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UŽĖMĖ ODESĄ.
Rusi j s bolševikų kariuo

menė atėmė Odesą iš ukrai
niečių. Iš Maskvos prane
šama, jog tuoj po to Odesa 
buvo pradėta bombarduoti 
nuo jūrės. Bolševikai skel
bia, jog tas daryta iš Ang
lijos laivų.

KAINA 4 CENTAI

LATVIAI SUSITAIKĖ 
SU BOLŠEVIKAIS.

Suv. Valstijų Valstybėsdrąsino ir palaikė autokra-(1919,

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

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

propagandą prieš darbinin-; darbininkų priešų būtų už- 
kų pastangas normaliam ir 
teisėtam veikimui apginti ir 
pakelti savo interesus ir ge-

“ Pamatinės teisės ir prin
cipai mūsų tautos atsirado 
pavojuje.

“Laisvosios mūsų šalies į- 
staigos nesaugios.

“Demokratijos idealų pa
dėtis .netikra.

“Suv. Valstijų kongresas 
neatliko savo pareigų. Jis 
neišrišo skubotų reikalų. Jis

pranešimas.

1 . ria

-

Atstovybė, va- 
apsisprendimoi 

pasiskelbusi su-' 
valstybinius ry- 

Rusija ir kitomis

-^departamentai gavo neofi- 
š - i • v* • • _ nr - j___• • _
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Balsas iš Vilniaus
LIETUVIŲ VILNIŠKĖS 
DRAUGIJOS LAIŠKAS 

BOSTONO KARDI
NOLUI.

Jo Excellendjai,
Bostono Ardvyskupui,

Bostone.
Lietuvių Draugijos nuken- 

tėjusiems dėl karo šelpti, 
Vilniuje, Lietuvoje, 

PRAŠYMAS.
Aukščiausias Ganytojau!

Lietuvių Draugija nukęn- 
tė j ilsiems dėl karo šelpti, i- 
steigta 1914 m., ligi šioliai 
per šešis metus neilstančiai 
darbavosi kad sumažinus 
vargus iš didelio ir baisaus 
karo kilusius. Šventam j am! 
Tėvui ir kitiems ATyskupams 
tai pat ir Katalikams žmo
nėms padedant, su Dievo j 
Apveizdos pagelba, mes ga
lėjome sušelpti daugelį iš 
Rusijos pabėgėlių, taippat 
našlaičių ir kitokių pavargė
lių minias išlaikyti ir nuo 
nelaimingos mirties išgelbė
ti. Karas, tiesa, jau pasi
baigė, bet ne Lietuvoje. Ru- i 
sij komunistai, taip vadina-J. 
mi Bolševikai, nuolatos už
puldinėja mūsų kraštą: iš- 
tvžusios vokiečių minios 
(Bermondo gaujos) naikino 
mūsų miestus ir kaimus iki 
šioliai, ir nesenai išvytos iš 
Lietuvos. besitraukdamos 
atgal baisiu įnirtimu, degi
no, plėšė ir žudė žmones, pa
likdamos mums liūdnų griu
vėsių

Lietuviij Draugija .Vil
niuje užlaiko daugelį vai
kams ir seniams prieglaudų, 
mokyklų neturčiams vai
kams ir to delei reikalinga 
daug lėšų, atsižvelgiant į 
dideliausią maisto brange
nybę.

Lietuvių Draugija ieško
dama mantos savo įstaigoms 
išlaikyti, atkreipia savo akis 
į Tave, Aukščiausias Baž
nyčios Kunigaikšti, maldau
dama žinomos mums Tavo 
gailiaširdvstės, kad padėtū- 
mei mums šiame dideliame 
sušelpimo darbe. Jūsų Ex- 
cellencijos dijecezijoj ran
dasi daug lietuvių katalikų, 
gan pasiturinčių, kurių mes 
maldaujame, kad atsimintų 
apie savo vientaučius. Ta
vęs gi, Aukščiausias Kuni
gaikšti, maldaujame, idant 
teiktumei savo galinga inta
ką, žodžiu ir paraginimu, 
paskatinti mūsų vientaučius 
lietuvius ir jei galima kitus 
katalikus, kad sušelptų mū
sų draugiją.

Už gautuosius iš Ameri
kos drabužius ir išdalintus 
mūsų kuone plikiems vai
kams Lietuvių draugija di
deliausią padėką išreiškia.

Pasitikėdami Jūsų ex- 
cellencijos malonaus išklau
symo mūsų maldavimo rašo- 
mės su dideliausios pagar- labdarybės darbu mes turi-

Darbininkų Reikalai. Telegrama

bos išreiškimu
Lietuvių Draugijos Pir

mininkas: Juozapas Kukta, 
Kanauninkas, Vyskupo Vi- 
ce-Officialis.

Nariai: Dr. Augevyčius, 
Juozas Stankevyčius, Ph. 
D.; kun. Baliausis, Vlad. 
Jezukevičius, Šv. Mikalo
jaus Klebonas, Vilniuje; 
Dr. Basanavyčius literatū
ros ir dailės pirmininkas; 
Raštininkė Ona Ž eb r au skai
tė.

Vilniuje. Lietuvoje. 
29-NII-1919

Aukas meldžiame 
;________________
čiui. Žemaičių Vyskupui. 
Kaime. Lietuvoje, įduoti 
Lietuvių Draugijai nuken
tėjusiom dėl karo šelpti. Vil
niuje, Didėji gatvė, No. 30.

Viršminėtas prašymas bu
vo atsiųstas Jo Eminencijai 
Kardinolu i Arei vyskupu i 
W. H. O’Conneli’iui. kurs jį 
prisiuntė man. Įsakydamas 
viešai tą paskelbti, kad at
kreipus Lietuviij Katalikų 
ftomvsi i Lietuvių Draugi j 
reikalus ir paskatinus juos 
aukuoti tai labdaringai i- 
istaigai.

Štai Kardinolo laiškas: 
Kun. K. LTrbanavyčiui, 

šv. Petro Klebonui, 
So. Bostone.

Jo Eminencija Kardino
las paliepė man prisiųsti 
Tamstai šį prašymą, kurį 
jis gavo iš Pirmininko Lie
tuvių Draugijos Vilniuje, ir 
Įsakė kad ji paskelbtumei 
spaudoje, idant į tą reikalą 
atkreipus domesį Lietuvių 
gyvenančių šitoje Arei vys
kupystė j e.

Labai Tamstai ištikimas 
R. J. Haberlin, 

Sekretorius.
Nėra reikalo daug aiškin

ti, kad Lietuvių Draugija 
Vilniuje labai reikalinga su- 
šelpimo. Ji dirba kuokil- 
čiausią labdarybės darbą. 
Jos rūpesčiu yra išlaikomos 
prieglaudos našlaičiams, o 
kas svarbiausia, mokyklos 
vedamos Lietuvių kalboj ę. 
Kaip tas svarbu, kiekvienas 
tėvynainis pigiai tą supran
ta. Kaip matoma iš prašy
mo, Lietuvių Draugija vien 
nusiskundžia ant bolševikų 
ir vokiečių, nieko neminė
dama apie lenkų priespau
dą. Bet lengva suprast, ko
dėl jie taip daro. Reik atsi
minti, kad Lietuvių Drau
gija yra Vilniuje, kurs da
bar tebėr lenkų užimtas; tai
gi kad perleidus prašymą 
per lenkų cenzūrą, ji buvo 
priversta užtylėti lenkų da
romas skriaudas Lietuvai. 
Ta aplinkybė ypatingai pri
valo mus paskatinti prie au
kų siuntimo, nes drauge su

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA POLI- 

TIKON.

Amerikos Darbo Federa
cijos Valdyba posėdžiavus 
šiomis dienomis Washingto- 
ne paskyrė komitetą vesti 
politišką kampaniją po visą 
Ameriką. Komitetas mobi
lizuos imi jas ir visus šiaip 
žmonės tam, kad sukirsti 
visus kandidatus, kurie tik 
nepaisančiai arba priešingai 
atsineša į darbininkų reika
lus. o rinkti tik tikrus ir iš
bandytus darbininkų prie- j
tebus. Išleido tam tikrą at- ir

- - • - I -
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Darbininkai veltuirovę, 

šaukėsi pagerinimo.
“ Išmušė valanda, kada 

tie, kurie tiki į užlaikymą 
demokratinių įstaigų turi 
mobilizuoti savo jėgas gin
ti savo teises ir idealus.

“Yra nepakenčiama, kad 
tauta, kurį'‘nieko nesigailė
jo, kad padaryti pasauli 
saugiu demokratijai būtų 
priversta leisti aprubežiouti 
garbingas laisves, kurias pa
veldėjo nuo savo prabočių, i- 
steigėjų šios valstybės. Pa- i

IŠ KATALIKŲ SU
VAŽIAVIMO.

Pittsburg, vas. 11. — De
legatų apie 40. Laukiama 
daugiau. Viskas gerai. Mi
sijos kol kas nėra.

V ir akas.

NEPRIPAŽĮSTA LIE
TUVOS.

Washington, vas. 10. — 
Valstybės Departamentas 
kurs stovi už čielybę seno
sios Rusijos imperijos teri- 

itorialiu žvilgsniu su išėmi- 
Įmais padarytais taikos su- 

matinėms‘teisėms "’užlaikj'ti ;a^e’ Paskelbė, jog nega- 
konstruktv- 1 formaliai pnpazinti nau- 

'Įstatymams išleisti į JUetuTOS respublikos.
naujiems 

viems ; 
reikia rinkti žmones, neatsi
žvelgiant į jų politines par
tijas, kurie ištikro yra per
siėmę Amerikos laisvės ide
alais.

“Amerikos Darbo Fede
racija. matydama dideles 
problemas, iškilusias karei 
pasibaigus savo metiniame 
suvažiavime birželio mėn., ■ 

priėmė rekonstrukci-1

atsavinimo, kaip tai, įgalio
jimai (daviemastys), metri
kai ir tt. reikia mokėti po 
$2.50. Jei toki dokumentai 
yra išduodami kartu nuo 
dviejų arba daugiau ypatų 
viename dokumente, tai už
mokestis imamas už kiek
vieną parašą, tai yra po 
$2.50 nuo kiekvienos ypatos, 
išskiriant, kuomet doku
mentas yra išduodamas vyro 
ir pačios kartu, tuomet jų
dviejų parašai bus laikom? 
už vieną. '

Už paliudijimus pardavi- 
mo-pirkimo dokumentų, do- 

jvanojimo aktų ir tt. reikia 
mokėti už visus parašus kar
tu $2.50 ir prie to viena 
penkta dalis vieno nuošim
čio (1'5 nuoš.) mokesniee 
nuo visos to turto vertės. 
Mokesnis aprokuojamas au
kso valiuta. Auksinė vertė 
rubliaus skaitysis 50c. o 
markės 25c.

(2) Už vizavimą pasų, 
leidimų važiuoti, afidavitų 
ir kitų kelionės dokumentų 

.jmkia mokėti po penkis—- 
(5.00) dolerius nuo kiekvie

nos pilnametės ypatos.
Visas mokesnis turi būti 

prisiųstas kartu su prisiun
čiamais dokumentais paliū- 
ylijimui.

Nuo šio laiko norintiems " 
gauti vizą paso arba leidimo 

i išvažiuoti nėra priverstina 
i pristatinėti by kokius paliū- 
idijimus nuo Fondų.

Lietuvos
J tstovybė 

Amerikoje.
Jonas Vileišis,

Generalis Lietuvos
Atstovas

Suv. Am. Valstijose.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS PRANEŠIMAS. 

1918 metais vasario 16 die
ną, Lietuvos Valstybės Ta
ryba, kaipo vienatinė Lietu
vių Tautos 
duodamasi 
teise, yra 
traukiusi 
sius su
valstybėmis, kame lietuviai 
gvvena. Nuo-šio laiko Lie- 
tuva, kaipo atskira ir nepri
klausoma Valstybė, pradėjo 
savo savystovį politinį gyve
nimą, ir Balandžio 4 dieną, 
1919 m. yra priėmus pama
tinius dėsnius dabar vei
kiančios konstitucijos. Nors 
Lietuvos sienos nėra dar ga
lutinai nustatytos, tečiau 
prie Lietuvos teritorijos pri- 

. skaitoma visa Rusijos buv. 
Kauno gubernija, visa Vil
niaus. gubernija be dalių 
Disnos ir Vileikos apskričių, 
visa Gardyno gub., be dalių 
Kobrino ir Lietuviu Brasto 

.1
apskričių, ir visa Suvalkų 
gub., be dalies Suvalkų ir 
Augustavo apskričiu---- ------

Visi gimę ar išaugę ant 
šios teritorijos, arba paei
nantieji nuo asmenų, kurie 
buvo šios teritorijos gyven
tojais. tebesantieji Lietuvo- 
je\ar laikinai ją apleidę, 
skaitosi tam tikrais įstaty
mo apie pilietybę dėsniais 
Lietuvos pi iečiai s, jeigu jie 
nėra priėmę kitos valstybės 
pilietybės su mūsų Valsty- 
bės žinia. Visiems jiems y- 
ra privalomi Lietuvos Val- 

' stvbės istatvmai.
Lietuvos Valstybės laiki

nosios Konstitucijos pama
tiniai dėsniai nurodo pilie
čių teises ir priedermes. 
Taip straipsnyje 26 šios 
Konstitucijos pasakyta: Vi
si Valstybės piliečiai, vis 
tiek kurios lyties, tautybės, 
yra lygūs prieš įstatymus. 
Luomų privilegijų nėra.

Delei priedermių st. 28 
šios Konstitucijos šiaip 
skamba: “Srityse, kuriose 
Lietuvos Valstybės nėra iš
leistų naujų įstatymų, laiki
nai palieka tie, kurie yra bu
vę prieš karę, kiek jie ne
prieštarauja Lietuvos Vals- 

kad visi darbinin- tybės Laikinosios Konstitu- 
kai ir jų prieteliai vienytus, ei jos Pamatiniams dės
tam politiniam darbui.

Valdžia, vienok, yra pa
sižadėjus viską daryti, kad 
tik neformaliai prigelbėti 
Lietuvai, arba per atskirus 
lietuvius arba per tos tautos 
organizacijas iki galutinai 
bus nustatytas tos šalies sto
vis.

icialią žinią, jog Latvija su- 
. Ar- 

'misticija buvo pasirašyta 
| sausio 29 d.

“Dabar jau tamsios jėgos j 
, kad sudrumsti van- | 

pagerinimus sutiko deni i r į niekus paversti dar-1

• i . . . x . . i cianu žinia, jog juauvi
ku buvo spaudimas darbi-• pramoninei politikai ir pra-1 gitaik- su' bolševikais, 
ninkii. ^vedimui t^atymų. reikalam hllvn

“Visos pastangos praves-i-ianeių suteikti pilną teisybę 
ti pagerinančius ir kinstruk- ir progą darbininkams.......
tyviškus įstatymus buvo pa- “Dabar jau tamsios jėgos j 1PKALTINS ALIJAN- 
smaugtas. Visi atsišaukimai i veikia, kad sudrumsti van-, TU S.
įvesti pagerinimus sutiko denį ir į niekus paversti dar- A'okieti jos valdžia, maty-

.gudrų ir atvirą priešingu- bininkų politišką galę nie- dama pasiryžimą alijantų 
mą. Kongreso sales darbi- kais. Jų tikslu yra suskal- reikalauti išduoti jų teismui 
ninku neprieteliai panaudo-;dyti darbininkų balsus taip Vokietijos karvedžius už ta-, 
jo kelti ir skleisti bjaurią; išrinkimas reakcijonierių ir ..... ..
propagandą prieš darbinin-: darbininku priešu būtu už-

me puikios progos pasitar
nauti ir tautiniam Lietuviij 
atsigimimui užimtuose len
kų pakraščiuose.

Būtų labai pageidaujama, 
kad visuomenė atkreiptų į 
tai ypatingą domėsi. Reikė
tų sudaryti tam tikri komi
tetai Rytiečiams šviesti ir 
šelpti, kaip kad prieš karą 
buvo suorganizuotas “Ry
tas” tuom tikslu, kad ištrau
kus iš lenkinimo spąstų lie
tuvius, gyvenančius Vil
niaus gubernijoj. Dabar rei
kalas dar svarbesnis, nes 
mes be spėliojimo galime ži
noti, kad lenkai nesnaudžia 
ir deda visas pastangas, kad 
vilniečius visiškai nutauti
nus. Jie dabar yra tokiam 
padėjime kaip belaisviai ka
ro metu. Šelpiant Lietuvių 
Draugiją Vilniuje, mes i5- 
gelbėsime nuo mirties dalį 
tanios organizmo, kurs Lie
tuvai taip pat brangus, kaip 
žmogui dešinėji ranka, ypač 
atsiminus, kad toj organiz
mo dalyje randasi mūsų se
noji sostinė—Vilnius.

Kun. K. Urbonavyčius.

tikrintas. Jei darbininkai 
tvirtai nesilaikys savo ne
partinio politinio nusistaty
mo, tai darbininkų priešai 
ims viršų. Darbininkai ne
gali, darbininkai neprivalo 
daleisti prie suskaldymo jė
gų dabartiniame krizyje. 
Organizuoti darbininkai nė
ra susirišę su jokia politine 
partija. Jie susirišę tik su 
principais — principais lai
svės, teisybės ir demokrati
jos.

“Yra pareiga unijistų, jų 
prietelių ir pritarėjų ir vi
sų mylėtojų laisvės teisybės 
ir demokratijos idealų ir į- 
staigų susijungti, kad su
mušti tuos kandidatus į vi
suomeniškas įstaigas, kurie 
nepaiso, arba priešingi žmo
nių interesams ir darbinin
kų teisėms.

“Kurie tik kandidatai pri
taria darbininkų intere
sams, tai jie turi turėti mū
sų paramą. Kurie-gi tik 
kandidatai priešingi arba 
neremia darbininkų reikalų, 
tai jie rinkimuose turi būti 
sumušti ir nuskirimas kan- 
didatų ir išrinkimas tikrų ir 
išbandytų prietelių unijistų 
turi būt užtikrintas.

“Prisilaikant nustatymų

riamus žiaurumus, sujudo 
pagaminti dokumentą priro
dau t alijantų karvedžių 
žiaurumus. Bet nereikalaus 
išduoti tų karvedžių vokie
čių teismui, kaip kad ali- 
jantai daro.

darbininkų ir farmerių kon
ferencijos gruodžio 13, 1919 
Amerikos Darbo Federacija 
paskelbia savo pasiryžimą 
griebtis visokių teisėtų būdų 
ir visokių progų, kad sukirs
ti darbininkų priešus, ku
rie skverbiasi į visuomeniš- 
kus ofisus ar tai jie būtų 
kandidatai į prezidentus, ar 
į kongresą ar į valstijų legis- 
latūras ar į kitą ofisą.”

Atsišaukimas baigiasi ra
ginimu,

Pamatiniams dės
niams.”

< Vaduodamiesi šiais dės- 
GRUMOJA STREIKU, jniais, Lietuvos Atstovybė 
Suv. Valstijų geležinkelių šiuomi pareiškia, jog laiki- 

administracija, prieš pat Inai, iki Lietuvos Vyriausy- 
pabaigą savo veikimo, yra bės nėra išleista skirtinų į- 
spiriama pakelti darbinin-‘statymų delei apmokėjimo 
kams algas. Išeina, kad rei- už pasus, jų vizas arba už 
kia pakelti algas 2.000.00() paliudijimus įvairių doku- 

Jei mentų, pradedant nuo vasa
rio 15 d. 1920, nustatomas 
yra toksai valstybinis mo
kesnis: 
į (1) Už paliudijimus įvai
rių dokumentų, kurie nepa
liečia nejudinamojo turto nepakenkia.

su viršum darbininkų, 
nebus pakeltos, tai kaip u- 
nijų vadai skelbia būsiąs 
streikas. Valdžia pienuoja 
injunctioną — padarys taip, 
kaip kad padarė prieš Kalė- 

pastarosios konvencijos irdas su angliakasių streiku.

YPATINGAS BANKĮE 
RIAUS GALAS.

New York. — Robert P. 
Cregar,. 67 metų amžiau* 
Philadelphijos bankierius 
galą gavo ypatingu būdu 
maudynėje. Tai buvo lytaus 
maudynė. Atsukus kraną 
vanduo trenkė į senelį ir 
parbloškė. Nesuspėjo atsi
stoti. o tuo tarpu pradėjo 
pilti karštas lietus ir sene
lis negalėjo nušliaužti. Ant 
jo šauksmo atėjusi pagelba 
buvo pervėla, kad išgelbėti 
gyvastį.

■'I
■
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$4.00
$5.00
$5.00

"Batered as second-class mater Sept. 
22. 1915 at the post offlce at Boston 
Mass., under the Act of March 3, 1879.”

Hn» is So. Boston’o utarninkals, ket
vertais ir subatomis. Leidžia Am. Lte- 
levi* Rymo-Kataliką Sv. Juozapo Dar- 
MaŪby Sąjunga.

“DARBININKAS” 
f The Workeb) 

•The Lithuanian tri-weekly paper.
Pablisfced every Tuesday, Thursday, 

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

SUBSCRIPTION RATES:
Tearty....................................
Boston and suburbs.........
Pereiga countries yearly

TEISĖ STREIKUOTI.
Suv. Valstijų kongresas, 

grąžindamas geležinkelius 
kompanijoms tam tikru bi- 
tinmi, buvo interpęs į tą bi- 
lių punktą, kuriuo darbi
ninkams būtų uždrausta 
streikuoti. Nesusipratimus 
dėl algų ir darbo sąlygų bū
tų išrišęs tam tikras teismas. 
To teismo verdiktą abi pusi 
būt turėję primti. Geležin
kelių darbininkai prieš tą 
streiką uždraudžiantį punk
tų griežčiausia užprotestavo. 
Prie protestų prisidėjo ir 
Amerikos Darbo Federacija 
ša savo prez. Gompersu 
priešakyje. Geležinkelių ma
šinistai buvo nubalsavę 
streikuoti, kaip tik minėtas 
bilius su streiką draudžian
čiu punktu bus perleistas ir 
taps įstatymu.

Kadangi darbininkai taip 
griežtai prieš streiką drau
džiantį punktą statėsi, tai 
jis buvo iš biliaus išbrauk
tas. Darbininkų viršus.

Darbininkų stojimas už 
streikavimo teisę neprivalo 
būti aklas. Savaimi strei
kas yra piktas, kurio reikia 
vengti. Reikia eiti prie to, 
kad prašalinti streikus. 
Kaip žmonėms turi rūpėti 
prašalinti kares, taip pat 
pat reikia rūpintis prašalin
ti streikus.

Į karę reikia eiti, kad ap
ginti savo šalį, savo tautos 
laisvę. Streikan darbinin
kams reikia eiti, kad page
rinti savo būvį ir ingyti dar
bininkams reikalingas tei
ses. Su kokiuo ūpu ir no
ru darbininkai eina savo že
mę ir savo tautos teises ap
ginti nuo grobikiško kaimy
no pasikėsinimų, tai su pa
našiu ūpu ir noru darbinin
kas turi eiti streikan.

Kares ir streikus reikia 
prašalinti iš žmonijos, kaipo 
didžiausią piktą. Kaip tą 
padaryti?

Reikia patėmyti, jog jo
kio didelio darbo ūmu laiku 
nepadarysi.

Karėms prašalinti reikia 
tarptautinio tribunolo, ku
rį įsteigtų atstovai visų tau
tų ir visos tautos jį pripa- 
fintų. Tasai tribunolas iš- 
rišinėtų nesusipratimus ir 
ginčus, kįlančius tarpe tau- 
U-

Streikams prašalinti pati 
tauta (valstybė) turi įsteig
ti tam tikrą teismą, kurį abi 
pusi — darbininkai, darb
daviai ir visa tauta pripa- 
tintų. Tas teismas ir išriši- 
vetų ginčus tarp darbdavių 
ir darbininkų. Abi pusi jo 
verdiktui turėtų pasiduoti. 
Civilizacijai kįlant ir ap- 
švietai plėtojantis ir karės ir 
streikai reikia vilties bus 
prašalinti.

Pas laukines, necivilizuo- 
tas tautas, kur nėra organi- 

otos valdžios, tai ten nėra 

nei įstatymų, nei teismo, 
nei laužymo įstatymų, nei 
bausmės už laužymą. Kai
mynai savo ginčus, nesusi
pratimus ir tt. išriša pešty
nėmis tarp savęs. Kurio vir
šus peštynėje to ir teisybė. 
Tautai kįlant civilizacijoj ir 
apšvietoj susidaro valdžia, 
kuri leidžia įstatymus, žiūri, 
kad įstatymai būtų pildomi, 
įstatymais skiria bausmes už 
nepildymą įstatymų. Tuo
met skriaudos, neteisybės 
atitiesiamos ne peštynėmis. 
Tuomet nuskriaustasis krei
piasi į teismą, kurio verdik
tą abi pusi turi pripažinti, 
kadir bi kuriai pusei jo ver
diktas visai nepatiktų.

Netobuli dabartiniai teis
mai, bet niekas neperša 
grįžti prie senoviško būdo 
išrišti nesusipratimus ir ne
teisybes atitiesti. Ne be y- 
dų būtų teismas, įsteigtas 
streikams prašalinti. Bet 
žmonėms reikia eiti prie į- 
steigimo tokio teismo ge
riausiais galimais būdais.

APIE RUSIJĄ.
Anglijos parlamente kal

bėjo premjeras Lloyd Geor
ge ir kiti augšti valdininkai, 
premieras užsiminė apie 
Rusiją. Sakė:

“Bolševizmas negali būt 
įveiktas ginklo galybe. Tos 
pat nuomonės aš buvau 
prieš metus, bet mano pata
rimas, suteiktas kariaujan
čioms frakcijoms, buvo at
mestas. Reikėjo duoti pro
gą prieš bolševikams atgauti 
Rusiją. Bet jie neįsteigė to 
padaryti. Nepavyko ne dėl 
ginklii stokos, bet dėl svar
besnių priežasčių.”

Sakė, jog “ugnies juos
tos” bolševizmui sugriauti 
nesą galima padaryti. Tam 
nepritaria Finlandija, Pa

Sausio mėn. 8 d. Lietuvos 
Valstybės Preidentas ir Vy
riausiasis Karo Vadas aplankė 
Ukmergę.

Iš Kauno važiuojant į Uk
mergę sustojus pakelėje, Vyr. 

baltiko valstybės daro taiką Vadas kalbino sutikęs karei

vius, einančius tam tikruose 
punktuose sargybą. Labai 
malonaus įspūdžio' jie darė, 
sumaniai atsakinėdami i klau- 
simus.

Nors plento kelias buvo ge
rai nuvažinėtas, bet nakčia pa
kilęs vėjas vietomis tiek pri
vertė sniego, jog sunku buvo 
važiuoti. Kartą įsiraususį į 
pusnį automobilį padėjo 
traukt į Ukmergės turgų va
žiavusieji vyrai. Kol šoferiai 
taisė automobilį, Prezidentas, 
pavaišinęs vyrus paperosais, 
su jais įsikalbėjo. Pravažiuo
jančių vyrų kaskart rinkosi 
daugiau ir kalbino Valstybės 
Viršininką įvairiais klausi
mais. O klausimų kiekvienas 
turėjo begalę — pradedant 
nuo miškų ir kelių, baigiant 
traukiančiaisiais nuo demar
kacinės linės lenkais. Žiūrint 
į juos, drąsiai galima sakyti, 
kad tai jau nebe vergai, nebe 
prislėgtieji, tik laisvi ir lygūs 
Lietuvos piliečiai, savo šalies 
šeimininkai, ir jau nebe ne
drąsūs svajotojai, tik gryni 
realistai ir kūrėjai; tą paskiau 
Prezidentas, kalbėdamas į Uk
mergės apskričio įstaigų atsto
vus pabrėžė.

Privažiavus Ukmergę, Auk
štuosius svečius patiko laiki
nai einąs Ukmergės komen
danto pareigas karininkas 
Balsys ir garbės sargyba.

Prezidentas priėmė raportą 
ir pasisveikino su garbės sar
gyba. Pasikvietę į automobi
lį kmendantą, aukštieji sve
čiai nuvažiavo į komendantū
rą. Miestas ir visi namai bu
vo išpuošti tautinėmis vėliavo
mis, šaligatviais stovėjo daug 
žmonių ir sveikino aukštuosius 
svečius. Automobilį lydėjo

su bolševikais, Rumunija jyį 
nusigręžus į Vengrijos fron
tą, o Japonija nepritaria 
tam pienui. Be to, sakė pre
mieras, nei Suv. Valstijos, 
nei Italija, nei Anglija, nei 
Francija negali finansuoti 
tos kampanijos. Kadangi 
nepavykę įveikti bolševikų 
ginklu, tai reikia pabandyti 
įveikti pirklyba. Sakė, kad 
nereikia bijoti, kad bolševi
kai užplūstų kaimyniškas 
tautas. Sakė, kad pavojai 
gręsia ne iš Rusijos, bet na
mie. Sakė, kad prieš anar
chiją reikia kariauti paten
kinimu.

atsi- 
Ra-

ATSIŠAUKS Į FRAN- 
CŪŽUS.

Popiežius rengia 
šaukimą į francūzus. 
gins katalikus remti respub
liką. Išleis enpiklišką laiš
ką reikale atnaujinimo di
plomatinių ryšių su francū- 
zų valdžia.

KOVAI PRIEŠ RAU
DONUOSIUS.

Prez. Wilsono buvo pa
prašyta užgirti krikščioniš
kos amerikanizacijos judėji
mą ir surinkti tam reikalui 
$25.000.000. Pinigai būtų 
sunaudoti kovai prieš rau
donuosius per apšvietą.

PALEIDO.
Estonijos vyriausybė suti

ko paleisti gen. Judenižą. 
Bet prieš tai jis turėjo su
grąžinti 250.000.000 markių 
komisijai, kuri likviduoja 
šiaur-vakarinę Rusijos ar
miją. Jis išvažiuos užsienin 
su keliais savo štabo o/icie- 
riais. ,

X
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SIASIS KARIUOMENĖS VADAS UKMERGĖJE 
SAUSIO 8 DIENĄ.

LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTAS IR VYRIAU-i
bėjo apie kelių taikymą ir miš- 
kij sutvarkymą. Iš pasikalbė
jimų paaiškėjo, kad ne visos 
Lietuvos vietos vienodai nu
kentėjo nuo okupantų. Uk
mergės sritįs užvis labiau nete
kusi arklių, nes visus arklius 
vokiečiai vežę į Kauną ir ten 
pardavinėję, ir dabar Ukmer
gės sritis labai arklių stokuo- 
janti. Kitos vietos labai nu
kentėjusios nuo bolševikų, ar
čiau demarkacinės linijos — 
nuo lenkų. Kalbėdamas su sa
vivaldybės atstovu iš Taujėnų, 
Prezidentas klausinėjo jį apie 
savo gimtojo valsčiaus padėti 
ir atsisveikindamas visiems 
karštai spaudė rankas. Iždinėj 
aukštieji svečiai žiūrėjo kny
gų, teiravosi pajamų ir išlai
dų. Vyriausiasis žiūrėjo iždi
nės sargybos. Toliau aukštie
ji svečiai susėdo į automobi
lį ir nuvažiavo apžiūrėt inten
dantūros sandėlių, taip pat ir 
į Suėmimo Komitetą.

Iš suėmimo komiteto pirma 
aplankė Apskrities ligoninę, 
kur guli sužeistų ir sergančių 
kareivių. Prezidentas aplankė 
apskrities ligoninę ir išvažiuo
damas paliko jai 1000 auksi
nų. Iš ten nuvažiavo į miesto 
žydų ligoninę. Ir čia ligoniams 
paliko 1000 auksinų.

Važiuojant ir einant iš įstai
gos į įstaigą aukštuosius sve
čius sveikino miesto piliečiai ir 
gausiai suvažiavę į turgų so
diečiai.

Susipažinę su visomis įstai
gomis (mokyklose dar nebuvo 
prasidėjęs mokslas), aukštieji 
svečiai nuvažiavo į pil. Radzi
vilavičiaus namus, kur malo
niai pakvietė juos šeimininkas 
ir kur susirinko visų apskri
ties įstaigų atstovai.

Kieme ir gatvėje prisirinko 
daug žmonių ir atėjo vargin
gesniųjų miesto moterėlių bū
rys. Prezidentas su vyriau
siuoju vadu išėjo į jas ir iš
klausė jų prašymų. Vienos 
skundėsi savo vargais, kitos, 
kad duona brangi, dar kitos, 
kareivių motinos ir žmonos — 
kad likusios be maitintojų. 
Buvo ir tokių, kurios skundė-

smagūs raiteliai, priešais va
žiavo Komendantūros viršila. 
Komendantas parodė Komen
dantūros tvarką: vaistinę, ka
reivių būklę. Aukštieji svečiai 
atsidėję išklausė pranešimų iš 
vos sugrįžusių nuo demarka
cinės linijos žvalgų. Lenkai 
nakčia pasitraukę iš Aluntų ir 
Malėtų iki Širvintų; žvalgai 
nupasakojo, kaip atsitraukda
mi lenkai plėšę žmones, atėmę 
iš jų grūdus, rūbus ir gyvu
lius. Į mūsų pusę atbėgęs, kas 
tik galėjęs su savo gyvuliais ir 
turtu; kiti, kurie negalėjo per
bėgti, slapstosi su savo gyvu
liais ir turtu po miškus ir grio
vius. Prieš atsitraukdami, 
lenkai visu frontu pradėję leis
ti raudonas raketas ir paleidę 
prieš mūsų užtvaras šautuvų 
ugnį. Bet išaušus nė vieno 
lenko legioninko nepalikę se
nosiose vietose, ir mūsų žval
gai radę tik verkiančius ap
grobtus žmones.

Tuo tarpu, kolei Preziden
tas kalbėjo su žvalgais ir ki
tais kareiviais. . Vyriausias 
Vadas apėjo kareivines, žiūrė
jo kareivių patalų ir tarėsi su 
komendantu. »

Iš komendantūros aukštieji 
svečiai nuėjo į Magistratą, ap
lankė teismą, Apskrities Vir
šininko raštinę, Apygardos 
Valdybą. Visur, aukštieji sve
čiai susipažinę su darbadir- 
biais, klausinėjo ir žiūrėjo dar
bo. Apskrities viršininko pa
vaduotojas, karininkas Pul
kauninkas, davė paaiškinimų 
apie kovą su spekuliacija, pa
rodė sandėlį atimtų iš speku
liantų produktų, atimtų gink
lų. Teiravos apie apskričio 
šaulių būrius. Pareikalavo 
prasikaltėlių statistikos, klau
sinėjo apie paskutinius aps
krities atsitikimus.

Ilgiau, kaip kitur, aukštieji 
svečiai užtruko Apskričio Val
dyboj, kur buvo vietų savival
dybių susirinkimas. Savival
dybių atstovai nupasakojo 

si negaunančios laiku valdžios 
duodamos pašalpos. Vyriausia
sis Karo Vadas paliepė savo 
adjutantui visa tai surašyt ir 
žadėjo visa ištirt ir teisingus 
reikalavimus patenkint. Vals
tybės Prezidentas čia pat da
vė neturtėliams pašalpos.

Per pietus Radzivilavičiaus 
namuose vietos notaras, pilies 
tls Švabinskas pakėlė taurę 
Nepriklausomos Lietuvos Pre
zidentui, paskiaus Vyriausiam 
Karo Vadui. Padėkojęs už ma
lonų sutikimą ir širdingą pri
ėmimą, Prezidentas savo gan 
ilga kalba apibrėžė dabartinę 
Lietuvos Valstybės padėtį .

— Metai prieš tai — sakė jis 
tarp kito ko — neturėjome nei 
kariuomenės, nei valstybės rei
kalingų eilės darbininkų, o 
priešininkų tuomet mums ne
stigo. Tačiau nežuvo mūsų 
prakilnus laisvės - siekimas. 
Gimsta naujoji Lietuva, tiesa, 
skausmų . varginama, bet ji 
kasdien stiprėja, nežiūrint nei 
kliūčių statomų jai kely, nei 
daugybės gandų, leidžiamų 
per visą kraštą pakirsti mūsų 
nepriklausomybes vilčiai. Uk
mergė—mano gimtasai kampe
lis, kur aš, dar mažas būda
mas, atėjęs moksle ieškojau. 
Tuomet čia niekas dar nekal
bėjo' ir nesvajojo apie Lietuvą. 
Todėl malonu šiandien po 
tiek metų pamatyti man arti
mą miestą atgimstantį, atgai
vinantį tautybės sąmonę. Y- 
pač malonu Jūsų tarpe išvys
ti vieną kitą lankiusį tą pat 
gimnaziją, kur aš esu mokęsis, 
sutikti universito draugų, vie
nu žygiu su manim ėjusių mok
slą.

Ir toliau sakė prezidentas:
— Mūsų valstybės ženklas, 

po kuriuo spiečiamės, yra kar- 
žygis žirge, vadinamoji Vytis. 
Tas karžygis mums sako: bū
kite stiprūs, prakilnūs. Ypač 
tai privalu atsiminti mūsų ka
reiviui, kurs savo krūtine 
dengia tėvynę nuo priešų, jis 
turi būti riteris vydamas juos 
iš Lietuvos, teatsimena globo
ti kiekvieno piliečio gyvybę ir 
turtą. Gink Dieve, kad kas 
neturėtų pagrindo pasakyt 
tam: “Štai mūsų tėvynės gy
nėjas mane nuskaudė!” Tai aš 
sakau dėl to, kad vienur ki
tur girdėti pasiskundžiant mū
sų kariautojais. Bet aš tikiu, 
kad mūsų kariuomenė aukštai 
kelia savo garbę ir niekuomet 
neduos progos mest į savo švie
sų paveikslą tamsaus šešėlio. 
Jai to padės neleisti garbin
gas senovės lietuvio kareivio 
vardas. Gi yra įrašyta mūsų 
istorijoj, kaip Pilėnų kuni
gaikštis Margelis gynė Lietu
vą nuo Nemuno krante . Jis 
tad mokėjo valdyti šarve ir ka
riuomenę, jam Gedimino pa
vestą. Bevelijo pats suside
ginti, kalaviją rankoje laiky
damas, negu kryžeiviams pa
siduoti. Tą pat padarė ir jo 
kariuomenė. Tai, kokia buvo 
mūsų senovės kareivio dvasios 
galybė, tai, kas reiškia norė
ti būti savarankiam ir nepri
klausomam! Tai ne mūsų pro
tėvių pasigyrimas, ne — jie 
nieko apie save patys nėra tuo
met parašę, rašė tą Pienų at
sitikimą patys didieji anos ga
dynės mūsų priešininkai — 
kryžeiviai.

Riteringnmo, prakilnumo rei
kalaujam iš visų mūsų pilečių, 
ypatingai iš tų, kurie stovi 
vyriausybės eilėse. Ir čia rei
kia parodyt narsumo, drąsu
mo nieko nežiūrint dirbt apsi
imto darbo, taip, kaip tėvy
nės gerovė reikalauja, saugo
ti, kad tai tėvynei neišeitų ne- 

visur 

save valdyti. To reikia mums. 
visiems siekti, nepriklausyti 
to, kas yra pikta.

Jei būsim ir toliau toki ne
priklausomi, aš tvirtai tikiu, 
kad mes atsieksim ir Vilnią, 
Gardiną ir visa, kas mūsų 
Lietuvai šventai priklauso.

Mūsų kariuomenė daug ge
riau aprūpinta, * palyginti su 
tuo, kas buvo prieš kelius mė
nesius; mūsų vyriausybės apa
ratas eina geryn, finansų rei
kalai yra jau tikram kely, ir, 
pagaliau, artinamės į steigia
mąjį seimą. Netrukus bus 
paskelbta ir io rinkimų diena, 
tad ruoškimės į juos. Steigia
masis susirinkimas tai ta lytis, 
kuria bus išlieta tautos valia, 
o ant jos atsistos jau nebe lai
kinoji, bet nuolatinė valdžia. 
Jai bus pavesta toliau lemti 
ne tik de facto, bet rasi jau ir 
de jure pripažintos Lietuvos 
laimė.

Po Valstybės Prezidento, 
kalbėjo Vyriausiasis Karo Va
das. Jis apibrėžė tuos laikus, 
kada mažiau, kaip prieš me
tus, keletas Lietuvos narsių- 
jų sūnų, turėdami vien surū- 
dijusių šautuvų ir vieną nešau
namą kulkosvydį, atstatę savo 
krūtines prieš tūkstančius kar
tų gausingesiį priešininką. Ir 
nesudrebėję šitie narsuoliai nė 
prieš priešininko galybę ir 
gausybę, nepalietęs jų prakil
nios dvasios ir pirmasai dėl 
Tėvynės pralietas kraujas ir 
kiti iš visų pusių spaudimai ir 
varžymai. Ir gal nė viena pa
sauly armija neįsikūrusi tokio
mis sunkiomis aplinkybėmis, 
kaip kad darėsi Lietuvos armi
ja. Pirmieji karininkai ir ka
reiviai, taip pat pirmieji val
dininkai, be jokių instrukto
rių, jokių prityrusių patarėjų 
dirbę ir patys save globoję, 
kaip mokėję. Ir nuo tų laikų, 
pasakė Vyr. Karo Vadas, jis 
žiūrįs į kiekvieną kariškį, ar 
valdininką, kaip į artimiausį 
savo draugą.

Prieš išvažiuojant Preziden
tui, atėjo iš vieno sodžiaus į- 
galiotinis pasikalbėt dėl kita
da dvarininko atimtų žmonėms 
žemių. Prezidentas išklausė ir 
davė tam tikrų patarimų.

Maloniai atsisveikinę su į 
staigų atstovais ir sveikinda- 
mies su kieme ir gatvėje pul
kavusiais piliečiais, aukštieji 
svečiai išvažiavo atgal į Kau
ną. Už miesto Valstybės Pre
zidentas atsisveikino palydėju- 
jusį jį komendantą ir raitelius 
ir padėkojo už pavyzdingą 
tvarką.

Šeštąją valandą svečiai at
vyko į Jonavą ir aplankę įdė
tos komendantūrą ir visuome
nės darbininkus — daktarą 
Ralį ir vaistininką Nasvytį.

Į Kauną lankytojai sugrįžo 
tik apie 8 vai. vakare.

(Kauno “Lietuva”)

PIRKLYBA PRASI
DĖJO.

Išgabenimai iš Rusijos 
prasidėjo. Pirmi dil vago
nu iš Rusijos atėjo į Estoni
jos uostą Revelį su linais. 
Jie bus išgabenti laivu už
sienin.

PAVYDI GERŲ 
LAIKŲ.

Alkana Vokietija pavydi 
gyventojams salos Borkum, 
kuri guli Šiaurinėj jurėj. 
Vokietijos laikraščiai rašo, 
jog jure išmeta daug viso
kių daiktų ant salos krantų 
nuo dviejų laivų, kurie buvo 
minų nuskandinti. Ant tų. 
laivų buvo gabenama mais- x_ ___
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DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
Lietuvos Sūnūs.

“Darbininką.” Ten surasit sau ap- 
švietą ir pamatysit kur yra išnau
dotojai ir tėvynės Lietuvos prie
šai.

AMSTERDAM, N. Y.
'Mūsų kolonijoj yra susitveręs 

■“Amsterdamo lietuvių politiškas 
komitetas,” į kurį ineina nuo vi- 

, sų draugijų atstovai, nuo kožnos 
po du atstovu. Kada pasiekė mus 
balsas Lietuvos Misijos kaslink 
pardavinėjimo Lietuvos Laisvės 
Bonų, tai šiam komitetui pavedė 
visą darbą ir Lietuvos L. Bonus 
pardavinėt. Komitetas apsiėmė 
ir perorganizavo komitetą ir da- 
pildė nuo dr-jų nariais ir pradėjo 
■darbą. Raštininkas gavo iš Mi
sijos visas informacijas ir 300 dup- 

; likatų ir guzikučių, kuriuos per
davė kasieriui. Ant susirinkimo 

' komit. išrinko užrašinėtojus, ku
rie vaikščioja po stubas ir užraši- 

./nėja bonus. Kolekton ineina šie: 
■S. Ambrasas, K. Valikonis, J. Ta
mošauskas, P. Šlaveikis, P.-J. La
las, J. Kaselis, J. Daueiunas, J. 
Pakuckis, Jurgis Gaška ir J. Mac
kevičius.

Jau išpardavė Liet. L. Bonų už 
-•$9.000.00 ir užmokėjo $7.000.00 to
kiu budu pasiliko dar neišmokėta 
$2.000.00 ir tikimės, kad ant atei- 

l! naneios savaitės sumokės daugiaus 
I kaip $7.000.00. Sausio 31 d. pa- 

, siuntė kasierius A. Stokna Lietu- 
i vos Misijai $7.000.00.

Taigi gerb. lietuviai ir lietuvai
tės, kur atsilankys šios ypatos 
nesibijokit pirkti Liet. L. bonų 

’ nuo jų, nes jie yra komiteto iš
rinkti ir kom. ir kasierius atsako 
už juos. Taipgi galima pirkti ir 
pas vietinį kleboną gerb. kun. J. 
Židanavičių ir pobažnytinėj salėj 
penktadieniais 8 valandą vakare.

Kaip minėjau, kad pasiųsta 
Lietuvos Misijai $7.000.00 manom, 
kad ant sekančios savaitės sutaisy- 
sim dar daugiaus, nes Amsterda
mo lietuviai yra tikri Lietuvos sū
nus ir dukterys ir atjaučia Lietu
vos sunkią kovą už neprigulmybę 
ir visi tikimės, kad Amsterdamas 
nupirks L. L. bonų už $25.000.00. 

( Amsterdamo Liet. Pol. bei Lie
tuvos Laisvės Paskolos Komiteto 

Raštininkas A. J. Lukšis.

venimo Francijoj. Angliškai kal
bėjo A. Garuckas, ant galo p-lės 
M. Gurinskaitė ir O. Mikniutė su
dainavo duetą, balsai abiejų gra
žus ir sutartini, atšauktos antru 
kartu.

Užbaigus programą, vakaro 
vedėjas paskelbė, kad visi mik- 
lintų kojas, nes bus duodamos 
dovanos tai porai, kuri gražiau
sia pašoks lietuvišką polką ir an
trai porai už valtzą. Gražiai pa
žaidęs jaunimas skirstėsi namo, 
šis vakarėlis buvo vienas iš gra
žiausių, kuriame man teko būti. 

Svečias.

WATERBURY, CONN. 
Vieša padėka.

Tautos Fondo 40 skyrius laikė 
savo metinį susirinkimą sausio 23 
d., 1920. Po svarbių nutarimų, p- 
lė A. E. Petrauskaitė pranešė, 
kad neužilgo apleidžia Waterbu- 
ry, žodžiu atsisveikino visus na
rius, labai apgailestavo, kad tu
ri apleisti visus o ypač Tautos 
Fondo 40 skyrių, prie kurio per 
(kelis metus darbavosi. Prižadė
dama, jei sugrįš tai ir vėl stos 
.prie to prakilniaus darbo.
, Nariai išreiškė padėką už jos 
pasidarbavimą ir apgailestavo, 
ikad Tautos Fondo 40 skyrius ne
teko vienos iš veikliausių veikėjos. L Rast.

WATERBURY, CONN.
Vasario 1-mą 2:30 vai. po pie- ( 

tų aplankė mus gerb. svečiai Lie- . 
tuvos Misijos, kurie buvo iškil
mingai patikti su demonstracija, , 
kurioj dalyvavo virš dviejų tūks
tančių lietuvių ir policijos virši
ninkai Kuomet Misija važiavo 
automobiliuje, tai demonstratai 
sustojo į dvi eili ir leido per vidu
rį lydėdami trenksmingu valio! , 
valio! valio! lai gyvuoja Laisva 
Lietuva ir stačiai traukė į svetai
nę. Svetainė kaip primušta bu
vo žmonių, kiekvienas norėj<? iš
girsti svečių kalbas ir pasveikini
mus. Labai gaila, kad Water- , 
būry nėra tokios salės, į kurią 
galėtų sutilpti milžiniška minia, 
dėl stokos vietos daugumas turėjo 
grįžti namo negirdėję svečių pra
kalbos.

Prakalbas atidarė p. Tereila už- 
kviesdamas chorus bažnytinį ir 
Jaunimo, kurie giedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Po to 
perstatė pirmą kalbėtoją gerb. J. 
Vileišį. Garbingas svetys sveikino 
susirinkusią minią ir dėkojo už 
tokį puiki} pasitikimą ir skaitlin
gą susirinkimą’ kurį dar pirmu 
kartu mato atsilankias į šią šalį. 
Po p. J. Vileišio kalbėjo majoras 
Povilas Žadeikis ir J. Žilius. Bo
nų išparduota už 30.000. 5-tą va
landą pasibaigė, nes salės savi
ninkas nedavė ant ilgiau. Vaka
re prasidėjo prakalbos parapijos 
salėj ir Kliobo salėj, kalbėtojai 
pasimainydami kalbėjo. Bonų 
išpirko už 20.000 dol. Iš viso tą 
dieną Lietuvos bonų parduota už 
50.000 dol.

Antrą vasario vakare Hillto 
viešbutyj garbingiem svečiam bu
vo surengta vakarienė, laike ku
rios išreikšta daugybė minčių.

S. M. D.

MONTELLO, MASS.
Šios kolonijos lietuviai katali

kai organizuojasi ir šį-tą veikia. 
Sausio 28 d. turėjo pirmą Katali
kų Vienybės susirinkimą, atsto
vai atsilankė nuo šių draugijų: šv. 
Roko parapijos, šv. Kazimiero 
dr-jos, N. P. P. Šv. Moterų drau
gijos, S.L.R.K.A. 141 kuopos, L. 
D. S. 2 kp., L. Vyčių 1 kuopos, 
A.L.R.K. Moterų Sąjungos 15 kp., 
Pilnųjų Blaivininkų 11 kuopos.

Išrinktas atstovas į Federacijos 
suvažiavimą gerb. kun. J. Švagž- 
dis. Taipgi nutarta rengti išva
žiavimą šv. Roko parapijos ant 4 
d. liepos 1920 m. Meldžiame kitų 
apielinkių kolonijų nerengti jokių 
išvažiavimų ant tos dienos ir pri
sidėti prie montelliečių. Kadan
gi Montello kolonija dar pirmą 
kartą užima 4 d. liepos, o jau ki
tose kolonijose daug kartų daly
vavo. Tadgi tikimės, kad ir ki
tos kolonijos dalyvaus musų išva
žiavime. Vietą turime aprinkę 
labai puikią, gal ir visoj Naujo
joj Anglijoj nėra puikesnės.

Vasario 3 d. L.D.S. 2 kuopa 
turėjo susirinkimą. Buvo svars
toma apie L.D.S. namo Bonų par
davimą, bonams visi pritarė ir 
po apskričio seimo bus pardavinė
jami. Į L. D. S. Apskričio suva
žiavimą paskirti atstovai: Vincas 
Pigaga ir p-lė Ona Kašėtaitė.

Korespondentas.

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

JOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mas& 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas, 

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas— 

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.

Charlestovm, 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.

Tie, kurie mato kitų ne
tobulybes, o savo nemato, y- 
ra išmintingi kitiems, o 
kvaili sau.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

DYKAI n_r
6 mastai filmų arba \ 
400 paveikslų ir visi

DYKAI
mašinai įtaisymai

iš

—
■F C. BROOKLYN, N. Y.
r L.D.S. 10 kp. susirinkimas bus 
sekmadienyj, vasario 15 d. tuo- 
jaus -po pamaldų šv. Jurgio par. 
bažnytinėj salėj, 207 York St.

Gerbiamieji nariai malonėkit 
pribūti ir užsimokėti, be to nepa
mirškit naujų narių atsivesti.

t Rep-ris.

CHICAGO, ILL. 
(Bridgeportas).

Subatoj 24 sausio Kanklių Cho- 
| ras, prigulintis prie šv. Jurgio 
[ parapijos surengė šeimynišką va- 
į karėlį pagerbimui savo sugrįžusių 

kareivių šv. Jurgio parapijos sve
tainėj. Susėdus visiems prie sta- 

J lo ir biskutį užkandus prasidėjo 
programas. P. B. Janušauskas, 
vakaro vedėjas atidarydamas pro- 
grmą paaiškino tikslą šio vakaro 
ir taip-pat primiiųlamas, kad tas 
pats choras kuomet rengė išleis
tuvių vakarėlį savo kareiviams 
nemanė, kad jie sugrįž, bet iš 
Dievo malonės visi grįžo laimin
gai. Toliaus dainavo p. J. Ra
manauskas, jam padainavus dvi 
dineles buvo dar atšauktas atkar
ti, jis turi gražų, stiprų balsą ir 
dažnai palinksmina Bridgeportie- 
čius; perstatyta kareivis A Ja- 
sinskas, kuris trumpai apibriežė 
savo nuotikius iš Sibiro. Solo 
padainavo p-lė M. Gurinskaitė, 
jos dainelės sutikta su dideliu ap- 
lodizmu, jeigu ji ir toliau lavins 
savo balsą, tai galima užtikrinti, 

’ kad susilauksime vienos iš geriau- 
ių dainininkių. Kareivių F. Kli- 

kunas papasakojo ii kareivių gy-

BALTIMORE, MD. 
Na ir kas atsitiko.

Baltimorės lietuvių siuvėjų U- 
nijos lokalas 218 laikytame susi
rinkime sausio 28 d. likosi įnešta, 
kad unija pirktų L. L. Bonų ir 
veik visų unijos narių buvo gra
žiai tame dalyke išsireikšta. Pra
šau balso. Staiga kas suriko. .. 
Visi ausis išpūtę, akis išvertę 
klausos ir žiuri, kas čia tokio at
sitiko. Na ir kas! Musų uni
jos business agentas p. J. Bulota, 
pradeda aiškinti apie Lietuvos 
Valdžią ir L. L. Bonus. Sako: 
“Draugai, aš nepripažvstu (su
prask kas aš.) dar jokios lietuviš
kos smetoninės ^valdžios. O apie 
bonus nereikia čia nė j kalbėti”... 
Tik akies mirksnyj pasigirsta bal
sai: “Sėsk, sėsk. Pakyla salėj 
“revoliucija,” kad net langai 
barška. Aprimus Unijos nariai 
pradeda tam drąsuoliui duoti pv 
pirų. Gavęs pipirų taip nusimi
nė, kad nei gu-gu nesakė. Vė
liau likosi nubalsuota, kad pirkti. 
Eina inešimai už kiek. Vienas 
ineša, kad -už $1.500. Pataisi- 
mas už $3.000. Bulota tai viską 
girdėdamas parausta, pajuosta ir 
vėl pabala, bet ką čia darysi, prieš 
vėją nepapūsi, reikia klausyti, 
duona vaktuoti.

Nubalsavo pirkti L. L. Bonų 
net už $3.000. Tai matydamas p. 
Bulota taip inkaito, kad negalėjo 
ant kėdės pasėdėti.

Lietuviai siuvėjai, argi mums 
reikia duoti tokiems ponas save 
už nosies vadžioti, argi mes netu
rime tarpe savęs žmonių, kurie 
■supranta daug daugiau viską ne
gu Bulota. Kamgi mums penėti 
savo centais priešus. Baltimorės 
lietuviai susipraskit ir neduokit 
niekados save teršti, spieskitės 
visi, prie Liet Darbininkų Sąjun
gos, kuri yra viena iš tobuliau
sių darbininkiškų organizacijų. 
Skaitykit visi

Čia yra tikra judamųjų paveikslų mašina. Ji yra pilnai palirbta 
metalo ir labai tvirta. Ji yra paprasta, katrų ir vaikas gali lengviai ke- 
ravot. . šita mašina parodo paveikslus grynai ir atskirai. Mes garantuo- 
jam šias filmas, kurias mes duodam su tai mašina, kad jos yra tos pa
čios, kurios yra teisingai vartojamos.

Vienatinis skirtumas paveiksluose yra tas, kad ši mašina rodo atstu 
4-rių pėdų paveikslus, ši mašina teisingai rodo apie 5 ir 6 pėdų paveikslus, 
todėl ji yra reikalinga ir paranki mašina namuose vartoti, ir gali geriausia 
pavaišinti savo draugus ir visų šeimynų.

Kitos firmos parduoda šias mašinas po $10.00. Mes parduodam tų pa
čių mašinų tiktai už $4.95 LAIKE 30 DIENŲ. Su mašina mes duodam vi
sai už dykų 8 jardus filmų ir 400 paveikslų, prie to visus reikalingus įran
kius vartojamus prie mašinos. Vėliaus 30 dienų mes pakelsim kainas, 
todėl nelaukdamas rašyk šiandien, nes rytoj bus jau pervėlu. Pasiųsk tik 
20c. stampomis ar sidabrinį, likusius užmokėsi kada gausi •mašinų. Mes 
turim daug įvairių rūšių filmų ir parduodam po 8c. ant jardo, tiktai dėl 
kostumerių.

*

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ-, Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius, 

405 7-th St., 
So. Boston, Mass.

Susirinkimai būna pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

ZIAUS DR-JOS VALDYBOS
ADRESAI.

Pirmininkas —
A. Kmitas,

284 5th St.,
So. Boston,

Vice-pirm. —
J. Kavalinas,

63 Gold St., 
So. Boston,

Protokolų Rast. —
J. Stukas, •

542 6-th St., 
So. Boston,

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis, 

So. Boston,

Mass.

Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINES 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. Rast. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B.

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ston, 
Mass.

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

rekordus 
pasiusk

CHICAGO NOVELTY CO.,
2022 W. Custer St., De pt. 325, Chicago, UI

5 rekor-

šis laikas yra pasiekiamas 
kiekvieno, kuris gali turėt 
Phonografų už $8.75. Tik 
žiūrėk į šitų gražių mašinų,
esi girdėjęs kų nors panašaus 
apie taip žemų kainų? Ne, jus 
neesat turėję progos gauti Pho

nografų už žemes
nę kainų, kaip kad 
mes pasiūlom jum 
šiandien, šitas Ph- 
onografas 
gražus ir 
padirbtas, 
mažus ir 
rekordus

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVE.

tiktai 18.75

labai 
tvirtai 
groja 

didelius 
vleno-

Baigas gra-
ir aiškus kaip

■I kad augštos kal
nos mašinos. citas
nos mašinos.

ir nesunkūs — gali bntŠitas Phonografas yra labai parankus 
paimamas ant pikninkų į miškas. pas jus draugus ar kur kitur. Vis vien 
ar jus manot važiuot į Europą, ta mašina gali būti paimta ant traukinio ar 
ant laivo ir grajis teisingai kur jus busit, Europoj netik jus, bet ir jūsų 
šeimyna, jus draugai galės linksmintis besiklausydami įvairių dainų skirtin
gų artistų. šitas Pbonografas yra vertas $15.00, bet mes ant orderio par
duodam žmonėms dirbtuvės kaina, tiktai du tūkstančiu po $8.75.

Kas užsisakys tuojaus ant orderio Phonografų—gaus dovanai 
dus ir 100 adatų.

Kas užsisakys du ar daugiau, gaus prie kiekvienos mašinos 8 
ir du šimtu adatų už dykų. Mes nereikalaujam pinigų iš kalno,
savo vardų ir adresų ir vienų doleri deposito, likusius galėsi užmokėt kaip 
gausi mašinų. Mes parduodam šias mašinas netik Chicago — mes siunčiam 
per pačtų i kiekvienų dalį Suv. Valstijų, nedaro skirtumo kur jus gyvenat. 
Iš Kanados ar iš kitų šalių, siųskit pinigus iš kalno. Jus neturėsit geres
nės progos kaip šita, taigi pasinaudokit Ir siųskit orderį tuojaus:

- UNION PRACTICAL OO.
DE PT. 3&., ' CHICAGO, ILL.

Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. Siunčiama 
pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama pasportai, etc.

Dabartinis pinigų kursas su pasiuntimu toksai:—

100 markių arba auksinų $4.50
200 ,, ,, 99 8.50
300 99 12.50
400 >> ,, 99 16.50
500 ,, 99 20.00

1,000 99 40.00
2,000 ,, 99 75.00
3,000 99 110.00
4,000 ,, 99 140.00
5,000 99 170.00

10,000 ,, 99 300.00

parašykite aiškiai pilną vardą,Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, 
pavardę ir adresą to kuris pinigus siunčia: taip-gi vardą pavardą ir pil
ną adresą to kas turi pinigus gauti Lietuvoj; pažymėkite kiek markių, 
arba auksinų siunčiate. Išpirkite money orderį arba čekį, vardu Ben
droves, sumoj, pagal čion nurodytas kainas doleriais ir siųskite šiuo 
adresu:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY,
(Foreign Ezchange Dep’t) 

BROOKLYN, N. Y.



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
PUIKIAI NUSISEKS.

8 vasario, L.D.S. 1 kp. akto
riai vaidino veikalą “Prieš vėją 
nepapūsi. ’ ’

Visi savo roles puikiai atliko, 
palikdami didelį įspūdį, kurį pu
blika ilgai turės atmintyje.

Pertraukose kalbėjo A. Knei- 
žis, gerb. kun. K. Urbanavičius. 
Vakaro vedėju buvo J. Gliniekis, 
publikos buvo pusėtinai, mat bu
vo garsinta, kad Cambridge šv. 
Stepono Jaunuomenės dr-jos ak
toriai vaidins veikalą “Šv. Cicili- 
jos gyvenimas,” ir buvo pasiža
dėję, tik kaž kas prieš vaidini
mo dieną, gaunam žinią, kad su
sirgo viena aktorka ir negalės 
lošt. Mes sužinojom, kad visa 
kaltė tai yra pačios “Cicilijos,” 
kuri užsinaravijo, ir dėl jos Cam- 
bridgiečiai užsitarnavo neužsitikė- 
jimą. Aš patarčiau tokioms, ku
rios stato ožio ragus kogreičiau- 
sia laugyt, kad tuomi savo ožiu 
nesuvedžiotų žmonių.

Mes visgi pastatėm puikų vei
kalą, kuris publikai labai patiko. 

Jonukas.

IŠ “NUTERIOTŲ DRAU
GŲ” VEIKIMO.

Nuteriotų Draugų Komite
tas vasario 8 d. š. m. Munici- 
pal Building svetainėj buvo 
surengęs extra prakalbas.

Pirm, pasakė, kad tai susi
rinkimas. Perstatė sekretorių 
Valukonį išdalinti paliudiji
mus tiems, kurie buvo auka
vę.

Pirm, sakė: “Darb.” rėkia, 
kad nėra išduodamos atskai
tos. Tai dabar rašt. jums per
skaitys.” — Skaito raportų. 
Toliaus pakviestas knygų per
žiūrėtojas Šapalis. Užsilipęs 
ant estrados, . vienon rankon 
paėmęs popiergali, antroj Įsi
rėmęs šonan majestotiškai 
skaito kas-žin kų sau po nosim. 
Publika reikalauja garsiau 
skaityti. Tuomet pasigirdo 
“auksinai.” Žmonės reikalau
ja, kad skaityti! doleriais, nes 
doleriais aukos dėta.

Kalbėtojų, kurie buvo gar
sinti ant plakatų, visai nebu
vo. Pirm, sakė: “Pirm negu 
leisiu, kalbėti M. Venį, duokite 
klausimus, jei kam neaišku, 
tai paaiškysiu.”

Iš publikos: “Kas gvaran- 
tuoja už saugumų Laisvės Pa
skolos Bonus kad jie nežus, 
kurie pas jus perkami?” Ats. 
“Dabar apie Bonus neatsaki
nėsime, tik palaukite, pakal
bėsime vėliau.”

Vienas iš sandariečių šulų 
atsistojęs kalbėti vietoj atskai
tos reikale, pradėjo prakalbų 
sakyti girdamas nuteriotus 
draugus. Publika nerimsta. 
Plojo delnais kad nustotų. 
Taip atsikartojo iki trečiam 
kartui, bet sandarietis vis ne- 
sėdo bando girti. Tad pasigir
do balsas “nereikia mums pra
kalbų tik raporto reikia. Nes 
raporto dalyke buvo leista 
klausimai.” Dar sandarietis 
nesėdo. Tai žmones plojo ran
komis, kol nustojo prakalbų 
sakyti.

Klausimas: “Kodėl neleido
te kareivių, kurie lydėjo misi
jų, sykiu ant vakarienės?"

Pašaliečiai pradėjo sakyti 
užklausėjui: “Tu ne kareivis 
ir tt. Tuomi pirm, palengvino 
išsisukti nuo šio klausimo.

Kl.: “Jei milijonierių ant 
tos vakarienės nebuvo, tai 
kas ten buvo?”

Pirm, pamikčiojęs sako: 
“Apart kitko buvo tušti rui
mai.”

PubL smarkiai nusijuokė.
Klaus. Jei buvo tušti rui

mai, tai kodėl manęs neleido, 
aš buvau vienas iš komiteto 
narių iš Cambridge? Bagočius 
man pasakė kad su tokiom 
naktaizom negalima eiti į ho;

telį.” 
kiasi.

Tada pirm, vieton pasitei
sinti, pradėjo J. J. Romaną 
kaltinti.

Po to kalbėjo Venis. Apgai
lestavo Lietuvos padėjimą, ir 
pradėjo pasišokdamas taršyti 
kokius ten vienybės ardytojus. 
Tuojaus paaiškėjo iš jo kalbos, 
kad tai Kneižys ir Romanas 
taip pešami.

Sakė: Seils korporąišin su
rinko baksus neva siųsti į Lie
tuvą o tų baksų dar dabar nė
ra Lietuvoje. Ar turi kas pa
liudijimą kad baksai pasiekė 
Lietuvą? Ne! Tai yra apga
vystė. (Čia pasijuto pertoli 
nuvažiavęs ir susimaišė). Mes 
teiravomės per visas kompani
jas apie siuntimą baksų į Lie
tuvą ir visos atsisakė. Štai 
dabar ten pas juos yra didžiau
si šmeižtai drapstomi ant vi
suomeniško darbo. Ten kirmi- 
nų lizdas kurie graužia visuo
menę ir neduoda vienybėje 

' veikti.’’ (Žodis ‘‘ten” reiškia 
pobažnytinę svetainę).

Po Venio prakalbai, pirm. 
Ivaš. sako: “nors man ne vie
ta čia kalbėti, bet negalima už
tylėti nekuriu dalykų.” Pasi
ėmė plakatų “Vienybei Iši
rus” ir rodo žmonėms;—“štai 

įžiūrėkite kokis čia purvinas 
darbas atliktas.” Iš publikos 
klausia “kas ten? perskai
tyk.” Vieton perskaityti sa
ko: “Čia yra purvina agitaci
ja varoma prieš visuomenės 
darbą,” ir plakato neskaito.

Iš publikos: Kodėl atskai- 
i tose nėr pasakyta, kiek sekre
toriai algos gauna? Sugadina 

! skonį pirm, su tokiu užklausi
mu. Aiškino: “Gaidys turėjo 
$25.00 ant savaitės ir turėjo 
krauti daiktus į baksus siųsti 
Lietuvon. Aš vis reikalavau 

j nuo jo, kad knygas tvarkytų. 
Gaidys to neatliko, tai aš 
griežtai pareikalavau, kad ati
duotų knygas ir pavedžiau tą 
darbą Valukoniui, kuris gau
na ir-gi $25.00 j savaitę.”

— Girdėjome, kad iš aukų 
papirkai Žadeikiui koutą? Kas 
ten paklausė.

Ats. Mes važiavome Į Law- 
rence, Mass. ir buvo tokis spei- 

Į gas, ’ kad Dievas žino kaip sve- 
jčias išliko gyvas. Maniau, 
kad apsirgs. Iš antros pusės, 
kaip-gi mes galime leisti mū
sų atstovus pas prezidentą su 
reinkočiu, sarmata. Tai mes 
ir papirkome už suvirš šimtą 
dolerių.”

Klausia žmonių ar gerai pa- i 
daręs? — Ats. — “Gerai, jau 
gerai.”

Toliau taip kalbėjo: “Da
bar Lietuva dideliausiame pa
vojuje: Estonai, Latviai ir 
Lenkai suėjo į Lygą, o Lietu
viai liko vieni. Lenkai turi už
grobę didelį plotą Lietuvos že
mių, o Latviai iš antros pusės 
nori atimti nekurias dalis Lie
tuvos, tai dabar Lietuvai pa
silikus vienai blogai. Aš ma
nau, kad jai (Liet.) nebus ki
to išėjimo, kaip tik susijung
ti su bolševikais. (Trukšmin- 
giausios ovacijos per kelias 
minutas). Ir aš sakyčiau, kad 
apsiginti nuo priešų, ypatin
gai nuo aršiausių prešų lenkų 
tai aš mylėčiau, kad susidėtų 
su bolševikais (Trukšmingas 
delnų plojimas).

Kvietė draugijų viršininkus, 
kad sueitų ir išrinktų arba 
perrinktų kitus žmones į Nu- 
teriotų Dr. Kom. ir varyti dar
bą toliaus, — neatsirado nie- ] 
kas.

Kvietė nešti aukas ir pirkti 
Bonus. — Niekas nei pirko nei , 
nešė aukų.

Paaiškinimų ir pastabų ne-

Publ. smarkiai juo- reikia. Visi matote, jog į tas 
prakalbas susirinko daugiau
sia bolševikai. Matote, kad 
kom. atskaitų neišduoda, o 
ieško ydų pas kitus, kabinėja
si prie Tautos Fondo. Atskai
tos turi būti išduotos arba per 
laikraščius arba išleistos pla
katų pavidale.

Pilnos atskaitos turi būt iš
duotos.

Paieškau Juozo Moročko Kau
no gub., Panevėžio miesto, 1914 
metais gyveno Brooklyn, N. Y. Da
bar nežinau kur. Meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu:
Antanina Moročktfitė,

Panevėžiu, 
Gertrūdos g-vė No. 1, 
LITHUANIA.

i

Reporteris.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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.

Paiešakau Kazimiero Irkausko, 
Kauno gub., Panevėžio apskričio, 
Pimpiškių kaimo. Kaip atvažia
vo Amerikon, gyveno Lawrence, 
Mass., paskui išvažiavo į Chicago, 
III. Malonėkit atsišaukti pats 
arba kitas žinantis pranešti man. 

Petronėlė Racinskaitė
53 Harvard Avė., Athol, Mass.

Paieškau savo puseserės Zuza
nos Misuniukės, Kauno gub, 
Šiaulių pavieto, Žeimeliu parapi
jos, Mažujij liesų arba dvaruko 
Vensedios. Turiu svarbų reika
lą. JĮ pati ar kas kitas meldžiu 
atsišaukti:

Ignacas Gerdžiunas,
1725 North 9 St., Springfield, III.

Bučeris paieško darbo į bučer- 
nę-grosernę už vedėją arba darbi
ninką. Septynių metų turiu pa
tyrimo tame darbe. Kalbu: lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Reikalaujant kreipkitės:

Joseph Jankauskas,
24 Wall St., Loveli, Mass.

I

Paieškojimas iš Lietuvos. Aš 
Domicėlė Simukaitienė noriu suži
not apie mano mirusio vyro turtą 
•Jono Siniukaičio. Jis mirė Conn. 
valstijoj, 1918 metais aplink spa
lio mėnesi, jis prigulėjo prie šv. 

i Kazimiero Rymo Katalikų drau
gijos ir prie šv. Petro ir Povilo 
draugijos So. Bostone taipgi turė
jo bankose pinigu ir knygų ver- 

• tės dviejų šimtų dolerių, puikų 
gramafoną, porą auksinių žiedų 
ir auksini laikrodėlį, taipgi turė
jo gerų ir brangių drapanų. Kas 

'apie ji žinote malonėkit pranešti 
Povilui Petrauskui, Šv. Kazimie
ro dr-jos pirmininkui So, Bostone. 
244 W. Broadvay, So. Boston. 
Kuri aš ingaliojau viską suieškot, 

I tai kas tik žinot kur palaidotas ir 
pas kokį kleboną, malonės prisių
sti žines aplink tai ir kas turi ban- 
kij knygutes.
Su pagarba Domie. Simukaitienė 

per Povilą Petrauską.

Šikš-
Pad-

Paieškau brolio Stepono 
niaus paeina iš Kretingos, 
varių kaimo. Pirmiaus gyveno 
Pittsburgh, Pa., o dabar nežinau 
kur.

Taipgi paieškau Aluizo Laz- 
dausko, paeina iš Kvečių kaimo. 
Su juom susirašėme prieš 10 me
tų, o dabar nežinau kur.

Aš gavau laišką iš Lietuvos ir 
jame yra svarbių reikalų. Jie 
patys ar kas kitas malonėkit atsi
šaukti šiuo adresu:

Marijona Giedrimaitė,
32 Pages Court,

So. Boston, Mass.

Pranciš-Paieškau savo brolio 
kaus Šleutario, Triškių parapi
jos, Maldienių kaimo, 
atsišaukti ar jis pats ar kas apie 
jį žinot praneškit šiuo adresu:

St. Šleutaris,
4952 Thrush Avė., 

St. Louis Mo.

Meldžiu

Paieškau Agotos Kadziauckiu- 
tės, Suvalkų rėd., Vidugirių 
kaimo, Puneko parapijos, Seinų 
apskričio. Pirmiau gyveno Broo
klyn, N. Y. o dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Jonas Pitučka,

218 Front St, 
Elizabethport, N. J. (17)

Ieškau tėvo Kazimiero Krasaus
ko. gyvenusio 1915 metuose mies
te Ledford, UI.; prašau jo ar pa
žystamų atsišaukti šiuo adresu: 
Lithuania, Suvalkų gub., Šakių 
apskr., Rublelių valšč., Kubilė
liai kaimas, Antanui Krasauskui.

Prašau kitų Amerikos laikraščių 
šį paieškojimą atsispausdinti.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Šiomis dienomis atėjo laiškas 

iš Lietuvos užadresuotas šiaip:
Į Ameriką,

242 Broadway,
So. Boston, Mass.

Nėra vardo, nė pavardės ir ne
galima suprasti kam tas laiškas 
priklauso. Atplėšus, irgi nera
dome adreso.

Iš laiško galime pažymėti štai 
ką: “Sveikinama Juzefą, gyve
name ant senos vietos Visgirduo
se, Šimanauskis vokiečių nušau
tas. Sudiev Jus tėvai ir švoge- 
ris Pranciškus Kasparavičius.

Pašto žymė “Kelmė.” Atsi
šaukite, prisiųsdami už 5c. pašto 
ženklelių persiuntimui.

“Darb.” Adm.

Ieškau giminių Juozapo Lau- 
euno ir Mikalinos Laučunukės, 
paeina iš Vilniaus rėd., Trakų 
pavieto, Žaslių valšč. ir parapijos, 
Slabados kaimo. Aš gavau laiš
ką iš Lietuvos ir turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu jų atsišaukti arba 
kas žino meldžiu man pranešti 
ant šio adreso:
Jonas Stanislauskas,

673 Ogden St.,
Bridgeport, Conn.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!

KRIAUČIŲ ATYDAI 
ii 
i! 
i!

Sutverta ir inkorporuo
ta ant $50.000 kapitalo 
Būbsiuvių Bendrovė.

Visi kriaučiai ir dirbtu
vių vedėjai malonėkite at
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jie- 
gas uždėjimui dirbtuvių 

< • čionai ir Lietuvoje.
ii 
ii

i!

Rengia L.D.S. 22-ra kuopa, 
Brighton, Mass. 14-tą vasario-Feb., 
1920, subatos vakarą, prie Užga
vėnes, Lietuvių Svetainėje, 26 
Lincoln St, Brighton, Mass. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Broliai darbininkai ir darbinin
kės užprašom jumis ant minėtų 
šokių, nes dar pirmi toki šokiai 
bus linksmus. Turim gerus mu
zikantus, grajis lietuvių orkestrą. 
Galėsit šokt lietuviškai ir angliš
kai.

Įžanga visai maža.
( Pastaba: Mes Brightono L. 
Į D. S. 22 kp. atsišaukiam į apielin- 
|kės L.D.S. kuopas prašydami pa- 
‘ remti musų šokius. Tą vakarą 
nerėngkite šokių, o atsilankykite 
į 22 kp. rengiamus šokius.

Rengėjai.

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 Western Chemieal Co., 
Box J., Berea, Ohio.

n Telephone S. B. 1429 J.v
i 
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SEYMOUR
T I (

i Gydytojas ir Chirurgas <
j; 489 Broadway, S. Boston, Mass.;
| j O F I S O 9-10 iŠ ryto, J 
;; VALANDOS:

Gerb. “Darbininko” Redakcija! 
Šiuomi kreipiuosi į Tamstas nuo- j 
lankiu prašymu įdėti savo laik- 
raštin žemiau pduotąjj paieškoji- i 
mą giminių bei pažįstami}, ku-' 
rie nuo 5-6 metų neturėjo tikres-1 
nių žinių apie savo gimtąjį kam-' 
pelį Lietuvoje bei savuosius:

“Busiu labai dėkingas tam, kurs : 
į mano paieškojimą atsilieps šiuo { 
antrašu; Italia Roma, piazza Mar- 
gana 32-Mačiulis; prieš karą buvo 
Chicago’je brolėnas Keršuls Ado-i 
mas iš Mičiunų, Skapiškio par.. : 
Ukmergės apskr., be to Philadel-; 
phia, Pa buvo du broliu ir seserė-' 
čia su tėvais Kazlauskais iš Pane-1 
munėlio, Rokiškio apskr.

Kas apie juos žino, arba patįs ‘ 
jeigu tebegyvuoja, prašau labai 
atsiliepti nurodytu antrašu, su
teiksiu jums daug įdomių žinių. į 

.Aš tuo tarpu esrai Romoje; rude- 
į niop norėčiau važiuoti savuosius 
: aplankyti, ir jiems ir jums naujų 
|žinių parinkti, todėl laukiu Jūsų, 
į atsiliepiant.”

Su pagarba Jūsų
Petras Mačiulis.

Juozas Astramskas, Suvalkų 
j rėydbos, Vilkaviškio apskričio, 
; Keturvalakių parapijos, kaimo Va
lavičių. 1919 m., 2 d. sausio pa
stojo liuosnoriu į Lietuvos kariuo
menę, kariavo j)rieš bolševikus 
atlikinėdamas žvalgo pareigas. Iš
vijus bolševikus iš Lietuvos, bu
vo pasiųstas prieš lenkus Seinų a- 
pielinkėj. Čia jis atsižymėjo sa
vo narstlmu. Begindamas Seinų 
•miestą du kartu vos išliko gyvu, 
tetikai buvo apsupę, bet laimin
gai išsigelbėjo. Dabar laikinai 
nuskirtas prie generalio štabo 
Kaune. Siunčia labų dienų vi
siems pažystamiems ir draugams 
amerikiečiams.

GERA PROGA LIETUVIAMS.
Tower House, Asylum St., pir

mas namas prie High School, at
daras kas vakaras nuo 7:30 iki 
9:30.

Nedėliomis nuo 3:00 iki 9:30.
Ateik kartą, ateik kitą.
Čia randasi laikraščiai, knygos, 

žaislai, muzika ir draugai.
Mayor’s Committee,

Hartford, Conn.

POPIEROS LAIŠKAMS.
25 gatunkų popierių dėl laiškų 

rašymo tinkančių rašyt į Lietuvą, 
su visokiais gražiais pasveikini
mais ir pritaikintomis eilėmis da
bar po karės, su visokiais pavei
kslais ir su dailioms kvietkoms. 
Parsiduoda labai pigiai, 4 tuzi
nai popierų su konvertais už $1.00, 
agentams duodam gerą uždarbį. 
Adresuokit:

Agent For Religions Goods, 
P. O. Box 73, Chicago, UI.

Ant randog 4 kambariai ant 
H. St., No. 173. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 185 Silver St. Ant 3-čių 
lubų.

11i į f!
i $R.

Laimingas vienakis 
gių šalyje.

« « *
I Kurio gyvenimas
[kaip žaibas, to žodžiai yra 
kaip perkūnija.

Rašykit:—
AMERICAN EAGLE 

MFG. CO. INC.
454 Broadway,

So. Boston, Mass. !:•
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“GYVASIS RODANČIUS” |
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo- gc 

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi- 

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų. Eę
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 

JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

“Perkūnas”
Išeina kiekvieną menesį. Leidžia garsi 

“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūną” 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

PRENUMERATOS KAINA:

Metams $1.50; pusmečiui 85 centai; 
Pavienis numeris 15 centų 

“Perkūno” Bendroves seras $10.

Antrašas:
“PERKŪNAS”

206 CARDONI AVĖ., 
DETROIT, MICH.

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.
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lEgzaminacija DYKAI I
Jei nu- i ! 
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DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų?

sibodo. ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, 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- 
žlib&ojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

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

DAKTARAS MORONEY
678 WASHINGTON St, (arti Boyteton St) BOSTON, MASS.
Ofiso wL: oo 9 L M. Iki i P, M. NsdRiomis Ms 19AiM2P.lL

aS sutelksiu patarimus dy- 
panaikinsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge-

I 
!
!

Dr. Paul J. J a kniauk 
(Jakimavičius)

Nuo tiki s popiet. Nuo 78 vakar*
509W E0ADWAYCor. ST 30. BOSTON.

Tai 508 S. B.

l

PIRMOS KLESOS

1

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir 

pildomi visia be skausmo, su I 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame |

DR. W. T. REILLY

pri- į

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

Valandos
V«O 9 vai. ryta

iki 8 vai. vakare

I

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

- T" ir i—

Tel. So.Bo.ton 2 70

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima satikalheti ir lirtuvitaiai 

Ofiso valandos: 
Ryt tis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Bell Pbone Dickinaan 3995 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valanda*;

Nna 9 rito ilri 5 po pieta 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

N*dalaoi* iki 4 oopUta. W

i i : I « i

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafnga culaika plinka (linki

ma, prakaltas pleiskana*, niežėjimą 
odoe galvos, augina plauku* priduoda 
ma Jža» reikalinga malate.

Dermafuga padaryt kad Jusi plau
kai boa tankus ivetau* ir skaistu*. 
> Oda Jusfl galvoj* bu* lyra, pleis
kana ižayka ant viaadoa ir Plankai 
nealinK* daugiau*!

Reikalaujant prisiusime Jum pafi- 
ta suris dykai tibandymul sampala.

tteo lHu. gausi Blaadymai dažiata 
D«rmataro* ir braHura.

AMU. «PBC1ALT» CO.
801 ST. PHILADZI.FMIA. M.

S-SSSSSS&Sž-SSrSS




