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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
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LIETUVOS VALDŽIA SU
TINKA IŠMAINYTI ANT 

PINIGŲ PAŠTO MAR
KES SIUNČIAMAS 

IŠ AMERIKOS.

vienus
500.000

Naujoj Anglijoj suareštuota 
1.000 raudonąją. Daugelis ją 
bus deportuoti. Išviso Ameri- 
ke komunistą suareštuota šio
mis dienomis 4.500.

Graikijos karalius Aleksan
dras susižeidė koją ir turės gu
lėti, kaip daktarai sako, išti
są mėnesį.

AVasliingtono valstijoj per 
spalio mėnesi nelaimingą at
sitikimi! buvo 1.712. Iš tą 20 
pasibaigė mirtimi.

Areštai.

U

) r

■» Į

impozitoris. Be 
Oponavęs “Rap- 
r ’
era kilę iš Švėn
as mokėjo lietu-

Suv. Valstiją valdžia per 
lapkričio mėnesį iš geležinke
lią nuostolią turėjo $64.500.- 
000.

Nesmagumai.

?dojc
• s
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Amerike milijonierią yra 20.- 
000. Per karę milijonieriais 
virto 12.000 asmeną.

MISIJOS NEPASISE-
KTMAI. j

Massachusetts valstijos or
ganizuoti darbininkai balsuoja 
ar dėtis prie naujai susitvėru
sios Darbo Partijos.

Chicago. — Šluotu dirbėjai 
visi susirašė į unija ir savaitės 
darbą 54 vai. sumažino iki 44, 
o algas pakėlė nuo $6 iki $7.40.

išlyga, 
kad būt perkama kitu daiktu, 
vra neteisėta.

Los Angeles. — Plumberiu 
unija išsikovojo 44 vai. darbo 
savaitę ir $8 dienoj.

Paaiškinimas.

Los Angeles, Cal. — Orga
nizuoti metalo darbininkai 
pradėjo pienuoti apie Įsteigi
mą kooperatyvišką krautuvią.

Žydą biuras Kieve skelbia, 
jog Ukrainoj laike pastarąją 
pogromą žydą užmušta 40.00, 
sužeista 200.000, o turtą iš
plėšta už $200.000.000.

50 miestą tyrinėta maisto 
pabrangimas. Susekta, jog lap
kričio m. maistas buvo bran
gesnis ant 2 nuoš., negu spalią 
m.

Gen. Persiiing sako, jog kuo
met jo alga buvo $137 mėne
syje, tai daugiau tuomet su
taupydavęs, negu bile kada, 
kai pradėjo gauti po daugiau.

M IŠ DARBININKŲ JUDĖJIMO

Amerikos Darbo Federacija 
pereitą lapkričio mėnesį turė
jo narių 4.056.768.

— Dr. Alseika laikęs pas-, _____
laiu.r.^^dįeną. .Apicj pialadelnhisu Pa,------

asmens ir tanios sveikata. |.;as Kano įįįjjno, jog cnk. ■ 

raus pardavimas su
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SUĖMĖ DAUG LIETUVIŲ
Po visą Ameriką prasidėjo 

gaudymas ir areštavimas bol
ševiką, komunistą, anarcms- 
tų ir kitokią raudonąją. Wa- 
shingtono valdžia išdavė 4.000 
warantą. Iš viso jau sugaudy
ta 2720.

Naujojoj Anglijoj suareš
tuotieji sugebenti Bostonan ir 
uždaryti ant Deer salos.

Tarpe suareštuotąjį} yra 
daug lietuvią. IVorcestfryje 
suimtas Gabrielius Kybą, ‘A- 
merikos Lietuvio ’ lainotaipys- 
tas. Dėl tos priežasties buvo 
krata ir “Amerikos Lietuvy
je.” Bet Nashuoj, N. II., tai 
daugiausia lietuvią bolševiką 
pagauta. Paimti Senkus Jo- 
sepli, Žemaitis Antonio, Ku- 
balis Joseph, Gavidis Jack, 
Pankauskas Stanislaus, Karso- 
nas Joras (gal Jaras, gal Jo
nas). Viavuzickas Jonas, Zui- 
ka Franas, Vlckis Andrius, 
Žukauskas Franas. Karsonas 
Jonas. Tokios pavardės ir 
vardai rasta surašė suareštuo
tąją ir išrodo, jog tai lietu
viai.

Kituose miestuose i r-gi daug 
lietuvią pakliuvo.

ČESNULIO IR MASTAUS- 
KO KLAUSIMU.

Mūsą atsišaukime į Ameri
kos Lietuvius katalikus tapo 
paminėti dvieju žmonią Ame
rikos lietuvią kataliką veikė
ją Mastausko ir Česnulio pa
vardės. Tai sukėlė Amerikos 
lietuvią katalikiškosios visuo
menės tarpe neaiškumą. Kad 
nedaleisti daryti netinkami} iš
vadą, o padarytas anuliuoti, 
randame reikalingu pridėti sa
vo pastabu.

Gg. Česnulio ir Mastausko 
veikimas Paryžiuje, kaipo A- 
merikos Lietuvią atstovą, iš
šaukė socialistą spaudoj — 
Lietuvoje ir Amerikoj (bene 
‘ ‘ Sandaroj ’ ’) daug triukšmo. 
Jiems užmetinėjo, būk jie sto
vi už Lietuvos liniją su Lenki
ja. Ir iš to darė išvadą, kad 
ir Lietuvos Krikščionys demo- 
1

ORGANAS AMERIKOS 
lETUVIŲ r. k. šv. 
UOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
=
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LIETUVIU EGZEKUTYVIS 
KOMITETAS.

(Lietuvos Astovybė Ame
rikoje). ,
Gruodžio 31, 1919. 

Pranešimas.
Šiomis dienomis gavom kab

legramuotą pranešimą nuo p. 
B. K. Balučio iš Paryžiaus ku
riame sako, kad ‘‘Francijos 
valdžia ofieiialiai pripažino 
Lietuviu Legaciją Paryžiuje 
su diplomatinėm ir konsulata- 
rinėm teisėm. Visas delegaci
jos darbas Paryžiuje yra už
baigtas. Paskutinis laivas sū 
lokomotyvais, ginklais amuni
cija ir visais belaisviais išsiųs
tas. Vokiečiai išsikraustė iš 
Lietuvos palikdami karišką ir 
geležinkelią materialą, bet pa
darė didelius nuostolius gy
ventojam. T.enkai užėmė Pu
nia ir elgiasi agresiviai. Vis
kas bus gerai jeigu tik prisią- 
sit pinigą.”

Ankščiau esam sužinoję kad 
Lietuvos Valstijos atstovu Pa
ryžiuje tapo paskirtas gerb. 
Lubič Miloš.

Pastaruoj i laiku Lietuvos 
klausymas tapo gyvu reikalu 
ir Suv. Valstijose. Iš semi-o- 
fieialią šaltinią mums praneša 
būk “neužilgo galim tikėtis 
labai prielankią ir džiuginan
čią naujieną apie Lietuvos pri
pažinimo klausymą nuo Suv. 
Valst. valdžios.” Yra taip-gi 
rengiama, su žinia valstijos 
departmento, prezentacija Lie
tuvos reikalavimu prieš Suv. 
Valst. senatą. Visi šie apsi
reiškimai nurodo svarbą reika
lingumą kad mūsą visos kolo
nijos ir organizacijos ir vėl 
pasistengtą daryti spaudimą 
ant savąją senatorią ir repre- 
sentatyvą išnešant kur tik ga
lima, organizaciją, susirinki
muose, mass-mitinguose, pra
kalbose ir tt. tinkamas rezoliu
cijas reikalaujant nuo Suv. 
Valst. pripažinimo Lietuvos 
Neprigulmybės. Dabar situaci
ja yra ypatingai prielanki mū
są reikalams ir tokios rezoliu
cijos turės aiškiai neabejotinas 
pasekmes.

Lietuvią Egzekutyvis K-tas 
per M. J. Vinikas.

ratai tai padarysią.
* -I •Ar Česniais su Mastausku y- i 

ra krikščionys demokratai mes j 
nežinome. Mes juos žinome j 
tik kaipo kataliką veikėjus. 
Kiekvieno kataliko veikėjo ge
ras vardas mums labai bran
gus. Tai ir tuos socialistą į 
šmeižtus pro ausis praleisti ne-; 
galėjom. Kreipėmės . į atatin-j 
karną vietą tuo klausiniu in- j 
formaciją ir ją gavom. Iš ją ! 
paaiškėjo, kad .Cesnulis su Ma- ■ 
štauskū niekad už uniją su Ien- Į 
kais nestovėjo. Tuo pasirem- ! 
darni mes juos visur teisinėm Į 
ir gyhėm. Neturėdami oficia-, 
liu žinią apie visą ju veikimą,; 
į daugelį užmetimą negalėjom! 
atsakyti. Dėl ta priversti bu
vom ją veikimą vadinti neži
nomu. Mūsą atsišaukime vie- 

nežinomas pavartota nesu
prantamas. Bet dabar turime 
žinią iš oficialio asmens. Da
vė ją Užsienią Reikalą Minis
terijos Vedėjas p. Klimas. Su
lig jo pranešimo nei Cesnulis, 
nei Mastauskas niekad oficia
liai už uniją su lenkais nesto
vėję ir Lietuvos delegacijai 
prie Taikos Konferencijos Pa
ryžiuje buvę naudingi darbi
ninkai-bendradarbiai. Tą klau
simą dabar iškelsime ir savo 
spaudoj. Tikimės tuomi tas 
klausimas bus užbaigtas. 
(Pasirašyta)

M. Krupavičius,
L. Kr. Demokratą Partijos 

Pirmininkas.
Originalui atatinka

L. Avižienius,
L. Kr. Dem. Partijos Sekre

torius. ..
Kaunas, 

Gruodžio 5 d. 1919 m.

POLITIKOS ŽINIOS.
Atsilankęs Kaune gruodžio 

4-6 dieną Amerikos pasiunti
nys Baltijos valstybėms J. A. 
G adė apsigyvens Rygoje ir iš 
ten lankys Revelį ir Kauną. 
Lietuvos Vyriausybei p. J. A. 
G adė pareiškė pageidavimą, 
kad priskirtą prie Amerikos 
pasiuntinio ryšiui karininką 
arba diplomatinį atstovą, kurs 
informuotą apie visus eina
muosius atsitikimus ir teiktą 
visas žinias, paliečiančias Lie
tuvą ir žinotinas Amerikos vi
suomenei ar Vyriausybei.

Drauge su p. Gąde yra atva
žiavęs Kaunan Amerikos Rau
donojo Kryžiaus atstovas, kurs 
nori netrukus Lietuvoje įsteig
ti Amerikos Raudonąjį Kry
žių.
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L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metam, s

yra pačiu Prū- 
Įkurtas “Lietuvią 

tarpininkauti 
r Lietuvos.
•olas Niesselis 
XII: Vokiečiu

Jimas pėščio- 
jažintas oficialiai 

delegacijos tik gruo- 
}; vokiečiu dele- 
nežinanti nei ku- 
•• kokiais keliais 

divizija pėsčiomis 

Generolas Eber- 
atsisakė pranešti tos 
ėjimo planą ir krypti 

ją išėjus tik i tre-

džio b < 
racija s 
riuo tik 
geležinė 
traukiasi.
liardt’as 
divizijos eji 
ir pr’puažino 
č-ią dieną po išėjimo. Vokiečiu 
delegacijai pareikšta, kad vi
sa atsakomybe už to žygio pa
sekmes krinta ant generolo E- 
berhardto, dėl to, kad jis ne- 

; davęs santarvininkams kon
troliuoti. Karaliaučiaus gene
ralinis štabas gerai apie .visa 

Į tai žinojo, nes jau prieš kele- 
itą dienu yra davęs įsakymą 
priruošti geležinės divizijos 
kareiviams butą Klaipėdos — 
Heidekrugo apylinkėse, nepra
nešus apie tai išanksto nei ad
mirolui Hopman’ui, nei santa- 
rininku misijai.

Geležinkelią medžiaga pra
dėta atidavinėti lietuviams 
gruodžio 6 d. Ligi tos dienos 
pietą išviso buvo praėję kon
trolės žiniomis per Tilžę: 1171 
aficieris, 15.000 kareivią, ją 
tarpe 1.822 sužeisti.

— Gruodžio 8 d. rytą lietu
vią kariuomenė užėmė Šiau
lius. Rasta 50 vagoną, trauki
nys šovinią bei šautuvą ir dau
giau kitos karo medžiagos.

— Lenką legioninkai veržė
si pirmyn ties Kalvarija, 
lietuvią greit išvyti atgal 
demarkacijos linijos .

(Kauno “Laisvė.“)

(Žiūr. ‘|N. Liet.” 107 
Vyšniajo dvarą mediei- 

r Varšuvos uni- 
is Edmundas K. 
i p pavyzdingai, 
pylinkėj. Ypač 

.___ ^s darbininkams
butus. Mirdamas, 150.000 
užrašė Vilniaus Gydytpjij 
Draugijai lenką gydytoją naš
lėms ir našlaičiams.

Velionis visa širdimi mylė
jęs Lietuvą, svajojęs čia apsi
gyventi. Stebes tik, kad jis 
nežinojo, jog Sventėną ap. gy
vena ir lietuvią ir užrašuose 
tuos aplenkia.

— Žydu poRteknika Vilniuj 
4 kursai inženęriams, mekani- 
kams, elektroteknikams, sta- 

■ ytojams rengti. Žydu aukšto
ji mokykla kilusi dėl susida
riusiu politikos santvkią Lie
tuvoj.

Jau užsirašę 60 studentą iš 
paties Vilniaus. Mokestis me
tams 250 r. Kaip gaus leidi
mą ir kuria kalba mokys, dar 
nežinia.

— Dr. Alseika laikęs pas-

asmens ir tautos sveikatą.”

— Vilniaus kainos lapkr. 18 
d. grietinės kvortai 12-14 rb.. 
sviesto svarui 22-23 rb., dešim
čiai kiaušiniu 13-15 rb.. žąsiai, 
kalakutui 80-85 rb.. vištai 20- 
30 rb.. paršeliui 100 rb.. jautie
nos svarui 7-8 rb.. avienos 6-7 
rb., jaučio tanką 16 rb., kiau
lienos 8-10 rb., lašiniu 16-18 
rb., kvietiniu miltu sv. 8 rb. 
(pūdui 300 rb.), pupelių 7 rb.. 
žirniu 4 rb., pupą 4 rb., obuo
liu pūdui 45-55 rb., druskos 
svarui 2 rb. 50 k. (pūdui 85 
rb.). žibalo 2 rb. 50 k., cukraus 
miltelinio sv. 16 rb., šmotelnio 
33 rb., žvakių sv. 7 r. (pūd. 270 
r.), malką vežimėliui, vienkin- 
kiui 160-180 rb., arba 18-20 rb. 
pusei (skelto) rąstelio 8 coliu. 
Vienam kartui pasikūrenti 
krosnį atsieina 6-7 rb. ir vis 
mažiau medžią begaunama. 
Nebeatveža sodiečiai.

Siąskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

Šis KALENDORIUS pa* 
puoštas puikiais iš Lietuvos 
atvežtais paveikslais, naudin
gais straipsniais, eilėmis, mar
gumynais ir tt

“Darbininku,”
244 W. Broadway,

Sau Boitaa, Mmk.

VILNIAUS KRONIKA.
— Kandidatai Vilniaus Uni

versiteto studentais, kvočiami 
iš lenką kalbos, “ar tiek mo
ka lenkiškai, kad galėtą daly
vauti moksle,” išlaikę 38, ne
išlaikę 12.

Universitas, kuriam teikia
ma matūors pažymėjimai, dar 
sprendžia, a rmatūristas epr- 
keliamas į aukštesnę klasę, ar 
ne. Destis, imasi ne aukšto
sios mokyklos darbo. Kas ne
tesės klausyti pamoką, tas ir 
savaime neis klausyti.

— Vilniaus Mokslo Draugi
ja (lenką) gauna visą knygy
ną tuojau mirusio Edmundo 
Karlavičiaus, kurs buvo sū
nus žinomo filologo ir folklo
risto Jono Karlavičiaus. O 
Varšuva gaunanti nemaža pa
likimą mokslo darbams. Ant
ras Jono sūnus, - Mečislovas, 
žuvę* Tatruos, buvo žymus

Tyrinėjimai parodo, jog Bal- 
timorėj iš 728 aplankytą vai
ką tarp 2 ir 7 metą amžiaus 
vos 29 nuoš. tegauna šviežaus 
pieno. Washingtone pusė ap
lankytu vaiką negauna švie
žaus pieno. I)r. Emerson, vai
ku reikalus tyrinėjęs, sako, 
jog Amerike trečdalis Ameri
kos vaiku negauna atsakan
čio valgio.

Varšavoj veik per 
metus' pasididino ant 
gyventoju. Į tą miestą suplau
kė daugiausia biednuomenė ir 
ju padėtis dėl nedarbo ir na
mu stokos yra baisi.

New Yorko ir apielinkių ko- 
: legiju ir universitetą profeso
riai susiorganizavo ir prisidėjo 

hirie Amerikos Darbo Federa- 
’cijos. Tai jau trečia panaši li
nija.

Philadelphia, Pa. — Saldai
niu dirbtuvėse dirba 3.415 dar- 
liininkią. Darbo Departamen- 

■ to tyrinėjimai atrado, jog ju 
i algos permenkos dėl pragyve- 
I nimo.
j

.jimo Lietuvos Pašto markią iri 
ją išmainymo Lietuvoje ant pi- 
uiigii. — Lietuvos valdžia su- 
jtinka markutės Lietuvoje bus. 
apmokamos iždinėse. Platės-, 
nės žinios bus suteiktos paštu. 
Pasirašo, Ministeris Pirminin
kas, Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministeris, Galva
nauskas.

Amerikos Lietuviu visuome
nė yra dar kartą raginama 
pilniausiai pasinaudoti šiąja 
vienatinei užtikrinta proga 
suteikti piniginę pagelba sa- 
viemsiems Lietuvoje.ir atnešti 
naudą sau ir Lietuvos Valsti
jai. Kitokis būdas siuntimo 
pinigą į Lietuvą iki šiol, ne
žiūrint ant įvairią pagarsini
mą, nėra užtikrintas ir yra 
gryna spekuliacija.

Pinigai surinkti pardavinė
jant markutes, kaip jau buvo 
pranešta,bus siunčiami į Lietu
vą per kurjerus ir bus nadoja- 
mi tiktai padengimui išmokė
jimu už markutes, kaštą kelio
nės karjeram ir apmokėjimui 
operatyvią kaštą. Likusieji pi
nigai bus sunaudoti išimtinai 
valstijos reikalams, kaip tai

i nin ištaigi} Amerikoje. Tiktai 
I dešimtas nuošimtis pasiliks 
padengimui pardavinėjimo iš- 

, kaŠčią abieją Fondą. Atsi- 
j žvelgiant Į daugeriopą tikslą 
pardavinėjimo šią markučią 
aukštumas ją- kurso yra laiko
mas pilnai pateisinamu.

Markutės yra pardavinėjamos 
po direktyva abieją Fondą, 
per ją skyrius, per laikraščią 
redakcijas ir per specialel pa
skirtus agentus per Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą ir Tau
tos Fondą. Jos bus pardavinė
jamos tiktai iki kovo 30 d., o 
bus išmainomos ant pinigą 
Lietuvoje iki Liepos 1 d., 1920.

Lietuvią Egzek. Komitetas. 
(Lietuvos Atst. Amerikoje) 

M J. Vinikas, Pirm.

Lietuvos Valstybės misijos 
veikmas Bostone pirmą dieną, 
kaip jau minėta pavyko gerai. 
Tai buvo oficialaus priėmime 
diena. Ant rytojaus laisvieji 
Nuteriotos Lietuvos Draugą 
komiteto nariai paėmė misiją 
savo globon ir monopolizavo 
ją. Per tai įvyko šitokie da- 

i lykai.
Seredoje po pietą buvo su- 

; tarta pasimatyti su direkto- 
: riais National Shawmut ban
ko, kurs yra didžiausias Nau
jojoj Anglijoj ir vienas di
džiausią Suvienytose Valstijo
je. Tą dieną vienas “nnterio- 
tas draugas“ nusivežė misiją 
nietą. Atėjo Jąikas, kada mi
sija turi būti banke, o jos nė
ra. Adv. Kalinauskas iš ban
ko telefonuoja, kad banko di
rektoriai laukia misijos. Ga
vo atsakymą, jog dar dasiva- 

: re tik iki pusės pietą ir tepa- 
laukią direktoriai. Bet didžio 
banko direktoriai ne piemenys, 
kiekvieno laikas brangus, dar 
palauke tri? bertainius valan
dos išsiskirstė. Pėtnyčioj mi
sija turėjo vykti Montellon. To 

i miesto veikėjai sujudino visą 
miestą ir surengė oficialu pri- 

• ėmimą. Pavakariaisųyafendojep— 
kada traukinis su misija turė- 

atvykti, tai prie stoties bu
vo miesto majoras, policijos 
viršininkai, laikraščiu repor
teriai ir tūkstantinė lietuvią 
minia, su vėliavomis, su pri
rengtais misijai automobiliais, 
su gražiausiu gėlių bukietu ir 
kitokiais prisirengimais. At- 
pvškėjo traukinys. Su intem- 
tais nervais visi laukia lauk
tos misijos. Jos nėra. Kas at
sitiko? Ugi keli laisvieji “nu- 
terioti draugai” nusivedė mi
siją pas tūlos rūšies žmones, 
kuriu moterys nešioja trumpus 
plaukus ir trumpus sijonus, o 
vyrai plačias kelines ir ilgus 
plaukus. Ten arbata begeriant 
ar ką kitą bedarant, trauki
nys be misijos nupyškėjo. Po 
to misija automobiliu nuvažia
vo į Montello.

Nors Montelliečiai buvo 
skaudžiai apvilti ir gėdą turi 
kęsti nuo miesto viršininką, 
bet nenusigręžė nuo Lietuvos. 
Per prakalbas tą vakarą užsi
rašė boną už $15.000.

Buvo ir daugiau negeistiną 
dalyką įvykę per “nuteriotą 
draugą” misijos monopoliza
vimą, bet buvo tik tarp saviš- 
K’y. Apie tai galima (bent 
šiuo tarpu) patylėti.

Anglijos bravaminkai susi
rūpinę veikimu amerikono 
Wm. Johnsono, kurs ten veda 
smarkią agitaciją už prohibi- 
ciją. Johnson yra vienas stam
biausią Amerikos prohibicijo- 
nistą.

PIRK BONU BUS 
LIETUVAI DUONOS.

Šiomis dienomis Lietuvią 
Egzekutyvis Komitetas (Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje) 
gavo iš Kauno nuo Lietuvos 
Valdžios kablegramuotą pra
nešimą, kad: Su išdėstytu raš- užlaikymui Lietuvos Militarės 
tišku pasiūlymu Lapkr. 28 die-i Misijos, Amerikoniškos Briga- 
nos, reikale sąlygą pardavinė- dos ir kitą reikalingą valstiji-

Iš Maskvos bevieliu telegra
fu pranešama, jog gen. Deni- 
kin esąs nuverstas ir jo vieton 
stojo organizacija “Vozgrož- 
denije Rossii” su gen. Roma* 
novski priešakyje. Gen. Deni- 
kin veikė prieš bolševikus Pie
tinėj Rusijoj.
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matyt, Lietuvos vyriausybė 
juo tebpasitild, kad jis teb- 
veda valstybinį darbą. Štai 
atėjo Kauno “Vienybė” ir 
besąs pasikalbėjimas su Y- 
thi apie “Mūsų užsienio ir 
vidaus reikalus.” Intervie- 
weris gan prielankiai atsi
liepia apie Yčą. Matyt Y- 
čas nieko baisaus nėra pada
ręs. Todėl kol nėra aiškių 
prirodymų,kol Lietuvos val
džia kuriuo pasitiki, tuomi 
ir mes turime pasitikėti, o 
ypač nekelti dėl jų ergelių.

IŠ L.
LOS

LAISVĖS PASKO- 
CENTRO RAŠTI

NĖS.
dvi savaitės suvirš

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

KAD PASKOLA NUSI
SEKTŲ.

Dabar Amerikos lietuviai 
privalo viską atidėję šalin, 
metę visokius visuomeniš
kus darbus, imtis sukėlimo 
Lietuvos paskolos. Tų svar
bų ir būtįną darbą atlikę, 
imsimės savo darbų. Pasko
los darbą reikia greit atlik
ti dėlto kad Lietuvai tuč 
tuojau reikalingi pinigai ir 
kad visur paskolos į trumpą 
laiką užtraukiamos. Ame
rikos paskolos buvo užtrau
kiamos per 4 ir 3 savaites.

Kad paskola sektūsi ir 
greit būtų atlikta, tai reikia, 
kad tuoj visose kolonijose 
susitvertų paskolos platini
mo stotys, susineštų su cen
tru ir gavę ingaliojimus ir 
kvitas tuoj imtųsi darbo.

Lietuvos Laisvės Pasko
los Centro Komitetas nori, 
kad kiekvienoj kolonijoj bū
tų tik po vieną stotį. Bet ži
nant mūsų tarpsrovinę ne
santaiką, tai sunku tikėtis, 
kad visur susitvertų tarp- 
sroviniai Paskolos Platini
mo stotis. Todėl Centras, 
norėdamas, kad trukdymų 
nebūtų, privalo teikti po du 
ingaliojimu kolonijoms. Tik 
vienos išlygos čia tereikia: 
kad stotis susidarytų iš pa- 
sitikėtinų asmenų.

Jau 
prabėgo kaip likosi paskelb
ta Lietuvos Laisvės Pasko
la. Iki šiol dar susiorgani
zavo kolonijose labai mažai 
stočių, o laikas nelaukia.

Centralis Lietuvos Pasko
los ofisas jau baigiamas or
ganizuoti, jau dirba keletas 
merginų-stenografių, agita
cijos vedėjas ir tuojau pra
sidės suktis visa mašinerija.

Atkreipiame dar kartų vi
suomenės atydą į tų faktų, 
kad šios paskolos pasekmių- 
gumas padarys pasekmin- 
gumą mūs viso darbo.

Kur tik susiorganizavo 
stotis, tuojaus jų. sekreto
riai praneškite centran.Pra- 
neškite kiek subskribcijų 
knygučių tai stočiai reikia. 
Mes knygutes ir visokias in
formacijas tuojaus išsiųsim.

Laikas nelaukia, tik pasi
skubinkime darbų.

. L. Paskolos Raštine.

igę tam pliovotojui prakalbas 
Lietuvių salėj, bet majoras 
Gleason gavo kelis laiškus su 
parašais, nurodant, kad tai y- 
ra šlykščiaburnis’ir jam never
ta leisti kalbėti. Majoras už
draudė.

Rep.

PRANEŠIMAS LIETUVIAM 
APIE SUVIENYTŲ VAL

STIJŲ SURAŠĄ 
(CENZĄ).

NEIŠTIKIMYBĖ IR NE
PASITENKINIMAS.
Iš dvylikos Išganytojo a- 

paštalų atsirado išdavikas. 
Išdavikų visur ir visuomet 
atsiranda. Neprivalome ste
bėtis, o dar mažiau nusimin
ti, kad tarpe Lietuvos vei
kėjų pasirodė vienas kitas 
išdavikas. Gabrio neištiki
mybė visiems aiški pasida
rė, kuomet jo rašytas Kap
sukui laiškas buvo paskelb
tas laikraščiuose. Kapsukas 
su savo pasekėjais pasirodė 
atvirais neprigulmingos 
Lietuvos neprieteliais. Ne
ištikimybės dėmė mesta ant 
Bartuškos, Olšausko, Mas- 
tausko, YČo, Naruševičiaus 
ir Valdemaro. Prieš pir
muosius tris liberalai vedė 
ir veda batalijas. Apie ant
rus tris liberalai tyli arba 
gina. Bet štai paaiški, jog 
Olšauskas veikia Lietuvoje 
ir Lietuvos valdžios nekliu
domas. Bartuška, atvykęs 
Amerikon paskelbė, jog ne
buvo kliudomas Lietuvos 
valdžios ir Lietuvos Valsty
bės pasportu atvyko Ameri
kon.

Nei vienas iš jųdviejų ne
pasirodė esą neprigulmin- 
^os Lietuvos priešais. Fak
tiško prirodymo nėra nei 
prieš Mastauską. Nors li
beralai ir sandariečiai neiš
tikimybę prikaišioja, skan
dalus kelia, bet faktų prieš 
jį neparodė, nepaskelbė jų 
ir atakusi Lietuvos Valsty
bės misija nieko nepaskelbė 
r ries jį. Na, o kas geriau

Ii žinoti apie bi kurio vei- 
jo. neištikimybę, kaip Lie
pos valdžia. Todėl tie, ku- 
: alasus kelia dėl Mastaus- 
, išnešinėja prieš jį rezo-

IU s, bereikalingai dras- 
erzina lietuvių visuo- 
Alasus ir ermyderius 
prisidengę neprigul- 

s Lietuvos geroves 
te, bet tuomi jie džiu- 
ik mūsų neprietelius.
o, būk Yčas siuntęs 
k.: ; K •. k ' ■

Keturioliktas dešimtmetinis 
surašąs (cenzas)gyventojų Su
vienytų Valstijų prasidės sau
sio 2 dieną 1920 metuose.

Pagal Suvienytų Valstijų 
Konstituciją, surašąs (cenzas) 
yra daromas kas dešimts me
tų su tikslu gavimo informaci
jos kas link skaitliaus, tautys
tės, užsiėmimo, išauklėjimo, 
(mokslo) ir socialio ir ekono
minio padėjimo visų gyvento
jų šios šalies. Ši informacija 
yra renkama cenzo surašinėto
jų (Census Enumerators), ku
rie eina iš namų į namus klau
sdami kiekvienos ypatos apie 
jų amžį, vietą gimimo, užsiė
mimą, pilietystę, nuosavybę, 
ūkėsvstės popieras ir tt. Tei
sės reikalauja nuo Cenzo sura
šinėtojų klausti apie visus 
šiuos dalykus, ir yra reikalau
jama nuo kiekvienos ypatos 
duoti atsakymus teisingai ir 
pilnai. Niekas neprivalo bijo
ti atsakyti. Informacija taip 
surinkta niekad nebus naudo
jama kieno nors skriaudai ar 
kenkimui, ir joki vardai nie
kad nebus paskelbti.

Yra ypatingai svarbu kad 
lietuviai arba ypatos lietuviš
ko paėjimo užsirašytų save lie
tuviais. Jeigu užtektinai di
delis skaitlius paduos Lietuvą 
kaipo šalį jų paėjimo, jų tėvų 
gimimo arba paduos Lietuvių 
kalbą kaipo jų prigimtą liežu
vį, tai surašė bus padaryta at
skira klasifikacija lietuvių. 
Bet jeigu tiktai mažas skait
lius lietuvių užsirašys lietu
viais, tuomet atskiro lietuvių 
skyriaus nebus, -bet lietuviai 
bus sugrupuoti su kokia nors 
kita tauta.

Todėl Visi lietviai, Ameri
kos piliečiai ir nepiliečiai, yra 
raginami pagelbėti cenzo su
rašinėtojam, duodant pilnus ir 
atsargius atsakymus ant visų 
klausymų ir jokiu būdu neuž
mirštant užrašyti savę ir savo 
gimines bei pažįstamus kaipo 
lietuvius. Tą darant jūs pa- 
gelbėsit padaryti šį surašą pa
sisekimu dėl Amerikos ir nau
da dėl Lietuvos.

Šis pranešimas tapo prireng
tas pagal prašymą gerb. amT 
Rodgers, Director of the Cen
sus.

Liet Egzekutyvis Komitetas 
(Lietuvos Atst Amerikoj) 
(Pasirašo)
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berašyti ir kalbėti. Ką jau jis 
pasakė, tai kai kalte įkalė. 
Jam kalbant apie dabartinę 
Lietuvos valdžią, jos kariuo
menę, jos tvarką bei vargus, 
jauties rodos visą tai matai sa
vo akimis. Žodžiu, gerb. kun. 
J. Žilius sužavėjo publiką.
- Bonų komisija buvo “bizi”, 
nes nespėjo užrašinėti: vieni 
cash moka, kiti S. V. bonus 
duoda, bet visi tuojaus užmo
ka, niekas neima ant išmokes- 
čio; jei kas neturėjo visų, tai 
paketino užbaigti kogreičiau- 
sia. Kiek sužinojau, tai tą 
dieną parduota L. bonų suvirš 
už $12.000.00.

Viskam užsibaigus, New- 
arko veikėjai parengė sve
čiams vakarienę “Robert 
Ireat hotelyje,” kur dalyvavo 
suvirš 40 ypatų. Po vakarie
nei nueita į atskirą kambarį 
(saliukę), kur buvo bendri 
pasikalbėjimai, bei išsireiški
mai minčių vienų link kitų, 
teikiami komplimentai kaip 
misijos nariams, taip šie atgal 
neivarkiečiams ir tt.

Iš visų ten išreikštų minčių, 
pažymėtina, būtent p. A. Rad
zevičiaus, vietos vargonininko, 
kuris pasakė: “Tegul dar
buojasi Lietuvos valdžia bei 
dailininkai dailės srityje ir jei 
tam trūksta lėšų, lai atsišau
kia į mus amerikiečius, mes su
dėsim kiek reikiant ir įsteigki- 
te konservatoriją Kaune arba 
Vilniuje, o aš prižadu į ją pa
dirbdinti savo darbo puikiau
sius, vėliausios mados vargo
nus.”

Visi svečiai širdingai priėmė 
p. Radzevičiaus pažadėtą do
vaną būsimai Lietuvos konser
vatorijai gausiu delnų plojimu, 
pasitikėdama jogei žodis sto
sis kūnu. Vakarėlis užsibaigė 
apie 12 vai. ir visi pilni ener
gijos išsiskirstėme gražiai atsi
sveikinę.

V

vyste p. L. Krampo sudainavo 
keletą gražių dainelių: “Pa- 
buskim,” “Gieda ryliuoja,” 
“Kur namas mūs” ir “Vaka
rinė daina.” Dainos išėjo la
bai puikiai. Ant galo sudai
nuota himnas ir tuomi progra
mas užsibaigė., Griežė Lietu
vos Sūnų Benas. Publikos bu
vo pilnutė svetainė—apie 700 
žmonių.

Lošė “Šv. Agnetė” ir porą 
farsų, taip-gi su dainomis. 
Viskas nusisekė kopuikian- 
siai. Publikos buvo prisirin
kę tiek, kad ne tik nebuvo 
kur sėstis, bet ankšta ir sto
vėti. Jaunųjų mergaičių cho
rą (sodalite) suorganizavo 
pats klebonas. Dabar pasek
mingai gyvuoj ir veikia.

Didžiųjų choras ir-gi pažan
gą daro. Nors nekurios užmi
gusios kolonijos'jį norėjo pa
niekinti, bet šiandien nagus 
nusvilo.

Pastaruoju laiku Mahano- 
jaus šv. Juozapo par. choras, 
kuris užima pirmą vietą šioje 
apielinkėje savo skaitlingumu, 
daruštumu bei pažanga, pa
kvietė Girardvillės jaunimą 
parap. chorą) susidraugauti ir 
vieni antriems pagelbėti pra
mogų rengime. Mūsų choras 
su pagarba priėmė ir pasvei
kino Mahanojaus chorą, 
susibendravimo štai pasekm 
Mahanojaus choras 
programą 18 d. sausio 1920 m. 
Girardvillėje, o Girardvillės 
choras apsiėmė jiems išpildyti 
piogramą 1 d. vasario. Šis 
susibendravimas turi ir kito
kių ypatybių, kurios yra nau
dingos tautai, .bažnyčiai ir 
jaunimo pažangai.

Dabar Girardvillės jaunimas 
su nekantrumu laukia mahano- 
jiečių.

Lietuvys.
AMSTERDAM, N. Y.

Čionai pirmą dieną Kalėdų 
buvo Lietuvių Kliubo vakarė
lis. Svečių buvo daug . Pir
miausia atidarė susirinkimą p. 
A. Lukšys. Padainavo Bažny
tinis choras Lietuvos himną 
po vadovyste p. S. Rakausko. 

Į Po tam A. Kubilius pakalbė- 
į jo apie tautos reikalus. Po tam 
i buvo dialogas “Eglė.” Atli
ko M. Lukauckaitė ir R. Jur- 
kūniukė.

Po tam EI. Rakauskaitė pa
dainavo porą dainelių. Sekė 
monologas apie keričių ir jo 
push J. Sinkevičiaus ir choras 
dainavo. Kalbėjo J. Gaske a- 
pie Lietuvos padėjimą. Po to 
sekė žaislai.

GARDNER, MASS.
Areštavo lenkbemį—Lietuvos 

bajorą už platinimą bolše
vizmo tarp lietuvių.

28 d. gruodžio, nedėlios va
kare policija areštavo tūlą pro
pagandistą arba kalbėtoją Al
fredą Karalių iš Cleveland už 
bolševikiškos, anti-amerikoniš- 
kos ir anti-lietuviškos propo- 
gandos varymą tarp lietuvių. 
28 d. gruodžio kokie tai slap
ti propogandistai sušaukė lie
tuvių susirinkimą. Prieš susi
rinkimą išnešiojo apgarsini
mus, kad bus toje dienoje pra
kalbos, bet kas kalbės ir keno 
tos prakalbos nebuvo minėta, 
tiktai publikai suėjos. Vaitie
kus pranešė, kad šias prakal
bas surengė “vietinė lietuvių
komunistų kuopa. ’ ’ Kalbėto- Į 
jas esąs A. Karalius iš Chica
gos. Prieš prakalbas privatiš- 
kai arba ypatiškai bolševikai 
garsino, būk tai prakalbos 
rengiamos katalikų ir kalbėto
jas būsiąs Vaškas. Toksai ap
sireiškimas daug publikos su
traukė.

Kalbėtojui pasirodžius ant 
estrados, tuojaus buvo supras
ta ką kalbėtojas kalbės. Jisai 
ragino visus prie socialios re
voliucijos, dėtis kogreičiausia 
prie bolševikų. Išniekino A- 
meirkos mokyklas, išgyrė Ru
siją ir liepė visur kur skelbti 
bolševizmą. Kas svarbiausia, 
tai išniekino lietuviškas bend
roves.

Alfredas Karalius kaipo ba
joras, kadir bolševikas (gal 
tiktai už pinigus kad diskredi
tuoti lietuvius), bet didis lenk 
barnis. A. Karaliaus žodžiai: 
“Lietuviai senovėje buvo žvė
rys ir lenkai lietuvius padarė 
žmonėmis. Dabar lenkai ir sa
ko, kad jūs mums turite pri
klausyti dėlto, kad mes jus iš 
gyvulių padalėme civilizuotais 
žmonėmis.”

Daugiau Karalius sakė: 
“Lietuviai šiandiena auklėja 
miltarizmą ir rengiasi prie 
karės su lenkais. Juokus daro 
iš to tiktai, nes lenkų yra 12 
milijonų, o lietuvių tik trys 
milijonai ir dėlto lietuviai nie
kados negalės sumušti lenkų.” 

Dar daugiau, susirietęs šau
kė: “Nereikia Lietuvos, nerei
kia nei lietuviškų įstatymų ir 
nei lietuviškų kazokų. Skaudi 
nagaika kiekvieno, bile kokio 
kazoko: ar lietuviško arba ir jam Kryžiui, 
nelietuviško. ’ ’

Susirinkime buvo civiliai 
atėjęs lietuvis policistas Jonas 
Družinskas. Kalbėtojui tokią 
anti-lietuvišką ir anti-ameri- 
konišką deskriditaciją beva
rant, J. Družinskas išėjęs kitą 
policistą pasiėmė ir sugrįžę 
Alfredą Karalių areštavo. Kal
bėtojas per naktį turėjo tupėti 
kalėjime, tik rytojaus Gardne- 
rės bolševikai vos-ne-vos susi- 
krapštė 2.000 dolerių ir užsta
tė paranką. Teismas bus 9 
sausio.

Alfredas Karalius yra bro
liu Chieagos Dr. Karaliaus. 
Pastarasis 1918 m. buvo lenkų

i

Svečias.

TRENTON, N. J. 
Pavyzdingos krikštynos.

Kądangi iš mūsų miestelio 
labai mažai matytis laikra
ščiuose apie lietuvių darbavi- 
mąsi Lietuvos labui, bet vis
gi pasirodo, kad Trentono nors 
maža saujalė tikrų tėvynainių 
veikia ir darbuojasi dėl Lietu
vos gerovės. Štai gruodžio'25 
d. (per Kalėdas) buvo krik
štynos P. Bemadicko po num. 
551 Woodland St., svečiu nors 
mažai tebuvo, 
linksminosi. 
Daminikaičiui 
kad parinkti
Raudonąjam Kryžiui, tai pa
sirodė, kad iš ten buvusių nei 
vienas neatsisakė ir aukavo 
kožnas kiek išgalėdamas. Au
kavo šios ypatos: J. Misevi
čius $2.00; po $1.00: A. Domi- 
nikaitis, A. Jakštonis, J. Ba- 
čelis, A. Knizikevičius, P. 
Bernadiekas, A. Markevičius, 
F. Januševičius, A. Bačelis, R. 
Motekaičiutė, V. Žvirblis. Po 
50c.; V. Dominikaitienė,
Žvirblis, B. Barvičiutė, C. Ba- 
celienė, J. Bacelis Jr., F. Do- 
minikaičiutė. Viso $15.00. Pi
nigai randasi pas A. Dornini- 
kaitį, kurie tuojaus bus pasiųs
ti tiesiog Lietuvos Raudona-

bet visi gražiai 
Užsiminus A. 
su J. Baceliu, 
aukų Lietuvos

A.

Taip-gi reikia paminėti, kad 
pas mus yra lietuvių, kurie 
negana kad neremia Lietuvos 
reikalų, bet yra taip susibičiu
liavę su lenkais, kad net savo 
vaikus draudžia lietuviškai 
kalbėti, o dauguma ir nemo
ka lietuviškai, bet paeina iš 
tikros Lietuvos Kauno guber
nijos. Neišmanėliai, nes Ame- 
rike nigeris turi geresnį vardą, 
negu koks polanderis.

Vienas svečių.

CAMBRIDGE, MASS.
N. Prasidėjimo Panelės Švč. 

dr-jos metinis susirinkimas į- 
vyks seredoj, 7 d. sausio m.

WATERBURY, CONN.
Gruodžio 30 d. įvyko Water- 

bury’o lietuvių susirinkimas 
šv. Juozapo par. svetainėj dė

dei sutvėrimo komiteto platin- 
I ti Lietuvos paskolos bonų. Vi- 
■ sųpirmiausia kun. J. J. Valan- 
I tiejus paaiškino susirinku
siems kokiu tikslu šis susirin
kimas buvo šauktas ir nurodė 
reikalingumą pirkti Lietuvos 
bonus. Po to buvo apkalbama•! bonus. Po to buvo apkalbama 

Iš kaip tverti komitetą: ar iš dr- 
is: j jų ar iš visuomenės? Pasiro- 

išpildoldė kad iš visuomenės rinktas 
komitetas bus pasekmmgesnis. 
Palikta rietą ir dr-joms. Pir
mininku liko J. Tareila, jojo 
pagelbininkais — P. Tutoraitis 
ir P. Gudiškis, rašt. — Stanke- 
vičia ir poni Šaliūnienė, ižd. — 
Kažemėkas, ižd. globėjai — 
B. Buškus ir P. Tiškinas. Nu
tarta iždininką laikyti po kau
cija $10.000. Pinigus nutarta 
išsiųsti į centrą kas dien, jei 
tik jų bus. Visi spėja, kad 
AVaterburiečiai surinks $150.- 
000. Nutarta surengti milži
nišką demonstraciją patikimui 
misijos.

Sekantis susirinkimas nu
tarta laikyti 4 d. saus. par. sve
tainėj.

Spaudos Komisijos Narys.

Vargdienėlis 1

BINGHAMTON, N. Y.
22 d. gruodžio atsilaskė Ži- 

vatkauskas iš Scranton. Pa. su 
prakalbomis. Kalbėjo apie 
dr-jų vertumą. Kalbėtojas be
kalbėdamas išvažiavo iš vėžių, 
tai pradėjo klajoti apie anglis, 
apie kapitalą ir taip toliaus ir 
šmeižti krikščioniškas dr-jas, 
kurios nelaisvos kaip tai S. L. 
A. Laisvąsias kėlė į padan
ges. Mes gerai žinome, kad 
kalbėtojas laisvosios sriovės, 
tai žinoma ir mūsų laisvieji la
ba’ buvo užsiganėdinę “pra
kalbomis.”

23 d. gruodž. buvo laisvųjų
vakaras, kur buvo vaidinama lio. 
veikalas “Susiprato.” Lošėjai šokis, 
tur būt ne visi buvo išmokę'36 įvairių dainų: solo, duetų, 
roles. Nekurie visai prastai kvartetų ir tt., po vadovyste 
lošė, 
ant kito karto prisirengti ge-I 
riaus.

I

t

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

Šv. Jurgio parapijos choras 
“Rūta” rengia nepaprastai di
delį teatrą ir koncertą, kurs 
bus sausio 17 d. Liet. Muzika- 
lėj svetainėj.

Bus sulošta “Žydas Stati
nėje,” po vadovyste P. Hode- 

Bus šokamas “Rymiškas 
” Koncertas susidės iš

Vijurkas.

Nekurie visai prastai kvartetų ir tt.,
Patarčiau laisviesiems Į vargonininko P. Grajausko. 

Tai bus didžiausias ir gražiau
sias parengimas-vakaras.

P.Ten Buvęs.

EASTON, PA.
Šv. Mikolo par. metinis su

sirinkimas įvyks 11 d. sausio, 
tuojaus po sumai. Kviečiame 
visus minėtos parapijos na
rius atsilankyti, jeigu kas tu
rėtumėt nelabai svarbius užsi
ėmimus minėtą dieną, tai ma
lonėkite atidėti, nes būtinai y- 
ra reikalinga susirinkti iki vie
nam. Bus išduotos atskaitos 
ineigų ir išeigų 1919 metų. Bus 
renkama' nauja valdyba 1920 
m. Turim daug svarbių ir 
naudingų dalvkų aptarti.

K. S. B. pirm.

BROKLYN, N. Y.
L. V. 44-tos kp. metinis susi

rinkimas buvo 29 d: gruodžio. 
Daugiausia buvo kalbama apie 
bazarą ir tuom tarpu lig šiai 
dienai šios kuopos nariai pa
aukavo daiktų vertės $128.

Buvo inešta, kad pasiliktų 
senoji valdyba. Vienu balsu 
paremta. Senoji valdyba apsi-

P. ėmė dirbti per 1920 m. Dėl 
j reikalingumo visiems nariams 
žinoti valdybos antrašus, pa
duodu :

Pirmininkė — Agnieška Dai- 
lydžiutė, 458 Grand St.

Vice-pirm ?
Prot. Rašt. — Marijona Tei- 

beriutė, 305 Wvthe Avė.
Fin. Rašt. — Jonas Lukoše

vičius, 168 Union Avė.
Iždininkas — Vincas Benda- 

ravičius, 168 Union Avė.
Korespondentas — Antanas 

Kivita, 234 Grand St.
Visi iš šios valdybos nariai 

gyvena Brooklyn’e, tai-gi su 
visokiais reikalais meldžiam 
kreiptis prie protokolų rašti
ninko viršpaduotu antrašu.

Sekantis L. V. 44 kp. susi
rinkimas bu ssausio 19 d.. Vi
si nariai ir narės būtinai pri
valo pribūti ant šio susirinki
mo ir atsivesti su savim nau
jų narių prie L. Vyčių.

— Korespondentas.

NE W ARK, N. J.
Lietuvos finansinė misija 

laikė pirmas prakalbas New- 
arke, N. J. nedėlioję gruod. 28 
d. Lietuvių svetainėj. Publikos 
buvo tiek, kad nesutilpo salėn.

Prakalbi) pradžia buvo gar
sinta 1 vai. po pietų. Nors pa
prastuose atsitikimuose publi
ka visuomet susirenka apie pu
se, net ir visa valanda vėliau, 
bet tą dieną priešingai': jau 
1 vai. sėdynės visos buvo užim
tos, kas vėliau atėjo, tas turė
jo stovėti ir dar gerai susi
spaudus.

Misijos narius parvežė iš 
New Yorko automobiliuje J. 
Kralikauskas, lygiai 2:30 p. p. 
Tik įžengus svečiams į svetai
nę, tuojaus publika pradėjo 
šaukti: “Lai gyvuoja Lietuvos 
atstovai, lai gyvuoja nepri
klausoma Lietuva ir tt. O dar 
triukšmingai ovacijai nepasi- • 
baigus, tuoj Nevarko ir Pa- 
tersono Vyčių benai užgrojo 
maršą. Tuom sykiu svečius 
atvedė ant platformos, kolei 
benas nepabaigė grojęs.

Newarko L. Bonų PI. komi
tetas tuo tarpu susėdo ant es
trados, o pirm. P. Lukšys at
vedė svečius ir visus supažin
dino. Po to pirm, perstatė kal
bėti p. J. Vileišį, kuris labai 
aiškiai apipasakojo dabartinį 
Lietuvos padėjimą, jos var- 
•'!is, ko jai trūksta, jos ateitį 
ir |t. Nors p. Vileišio neskar- 
dus balsas, bet publikai rad
iniai užsilaikant, visi kiekvie
ną jo žodį-galėjo išgirsti.

Antruoju kalbėtoju buvo 
Majoras P. Žadeikis, kaipo ka
rininkas. Majoras kalbėjo a- 
pie karės dalykus Lietuvoje ir 
pusėtinai ilgoje savo kalboje, 
daug papasakojo tokių dalykų, 
apie'kuriuos mums pirmiaus 
neteko girdėti.
? Trečiuoju kalbėtoju buvo 
misijos narys kun. J. Žilius. 
Apie jo kalbą jau nėra reikalo

CLEVELAND, OHIO.
Jau 10 metų kaip čia gyvuo

ja Cl. Liet. Teatrališko choro 
dr-ja. Ir šalę jos yra susitvė
rusi L. Vyčių 25 kp., kuri taip
gi gyvuoja jau arti 5 m. Rei
kia pastebėti, kad prie šių 
dviejų dr-jų bei kuopų yra su- 
sispietęs veik visas pažangiau
sias vietos jaunimas, kuris 
stropiai darbuodamasis, ne 
tik kad naudingiausius darbus 
dėl tėvynės Lietuvos ir savo 
tautos, bet dar kartas nuo kar
to parengia puikius vakarus, 
kuriuose susirinkus publika 
risomet yra pilnai patenkinta. 
Todėl jų parengtuose vakaruo
se ir publikos apsčiai susiren
ka. Pavyzdin, gruodžio 28 d. 
Chi. Liet. Teatrališko choro 
dr-ja buvo parengusi vakarą. 
Šiame vakare buvo suloštas 
veikalas po vardu “Gyvieji 
Nabašninkai,” trijų veiksmų 
komedija. Nors šis veikalas' 
yra juokingas, bet buvo ir pil
nai pasekmingai atloštas, nes 
rolės prie artistų buvo labai 
pritaikintos: F. Mockaitė Žin- 
dulio rolėje, A. Miliauskaitė 
— Marės, V. Kiveris — Sil
vestro, Ad. Slavinckas — 
Kvaiilaričiaus, J. Baranaus
kas — Tado ir Ad. Tamašaus- 

Ikiutė — Tarnaitės. Po teat- 
en- d. gruodžio turėjo vakarą, rui, ChL L. T. choras po vado- 
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legionų kariuomenės oficieras., 1920 m. 7 vai. vakare Bažnyti- 
1918 m. “Vien. Lietuvninkų” i nėję Svetainėje. Tai-gi kvie- 
vasarą rašė vieną sykį, kad 
Broklyne areštavo Dr. Kara
lių “Laisvės” redakcijoje. 
“V. L.” tuomet rašė, kad dak
taras, kuomet jį areštavo, bu
vo lenkų legionų oficieriaus u- 
niformoje. Matome, kad tie 
du broliu Karaliai yra Lietu
vos judošiai: daktaras buvo le
gionų oficierų, reiškia organi
zavo lenkus militariškai prieš 
lietuvius, o kitas brolis Alfre
das pavirtęs bolševiku važinė
damas po lietuvių kolonijas su 
prakalbomis demoralizuoja 
lietuvius, agituodamas prieš 
nepriklausomą Lietuvą, skel
bia tarp lietuvių revoliucijinį 
bolševizmą, agituoja lietuvius 
prie neištikimybės Amerikai. 
Prakalbas A. Karaliui rengė 
visur, kur tik komunistai ir ki
ti kokie tai ahti-lietuviški gai
valai randasi. Abu Karaliai 
yra Lietuvos bajorgaliai.

Reporteris.

čiame visas nares būtinai atsi- 
silankyti ant šio susirinkimo, 
nes šis susirinkimas yra vienas 
iš svarbiausiu. Turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Be to 
bus renkama nauja valdyba. 
Už neatsilankymą ant šio susi
rinkimo vra paskirta bausmė 
$1.00.

Valdyba.

GIRARDVILLE, PA.
Vietos lietuviai nesnaudžia 

dėka mūsų darbštaus klebo
no, tautos reikalai stovi aug- 
štame laipsnyje. Aukos, susi
pratusių lietuvių ant Lietuvos 
aukuro yra gausios. Nors su 
skriada parapijai ir jos reika
lams, bet Tautos Fondui ir R. 
Kryžiui sudėta stambi auka. 
Pastaruoju laiku jaunimas ir 
visi pasirįžo pasidarboti ir ba
žnyčios naudai, nes ji yra mo
tina dvasios visų krikščionių 
viltis, kuri net Lietuvos atei
tį taiso ir viltį gaivina. Baž
nyčia, tai dabartinės Lietuvos 
lopšys, visi tą atjaučia.

Jaunųjų (mažųjų) choras 28lkiutė — Tarnaitės.

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyne atsibuvo Lietu

vių Filmų Bendrovės susiva
žiavimas, kur dalyvavo į 50 
šėrininku. Pasirodo, kad ben
drovė į trumpą laiką jau turi 
sukėlus virš $10,000 kapitalo.

Iš Lietuvių Filmų Bendro
vės suvažiavimo nutarimų yra 
tuojaus siųst žmones į Lietuvą 
su kameromis, kad jie ten su
trauktų judamus paveikslus iš 
tt. Ir tas filmas kuogreiičau- 
sias siųsti Amerikon ir čion 
b-vė juos tuojaus rodyt po lie
tuvių kolonijas. Neilgai tru
kus Amerikos lietuviai turės 
progą pamatyt dabartinę Lais
vą Tėvynę Lietuvą. Antras ta
rimas buvo tai rengt mokyklą 
dėl mokinimo šėrininku imti 
judomų paveikslų ir jų rody
mo.

Gruodžio 27 bendrovė turė
jo surengus vakarą, kur buvo 
rodomi paveikslai iš Lietuvos 
kaip maitina kūdikius, lietu- 
rių kariuomenė, orą; via: ir 
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242 W. BROADWAY,

POŽELLO CO.

V. J. Jakštas.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 8VEN0. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

ŠV. KAZIMIERO R. K. 
DRAUGIJOS VAL

DYBA.

Smetona su kabinetu. To
liaus buvo rodomi bendrovės 
nuimti paveikslai: gen. Juodo- 
dis, su komisija, Lietuvos fi
nansinė misija ir kiti. Tarpuo
se paveikslų buvo dailus kon
certas, kurį išpildė p-lės Ona 
Kairiutė, M. Sidabriutė, H. 
Aušriutė ir B. Lukošiūtė; taip- 
gi A. B. Arlauskas ir Daily- 
da.

Ten Buvęs.

LATSKAS NUO LIETUVOS KA
REIVIO.

Brangus Broli!
Sveikinu jumis su jūsų žmo

na ir vaikeliais ir linkiu jumis vi
so gero jūsų gyvenime, aš dar 
kol kas esu sveikas ir gyvas iki 
kuriam laikui, tarnauju Lietuvos 
kariuomenėj jau 11 mėn. ir nuo 
pat pradžioų kariauju su Lietu
vos priešais. Čia broli pranešu 
apie Lietuvos kariuomenę. Pir
mas mūsų priešas buvo tai rusų 
gaujos, vadinami bolševikai, jie 
įsiveržė į Lietuvą ir beveik visą 
buvo užėmę tik viena Suvalkų rė- 
dyba buvo dar nepaimta jų, ka
da jau šiek tiek buvo pas mus 
susiorganizavę kariuomenės tuoj 
nieko nelaukdami pradėjom pulti 
rusų gaujas, nors jų buvo 10 
kartų daugiau nekaip mūs, bet 
hrisgi mes juos per 4 mėnesius iš- 
vijom iš savo žemės. Būtų tas 
darbas atliktas ankščiau, bet be 
to turėjom ir daugiau priešų, ka
da visa kariuomenė mušėsi su ru
sais iš užpakalio ėjo lenkai, ku
rie skaitosi mūsų “broliais”, o 
viduryje viešpatavo okupantai vo
kiečiai ir visą mums darbą truk
dė ir maišė. Nepoilgam laikui 
išėjo iš Lietuvos okupantai vokie
čiai ir jau pajutom kad esam lais
vesni ir manėm, kad jau bus ge
rai mažiau priešų turim- O lenku
čiai tai vis lindo kaip įmanydami 
ir vis galvojo kaip į Kauną dasi- 
gavus, bet ten juos gerai pasiti
ko ir jau dabar visgi nedrįsta 
kišt nosies tik taip užpuldinėja 
iš pasalų žmones ir plėšia kaip į- 
manydami. Negana to tik pasi
autom, kad jau Kauno rėd. apie 
■Šiaulius ir kitose vietose atsirado 
koki tai Kolčakai, Bermonto ir 
vokiečių karioumenės, štai ir vėl 
naujas priešas nieko neklausda
mas šeimininkauja, piešia ir ką 
nori tai daro, mūsų valdžia pra
šė, kad jie išsikraustytų iš mūsų 
žemės, bet jie nieko neklausė ir 
sako kad tai yra čia Rusija o jo
kios Lietuvos nėra, tai-gi dabar 
pradėjom muštis, bet visgi jie 
mato, kad mes nesibijom ir sto
vim tvirtai įf kiek tik darė ant
puolių, visi kuopuikiausia tapo 
atmušti ir jie pamatė, kad nieko 
nepadaro, tai-gi pasiijlė taiką ir 
prisižadėjo išeit per 2 savaites. 
Su vokiečiais mūšių dabar nėra, 
ir stovim, laukiam kol jie išeis, 
bet kaip girdėt tai daugiau dar 
ateina o neišeina, tai-gi nežinia 
kaip bus toliau.

Pas mus Lietuvoj tvarka koj 
geriausia, visi išvien, partijų jo
kių nėra, net ir kitatučiai gyve
nanti Lietuvoj stoja visi už vieną, 
vis už tėvynę, dirba, aukuoja 
kas kaip galėdamas, maisto turim 
užtektinai savo ir ginklų pusėti
nai, kariuomenės taip-pat kas
dien auga ir auga, žmonės susi
prato, nenori nei lenkų nei vokie
čių nei rusų, nes visus jau gerai 
žino ir pažįsta.

Naujienų yra. labai daug, bet 
sunku viskas aprašyt, taigi gal 
kitą kartą. Atsiprašau kad ne su 
rašalu rašyta, nes stoviu ant 
fronto, o jau ant fronto koks y- 
ra gyvenimas tai tas tik žino, ku
ris jį yra išmėginęs. Pasveikink 
nuo* manęs Joną Varnelį. Dau
giaus neturiu ką rašyt, pasilik 
sveikas ir aš lieku sveikas ir gy
vas. '' *

Su pagarba tavo brolis karžygis 
Petras Balyte.

tai cukrus labai retai gaunamas, 
7 rub- svaras, kurio jau ir skonį 
užmiršom, žibalo taip-gi negali
ma gauti. Valdžios neturim jo
kios. Merkinę užėmė leikai gi 
Alytų laiko lietuviai, o mes gy
venam viduryj, tai teko patirti 
daug nesmagumų.

Daug Lietuvos jaunuomenės 
paėmė į kariuomenę. Aš 3 metus 
buvau rusij armijoj. Parėjau. Zi
gmantas Lietuvos kariuomenėje, 
pradėjo skaudėt koją, padarė o- 
peraciją ir dabar randasi Kauno 
ligonbutyje, koja negyje. Atra
šyk kas girdėt Amerike. Prisiųsk 
laikraščių. Ar susirašot su J. D. 
Altku. Pasiliekam su pagarba 
tavo tėvai, brolis Tarnas ir sesuo 
Marijona.

Pasirodykim, kad mes norim 
ir galim atremti priešui į krūtinę 
ir pasakyti atsitrauk, nes neturi 
teisės įžengti į mūsų krauju ap
laistytų protėvių žemelę. Visi prie 
didžiausio ir prakilniausio darbo. 

J. K. Milius.
P. S. Pirkit Lietuvos pašto 

markes, tuomi paremsit savo 
brolius. J. K. M.

DARBININKAS
Staučių brolių ir sesučių. Drabu
žius priduokit ant šio adreso: 
O. A. Nevuliutė,

597 Fifth, Avė. car- Lapham St. 
Milwaukee, Wis.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Pijus Sidabrą iš AVorcester, 

Mass. gavo laišką tėvo. Rašo:
Mielas sūnau, gavau nuo ta

vęs laišką 12 d. lapkr., už kurį 
tariu širdingą ačių. Smagu man 
girdėti, kad esi gyvas. Mes ir 
šaip-taip gyvuojam. Bet ką čia ir 
sakyt šaip-taip! Gyvenam gerai, 
nes jau po trečia valdžia. Buvom 
pavaldiniai rusu, paskiau prūsų; 
dabar patys savaimi valdomas 
valdžia Lietuvos. Iš to atžvilgio 
matyt, kad gerai gyvenam. Mus 
nori pavergti lenkai, bolševikai, 
kolčakininkai ir kiti, kurių nei 
vardų neatmenu. Bet veltui! Vi
sos jų svajonės ir troškimai vė
jais nueis. Mūsų narsi kariuome
nė išvijo Rusijos kacapus, biau- 
riai supliekė kolčakininkus, ir da
bar veržte veržiasi, kaip tas ne
išlaikomas žirgas ant priešų len
kų išmušt iš savo žemės- Ir, jei 
tik santarvė leis, ,tai ir išmuš. 
Ir atidyvint negali, kaip ta jau
na kariuomenė taip narsiai ka
riauja.

Parėjo iš vokiečiij nelaisvės 
Antanukas suvargęs, sumenkus, 
drabužių neparsinešė, nei dabar 
neturi už ką nusipirkti, sveikata 
suirus. Pradeda po biskį varyt 
savo amatą (kriauevstę), bet iš 
dalies atpratęs ir neturi siuvamos 
mašinos, o nusipirkti nėra iš ko. 
Šešios nedėlios atgal mirė tėvu
kas, netoli metai mirė močiutė; 
mirė Stebulis ir jo duktė Agnieš
ka. Ištekėjo Kulbokų Marijona 
ir Elzbieta, jau metai kaip parė
jo iš vokiečių nelaisvės Kulboku 
Pranas.

Aš dar laikausi, bet našta 
pergyventi! metų slegia prie že
mės. Nuo nekuriu darbų prade
du atsisakyti, jau suvis netas, 
ką išeidamas palikai. Petronėlė 
būna namie, Juozukas ir Jonu
kas lanko mokyklą. Pasilik svei
kas mielas sūnau ir tavo moteris.

TĖMYKITE VISI.
Persergėjimas.

Dabar, kuomet visos lietu
vių bendrovės plačiai garsina
si lietuvių laikraščiuose ir lei
džia savo agentus, .tai apgau
lingi agentai landžioja po žmo
nes ir apgaulingai apsimeta 
kokios nors lietuvių bendrovės 
agentais ir parduoda “šėrų.” 
Todėl visi turi būti atsargūs 
su nepažįstamais agentais, šę- 
rus parduodančiais. Lietuvių 
bendrovitj agentai turi paliu
dijimus. Nuo nepažįstamo a- 
gento reikalaukite paliudiji
mų. Persergėkite ir paaiškin
kite apie tai laikraščius ne
skaitančius.

pės, pirklės rolėj. O dabar 
vaidino “Smuklė,” 3-jų aktų 
dramų 25 d. gruodžio Kalėdų 
vakare, kur ji turėjo svar
biausių rolę Karpavičienės.

P-lė E. Baltriušiutė yra šioj 
šalyj augus, bet yra patrijotė 
ir tėvynainė lietuvaitė, kuri 
tiek daug darbuojasi Pilnųjų 
Blaivininkų 25 kuopai.
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NAUDINGA KNYGA

Ben-Hur

Rokas Volungevičius gavo laiš- 
iš Lietuvos. Rašo brolis Ta-

Nuo tavęs gavom du laišku, 
širdingai ačių. Tucm kartu esam 
sveiki. Rašai, kad negavai nuo 
mūs laiškų, mes rašėm net 6 laiš
kus, tikimės, kad iš tų 6-šių 
nors vieną gausi.

ifūs gyvenimas veik po senovei. 
Bulvių užtektinai turirft, tai nieko 
nebijom. Duona Lietuvoj labai 
brangi. Baltos duonos svaras 3 

bulvių pūras 5 rub., ru-

MILWAUKEE’S IR APIELIN- 
KĖS LIETUVIAMS. 

Gerbiamieji: —
Man rodos kad dar nepamir

šote paraginimus iš plakatų ir iš 
sakyklos, kad sunešus drabužius 
dėl pavargėlių Lietuvos. Tad gi 
malonėkit sunešti arba prishjsti 
kogreičiausia, nes jūsų atidėlioji
mas pailgina kančias mūsų varg-

P-lė Elzbieta Baltrušiutė, 
gabiausia visos Naujos Angli
jos artistė ir solistė. Kiek "VVor- 
cesteriečiai vaidino veikalų, 
tai panelė E. Baltrušiutė žėd- 
nam dalyvavo,užimdama svar
biausias roles, o kiek koncertų 
rengė, tai žėdnam koncerte 
dainavo solo. O ypač Pilnų
jų Blaivininkų 25 kp., kuomet 
vaidino “Juodoji Suėmytė,” 
tai ji labai atsižymėjo Asara-

%

NAUJAS LAIKRAŠTIS

“DARBO VALANDOS”
Viršuje minėtas laikraštis išleidžiamas Lietuvių Spaudos Ben

drovės, Clevelar.de, Ohio.
Šiame laikraštyje daugiausiai talpinasi apie darbus, visąsvie- 

tinės žinios, mokslo ir doros raštai, jis stengiasi patarnauti kiek 
išgalėdamas savo tėvynei Lietuvai ir jos tėvynainiams po visą pa
sauli; taip-gi užima dali ir su satyra, kame kiekvienas skaityto
jas, manome, kad suras sau naudingų straipsnelių dėl pasiskai
tymo savo liuosose valandose. Jis išeidinėja kas sereda, 4 pus
lapių, o kartais bus padidintas iki 6 ir 8 puslapių pagal reikalą. 
Rašykit žinutes. Jis kainuoja:

Suvienytose Valstijose metui
Kanadoje ”
Lietuvoje 
Pavienis numeris.

Reikalingi agentai užrašinėjimui prenumeratų ir rnkimui darbų.

PADAROM VISOKIUS DARBUS.
• Musų spaustuvėje spauzdinam visokias knygas, žurnalus, draugystėms 

konstitucijas ir išverčiam į kitas kalbas, padarom kontraktus, apUkacijas, 
visokius apgarsinimus baliams ir kitus 

taip-gi padarome parapijoms visokius dar-
Mes visus augščiaus minėtus darbus padarom 

Musų spaustuvė 
todėl ir musų darbai išeina su U-jos Lėbeliu—tik

kas nenor tainededam.
Rašykite tuojau ant žemiaus paduoto antrašo:

$2.50 Pusei metę
$3.50
$4.50

1

$1.50
$1125
$3.25

5c.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.W

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti.

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

KAS JOJE YKA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš-V. Jė

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
1.1.

L. D. S. NEW YORK IR NEW ; 
JERSEY VALSTIJŲ APS- i 

KRIČIO MARŠRUTO i
PRAKALBOS. !

i
Gerb. L. D. S. kuopų valdy- ; 

bos ir nariai žemiau pažymėtų ; 
kolonijų ar jau prisirengėte , 
prie prakalbų? Jeigu dar ne, ; 
tai žaibo greitumu paimkite , 
svetainę ir atspauzdinkite pla-' 
katus, kad turėjus kogeriau- 
sias pasekmes iš šio maršruto. 
Nepasilikite nei viena koloni
ja nei viena L. D. S. kuopa nuo 
taip svarbaus darbo, kuris tei
kiamas darbo žmonių labui. 
Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama darbininkų reika
lai.

Prakalbos įvyks šiose vieto
se:

6 d. sausio, 7 vai. vakare (su 
programų) — Paterson, N. J.

8 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Linden, N. J.

9 d. sausio, 7 vai. vakare — 
C. Brooklyn, N. Y.

10 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Bloomfield, N. J.

11 d. sausio, 1 vai. po pietų
— Harrison, N. J.

11 d. sausio, 7 vai. vakare
— Brooklyn, N. Y.

12 d. sausio, 7 vai vakare — 
Maspeth, N. J.

13 d. sausio, 7 vai. vakare
— Albany, N. Y.

14 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Schenectady, N. Y.

15 d. sausio, 7 vai. vakare
— Amsterdam, N. Y.

16 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Rochester, N. Y.

17 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Chester, Pa.

18 d. sausio, 7 vai vakare — 
Philadelphia, Pa.

Kalbės gerb. A. F. KNEI- 
ŽIS, L. D. S. Centro Raštinin
kas iš Bostono, Mass.

U
$

I 
t

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinant, kad 

būsite užganėdinti, ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

i

Pirmininkas —
Pov. Petrauskas, 

1426 Columbia Rd., 
So. Boston, Mass.

Pagelbininkas — 
A. Kmitas, 

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

Protokolų Raštininkas — 
V. J. Jakštas, 

25 Story St., 
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas — 
J. Savickas, 

Lovver St., Nortolk M.
Tždininkas —

Juoz. Andriuliūnas, 
13 Tremont St., 

Norwood, Mass.
Maršalka — 

Pov. Laučka, 
61 Story St., 

So. Boston, Mass.

“DARBININKĄ S,”

SO. BOSTON, MASS.

I ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas, 

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas, 

181 D Str., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią fiedėldienį kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. sau
sio 1920 1 vai. po pietų.

čekius, pakvitavones, pasportus, 
draugystėms rekalingus daiktus; 
bus koki tik yra reikalingi.
už kuoprieinamiauses prekes ir ant greito pareikalavimo, 
priklauso prie Unijos, 
jei

PRANEŠIMAS L. L. SARGAMS.
Gruodžio, 10 d. IVashington, 

D. C. buvo konferencija Militarės 
Misijos ir Tarybų išrinktų ir įga
liotų atstovi) Lietuvos Liuosybės 
Sargų.

Tuomi visas veikimas ir dar
bas L L. Sargų perėjo į Militarės 
Misijos rankai arba kontrolę.

Greitu laiku bus atidarytas ofi
sas New Yorke ir ten Mil. Misijos 
paskirti nariai ves visą darbą pa
gal M. M. nurodymų. Bus visiems 
L. L. Sargų būriams ir kitoms lie
tuvių kolonijoms suteiktos visos 
informacijos kas link L. L. Sar
gų organizavimosi.

Patarčiau, kad visos lietuvių 
kolonijos imtųsi už darbo. Kad 
kuogreičiausiai kiekvienoj koloni
joj kur dar nėra L. L. Sargų bū
relio, pasistengtų suorganizuoti.

Kad pasirodyti svetimtaučiams, 
kad mes visi rūpinamės Lietuvos 
nepriklausomybe ir pasirengę ko
voti už savo ir tėvynės teisias. 
Pageidaujama, kad nei viena lie
tuvių kolonija nepasiliktų užpa
kalyje ir kad nepasirodytų mūsų 
broliai, kad jiems nerūpi Lietu
vos liousybė arba priešingi jai.

Atminkim, kad ten mūsų bro
liai nieko net prieš savo gyvybę 
nestato, bet pasakė: “Nors mes 
visi žūsim kovos laukuose, vienok 
nepasidųosim priešams, kurie mus 
vergais nori padaryti- Tegul pa
mato pasaulis, kad mes už teisy
bę ir savo teises mirštam kovos 
laukuose ir su didžiausiu pasišven
timu tą darom, nes nepripažys- 
tam vergijos.

Taigi, amerikiečiai pasirodv- 
kim, kad mes esam tikri broliai 
ir lygiai pasiryžią kovoti už Lie
tuvos liuosybės priueipus ir lygiai 

ir Demok-

i

NAUJA KNYGA.
“NELAIMINGIAUSIA ANT VISO PASAULIO.” 

Penkių Veiksmų Tragediška Drama..
Iš LIAUDIES GYVENIMO, SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS.

knygelė dar tik naujai išėjus iš spaudos ir yra labai naudinga teat- 
kuros lošia teatrus. Veikiančių ypatų lošime turi būt

8 dainos su gaidomis. šioji knygelė yra sutaisyta iš tikrų atsi- 
Parašė SIMONAS KIKUTIS. Išleista “Lietuvių Spaudos Ben- 
Clevelande. Prėkė 50 centų.

visa-

ši
rsiliškoms grupoms,
apie 19.
tikimų.
drovės,”

Norinti ką nors auščiaus minėtų daiktų užsisakyti ar nusipirkti, 
da a dresuoki t šiaip:

“DARBO VALANDOS” PUBLISHING COMPANY
6400 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

Telephone-Princeton 1915-V

* -M -K -* *Nuža-Tone
Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname |nms 
pinigas.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEK A.
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 Broadvray, kamp. C St., 
South Boston, Mass.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

Gerbiamieji Draugai:—
Prašome visus susirinkti ant 

metinio susirinkimo, kuris bus 
11 d. sausio, 1920 m. 2 vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj, 5-th St., 
So. Boston, Mass. Ant meti
nio susirinkimo turime daug 
svarbių dalykų apkalbėti.Naų- 
ja valdyba užims vietas ant 
1920 m. Pageidaujama, kad 
visi ateitumėte ant šio susirin
kimo.

Su augšta pagarba,
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nufra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
sli visai nauju imORU! Devynes ii deiimtea visu žmogaus 1 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, uiketėjSnas skilves, tuliinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir koina jo veikme remias* ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknaa, inkitus ir 
grobus, iirdes plakimo, kraujo cirkulavimo, Nuga-Tone yra Ubai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl t Todėl kad jie yra sutaisyti H aitoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sUMtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuitinase regnlariikai. Atgaivin inkitus. iivara laukui 
nuodmies atmatas. Niera daugiaus gazti ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone su stipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padam tvirtus, rustus 
▼yrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundeiei. Yra apvilkti euk 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomen< 
uiva pretelemB.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nugn-Toao yn 
ui bonkuts. Kožna bonkute talpina devynios deėimtys (M) pili 
gydyme. Galite pirkti Mes bonkutss. arba teitas muštai gydy 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dildsitaat (20) dienu ir jeigu ne 
sėkmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime 
prapuldyti vieną centą. Mes Imame rišiką.

PRISIŲSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ. 
National Laboratory. L. 22-^-5»7 South Dearborn St., Chicago, ŪL

Gerbiamieji: įdedu čionais S 
Nuga-Tone.

PRANEŠIMAS 
L. D. S. CONN. APS
KRIČIO KUOPOMS.

L. D. S. Conn. apskričio su
važiavimas bus sausio 18 d. 
1920 m. New Haven, Conn.

Kuopos malonėkite prisiųs
ti kuodaugiausia delegatų į šį 
suvažiavimų, nes šis bus me
tinis, gal būt ir svarbiausias, 
nes turėsime užbaigti svarsty
ti pereito suvažiavimo keletą 
nutarimų.

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

VICE-PIRM. — A. CyžiuvienS, 
377A Broadvray, 

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

PROT. RAŠT. — M. MarkuniutS, 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vincas Zalleckaa, 
81 Mercer St, So. Boston, Mase. 

PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 
140 6-th St, So. Boston Mass.

MARŠALKA — Justinas TulelMa, 
180 Bowen St, So. Boston, Masu 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
198 Hanovcr St, Boston, Mesi

Clevelar.de
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VIETINĖS ŽINIOS.
ŠAUNIAI NUoiSEKĖ.

Pereitą neucx±ą vakare po- 
bažnytinėj salėj buvo šv. Jono 
Ev. dr-jos prakalbos. Kalbėjo 
vietos klebonas kun. K. Urbo
navičius, kun. P. Juškaitis iš 
Cambridge ir J. ‘J. Romanas. 
Gerb. kun. Juškaitis turėjo būt 
namie, nes ten So. Bostono Ma
rijos Vaikelių dr-ja vaidino 
“Girios karalaitę.” Bet grabi- 
ninkas Akunevičius, šv. Jono 
dr-jos narys, sumanė pasitar
nauti savo dr-jai ir ant pusva
landžio automobiliu atvežė 
kun. Juškaitį. Tarpais pra
kalbų dainavo bažnytinis cho
ras, p. M. Karbausko vedamas, 
dainavo Varaitis, p-lė Motiejū
naitė, skambino pianu merge
lės Beleckaitė ir Jagminaitė. 
Dr-ja laimėjo apie 40 narių. 
Žmonių buvo pilna salė.

t*
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veik per pusmetį veikęs, neiš
davė atsKaitų, nors sandarie- 
čiai bendrą darbą pradėjo sa
vintis sau, savo partijos aug- 
štinimui pradėjo naudotis ir 
daug kiti) smulkesnių trūku- 
mr) turėjo, bet vis šiaip taip 
nukentėta dėl “šventos ramy
bės.” Bet nuolaidumais tik 
drąsini priešus.

Kad tarpsrovinis bendras 
darbas eiti) gerai, tai veikiant 
išvien nevalia kišti pašalinių 
dalykų, nevalia vieniems už
gaulioti antrus, nevalia kišti 
dalykų, dėl kurių bendrai vei
kiančios srovės turi nevieno
das nuomones, nevalia kišti 
partijiniuss dalykus. Minėtoj 
konferencijoj netik leista vesti 
nėra tarpe partijų sutikimo, o 
net išnešta rezoliucija, su ku
ria katalikai negali sutikti. 
Rezoliucija “reikalauja, kad 
susidariusis New Yorke Liet. 
Vai. Bonų pardavimo Komite
tas paliuosuotų iš savo tarpo 
p. Mastauską” ir kad komite
te nebūtų “vietos Mastausko 
bendradarbiams ir kitiems as
menims, nužiūrėtiems drauga
vime su Lietuvos priešais (?) ”.

Kuomet brukama tokie pa
šaliniai ir ginelyvi klausimai į 
bendrą darbą, tai kaip jis ne
gali nepakrikti? Ir anoji “is
toriška” konferencija su bega
liniais ginčais ir užsivaimėji- 
mais padarė kuoblogiausią i- 
spūdi Į iš aplinkinių kolonijų 
suvažiavusius žmones. Biau- 
rėdamiesi, apvilti grižo jie na
mo. Dabar, jei ir ištikro atsi
rastų reikalas šaukti konferen
ciją ir kviesti iš apielinkių vel

tai kas klausys?

darbininkas - -=• —

REIKALAVIMAI.
Už vienų sykį..........50c.
Už tris sykius  ........ $1.00

Kun. Mikolas Ražaitis, kilęs 
iš Sasnavos, kiuomet atvykęs 
Romon mokslo užbaigti, ieško 
Amerikoje savo giminių ir pa
žįstamų. Būsiu dėkingas, jei
gu praneš savo adresus. Ma
no adresas: Roma, Lungo 
Teocre, Farucsina 40.

Paieškau savo švogerio Po
vilo Augulo, Kupiškio miesto. 
Prieš karę gyveno New York, 
N. Y. Kas žinote arba pats 
atsišaukite.

Antanas Geciauskas, Armee 
Belge P. G. 6 Comp. russe 
(Lithuaniene) 22 barak Haut- 
hem (Furnes) Belgiąae. 
(1-2-3)

JŪSŲ SENAS MALIORIUS
JACKUS STARKEVIČIA.

Maliavoju namus ir automo
bilius.
Dirbtuvė: 637 E. Fourth St.
Gyvenu: 172 L Street.

PARSIDUODA BOLINĖ
534 Dorchester Avė.

Gera propozicija uždarbiui.
Parsiduoda nebrangiai.

“GYVASIS ROŽANČIUS” lu 
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo- K 

jo Rožančiaus paslapčių. Ęc
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi- U 

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

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

E3 n&fc nfa nfa nfa nfa nfa nfa nfa nfa nfa ntn nfa nb nts nta no no nfa nfa nfcj rfa nįj r

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Benitean Boulevard, 
DETROIT, MICH.

1 Nepamirškite, kad ge- ’ 
riausia Kalėdų dovana laik- 
irastis “Darbininkas.” Me
tams $3.00.

■ 3
® Telephune S. ii. 1429 J..

I DR. J. C. LANDŽIUS i
i ISEYMOUR

y: Gydytojas ir Chirurgas ; 
v 489 Broadway, S. Boston, Mass.; 
V OFISO l*-10 iš ryto,
I VALANDOS: į?

■
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GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 1 iki 8 po plot. Nuo 7 Iki 8 vakare 

509W ROADWAY Cor. ST SO. BO8TON 
Tel 602 S. B.

S. L. R. K. A. 21 kp. susirin
kimas įvyko nedėlioj, 4 d. sau
sio. Susirinkimas visais at
žvilgiais buvo geras. Pasirodė, 
kad nauja valdyba ypač pirmi
ninkas tiems darbams atsakan
tis. Priimtas laiškas nuo Ka
talikų Vienybės ir nutarta vi
siems kiek galint prisidėt prie 
Lietuvos Laisvės Paskolos. Iš
rinkti atstovai: pirm. J. A. 
Žardeckas ir fin. rast. J. Ta
rutis į Katalikų Vienybės susi
rinkimą, kuris Įvyks 5 d. sau
sio vakare bažnytinėj svetai
nėj. Taip-gi nutarta rengti j 
dvi kokias nebūt pramogas, 
būtent: teatra ar prakalbas, L .- 2 ■ , .,
kuriu surengimas liko beveik ta! 1<as klausys' >.e-
vien ant kuopos valdybos, a ben‘.?,e’ k?"į-
šalies priduota tik M. Seikis ir ren?,‘la JJ“ atbudl-
O. Panlaičiukė. Taip-gi buvo mu lr lrtonska.” 
pakeltas klausymas apie nese
niai tilpusią žinią “Darb.” a-' 
pie neaiškias pakraipas dviejų 
valdybos narių. Bet viskas ge
rai išėjo, valdyba pažadėjo 
dirbti nuoširdžiai dėl katalikų 
labo, ar tai būt darbas visuo- Į 
meniškas ar vietinis kaip tai i 
paremt parapijos fėrams atė- Į 
jus ar kituose reikaluose. Aiš
ku, kad viskas bus gerai, ir 
nebus jokių abejojimų. Taip
gi prie progos turiu pasakyti, i 
kad dabartinis pirm. J. A. Žar
deckas per pastaruosius du i 
metu kasininkaudamas labai' 
daug pasidarbavo kuopos nau- j 
dai, ypač pernai vasarą per ■ 
pikniką daug laiko pašventė , 
nereikalaudamas jokio atlygi
nimo. Už tai jam kuopa priva
lo būt dėkinga.

21 kp. koresp. J. Mockus.
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“SANDARA” BĖDOJ.
Kuomet Kavaliauskas paė

mė “Sandaros” ofisą į savo 
rankas, ir “Sandarą” nuvarė 
sklepan už gan aukštą randą, 
tai ta tuoj pajuto keno ranko
se atsirado. Už trumpo laiko 
Kavaliauskas pakėlė randą. 
Kavai i auskas įteikė ‘1 Sand. ’ ’ 
rotą, kad su juo apseitų man
dagiau. o jei ne, tai greitu 
la’lru “Sandara” turės išsineš
ti. “Sandara” ieškoti) vietos, 
bet neturi pinigų persikrausty
ti, nes persikraustymas kai
nuoja apie $500. Prašo spaus
tuvės darbininkų, kad palauk
tų “pėdės,” ale kas tau sutiks. 
Tokias naujienas girdėjau iš 
pačių sandariečių.

Draugas.

Paieškau Aleksandro ir Mi- 
kolo Ežerinskų, Nikodemo Ši
mo ir Petro Endriekaus. Pir
miau gyveno apie Pittsburgą. 
Kauno rėd., Tauragės aps., 
Vainutės par. Turiu svarbų 
reikalą, atsišaukite:

A. Grublis,
797 Bank St., Box 111,

Waterbury, Conn.

Paieškau Juozo Gelčiaus, 
Bencekiemio kaimo, Jezno 
vok, Vilniaus rėd. Pirmiau gy
veno New Jersey, N. J. 
žinote arba pats meldžiu ; 
šaukti:

M. Gelčius,
712 E. Malianoy Avė.,

Girardville,

Pinigus I ietuvon
GALIMA ■■ SIŲSTI

i > I £
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 AUKSINŲ UŽ $5.00,
t. y. 20 auksinų užkiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuoja- 
mas.

t 
g 
|
£
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F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 

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

Tel. S. B. 1196-lV.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass. f

Kaplys. (1-2-3)

PERSIUNTIMĄ JŪS PATYS KONTROLIUOSITE.
Mes išduosime Tamstai čekį kurį Tamsta pasiusi pats laišku Į Lietuvą. 
Su tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausis ir teisin- 
giausis. Nieks pinigų negalės sulaikyti.
Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu 
paduodant aiškų antrašą to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvieną doleri kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.

.<į

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

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

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

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

South Boston, Mass.
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*425 Broadicay. So. Boston, Mass. ’
~ ’ So. Boston. '2T ♦

valandos: lo—12:30 ryte * 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. -J 
Nedaliomis 1 - .3 P. M. ♦

V. CASl’ER
Kasparo ričius)
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Nedaliomis 

nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. raka.

DR. j.’j’oHiums
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadvvay, S. Eoston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir

pildomi risią be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ju išradimu.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

pri-
i NAUJA KNYGA.

LIETUVIŠKOS NOTOS.
Visiems instrumentams ir 

dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00. 
Kalėdų giesmė ir dainą 25c.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

Taipo gi kuopos kurios ne- 
prsiųs delegatų, malonėkite; 
prisiųsti raštininkei įnešimus 
ir raportus.

LDS. Ct. Apskr. Rast.
Ona čemiauckaitė.

—

Kas turite nušipusius plau
kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi

J spuogus arba šašus, duokite 
i savo antrašą ir 2c. štampą.

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

t ieninte':s lietuvis Conn. Valstijoje 
knygą pur<i:ivėjas ir agentas “Darbi- 

į ninku” ir kily katalikiškų laikraščių. 
Pas mane galima gauti visokių knygų, 
atviručių. paveikslų, inaldaknygių 
visokių prekių nuo 50c. iki .$5.00 ir 
šiaip visokių dvasiškų ir svietiškų 
knygų net iš Lietuvos. Partraukin vi
sokių rožančių, škaplierių, vienu žo
džiu kas tik lietuviams yra reikalinga. 
Savieji pas savuosius. Lietuviai pas 
lietuvi. Patarnavimas visiems prielan
kūs ir užsakymai išpildomi greitai ir 
teisingai. Adresas:

■JOXAS MICKFA IčfUS,
269 Hamilton St., New Haven, Conn. 

I’. S. Nedėliomis pobažnytinėje sa
lėje, 295 St. John St., Xew Haven, 
Conn,

REIKALINGI AGENTAI.
Atsišaukite į “Darbininko” 

Administraciją tuo jaus.

Sausio 19 d. Įvyks metinis su
sirinkimas L.II.Kr. Rėmėjų skyr. 
bažnytinėje svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Malonėkite visi rėmėjai 
atsilankyti ir užsimokėti už 1920 
metus, taip-gi naujų atsiveskit.

Valdyba.

NEPAMIRŠKITE ŠOKIŲ, 
kurie bus sausio 7 d. 1920 m. 
Daughun svetainėj. Prasidės 
7 vai. vakare. Rengia Jaunų 
Vyrų Kliubas. Visas pelnas 
skiriamas nuteriotai Lietuvai. 
Nepraleiskite tų šokių, pagel- 
bėkite savo tėvynę Lietuvą.

Paieškau PARTNERIO prie 
bučemės-grosenės. Geistina, 
kad būtų prityręs bučeris. 
Kreipkitės pas:

Januševičius,
233 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Pirk Bonų — 
Bus Duonos!

Į

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

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

469 Broadvvay, S Boston. Mass.
PRIE DOCIIESTER ST.

Valandos
‘ Vito 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

—------------------------

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ.

Visus tavorus parduodam 
pigiau negu kitur. Salyklą ir 
apynius siunčiu visur, kur tik 
reikalauja.

K. GRIGAS,
238 D St., So. Boston, Mass.

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavorus.
LIETUVIAI!

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.

Tel So. Boston 2 70
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir keturis* kai 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvvay So Boston.

TEISYBĖ IŠ ANTRO GALO. 
“Sandara” num. 1 Nuterio- 

tos Lietuvos Draugų Komiteto 
sušauktą So. Bostone konfe
renciją gruodžio 28 d. pavadi
no “Lietuvių Atbudimu” ir 
“istoriška.” Kiekvienas lenk- 
bernis, kiekvienas kolčakinin- 
kas, žodžiu kiekvienas Lie
tuvos nerietelius _pe.tvirtys 
“Sandaros” žodžius. Kodėl? 
Todėl kad minėtoj “istoriš
koj” konferencijoj svarbiau
siu laiku, kada reikia vieny
bės tarpe Amerikos lietuvių, 
buvo pakrikdyta So. Bostone 
užsimezgusi vienybė ir pakrik- 
dytas Nuteriotos Lietuvos 
Draugų Komitetas, kuriame 
veik per pusmetį pakenčiamai 
bendrai veikta įvairių srovių 
žmonių. Po šios konferencijos' 
komitete beliks “nuterioti 
draugai.” Nors komitetas ban-

- >ti autokratu, monopo- 
vf’-ią vietos veikimą.

■

PUIKI PROGA!

Parsiduoda visai pigiai lo
tas patogioje vietoje, lietuvių 
apgyventoj. Įvestas miesto 
vanduo. Šviesus, išdirbtas, 
išsodintas vaisingais medžiais. 
Kas mylite dailią vietą pasi
statyti stubą, nepraleiskite 
šios progos, pirkite tą puikų 
lotą. Norintieji galite kreiptis 
pas:

Kas užsirašys pas mane laik
raštį “Darbininką,” gaus dova
nų puikų Kalendorių- 
J. F. Mazgelis,

544 Myrtle St., 
Grand Ripids, Mich.

PARSIDUODA 3 familijų 
namas, geriausioje vietoje, 
Dorchester, Mass. (Meeting 
house hall)). Namas beveik 
naujas su piazzais. Randų ga
lima gaut $75.00 į mėnesį. Pre
kė $7000.00.

Jackus Starkevičia,
17 L St., So. Boston, Mass.

(Ut., Sub. ir Sub.)

LIETUVIŲ MAŠINISTO IR MECHANIKO B-VĖ
Pranešimas.

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

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

OFISAS:
So. Boston,

TeL S. B. 253-M.
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Ben PboiM Dickteam 3985 HMoters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE -

AŠ GALIU JUMS PAGELBĖTI.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš lšegzaminnosiu dykai ir pasakysią kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ilgų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali. pagelbėti, nes aš ypatiškališegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santiplškus elektrikos lr Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga lšeg- 
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 ligonis 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 
dykaL Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus lr 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
r i austo gydytojaus prižiūrėjimo,
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, Dės gali būti pervėln.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*

Nu* 9 rito ilti S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo C ild OP. M

D. Gurklis,
103 James St., Waterbury, Ct 

(ant trečių lubų)

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St, 
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
V«o 8 «M 10 U ryto
MM 1 <M8po pteta

MORONEY

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

Llgos niekados nestovi, bet visa- 
Nelanldte vienuoliktos

Egzaminavimas dykai!
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JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ. 
Dermafnga sulaikt plsnks •įteki

na, prataliaa pleiskana*, nieUJina 
odos galvot, angina .lankus 
na J4ea reikalinga mauta.

Dermafnga padaryt kad J 
kai bes tankus ivetan* Ir skaistu.

Oda JniA galvoj, bn* .yra, 
KADOn linyKS m TUIŪOI 
nealinn daugiam!

Reikliau j*nt p rf siuitai 
ta suvis dykai iibandymni

Pristokite Ne. etanpo*

Demafnrosirbmiinr*.

AMU. •RKCIALTTO CO. 
BOX ST. PMILAMLPMtA.




