus su didžiau- į 

šia atida, nežiūrint, ar tie re- ( 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- į 

ktarų. Tai vienatinė lietuviška ! 
aptieka Bostone ir Massacbu- Į 
setts valstijoj. Gyduolių galit ( 
gaut, kokios tik pasaulyj yra ■ 
vartojamos. Galit reikalaut per Į 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- i 
presų.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas j

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 |
®©©®©®®©©©©®©@®©®@®@@©@®i

Valstija.

(ŽILINSKAS) 
Instruktorius 

Dailės Dainavime.

F. C. ZELTING u
ii
ii
ii 
ii

Taip-gi specialistas balso j Į 
lavinime. Į *

Delei sutarčių kreipki
tės šiuo adresu:

Kambariai 326-7
Huntington Chambers 

30 Huntington Avė.,
BOSTON, MASS.

Tel. Back Bay 6015-J.

UI
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LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ.
Pra neš imas.

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:
S32 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

TeL S. B. 253-M.

Visi mylintieji Tėvynę 
Pirkit Lietuvos Bonus!

MMSSSMteataMMSOSMMMNMMMMMMMMMMMMMNMMMMSMSSeeSMSMMS  
AB, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas M*- 
kų nustojtmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubeAtų. 
bet niekur negavau savo sveikatai pageltos. .

Bet kada parelkaalvau Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbtu Krauju 
iMvalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* Išnyko po atmuši
mui visų ligų. Begiu 8 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaraa, 
Btterla, ir po 8 menL savo paveiksle pamačiau tok] skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas Ir 1000 sykių dė
ka voju Salutaras mylistų geradejul ir linkiu visiems savodraugams ir pa^ 
tratamiems ra tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie 8aiu-

1707 S. Halsted St TeL Canalution, J. Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI.

i

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Ave^ 
Detroit, Mich.

Pinnininkas —
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. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

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

41 Providence St., 
Worcester, Mass.
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Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centą dovaną. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” į Angliją, 
kreipkitės šiuo adresu:

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

D. L. K. KEISTUČIO D R-JO S 
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.
Finansą 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.



LIETUVOS ATSTATYMO
t BENDROVES»

CURRENT ASSETS:
Cash in Bank............... .
Cash on Hand..............
European Branch Deposit 

for Remittances
Resorcin Mfg. Co. Loan .
Building...........................
Fur. and Fixtures......... .
Notės Receivable.............
European Br. Deposit ...

65088.67
..220.00
.4341.04 LIABILITIES:

INVESTMENTS:
Resorcin Mfg. Co. Stock .... '. 
Lithuanian Pub. Co..................
Progress Shoe Co......................
Lithuanian Land Assn...........

BONDS:
Liberty Bonds
Anglo French 
W. S. S..........

Due from Subscribers 
Mailing List ...........

.35821.55

.44050.09

.. .848.92
109828.72
174750.00 434949.99

■ *

. .8000.00

..5000.00

. .1000.00

..1800.00 15800.00

209250.00 
..2000.00 
. .4931.09 216181.09

.22630.23

..1000.00 23630.23

690561.31

Loans Payable .............
Deposits on Reservation 
Foreign Dept. Deposits 
Accured Commission ..

CAPITAL ACCOUNT:

C'ap. Stock Authorized
Cap. Stk. Unsubscribed

Cap. Stock Subscribed 
Surplus.......................
Net Profit..................

i?

146000.00
.. .109.20
. .1172.45
.12955.20 160236.85

1000000.00
.476520.00

523480.00
.215.17
6629.29 6844.46

690561.31

na

naB

i
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Pereitais metais Lietuvos Atstatymo Bendrove padare gryno pelno $6.629.29. i 
i

Išmokėta 1919 metais L. A. B-vės pilnai užsimokėjusiems nariams 5 nuošimtis 
dividendo nuo įdėto kapitalo. Pirmiaus buvo išmokėta 4-tas nuošimtis dividendo.

1Viso parduota suvirs 45.000 Šerų
Kaune veikia skyrius L. A. B-ves, kurio vedėju yra ANDRIUS VOSILIUS. Lietuvos Atstatymo B-ve deleguoja iš

Amerikos prie Kauno skyriaus darbuotis V. K. Račkauską.
Lietuvos Pramonės Bankas Kaune yra Koresrpondentu Lietuvos Atstatymo Bendrovės.

Lietuvos Atstatymo Bendroves Direktoriai yra:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

320 Fifth Avė. New York, N. Y.
f

1

Direktorių Taryba:
ROMANAS KARUŽA Pirm.; 
M. W. BUSH, Kasierius;
JONAS STRIMAITIS, Sekretorius.

Direktoriai:
KUN. P. GUDAITIS, 
ADV. J. S. LOPATTO, 
V. K. RAČKAUSKAS, 
A. B. STRIMAITIS, 
A. S. TREČIOKAS, 
P. J. ŽURIS.
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PASITAISt.

Rugienių Bepilvis, tingėjo 
dirbti, ir visuomet valkioda- 
vosi, tykodamas kad ką nuo 
kitu dykai išgavus.

Sykį, jau jo kelinės buvo la
bai apdriskusios, i r stengėsi 
kad kaip nors nuo ko gavus 
geresnes, nes šitomis tuoj ne
galės pasirodyti nei ant gat
vės.

Eina miestelio gatve, ir už
tėmi ja ant durų iškabų “Dak
taras/’

— Na, kaip sykis čia man 
bus gera proga.—Pamąstė Be
pilvis.—Kad gražiai paprašy
siu, gal nors apysenes kelines 
nuo daktaro gausiu.—Prieina 
prie durų ir skambina.

Bet kas atsitiko...
Išeina moteris, ir klausia:
— Ko norėsite!
— Atėjau prašyti pono dak

taro, gal turėtų kokias senas 
kelines man varguoliui pado
vanoti. — Nužemintai meldė 
Bepilvis.

— Ak, kaip gaila man ta
vęs, žmogau, kad mano keli
nės visos bus tau per trumpos, 
nes aš moterė esu, ir tik mote
riškomis kelinėmis nešioju.— 
Atsakė moterė-daktaras.

— Na, o kur daktaro keli
nės?—Bepilvis paklausė.

— Taigi, aš pats tuom esu; 
moteris ir daktaras.—Atsakė 
rūsčiau daktarė.

Bepilvis vėliau, ėmė protau
ti, kad kiekvienas, kuris tik 
nori, gali viską atsiekti, vis
ko išmokti, tik reikia netingė
ti ir protingai, dorai save ves
ti. Nes kiekvienas žmogus tu
ri protą.

Dar vėliau, jau Bepilvis pui
kiai pasirėdęs vaikščiojo, nes 
metė tingėjęs, o darbo žiūrė
jo.

J. V. Kovas.

AIŠKU KAS KALTAS.
Dialogas.

Pranas ir Jonas.
Pranas. Jonai, tu tik 

po galų esi laimingas.
Jonas. Žinoma, laimin

gas esu, tik nemeilėje.
Pranas. Juk jau apsive

dęs esi?
Jonas. Taip apsivedęs 

esu.
Pranas. Nugi tai meilės 

ryšiai veda į apsivedimo luo
mą.

Jonas. Bet ne mane.
Pranas. Be meilės bū- 

ii.m neapsivedęs?..
Jonas. Žinoma. Bet ma

no nustatytas gyvenimas visai 
kitaip persimainė.

Pranas. Kaip-gi?..
Jonas. Pirmoji mano mv- 

lėtinė numirė, antroji mane 
pametus į vienuolyną įstojo, o 
su šia trečiąja apsivedžiau.

Pranas. Na, tai ta tre
čioji ir buvo tau nuo Dievo 
skirta.

Jonas. Taip, tikiu tam. 
Bet po vestuvių į antrą dieną 
gavau su kultuve galvą apdau
žyti.

Pranas (pašiepdamas). 
O gal buvo tas iš meilės daro
ma?. .

Jonas. Tokią meilę, tai 
nei savo didžiausiam priešui 
neteikčia.

Pranas. Ar visapusiškai 
tu būdamas nekaltu gavai nuo 
savo jaunos pačios kultuvių?

Jonas. O... mažai kalbė
ti apie tai.

Pranas. Nors trumpai 
pasakyk.

J o n as. Mat tą vakarą gir
tutėlis vėlai iš smuklės sugrį
žau ir ją užklupau kad vaka
rienę pagamintų, o į vietą var 
karienės gavau kultuvių.

Pranas. Matai kaip da
bar aišku kas kaltas. Būk rim
tas, naktimis nesivalkiok po 
smukles, ir blaivas laiku pa
reik namon, tuomet kultuvės 
nereikės teikti vakarienei.

J. V. Kovas.

Anglijos moterų organi
zacijos pradėjo rūpintis nu- 
skyrimu kandidačių į parla
mentą ateinantiems metams.

DARBININKAS 1

E. Narinkevičiutė, garsi solistė

Stato

ŠVENTO PETRO
BAŽNYTINIO CHORO

Artistai ir Choras
Po vadovyste 

M. P. KARBAUSKO

Pradžia 7:30 v. vak

MIKO
Petrausko

VIENO VEIKSMO 
FANTAZIŠKA

Ir KONCERTAS

M. Karbauskas, Šv. Petro Bažnytinio Choro Vedėjas

S. Motiejūnaitė, pasižymėjus dainininkė.

GIRIŲ KARALIUS.

“GATE OF HEAVEN”

kampas 4th ir I Sts
SO. BOSTON, MASS.



darbininkas

VIETINĖS ŽINIOS. LINKSMUS ŠOKIAI. PAIEŠKOJIMAI IR
t

REIKALAVIMAI.

SEYMOUR

Cambridge,

Valdyba.

i
W

F

DR. F. MATULAITIS

(1-22)

»

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE —

T

•9

k. T. Račiūnas.

Z

ZE5?

I 
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Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

ifci 4 vai. vaka.

svarsto- 
Lietuvos 
išsiaiški- 
Lietuvos 
Liberty.

Tai 8o Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
GeUms sssOaUsti Ir Ustuviuhsi

Ofiso valandos:
Ryt da iki 9 vaL 

Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

Dabino 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.

PUIKUS KONCERTAS.
Sausio 25 d. šv. Petro baž

nytinėj svetainėj, Bažnyti
nis Choras po vadovyste M. 
Karbausko rengia puikų 
koncertų. Koncertas susi
dės iš choro, kvartetų, duetų 
ir solių. Kviečiame visus.

Rengėjai.

M

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

1:80—6 Ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.

Išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra 
leidžiamas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome se
kantį ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:

K. A. M.
Generalis štabas 
Literatūros Dalis

Gruodžio 19, 1919 m.
No. 437

Kaunas.

DR. WM. A. RURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA. 

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

LIETUVIS
Dabintojas- Piešėjas 

TEOFILIS JAGMINAS.

Lietuvų Prekybos Bendrovei, 
Boston, Mass.

šiuomi jgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Ame
rikoje rinkti prenumertą “Kariškią žodžio” laikraščiui. Kai
na Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai... 

(Parašas) Kapitonas Ruseckas,
Generalio štabo Literatūros Dalies Viršininkas. 

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis, 
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę kuri kovoja už mū
sų tėvų šalį. Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir gau
site “Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiuskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ,

120 Tremont St., Boston, Mass. UTOlgTIC ALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai- - 
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Į j Gydytojas ir Chirurgas ; 
! Į 489 Broadway, S. Boston, Mass.;

j OFISO 9-10 iš ryto, ] 
S VALANDOS: į?

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

Worcester, Mass.

ŠOKIAI

SAUSIO-JANUARY 24, 1920
LIETUVIŲ SALĖJE, .

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA : vyrams 50centų, merginoms 30 centų,.
Grieš puikiausia orkestrą visokius naujau

sius ir seniausius šokius, kokių niekados nebu
vo So. Bostone. Šoks Raseiniij Magdė su Raulu 
Kupiškiu polkų ir kitus lietuviškus šokius. Tai
gi kas nori linksmai laiką praleisti ir smagiai 
pasišokti—ateikte, o užtikrinam, kad būsite pil
nai užganėdinti.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

Tel. S. B. 1771

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

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

Telephoue S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS

Dr. i*aul J. J atmauk
• (Jakimavičius)

Prtemimo vsiuiMlo*:
Nno2 Iki S popiet. Nuo 7 Iki t vakaro 

60SW BOA.DWA.rCor. 8T 80. BOSTON.
Tol 502 8. R

KITAS LAIVAS RENGIAMAS LIETUVON.
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai kurie mūsų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po Lietuvą, da
bar rengiame kitą laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie mūsų in
formacijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan pri
statyti nevėliaus Vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

120 Tremont St., ' Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, sn 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos 
Į Nuo 9 vai. ryta 
| iki 8 vai. vakare

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
332 Broadtcay, So. Boston, Mass.

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

Tel. S. B. 1196-XV.

Rengia L. Vyčių 1 kp. sau
sio 24 d., subatoje, Lietuvių 
Salėje, kamp. E ir Silver 
Sts., So. Bostpn, Mass.

Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant 
šio linksmaus ir smagaus 
vakaro, nes tai bus pirmas 
ir paskutinis toks Šaunus 
vakaras prieš užgavėnes. 
Orkestrą bus viena iš ge
riausių. Grieš visokius šo
kius. Daug jaunimo iš kitų 
kolonijų pasižadėjo daly
vauti, kaip tai: iš Lawrence, 
Mass., Norwood, Mass., Lo- 
wel, Mass. 
Mass. ir tt.. »

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.

TUOJAUS REIKALINGA
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skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu iklšlol nieku negelbėjo, ateik a* suteiksiu patarimus dy-
JeignTamsta sutaupįsl laiką, pinigus Ir panaikinsi kančias.kai.

Jei sergi, pasirūpink ge-a> negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu.
Ligos niekados nestovi, bet visa-ri austo gydytojai prižiūrėjimo.

Nelaukite vienuoliktosdos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta.
Egzaminavimu dykai!valandos, nes gali būti pervėlu.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA
BUČERNE.

Visus tavoms parduodam
pigiau negu kitur. Salyklą ir
apynius siunčiu visur, kur tik
reikalauja. *K GRIGAS,
238 D St, So. Boston, Mass.

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

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skandžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo 

Jiems tu gali pagelbėti, nes aš ypatlškailšegzamlnuoju jnsterų.
kiekvieną syki. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos |tai-

Kada reikalinga išeg-8us, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų.
Aš visados vengiu klaidoszaminuoju kraują, seiles ir vidurius.

diagnoze arba gydyme.
PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS

Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ,
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS.•9

BellPhoMDickinMe 3986 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St, PHaddphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandą

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

iki 4

RAČIŪNO NAUJI PAVEIKS
LAI IR ILLIUSTRU0T0S

DAINELES.
Rodys:

Subatos vak., sausio 24 d.,
Lietuvių Salėje, Linden Parke,
Naugatuck, Conn.

Nedėlios vakare, sausio 25 d.
Pobažnytinėje Salėje, Ansonia,
Conn.

Utaminko vak., sausio 27 d.
Parapijos Salėje, Park Avė.
Bridgeport Conn.

VALDYBA MAŠINISTŲ IR
IANIKŲ BENDRO

VES.
Prez.—Jonas L. Girdvainis,

Vice-Prez.—Ad. S. Komičius,
Kas.—Pranas Agurkis, Prot
Sekretoriai—.Antanas Zalvis ir
Walter Brodis, Fin. Sekr.—
Bronius Zinkeviče.

Direktoriai: Petras Pečiulis,
Antanas Kupstis, Adomas Ko-

Vincas Jankauskas,mičius,
Stanislovas Dirsė, Juozapas
Zinkeviče, Jonas Daugvietis,
Wm. Paulauskas. Jonas L.
Girdvainis, Jurgis Ludunskas,
Antanas Jacinskas, Jonas Si
manavičius, Petras Daugvec-
kas, Jonas Karpaviče, Pranas
Agurkis, Ani centas Baužins-
kas, Antanas Balčius.

!
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!
[ prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
[ žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
[ natizmą, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius,

!

!
!
!
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X Ofiso vaL: nuo 9 A. M. Iki 8 P. M. Nedėllomta nuo 10A. 11d2>.M.

DAKTARAS MORONEY
BOSTON. MASS.(arti Boylston St.)

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.

SUSIRINKIMAS.
L. R. K. R. sk. metinis su

sirinkimas buvo 19 d. sausio. 
Buvo išduota atskaita nuo su- 
sitvėrimo čionai skyriaus. 
Buvo sutvertas balandžio mė
nesyje 1919, M. S. 13 kp. susi
rinkime iš 9 narių ir M. S. 13 
kp. aukavo $10 iš savo iždo. 
Tai-gj pradėjom darbą su $19 
ir per 9 mėnesius esame pažen
gę pirmyn, nes turime apie 
keturis šimtus narių rėmėjų ir 
per tą laiką pinigų inėjo virš 
$1.000, iš kurių pasiųsta $800 
į centrą o kiti tapo sunaudoti 
pirkimui medžiagos dėl svete- 
rių nėrimo ir našlaičiams dėl 
drabužių, kuriuos siuvome.

Apsvarsčius bėgančius rei
kalus priėjom prie rinkimo 
valdybos. Pirm, liko ta pati 
Ona Jankienė, vice-pirm. A. 
Naudžiūnas, prot. rašt. ta pati 
M. Brikaitė, fin. rašt. V. Pau
lauskas, ižd. V. Savickas, iždo 
glob. V. Varžinskaite ir P. Pe
trauskas, maršalka J. Šapar- 
nis.

Ši valdyba susideda iš tikrų 
tėvynainių ir tikimės, kad atei
nančiais metais daugiaus pasi
darbuosime dėl tėvynės labo. 
Sumokėjo nariai metinių mo
kesčiu virš šimtą dolerių.

Užbaigus susirinkimą, prasi
dėjo prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. Saurusaitis, tik ką sugrį
žęs iš Lietuvos. Apipasakojo 
jos vargus ir taip-gi narsumus 
L. kovotojų. Sakė, jie pasiry
žę kovoti iki paskutiniam la
šui kraujo s i savo priešais, ne
siliaus kovoję iki atims Vilnių 
ir Seinus.

Taip-gi buvo daroma rink
liava dėl krikščionių dem. par
tijos. Surinkta $39.22. Buvo 
duodami klausimai, į kuriuos 
atsakinėjo su plačiais paaiški
nimais. O. J.

Susirinkimas. L. Vyčių 17 
kp. susirinkimas bus sausio 25 
d. 3 vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, nes užimant 
naujai valdybai bus išduota 
atskaita iš praeitų metų veiki
mo. Taip-gi nepamirškite at
sivesti draug kiekvienas po 
naują narį.

Pirm. Z. Gurkliutė.

BRIGHTON, MASS.
Šv. Jurgio Dr-jos mėnesinia

me susirinkime buvo 
ma apie sušelpimą 
kariuomenės. Gerai 
nūs, nutarė pasiųst 
valdžiai $500.00
Bondsais ir metinio baliaus 
visą pelną, tai yra po 50 centų 
nuo kožno nario. Šv. Jurgio 
dr-ja yra stipri ir veikia Baž
nyčiai ir tautai. Tame susi
rinkime aukavo $25.00 šv. Pet
ro parapijos So. Bostono var
gonų fondan.

B. Ajauskas.

18 d. sausio buvo sušauktas 
viešas mitingas dėl sutvarky
mo ir išrinkimo valdybos par
davinėti . Lietuvos Paskolos 
Bonus. Mitingą atidarė B. A- 
jauskas 7:30 vai. vakare. Po 
diskusijų išrinkta valdyba: 
Pirm. B. Ajauskas, rašt. A 
Baužinskas, kas. J. Raudėliū- 
nas. Tai-gj broliai Brighto- 
niečiai stokim visi į darbą. Pir
kim Lietuvos Bonus. Tada mes 
išgelbėsime Lietuvos žemę nuo 
užpuolikų.

Stoties Valdyba.

VALDYBA MAŠINISTŲ IR 
IANIKŲ BENDRO

VES.
Prez.—Jonas L. Girdvainis, 

Vice-Prez.—Ad. S. Komičius, 
Kas.—Pranas Agurkis, Prot 
Sekretoriai—Antanas Zalvis ir 
Walter Brodis, Fin. Sekr.— 
Bronius Zinkeviče.

Direktoriai: Petras Pečiulis, 
Antanas Kupstis, Adomas Ko
mičius, Vincas Jankauskas, 
Stanislovas Dirsė, Juozapas 
Zinkeviče, Jonas Daugvietis, 
Wm. Paulauskas, Jonas L. 
Girdvainis, Jurgis Ludunskas, 
Antanas Jacinskas, Jonas Si
manavičius, Petras Daugvec- 
kas, Jonas Karpaviče, Pranas 
Agurkis, Ani centas Baužins
kas, Antanas Balčius.

Pilnųjų Blaivininkų 49 kp. 
jau pradėjo mokinties didelį 
puikų istorišką veikalą “PI
LĖNŲ KUNIGAIKŠTIS, 'tra
gediją penkių veiksmų, M. 
Šiaulėniškio. Šiuomi praneša
me visuomenei, o ypač pramo- 
gų-teatrų rengėjams, kad kar
tais per neatsargumą nesu- 
trukdytum vieni kitiems dar
bą.

Teatrališka Komisija.

UŽSIRAŠYK LIETUVOS LAIKRAŠTĮ 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA 
ĮVYKS
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PRISIUSKITE.
Nuoširdžiai prašome mūsų 

prietelių ir agentų prisiųsti 
mums šiuos 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.

L. 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 blankų kiekvienas 
L. D. & 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. Connecticut Apskričio 

suvažiavimas bus vasario 1 d. 
,:30 vai. po piet šv. Juozapo 

par. svetainėje, 49 Congress 
Avė., AVaterbury, Conn. Ger
damos kuopos atsiųskit kuo- 
daugiausiai delegatų, nes bus 
metinis susivažiavimas. Kaip 
paprastai ant metinio susiva
žiavimo renkasi valdyba

Pirm. B. P. Gauronskas.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

• VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., S. B. 

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., S. B.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B. 

Fin. Rašt. — M. Brikaitė,
47 Vale St., S. B. 

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2:30 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. Boston, 
Mass.

Sekantis susirinkimas bus 15 
d. vasario, 1920 m. 2:30 vai. po 
pietų.

Šis paieškojimų ir reikalavi
mų skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažą atlyginimą.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. ‘ S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

•e

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:

Ona Kvietkauskienė,
Bos 16, Gilbertville, Mass.

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

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

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

REIKALINGAS geras vy
ras prie lengvaus darbo. Dar
bas nuolatinis ir užmokestis 
gera. Atsišaukite tuojaus į o- 
fisą

New England Toy Co., • 
172 Columbus Avė.,

Boston, Mass.

Paieškau dėdės Vilimo Ra
kausko. Paeina iš Lietuvos 
Kietaviškių par., Vilniaus rė- 
dvbos. Taip-gi paieškau pus
brolio Jono Rakausko tos pa
čios parapijos. /

Juozas Siedlevičius,
81 Silver St., So. Boston, Mass.

(Nr. 10-11-12)

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

Adresas:
Jonas Ulickas,

P. 0. Box 694,
Elsworth, Pa.

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.

Paieškau savo pusbrolių Ja- 
sauskių Petro ir Jokūbo, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Man- 
kūnų vai., Girkalnių parapi
jos. Pirmiau gyveno Worces- 
ter, Mass., o dabar nežinau 
kur. Prašau atsišaukti arba 
kas žinote apie tas ypatas mel
džiu pranešti už ką būsiu dė
kingas.

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

I
I

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.

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

Tarnas Zalecki,
41—0 St., So. Boston, Mass.

(Nr. 9-10-11)

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.)

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbų dėl vyrų 
ir moterų kiekvieną die
ną.
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LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.




