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ŽMONIŲ BANKOS.
Čilijos kongresas perleido 

įstatymą, sulyg kurio visuo
se miestuose bus įsteigti tam 
tikri bankai biednesniems 
žmonėms prigelbėti.

nutarta Meksike įsteigti bol
ševikų centrą propagandai 
po visą Ameriką.

GLIJOS APSKRIČIO

SUSIVAŽIAVIMAS

NUSINUODIJO.
Freeport, III. — Keturi 

jauni vyrai mirė, o 15 la
bai susirgo, išgėrę svaigalų, 
kur buvo medinio alkolio.

Lietuva rišasi su Anglija.
ILGIAUSIAS

STRAIPSNIS.

SUSIVAŽIAVIMAS.

REZIGNAVO. ’
Jugoslavijos kabinetas re

zignavo. Taip padarė dėl
to, kad princas regentas 
Aleksandra atsisakė paleisti 
dabarykščią Tarybą ir šauk
ti Steigiamąjį Seimą. *

JAPONŲ KOLONIJOS 
BOLIVIJOJ.

Pietinės Amerikos respu
blikoj Bolivijoj japonai or
ganizuoja kolonijas. Jau 
rengiasi prie išnaudojimo 
kasyklų ir žibalo.

pos reikalų. Kadangi ali- 
jantams svarbu turėti su sa
vimi Ameriką, tai be Ame
rikos pritarimo neišrišinės 
klausimų. Dabar jau užsi
minta, jog reikės sušaukti 
naują taikos konferenciją 
išrišti Adriatiko ir kitus tai
kos konferencijos neišrištus 
klausimus.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

REZIGNUOSIĄS.

Rezignavo Suv. Valstijų 
valstybinis sekretorius Lan- 
sing. Rezignavo dėlto, kad 
prezidentui sergant sušauki- 
nėjo sekretorius posėdžius. 
Prezidentas sako, kad be jo 
negalėjęs to daryti. Todėl 
turėjo Lansing rezignouti. 
Dabar eina kalbos, jog ir 
karės sekretorius Baker ke
tinąs rezignuoti.

PANAUDOS BRANGŲ 
PALOCIŲ.

Haga. — Carnegie Taikos 
palocius dykauja nuo pat

•

TAKSOS Už IŠKA
BAS.

Brazilijoj mieste Rio de 
Janeiro uždėta taksos ant 
svetimtautiškų iškabų. Gi 
jei greta randasi ir portuga
lų kalboj, tai nereikia tak
sų.

PRAŠALINO MA
JORĄ.

Franci jos vidurinių rei
kalų ministeris atstatė nuo 
vietos Bresto majorą, kurs 
yra socijalistas. Tas majo
ras buvo uždraudęs rengti 
patriotišką demonstraciją 
pagerbimui sužeistųjų ka
reivių karėje.

Šis paveikslėlis aiškiai liudija, kad ne tik 
liaudis, bet ir Lietuvos viršininkai noriai skai
to ir gėrisi laikraščiu “Darbininku.”

Iš dešinės yra Senapilės viršininkas Am- 
brozevičius; iš kairės Marijampolės Apskričio 
kamandantas Skučas.
“DARBININKAS” Į LIETUVĄ

METAMS PENKI DOLERIAI.
Užrašyk dabar!

“DARBH7INKAS,”
242-244 W. Broadway, South Boston 27.

“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.

auksinais ir auksinas lygta
sis šilingui (25c.). Jo kaina 
nepuls, nes Anglijos auksas 

Vargu bau kada yra buvęs j0 stovės.
•i v • n* v
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APYSAKOS MĖGIA
MIAUSIAS SKAI

TYMAS.
Anglijos Publishers’ Cir- 

cular skelbia apie išleidžia
mas ir parduodamas knygas. 
Kadangi paprastai žmonės 
perka tokias knygas, kokias 
labiausia mėgsta, o leidėjai 

žmonių 
knygOS' CENTRAS PROPAGAN

DOS MEKSIKE.

LAIKRAŠČIAI IŠ LIE
TUVOS.

Vis daugiau gauname laik
raščių iš Lietuvos. Netrukus 
vilimės jų ateidinės po dau
giau. Kas tų laikraščių iš Lie
tuvos nori, tai lai atsiunčia 
$1.00, o gaus 12 ar daugiau 
ekz. įvairių laikraščių.

Amerikos žymiame dienraš
tyje ilgesnis straipsnis Lie
tuvos reikalais, kaip kad 
buvo vas. 16 New Yorko dvi
lypiame didžiuliame dienra
štyje “The Sun and The 
New York Herald.” Apra
šoma apie atsilankymą Lie
tuvos premiero Ernesto Gal
vanausko Londone užbaigti 
plačias komercijales sutar
tis ir prašalinti svarbiausias 
kliūtis Lietuvos pripažini
mo.

Korespondentas, turėjęs 
ilgą pasikalbėjimą su Galva
nausku, sako, jog Anglija 
visa energija varosi prie to, 
kad Pabaltikoj turėti pra
moninę viršenybę; Anglijos 
kapitalas nelaukia iki pa
saulis užgirs arba iki alijan
tai nustatys savo atsinešimą 
į Rusiją.

Prieš 10 dienų buvo pa
skelbta finansavimo ir pirk- 
lybos pienai su Estonija, 
Latvija ir Lietuva buvo už- 
girti Anglijos valdžios. Su
lyg to pieno kiekvienoj šaly
je kartu su valdžia būtų į- 
steigta banka Anglijos Ban
ko pamatais su išlygomis 
leisti pinigus aukso stan
dartu remiant. Nežiūrint į 
Amerikos šaltumą prie Tai
kos konferencijos našlaičių, 
nežiūrint net nei į Franci jos 
nepaisomą Pabaltiko valsty
bių likimo, Anglija patapo 
Lietuvos prietelių ir Lietu
va stipriai jos laikosi poli
tiškai ir finansiškai*

Galvanauskas korespon
dentui pasakė, jog Lietuva 
padarė sutartis, sulyg ku
rių visa Lietuvos komercija
le ir finansinė ateitis deda
ma į galingas Anglijos fi- 
nansistų rankas. Tas pat 
padaryta Latvijoj ir Esto- 
nijoj.' Toji finansistų gru- 
pa netrukus pasirodys vieš
pačiais Rusijos pramonės ar 
bent tarpininkais visos Ru
sijos pirklvbos. Pabaltiko 
šalys tiems finansistams bus 
punktu milžiniškiems veiki
mams Rusijoj.

Kai dėl Lietuvos reikalų, 
tai Galvanauskas be kito ko 
štai kokias sutartis padarė 
Londone. Anglijos finan- 
sistai skiria 3.000.000 svarų 
(apie $15.000.000) ir įsteigs 
Lietuvos valstybinį banką. 
Tas bankas išleis naujų pi
nigų tiek, kiek bus Angli
jos svarų. Paskui bus duo
ta daugiau pinigų, bet sulyg 
dabartinių aprokavimų, tai 
tos sumos užteks iššluoti iš 

Lietuvos Vokietijos nupuo
lusias markes, kurių esą Lie
tuvoje apie 800.000.000. 
Nauji Lietuvos pinigai bus

WILSONO NOTA ALI- 
JANTAMS.

Prez. Wilson pasiuntė ali- 
jantams notą, kurioj išdės- 
tinėjo, jog jei Franci j a, 
Anglija ir Italija savaran
kiai riš Adriatiko klausimą 
ir nežiūrės, ką Amerika sa
kys, tai tuomet Amerika vi
siškai atsisakys nuo Euro-

Toji Anglijos finansinė 
grupa, kuri įsteigs minėtą 
Lietuvos banką, užsiims 
eksportavimu Lietuvos rąs
tų, linų, javų ir ingabeni- 
mu dabar reikalingiausių 
Lietuvai daiktų. Už visą ši
tą agentavimą Anglijos fi
nansinė grupa gaus 5 nuoš. 
Toks bus atlyginimas tiems 
finansistams.

Anglijos žygiai Pabaltike 
sukėlė neramumo, ypač i 
Franci joj. Spėta, jog Ang-1 
Ii j a ima tų šalių pirklybą ir 
pramonę monopoliu. Gal
vanauskas tą užginčijo ir 
sako, jog Lietuva pagatava 
pirkliauti su visomis šali
mis, ypač su Amerika. Į- 
vairiu manufaktūros dalyku 
Lietuvai taip daug reikia, 
jog Anglija neįstengs užtek
tinai pristatyti, todėl Lietu
va. sakė Galvanauskas, pa
gatava pirktis ir iš Ameri
kos, nors tas jai nepatogu 
dėl nupuolusių pinigų.

Dabar jau yra Kaune An
glijos ekspertų delegacija ir 
daro pirmutinius žingsnius 
įsteigti Lietuvos valstvbini 
banką. Yra viltis, jog ban
kas bus atidarytas tuoj, kaip 
tik bus sušauktas Steigia
mas Seimas balandžio mėne
syje.

Galvanauskas rūpinosi pa
siųsti lietuvį finansų eks
pertą Kavanauską į Suv. 
Valstijas, bet negali gauti 
vizos savo pasportui. Tasai 
finansistas atidarytų čia 
Lietuvos banko skyrių. Kuo
met Amerika taip šaltai at
sineša į Lietuvą, tai Angli
ja mielai priima Lietuvos 
valdininkus ir jos piliečius 
ir padarė 15 metų pirklvbos 
kontraktą.

Pagalios cituojama Gal
vanausko žodžiai apie santi- 
kius su lenkais. Nurodoma 
į neteisėtą užėmimą Lietu
vos žemių ir sostinės ir jų 
barbarišką elgimąsi pagrob
tose žemėse. Siunčia Lietu
vos premieras pasveikinimą 
Amerikai ir padėką už su
teikimą prieglaudos lietu
viams bėgusiems pasislėpti 
nuo žiaurios caro rankos ir 
laimės ieškoti.

Dga korespondencija bai
giasi keliomis pastabomis a- 
pie Galvanausko indomų 
gyvenimą.

STREIKAI.
Argentinos sostinėje Bue

nos Aires sustreikavo laivų 
liuoduotojai, skerdyklų dar
bininkai. namų statytojai ir 

| šoferiai.

i INTELIGENTŲ UNIJA.
Paryžiuje susitvėrė inte

ligentų federacija. Ją pri
pažino darbininkų organiza
cijos. T tą organizaciją in
eina dramatistai, inžinieriai, 
mokslininkai, mokytojai, ar
tistai, poetai, laikraštinin
kai ir kiti inteligentai darbi-, 
įlinkai. Išrinkta dvi komi
sijos išdirbimui konstituci
jos ir programo.

KALĖJIMAS IŠTUŠ
TĖJO.

Aurora, III. — Pirmu kar
tu šio miesto istorijoj mies 
to kalėjimas ištuštėjo. Sa- 
liūnams užsidarius, polici
jai mažai darbo beliko.

GEOGRAFIJOS KUR
SAI.

Argentinos valdžia įstei- 
ginėja geografijos kursus 
naujai atvykusiems atei
viams. Supažindinę j a su 
didesniaisiais savo ūkių cen
trais, kur galima ingyti že
mės.

žiūri, kad atitikti 
skonį, tai išleistos 
rodo, prie kokių knygų i 
žmonės labiausia linksta. Į 
Pasirodė, jog Anglijoj apy- Holandijos laikraštis Han- 
sakos yra mėgiamiausiu delsbead rašo, kad bolševi- 
skaitymu. Taip buvo 1918 Ikų slaptame suvažiavime 
•ir 1919 metais. Antroje ’*»«+«»‘M’^irciVo icfoicr+i ne
vietoj po apysakų 1918 m. 
buvo knygos tikybinio turi
nio, 1919 antrą vietą užėmė 
socijologija. Prieš karę 
mokslo ir socijologijos kny
gos buvo ketvirtoje vietoje. 
Pernai sociologiškų knygų 
išleista 824, o 1918 m. 662.
Mokslo knygos nukrito į 

į septintą vietą.

LAIMĖJO.

Chicago. — Sustreikavu
sieji langų plovėjai streiką 
laimėjo. Pradedantiepi per 
pirmus šešis mėnesius gaus 
po $36 savaitėje, o po to po 
$40. Augštesniųjų langų 
plovėjai gaus po $1 ir po 
$1.10 valandoj. OaiDO sa
vaitė yra 44 valandų. Už 
viršlaikį pusantros mokes- 
ties, šventadieniais dviguba 
alga.

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO. -

Amalgamated Te.vtile Wor- 
kers, susidedanti iš 75.000 
narių prisirengė pareikalau
ti savo darbdavių 44 valan
dų savaitės ir pakelti ant 
50 nuoš. algas.

Dabar dirba 48 valandas 
savaitėje, o gauna viduti
niai $30 savaitėje.

NEGIRDĖTAS PASI
GĖRIMAS.

Ispanijoj Lagrann mies
telio visi vyrai per tris die
nas buvo baisiausia pasigė
rę. Visi darbai buvo visiš
kai sustoję. Buvo taip. Tas 
miesčiukas guli pajūryje. 
Audra išmetė kelias statines 
svaigalų. Tai visi vyrai su
sirinko ir iškėlė didžiausią 
puotą. Nusigėrė iki sąmo
nės netekimo. Suvirto į krū
vas. Iš aplinkinių suvažia
vo žmonės suvertė be jaus
lius nusigėrėlius vežimuos- 
na ir išvažinėjo į ligonines. 
Svaigalų jie išgėrė už $4.- 
500. Buvo 540 vyrų 
metų amžiaus iki 70 
amžiaus.

SUDEGĖ VARGONŲ 
DIRBTUVĖ.

Springfield, Ma$s. — Čia 
sudegė seniausia Amerike 
vargonų dirbtuvė. Nuosto
lių padarė $100.000.

KVIEČIA Į MASKVĄ.

George Lansbury, Angli
jos darbininkų vadas ir Gai
ly Herai d redaktorius: nu
vyko Maskvon. Iš ten tele
grafavo Anglijos premierui 
Lloyd George’ui ir kviečia į 
Maskvą pasimatyti su Leni
nu. Sako be to, jog nesą 
jokio pavojaus daryti taiką 
su Rusija.

PRAŠALINAMI.
Indijoj prieš karę buvo 

daug vokiečių ir stengėsi ten 
kuodaugiausia pagrobti pir- 
klvbos. Dabar tie vokiečiai 
baigiami prašalinti. Palik
ti tik gavusieji specialius 
leidimus.

DABAR DARBAN.

Mūsų prieteliai be abejo
nės labai nudžiugo pereita
me “Darbininko” numeryje 
perskaitę, kad namas jau 
nupirktas. Bet kapitalas 
tam reikalui nesukeltas. JJš 
namą duota tik rankpinigių 
ir pasižadėta likusius išmo
kėti prieš balandžio 1 d. Tu
rime veik tik mėnesį. Iki 
kovo 25 d. reikia turėti visa 
suma — $25.000, tai yra vi
si namo bonai reikia išpar
duoti iki minėtos dienos.

Bonai išleidžiami dešim
čiai metų su penktu nuošim
čiu, išmokamu kartą į me
tus. Bet kiekvienas, ku
riam tik prireiks pinigų 
ankščiau, būtinai juos gaus 
be ilgo vilkinimo. Namas 
neša daug randos. patiems 
randos mokėti nereikės, to-

pastatymo 1913 metais. ^pVL~ D^ S~NAL JOSIOS A*V- 
bar pirmu kartu tas palocius 
bus panaudotas suvažiavi
mui atstovii Danijos, Švei
carijos, Švedijos, Norvegi
jos ir Holandijos. Svarstys 
apie įsteigimą tarptautinio 
tribunolo.

NUGAIŠO KARVĖ.
Portery iii, C ai. — Vieno 

farmerio karvė netikėtai in
gi j o keistą apetitą. Po ne
kurto laiko nugaišo. Pilve 
rasta sauja vinučių ir ka- 
muolis vielų. 

“DARBININKĄ

Į LIETUVĄ UŽRAŠYK VIENINTĖLĮ 
DARBININKŲ LAIKRAŠTĮ

dėl pinigų liks po kelis šim
tus ir reikalaujantiems tuoj 
bus išmokami.

Tai-gi L. D. S. kuopos, 
mūsų prieteliai ir skaityto
jai prigelbėkite dabar ne au
ka, bet paskola, kuri neš 
jums penktą nuošimtį ir ku
rią gausite, kada tik jus rei
kalas spaus.

Bonai po $25. Reiškia rei
kia kad atsirastų 1.000 žmo
nių, perkančių boną po $25 
ir mums reikalinga suma y- 
ra.

Visus uolesniuosius mūsų 
prietelius kviečiame darban. 
Patys pirkite ir kitus pri
kalbinkite pirkti. Nustebin
kime visus — iki kovo 25 <1 
sudarykime $25.000.

Pinigus siųskite vardu M. 
Žiobos arba “Darbininko” 
paženklinant, kad tai namo 
pinigai.

įvyks vasario 22 d. 1920 1 
vai. po pietų. Bažnytinėje 
Salėje, 432 Windsor St, 
Cambridge, Mass.

Visli kuopų atstovų šir
dingai prašome pribūti į lai
ką ir koskaitlingiausia.

L. D. S. N. A. A.



& DARBININKAS

Kiną iŠ So. Boston’o utarnlnkais, ket- 
wrgals ir subatomis. Leidžia Am. Lio- 
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“DARBININKAS” 
f The Worker7 

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

and Saturday by St. Joseph’t Lithuan- 
<■«* R.-C. Assooiation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

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

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

GEŠEFTININKAI 
AR KITI.

Jei ir viso pasaulio lietu
viai, kaip vienas žmogus sto
tų iš visų pajėgų remti ir 
ginti Lietuvos neprigulmy- 
bę, tai ir tuomet vargu ga
lėtume nesižvalgvti į šalis, o 
pilnai sakyti, kad mes ne
privalome ieškoti paramos 
S šalies. Mūsų geografinė 
padėtis ne tokia patogi, kaip 
Finlandijos, Danijos, Šve
dijos, Norvegijos. Iš trijų 
pusių galingi kaimynai išsi
joję nori praryti Lietuvą. 
Tą padaryti nori rusai, vo
kiečiai ir lenkai. Neigi su 
latviais ketvirtuoju kaimy
nu yra tokie santikiai, ko
kių norėtume, kad būtų. 
Toli gražu ne visi lietuviai 
su prideramu uolumu puola 
prisidėti prie rėmimo Lietu
vos. Pagelbos iš šalies, to
dėl reikia žvalgytis.

Galvanausko atsilankymas 
Londone rodo, kad Lietuvos 
valdžia padarė ankštus ry
šius su Anglija. Tūli sako, 
kad Anglijai rūpi gešeftas, 
protektoratas. Bet kitos iš
eities nėra. Nei vienas kai
mynas nedera Lietuvai. 
Jiems netik rūpi gešeftas. o 
ir lietuvių tautos skalpas. 
Anglijai teisybė rūpi gešef
tas ir Lietuvai rūpi vesti ge- 
šeftą su Anglija. Bet Ang
lijai nerūpi lietuvių tautos 
skalpas. Todėl Lietuvos vy
riausybės susirišimas su An
glija yra užgirtinas, kaipo 
geriausias tarp esančių ap
linkybių.

ĮSIDRĄSINO.

Bostono lenki} laikraštis 
Kuryer Codzienny pereitos 
subatos laidoje turi straips
nį antgalviu “Litwini chcą 
się stac lupem niemiec,” 
Lietuviai nori tapti vokie
čių grobiu. Straipsnis pra
sideda užreiškimu, kad vo
kiečiai karės metu turėję 
vesti šaunią agitaciją Lie
tuvoje, kad dabar lietuviai 
beveliją dėtis su Vokietija 
labiau, negu su Lenkija. 
Prisimenama apie konfe
renciją Helsingforse. Gi jei 
ištikro lietuviai jungiasi su 
Vokietija, tai Lenkijai “nie
ko kito nelieka daryti, kaip 
tik jėga varytis prie užėmi
mo visos Vakarinės Prūsi
jos ir visos Lietuvos, idant 
tuomi užtikrinti savo būvį 
ir išeigą į jurę.

“Lenkija jokiu būdu ne
gali daleisti, kad jos šiaurės 
parubežiuose būtų lietuvių 
prūsų valstybė, valdoma iš 
Berlino. Negi galima da
leisti, kad du milijonu lie
tuvių, Berlino valdžios val
domi, galėtų pastoti kelią 
komunikacijai su pasauliu 
30-ties milijonų lenkų tau
tai.

“30 milijonų tauta/legali 
kentėti kaprizus dviejų mi- 
li_■ onų renegatų (išgamų). 
Ver iau jėga užimti visą

Svarbus momentas.
(Londoniečio sraipsnio dėlei)

Lietuvos padėtis šiandie dar 
tebėra neaiški, nors iš visų 
pusių jai gręsia pavojus: Žūti 
garbingai, arba susijungti su 
Rusijos sovietų vyriausybe, ar
ba kitų kelių paieškoti...

Į tuos, labai svarbius, klau
simus čia ir turiu omenyje duo
ti atsakymą.

Kad dar ir dabar Lietuvai y- 
ra daug pavojaus būti nustelb
ta daug galingesnės Rusijos, 
kuri sulig įvairių šalių infor
macijų turi šiandie 1.500.000 
gerai ginkluotos kariuomenės, 
tai ir aiškinti nėra reikalo.

Keblus ir negeistinas dabar
tinis Lietuvos stovis, kuriam 
niekas nepaduoda paramos, 
bet turės-gi kada-nors išeiti 
aikštėn Entantos politika, ku- 
riaja taikos sutartis pasauliui 
nežada taikos ilgesniam laikui. 
Dabarties svarbiu momentu, 
Entantos politika stumia bol
ševikų glėbin visas Baltijos 
tautas, o ar bus tai Europai 
sveika, tai parodys ateitis.

Kuomet, iš vienos pusės, 
bolševikai siūlo Baltijos vals
tybėms taiką, 'daro užpuoli
mus, kad išgąsdinus bei pri
vertus taikinties, Entanta sva
joja apie savo interesus dėl 
Rusijos atstatymo, negatyviai 
žiūrėdama į Baltiką.

Pasirodymas Litvinovo su
judino jau neutrales šalis; jau 
ir Prancija, Anglija pradeda 
labiau “įdomautis rusais,” 
nors tai paprasta politikos 
kaukuolė, nes galima jau veik 
pasakyti, kad propozicija bol
ševikų daugumai patiko. Jau 
net Anglijos parlamente išsi- 
reiškia viešai Loyde Georgės, 
kad Kolčako bei Denikino jie 
neberemsią... Tik ir Baltiko 
valstybėms dar neištiesia ran
kos tinkamai: komercija, mat, 
augščiau stovi už tiesos bei tei
sybės principus!? Aišku. Kaip
gi bus su Lietuvos padėtimi?

Čia labai opus klausimas, 
kurį kiekvienas lietuvis sau 
kasdieną kartoja, bet atsakyti 
čia sunku, veik negalima, 
bent dabartinėse sąlygose.

Nėra paslaptis, kad šiandie 
varoma yra (vokiečių markės 
pagalba) slapta agitacija lie
tuvių tarpe, kad sukiršinus vi
sas Baltiko tautas prieš kitą 
kitai; jau sakoma aiškiai, kad 
Lietuvoje esą ir tokių, kurie 
nemato didelio blogo susiartin
ti su lenkais; yra ir bolševikų 
agitacijos varomos tarp lietu
vių: kartą buvau liudininku 
ginčo tuo klausimu net mūsų 
kareivių tarpe (!!)

Žodžiu sakant, mes turime 
gerai atsiminti, kad ir pas mus 
esama, deja, germanofilų, ru- 
sofilų, polomanų ir anarchis- 
tų-komunistų. tik vienų yra 
daugiau, kitų — mažiau, tre
čių — įvairių spalvų. — kitų 
vėl — saujelės. Tai aišku tam, 
kas seka visą-laiką politikos 
gyvenimą, rinkdamas iš visur 
ir visų šaltinių žinias, sekda
mas spaudą Lietuvoje ir sve
tur.

Kad mes negalime nieku bū
du daleisti politiško susigimi
niavimo su vokiečiais, išimant 
prekybą, tai jau supranta Lie
tuva, atsiminus jų kraujage- 
riškumą, kurį parodė baisiais 
okupacijos metais, todėl čia 
drįstu spėti, kad šimtmečius 
mūsų tauta keiks ciniką-vo- 
kietį; Urachai ir Co. jau palai
doti mums.

Su Vokietija santikiai būti
ni, bet ir labai atsargūs.

Imant rusus, vistiek- kokio 
plauko pas juos valdžia nebū
tų, negalime taip-pat perdaug 
pasitikėti, kadangi mums jie 

Lietuvą ir prijungti ją prie 
Lenkijos, negu leisti skursti 
lenkų valstybei ir pasikarto
ti nuotikiams, buvusiems 
prieš padalinimą.”

Lenkams verta perskaity
ti “The Sun and New York 
Herald” pereito panedėlio 
laidoje apie tai, su kuo Lie
tuva dedasi. Tuomet netik 
pereis noras jėga užvaldyti 
visą Lietuvą, o dar-gi bėgs 
iš pagrobtų Lietuvos Žemių.

moralės paramos neduos, o me
džiagiškai, — mūsų kraštas ir 
be jų apsėjo ir apseis: tikras 
esu, kad Lietuva nepriklauso
mybės susilaukus, rusams sa
vo prekes pardavinės; nebent 
tik pirksime iš jų žalią medžia
gą, kad perdirbus brangiau 
tiems patiems rusams parda
vus. Tai aišku, nes geografiš
kas artimumas su vakarais 
mums duos progos pakelti 
aukščiau pramonę, negu ru
sams.

Gi kad mūsų krašto teises 
gintų, tai tik galima sapnuoti 
rusofilo sapnu.

Pagyvensime — pamatysi
me.

Prieiname jau prie “polo
manų.” Čia bet-gi turiu pa
aiškinti, kad dabarties polo- 
manas neimamas tokioje pras
mėje, kaip kad prieš karą, ar
ba ir dabartiniu momentu iš
dygusių polomanų-endekų pra
sme: aš turiu omenyje tik da
lį Lietuvos bajorų, kurie jau
čiasi, dirba ir yra pilnateisiais 
piliečiais. Skaičius tokių jau 
ir pas mus auga, kadangi juo
se bočių kraujas pradeda gįslo- 
se plakti Lietuvos naudai. Pa
vardėmis nėra reikalo čia jų 
išskaityti, kadangi jau jie ži
nomi.

Jeigu taip, tai savaime aiš
ku, kad antagonizmu mes ne
daug laimėsime.

Vadinasi, mums reikti) ir 
politikoje būti šaltakraujais, 
kad netrukti) nervai ir tos sau
jelės bajorų, kurie šiandie jau 
prisidėjo kūrybos darbe.

Ar mes, lietuviai, esame tą 
pasiekę, tai sunku pasakyti, 
nors būčiau vis-gi tos nuomo
nės, kad nepasiekėme. Tai 
parodo kadir “Londoniečio” 
straipsnelis, kuriame jau per
daug sūrus vienpusiškumas 
(Žiūr. No. 143 (623) iš II.XII 
— 1919 m.); perspėju, kad į 
jokią polemiką neįsileisiu, tik 
pareiškiu čia savo pažiūrą, ob
jektyviai laikydamasis princi
po: “evitanda sunt estrema.”

Faktas negali būti užginčija
mas, kad pas mus yra visai ne
kaltų žmonių, kalbančių len
kiškai, nors ir Lietuvai dir
bančių, kaipo tikri jos sūnai.

Remdamasis tuo, turiu vie
šai parodyti visuomenei, kad 
kai-kurie pasikarščiuoja, pra
dėję keikti lenkus-okupantus, 
nedarydami jokio skirtumo 
Lietuvos bajorams, kurie skai
to savę piliečiais Lietuvos, o 
ne kokiais tai endekais-išsigi- 
mėliais.

Tokis “vaišinimas be ato
dairos” labai panašus pasakai, 
kur vilkas, ėriuką sutikęs pa- 
upėje, norėdamas jį suėsti, pra
deda užmetimus daryti “kam 
tu, girdi, man vandenį suter- 
šei...”; paaiškėjus, kad jis 
nieko šiuo žygiu blogo nepada
ręs, vilkas taip argumentuoja: 
“tai tavo tėvas, dėdė, senelis, 
ŽA f žiu, vienas iš jūsų giminės, 
todėl turi už visus atsakv- 
ti.”(?!)

Jei kam bepolitikuojant pa
našus klausimas pasipintų dar, 
tai aš štai ką pasakyčiau E- 
vangclijos faktu: “Ar-vi jau 
visi Kristaus Apaštalai buvo 
blogi, nors jn tarpe, tik 12-je, 
radosi Juda Iskarijotas; ar ga
lima, todėl spręst iš v;er,o_ a- 
pie visus, arba—už vien;:, kal
tinti visus U.”

Kad antagonizmas nuodija 
ir geriausius norus, tai mums 
istorija duoda tam daug pri
rodymu, todėl šiandie negali 
būti to mūsų tarpe. Nes kas 
kita savo teises ginti, ir kas 
kita ieškoti anūko bočių “grie- 
kų.” Mes to privalome neuž
miršti, turint omenyje nupieš
tu du politikos kaimynu, kurie 
mums gero nežada ir neduos 
neiknomet.

Kas manytų, kaip minėtas 
p. Londonietis, tas eitų prieš 
Baltijos valstybių susibūrimą 
prieš amžinų mūsų priežadų: 
rusus ir vokiečius.

Pesimizmas — blogas pata
rėjas, bet ir optimizmas... ne
sveika jaunam, iš visų pusių 
apsuptam smako žiočia.

Jeigu idėia Baltijos valstv- 
bių įvyktų bendro užpuolikų 

klausimu. ‘ai bene ir 

būtų vienintelė gvarancija, 
kad mūsą nepriklausomybė 
bus šventai gerbiama. Ir ži
not kuo!.. Gikumščia, ir tik 
kumščia, nes ir Tautų Lyga 
mus neapdraus nuo vokiečių 
dėvizos “Drang mach Osten,” 
arba rusų veržimosi per Balti
ką — “prorubit okno v Evro- 
pu”... Petro Didžiojo politi
ka tebeserga visi: ir Litvino- 
vas, ir pp. Leninas su Co., ir 
Kolčakas su Co., ir jų rėmėjai 
Sazonovai su Co.

Vaikas tegali šiandie sap
nuoti, kad jau-jau mus ir vel
nias nepavergs... Velnias-ne- 
velnias, bet išblaškytus, su
pjudytus, sufanatizuotus an
tagonizmu, tai jau ir velnio 
nereiks pavergimui.

Pasaulinis karas mums pa
rodė, kaip svarbu išlaikyti 
frontą visu parubežiu nuo prie
šo pusės; vokiečiai, be kitų 
tikslų, ir lindo per Belgiją... 
Tiesa, jau šiandie Versalio 
taikos paragrafai pradeda Bel
gijos gilias “žaizdas gydyti,” 
bet, po šimts pypkių, aš neno
rėčiau nei žaizdų, nei gyduo
lių... Man pavyzdin sako: 
“brūkšterėsiu peiliuku per 
papilvę, o paskui aprišiu su 
vaistais ir pagysi ”... Na, ar 
daug tokių rasis didvyrių, ku
rie leis sau papilvę rėžyti pei
liuku?!

Ta pati būtų ir su Lietuva 
istorija, jeigu ji viena, (ne
skaitant Latvių, Estų, Finų) 
pasakytų kitoms: “papūsk”...

Juk aišku, kad, jei ne su 
Lietuva, tai su Latvija, su Es- 
tonija, su Palestina Lenkija 
susitars gal dėl visų klausimų, 
nes stovis ir jos menkas eko
nomijos žvilgsniu, bet tuomet, 
kurią šalį mums pasiūlys p. 
Londonietis? Gal Angliją?!

Čia tik tiek tepasakysiu, kad 
jai gal daugiausia ir parūpo 
mūsų linai, miškai, gal kitas 
galas... užbėgo popiergaliu 
kitiems, bet dar tai ne kokie 
Galijotai prieš žydų Dovydą. 
Man taip ir niežti pasakyti, 
kad jiems gešeftas, protekto
ratas parūpo.

Bet jau čia turiu “ačiū” pa
sakyti už tokių Lietuvos ne
priklausomybę. t. v., prigul- 
mybę nuo lordo čebatų...

Kai dėl valdžios, aš laikau
si principo: “turi būti-gi val
džia,” nes be valdžios — vė
jais žlugtų aukos kapų-kape- 
lių. O patarlė aiški: “Ne šven
tieji puodus lipdo,” todėl ne
sveikai — negražu kandidatus 
girti ar peikti. Gerai padarei, 
tai reiškia tą padarei, ką ir tu
rėjai padaryti, — priešingai, 
būtumei piktadariu: “Kas nei
na pirmyn, atgal žengia,” tai 
kuriam galui afišavimas geri) 
darbų; kai dėl bloga), Jai jie 
jau ir be afišos dvokia, vadi
nasi, ir čia reikia šalto krau
jo; “ir Vytautas ėjo vingiuo
tais keliais..,” sako iškalbin
gai mąstąs žmogus pirmame 
“Santaros” numeryje...

Pagyvensime — pamatysi
me.

Kri lovas mini dar kaž-kokį 
ąžuolą, gileles ir...

Jonas Spaiglys.
Red. prierašas. Londonietis 

yra vienas rimtųjų mūsų vei
kėjų ir mes tikime, jog jis aną 
straipsnį rašė akstinamas ge
riausių norų. Be abejonės ga
limas daiktas, jog jis gal būt 
kaikame perdėjo, bet juk kiek
vienas į dalyką žiūri savaip. 
Dar priminsime, jog kaip Lon
donietis, taip Jonas Spaiglys 
yra europiečiai.

Kuomet siela badauja,, tai 
ir saldūs daiktai yra kar
tūs.

Negryna sąžinė yra pati 
savęs apkaltintoja.

• • •
Laimė- šypsosi drąsiam, 

raukiasi bailiam.
• • •

Tas, kurs tau bloga pada
rė yra silpnesnis, arba sti
presnis; jei silpnesnis—pa
sigailėk jo, jei stipresnis

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

CHICAGO, ILL. 
Misijos atsilankymas.

Lietuvos laisvės bonų par
davinėjimas prasidėjo dide
liu viešu susirinkimu, nedė
lioję, vas. 15 d. Kaip Lie
tuvos laisvė, taip ir bonų 
pardavinėjimas sutinka ne
mažai priešų. Šiuo kartu, 
be ko kito prisidėjo oras. 
Pastarąsias dvi savaiti oras 
buvo gražus, šiltas, kažku
rie jau ir apie pavasarį bu
vo pradėję mąstyti. Susirin
kimo rengėjai pasamdė di- 
deliausią svetainę, koki iš- 
tikrųjų tokiai didelei iškil
mei pritiktų. Tik, prieš po
rą dienų pradėjo šalti. Juo 
susirinkimas arčiau, juo šal
tis didyn. Ir štai nedėlios 
o lauke sala, vėjas, pūga, 
kad baugu per duris išeiti. 
Atsikėlę rytą galvojame ką 
daryti: važiuoti susirinki- 
man ar ne. Tokiuo oru susi
rinkimo vistiek nebus. Bet 
jei nebus susirinkimo, tai' 
bent žinosime, kad nebuvo. 
Važiuojame, ausis užsirišę, 
galvas apsisukę. Ir ką ma
note? Gi svetainė ūžia kai 
bičių avilys. (Mat mes besi
rengdami pusvalandžiu pa
sivėlavome). Tiesa vieni, 
beveik, vyrai. Visi kai ą- 
žuolai, tvirti petingi. Ir ne 
šimtas, du, bet apie tris tūk
stančius. Jei tokiuo oru ir 
tokiame šaltyje toks t virtuo
lių būrys galėjo prisirinkti, 
tai niekas negali abejoti, 
kad tarp lietuvių dar teka 
senovės didvyrių kraujas.

Po Amerikoš himno, ku
rio tik užbaigą teko išgirsti, 
p. Bagdžiūnas trumpa ang
lų kalboje prakalbėle pradė
jo susirinkimą ir paprašė 
kalbėti miesto majoro siųstą 
atstovą, miesto advokatą p. 
Millerį. kuris savo kalboje 
padarė formali priėmimą 
Liutuvos atstovi) į Chicagos 
miestą. Po jo kalbėjo Chi
cago augštojo teismo teisė
jas p. Pann ir S. V. senato
rius Levis. Abu kalbėtoju 
pasirodė gerokai apsipažinę 
su Lietuvos reikalais. Davė 
labai gražių ir teisingi) lie- 
tuivams patarimų, k. a. sau
gotis partijų ginčų ir p. ir 
senatorius kokiems reika
lams pasitaikius Washing- 
tone kvietė kreiptis į jį, o 
jis darysiąs viską, kad tame 
reikale padėti. Panašų pri
žadėjimą ir pakvietimą pri
siuntė ir kitas Illinois sena
torius, M. McCormick. Po 
amerikiečių gražią užkvieti- 
mo kalbą pasakė kun. P. Se
rafinas lietuviškai. Potam 
kun. J. Žilius, majoras P. 
Žadeikis, o ant galo J. Vilei
šis. Visi jie aiškino Lietu
vos šiandieninį stovį, jos 
pasisekimus ir vargus. Ko 
lietuviai nuo Amerikos lie
tuvių tikias. Visų trijų kal
bos pertraukiamos gausiais 
delnų plojimais ir majorui 
Žadeikiui užklausus ar pa
duos amerikiečiai Lietuvos 
žmonėms savo ranką, visose 
pusėse atsiliepė didelis ūži
mas: “Paduosime, paduo
sime.”

Tarpe kalbų didelis cho
ras, vadovaujant A. Pociui 
padainavo keliatą lietuviškų 
dainų. Gražiai išlavintas ir 
sumaniai vedamas choras 
malonų darė įspūdį, tik gai
la, kad svetainės konstruk
cija choro dainoms nedavė 
pasiekti toliaus esančius 
klausytojus. Bet tai ne cho
ristų ir ne vedėjo kaltė. Jie 
savo dalį atliko puikiai.

Ant didelės svetainės pa

jai, priėmimui komitetas ir 
du Amerikos lietuviai, kari
ninkai, leutenantai (Dr. 
Naikelis ir p. Baronas). Jie
du sėdėjo iš abiejų pusių 
majoro Žadeikio. Pirmose 
sėdynėse sėdėjo būrys lietu
vių Amerikos kareivių, ku
rie keliatą kartų sukilę šau
kė “ura” kaip Lietuvos ka
reiviams, taip ir majorui 
Žadeikiui ir Lietuvos val
džiai. Publika gi jiems už 
tai dėkojo delnų plojimu. 
Susirinkimui baigiantis (o 
jis prasitęsė beveik keturias 
valandas)kun. Serafinui ve
dant, publika sustojo ir šau
kė “valio” Lietuvos valsti
jai, jos’ prezidentui ir jos 
kariuomenei. Po to Lietu
vos himnas ir susirinkimas 
užbaigiamas.

Laike susirinkimo bonų 
pardavinėjimo komiteto na
riai vaikščiojo po svetainę, 
užrašinėdami tuos, kurie 
perka Lietuvos bonus. Kiek 
užrašyta, neteko sužinoti, 
bet tai ir nesvarbu, nes tai 
buvo tik atidarimas kampa
nijos ir chicagiečiai tvirtai 
tiki “subytinsią” visas kitas 
Amerikos lietuvių koliani- 
jas. Aš ir neabejoju, maty
damas jų pasirįžimą ir nebi
jojimo nei šalčio, nei vargo, 
kurį parodė šiame susirinki
me.

Po to susirinkimo rengia
ma visa eilė mažesniu susi- 

i ...rinkimų įvairiose miesto da
lyse.

3/—a. 
CAMBRIDGE, MASS.

Nenusisekė.

Vasario 8 d. pobažnytinėje 
salėje buvo surengtas blaivi
ninkų vakaras. Vaidino “Kat
riutės gintarai.” Šitą teatrą 
pastatė antru sykiu, tat-gi ir 
neužganėdino žmonių. Antras 
tai tas, kad plakatuose buvo 
išgarsinta, jog dainuos choras 
naujas dainas, bet apsivylė. 
Choras vargiai sudainavo Lie
tuvos himną ir daugiaus nie
ko, nes didžiuma choristų ne
dalyvavo dėl priežasties suar
dymo So. Bostone rengiamo 
L. D. S. teatro “Šv. Cecilijos 
Gyvenimas,” kuris buvo taip 
daug išgarsintas. Norėdami 
užkirst kelią Southbostonie
čiams ir patys neišvažiavo 
kaip reikia. Tie, kurie iškrik- 
dė ir atkalbinėjo aktorius, už
sitarnavo pažeminimo ir ne
garbės nuo Cambridge visuo
menės. Toliaus tokių nesusi
pratimų reikia vengti. Tokios 
ypatos, kurios dėl kokių ypa- 
tiškų nesutikimų ardo visuo
menišką darbą, tai turi būt 
prašalinamos iš organizacijų 
bei kuopų. Nekaltinu blaivi
ninkų, bet tuos žmones, kurie 
tą sudarė ir tie, kurie matė 
blogai darant nepersergėjo 
anų.

Vargdienis.

harrTson ir kearny, n. j.
Vasario 1 d. vietos L. L. Sargu 

skyr. turėjo parengęs prakalbas 
L. Hantmano salėj. Kalbėjo L. 
L. S. org. J. K. Milius ir (ameri
konas) C. A. Sloanes. Pirmas 
kalbėtojas puikiai nupiešė musą 
lietuvią gyvenimą ir palioką ne
padorumus, plačiai aiškino reika
lingumą L. L. Sargų Sąjungos.

Antras kalbėtojas liuten. C. A. 
Sloanes, pradžioje apgailestavo 
nepažinimą lietuvių kalbos. To
liaus išreiškė užuojautą kovojant 
čioms tautoms už savo neprigul- 
mybę. Pažymėjo, kad LietuVa 
turi būti laisva. Publika prakal
bomis liko užganėdinta. Po to se
kė aukų rinkimas. Aukavo sekan
čios ypatos:

Po $1.00: J. Kemeža, J. šil- 
kauskas, V. Pietaris, Vaieikaus- 
kas, V. Šimuliunas, P. Baraus
kas, K. Žilinskas, Ž. Mačiulai- 
tis, J. Misikevičius, M. Jasionis, 
V. Sukis, M. Savalionis, S. Kal
vaitis, J. Jarmalas, K. J. Nak- 
rnšins F P Jnžta

J. Žilionis, M. Augustinaitis, V. 
Nikerta, N. Kašėta, V. Mikelio- 
A. Jarmalas, J. Votikas, A. Kri- 
ančiukas, F. Šalkauskas, .

Smulkių $10. Viso $36.40.
Prisirašė sekanti nariai prie L. 

L. Sargų vietos skyriaus: A. Va- 
cevičius, V. Sukis, V. Žiugžda, 
J. Šilkauskas, A. Kriaučiukas, C. 
Bubenas, J. Jareška, K. Mockus, 
P. Mačiulis.

L. L. Sargai aukavusiems ta
ria ačiū.

Rast.

CHICAGO, ILL. 
North Side.

Seredoj vasario 4, šv. Myko
lo parap. salėj įvyko L. Vyčių 
5 kp. mėnesinis susirinkimas, ku
ris buvo atidarytas su malda. Pir
miausia buvo išdavimas įvairių 
raportų. Komisija išdavė abelną 
raportą vaizdinimo “Kantrios A- 
lenos.” Pelno liko $129.95. Taip
gi raportą iš apskričio susirinki
mo. Abudu buvo priimti su del
nų plojimu.

Musą kuopa žada nusifotogra
fuoti, tadgi komisija išdavė ra
portą. kad tuoj įvyks. Po to 
buvo skaityta laiškai. Gavo už- 
kvietimą ant apskričio vakaro ir 
8 kp. rengiamo vakaro.

Prie kuopos prisirašė naujas 
narys Kastantas Žilinskas.

Susirinkimas uždarytas su mal
da. Po susirinkimo sekė žaidi
mai, po kurių jaunimas skirstėsi 
namo.

Mikas.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

Nedėlioj, 8 d vasario po mi
šią prie bažnyčios buvo dalinami 
bolševiku plakatai (4 pusi.) “Ko
kia laisvė Lietuvai reikalinga ”

Vakare Liet, salėj buvo prakal
bos kas link Lietuvos ^Paskolos. 
Žmonių prisirinko pilna salė. At
silankė keletas bolševikų, kurie 
susėdę priešakyje, slapta dalino / • * 1 to pat turinio plakatus. Jų tiks
las buvo pakenkti Liet. Paskolai 
ir sukritikuoti kalbėtoją prie to
kios didelės minios klausytojų. 
Bet savo tikslo neatsiekė.

Kalbėjo inž. P. J. Žiuris. Per
traukoje minėtas plakatas pateko 
ir į kalbėtojo rankas.

Antru atveju kalbėtojas kalbė
jo kiek apie Lietuvos finansus, 
po to laikydamas rankoje minėtą 
plakatą pradėjo perti kailį Lietu
vos priešams, kurie nuo kalbėto
jo žodžių raudonavo kaip bolševi
kų vėliava.

žvirblis.

BRIGHTON, MASS.
Paaiškinimas.

“Darb.” num. 17 aprašoma a. 
a. VI. Juknos laidotuvės. Ten 
parašyta keli dalykai netaip, kaip 
ištikro yra ir užsipuolama ant 
graboriaus. Pirmas tai tas. kad 

'korespondentu išveda, buk ve
lionis buvo nutolęs nuo Bažnyčios. 
Po teisybei buvo tikras katalikas. 
Mirė Long Island ligoninėj ir jam 
buvo suteikti sakramentai. Be 
to kun. Pr. Juškaitis, Cambrid
ge’io lietuvių klebonas, yra atlai
kęs už velionį mišias sausio 24.

Kai dėl graboriaus, kuriuo bu
vo S. Barasivičius, tai susivėlin
ta vien dėlto, kad kaip visi žino 
tuomet jau buvo labai gilu snie
go. Antras daiktas tai asmenys 
graboriaus užsakytą grabvežį lai
ku atvažiavusį pasiuntė namo, 
sakydami, buk graborius Bar. 
neatvyks.

Gerai žinantis.

CHESTER, PA.
Vasario 1 d. L. R. Kr. skyrius 

surengė prakalbas. Kalbėjo K. 
Česnulis iš Washington, D. C. Tū
li laisvamaniai laike prakalbą 
pradėjo bumbėt, bet kalbėtojas 
juos nutildė.

Prie skyriaus prisirašė keletas 
naują narių ir užsimokėjo paskir
tą mokestį. Iš viso sumokėta 
$65.30e.

Pasiųsta į Centrą $50.00 kiti 
liko skyriaus kasoj.

Po prakalbų išrinkta valdyba, 
kuri pardavinės Lietuvos Paskolos 
Bonus. Išrinkta: Pirm. — C. 
Mekšras, Sekr. — J. Kodis, Ižd. 
— J. Šatkus.

L. R. Kr. R. Komit.
f ••

Kas yra draugu kiekvie
no, tas nėra draugu nei vie- 
įo.



NORWOOD, MASS.
Sausio 2 d. gerb. kun. V. Taš- 

kuno ir V. Staševičiaus pastango
mis suorganizuota Marijos Vaike
lių dr-jėlė.. Valdybon išrinkti 
šie: Pirm. F. Viesulaitė, vice-pirm. 
A. Medzviadzis, rašt. A. Stašai
čiui, fin. rašt. A. Palinskaitč, 
kasierka M. Klimavičiūtė, kasos 
globėjais: C. Stasevičiutė ir K. 
Viesulą, maršalkos J. Cižius ir 
O. Karniliutė.

Šiai draugijėlei linkėtina ge
rai gyvuoti ir dirbti tėvynės Lie
tuvos labui.

Apol. Stašaičiutė.

«

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIAMS.

HOMESTEAD, PA.
Sausio 25 d. 1920 L. R. Kr. Rė- 

mėjų skyrius laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Be kitų reikalų L. 
R. Kr. skyriaus išnešta sekanti 
rezoliucija:

Kadangi surinktiems drabu
žiams dar neišsiųstiems Lietuvon 
musų apielinkėj girdžiamdb kal
bos, kad drabužiai vietoje veltui 
dalinti vargšams Lietuvoje, jie 
pardavinėjima Lietuvos gyvento
jams, arba kad geresni drabužiai 
atiduodami pasiturintiems, o tik 
skuruliai duodami vargšams.

Liet. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų skyrius, Homestead, Pa. 
šiuomi kreipiasi į L. R. Kr. Cent
rą, kad pasirūpinti} pasiųsti Lie
tuvon ištikimą asmenį, kuris 
prižiūrėtų, kad išsiųsti ir ateity
je siunčiami drabužiai\butų išda
linti veltui ir tik vargšams tikrai 
reikalaujantiems tos pašalpos. Iš 
savo pusės L. R. Kr. R. skyrius, 
kaipo tinkamą tam tikslui asmenį 
rekomenduoja gerb. Dr. Rutkaus
ką iš Chicago, III.

Buvo reni karnos metinės mokes- 
tys 1920 m. Prisirašė ir užsimo
kėjo šie nariai:

Gerb. kun. S. J. Čepananis $25, 
M. Bardzilauskas $2.00.

Po $1.00: M. Naujokienė, 
Medonis, A. Stačkus, 
kus, Pr. Stačkus,
kas, Pr. Lingis, Pr. 
kas, B. -Svetkauskas, 
kienė, M. Lepeškienė, M. Mise- 
lienė, M. Vaikšnoras, T. Katilie
nė. Pr. Dimša, M. Dimšienė, J. 
Zorskienė, Iz. Tumasonis, A. 
Stankūnienė, A. Tumasonis, A. 
Katilius, M. Muzikevičienė, O. 
Bardzilauskienė, Ad. Bardzilaus
kas, K. Gatavičienė, O. Svetkau- 
skienė, Ad. Bražinskas, J. Svet- 
kis, P. Saltmeris, J. Gedvilas, L. 
Gedvilas, J. Valentukevičius, M. 
Svetkauskas, M. Lepeška. B. 
Lepeška, J. Jurcukonis, A. Ba
liukas, T. Baliukienė, V. Am- 
brulevičienė, F. 
M. Replevičienė, 
Barauckas, E. Krikščiūnienė, 
Greblunas, P. Stankevičius, 
Auce, M Tumasonienė, 
nikauskienė, P. 
Brazinskienė 50e.

Vasario 1 d. 
tinęs sekanti nariai: 
V. Kriaužlvs, E. Onaitienė, E. 
Mikučiutė, K. Mačys, Alek. Sve
tkauskas, E. Svetkienė, P. V. 
Brazinskienė. Viso $7.00.

Viso metinių sumokėta $84.00. 
auka 50c. Pinigus priėmė vieti
nis iždininkas A. Katilius. .

Rašt.

P.
P. Stač-

F. Masandu- 
Svetkaus-
J. Žilins-

M. Lepeška.
J. Jurcukonis, 

T. Baliukienė, 
Ambrulevičius, 

O. Mačienė, V.
J.

Iz. 
Pr. Ku- 

Medonienė, L. 
Viso $77.50. 

užsimokėjo me- 
Po $1.00:

PATERSON, N. J.

J Liet. Vyčių 61 kp. surengė pui
ki} koncertą 25 d. saus, parapijos 
salėj. Žmonių buvo pilna salė.

Vietinis choras sudainavo Lie
tuvos imną ir kitas daineles po 
vadovyste J. Banio iš Brooklyn. 
N. Y. •

Programe dalyvavo žymiausi 
solistai ir solistės, smuikininkai 
ir pianistės. Visi savo užduotis 
puikiai atliko, kiti po kelis kar
tus buvo iššaukti. Malonu buvo 
klausytis tokių dainelių, susirin- 
kusie tuomi buvo pilnai paten
kinti. Daugiau tokių koncertų.

‘Kiek teko girdėt, pelnas ski
riamas kelionės iškaščiams siunti
mo atstovo į Katalikų Vienybės 
seimą.

Lai gyvuoja musų Vyčiai ir 
energingai darbuojasi dėl labo tė
vynės.

GERBIAMIEJI:-
Kas diena didinasi užsipuldinėjimai blogos valios 

žmonių. Šmeižtų girdėtis iš visų pakampių. Kad Tam
stos nebūtumėt suklaidinti, mes rašome šį laišką.

Pirmiausia turime pabriežti tą, kad mūsų visa atei
tis remiasi ant pasitikėjimo. Mes varome savo darbą taip, 
kad jis būtų ant visados. Jis nėra laikinis. Todėl nėra 
mums jokio išrokavimo Tamstas apgaudinėti. Jei mes 
norime, kad mums biznis sektųsi, tai mes turime Tams
tas užganėdinti.

Pamatai, ant kurių mes statome savo biznį yra: 1. 
Duoti Tamstoms kuogeriausį patarnavimą. 2. Stengties 
visus visados užganėdinti. 3. Kalbėti, rašyti ir elgties 
su Tamstomis teisingai. 4. Imti nuo Tamstų atlyginimą, 
nenuskriaudžiant Tamstų nei tų, kurių pinigai pastatė 
Bendrovę.

Daugiausiai užmetimų yra dėl siuntinių, kuriuos mes 
pasiuntėme į Lietuvą. Paduodame Tamstoms sekančius 
faktus, padarykite savo nusprendimą ar mes elgiamės tei
singai ar ne.

e 1. Pirmi siuntiniai maisto buvo pasiųsti Liepos mė
nesyje, paskutiniai pradžioje Gruodžio mėnesio.

2. Sausio 16 d., 1920 m. visi siuntiniai buvo iš Da
nijos pasiųsti į Liepoją.

3. Vasario pradžioje mūsų siuntinius pradėjo prista
tinėti Lietuvoje.

5. Mes pirmiau negalėjome pristatyti dėlto, kad, a) 
Lietuvoje buvo netvarka, b) kolčakininkai būtų konfis- 

- kavę siuntinius, nes būt reikėję per jų linijas pasiekti Lie
tuvą.

Todėl, tie kurie baksus gavo akmenų pridėtus, juos 
negavo per mūsų Bendrovę. Be to nėra prirodyta, kad 
ištikro, kaip paskala eina, kas nors Lietuvoje būt gavę 
baksus akmenų pridėtus. Dar turime pridėti, kad vi
si siuntiniai, kurie tvarkoje buvo mums priduoti iki pra
džios Gruodžio mėnesio jau yra Lietuvon pasiųsti.

Kiti mus kaltina būk mes perdaug imame už persiun
timą pinigų Lietuvon. Štai faktai:

1. Mes pirmiausiai pasiuntėme savo žmones Lietu
von surasti būdus pinigams persiuntinėti. Žinote niekas 
nedirba už dyką. Buvo daug išlaidų.

2. Kada mes pradėjome siųsti pinigus Lietuvon, tai 
visi kiti agentai ėmė po $6.00 už 100 auksinų. Mes pra
dėjome pardavinėti 100 auksinų po $5.00.

3. Pinigai siųsti per agentus nežinia kaip nueidavo 
Lietuvon; per mus siųsti yra tuoj aus išmokami.

4. Vėliaus, mes matydami, kad dar pigiau galime pa
siųsti pinigus, siuntėme 100 auksinų po $4.00.

5. Sausio pabaigoje gavome žinią iš Kauno bankos, 
kad jie moka 45 auksinus už $1.00. Mes tuoj aus pradė

jome siųsti 50 auksinų už dolerį, arba 100 auksinti už
$2.00.

Tik sulyginkite mūsų kainas su kitų ir matysite ar 
mes perdaug imame ar ne. J ei mes tik galėsime, tai mes 
ir dar kainas nuteisime, bet jei kursas pakils, tai ir mums 
reikės pakelti kainas.

Žinoma lieka mums pelnas, bet Tamstos patys pripa
žįstate. kad už darbą reikia atlyginimo.

Atminkite, kad mes Tamstas norime užganėdinti, 
kad mes stengiamės Tamstoms kuogeriausiai patarnauti. 
Klaidos pasitaiko. Kur jų nėra? Bet jeigu mes esame 
padarę klaidą, jeigu Tamsta manai, kad mes Tamstą nu
skriaudėme, jeigu esi neužganėdintas, tai pranešk mums, 
mes dėsime visas pastangas, kad Tamstą užganėdinti.

Spausdami Tamstų dešinę ir laukdami progos Tams
toms patarnauti, pasiliekame,

Su gilia pagarba,
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE. 

Prezidentas.

r

Ten buvęs.

CAMBRIDGE, MASS.

Svarbios prakalbos bus vasa
rio 23 d. (Washington Day) lie
tuvių bažnytinėj salėj. Prasidės 
2-rą valandą po pietų, kalbės žy
mus kalbėtojai apie Lietuvos Liuo- 
sybės Sargų organizavimą ir jų

1 ■. 1 . ~ 
prakalbas bus tveriamas L. L. Sar
gų skyrius Cambridge’ui. Todėl 
kiekvienas lietuvis yra kviečiamas 
atsilankyti ypatingai jauni vyrai 
o labiausia visi ex-kareiviai pri
sirašyti prie Liet. Liuosybės Sar
gų skyriaus.

Kviečia Rengėjai.

Finansų Raštininkas— 
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St., 
Dorchester, Mass.

Kasierius—
Andriejus Zalieckas,

140 W. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRJOS 
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,

Dabartinis pinigų kursas su pasiuntimu toksai:

Maršalka —

SIUNČIA PINIGUS LIETUVON
PIGIAUSIA IR GERIAUSIA

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ.
Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. Siunčiama

pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama pasportai, etc.

100 markių arba auksinų . $2.50
200 n 99 99 $4.50
300 >2 99 99 $6.50
400 99 99 99 $8:50
500 99 99 99 $10.50

1000 99 99 99 $20.50
2000 99 99 99 $40.00
3000 99 99 99 $60.00
4000 99 99 99 $80.00
5000 99 99 99 $100.00

10000 99 99 99 $200.00

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašykite aiškiai pilną vardą • 
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. Išpilkite money orderį arba čekį, vardu Ben
drovės, sumoj, pagal čion nurodytas kainas doleriais ir siųskite šiuo 
adresu:—

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY,
(Foreigu Exchange Dep’t)

456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.

Pirmininkas —
A. Kmitas,

284 5th St.,
So. Boston, Mass.

Vice-pirm. —
J. Kavalinas,

63 Gold St.,
So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt. — 
J. Stukas,

542 6-th St.,
So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St.,
So. Boston, Mass.

Kasierius —
S. Cižius,

377 Broadivay,
So. Boston, Mass.

ti 
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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.

t

tfEPJ K A

Maršalka.—
Antanas Gruodis,

550 Medford St,
Charlestorwn, Mass. 

* D. L. K. Keistučio Draugija 
Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietą po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

kS ■

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centą.
Užsisakydami pažymėkite kokią norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,’’
244 W. Broadvay, So. Boston, Mms.

?t
i

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoj e.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui 

lengvėjo,
ant tiek pa-

Mūsą kainos auksiną nupigintos ir yra tokios:
kad dabar

100 auksiną $2.00 2,000 auksinų
200 4.00 3,000 >»

300 ,, 6.00 4,000 >>

400 »> 8.00 6,000
500 »» 10.00 9,000 »

1,000 >» 20.00 12,000

40.00
60.00
80.00 

100.00 
150.00 
200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j vienų 

mėnesi laiko.
Dėl platesnių informacijų rąžyk tuojau* ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

mums priduoti aiškiai surašytų savo adresų Ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojau* pasiųsime.

LITHUANIAN SALES CORPORATION, ; .
Z Z' ZZZZ S Z STREET.



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.
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Antrašas:
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Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.
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B. V. Kom. Koresp.

visi nariai atsilan-
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pasiųsk

būt 
vien

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.
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DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima nuilalbfti ir lirtuviitbai 

Ofiso valandos:
Ryt .iš iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

d. vasario, prasi- 
vakare, Lietuvių

“Perkūnas”

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:

NuoŽ iki S popiet. Nuo 7 Iki 8 vakare
509 W £0ADWAY Cor. ST SO. BO8TON. 

Tel 502 S. B.

labai) 
tvirtai1 
groja 

didelius 
vieno- 

gra- 
kaip 
kai-

šitas

Minėtos prakalbos bus labai žingeidžios iš visokių at
žvilgių. F. J. Ragožius ir kiti žymesni kalbėtojai, kurie išaiš
kins dalykus aiškiai Ir teisingai.

Prakalbas rengia PROGRESS CLOTTING MFG CO, kuri 
gyvuoja per 8 metus ir biznis jau plačiai išdirbtas o dabar ati
darom naują dirbtuvę po num. 343 Broadvay. Tos Korporaci
jos Bėrai parsiluoda po $50 ir pirkusieji šėrą galės gauti išsimo
kinti darbo ir likti savininku savo dirbtuvės.

Proga didelė kiekvienam. Todėl atsilankykite i šias prakal
bas ir patys persltikrinsit reikalą teisingai.

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

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafnira raltlki pintai .Įteiki

mą. pr*i»lln* pleiskanų, nieUjima 
odos galvot, angina pianinu pridnoda 
ma jiaaa reikalinga maiata.

Dermafuga t adarya kad Just plau
kai boa tankus Ivetnus ir sksistua. 
ą Oda Jusū gslvoje bus <yra. pleis- 
ksnc. iinyks ant visados ir niauka! 
aeaUnas daugiaaši

Reikalaujant prisiusima Jum pa8- 
ta suvis dykai ilbandymui ssmpala.

PrfauaMta Me. stsmpomls gerstan 
tinto lėta gausi ilbandymui dailina 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGI L SPECIALT1ES CO.
BOX 87. H5ILADCLPMIA. PA.

Vargonininkas ieško vietos, pri- 
tiręs šios profesijos ilgametine 
praktika. Malonėkit atsišaukti į 
“Darbininko” red. S. S.

Žymios prakalbos atsibus nekėlioj vasario (Feb.) 22 <1. 1920. 
Pradžia nuo 7:3O vai. vakare. Lietuvių Salėj, kampas E. ir Sil
ver St.. So. Boston, Mass.

GERBIA MOJI VISUOMENE:

Repeticijos “ŽYDŲ KARA
LIAUS” bus ketverge 19 d. va
sario, 8 vai. vakare. Kviečiami 
visi atsilankyti paskirtu laiku.

Reng. Kom.

aš suteiksiu patarimas dy- 
panaikinsl kančias. Jeigu 

Jei sergi, pasirūpink ge- 
Ligos niekados nestovi, bet vlsa- 

Nelauklte vienuoliktos 
Egzaminavimas dykai t

Bell Phon. Dicktnaan 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NsdeBeerfs iki 4 vapieto. »

DAKTARAS MORONEY
BOSTON, MASS.
10 A. iki 2 Po M.

STOK NUOŠALIAI NUO KITU PHONUGRAFŲ.

Išeina kiekvieną mėnesį: Leidžia garsi 
“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūną” 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

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

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

1:30—6 ir 6:30—9 P. M
Nedaliomis 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.

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 jx> pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broaduay, So. Boston, Mass.

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

Tel. S. B. 1196-W.

Gydytojas ir Chirurgas ; £
489 Broadway, S. Boston, Mass.* £ 

OFISO 9-10 iš ryto, j 
VALANDOS:

IŠVAŽIAVO Į ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNĄ.

Ketvergo vakare, Vas. 12d. 
buvo surengtos išleistuvės* p-lei 
Onai Stanaitei, kuri išvažiavo j 
Šv. Kazimiero Vienuolyną.

Išleistuvėse dalyvavo dailus bū
relis jaunimo, tarp kurių buvo ir 
gerb. kleb. kun. K. Urbanavičius.

Gaspadinavo p-lės Z. Gurklių- 
tė, M. ir Z. Žukauskaitės. Val
giai buvo labai puikiai sutaisyti, 
tas parodo, kad viršminėtos p-lės 
turi tam tikrus gabumus gaspadi- 
nystėje, kadangi nevisos moterys 
bei merginos gali taip puikiai ir 
skaniai valgius pagaminti.

Užkandę ir išsigėrę Moxės vie
na iš gaspadinių pasakė puikią 
prakalbėlę pritaikintą išleistuvėms 
ir perstatė vakaro vedėju J. Gli- 
neckį, kuris užėmęs vietą taip- 
pat prakalbėjo į susirinkusius, 
apgailestaudamas, kad netenka 
Bostoniečiai vienos iš gabiausių 
aktorkų ir veikėjų visose idėjinė
se draugijose bei kuopose.

Po jo sekė linkėjimai visų sve
čių ir visi apgailestavo, kad ne
tenka taip veiklios ypatos, kokia 
buvo Ona Stanaitė, sykiu linkėjo 
kogeriausių pasekmių pasiekimui 
jos paskirto tikslo.

Svarbiausią prakalbėlę pasakė 
Kaz. Jonaitis, kuri net atsiliepė 
ant išvažiuojančios jautrios šir
dies.

Po visi} linkėjimų atsiliepė ir 
p-lė Ona Stanaitė, maloniu balsu: 
“Broliai ir sesutės, širdingai a- 
čių už jūsų užuojautą ir dovanėlę, 
kurią man suteikėte, nors aš ne
sijaučiau verta, bet jei jus visi 
su tokia malonia užjujauta atėjo
te ir dovaną man suteikėte, tai 
aš priimu širdingai dėkuodama ir 
eisiu savo paskirtu, digliuotu ke
liu. Prašau jus visų, neužmirš
ti manęs savo maldose ir atleisti 
gal kuom nors prasižengiau.

Dabar linkiu visiems geriausių 
pasekmių vienybėj ir sutikime 
darbuotis.

Su Dievu visiems. Ačiū.”
Noriu pridurti kelis žodžius a- 

pie jos nuveiktus darbus Boston ’e.
Priklausė prie visų vietinių i- 

dėjinių katal. kuopų, Šv. Petro 
Bažnytinio choro ir prie pašeipi- 
nių draugijų. Nebuvo nei vieno 
darbo nuveikto naudai katalikų 
be jos prisidėjimo. Trumpai sa
kant visuomet ir visur dirbdavo 
kur galėjo. Todėl visi svečiai ir 
apgailestavo netekę taip veiklios 
ypatos savo tarpe.

Dieve palaimink jos pašaukimą.
Svetis.

L.D.S. 1-mos kp. mėnesinis su
sirinkimas bus 22 d. vasario, 1-mą 
vai. po pietų. Visi nariai nesivė
linkit į susirinkimą, nes turim 
svarbių dalykų atlikti ir važiuoti 
į L.D.S. N. A. Apskr. suvažiavimą.

Rašt. Z. Klapatauskas.

L. R. Kr. Rėmėjų skyriaus su
sirinkimas bus 19 d. vasario (Feb) 
pobažnytinėj salėj. Susirinkimas 
labai svarbus, yra prisiųsta ats
kaitos iš Centro ir daug kitų svar
bių reikalų. Meldžiame visų atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

Repeticijos veikalo “Kantrios 
Alenos” bus 21 d. vasario, suba- 
toj lygiai kaip 7:00 vai. vakare, 
bažnytinėj salėj.

Dalivaujanti šiame veikale 
kviečiami visi atsilankyti paskir
tu laiku.

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Labdarystės Draugijos susirin

kimas bus 19 
dės 7:30 vai. 
Salėj.

Malonėkit
kyti, nes yra labai svarbus rei
kalas. Sekr. A. Rasimavičius.

NEPAPRASTOS PRA
KALBOS.

Ateinančią nedėlią vas. 22 
d. Pobažnytinėj salėj bus 
nepaprastos prakalbos. Ren
gia Moterų Sąjungos 13 kp. 
Kalbės centro rašt. p-lė Ona 
Kašėtaitė, kun. Švagždis, 
Montello lietuvių, klebonas, 
kun. Urbonavičius vietinis 
klebonas ir kiti. Pradžia 
7:30 vai. vak.
* Ateikite kas tik galite.

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

Marijona Čibienė paieško savo 
sunaus Pranciškaus Cibo, paeina 
iš Kauno Gub., Panevėžio pavie
to, Vabalninko parapijos, Meilū
nų kaimo. Prašau atsišaukti šiuo 
antrašu:
Marijona Čibienė,

Kauno Gubernijos,
Vabalninko krasos,

Pasvalio Apskričio, 
Meliunų kaimo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Tikrai Girdėjęs, Ansonia, Conn. 

Koncerto pagarsinimas pervėlai 
gautas, tad ir nebuvo galima pa
garsinti.

Iš priežasdies daug sniego, ku
ris sutrugdė komunikaciją, dau
gelį laiškų gavome su paskelbi- pondento, ir tilpo “Darb.

mais, kurie turėjo būti pagarsin
ti, bet kad pasiekė mus jau po 
laikui, tad ir garsinti nebuvo ga
lima.

Vargdieniui, Cambridge, Mass. 
Apie buvusį Vyčių vakarą mes 
gavom ankščiau nuo kito korės- 

>>

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

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

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

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

Paieškau savo draugų Antano 
Brazausko ir Juozapo Galino, 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Pumpėnų parap., Lupnisko kai
mo. Jei kas žinote apie juos ar
ba jie patys prašau atsišaukti: 
Vineent Morkūnas,

32 Suow St.,
Fitehburg, Mass.

Paieškau savo tetos Šulinskai- 
tės (Sakalauskienės). Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskr., Paja- 
vonio valšč., kaimo Stolaukio. 
Pirmiau gyveno Pennsylvania val
stijoj, dabar nežinau kur. Ji pa
ti ar kas kitas apie ją žino mel
džiu man pranešti šiuo antrašu: 
Jonas Katilius,

21 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

Paieškau Kazimiero ir Petro 
Butkų, paeina iš Lietuvos, Jo- 
daičių parap., ir sesers Ant. Pau
kštienės. Pirmiau gyveno 460 
So. Park Avė., Bridgeport, Conn.

Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti ar kas žinot pranešti 
šiuo antrašu:

Frank Masaitis,
31 Charles PI.

Athol, Mass.

Paieškau pusbrolio Ignaco Gri- 
galos ir kitų giminių ir pažįstamų. 
Aš esu kauno rėd., Telšių apskr., 
Kantaučių parap., Rymučių kai
mo, Juozapas Venckus. Taipgi 
ir nepažistami nuo musų krašto, 
kaip vaikinai, taip ir merginos 
galit rašyt, nes labai pasiilgau 
savo krašto žmonių.

J. Venckus,
P. O. Bos 283,

E. AValpole, Mass.

Paieškau savo dviejų pusbro
lių Mykolo ir Andriaus Kvieragų. 
Vilniaus rėd. ir apskričio, Žaslių 
parap., Lytviškių kaimo, 
miau gyveno Lafayette St., 
Haven, Conn. Turiu labai 
bu reikalą. 
Jonas Taparauskas,

3 Donforth St., 
Sosomville, Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

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

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

WIND x 
MACHINE\ 
TO LEFT \

Phonogriphts 
ir 5 Rekordai 
tiktai $8.75

šis laikas yra pasiekiamas 
kiekvieno, kuris gali turėt 
Phonografą už $8.75. Tik 
žiūrėk į šitą gražią mašiną,
esi girdėjęs ką nors panašaus 
apie taip žemą kainą? Ne, jus 
neesat turėję progos gauti Pho

nografą už žemes
nę kainą, kaip kad 
mes pasiūlom jum j 
šiandien, šitas Ph-Į 
onografas 
gražus ir 
padirbtas, 
mažus ir 
rekordus 
dai. Balsas

ir aiškus 
kad augštos 
nos mašinos, 
nos mašinos.

ir nesunkus — gali 
kur kitur. Vis

Telephone S. B. 1429 J.i >

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

Paieškau Andriaus Staniulio, 
Suvalkų rėd., Rudaminos parap., 
Vidzgilių kaimo. Jis pats ar kas 
a^h\jĮ žinot meldžiu atsišaukti. 
Turiu svarbų reikalą, gavau laiš
ką iš Lietuvos. Adresas: 
Mar. Moskeliutė (Tomulaitienė) 

212 So. 4-th St.,
Iftirrison, N. J.

“ZECERIAI” REIKALINGI 
TUOJAUS.

Kurie norėtų mokintis zeeeriau- 
ti arba mokantieji tuojaus atsi
šaukit žemiau paduotu adresu. 
Darbas prie statymo raidžių. 
Lietuvių Spaudos Bendrovė,

(The Lithuanian Printing Co. 
6400 Superior, Avė.

Cleveland, Ohio.

HOTEL EATON 14-tą dieną 
Vasario perėjo i rankas JUOZO 
K0WALIAUSK0. Patarnaujant 
A. J. Kupsčio agentūrai, 332 
Broadivay, South Boston, nupir
ko už $32,000 vertės. Dešimts 
šeimynų mūrinį namą, kuris ran
dasi ant 311 Emerson St., South 
Boston, gražioj vietoj. Viršmi- 
nėtas Hotelis yra South Bostone 

.žinomas kaipo vienas iš geriausia 
išbudavotų dėl gyvenimo narni}, 

į Ten randasi elevatorius užvežti 
, žmones ir visi kiti nuajausios ma
ldos įtaisymai.

Juozas Mažeika nuo Antošavos, 
ieškau Stasio ir Felieiono Indrulių. 
Meldžiame atsišaukti šiuomi ad
resu :
Chinese, Ilarbin,

Diagonalnaya 398-9 '
J. Mažeika.

Paieškau savo švogerio Juliaus 
Ilmeliausko, 1913 metais atvažia
vo į Ameriką pas švogerį Joną 
Žalkauską 5 Morin St., Gardner, 
Mass. Po to išvažiavo rodos į Wa- 
terburv, Conn. ir dabar nežinau 
kur randasi. Gavau laišką iš Lie
tuvos nuo jo moteries Onos Hme- 
liauskienės. Jį manės prašo suži
noti kur jis randasi. Rašo, kad 
labai vargingam padėjime,
žino kur jis gyvena arba jis pats 
atsišaukit ant šio adreso: 
Petras Višniauskas,

76 Emerald St., 
Gardner, Mass.

Kas turite nuslinkusius plaukus 
ir niežėjimą galvos odos mazgokit 
Sen-Royto Plaukų Tonikų.

Jis sulaikys plaukų slinkimą, 
sunaikys niežėjimą, duos augini
mo maistą plaukams. Dar padaro 
švelnius, gražiai blizgančius. Var
tojimas ant kožnos bonkutės ke
lioms kalboms. Gvarantuojam.

Kreipkitės šiuo adresu: 
Sen-Royto Hair Tonic,

Joaeph Butkus,
101 Rouber Street,

Gerb. “Darbininko” Redakcija! 
Šiuomi kreipiuosi į Tamstas nuo
lankiu prašymu įdėti savo laik- 
raštin žemiau pduotąjį paieškoji
mą giminių bei pažįstamų, ku
rie nuo 5-6 metų neturėjo tikres
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-Mačrulis; prieš karą buvo 
Chicago’je brolėnas Keršais Ado
mas iš Mičiunų, Skapiškio par., 
Ukmergės apskr., be to Philadel
phia, Pa buvo du broliu ir seserė
čia su tėvais Kazlauskais iš Pane
munėlio, Rokiškio apskr.

Kas apie juos žino, arba patįs 
jeigu tebegyvuoja, prašau labai 
atsiliepti nurodytu antrašu, su
teiksiu jums daug įdomių žinių. 
Aš tuo tarpu esmi Romoje; rude
niop norėčiau važiuoti savuosius 
aplankyti, ir jiems ir jums naujų 
žinių parinkti, todėl laukiu Tusų 
atsiliepiant”

Su pagarba Jūsų
Petras Mačiulis.

PRISIDĖK PRIE
LIETUVOS FILMU BENDROVĖS.

Bendrovės ateitis yra šviesi ir pelninga. 
Duok savo pinigams darbo, investink juos į Liet. 
Filmu Bendrovę.

Bendrovės kapitalas $25,000.00, inkorpo
ruota New Yorko valstijoj. Vienas seras 8100.00.

LIETUVOS FILMŲ BENDROVĖS kine
matografas jau išvažiavo Lietuvon. R. Kručas 
yra vienas iš gabesniųjų fotografų, liuosnoriai 
buvo įstojęs į Suv. Valstijų kariuomenę laike di
džiosios karės ir tarnavo kaipo specialis fotogra
fas orlaivininkystės skyriuje ir turėjo su savim 
24 fotografus.

Ponas Kručas važinės po visą Lietuvą 
traukdamas judomus paveikslus. Trumpoje a- 
teitvje Amerikos lietuviai pamatys gyvą Lietu
vą. Kas pageidauja kad p. Kručas nuimtų jū
sų gimines ir tėviškes ant paveikslų ir juos at
vežtų Amerikon, prisiuskite pilną antrašą sa- 
vųjų giminių žemiau padėtu antrašu:

Reikalaudamas platesnių žinių apie Ben
drovę adresuok:

LITHUANIAN FILMS CORP. Ine., 
120-124 Grand St, Brooklyn, N. Y.

PRAKALBOS

šitas Plionografas labai parankus
paimamas ant pikninkų i miškus, pas jus draugus ar 
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 Phonografas yra vertas $15.00, bet mes ant orderio par
duodam žmonėms dirbtuvės kaina, tiktai du tūkstančiu po $8.75.

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

Kas užsisakys du ar daugiau, gaus prie kiekvienos mašinos 8 
ir du šimtu adatų už dyką. Mes nereikalaujam pinigų iš kalno, 
savo vardą ir adresą ir vieną doleri deposito, likusius galėsi užmokėt kaip 
gausi mašiną. Mes parduodam šias mašinas netik Chicago — mes siunčiam 
per pačtą į kiekvieną dali Suv. Valstijų, nedaro skirtumo kur jus gyvenat. 
Iš Kanados ar iš kitų šalių, siųskit pinigus iš kalno. Jus neturėsit 
nes progos kaip šita, taigi pasinaudokit ir siųskit orderį tuojaus:

UNION PRACTICAL CO.
1065 MIL1VAUKEE AVĖ., DEPT. 309.,

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 

JUOKU IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

PRENUMERATOS KAINA:

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

“Perkūno” Bendrovės seras $10.

“PERKŪNAS”
206 CARDONI AVĖ., 

DETROIT, MICH.

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.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta

Į iki 8 vai. vakare

I

KVIEČIA PROGRESS CLOTTING MFG. CO.

lEgzaminacija DYKAI 
j DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ, 
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i Į dos plečiasi Ir niekados pačios nepranyksta.
j i valandos, nes gali būti pervčlu. ~

; L
• 678 WASHINGTON St, (arti Boylston St.)
Į > I na » p. m. j«ĮM

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu
sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kronišku, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronišku ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengia 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
matizmą sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu iklšiol niekas negelbėjo, ateik 
kak Tamsta satanp|st laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riaoslo gydytojaus prižiūrėjimo.




