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LIETUVA MAŽAI 
VILISI.

HeUingfors, sausio 20. — 
Vakar pasikalbėjime apie 
Pabaltiko valstybių, konfe
rencijų Latvijos užsienio 
reikalų ministeris pasakė, 
jog daug vilisi, iš tos kon
ferencijos ir pasakė, jog vi
si delegatai pripažįsta pavo
jų iš bolševikų pusės ir visi 
pripažino, jog bolševikai y-v

ra jų bendras priešas.
Lietuvos delegatas, vie

nok, inažiau vilisi iš tos kon
ferencijos. Jis nurodė į gan 
didelį keblumų santikių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Lietuvos delegatas pasakė, 
kad Lenkija yra užėmus 
trečdalį Lietuvos ir jos seną 
sostinę Vilnių, todėl negali
ma tikėtis, kad konferenci
ja įstengtų tinkamai išrišti 
tą klausimų.

Darbininkų Reikalai.
DARBININKŲ VADŲ 

KONFERENCIJA.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

TeL So. Boston 620.
KAINĄ 4 CENTAI.

Lietuvos atstovybes pranešimas ko
voje už Lietuvos nepriklausomybę

lietuvių organizacijomis. To
dėl juo tampriau, juo tvirčiau 
šios organizacijos bus sudary
tos, juo bus lengviau ir pačiai 
atstovybei atlikti jos užduotis. 
Galima tikėtis, jog visos lie
tuvių organizacijos, visi Lie
tuvos piliečiai sulig savo tur
to ir uždarbio sutiks liuosai 
mokėti kokį nors mokesnį Lie
tuvos valstybės reikalams. Iki 
šiol per įvairias organizacijas, 
o ypatingai ačiū rūpesniui A- 
merikos Lietuvių abiejų Tary
bų ir Fondą buvo atlikti mil
žiniški darbai ir sukrautos di
delės aukos Lietuvos nepri
klausomybės iškovojimui. At
siras tos lėšos ir tos nepriklau
somybės palaikymui, apie ką 
turės įsitarti pirmoj eilėj pa
čios Tarybos.

Šiaip nusimanydama, Lietu-, 
vos Atstovybė yra atsikreipu
si prie Lietuvių Egzekutyvio 
Komiteto sekančiu raštu:

Kaunas, 
Lapkričio 2 d. 1919 m.

Lietuvos Valstybes Užsienių 
Reikalų Ministerija.

N-3829.
(Įgaliojimas parašytas pran- • 

cūzų kalboj)
Pilnasai įgaliojimas 

(Plein—pouvoir).
Lietuvos Vyriausybė šiuomi 

įgalioja p. Joną Vleišį Lietu
vos Misijos prie Amerikos 
Valstijų Pirmininką, būti ge- 
neraliu Lietuvos atstovu, įtikė
dama jam šiose Valstijose pri- 
veizdėti Lietuvos reikalų ir 
juos vesti. (Pasirašęs)

Galvanauskas, 
Ministerių Kabineto 

Pirmininkas.
P. Klimas, 

Užsienių Reikalų Ministerijos 
Valdytojas.

(Antspauda)
Kadangi iki šiol Lietuvos 

Valstybė dar nėra Suvienyti] 
Valstijų vyriausybės pripažin
ta kaipo nepriklausoma vals
tybė, tai šio įgaliojimo ir nė
ra galima oficialiai Suvienytų 
Valstijų Vyriausybei įteikti, 
bet apie jį jau žino, su tokiu 
įgaliojimu faktinai skaitos ir 
nekliudo mūsų tveriamai nau
jai Lietuvos valstybės atstovy
bei, kaipo Lietuvos legacijai 
organizuotis.

Todėl nuo šio laiko aš, Jo
nas Vileišis, sutinkant su Lie
tuvos Valstybės įgaliojimu 
faktinai perimu Lietuvos vals
tybei atstovybės reikalus pil- 
non savo žinion ir atsakomy
bėn. Nuo šio laiko Wash- 
ingtone įsikūrusi pirmoji Lie
tuvos valstybinė įstaiga, vals
tybės lėšomis užlaikoma. Lai
kinai iki bus sudarytas šios at
stovybės atskiras biuras, vi
sais reikalais reikia kreipties 
Lietuvių Egzekutyvio Komite
to adresu 703 Fifteenth St., 
Washington, Lietuvos Atsto
vybei.

IV. Svarbiausios Lietuvos 
Atstovybės Užduotys.

Sunku yra jau tuoj dabar 
išdėstyti užduotis Lietuvos At
stovybės Suvienytose Valsti
jose, kuomet šių Valstijų dar 
nėra Lietuvos nepriklausomy
bė pripažinta. Tečiau jau da
bar galima nurodyti jos pama
tini dėsniai.

Lietuvos Atstovybė, kaipo 
Valstybinė įstaiga, privalo ly
giai rūpintis reikalais visų 
Lietuvos piliečių, neatsižiū
rėdama į jų partijinius ar tau
tinius skirtumus. Lietuvos 
Atstovybė tur pasilikti nepri- 
gulminga nuo partijinių ar 
tautinių susivienijimų arba or
ganizacijų esančių Amerikoje 
ir, žinoma, negali aktyviai jo
se dalyvauti. Už visus savo 
darbus Atstovybė neša atsako
mybę tik prieš Lietuvos vy
riausybę, kuri paskiria, eida
ma Lietuvos konstitucijos dės
niais, kaipo patį atstovą, taip 
ir svarbiausius Atstovybės 
valdininkus iš tarpo Lietuvos 
piliečių.

Būdama visai neprigulmin- 
ga nuo vietos pilietinių organi
zacijų, Lietuvos Atstovybė

t

Suvienytų Valstijų. Po* kelių 
dienų buvo Misijai pasakyta, 
jog sausio 12 dienų ant 11 v. 
iš ryto Lietuvos Misijos nariai 
bus priimti neoficialiai Statė 
Departamente Valstybės Sek
retoriaus p. Lansingo. Tasai 
pirmas, kad ir neoficialis, Lie
tuvos Valstybės atstovų pri
ėmimas tur daug politinės 
reikšmės, nes tų dienų didžio
ji viso pasaulio demokratiška 
respublika pirmų sykį sutiko 
kalbėtis su atstovais nuo vie
nos iš Pabalti jos Valstybių, ku
rios yra apsiskelbusios nepri
klausomomis ir ant visados 
nuo Rusijos atsiskyrusiomis.

Paskirtu laiku p. Lansingas 
atvyko į priėmimo salę ir visi 
Misijos nariai buvo jam per
statyti. Iš mūsų pusės keliais 
žodžiais buvo p. Lansingui pa
sakyta apie Lietuvos Misijos 
atvažiavimo tikslus ir įteiktas 
apie tat platesnis raštas. Vals
tybės Sekretorius p. Lansin
gas, pabrėžęs, jog nors jis šiuo 
laiku negalįs primti Misijos 
nariij oficisdiai, nes iki šiol 
dar Lietuva nėra pripažinta,

priklausomybės ir jos Val
džios, Lietuvių tauta vienok 
jau patyrė žymių pašalpų nuo 
Suvienytų Valstijų per Hoo- 
ver’io Maisto Komisijų ir A- 
merikos Raudonąjį Kryžių. 
Suvienytos Valstijos taip-gi 
davė kredito Lietuvai užpirki
mui įvairių prekių, ypač ap
rūpinimui Lietuvos jaunutės 
kariuomenės. Už tat pirmas 
tikslas Lietuvių tautos yra, iš
reikšti jos dėkingumų už vis
ką tų, kų Amerikos Valdžia ir 
tauta suteikė Lietuvai.

Dar prieš karę Lietuva pirk
davo daug įvairių produktų iš 
Suvienytų Valstijų, o dabar, 
iš priežasties pagerėjusių ap
linkybių, prasiplėtimui komer
cijos ir industrijos, Lietuva 
reikalauja daugybės prekių 
kurių negalima gauti iš Vokie
tijos ir artimesnių kaimynii] 
tautų, ir todelei jų reikia ieš
koti Amerikoje. Tad nustaty
mas pastovių finansinių ir ko- 
mereijalių ryšių su Suvieny
toms Valstijoms yra antras ir 
svarbus tikslas šios Missijos.

Lietuva jau išdirbo savo

I. Lietuvos Misija. i 
Remdamasis Laikinosios Vy- ' 

riausybės išleistuoju ir Vals- ; 
tybės Prezidento Spalių 2 die- : 
ną, 1919 m. patvirtintu įstaty
mu apie užtraukimą nuo Ame- ‘ 
rikoje gyvenančių Lietuvių, jų ' 
draugijų, organizacijų, bend- ; 
rovių ir įstaigų “Lietuvos 
Laisvės Paskolos” ir Ministe
rių Kabineto spalių 29 dieną 
nutarimu, Laikinoji Lietuvos 
Vyriausybė raštu iš Spalių 31 
dienos, 1919 N-1591 yra įgalio
jusi buvusį Finansų Ministerį 
advokatą Joną Vileišį Misijos 
pirmininku, buvusį Krašto 
Apsaugos Ministerį Povilą Ža- 
deikį Misijos vice-pirmininku, 
kuriem be to yra suteikti ypa
tingi įgaliojimai kariškiems 
reikalams, ir Lietuvos Dele
gacijos prie Taikos Konferen
cijos narį Joną Žilių Misijos 
kasininku.

Susitarus su Amerikos Lie
tuvių Tarybomis ir kitomis lie
tuvių organizacijomis, Lietu
vos Misija yra sudariusi tam 
tikrą Paskolos Komitetą ir su
organizavus:_ tam tikra delei 
paskolos pravedimo biurą prie 
Lietuvos Misijų New Yorke, 
257 West 71st St., kursai jau 
ir pradėjo veikti, kaipo ats
kira prie Lietuvos Misijos or
ganizacija. Be to prie šio biu
ro koncentruojamas ir darbas 
Militarinės Misijos, kurios ve
dėju yra majoras P. Žadeikis.

Atvykus New Yorkan prieš 
pačias Kalėdų šventes, Lietu
vos Misija negalėjo tuoj vykti 
Washingtonan, kad ten pareiš
kus apie savo tikslus ir dar
bus ir per šventes aplankė ke
letą lietuvių kolonijų. Iki šiol 
buvo Misija atsilankius su pra
kalbomis New Yorke, Brook- 
lyne, Newarke, Bostone, Cam
bridge, Norwoode, Montello, 
Lawrence, Baltimore. Visur 
vietos lietuvių ir net valdiškų 
atstovų buvome priimami kuo- 
širdingiausiai, visur buvo lin
kėjimų kad Misijai pasisektų 
nuo Suvienytų Valstijų Vy
riausybės išgauti Lietuvos, 
kaipo nepriklausomos respub
likos pripažinimą. Pagaliaus 
visur vietos lietuviai ir lietu
vės be jokių partijinių kivir- 
čių dėjos prie Lietuvos Lais
vės Paskolos, aukavo tai Lie
tuvos šaulių organizacijai, tai 
Amerikos Lietuvių brigados 
užlaikymui.

Artymiausiu laiku Lietuvos 
Misija paskelbs platesnį pra
nešimą apie paskolos reikalus 
ir apie maršrutą į kitas dides- 
nias Lietuvių kolonijas. Tuo 
tarpu prisėjo kiek apsistoti su 
kolonijų aplankymu, kad nu
vykus į Washingtoną.

n. Lietuvos Misija Pasimato 
su Valstybės Sekretorium 

p. Lansingn.
Sausio 5 dieną Lietuvos 

Misijos nariai nuvyko į Wash- 
ingtoną, kad išgavus pasima
tymą su Suvienytų Valstijų 
vyriausybe ir perstačius jai 
savo įgaliojimus.

Teko matytis su įvairiais 
valdžios atstovais, išdėstinėti 
apie Lietuvos reikalus, o ypač 
apie karštą norą kaip pačios 
Lietuvos, taip ir Amerikos lie- 

____________ _ į tuvių, kad naujoji Lietuvos 
Francijon. Italijon ir Belgi- Valstybė taptų veikiau pripa- 
jon už $1.000.000._____________žinta, kaipo nepriklausoma ir
* r .. - .. , . .. ■ . , J. , ... ....... . .

Australijoj prasidėjo ju
dėjimas už įvedimą 40 va
landų savaitės.

Už poros savaičių Wash- 
ingtone bus organizuotų 
darbininku vadų konferen
cija. Tarsis apie nusistaty
mą ateinančiuose preziden
tiniuose rinkimuose.

Medžiaga tai konferenci
jai plaukia iš įvairių šalti
nių. Amerikos Darbo Fede
racija per visų pereitų lai
kų buvo sulaikinėjama savo 
prezidento Gomperso nuo 
stojimo politikon, kaipo at
skira partija.

Dabartiniu laiku laikra
ščiai nuolatai pranešinėja a- 
pie galimus kandidatus į 
prezidentus. Užsiminti yra 
senatorius Lodge, senato
rius Harding, gen. Wood, 
Mass. valstijos gubernato
rius Coolidge, buvusis Euro
poj Maisto administratorius 
Herbert Hoover. Tai darbi
ninku vadai tyrinėja jų tin
kamumų į S. V. prezidentus 
ir konferencijoj tas bus ap
svarstyta.

Svarbus dalykas bus svar
stytas, tai santikiai tarp 
farmerių ir pramonių orga
nizuotų darbininkų. Ikšiol 
buvo nuomonė, jog 'jų inte
resai yra antagonistiški 
(prieštaraujanti) ir todėl 
negalės bendros platformos 
laikytis politikoj. Bet da
roma pastanga sudaryti 
vienybę. Dėlto ieškoma ben
drų reikalų. Jei f armėnai 
ir miesto darbininkai politi
koj susijungs, tai susidarys 
nepergalima galybė.

Dabar farmeriai ir darbi
ninkai bendrai sutinka pro
testuoti prieš geležinkelių 
grąžinimų kompanijoms. A- 
beji taip-gi pripažįsta, jog 
Hoover netiktų į Suv. Val
stijų prezidentus. Abeji jį 
rokuoja kapitalistų kandi
datu. Abeji nenori milita- 
rio kandidato.

Busiančioje vasario mė
nesyje konferencijoje darbi
ninkų vadai nusistatys svar
biausiuose klausimuose, pa
sistengs subendrinti farme
rių reikalus su savaisiais ir 
kvies visus remti darbinin
kų nusistatymą.

Australijos valdžia nu
sprendė deportuoti visus vo
kiečius išskiriant apie 50.

Vengrijoj laike raudono
jo teroro nugalabinta apie 
500 žmonių, o užviešpatavus 
baltajam terorui jau nuga
labinta tris svk tiek. Ali- v 
jantų Augščiausioji Taryba 
užprotestavo prieš tuos ga- 
labinimus.

Pereitą nedėlią Vokieti
jos Reichstagas turėjo sesi
jų ir svarstė įvedimą darbi
ninkų tarybų dirbtuvėse. 
Tai pirmas atsitikimas Vo
kietijoj, kad Reichstagas 
turėtii posėdį nedėldienvje. 
Tas svarstymas yra opus ir 
tam sumanymui baisiai 
priešinasi kraštutinieji soci- 
jalistai. O sumanymas yra 
ramiųjų socijalistų.

Chicagos Stockvardų dar
bininkų- lokalai tapo iš
braukti iš Amerikos Darbo 
Federacijos. Tie lokalai bu
vo suorganizuoti principais 
“One Big Union,” kuri yra 
aidoblistiško krypsnio. Tas 
paliečia 35.000 darbininkų.

Chicagoj leidžiamas laik
raštis The New Majoritv ne
turi pagarsinimų ir vis-gi 
išsiverčia su pelnu. Tas lai
kraštis yra Darbo Partijos 
organas.

Wyomingo valstijoje ko
vo mėnesyje bus suvažiavi
mas sutverti valstijinę dar
bo partijų.

Bevieliu telegrafu iš Mas
kvos pranešama, jog Cent- 
ralis Sovietas nutaręs pa
naikinti mirties bausmę, o 
jų pakeisti sunkiu darbu iki 
gyvos galvos.

f

■kaipo-nepriklausoma valstybė,- rrr x x x ■». , . ......’ Valstvbei rimta ir tvirta kon-Tokion liYilriac* ioi mcnlrin noci_ * * ~

Darbo Departamentas skel
bia, jog savaitėje, pasibai
gusioje gruodžio 20 d. sutai
kė 11 ginčų tarn darbininkų 
ir darbdavių. O iš viso gin
čų buvo Departamentui pa
vesta 76 ir 26 streikai. O sa
vaitėje nusibaigusioje gruo
džio 27 d. prisidėjo tik du 
nauju nesusipratimu. Iš to 
išeina, kad Amerikoje pra
moninė ramybė auga.

f į“ -'-A- '. ' .. - ■ .J r*

Ali j antai pasiuntė Holan- 
dijai reikalavimą, kad iš
duotų teismui ex-kaizerį. Po 
tuo reikalavimu pasirašė 
Franci jos rezignavusis pre
mieras Clemeneeau.

Latvija ir Estonija pave
dė rubežių klausimo išriši
mų komisijai, kuri susideda 
iš atstovų abiejų valstybių 
ir Anglijos tarpininko.

Suv. Valstijų War Finan- 
ce Corporation davė leidimų 
išgabenti mašinų Anglijon,

tečiau linkiąs jai visokio pasi
sekimo ir patarė kreiptis įvai- ’ 
riuose reikaluose prie atskirų ; 
departamentų vedėjų.

Tą pačią dieną Misijos na
riai buvo priimti užsienių rei
kalų pramonės departamento 
vedėjo, kur teko kalbėti apie 
Lietuvos finansų padėjimą, a- 
pie prekybos reikalus ir apie 
suteikimą Lietuvai kredito. 
Tarp kitko buvo Misijai pasa
kyta, jog Suvienytų Valstijų 
vyriausybė nesanti priešinga 
daromai paskolai Amerikoje. 
Ant rytojaus tam pačiam de
partamento vedėjui tapo įteik
tas memorialas apie Lietuvos 
padėtį delei maisto ir prašyta, 
kad ir Lietuvai būtų paskirta 
dalis pinigų, kaip kad žada
ma paskirti Lenkijai, Austri
jai ir kitoms valstybėms. Be 
to per tą laiką tapo pareng
tas platesnis memorandumas 
apie ekonominį ir politinį Lie
tuvos padėjimą ir įteiktas į- 
vairioms įstaigoms ir departa
mentams. Jie bus paduoti 
spaudon. Patsai gi įteiktas 
prie pasimatymo su p. Lansin- 
gū raštas šiaip buvo sustaty
tas:
Lietuvos Misija Amerikoje, 
Washington Hotel, 
Washington, D. C.

Sausio 12,1920.

Hon. Robert Lansing, 
Secretary of Statė, 
Washington, D. C.

Tamista:
Lietuvos Laikinoji Valdžia 

pasiuntė į Suvienytas Valsti
jas Specijalę Misiją, kuri atvy
ko Washingtonan sausio 5, 
1920 m. Missiją sudaro p. Jo
nas Vileišis, buvęs finansų Mi
nisteris, Majoras Žadeikis, bu
vęs Karo Ministeris ir Jonas 
Ziilus, buvęs narys Lietuvos 
Delegacijos prie Taikos Kon- 

t ferencijos Paryžiuje. Pirmi
ninku Missijos yra Jonas Vi
leišis, kuriam Lietuvos Val- 

i džia davė specijalį įgaliojimą 
reprezentuoti Lietuvos intere
sus Suvienytose Valstijose.

Nors Suvienytos Valstijos 
dar nepripažino Lietuvos Ne- ba

stituciją, sudarė savo valdžių 
ir sutvėrė kariuomenę, kuri 
ne tik ką pasekmingai atlaikė 
užpuolimus bolševikų, išvyda
ma juos iš savo rubežių išgu- 
■ ant juos net už Dauguvos, bet 
taip-gi pergalėjo vokiečius, ku
rie laikė Lietuvą okupacijoje 
per keturis karo metus ir taip
gi išvarė ir juos iš savo kraš
to. Lietuva dabar jau yra pri
pažinta de facto nepriklauso
ma Anglijos, Prancūzijos ir ki
tų valstybių, ir Missija turi 
vilties kad ir Suvienytos Val- 
tijos, kur daugiau kaip 750,- 

000 Lietuvos išeivijos laukia 
pripažinimo Lietuvos Nepri
klausomybės, taip pat trumpu 
laiku matys reikalingu ir nau
dingu išsireikšti už Lietuvos 
nepriklausomybę ir tuomi su
tverti stiprų pamatą draugiš
kam susinešimui jaunai Lietu
vos respublikai ir didžiai A- 
merikos demokratijai.

Pastanga realizuoti šią viltį 
yra trečias, ir svarbiausias 
Missijos tikslas.

Missija ruošia memorandu
mą išdėstantį ekonominę ir 
politinę padėti Lietuvos, kuri, 
su jūsų leidimu, jį trumpu lai
ku priduos Valstijos Departa
mentui per Lietuvių Egzeku- 
tyvį Komitetą su kuriuomi 
Lietuvos Missija pilnai koope
ruojasi.

Su užtikrinimu mūsų aug- 
štos pagarbos, turime garbę 
būti Tamista

Su godone,

Lietuvos Missija Amerike.
Pirmininkas J. Vileišis.

Lietuvių Egzekutyviam ,4. 
Komitetui,

AVashingtone.
Remdamies Lietuvos Vy

riausybės įgaliojimu nuo lap
kričio 2 dienos 1919 m. N-3829 
ir duotomis man instrukcijo
mis, šiuomi turiu garbės pra
nešti, jog nuo šios dienos aš 
jerimu savo žinion ir atsako

mybėn Lietuvos Valstybės rei
kalų atstovavimą ir vedimą 
Suvienytose Amerikos Valsti
jose ir prašau į mėnesį laiko, 
būtent iki vasario 15 dienos, š. 
m., įteikti man visus dokumen
tus, pinigus ir kitus raštus, pa
liečiančius Lietuvos atstovy
bės reikalus, ir drauge įgalio- 
ju Egzekutyvį Komitetą, kaip 
buvo daroma iki šiol, vesti su 
mano žinia visus Lietuvos at
stovybės reikalus, iki galuti
nai aš patsai negalėsiu pilnai 
perimti visus reikalus savo ži
nion ir atsakomybėn.

Su tikra pagarba,
Jonas Vileišis,

Generali s Lietuvos atstovas 
Suvienytose Amerikos Valsti
jose.
Sausio 15 dieną 1920.

KAS ATIDARĖ KELIĄ.

Maskvos bolševikų laikra
ščiai skelbia, jog bolševikų 
raudonoji armija atidarė 
kelią pirklybai su kitomis 
žemėmis. Bevieliu telegra
mų iš Maskvos paleista ši
toks pareiškimas:

“Raudonoji armija su
raukė blokados juostą.Dar- 
X) armija pradėjo savo 
kampaniją. Darbininkai į-
veikė priešininkų, kuomet 
jų tūkstančiai paėmė reika
lų į savo rankas.

Vokietijoj paskelbta teky 
stas notos, kuria alijantai 
reikalalja Holandijos išduo
ti ex-kaizerį. Pan-germaniš- 
kieji laikraščiai biaurisi ta 
nota ir vadina ją “begėdys
tės dokumentu,” “skanda- 
liška nota” ir t.

f

J. žadeikis.
Majoras Lietuvos

Kariuomenės

J. žilius, Misijos Narys.

m. Lietuvos Atstovybės 
Įsteigimas.

Paminėtas laiške prie p. Lan
singo Lietuvos Valdžios įga
liojimas kuriuomi generali 
Lietuvos Valstybės atstovybė 
pavedama Missijos pirminin- privalo vienok būti koarti 
kui Jonui Vileišiui šiaip skam-

Vasario 12-18 dd. Cicagoj 
bus Amerikos sufragiečių 
suvažiavimas. Spėjama, kad 
delegačių bus apie 2.000.

Vokietijoj ir privatiniuo
se klubuose įstatymu užgin
ta lošimai iš pinigų. Prasi- 
kaltusieji baudžiami kalėji
mu ir pinigine bausme.

i

miausiame kontakte ir susiži
nojime su visomis Amerikos

Suv. Valstijų valdžia dar 
neatšaukė uždraudimą ga- * 
benti tavorus į Rusiją, norą ' 
alijantai nuėmė blokadą.

& ’
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Kareivis.

B. S.

E. Prakapiutė,
M. Bagodnienė, 

V. Sčepavičienė,

P. Juozalaitis, J. 
Tatulis, A. Rač-

Jei kas nenori dirbti, lai 
ir nevalgo.

Savo veido prakaite vai-

Atsišaukimai.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

Tarnas Šeimis atgaivino sa
vo The Lithuanian Booster. 
Dabar leidžiamas iš New 
Yorko, 500 Fifth Avė. Nau
jame sausio m. leidinyje yra 
angliškon kalbon išverstas 
lietuvių himnas.

Sausio 21 Taikos konfe
rencijoj paskutiniu kartu 
pirmininkavo Clemenceau. 
Dabar jei naujasai Franci- 
jos premieras sutiks pirmi
ninkauti, tai konferencija 
eis po senovei, jei ne, tai jos 
posėdžiai bus perkelti Lon
donan.

Eina iš So. Boston’o utarnlnkais, ket- 
vergals ir subatotnis. laidžia Am. Lie- 
tuvią Rymo- Kataliką Sv. Juozapo Dar- 
MmmOcv Sąjunya.

Kauno “Laisve,” krikščio
nių demokratų laikraštis 
virto dienraščiu.

Nuo sausio 1 d. Kaune ža
dėjo pradėti eiti “Žvaigž
dė,” laikraštis katalikų dva
siškiems reikalams aprūpin
ti. Redaguos žinomasis po
etą ir literatas kun. M. Vait
kus. Adr. Didžioji Vilniaus 
gt. No. 34.

NAUJOSIOS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija kviečia cen- 
tralinių organizacijų ir Federacijų skyrių (“Katalikų 
Vienybių”) suvažiavimų Pittsburg, Pa. Fort Pitt Hotel 
Vas. 10 ir 11, 1920. Posėdžiai prasidės vas. 10, 9:30 A. M.

Pageidaujama kad ir tų kolonijų lietuviai katalikai 
kame dar nesuspėjo. Federacijos skyrių sutverti kad iš tų 
kolionijų kunigai ir pasauliniai katalikai veikėjai suva
žiuotų.

“DARBININKAS”
' (The WorkerJ 

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

and Saturday by St Joseph’s Lithuan
ian R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Vearly...................................................$4.00
Boston and suburbs............................$5.00
Foreign countries yearly..................$5.00

Svarbus Suvažiavimas.

Kaip pasekmė priguli 
priežasčiai kuri jai davė 
pradžią, taip pat darbo vai
sius priguli tam kas padirbo 
darbą. (Leonas XIII).

SVARBIOS PERMAI
NOS.

Europoje pastaromis die
nomis įvyko svarbių permai
nų. Pirmas dalykas yra tai 
Alijantų Tarybos nutarimas 
atidaryti kelių pirklybai su 
Rusija. Ikšiol alijantai nei 
patys nevedė pirklyos su 
Rusija, nei leido kitoms ša
lims vesti pirklybą su Rusi
ja. Bet bolševikų valdžios a- 
lijantai vis-gi nepripažino. 
Kad pirklybą galėtų eiti, tai 
šiokia tokia sutartis su bol
ševikų valdžia turės būt pa
daryta.

Alijantai laukė. griuvimo 
Rusijos bolševikų valdžios. 
Rėmė Rusijos sluogsnius, 
kurie kariavo prieš bolševi
kus. Gausiai rėmė Kol čaką, 
Denikiną ir Judeničą. Pa
galios šie buvo bolševikų jė
gų supliekti ir alijantų duo
ti ginklai ir amunicija ko
vai prieš bolševikus pateko 
bolševikams. Alijantai įsi
tikino į ištižimų ir bejėgiš
kumą rusų, kariavusių prieš 
bolševikus. Todėl ryžosi 
mainyti atsinešimą i Rusiją. 
Nebus dyvų, jei alijantai ne
trukus pripažįs Rusijos bol
ševikų valdžią.

Antras svarbus įvykis yra 
tai pasitraukimas Francijos 
premiero Clemenceau. Jis 
buvo didžiausiu lenkų grobi
kiškos politikos rėmėjas. Ji
sai taip-gi buvo didelis prie
šininkas mainymo politikos 
link Rusijos bolševikų val
džios. Dabartinis premie
ras yra Millerand, buvusis 
karės ministeris. Jis yra so
či j alistiškų pažvalgų.

Šitoms permainoms įvy
kus tuoj persimainė laikra
ščių tonas link lenkų. Pra
dėta smerkti jų grobikiška 
politika. Alijantų valdžios, 
kaip naujausios žinios pra
nešė, nelinksta prie rėmimo 
didžiosios Lenkijos. Lenkija 
dabar svetimose žemėse jau
čiasi it karštame vandeny
je.

Šitos permainos gal būt 
pakreips Lietuvos reikalus 
geresnėn pusėn. Lietuvos 
išsigelbėjimas yra pačių lie
tuvių rankose, bet kas gal 
nesidžiaugti, jei spaudimai 
iš šalių palengvėja arba kas 
gali neveikti visokiausiais 
būdais, kad tik tas spaudi
mas palengvėtų.

KVIEČIU VISUS Į DARBĄ ( 
DĖL LIETUVOS.

Keletą dienų* ilgiaus negu 
vieną mėnesį išbuvęs ir atlan
kęs kaikurias Lietuvos vietas 
ir pamatęs mūsų brangios tė
vynės reikalus pasiryžau pau
kščio greitumu sugrįžti Ameri
kon ir kaipo kiti pasišventę 
Tėvynės pasigailėjimui mal
dauti aukų ne vien pas lietu
vius, bet ir pas visus Ameri
kos draug-piliečius. Bet nors 
kas-žin kaip skubintum vis 
kelionėje atsitinka kliūčių ku
rios tave sulaiko kad perdaug 
nesikarščiuotum—taip atsitiko 
ir man. Tik atvykęs Londo
nan sužinojau kad negalima 
gauti laivo iki gruodžio 30-tos 
dienos ir ta diena, dar abejo
tina buvo, o į Londoną atvy
kau spalio 23. Bet Ąpveizda 
surėdė mano kelius kad ir An
glijos lietuviai labai ištroškę 
laukė misijos kuri jiems labai 
daug gero padarė. Tai-gi še
šiose vietose Škotijos ir dvie
jose vietose Anglijoj atlikus 
misijas vos sausio 7, 1920 m. 
ištrūkau iš Anglijos miesto 
Liverpoolio laivu vadinamu 
Empress of France Canaęlian 
Pacific or Ocean Service iš
plaukiau į Kanados miestą va
dinamą St. John. Kelionė kai
po žiemos laiku nors nelabai 
buvo smagi, tečiaus kadangi 
vėjas veik visą laiką- pūtė į 
laivo priešakį—tai tik galai 
laivo kilnojos ir nereikėjo man 
nei vienos dienos apleisti be at- 
laikvmo Mišių, o sekmadieny
je prisiėjo net dvejas laikyti 
vienas pasažieriams trečiosios 
kliasos, nes laivo kapitonas 
neleido jų į pormosios kliasos 
kambarius. Nors tame laive 
mes buvome net šeši katalikų 
kunigai, bet kiti neturėjo' lei
dimo laikyti Mišias ant lai
vo, kiti bijojo net ir Komuni
ją priimti, nes juos tąsė vem
ti. Sausio 16 vakare 7 atplau
kėme į St. John dar turėjome 
nakvoti laive ir ant rytojaus 
laukti inspektorių, kurie egza
minuoja pasažierius.* Sausio 
17-tos vakare išvažiavau Ka
nados miesto Bostonan šešta
dienio ryte vos prieš pat 12 pa- 
spėjau atvykti pas kunigą Ur
banavičių ir pradėti Mišias 
prieš pat 12. Sekmadienio ry
te ant 11-tos laikiau Sumą ir 
pasakiau pamokslą Bostono 
lietuviams—vakare buvo su
rengtas vakarėlis—tai pasa
kiau prakalbėlę šiokią tokią a- 
pie Lietuvą. Pirmadienio va
kare taip-pat laikiau prakalbą 
susirinkusiems Raudonojo 
Kryžiaus nariams, kmh •n JJ
ATSIŠAUKIMAS Į VISUS 
AMERIKOS LIETUVIUS.
Kai viršuj paminėjau su ko

kiu tikslu skubnau sugrįžti į 
Ameriką atlankęs ir pamatęs 
mūsų Tėvynės vertą pasigailė
jimo stovį, tai šiuomi pripažįs
tu, kad noriu pasišvęsti atsi
lankydamas visose Lietuvių 
parapijose su prakalbomis, 
maldaudamas aukų Saulės Na
mams ir Krikščionių Demo
kratų Partijai ir kitoms ge
roms organizacijoms, kurių at
sišaukimus dedu žemiau.

P. S. Jei kurie klebonai no
rėtų prie tos pačios progos, 
kad padaryčiau jų parapijoms 
misijas arba rekolekcijas, tai 
gal pasiųsti užkvietimą per 
“Darbininką.”

Kunigas P. P. Saurusaitis.

“Naujienos” No. 5 cicili- 
kišku būdu suurzgė ant 
“Darbininko” už primini
mą, kad L. Šelpimo Fondas 
neišduoda atskaitų ir kad 
visuomenė nežino, kas tais 
pinigais buvo sušelptas. Gir
di “savu keliu jie (pinigai) 
buvo siunčiami Lietuvon, o 
likusieji Amerikoje bus taip 
pat tenai išsiųsti.” O jau 
num. 10 tas laikraštis, rašy
damas apie “Mūsų prieder
mę link Lietuvos darbinin
kų” rašė: “Mes žinome, 
kad jie paramos nuo mūsų 
dar nėra gavę jokios.” Ar 
ir dabar “N.” sakys, kad 
“D.” plepa, šmeižia, zauni
ja.

darbų—net karės metu nenu
stojo veikus. Užlaiko ir da
bar be daugybės pradinių mo
kyklų dešimtį gimnazijų ir 
vienų mokytojų seminarijų. 
Lietuvos gyventojai 6 z metų 
karų nuvarginti, nudriskę, nu
plyšę nebeišgali užlaikyti tų 
kultūros įstaigų. Graudžiu 
balsu šaukia jumis, mieli Bro
li Broliai ir Seserys, į pagelbų. 
Padėkite šviesti Lietuvos jau
nuomenę ir vaikučius. x Bolše
vikai, lenkai, vokiečiai, ir kol- 
čakininkai stengias mus vergi
joje ir tamsybėje pražudyti ir 
išnaikinti; gelbėkite mus di
džiausioje nelaimėje paskendu
sius. Nepasigailėkite aukų dėl 
“SAULĖS” Draugijos mo
kyklų katras rinkti šiuomi 
“SAULĖS” Draugijos Centro 
Valdyba įgalioja Gerbiamąjį 
kun. klebonų Petrų Saurusaitį.

“Saulės” Draugijos
Centro Valdybos1 Pirm. 

Prelatas Konst. Olšauskas.

BROLIAI-LIE TUVIAI 
AMERIKOJE APSI

GYVENU
Jau penkti metai kaip nuož

mus karas vis didina našlai
čių, bepastogių, tremtinių, be
laisvių ir varguolių skaičius. 
Jau penkti metai kaip Lietu
vių Draugija nukentėjusiems 
dėl karo teikia kiek išgali 
tiems visiems pašalpų. Deja, 
Komiteto pašalpa tai tik lašas 
juro vandenyse. Pati Draugija 
jau baigia savo gyvybę delei 
lėšų stokos. Tat Draugijos 
Valdyba pasitikėdama Lietu
vių Brolių—Amerikoje gyve
nančių duosnumu, visų nelai
mingų vardu tiesia prie Jūsų 
išdžiūvusių rankų. Neatstum
kite jos nuo savęs! Kiek kas 
išgali prisiųsti teikkitės į Kau
nu Gedimino gatvė No. 1.

Lietuvių Dr-jos n. d. k. š. 
Kauno Komiteto

Pirmininkas Km Dr. šovas.

TĖMYKITE.
L. D. S. New Yorko ir New *

Jersey valstijų apskričio susi
važiavimas įvyks nedėlioję 
sausio 25 d. 1920 m. 1 vai. po 
pietų Bažnytinėje svetainėje 
Ripley Place, Elizabeth, N. J. 
Gerb. kuopų valdybos malonė
kite prisiųsti atstovus į apskri
čio suvažiavimų. Taip-gi gerb. 
atstovai, kurie yra ingalioti 
malonėkite atsilankyti nevė
liau paskirto laiko, nes yra me
tinis suvažiavimas, daug svar
bių reikalų turim aptarti.

Su pagarba,
Apskr. Pirm. J. A. Pelutis.

LAIŠKAS KUN. LAUKAI
ČIUI

(atvežtas kun. Saurusaičio) 
Mylimasis Kun. Juozai!

Naudojuosi proga, kad pra
nešus šį-tą apie mus. Iš Sei
nų išvarė ne tik klierikus su 
profesoriais, bet kaip girdėti 
ir pačiam vyskupui liepė per 
savaitę laiko išvažiuoti. Seinų 
kunigai Sivickas su Dvara- 
nausku išvežti į Suvalkus. 
Daug kunigų Vilniaus vysku
pijos išgabentų yra iš parapi
jų-

Pridedu kopiją rašto, kurį 
esame įdavę Amerikiečiams. 
Gal rasi būdą patsai atlankyti 
tą įstaigą ir paremti mūsų pra
šymą. Lyginai prašė pagalbos 
Seinų Seminarija išvyta po a- 
rešto lenkų 2-X-19.

Labai džiaugiuosi, kad ge
rai sekasi rinkliava. Mainyk 
į markes kol žemas kursas ir 
siųsk Lietuvos Ūkio Banko 
vardu ant kokio nors Berlyno 
banko. Mes pagal čeką gau- 
tūmėm ir suvartotume pagal 
paties nurodymo.

Esame sveiki ir dirbame. Vi
so gero.

Kun. J. Vailokaitis.

HARTFORD, CONN.
13 d. sausio buvo viešas su

sirinkimas kur tapo išrinkta 
arba suorganizuota Lietuvos 
Laisvės Paskolos stotis. Pir
miausia gerb. klebonas kun. 
Ambotas paaiškino susirinku
siems apie Lietuvos Paskolos 
tvarką. Į komisiją buvo ren
kama neatsižvelgiant į įsitiki
nimus, bile tik turi gerus no
rus pasidarbuoti dėl labo savo 
tėvynės Lietuvos. Komisijon 
įėjo apie 40 ypatų. Valdyba 
išrinkta iš sekančių: pirm. 
Petras Jankauskas, vice-pirm. 
Alekas Pavilonis, rašt. Jonas 
Labeckis, ižd. kun. J. J. Am
botas.

Potam sekė Tautos Fondo 
33 skyriaus susirinkimas. Ne
mažai turime tėvynę mylinčių 
kurie priguli prie T. F. ir mo
ka mėnesines kiek kas išgali. 
Bet kas dar iki šiol neprigulė
jo, tai yra kviečiami prigu
lėti. Šitai pavyzdingi Lietu
vos šelpėjai: Elzbieta Dauk
šaitė paaukavo $50.00 į T. F., 
L. Paskolos Bondsą ir Bolesla
vas Žižiūnas aukavo $10.00. 
Pinigų inplaukė ant šio susi
rinkimo $104.25.

J. Balčiūnas išėmė iš Tautos 
Fondo paliudijimą ir rengiasi 
važiuoti į Lietuvą, antras taip
gi reikalavo paliudijimo J. 
J-as, bet kurie jį pažino, tai 
visi buvo priešingi, nes esąs 
Lietuvos priešas, visur ir visa
dos šmeižęs lietuvių veikimą ir 
Lietuvos valdžią. Tokiu bū
du paliudijimo negavo.

T. F. Rašt.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
~ Šiuomi pranešam gerb. mū
sų agentams, kad “Darbinin
kas” pavieniais numeriais nuo 
sausio 1 d. 1920 m. parsiduoda 
utarninko ir ketvergo po 4e., 
o subatos po 5c.

“Darb.” Admin.

C. BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. 10 kuopa turėjo me

tinį susirinkimų sausio 18 d. 
šv. Jurgio parapijos svetainėj, 
207 York gt. Valdyba palikta 
ta pati. Vėliaus tapo išrinktas 
korespondentas, J. Banišaus- 
kas, kuris paduos žinias iš šio 
skyriaus. Po to buvo įneši
mas, kad šiuos metus LDS. 10 
kuopa parodytų savo veiklu
mų, šiokias bei tokias pramo
gas rengdami, net veikime su
sijungti su L. V. 49 kuopa. Į>a- 
bai gerai. Visi iš kelio, valio! 
Darbininkų Sujungus 10 kuo
pa-

WATERBURY, CONN.
Sausio 19 d. prasidėjo para

pijos fėrai. Viskas gerai, tik 
kažkodėl salėj nekaboja lietu
viškų vėliavų. Ar tas atsitiko 
per neapsižiūrėjimų ar neturė
jimų, tai visvien reikėtų tų 
trūkumų atitaisyti.

Kaunas, spalio 13, 1919.
Gerbiamieji Tautiečiai ir

Tautietės!
Lietuvių apšvietimo Drau

gija “SAULĖ” jau keturiolik
tus metus dirba su visa ener
gija sunkų žmonių apšvietimo gysi duoną.

zevičius, J Paipulis, L. Triban- 
T. Fondo 79 sk. Kalėdiniu dis, J Sūnelaitis, A Jurienė, 

K. Navardauskienė.
Po $6.00: 

Grigas, P. 
kauskas.

Po $5.00:
A. Krikščiūniutė, A & R. Ne- 
vuliai, A. Mirūnas, M. Miklu
sis, A. Serafinas, P. Valentu- 
kevičius, P. Navardauskas, C. 
Zinkuvienė, J. Snypša, V. Ja- 
škevičia, J. Anusevičia, M. U- 
lozas, M. Ulevičienė, D. Skliu
tas, F. Baravykas, V. Šruo- 
žinskas, A. Stapčinskas, St 
Urbonavičius, J. Varčiulionis, 
A. Stadalinskas, J. Stasevičiu- 
tė, T. B. Mažeikienė, A. Moce- 
vičius, Par. Juška, A Juškiu- 
tė, K. Ročkus, V. ir V. Kerei- 
šiai, O. Sufrančikienė.

Po $4.00: St. Gižius, A. Bo- 
binas.

Po $3.00: Em. Baniutė, Elz. 
Baltrušaičiutė.

Po $2.00:, P. Karalius, J. 
Skliutienė, Pr. Petraitis, F. 
Dambrys, V. Aamskas, St 
Jančiauskis, Ona Dovarskienė, 
M. Nevulienė, V. Galevičius, 
O. Širvinskaitė, M. Sirtuojutė, 
A. Pačėsiukė, 
M. Slorienė,

Po $1.00:
V. Kirmilas, A Pranaitienė, 
A. Purvinskas, J. Ramanaus
kas, J. Adomaitis, A. Prancke- 
vičius, J. Dzikas, P. Lubinas, 
V. Stukas, M. Kazlauskas, K. 
Bartkus, J. Kazlauskas, Z. 
Kunlakis, J. Vaitkūnas, J. 
Napjkaitis, P. Jakaitis, P. De
gutis, K. Mačiulis, J. Čepulis, 
I. Bražulis, J. Sruoga, A Kuc- 
kaitė, J. Savickas, J. Jazavec- 
kas, J. Lileikis, U. Manusienė,
O. Šimkienė, St. Melkūnas, P.‘ 
Stasevičius, M. Sliučkienė, K. 
Buinys, A. Dabinskas, J. A- 
leksa, V. Juškevičia, J. Norei
ka, A. Žilinskas, J. Kirminas,
P. Bartkus, J. Siaurys, V. Bla- 
veckas, P. Vaškelevičius; J. 
Diržius, S. Ambrozevičius, J. 
Rutkauskas, Em. Mankauskiu- 
tė, J. Kevalaitis, Kaz. Stan- 
kauskas, F. Tancelis, M. Ar- 
davičius, J. Rameika, St. Ur
bonas, J. Marčiuvičius, J. Ke- 
dis, J. Volungevičius, V. Ke- 
reišis, P. Stasevičius, A Seg- 
ždienė, V. Bundza, J. Scepavi- 
če, K. Lekečkas, J. Kaspara
vičius, M. Jančauskas, A Ka
šėta, A. Jarisevičius, M. Ra
manauskas, J. Kašėta, K. Ar- 
davičienė, J. Dobravolskis, Pr. 
Mankus, VI. Grudmskas, J. 
Šiugždinis, P. Česnienė, Z. Kul- 
kauskas, K. Bundzienė, V. 
Karsokas, M. Suskus, A Ru
dis, A. Kazlauskas, J. Svirs- 
kas, V. Kereišienė, M. Galu- 
sevičiutė, O. Žemaitaitienė, J. 
Stočkienė, P. Milius, K. Šim
kus, M. Karaliūnienė, M. Snei- 
deraitienė, K. Šimkevičius.

Dėkavoju visiems aukauto
jams vardan Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus Worcesterio 
skyriaus.

Fondan aukojo laike prakalbų 
28 d. gruodžio sekančiai:

Po $5.00: A. Tvirbutas, D. 
Jockus, K. Karpavičius, A. Si
manavičius, S. Jurgaitis ir A. 
Bukšnis 6 dol.

Po $2.00: O. A. Navaliutė, 
P. Juška, P. Karaliūnas, J. 
Lazdauskas, E. Liaugaudas, V. 
Balanas.

Po $1.00: P. Andrijauskas,
J. Tamulevičius, A. Liutkevi- 
če, A. Gobis, K. Šapalas, A. 
Žvinys, J. Česnauskas, A. Cė- 
za, T. Ramanauskas, T. Put- 
na, A. Petronis, P. Kontvai- 
nis, J. Glėbą, P. Vanskeviče,
K. Taujenis, J. Stalyga, A. 
Gudžiūnas, P. Būda, A. Vai- 
nutisą, S. Urbonas, A. Kara
liūnas, T. Petkienė, M. Lukie- 
nė, L. Savickas, M. Digris, P. 
Kovėra, K. Bagdonienė, 
Ragauskas, B. Mockaitė.

Smulkių aukų—90c.
Viso $63.90.
Racino lietuvių kolonija, 

nors lietuvių skaitliu nesuma
žėjo, bet pažvelgus į T. Fon
do 79-to skyr. surinktas aukas 
praeityje, pasirodo visai smul
kios. Po stubas rinkikų aukų 
kol kas dar neturim ir iš na
rių mėnesines nėra kam išrink
ti, o ant susirinkimų labai 
mažai narių tesusirenka. Prie 
progos turim išreikšti širdingą 
ačiū gerb. kun. A. Daugiui iš 
Milvaukee, Wis., kuris minė
to skyr. valdybos užkviestas 
atsilankė su prakalbomis ir sa
vo turiningoje kalboje plačiai 
išdėstė dabartinį Lietuvos pa
dėjimą ir jos reikalus. Taip
gi išrodė Tautos Fondo nu
veiktus ir veikiamus darbus ir 
nurodė reikalą remti T. Fon
dą.

Prisirašė prie T. F. p-lė O. 
A. Novaliutė iš Milwaukee, 
Wis.

J. Kesminas, skyr. rašt.

(Reikia pažymėti, kad nesenai
L. R. Kr. Rem. sk. turėjo savo 
savaitę ir surinko $100.00).

Pradžia buvo padaryta per 
V. Vaško prakalbas gruod. 14 
d., kur buvo surinkta $71.14. 
Nuo gr. 28 d. iki saus. 4 d. bu
vo “L. Savaitė,” laike kurios 
5 poros tėvynainių perėjo per 
lietuvių stubas rinkdami au
kas. Aukavo sekančiai:

Barbora Mitkaitė $11.00.
Po $10.00: L. Vyčių 2-ra 

kp., Br. Ivaškiutė, Dom. Straz- 
dauskas, Al. Ivaška.

Po $6.00: Urš. Ukanaitė, J. 
Labonskis, J. Eišmontas.

Po $5.00 ų St. Eišmontas, J. 
Eišmontas, S. Ivaškevičius,
M. Ivaškevičienė, F. Bartkus, 
J. Vaznis, Z. Rimaitė, EI. Ri- 
maitė, A. Klioštoraitis, F. 
Norbutas, J. Maskolaitis, A.
L. K. K. Mot. Sąj. 6-ta kp.,
N. P. P. Švč. Mot. Dr-ja.

Po $300: St Bugnavičius, P. 
Mainoris.

K. Ramanauskas $2.50.
Po $2.00: P. Vaičiulaitė, I. 

Rukšėnas, J. Sakalauskas, J. 
Gendrulis, K. Bukis, Eg. Sin- 
kuįė, M. Bernotaitė, L. Mileš- 
ka, A. Varaneckas, P. Jasiū- 
nas, J. Mikštas, K. Jakutis, 
A. Adomaitis, E. Baniulienė, 
U. Malčienė, I. Daunisr T. 
Domkienė, M. Cereškevičienė, 
-A. Banaitis ir N. N.

Po $1.50: A. Skirmontas, E. 
Didelienė.

Po $1.00: J. Kundrotas, L. 
Baniulis, J. Rigerdas, J. Mi
kalonis, K. Karčkauskas, F. 
Stasiulis, E. Kybokaitė, M. 
Lukoševičienė, O. Diringienė,
O. Kanišauskienė, O. Šemek- 
lienė, Z. Norbutienė, J. Zlot- 
kus, E. Breitmozeraitė, St. 
Klemenskis, O. Klemonskienė,
P. Kauneckis, L. Kaneckienė, 
E. Bikulčienė, O. Kaulakaitė, 
Ad. Rimas, O. Rimienė, Ant. 
Rimas, A. Rimas, O. Dailv- 
dienė, M. Dailydaitė, V. Vai
čiulaitė, V. Aleksandravičius, 
O. Šemeklienė, A. Daunis, A. 
Jukša, E. Norvaišaitė, J. Kon- 
tauskas, A. Petrušauskienė, Z. 
Bartašienė, Z. Lapukaitė, K. 
Judeikienė, B. Jakutis, A. 
Breitmozerienė, A. Paseckienė,
M. Šaulienė, Z. Diringienė, S. 
Šemeklaitė, F. Bartkienė, J. 
Žiulpys, E. Genevičia, J. Še- 
meklis, A. Bikulčienė, V. Ru
dokienė, O. Pašakamienė, A. 
Simonavičiutė, T. Milašauskie- 
nė, K. Balčiūnas, St. Vaitkus, 
Ad. Petkus. Viso su smulkio
mis aukų surinkta 262.84. Da- 
dėjus T. F. narių mėnesines 
ir už parduotus L. paštaženk- 
lius, pasidarė $290.00. Tiek ir 
paisųsta T. F. centram

Aukas ėjo rinkti šios vpatos: 
M. Dailydaitė, Z. Rimaitė, B. 
Mitkaitė, St. Eišmontas, B. I- 
vaškiutė, D. Strazdauskas, M. 
Bernotaitė, B. Jakutis, U. Ū- 
kanaitė ir Al. Ivaška. Reikia 
tarti, vardan Tėvynės Lietu
vos širdingą ačiū visiems au
kotojams ir rinkėjams, nes 
šiuomi prisidėjo prie taip sun
kios kovos, už laisvę ir nepri- 
gulmybę Lietuvos.

99 sk. Rašt.

LEWIST0N, ME. 
“L. Savaitės” Pasekmės.
Levistonui buvo paskirta 

surinkti T. Fondan $200.00. 
Kaip visuomet, taip ij Šį kar
tą Levistoniečiai savo prieder
mę atliko sudėdami jiems pa- 

geru kaupu.

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 9 d. čia buvo vaka

ras, kuriame vadovavo M. Ka
selis ir C. Vaičiūnas. Buvo ren
kama ir aukos. Surinkta $22 
su centais. Toliau buvo skam
binimas pianu ir dainavimas 
bažnytinio choro. Žmonių bu
vo pusėtinai.

PITTSBURGH, PA.

Sausio 8-tą, 1920, Šv. Kazi
miero mokyklos svetainėje ats
tovai parapijų, įvairių draugi
jų, kliubų, etc. susiorganizavo 
į komitetą Pittsburgh’o kolo
nijoje pardavinėti Lietuvos 
Laisvės bonus, gerb. kun. J. 
J. Sutkaitis atidarė susirinki
mą ir 25 atstovai užsiregistra
vo.

Į valdybą išrinkta sekantie
ji: pirm. —J. G. Milius, rašt. 
— A. M. Sutkaitis, ižd.—Kon
stantas Stravinskas.

Sausio 15-tą šio mėnesio į- 
vvks sekantis susirinkimas. 
Šiame susirinkime tikimasi tu
rėti vigas instrukcijas ir blan
kas iš Lietuvos Finansinės Mi
sijos.

Draugijos, korporacijos, etc. 
kurių representantai nepribu
vo malonėkite prisiųsti savo 
atstovus sausio 15, 1920 Šv. 
Kazimiero mokyklos svetainėn 
So. 22-nd & Jane Sts. 7:30 vai. 
vakare.

A. M. Sutkaitė, Rašt.

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 18, 1919 m. pobaž- 

nytinėj svetainėj buvo prakal
bos L. Vyčių 26 kp. ir L. Rau
donojo Kryžiaus. Kalbėtojais 
buvo Kaz. Jonaitis ir gerb. 
kun. J. Petraitis. Jonaitis kal
bėjo apie veikalų “Keistutis,” 
kurį Vyčiai rengėsi sulošti.

Antras kalbėtojas, kun. J. 
Petraitis plačiai išaiškino L. 
Raudonojo Kryžiaus veikimų 
ir stovį ir kaip reikia toliaus 
veikti. Toliau apie Lietuvos 
vargus ir kaip mes galime tuos 
vargus sumažinti. Atsilankiu
sieji taip suprato vargus Lie
tuvos ir taip gerb. kun. J. Pet
raitis energingai kalbėjo, kad 
suaukuota $758 su centais. Se
kanti aukavo:
J. Žvirblis $35, St. Dambys ir 
VL Rimša po $25; kun. J. J. 
Jakaitis ir Jonas Landžius po 
$20; Petras Puišis $13, Juozas 
Elmokas $12, Ant Sabaliaus
kas $15, Jon. Kašėta ir Kaz. 
Bučinskas po $$1.

Po $10.00: V. Stuka, J. Du- 
binskas, kun. J. Čaplikas, P. 
Grigas, A. Počevičius, V. Ku- 
bildis, M. Lukošius, A. Maz- 
nikna, O. Luodienė, A. Vismi
nas, S. Stupčinskas, R. Vaičiu- 
lionis, V. Riiikevičia, J. Bačys,

PAGELBĖKIME 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 ($1.25 )gau- 
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, 
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 per
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,

... ' * *
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(ŽILINSKAS) 
Instruktorius 

Dailės Dainavime.

ĮSTABUS 8-DIENy LAIKRODIS Už $8.95.

SETĄ
Vietos darbininkai

lavinime.
Delei sutarčių kreipki

tės šiuo adresu:
Kambariai 326-7

Huntington Chambers 
30 Huntington Avė., 

BOSTON, MASS.
Tel. Back Bay 6015-J.
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dirbtą, o nereikalingai išmėto. 
Šioje gadynėje pinigas di
džiausią rolę lošia.

z J. V. Kovas.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI. -

susitaikymo su 
komisiją. Atei- 
Šetos susitaikini- 

apžiūrės darbi-
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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.

ŠIAULIAI.
Darbininkai snaudžia—susi

rinkimų nedaro, savo reikalų 
nesvarsto. Nei Juozapiečių, 
nei tarnaičių šv. Zitos draugi
jos negirdėti, tartum apmirę 
šįmet. Kituomet būdavo ne 
taip. Užtat ir skursta darbi
ninkai. Tuo tarpu tokiam cen
tre kaip Šiauliai, kur susispie
tę tiek daug darbininkų, galė
tų jie tinkamai kovoti už savo 
teises ir nemenkiau pasirūpin
ti.

•DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galit^ gauti pas įgaliotinį 

VLADA J A KA
37 Jefferson St., Cambridge, Mass. 

Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairių dvasiškų 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTI E K 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- 
presų-

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

kaip vienas ir vienas kaip vi- darbininkų ir darbdavių ben- kurs savo skatiką sunkiai už-
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Taip-gi specialistas balso »

pradėti kokį- nors svarbesnį, 
prakilnesnį darbą patys būda
mi iškrikėliais, neturėdami 
taip savęs susiklausymo.

Pasižvalgius plačiaus po A- 
merikos lietuvių gyvenimą, ne
smagu pasidaro bemąstant. A- 
pie 700.000 lietuvių skaitome 
Amerikoje. Milžiniška didžiu
ma jų yra tikinti žmonės—ka
talikai. Kur mūsų katalikų 
tvirtovės ? Didžiausi mūsų ne
pajudinama tivrtovė yra spau
da. Ar galime pasidžiaugti, 
pasididžiuoti šiandiena savo 
spaudos tinkamu išplatinimu? 
Ar mūsų spauda yra ant tiek 
tvirta kokia turėtų būti? Kiek 
šiandien Amerikos lietuvių ka
talikų priklauso prie Katalikų 
Spaudos dr-jos? Ar ne dides
nė dalis kata’ikų yra liberališ
kosios spaudos intekmėje, rė
mėjais jų politikos.

Jaunimas—mūs tautos atei
tis. Koks bus jaunimas, tokia 
bus tautos ateitis. Kaip jauni
mą išauklėsime tokios tautos 
ateities susisuksime. Tvir
čiausia Amerikos lietuvių jau
nimo organizacija yra L. Vy
čių’organizacija. Ar priklauso 
nors trečdalis katalikiškojo 
jaunimo prie L. Vyčių organi
zacijos ?

Kodėl L. Vyčių organizacija 
turi tiek priešų iš savųjų-kata- 
likų tarpo?

Kodėl daugelis mūsų katali
kiškų dr-jų, kurios puošia sa
ve gražiais šventųjų vardais, 
šiandiena yra akliausiais lais
vamanių įrankiais kovoj prieš 
visą katalikišką judėjimą, ir 
visuomenišką veikimą?

KodeT šiandiena veikliausio
je lietuvių kolonijoje, atsidan
ginus vienam laisvamaniui pa- I . - .- - --- . ...

Vienybė—galybė. Tą mes 
visi gerai žinome ir žinodami, 
be paliovos apie tai kalbame ir 
rašome, bet visai mažai rūpi
namės kad tą taip visų pagei
daujamą vienybę kuogreičiau- 
siai įvykintūmėm praktiškame 
gyvenime.

Kad vienybė mums yra rei
kalinga ir kam reikalinga, apie 
tai berods nebereikia nei kal
bėti, nei rašyti, tą mes visi 
gana gerai žinome ir supranta
me. Tad geriaus kalbėti, su 
kuo eiti vienvbėn ir kaip tą 
vienybę kuogreičiausia įkūny
ti.

Nemažai raginimų ir nurodi
nėjimų apie vienybę/teko gir
dėti, skaityti ir net matyti 
vienybę bevykinant praktiška
me gyvenime. Ale beveik vi
sada pasirodė tuščiu šauksmu 
arba nemažai bereikalingai 
brangaus laiko išeikvojimu 
vienybės darbui. Pasekmių, 
kokių norėjome, kokių troško
me, dėl kurių dirbome, kalbė
jome, rašėme prie vienybės 
ragindami, neturėjome. Ne
turėjome gal dėlto, kad tą 
nors taip gražų vienybės obal- 
sį praktikoje dažnai bandėme 
vykinti gal ne nuo to galo.

Norėjome vienybės su “tau
tininkais.” Norėjome. Troš
kome dirbti išvieno tą taip 
brangų tėvynės darbą, nors 
šioje valandoje. Valandoje 
kurioje mūs tėvynė Lietuva, 
mūs brolių pralietas kraujas, 
mūsų motinų ir sesučių ašaros 
ir net pats dangus šaukia mus 
prie tos vienybės. Bet ar nu
žengia ant mūs ta vienybė ? Ar 
sudarėme tam darbui tokią 
vienybę, kokios reikėjo, kad 
bendras darbas galėti) eiti? Ne. 
Nesudarėme.* Kas čia kaltas? sipuošusiam dailiais nekaltais 
Gal būt čia mes patys kalti, į rūbais, lengva yra sudemora- 
kad pas mus pačius (krikščio- lizuoti visą tos kolonijos kata

likišką veikimą?
Klausymų kodėl, būtų gali

ma prirašyti šimtais, bet be
veik ant jų visų atsakymas 
lieka vienas. Todėl, kad pas 
mus katalikus nebuvo ir nėra 
tikros vienybės veikime kokia 
turėtų būti. Kaip ta pageidau
jamą ir daug žadančią vieny
bę turėtume išauginti? Nėra 
tos pageidaujamos vienybes 
mūsų inteligentų bei vadų tar
pe. Bet vadai dažniausia mums 
nurodo tik veikimo būdus, o 
patį veikimą patį darbą, daž
nai turi padaryti, atlikti pati 
liaudis. Liaudžiai dažnai ir 
beveik visur vadovauja vietos, 
kolonijų veikėjai-vadai. La
bai tankiai ir beveik visada, 
visas pasekmingumas vienokio 
ar kitokio darbo atlikimo, pri
klauso nuo kolonijų vadų-Vei- 
kėjų. Jei kokioje kolonijoje 
ar kokiame darbe, vietos kolo
nijos vadų darbas yra varomas 
sutartinai-išvieno, tai toje ko
lonijoje ar tame darbe visada 
pasirodo pasekmės geros. Prie- 
šingai-gj. Mūsų augštesnieji 
vadai pastatyti ant sargybos 
mūs tėvynės ar tikybos, gali 
šaukti ir perplyšti bešaukdami 
ar berašydami, jei mūsų kolo
nijų vadai-veikė jai tuom tarpu 
varinės ginčus už savąjį “aš,” 
tai pasekmių neturėsime. Kol 
vietos kolonijos vadai varinės 
ginčus tarpu savęs, tol tos ko
lonijos liaudis nebus prileista 
ar prirengta išklausyti savo 
augštesniųjų vadų šauksmo. 
Augštesnieji vadai neturėda
mi nuo plačiosios liaudies pri
tarimo ir paramos, turės nu
leisti rankas ir palydėti visus 
savo gražiuosius sumanymus. 
Pradėkime stiprinti vienybės 
ryšius kolonijose. Kada kolo
nijų katalikų vadai-veikėjai 
sueis, susiriš į broliškus vie
nybės ryšius, kada visą katali
kišką veikimą pradės visi su
tartinai stumti pirmyn, tada 
nebebaugus bus mums laisva
manių leidžiami prasimanyti 
šmeižtai. Tada pasirodys, 
kad šmeižtas nuostolį neša, o 
dabar šmeižtais jie biznį daro. 

Tad lai pabando nuo šių me
tų visi Amerikos lietuvių ko
lonijų katalikų veikėjai susi
spiesti į būrius savose koloni
jose, lai pradeda ir baigia

kad pas mus pačius (krikščio
nis demokratus) nebuvo vie
nybės. Priešas pastebėjo, kad 
mūsų tarpe nėra tinkamo su- 
tartinumo, kad vieno tvirto 
fronto mes nesudarėme. Ta 
žaizda gana tankiai pasirody
davo ir ji reikalauja ilgo ir 
sumanaus gydymo.

Katalikystės pirešai džiau
giasi, matydami, kad mūsų 
tarpe randasi net tokių “ ide
alistų ”-inteligentų tarpe, ku
rie nepasigailėjo nei savo tur
to išleidimui šlamštelio su tik
slu, kad galėtų sau nepatinka
mas ypatas ar organizacijas 
visaip išniekinti, apjuodinti, 
drapstyti purvais, kad tik sa
vąjį “aš” galėtų iškelti, kad 
savo puikybės geidulį užganė
dinti pilnai.

Toliau reikia pastebėti keis
tą pasielgimą daugelio mūsų 
katalikų. Tokie nepasitenkina, 
kas katalikų vadų veikiama, o 
patinka laisvamaniai. Tūli 
katalikai užsimerkia prieš ar
šiausius liberalų užsipuldinėji
mus ant katalikų ir nemato ar 
nenori matyti teisingo katali
kų vadų nusistatymo. Tokiu 
būdu tie katalikai-užsimerkė- 
liai, liberalų pakalikai yra ant
ra kliūtimi sudarymui katali
kų bendro ir galingo fronto.

Gyvenant ir veikiant katali
kams tokiame nesutikime, ne
nuostabu, kad saujalė nusi- 
tankiai ir drąsiai spiaudo ant 
tankiai i rdrąsiai spiaudo ant 
katalikiškos visuomenės. Lais
vamanių laikraščiai beveik 
kasdien vis naujus melus pra
simano ir leidžia į visuomenę 
juodindami katalikų veikėjus. 
Jų redaktoriai, nustoję žmo
niško padorumo neparausta iš 
gėdos intardami katalikų vi
suomenę tautos išdavystėj.

Laisvamaniai tą savo pra
gaištingą ir nuodingą darbą 
varę nenustos patol, pakol mes 
katalikai nesueisime į senai 
jau mums pageidaujamą vie
nybę. Vienybė šiandie mums 
taip reikalinga, kaip alkanam 
duona, kaip pavasario jau
niems diegams šilta saulutė. 
Karo audra mūsų tėvynėj ne- 
sitęs amžiais. Nustos baubę 
kanuolės, nutils žvangėję gin
klai, nušvis, prasiblaivys Lie
tuvos padangė ir mes visi tu
rėsime pradėti naują gyveni
mą ir jau turime pradėti. Bet 
kaip pradėsime? Ar galėsime

si. O tokia vienybė smarkiaus 
negu perkūno trenksmas su
drebi ns katalikystės priešus.

Apie platesnę srovinę vieny
bę tik tada galėsime pradėti 
kalbėti ir kalbėsime, kada pa
tys išmoksime tinkamai vieny
bėj iš vieno veikti.

Pradedant šį vienybės dar
bą, reikia piadėti nuo mažų 
būrelių sukviečiant į pasitari
mą tik ištikimus katalikų vei
kėjus ir kas sykį pritraukiant 
naujus. Kodėl reikalinga ko
lonijų katalikų veikėjams 
spiesties Į vienybę ir laikyti 
tarpusavinius pasitarimus ?To- 
,del, kad šiandieną tie patys 
veikėjai, veikdami atskirose 
draugijose ar kuopose nežino 
vieni kitų veikimo. Tas viens 
kitų nežinojimas tankiai pa
gimdo' nesusipratimus ir vieni 
kitų darbams pradeda kenkti 
ar žiūrėti su nepasitikėjimu į 
savo bendraminčių veikimą. 
Tame tarpe įsimaišo katalikys
tės priešai ir visomis pastan
gomis darbuojasi, kad katali
kų veikėjus vis labiaus ir la- 
biaus vienus prieš kitus sukir
šinti. Tokių atsitikimų jau 
daugybę yra tekė matyti. Ant
ra, tai laisvamanių taktika 
drumstame vandenyje “žvejo
ti.” Laisvamanių laikraščiai 
šiandie visą savo tulžies karty
bę lieja ant katalikų veikėjų: 
Mastausko, Cesnulio, kun. Ke
mėšio ir kitų. Ar kas gali 
pasakyti ar manyti, kad mūsų 
laisvamaniai patys nežino ką 
daro? Ne. Jie žino ką daro. 
Laisvamaniai ir jų “garbingi” 
redaktoriai gana gerai žino, 
kad tų nusikaltimų nei Kemė
šis, Hei Kaupas, nei Mastaus- 
kas, nei Cesnulis neturi, ko
kius jiems jie bando primesti. 
Bet jie žino, kad yra mažati
kių, nekritiškų žmonių, kurie 
tam patiki. Žino, kad tuomi 
jie galės sukiršinti katalikų 
liaudį prieš tuos veikėjus, kad 
kolonijų vienas kitas veikėjas- 
vadas ims jais nepasitikėti. 
Katalikystės priešai gana ge
rai žino, kad kolonijų veikė
jams pasipriešinus, kolonijose 
pakils suirimai. Kolonijų vei
kėjų tarpe pasidarys pasidali
nimas, kas nusilpnina katali
kų veikimą, o laisvamaniją su
stiprina. Tad pradėkime vie
nybės darb? po kolonijas. 
Dėl labo Tėvynės, dėl labo 
Kristaus Bažnyčios, paminki
me tą sąvąją puikybę, kuri ne
leidžia mums sueiti į brolišką 
vienybę. Lai šie metai bus 
nauja gadyne mūsų kolonijose 
ir lai atneša tuos katalikiškos 
vienybės ir Kristaus meilės i- 
dealus.

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ DARBO 
ŽMONIŲ VADOVŲ, 

tai

Buvusią Francijos pre
mjeras Clemenceau dviem 
mėnesiam važiuos į Egiptą.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI

Lietuvių Darbininkų
Kalendorius 1920 m.

Jame rasi reikalingiausias informacijas.
Beto, jame telpa naudingi straipsniai ir ei

lės garsių mūsų rašytojų. Taip-gi puikių pa
veikslų iš Lietuvos. , '»

Šis puikus iliustruotas Kalendorius parsi
duoda su persiuntimu už 25c; “Darbininko” 
skaitytojams už 15c.; L. D. S. nariams dy
kai.

Kiekvienas turėtų įsigyti šį Kalendorį.
Siųsk užsakymą ir pinigus tuojaus, nes vė

liaus gali netekti.
“DARBININKAS”*

244 W. Broadicay, So. Boston, Mass.

droje komisijoje darbininkų 
narių pasirašytas persunkiąs 
darbininkams darbo sąlygas ir 
reikalauja, kad darbo ir jo ap
mokėjimo norma būtų paaug- 
štinta. Jų reikalavimus da
bar gina Liet. Kr. Darbin. Są
junga. Darbininkai griežčiau
sia protestavo prieš lenkų oku
pantų skverbimąsi į Lietuvą ir 
reikalauja, kad valdžia grieb
tųsi visų priemonių tiems už
grobikams prašalinti ir Lietu
vos steigiamajam Seimui kuo- 
veikiausia sušaukti.

Jie nutarė reikalauti, kad
Vyriausybė imtųsi griežčiau-! zuoti Konstantinopolį.

• V J • v J '   .________________________

Pereitų metų Suv. Valsti
jų užderėjimai aprokuoti 
ant $14.092.740.000. Tai bu
vo vienas gausiausių užderė- 
jimų Amerikos istorijoj.

” r

Konstantinopolyje turkai 
pradėjo judėti ir išnešinėti 
protesto rezoliucijas prieš a- 
lijantų ketinimą išardyti 
Turkiją ir intemacijonali-

šių priemonių prieš tuos išda
vikus dvarininkus, kurie mū
sų darbininkų kruvinu prakai
tu uždirbtus pinigus ir turtą 
'išveža užgrobikams lenkams.

Beto, darbininkai išrinko 
atstovus į 
darbdaviais 
nant žiemai 
mo komisija 
ninku butus ir apleistus pri
vers pataisyti. Nutarta protes
tuoti prieš kai-kurių darbda
vių reikalavimą atidirbti dau
giau dienų negu būdavo prieš 
karą.

(Kauno “Darbininkas”)

VILKAVIŠKIS.
Vietos darbininkai vargsta. 

Duonos brangumas verčia juos 
susirūpinti apie tai, kas bus, 
kuomet ateis žiema, nes nuož
mi spekuliacija smarkiausiai 
siaučia. Čia smarkiai darbuo
jasi Plečkaičio draugai, kurie 
naktimis lipdo bolševistines 
proklamacijas. Bet žmonės 
prieš juos kaskart vis labiau 
savo neapykantą reiškia, nes 
dėl nenusisekusio socialistų su
rengto streiko laukuose sušalo 
daržovės ir bulvės, per tat 
maistas dar labiau brangsta. 
Miesto vargdieniai keikia, 
kad liko žiemai be bulvių.Dau- 
guma darbininkų, pabėgus pa
čiam socialistų vadui Plečkai
čiui suprato teisybę ir rašosi į 
Liet. Krikščionių Darbininkų 
Sąjungą, kuri yra prisijungus 
prie bendros Lietuvos 
Federacijos.

NEBLOGAI ATSAKOMA.
Dialogas.

Baltraus su žydu pasikal
bėjimas.

Baltrus. Na, Ickau atsa
kyk man kelisjdausymus, tai 
skaitysiu tave už gudrų žydą.

I c k u s. Nu, gali klaust, 
kuriuos žinosiu tuos atsaky
siu, o kuriuos nežinosi tu pats 
atsakysi.

Ba 1 t r u s. Na tai klau
syk, jau klausiu.

I c k u s. Klausk.
Baltrus. Senuose am

žiuose buvo didžiausias gudra
galvis Salamonas. O kas da
bar gudragalvis pasaulyje?

I c k u s. Apie keturi šim
tai metų atgal buvo labai di
delis gudragalvis Kolumbas, 
nes jis atrado tokią turtingą 
šalį Ameriką. 0 dabar tas tik 
gudras, kas tur gerai sudėjęs 
pinigų.
Baltrus. Tą gerai at

sakei. Na dar vieną. Koki 
ant šios žemės artimiausi gimi
nės?

I o k u s. Rakalis, Kailius 
ir Kurpius. Rakalis odą nu
ima, Kailius “garborius” iš
dirba odą kad būt jau gera, 
Kurpius iš jos daro batus; jie 
visi trys tą pačią medegą var
toja.

B a 1 tr u s. Ir tą gerai at
sakei. Na... Stipriausiu pa
saulyje kituomet buvo Samso
nas, o kas dabar stipriausias?

I c k u s (mąto). Nu, šitą 
tai sunku atspėti... Gal kad 
stipriausiu bus šautuvas, nes ir 
pats Samsonas bėgtų, jei jis 
išgirstų pykšt, pūkšt. Su šau
tuvu negalima šposų daryti.

Baltrus. Neblogai atsa
kinėjai. Vertas pagyrimo. Bet 
dar vieną pasakyk, šis bus pa
skutinis. Kas dar ant žemės 
žiopliausias?

I ckus. Tas žiopliausias,

His Eminenee
James Cardinal Gibbons,

Honorary President,
Baltimore, Md.

Kun. K. Urbanavičius, prez. .
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
B. Vaškevičiutė, Vice prez.,

71 Warwick St.,
Newark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Vice-prez.,
105 Main St., 

Athol, Mass.
V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas,
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich. 
Grajauskas, kasos globėjas,

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

“Darbininkas,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Ave^ 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass. 

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass. 

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St, 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St.xBernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y. 

Kontrolės Komisija —
Kun. K. Urbonavičius,

50 W. 6-th St., 
So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass. 

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

I F. C. ZELTING ii
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Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, 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, Dl

ii 
ii 
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Tik pagalvok, šis puikus laikrodis eis per 
8 dienas su VIENU užsukimu. Tokiu budu su- 
čėdijama laikas ir prašalinama nesmagumai.

Jis puikiai padarytas, turi artistiškus pa
gražinimus, yra stiprus ir tvirtai padarytas. 
Ėjimas turi tikrus brangakmenis ir padarytas 
iš geriausio plieno ir nikelio, su patentuotu 
reguletoru. Tai dėlto jis laiko TIKRĄ’ LAI
KĄ. šis laikrodis vartojamas žmonių, kuriems 
būtinai reikia nuolatai žinoti tikrų laikų. Gali 
pasitikėti tikru laiku, jei išbandysi šį NUO
STABŲ 8 DIENŲ LAIKRODI, kurį dabar mes 
parduodame tik už $8.95. Mes užtikriname, 
kad jei ■jus mokėsite ir $18.00 už laikrodį, tai 
jus geresnio negausite ir nebusite labiau pa
tenkinti.

šis laikrodis gvarantuojamas 25 metams.
Pasinaudok proga pirm negu pervėiu, kol 

mes atiduodame už taip žemų kainų. Musų lai 
krodis UŽGANĖDINS jus, sutaupys laikų ir 
pinigus.

Be to mes jums duosime, PAAUKSUOTĄ
LAIKRODINI GRANDINĖLI ir ŠPILKĄ DĖL KAKLARYŠIO. TAS VISIŠ
KAI DYKAI! Jei orderiuosite du (2) laikrodžiu, tai mes jums duosime SPE
CIALIAI setų RANKOVGALIŲ SAGUTES.

Neatideiiok. Iškirpk šitų pagarsinimų, indek tik $1.00 depozitu ir likusius 
užmokėsi gavės siuntinį. Tuoj rašyk*.

" UNIVERSAL SUPPLY COMPANY Dept. 100

1574 Milwaukee Avė., Chicago, 111

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

Sox-Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas,

128 Bowen Street,
Prot. Raštininkas—

Juozapas- Vinkevičius,
147 W. Sisth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St.,

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street,

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St., 

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

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

Afi, ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI KABAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnijųs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirinlmas pilvelio, nuslabnejlmas kraujo, inkštų, nervų ir abelnas spė
kų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rūbelių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterlo Kraujo valytojo 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui mine 
tos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujti- 
ttstvalz, diegliai nebebade po krutinę. Vidurių režimas išnyko po užmnši 
mut visų ligų. Begiu 8 menesių išgerdavau kas savaite po buteli Salutar* 
Blteria, ir po 8 meni, savo paveiksle pamačiau tok} skirtumų kaip tart 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių de

* kavoju Salutaras myllstų geradejul Ir linkiu visiems savodraugams ir pa 1 
žlstamiems ra tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Sala 

11707 SJHalsted St Tel. Canalution, J. Battrtnaa, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, HL
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VIETINĖS ŽINIOS.

ŠOKIAI.
Rengia L. Vyčių 17 kuopa 

sausio (January) 24 d., suba- 
toj, Lietuvių Svetainėj ant 
kampo E ir Silver Sts., So. 
Boston, Mass. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites vieti
nius ir aplinkinių kolonijų da
lyvauti šiame gražiame pasi
linksminime, o užtikriname, 
kad būsite pilnai užganėdinti. 
Grieš puiikausias benas Mor
kūnas jazz band.

Širdingai kviečia šokių
Rengėjai.

Sausio 22 d. ketverge bus 
extra susirinkimas Pilnųjų 
Blaivininkų 49 kp. aktorių ir 
aktorkų veikalų: “Pono Felik
so atsilankymas” ir “Žilė gal
von velnias uodegon.” Todėl 
gerb. aktoriai ir aktorkos ma
lonėkite būti ant to vakaro, ku
rie tik imate dalyvumą auk
ščiau minėtuose veikaluose, 
nes turime būtinai aptarimui 
labai svarbių dalykų. Susirin
kimas Įvyks Bažnytinėj Lietu
vių Salėj 7:30 vai. vakare.

Kviečia Režisierius.

GIRIŲ KARALIUS.
Sausio 31 d. Dangaus Var

tų (Gate of Heaven) svetainėj 
Šv. Petro Bažnytinis Choras 
stato “Girių Karalių.” Ši 
svetainė randasi prie I st. ir 
4-th st. Mes turėjome laimę 
paimt šią svetainę, kuri yra 
dabar išmaliavota ir išpuošta 
įvairiomis spalvomis. Sėdynių 
yra apie 13 šimtų. Todėl kvie
čiame atsilankyti visus ir pri
pildyti pilną. Atsilankvkit 
moterys su visais vaikučiais, 
nes vietos bus dėl visų. Tikie- 
tų tik pirmos sėdynės padary
tos po 75c. ir $1.00, o daugiau 
visos po 25c. ir 50c. Kurie no
rit gauti pirmų sėdynių, malo
nėkit tikietus pasipirkti iškal- 
no. Tikietų galima gauti pas 
kiekvieną choro narį.

Rengėjai.

PRAMOGA.
Sausio 25 d. šv. Petro baž

nytinėj svetainėj, Bažnytinis 
Choras rengia pramogą suside
dančią iš dainų: choro, kvar
tetų, duetų ir solių. Įžanga 
visai pigi. Pramoga rengiama 
dėl vargonų tikslo. Atsilanky- 
kit skaitlingai.

Rengėjai.

Sausio 22 d. 8 vai. vakare 
šv. Petro Bažnytinėj salėj bus 
svarbus susirinkimas aktorių 
veikalo “Žydų Karalius.” 
Taip-gi kviečiame visus tuos, 
kurie galėtų ir turėtų norą 
prasilavinti scenoje ir daly
vauti lošime “Žydų Kara
lius.”

Komisija.

rų Sąjungos 26 kuopą, Šv. Ce
cilijos chorą. Visos tos minė
tos kuopos sutiko ir sutvėrė 
Teatrališką Ratelį. Vardas 
duotas: “Norwoodo Lietuvių 
R. Katalikiškas Dramatiškas 
Ratelis.” Tikimės, kad tas

darbininkas
ratelis daug atliks tarpe nor- 
voodiečių. Tai linkėtina ko- 
geriausių pasekmių jaunam ra
teliui darbuotis ant tautiškos 
ir katalikiškos dirvos. Taip
gi visos katalikiškos organiza
cijos šitame miestelyje vis

daugiau darbuojasi tautos ir 
bažnyčios reikalams.

Korespondentas.
PAIEŠKOJIMAI IR

UŽSIRAŠYK LIETUVOS LAIKRAŠTI 
“KARIŠKIU ŽODIS*

Išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra 
leidžiamas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome se
kantį ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:

K. A. M. 
Generalis štabas 
Literatūros Dalis 

Gruodžio 19, 1919 m.
No. 437 

Kaunas. y
Lietuvų Prekybos Bendrovei, 

Boston, Mass.
šiuomi jgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Ame

rikoje rinkti prenumertų “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kai
na Amerikoje metams 48 auksinai, pusei meti] 24 auksinai... 

(Parašas) Kapitonas Ruseckas,
Generallo štabo Literatūros Dalies Viršininkas. 

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis. 
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę kuri kovoja už mū
sų tėvų šalį. Prisiuskite mums $2 00 ir savo adresą ir gau
site “Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiuskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ,

120 Tremont St., Boston, Mass.
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PRISIUSKITE.
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.

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
simokėti po 25c. į Streikierių 
Fondą.

Neužsimokėjusieji skaitysis 
suspenduotais.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

REIKALAVIMAI.
Šis paieškojimų ir reikalavi

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

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

Paieškau sesutės Marijonos 
Minialgytės, 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, 
Bos 16, Gilbertville, Mass.

Teatsišaukie P. L. Deltuva. 
Pirma gyveno Gardner, Mass. 
Turiu svarbų reikalą.

Adresas:
Jonas Ulickas,

P. O. Box 694,
Elsworth, Pa.

Paieškau savo sesers vaikų 
Mateušo ir Antano Dedalių. 
Paeina iš Kauno rėd., Ukmer
gės apskr., Sesikų parap., Be- 
lazarškių kaimo. Amerikoj gy
veno Pittsburgh, Pa., o dabar 
nežinau kur. Malonėkit atsi- 
šaukt patys ar kas kitas žinan- 
tis praneškit man, nes gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jų mo
tinos ir nuo brolio.

M. Slavas,
1431 N. 9 St., St. Louis, Mo.

_______________ I

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 Starke vičia,
17 L St., So. Boston, Mass. 

(Ut., Sub. ir Sub.)

Telephoue S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

N0RW00D, MASS.
Sausio 11 d. įvyko L. D. S. 

3-čios kuopos metinis susirin
kimas. Buvo renkama valdy
ba 1920 metams. Išrinkta 
pirm. K. P. Akstinas, pagelb. 
A. Kavaliauskas, prot. rašt. J. 
Kašėta, fin. rašt. J. Kavaliaus
kas, ižd. P. Kudirka, iždo glo
bėjai J. Versiackas ir B. Ado
maitienė, maršalka A. J. Na
vickas. Agentai išrinkti plati
nimui “Darbininko” ir kitus 
katalikiškus laikraščius ir 
knygas J .Tvaska, A. Kava
liauskas, K. Kašėta. Kores
pondentas V. J. KudirkaTaip- 
gi išrinktoji nauja valdyba 
prisižadėjo daug pasidarbuo
ti dėl L. D. S. Nutarta su
rengti paskaitas ir pakviesti 
P. Gudą, “Darbininko” redak
torių ir nutarta remti katali
kiškas darbininkiškas organi
zacijas, kurios rišasi su L. D. 
S. kaip tai kooperacijas ir ki
tas tam panašias ir daug kitų 
svarbių nutarimų padaryt. Į 
minėtą kuopą daug rašosi. Kas 
susirinkimą prisirašo po kelis. 
Per šį susirinkimą prisirašė du 
nariai: J. Kasauskas ir A. Ba- 
nuškevičins.

Vyčių 27 kuopa užmanė su
tverti teatrališką ratelį ir bu
vo išrinkta komisija kreiptis į 
kitas katalikiškas kuopas: L. 
D. S. 3-čia kuopą, R K. Mote-

-s

Paieškau savo pusbrolių Ja- 
sauskių Petro ir Jokūbo, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Man- 
kūnų vai., Girkalnių parapi
jos. Pirmiau gyveno Worces- 
ter, Mass., o dabar nežinau 
kur. Prašau atsišaukti arba 
kas žinote apie tas ypatas mel
džiu pranešti už ką būsiu dė
kingas.

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

Gydytojas ir Chirurgas 
489 Broadway, S. Boston, Mass.
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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, Šančiai, Automo
bilių kuopa, Petras Bačkis. 
Arba tėvyškėn: Pasvalio aps., 
Joniškėlio vai., Gostonių sod., 
Stanislovui Bačkiui.

PRANEŠIMAS.
L. V. Connecticut Apskričio 

suvažiavimas bus vasario 1 d. 
1:30 vai. po piet šv. Juozapo 
par. svetainėje, 49 Congress 
Avė., Waterbury, Conn. Ger
biamos kuopos atsiųskit kuo- 
daugiausiai delegatų, nes bus 
metinis susivažiavimas. Kaip 
paprastai ant metinio susiva
žiavimo renkasi valdyba.

Pirm. B. P. Gauronskas.

Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai kurie mūsų 
pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiodami po Lietuvą, da
bar rengiame kitą laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No

ŠOKIAI
RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA
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SAUSIO-JANUARY 24, 1920
LIETUVIŲ SALĖJE,

Kampas E ir Silver Sts,, So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA : vyrams 50centų, merginoms 30 centu. 
Grieš puikiausia orkestrą visokius naujau

sius ir seniausius šokius, kokių niekados nebu
vo So. Bostone. Šoks Raseinių Magdė su Raulu 
Kupiškiu polką ir kitus lietuviškus šokius. Tai
gi kas nori linksmai laiką praleisti ir smagiai 
pasišokti—ateikte, o užtikrinam, kad būsite pil
nai užganėdinti.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

KITAS LAIVAS RENGIAMAS LIETUVON.

rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie mūsų in
formacijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan pri
statyti nevėliaus Vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

120 Tremont St., Boston, Mass.
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LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKŲ B-VĖ.
Pranešimas.

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

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- 
lapį dykai-___
“DARBININKAS
244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
P AŠ ALPINĖ S DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2:30 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. Boston, 
Mass.

Sekantis susirinkimas bus 15 
d. vasario, 1920 m. 2:30 vai. po 
pietų.

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 svietiškų 
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 SL, New Haven, Conn.

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

REIKALINGAS geras vy
ras prie lengvaus darbo. Dar
bas nuolatinis ir užmokestis 
gera. Atsišaukite tuojaus į o- 
fisą

New England Toy Co., 
172 Columbus Avė.,

Boston, Mass.

Ieškau Mikolo Girniaus, kurs 
dirbo ant laivo. Kilęs Sere
džiaus miestelio, Kauno gub. 
Atsišaukti:

Tarnas Zalecki,
41—O St., So. Boston, Mass.

(Nr. 9-10-11)

(1-22)

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Paieškau dėdės Vilimo Ra

kausko. Paeina iš Lietuvos 
Kietaviškių par., Vilniaus ra
dybos. Taip-gi paieškau pus
brolio Jono Rakausko tos pa
čios parapijos.

Juozas Siedlevičius,
81 Silver St., So. Boston, Mass. 

(Nr. 10-11-12)

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — pri siuntas pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

DR. WM, A. GURKĖ
(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.

I 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? SAUK ŠIANDIE —
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Į dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta.
I valandos, nes gali bntl pervėlo. “

; 673 tVASHINGTON SL, (arti Boyteton St) BOSTON. MASS. 
X Ofiso vai.: nuo 9 A. M. Iki 8 P. M. Nedėliotai* nno 10 A. Ud 2 P. M.

KAM SIRGTI? SAUK ŠIANDIE — 
AŠ GALIU JUMS PAGELBĖTI.

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigas ant visokių vaistų? Jei nu
sibodo, ateikite aš išegzaminuosin dykai ir pasakysią kaip aš galia 
jums padėti. Aš taria savirft 26 metas praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kronišku, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sas, gydyme kraujo, odos ir kronišku ligų. Kada reikalinga išeg- 
za minuoju kraujų, seiles Ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

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

Jeigu lklšiol nieku negelbėjo, ateik 
kaL Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu.- 
rlausto gydytojaus prižiūrėjimo.

RAČIŪNO NAUJI PAVEIKS
LAI IR ILLIUSTRUOTOS 

DAINELES.
Rodys:

Subatos vak., sausio 24 d., 
Lietuvių Salėje, Linden Parke, 
Naugatuck, Conn.

Nedėlios vakare, sausio 25 d. 
Pobažnytinėje Salėje, Ansonia, 
Conn.

Utaminko vak., sausio 27 d. 
Parapijos Salėje, Park Avė., 
Bridgeport Conn.

A. T. Račiūnas.

TUOJAUS REIKALINGA:

•1

Dvi stenografės-knygvedės, lietuvaitės. Darbas 
lengvas, užmokestis gera.
Trys vaikinai mokanti lietuviškai ir angliškai 
prie ofiso darbo. Turi būti baigę High School 
arba kolegiją. Linkę prie biznio. Darbas su 
gražia ateičia. Gera alga.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERN2.

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

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

ai šutei tariu patarimus dy- 
panaikinsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Llgos niekados nestovi, bet vlsa- 
Nelauklte vienuoliktos 

Egzaminavimas dykai t

DAKTARAS MORONEY




