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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

. JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

E&- "SS®BĘF Vi

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
MAIŠTAS KAUNE.

London, vas. 27. — Perei
tos savaitės pabaigoje dalis 
Lietuvos armijos Kaune pa
kėlė maištą. Lietuvos ka
riuomenėj apskritai imant 
buvo nepasitenkinimų ir a- 
gitat oriai tą . sunaudojo 
maištui sukelti. Ištikimoji 
kariuomenė nuslopino maiš
tą. Amerikos legiono leite
nantas Harris pavojingai 
sužeistas. Kiti anglai ir a- 
merikonai sveiki. Vas 1 d. 
į Įeit. Harris buvę šauta 
prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus buto. Sužeidė 
ranką. Prieš kelias savai
tes‘buvę šauta į kap. Hen- 
dersoną, narį Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, bet 
nepataikinta.

Į

MIRĖ NUO ŽAIZDŲ.
Varšava, vas. 29. — Ame

rikonas vardu Harris, kaip 
. pranešama, buvo užmuštas 
per pastarąją militarę revo- 

. liuciją Kaune Lietuvoje.
Harris buvo įstojęs į Lie

tuvos armiją instruktoriu
mi prieš kelis mėnesius.

Revoliucinis maištas Kau
ne tęsiasi ir paskelbta karo 
stovis. Civiliams nevalia 
pasirodyti gatvėse po 8 vai. 
vak.

London, vas. 29. — Bevie
liu telegrafu iš Varšavos 
pranešama, kad kareivių 
maištas Kaune įvykęs vas. 
22, kuomet keletas būrių 
sukilo dėl neišmokėjimo al
gų. ir buvo liepta tartis su 
valdžios atstovais.

Kareiviai neklausė — pa
tariami bolševikų agitato
rių iš Šaulių ir atsuko kul
kosvaidžius prieš valdžios 
namus.

Harrisburg, Pa. — Mrs. 
Samuel J. Harris gavo pra
nešimą iš Kauno, kad jos 
sūnus mirė nuo žaizdų, gau
tų per maištą Kaune.

Paremkite visi. Darbininkų Reikalai.
PRANEŠIMAS. i

Lietuvos Atstovybė Ame-, 
riko j e tik ką gavo nuo Dr. [ 
Bielskio sekantį kablegra- 
ma: *
“Sausio 20 d. Inter-AUied ,lalšk«> kuriame dėkojama 

J o ^4.; už suteiktą pašalpą “Sau-

TAUTOS FONDO REI
KALAI.

Žemiau paduodame “Sau- 
Įlės” Dr-jos Pirmininko

oausio u. i v
Komisija patarė sudaryti Isuteiktą pašalpą 
Lietuviškai Lenkiška Mili- ^es mokykloms.
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tarę sutartį prieš bolševi
kus. Pirm sutikimo pada
ryti tokias sutartis, Lietu
viai pareikalavo kad lenkai 
pripažintų Lietuvos Nepri
klausomybę su miestu Vil
nium, ir kad Tautų Lyga 
turi gvarantoti tokias su
tartis tarpe , Lietuvių ir 
Lenkų. Lietuvių,- Latvių 
konferenci j a nepavyko.Lat- 
viai pareikalavo Mažeikius. 
Alukšta ir atlvginima 
Palangą.”

Lietuvos
Atstovybė

Amerikoje.

Kadangi, besikuriant Nau
jai Valstybei, reikalingi in
teligentai, o įstojusi į gim
nazijas jaunuomenė neturi 
kuo užsimokėti už mokslą 
taip pat neturi drabužių ir 
dažnai badauja, bet vis tik 
mokslo jai pertraukti nega
lima.

“Saulės” Draugija, ne-

1

Laiškas kalba pats už sa
ve, kad Lietuvos kultūri- 
nes įstaigos šiandien reika- j 
lauja daugiau paramos, ne- žiūrint visų kliūčių/ pasi- 
gu kada nors pirmiau. Lie- ryžusi yra toliau varyti 

daugybės švietimo darbą, todėl krei- 
kovojanti j piasį į Lietuvių Tautos 
nepajėgia Fondą prašydama paremti

STREIKAS FRAN-
- CIJOJ.

Franci joj prasidėjo gele
žinkelininkų streikas. Trau- ‘ 
kinių bėginėjimą sutrukdė. 
Millerand sako, jog tai re- | 
voliucinis judėjimas dėl vai-; 
kiškos priekabės. Aštrių ‘ 
priemonių būsią griebtasi I 
prieš streikininkus.

už

tuva apiplėšta, 
priešų apsupta, 
už savo gyvybę, 
kultūros reikalus aprūpinti. 
Jie šaukias prie mūs, Ame
rikiečių, 
me savo 
Tėvynes ; 
tas T. F.

šitą prašymą.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Neatsilikite Kiti

UŽ DIDINIMĄ AR
MIJOS.

Francijos parlamente- 
svarstoma apie greitą pa
šaukimą armijon 1920 metų 
rekrutų. Briand buviisis 
premieras pasakė Francija 
esant pusiaukelyje tarp ka
ro ir taikos.

PLENUOJA PERMAI
NAS.

Paryžiaus aldermanai 
šneka apie permainymą so- 
stinės, bulvorų vardu. Ple- 
nuoja pavadinti Boulevard 
Marškai Foch, Boulevard 
Marshal Joffre ir kitų var
dais, kurie per karą pasižy
mėjo.

KERTASI.
Strasbourge laiko 

suvažiavimą Franci jos soci- 
jalistai. Eina smarki kova 
ramiųjų socijalistų su bol
ševizmo šalininkais.

savo

NEDA RYKITE PLA
ČIŲ IŠVADŲ.

Iš įvairių centrų atėjusios 
žinios apie maištą Kaune 
rodo, kad kas nors ten yra 
įvykę. Bet be tikresnių ži
nių nei kokių platesnių išva
dų negalime ir neprivalome 
daryti. Be abejonės Lietu
vos Misija gaus tikrų žinių 
ir paskelbs. Lietuva turi vi
sokių ir visur neprietelių ir

PIRKS SALAS.
Suv. Valstijų senatorius 

Kenyon inešė rezoliuciją, 
proponuojančią nupirkti 
nuo Anglijos Bermudos sa
las.

v*

PIENAS ATPINGA.
Chicagoj pienas atpinga.

Nuo kovo 1 d. kvorta bū
sianti po 14c.

NEDARYS BE AME
RIKOS.

Franci jos, Anglijos ir I- 
talijos premierai pranešė

nėra dvvų, kad tų nepriete-ĮPrez- Wilsonui, jog* jie ne- 
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lnj ranka veike Kaune šia- 
me maište.

ketina išrišti Adriatiko 
klausimą be Amerikos ži
nios ir pritarimo.

ŽAISMĖS GERTU
VĖSE.

New Yorko hotelių kam-

kad mes ištiestū- 
įanką nuvargintos 
atstatymui. Perei- 

. seimas nutarė su
rinkt 20,000 dol. moksleivi
jos re ikalams, bet užėjus ke- 
letai rinkliavų ant karto, 
toli gražu, ..nesurinkta nu
statytoji 
nas Šv. 
Lietuvių 
me savo 
mokslą, 
uždarbį į Tautos Fondą:

a) Sušelpimui “Saulės” 
mokyklų;

b) Badaujančios moks
leivijos ;

c) Moterų kultūrinių į- 
staigų ir daugelio kitų rei
kalų, kuriuos būtinai reikia 
remti, bet ištuštinta Tautos 
Fondo kasa negal visų ap
rūpinti. Tad, išgirskime

l1'

I
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Su pagarba,
Saulės Draugijos

C. Vai. Pirm.
Prelatas K. Olšauskas.

suma. Štai arti-
*Kazimiero diena, 

šventė, atminki- 
brolius einančius 
aukokime dienos

KĄ GALIMA SIŲSTI 
LIETUVON.

Kol kas Suv. Valstijų paš
tas vis dar nepriima į Lie
tuvą “Parcel Post.” Jei tas 
būt priimama, * tai labai 
daug ko būtų galima pasiųs- 
ti Lietuvon. Nemažai būt 
galima pasiųsti valgomųjų 
daiktų, apdangalo ir šiaip 
įvairių reikmenų. Nors to 
negalima, tai reikia daryti 
viską, kas galima. Laiškus 
siunčiant reikia imti didelius 
įkonvertus ir pridėti jin,

savo Tėvynės balsą, suteiki- kiek tik telpa> Lietu- 
me kuoveikiausią pašalpą, vo je stokuo j a popieros. Tai 
atminkime Šv. Kazimiero konvertan reikia pridėt laiš- 
dieną, aukokime Tėvynės , kįnės popieros ir konvertų.
prikėlimui.

* K. J. Krušinskas, 
T. F. Sekret.,

456 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LAIŠKAS.
“Saulės” Draugijos

UŽIMINĖJA PAKRA
ŠČIUS.

Bolševikai užėmę Archan
gelską, užiminėja Baltosios)
jūrės pakraščius. Pasage1 bariuose, kur buvo girtuvės,
naujausių žinių jie užėmė dabar įtaisyta žaismės. 
Onega, kurs guli už 80 my- Liuosą laiką svečiai tuose 
lių į pietų vakarus nuo Ar-, kambariuose žaidžia čeke- 
changelsko. ’rius ir tt

cen
tro valdyba šiuomi dėkuoja 
Lietuvių Tautos Fondui už 
gautus pinigus dešimts tūk
stančių (10,000) dolerių per 
Banąųe Federale Šveicari
joje “Saulės” Draugijos 
Pirmininko Prelato K. Ol
šausko vardu ir prašo toli
mesniam plėtojimui švieti
mo atsiųsti dar bent penkio- 
liką tūkstančių (15,000) 
dolerių gimnazijų išlaiky
mui per Kopenhagą, neš iš 
valstybės išlaikymui mokslo 
įstaigų pinigų negavo nuo 
š. m. rugpiūčio mėn. ir bent 
penkis tūkstančius (5,000) 
dolerių vadovėliams leisti 
kadangi jų lietuvių kalboje 
labai trūksta, o neturint 
mokslas pasekmingai varyti 
negalima.

Be to praneša, kad “Sau
lės” Draugija pernai išlai
kė 10 gimnazijų, bet, užė
jus bolševikams vienos iš jų 
tapo sunaikintos, kitos nu
stojo veikusios dėl stokos lė
šų. •

Vienas laiškas, kad eitų į 
Lietuvą už 5c., tai turi sver
ti ne daugiau, kaip vieną un
ciją, tai yra lygiai tiek, 
kiek sveria “Darbininkas” 
4 pusi. Pridedant daugiau 
reikės damokėti. Nešykš
taujant damokėti, galima 
dėti didžiausių konvertan 
kiek tik telpa, arba padary
ti pakelį ir parašyti “First 
Class” ir nunešti paštan, 
kad paklausti už kiek stam- 
pių klijuoti.

Laikraščiai, knygos ir fo
tografijos eina už pigesnę 
kainą. Sudarius pundą iš 
laikraščių ir knygų, reikia 
(ne būtinai) parašyti 
“Printed Matter.” Jei tas 
bus parašyta, tai paštinin
kams nerūpės peržiūrėti. 1

Laikraščių ir knygų pa
kelis neturi sverti daugiau, 
kaip 4 svarus ir 6 uncijas.

Taigi pasinaudokite šito
mis galimybėmis kuopil- 
niausia. Laiškus rašydami 
Lietuvon, nesiųskite pustu
ščius kon vertus, o pridėkite 
kuodaugiausia popiero.
/Laiškus ir siuntinius siųs
dami Lietuvon rūpinkitės 
aiškia i ir • teisingai užrašyti 
žodį T ithvama.

REMIA STREIKĄ.
Franci joj prasidėjus ge

ležinkelių streikui, visa 
transportacija atsirado pa-' 
vojuje. Dabar visokie ve-; 
žikai, šoferiai, strytkarių I 
darbininkai mitinguoja ir 
sutinka eiti streikan kad 
paremti geležinkelių darbi
ninkus. Streikuos, jei Gene- 
ralė Darbo Federacija pa
tars tą daryti.

Streiko priekabė menka. 
Vienas darbininkas norėda
mas dalyvauti unijos mitin
ge nenuėjo darban ir už tai 
buvo prašalintas iš darbo. 
Kiti užsistojo ir priėjo prie 
streiko. Bet dabar anas at
sitikimas užmirštas. Dabar 
streikininkai reikalauja, 
kad geležinkeliai būtų suvi
suomeninti.

Dabar traukiniams susto
jus, netik prekės ir pasa- 
žieriai neišvežiojami, bet ir 
paštas susitrukdė. Kad šiek 
tiek tą pataisyti, tai val
džia panaudojo orlaivius 
pašto siuntinių išvežiojimui 
į didesnius miestus. Kar
tu su paštiniais orlaiviais i- 
mama pasažierių. Į kiekvie
ną orlaivį imama po 12 pa
sažierių.
Paryžiaus laikraščiai smer

kia streiką. Sako, jog ban
doma sukelti visoje šalyje 
maištą, ‘revoliuciją. Streiko 
priešakyje esą sindikalistai 
(Francijos aidoblistai). •

j

SUMAŽINO TRAUKI
NIUS.

Naujoj Anglijoj dėl gi
laus sniego ir buvusiu pūgų 
transportacija neatsitaisė. 
Tebėra stoka anglių. Kai- 
kur ėmė pritrūkti maisto. 
Kad dalyką pagerinti, tai 
dabar ant kaikurių linijų 
sumažinta pasažierinių ge
ležinkelių skaičius.

i*-

GELEŽINKELIAI SU
GRĄŽINTI KOM

PANIJOMS.
Nuo kovo 1 d. Suv. Val

stijų geležinkeliai sugrąžin
ti kompanijoms. Valdžia 
geležinkelius paėmė į savo 
rankas prieš 36 mėnesius. 
Kai Amerika stojo karan, 
tai valdžia dėl patogumo 
paėmė geležinkelius pilnon 
savo kontrolėm Kongresas 
tam tikru biliu buvo perlei
dęs geležinkelius valdžiai. 
Dabar tam tikru bilium per
leido kompanijoms. Pasta
rajame biliu j e buvo indėtas 
punktas ginantis geležinke
lių darbininkams streikuoti, 
o atsitikus nesusipratimams 
pavesti tam tikram teismui 
išrišti. Darbininkai per sa
vo viršininkus griežtai pasi
statė prieš tą punktą ir jis 
buvo išbrauktas. Be to bi- 
liumi garantuojama, kad 
algos darbininkams nebus 
mažinamos per pusę metų.

Darbininkai nenorėjo, 
kad geležinkeliai grįžtų 
kompanijoms. Norėjo, kad 
valdžia-juos ant visados tu
rėtų ir valdytų. Kol kas 
nieko nesigirdi, kad būtų 
kokių nors pasipriešinimų 
šiuo tarpu iš darbininkų pu
sės.

SUJUŠKUTE.
L. D. S. namo bonų par

davimas turi būti paskubin
tas. Beliko tik trys savai
tės. Iki kovo 25 dienos tu
rime išparduoti, kad galė
tume grynais užmokėti už 
namą.

L. D. S. nariai ir “Dar
bininko” prieteliai visose 
kolonijose sujuskite;

Pinigus siųskite ir čekius 
išrašinėkite ant “Darbinin
ko” vardo ir adreso, pažy
mint, kad tai namo bonų pi
nigai.

Pasižadėjusieji žinokite, 
jog prieš kovo 25 d: reikia 
savo pažadus išpildyti.

Pereitame numeryje ma
tėte namo paveikslą. Mato
te, jog namas didelis, pui
kus. Tad sujuskite, kad ne
būtų trukdymų arba net bė
dos, jei pinigai nebus su
rinkti. Bet prie to L. D. S. 
nariai ir “Darbininko” 
prieteliai nedaleis.

GAUKITE LIETUVOS 
LAIKRAŠČIŲ.

Veik kas diena ateina iš Lietu
vos laikraščių. Atsiijskite doleri
nę, gausite tų iš Lietuvos atėjusių 
laikraščių 12-15 ekz. “Lietuva” 
ir “Laisvė” vra dienraščiai, “Dar- 
bininkas” ir “Vienybė” savaitra
ščiai, “Talka” mėnraštis.

PRADĖJO DERY
BAS.

Londone prasidėjo konfe
rencija, kur svarstoma Ad
riatiko klausimai. J ugo- 
Slaviją atstovauja Anton 
Trumbovič, Jugoslavijos už
sienio reikalų ministeris.

BĖN.T DOVANA.
Garsusis dainininkas Ca- 

rūso, gyvenąs New Yorke, 
savo gimimo dienoj nupir
ko pačiai karielius už $45.- 
000. Kiekvienas colis atsė
jo po $1.000.

IŠKILMĖS.
Konstantinopolis, Gruo-j 

džio m. 1919 diehoje įvedimo j 
į bažnyčią Švenčiausios Pa-j 
neles (Praesentatio BMV>,! 
sulyg senojo kalendoriaus, 
atidaryta čionai grekų-kata- 
likų seminarija, tuomtarpu 
turinti vos 15 auklėtinių.. J. 
M. Tėvas Papadopulos, ge
neralinis vikaras, drauge su 
Seminarijos rektorium T. 
Varrukas’u ir su keletą ku
nigų grekų rytiečių apeigų 
atliko pašventimo apeigas.

. Iškilmėje dalyvavo, Šv. 
Tėvo delegatas Dolči, Bul
garų antvyskūpas Mirov’as 
sū kėleta savųjų kunigų ir 
svietiškieji urėdai—pp. Ma- 
latakis, Stiglianos, Kalava- 
sis ir kiti, viis grekai-katali- 
kai.

A

Apeigoms pasibaigus, vi
sų pereita į salę, kame šalyp 
gražaus paveikslo Benedik
to XV, buvo išplėtota ir po
piežių vėliava. Šv. Tėvo de
legatas išklausęs dėkingų 
jaunuomenės prakalbų su 
padėka Benediktui XV už 
šitosios Seminarijos įsteigi
mą, pasakė jog dabartinis 
popiežius turįs omenyje 
kad būtų “viena avinycia ir 
vienas piemuo,” 
vo širdin rytiečių 
ateityje Jisai bus 
nupieštas, kaipo 
Rytų Popiežius.”

Lietuviams įdomios grekų 
klierikų tiesiog lietuviškos

i

pavardės — antai: Diratsis, 
Vanvakaris, Sigalas, Duna- 
ris, Anturas. Laimingi jie, 
maniau, kad jų auklėtojų 
tarpe nesama lenkų, kuria 
staiga būtų parkreipę gre
itus ant lenkų kurpaliaus, ir 
Konstantinopolis būtų pa
plūdęs lenkų kunigais, artai 
— Diratsis būtų tapęs — 
Dirackievicz, Sigalas — Si
ga levski, Anturas — Antu- 
roAvski ir tt.. kaip kad būta 
Lietuvoje, bent iki vyskupo 
Lubienskio laikų (f 1868) 
Seinuose, kuomet asmenyje 
klierikų Skinkio ir Šatrai- 
čio, apsireiškė pirmieji lie
tuviai, ką nesutiko pasilikti 
lenkais, vienas Skinkevičiu- 
mi. o kitas šatrovskiu.

Lietuvis Keleivis. 9

. U'

imąs sa- 
reikalus, 
istorijos 
“Didelis

WORCESTER, MASS.
Misijos.

Kovo 7 dieną prasidės 
missijos, kurias čionai lai
kys vienuolis passijonistas, 
tėvas Alfonsas. Missijos už
sibaigs kovo 14 dieną. Pa
mokslai bus rytais ir vaka
rais kasdieną.

Missijos prasidės pro 
cessija, su dideliu kryžiu
mi — išganymo ženklu — 
nedėlioję kovo 7 d., per su- 
m. Processijoje dalyvaus 
dvasiškija ir draugijų ats
tovai, su savo draugijų ka
rūnomis.

Kun. Jonas J. Jakaitis.
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“DARBININKAS” 
(The Workeb>

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

and Saturday by SI. Joseph’s Lithuan- 
taM R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly.................................................. $4.00
Boston and suburbs...........................$5.00
Forelgu countries yearly................. $5.00

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

“Acceptance for mailling at speeial ra
te of postage provided for in Section 
1103, Act of Oct. 8, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

ninko” ir “Garso”. Ypač 
“Žvaigždė” turi daug ir ge
rų knygų. Kiekviena išleis- 
tuvė tokiame atsitikme nu
leistų didelį nuošimtį.

Čeko-Slovakijoj išleista į- 
statvmas, kad metų bėgyje, 
po inėjimo to įstatymo ga- 
lion, kiekvienas miestelis į- 
sisteigtų knygynų. Po to 
jei nebus įsteigta, tai turi 
būt pranešta valdžiai, kodėl 
neįsteigta.

Ir lietuviai turi pasirū
pinti kad Lietuvoje kiekvie
noje parapijoje būtų kny
gynai ir skaityklos. Specia
li “drive” būtų galima tam 
padaryti.

IR-GI PAMINĖJO.

LIETUVOS DVA
RAI.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje skaitytojai nema
žai nusistebėjo perskaitę ži
nių apie tai, kad Lietuvos 
valdžia grųžina kunigaik
ščiui Vasilčikovui, rusui, 
Jurbarko majorato dvarus. 
Dėlto ne vienas lietuvis ne
tik stebėsis, bet ne vienas 
gali patikėti, kad Lietuvos 
valdžia ištikro yra ponų ir 
dvarininkų šalininkė. Bet 
reikia atsiminti, kas buvo 
pranešta užpereitame “Dar
bininko” numeryje. Buvo 
pranešta, jog rinkimai į 
Steigiamųjį Seimų bus, kaip 
prezidentas ir premieras 
paskelbė, balandžio 14-15 d. 
<L Na, o juk Steigiamasis 
Seimas bus pilnu šeiminin
ku Lietuvoje. Su šituo sei- Į sus. 
mu niekas negalės taip pasi
elgti, kaip premieras Sleže
vičius, socijalistas, kad pa
sielgė su Valstybės Taryba. 
Kai Taryba susirinko, tai 
Sleževičius meilikavo jai, 
girdi dabar esi Lietuvos šei
mininkė, o mes ministeriai 
tarnai, gi jei negeri esame 
tarnai, tai prašalinkite mus, 
o pastatykite kitus. Taip 
jis gražkalbiavo dėlto, kad 
manė didžiumų atstovų e- 
sant socijalistų. Bet paty
ręs, jog socijalistų tik ma
ža dalis, o didžiuma kri
kščionys - demokratai, tai 
Sleževičius jau ant rytojaus 
kitų giesmę užgiedojo ir at
sisakė jų pripažinti.

Dabar su Steigiamuoju 
Seimu niekas taip nepada
rys, jis priims Lietuvos 
Valstybės konstitucijų ir iš
ris žemės klausimą. Tai-gi 
šitas dvarų grųžinimas rusų 
didžponiui ar kitam nieko 
nereiškia.

Valdžios toks pasielgi
mas tik paakstys žmones uo
liau dalyvauti rinkimuose. 
Juk ant tiek jau jie žinos, 
kad Seimas bus krašto šei
mininku.

Kauno ‘ ‘ Lietuva ’ ’ pami
nėdama apie Bostone buvu-. 
šių lietuvių demonstracijų 
gruodžio 6 d., rašo, kad de
monstracija “apėjo visų 
miestų,” kad “demonstrai 
ėjo su dainomis,” kad “or
kestrui pagriežus anglij im- 
nų, minia sudainavo Lietu
vos imnų.”

Apeiti visų Bostono mies
tų būtų ne juokai, o tų dary
ti dainuojant būtų daugiau 
kaip juokai, — būtų skan
dalas. Skandalas taip-gi 
būtų,. jei benas (ne orkes
trą) per lietuvių demons
tracijų Bostone būtų griežęs 
anglų, o ne amerikonų im
nų.

Tame pat “Lietuvos” 
numeryje minima, kad “Si- 
mano Daukanto mokykla 
Bostone atidarė visiems lie
tuvių vakarams dailės kur- 

.” Apie tokius kursus 
bostoniečiai pirmu sykiu 
girdi. O jei bandytų suras
ti, tai nerastų nei Simano 
Daukanto mokyklos nei jos 
kursų.

Taip-gi keistai amerikie
čiams ypač bostoniečiams 
skamba “Lietuvos” minėji
mas apie tai, kad “bendras 
Lietuviij Centro Bankas A- 
merikoje, matyt, vis savo 
apyvartų plėtoja, nes ati
darė naujų skyrių Bostono 
mieste.”

LAISVĖS SAVAITĖ.
Amerikos lietuviai kata

likai šv. Kazimiero dienų 
kovo 4, pasiskyrė Tautos 
Švente. Kuomet Šv. Kazi
miero diena buvo apvaik
ščiojama su didelėmis iškil
mėmis ir buvo renkamos au
kos į Tautos Fondų mūsų 
viengenčiams Lietuvoje nu- 
vargusiems nuo karo audrų 
sušelpti. Šįmet irgi Ameri
kos lietuvių kolionijos ren
giasi prie Tautos Šventės 
apvaikščiojimo. Bus taip-gi 
renkamos aukos į Tautos 
Fondų. Gal visos kolonijos 
nesuspės kartu prie iškil
mių ir aukų rinkimo prisi
rengti. Kurioms bus paran
ku galės Laisvės Savaitę 
švęsti nuo vasario 29 iki ko
vo 7 d., kurios kolonijos tuo 
laiku negalės iškilmių ir 
prakalbų rengti, pasirinks 
parankesnį laikų, tik būtų 
labai svarbu ir naudinga, 
kad visoj Amerikoj ta šven
tė būtų pažymėta ypatingos 
vertės darbu.

Tiesa, nuvargusiems nuo 
karo piniginė pašalpa da
bar nėra taip reikalinga, 
kaip pirmiau, bet reikia at
minti, kad be pavargusių 
mes turime dar svarbių rei
kalų, kurie tuojau reikalin
gi paramos. Lietuvos kul
tūrinis darbas: mokyklos, 
spauda, labdarybės įstaigos, 
mūsų vienminčių krikščio
nių demokratų įstaigos pu
siau gyvos, vos-ne-vos pajė
gia su gyvenimo sunkiomis 
aplinkybėmis kovoti. Mili
jonas dolerių nebūtų perdi- 
delė pinigų suma tiems svar
biems mūsų tautos ir visuo
menės reikalams aprūpinti. Draugija

Jei mokėjome ir išgalėjo
me nuo Lietuvos veido skau
džias ašaras nubraukti, ne
sigailėkime pinigo Lietuvos 
kultūros darbui. Tautos 
Fondas privalo būti tuo 
gaivinančiu šaltiniu, iš ku
rio sau pajėgų pasisems 
Lietuvos moksleivija, žmo
gaus darbininko nualintas 
sunkenybių protas ir visa 
krikščioniškoji 
ja.

Federacija 
kviečia visas
draugijas ir Katalikų Vie
nybes paremti visomis pajė
gomis Tautos Fondų ir jo 
naudai padirbėti prie kiek
vienos progos. Ypač-gi rei
kėtų pasižymėti Laisvės Sa
vaitės laiku.

Federacijs Tarybos Sek
retorius

Jonas E. Karosas.

demokrati-

nuoširdžiai 
katalikiškas

NAUJOS DRAUGI
JOS.

v*

Prie Am. Liet. R. K. Fe
deracijos 1920 metais prisi
rašė sekančios draugijos:

1. Šv. Kazimiero Karei
vių Draugija — Homestead, 
Pa.

2. S. L. R. K. A. 109 kp.
— New Britain, Conn.

3. Pilnųjų Blaivininkų 
Draugija — Waterbury, Ct.

4. Visų Šventų Draugija
— Cicero, UI.

5. Šv. Pranciškaus Drau
gija — New Haven, Conn.

& S. L. R. K. A. 105 kp.
— Braddock, Pa.

7. N. P. P. Šv. Moterų 
Lewiston, Me.

S. L. R. K. A Centras 
Federacijai moka po 6 cen
tus nuo visų savo narių, bet 
atsiranda nemažai susivie
nijimo kuopų, kurios dar 
pačios užsimoka. Tokios su
sivienijimo kuopos priside
da prie spartesnio Federaci
jos auginimo. Federacijos 
ižde pinigų nėra perdaug, o 
išlaidų pasitaiko nemažai, 
todėl kiekvienas centas inei- 
nantis į Federacijos kasų y- 
ra geru Federacijai akstinu 
pakilti augščiau.

Iš prisiųstų Federaci
jos Sekretorijatui Katalikų 
Vienybių sustato teko pa
stebėti, kad dar ne visos 
draugijos inėjusios į Kata
likų. Vienybes, priklauso 
prie Federacijos. Katalikų 
Vienybės konstitucijoj yra 
aiškiai pabrėžta, jogei tik 
prie Federacijos priklau
sančios draugijos turi teisę 
sudaryti kolonijose Katali
kų Vienybes. Šiuomi pra
šome visų draugijų jau inė- 
jusių į Katalikų Vienybes, o 
dar neužsimokėjusių Fede
racijai po 6 centus nou na
rio į metus, tuojau Federa-’ 
ei j ai atsilyginti.

TAUTOS FONDO REIKA
LAI.

Šv. Kazimiero Diena!
Kaip brangi yra šv. Kazi

miero diena, kiekvienas kata
likas tų aiškiai supranta. At
minkime toje taip brangioje 
mūsų gyvenimo dienoje ir apie 
mūsų brangių Tėvynę Lietuvą.

Pereitais metais, mes dau
giau kreipėme domės į politi
nį Lietuvos sušelpimų, kada 
Lietuvoje vos tik organizavosi 
Lietuvos valdžia, šiandie turi
me daugiau atkreipti domę į 
kultūrinį Lietuvos sušelpimų. 
Lietuvos valdžia būdama jau- 
nutėlė negal visų valstybės

Lietuvoje 1918 m.

KAS REIKTŲ PA
DARYTI.

Lietuvoje dvasinis badas. 
Stoka knygų, laikraščių, 
mokyklų. Tautos Fondas 
dabar virto Lietuvos kultū- 
rinių įstaigų rėmėju, tai 
reikia tik jį auginti ir kultū
rinis skurdas Lietuvoje bus 
mažinamas. Bet ar nebūtų 
gera štai kas padarius. Pir- 
mon vieton pasistayti steigi
mų Lietuvoje knygynų. Jų 
reikia kiekviename Lietu
vos miestelyje. Tautos Fon
das tam reikalui skirtų tam 
tikrų sumų, už kurių būtų 
galima nupirkti knygų iš šv. 
Kazimiero dr-jos ir kitų lei
dėjų Lietuvoje. Taip-gi nu
pirkti knygų iš “žvaigž
dės.” “Draugo,” “Darbi-

TEPAKRITIKUOJA
SAVE.

“Keleivis” kritikuoja ir 
smerkia Liet. Prekybos 
Bendrovę ir Liet. Atstaty
mo Bendrovę cituodamas 
Vilimo straipsnį, kur pri
kišama brangus rokavimas 
už pinigų siuntimų.

“Keleivis” tepalygina sa
vo pinigų kursų su Lietuvių 
Prekybos Bendrovės kursu. 
Tame pat numeryje, kur 
kritikuoja bendroves “K- 
vis” skelbia kursų — 100 
auksinų už $5.00. Gi Lietu
vių Prekybs Bendrovė už 
$5.00 išmoka 250 auksinų.

Tai jau ir akliausi Maikio 
skaitytojai turi matyti skir
tumų.

DĖL POPIEROS STO
KOS.

Suv. Valstijų senatas pri
ėmė rezoliucijų, reikalau
jančių sutverti komisijų, ku
ri tartus su Kanada apie 
atšaukimų popieros įgabeni- 
mo varžymų. Suv. Valsti
jos iš Kanados daug popie
ros gaudavo ir dabar, kuo
met Kanada gabenimų su
varžė, tai Suv. Valstijose 
labai pritrūko popieros.

IGNORUOS ^TAIKOS 
PASIŪLIJĄ.

Suv. Valstijų Statė De- 
partment paskelbė, jog ne
atkreips domės į bolševikų 
taikos pasiūlimų.

kultūros įstaigų kaip pridera 
aprūpinti, antra, jai ir lėšų nė
ra kuo paremti. Tad-gi mes, 
amerikiečiai, ištieskime savo 
rankų link nuvargintos Tėvy
nės, ypatingai šv. Kazimiero 
dienoje, aukokime dienos už
darbį į Tautos Fondų parėmi
mui Tėvynės kultūrinių įstai
gą

Visi Tautos Fondo skyriai 
kuomi nors tų dienų svarbes
niu turėtų paminėti sulig išga
lės tos dienos atminimui, va
karėlį surengti ar tam pana
šiai.

Kur aplinkybės leidžia kų 
didesnio surengti, teatrėlį su
vaidinti, kur trūksta spėkų 
nors šiaip prakalbas surengti, 
jei ir to kur negalima šiaip 
vienas kitų pakalbinti paau
kuoti dienos uždarbį Tėvynės 
sušelpimui.

Visi kas gali ir kuo tik ga
li remkime, neškime Tėvynei 
pagalbų.

Statykime Tėvynės kultūros 
rūmų, kad būt šviesus ir ma
lonus mums jame gyven
ti; remkime Lietuvos mokyk
las, šelpkime badaujančių mo
ksleiviją, kad Lietuva būt 
šviesi ir kultūringa.

K. J. Krušinskas, T. F. Sekr. 
456 Grand St.,

Broo'klyn, N. Y.

CAMBRIDGE, MASS.
Paminėjo sukaktuves.

Vasario 17, 1920 buvo pra- - >
kalbos, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų surengtos. 
Žmonių buvo daug. Tai buvo 
minėjimas dviejų metų Lietu
vos neprigjilmybės paskelbimo 
sukaktuvių. Be kito ko išneš
ta sekanti rezoliucija.
' “Mes Cambridge lietuviai 
susirinkę pobažnytinėje lietu
vių svetainėje, vasario 17, š. m. 
paminėti dviejų metų Lietuvos 
Neprigulmybės paskelbimo su
kaktuves, vienbalsiai išnešėme 
rezoliucijų siųsti širdingiausių 
pasveikinimų Lietuvos vyriau
sybei: Jo Excelencijai prez. 
Antanui Smetonai, vyriausiam 
armijos vadui gener. Silvest
rui Žukauskui ir Lietuvos Mi
sijai Amerikoje. Pasižadame 
kuouoliausiai remti Lietuvų, 
perkant ir platinant jos pasko
los bonus ir dedant gausias au
kas Lietuvos valdžiai ir jos 
Raudonajam Kryžiui. Trokš
tame, kad sekančiais metais 
Lietuvos valdžia neprigulmy
bės sukaktuves švęstų VIL
NIUJE.

Liet. Raud. Kryžiaus Val
dyba:

Ona Paulaičiukė, Pirm. 
Ant. Zaveckas, Rast.

CAMBRIDGE, MASS.
Atitaisymas.

“Darb.” num. 24 korespon
dencijoj iš šio miesto, kur at
sakoma “Sandaros” šmeiži
kams įvyko klaida. Pasaky
ta: “Teatrų rengė komitetas 
parapijos vardu, su kuriuo 
kunigas nieko bendra neturė
jo.” Turėjo būti pasakyta: 
“Teatrų rengė kunigas para
pijos vardu. Komitetas nieko 
bendra neturėjo su tuo teatru 
ir nereikalauja iš kunigo at
skaitų.”

NEBUS KANDI
DATU.

William J. Bryan pasakė, 
jog nekandidatuosiųs į pre
zidentus. Jis du syk kandi
datavo ir nelaimėjo.

Žmonės daugiau vaduoja
si mada, negu sveiku pro
tu.

Godišiui permaža viso pa
saulio.

* * *

Tas dvigubai duoda, kas 
greitai duoda.

* * *

Zovada išrodo žingine, 
kuomet skubinamės.

* * *

Kaip tik žmogus subedie- 
vėja, tai ir subedorėja.

Ir štai beveik lygiai už metų, taip surėdė 
Teisingoji Apveizda, kad vėl lietuviai akis į 
akį, kakta į kaktų susidūrė su savo buvusiais 
skriaudėjais ir kas stebėtiniausia — ne vienais, 
bet abejais — vokiečiais ir rusais (“bermonti
ninkais”). Tik šį kartų, jau susitiko ne kaipo 
vergai su savo valdovais, ne bejėgiais ir be
ginkliai pastumdėliai su ginklais žvangančiais 
žandarais, bet Lietuvos gynėjai, Lietuvos sū
nūs su svetimais atėjūnais, plėšikais, galvažu
džiais, Lietuvos kariuomenė — su ištvirkusio
mis buvusių skriaudėjų gaujomis susitiko.

Ilgai taupytas, saugiai ugdytas, giliai šir
dyse išleptas kerštas, kurį patyriau Žemaitijoj 
jau minėtose “politikos” išvakarėse dabar trū
ko, veiksmu tapo ir šoko mūsų milžinai į nely
gių kovų su amžinais priešais. Ne pajėgsiu čia 
aprašyti visos kovos, neturėdamas nė užtekti
nai medžiagos tam, nė vietos, tai ilgesnis ir to
limesnės ateities darbas. Tiek pasakysiu, kad 
vokiečių prisipažinimu, lietuviai mušėsi nar
siau negu kazokai, o generolas Eberhardt’as 
keliais vaikščiodamas maldavo santarvės (pran
cūzų) misijų Šiauliuose sustabdyti lietuvių o- 
fensyvų, nes vokiečiai pražūsiu. Išgirdo San
tarvė vokiečių maldavimų, sustabdė mūsų žy
giavimą pirmyn ir grįžo Lietuvos sūnus iš karo 
lauko verkdami (tai grynas faktas, korespon- 
dentii pranešimu) kad negavo pilnai atsiskai
tyti su ilgų metų skriaudėjais, kad neatsaika- 
vo pilnu saiku už amžinų skriaudų, bet ir tai 
paragavo Lietuvos smaugėjai šviesaus ir gar
bingo Didžiojo Vytauto — Kęstučio ir Gedimi
no ainių kardo. Išsipildė... /

Kiek nutolęs nuo rašomojo dalyko ir trum
pai palietęs dar visai netolimų dienų įvykius, 
kurie vis-gi, manau, turi dideliai augštų dvasi
nį ryšį savyje vėl grįšiu tęsti toliau mano pasa
kojimų.

V. VĖL KAUNE. .
Antras Katalikų Suvažiavimas.

Čia turiu pastebėti, kad šis suvažiavimas 
nebuvo vadinamas kongresu dėlto, kad jis ne
buvo šaukiamas kongreso dėsniais. Sulyg Kat. 
V. Centro statuto visa Lietuva buvo dalinama 
į apygardas, kuriai Kongresas rinko po vienų 
įgaliotinį, tiė — įgaliotiniai su 5 nariais vyriau-

tro Vyriausių Tarybų. Tas tat V. Tarybos su
važiavimas ir įvyko lapkr. mėn. 6-7 d. 1919 me
tų. Atstovaujama buvo beveik visa Lietuva. 
Daugelis įgaliotinių jau atsivežė per mėnesį nu
dirbto darbo atskaitas; kaip jau augščiau mi
nėjau negalėsiu čia duoti pilno aprašymo, ir ne
turėdamas dokumentalės medžiagos, ir iš įvai
rių kitų atžvilgių. Bet bendrai atpasakosiu sa
vo ūpų. Reikia pastebėti, kad Vokietijoj ky
lant netvarkai, bręstant revoliucijai, Lietuvo
je, bent didžiuose Centruose, kaip Kaune, taip 
Vilniuj, vokiečių kumštis palengvėjo. Tad šia
me suvažiavime nebe tiek reikėjo slėptis, ne tiek 
bijoti — jis ir praėjo pusiau viešai. Svarsto
ma buvo daugiausia bėgamieji dienos klausimai. 
Vienų momentų pažymėsiu, kuris pakėlė vi
siems daug džiaugsmo ir ūpo. Kaip jau aug
ščiau minėjau, jau nuo kiek laiko Valstybės 
Taryba buvo pradėjusi svarstyti Valstybės kon
stitucijų ir politinės grupės tarėsi dėl ministe
rių kabineto. Beposėdžiuojant kaip tik minė
tam suvažiavimui parėjo žinia iš Vilniaus, kad 
Valstybės Tarybos Prezidijumas pavedė kabi
netų sutverti prof.' A. Voldemarui. Tai buvo 
džiaugsmo, tai laimės buvo visiems, ne dėl as
mens, žinoma, (asmenis tada užmiršome) bet 
dėl paties nepriprasto ir nepaprasto fakto. Ar 
įtikėtino mums buvo, mums pavergtiesiems, il
gus amžius vergavusiems, jungų vilkusiems, 
kad jau štai turėsime savo valdžių, savo minis
terių kabinetų. Neapsakysi to ūpo, to džiaugs
mo saulutės ir vilties žvaigždelės, kuri visiems 
įspindo. Ne tiek tai apsireiškė per posėdžius, 
kiek kuluaruose ir laisvomis valandomis. Kiek 
ūpo, kiek džiaugsmingo juoko, kiek politinių 
kalbų, spėjimų priklausei. Trynėme rankas 
džiaugdamiesi ir žiūrėjome viens kitam akys- 
na, kad savo džiaugsmų, savo svajonę jose at
spėjus, kad radus patikrinimų dar ir dar sykį 
tam faktui, kuris stambiomis raidėmis buvo pa
rašytas “Lietuvos fide”, bet vis-gi lyg ir neįti
kėtinas. Pakilusiu ūpu, sveikinant ir spau
džiant vieni kitiems rankas, linkint geresnės 
ateities ir pasekmingo darbo, baigėsi Vyriau
sios Tarybos Suvažiavimas.

Pridursiu čia dar šį tų iš to, kas nebuvo 
keliama viešuose suvažiavimo posėdžiouse, bet 
kuomi, gyvai buvo susidomėję suvažiavimo na
riai privatiniuose pasikalbėjimuose ir kas dali
nai karakterizuoja tų laikų ūpų.

Irstant Vokietijai ir numatant vokiečių ka
usi; o> ir Lietuvos,

■

buvo nujaučiama jei ne tikro bolševikų antplū
džio, tai bent revoliucijos pavojaus Lietuvoje. 
Kas daryti, revoliucijai kilus mums katali
kams ? buvo visų opiausias klausimas. J tų klau
simų rimtieji katalikų vadai rasdavo trumpų ir 
griežtų atsakymų — “Ekonomijos, politikos, vi
suomenės atžvilgiu atsistoti ten iš kur mūsų re
voliucija neužgriebtų benublokšti, nebegalėtų 
su mumis kariauti, t. yra priimti jos reikalavi
mus, pasiliekant griežtai ir nepajudinamai sau
goti Katalikų Bažnyčios reikalas, t. y. nedarant 
mažiausio nusileidimo Religijos srityje.” Tai 
buvo gilaus galvojimo ir didžios išminties pa
tarimas. Bet pridėjęs jį čia aš nesileisiu į jo 
pamatavimus, kurie užimtų perdaug laiko ir 
vietos, tuo labiau, kad būčiau priverstas palies
ti asmenis, nūnai užimančius augštų vietų Baž
nyčios Ierarehijoj, ko padaryti, neturėdamas 
jų sutikimo, negaliu.

Šiuomi ir baigiu pirmųjų savo “Atsimini
mų” dalį.

Jei surojau, sugebėjau skaitytojus bent 
kiek sudominti, manau dar su jais “Darbinin
ke” pasimatyti. Antrų j ai “atsiminimų” daliai 
paskyriau šiuos gyvenimo tarpus. I. Antru kart 
Vilniuje: 1. Pirmas Ministeriij kabinetas, jo 
deklaracija ir tt. 2. Vokiečių revoliucijos at
garsiai Vilniuje (manifestacijos, mitingai ir tt. 
II. Utenon grįžus iš Vilniaus: darbas liaudyj, 
jos organizacija. III. a. a. Vytauto Endziulai- 
čio mirtis ir jo darbas. IV. Trečiu kart Vil
niuje: 1. Ateitininkų konferencija gruodžio 29 
d. 1918 m. 2. Naujų Metų sutikimas. 3. Lenkai 
užima Vilnių (vietiniai legioninkai). Naujų 
1919 m. dienų, vakarop. 4. To vakaro įspū
džiai. 5. Istorinis Liet, ministerių kabineto po
sėdis tų pat vakarų. 6. Bėgimas iš Vilniaus sau
sio 2 d. 1919 m. V. Kaune, parbėgus iš Vil
niaus: 1. Pirmosios dienos. 2. Antrojo Lietu
vos kar. pulko pirmosios dienos. 3. L. Spaudos 
Biuro darbas. 4. Bolševikų antplūdis.. 5 Vo
kiečių grųsinimai. 6. Antroji Valstybės Kon
ferencija. 7. Kauno ūpas ir tt. ir tt.

Mano atsiminimai baigiasi balandžio pir
momis dienomis 1919 m., kada apleidau Lietu
vų.

Tad nežinau nė kų sakyti — sudiev ar pa
simatymui.

Stud. Ed. Turauskas.
Friburgas-Šveicarija, 
Sausio 21 d. 1920 m.
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kosi. Girdėjau, kad choras ren
giasi prie bažnytinio koncerto pri
ėmimo naujų vargonų.

Įvyks Paimu Nedėlioj.
Parapijonas.

I. Aukštuolis, K. Vai- 
Ambrazaitienė, P. 
Grinčunienė, A.

0. Levanauskienė, 
A. Mačiulienė, B.

E. Dudžiutė, J.

Vasario 6 d. įvyko prakalbos. 
Kalbėję gerb. kun. P. Saurusaitis 
ir buvo renkamos aukos sušelpi- 
mui Lietuvos našlaičių ir mokyk
lų. Aukavo sekančiai: --

Kun. J. Jankauskas $10.00; po 
$5.00: B. Juodžiuke, M. Mači- 
nauckienė, M. Šliavas.

Po $2.00: kun. J. Valantiejus,
J. Kazlauskas, M. Petraitienė, T. 
Raugalis, A. Kraužlys, A. Aliu- 
lienė, K. Egris, St. Kulikauskas.
K. Ladyga.

Po $1.00: M. Daugėlienė, S. Pa- 
bilionis, I. Piliackas, K. Šuskus, 
M. Martišienė, J. Jankauskas, 
A. Krivinckas, L. Kačinauckas, 
K. Vilimavičiutė, S. Cibulskis, K. 
Gelbogis,
čiulienė, M. 
Šuopienė^ O. 
Ališauskienė, 
O. Žiurkaitė, 
Kuncevičiutė,
Marcinkevičius, O. Liutkevičienė,
O. Neverdauckienė, J. Jasinaus- 
kas, V. Ramažas, K. Čepuma, 
S. Bandzevičius, B. Raila, V. Vi- 
čienė, M. Dvariškienė, M. Iga- 
rienė, J. Norbutas, P. Kelpšas,
P. Zujuvienė, A. Blažis, T. Ja
nušauskas, A. Sakalauskas, J. 
Suopis, O. Grajauskienė, I. Da- 
bužis, I. Rakauskas, P. Pleinis, 
A. Žutautas, J. Gerulis, V. Ba
rysas, M. Rutelionienė, B. Šer- 
pet, A. Nemura, P. Muleckis, A. 
Balanda, J. Jokša, P. Kviekus, 
J. Šukaitis, J. Dobilaitis, M. Ta
mošaitienė, U. Matusevičienė, O. 
Gerdžijauskienė, O. Sakalauskie
nė, M. Jankienė, O. Pautienie- 
nė, J. Barzdevičius, P. Šliožys, 
P. Poškus, I. A. Šukys, J. Ver
seckas, I. Leonavičius, P. Beine- 
riutė, O. Narštaitė, A. Aidulis, 
Kostantas vyras ir moteris, kurie 
nepasakė vardų aukavo po 1.00 
dol. Viso surinkta $212.50.

B. K. D.

GRAND RAPIDS, MICH.
Keletas šio miesto gyventojų 

sumanė tverti kooperaciją, kurios 
tikslas turėjo būti steigti valgomų 
daigtų krautuvę.

Pirmas susirinkimas busiančios 
kooperacijos buvo 2 d. vasario šv. 
Jurgio salėj, kuriame dalivavo a- 
pie 8 jos sumanytojai ir nutarė 
laikyti sekantį susirinkimą 7 d. va
sario toj pačioj salėj 7:30 vai. va
kare. Sulaukus minėtos dienos 
atėjo tik 2 nariai, o kiti 6, ku
rie tą darbą sumanė, neatėjo.

Tai reiškia, kad musų suma
nytojų galvose žvirbliai, nes jie 
sumanė tą, ko patys nenori.

Čia yra lietuvių gražus būre
lis, gražiai apsigyvenę. Dauge
lis turi savus namus, turi lietu
višką vaikams mokyklą, rengia
si statyt bažnyčią. Trys pašelpi- 
nės dr-jos turi savas sales, kitos 
dr-jos turi nusisamdę namus ir ten 
liuosu laiku susirinkę bado “ka
muolius” visu smarkumu, kortuo
ja iš pinigų.

Gal Grand Rapidso lietuviams 
šitie užsiėmimai geriau patinka, 
negu steigimas kooperacijos jų 
pačh} gerovei.

BRIGHTON, MASS.
Vasario 14 L.D.S. 22 kp. turė

jo šokius. Jaunimo buvo gražaus, 
garbė yra So. Bostono ir kitų 
miestelių jaunimui, kurie lankėsi 
į viršminėtus šokius. 22 kp. liko 
keli dol. pelno. Brightoniečių 
mažai kas atsilankė. Iš tų pačių 
narių per susirinkimą ineša apie 
kokius surengimus, bet ir patys 
neatsilanko.

Brightono laisvieji išgirdę, kad 
surengtas vakaras L.D.S. 22 kp., 
tai negana kad patys neina, bet 
dar ir kitus atkalbinėja.

Broliai brightoniečiai pamąsty- 
kit gerai kaip mes visi bendrai 
pastatėm Lietuvišką namą. Kol 
namo neturėjom, buvom pastum
ti svetimtaučių. Šiandien jie ma
to, kad lietuviai yra žmonės ap
sišvietę ir moka save tvarkyti. Su
lenkėjusieji lietuviai buvo sumanę 
mums tą darbą sunaikint, bet 
nenusisekė. Vienas sulenkėjęs 
uždėjo krautuvę, nors ir prekes 
leidžia komažiausia, bet žmonės 
lietuviai neatkreipia atidos, tik 
tokius gali už nosies vedžioti, ku
rie neina ant susirinkimų, neskai
to laikraščių ir nežino ką reiškia 
visuomenės darbas.

Broliai supraskt gerai, jus 
turit Šerus Kooperacijos, jus Še
rai auga kada jus perkat tavorą. 
Pirkdami pas tokius pani bračia, 
jus neturit nei mažiausios naudos 
sau ir už savo pinigus perkat ku- 
lipką dėl pačių lietuvių.

Kitas ponas, bračia sutvėrė 
polską kooperaciją ir nerėjo už
vardinti Polska Litevska, bet ne
nusisekė, lietuviai užprotestavo 
ir lietuviško vardo negavo. Ant 
pabaigos nupirko salę ir sako: da
bar aš tiems chamams parodysiu. 
Ir dabar nors rengia šokius kož- 
ną savaitę, samdo po du benu, 
prie durių dalina vyram cigarus 
o merginom po gėlę, bet lietuviai 
ant tiek susiprato, kad neina o 
jei randasi vienas, kitas išgama, 
tai iš tokių mažai ką pelnys.

Taigi borliai ir sesutės visi be 
skirtumo pažiūrų, jei tik jauties 
lietuviu ar lietuvaite remk koope
raciją. Lai tavo uždarbis palieka 
tau pačiams, o nekokiam panie 
pračia.

t

Vietinis.

Patyręs.

DUQUESNE, PA.
Vasario 26 d. Šv. Petro ir Po

vilo Bažnyčioj Ilomestead, Pa. at
sibuvo pamaldos už žuvusius ka
reivius, kurias surengė L. R. Kr. 
skyrius. Aukų rinkime pasidar
bavo P. Sorgiunienė. Aukavo se
kanti: po 50c. A. Lekavičius, A. 
Odminis, P. Sargiunienė, U. Bu- 
gaitienė, F. Jakubauskienė, 0. 
Buiskienė, D. Žalienė, P. Jan
kauskas 75. po 25c. K. Radzevi
čienė, P. Bražinskas, L. Norvi
lienė. Viso surinkta $5.00. Šir
dingai ačiū visiems prisidėjusiems 
prie to prakilnaus darbo.

Povilas Jankauskas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Gerb. kun. P. Saurusaičio 

prakalba.
Vasario 23 vakare, pobažny- 

tinėje svetainėje kalbėjo nese
nai iš Lietuvos sugrįžęs kun. 
P. Saurusaitis. Keliones ten 
ir atgal įspūdingai ir gyvai 
nupiešė. Parodė koks dabar 
Lietuvoje vargas, ką turėjo 
praleisti ir, kad ne galas dar, 
nes Lietuva iš visų pusių prie
šais apsupta. Pagaliaus kal
bėjo apie Saulės Namus ir Dr- 
ją Kaune. Tam tikslui tų į- 
staigų palaikymui buvot renka
mos aukos. Suaukavo $37.92.

Po $5.00 aukavo: Gerb. kun. 
P. Juškaitis ir Mateušas Nor- 
butas.

Po $2.00; Stanislovas Jauga.
Po $1.00: Ona Simbolaitė, J. 

Malukas, K. Skrickas, K. Jan
kūnas, P. Kisielis, J. Povilai
tis, A. Jankauskas, J. Tama- 
šas, A. Povilaitis, P. Jablons
kienė, J. Dobilas, P. Baraus
kas, J. Malinauskas, M. Sun- 
dukienė, M. Gedžienė, M. Za- 
veckienė, O. Paulaičiukė, P. 
Rudaitienė.

Visiems aukautojams varde 
Lietuvos našlaičių, varde Pra
loto Ališausko kun. P. Sauru
saitis taria nuoširdų ačiū.

. Report.

skis rašo ne kritiką to vakarą, ne 
pataria kaip jiems geriau reikėtų 
parengti Margumynus, bet tik 
taip pažeminančius žodžius kaip 
tai: “ leuferių mokykla. ’ ’ Tai jau 
reikia parausti tokius žodžius ra
šant.

Druskutis piktinasi, kad pro
tarpiais rinkta po 25c. ant išlai- 
mėjimo anglių tono. Apie tai gal 
ir pats girdėjo bažnyčioj iš paties 
klebono kiek naudos parapijai at
nešė tas anglių tonas. Jeigu Dru
skutis toks smarkus veikėjas, tai 
butų malonu, kad pats stotų į 
Vyčių tarpą ir tapęs režisierium 
galėtų pagal savo gabumus vado
vauti o ne šmeižiko rolę lošti, gai
la, kad tokių atsiranda.

Vyčiai užsipelno pagarbos, nes 
kokiam tik parapijos ar tautos da
lyke tik Vyčius prileisk, o bus 
viskas atlikta. Vyčiai visur tin
ka ir bažnyčioj gražiai pagieda ir 
padainuoja. Kad ir sutikime Lie
tuvos Misijos Vyčiai palinksmino 
savo dainelėms. Perstato geriau
sius veikalus, ant kurių publika 
noriai lankosi. ‘ ‘ Margumynų va
karas” buvo tik užbaigimas para
pijos fėrų, ir gerai nusisekė.

Vyčiai užsibrėžė remti naujus 
vargonus, kurie kaštuos $150,000, 
taipgi pertaisyti salę, todėl jiems 
reikalingi geresni ir prastesni va
karai. Druskutis pats neinsten- 
gia geresniij veikalų pagaminti ir 
sudaryti veikėjų grupę. Nori pa
sityčiot iš mustj parapijonų. Gir
di kitos dr-jos neturi kambarių. 
Gryna melagystė. Pas mus kam
barių užtektinai. Keletas yra tu
ščių, net ir viena salė tuščia tik 
laukia veikėjų. Prisipažink Dru- 
skuti, kad neturi 
ir vakarus statyti, 
žti labai vikrus.

perstatymą susirgus vienam artis
tui jo rolę užėmė p-lė Petr. Urb- 
šiutė ir gana gerai atliko, pasi
rodo, kad tame turi gabumus.

Nors oras buvo gana prastas, 
bet publikos atsilankė daug ir vi
si buvo užganėdinti.

O! kaip butų malonu dažniau 
matyti tokių puikių vaidinimų.

Vytė.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ N. A. 
APSKRIČIO PROTOKOLAS.

P. Špokas, 
Kilmoniutė, 
Jankauskie-

pajėgų veikti 
tik kitus šmei-

Cukrutis

CLEVELAND, OHIO.

“Pikta Dvasia” scenoje.

Vasario 15 d. D.L.K. Vytauto 
gvardija surengė gražų vakarą. 
L. Vyčių 25 kp. vaidino veikalą 
“Pikta dvasia” 3 veiksmų dra
ma. Veikalas išėjo gerai, nes da
livavo gabiausi artistai.

Vakaro vedėjas atidarydamas 
programą pranešė, kad prieš pat

Pilnųjt} Blaivininkų N. A. apsk. 
1-mas suvažiavimas įvyko 18 d. 
sausio, 1920 m., Cambridge, 
Mass. Suvažiavimą atidarė su mal
da kun. Pr. Juškaitis. Po tam se
kė rinkimas sesijoms valdybos, iš
rinkta: Pirm. kun. Pr. Juškaitis, 
pagelb. kun. J. J. Jakaitis, rašt.
J. Svirskas. Delegatai dalyvavo 
šie: Worcester, Mass. 25-tos kp. 
kun. J. J. Jakaitis, J. Svirskas; 
Cambridge 7-tos kp. kun. Pr. Juš
kaitis, Povilaičiutė, A. Zaveckas,
O. Mankevičiutė, VI. Jakas, M. 
Sundukienė, B. Jakutis; So. Bos
tono 49-tos kp. Vai. Varžinskai- 
tė, P. Petrauskaitė,
P. Grinkevičius, M.
K. Kaulinskaitė, O. 
nė, K. Petraičiutė.

Nutarimai:
Pakeltas klausimas kelis kartus 

laikyt Apskričio suvažiavimus pa- 
Į duota 2 ir 4, leista per balsus. Nu
balsavo 4 kartus per metus.

Plačiai apkalbėta ir ilgai svars
tyta kas link “Tautos Ryto.” Pa
sirodė įvairių minčių, bet galuti
nai nutarta leisti tokioj pat for
moj kaip kad ėjo ikšiol

Pakeltas klausimas kas link 
Centro stovio. Tą paaiškino gerb. 
Centro pirm. kun. P. Juškaitis. 
Susivažiavimas išnešė rezoliuciją, 
kad visos Piln. Blaiv. kp. užsimo
kėtų į Centrą po $1.20 nuo nario, 
kaip kad buvo nutarta per Seimą.

Pageidauta, kad Centro rašti
ninkas išduotų atkaitas kas 3 mė
nesiai ir praneštų kokios kuopos 
yra užsimokėjusios, o kokios ne.

Pageidauta, kad Centro Val
dyba turėtų susirinkimus kas 4-ri 
mėnesiai.

Pakeltas klausimas kas link 
Piln. Blaiv. ir Apaštalystės Mal
dos dr-jos, pageidauta, kad su
vienyti.

Sekantis Apskr. suvažiavimas 
nutarta laikyti Lawrence, Mass.

“Tautos Ryto” Redaktorium 
išrinkta gerb. kun. Pr. Juškaitis, 
pagelbininku klierikas Pr. Stra- 
kauskas, administratorium p-lė 
O. Paulaičiutė.

Pakeltas klausimas kiek kuopos 
turi mokėt nuo nario į Apskr. iž
dą. Tas palikta kitam suvažiavi
mui.

Išlaimėjimas $5.00 auksinis bus 
per kitą suvažiavimą Lawrence, 
Mass.

Sekė rinkimas Apskr. Valdy
bos. Išrinkta:

Pirm. — Juozas Svirskas,
437 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Pagelb. — Petras Špokas,

178 Silver St.,
So. Boston, Mass.

Prot. rašt. — K. Kaulinskaitė,
23 Grime St.,

So. Boston, Mass.
Fin. rašt. — Vai. Varžinskaitė,

128 Bowen St.,
So. Boston, Mass.

Iždin. — Antanas Zaveckas,
27 York St., 

Cambridge, Mass.
Ižd. glob. — Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Koresp. — Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence, St., 

Worcester, Mass.
Organizatoriais išrinkti šie: 

Juozas Svirskas, Marijona Kilmo
niutė, Ona Paulaičiukė ir Vladas 
Jakas.

Pirm. — Kun. Pr. Juškaitis, 
Rast. — Juozas Sviskas.

d.

DŽIAUGIASI LAIKRAŠČIU “DARBININKU”
LIETUVOJE.

Jurgis Petrauskas rašo savo broliui, kad jie gavę 
iš Amerikos laikraštį “Darbininką” negalėjo atsigerėti, 
ir kuomet išgirdo kaiminai, kad “Darbininkas” aplankė 
Petrausko namus, tai rinkosi visi pamatyti ir klausėsi 
skaitančio. Kuomet pradėjo ateit daugiaus, tai pas mus 
traukte traukė susiedai ir visi atėję meldė, kad gautų 
perskaityt “Darbininką.”

Taigi Brangus Brolau neperstok siuntęs tokį brangų 
svetį “Darbininką”, nes jis mus palinksmina. Mes šven
tą dieną ar šiaip vakarais suėję jau negriebiam kaziras 
kaip pirmiau darėm’, bet skaitom tuojaus iš “Darbinin
ko” žinias ir kalbame apie musų brolius amerikieįįus. 
Mes iš to laikraščio sužinom ką jus veikiate Amerikoje ir 
už tai mes negalim jums atidėkavot.

Jurgis ir Kazimieras Petrauskai,
Virsuziglio kaimo, Kampiškių parap.

Gerbiamoji Redakcija:
Meldžiu Jūsų siuntinėti man laikraštį “Darbi

ninką,” nes jis man didžiai patiko. Malonėsite nuro
dyti kokiu budu aš jums galėčiau nusiųsti pinigus už pre
numeratą ir kokius pinigus: lietuviškus, vokiškus ar 
rusiškus. Taipgi praneškite kiek kainuoja metams “Dar
bininkas” Lietuvoje.

Su pagarba Pranas Niką,
, Zavenčių kaimo, Mažeikių apskr.

A

Gerb. “Darbininko” Admin.
Begalo malonėčiau gauti iš Jūsų nors 10 egz. 

“Dąrbininko” nuoseklesniam apsipažinimui su Amerikos 
lietuvių visuomenės veikimu ir dvasia. Tikiuos neatsa
kysite.

Su pagarba
Leitenantas Melys, Lietuva.

/

SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ
siųskime visus, nes didesnė pusė siunčiamų pinigų lieka 
žydams.

Mano kursas su nusiuntimu:
500 auksinų $ 7.50

1000 auksinų $ 14.50
3000 auksinų $ 42.50
5000 auksinų $ 70.50

10.000 auksinų $ 140.00
20,000 auksinų S 280.00

t
X
X
X 
X
X

Pinigus prisiųskite per pačto money orderį ir adresą 
to, kuris turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigai bus 
išsiųsti be užvilkimo ir Jus gausite kvitas nuo priimtų 
pinigų.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Avė., Brooklyn, New York.

Į LIETUVĄ UŽRAŠYK VIENINTELĮ 
DARBININKŲ LAIKRAŠTĮ 

"DARBININKU”

PROTOKOLAS «
Liet. BĮ. Suvažiavimo Conn. apsk.

Suvažiavimas įvyko vasario 15 
New Britain, Ct. Reguleriš-

kas suvažiavimas negalėjo įvykti, 
nes mažai atsilankė delegatų.

Apskr. rašt. p-lė M. Kukanc- 
kiutė nepribuvo, tik prisiuntė per 
laišką rezignaciją. Rašt. darbą 
apsiėmė atlikti pirm. P. Ivanaus
kas. Suvažiavimas atidėtas ant 
gegužio mėnesio taippat New Bri
tam, Ct.

Ant išlaimėjimo $10.00 tikietų 
išpardavė sekančios kuopos: Wa- 
terbury už $3.40; Bridgeport, už 
$10.00; New Britain už $13.30; 
Hartford, už $13.20. •

Iš viso tikietų parduota už $39. 
90. Už tik. atspauzdinimą išmo
kėta P. Ivanauskui $8.00. Pasili
ko balance $31.90, kuriuos priė
mė ižd. L. Poškuvienė.

Nuo ketvirto suvažiavimo buvo 
$25.00. Dabar Apskr. ižde yra 
$56.90c.

Išlaimėjimas neinvyko, nes ne
buvo visi tikietai sugrąžinti. Ati
dėta ant gegužio mėnesio. *

Apskr. Rdšt. P. Ivanauskas.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JE 
ZIAUS DEJOS 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. Gižius,

AR TAMSTA LEISI LIETUVOS ŽMONĖMS SUVAR 
GUSIEMS NUO KARĖS BEKOVOJANTIEMS UŽ 

LIETUVOS LAISVI IR NEPRIGULMYBĘ 
SIUSTI PINIGUS Į AMERIKĄ 

Už LAIKRAŠTĮ

"DARBININKĄ”

j»
j

Ne! Taip negalima leisti. Kiekvienas amerikietis 
privalo užrašyti laikraštį “Darbininkų” į Lietuvą savo 
giminėms arba pažįstamiems dovanų. Jie susirūpinę savo 
likimu, trokšta užuojautos ir pagelbos iš amerikiečių. Lai
kraštis “Darbininkas” yra jiems suraminimu, nes iš jo 
sužino Amerikos lietuvių gyvenimą ir veikimą link laisvos 
ir neprigulmingos Lietuvos. Nepasigailėk keliatą dolerių 
tiems, kurie viską, net ir savo gyvybę pašvenčia nepri
gulmingos Lietuvos labui.

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ
METAMS PENKI DOLERIAI.

Pusmečiui $2.75; vien tik subatinis numeris metams $2.50 
Šimtas laiškų ant syk nesuteiks tiek žinių, kiek vie- 
numeris laikraščio “Darbininko.”
Nelauk ilgiaus, bet imk plunksną į ranką ir parašyk

mums adresą kam nori siųsti ir sykiu su pinigais siųsk 
šiuo adresu:

nas

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

x

377 Broadway, 
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.

NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir dai
navimui '8 lekcijos notų išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų knyga $1.50 
parduodu už $1.00,

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.
3

Dabartinis mūsų adresas yra:

BALTIMORE, MD. 
Paikiai pavyko.

Lietuvos Vytės surengė balių 
ir bazarą. Buvo visokių pamar- 
ginimų. Gryno pelno atliko $400. 
$200 paskyrė L. R. Kr. ir $200 
naujiems vargonams šv. Alfonso 
Liet. R. K. bažnyčios. Didžiausia 
padėka už triūsą poniai M. Čiž&u- 
skienei. p-lei O. Valteriutei ir p- 
lei S. StasioniuteL Daugiausia ta
me pasidarbavo. Garbė visiems, 
kurie darbavosi. Baltimores jau
nimas gražiai

BALTIMORE, MD.’
Skaitydamas “Darb.” num 17 

radau korespondenciją po antgal- 
viu: “Margumynų Vakaras.” 
Rašo koks Druskutis. Matyt, kad 
turi kokį kerštą prieš Vyčius, pik
tinasi, kad Vyčiai turi salę, švie
są ir kitokius patogumus. Drus
kutis turėtų atminti, kad parap. 
steigia sales dėl parapijos rei
kalų ir savo jaunuomenės, kad 
būti geresnėje vienybėje ir sutiki
me. Už '

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
brazevičius; iš kairės Marijampolės Apskričio 
kamandantas Skučas.
“DARBININKAS” Į LIETUVĄ

METAMS PENKI DOLERIAI.
Užrašyk dabar!

* ‘iMMmmnrAa/»

PRANEŠAME
t

Kad iš priežasties spartaus augimo mū
sų biznio buvome priversti persikelti į di
desnę vietų.

1 ©

UTHUANIAN SALES CORPORATION,
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

414 BROADWAY,



DARBININKAS

kur. 
atsi-

Paieškau Agotos Siniauskiutės 
po vyru (Brušenės). Paeina iš 
Suvalkų rėdybos, Leipalingio pa
rapijos, Saltoniškės kaimo, Sei
nų apskr. Pirmiau gyveno Phila-
delphia, Pa. Dabar nežinau 
Ji pati ar kas žinot prašau 
šaukti ant šio adreso: 
Antanas Sacikauskas, 

2187 Russell St.
Detroit, Mich.

ŽYDŲ KARALIUS 
SCENOJE.

Vienas iš gražiausių vei
kalų, tinkančių gavėnios 
laike bus vaidinamas 20-tą 
d. kovo, 1920 m. Meldžia
me kaip vietinių taip ir apy
linkės lietuvių nieko nereng
ti ant tos dienos, o visi at- 
silankykit į viršminėtą va
karą.

Vaidins L. D. S. 1 kp. ir 
Pilnųjų Blaivininkų 49 kp. 
Roles turi paėmę rinktiniai 
artistai, todėl drąsiai kvie
čiama koskaitlingiausia at
silankyti ir pasitikim, kad 
kiekvienas atsilankęs išsi
neš malonų įspūdį iš minėto 
vakaro, gi praleidę, — gai
lėsis.

ORGANIZACIJOS
Norinčios gero darbo kreipkitės 

prie gerai žinomo ir pritirusio dir
bėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvairus žen
kleliai tai musų speciališkumas.

Musų Dailė (artistiškame) dar
be.

Liudija tūkstančiai Draugijų.
M. A. Norkūnas,

16 Pleasarit St., 
Lawrence, Mass.

Todėl nepamirškit 20 d. PAIEŠKOJIMAI IR 
kovo!
' Minėto veikalo artistai 
kviečiami visi atsilankyti 
ant repeticijų utaminko va
kare, 2 d. kovo pobažnytinėj 
salėj 8 vai. vakare.

Kviečia Komisija.

REIKALAVIMAI.

Paieškau savo švogerio Roko 
Alinsko, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Gruzdžių parapi
jos, Dimšių kaimo. Pirmiau gy
veno Leviston, Me. 1914 m. apsi
vedė su mano sesere, ją paleidęs 
į Lietuvą pats išvažiavo į Bostoną 
ir dabar apie ji nieko nežinau. Aš 
turiu svarbių reikalų su juomi su
sižinoti ir gavau nuo jo pačios 
laišką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas apie ji žinote meldžiu man 
pranešti už ką aš labai busiu dė
kinga. Mano adresas: 
Miss. Marcelle Barnotaitė,

78 Oak St., 
Lewiston, Me.

Parsiduoda automobilius su žie
miniu ir vasariniu viršum, labai 
geras ir gražus. Kas norit pirkt, 
pasinaudokit šia puikia proga. 
A. Stackawičus,

883 Adams St., 
Dorchester, Mass.

Paieškau pusbrolio Petro Vilią, 
paeina iš Kauno Rėd., Kamajų 
parapijos, Kalvių kaimo. Pirmiaus 
gyveno 404 So. So. 24 St., Phila- 
delphia, Pa. dabar nežinau kur 
jis randasi. Prašau atsišaukti jo 
paties ar kas žinot apie jį meldžiu 
pranešti, turiu svarbų reikalą.

Ant. Dagis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Pranas Raulinaitis iš Sa- į Juozapas Jasionis paieško savo 
snavos parapijos (Mat, ap.) brolienės Anelės Jasionienės, po 
Čisavos kaimo prašo savo bro
lių Vlado ir Stasio Raulinai- 
čių, pusserių Alenos ir Mag- 
dutės Kazlauskaičių (dabar 
jau ištekėjusių nežinau pavar
džių), giminių ir pažįstamų 
jam pranešti apie save, arba 
kas žino jų antrašus. Būsiu 
didžiai dėkingas.” Adresas: 
Fribourg, Switzerland, Alber- 
tinum i«Ur«4*u

P. S. Kitų laikraščių mel
džiu pakartoti. Iš kalno tariu 
širdingos padėkos žodį.

tėvais Preiskieniutės. Vilniaus 
rėdybos, Aleksandravskos vals
čiaus, Užiupių kaimo, Nemunai
čio parapijos. Jos vyras mirė Lie
tuvoje ir paliko sūnų. Ji yra A- 
merike. Aš nuo jos sunaus ga
vau laišką, jis nori žinot ar gyva 
ir kur randasi jo motina.

Ji pati ar kas apie ją žinot mel
džiu pranešti šiuo adresu:

J. Jasionis,
Lock Box 26,

Poąuonock, Conn.

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

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

PATAISYMAS.
Pranešime L. Vyčių ir Mot. Są- 

gos kuopų įvyko klaida. Kas no
rėtų iš aplinkinių kolonijų kviesti 
minėtų kp. aktorius su veikalu 
“Mirga” lai kviečia ant 11 d. 
balandžio o ne ant 17, kaip kad 
buvo pranešta.

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

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

Paieškau savo tetos Uršulės Va- 
silaitės. Trys metai atgal gyveno 
AVorcester, Mass. Dabar nežinau 
kur. Kas žinot apie ją arba ji 
pati meldžiu kreiptis šiuo adresu: 
Ludvika Šidlauskaitė,

877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Vasario 15 d. pobažnytinėj sa
lėj bendros komisijos L. Vyčių 17 
kp. ir M. Są-gos 13 kp. pasidarba
vimu buvo perstatyta “Sniegas” 
Drama 4-rių aktų.

Vaidinimas išėjo gerai.
Dalivavo šios ypatos: Tadas 

— A. Bendoraitis, Bronė — T. 
Blužienė, Jieva — Z. Gurkliutė. 
Kazys — Povilaitis, Makrina — 
K. Karčiauskienė, Tarno — V. Sa
vickas.

Iš priežasties blogo oro 
nių atsilankė neperdaug.

Daugiau panašių vakarų.
Ona Suvalkietė.

žmo-

Parsiduoda namas Roxbury, 
Mass. netoli Jamaica Plain čeve- 
rykų dirbtuvės , dvi minutos eit 
ligi gatvekarių. Vieta dėl automo- 
biliaus, namas yra dėl šešiij šei
mynų, užpakaliniai pijazai, toi- 
letai, maudynės, skalbyklos, ge- 
siniai pečiai, visas vidus maliavo- 
tas. Priežastis pardavimo. Savi
ninkas turi greitai išvažiuot į kitas 
valstijas, nėra kam prižiūrėt, už 
tai greitai turi būt parduotas. Pre
kė tiktai $6700.00, įmokėti $700. 
Likusi suma pasilieka ant lengvų 
išmokėjimų ir už mažą nuošimtį. 
Norėdami matyt atsišaukit į 
John Shemkus Siute 6

1 Highland Terraee, 
Roxbury, Mass.

Kazimieras Josius paieškau sa
vo giminaičio Levono Rojalio Kau
no rėdybos, Šiaulių apskr., Petri- 
škitj sodžiaus, Laukes parapijos. 
3 metai atgal girdėjau gyveno Wa- 
terburv, Conn. Dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas apie ji žinot mel- 
džjp pranešti.
Kazimieras Jasius,

41 Johnson St.,
Bridgeport, Conn.

Reikalingi agentai kalbanti lie
tuviškai ir angliškai. Gera pro
ga prasilavinti ir uždirbti gerus 
pinigus. Atišaukite pas A. Na- 
maksy ant ketvirto Raito

19-21 Milk St.,
Boston, Mass.

GAVO PASPpRTUS.

Adv. F. J. Kalinauskas išrūpi
no leidimus išvažiuoti j Lietuvą 
šiems asmenims: Juozas Daukan
tas iš Montello. Jonas Kniusta iš 
Titicut, Antanas Juzelskis iš Sa
lėm, Matas Kareinauskas iš Mon
tello, Antanas Juzelskis iš Nor- 
ivoodo, Pranas Budrig iš Monte
llo, Mikolas Jankūnas iš Bostono, 
Feliksas Vincevieius iš Montello, 
Jonas Kaupis iš So. Bostono, Jo
nas Lurmanas iš So. Bostono, Pet
ras Fieravičia iš So. Bostono, Pet- 
rulė Gai galiutė iš Montello, Pius 
Žilaitis iš Norwoodo, Kazys Sta- 
šionis iš Burlington.

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

Diagonalnava 398-9
J. Mažeika.

Paieškau pusbrolio Juozapo Jo
ciaus. Kauno gub., Šiaulių apsk. 
Vaiguvos parapijos iš Zebenkių. 
Pirmiau dirbo miškuose, dabar 
nežinau kur. Aš gavau svarbų 
laišką iš Lietuvos nuo jo namiš
kių. Jo paties ar kas kitas mel
džiu man pranešti už ką busiu la
bai dėkinga.. Mano adresas: 
Ona Miliekaitė,

22 Tremont St.,
Norivood, Mass.

DIRBTUVĖ.
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas,- ant trijų lubų. Da
bar užimtas — apačioj kalvė, 
o viršuje mašinšapė. Savinin
kas mirė, todėl turi labai grei
tai parduoti.

PEKARNĖ.
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas, nes savininkas mirė. 
Už namą ir už biznį — $6000, 
$1500 įmokėtu

NAMAS.
3 šeimynų, 20 kambarių, su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam heat), taipgi pijazas. 
Atneša $90. j mėnesį arba $10- 
80. per metus. Prekė $5900. 
Su labai lengvomis išlygomis. 
Savininkas turi išvažiuoti į ki
tą miestą, todėl privalo greitai 
parduoti.

FARMA.
25 karvės, 2 
visokie žem- 

daug kiau-

Paieškau Benadikto Rimkaus 
ir jo sunaus Juozapo, paeina iš 
Kauno rėdybos, Svėdasų parapi
jos, Bajanų kaimo. Pirmiau gy
veno AVaterbury, Conn. sūnūs bu
vo pasidavęs į armiją. Gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo sunaus 
Pranciškaus Rimkaus. Jis prašo 
sužinoti kur jie randasi. Jis ka
riauja už Lietuvos laisvę. Meldžiu 
jų pačių ar kas žinot apie juos 
pranešti šiuo adresu: 
K. Pilkauckas,

. 137 Lavevele St.,
So. Uardner, Mass.

Paieškau pusbrolių Juozo, Vin
co ic Antano Bitautų, Kauno rė- 

‘dybos, Tauragės apskr., Šilalės 
parapijos. Malonėkit atsišaukti, 
yra laiškas iš Lietuvos. 
Juozas Paskųs,

676 N. Rkerside St., 
Waterbury, Conn.

120 akrų žemės, 
arkliai, budinkai, 
dirbystės įrankiai,
lių, vištų, šieno ir visokių far- 
mos daiktų.’ Apie 80 akrių dir
bamos ir 40 akrų ganyklos ir 
miško. Dvi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybe žuvų. Parduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namij arba mažesnės 
’armukės.

BIZNIS.
Čeverykų, drabužių ir namų 

rakandų — baldai (furniture) 
krautuvė. Visas tavoras turi 
būti išparduotas į vieną mėnesį, 
nes savininkas išvažiuoja į ki
tą miestą užsiimti išdirbyste 
avalų.

Kun. J. Andraitis iš Lietuvos 
! ieško Petro Chamontauskio buvu- 
> šio prieš karą Lietuvoje prie Rum- 
! šiškės bažnyčios vafrgonininku. Ne- 
I esant jo prašo, kad kas nors iš jo 
j šeimynos prisiijstij savo antrašą. 
|Kun. J. Andraitis,

Šilalė, Tauragės apskr.

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

VALDYBOS ADRuiSAI 
BOSTON, MASS.

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
So. Boston, Mass. 

Mikolas Žarkauskas, 
128 Bowen Street, 

Prot. Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius, 

147 W. Sixth St.,
So. Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas— 
Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckas, 

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

Maršalka—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St.,
Charlestovvn, Mass.

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

TEINGIAUSI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

| APTIEKA
s

I

>

NAMUKAS.
3 kambarių ir 30 lotų že- 
Lietuvių apgyventoje vie- 
netoli nuo dirbtuvių. Tu- 

butinai parduotas, nes

i

i

Sutaisau receptus su didžiau
sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

$ 
i

I $ $ 
l $ i

I

Telephone S. B. 1429 J.

DR. J. G. LANDŽIUS B 
SEYMOUR

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

OFISO 9-10 iš ryto, Į (
VALANDOJ • P° Plet,L ! 1 
VALANDOS. vaakre.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po p i et. Nuo 7 iki 8 vakare

509W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tel 502 S B,

I

i F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
• 414 Broadtcay, So. Boston, ila'ss.;
i Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. 

Tel. S. B. 1196-AV. |

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

Worcester, Mass.

(Paskelbimas)
NEKALTINK PARDAVĖJŲ!

“Influenza vėl dirba per
nykštes riaušes. Daugybė Tri- 
nerio Amerikinio Eliksiro iš 
Kartaus Vyno ir Trinerio An- 
gelica Bitter Tonic tapo pa
ruošta ir ne vienam pardavėjui 
pristigo tų vaistų. Mūs klijen- 
tai prisiuntė mums daug 
skundų, bet mes dirbame die
ną ir naktį, kad išpildyti vi
sus užsakymus, ir tikimės, jog 
visos vaistų krautuvės turės 
dabar pakaktinai jų. Trinerio 
Amerikinis Eliksiras iš Kar
taus Vyno yra nesulyginimas. 
Jis išvalo žarnas be skausmo 
ar kitokio nemalonaus simpto
mo, pataiso apetitą ir sudrū- 
tina visą sistemą. Trinerio An- 
geliea Bitter Tonic yra geras 
sustiprintojas ir energijos su
kėlėjas, ir todėl yra ne apkai- 
nuojamas pasveikstantiems. 
Nušalime, kostint gali pasiti
kėt Trinerio Kosulio malšin
toju, o gerklę skaudant, plauk 
Trinerio Antiputrinu. Kiek
vienoje vaistinėje visa tai gau
sit, tik būtinai reikalaukit Tri
nerio ir neimkit padirbiųl 
Josepr Triner Company, 1333- 
43 S. Ashland Avė., Chicago, 
ui.
(Copyrigth, 1919 by Joseph Triner Co.)

-

DYKAI
I

DYKAI

Kurie norite dalyvauti “Americanization and Eva- 
cuation” parodoje, kuri bus So. Boston’e Marcb 17, 
1920 po pietų, užsiregistruokite pas:

VINCĄ A. JENKINS (JANKAUSKĄ)
395 Broadway, Talbot Bldg. Room 3,

SOUTH BOSTON, MASS.

įmokėji- 
bile ko-

pardavi-

i
ii Tel. S. Boston 21014 ir 21013

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. 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.

8 MASTAI FILMŲ
ARBA 400 PAVEIKS
LŲ IR SU. VISAIS

REIKALINGAIS 
ĮRANKIAIS DĖL VA
RYMO MAŠINOS.

Iš 
m ės. 
toje,
ri būti 
savininkas negyvena jame ir ji
sai jam yra visai nereikalingas. 
Upė teka palei žemę, yra daug 
žuvų ir vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1900. su $300. 
mu arba išmainyti ant 
kio namo So. Bostone.

DAUGYBĖ 
ir kitų vietų turim ant
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui knogreičiausiai, o mes ap
žiūrėję duosime pasiulijimą 
ant pirmo atsiliepimo.

A. Ivaszkevicz, 
LITHUANIAN AGENCY; 
315 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

MOTERYS IR MERGINOS
Yra tai malonumas daryti raincoat’us ir kalio
šus ir taip-gi bus malonumas būti pašaukti dė
lei pasimatymo su mumis bile ryte kas-link ge-' 
ros progos, kurią mes turime atdarą dėl jūs. 
Atsišauk į

Cambridge, Mass.

.1
i

.1

AMERICAN RUBBER
Arti Kendall Sq.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

u

Tel. S. B. 1771

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

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

■— iFTVijl

PIRMOS KLESOS

UANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, stf nau

jų išradimų.
- Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos
’ Nuo 9 vai. ryta
■ iki 8 vai. vakare

Nedėliomls 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

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

Galima susikalbėti ir Uetaeisakai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

čia yra tikra judamųjų paveikslų mašina. JI yra pilnai palirbta iš 
metalo ir labai tvirta. Ji yra paprasta, katrų ir vaikas gali lengviai kė- 
rovot šita mašina parodo paveikslus grynai ir atskirai. Mes garantuo
jant 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 paran’ t mašina namuose vartoti, ir gali geriausia 
pavaišinti savo draugus ir visa

Kitos firmos parduoda šias 
čia mašiną tiktai už $44)5 LAI K 
sai už dyką 8 jardus filmų ir •. 
kius vartojamus prie mažino 
todėl nelaukdamas rašyk šiąn<l'<* 
20c. stampomis ar sidabrinį. Ii 
turim daug įvairių rūšių filmų 
kostumerių.

eimyną.
oašinas po $10.00. Mes parduodam tą pa- 

30 DIENŲ. Su mašina mea duodam vi- 
O paveikslų, prie to visus reikalingus Jran- 

Vėliaus 30 dienų mes pakelsim kainas.
n. nes rytoj bus jau pervėlu. Pasiųsk tik 
: įsius užmokėsi kada gausi mašiną. Mes 

r parduodam po 8a ant jardo, tiktai dėl

CHICAGO NOVELTY CO

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 
‘KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis
$2.00, pusei metų 
$1.00.

metams

“LAISVĖ” Krikčionių 
'Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune —- dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite: 
Lithuanian Sales

Corporation,
414 Broadway,

Boston 27, Mass.

__
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DĖL SERGANČIU ŽMONIŲ.
Ar nemisibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš lšegzaminuosiu 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 ypatlškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santlpiškus elektrikos Ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronlškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

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

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

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
rlausto gydytojam prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai l

ai suteiksiu patarimus dy- 
panaiklnsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge-

DAKTARAS MORONEY
BOSTON, MASS. 

nuo 10 JL 2 P.
673 WASHINGTON St, (arti Boyteton St) 
Ofiso t*L: noo 9 ▲. M. iki 8 P. M. Nedaliomis

B«n Phone IHckinmn 3VU5 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NedaBemis iki 4 noptttu. -t

JUS GALITE SULAIKYTI | 
PLAUKU SLINKIMĄ. I
Dermafuga anlalka plinka alinki- l| 

Ką, praialina plelikanaa, niežėjimą ’ 
odos galvos angina plaukus priduoda i 
ma jėmi reikalinga maiata. |

Derme tu u- p adarya kad Jtnč plas- 
kai bus tanku, ivefnns ir skaistus. į 
% Oda Jusi, raivo;. bus .yra. pleis- I 
kanc. iinyk- ant visados ir plaukai X 
nesiimta dm.: ana!

Reikale ja it pritinsime Jum pai- I 
ta suvis dyi ai {bandymui satnpala. S

Pristusk fe Oe. stampomis persiku 1 
tino IMu ra. si iibandymi dediuta I 
Damataro* Ir .roiiun.

ARGIL SPECIALT1ES CO
BOX 87. FH!l.AO«1.FHIA. rA žjj




