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LENKAI UŽĖMĖ ALUN
TĄ.

Kopenhagen. — Iš Reve- 
lio pranešama, kad bolševi
kų delegatai Dorpate labai 
nudžiugę iš atšaukimo blo
kados prieš bolševikišką Ru
siją. Dabar bolševikų dele
gatai pagatavesni daryti tai
ką su Estoniją. Dabar jie 
nusileido ir sutiko pildyt es- 
tonų reikalavimą—nugriau
ti Narvos fortifikacijas.

Padaryta sutartis ir Re- 
velio-Maskvos geležinkelio 
ir miškų eksploatacijos 
klausime. Estoniją negali 
pati geležinkelio statyti per 
savo teritoriją, tai ji paves 
tą darbą kokiai nors sve
timai kompanijai. Estoniją 
turės kokį 2.7000.000 akrų 
miško eksploatacijai.

Lenkijos valdžia atsisako 
pripažinti Lietuvos nepri- 
gulmybę. nebent Kauno val
džia atsižadės Vilniaus ir 
Gardino. Lietuva protestuo
ja prieš tą reikalavimą ir 
nurodo, jog lenkai nesilai
ko demarkacijinės linijos 
Ąugsčipausios alijantų Ta
rybos užbriežtos ir jie toliau 
briovėsi į lietuvių žemę ir 
užėmė Aluntą.

«

/

LIGOS BAISIAI PLA
TINASI.

Iš socijalistiško rojaus— 
Rusijos į vakarus plečiasi 
visokios limpamos ligos. La
biausia plečiasi šiltinės. Į 
Lenkiją tos ligos įsibriovė 
per grįžtančius iš Rusijos 
lenkus. Dabar jau ir Kra- 
kove tos ligos apsireiškė. Vi
sa Europa pavojuje.

Rusijos bolševikų valdžia 
pripažįsta, jog turi baisią 
kovą su livomis. Sulvg mol- 
ševikų statistikų tai šiltinė
mis apsirgimii nuo rūgs. 
1918 m. iki koov 1919 metų 
buvo 1.340.000. Paskui per 
sekančius šešis mėnesius ap- 
sirgimai pasididno ant 80 
nuoš.

I

INFLUENZA PLĖTOJA
SI.

Influenza Suv. Valstijose 
apsireiškė ir labiausia siau-1 
čia Chicagoj e ir New Yorke. 
Buvo apsirgimų taip-gi Det
roite, Baltimorėje, Ąlbany, 
Bostone.

Holandija sutiko pasko
linti Vokietijai $80.000.000.

Vokietijos laikraščiai ra
gina savo valdžią pripažin
ti Airijos respubliką.

v-

Anglijos premieras Lloyd 
George ketina už savaitės 
pareikšti apie politiką link 
Rusijos.

Alij antai de f acto pripa
žino Transkaukazijos, Gru
zijos, Azerbaidžano ir Eri- 
vano armėnų respublikas.

PATEKO BOLŠE
VIKAMS.

Siberijoj Amerikos pulk. 
Blunt, septyni inžinieriai ir 
Raudonojo Kryžiaus dar
buotojai pateko į bolševikų 
rankas. Pateko į bolševikų 
rankas ir visa Siberijos len
kų kariuomenė.

PRALOŠĖ BYLĄ.
Vienas Vokietijos juokų 

laikraštis vardu Satyr indė- 
jo karikatūrą, kur visi Vo
kietijos ministeriai buvo nu
piešti gvvuliais ir žvėrimis. 
Apačioj buvo parašyta: 
‘ ‘ Mūsų tvartas. ’ ’ Preziden
tas buvo nupieštas kaipo 
meška, o apsaugos ministe- 
ris Noske, kaipo beždžionė. 
Jiedu taip įsižeidė, kad laik
raštį patraukė teisman. Bet 
teismas išteisino laikraštį. 
Karikatūra buvo daryta už 
tai, kad prezidentas ir mi
nisteriai labai išlaidžiai gy
vena.

Gen. Semionovo gaujos 
buvo užpuolę Siberijoj A- 
merikos .kariuomenę. Už
puolikai buvo atmušti ir pa
skui įveikti ir suimti.

MARŠRUTAS KUN. P. P. SAURUSAIČIO.

UTARNINKE, Sausio 27—Cambridge, Mass. 
SEREDOJ, Sausio 28—Montello, Mass. 
KETVERGE, Sausio 29—Norwood, Mass. 
PĖTNYČIOJ, Sausio 30—Providence, R. I. 
NEDĖLIOJ, Vasario 1—Worcester, Mass. 
PANEDĖLYJ, Vas. 2—Athol, Mass. 
UTARNINKE, Vas. 3—Westfield, Mass. 
SEREDOJ, Vas. 4—Hartford, Conn. 
KETVERGE, Vas. 5—New Haven, Conn. 
PĖTNYČIOJ, Vas. 6—Waterbury, Conn. 
NEDĖLIOJ, Vas. 8—New Havent, Ct. 
PANEDĖLYJE, Vas. 9—Brodgeport, Ct. 
UTARNINKE, Vas. 10—New York (pas kun. 

toką). - >
Šes-

Darbininkų Reikalai.
Varšavoj vienoj spaustu

vėj zeceris vietoj orzel su
statė osel. Išėjo vietoj ere
lio asilas. < Už tai buvo pa
varytas iš darbo. Kiti spau
stuvės darbininkai paskelbė 
streiką ir pareikalavo su
grąžinti pavarytąjį.

Chicagoj karpenteriai už
dirba po $1.25 valandoj. 
Kaikurie savaitėje dasivaro 
iki $103.

Nuo vas 1 d. Vokietijoj 
ineis galėn baisiai aukštos 
taksos ant tabokos. Apro- 
kuojama, kad dėlto 60 nuoš. 
rūkytojų atsižadės piktžo
lės.

Francijos buvusis premie
ras Clemenceau nevyks E- 
giptan, kaip žadėjo, nes te
nykščiai gyventojai jam 
pranešė, jog nebus maloniai 
priimtas. Egiptėnai nepa
tenkinti Clemenceau dėlto, 
kad jis rėmė Anglijos globą 
ant Egipto.

Belą Kun buvusis Vengri
jos bolševikų diktatorius ir 
dabar Austrijoj internuotas 
pavojingai susirgo.

Suv. Valstijų senatorius 
inešė senate bilių, kuriuo bū
tų reikalaujama, kad visi 
beraščiai nuo 16 iki 20 metų 
amžiaus—piliečiai arba ne- 
piliečiai—priverstinai turė
tų lankyti 200 pamokų me
tuose.

Belgijos karalius Albert

Balsas Augščiausio Lietuvių Tautos
Vado į visus Amerikos Lietuvius.

Holandijos valdžia at
siuntė alijantams atsakymą 
į reikalavimą išduoti ex-kai- 
zerį. Atsakė* jog nesutinka 
to padaryti.

Per pastarąsias tris savai
tes 20.000 žmonių apleido 
Odessą. Apleido dėl skriau
dų bolševikų daromų.

Sulvg daktarų patarimo 
prez. Wilson vas. mėnesyje 
vyks į Kaliforniją ilgam at- 
silsiui. Vyks per Panamos 
kanalą.

Estonijos valdžia paskel
bė, jog už tavorus gabena
mus per Estoniją į Rusiją 
muito neims.

Pietinės Rusijos misija su 
Gronski priešakyje greit iš
keliaus Amerikon. Atvyks 
ekpnominiais, militariais ir 
politiniais reikalais.

GAUKITE “PERKŪNĄ.’
Juokų ir pašaipos laikraš

tis “Perkūnas” gaunamas 
“Darbininke.” Daug išpar
duota ir kas tik pirko visi 
gėrisi juo. Nemačiusieji to 
nepaprasto laikraščio tuoj į- 
sigykite. Kaina num. 15c.

BUS LABAI INDO
MUS.

Sekantis subatinis “Dar
bininko” num. bus nepa
prastai indomus. Jame bus

Į AMERIKOS LIETUVIUS:—

Nors ilgas, helerių metų, karas neleido mums tiesiog susisiekti, su jumis, 
broliai Amerikos Lietuviai, tečiau juto Lietuva, visą tą vargingą laiką, ištolo 
jai tiesiamą jūsų dosnią pagalbos ranką. Kada Tėvynės vadovai, susimetė 
savo krašte būrin, paskelbė Tautos vardu Lietuvos nepriklausomybės obalsį 
ir kada sunkiausiomis aplinkybėmis jie dėjo valstybės pamatus, jūs ne vien 
žodžiu, bet ir gyvu darbu ėjote jai talkon. Kuomet liepsnotame karo jūros 
sūkuryje ugnies liežuviai laikė apsiautę Lietuvą iš visų pusių, jūs savo auko
mis skubinotės į tą didelį pavojingą gaisrą gelbėti nukentėjusių mūsų krašto 
gyventojų. Mums sukrutus statyti ant padėtų pamatų naujus demokratingos 
respublikos rūmus, jūs, kaip teko mzims patirti, susibūrėte į visokias draugi
jas ir bendroves, kad savo sunkiai uždirbtomis ir atsargiai taupytomis lėšo
mis padėtūmėte statytis nepriklausomai Lietuvai, sutelkėte krūvon visokio 
pašaukimo ir amato tautiečių, kad jie pargrįžę Tėvynėn darbuotūsi įvairio
se kuriamosios valstybės ir tvarkančiosios visuomenės gyvenimo srityse. 
Taip-pat tenka girdėti, jog Amerikos Lietuviai nerimstą, kodėl Lietuvos vy
riausybė lig šiol nepasiuntusi pas juos savo atstovo. Tos visos žinios, mus 
pasiekusios, džiugino Lietuvos vyriausybę ir visuomenę, kad jūs taip didžiai 
esate susirūpinę gimtojo krašto likimu.

Tik, deja, buvo kliūčių, neleidusizt Lietuvai tinkamu žygiu atsiliepti į tą 
jūsų rūpestingą nerimos balsą. Šiandien jų, dėkui Dievui, nebėra, ir Lietu
vos vyriausybė siunčia pas jus Amerikon tam tikrą misiją iš kelių asmenų 
priešakyje su ponu Jonu Vileišiu. Ji žodžiu nupasakos jums ir plačiai iš
dėstys, kas darosi Lietuvoje, kokia jos būtis, kas mūsų draugai ir kas ne
draugai. Vyriausybė skyrė tą misiją, neatsižvelgdama į partijas, todėl pra
šau ją sutikti ir priimti kaipo valstybės, o ne partijų pasiuntinius.

Mes tvirtai tikimės, kad tie mūsą pasiuntiniai ras jūsų tarpe pakanka
mai dirvos savo kelionės tikslui. Jie praneš jums apie išvargintą, nukamuo
tą ir nualintą Lietuvą, bet drąsiai ir garbingai žengiančią į visišką laisvę. 
Didžiulės ir senai įsistovėjusios valstybės po karo grįžta į ramų poilsio gy
venimą gydyti žaizdų; mūszi nedidelis kraštas, vos pradėjęs savarankiai gy
venti, turi šarvuotis ir griebtis ginklo ne tam, kad kitus užpultų, bet kad 
atsigintų nuo užpuolikų. Gi kuone pusė Lietuvos žemės tebėra užimta sve
timos šalies ginkluotų pajiegzį. Mūsų kaimynai, kurie amžiais laikė mus 
vergijoje, tebetykoja išblaškyti mūsų nepriklausomybės pamatus, suardyti 
visa, kas dideliu vargu mūsų pradėta statyti. Todėl ir tenka mums nūnai vie
na ranka plėšti dirvonas, o antra ranka laikyti kalavijas, kad priešininkai 
nesunaikinti^ sunkaus darbo vaisių.

Ginantis iš oro tuo pačiu žygiu reikia Lietuvai paskubomis tvarkytis vi
duje, visų-pirma reikia sudaryti tvirta demokratinga šalies atstovybė. Tuo 
susirūpinusi laikinoji valdžia skubėdama ruošiasi į steigiamąjį seimą, kurio 
taip nekantriai laukia visas kraštas ir visa mūsų tauta. Bet ir steigiamojo 
seimo susilaukus kiek daug iškarto reiks indėti stingraus planingo darbo, ko
kios begalės lėšų, kiek žmonių, mokančių darbuotis valstybės įstaigose ir vi
suomenėje!

Čia yra ytin reikalinga jūsų, Amerikos Lietuviai, greitoji pagalba. Tai 
patys, matyti, gerai numanote. Ir laukia jūsų Lietuva, labai laukia! Bet 
ir jūs, kiek numanom iš jūsų žodžių ir raštų, esate jos labai pasiilgę. Ir ne
galite užmiršti gimtojo krašto, kuriame gavote gyvybę, kuris išauklėjo jūsų 
gražią, jautrią, dorą sielą, kuriame paliko tiek gražių atsiminimų, giminių 
bei artimų pažįstamų.

Atminkime! Šioje gadynėje yra sprendžiamas Lietuvos likimas; pa
tapti jai laisva demokratinga valstybe, ar vėl inkristi į verguvę, iškilti Lie
tuvio vardui ar jam dingti užmiršimo jūroje. Ir tas mūsų Tėvynės likimas 
šiandien pareina nuo mūsų griežtos valios, nuo mūsų tvirto pasiryžimo tap
ti laisviems, kaip kad mūsų protėviai senovėje yra laisvi buvę, nuo mūsą pa
čių meilės laisvai gyventi ir nuo mokėjimo tą liuosybės meilę darbu parody
ti. Sugrįžę į Lietuvą tūlas neberasite gyvų vieno kito savo giminės arba ar
timo pažįstamojo. Vieni bus žuvę gal sielvarto ir vargo pakirsti, kiti bus 
dingę kovoje už Tėvynę. Bet užtat rasite priaugančią jaunimo kartą, nar
siai stojančią už savo tėvų žemę.

Aukodami turtą, darbą ir pagalinus gyvybę, nuklosime kelią į šviesią 
ateitį busimosioms nepriklausomos Lietuvos kartoms. Tegul jos didžiuoda- 
mosios minės sunkias, bet garbingas mūsų Tėvynės atgijimo dienas kaip kad 
mes minime garsią praeities gadynę.

Tautiečiai, visa Lietuva žiūri į jus ir laukia iš jūsų šioje sunkių-sun- 
kiausioje valandoje ateinant pagalbos. Tikiuosi, kad susilauks, ir todėl jau 
iš anksto jums dėkuoju, siųsdamas iš Lietuvos kuoširdingiausius pasveikini
mus ir daug, daug labų dienų.
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
rergais ir subatomis. Leidžia Am. Lietuvių Rgmo-Katalikų Sv. Juozapo Dar- bininkų Sąjunga.

Svarbus Suvažiavimas.
DARBININKAS

“DARBININKAS”
f The Worker)

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

and Saturday by St. Joseph’g Lithuanian R.-C. Association of Labor.

SUBSCKIPTION RATES:
learly.................................................. $4.00
Boston and suburbs............................$5.00
Foreign countries yearly................. $5.00

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.

mėjų skyriaus širdingų, ačiū. 
Atskaitos Komisija:

M. Kazlauskas, 
S. Ambrasas, 
D. J. Jurkūnas.

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

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

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.

KAM PATIKĖJO.

Išrodo, kad “Draugas” 
patikėjo So. Bostono Nut. 
Liet. Drg. Komiteto protes
tui prieš “Darbininką.” Pa
tikėjo to komiteto pasaky
mui, kad misija nuvykus 
į National Shawmut banką 
ir matėsi su visais direkto
riais, su kuriais buvo susi
tarta matytis.” “Draugas” 
teiraujasi ar misija nuvyko 
susitartu laiku. Faktiškai 
buvo taip: National Shaw- 
mut banko direktoriai suta
rė matyti misiją 2:30 vai. po 
pietų. Direktoriai susitartu 
laiku buvo ir adv. Kalinaus
kas, J. Romanas ir ameriko
nas lietuvių prietelius May- 
nard, svilino akis dėl neat
vykimo misijos, kurią “nu- 
teriotas draugas” trukdė 
vaišėmis. Direktoriai išbu- 
vg iki 3 vai. nesulaukę misi
jos išvaikščiojo prie savo 
darbų. Misija su būriu “nu- 
tėriotii draugų” atpvškėjo 
apie 15 minutų direktoriams 
išsiskirsčius. Misija matėsi 
tik su prezidentu ir vice
prezidentu, kuriuodu nuola
tai esti banke.

....7.20

....5.00

....4.00

....4.00

....3.00

....3.00

....2.00

....2.00

išpildytas 
puikiai pavyko. 

“Valkata” visiems

F. Jačauskas.....................9.00
J. Karužas........................ 6.50
J. Rimkis ..................... ..6.50
V. Radackis .....................6.25
D. Jurkūnas ir

Motiejūnas ...
J. Ramonas.......
J. Jutis .............
F. Karpaitis .... 
Jonas Rimkis ... 

j J. Lužinas.........
i J. Šlagus...........
P. Velička.........

Surinktos aukos po stubas.

A. Gerdvila.....................20.00
J. Jutienė........................ 10.00
J. Jankūnas .....................7.00
R. Janulienė......................7.00
R. Švieždienė ................... 6.25

Po $5.00: S. Gurčiutė, M. 
Klebaitis, M. Barkevičius, Pa- 
kuckis, A. Petriką, A. Šiugž
da.

P. Kadžis $4.34.
Po $4.00: Z. Dargužienė, 

Žukauskaitė, Z. Kirieliutė.
Po $3.00: V. Bliuvas, 

Sargelis, J. Jurkūnienė, 
Mockevičienė, A. Pakėnas.

Po $2.00:, J. Petrila, J. Žilin
skas, M. Meilunavičia, J. 
Siurba, A. Jaspavičiutė, V. 
Railenė.

Po $1.00: K. Šivis, A. Šiur- 
mulis, A. Kisielius, J. Grin- 

! cei, D. Pručinskas, K. Kazilas,

M.

P. 
M.

MANCHESTER, N. H.
Sausio 18 d. š. m. buvo L. L. 

Sargų 12 būrio prakalbos. Kal
bėjo leitenantas J. K. Milius iš 
Brooklyn, N. Y. Šios prakal
bos buvo pasekmingos: prisi
rinko pagal mūsų mažos kolo
nijos nemažai publikos. Buvo 
rinkimas aukų dėl Lietuvos L. 
Sargų. Aukavo sekantys: 
Domininkas Tareška .... 10.00 
Vacį. Zaremba ....... 8.00
J. Žukauskas.....................5.00
K. Žukauskas....................5.00
K. Šimutis .........................5.00
A. Aleksandraitis.............. 5.00
E. Pvilauskas....................5.00
P. Jakaitis..............  5.00
V. Kardelis ...................... 5.00
P. Česnokas...................... 5.00
A. Stapaitis ..................... 4.75
V. Kaškonao ....................4.00
S. Čepunaitė..................... 3.00
V. Valantinas....................3.00

Bučius ......................... 2.51
Zdanaitis ..................... 2.50
Slavinskas ....................2.25
Alkovikas ....................2.25

A. Antanaitis, P. 
K. Šaučius, A.

LENKAI BAUBU GĄZDINA.
Chicago Daily News sausio 

21 d. atspaudino savo kores
pondento Hal O’Flaherty se
kančią žinią iš Helsinkų, Suo
mijos: “Baltike valstijų kon
ferencija maža ką tenuveikė 
sutaikyti nesusipratimus ir su
vesti visus i apsigynimo sąjun
gą. Išdėsčius Įvairias proble
mas abelnoje konferencijoje, 
tapo nuskirti komitetai jas riš
ti. Sekmadienį komitetai bu
vo susirinkę valstybės kamba
riuose pavestuose susirinki
mams, bet pranešimai parodo 
kad prie nieko tikro nepriei
ta.

Bekalbant su lenkų delega
tais aš pamačiau kad jiems 
baisiai nepatinka lietuvių rei
kalavimas Vilniuas, kaipo jų 
sostapilės. Lenkai skelbia kad 
devyni dešimtadaliai Vilniaus 
gyventojų esą jų tautos. Jie 
dabar Vilnių valdo ar sutinka 
kad plebiscitu būtų nuspręstas 
jo likimas, ką jie žiną, jog tai 
būtų jų naudai, bet, jei lietu
viai bandys atsiimti Vilnių be 
plebiscito, tai lenkai jį laiky
sią iki galui.

Toks kovos ūpas rodos tarp 
visų delegatų, kurie sako, jog 
jų jĮftiomonės yra nepermainy- 
tošir nepermainomes. Beabe- 
jonės, konferencija tęsis se
kančią savaitę su viltimi pri
eiti prie kokio nors pamato ant 
kurio galima būtų sutikti.”

Tai tiek korespondentas. 
Mes nuo savęs galime pridėti, 
jog lenkų delegatas perdrąsiai 
girias su savo plebiscitu Vil
niuje. Jei plebiscitas, tai ple
biscitas. Jis turi būti ne tik 
Vilniuje, bet ir apielinkėse. 
Belo jei lenkai būtų plebisci
to norėję, būtų senai jau jį tu
rėję- Bet jie pamatė praėju
siuose Vilniaus miesto rinki- 
njafree. kuomet buvo pastaty
tos klausimas šiek tiek sutei
kiantis šiuo žvilgsniu šviesos, 
ir iš kurio paaiškėjo, jog tarp 
vilniškių daug daugiau buvo 
linkusių į Rusiją neg į Lenki
ją, nors gera dalis ir į Lietu
vą žiūrėjo. Aišku kaip diena, 
kad tie kurie linkę į Rusiją lei
dus pasiskirti tarp lenkų ir lie
tuvių. prie pastarųjų dėsis. 
Lenkai tai matz>. Bet v;3-gj

Twif>4 riaaanli
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GIRARDVILLE, PA.
Nedėlioj, 18 d. sausio š. m. 

šv. Vincento parapijos choras 
surengė puikų vakarą. Progra
mą išpildė Mahanojaus Šv. 
Juozapo parapijos choras. Ma
hanojaus choras užima pirmą 
vietą šioje apielinkėje, ne vien 
savo daugumu narių, bet ir 
išsilavinimu. Jaunimas susi- 
spietęs daugiausiai čia augęs: 
darbuojas pavyzdingai tautos 
ir bažnyčios labui. Malonu 
pastebėti tokį jaunimo susi
pratimą.

Jų, Girardvillėj 
programas 
Lošimas
patiko. Dainos ir-gi žavėjo 
publiką. Solistai, p-lė Iz. Ben- 
dinskiutė ir p. J. Tošaitis, sa
vo maloniais ir išlavintais bal
seliais kiekvieno širdį patrau
kė giliau jausti ir suprasti 
dainos slaptybę, kuriose gludi 
praeities ir vilties vaizdai. Žo
džiu, savo užduotį atliko pui
kiai. Choro dainos, ir-gi skam
bėjo gerai, ypač “Žaliuok rū
tele” ir “Šopeno maršas.” 
Dar neatleistinai pažymėtina 
viena ypatybė, tai prielanku
mas jaunimo. Malonu susitikt į

i • i • 1

su kiekvienu.
Vietos klebonas kun. J. Va- i 

laitis. kaip visuomet atjaučia ' 
jaunimą, kuris darbuojasi tė- „ rrut.,n5Kas, ^azuas,

]r Bažnyčios labui, lalP ;p. Grinis, V. Bliuvaitė, V. Cer- 
ir Mahanojaus chorui nz jo pa- niaviaus. C. Pečiulis, A. R. Ki- 
yyalmCT sutikimą (sutartinį ;sieli R Ku|akauskas> y. 
ir puiku įssilavinima dovanojo v**- - -

v • i t v • ^įzia^
sr. Cecilijos pa- |nik 

• - 'la, J- 
minės

- [kienė, 
kiutė, 
Togaila, J. Andriušas, A. Ra- 
zambaikaitė, J. Gineitis, M. 
žužiutė, S. Puriutė, A. Latvis.

gražų ir dideli šv 
veikslą.

Girardvilliečiai ilgai 
Mahanojaus choro programą, j k- 
Dabar klausinėjasi kiti, ar ne
atvažiuos vėl kada, reiškia: 
vėl laukia tokio puikaus pro- 
gramo iš mahanojiečių.

O. Žukauskienė, M. Ci- 
A. Jačauskas, P. Rai- 

Svirskas, O. Slanislavi- 
K. Barkauskas, K. Liut- 

A. Užkuraitis, A. Šli- 
J. Juozapavičiūtė, A.

K.
J. 
J. 
V.

Po $2.00:
Krikščiūnas, 
Žukauskas, J. Cekutis, J. Vai
čiūnas, A. Staugas, A. Stec- 
kis, S. Slavinskas.

A. Baniulis $1.25.
Po $1.25: J. Čeplinskas, 

Masaučius, A. Švedas.
E. Trakimienė $1.20.
Po $1.00: E. Lukašiaučienė, 

V. Simanavičius, A. Cekutis,
L. Bučytė, J. Krikščiūnas, S. 
Mačiulienė, J. Maciulevičius, 
B. Bimbiris,2 M. Kušleika, K. 
Budaitis, P. Krikščiūnas, V. 
Kušleika, K. Ceikauskas, V. 
Klimaitis, B. Vainalavičius, P. 
Andriejūnas, A. Kemėšis, K. 
Šimkūnas, A. Puteika, J. Znai- 
dauskas. J. Jurauėius, J. Ra- 
zumas, J. J. Gobis, P. Valins- 
kis, J. Trakimas, J. Svetikas, 
Z. Tvarijnas, A. Milašiaučius, 
A. Tvarijonas, V. Brazauskas, 
J. Tvarijonas, K. Ramaškevi- 
čius, K. Zelėnas, D. Taparaus- 
kas, V. Šerėnas, K. Zinis, 
Jakaitis, E. Masaučiukė, 
Zukytė.

Kiti dėjo po mažiau.
Viso $150.00.

L. L. Sargas.

J.

L.
P.

Kaip girdėtis, tai ir Girard- A Karbauskas, M.’ Aliukonie-

BRIDGEPORT, CONN.
Kai paimi laikrašti Į savo 

rankas, tai miela skaityti ko
respondencijas, kurias parašo

villės choras rengiasi su prog
ramų j Mahanojų, berods va
žiuos 1 d. vasario. Pastarasis 
žymiai mažesnis, bet pakvieti
mo neatmeta, o visuomet pa
tarnauja. Manding, ar neuž
ims antros vietos šioje apie
linkėje. Tai jau Shenandoah’io 
chorams ir kitiems pagyrams 
už akių užbėgtų. Lauksime ar
gi neišsijudins ir jie.

Ashlendiškis.

AMSTERDAM, N. Y.
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus Rėmėjų Skyrius turėjo 
fėrus nuo 24 iki 29 lapkr. 1919 
m. Čia paduodame aukotojų 
vardus ir abelnai visą šių fėrų 
atskaitą.
Aukavo sekančios draugijos: 
Piliečių Kliubas ........30.00 
Šv. Antano dr-ja........... $25.00
Šv. Kazimiero dr-ja ... .25.00 
Šv. Jurgio dr-ja (pažad.) 25.00 
L. Komp. Bučernė (sena) 25.00 
Amerikos Liet. Kliubas 20.00 

Biznieriai aukavusieji 
da.i1rta.iR.

V. Tautkienė...................... 25.00
J. Jačinskas..........................12.00
P. Sargelis ir M. Strikulis 8.00 
F. Jačauskas..........................9.00
J. Karužas..............................6.50
J. Rimkis................................6.50
V. Radackis...........................6.25
D. Jurkūnas ir Motiejūnas 7.00

mainiaudami. O kas ginimo, 
tai galės jie ginti. Tik dėja, 
ar neprisieis jiems apleisti Vil
niaus pirmiau, neg su lietu
viais susikibti. Bolševikų ren- 
gimos užpulti iš šiaurės, jau 
senai pramatomas iš Londono 
telegramų. Kad tik neprisiei
tų sakalais belekiant žvirbliais 
nutūpti.

j nė, J. Žiugžda, V. Šalesevi
rčius, A. Vasiliauskas, S. Kisie
lius, J. Kedikas, M. J. Kaz
lauskas, M. Mikėnas, A. Kau
pelis, B. Vasiliauskienė, A. 
Kriaupas, J. Batriunai, F. Ker- 
belis, K. Valikoniai, U. Stri- 
kuliutė, S. Ragaila, J. Griniū
tė, E. Barkevičiutė, J. Kibar- 
tas, K. Aleksandravičiūtė, O- 
na Aleksandravičiūtė, A. Alek
sandravičius, J. Samala.

Per biznierius ir stubas su
rinkta aukų $480.49.

Per fėrus surinkta $2.481.80.
Vios įplaukų pasidaro ant L. 

R. K. fėrų 2,962.29.

Iškaščių pasidarė $1,163.21. 
Gryno pelno liko $1,799.08. 
Šias visas aukas Lietuvos R. 

Kr. skyrius nutarė pasiųsti tie
siai į Lietuvą Raudonąjam 
Kryžiui, prezidento A. Smeto
nos vardu.

Labai malonu yra kad Am
sterdamo lietuviai sugebėjo į 
savaitę laiko sudėti tokią auką 
dėl vargstančių mūsų brolių ir 
seselių Lietuvoje.

Nors amsterdamiečiai visuo
met remia tėvynei naudingus 
darbus, nors visuomet atjaučia 
tėvynės sunkų ir vargingą pa
dėjimą, bet ir šiuo sykiu visi 
kaip vienas atidarė savo kiše
nes, ištiesė savo duosningas 
rankas ir ėjo visi kaip bitės 
nešdami visokia saukas, ko
kias tik išgalėdami. Todėl lai 
būna garbė Amsterdamo lietu
viams, kaipo tikriems tėvynai
niams už jųjų prakilnias gai
lestingumo širdis ir gražius 
norus dėl tėvynės.

Visiems rėmėjams ir auko
tojams už gausias aukas dėl
tėvynės, tariame vardu Lietu- ’ 

-a. vos Raudonojo Kryžiaus Re-

gers. Tai matot begalinį že
mumą čionykščių lietuvių di
džiumos. Kiti vadina save ne- 
prigulmingais, ženklina jie at
sisako pirmiausia nuo bažny
čios ir nuo kitų gerų darbų. 
Be to dar stoja gerų žmonių 
užmanymams. Pirmiau jie 
vadinos laisvamaniais ir cicili- 
kais, o dabartiniu laiku val
džios prispausti ir netekę ke
lių draugų permainė savo kai
lį ant neprigulmingųjų. Dar 
vieni yra čia kurie palaiko 
lenkų žargoną ir prisideda 
prie jų, priklauso prei lenkų 
parapijos, nepaisant nors lie
tuviai turį parapiją. Bet jie ne
nori, kad kokis paliokas ne
pavadintų cham. O ant lenkų 
susirinkimų neduoda balso. 
Sako: “Ty litvin, tobie glosu 
niema. ’ ’ Kitas sako: “ Co tam 
do govendy stym paganinem.” 
Taip čia yra labiausia todėl, 
kad nebuvo tautiško judėjimo. 
Surengi am kokias prakalbas 
kartą metuose arba ir visai ne. 
Ar imamės skaityti ir platinti 
gerus laikraščius bei naudin
gas knygutes. Visai mažai 
tokių tėra. Jei kada surengia 
cicilikai polakų svetainėje, tai 
būna pilna. Ir tuom pasiro
dom, kad šelpiam 2 priešus: 
savo išgamas ir polakus.

Tikrai naudinga daug ža
danti organizacija, yra tai L. 
D. S. 39 kuopa. Tai grynai kri
kščioniška demokratiška dar
bininkų organizacija. Tik ši 
viena organizacija rūpinasi 
darbininkų būvio pagerinimu. 
Tad susipraskit Bridgeporto 
lietuviai ir stokite į eiles dar
bininkų ir išvien kovokim su 
tamsybe ir išnaudotojais. Aš 
esu užtikrintas, kad ir mūsų 
LDS. 39 kp. susilauks iki a- 
teinančių metų 200 narių arba 
net daugiau. Dabar visiems 
geros valios žmonėms proga i- 
stoti, tik $1.00, neatsižvelgiant 
į amžių. Be to dar laikraštis 
“Darbininkas” kas antra die
na lankys.

Visi Bridgeporto susipratu- 
sieji lietuviai ir “Darbininko” 
skaitytojai darban.

WATERBURY, CT. 
Didis entuziazmas.

Susitvėrus vietos komitetui 
L. L. Bonų pardavinėjimui ir 
pradėjus darbą, pasirodė gan 
džiuginančios pasekmės iš pir
mu žingsniu. Atsišaukus i vie- 
tos dr-jas bei kuopas, štai i 
dviejų savaičių bėgyje sulau
kėm prisiunčiant atstovus nuo į

į veiklūs kolonijų darbininkai.' 30 dr-jų. Taip-gi greitu laiku
tikimės sulaukti atstovus nuo i 
visų dr-jų. Visos dr-jos ne vien 
prisiunčia atstovus sudarymui 
vieno bendro komiteto, bet ir i 
iš savo iždų skiria gausias su- [ 
mas bonų pirkimui. Štai tos i 
mūsų garbingos dr-jos kurios I 
pdarė gražią pradžią, nutarė 
pirkti :
Lietuvos Sūnų dr-ja.....$2.500 
L. P. N. Kliubas......... $1,100
Šv. Kazimiero dr-ja............ 500
Šv. Juozapo dr-ja.................500
Šv. Onos (moterų) dr-ja 500
Šv. Agotos dr-ja..................... 200
T. D. “Aidas” ..................... 100
L. D. D. “Varpas”................ 50
Šv. Jurgio dr-ja.....................100
SLA. 11 kp.............................. 100
Šv. Vardo Jėzaus dr-ja... .100 
Moterų Apšvietos Kliubas 100 
SLRKA. 91 kp.......................   .50

Viso 13 dr-jų už $5,900.00.
Taip-gi tikimės, jog nei viena 
Waterbury lietuvių dr-ja ne
atsiliks ir prisidės sulig savo 
išgalės. Tai-gi broliai ir sesu
tės Waterburiečiai neužtenka 
to ką perka dr-jos bei organi
zacijos, bet ir mes kiekvienas 
turime prisidėti prie šio išga
ningo darbo. Kiekvienas pri
valome pirkti Lietuvos Laisvės 
Bonus. Neužtenka to, kad pa
tys pirksime, bet turime kal
binti savo draugus. Sužadin
kime visų krūtinėse karštą Tė
vynės meilę. Tegul 1 d. vasa
rio, kurioje pas mus bus Lie
tuvos Finansinė Misija, tegul 
tą diena mums liks istoriška. 
Tegul tą dieną nelieka Wa- 
terbury nei vieno lietuvio, ku
ris liktų nepirkęs Lietuvos 
Laisvės Bonų. Tegul ta diena 
pasibaigia pas mus bonų plati
nimo darbas, tai yra visi pirki- 

kad lietuviams me ir nupirkime už daugis 
šlapimais ir tą negu iš mūsų tikimasi.

Tarsi visose kolonijose lietu
viai veikia, dirba, triūsia dėl 
tėvynės labo, bei dėl savo or
ganizacijų labo. Apščiai visos 
kolonijos marguoja ‘ ‘ Darbi
ninke” žinutėmis. Bet kur 
Bridgeporto lietuviai? Ką jie 
veikia? Tarsi jų visai nėr, la
bai, labai retai tepasitaiko ko
respondencijos iš mūsų miesto.

Lietuvių čia yra nemažas 
būrys, apie 3.000. Tad galima 
numanyt, kad šį tą veikia. Čia 
yra T. Fondo skyrius. Bet ma
žai ką girdėtis apie jį. Dar 
Raudonojo Kryžiaus vardas 
girdis, bet nieko neveikia. Tai 
kodėl? Stoka apšvietos, tauti
nio susipratimo ir meilės arti
mo. Yra 2 katalikiškos dr-jos. 
Šv. Jurgio gyvuojanti 20 metų 
ir turi narių netoli šimto, šv. 
Kazimiero turi arti 80 narių. 
Tie patys nariai priklauso prie 
abiejų viršminėtų dr-jų. Libe
rališko krypsnio yra trys dr- 
jos. Priklauso prie kiekvienos 
po virš šimto narių. Bet ir lais
vamaniai tie patys nariai už
laiko visas 3 dr-jas ir katali
kiškų dr-jų pusė narių priklau
so prie liberališkųjų. Iš visko 
galima numanyt, kiek yra pri
klausančių prie įvairių dr-jų. 
Priklauso tarp 350 arba 400. 
Na o kur kiti 2.600? Ką gi jie 
veikia? Dabar, kada saliūn- 
čikams jau kaput, tai mūsų 
žmoneliai apgailestauja ir va- 
karais susirenka ant Warren 
gatvės pas vieną krautuvnin- 
ką svetimtautį kaip pas savo 
ištikimiausį rabiną. O tas mo
ka dirbt Russkoje očiščeną. Į 
pamazgas imberia pipirų ir ki
tokių kartybių primaišo ir par
davinėja mūsų broliams. Ver-1 
telga sako,
' 's . ’ ' . Ai.-/

Pažvelgus į praeitį, atran
dame, jog AVaterburiečiai pa
aukavo Lietuvos reikalams 
virš $40.000 ir jei mes pajėgė
me sudėti tokią auką, tai pa
skolos sudėkime bent keturis 
kart tiek. Jei kurie negalėsi
me būti ant Misijos prakalbų 
ir užsirašyti per kolektorius, 
kurie eis per stubas užrašinė- 
dami. Kaip pirmiau taip ir da
bar palaikykime pirmenybę 
neužleisdami ją kitoms koloni
joms. Tai-gi lai gyvuoja Wa- 
terbury’o lietuviai! Lai gy
vuoja laisva ir neprigulmiiiga 
Lietuva.

K. J. Paulauskas,
Presos komisijos narys.

BRIDGEPORT, CONN.
Bridgeporto lietuvių visuo

tinas susirinkimas įvyko 19 d. 
sausio parapijos svetainėje. 
Vakarą atidarė P. Milerius, 
trumpai paaiškindamas, kad 
tą susirinkimą sušaukė Tautos 
ir Neprigulmybės Fondų sky
riai su tikslu sudaryti stotį 
pardavinėjimui paskolos bonų. 
Paskiaus dar kalbėjo trys kal
bėtojai. Pirmas Ad. Stankevi
čius, nuo Neprigulmybės Fon
do, A. Valečkis nuo Tautos 
Fondo ir gerb. kun. M. A. Pan
kus. Visų trijų kalbėtojų kal
bos buvo beveik vienokios. Vi
si troško, kad Bridgeporto 
lietuviai sudarytų bendrų sto
ti. Po prakalbų susirinkusieji 
vienbalsiai nutarė išvieno dir
bti dėl Lietuvos, pardavinėjant 
bonus. Atstovų iš įvairių dr- 
jų ir kuopų pribuvo 21, tame 
vakare dar prisidėjo ir pavie
nių. Komisija susidarė iš apie 
40 ypatų. Dar nekurios drau
gijos savo atstovų neprisiun- 
tė, bet tikimės, kad tuojaus 
prisius. Turiu pasakyti išanks- 
to, kad mūsų mieste pardavi
nėjimas bonų turės geras pa
sekmes, nes Į valdybą pateko 
visos veikliausios Bridgeporto 
lietuvių spėkos. Pirmininku iš
rinktas P. Milerius, I Vice- 
pirm. A. Valečkis, II vice- 
pirm. M. Kavaliauskas, rašti
ninkais J. Ragickas ir A. Sa
piega, kasininkas J. L. Dul- 
bis, kasos globėjai gerb. kun. 
M. A. Pankus ir Tamulevičius. 
Presos komisija: J. J. Šaučiū- 
nas, J. Juodis, p-lė M. Valec- 
kiutė, p-lė J. Plokščiutė. Se
kantis susirinkimas įvyks 28 
d. sausio parapijos svetainėj. 
Kviečiame atsilankyti delega
tus ir tuos kuriems rūpi tėvy
nės gerovė. Susirinkimai bus 
vieši.

Valio Bridgeporto lietuviai! 
Valio!

Presos Komisijos narys
J. J. S.

THOMSONVILLE, CT.
Tarp vietos lietuvių nėra 

sutikimo. Laisvamaniškojo 
Sus-mo kuopa riejasi su šv. 
Jurgio dr-ja. Esant nesutiki
mui, tai Lietuvos labui nega
lima veikti. Tai-gi nenuora
moms reikėtų apsimalšinti ir 
pradėti dailiau tarp savęs gy
venti.

Turiu padaryti patėmijimą 
šv. Jurgio dr-jos nariams. Tos 
dr-jos susirinkimuose baisi ne
tvarka ir alasas. Gėda nuo 
svetimtaučių, nes alasas gir
disi gatvėje. SupadoTėkite, 
broliai.

V. M.

AKRON, OHIO.
Kibirkštėlė tėvynės meilės 

dar yra ir pas mus. Rodos Lie
tuvos laisvė dar prie karsto te
bestovi ir jos žiaurūs tyronys 
dar vis tykoja paguldyti į tą 
karstą, kuriame ji per šimt
mečius vaitojo slegiama carų, 
Muravjovų ir lenkų endėkų. 
Bet viso pasaulio lietuviai re
mia Lietuvos laisvę ir kovoto
jus už laisvę.

Akron’o lietuviai visai ma
žai teprisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės pinamo vai
niko šioje kritiškoje tėvynės 
valandoje. Rodosi lyg Akron’o 
lietuviai negirdžia savo močiu
tės Lietuvos balso, kuri šau
kia per spaudą, misijas ir at
stovus?

Nors Akrono lietuviai ra
miai glūdėjo iki šiol Lietuvos 
laisvės reikale, bet už tai nū
nai sujud o ir rengiasi skubiai 
su didele energija prie parda

vinėjimo Lietuvos bonų.
Kun. A. Janušas šv. Petro 

parapijos lietuvių klebonas pa
garsino iš sakyklos, kad visos 
draugijos išrinktų po du atsto
vu ir iš tų atstovų išrinktų val
dybą, kurie sudarytų stotį. 
Kadangi tautininkai čia aktu- 
ališkai negyvuoja, o su bol
ševikais negi dėsis.

Tat tik nuo katalikiškų dr- 
jų atstovai 19 d .sausio suėjo 
pas kun. A. A. Janušą į klebo
niją suorganizuoti stotį.

Valdyba išrinkta iš šių y-pa- 
tų: kun. A. Janušas—pirm., M. 
Kerbelis—rašt., Adolfas Pa
leckis—ižd.

Na, akroniečiai, atėjo mūsų 
eilė prisidėti prie Lietuvos 
laisvės tikro parėmimo.

M. Dunojus.

GARY, IND.
Sausio 11 d. L. Vyčių 82 kp. 

surengė prakalbas. Programo 
vedėjas pirmiausiai pakvietė 
V. Stulpiną, kurs beveik va
landą aiškindamas išdėstė rei
kalingumą ir nuopelnus Rau
donojo Kryžiaus. Priminė, jog 
būtinai reikia teikti dabar pa- 
gelbą Lietuvos kareiviams, ku
rni valdžia neišgali tinkamai 
aprūpinti. Antras kalbėjo M. 
Zujus apie jaunuomenę, jos 
siekius ir nuopelnus. -Trumpai 
bet labai aiškiai išreiškė Vy
čių programą.

Toliaus kalbėjo apie politi
kos perversmes, o ypač gana 
taktiškai išdėstė lenkų “gera- 
dėjistes : ką jie davė Lietuvai 
ir ką nuo lietuvių gavo”...

Visi laukia nekantriai, ko
kias čia lenkų dovanas kalbė
tojas paskelbs, o prievarta į- 
brukė kaikuriems lenkų kalbą, 
tat visas jų nuopelnas suteik
tas lietuviams; išgirdę tokias 
jų dovanas daugumas balsiai 
nusijuokė iš tokių “paliokų” 
dovanų. Paskui paaiškino ką 
Lietuva jiems davė: o-gi galy
bę istorikų, poetų, tepliorių, 
karžygių ir išvardijo visus, 
kuriais lenkai pasaulyje tebe- 
sigiria.

Prakalbos nusisekė: klausy
tojų buvo prisirinkę apipilnė 
salė ir visi Įdomiai klausės. 
Buvo renkamos aukos L. R. K. 
kurių rodosi buvo surinkta a- 
pie $50.00. Vardai aukotojų:

P. i si unas $5, kun. P. Da- 
niunas ir J. Misiūnas po $2, 
P. Tamulinnas $1.45.

Po $1.00: B. Stankus, V. Pra- 
kurotas. M. Aleliūnas, J. Va
linskas. A. Rūkas. B. Trakše- 
lis. M. Savickas. T. Suprana- 
vičius, A. Sabockienė, P. Ta
mošiūnas. J. Januša. K. Va- 
reika, J. Banevičius. B. Stan
kaitis, A. Šlapelis, J. Bagdo
nas, J. Šerkšnys, S. Brezaus- 
kas, K. Sakalauskas, L. Ru
džius, F. Danilevičia, A. Gri- 
vaila, P. Švežas, S. Kibartas, 
J. Belskis, V. Stravinskas, U. 
Barauskienė, S. Stalnionis.

Vytis.

MIDDLEBORO, MASS.
Sausio 25 d. mūsų mažu

tėj kolonijoj buvo prakal
bos. Kalbėjo Pr. Gudas 
“Darbininko” redaktorius 
ir Norkūnas iš Lawrence’o. 
Prakalbos buvo surengtos 
Tautos Fondo skyriaus. Mū
sų kolonijos lietuviams pa
rūpo dabartiniu laiku pa
remti Lietuvą. Kalbėtojas 
Gudas išaiškino, kad dabar 
negalima pasitenkinti auko
mis, o reikia skolinti Lietu
vos valdžiai didesnes sumas 
pinigų. Susirinkusieji pri
tarė, kad reikia sudaryti 
Lietuvos bonų platinimo 
stotį. Aukos šitaip plaukė:
P. Pliaška...................25.00
S. Žiedelis..................... 5.00
K. Drawinska..............5.00
Apol. Dravinskiutė .... 2.00 
A. Uždarinis ..............20.00
A. Jukna..................... 10.00
A. Varapickas..............1.00
F. Kinčius..................... 5.00
V. Stulpinas........... ...  .4.00
J. Drula........... . .2.00
J. Siebikis..................... 5.00
S. Sarapas ....................5.00
Mar. Paulauskienė ... .5.00 
Smulkių........................ 1.56

Mūsų kolonija atlieka sa
vo pareigą link Lietuvos.

I’ierinu.
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L. D. S. REIKALAI.
HARRISON IR KEARNEY, 

N. J.
LDS. 15 kp. susirinkimas į- 

vyks sausio 28 d. Bažnytinėj 
svetainėj 7:30 vai. vak. Ma
lonėkit susirinkt visi L. D. S. 
nariai, nes bus svarbių reika
lų apkalbėti šiame susirinki
me. Kas užsimokėsit pilnai 
mėnesines, tai gaus didelę do
vaną—kalendorių su Lietuvos 
kariuomenės pavekislais ir su 
istoriškais aprašymais. Reika
linga kiekvienam lietuviui tu
rėti namuose tokis kalendo
rius.

C. Bubėnas.

C. BROOKLYN, N. Y.
9 d. sausio L. D. S. 10 kuo

pa surengė prakalbas. Kalbė
toju buvo gerb. A. F. Kneižis. 
Kalbėtojas gana aiškiai per
statė dalyką, nupiešdamas da
bartinį darbininkų pdėjimą: 
kas yra jų užtarėjais ir kas 
priešininkais. Gerb. kalbėtojas 
padarė didelį įspūdį į klausy
tojus. Publikos nors buvo ne- 
daugiausia, bet pasekmės ga
na geros: prisirašė prie LDS. 
10 kuopos 11 naujų narių. 
Taipos-gi paaukuota parėmi
mui Kr. D. Partijos Lietuvoje 
$17.00. Aukavo šios ypatos:

B. Bogažas $2.00.
Po $1.00: J. Sabaliauskas, 

J. Banišauskas, J. Šiulskis, M. 
Mikalonis, J. Kadunas, M. Ge- 
dutienė, J. Jakaitis, O. Au- 
čiutė, O. Ignatavičienė, A. 
Ambrozaitis, V. Dauboras, Ty
la, A. Kuzminskas, J. Anuma- 
vičius ir J. Vanagas.

Viso $17.00.
Rašt. J. Anumavičius.

AMSTERDAM, N. Y.
Sausio 16 d. š. m. buvo pas 

mus atsilankęs su prakalbomis 
A. F. Kneižis iš Boston, Mass. 
Jo kalba buvo graži ir aiški. 
Puikiai nurodė dabartini dar
bininkų padėjimą, kokiu būdu 
mes turim kovą vest su darb
daviais—ne riaušvmis, ne su 
revoliucijomis, o tiktai per su- 
siorganizavimą, susipratimą ir 
apšvietą. Išaiškino naudą iš 
L. D. S., nurodė blėdį LSS.

Susitvėrė L. D. S. kuopa iš 
Vietoj išrinkta val- 

Kerbelis, rašt. 
ižd. p. Šlavei-

• v

užėmęs savo

33 narių, 
dyba: pirm. J. 
M. Kazlauskas, 
kis.

Pirmininkas
vietą pratarė kelis žodžius į 
narius ir po tam Įnešė kad rei
kia kalbėtojui surinkt kiek 
nors ant kelio. Po kolektos su 
skrybėlėmis surinko 9 dol. su 
centais. Mūs pirmininkas iš 
pat pradžios atliko prakilnų 
darbą. Valdyba da nepilnai 
išrinkta, netrukus bus mėnesi
nis susirinkimas. Tada susi
tvarkys reguleriai ir matyt, 
kad mūs kolonijoj L. D. S. kuo
pa turės geras pasekmes.

Amsterdamietis.

CHICAGO, ILL.
L. D. S. 38 kuopa turėjo pra

kalbas 11 d. sausio. Kalbėjo 
gerb. kun. P. Bučys, nurodyda
mas darbininkų reikalus ir 
skatindamas kodaugiausia or
ganizuotis prie Darbininkų Są
jungos ir stvertis kooperacijos. 
Tai tada darbininkai turės ge
resnį sau pragyvenimą ir ne
galės jau jų išnaudoti tie kat
rie šiandiena išnaudoja darbi
ninkų klesą.

Prisirašė keturios ypatos: 
K. Veidmanas, J. Mikulėnas, 
J. Jasiūnas ir S. Baravykas.

Dulkė.

suvažiavimo nutarimo arba jei 
ir pildė, tai paviršutiniai. Ne
kurios kuopos dar neužsimokė
jo į apskr. iždą $1.00 kaipo į- 
stojimo prie apskričio, po 10c. 
nuo nario kas tnetas, 10 nuo
šimtis nuo likusio pelno nuo 
surengto pirmutinio vakaro ar 
baliaus po paskutiniam apskr. 
suvažiavimui, nes tas yra nu
tarta apskričio kuopų suvažia
vime, reikia pristatyti kad tas 
viskas būtų išpildyta lig kitam 
suvažiavimui kuris bus CĮeve- 
lande, O. Laikas neužilgo bus 
paskirtas apskričio valdybos. 
Kuopos neišpildžiusios auk
ščiau nurodytų apskričio suva
žiavimo nutarimų lig ateinan
čio apskričio suvažiavimo.

Suvažiavime, bus paaiškin
ta kurios kuopos nepildė aps
kričio nutarimų, o nekurios 
gal tapti ir suspenduotomis. 
Taip-gi patartina, kad kuopos 
pagal apskričio suvažiavimo 
nutrinių, kad už šiuos 1920 m. 
m. užsimokėtų nuo nario po 10 
centų lig apskričio suvažiavi
mui, nes apskričio iždas yra 
kiek nupuolęs, nes reikėjo kiek 
padengti lėšas atstovų kelionės 
dalyvavusiam L. D. S. seime 
Worcester, Mass. Ir jei kuo
pos užsimokės užlikusias sa
vo mokestis ir už šiuo 1920 m. 
po 10c. nuo nario, tada sekan
čiame apskr. suvažiavime ga
lėsime asidžiaugti kad kuopos 
pildo apskričio nutarimus ir 
aps. iždas yra netuščias. Siun
čiant čekius, pinigus ar mo- 
ney-orderius adresuokite: A. S. 
Vaitkus, Post Office Clerk, 
Dayton, Ohio.

Taip-gi rengkitės su gerais 
ir naudingais užmanymais ir 
rezoliucijomis dėl gerovės mū
sų pačių ir organizacios, nes 
reikalų yra daug visokių, ku
rie turi būti gvildenama tarpe 
lietuvių katalikų demokratų. 
Kad sekantis aps. suvažiavi
mas būtų mums ant naudos.

Aps. Ižd. A. S. Vaitkus.

PRANEŠIMAS.

L. D. S. Naujos Anglijos Ap
skričio kuopoms pranešam, 
kad Įvyks L. D. S. N. A. Ap
skričio suvažiavims vasario 22 
d. 1920 m. 1 vai. po pietų Lie
tuvių Bažnytinėj svetainėj 
Windsor St., Cambridge, Mass. 
Tai-gi gerb. L. D. S. N. A. Ap
skričio kuopos malonėkite at
siųsti savo atstovus Į suvažia
vimą ir atsivežti gerų inešimų 
dėl L. D. S. organizacijos ir 
kad nei viena LDS. N. A. Ap
skričio kuopa neliktų nepri- 
siuntus atstovo į suvažiavimą, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti organizacijos naudai, o 
kurios kuopos negalėsite at
siųsti atstovo, tai malonėkite 
prisiųsti įnešimus apskričio 
valdybai. Taip-gi gerbiamos 
LDS. N. A. Apskričio kuopos, 
kurios dar neprisiuntėte savo 
duoklių į apskričio agitacijos 
iždą, tai malonėkite prisiųsti 
po 5 centus ant metų nuo na
rio apskričio iždininkui M. Ab- 
račinskui 187 Ames St., Mon- 
tello, Mass., o kurios kuopos 
dar neprisidėjote prie apskri
čio, tai malonėkite dabar pri
sidėti užsimokėdamos po 5c. 
nuo nario ant metų į Agitaci
jos Iždą.

L. D. S. N. A. ApskričioVal- 
dyba:

Pirm. V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 
Norwod, Mass.

Rašt. A J. Navickas, 
58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

Lietuvos himną, kuris labai 1 
dailiai nusisekė. Taip-pat p-lė 
Zaičiutė padeklamavo dvi de
klamacijas ir ištiesų niekas 
nesitikėjo, kad toki jauna mer
gaitė yra taip išsilavinus. To
liau pasakė trumpą prakalbą 
P. J. Alekna iš Waterbury, Ct. 
Aiškino naudingumą prigulėti 
prie L. D. S. Prisirašė 2 nau
ji nariai. Vakaras galima sa
kyti nusisekė pusėtinai. Loši
me geriausia atsižymėjo: Luk
šio rolėje J. Mickevičius, Na- 
stutės — M. Jokubaitė ir Luo- 
bio — V. Zavorskas. Vienu žo
džiu vakaras nusisekė geriau 
negu buvo tikėtasi. Tik gai
la, kad vakaras buvo labai šal
tas ir sulaikė daug žmonių 

. M. D.

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. S. narys turi mokėti po 
35c. į mėnesį.

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

Neųžsimokėjusieji skaitysis 
suspenduotais.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

PRANEŠIMAS.
L. V. Connecticut Apskričio 

suvažiavimas bus vasario 1 d. 
1:30 vai. po piet šv. Juozapo 
par. svetainėje, 49 Congress 
Avė., IVaterbury, Conn. « i 

Pirm. B. P. Gauronskas.
I

CLEVELAND, OHIO
Smagus Vakaras.

Sausio 18 d. Šv. Jurgio para
pijos choras buvo parengęs 
smagij vakarėlį su įdomiu pro
gramų. Vakaro pelnas skiria
mas naujų vargonų fondan.

Patys choristai sulošė “Ga
dynės Žaizdos,” 4 aktų drama. 
Lošimas nusisekė. Geriausia 
lošė broliai Kanoverskiai, M. 
Ardzijauskas, V. Jonaitis ir P. 
Kunigiški s.

Po lošimo buvo dialogas juo
kingai atloštas. Išpildė J. Ka- 
naverskas ir P. Urbšaitis. Šv. 
Jurgio par. choras vedamas 
Juozo Čižausko puikiai sudai
navo tris daineles. Publika pri
vertė atkartoti. Mayti p. Ol
šauskas turi muzikoj gabumą. 
Nors tiesą pasakius visi cho
ristai yra seni giedoriai kurie 
per kelis metus prie choro 
giedojo kas daug reiškia prie 
pagerinimo. Reikia pastebėti 
dainorkų ir dainorių didžiuma 
yra L. Vyčių 25 kp. nariai ir 
gabesniais dainoriais keletas 
yra iš Teatrališko Choro.

Kalbėjo vytė p-lė Marė Ma- 
čiutukė, nurodinėjo giedorių 
veikimą ir ragino paremti, kad 
daugiaus pelno likus dėl var
gonų fondo. P-lė Mačiutukė 
yra čia augusi, bet yra tikra 
patriotė-lieutvaitė. Kur tik su
spėja veikia visom pajėgom.

Programas užsibaigė chorui 
dainuojant lietuvių himną.

Buvo skrajojanti krasa. Ma
žai atviručių parduota. Va
karas užsibaigė su šokiais. Pu
blikos buvo skaitlingai. Pelno 
liks.

šalavyja.

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ DARBO 
ŽMONIŲ VADOVŲ, 

tai

L. D. S KALENDORIUS 
1920 Metams.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

I

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. Broadvay, So. Boston, Mass.I
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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 siijsti 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.

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

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.
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Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

DEKLEMATORIUS.
Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

“Darbininkas,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinj 

VLADA JAU
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.
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Sutaisau receptus su didžiau- 5g 
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ceptai Lietuvos ar Amerikos da- ® 
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Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas: —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 

Vine-PirmininkA —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass. 

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass. 

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė,

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys —

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

Kontrolės Komisija —
Kun. K. Urbonavičius,

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

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass. 

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis,

381 AVestminster Avė., 
Detroit, 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.

NEW HAVEN, CONN.
Sausio 18 d. š. m. čionais bu-

PRANEŠIMAS.
Žinotina LDS.kuopoms Ohio ir 
Mich. valst. prigulinčioms prie

Ohio ir Mich. valst. apskr.
Pradedant naujus metus, Į vo LDS. Conn. apskričio suva-

rengkitės prie naujo veikimo, žiavimas, kur liko daug svar- 
Neužilgo bus vėl surengtas ap- bių dalykų aptarta. Taip-pat 
skričio suvažiavimas, kad tu- vietinė L. D. S. 28 kp. surengė 
rėjus naujų sumanymų dėl ge- vakarėlį dėl pagerbimo delega- 
rovės LDS. ir darbininkų, bet tų. Statė scenoje veikalą 
pirm suvažiavimo, patarčiau, “Gadynės Žaizdos.” Pusėtinai 
kad LDS. kuopos prigulinčios pasisekė. Vakarą atidarė vie- 
prie minėto apskričio laikyda-tinis klebonas gerb. kun. V. P. 
mos susirinkimus, pernagrinė- Karkauskas, perstatydamas 
tų praeito apskričio suvažiavi- vakaro vedėją M. Dziką. Va
rno nutarimus, ar viskas yra karo vedėjas paaiškino vakaro 
išpildyta, kas buvo nutarta, tikslą ir prasidėjo programas. 
Man rodos, kad nekurios kuo-Šv. Kaz. par. choras sudaina-

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
P. Ivanauskas ir M. Kukan- 

skiutė. Pranešimo negalime 
talpinti, nes nepasakyta kokią 
dieną tai įvyks. Laišku apie 
tai negalėjome pranešti, nes 
adreso nepadėjote.

Trustistų prieteliui. Atitai
symas jau kito buvo atsiųstas 
ir indėtas laikraštin. Todėl 
Tamstos nesunaudosime. Ne
palaikykite to blogu.

Jurgučiui. Apie tą pat daly
ką gavome korespondenciją 
nuo kito asmens. Todėl Tam
stos raštelis nebus sunaudotas.

Putinui. Apie tą pat daly
ką rašė kitas korespondentas. 
Todėl Tamstos nesunaudosi
me.

J. V. Smilgiai. Pranešimas 
pervėlai atėjo.

K. R. Apie tą pat gavome

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md.

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

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

71 Warwick 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 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.
Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

B.

B.

J.

PRISIŲSKITE.

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.Įmyga.

“Darbininko” Adm.
B9
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Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centų dovanų. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” Į Angliją, 
kreipkitės šiuo adresu:

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

F. C. ŽELTI N G įi
(ŽILINSKAS)
Instruktorius ;i

Dailės Dainavime.
raip-gi specialistas balso ii 

i 
(f.I
II

I

lavinime.
Delei sutarčių kreipki- 

$ tės šiuo adresu:
Kambariai 326-7

Huntington Chambers 
30 Huntington Avė., 

j! B O S T O N, MASS. 
jį* Tel. Back Bav 6015-J.

LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKU B-VĖ
Pranešimas.

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

ii1!

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

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

TeL S. B. 253-11.

Visi mylintieji Tėvynę 
Pirkit Lietuvos Bonus!

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass.
■ Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas,

128 Bowen Street,
Prot. Raštininkas— 

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass.
Finansų Ražtininkn-U— 

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.

I

1707 8. Halsted St TeL Canalution, J. Baltrtaaa, Prot

BMMMMMMMMMMMMMNMMMMNMMMeMMMM
AB, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Al labai alrgan per 3 metu, nulabnCjęe pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevlrlnimas pilvelio, nuslabnčjlmas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnss «pė- 
tų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rūbelių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pageltos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų. Bitterlo Kraujo valytojo. 
Nervą tona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Krauju 
Usivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ižnyko po užmuil- 
mui visų ligų. Bėglu 8 mėnesių ižgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras, 
Biteria, ir po 8 mėnL savo paveiksle pamačiau tokj skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmu ir 1000 sykių dė
ka voju Salutaru mylistų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa- 
ŽJstamlems su tokiais atsitikimais patariu nnožirdžial kreiptis pris 8si»-

Ohicago, DL ;
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
REIKALAVIMAI.
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DAKTARAS MORONEY•>
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Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. raka.
t

i
I
Į

Padrėgninta druska nuima 
nuo torielių arbatos ir kitokias 
dėmes.

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Prieš' prosijant baltinius, 
juos reikia apšlakstyti ne šal
tu, bet šiltu vandeniu. Šiltas 
vanduo greičiau įsisunkia į 
baltinius, negu šaltas.

T< So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sutHalbrii ir lirtuoissM 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai. 

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay. So. Boston.

‘•Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.

kare į pobažnytinę salę. Pa
darysime praktiką, ir visi 
gausit knygutes.

Režisierius.

’’

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

“Perkūnas”

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

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

PRENUMERATOS KAINA:
Metams $1-50; pusmečiui 85 centai; 

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

aš sutelksiu patarimus dy- 
panalkinsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ligos niekados nestovi, bet vlsa- 
Nelauklte vienuoliktos 

valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai t

J. Pečiukoniutė, 190 Kneeiand 
Str., Boston, Masa

MARŠALKA — Ona Mizgirtienfi, 
135 C Str.

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

O F I S O 9-10 iš ryto,
VALANDOS: įf

DIDŽIAUSIOS PRA
KALBOS.

Utaminke sausio 27 d. po- 
bažnytinėj salėj So. Bostone 
kalbės gerb. kun. J. Laukai
tis. Tai bus labai svarbi 
prakalba ir kuodidžiausias 
lietuvių skaičius turi atsi
lankyti.

Šį pranešimų skaitantieji 
pasakykite apie tas prakal
bas nežinantiems apie tai.

Tai bus atsisveikinimo 
prakalba, nes gerb. veikėjas 
netrukus vyks Lietuvon.

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

Bell Phona Dickinaan 3995 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

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

N«leBo«i.iki4 oepUto. «

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. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare.
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I Į dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pietą, 
nuo ~ iki 9 vakare.

Lietuvų Prekybos Bendrovei, 
Boston, Mass.

šiuoml įgaliotame “Lietuvią Prekybos Bendrovę” Ame
rikoje rinkti prenumertą “Kariškią žodžio” laikraščiui. Kai
na Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metą 24 auksinai... 

. (Paradas) Kapitonas Ruseckas,
Gene ralio štabo Literatūros Dalies Viršininkas. 

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis, 
“Kariškią 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.

kiekvienas turės geriausių 
progų pamatyti.

Rengėjai.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

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

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

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandot:
Nao2 iki 8 po piet. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

, 509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 
L Tel 502 S. B.

Telephoue S. B. 1429 J. m*

DR. J. C. LANDŽIUS H

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
332 Broadtcay, So. Boston, Mass.

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

Tel. S. B. 3196-W.

>*<M>*<m£m>*<M>*<»^^

JUS GALITE SULAIKYTI g 
PLAUKU SLINKIMĄ. 1
Dematas* aulaika plinka alinki- K 

tea, prašalina pleiskana*, niežžjima 
odos salvoa, anarina plauku priduoda ® 
ma jėaia reikalinga maiata.

Dermafuga p adarya kad Jnaž plas- 
kai boa tanku* iretaua ir akaiatua. irty 
k Oda Juaū galvoje bu* <jrra. pleia- KB 
kanci Unyki ant viaado* ir plaukai 
neatimta daugiau*!

Reikalaujant prlalnalme Jum pai- yj 
ta auvia dykai Išbandymui aampala.

Prisiūkite Ne. atampomia persi'sn 
timo IHu. ganai išbandymui dežiute m 
Dermafuroa ir brošiūra.

ARGU. SPEC1ALTIES CO. M

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

ValandosI
Į Nuo 9 vai. ryta

į iki 8 vai. vakare

AR GI NEŽINOTŲ, KAD 
MELUOJA.

“Sandaros” num. 4 š. m. in- 
dėta straipsnis antgalviu“ Pro
testas prieš melagius.” Pasira
šo: Nut. Liet. Drg. Komitetas. 
Protestas taikomas prieš“ Dar
bininke” num. 3 buvusį straip
snelį “Nesmagumai. Misijos 
nepasisekimai.” “Protestas” 
tris syk ilgesnis už “Darb.” 
buvusį raštelį, todėl nedyvai, 
kad jo gamintojams užėmė net 
dvi savaiti rašyti. “Protes
tas” išplėstas ir papuoštas vi
sokiomis liberališkos laikrašti
nės etikos gražybėmis. Tas 
reikėjo daryti vien dėlto, kad 
neturėjo kuo prirodyti netei
singumų “Darbininke” išdėtų 
faktų. Todėl reikėjo “protes
tantams” elgtis taip, kaip ši 
mintis skelbia: “Sena begė
diška priemonė yra pačiam ne
dorybę tverti ir barti kitus už 
jų, o tuom tarpu apsimesti a- 
paštalu, kovojančiu prieš jų. 
(Kun. P. Bučys.).

“Darbininkas” nurodė ana
me straipsnelyje, kad 1) “Nu- 
terioti draugai” gruodžio 31 
d. bevaišindami misijų, suvė- 
lindino jų į National Shawmut 
Bankų, kur misijos lauke ir ne
sulaukė to Banko direktoriai, 
2) “nuterioti draugai” sau
sio 2 d. nuvedė misijų pas tū
los rūšies žmones ir ten užlai
kė jų tiek, kad ji nenuvyko 
laiku į Montello, kur jos lau
kė miesto valdininkai h* tūks
tantinė minia lietuvių.

Nut. Liet. Drg. Komitetas 
tvirtina, kad misija papieta
vus pas “nuteriotų draugų,” 
“matėsi su visais direktoriais, 
su kuriais buvo susitarta ma- 
tyties.” Bepigu būtų, jei taip 
būt buvę. Banke laukė minė
to banko direktoriai ir Joseph 
Maynard, adv. Kalinauskas ir 
Romanas. Nesulaukę nustaty
tu laiku ieškojo misijos telefo
nu. Pagalios “nuterioti drau
gai” atvežė misijų tada, kada 
direktoriai buvo išsiskirstę ir 
misija matėsi tik su banko pre
zidentu ir vice-prezidentu.

Negeriau “nuterioti drau
gai” išsisuko iš antro meški
nio patarnavimo misijai.

Kad nušviesti Montello is
torijų, tai reikia šį tų paskelb
ti, ko dar spaudoje iki šiol ne
buvo, ir turiu atvirai prisipa
žinti, kad jei ne Nut. Liet. 
Drg. Komiteto užsipuolimai to 
reikalautų, tai apie tai jokiu 
būdu neskelbčiau.

“Sandara” su “nuteriotais 
draugais” sako, kad apie tai, 
kad Montelloje laukė misijos 
su iškilmingomis sulauktuvė- 
mis ir su miesto majoru ir ki
tais žinoję vien Romanas ir 
Abračinskas. Tas yra gry
nas mels.

Apie tai Bostone plačiai bu
vo kalbama ir stebėtis reikia, 
kad Nut. Liet. Drg. Komitetas, 
kurs net konferencijų aplinki
nių kolonijų rengė maršruto 
išdirbimui ir savo adjutantų, 
kuriam $10 užmokėjo, prie mi
sijos priskyrė, o sakosi nežino
ję, kad Montelloj rengiamasi 
misijų pasitikti.

Ir p. J. Vileišis apie tai ži
nojo jau vykdamas su “nute
riotais draugais” pas “tūlos 
rūšies žmones.”

Štai kodėl aš taip tvirtinu:
Su p. Vileišiu mes turėjome 

konferencijų kaip kuriais rei
kalais Liet. Prek. Bendrovės 
ofise 120 Tremont St., Bostone 
apie 11 valandų ryte tų pačių 
dienų. Dalyvavo šios ypatos: 
P J. Vileišis, J. J. Romanas, 
advokatas Kalinauskas, M. E. 
Romanienė, B. Valentukė ir aš. 
Pabaigus konferencijos daly
kus, tarp p. Vileišio ir J. Ro
mano buvo toks dialogas:

J. Vileišis. Ar važiuo
si su mumis ant arbatos 4 vai. 
po piet?

J. Romanas. Žinote kų, 
kad nevažiuosiu, man tenai 
pas raudonukes ne pakeliui. 
Tenai tamista turėsite užtekti
nai didelę kompanijų iš So. 
Bostono Nut Liet. Draugų Ko
miteto. Bet tamista neužmirš
kite, kad Tamistų Montelloje 
laukia labai iškilmingai ant 
stoties su miesto majoru ir ki-

amerikonais. Girdėjau, kad 
vien tik kvietkų nupirko už 
kelias dešimtis dolerių. Trau
kinis išeina 5 vai... ir jeigu 
tamista besisvečiuodamas 
traukinį pavėlintumėte, tuo
met būtų tikras skandalas...

J. Vileišis. Žinai kų, 
ar tamista negalėtumei su ma
nimi važiuot į Montello, man 
būtų su tamista parankiau o- 
ficialiame priėmime.

J. Romanas. Gerai, aš 
galiu važiut, bet kur mes su
sieisime ?

J. Vileišis. Atvažiuok 
stačiai į hotelį 4:30 vai., aš ten 
ant to laiko nuo arbatos pa
grįšiu ir stačiai nuvažiuosime 
ant stoties.

Tuomi sutartis užbaigta ir 
išsiskirstyta. 4:15 v. Romanas 
nuvažiavo į hotelį. Po penktos 
žiūriu pargrįžta atgal. Klau
siu kodėl nevažiavo į Mon
tello? Sako: “Išlaukiau ho- 
telyje iki po penkių ir misija 
nuo arbatos negrįžo—turėt 
stačiai nupyškėjo ant stoties...

Palaukus nekurį laikų zirzia 
telefonas iš Montello: “Kur 
misija, kad neatvažiavo?” 
Sakau: “Nežinom, turbūt ne
laimė ant geležinkelio atsitiko, 
o dar gal nuo arbatos nepar
grįžo.

5:45 vai. telefonuoja p. Vi
leišis ir sako, kad jį vietiniai 
žmonės užvylę ir traukinis jau 
nupyškėjęs. Klausia ar Roma
nas galėtų kartu važiuot į 
Montello automobiliais. Bet 
Romanas atsisakė važiuot 
dėlto, kad ten skandalas įvy
ko dėl neatvykimo laiku.

Tai dabar skaitytojai tegul 
patys sprendžia ar “Darbinin
kas melavo, ar “nuterioti 
draugai” su “Sandara”?

Viršminėti faktai yra tikra 
teisybė be jokių pagrąžinimų 
ir komentarų.

Prie to kas viršuje pasakyta 
reikia nušviesti misijos mono
polizavimų. “Nuterioti drau
gai” purtosi nemonopolizavę 
misijos. Sandarietišku man
dagumu sako, kad “Darb.” 
“pasirodo visišku neišmanėliu 
sakydamas, kad ‘nuterioti 
draugai’ misijų ‘monopoliza
vo.’ ” Monopolizavimų pa
tvirtina “protesto” rašytojai 
sakydami, kad Romanas ren
gimų bankieto “per gvoltų pa
siėmė” ant savęs. O per N. L. 
D. K. monopolizavimų tik “per 
gvoltų” tebuvo galima gauti 
delegatus pobažnytinėn salėn 
gruodž. 31 d. ir sausio 1 d.

Todėl Nut. Liet. Drg. Komi
tetas visus sandarietiškos, lai
kraštinės etikos perlus—pigios 
rūšies politikierius, begėdiškus 
primelavimus, norų misijų dis
kredituoti, begėdiškas denun
ciacijas, didžiausių melų, tai
kymų užkenkti misijai, cha
miškų parašymų, niekšiškus 
gaivalus ir kitus liberališkos 
gražkalbystės žodžius,“ protes- [ 
te” įpintus, atsiimkit, pritai
kinkite sau ir to dar jums ne
pakaks.

F. Virokas,
L. D. S. Pirm.

Lietuvių Ukėsų Dr-stės me
tinis susirinkimas buvo 15 d. 
sausio, 1920 m. Lietuvių sve
tainėj. Pasitraukus senai val
dybai užėmė vietas naujoji. 
Tuomet pradėjo rimtai svars
tyti dalykus kas-link pageri
nimo draugystės. Nutarta se
kantį susirinkimų šaukti na
rius per atvirutes, nes susirin
kimas bus svarbesnis už me
tinį. Susirinkimus perkelti iš 
ketvergo į pirmų mėnesio ne
dėldienį 2 vai. po pietų Lietu
vių Svetainėj. Tai sekantis su
sirinkimas pripuola 1 d. vasa
rio 2 vai. po pietų. Ir be to 
daug svarbių dalykų palikta 
ant sekančio susirinkimo.

Sekr. Zig. Klapatauskas.

L. D. S. 1 KUOPOS VAL
DYBA.

Pirm. J. Glineckis, 
Vice-pirm. A. Naudžiūnas, 
Prot. Rašt. Z. Klapatauskas, 
Fin. Rašt. A. Muraška,
Ižd. Stasys Noreika,
Kasos Globėjai: V. Varžins- 

kaitė ir Zuzana Žukauskaitė.
Maršalka K. Povilaitis.

TĖMYKITE.
Praeito ketvergo vakare 

suėjus gabiausiems So. Bos
tono artistams dviejų kuopų 
nutarta pastatyt “Žydų Ka
ralių,.” Tad gerbiami artis
tai ir nrieteliai sueikit ket
verge, 29 sausio 7:30 vai. va-

PAGELBĖKIME LIETUVAI 
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias būdas pasiunti

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

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

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

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

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

K. J. Krušinskas,
456 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

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

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

NAUJIENA VISIEMS.
Reikalingi darbininkai prie 

tunelių.
Drilieriui moka 63c. į valan

dų; jo pagelbininkui 50c. į va
landų. Taip-gi reikalingi kal
viai, pagelbininkai meistrų, 
motormenai, pipemenai ir 
pumpmenai, elektrikai ir 1000 
paprastų darbininkų. Darbas 
nulatos penkiems metams. Ta 
kompanija duoda valgį ir rū
mų pirmos klesos board $7. sa
vaitėje. Darbas netoli New 
York. Taigi brangūs broliai 
dirbkit pakol gera proga. Tai
gi, kurie norit darbo, ateiKit 
subatoj 2 vai. po pietų, o va
karais 7 vai. Toliaus gyve
nantieji kur tai nebūk, galit 
važiuoti tiesiog į darbų iš vie
tos. Prisiųskit vienų dolerį a- 
gentui už patarnavimų. Agen
tas atsius paliudijimų.

STANLEY PONIUS,
115 Tyler St., Boston, Mass.

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 
JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

Antrašas: v

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ.,

DETROIT, MICH.

UŽSIRAŠYK LIETUVOS LAIKRAŠTĮ 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

T Ė M Y K I T
Gal kas iš teatrališkų grupių 

ar pavienių ypatų turite veika
lų “Vagys” (Ne vagis), para
šytų Juozo Pleirio, leidinys 
Juozo Zavackio. Atsišaukite 
greitai jei kas turite. Knygu
tes sugrųžinsime ir atlyginsi
me pagal sutartį. Adresas:

J. Tamašauskaitė, 
3104 Prospect St.,

Binghamton, N. Y.

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

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

(Nr. 10-11-12)
ŠV. JONO EVANGELISTO 

PAŠALPINĖS DR-JOS 
VALDYBA 

SO. BOSTON, MASS.
Pirm. — Motiejus Zioba,

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 trečių nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2:30 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. E ston, 
Mass.

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

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

New England Toy Co., 
172 Columbus Avė.,

Boston, Mass.

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

________________________

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St., 

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

Mattapan, Mass.

SEYMOUR

ĮDOMUS VAKARAS 
VASARIO 8 D. S. M. 

Rengia L. D. S.*l kuopa.
Tą. vakarą Cambridgiaus 

šv. Stepono Draugijos lošė
jai pastatys veikalą: “Šv. 
Cecilijos Gyvenimas.’*' Pri- 
sirengkite gerai kad galėtu
mėte ateiti ir pamatyti. Virš 
minėtos draugijos lošėjai tą 
veikalą pastatė atkartotinai 
visse apvlinkių kolonijose, 
ir visuomet buvo pilnutėlės 
salės žiūrėtojų. L. D. S. 1 
kp. norėdama pasitarnauti 

______ 8avo koolnijos lietuviams 
tais Montellos prakilniausiais užkvietė lošėjus ir dabar
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Egzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

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

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

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

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riausto gydytojaus prižiūrėjimo.
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