
Tel. So. Boston 620.
tKAINA 4 CENTAL

Atsišaukimas.

100.000.000.000 markių.

balso Tautu Lvgoje, kuri įn-i neidami išvažiuojant mūsų
eis galėn nuo sausio 16.

Darbininkų Reikalai

Neginčijamai svarbu, kad(yyesį. street, New York
City.

Anglijos bravarninkai pra
dėjo smarkią agitaciją prieš 
prohibiciją.

rūpinasi užbėgti streikui už 
akių.

L’-nkat buvo neseniai siūlo
si Santarvei greitai pabaigti 
su bolševikais, užimti Maskvą, 
pra?ė kad tik Santarvė duotų

Būtie, Mon.—Plumberiai

L-cpojoj buvo bolševikų de
monstracija. Demonstrantai 
buvo kareivių išvaikyti.

Šauliai 
tarpe dalinasi į dvi 

Šauliai rikiuotinin-

STREIKAI INDIJOJ.
Visoje Indijoje pradėjo 

didėti streikų skaičius. Pra
gyvenimo pabrangimas ver
čia darbininkus ieškoti algų 
pakėlimo.Pragyvenimas In
dijos miestuose per karę, 
kaipir kitur, pasidvigubino, 
bet algos toli gražu nepakilo 
ant tiek kad susilyginti su 
pragyvenimo pabrangimu.

Italijos parlamento kata
likų ir socijalistų atstovai 
padarė bloką išvien priešin
tis ineiti Sąjungon su Fran- 
cija ir Anglija. Iš 508 at
stovų katalikai ir socialistai 
sudaro 25.

PABRANGS.
Chicago.—National Retail 

Clothiers’ Ass’n turi suva
žiavimą. H. R. King pasa
kė, jog pavasarį drabužiai 
pabrangs ant 25 ar 40 nuoš.

LAIKOSI SAVO.
Washington.—Prez. Wil- 

sono nuskirta*komisija nu
statyti santikius tarp ang
liakasių ir kompanijų pra
dėjo veikti. Išklausinėja 
abi imsi. Angliakasių pre
zidentas Lewis pasakė ko
misijai, jog angliakasių rei
kalavimai nebuvo suformu
luoti, kad dar derybas ves-
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“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ket vergai s 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

KETVERGAS, SAUSIO 15 D., 1920.

Siųskite užsakymus dabar — P? PyĮvatė 

tuojaus. Kaina 25 «dė komisijai, jog turėtų 
pažinti reikalavimą, kad 
ti£

KĄ TURĖS UŽMO
KĖTI.

Alijantai tik už metų te- 
praneš Vokietijai, kiek išvi
so turės atlyginti už T

Austrijos delegacija atvy- skelbus latvių valdžiai Palan- 
ko į Dragą, Čeko-Slovakijos mobilizaciją, naujokai
'sostinę. - 1 J/ .lietuviai pradėjo bėgti Kretin- 

gon ir prašyties į lietuvių ka
riuomenę, bet vietinė valdžia 
šiame klausime laikosi kol kas 
neutraliai.

ir nusileisti. Todėl nuro- simokėti po 25c. į Streikierių kooperatyvas “Lietuva” tapo įvairios amunicijos ir pinigų, o 
......................................  • “ ’ ' - ’ i i---------- 1------- gi taipgi liuosas rankas Lietuvoj.

Ispanijos geležinkelių u-
nijos darbininkai išleido de- išsikovojo algų pakėlimo, 
kleraciją, kurioj skelbia Gaudavo po $9, dabar gaus 
streiką sausio 20 d. Valdžia; po $10.

į milicijos, nuplėšė lietuvių vė
liavą nuo milicijos buto. Pa-

gyvenimo sąlygos,

“Publlshed and dlstributed under per
ui lt (No. 534) authorized by the 

Act of October 6, 1917, on flle 
at the Post Offlce of Boston, 

Mass. By order of the Pre- 
sident, A. S. Burleson, 

Postmaster Ge-
nerah”

“Acceptance for mailling at special 
rate of postage provided for In 

Section 1103, Act of Oct 
8, 1917, autorized on 

Julv 12, 1918.”

Kraujo praliejimas 
Berline.

DAUG UŽMUŠTŲ 
BERLINE.

Bazelis.—Sausio 13 d. 
Berlino gatvėse buvo daug 
užmušta ir sužeista žmonių. 
Buvo surengta didelė de
monstracija ir ėjo linkui 
Reichstago. Kareiviai pa
stojo kelią ir ištiko kraujo 
praliejimas. Demonstran
tai norėjo protestuoti prieš 
Eksploatacijos įstatymą.Ta- 
sai įstatymas yra tai steigi
mas darbininkų ir ekono
miškų tarybų. Juomi nori
ma užinferesuoti darbinin
kus prie uolesnio darbo. 
Kraštutinieji socijalistai ro- 
kuoja, jog tai bus darbinin
kų išnaudojimas ir pavadi
no tai Eksploatacijos įstaty
mu. Šis įstatymas yra ra
miųjų socijalistų sumany
tas, kaipo pirmas žingsnis 
prie socijalizavimo produk
cijos.

Laike demonstracijos bu
vo apiplėšta daug įstaigų. 
Demonstrantai briovėsi į kuotų. 
ginklų sandėlius. Pagalios 
policijai ir kareiviams •pa
vyko išvaikyti demonstran
tus.

Aprokuojama, jog užmuš
ti! buvo 20, o sužeistų 100. 
Demonstracijoj dalyvavo a- 
pie 50.000.

LIETUVIAI BUVO UŽĖMĘ 
PALANGĄ BET VĖL 

PASITRAUKĖ.

27 d. lapkričio Kretingoje 
gauta žinių, kad vokiečiai Pa
langoje išvaikė latvių miliciją, 
paskelbė kokią tai mobilizaci
ją, uždėjo ant miestelio kon
tribuciją 15000 auksinų, pra
dėjo daryti baisias rekvizici
jas. Palangiškiai kreipėsi prie 
Kretingos viršininko, prašyda
mi pagalbos. Sužinojęs tikrai 
vokiečių skaičių, Kretingos 
apskrities viršininkas P. Ker
pė įsakė trijų nuovadų virši
ninkams su savo milicija užim
ti Palangą. 23 d. lapkričio Pa
langa buvo užimta, susišaudy
me buvo du vokiečiu sužeista 

karę. 4 paimta į nelaisvę; iš lietu- 
Tuo tarpu turės depozituoti pusės nuostolių nebuvo.

i Žmonės sutiko miliciją su di- 
•! džiausiu džiaugsmu. Rusi} ir 
(vokiečių vėliavos buvo nuim- 
jta ir jų vieton buvo iškelta 
i Lietuvos vėliava. 27 d. lapkri- 
! 'io atėjo ralangon nuo Liepo
jos anie 200 latvių kareivių ir 
pareikalavo, kad mūsų milici
ja apleistų Palangą. Iš pusės 
Kretingos milicijos nebuvo jo
kio pasipriešinimo. Tiktai vie
nas buvo nemalonus atsitiki
mas, kuomet latvių kareiviai.

RAUDONŲJŲ GAU
DYMAS.

Ikšiol jau suareštuota rau
donųjų apie 5.000. Wash- 
ingtono valdžia yra išdavus 
dar 2.000 vvarrantų. Dabar 
raudonieji pradėjo slapsty
tis ir sunkiau bus sugaudyti. 
Valdžia tikisi, kad iki pa
baigos birželio intartieji 
raudonikiai bus sugaudyti.

REIKALAUJA RATI
FIKUOTI.

W ashington.—Senatoriai: 
Lodge ir Hitchcock ir Vadai, 
demokratų ir respublikonų 
inešė senatan prašymą nuo 
20.000.000 žmonių, kad tai
kos sutartį senatas ratifi- 

Senatas didžiuma 
balsų m atmetęs taikos su
tartį ir Amerika neturės i

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
__________ X

nę. Uždėjo už žemę ir gyvu
lius mokesčius. Daro rekvizi
cijas javų; jeigu pagal įsaky
mą atiduotume, tai neliktų sei 
duonos nei sėklos.

Uždrausta vaikščioti - pagal 
liniją nuo vieno pas kitą kai
myną : pamačius ką ‘einant tuo
jau lenkų šaudoma : yra atsiti
kimų, kad buvo ir užmušti} 
dėlto. Kas turi arklių, kuone 
kasdien varoma į stuikas be jo
kio atlyginimo: jau esame taip 
pribaigę gyvulius ir padarus, 
kad atėjus pavasariui, negali
ma bus žemės apdirbti, nes iš
važiavus reikia prabūti kelios 
dienos. Visi žymesnieji lietu
viai yra persekiojami; uždrau
sta pasikalbėjimai arba toliau 
kur išvažiavimas: prieš tai 
prasižengusieji tuoju areštuo
jami ir baudžiami kalėjimu.

Legioninkai, negaudami iš 
savo valdžios maisto, eina nak
timis po ūkininkus, daro kra
tas, atėję tuojau šaudo apie 
trobas ir grinčioje; tokiu bū
du išgązdina moteris ir mažus 
vaikus; kitus kurie neturi, ką 
duoti, visaip baugina: veda 
karti arba pridėję šautuvą prie 
krūtinės nori šauti; tokių atsi
tikimų buvo šimtai.

Todėlgi mes jau negalėdami 
ilgiau to prispaudimo, kokio 
ir prie vokiečių nebuvo, iškęs
ti, išrinkome iš tarpo savęs de
legatus: siunčiame per mūsų 
valdžią prie Jūsų, Didžiai ger
biamos Misijos, kuri turi ga
lę palengvinti mūsų vargus, 
perkeldama dabartinę demar
kacijos liniją ant senos vietos, 
mus gi paliuosuodama iš len
kų barbarų sunkios okupaci
jos vergijos. Jeigu nebus mū
sų meldimas išklausytas, il
giau pakęsti negalime, turėsi
me griebtis paskutinių priemo
nių—ir žūti arba laisvai gy
venti.

Po šiuomi meldimu įgalioja- 
me pasirašyti siunčiamus dele
gatus. (seka parašai).

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

PRISIŲSKITE.
Nuoširdžiai prašome mūsų 

prietelių ir agentų prisiųsti 
mums šiuos numerius laikra
ščio “Darbininko”: NN. 3, 16, 
18, 24, 33, 106, 115, 125, 141 
ir 147 1919 metų.

Siųskite po tiek egz. po kiek 
tik galėsite surasti. Už prisių
stus tam tikrą skaitlių nume
rių skiriama dovanų knyga.

“Darbininko” Adm.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešam gerb. mū

sų agentams, kad “Darbinin
kas” pavieniais numeriais nuo 
sausio 1 d. 1920 m. parsiduoda 
utarninko ir ketverge po 4c., 
o subatos po 5c.

“Darb.” Admin.

IŠ LriNKŲ OKUPUOTŲ 
KRAŠTŲ.

Punsko valsčiaus gyventojų 
raštas, įteiktas Lietuvos 
valdžiai, Prancūzų ir 
Anglų misijom Kaune.

Mes Lietuvos piliečiai, susi
dedanti iš 42 kaimų, kuriuose 
gyvenama apie 4666 gyvento
jų, kurių tarpe randasi apie 
28 lenkai (tie lenkai yra atėję 
į mūsų valščių 2 metai atgal), 
nuo senovės buvome ir esame 
lietuviai. Rusai per 40 metų 
visokiais būdais mus spaudė ir 
norėjo ištautinti, tačiaus mes 
likomės lietuviais, kaip ir bu
vę. Lietuvių karną ir visus pa
pročius branginome, mylėjome 
ir mylime.

1918 metais 18 dieną lapkri
čio vokiečiams atidavus mums 
valdžią, patys susitvarkėme, į- 
kūrėme savo, valdžią. Savo 
lietuvių valdžia buvome paten
kinti visi ir gera mums buvo 
gyventi. Tečiau rugsėjo 7 die
ną š. m. nežinome kieno įsaky
mu, okupavo aukščiau pami
nėtus 42 grynai lietuviškus 
kaimus lenkų valdžia.

Po okupacijos tuojau lenkai 
pradėjo mus visokiais būdais 
persekioti. Mūsų lietuvių val
sčiaus valdyba tuojaus turėjo • nybos, kaip pavyzdžiui viso- 
iš savo gyvenamų vietų pasi- Į kių stahneisterių, jūrių minis- 
šalinti, nes gręsė jų suarešta- • teri jes visi štatai tuo tarpu 
rimas. Mus gi likusius naiki- Į turėta tik vienas menkas lai- 
na, kaip tik įmano. votis “Kitoboj.” Kuomet de-

Buvusios mūsų valščiu j e I eiliuojančios buvo valandos
penkios pradinės mokyklos, • bepučiant Petrapilį, tai dau- 
kuriose mokinosi 280 vaikų ta-, guma karininkų buvę girti, 
po uždarytos, mokiniai taip 
brangų laiką turi leisti be mo
kslo.

Dvi draugijos: “Žiburys” ir

POLITIKOS ŽINIOS.
— Mūsų valstybės padėji

mas paskutiniu laiku visais 
žvilgsniais žymiai pagerėjo. 
Santarvė matomai jau atkan
do dantį kai dėl didžiulės Ru
sijos atstatymo; nepasitiki jau 
ji netik Judeniču ir jo įpėdi
niais, bet ir Kolčaku, Deniki- 
nu ir lenkais, ir nenori juos 
daugiau šelpti,o kaipo Rusijos 
atstatytojas. Ypač skandalin
gai pasibaigė Judeničo avan- 
tūra. Jam santarvė buvo da
vus ir pinigų ir amunicijos 
šimtui tūkstančių kariuome
nės. Tuo tarpu, kaip tardymo 
Komisija parodė, Judeničas 
neturėjo daugiau, kaip 18,000 
1 ariuomenės, tarp jos 3000, 
karininkų, kelios dešimtys ge
nerolų. Kad turėjus, kur pi
nigus leisti, buvo sudarytos

• visos carų laikais buvusios ži-
L. D. S. KUOPŲ VALDY

BOMS.
Nors rezultato balsavimo už 

pakėlimą mokesčių dar nepa
skelbėme, bet pranešam, kad 
pradedant sausio 1 d. 1920 m. 
kaip pasirodo iš prisiųstų jau 
balsavimo blankų kiekvienas 
L. D. S. narys turi mokėti po 
35c. į mėnesį.

Beto, šiame mėnesyje kiek
vienas L. D. S. narys turi už-

tame dalyke rizikuoti neapsi
ėmė. Juo labiau, kad ji pra
dėjo rimtai galvoti apie sura
dimą būdų susitaikinti su bol
ševikų valdžia.

Jau ir Focho strateginė ko
misija paliovė aklai tikėjus 
lenkais, kai dėl demarkacijos 
linijos nustatymo. Pą$Kutinio- 
inis’ dienomis toji komisija 
kreipėsi į Lietuvių Delegaciją 
Paryžiuje, klausinėdama apie 
Seinus ir apie kitas vietas, kad 
tiksliau išvedus demarkacijos 
liniją.

Prancūzija, neratifikuojant 
taikos sutarties Amerikai ir 
tokiu būdu neįvykstast apsi
gynimo konvencijos kaip Pran
cūzijos, Anglijos ir Amerikos, 
pasijutus silpnesniam padėji
me, pasidarė prieinamesnė su
prasti ir tikrus lietuvių reika
lus. z Padidėjimas sulyginamai 
Anglijos prestižo, kuri šiaip ar 
taip daugiausiai parodė lietu
viams palankumo,taipgi mums 
gana malonus dalykas.

— Su anglų finansininkų 
grupe, sutinkant Anglijos Už
sienio Reikalų Ministerijai, 
Lietuvos Vyriausybė padarė 
sutartį dėl linų. Sutartis pa
daryta komiso pamatais: Lie
tuvos Vyriausybė supirkinėja 
per kooperatyvas, draugijas ir 
atskirus žmones linus iš gy
ventojų ir sukrauna juos san- 
dėliuosna, o anglai ima juos 
komisan pardavinėti. Parduo
ti privalo aukščiausiomis pa
saulio biržos kainomis ir Lie
tuvos Vyriausybė turi teisės 
kontroliuoti visas jų pardavi
mo knygas ir kainas. Anglai, 
gaudami tam tikrą komisinį 
nuošimtį, turės savo rankose 
linų pardavimą, Lietuvos gi 
žmonėms bus naftdo’s tuo at
žvilgiu, kad linai bus tiesiog 
parduodami pasaulio biržos 
kainomis ir neeis per rankas 
atskirų pirklių spekuliantų, 
kurie stengiasi kuo mažesnes 
kainas mokėti. Reika pastebė
ti, jog linai ypačiai brangūs 
bus šiemet, nes ateinantiems 
metams gali atidaryti Rusijos 
linų rinką ir tuomet jie turės 
atpigti. Lietuviams tad reikė
tų pasirūpinti kuodaugiau li
nų šiais metais pardavimui 
priruošti. Prasidėjus preky
bai su Anglija gėrpja Lietuvos 
fisansinė padėtis. Jau gautas 
avansas linų sąskaiton. Veda
ma taip-pat derybos dėl Lietu- 
. os pinigų išleidimo.

— Nežiūrint Lietuvos Vy
riausybės reikalavimų paleisti 
vokiečių Raseiniuose suimtąjį 
lietuvių karininką Rimavičių, 
repaisant grąžinmo represijo
mis vokiečių belaisviams, vo
kiečiai karininką Rimavičių 
išvežę Vokietijon sušaudė.Pra- 
nešdamas apie tai vokiečių at
stovas Kaune tvirtina, jog ka- 
rin. R. mėginęs bėgt iš nelais
vės ir dėlto buvęs nušautas: 
vokiečių atstovas tame pat 
rašte prašo pagerinti vokiečių 
belaisvių buitį Lietuvos sto
vyklose.

— Iš Gumbinės ateina žinia, 
kad vakare 11 gruodžio tarp 
Šiaulių ir Tauragės susidau
žė du traukiniu: vienas lietu
vių, antras 'vokiečių. Daug 
aukų, ypač iš vokiečių pusės. 

(Kauno “Laisvė”)

SVARBIUOJU REIKA- savo skyrių, kurie de1 
LŲ ATSIŠAUKIMAS, nors priežasčių txihi^reika- 
Rudeni 1919 m. Lietuvoje r . .

susitvėrėdidžiai .simpatingą .. įSUsispietęs - ‘sargų at 
organizacija vadinama“L%>_. saulių” būrys, pats sulyg. 

’ -• ~ n Tn savo nuožiūros ar iš savo

kada iš šalies instruktorių gerai

tuvos Šaulių x
pagimdė skaudžios Lietuvos rcn^a ar pasikviečia
gyvenimo sąlygos, kada iš 15 sakes instruktomj gerai 
vienos pusės viliojo liuosy- ^manantį rikiuotis, pumas- 
, _ . • tikos ir kitokio sporto daly

kų.
i Pirmasai projektuojamos 
“Sąjungos” uždavinys bus, 
tvirtas ir tikslingas viduji
nis pačios organizacijos su
sitvarkymas. Nesitik gerai 
viduje sutvarkyta organiza
cija gali gaminti tinkamus 
vaisius ir turėti visuomenė
je svarbą. Antra užduotis: 
pagaminti savo narių tarpe 
kuoskaitlingesnį tokių vyrų 
buri, kurie dėl Tėvynės lai
svės nesvyruodami, nors į 
ugni šoktų.

Trečia užduotis,—parink
ti kiek išgalima aukų ir 
šiaip visokių dovanų lygiai 
kaip ir laisviesiems Lietu
vos Šauliams, Lietuvos ka
riuomenei, ypač gi pradėtai 
organizuoti pačioje Lietuvo
je Amerikos lietuvių varde 
legionui.

Ši Lietuvos laisvės šali
ninkų “Sąjunga” turėtų tai 
užmegsti betarpius santi
kius su Lietuvos Šaulių Są
junga Kaune. Be to, ji tu
rėtų palaikyti nuolatini kon
taktą su čia esančia Lietu
vos Militare Misija dėl gavi
mo reikalingi} žinių bei pa
tarimų. Amerikos lietuviai 
girdžiate trimito balsą? 
Spieskitės į būrius, būriai į 
“Sąjungą”. Tegul ta “Są
junga” bus Lietuvai neišse
miamas šaltinis medžiaginės 
pagalbos ir Tėvynės ginėjų 
galingas rezervas.

Povilas Žadeikis, 
Liet. Kr. Aps. Min.

atstovas ir majoras. 
30. XII. 1919 m.

P. S. Delei informacijų 
galima kreiptis šiuo adresu: 
Lithuanian Mission, 257

bės saulutė, iš kitos gi—siau
tė vokiečių bei maskolių be
galiniai šlykšti ir žiauri sau
valė. Šaulių sąjungą pagim
dė tautos skausmas, ir liau
dies kančios.

Puolant priešininkui Lie
tuvą iš lauko, arba susitel
kus jam viduje ir pakėlus 
ginklus prieš Lietuvos ne
priklausomybę. Šaulių Są
junga yra pasistačius sau 
tikslą—“ ginti krašto nepri- 
klausomybę visomis pajėgo
mis.” Todėl karo metu Šau
lių Sąjunga užsiima karo 
darbu: rengia visą kraštą 
gintis, atlieka kariškas už
duotis ir jei gręsia turto plė
šimo bei naikinimo pavojus, 
eina sargvbos pareigas.

Ramiu laiku Šauliai užsi
ima kūno mankštinimu bei 
rikuotės mokslu.

Šaulių Sąjunga yra ne
partinė savanorių brolija, 
reiškia: liuosaisiais Šauliais 
gali būt visų partijų žmo
nės. Šaulys tik tada nusto
ja būt Šauliu ir praranda vi
sas Šaulio teises, kai įsimai
šo į ginkluotą partijinę ko
vą. Šauliais gali būt kaip 
vyrai, taip ir moterįs, kaip 
jauni, taip ir seni.
savo 
grupi: 
kai ir nerikuotės Šauliai, ar
ba Šaulių rėmėjai, kurių 
pareiga yra parūpinti lėšų, 
maisto, reikmenų.

Ir tokia organizacija yra 
dabar išsiplatinusi po visą 
Lietuvą ir ji jau, kad ir ne
senai įsikūrusi, suspėjo at
likti didžiausi darbą kovose 
su vokiečių, bei rusų kolča- 
kininkų gaujomis.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams

šiose svarbiose kovose už 
nepriklausomybę dienose, 
kada Lietuvą laukia dar 
milžiniškas darbas—paliuo- 
suoti savo sodvbas. savo so- 
stinę Vilnių iš nagų paskuti
nio okupanto—neginčijamai 
svarbu, kad visų lietuvių 
tarpe Amerikoje susitvertų 
Lietuvos nepriklausomybės 
šalininkų Sąjunga, panaši į 
liuosųjų Šaulių Sąjungą pa
čioje Lietuvoje. Nesvarbu, 
kaip ta Sąjunga, turi va
dintis—ar Šaulių, ar sargų 
ar dar kaip kitaip. Svarbu, 
kad ji stovėtų nepartyvio 
pamato, svarbu kad ji kuo- 
greičiau ir kuo tinkamiau 
susiorganizuotų. Svarbu 
kad tuč tuojau kolonijose 
tvertūsi būriai, kad galėtų 
artimiausiame jau laike rin
kti būrių atstovai susiva- 
žiuoti, sutverti sąjungą ir 
nustatyti jos konstituciją. 
Dėl palengvinimo organi- 
zuoties, bus siuntinėjama 
atskiriems kolonijų iniciato
riams, kada jie kreipsis, 
projektas laikinųjų sąjun
gos įstatų.
Tariamoji “Sąjunga,” kai-

L. D. S. NEW YORK IR NETO 
JERSEY VALSTIJŲ APS

KRIČIO MARŠRUTO 
PRAKALBOS.

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 kogerian- 
siag pasekmes iš šio maršrute. 
Nepasilikite nei viena koloni
ja nei viena L. D. S. kuopa nuo 
taip svarbaus darbo, kuris tei
kiamas darbo žmonių labuL 
Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama darbininkų reika
lai.

Prakalbos įvyks šiose vieto
se:

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

16 d. sausio, 7 vaL vakaru 
— Amsterdam, N. Y.

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

18 d. sausio, 7 vaL vakare —
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“DRAUGO” ŽODIS.
U žpereitame ‘i Darbinin

ko” num. (5) indėjome iš 
Ekzekutvvio Komiteto gau
tus laiškus Naruševičiaus 
klausime su trumpu 'savo 
prierašu. Sakėme, jog žiū
rėsime. ką “Draugas” pasa
kys. Žemiau dedame indo- 
mii “Draugo” prierašą. 
“Draugas” nurodo, jog Vol
demaras. gindamas Naruše
vičių nesuprantama delko 
tyli apie Yčą, nes “Drau
gas” apie abu užsiminė. Be 
to “Draugas” gražiai pri
spyrė prie sienos Viniką.

'Mes sakome, jog jei mū
sų aukštieji diplomatai pra
bilo, kuomet buvo Yčo ir 
N aruševičiaus išt ikimybė 

Lietuvai k vesti j onuoj ama, 
tai kodėl jie tylėjo apie Ma- 
stauską, kuomet Amerikos 
liberalai jau čieli metai, 
kaip alasą kelia dėl jo ir 
trukdo darbą dėl Lietuvos. 
Juk lermai kilo Mastauskui 
veikiant Europoj. Jei čio
nykščiai tautininku rėksniai 
ką neištikimo žinojo apie 
Mastauską. tai dešimt kar
ti) geriau turėjo žinoti mū
sų diplomatai Paryžiuje. 
Sakoma, jog tylėjimas yra 
ženklu sutikimo. Tai ar pa
ryžiečių tylėjimas buvo pa
tvirtinimo ženklu, kad tau
tininkai turėdami pamatą 
alasavoja dėl Mastausko. 
Bet gali būt visai kitaip. 
Gali būt kad jie savo tylėji
mu tik alasą ir ergelius už
gynė, o Mastausko neištiki
mybės prirodymų neturėjo 
ir neturi. Mastauskas susi
rašinėja su Lietuvos prezi
dentu, Mastausko laiškai 
dedami į Lietuvos oficiali 
organą “Lietuvą,” Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri
jos vedėjas Klimas, kaip ži
nome, klausiusiems Lietu
vos krikščionims demokra
tams, kad atsakė, kad Mas
tauskas buvo naudingas dar
bininkas -bendradarbis Lie
tuvos delegacijai prie taikos 
konferencijos Paryžiuje. 
Mastauskas nestovėjęs už u- 
niją su lenkais. (Žiūrėk 
“Darb.” num. 3 š. m.)

Turėdami prieš akis mi
nėtus faktus apie Mastaus
ką ir matydami tautininkų, 
ir sandariečių dėl jo erge
lius, kurie krikdo paskolą, 
tai reikia, kad Lietuvos 
Valstybinė misija su Ekze- 
kutyviu Komitetu prabiltų 
Mastausko reikale. Jei to 
nebus padaryta, tai žinosi
me kas bus kaltas paskolos 
nepasisekimo.

nešimas tuodu dalyku supla- pranta, jog kiekvieno tėvynai- 
ka ir sumaišo. P-as Valdema
ras tyčia klysta sakydamas, 
kad “Draugas” rašė, kad p. 
Naraševičia dalyvavęs Kolča- 
ko rinkime. Mes nesame ne- 
praustburniai, dėlto tos klai
dos nevadiname šmeižtu.

Iki šiol tik p. Naruševičius 
užreiškė, jog jis nedalyvavęs 
Kolčako rinkimuose ir su p. 
Bachmetjevu Lietuvos arba 
Rusijos klausimuose nesitaręs. 
Todėl mums gaila, kad p. Y- 
čas dar nepadarė panašaus pa
reiškimo.

Mes buvom parašę, kad gir
dėjome, jog p. Naruševičius 
yra pirkęs Rusijos dvarų. Jis 
dabar pasako, kad neturįs ne 
tik dvarų, bet nei vienos pė- i 
dos žemės ne tik Rusijoje, bet 
niekur. Kas aišku, tai aišku. 
Už tą aiškumą mes p. Naru
ševičių gerbiame ir jo žodžiais 
pilnai tikime, 
užgynė daugiau negu mes bu- i - 
vome pasakę. Jis dar geriau 
būtų pasakęs, kad ir šiaip pi
niginių, ar finansinių, sąry-. 
šių su Rusija neturi. Bet ta
me nepridėjime mes nematome 
nei kokios svarbos, kadangi ’ 
nuo šio] tikime, kad p. Naru
ševičius niekuomi nepritapo 
prie tos nelaimingos istorijos.

Yra faktas, kad mes girdė- 
įjoine apie dvarų pirkimą. Nors 
Į mes konstantavoine tik paska- 
! lo faktą,- o ne pirkimą, tečiaus 
' p. Naruševičius mūs žodžius 
pavadino melu. Jei jis būtų 
daugiau mokinęsis mandagu
mo, tai nebūtų taip ištaręs. 
Tečiaus mes nepykstame ant 
p. Naruševičiaus už jo nekul- 
tūrinį išsitarimą. P-no Bach- 
metjevo pasakymas jį supyki- 

1 no taip, 
sivaldydamas.

Kodėl p. Bachmetjev’as p. 
Naruševičių minėjo, tai jau jau aiškiai. 
Bachmetjevo dalykas. Gal 
Kerenskio atsiustasis i Ameri- 
ką ambasadorius nėra tokis 
geras diplomatas, kaip reikė
tų, o gal ji tyčia p. Naruševi- 

; čių pripynė, kad žinojo jį esant 
įžymiu tarp lietuvių, kuriuos 
norėjo supjudyti, gal užpaka-- 
lyje p. Naruševičiaus kas nors 
veda intrygas jam kenkdamas 
ir jo vardu pranešdamas p. 
Baclimetjevui tą, ko p. Naru
ševičius nekalbėjo? Kas tą vi
sa sužinos.-

Vi stiek Kaip yra. Gera yra, 
kad vienas lietuvi veikėjas 
nuo skaudaus įtarimo yra 
liuosas. Neapsakomai skaudu, 
kad iš p. Yčo dar nieko negir
dime.

Kodėl p. Valdemaras užta
ria už p. Naruševičių, o neuž
taria už p. Yčą. Nejaugi jį n.(

nio priedermė yra neleisti ši
tokioms politikoms slapstytis. 
Ypač laikraštijos uždavinys 
yra reikalauti, kad asmeninės 
politikos vedėjai būtų susekti. 

Stebėtinas yra p. M. J. Vi- 
nikas. Jis rašo: “Lietuvių Ek- 
zekutyvis Komitetas niekad 
neturėjo, neturi ir niekam ne
pranešė, kad gerb. T. Naruše
vičius, ar bent kokis kitas žy
mus veikėjas ar ypata, dabar 
dirbanti Lietuvos labui ir re
mianti dabartinę Lietuvos val
džią yra sąryšyje su Kolčaki- 
ninkais ir veikdama su jais iš 
vieno pakenkė išgavimui Lie
tuvos neprigulmybės.”

Mes rašėme ir atkartojame, 
kad Statė Departmento valdi
ninkas Lietuvių Ekzekutyvio 
Komiteto nariams pasakė, jog 
nenuosekliai lietuviai elgiasi 
'prašydami pripažinti Lietuvos 
neprigulmybę ir leizdami savo 
atstovams dalyvauti Rusijos 
dalių konferencijoje, kuri iš
rinko Kolčaką Rusijos val
džios pirmininku. Kodėl p. Vi- 
Trikas nepasako, kad tas yra 
ne tiesa ’ Kodėl jis užgina fą. 
ko mes netvirtiriome, o neuž
gina to, ką tvirtinome? Kam 
tas dangstymas žarijų pele
nais?

Dangstymu žarijų pelenais 
mes vadiname tą polemiška, 
peiktiną gudrybę, kuri apsi
meta užginant keno nors tvir
tinimą, o šneka apie kitką. Ko
kiems tikslam? p. Vinikas ofi- 
cijališkame rašte vartoja pole
miškas gudrybes? Kode! jis 
neprisideda prie išaiškinimo 
visai Lietuvai rūpinčio klausi
mo, ar dalyvavo kokis nors lie
tuvis p. Kolčako rinkimuose ar 
ne. ar šnekėjo Statė Depart- 

kad ėmė kalbėti ne-įmento valdininkas apie tą da
lyvavimą ar ne? Tikimės, kad 
p. Vinikas antru kart atsakvs

<

Apie dvarus jis

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE. Iš garsinimų nebuvo galima 
suprasti kas rengia. Buvo gar
sinta, kad bus “Didelės pra
kalbos, rengiamos Lietuvos 
mylėtojų. Kalbės garsus kal
bėtojas iš New York.” Bet 
Norwoode nesiranda tokios 
dr-jos. Nuėjęs, kaipo reporte
ris, radau, kad žmonių nebe- 
matytis svetainėj. Palaukus 
15 min. atėjo keli žmonės. Pa
skui ir kalbėtojai pasirodė. 
Vienas iš atvažiavusių atidarė 
baksą ir išėmė glėbį šlamštų. 
Pirmiausia “Keleivį,” paskui 
“Sandarą” ir kitokius. Suri
ko: “Kas norite gerų laikra
ščių?” Perėjo per žmones, su
grįžo be biznio ir užsilipo ant 
estrados, perskaitė apgarsini
mą ir perstatė Antaną Paužą iš 
New York. Antanas Pauža už
silipo ir sako: Gerbiamieji, aš 
nesu kamėtojas. Štai kas atsi
tiko: susirgus mūsų garsiam 

i kalbėtojui, tai jis mane pa- 
| siuntė į Bostoną sutvarkyt 
i prakalbas arba visai sustab
dyti. bet atvažiavus Bostonan 
ir pasikalbėjus su “Sandaros” 

i redaktorium sutvarkėm ir at
važiavom laikyti prakalbas ir 
persta K. Norkų. Šis užšoko 
ant estrados ir sako: “Aš už
šokau iš piktumo, nes nėra 

karti prakalbų klausyti.” Tei
sybė. žmonių tebuvo apie tu
zinas. Aišku, ką galėjo laimė
ti tiekoj publikos.

K. D. A.

varysim į skylę, bet pasirodė, 
kad jie patys sulindo į skylę. 
Nes pas vyčius visos merginos 
priklauso, tai žinoma, kur mer
ginos ten ir vaikinai. Tai na
bagėliai komunistai gavo kin
kų drebėjimą, kada pamatė 
kad jie pralaimėjo, nes per vi
są vakarą stovėjo prie durų ir 
skaitė kiek žmonių eina ant 
vyčių šokių.

Naujų Metų lauktuvės.
Vyčiai turėjo paėmę puikią 

salę dėl vakarienės. Tikietas 
buvo $1., kur žmonių buvo at
silankę nemažai ir mūsų gerb. 
klebonas dalyvavo kartu. Jau
nimas žaidė visokius tautiškus 
žaislus ir dainavo. Išsiskirstė 
2 vai. Dar reikia padėkavo- 
ti ir mūų gaspadinėm, kurios 
taip puikiai sutaisė vakarienę. 
Nors jos čia yra gimę ir augę, 
bet puikiai darbuojasi su vy
čiais. P-lė B. Luciuniutė, J. 
Galinkite, M. Bernatavičiutė ir 
L. Nadzeika rūpinosi surengi
mu vaakrienės.

Komunistų nelaimes.
Lietuvių priežodis sako, kad 

jei viena bėda žmogų užpuola, 
tai niekai, bet jei dvi-trys, tai 
ir žmogų suėda. Tai tas tin
ka ir mūsų komunistams. Ren
gė šokius prieš vyčius—nepa
sisekė, rengė vakarą—nepasi- 

į seko, nes kaip tik tas vaka- 
Įras pasilaikė, kaip ėjo abla- 
>vas ant jų po visą Ameriką, 
: tai ir čia dar nepribuvus kal-
■ bėtojui, kaip tik pradėjo žmo- 
!nėg rinktis ant prakalbu ir pul- ;
kas policijantų užpuolė ir 23 

' patrul vagonan suliuodavę po
licijos stotin nusiuntė. Turė
jo perbūt visą naktį. Ant ry- 

> tojaus tuos paleido, kurie prie 
, komunistų kuopos nepriklausė, 
o kurie prikiauše, tuos pasili
ko. Iš Našliuos išvežė 6 mote
ris ir 29 vyrus—viso 35. Tai 
pasakoja, kad ne visi priklau- 

. sė prie komunistų, bet kada ■ 
■juos suareštavo, tai tą naktį 
'visokias revoliucijos dainas 
įdainavo ir policiją plūdo. .Jie 
manė, kad juos areštuoja tik 
šposais. Yra toks atsitikimas: 
Pas vieną komunistą namie, 
kur šventųjų paveikslus buvo 
sunešę į skiepą, o visokių Mar-

■ ksų sukabinėję, tai kaip vyrus į 
į areštavo, tai Marksą į skiepą

j buvo pakilęs, šaukta valio Lie-: metE o šventųjų sukabino ir 
ituvos prezidentui, kareiviams aimanuoja moteris: -Dievulė- 
ir tt. Gerb. svetys išsivežė liau, kad tik mano vyras su-
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losimas. Lošė Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų dr-ja. Lošimas pu
sėtinai nusisekė. Dar pirm lo
šimo gerb. kleb. kun. J. Žida- 
navičius pranešė visuomenei, 
kad lauktų kolektorių su Lie
tuvos bonais ir sulaukę iš savo 
stubos nepaleistų pakol vi
siems namiškiams neužrašys 
bonų. Vėliaus A. Lukšis per
skaitė surašą visų užsirašiusių 
bonus.

WORCESTER, MASS.
Pas mus nesenai atvažiavo : 

naujas kun. L. Kavaliauskas, i 
kuris žada čia apsigyventi.Yra i 
tai labai linksma, kad turėsim : 
dabar tris kunigus. Turėsime 
naują veikėją. Tikime, kad 
jaunas kunigėlis pasekmingai 
darbuosis Worcesterio lietuvių ; 
tarpe. Linkime sveikatos ir 
geriausių pasisekimų naujam 
veikėjui.

Sausio 7 d. 1920 m. L. R. K. 
sk. buvo metinis susirinkimas. 
Iš valdybos raportų paaiškėjo, 
kad praeitais metais darbavo
si laabi gerai ir daug nuveikė. 
Ypač rengdami visokius vaka
rus, prakalbas, daug aukų su
rinko. Iš atskaitos rašt. ir kas. 
pasirodė, kad dabar yra pini
gų $800. Nutarė ir jau pasiun
tė į centrą $450. Plrmiaus taip
gi buvo pasiųsta $450, tai da
bar yra nusiųsta Į centrą $900. 

: Daugiau negu buvo reikalauja- j 
ma nuo ivorcesteriečiu. Siuvi- rinkimas bažnvčios 

■ ino ir mezgimo darbas, eina ja-1 sausio 5 d. š. m, 8 v.

Tėvynės Mylėtoja

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29 kp. metinis su

sirinkimas įvyks 19 d. sausio 
Šv. Jurgio Svetainėj 180-2 
New York Avė. 8 vai. vak. 
Kviečiam visus vyčius būtinai 
atsilankyti.

V. E.

__________7_________

jbai pasekmingai. Yra numeg
zta 100 šiltų marškinių ir 150 
; pančekų, kuriuos taip-gi nuta- 
irė išsiųsti. Išrinko tam dar- 
Įbui komisiją ir darbas jau yra 
■atliktas. Pirmininkė paaiški
no, kad labai daug pasidarha- 

Įvo dėl R. K. gerb. kun. J. Ča
plikas. Paskui sekė valdybos 

bojo pasiliko 
itys, bet kai
mine. Taigi 
vboje yra šios 
’. Mažeikienė, 

Kavaliaus- 
■J. Šiugždinis. 
lea, ižd. Lan- 

. M. Ulevičie-
Priėmimui

v*

•b. k 
>ekė

ATVIRAS LAIŠKAS TAU
TOS FONDO SKYRIAMS.
Nuoširdžiai prašau Tautos 

Fondo skyrius, kur esu laikęs 
prakalbas, mano surinktus 
Lietuvos pakraščiams pinigus, 
jei dar jie neišsiųsti į Tautos 
Fondą arba man pačiam neį
teikti, su pilnais aukotojų są
rašais kuogreičiausiai nusiųsti 
į Tautos Fondą šiuo adresu: 
K. J. Krušinskas, Secretary, 
456 Grand Street. Brooklyn, 
N. Y.

Prieš išvažiuodamas į Lie
tuvą turiu paskelbti visas ma
no kelionėje surinktas aukas.

Atvykus į Ameriką Finansi
nei Lietuvos Misijai, kurios 
darbas remti—šventa kiekvie- 

Liti UZ. U. U&t*V 1V1Ų, V _
taria už p. Yčą. Nejaugi jį n.° 1letuvl° Paderme, esu pa- 
mažiau pažvsta? Tečiaus p. Y- siryz§s .

labiau "priklausė prie Lie- Pakalbu, įsakinant tas vie-

I

daugiau nebelaikyti

rinkimai. Vald 
daugiausia tie y 
kurie ir pasi 
šiais metais va? 
ypatos: pirm, 
vice-pirm. kun. 
kas, prot. rašt. 
fin. rašt. V. F. S 
džius; iždo glob. 
nė ir Liūtkienė 
numegstų daiktų ir išdavimui 
siūlų—O. Sidabrienė ir Stase- 
vičienė. Tvarkdariai—A. Ka
šėta ir A. Mačiuli įtė.

Noriu priminti, kad valdy
ba susideda iš pasižymėjusių 
AVorcesteriio veikėjų. Valdy
ba pasižadėjo šiais metais dar 
smarkiau darbuotis.

f

Š'

Koresp.

I

DAYTON, OHIO.
Šv. Kryžiaus lietuviškos pa

rapijos balius buvo sausio 10 
d. š. m., kur grojo L. Vyčių be- 
nas smagiausius šokius, šokė
jai linksminos ir gėrėjos. Ba
liuj dalyvavo daugybė svetim
taučių, bet lietuviai nevisi, y- 
pač nesilankė parapijos trus- 
tistai, anų vienas nei savo mo
teries neleido. Nežinia dėlei 
kokios priežasties, juk tai pa
rapijos balius. Pramogoj da
lyvavo gerb. kun. Cibulskis.

J. A. T.

HARRISON, N. J.

T. Fondo 105 sk. buvo susi- 
svetainėj 
v. L zsi-

mokėius mėnesines, buvo svar
stymas apie surengimą pra
kalbų Tautos Fondo. Išrinkta 
komitetas, tai be abejonės bus 
parengtos prakalbos, tiktai 
sunku gauti kalbėtojų. Susi
rinkime nedaug narių tebuvo, 
vos 10. o mūsų T. F. sk. turi 
daugiau kaip 130 narių.

Senas Kareivis.

KINGSTON, PA.
Čia gyvuoja L. R. K. R. 14 

Isk. Uoliai darbuojasi per pa
staruosius 3 ar 4 mėn. Surin- 

į ko virš 500 dol.- Pasiųsta 5 
Įbąksai rūbų. ^Moterys ir mer- 
i ginos mezga pančiaka? ir t. p. 
į dėl Liet, kareivių. Reikia pa- 
, stebėti, kad yra veiklių mote- 
I relių bei merginų, kurios ne
stingi vaikščioti po grineias, 
i rinkdamos aukų tėvynei. Vy- 
I ra i taip-gi neatsiliko nuo mote- 
i riškių. nuo savo dienos sun
kaus darbo, po bažnyčios skle- 

ipe susirinkę, kala baksus, dė- 
: sto rūbus ir vis dėl savo brolių 
anapus okeano, net miela žiū
rėti.

21 d. gruodžio buvo atsilan
kęs gerb. kun. Laukaitis, aukų 
suaukota apie 400 dol. Ūpas

/____________

PR A N E š I M A S 
L. D. S. CONN. APS. 

KUOPOMS.
L. D. S. Conn. apskričio su

važiavimas įvyks sausio 18 d. 
1920 m. pobažnytinėj svetai
nėj 285 St. John St., New 
Haven. Conn.

Suvažiavimas prasidės 12:30 
vai. po pietų. Delegatai malo
nėkite nesivėiinti ir laiku pri
būti. Kurios kuopos dar nė
ra prisiuntė rezultato įnešimų, 
kur apskričio vaidyba pasiun- 

kuopoms dėl apsvarstymo,
malonėkite ant suvažiavimo 
atsivežti, taip-gi meldžiu nepa
miršti ir kuopų raportus.

L. D. S. Conn. Ap?kr. Rašt. 
Ona Černiauskaitė.

čas
tuvių Delegacijos Paryžiuje ir 
Lietuvos Ministrų Kabinetui 
buvo artimesnis už p. Naruše
vičių. Delegacijos nariu p. Y- 
čas buvo nuo tada, nuo kada 
p. Valdemaras ėmė ją vesti, o 
p. Naruševičius nuvažiavo į 
Paryžių vėliau. Lietuvos ka
binete p. Yčas buvo ministru, 
o p. Naruševičius buvo tik ski
riamas ministrauti. Tai-gi ne
suprantama, delko p. Valde
maras tyli apie p. Yčą.

Iš to pranešimo, kurį šian
dien spausdiname, gavę iš Ek- 
zekutyvioi Komiteto, yra pa
sakyta, kad p. Naruševičius su 
p. Bachmetjevu buvę pas p. 
Valdemarą kartu pietų. P-nas 
Valdemaras buvo Lietuvos di
plomatas. Kvietimasis pietų 
tarp Rusijos ir Lietuvos diplo
matų tuo laiku, kada Lietuva 
skelbia savo neprigulmybę, o 
Rusija tos neprigulmybės ne
pripažįsta, yra taip keistas, 
kad keistesnis gali būti, negut, 
dalyvavimas konferencijoje 
renkančioje Rusijos viršinin
ką.

Tą dalyvavimą tvirtino ne 
kokis nors praeivis, o Suvie
nytų Valstijų Statė Departa^ 
mento valdininkas. Mes jau 
rašėme ir atkartojame, kad 
Lietuvos visuomenė nurims 
tik tada, kada mūs diploma
tija suseks ir viešai apgarsys 
vardus asmenų dalyvavusių 
Kolčako rinkimuose, j

Nepraustburniai gali šito
kiais atvejais vartoti žodžius 
“melas” ir “šmeižtas,” bet

tas, kur būsiu specialiai pa
kviestas.

Šiuo tarpu važiuoju į Wa- 
shingtoną rūpintis pasporto ir 
samdytis laivo.

Jeigu kas turėtų reikalų, ma
lonėkite kreiptis į mane šiuo 
adresu: Rev. J. Laukaitis
care of Rev. K. Urbanavičius, 
50 W. Sixth St., So. Boston, 
Mass.

Sn didžia pagarba,
Kun. J. Laukaitis.

6-1-1920.

P-NAI NARUŠEVIČIUS, 
YČAS IR KOLČAKAS.

“Draugas” rašė du daiktu: 
t. Kad Statė Departmento val
dininkas Washingtone pasakė, 
jog kai-kurie lietuviai dalyva
vo konferencijoje išrinkusioje 
admirolą Kolčaką nebolševiki- 
nės Rusijos valdžios viršinin
ku, ir jog tas dalyvavimas ap
sunkino Amerikai pripažinti 
Lietuvos neprigulmybę. 2. 
“Draugas ’ rašė, kad p. Bach- 
metjevas sakė p. Mastauskui, 
jog ponai Naruševičius ir Y- 
ča- suprantą Rusijos pažiūrą, 
k.*? I Lietuva turi būti autono-

Rusijos dalis.
c. a i 1 a, kad augščiau atspaus

ta is p. Valdemaro raštas p.
Narašeri&i ir p. Viniko pra- tėvynės laisvės apgynėjai ra-

VISAI KAS KITAS.
Kartą Rudmėsių Pypkius 

pastebėjo, kad Karvaitis, su
grįžęs iš darbo savo pačią bu
čiuoja, ir sako:

— Va, vaikine, šitaip tu 
man patinki, kad parėjęs iš 
darbo savo žmoną pabučiuoji. 
Regiu kad gražiai sutikime gy
venate.

— O!.. Plynia ją bučiuotų, 
jei nebūtų kitokia priežastis.

— Na, ar tai dar ir bučiavi
mo yra kokia priežastis?.. Aš 
manau, kad kas mylisi tai ir 
bučiuojasi.

— O, visai ne tas riša. Mat, 
kada parėjęs is darbo, bučiuo
damas pačią, sužinau ar ji 
kartais nėra traukus degtinės, 
ar kitokių svaigalų.

Nusistebi Pypkius, ir sako:
— Na, ką tu sakai... Vaiki

ne man gerą pamoką suteikei. 
Kitą syk, prireikus ir aš mo
kėsiu tokių patyrimų.

— Reikia visuomet būti at
sargiem.

J. V. Kovas.

• AMSTERDAM, N. Y.
Sausio' 10 d. Lietuvių Kliu- 

bo svetainėje, v včiai surengė 
maskaradų. Vyčių kuopa ne
mažai turėjo pelno, nes žmo
nių buvo daugiau kaip 200 ir 
daugelis buvo apsirengusių 
švariomis drapanomis. Už su- 
maningiausius parėdus buvo 
skiriama trys dovanos gra
žiausiam,juokingiausiam ir in- 
domiausiam. Dovanas gavo 
šie: Veronika Sagaičiutė, kai
po gražiausia gavo pirmą do
ną. Jonas Gaška gavo antrą, 
kaipo juokingiausia apsirė- 
džius nes atrodė kaip Dėdė 
Jackus, visiems žinoma, kaip 
dėdė Jackus yra atsižymėjęs. 
Trečią dovaną gavo Zofija Ki- 
reliutė, jos rūbas išreiškė gro
žybę Lietuvos, susidedantis iš 
vienų rožių: geltonos ir raudo
nos spalvos su žaliais lapais, 
kaip Lietuvos vėliava ant gal
vos vainikas su parašu: Lietu
va tėvynė mano.

Nedėlioj, 11 sausio komite
tas, kuris nesenai susitvėrė 
susidedantis iš ingaliotinių vi
sų Amsterdamo dr-jų savo su
sirinkime nusvarstė kuogrei- 
čiausiai padaryti ofensyvą su 
Lietuvos bonais. Išrinktas ka- 
sierius ir kolektoriai. Baigiant 
svarstymus, Petras Sargelis 
inešė, kad politiško komiteto 
nariai pirmiausiai užsirašytų 
Lietuvos bonų. Tuoj jis užsi
rašė už $100. Paskui jį sekė 
didžiuma narių po 100 dol. ki
ti po $50. Manau mažai liko 
neužsirašiusių. O vakare 8:30 
v. buvo pobažnytinėj svetainėj

gražu Įspūdį. Laike prakalbų 
išrinkta stotis lionams parda
vinėti: pirm.. S. Paukštis, kas., 
Pr. Burba rašt., A. Sodeika 
kasos pridab., Januleviee ir 
Makelevičius, valdyba pienuo
ja tinkamai pasidarbuoti.

Šioji Liet, kolonija nedidelė, 
liet tautystės veikime nepame- 

į luošiu pasakęs jogei pralenkia 
' savo kaimynus.

Parapijos reikalai gerai sto
vi, skolos visai nėra. Turime 
darbštų kleboną kun. Inčiurą, 
jam dabar prigelbsti gerb. 
kun. šaulinskas. Parap. cho
rus turime du, veda A. Sodei
ka. Savo surengtuose vaka
ruose žadina, linksmina ir ke
lia lietuvių dvasią, turi dide
lę užuojautą ir visuomenėje.

18 d. sausio š. m. jaunuolių 
choras, stato “Betlejaus Sto- 
nelė.” Jaunos choristės pui
kiai ruošiasi, idant tinkamai 
pasirodyti.

Nepailskite ant toliaus bro
liai Kingstoniečiai, ypač da
bar kada bus bonai pardavi
nėjami parodykit kad mylit sa
vo tėvynę, nes niekad Lietuva 
tiek iš mūsų nereikalavo kiek 
dabar.

j grįžtų, tai niekam daugiau ne
tikėčiau, tik vienam Dievui. 

|O ta pati moteris lošdama ra
ižančių ant šluotos nešiojo ir 
sakė, kad katalikų dievai 

i smirda. Dabar, kai bėda, tai 
prie Dievo šaukiasi. Mūsų kle
bonas daug turi vargo, nes 
advokatai ir tie žmonės eina ir 
prašo, kad pasirašytų, kad ge
ri žmonės buvo. Nors pirma 
visaip jį niekino ir pravar
džiavo. Je, tai pasitvirtina 
priežodis: nespjauk į šulinį— 
reikės atsigerti.

Genelis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Matui.—Tamsta padavei vie

tą ir valandą susirinkimo, bet 
pamiršai paženklinti dieną.To- 
del nebuvo prasmės dėK tokį 
pranešimą.

P. Petraičiui.—Nereikia at
iloti to, ką lenkų laikraščiai 
rašo apie lietuvių santūrius su 
lenkais. Ginčijantis su (lenkais 
tūkstančiais faktų galima 
jiems užkimšti burnas. Veik 
kiekviename “Darb.” nume
ryje yra žinių apie lenkų raz- 

įbajus pagrobtoj Lietuvoj. Ne
gali būti jokios kalbos kad 
lenkai razbajais palenktų lie
tuvius dėtis su jais. Todėl tik
ras lenkų nonsensas, būk lie
tuviai kur ten išnešė rezoliuic- 
ją, pritariančią unijai su Len
kija.

I

GREENFIELD, MASS.
L. D. S. 79 kp. susirinkimas 

bus nedėlioj 18 d. sausio 3 vai. 
po pietrj pas kuopos narį 12 
Washington St. Geistina bū
tų, kad visi nariai atsilanky
tų, nes šitas susirinkimas bus 
metinis ir turėsime naują val
dybą rinkti. Nepamirškite ir 
naujų narių ativesti ir prirašy
ti.

Kviečia Kp. Rašt.

Sūnus Lietuvos.

NASHUA, N. H.
Maniau gal kas kitas para

šys apie mūsų kolonijos nuoti- 
kius, bet apsirikau. Kai pir
miau buvau rašęs, kad dr-ja 
šv. Kazimiero parinko komite
tą rūpintis surengti prakalbas 
ir judomus paveikslus kad pa
rinkus kiek aukų dėl Lietuvos, 
tai pasiliko tik T. Bakanaus- 
kas, kuris rūpinas tuomi.

Vyčių veikimas.
L. Vyčių 20 kp. puikiai gy

vuoja Buvo surengus šokius 
27 d. gruodžio. Gerai pavyko, 
pelno liko į $50. Nors ir ko
munistai tą vakarą ir-gi rengė 
šokius ir tikietus pigesnius da
rė ir sakė, kad mes vyčius su-

Saldžiausios Širdies Viešp. 
Jėzaus dr-ja laikė metinį susi
rinkimą 4 d. sausio ir pasirodė, 
kad dr-ja randasi kogeriau- 
siam stovyj. Išrinkta valdyba 
1920 metams: Pirm. Alekas 
Stapunkevičius, vice-pirm. Dė
dinas, fin. rašt. Juozas Kveda- 
ris, prat. rašt. Adomas Bud- 
revičius, ižd. J. Povilaitis. Vė
linu kolaimingiausios kloties 
šių metų valdybai. Taipo-gi 
prisirašė 5 nauji nariai: Mikas 
Klepaskas, Petras Kuprinavi- 
čius, Stanislovas Urbonas, 
Antanas Venckus ir Antanas 
Adomavičia.

Praėjusių metų rašt.
Ig. Z. Zabilavičius.

GREIT ATSIMAINO 
PREKĖ.

Miknaičių Pliurzienė, visuo
met savo vyrui išmėtinėdavo, 
kad jis toks liurbis, tinginis ir 
niekam netikęs, girdi: never
tas nei žiupsnio tabokos.

Bet štai kas atsitiko. Iš 
žiupsnio tabako užaugo $5000. 
Mat taip buvo: Pliurzius iš 
dirbtuvės ėjo namo, ir beei
nant jam skersai geležinkelio, 
traukinis jį pagavo ir nupiovė 
abi kojas, o į trečią dieną nu
mirė.

Tuomet Pliurzienė iš kompa
nijos už savo vyrą pareikala
vo $5.000 ir sako: mano vyras 
buvo dar daugiau vertas negu 
$5000.

Greit atsimaino prekė.
J. V. Kovas.

N0RW00D, MASS. 
Sausio 8 d. buvo prakalbos,

Indijos mahometonai ren
giasi boikotuoti Anglijos tvo
ras, jei Turkija bus perdaug 
nuskriausta. Tas buvo nutar
ta mahometonų suvažiavime.

Gen. Judeničo armija iš Es- 
tonijos bus perkelta į pietinę 
Rusiją. Estonijos valdžia su
tiko prigelbėti išsikraustyti. 
Toji armija prieš Kalėdas ban
dė paimti Petrogradą, bet ne
pavyko. Dabar plauks susi-



TUOJAUS REIKALINGA

SULOS WORCESTERIO VYČIAI IR MOKSLEIVIAI

Autorizuotas Kapitalas 
$2,000,000.00

Lietuvii} taip vadinamieji ne- 
zaležninkai buvo pasidavę po 
šiuo arcivyskupu. Jis buvo 
pakėlęs į vyskupus ir Mickų, 
bet būdamas teisingu ir doru 
žmogumi, sužinojęs apie Mic
kaus niekšybes nuvertė jį nuo 
vyskupiško sosto.

Dabar, kai senkatalikių ar- 
civyskupas atsivertė, tai neza- 
ležninkai liko be galvos.

VISI KAS GYVAS DĖKITĖS PRIE 
SIŪS ĮSTAIGOS!

ŠERAI PARSIDUODA PO $5.00 KIEKVIENAS. 

Visi Lietuviai be jokio skirtumo 
kviečiami prisidėt i.

Didžiausia Lietuvių 
Bendrovė.

INKORPORUOTA

keHoliką 
Francijo- 
5 dalvse.

kas metą. Atskaitas išduoda kai 
Lietuvos naudai.

Visados mokėjo 8 nuo?, dividenaų 
tris mėnesius. Vedama šėrininkij ir

Jersey, Massachusetts, Ulinois, 
Michigan, Pennsylvania, Da- 
kota ir kitose valstijose. Se
kėjai daugiausiai yra ateiviai.

Jis pasakė, jog jis patars sa
vo buvusiems sekėjams sekti 
jo pavyzdį ir glaustis prie R. 
Kat. Bažnyčios. Ypač jis pa
taria sekti jį savo vyriausia
jam sekėjui, Carmel H. Carfe- 
ro, kurs vyskupauja Chicagoj. 
Carfero pirma buvo R. Kata
likų kunigu. Arcivyskupas 
nuolatai susinešinėjo su Rymu, 
apaštališku pasiuntiniu Bon- 
zano Washingtone, kardinolu 
Gibbonsu ir arcivyskupu 
Ilaves. Kai jis nusprendė 
glaustis prie R. Katalikų Baž
nyčios, tai neėmė jokios algos 
nuo “Seno Rymo Katalikų 
Bažnyčios,” o rūpinosi perves
ti savo valdžių įpėdiniui, jei 
jis bus išrinktas.

Amerikos šaka senkatalikių 
yra stipriausi tos sektos dalis 
pasaulėje. Per pastaruosius 
dešimtmečius kitose šalyse tos 
sektos žmonės be paliovos grį
žo prie Rymo, taip kad dabar 
tų senkafalikių bėra tik apie 
250.000 asmenų.

Arcivyskupas de Berghes y- 
ra 46 metų amžiaus, dar tvir
tas ir išmintingos išvaizdos. 
Apie savo atsivertimų jis taip 
sako:

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

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

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

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

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

KASOS GLOBĖJOS —
M. Ki Įmonių tė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. PečiukoniutS, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė 

135 C Str.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

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

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

OFISAS:
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas,

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St.,

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

Charlestown, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmų nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čių 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

VIS VIEN SUNAUDOTA.
Purvonis gydytojas, buvo la

bai daug pasigarsinęs savo a- 
mate, bet kas-žin kodėl jo už
rašyti vaistai nelabai didelę 
naudų atnešdavo jo gydomiem 
ligoniam.

Sykį ateina prie jo vaikas ir 
prašo gydytojo, kad jis dar 
kartų tų pačių vaistų užrašy
tų, kuriuos aure buvo išrašęs 
dėl jo sergančio brolio.

Linksmai gydytojas užklau
sė.

— O kų, ar tai prigelbėjo tie 
vaistai, tai yra toji mostis ta
vo broliui!

— Ne,—vaikas atsakė.—Bro
lis paragavęs tų vaistų tuojaus 
mirė, bet mes likusių mostį su
naudojome tepimui batų, ir ji 
pasirodo kad gera tepti batus, 
tai todėl dar norime ir dau
giau.

LAWRENCE, MASS. I j 

Grįžta prie Katalikų Baž
nyčios.

Trys metai atgal, tūliems ; 
Lawrence’o lietuviams susi- 
buntavojus, atsirado, lietuvių , 
tarpe nauja ir nežinoma bažny- ' 
čia. Yra papirkta tam tyčia ir 
namas, laikomi ir kunigužiai, J 
daroma apeigos.

Ji lietuvių tarpe buvo, ištik- ; 
rųjų, tai nauja. Tvėrėjais bu- < 
vo patys žmonės. Jie atsitrau
kę nuo Katalikų Bažnyčios, iš
sirinko ir įšventino jiems pa- ' 
tinkamų vyskupų Mickevi- ' 
čių, kunigužius Šleinį, Geniom . 
tį ir kitus. Jie nutarė kas tu
ri būti mokinama jų bažnyčio
je, praktikuojama, ir tt.

Ne tik nauja bet ir nežino- . 
ma. Nors Lawrence’o lietuvių 
didelis būrys dalyvavo toje 
naujoje ir nežinomoje bažny
čioje, jie dabar mažai apie jos į 
tverinį tesuprato ir težinojo.'' 
Jų dauguma nežinojo prie ko 
jie, kaipo organizacija priklau
so. Vieni manė kad jie pri
klauso stačiai prie Rymo po-' 
piežiaus. ne per šios šalies ka
talikų vyskupus, nes jiems 
taip buvo sakoma. Todėl jie ■ 
tų savo naujų ir paslaptingą ; 
bažnyčią vadindavo, neprigul-; 
minga. Neprigulminga — bū-Į 
tėnt. prie airių vyskupų Ame
rikoje. Kiti manė kad jie, ten: 
kokiu nesūprantan u būdu,pri

klauso tik prie Lietuvos vys- Į 
kupų. nes ir taip jiems buvo , 
kalbama. Dėlto jie save pava-! 
dindavo Lietuvių Tautos Baž- i 
nyčia.

Nesuprantama jiems buvo ir; 
toje bažnyčioje mokslas ir a- 
peigos. jie tankiai, užsiinte- • 
resavę, klausdavo: kaip tai • 
mes nesame katalikais kaip ir

* pirma. kadangi mes tik butą' 
permainėme. Prie mūsų, sa
kydavo jie. yra kunigų, mišių, 
krikštų, šliūbų ir giesmių. 
Viskas taip-pat kaip ir mūsų i

senojoj bažnyčioje ant Brad- 
ford st. Prie mūsų čia dar gra
žiau. Vargonai grajijami taip 
kaip ir Lietuvoje. Juos labai 
užerzindavo užmetimas:—Jūs 
nieko bendro nebeturite su 
Katalikų Bažnyčia. Jūs atsi
skyrėte nuo Jos. Jūs grei
čiausiai esate prirašyti prie 
kokios protestantų sektos. Ir 
dėlto jūs valstijų valdžios ne
sate areštuojami už pamėg
džiojimų krikščionijos.

Jie nežinojo, nei nemanė kad 
jie turėjo bent kokį nors ben
drumų su protestantais. Jiems 
buvo sakyta. Jie negalėjo sau 
tų nelaimingų klaidų įsivaiz-1 
dinti padarę. Jų keli vadai 
gal tą žinojo ir suprato. Bet 
tai faktas. Lawrence lietuviai, Į 
kurie apleido katalikų maldr 
narni. Bradford St., Lawrence, 
Mass., apleido ir Katalikų 
Bažnyčių — kaipo Kristaus į-' 
steigtų žmonių organizacijų, Į 
turinčią Kristaus tikybų, Kris- i 
taus sakramentus ir Kristaus I 
valdžią (per popiežių). Jie ap-’ 
leido Kristaus Bažnyčią prisi
rašydami prie protestantų sek- į 
tos, vadinamos Jansenizmas, i 
kurios galva dabar tampa ka-; 
taliku.

Atsivertė senkatalikų arcivyskupas

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

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

Kuopos malonėkite prisiųs
ti kuodaugiausia delegatų į šį 

j suvažiavimą, nes šis bus me
tinis, gal būt ir svarbiausias, 
nes turėsime užbaigti svarsty- 

į ti pereito suvažiavimo keletą 
nutarimų.
I---------------------------------------
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VIETINĖS ŽINIOS.
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA

TŲ SUBRUZDIMAS.
L. D. S. Centro sumanymu 

šaukiama yra sausio 14 d. va
karo Šv. Petro Lietuvių pobaž
nytinėje svetainėje milžiniška 
konferencija. Šioje konferen
cijoje apart vietinių katalikii 
krikščionių demokratų bus ir 
žymių svečių iš apylinkės. 
Taip-gi toje konferencijoje da
lyvaus keletas gerbiamų kuni
gų klebonų, tarp kurii) bus ir 
gerai Bostoniečiams pažįsta
mas kun. F. Kemėšis. Kas no
rite turėt gerą supratimą apie 
krikščionių demokratų parei
gas, tikslus ir siekius ir abel- 
nai visą veikimą, tai būtinai 
turite ateiti į šią konferenciją 
o viską sužinosite.

Žinąs.

|

L

F

Bendro- 
suvažia- 

vimas Įvyko sausio 13, Bostone 
Ford Hali svetainėje. Susirin
kimas gana daug svarbii) da
lykų atliko ir rezoliucijų pri
ėmė.

Pauškėjo, kad Prekybos 
Bendrovė per šiuos metus iš
augino apie $100.000 kapitalo 
išmokėjo šėrininkams dividen
dais po 8 nuoš. ir dar apart iš
vystymo biznio turi gryno pel
no.

Eoard direktorius už gabų 
biznio vedimą šėrininkų suva
žiavimas užgyrė, o sekantiems 
metams išrinko į board direk
torius šias vpatas: P. Gudą, J. 
J. Romaną, F. Viroką, ą\. F. 
Kneižį, adv. Kalinauską ir p. 
Povilą Petrauską.

Nutarė ir toliaus vest ben
drovę grynai bizniškais pama
tais ir su jokia bendrove nesi- 
vienyt be pritarimo metinio šė
rininkų suvažiavimo arba sei
mo.

Daugiaus bus kitą dieną.
Reporteris.

Lietuvių Prekybos 
vės šėrininkų metinis v •

Klaidos pataisymas. “Dar
bininko” No. 6-me, kas-žin 
koks “ponas” prisidengęs pse
udonimu “Rengėjas” sudarkė 
dieną paskirtą lošimui teatro 
“Keistučio.” Pataisau. 
“Keistutis” bus lošiamas, ne 
sausio 1 d. 1920 m^ bet turi 
būti sausio 17 d. Toliau ten 
paminėta, būk veikalas paim
tas 18-to šimtmečio. Pataisau: 
Tas veikalas paimtas ne 18-to 
šimtmečio, bet 14-to šimtme
čio. “Keistutis,” tai veikalas, 
kurį suloš VVorcesterio artis-, 
tais. Bus parodyta Keistučio 
nužudymas, po 50 m. darbavi
mosi Lietuvos labui. Buvo nu- 
žudvtas 1381 m.

Kp. Pirm. P. G.

Išvažiuoja į Lietuvą. Kazi
mieras Venis, So. Bostono gy
ventojas nuo 1914 m., gavęs 
leidimą iš Washingtono val
džios netrukus išvažiuos į Lie
tuvą, Ilguvos parapijon, Mi- 
šiurkos kaiman, kur turi žmo
ną Agotą su keturiais vaike
liais. Gavo porą laiškų, prane
šant linksmų žinių, kad visi 
gyvi ir sveiki. Pasportą išrū
pino adv. Kalinauskas.

• v.

Šokiai. Rengia L. Vyčių 17 
kp. sausio 24 d. subatoj Lietu
vių Svetainėj ant kampo E ir 
Silver St., So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Be
nas bus vienas iš smarkiausių. 
Grieš lietuviškus ir kitokius 
šokius. Šoks Raseinių Magdė 
su Raulu. Kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites vietinius 
ir apielinkės kolonijų dalyvau
ti šiame gražiame pasilinksmi- 
niame, o užtikrinam kad būsi
te pilnai patenkinti.

Rengėjai.

k,

BLAIVININKŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Nedėlioj sausio 18 d. 1 vai. 
po pietų įvyks Naujosios Ang
lijos Piln. Blaivininkų apskri
čio suvažiavimas lietuvių baž
nytinėj salėj Cambridge, Mass. 
Visos kuopos privalo atsiųsti 
delegatus.

M A t

I

VINCAS BACYS,

St. Laurent Kolegijos Mokinys, Montreal, Canada.

Didžios energijos vyras, gabus lošėjas. “Keistu
čio” veikale turi Konrado rolę. “Keistutis” bus loštas 
sausio 17 d. 113-119 Dudlev St. Opera House, Roxbury, 
Mass. Pradžia 8 vai. vak. Tikietai nuo 25c. iki $1.00.

v •

Ateikite visi. Vietinė Pilną
jį) Blaivininkų 49 kp. rengia 
šaunią pramogą 17 d. sausio. 
AVorcester’io smarkūs artistai 
L. Vyčių ir Moksleivių suloš 
milžinišką veikalą “Keistutį,” 
5 aktų tragediją Dudley Street 
Opera House (113-119).

Kelrodis: važiuoti tiesiog į 
Dudley St. Station, o nuo sto
ties teatras visai arti.

Tikietai galima pasipirkti 
iš anksto, nes visos sėdynės 
sunumeruotos. Nusipirkę ti- 
kietą išanksto, savo sėdynę ra
si ir vėliau atėjęs. Todėl pa
tartina nusipirkti tikietus iš
anksto, tai bu sužtikrinta pa
matyti tą puikiausią vaidini
mą. Tikietų kainos labai pri
einamos sulyginus su išlaido
mis: $1.00, 75c., 50c. ir 25c. 
Tikietų galima gauti pas kuo
pos pirm. P. Grinkevičių, 124 
Bowen St., pas P. Špoką, D. 
Antanavičių ir pas kitus na
rius. Kviečiami visi lietuviai 
ir lietuvaitės iš visos Bostono 
apielinkės.

Rengėjai.

i

AR PERLAUŽĖ NORS 
VIENĄ?..

Sykį, Skaisgirsų Rupkus su
sitikęs Šlamių Lopausį ir už
kalbino:

— Na, Lopausi. Visi žino 
tave, kad tu esi gerai pamo
kytas, žinovas; daug daiktų 
mums nežinomi) papasakoji, 
pasakyk sveikas, kokis medis 
yra stipriausias ?..

— Kokis medis stipriau
sias ?.. Matai, mielasis, mok
sliškas išvadžiojimas jum bus 
dar neprieinamas suprasti. To
dėl nei nemėginsiu. 0 sulyg 
tamistos dabartinio klausymo, 
tai atsakysiu šitaip: Medžių, 
stiprumą, tai turėtumei pasi
klausti pats savęs, ir Skrym- 
pių Šleivio, nes judu aure grį
ždami iš mugė gerokai įkaušę, 
visus Mauzos alksnyno me
džius mėginote perlaužti. Ar 
perlaužėte nors vieną?..

Rupkus susiprato apie ką 
kalbama.

O Lopausis tyčia, ant kerš
to atsakė, nes jis suprato, kad 
Rupkus norėjo jį pirma pašiep
ti.

J. V. Kovas.

jPAGELBĖKIME LIETUVAI
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.

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

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

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

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

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

K. J. Krušinskas, 
456 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

KAIMO MOKYKLOJE.
Barzdų kaimo mokykloje, 

buvo atsiųstas naujas mokyto
jas p. Margaitis. Rudenyje, 
prasidedant mokslo metui, 
naujas mokytojas norėjo pa
tirti kaip daug vaikučiai buvo 
išlavinti, ir kada susirinko 
kaimo vaikai, pradėjo juos 
kvosti (egzaminuoti) ir vieno 
iš eilės paklausė:

— Na, Juruk, pasakyk kaip 
ilgai Adomas su Jieva buvo 
rojuje?

— Kol obuoliai nunoko.— 
Drąsiai atsakė vakas.

— Na, o tu Cimbaliuk pasa
kyk: Be ko žmogus negali bū
ti išganytas?

Vaikas ilgai mąstė, po va
landėlei pasakė:

— Nugi, be žydo Berkaus, 
i nes jis visiems pinigų paskoli-

i

na.
J. V. Kovas.

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

Valdyba.

Kiekvienam suIvpt jo nuo
pelnų ir padirbto darbo.

Ieškau Antano ir Liudviko 
Sireikių. Kilę iš Kauno rėd., 
Šiaulių pav., Kolainių valšč11 A 1*1 ■ ■ a ■ O-LaLIAII JAULŽl 1111VdJbt.}

KtlRALA V1MAI. Lukšiškės kaimo, Pavandienės 
par. Gavau laišką ir turiu 
jiems svarbių daiktų pranešti. 
Adresas:

Paieškau sesutės Marijonos 
M i maigytės, po vyru Alasevi- 
čienės. Paeina iš Kauno gub., 
Seredžiaus par., Bulvedaro 
dvaro. Pirmiau gyveno Wa- 
terbury, Ct., dabar nežinau 
kur. Atsiliepk sesute arba kas 
žinot meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

Ona Kvietkauskienė,
Box 16, Gilbertville, Mass.

I

II

Vienintelis lietuvis Conn. Valstijoje 
knygų pardavėjas ir agentas “Darbi
ninko” ir kitų katalikiškų laikraščių. 
Pas mane galima gauti visokių knygų, 
atviručių. paveikslų, maldaknygių 
visokių prekių nuo 50c. iki $5.00 ir 
šiaip visokių dvasiškų ir svietiški; 
knygų net iš Lietuvos. Partraukiu vi
sokių rožančių, škaplierių, vienu žo
džiu kas tik lietuviams yra reikalinga. 
Savieji pas savuosius. Lietuviai pas 
lietuvį. Patarnavimas visiems prielan
kus ir užsakymai išpildomi greitai ir 
teisingai. Adresas:

JONAS MICKEVIČIUS,
269 Hamilton St, New Haven, Conn.

P. S. Nedėliomis pobažnytinėje sa
lėje, 295 St. John St., New Haven, 
Conn.

Paieškau savo švogerio Pet
ro Vesieskio Kauno rėd., Ra
seinių apskr., valse, ir par. Aš 
gavau nuo tavo motinos laišką 
ir ji prašo manęs, kad aš nu
siųsčiau Tamstai. Jis pats ar 
kas kitas praneškite man. Pir- 
miaus gyveno AVorcester’yj, 
Mass., o dabar nežinau kur.

Paieškau savo pusbrolių Ja- 
sauskii) Petro ir Jokūbo, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Man- 
kūnų vai., Girkalni!) parapi- 

Pirmiau gyveno AVorces- 
Mass., o dabar nežinau 
Prašau atsišaukti arba

jos. 
ter, 
kur.
kas žinote apie tas ypatas mel
džiu pranešti už ką būsiu dė
kingas.

Juozas Norusis,
27 Star St., Ansonia, Conn.

I
►

Teklė Jocaitė,
34 Reed St., Springfield, Mass. 
(Nr. 5-6-7)

Ieškau Felikso Vičiulio, Kau
no gub., Telšių pav., Salantų 
par., Sodos Jakštaičių. Turiu 
svarbų reikalą, gavau lajšką 
iš Lietuvos. Jis patsai arba kas 
kitas praneškite. Būsiu labai 
dėkingas.

Jonas Runkaitis,
14 Condon St., Brockton, Mass. 
(Nr. 6-7-8)

1

Ieškau brolio Anufro Ket
virčio, kuris gyveno apie 7 m. 
Cleveland, Onio. Meldžiu atsi
šaukti pats arba kas kitas pra
neškite. Turiu svarbų reikalą. 
Gavau gromatą nuo tėvų.

Jonas Ketvirtis,
134 AVengoran St.,

Jersey City, N. J. 
(Nr. 6-7-8)

I

Reikalingas macliinešapos 
vedėjas (supradentas) baigęs 
machinisto mokslą ir mokantis 
atsakančiai angliškai kalbėt, 
rašyt ir skaityt.

Kreipkitės tuojaus prie,
. Lietuvių Machinistų ir 

Mechaniku Bendrovės, 
332 Broadway,

South Boston, Mass. 
(Nr. 6-7-8)

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

I

Paieškau savo vyro V. Sa
mulio, kuris paliko mane di
deliame varge su mažais kūdi
kiais be duonos kąsnio, be dra
bužių, be pastogės. Pasigai- 
lėkie nors tų mažų kūdikių, 
sugrįžkie arba praneškie kur 
gyveni, tai aš atvažiuosiu. 
Meldžiu visų kas patėmytų (5 
pėdų) vyrą, rudomis akimis, 
ant veido turi mažą juodą žen
klelį, aukšti nuplikę smilki
niai, šneka lenkiškai ir lietu
viškai ; angliškai nemoka, pra
neškite.

Z. Samulienė,
2 John St., Waterbury, Conn. 

(Nr. 4-5-6-7)

Ieškau marčios Petronėlės 
Butrimavičienė. Kilus iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Kai- 
šedorių par., Kelnelių kaimo. 
Yra labai svarbi žinia iš Lietu
vos. Adresas:

Jieva Butrimavičiutė,
733 Bradway,

So. Boston, Mass. 
(Nr. 5-6-7)

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto

nuo 1 iki 3 po pietų

nuo 6 iki 8 vakare.

Pirk Bonų —' 
Bus Duonos!

Jei kas nenori dirbti, lai 
ir nevalgo.

Paieškau tetos P. Kaklaus- 
kiutės, po vyru Kastrauskie- 
nės. Kauno rėd., Baptų vai., 
Berlainio kaimo. Keletas me
tų atgal gyveno Schenectady, 
N. Y. Turiu svarbų reikalą, 
praneškite arba atsišaukite.

P. Lukoševičiutė,
41 Capitol Avė., Hartford, Ct 
(Nr. 7-8-9)

Paieškau savo sesers vaikų 
Mateušo ir Antano Dedalių. 
Paeina iš Kauno rėd., Ukmer
gės apskr., Sesikų parap., Be- 
lazarškių kaimo. Amerikoj gy
veno Pitteburgh, Pa., o dabar 
nežinau kur. Malonėkit atsi
saukt patys ar kas kitas žinan
tis praneškit man, nes gavau

PARSIDUODA moteriškų^ PARSIDUODA 3 familijų.
-------- i_*—x ir 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.) *

rūbų dirbtuvė iš priežasties M. 
M. Ambrozaitienės mirties. 
Moteriškų rūbų dirbtuvė yra 
su visais įtaisymais. Vieta vir
šuj Kavaliausko banko, kam
pas E ir Broadwav. Kreiptis 
pas:

V. B. Ambrozaitis,
291 E St., So. Boston, Mass. 

(Nr. 4-5-6)

PIRKITE PAS MUS.

Kadangi aš dirbu Rosbury 
Service Garage, pranešu, kad 
pas mus galima pirkti automo
bilių visokios rūšies: Fordų, 
Studebaker, Overland, Max- 
well ir kitokių. Mažai važinė
ti, parsiduoda pigiai. Parduo
dame ir naujus cherolette 
tomobilius 5 pasažierių 
$825.00. 
trečdalį, 
mokėsite 
pas:

Telephoue S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS 
SEYMOUR 

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

OFISO 9-10 iš ryto, 
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Reikia įmokėti 
likusius pinigus 
paskui. Kreipkitės

J. MORRIS,
514 Broadway,

So. Boston, Mass.!
(Nr. 4 5-6-7-8-9)

CAMBRIDGE, MASS.
S. L. R. K. A. 127 kuopos 

metinis susirinkimas bus sau
sio 17 d. 1920, bažnytinėj sve
tainėj tuojau po pamaldų 12:30 
vai. po pietų. Visi malonėkite 
atsilankyti ant šio susirinkimo 
ir užsimokėti duokles. Taip-gi 
atsiveskite naujų narių.

Kviečia visus Valdyba. 
(Nr. 4-5)

LIETUVIS PIENININKAS.
Kam imti pieną iš žydų, ar 

negeriaus iš savo brolių lietu
vių? Nes lietuvis pienininkas 
visados geriaus patarnauja ir 
atveža geresnį pieną. Ateiki
te pas

LIETUVĮ,
190 Athens St., So. Boston.

(Ant pirmų lubų)
(Nr. 4-5-6)

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ.

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

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

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas: .
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

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

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE —

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

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padčtl. 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 ypatiškaiišegzamlnuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme. e

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 sutaupjsi laikų, pinigus Ir
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i Į aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
j I riausio gydytojaus prižiūrėjimo.
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Nelaukite vienuoliktos i >

i

Dr. Faui J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Pr;emimo valandos:
N uo 2 iki S po piet. N uo 7 iki 8 vakaru

509 W R0ADWAY Cor. S T SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

-------

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
i 332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefoną So. Boston 441. 
Gyvenimo vieta: 256 U7. 3-rd St.

' Tel. S. B. 1196-1V.i

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

aš suteiksią patarimus dy- 
panaiklnsl kančias. Jeigu 

Jei sergi, pasirūpink ge- 
‘ Ligos niekados nestovi, bet visa

dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. x 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

a

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir < 
495 E. Broadway, 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

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

• ----------------------------

Gydytojas. J
y, S. Boston i
ki 11 rvtn

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

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

jų išradimų.
• Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

. Valandos Nedėliomis
: Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta

■ iki 8 vai. vakare iki 4 vai. vaka.

Tai Rzutrai 9 7G
DR. JOHN PhcDONNELL, M. D.

Galima įuiiiaUtti ir UitariuM 
Ofiao valandos:

Ryt iis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 
vakarai* 6 iki 9

536 Broadway. So. Boeton.
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Beit Phon* Dickinaan 3985 M

Dr. Ignotas Stankus 
12101Br»dSuPHadeipbu,Pi.

Lietuvi* Diktirts ir Chirurgą*.
Ofi*o Valanda*; 

Nuo 9 rito iki S pe pieta
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

IM4«enUta

L8J

roS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafasi nilalka pijoką (linki- 

IDA* praialini pleiskana*, nieUjina 
oda* galvos, neina plauku* priduoda 
ma J«a* reikalinca maiata.

Dermafuga padarya kad Juat plau
kai bu* tankna ivetnua £ akaiatua.

Oda Juaū galvoje bua yri. plei*- 
kaaci iiayks ant viaadoa Ir plaukai 
nealinaa daugiam!

Reikalaujant priaiualme Juro pai. 
ta auvia dykai iibandyroui aaropala.

Prtatuakft* M c. atanpomia **r*ts* 
tinto liia, ganai libamdymai deginta 
Deonafuro* Ir brvUur*.
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