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KETVERGAS, SAUSIO 29 D., 1920.

Suj uskite Lietuviai nuo 
krašto iki krašto.

LIETUVIU AMERIKIEČIŲ PAREIGOS. 1

(Keturių minurij prakalba?) ton vieno žuvusio kilo keli nau- 
j ji. Ir per skausmus ir asaras 

Ilgus amžius Lietuva tune-j likosi atgauta spauda. Ir vėl 
jo po svetimtaučių padais. Nuo ; prasidėjo nauja era, tvėrybos
to laiko, kaip Lietuva susidė
jo į tą nelemtą Liublino Uni
ją, ji pastojo Lenkijos verge. 
Lenkai atėjo į Lietuvą ir įve
dė baudžiavą. Baudžiava ir 
vergija tai lenkiškos kultūros 
vaisiai, kuriais dar ir šiandien 
biaurisi visa Lietuva.

Nuo to laiko Lietuva likosi 
pavergta, o lietuviai padary
ti baudžiauninkais. Lenkai 
atiminėjo iš žmonių geresnes 
žemes, ir steigė sau dvarus, 
užgrobė miškus. Lietuviai tu
rėjo jiems dykai dirbti. Ir ne 
tik dirbti, bet tarnaut šunies 
vietoje. Ir ištikro lenkai dvar
poniai lietuvį baudžauninką faį ne stebuklai, nes juk ne
mainė ant ‘šunies, o lietuvaitę galėjo žūti seniausia pasaulyje 
mainydavo ant kalės. Negana arų jr sanskritų kultūra, ne- 
dar to, lenkai žagindavo lie- galėjo žūti pirmieji amžinybės 
tuvaites, atimdavo iš jų ne- ■ supratimo principai, kuriuos 
kaltybę. Juk kas gi nežino Į lietuviai ingimę pirmiaus ne- 
pirmosios nakties teisės, apie į gu jįe išmoko garbinti Perkū-

tai šautuvas, tai kulka į prie
šą, kurie vėl nori pavergti 
Lietuvą. Jei Lietuva turės 
daugiau dolarią, ji apgalės pa
skutinius priešus.

Tad skolink lietuvy Lietu
vai! Skolink kiek gali, bet 
skolink! Kiekvienas paskolin
tas dolaris—tai dešimtis šūvių 
i priešą.

Skolink lietuvaite kiek gali! 
Tu išauginai didvyrius, tu Į- 
auklėjai meilę tėvynės, tu in- 
kvėpei meilę prie savo krašto. 
Argi tu leisi, kad priešai te- 
riotų Lietuvos širdį—Vilnią. 
Gink tėvynę ir skolink!

Ir tu jauna mergaite neatsi- 
lik. Tavo gražybė, tavo pra
kilnumas gludi Lietuvos pra
eities amžiuose. Tu esi dale
lė tos praeities. Tu amžiais

ir atgimimo era.
Kilo baisioji pasaulinė karė. 

Lietuvą plėšė ir trempė tai ru
sai, tai vokiečiai. Lietuva pa-1 
virto į degantį laužą, jos pa- j 
dangė nušvito degančių lietu
vių bakužių liepsnomis. Su- ’ 
dejavo visi lietuviai svetimose ■ 
šalyse gyvenanti, apsiašarojo.

Bet pašėlęs vokiečių ir ru-; 
sų veikimas neišnaikino Lietu
vos, ji šiandien kįla iš grabo 
ir reikalauja sau laisvės ir ne- 
prigulmybės. Kaip tas fenik
sas keliasi iš pelenų gyvu ir 
jaunu, taip Lietuva kįla iš pe- buvai inkvėpimu lietuvių jau- 

llenu. narodo nauia frvvvbe. Ir į

mainė ant‘šunies,

i lenų, parodo naują gyvybę. Ir 
, nes juk ne-

llf. "WS!liVo ir nežus! Tai bu
vo puolimo vilnis, dabar pra
sidėjo kilimo vilnis. Ta vilnis 
viską laužo ant savo kelio, vis
kas braška po tos vilnies spau
dimu ir nelaimingas tas, kuris

vis lenkiškos kultūros vaisiai, 
kurią jie atnešė Lietuvon.

Taip elgdamiesi, visiškai 
nustoję doros, lenkai galutinai 
pradėjo pūti, pradėjo būti _____________o  
dvokiančiu šašu ant žemės ka-'paklius tai vilniai ant kelio, 
muolio ir pasaulis pasistengė Ta Lietuvos kilimo 
tuos puvėsius prašalinti. Ir 
prašalino—Lenkija nustojo sa
vistovybės, ji likosi padalinta 
tarp Rusijos, Vokietijos ir 
Austrijos. Lietuva buvusi su
jungta su Lenkija irgi neiš
vengė to pat likimo, ir ji kai
po Lenkijos dalis likosi pada
linta tarp Vokietijos ir Rusi
jos. Tai antras lenką nuopel
nas. Ir nuo pakliuvimo Lietu
vos į Rusijos nagus, Lietuvoje 
prasidėjo nauja vargą era.

Lietuva būdama po rusais 
kentė tą pat priespaudą nuo 
lenką ir dar ' prisidėjo rusų 
spaudimas. Rusai persekiojo, 
kaip mokėjo, užgynė lietu
viams spaudą, išmetė lietuvių 
kalbą iš mokyklų, Lietuvą ap
sodino nepraustais arkleva- 
giais burliokais, įsteigė banką 
žemės supirkimui iš prasigėru
sią lenkų dvarininką ir dalini
mui rusams. Net ir bažnyčias 
pradėjo atiminėti. Kas neži
no garsią aferą Klingenbergo, 
Kauno rėdybos gubernato
riaus, kuris surengė Kražių 
skerdynę, kur lietuvių mote- 
rįs ir vaikai buvo kazoką ark- 
lią mindžiojami, o vyrai iki 
mirties plakami. Ne! Tokią 
baisenybių, tokią skriaudą 
Lietuva niekados neužmirš!

Ir susitarę lenkai su rusais 
giedojo Lietuvai amžiną atil
sį. Skelbė, kad Lietuvos nėra, 
Lietuvos vardą nutrynė nuo 
žemlapio pavadindami ją“Sie- 
vero-Zapadny krai.”

Bet Lietuva nežuvo. Sermė
giaus ūkininko ar valstiečio 
vaikas stojo darban. Po visą

vilnis 
dar neįsisiūbavusi, bet jau 
parbloškė vokiečių siaubūną, 
parbloškė geležinę vokiečių di
viziją, sumušė kolčakininkus. 
Bet tai neviskas, ta Lietuvos 
kilimo vilnis išvijo rusus-bol- 
ševikus iš Lietuvos. Galinga 
ta vilnis, ji kalnus varto.

Ta vilnis telkiasi prieš len
kus ir artinasi diena, kurioje 
trenks perkūnas ir ištrenks 
visus lenkus iš mūs Vilniaus ir 
iš visos Lietuvos.

Bet kas ta vilnis?
Tai lietuviško kraujo vilnis 

lietuvio krūtinėje. Ir eina lie
tuviai jaunikaičiai atstatę kru
tinės, puolasi ant priešo, ir jei 
kas ginklą neturi, tai danti
mis kandžioja priešą. Eina 
šauliai su šakėmis ir dalgiais, 
eina paskui juos lietuvaitės 
merginos. Eina net mokyklų 
mokiniai palikę mokyklas. Kas 
nežino Mariampolės gimnazi
jos mokinius, kurie pėsti nu
ėjo Kaunan, kad stoti kovoto
jų eilėsna. Eina kiekvienas, 
kuriame teka lietuviškas krau
jas, eina vis kurią krūtinėse 
yra dar karščio. Ot tai kas y- 
ra ta vilnis!

Ta vilnis pasiekė ir Ameri
kos lietuvius. Ir čia ta vilnis 
kas kartas kįla augštyn, la
byn! Tiesa, amerikietis lietu
vis negali pasiekti mušti prie
šą, negali nuvykti tėvynėn, 
bet jis turi savo rankose dar 
galingesnį ginklą, negu šautu
vas ar kardas. Tuomi šios ga
dynės galingiausiu ginklu yra 
pinigas, dolaris.- Dolaris tve- 

„ v ria naujas valstybes, dolaris
Lietuvą pasigirdo naujas ai- senas išardo. Dolaris gimdo 
das. naujas obalsis. Lietuva naujas idėjas, naujas kares,bet 
pradėjo kilti iš grabo. Rusai 
pirmus darbininkus ant lietu
viškos dirvos kišo kalėjimuos- 
na, siuntė Sibiran, bet lietu
vės motinos vis gimdė naujus 
karžygius, naujus kariautojus. 
Negelbėjo nei Muraviovo kori
ko kartuvės, nei katorga, vie- priešus.

nikaičių, tik per tav inkvėpi- 
mą lietuviai kovėsi su kry- 
žuočiais ir juos išnaikino. Tu 
buvai Birute, būk ir šiandien 
jaja. Skolink Lietuvai, in- 
kvėpk kiekvienam lietuviui, 
kad skolintų!

Ir tu seneli žilgalvi skolink, 
kad Lietuva būtų laisva ir ne- 
prigulminga. Bus ramiau ir 
linksmiau ilsėtis laisvoje žeme
lėje. Ragink vaikus, kad sko
lintų, kad dirbtų dėl pasko
los, kad būti) laisvi.

Skolinkime visi. Lai ta vil
nis apima visus! Lai nelieka 
nei vieno, kuris nestoti) į 
karžygių skolintųjų eiles. Vi
si suremkime savo pajėgas ir 
nugalėsime paskutinius Lietu
vos priešus. Visi lietuviai, kas 
tik galim! Lietuvos žmonės 
prieš priešus atstato savo krū
tines, o mes intaisykime jiems 
ginklus, aprengkime ir paval- 
gydykime juos, sušelpkime jų 
šeimynas.

Visi už Lietuvą! Kas kar
du, kas šautuvu, o mes dola- 
riu ir paskola.

Lai gyvuoja. Laisva ir Ne
priklausoma Lietuva!

Paskolos reikaluose kreipki
tės į

Lietuvos Misiją,
257 W. 71 St., New York, N. Y.

IŠKILMINGAI PASI
TIKO.

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu paleista žinia, skel
bianti, jog bolševikai buvo 
surengę labai iškilmingas 
sutiktuves 249 radikalams, 
deportuotiems iš Amerikos. 
Pasitiko ant rubežiaus tarp 
Finlandijos ir Rusijos rau
donoji gvardija su muzika 
šauksmais ura ir marsalie- 
tės dainavimu.

dolaris jas ir užmuša. Galin
ga dabar viešpatystė dolario.

Iš tą dolarią Amerikos lie
tuviai turi mažiausiai pusę mi- 
liardo. Amerikos lietuviai sko
lindami dolarius Lietuvai, jais 
gali užmušti irisus Lietuvos

D das,

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ 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, Mąss.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

LIETUVOS LAISVEI PASKOLA
Pagaliau yra anarchistą ne 

tik iš kairiojo šono, bet ir iš 
dešiniojo. Dažnai pasakoma, 
jog šiai valdžiai negalima duo
ti pinigą, nes ja nepasitikima 
ir todėl rekomenduojama sta
čiai siąsti pinigus įvairią par
tiją reikalams.

Tad juk ne valstybinis dar
bas. Taip juk valstybės neuž
laikysi. Belaukdami geresnės 
valdžios, tokie patarėjai gali 
nesusilaukti ir apskritai lietu
vių valdžios, o gal tik senuo
sius rusą valdininkus, o gal 
lenkus ar vokiečius. Sušelpda
mi dabartės Lietuvos valdžią, 
mes šelpiame apskritai Lietu
vos valstybės idėją, mes palai
kome Lietuvos nepriklausomy
bę. Argi jaji yra priešą ir prieš 
ją?

III. Ingaliojimą klausimas.
Gana tankiai į mus kreipiar j 

si įvairūs pavieniai ir stotįs 
reikalaudami ingaliojimą par
davinėti Lietuvos bonus. Mes 
jokią ingaliojimą pavieniems 
negalime duoti. Tuomet juk 
tūkstančiai subskripcijos rin
kėją turėtą užsistatyti kauci
jas, juk mes New Yorke būda
mi, negalime pažinti žmonią, 
kad jais pilnai pasitikėti. Mes 
tik visoms stotims, kurios su
daro koloniją organizacijos 
pasitikme, išsiunčiame sub
skripcijos knygutes, guzikėlius 
ir visokias informacijas. Gi 
stotįs rinkėjus jau nuo savęs

I. Tuojaus tverkite paskolos 
Stotis.

Ikišiol dauguma kolonijų 
jau yra sutverusios vietos pa
skolos stotis. Kaip kur, kur 
negalėta susitarti, liko sutver
ta net po dvi stoti. Tegul jau 
bus ir taip. Iki vasario 1-mos 
dienos velytina, kad stotįs jau 
visur būtų susitvėrusios.

Per visą vasario mėnesį vi
sose kolonijose turi būti ener
gingai varomas darbas. Kiek- 
vien oj kolonijoj kas savaitė 
tur būt suruošta mažiausia po 
du, o kur galima ir po ketu- 
rius mitingus.

Vasario mėnesyje Lietuvos 
Misijos nariai kiek atspės, at
silankys į visas didesnes kolo
nijas, o kur patys negalės, bus 
Lietuvos Misijos, parūpinami 
kalbėtojai. Todėl visur, kur nė
ra dar susitvėrusių stočių, 
tverkit jas ir praneškit Misijai, 
kuomet ir kokiomis dienomis 
žadama daryti vietos mitingai. 
O kur stotįs jau yra, ten pra
dėkite jau tuoj pinigų rinkimą, 
neatidedami ant toliau.
II. Siuntimas pinigą Lietuvon.

Daug kur jau buvo aiškina
ma, kaip tad svarbu greičiau 
pinigai pasiųsti Lietuvos val
džiai. Buvo nurodoma, jog y- 
ra už du mėnesiu neapmokėtų 
algų valdininkams, karei
viams, jog Lietuvos žmonėms 
valdžia negali sumokėti už re
kvizuojamus nuo jų grūdus ar 
malkas ir tt. Pinigai reikia 
siųsti tuojaus, kad valdžiai ne
prisieitų netikusiomis išlygo
mis skolintis pas svetimų šalių 
piniguočius.

Todėl surinkus pirmus pini
gus, Lietuvos Misija per Ame
rikos bankus jau persiuntė į du 
milijonu auksinų. Nemanau, 
kad viešai reikėtų aiškinti, ko
kią dieną, kokiu kursu, per ko
kį banką Lietuvos Misija yra 
tuos pinigus išsiuntusi. Lie
tuvos Misija, kaipo valstybės 
įstaiga, perdaug jau save že
mintų, jeigu ji į panašius už
klausimus atsakinėtų. Lietu
vos Misija tur tam tikrus do
kumentus, kurie savo laiku 
kaip Amerikos Lietuvių parin
ktojo Paskolos Komiteto na
rių, taip pačios vyriausybės 
bus pertikrinti. Tūlas gali pa
tarti—atsiranda juk tokių fi- 
nansistų — kad geriau tuos pi
nigus čion bankose padėjus ir 
palaikius juos, kaipo užtsatą, 
kad galėtume savo pinigus iš
leisti. Taip, būtų tad galima 
laikyti, jeigu valdžiai pinigų 
nereikėtų ir jeigu šių pačių pi
nigų būtų kokį tūkstantį kar
tų daugiau. Lietuvoje kursuo
ja vokiškųjų markių ir kitos 
vertės pinigų mažiausiai ant 
vieno bilijono markių (auksi
nų). Kad pakeitus visus tuos 
pinigus savo valiuta, reikia tu
rėti ant tokios maždaug sumos 
padengimo. Ar-gi su tais dvie- 
jais milijonais auksiną galima 
pradėti svarstyti apie tokį pa
dengimą. Mūsą valiutos pa
dengimui prisieis paimti dides
nė paskola ar tai Anglijoj ar 
Amerikoj—žingsniai jau daro
ma,—o šiais smulkučiais nieko 
nepadarysi.

Todėl patartina, kad visos 
paskolos stotįs ir ypatos ar 
bendrovės, kurios jau yra su
rinkusios pinigą, kad tuoj 
siąstą pinigus Lietuvos Misi- 

, jai. Lygiu būdu visos bendro
vės, kurios jau yra pasižadė
jusios kiek sumokėti, prašo- 

Imos veikiau užsimokėti, kad

Lietuvos Išlygos.
LIETUVOS REIKALA

VIMAS.
Kopenhagen, sausio 27. — 

Iš Rygos pranešama, kad 
alijantų valstybių atstovai 
paklausė Lietuvos valdžios 
kokiomis išlygomis Lietuva 
sutiktų išvien kariauti prieš 
bolševikus su Lenkija. Tai 
Lietuvos valdžia atsakė, kad 
Lenkija turi pripažinti ne- 
prigulmingą Lietuvą ir pa
sitraukti iki Polock-Vilei- 
ka-Lydos linijos, kuri būtų 
rubežium, o Vilnius Lietu
vos sostine.

LENKAI RENGIASI.
Lenkijoj paskelbta visuo

tina mobilizacija. Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris 
Patek Paryžiuje Alijantų 
Tarybai, kuri dabar suside
da iš alijantų ambasadorių, 
inteikė laišką, kur nurodo
ma, būk bolševikai rengiasi 
užpulti Lenkiją. «

---------------- i
DENIKIN PABĖGO.

Gen. Denikin, priešbolše- 
vikiškų j ėgli vadas pietinėj 
Rusijoj, su savo štabu pa
bėgo į Konstantinopolį. «■ X

Darbininkų Reikalai.
VIDUTINĖ ALGA.

Pramoninė komisija New 
York o valstijoj surado, jog 
toje valstijoje vidutinė dar
bininkų alga gruodžio mėn. 
buvo $26.32.

LIUODUOTOJŲ STREI
KAS.

Bostono vagonų liuodoto- 
jai išėjo streikan sausio 28 
d. Sustreikavo 2000 darbi-

ingalioja, nes jos pažįsta vie- j ninku. Dėl to neteks darbo 
tinius žmones, ar už juos atsa- ir laivų liuodotojai, kurių 

yra 1.800. Be to neteks dar
bo šimtai įvairių klerkų.

PLEKUOJA PIRKLYBĄ
MAINAIS.

Rusijos bolševikų valdžia 
paskyrė komisiją, kuri iš
dirbtų pienus pirklybai su 
svetimomis žemėmis. Pirk- 
lyba eitų mainais. Rusija 
gaus mašinų, ūkio padargų 
ir kitų išdirbinių, o už tai ______
duos kailius, rąstus ir kito-1 būtą galima. pinigai pasiųsti

■■,

ko.
Mes gi atsakome tiktai tuo

met kaip stotįs prisiunčia pi
nigus ir subskripcijų duplika- 
tus. Kiekvienas įmokėjęs pi
nigus už bonus, kuomet tik jie 
būna centran prisiųsti gauna 
paštu kvitą su Misijos iždinin
ko kun. J. Žiliaus parašu. Ta 
kvitą liudija, kad Lietuvos 
Misija pinigus gavo ir kad bus I 
išsiųsti bonai. Supraskite ge
rai, kad misija atsako prieš 
Lietuvos valdžią. Gi kolonijų 
stotįs yra tik pagelbininkės 
misijai. Misija negali atsaky
ti už stočių darbus.

IV. Tvarkos reikale.
Misijos knygvedžiai prašyte 

prašo ir reikalauja, kad kas 
nei siųstų pinigus ar U. S. bon- 
dsus Finansinei Misijai, būti
nai ant tokios pat sumos tame 
pat siuntinyje turi būti ir sub
skripcijos duplikatų. Ant ko
kios sumos huną siuntinyje pi
nigų ar U. S. bondsą, ant ly
giai tokios pat sumos turi bū
ti ir duplikatų. Kitaip raštinė 
negali tuos duplikatus in- 
traukti į knygas, nes nežino 
kame klaida, kuris duplikatas 
nėra geras.

V. Sriovią kivirčiai ir
polemika.

Per laikraščius dažnai reika
laujama, kad Lietuvos Misija 
atsakytą tai ant vieną, tai ant 
kitų klausimą, tarsi laukiama, 
kad Misijos nariai įsileistą į 
polemiką su vienu ar kitu lai
kraščio redaktorių.

Didžiai gerbiamieji Ameri
kos veikėjai! Paliuosuokite 
jūs mus nuo to darbo, ir žino
kite, kad mes nieko neatsaki
nėsime, nors gal kaip kada ir 
labai norėtume.

Lietuvos Misija absoliučiai 
negali ir nenori kištis į Ame
rikos srovinius ar partijinius 
kivirčius. Lietuvos Misijai vi
si Amerikos lietuviai yra ly
giai brangūs ir ji tvirtai tiki,

TĘS STREIKĄ.

Neiv Bedford, Mass. — 
Staklių taisytojai nubalsavo 
tęsti streiką. Tuo tarpu ir 
audėjai nerimauja. Dauge
lis nori eiti streikan.

' GOMPERSO GIMIMO 
DIENA.

Sausio 2 7d. Samuel Gom- 
persui Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentui Suka

cko 70 metų. Sako, jog da
bar jis jaučiąs taip, kaip jis 
jautės 40 metų sulaukęs. 
Gyvenimą vedąs labai nere- 
gulerį. Nei valgąs, neimie- 
gąs paskirtu laiku. Vienas 
reguleriškiMuas—tai darbas. 
Sako dirbąs visą laiką, kuo
met budi. Sako:

“Turiu pasakyti, jog e- 
su užimtas darbu visu budė
jimo laiku. Aš tikiu, jog 
darbas yra geriausias vais
tas žmogui.”

STREIKAS PRIEŠ 
ĮSTATYMĄ.

Kansas valstijoj sustrei
kavo 400 angliakasių. Su
streikavo išreiškimui pro
testo prieš Tndustrial Court 
bilių. Tuomi biliu valstijos 
legislatūra duoda teisę gu
bernatoriui nuskirti komisi
ją iš trijų ir toji komisija 
tvarkytų nesutikimus tarp 
darbdavių ir darbininkų 
taip, kad nedaleisti prie 
streiko.

14 PAČIŲ PER 5 MĖ
NESIUS.

Vengrijos sostinėj Buda
pešte tūlas Kari Paczi nu
teistas trims metams į kalė
jimą. Teisme pasirodė, kad 
jis laike žemiškojo rojaus 
per 5 mėnesius vedė 14 mo- 
terų ir su visomis gavo per
siskyrimą. Aiškinosi tuo, 
kad žemiškojo rojaus val
džia leido vieną dieną vesti, 
o antrą pasimesti. Todėl jis 
dar nesinaudojęs pilna lais
ve, kokią Vengrijoj bolševi
kų valdžia buvo davus.

■r —' “

kad tikra ją meilė prie Lietu
vos ir tikras supratimas Lietu
vos reikalą apsaugos juos nuo 
paklaidą, jeigu kokios yra da
romos. -

. Inform. Skyrius.
4'»

BOLŠEVIKAI GALI AT
SILAIKYTI PRIEŠ VI

SĄ PASAULĮ.
Su v. Valstijų senato ko

misija kamantinėjo Mar- 
tensą, Rusijos bolševikų 
ambasadorių. Martens pa
sakė, jog bolševikų valdžia 
dabar turinti savo ižde tarp 
$450.000.000 ir $500.000.000. 
Tolios pinigus bolševikų val
džia pagatava išleisti sveti
mose šalyse perkant visokių 
reikmenų. Dabar Rusijoj, 
sakė Martens, nėra aukso 
jokiose privatinėse bankose 
arba pas atskirus žmones.

Martens sakė, jog jis tu
rįs savo valdžios įgaliojimą 
rūpintis vien tuo, kad gauti 
Suv. Valstijų valdžios pri
pažinimą. Gi agitacija prieš 
čionykštę valdžią neužsi
ėmęs. Dabar sovietų val
džia esanti ant tiek stipri, 
kad galėtų kariauti prieš vi
są pasaulį. Todėl dabar bol
ševikų valdžia nustojus kitų 
šalių darbininkus kursčius 
prie maištų.

KAS DEDASI MAS
KVOJ.

Pabaltiko valstybėse eina 
gandai, būk bolševikų val
džia pabėgus iš Maskvos į 
Tver. Adolf Joffe tą dagir- 
dęs iš Dorpato pasiskubino 
į Tver. Sako, kad Maskvą 
valdžia apleido dėl raudon
armiečių maišto, kiti sako, 
kad dėl didelių epidemiją 
dabar Maskvoj kilusių.

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

raudonieji reika- 
Jei parodys, jog 
tinka praktikoj, 
nereikės aušinti

Eina iš So. Boston o utarnlnkals, ket
vertais ir subatomis. Leidžia Am. Lietuvią Rymo-Katalilcų Sv. Juozapo Dar- 

Sąjunga.

Ke- 
kad

są daug darbo sutrukdė. To
dėl misija turėtų Mastausko 
ištikimybės klausime prabil
ti. Tai čia jau niekas nega
li sakyti, kad “Darbinin
kas” tuomi nori misiją, į- 
traukti į partijinius ginčus. 
Ir Misija tame reikale turi 
prabilti.

KĄ DARYTI SU RAU
DONAISIAIS.

Amerikos valdžia bolševi
kiškos pakraipos raudonuo- 
aus deportuoja. Tuomi no
ri apsaugoti šią šalį nuo 
kurstančio, labai neramaus 
gaivalo. Ar tai geras būdas 
apsidirbti su tuo gaivalu?

Jo Eminencija kardinolas 
(iibbor.s r i.-r: k ė .

DARBININKAS”
(The WorkerJ
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NENUOLAIDI LIE- 
t TUVA.

New Yorko dienraštis The 
Joumal of Commerce perei
to panedėlio sausio 26 d. lai
doje turi pirmoje vietoje il
gą editorialą antgalviu In- 
transigent Lithuania,, Ne- 
nuolaidi Lietuva. Minėtas 
laikraštis, kaip jau jo var
das rodo, yra organu Ame
rikos finansistų. Jis pa- 
sklysta po visą Ameriką la
biau. negu bile koks kitas 
Amerikos dienraštis. Jau 
ne pirmu kartu tasai dien
raštis užsiminė apie Lietu
vą. Jau esame apie tai mi
nėję pirmiau.

Dabar The Journal of 
Commerce užsiminė apie 
Lietuvą dėlto, kad Finlan- 
dijos sostinėje Helsingforse 
buvusioje Pabaltiko valsty
bių konferencijoje Lietuva 
ypatingame padėjime atsi
rado. •

Editorialas prasideda šiuo 
sakiniu:

“Helsingforso konferen
cijos apčiuopiamiausias re
zultatas buvo tai iškėlimas 
aiškesnėn švieson nesutiki
mai tarp Lietuvos ir Lenki
jos.”

Po to pasakoma, jog tų 
nesutikimų šaknis siekia į 
14-tą šimtmetį ir atpasako
jama istoriški lietuvių ir 
lenkų santikiai.

Autorius užmeta lietu
viams, kad mes vis-gi neat
sižvelgiame į baltgudžių sa
vitumą. Rašo: “Lietuviai, 
patys priešindamiesi lenkų 
pretensijoms, yra, vienok, 
linkę neatsižvelgti į baltgu
džių savitumą, kurie sudaro 
milžinišką Vilniaus gub. gy
ventojų didžiumą, kuri yra 
tikru vaidų kaulu tarp Lie
tuvos ir Lenkijos.”

Toliau autorius pripažįs
ta, jog lenkai, kokių pa
kraipų nebūtų, varosi prie 
atsteigimo istoriškos Lenki
jos inimant visą Lietuvą, 
dalį Baltgudijos ir dalį Uk
rainos. Cituojamas francū- 
zas de Chambon, kurs savo 
monografijoj apie lietuvių 
ir lenkų santikius nurodė, 
jog lenkai nori prijungti 1.- 
400.000 lietuvių idant nepa
kliūtų po lietuviais 190.000 
lenkų.

Editorialas baigiasi pasa
kymu, jog tai antra Fiumės 
problema su savo apygardo
mis ir sunku esą pasakyti 
kuri problema Tautų Lygai 
bus lengviau išrišti.

Jei raudonosios organi
zacijos nariai nemėgsta šios 
šalies, tai teinie jie sau na
mo. Jei jie patys neina, tai 
mes privalome juos išgaben
ti.”

Taip vadinamieji libera
lai laikosi to, kad jų nekliu
dyti. “The New Republic” 
rašo, kad girdi dabartinis 
surėdymas tveria dėlto, kad 
jo nori didžiuma. Jei ma
žumai ši tvarka nepatinka, 
tai tebūnie jiems leista sam
dytis salę ir tegu jie tą tvar
ką smerkia iki jie užkims.

Kerenskio valdžia to lai
kėsi, kad nekliudyti Lenino, 
kurs tuomet kurstė žmones 
nuversti Kerenskio valdžią 
ir vykinti rojų. Kerenskis 
paklaustas, kodėl neliepia 
uždaryti maištininko, sakė, 
jog Lenin kalėjime būtų pa
vojingesnis, negu jis yra bū
damas laisvėje.

Vokietijoj Liebknecht ir 
Rožė Luxemburg, spartaki- 
nių vadai, keno tai rokundu 
buvo prašalinti iš šio 
to.

Yra žmonių, kurie 
renskiui valdant sakė,
jei Kerenskis savo priešams 
duoda pilną laisvę, tai greit 
jo laisvė bus suvaržyta tų, 
kuriems jis dabar duoda va
lią.

Niekas negali pasakyti, ar 
būtų Kerenskis užsilikęs, jei 
aštriai būtų pasielgęs su Le
ninu ir jo šalininkais ir ly
giai niekas tikrai negali pa
sakyti ar Liebknecht būtų 
beviešpatavęs Berline, taip 
kaip Lenin Maskvoj, jei jis 
nebūt buvęs nužudytas. Ga
lima, vienok daleisti, jog a- 
biejuose atsitikimuose būt 
buvę taip, t. y. Kerenskis 
būt užsilikęs, o Liebknecht 
būt tapęs valdovu.

Išvadą darant reikia pri
pažinti, jog raudonųjų sau
valė turi būt aprubežiuota. 
Tik ne tokiuo būdu, kaip tai 
darė caro valdžia. Negali
ma pripažinti, kad deporta
vimas būtų vykęs kovos bū
das. Deportavimu galima 
apsidirbti tik su ateiviais, o 
juk yra vietinių bolševikų. 
Neblogas yra sumanymas vi
sokiems maištininkiškiems, 
neramiems radikalams pa
vesti tam tikrą teritoriją. 
Tegu toje teritorijoje vykin
tų savo mokslą ir parody
tų, kaip praktikoje tinka 
tie jų pienai naujam surėdy
mui, žemiškam rojui.

Tegul jie gauna teritori
ją tegu 
lauja jos. 
jų pienai 
tai jiems
burnos ir rašalą taškyti 
smerkimui dabartinio surė
dymo ir išrodinėjimui lai
mių jų išgalvoto rojaus.

KAIP TAS JIEMS IŠRODO.
Europos lietuviams keistai 

atrodo kaikurios Amerikos lie
tuvių laikraščių ypatybės. 
Jiems keistai atrodo, kad A- 
merikos laikraščiai pasaulio 
žinias deda ant pirmo pusla
pio, o su svarbiausiais rim
taisiais straipsniais, Lietuvos 
klausimais lenda į sekančius 
puslapius. Keistai jiems at
rodo, kad Amerikos laikra
ščiai deda “Laiškus iš Lietu
vos.” Vienas europietis mums 
rašo: “Atpraskite ‘vaišinti’ 
skaitytojus ‘Laiškais iš Lietu
vos,’ kurie verkšlena dėl kar
vių, avių, paršų rekvizicijos. 
Kuriam-gi galui tas balastas: 
man, dešimtam, tūkstantiniui 
jie neįdmūs, kadangi aš nieko 
negaliu turėti bendro su Jonie
nės bėdomis, savų užtenka 
kiekvienam. Atleiskite, bet 
Lietuvoje jus su panašiomis ži
niomis (laiškinėmis) sugrūsti} 
pipiruos. ’ ’

Teisybę pasakius dabar tie 
laiškai iš Lietuvos jau neteko 
savo svarbos, kaipo medžiaga 
laikraščiui. Tik ypatingi laiš
kai gali būti indomūs. Bet 
kuomet laiškai iš Lietuvos bu
vo retenybė Amerike, tai Ame
rikos lietuviams tie laiškai bu
vo neapsakoma brangenybe ir 
tinkama medžiaga laikra
ščiams.

LIETUVIŲ KOVA PRIEŠ 
LENKUS VATIKANE.

Esame gavę iš Rymo tikrų 
žinių, kad Lietuvos atstovybė 
yra padariusi Vatikane svar- 
birj žingsnių. Štai jie:

“Lenkai, neprisilaikydami 
jokios etikos bei tiesos dėsnių, 
įdavė Vatikanui skundą, ku
riuo norėjo suparaližuoti Lie
tuvos kunigijos veikimą, bet 
mūsų atstovas visus, neteisin
gus užmetimus sumušė, prie
šingai — parodė kenksmingą 
kun. Vandalausko, Jalbrzy- 
kausko ir jiems panašių agita
cija, užimant Seinus.

“Įteikta svarbi nota Vati
kanui dėl Ap. Sosto Nuncijaus 
Ratti, kurs, Varšuvoje būda
mas, siuntė Lietuvos Vysku
pams Vatikano vardu admoni
cijas.

“Paduota nota dėl peršamo 
Vilniaus pavyskupiu žinomo 
lenko-endeko, kan. Liubianiec, 
Vilniaus seminarijos inspekto
riaus. ’ ’

Mes jau ne kartą nurodėme, 
jog reikia stiprinti Lietuvos 
atstovybę prie Vatikano. Tas 
reikia būtinai daryti. Atstovy
bę palaikyti prie Vatikano tu
rėtų būti Lietuvos valdžios rū
pesniu. Bet jai lėšų stokuoja. 
Tautos Fondas pasiliuosavęs 
nuo palaikymo atstovybės 
Washingtone privalo tekinas 
bėgti pagelbon Lietuvos atsto
vybei prie Vatikano. Tenai 
turi būti sutraukytos lenkų 
pinklės, Lietuvos pražūčiai 
statomos.

DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
CLEVELAND, OHIO.

Pabėgo pati. .
Vieno žmogelio pabėgo pati 

su burdingierium. Žmogelis 
liko dideliame nuliūdime ir ne
žino kas tame kaltas. Tai-gi 
aš čionai sakau, kad tu žmo- 
geliau pats kaltas. Keletas 
metų atgal daug kartų teko 
man atsilankyti į tavo namus. 
Būdavo linksma patėmyti į ta
vo gyvenimą ir tvarką namuo
se. Žinoma gyvenote kaip ka
talikai, lankydavote bažnyčią 
ir iš visų atžvilgių prisilaikei 
katalikystės. Laikui bėgant 
ir gyvenimas ir 
mainėsi. Buvo 
‘ ‘ beparty viškais ’ ’ 
arba su nekuriais 
viais draugaiti.
muose 
prieštaravimas prieš katalikiš
kas organizacijas ir prieš apsi
švietusius katalikus. Tai-gi su 
šitokiu pasielgimu pats į ne
laimę įpuolei, padidinai skai
čių ištvirkėlių ir katalikams 
padarei nesmagumą, nes be
dieviai, nors tai jų mokslo pa
sekmės, bet veidmainingai pri
kaišioja katalikams.

Dar antras atsitikimas ir-gi 
liūdnas, taip-gi pas “beparty- 
višką” kataliką kuris, praslin
kus mėnesiui nuo apsivedimo, 
jau negali sugyventi. Kame 
čia kaltė? Gal tikėjimas? Vi
sai ne. Rodos rimtas buvo ka
talikas ir neužsiimdavo su gė
rimais, bet visgi nebuvo tikras 
katalikas, nes neprigulėjo prie 
prakilniausių organizacijų — 
Vyčių ar L. D. S. Girdi per
daug katalikiškos, reikią būti 
bepartyviškam katalikui, ka
talikiški laikraščiai partvviš- 
ki, nesvarbūs. Bet turi būti 
pavyzdis kitiems šiaudiniams 
katalikams, kurie minkštą po
litiką varinėja. Užsimerku
siems, šiaudiniams, beparty- 
viškiems katalikams laikas su
siprasti, tapti skaitytojais ka
talikiškų laikraščių, pristoti 
prie naudingų organizacijų, 
kaip tai: Vyčių, Darbininkų 
Sąjungos ar Susivienijimo L. 
R. K. Am., nes ten surasite 
naudingą apšvietę.

Lapelis.

aplinkybės 
pradėta su 

katalikais 
visai bedie-

Atsirado na- 
gėrimai ir kazyrės,

NEATSAKINĖS.
Lietuvos Misijos Inform. 

Skyriaus pranešime, kurs 
dedamas šin numeriu, sako
ma, kad į statomus jai klau
simus nieko neatsakinės, 
nors kai kada norėtų tą pa
daryti.

Kasžin kodėl misija pada
rė tokį pareiškimą. Ar dėl
to, kad užmiršo, jog “Nau
jienoms” jau aiškino apie 
tai, kad Lietuvos socijalis
tai remią dabartinę valdžią 
ar dėlto, kad tuo aiškinimu 
nieko gera neatsiekė. Misi
ja dabar sako nenorinti į 
polemikas leistis. Labai ge
rai. Taip ir reikia. “Dar
bininkas” buvo pakėlęs Ma
stausko klausimą. Sakė, kad 
tautininkai prikiša jam ne
ištikimybę ir dėlto per kos laivas su buvusiais ka- 

tus bekeldami ala- reiviais Siberijoj.

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29 kp. laikė meti

nį susirinkimą 19 d. sausio. Iš
duodant visokioms komisijoms 
raportus, pasirodė, jog dau
giausia pasidarbavo komisija 
Lietuvos Šauliams, nes surinko 
aukų $46.75. Išrinkta nauja 
1920 metams valdyba, į kurią 
pateko: pirm. K. Krūmėnas, 
vice-pirm. M. Keršienė, rašt. 
V. Eidukas, fin. rašt. A. K. 
Masandukas, ižd. M. Stepona
vičiūtė. Kitos komisijos pali
ko išrinkti kitame susirinkime. 
Tikimasi, jog šioji valdyba 
pasidarbuos dėl labo mūs bran
gios organizacijos.

Mažiukas.

PRADĖJO VAŽIUOTI 
IŠ SIBERIJOS.

Sausio 17 d. iš Vladivosto
ko išplaukė pirmas Ameri-

LAWRENCE, MASS.
Kalbės kun. Laukaitis.

Ateinančią nedėlią vas. 1 
7:00 vai. vak. pobažnytinėj sa
lėj kalbės visiems žinomas vei
kėjas ir lawrenciečių laukia
mas ir mylimas svečias kun. J. 
Laukaitis. Tai bus atsisveiki
nimo prakalba. Jis apleis A- 
meriką vas 14 d. Choras turi 
suruošęs specijalį programą. 
Bus vaidinta operetė “Ado
mas ir Jieva” ir bus gražių 
dainų ir jaunų vaikini} grieš 
orkestrą. Prie viso to bus ga
bus lietuviškas nigeris.

Vienas Rengėjų.

N0RW00D, MASS.
Lietuvos valdžios rėmimui 

aukavo šios ypatos: A. Ne- 
viackas žadėjo' $50.00, And. 
Survila $25.00, Tad. Jurenie- 
nė $10.00, K. Viesulą $10.00, 
Ad. Vaičiukauskas $10.00, V. 
Rusleika $10.00, D. Mačys (ža
dėjo) $10.00, Pranas Baltušis 
$5.00, T. Sabaitis $5.00, D. 
Nedviackas $4.00, P. Valiac- 
kas (žadėjo) $1.00.

Viso $140.00.
Sekr. P. Kudirka.

t

ROCHESTER, N. Y.
Sausio 20 d. Teodoras Pu- 

luikis vietinės Vyčių kp. pir
mininkas vedė Viktę Pikūniu- 
tę, vytę. Šliūbas buvo šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioj. Po tam 
jaunavedžiai besilinksminda
mi su būreliu svečių nepamir
šo Lietuvos kariuomenės, ku
ri alkana, apiplyšusi, bet di
dvyriškai Lietuvos rubežius 
gina. Aukavo kariuomenės 
parėmimui $20.50.

Aukavo sekančiai: P. V. Sur
vila $5.00, Teodoras Puluikis 
$3.00. F. Puluikis, P. Piktinas, 
V. Danielius ir St. Helkowski 
(lenkas) po $2.00, J. Janynas, 
K. Dubysa, S. Steponaitis ir 
A. Steponaitis po $1.00, Vincė 
Puluikiutė 50c.

Pinigai induoti vietos Šau
lių rėmėjų kp. pirm. Ant. Žie
miui.

Malonaus, ilgo ir laimingo 
pagyvenimo jaunai porelei.

Ant. Žiemys.

MONTELLO, MASS.
Pasidarbavo.

Pasidarbavimu J. Jaškelevi- 
čiaus ir p-lės A. Roženiutės į- 
vvko prakalbos sausio 18 d. 
Kalbėjo gerb. kun. Urbonavi
čius. Aiškino apie L. D. S. 
naudą darbininkams. Nurodi
nėjo, jog toji organizacija tu
ri įsigyti namą. Bet tas rei
kalauja pinigų. Todėl reikėtų 
tam reikalui aukų parinkti. 
Ragino visus aukauti namo 
fondui. Perėjo per svetainę V. 
Pigaga, V. Kodičius, A. Ro- 
ženiutė, J. Baronas ir štai kas 
surinkta:

Po $1.00: Kun. J. Švagždis, 
V. Pigaga, V. Kielė, J. Ješke- 
levičius, K. Vaičiūnas, P. Ku
bilius, K. Patreikis, A. Moc- 
kūnas, N. Daukantaitė, J. Ko- 
dis.

Po 50c.: V. Rozinbelgis, J. 
Januševičienė, K. Bakutienė, 
J. Šarkis, M. Klimavičienė, S. 
Kašėta, A. Jarmalavičius, V. 
Andriušis, M. Rastokienė, A. 
Tautkus, J. Česnulevičius, M. 
Abračinskas, V. Čekanauskas, 
P. Kukauskas, J. Antanavi
čius K. Kvaraciejienė.

Smulkių aukų $4.28. 
Pasidaro viso labo $22.28. 
Prie kitos progos tam reika

lui aukojo M ik olas Abračins
kas $2, po $1.00 Ona Kašėtai
tė, J. Šarkis, Elzbieta Rože- 
niutė.

kun. V. Taškūnas, pagelb. A. 
Šidlauskas, rašt. J. Versiackas, 
ižd. A. Kaliūnas, iždo globėjai 
O. Janušaičiutė ir V. J. Kudir
ka. Nutarta siųsti delegatą į 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos suvažiavimą Pitts- 
burg, Pa. Delegatas išrinktas
J. Versiackas.

Taip-gį tą pat dieną įvyko 
kooperacijos metinis susirinki
mas. Buvo išduota 3 mėnesių 
krautuvės peržiūrėjimo atskai
ta. Pasirodė iš atskaitos, kad 
per tuos 3 mėnesius daug auk
ščiau stovi, nors šita koopera
cija daug kartų buvo suvargy- 
ta buvusių gaspadorių, bet 
užėmus vietą P. Kaliūnui ir 
geriems darbininkams greitu 
laiku paaugo. Nutarta papirk
ti didelį naują troką už $1.600. 
Buvo pakelta klausimas pirkti 
savo namą. Palikta ant se
kančio susirinkimo. Reikia 
paminėti, kad kooperaciją 
daugiauisa remia katalikai. 
Socijalistai ir tautininkai žiū
ri šnairiai į kooperaciją, jie iš 
kooperacijos produktų neper
ka.

Sausio 22 d. įvyko S. L. R.
K. A. 81 kuopos metinis susi
rinkimas. Buvo renkama val
dyba 1920 metams. Išrinktas 
pirm. J. Kašėta, pagelb. A. Čei- 
kienė, rašt. P. Kudirka, ižd. 
K. Stašaitienė. Nutarta reng
ti prakalbas. Susirinkimus lai
kyti mėnesio pirmą nedėldienį 
po mišparų. Prisirašė 11 nau
jų narių prie kuopos.

Reikia paminėt, kad vietos 
katalikai daug darbuojasi.

Juozo Vaikas.

Vietinis.

BALTIMORE, MD.
LDS. 30 kp. laikė metinį su

sirinkimą sausio 18 d. š. m. Į 
susirinkimų atsilankė veik visi 
nariai ir tuomi susirinkimas

MANCHESTER, N. H.
Jau antri metai kaip čia vei

kia L. R. Kr. Rėm. skyrius. 
Dirba iš visų pajėgų. Ypač 
merginos ir moterys. Jos kiek
vienų valandėlę sunaudoja sa
vo liuoso laiko. Mezga svete- 
riu sir pančiakas Lietuvos ka
reiviams. Į Kalėdinį Tautos 
Fondų mūsų skyriui centras 
paskyrė surinkti $200. Mūsų 
skyrius tų. atliko, nes jau pa
siųsta centran minėta duoklė. 
Būtų prisiuntus da su geroku 
kaupu, bet nekurie aukotojai 
reikalavo, kad jų aukos būtų 
pasiųstos tiesiog į Lietuvą. 
Sausio 17 d. tapo pasiųsta tie
siog Kaunan L. R. Kryžiui. 
Prie minėtos aukos drūčiai pri
sidėjo L. R. K. Visų Šventų 
parapija, D. L. K. Vytauto dr- 
ja ir jos nariai.
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ANSONIA, CONN.
Paskolos Komitetas.

18 sausio š. m. buvo pirmas 
susirinkimas Lietuvos Laisvės 
Paskolos Komiteto Ansonijoj. 
T šį suisrinkimą atsilankė įga
lioti atstovai iš šių dr-jų: šv. 
Antano, šv. Kazimiero, Lietu
vių Politiško Kliubo, S. L. A. 
66 kp. ir L. D. S. 43 kp. Pir
mu dalyku tapo išrinkta šio 
komiteto valdyba: pirm. Ka
zys Lodą. rašt. Antanas Gu
džiūnas, ižd. Tam. Ceplinskas. 
Šiame susirinkime komitetui 
buvo pranešta, kad Lietuvos 
Misija gali atsilankyti Ansoni
joj 2 vasario. Tai ir nutarta 
rengtis prie priėmimo misijos 
ir prakalbų. Ansoniečiai kvie
čia Waterburiečius lenktvnės- 
na pardavinėjime paskolos bo- 
nų, bet Ansoniečiams tas dar 
permažai. Jei Bostonas nesu
skubs su didesniu ofensyvu už 
Lietuvos bonus, tai Ansonie
čiai išdrįs pasiprašyti ir Bos
toniečius į lenktynes. Pirmiau
sia stojo už Lietuvos laisvę 
šv. Antano dr-ja paskolindama 
iš savo iždo $500. Taip-pat ir 
kitos dr-jos rengiasi po kelio- 
liką šimtų skolinti Lietuvai. 
Ansonijoj neliks nei vienos dr- 
jos, kuri nepaskolintų Lietu
vai. Taip-pat ir visi lietuviai 
laukia, kada pradės pardavi
nėti L. L. paskolos bonus An
sonijoj. Pasirodys, kas ir kur 
daugiau bonų išpirks, kas tė
vynę labiau myli, Ansonijoj 
lai nelieka nei vieno kas ne
girdėtų šauksmo tėvynės. Mus 
paseks kitos kolonijos, o bus 
Lietuvai ant naudos.

Presos Komisijos 
Narys.

kuose daug pinigų, nors perka 
daug namų, nors perka vai
kams pianus, nors dosniai au
kuoja Lietuvos reikalams, 
nors surinkta čion Lietuvai 20 
didelių skrynių visokių drabu
žių, nors išparduota lietuviš
koms bendrovėms apie už 40 
tūkstančių šėrų, nors gausiai ir 
dabar perka žmonės bonus Lie
tuvos reikalams, nors daug čia 
įsteigta visokių krautuvių ir 
net dvi vietini bendro  vi,—tai 
vienok p. “Atbudęs” čion ma
to baisų vargą! Nors karčia- 
mos beveik uždarytos—ans 
čion mato girtuoklystę. Nors 
niekas čion tikrai netikėjo į 
pabaigą svieto, ans rašo apie 
desperaciją iš tos priežasties. 
Trumpai sakant parašė žmoge
lis straipsnelį klajodamas it 
kūdikis prabudęs iš miego.

Štai vaizdelis. Rašo ants iš 
pradžios kad žmogus su šeimy
na taip sunkiai gyvena, kad 
sunku pažiūrėti. Paskui biskį 
žemiau, kad tie žmonės kimšo 
kunigams pinigus ant bažny
čios—tai tikras “Atbudusio” 
iš miego klajojimas. Juk ne
gali aukuoti tas, kas neturi. O 
jeigu sako net pinigus kimšo 
kunigams, tad reiškia kad 
anuos turėjo, o jeigu turėjo, 

i tai negalima būtų sakyti kad 
įvargsta: kad netur ant pragy
venimo. Jei netur ant pragy
venimo, tai netur ant namų, 
tad netur ant pianų ir visokių 
auki} Lietuvos reikalams, o 
vienok Amsterdamo lietuviai 
sulyginant savo skaitlium, 
drąsiai galima sakyti “suby- 
tino” duosnumu net didžiau
sias kolonijas Amerike. Tai 
argi čia neklajojimas p. “At
sibudusio”?

Reik pripažinti amsterda- 
miečiams, kad anie tur gana 
gerą uoslę: atskiria tuo jaus 
sveiką nuo supuvusio, nors ir 
biskį tik dvokiančio daikto, 
dorą nuo nedoro žmogaus ir 
tuoj nuo ano šalinas. Garbė 
užtad amsterdamiečiams!

žagaras.

HOMESTEAD, PA.
Nedėlioję, sausio 18, Lietu

vos Vyčių 11 kp. vaidino ketu
rių veiksmų veikalą “Mirga.” 
Nors buvo labai slidu ir oras 
labai šaltas, tečiaus publikos 
prisirinko gana daug.

Prieš pradėsiant lošti ir tar
pe veiksmų A. Katiliaus or
kestrą grojo. Taip-pat po pir
mam veiksmui J. Bulevičius 
palakė eiles “Naujas Pavo
jus.” Teatras atvaidinta la
bai gražiai; lošėjai savo roles 
atliko puikiai.

"Mirga’ tai yra vienas iš 
puikiausių lietuviškų veikalų. 
Žmonėms labai patiko.

Jaunutis.
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dybų pateko: Juozas Pautie- 
nius—pirm., Ant. Lakevičius 
—pagelb., Konst. K. Žvinklis 
—rašt., Anast. Bajoriutė—fin. 
rašt, Juozas Biežis—iždinin
kas, iždo globėjai—Juozas Mi
liauskas ir Vincas Giedraitis, 
koresp. K K. Žvinklis.

Fėrų komisija išdavė rapor
tų. Pasirodė, kad L. D. S. kp. 
puikiai pasidarbavo dėl para
pijos fėruose ir pelno padarė 
$189.16. Fėruose daugiausiai 
pasidarbavo K. K. Žvinklis ir 
Anast. Bajoriutė. ~ .—------ -----.

Lietuvos Sūnus, j Išrinktas pirm. gerb. klebonas

pondencijoj Sargas be kitko 
rašo, būk L. R. K. Visų Šv. pa
rapija savo auka 100 dol. ir už 
aplotkas paskyrė T. Fondui. 
Po teisybei ta auka inteikta 
vietos L. R. Kr. Rėm. skyriui 
pasiuntimui tiesiog į Lietuvę 
drauge su kitomis aukomis.

J. Vaičiūnas.

NORWOOD, MASS.
Sausio 18 d. įvyko visų ka

talikiškų oTganizacijų viešas 
susirinkimas, kad sutverti Ka
talikų Vienybę ir tas padary
ta. Buvo renkama valdyba.

AMSTERDAM, N. Y.
Septynioliktame numeryje 

“Lietuvos” patilpo apie Am
sterdamo lietuvius straipsne
lis, po kuriuom pasirašė “At
bulas.” Suprantate gerbia
mieji skaitytojai, jog žmogus 
atbudęs iš miego—o ypač sun
kaus miego—tankiai klajoja— 
yra nenormališku, tokiu mat 
pasirodė ir autorius “Lietuvo
je” tilupsio straipsnelio pasi
rašiusio “Atbudęs.” Prade jo 
ans nuo tūlo laiko šmeižti Am
sterdamo lietuvius visai berei
kalingai. Viskas čion anam 
nepatinka o vienok laikosi 
Amsterdamo it dvokstantis gy
vūnėlis kūno. Ans pyksta, nes 
žmonės nenoT šokti taip kaip 
ans vargšas verksmingai ožio 
balsu dainuoja.

Nors žmonėms darbo vi- 
uomet užtektinai turi, nors 
ždirba beveik tris-kart dau

giau nei seniau uždirbdavo, 
nors tur žmopės ažčėdinę ban- viena kulka.

HARTFORD, CONN.
Atsilankys Lietuvos Misija.
Jau buvo “Darbininke” ap

rašyta apie susiorganizavimų 
čia Lietuvos Laisvės Paskolos 
Komiteto. Nors dar nežinojo 
ar minėta misija atsilankys į 
Hartfordą ar ne, bet kaip vi
sados ši kolonija išpildydavo 
savo užduotį, taip ir dabar vi
si sutartyje rengiasi prie svar
baus savo tėvynei darbo.

Tai-gi 20 d. sausio minėta ko
misija turėjo antrų susirinki
mų, kur dažinota, kad Lietu
vos Misija aplankys Hartfordu 
3 d. vasario, tai Paskolos Ko
misija dar sparčiau pradėjo 
ruoštis, kad kuotinkamiausia 
ant kiek aplinkybės pavelys, 
priėmus, Lietuvos Misijų. Bus 
paimta viena iš puikiausių di
džiausių šio miesto svetainių. 
Bus užkviestas miesto majoras 
ir kiti mietso valdininkai.

Reporteris.

1

LAIKRAŠČIAI SUSI
LIES.

Du New Yorko dien
raščiai Herald ir Sun susi
lies ir nuo vas 1 d. išeis vie
nas vardu “Sun and New 
York Herald.”

PAŠOVĖ MINISTERĮ.
Vokietijos finansų minis

teris Erzberger buvo pašau
tas sausio 26 d. Jin pateko i
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PROTOKOLAS METINIO ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMO 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS.

Susirinkimas buvo atidary
tas pirm. Prano Gudo, 10 vai. 
iš ryto Ford Svetainėje, 15 
Ashburton PI., Boston, Mass., 
sausio 13 d. 1920 m.

Susirinkiman atvyko sekan
tys šėrininkai: Pranas Kava
liauskas, Elzbieta Januškevi
čienė, Stanislovas Groneckis, 
J. Kulakauskas, J. Varaitis, 
Juozapas Ciunys, Ona Jankie- 
nė, F. Zaleckis, J. J. Romar 
nas, Antanas Kneižis, Stanis
lovas Tamošiūnas, U. Matuzai- 
tė, kun. F. Kemėšis, St. Ta
mošauskas, Jonas Koris, Po
vilas Kiškis, Antanas Striu
kas, Antanas Lengvinas, Bar
bora Bileckienė, Ona Leikiu- 
tė, Antanina Bučaitė, Vincen
tas Mačiulaitis, Antanas Ken- 
gris, Juozas Balitas, Adolfas, 
Arbočius, Jonas Šapamis, Jo
nas Pauplis, Stasys Liunis, 
Juozapas Balyta, L. Masiulo- 
nis, J. J. Žemaitis, Ignotas 
Vaičiūnas, Paul Petrauskas, 
kun. J. J. Jakaitis, Pranas Gu
das, kun. K. Urbonavyčius, J. 
Šimoliūnas, Petras Kisielius, 
L. Masilionis, advokatas F. J. 
Kalinauskas, Ona Abugeliukė, 
Pranas Tuleika, Vincentas Ta- 
mulaitis, Anupras Bartuška, 
Jonas L. Petrauskas, Juozapas 
Naujalis, Emilija Vielavičiutė, 
Antanas Kupstis, Pranas Tu- 
leikis, Marijona Romanienė, 
kun. P. Juškaitis, Jonas Gli
neckis.

Pirmininkas pasiremdamas 
Bendrovės įstatų skysiaus I, 
paragrafu II, paskyrė Povilą 
Perauską, J. J. Žemaitį ir J. 
Šimoliūną užrašyti balsus ir 
sutvarkyti ir vesti balsavimus.

Toliaus sekė pirmininko ra
portas, po kurio Bendrovės 
vedėjas ir sekretorius p. J. J. 
Romanas išdavė pilną raportą 
iš biznio stovio ir ant nekuriu 
šėrininkų reikalavimo perskai
tė smulkiausias atskaitas apie 
veikimą. Jis trumpai užreiškė 
biznio pradžią ir jos ateitį.

Toliaus sekė raportas iždi
ninko Prano Virako. Jisai pa
antrino raportą vedėjo ir pri
statė raportą su valdžios re
vizorių parašais iš dabartinio 
biznio stovio.

Vienu balsu buvo nutarta, 
kad toliaus visi proxies t. y. 
paliudijimai, kuriuos išduoda 
šėrininkai tiems, kurie juos at
stovaus ant susirinkimų būti] 
padaryti be vardo jokios ypa
tus, kad šėrininkas pats galė
ti] inrašvti vardą to, kam jis 
paveda savo balsus. Prie pro- 
xies turi būti prierašas nuro
dant, kurie iš direktorių daly
vaus susirinkime, kad šėrinin
kas norėdamas galėtų pavesti 
savo balsus vienam iš direkto
rių.

Pietums sesijos buvo per
trauktos 12 vai. dviem valan
dom.

Antra Sesija.
Pirmininko neesant jo pa- 

gelbininkas Antanas F. Knei
žis atidarė antrą sesiją 2 vai. 
po pietų.

Kalba raportų užtvirtinimo 
reikale kun. F. Kemėšis. Jis 
džiaugiasi iš puikaus biznio 
stovio ir iš to, kad Lietuvių 
Prekybos Bendrovė ir jos šėri
ninkai stovi arti Krikščionių 
Demokratų partijos. Jis išreiš
kė tą mintį, kad jei būtų ga
lima, tai perdirbti iš Bendro
vės ir padaryti Kooperaciją. 
Kadangi ji buvo Bendrovės pa
matais sutverta ir iš direktorių 
raportų buvo aiškiai matoma, 
kad ji nuo savo biznio pama
tų nenukryps tai geriau, kad 
ir pasiliktų taip kaip dabar y- 
ra.

Baigdamas kun. F. Kemėšis 
inešė sekančią rezoliuciją, ku
ri vienu balsu buvo priimta:

“Susirinkimas, išklausęs ra
portą Bendrovės direktorių ir 
Bendrovės reikalų vedėjo ir 
pripažindamas, kad Bendro
vės reikalai buvo vesti gerai, 
išreiškia vedėjams pasitikėji
mą, tik pastebi, kad ateities 
veikime reikės daugiau atsi- 
-žvelgti į prieinamą patarnavi
mą.” .

Kun. P. Juškaitis atsakyda

mas į nekuriu užmetimus būk 
Bendrovė neveikia dėl idealų, 
aiškiai pasakė, kad be pinigų 
ir idealų negalima atsiekti ir 
už tai Bendrovės vedėjams rei
kia atiduoti kreditą, kad jie 
saugodami šėrininkų įdėtus 
pinigus rūpinosi, kad tinka
miausiai teisingai varyti biz
nį ir padaryti pelną ant indė- 
to kapitalo neatkreipiant per
daug domos ir neleidžiant šė
rininkų pinigus dėl praplatini
mo idealų.

Kun. J. J. Jakaitis ineša re
zoliuciją, kad visuose balsavi
muose būtų kiekvienam su
teiktas lygus balsas neatsižvel
giant ant skaičiaus šėrų, išski
riant tik rinkimuose direkto
rių, kur bus balsuojama pagal 
šeri] skaičiaus. Rezoliucija 
vienu balsu priimta.

Nutarta, kad Bendrovės di
rektoriai susidėtų iš šešių šėri
ninkų. Trys bus renkami Kas 
metas ir jų tarnystė bus ant 
dviejų metų.

Nutarta, kad direktorius ga
li būti prašalintas iš tarnystės, 
jeigu būti] kokia svarbi prie
žastis ir jeigu tam prašalini- 
mui pritars nemažiau du treč
daliu šėrininkų. Iniciatyvą šia
me dalyke ima direktoriai ir 
gali leisti šėrininkų balsavi
mui jeigu tam pritaria du treč
daliu direktorių.

Nutarta, kad dividendai bus 
išmokami ir atskaitos bus šėri- 
ninkams prisiųstos kas šeši 
mėnesiai, t. y. sausio' ir liepos 
mėnesiuose.

Kun. J. J. Jakaitis išneša 
sekančią rezoliuciją: 
“Lietuvnj Prekybos Bendro

vė nesivienys su jokia kita 
Bendrove be metinio šėrinin
kų nutarimo, t. y. direktoriai 
neturi teisės vienyties su jo
kia kita Bendrove.”

Rezoliucija priimta 18 balsi] 
už ir 11 balsų prieš.

Kun. F. Kemėšis perstato 
rezoliuciją, kad Lietuvių Pre
kybos Bendrovė skolintų pini
gų Lietuvos Kooperacijų Są
jungoms už mažą nuošimtį. 
Rezoliucija priimta vienu bal
su su pataisymu, kad Koope
racijų Sąjungai būtų skolina
mi pinigai prieinamesnėmis 
sąlygomis, negu šiaip biznio 
įstaigoms.

Sekantieji šėrininkai buvo 
perstatyti kandidatais į direk
torius: Povilas Petrauskas, J. 
J. Romanas, A. F. Kneižis, F. 
Viraks, Advokatas F. J. Ka
linauskas, kun. F. Juškaitis, 
kun. J. J. Jakaitis, Juozas ČJiu- 
nys, Pranas Gudas, Jonas L. 
Petrauskas, J. J. Žemaitis, Jo
nas Glineckis ir kun. K. Urbo
navyčius.

Balsavimų prižiūrėtojų ko
misija išduoda sekantį rapor
tą: Bendrovėje iki Gruodžio 
31, 1919 m. buvo pilnai užmo
kėta už 21,642 Šeru ir kad tiek 
yra balsų; kad 10,821 šėrų 
reikalinga dėl legališko susi
rinkimo; kad yra ant susirin
kimo ypatiškai šėrininkų su 
1568 šėrų ir per proxies yra re
prezentuojama 11,031 šėrų; iš
viso ant susirinkimo yra šėrų 
12,599.

Balsavimų pasekmės yra se
kančios: Už F. Viraką 11782 
balsų, J. J. Romaną 11739, ir 
už Praną Gudą 11628 ir tie trys 
direktoriai liekasi išrinkti 
dviem metam. Už Advokatą 
F. J. Kalinauską 11468, Povi
lą Petrauską 11115, A. F. 
Kneižį 11100 balsų ir tie lie
kasi išrinkti direktoriais vie
niems metams.

6 vai. vakare susirinkimas 
užbaigtas su malda, kurią at
kalbėjo Katalikų Federacijos 
pirmininkas gerb. kun. J. J. 
Jakaitis.

J. J. Romanas,
Raštininkas.

Žinios.
UŽDERĖJIMŲ VERTĖ.
Suv. Valstijų užderėjimai 

pereitų 1919 metų yra ver
ti $24.982.000.000. Tokia su
ma nustatė Agrikultūros de
partamento užderėjimų ap- 
skaitliavimo biuras. 1919 m. 
javų ir kitų užderėjimų ver
tė buvo tris syk didesnė, ne
gu tai buvo prieš 10 metų 
(1909 m.).

Imant užderėjimus sky
rium, tai komai ima pirmą 
vietą, antrą bovelna, trečią 
šienas, ketvirtą kviečiai.

KIEK NUSIŽUDĖ.
Sulyg apskaitliavimo Sa

ve- A-Life Lygos per perei
tus 1919 metus patžudysčių 
papildyta Suv. Valstijose 
5121. Daugiausia nusižudė 
advokatų, būtent 43. Pas
kui eina daktarai—36, mo
kytojų 28, dvasininkų (ži
noma ne katalikų) 11, dide
lių , firmų prezidentų 20. 
Tarpe nusižudžiusių buvo ir 
milijonierių, didžturčių mo
terų. Dėl nepasitenkinimo 
apsivedimu nusižudė 350. 
Vyri] nusižudė 2987, mote
rų 1657, nepilnamečių ber
naičių 225, mergaičių 252. 
Patžudžių amžius buvo tarp 
4 metų ir 100 metų.

RAUDONŲJŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Kopenhagen.—Čionai bu
vo Skandinavijos raudonų
jų suvažiavimas. Norvegi
jos soeijalistai siūlė rezoliu
ciją prisijungti prie trečiojo 
intemacijonalo (bolševikų). 
385 balsais prieš 15 atmesta. 
Atmesta pasiūlymas pasiųs
ti pasveikinimą Rusijos bol
ševikų valdžiai. Priimta su 
vienu balsu prieš rezoliuci
ją, kurioj išreiškiama pasi
tenkinimas, kad nepavyko 
Rusijoj atsteigti carišką 
valdžią. Priimta dar rezo
liucija, kurioj pripažįstama, 
jog socijalizmą reikia vy
kinti ramiu būdu.

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-

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.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Zioba,
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. T ston, 
Mass.

Sekantis susirinkimas bus 15 
d. vasario, 1920 m. 2 vai. po 
pietą.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

i
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I Ben-Hur
t t t t

AEui-nutt oegaio Draugus
A apie šimtą įvairią paveikslėlių.

*1*A Joje rasi apr
A Z&US užgimimą.

X
T

fi

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50

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

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir

1.1.

'KJlS JOJE YRA?
Joje rasi aprašymą atsitikimą iš senovės laiką prieš V. Je- 

Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir

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

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

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
*|* tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad. 

būsi t a nromngdinti ir dar dranrams natarsite nnsinirk

MM#

•RF.RF.TK AT.TNGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- į 
nę plunksną, praša- | 
linai visus nesmagu- j 
mus ir išlaidas.

Ją kainos: $2.50, I 
$3, $3.50, $4, $5 ir I 
augščiau. j

Užsisakyk šiandie, I 
gausi Lietuvos žem- I 
lapį dykai.

“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass. .

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

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

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

71 Warwiek St., 
Newark, N. J.

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

Athol, Mass.
B. V. Vaišnoras, kasierius,

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich. 
Grajauskas, kasos globėjas,

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

*♦* būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk- 
ti.

Xt
Xi
Xt

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali ją netekti. Pinigus siąskite “money orderiu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

“DARBININKAS,”

f 
X T ♦i* 
T t t 
X t t 
T 
X t t 
X X i 
T t 
X T T 
T t t 
T 
T T i

242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass.
^♦^♦^♦^^^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦*****************t*********

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ DARBO 
ŽMONIŲ VADOVŲ, 

tai

Lietuvių Darbininkų
Kalendorius 1920 m.

[LJl

J.

Prieš prosijant baltinius, 
juos reikia apšlakstyti ne šal
tu, bet šiltu vandeniu. Šiltas 
vanduo greičiau įsisunkia į 
baltinius, negu šaltas.

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ 
YRA IŠMOKAMI.

Šiomis dienomis gavome sekantį laišką 
Lietuvos kuris parodo, kad pinigai Lietuvon nu
eina.

Sils

Jame rasi reikalingiausiais 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 tuoj aus, nes vė

liaus gali netekti.
“DARBININKAS,”

244 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

PAGROBĖ DAUG 
OPIUMO.

Detroit, Mich. — Pas chi- 
niečius daryta krata ir ras
ta opiumo už $10.000 ir 
daug pypkių, kuriomis o- 
piumą rūko. Chiniečiai bu
vo suareštuoti.

PROTESTO MITIN
GAI.

Berline buvo protesto mi
tingas prieš alijantų reika
lavimą išduoti ex-kaizerį 
alijantų teismui. Daug žmo
nių buvo atėję. Dalyvavo 
ir kalbėjo Steigiamojo sei
mo konservatyvų ir liberalų 
atstovai.

MIRĖ DIDŽIAUSIAS 
KUNIGAS.

Anglijoj mirė katalikų 
Essexo vyskūpijos kunigas, 
kurs buvo didžiausias dvasi
ninkas visoj Anglijoj. Jo 
karstas buvo pusaštuntos 
pėdos ilgio. Kunigas svėrė 
238 svarus.

KOLČAKAS KALĖ
JIME.

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, jog Ir- 
kucke paskelbta sovietų val
džia, o admirolas Kolčakas 
ir keli ministeriai Siberijos 
valdžios esą kalėjime. Bol
ševikų valdžiai pateko taip
gi 7 vagonai aukso.

UŽ NEUTRALIZAVIMĄ 
BALTINOS.

Helsingforso konferenci
joj buvo pakeltas klausimas 
apie neutralizavimą Balti- 
kos jūrės. Dėlto bus specia- 
lė konferencija Rygoj ir jon 
bus kviestos taip-gi Danija,
Švedija ir Norvegija.

“Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas” 
Kaunas, Laisvės Alėja, 66,

Gruodžio 13 dieną, 1919 m.
Lietuvių Prekybos B-vei Amerikoje, 

Boston Mass.
Gerbiamieji:—

Tamistą Bendrovės visas prisiųstąsias perlaidas 
Bankas išmokėjo. Pilną už perlaidų atskaitą Bankas 
netrukus pristatys.

Su pagarba,
(Parašas) A. Prūsas, Direktorius, 

” Julius B. Kaupas, Sekretorius.

Jeigu ir Tamsta nori greitą pagelbą suteik
ti saviškiams Lietuvoje, tai tuoj aus rašyk ant 
žemiau paduoto adreso ir gausi pilnas informa
cijas kaip pigiausiai pasiųsti pingus Lietuvon.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

it

t
Xt

t
♦f .

KITAS LAIVAS RENGIAMAS LIETUVON.
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai kurie mūsų 

pirmiau buvo pasiusti jau yra išvežiojami po Lietuvą, da
bar rengiame kitą laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtą kreipties prie mūsą in
formaciją. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan pri
statyti nevėliaus Vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

120 Tremont St., Boston, Mass.

TUOJAUS REIKALINGA
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-VĖ,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ.
Pranešimas.

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

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

OFISAS:
332 Broadvay, So. Boston, Mass.

TeL S. B. 253-M.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgą metą praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje Škecus 
ir apskaitliavimus darau nž 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

AS, ADOMAS JL KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aft labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjfmas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubeilą. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada parelkaalvau Salutaras vaistą, Bitterlo Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
lšsivalr, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėiimas Iftnyko po utauii- 
mut vistą ligą. Bėgiu 8 mėnesią Hgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Blterią, ir po 8 mėni. savo paveiksle pamaOau tok] skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syklą dė
ka voju Salutaras myllstą gersdėjui ir linkiu visiems savodraugann ir pa
tintamiems su tokiais atsitikimais patariu nnoėlrdilal kreiptis prie Salo
ta ras:

1707 S. Halsted St TeL Camilntion, J. Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UL
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VIETINĖS ŽINIOS.
NEPRALEISKITE “GIRIŲ 

KARALIAUS.”
Sausio 31 d. šv. Petro BaA 

nytinis choras stato “Girią 
Karalių,” M. Petrausko vieno 
veiksmo fantazišką operą Dan
gaus Vartą (Gate of Heaven) 
svetainėj, kampas 4-th ir I st. 
Pradžia 7:30 v. v.

Nei vienas nepraleiskit ne
pamatę “Girią Karaliaus”, 
kadangi tokią veikalą reteny
bė. Tame veikale pamatysit 
tikrame kailyje mešką, vilką, 
lapę, du zuikiu ir tt.

Koncertas taip-pat bus tur
tingas :apart choro, dalyvaus 
šie solistai—E. Narinkevičiu- 
tė, S. Motiejūnaitė, J. Morkū
nas, J. Varaitis ir kiti. Sve
tainė paimta didžiausia visa
me So. Bostone. Naujai iš
puošta. Sėdyniij turi 1.300. 
Įžanga nuo 25c. iki $1.00. Sė
dynės su numerais. Tikietą 
galima gauti pas kiekvieną 
choristą.

P. S. Važiuojant iš toliaus, 
reikia imti “City Point” karą, 
išlipti ant I st. ir eiti po de
šine vieną blioką.

Rengėjai.

daugelis puiki ądeklamaciją, 
dainą solą etc. Būrys mer- 
gaičią perstatė “žvaigždžių 
Kalba.” Tarpe to visko įspū
dingai kalbėjo gerb. kun. J. J. 
Jakaitis. Vedėju kaip posė- 
džią taip ir vakaro buvo gerb. 
kun. Pr. Juškaitis. Blaivinin
kai Naujoje Anglijoje pradeda 
smarkiai veikti.

NETIKROS STAM- 
PĖS.

Bdltimore, Md.—Pas Ka
rės Taupymo stampią par
davėjus padaryta krata. Bu
vo nužiūrėta, kad pardavi
nėta netikros stampės. Ją 
pagriebta už $20.000.

Blaivas.

Lietuvos Vyčių 18 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, vasario 1 d., 1920 m. 
pobažnytinėj svetainėj tuojaus 
po antrą Mišią.

Prot. Rašt.

PAVYZDINGOS VESTU
VĖS.

Susijungė moterystės ryšiu 
25 d. sausio Kaz. Karčiauskas 
su p-le M. Brikaite. Nuotaka 
buvo plačiai žinoma veikėja. 
Ji yra rašt. Mot. Są-gos 13 kp. 
ir LRKR. sk., kur dirba su di
deliu pasišventimu. Taip-gi 
yra narė L. D. S. Jaunavedis- 
yra prakilnus tėvynainis. Tai
gi susikūrė nauja prakilni lie- 
tuvią šeimyna.

Vestuvių iškilmės buvo pas 
jaunosios seserį J. O. Navicką. 
Vestuvėse buvo gerb. klebonas 
kun. K. Urbonavičius ir gerb. 
svečias kun. J. Laukaitis. Be
silinksminant svečiams ir vei
kėjams tokioj puikioj iškilmėj, 
buvo prisiminta apie tėvynės 
vargus. O. Jankienė trumpai 
apibriežė, kad šios vestuvės 
yra vienos iš prakilniausių dėl
to, kad jose randasi gerb. sve
čias kun. J. Laukaitis ir visi 
veikėjai, kurie dirba tėvynės 
labui.

Po to buvo renkamas aukos. 
Jaunavedžiai dėjo $10.00, kun. 
K. Urbonavičius $10, Juozas 
Dilis $5, pabrolis su pamerge 
J. Karčiauskas ir M. Sakalaus
kaitė $5.00.

Po $2.00: J. Motiejūnas, F. 
Zaleckas, A. Bendoraitis, 
Aučiukaitis, V. Radvilas, 
Jankienė, St. Vaišvilas.

Po $1.00: O. J. Navckai, J. 
Vaišvilas, J. Jankus, S. Vasi
liauskas, M. R. Alčauskai, K. 
Valis, K. K. Motienė (?), A. 
Stamkus, A. Vasiliauskienė.

Viso suaukuota $53.00.
Užbaigus rinkliavą kalbėjo 

gerb. kun. J. Laukaitis dėkuo-> 
damas už taip didelę auką ir 
kviesdamas visus važiuoti į 
tėvynę Lietuvą. Taip-gi kal
bėjo gerb. kun. K. Urbonavi
čius linkėdamas jaunave
džiams daug laimės.

Aukos tapo įduotos gerb. 
kun. J. Laukaičiui parvežti dėl 
Šaulių bei globojimo našlaičių.

Apie 10 vai. gentys, svečiai 
ir veikėjai išsiskirstė.

Jaunai porelei ilgiausio ir 
laimingiausio amžiaus.

Šios vestuvės lai būna pa
vyzdžiu visiems tėvynainiams.

Ona Suvalkietė.

• v

A. 
O.

CAMBRIDGE, MASS.
Pil. BĮ. Apskričio susivažiavi

mas ir vakaras.
Sausio 18, Naujosios Angli

jos PI. BĮ. L. R. K. S. turėjo 
susivažiavimą. Atstovą pri
buvo iš Worcester, So. Boston 
ir kitur. Posėdžiai gan rimtai 
buvo vedami. Daug ko buvo 
apkalbėta ir nutarta. Tapo su
tvertas Pil. BĮ. Apskritys. Val- 
dybon inėjo: J. Skrireckas 
pirm., Susivažiavimai bus kas 
trys mėnesiai. Sekantis bus 
Lavrence, Mass.

Vakare buvo puiki pramoga. 
Buvo prisižadėję programe da
lyvauti iš Lawrence aktoriai, 
So. Boston ir kitur. Bet iš 
priežasties blogo oro—negalė
jo prbūt. Todėl programą tu
rėjo išpildyti vietiniai. Buvo(

ĮDOMUS VAKARAS 
VASARIO 8 D. Š. M.

Rengia L. D. S. 1 kuopa.
■Tą vakarą Cambridgiaus 

šv. Stepono Draugijos lošė
jai pastatys veikalą: “Šv. 
Cecilijos Gyvenimas.” Pri- 
sirengkite gerai kad galėtu
mėte ateiti ir pamatyti. Virš 
minėtos draugijos lošėjai tą 
veikalą pastatė atkartotinai 
visse apvlinkią kolonijose, 
ir visuomet buvo pilnutėlės 
salės žiūrėtoją. L. D. S. 1 
kp. "norėdama pasitarnauti 
savo koolnijos 
užkvietė lošėjus 
kiekvienas turės 
progą pamatyti.

L. D. S. KUOPŲ VALDY
BOMS.

Nors rezultato balsavimo už 
pakėlimą mokesčią dar nepa
skelbėme, bet pranešam, kad 
pradedant sausio 1 d. 1920 m. 
kaip pasirodo iš prisiąstą jau 
balsavimo blanką 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 Streikierią 
Fondą.

Neužsimokėjusieji skaitysis 
suspenduotais.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

lietuviams 
ir dabar 
geriausią

Rengėjai.

TĖMYKITE.
Praeito ketvergo vakare 

suėjus gabiausiems So. Bos
tono artistams dvieją kuopą 
nutarta pastatyt “Žydrį Ka
ralių.” Tad gerbiami artis
tai ir prieteliai sueikit ket
verge, 29 sausio 7:30 vai. va
kare į pobažnvtinę salę. Pa
darysime praktiką ir visi 
gausit knygutes.

Režisierius.

TĖMYKIThi
Gal kas iš teatrališką grupią 

ar pavienią ypatą turite veika
lą “Vagys” (Ne vagis), para
šytą Juozo Pleirio, leidinys 
Juozo Zavackio. Atsišaukite 
greitai jei kas turite. Knygu
tes
me

v •sugrąžinsime ir atlyginsi- 
pagal sutarti. Adresas:

J. Tamašauskaitė, 
310Į Prospect St.,

Binghamton, N. Y.

PRANEŠIMAS.
L. D. S. Naujos Anglijos Ap

skričio kuopoms pranešam, 
kad įvyks L. D. S. N. A Ąp- 
skričio suvažiavims vasario 22 
d. 1920 m. 1 vai. po pietą Lie
tuvią Bažnytinėj svetainėj 
Windsor St, Cambridge, Mass. 
Tai-gi gerb. L. D. S. N. A. Ap
skričio kuopos malonėkite at- 
siąsti savo atstovus į suvažia
vimą ir atsivežti gerą inešimą 
dėl L. D. S. organizacijos ir 
kad nei viena LDS. N. A. Ap
skričio kuopa neliktą nepri
siimtus atstovo į suvažiavimą, 
nes yra daug svarbią reikalą 
aptarti organizacijos naudai, o 
kurios kuopos negalėsite at- 
siąsti atstovo, tai malonėkite 
prisiąsti įnešimus apskričio 
valdybai. Taip-gi gerbiamos 
LDS. N. A. Apskričio kuopos, 
kurios dar neprisiunfcėte savo 
duoklių į apskričio agitacijos 
iždą, tai malonėkite prisiųsti 
po 5 centus ant metą nuo na
rio apskričio iždininkui M. Ab- 
račinskui 187 Ames St., Mon
tello, Mass., o kurios kuopos 
dar neprisidėjote prie apskri
čio, tai malonėkite dabar pri
sidėti užsimokėdamos po 5c. 
nuo nario ant metą į Agitaci
jos Iždą

L. D. S. N. A. ApskričioVal- 
dvba:

Pirm. V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 
Norwod, Mass.

Rašt. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

Paieškojimą ir reikalavimą 
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 dėdės ' Vilimo Ra
kausko. Paeina iš Lietuvos 
Kietaviškią 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)

PRANEŠIMAS.
L. V. Connecticut Apskričio 

suvažiavimas bus vasario 1 d. 
1:30 vai. po piet šv. Juozapo 
par. svetainėje, 49 Congress 
Avė., Waterbury, Conn. '1A 

Pirm. B. P. Gauronskas.

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 

JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

UŽRAŠYKITE 
“DARBININKĄ”

Į LIETUVĄ.
Kaina metams.................. $5.00
Pusei metą ......................... $3.00

“GIRIŲ
Karalius”
M. Petrausko vieno veiks

mo fantaziška Opera.
IR KONCERTAS.

Rengia
ŠV. PETRO

BAŽNYTINIS CHORAS
Vedamas M. Karbausko.

Bus

SAUSIO 31 D., 1920
DANGAUS VARTŲ 

SVETAINĖJE, 
(Gate of Heaven) 

KAMP. 4-th IR I STS., 
SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

“Girią Karalius” iš 
visą atžvilgią yra pri
rengtas atsakan
čiai. Taip-pat ir kon
certo dalis. Svetainė 
ką tik pabaigta taisyti 
ir puošti. Sėdynią yra 
apie 1,300. Todėl kvie
čiame atsilankyti visus 
ir pripildyti šią svetai
nę. > Tėveliai ateidami 
atsiveskit visus savo 
vaikučius, nes sėdynią 
užteks visiems, o vaiku
čiams įžanga maža.

P. S. Važiuojant iš 
toliau reikia imti karą 
“City Point,” išlipti 
ant I St ir eiti po deši
nei vieną blioką.
Įžanga nuo 25c. iki $1.00.

Tikietai su numeriais.
Rengėjai.

inl

“Perkūnas”
Išeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 

“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūną” 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

PRENUMERATOS KAINA:

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

“Perkūno” Bendrovės seras $10

Antrašas:
“PERKŪNAS,”

206 CARDONI AVĖ.,
DETROIT, MICH.

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvią rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.
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UŽSIRAŠYK LIETUVOS LAIKRAŠTĮ 
KARIŠKIO ŽODIS”ii

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.
Lietuvy Prekybos Bendrovei, 

Boston, Mass.
Šiuomi įgalioj ame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Ame

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

(Parašas) Kapitonas Ruseckas,
Generalio 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. Prisiųskite mums $2.00 ir savo adresą ir gau
site “Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ, 

120 Tremont St., " Boston, Mass.
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NAUJIENA VISIEMS.
Reikalingi darbininkai prie 

tunelių.
Drilieriui moka 63c. į valan

dą; jo pagelbininkui 50c. į va
landą. Taip-gi reikalingi kal
viai, pagelbininkai meistrą, 
motormenai, pipemenai ir 
pumpmenai, elektrikai ir 1000 
paprastu darbininką. Darbas 
nulatos penkiems metams.’ Ta 
kompanija duoda valgį ir rū
mą pirmos klesos board $7. sa
vaitėje. Darbas netoli New 
York. Taigi brangūs broliai 
dirbkit pakol gera proga. Tai
gi, kurie norit darbo, ateiKit 
subatoj 2 vai. po pietą, o va
karais 7 vai. Toliaus gyve
nantieji kur tai nebūk, galit 
važiuoti tiesiog į darbą iš vie
tos. Prisiąskit vieną dolerį a- 
gentui už patarnavimą. Agen
tas atsiąs paliudijimą.

STANLEY PONIUS,
115 ’iyler St., Boston, Mass.

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 Zarkauskas,

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

Padrėgninta druska nuima 
nuo torielią arbatos ir kitokias 
dėmes.

ffi Telephoue S. B. 1429 J.

hR. J. C. LANDŽIUS ii
SEYMOUR

* Gydytojas ir Chirurgas ? 
į 489 Broadway, S. Boston, Mass J | 
d O F I S O 9-10 iš ryto, > 

t VALANDOS: g
b®®®®®©®©©©®®®®©©©©©®©®®®! *

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

■ Priėmimo valandos: ■
Noo 2 Iki 8 po plot. N no 7 tkt 8 vakar* g 

, 609W BO4DWAY Cor. SI SO. BOSTON. B, 
i Tel 602 S. B. i
I-11-......-i——rr ■ ----------

i

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

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

TeL S. B. 1196-W.

DR. F. MATULAITIS 
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

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.
(1-22)

Pasiliuosavus iš pančią, vo
kiečią okupacijos jungo, sto
jau Lietuvoj 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- 
bilią kuopa, Petras Bačkis. 
Arba tėvyškėn: Pasvalio aps., 
Joniškėlio vai., Gostonią sod., 
Stanislovui Bačkiui.

(Paskelbimas) 
KODĖL NEPAMĖGINT TO 

PATIES BŪDO?

Mr. George Stekum prisiun
tė mums sekantį laišką iš Ye- j 
due Altą., Canada: Gruodžio 
7 d. 1919. Mes farmeriai Re- 
lethil’e ir apylinkėse siunčia
me jums nuoširdžiausi ačiū už 
jūsą puikius vaistus. Trinerio 
Amerikinis Eliksiras iš Kar
taus Vyno pagelbėjo daugeliui 
farmerią, kurie taip kentė vi
duriais, jog rodės bus reika
linga operacija.” Jei kenti nuo 
užkietėjimo, nevirškinimo, gal
vos skaudėjimo, nervuotumo, 
nemigos ar kitokią negalią, pa
einančią nuo pilvo suirutės, 
kodėl nepasiduoti Canados far
merią prityrimais ir imti Tri
nerio Amerikinį Eliksirą iš 
Kartaus Vyno? O toj pačioj 
vietoj, kur jį pirksit galima 
gaut ir Trinerio Linimentą nuo 
reumato ir neuralgijos. Trine
rio Kosulio malšintoja geriau
sia gyduolę nuo šalčio ir kitus 
Trinerio prieruošius.

(Copyright, 1919, by Joseph 
Triner Company)

LIETUVIS DANTISTAS:
DR. M. V. CASPER

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

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

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

u

Tel. S. B. 1771

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

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

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbą dėl vyrą 
ir moterą kiekvieną die
ną.

lĖgzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visekių vaistų? Jei nu

sibodo. ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skandžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvienų syk}. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią 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 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
rlausio gydytojaus prižiūrėjimo.
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i t <los plečiasi Ir niekados pačios nepranyksta.
j I valandos, nes gali būti pervėlu.

ii L"““ 
j i 673 WASHINGTON St-,
; ; Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M- NedSUomte nuo 10A.11U2P.M.

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ligos niekados nestovi, bet visa- 
Nelauklte vienuoliktos 

Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
(arti Boylston St.) BOSTON, MASS.

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
, Nuo 9 vai. ryta
! iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tel. So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sniiialbeti ir UrtavitrM 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boeton.
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Bell Phone Dickinaen 3865 M

Dr. Ignotas Stankus
2210 S. Broad St., PkUadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandos;

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

NedeBeai* >ki4 veptttu.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafasra sulaiką plsnku tllnkl- 

Kų, praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos raivo*, aušina plauku priduoda 
ma Jena reikalinga maista.

Dermaftura padarys kad Jn*2 plau
kai bu tanku ivetana ir skaistus, 
ų Oda Jusū galvoj* bus <yn. pleis
kanom išnyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiau!

' Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiūkite 10 e. stampomis persiku 
timo lHu gausi iibandymsi dežiute 
Dermafuro* ir broiiura.

ARGU. SPECIALTIES CO.
BOX 8T. PMILAOCLPHIA. M.




