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FRIBURGO LIETUVIAI.
poracija dieniniams darbi- Rytojų algos pakelta ant 40

nuoš.
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PAKELS ALGAS. 
United Statės Steel kor-

$1.00 VALANDOJ.
Worcester, Mass. — Kar- 

penterių unijos nubalsavo 
reikalauti pakėlimo algų. 
Dabar gauna 75c. vai., rei
kalauja $1.00 vai.

Lietuvių Katalikų Visuomenei.

METĖ BOMBĄ.
Į Egipto viešų darbų mi- 

nisterį buvo mesta bomba. 
Bet nepataikyta ir ministe- 
ris liko sveikas.DŽIAUGSMINGA ŽINIA.

Kunigas K. Matulaitis, 
Anglijos Londono Lietuvių 
klebonas štai ką rašo kun. 
P. Saurusaičiui:
.Gerb. kun. P. Saurusaiti!

Darbininkų Reikalai.

KIEK IŠKASĖ SI
DABRO.

GERINS KELIUS. 
Illinois valstija gerins sa-

SANTIKIAI AŠTRĖJA.
London. — Santikiai tarp 

Lietuvos ir Lenkijos tęsiasi 
įtemptais ir yra pavojus pa
blogėti. Dėlto kad partiza
nų veikimai didinasi. Bet a- 
lijantų atstovai bando tarpi
ninkauti.

KVIEČIA TAIKINTIS.
Iš Maskvos bevieliu tele

grafu pranešama, jog bolše
vikų valdžia pasiuntė Len
kijos valdžiai taikos pasiū
lymą. Pranešama, jog bol
ševikai pripažįsta lenkų ne- 
prigulmybę ir rubežius ir 
kitus klausimus galima bo
sią išrišti ramiu būdu.

BALSAI LYGIAI PASI
DALINO.

Finlandijos ministeriai 
svarstė suteikti amnesti
ją politiškiems prasikaltė
liams. Balsai pasidalino ir 
turbūt prezidento bus pra
šoma nusveriantį balsą pa
duoti.

REIKALAUJA 80c. VA
LANDOJ.

Nashville, Tenn. — Mol- 
deriai sustreikavo ir reika
lauja algų pakėlimo. 'Reika
lauja 80c. valandoj.NUOŠIMČIAI AMERI

KAI.
Europos valstybės Ame

rikai vien noušimčiais kas
met turi mokėti $325.000.- 
000. Anglija yra labiausia 
prasiskolinusi Amerikai. 
Nuošimčių turi išmokėti A- 
mėrikai $144.440.837.

NEPASITRAUKS.
Japonijos parlamente ka

rės ministeris buvo paklaus
tas ar valdžia ketina atšauk
ti savo kariuomenę iš Sibe- 
rijo8. Atsakė, kad Japoni
jos kariuomenė Siberijoj 
liks. Užsienio reikalų mi- 
nisteriš pasakė, kad alijan- 
tai neketiną pripažinti bol
ševikų valdžios. . .k.

SUAREŠTAVO.
Estonijoj suareštuota gen. 

Judenič, šiaur-vakarinės 
Rusijos armijos vadas. 
Prieš Kalėdas jis bandė pa
imti Petrogradą. Dabar no
rėjo pabėgti su tos armijos 
pinigais, bet buvo suimtas.

PIRKO BĖGIŲ.
Suv. Valstijų geležinke

lių administracija pirko 43.- 
000.000 tonų bėgių. Mokė-'

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Fribourgo, Šveicarijoj, universiteto lietuvių studentą ir studenčių dr-ja “Lituania.”

ninkams algas pakels ant 10 
nuoš. nuo vas. 1 d. Kitų. 
darbininkii algos ir-gi būsią 
pakeltos.

KOLČAKAS BUVO 
IŠDUOTAS.

Dabar jau išsiaiškino, 
kad gen. Janin, Francijos 

I misijos galva, pritarė, kad 
Kolčakas būtų išduotas so- 
cial-revoliucijonieriams. Ge
nerolą Janiną buvo iššaukęs 
dvikovon vienas Kolčako 
generolų. Po to įvyko nesu
sipratimai tarp čekų ir ru-

tomi yra lietuviški laikraščiai 
ir kiti leidiniai. Būtent—iš 
Lietuvos: “Lietuva,” “Lais
vė,” “Darbas,” “Ateitis,” 
“Draugija,” “Lietuvos Ūki
ninkas”; — iš Suvienytų Val
stijų: “Darbininkas”, “Drau
gas,” Garsas,” “Vvtis,” 
“Moksleivis.”

ANGLIJOS SLAPIEJI 
SUJUDO.

Anglijos girtasis biznis 
sudrebėjo. Ėmė rūpintis sa
vo kailiu. Agitacijai prieš 
prohibiciją padirbdino lape
lius su Dėdės Šamo karika
tūra ir su parašu: “If pro- 
hibition tins, there till be 
no more beer.” Lapeliai 
bus priklijuoti prie kiekvie
no butelio, bačkos ir kitokio 
indo, kur bus alus, vynas, 
šnapsas ar kitas svaigalas.

NESIKRAUSTĖ.
Iš Maskvos bevieliu te

legrafu skelbiama, jog gan
dai apie bolševikų valdžios vo kelius. Pienuoja nuties-

pabėgimą iš Maskvos netei- ti plentų 500 mylių. Tas at
augi. seis apie $16.000.000.

auiKOie, nors rurejo duu De- į rgmg Kolčaką. Bet
galo pavoj įnga. Pas mus kuomef griežtai jų pareika- 

! lauta išduoti Kolčaką ir 
kuomet francūzų misijos 
galva tam pritarė, išdavė.

Kita žinia vėliau atėjo ir 
skelbia, būk Kolčakas pabė
go ir esąs Mandžūrijoj. REIKALAUJA PAGE- 

s RINIMO..
HaverhiU, N. Y. — Kar- 

penterių unija reikalauja 
44 vaL savaitės ir 85c. valan
doj. Dabar gauna 70c. vaL

Tikiuosi laimingą kelionę socijal-revoliucijonierių. 
atlikote, nors turėjo būti be-; rgmg Kolčaką.

vėjai namus griovė. Meme-' 
lis (Klaipėda) be plebiscito 
mums pavesta. Užėmė jį 
Anglijos ir Pranei jos ka
riuomenė. Vokiečiai atlygi
nimui už Lietuvos nuoskau
das turės duoti daug amuni
cijos, garvežių ir vagonų. 
Skola 210 milijonų markių 
amortiruota (panaikinta).

*

Su pagarba, •
Kum. K. Matulaitis.

UTARNINKAS, VASARIO 3 D

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Svarbus lietuviij katalikų centralių organizacijų ir 
kolonijų atstovų suvažiavimas Pittsburgh, Pa., vas. 10-11, 
jau visai arti ir todėl tų kolonijų lietuviai, kurie savo 
mieste dar nesuorganizavote katalikų centro sujungto su 
visos Amerikos lietuvių katalikų Federacija, tad sukrus
kite kad tą vietinį centrą greitu laiku įkurti ir atstovą Ta
rybos suvažiaviman pasiųsti. Jei negali visos, tai bent 
tos, kurios gali. Katalikų draugijos (mažiausia trys) te- 
išrenka atstovą ir te jį pasiunčia Pittsburgo suvažiavi
man.

Nėra reikalo aiškinti, kaip svarbu. Kad atstovais 
būtij patys šviesiausi ir darbščiausi lietuvių katalikų vei
kėjai. Šitas susirinkimas turės labai svarbius dalykus 
pasekmingai nuveikti. Būtent:

a) Reikės nuspręsti tolymesnis likimas mūsų Infor
macijos Biuro Washingtone.

b) Suorganizuoti naują Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarybą ant demokratinių pamatij nustatytų pa
starojo kongreso Worcestery j.

c) Duoti rimtą paspirtį Lietuvos bonų kampanijai.
d) Padaryti reikalingas reformas mūsų viduriniame 

gyvenime, pasekmingesniam užpuldinėtojų atrė
mimui bei našesnia m darbui Lietuvai.

e) Užmegsti ir palaikyti tiesioginį susinėsimą su 
Lietuvos darbo žmonėmis dirbančiais nenuilstan
tį tvėrimo darbą po Kristaus vėliava.

Turiu už garbę pranešti, kad į šį suvažiavimą pasi
žadėjo atvykti ir Lietuvos valdžios atstovas gerb. Jonas 
Vileišis, kuris Lietuvos valdžios lūpomis į mus prakal
bės.

Beabejo ir mūsų buvusieji atstovai Europoje, kuni
gas Jonas Žilius ir kunigas Dr. Vincas Bartuška šiam su
sirinkime turės ką pareikšti, delei įgaliojimų kuriuos 
juodviem buvome davę ir tikslų delei kurių jiedu esame 
siuntę.

Dažnai mūsų tarpe pastebime patėmijimus, kad da
bartinis katalikų susiorganizavimas yra silpnas ir kad 
mūsų žmonės, net ir draugijos, lengvai pasiduoda laisva
manių apgaulingiems prive džiojimams.Girdėti peikian- 
kiantys balsai ir dabartinę Federacijos systemą. Klaidas 
nurodyti—neprošalį, nes kaip-gi pasitaisyti jų nežinant; 
vis-gi dar nepavadintume rimtu darbininku tą, kuris ne
bandytų nurodyti ar pravesti geresnį kelią bei kuris ne
sistengtų suvažiavimuose dalyvauti ir bendrai naujus į- 
statymus apsvarstyti ir tuos geresnius kelius surasti. Di
deliai, tat, šviesesni protai yra pageidaujami sekančiame 
Pittsburgo suvažiavime, nors jie paeitų iš tų kolonijų, 
kurios dar vietinio savo mieste katalikų centro nesutvė
rė. Ne vyriška bus, nuošaliai nuo visuomenės darbo sto
vint veikiančius peikti, ar, kas blogiau, pajuoka už jų 
triūsą bei pasišventimą atlyginti...

Tat, Pittsburgo suvažiavime, prie taip svarbaus dar
bo—tveriant naują Tarybą bei tvarkant Federacijos kon
stituciją, lai bus mums leista tikėtis, kad tame suvažia
vime dalyvaus rimtas skaitlius pažangių, gerų norų ka
talikų veikėjų kunigų ir pasaulinių.

Kun. Jonas J. Jakaitis, Fed. Pirm.

Lietuvos nepriklausomybes 
kūrimas kovoje su skaitlingais 
ir galingais priešais suardė ra
mų. kokiu turėtų būti, mūsų 
moksleivijos gyvenimą Lietu
voje. Visur jaučiasi stoka nau
jų jaunų jiegų pavadavimui 
senų. T visuomenišką darbą ir j 
karo sūkurį tapo įtraukta dau
guma mūsų inteligentijos bai
gusios kadaisi aukštesnį mok
slą. Bolševikų, o paskui len
kų neteisus Vilniaus užgrobi
mas neaprybuotam laikui nu
kėlė pirmo lietuvių universite
to atidarymą.

Bet jau 1916-1917 metais 
Friburgo lietuvių studentų 
kilo sumanymas palengvinti 
kelionę ir mokslą norintiems 
eiti aukštesnį mokslą Vakarų 
Europos universitetuose. Ir 
štai, pavasaryje 1918 m. pačią 
Lietuvos nepriklausomybės 
apskelbimo dieną atvyko Fri- 
burgan pirmas lietuvių stu
dentų būrys atkeliavęs iš Ru
sijos (tada dar vokiečiai oku
pacijos metu ne bvkam galima 
buvo išsprūsti iš Lietuvos). 
1919 metų bėgyje Lietuvai iš
vokiečių nagų pasiliuosavus, vienytų Valstijų kas trečią-ke- 
ėmė atvykti studentai iš pačios tvirtą savaitę gaunami ir skai- 
Lietuvos. Friburge skaitoma 
dabar 18 lietuvių studentų, ir 
tarpe jų 4 iš Suvienytų Valsti
jų-

Jau nuo 1899 m. gyvuoja 
Friburge akademinė lietuvių 
studentų draugija iki 1915 m. 
vadinama “Rūta,” o nuo to 
laiko pavadinta “Lituania.”

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

Portland, M e. — Elektri- 
kos darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo. Dabar jie 
gauna po 72%c. valandoj. 
Nori gauti po 85c. valandoj.

500 ISPANŲ.
Francijos laivu Niagara į 

New Yorką atgabenta 500 
ispanų. Sako, jog tūkstan
čiai ispanų nori atkeliauti 
Amerikon.

MIESTUOSE SVEIKIAU
New Yorke mokytojų ko- 

logijos prof. Dr. Thomas sa
ko, jog kūdikis, gimęs mies
te turi penkis syk geresnį gi- 
liukį užaugti, negu kūdikis 
gimęs ant ūkio. Sako, jog 
savo tvirtinimą remia išty
ręs 500.000 vaikų. Susekta, 
jog sodiečių vaikus p jauja 
sugedę dantukai, tonsilai, 
adenoidai, blogas virškini
mas ir alsavimas per bur
ną.ii

PAKĖLĖ algas.
New Orleans, La. publiš- 

kųjų mokyklii baltųjų mo-

Rašoma į laikraščius kas ką 
gali.

Kaikurie iš Friburgo lietu
vių studentij be parašytų arba 
rašomų disertacijų yra jau sa
vo veikalais pasižymėję spau
doje. Laiks nuo laiko šis ar ki
tas svečias lietuvis važiuoda- 
damas iš Lietuvos ar grįžda
mas pakelyje apsilankęs Fri- 
burgan neatsisako studentij 
tarpe pasidalinti savo įspū
džiais apie Lietuvos padėjimą 
ir reikalus. Tokiu pat būdu 
rudenyje 1918 m. Friburgan 
buvo atsilankęs p. A. Smetona 
dabartinis Lietuvos Preziden
tas, ir kartu su juomi p. Yčas 
ir Dr. Puryckis. Viename lai
ke atvykę buvo Friborgan A- 
merikos Lietuvių Tarybos de
legatai, J. M. kun. J. Dobužis, 
p. Mastauskas ir p. Pakštas. 
Bent kiek vėliau viešėjo Fri
burge (nors ne visi viename 
laike) p. J. Šaulys, p. P. Kli
mas, ir dar nemaža kitų ger
biamų asmenų.

Prie “Lituanijos” yra į- 
steigtas studentų susišelpimo 
Fondas (Akademinės Fribur
go Lietuvių Studentų Draugi
jos “Lituanijos” Fondas. 
“Fondo” turtas susidaro iš 
renkamų aukų ir grąžinamų 
skolų. Kiekvienas studentas 
“Fondo” šelptas ir baigęs mo
kslą turi juridišką pareigą su
grąžinti į Fondą padarytą sko
lą. “Fondas” turi tikslą pa
lengvinti mūsų jaunuomenei 
mokslo ėjime Vakarų Europos 
universitetuose. Todėl jau da
bar yra šelpiami minėto “Fon
do” ne vien Friburgo univer- 

. siteto lietuviai studentai.
E. ž.

i Prieš karą, kolei nebuvo 
(klausimo apie Lietuvos nepri- 
jklausomybę, mažai kas iš lie- 
I tuviu, išskyrus dvasiškius, va- 
: žinodavo į Vakarų Europą kad 
baigus tenai aukštesnį mokslą. 

! Dėlei šios aplinkybės dauguma 
(“Rūtos” narių būdavo dvasiš
kiai. Dabargi dvi trečdali 
i “Lituanijos” narių sudaro 
studentai sviet^kiai.

Kiekvienas studentas speci- 
'jaiizuojasi savo mokslo šako- 
| je: iš istorijos if pedagogijos 7, 
J iš teisių 2. iš^lozofijos 4, iš 
(teologijos 3, iš literatūros ir 
dailės istorijos 1, iš gamtos 
mokslų 1.

“Lituania” jungia visus Fri
burgo lietuvius studentus. Kas 
dvi savaiti daromi yra papra
sti “Lituanijos” susirinkimai, 
neskaitant nepaprastųjų.Kiek- 
viename susirinkime kūną 
skaitoma bent viena paskaita, 
ir be to svarstoma eilė klausi
mų paliečiančių vidujinį ir iš
viršinį “Lituanijos” gyveni
mą ir studentų rekalus.

Nors Lietuva yra toli nuo 
Friburgo, visvien Friburgo 
lietuviai nėra nutolę nuo Lie
tuvos gyvenimo. — Iš Lietu
vos kas savaitė-dvi, o iš Su-

PRITARIA PROHIBI- 
CIJAI.

Svarbi žinia iš Boston Even- 
ing Globė January 20,1920. 
Pritaria prohibicijai kad 

sušelpus Britaniją iš
mokėti skolas.

Plymouth, Anglija, sausio 
29. — Lordas* Leverhulme, 
Anglijos fabrikantas, kuris 
šiandien sugrįžo laivu vadi
namu Kaiserin Auguste 
Viktorija iš pasiviešėjimo 
per du mėnesiu Jungtinėse 
Valstijose. Savo draugams 
išsireiškė pritariąs prohibi- 
cijai Anglijoje, kuriuomi 
būdu galėtų į penkis metus 
sutaupyti pinigų tiek, kiek 
reikia Amerikai išmokėti 
skolas. •

So. Ashburnham, Mass.— |*i° P° už toną.
Sudegė kėdžių dirbtuvė. I 
Nuostolių už $100.000. Dar- • 
bo turėjo apie 100 darbinin-1

Meksike per pereitus 1919 
metus sidabro iškasta 75.- 
000.000 uncijų. Iš to 20.000.- 
000 uncijų įgabenta į Suv. 
Valstijas.

REIKALĄ UJA PRIPA
ŽINTI RUSIJĄ.

Anglijos Darbo Partija 
išleido manifestą, kur rei
kalauja kad valdžia pripa
žintų Rusijos bolševikų val
džią. Manifeste neužgiria- 
ma sovietų valdžia.

REIKALAUJA $48 SA
VAITĖJE.

Chicagoj sustreikavo lan
gų plovėjai. Reikalauja se
nesniems $48 savaitvje, o 
dirbusiems mažiau 6 mėne- 
sių $44 savaitėje. Darbo sa
vaitė turinti būt 44 valan
dų.

STREIKAS PASIBAI
GĖ.

Italijos geležinkelių dar
bininkų streikas pasibaigė. 
Ministeriai ir darbininkų 
atstovai turėjo ilgus pasi
kalbėjimus ir pagalios priei
ta prie susitaikinimo.

NESNAUŽIA.
Bravaminkai ir kiti Ame

rikos girto biznio šalininkai 
New Yorke turės suvažiavi
mą vas. 26-27 dd. Bus leis
ta tik ištikimieji ir posėdžiai 
bus slapti. Bus svarstoma 
apie kovą prieš prohibiciją. 
Svarstys, kaip čia padaryti, 
kad išrinkti tokį prezidentą, 
kurs stotų už prohibicijos 
panaikinimą.

IŠVIJO.
Šveicarijos valdžia išvijo 

iš savo krašto rusų-agitato- 
rių Helphandą, kitaip pasi
vadinusį Parvus. Laike ka
rės jis užsiiminėjo intrigor 
mis Rusijoj ir Vokietijoj.
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LIETUVOS ATEITIS.

Lenkai nuo pat rudenio par
davinėja savo bonus amerikie
čių tarpe. Nevienas gal ir lie
tuvis yra nuo jų pirkęs ir pri
sidėjęs prie pančių sau užsinė- 
rimo. Pardavinėjo bonus ir 
kitos tautos. Net tokios dide
lės valstijos kaip Anglija ir 
Prancūzija skolinąs iš Ameri
kos piliečių, tai nei stebėtis 
nereikia, kad Lietuvos valsti
ja kreipias į savo piliečius, ar
ba buvusius piliečius paskolin
ti jai pinigų, kuriais ji galėtų 
atstatyti įvairių priešų išardy
tų ūkį, kuriame gyvendami 
piliečiai galėtų kultūriniai 
augti. Kultūroje užaugus, ru- 
bežių ir apsiginimo 
pats savimi išsiriš. 
rai žino ir mato.

klausimas 
Tai ji ge-

Trįs pa-Baltiko valstijos ir 
Lenkija sudarė militarę sutar
tį. Lietuviai į tą santarvę ne- 
ineina. Santarvė sudaryta be 
lietuvių; užlįsta taip negražiai, 
ir nepraktiškai už akių, jog 
ne vienam, šiek tiek tautinio 
jausmo turinčiam lietuviui 
net liūdna žiūrėti. Tečiau nu
siminti nėra ko. Lietuva ne
tiek skriaudų ir pažeminimų y- 
ra iškentėjus iškęs ir šitą. Ne
tik lietuviai, mato tą skriau
dą, mato ją ir svetimtaučiai, 
ypatingai tie, kurie šiek tiek 
plačiau, ne vien ‘ ‘ biznio ’ ’ aki
mis žiūri į Europos atgaivini
mą. Pav. Chicago Daily News 
savo editorijale “Naujoji Bal- 
tiko Santarvė” sako: “Lietu
va į santarvę neineina dėl jos 
teritorijalių ginčų su Lenkija, 
o tai palieka neišrišta vienas 
svarbiųjų toje apielinkėje 
klausimų.”

Rubežius ardyti 
plotus atiminėti gali tik tokio
se vietose, kur žmonės tebėra 
nepatenkinti, tamsūs, žiūri su 
baime į kiekvieną, kuris mo
ka savę augščiau pasistatyti. 
Su kultūringais žmonėmis to 
padaryti niekas neįstengs. Nie
kam iš mūsų nenaujiena, kad 
tos dalys, kurias lenkai dabar 
užgriebę turi, buvo vienos 
tamsesniųjų dalių mūsų tėvy
nės. Daugelis jų dar manė, 
kad kas svetima tas ir aukšta, 
iškilminga, kas savo tas žema 
ir niekai. Jei lietuviai mokės 
parodyti tiems savo broliams, 
kad tai ne tiesa, ir mokės lai
ku susitvarkyti, tai ir jų nuo
monės persikeis ir rubežių 
klausimas išnyks.

Svarbiausis darbas dabar 
Lietuvoje, tai tverti ir tvarky
ti savo ūkį, Amerikos lietu-

Panašiai ir kiti viams šelpti juos pinigiškai, 
laikraščiai atsiliepė. Bet mums skolijant kaip savo giminėms 
gal išeiti tas dar ir ant gero.! taip ir pačiai valstijai, kuri

ir žemės

Gaila Vilniaus, gaila Suval
kijos dalių, bet dar gailiau 
visos Lietuvos. Toji santarvė 
tai tyrai agresyvio pobūdžio 
santarvė. Lietuviai-gi ne ag- 
resistai, jie niekuomet jais ne
buvo, gal būti ir nebus. Jie 
tik gynė ir gina savo. Jie ge
riau tinka tverti, o ne ardyti. 
Lai militaristai grobikai len
kai ir arogantiški latviai atsi- 
kovoja iki kaklui, lai eina iki 
pačiai Maskvai, kaip lenkų 
karininkai girias darysiu, o 
lietuviai nori dirbti produkty- 
vį darbų. Tai nereiškia dar 
kad jie nusiginkluos, nereiš
kia, kad jie išsižadės lietuviš
kų žemių, bet reiškia tai, kad 
jie stovėdami ant sargybos sa
vo rubežių, stengsis sutvarky
ti savo namų ūkį. O tas yra 
daug svarbiau, neg plėšimas 
svetimų žemių, kurias ank
ščiau ar vėliau prisieis sugrą
žinti.

Lietuvos atstovai, o per 
juos ir visa Lietuva beabejo- 
nės pajuto inžeisti jų apleidi
mu iš santarvės, bet jie pasi
elgė protingai nestodami į jų 
išlygomis, kurios būtų politiš
kų jungų uždėjusios, bet ir 
militariškų ir tas jų darbas iš
eis Lietuvos gyventojų naudai. 
Jie sykį žingsnį padarę turėtų 
ir nesitraukti atgal. Jų pir- 
miausis darbas dabar, tai in- 
vesti tvarkų šalyje, patenkin
ti savo piliečius. Nelengvas 
tai jiems darbas, nemaža pai
nių, bet jos visos praeis, tik 
reikia pasitikėjimo savim ir 
pasiryžimo, o to pas lietuvius 
niekuomet netrūko, netruks ir 
toliau. Lietuviai visuomet 
buvo žinomi, kaipo kantrūs, 
bet nemaršūs žmonės.

Didžiausia dabar jų sloga, 
tai pinigų trūkumas. Be pini
gų nei geriausi norai netoli te
nuveda. Reikia jiems pinigų, 
• n gauti jie tikias, ir turi 
daug teisės tikėtis, nuo ameri
kiečių lietuvių.

turėdama pinigų galės suteik
ti ir apšvietos ir sutvarkyti 
taip savo ūkį, kad piliečiai bū
tų patenkinti, o patenkinti pi
liečiai bus naudingi savo ša
liai. prisirišę prie jos, jų my
lės ir reikale už jų kovos. Bet 
tai dar nevisa. Jie dirbdami 
ir keldami savo šalį kultūriš
kai, bus garbingais nariais 
pasaulio kultūringųjų tarpe, 
su kuriais nei arogantiški, bei 
militarizmo pilni kaimynai ne
drįs daryti kokių sutarčių su 
jais nesiskaitę.

Taigi Lietuvos ateitis yra 
kaip Lietuvos taip ir Amerikos 
lietuvių rankose, kurios turi 
jų padaryti ne militarizmo ar 
kokios nors klesos šalimi, bet 
jos gyventojų, jos žmonių. 
Lietuva Lietuvos gyvento
jams. Lietuvos lietuviai žino 
kų daro, amerikiečiai į darbų! 

M—a.

Kas nieko neveikia, to nie
kas ir nepeikia.

Kas neveikia, tas neapsirin
ka, bet neveikimas yra di
džiausias apsirikimas.

Tas, kurs dergia kitus, ne
turi atboti atsakymų, kuriuos 
jis gauna.

VODEČIŲ-BERMONTI- 
NINKŲ ŽIAURUMAI 
_ LIETUVOJE.

Žagarėje atėmė daug arklių, 
karvių, žąsų, rūbų, pinigų ir 
tt Senosios Žagarės kleboną 
kunigą Juozą Noreiką atėję 10 
vokiečių labai primušė, sukru
vino ir būt už 5 minučių nušo
vę (kaip jie žadėjo) jei nebū
tų tarnaitė išbėgusi per langą, 
nes jie nedrįso ilgai būti. Kle
bonui atėmė visus pinigus a- 
pie (6.000), nes neiškęsdamas 
mušimo visus raktus atidavė ir 
vietas parodė. Dvejus kuni
giškus kailinius bei putras, 
laikrodį, baltinius visus, ratus, 
arklį ir visus kitus daiktus, 
kuriuos tik galėjo sudėti į ve
žimą.

23 lapkričio 1919 vokiečiai 
išlaužė Vartotojų Draugiją, 
bei parapijos krautuvę ir išne
šė prekes. Kaziulį bevažiuo
jantį ant šliūbo į bažnyčią iš 
Dilbinėlių išmetė su jaunąja iš 
vežimo ir atėmė arklius. Ta
mašauskui mokiniui 4 klesės 
“Žagarės “Saulės” gimnazi
jos nuvilko kailinius, kitiems 
nuavė batus. Netiktai plėšė 
vyriškus daiktus ir rūbus bet 
ir moteriškus. Vežimuose sė
dėjo vokiečių kekšės ir nuro
dė kur kas galima rasti, o vo
kiečiai grybavo ir vilko į ve
žimus žmonių mantų kaip tik. 
galėdami. Daug mantos išplė
šė vokiečiai iš Žagarės parapi
jos, o čia jie buvo trumpai, 
tik bėgdami plėšė. Kitur kur 
jie ilgiau išbuvo, pavyzdin 
Šiauliuose, Kuršėnuose, Papi
lyje, Joniškyje, Mažeikiuose, i 
Akmenėje, Triškiuose, Vekš- 
niuose ir tt., tai ten retai kur 
liko' koks arklys ar kits koks 
gyvulys. Apie Šiaulius per ke
lius varstus visai išrinko ark
lius. Kur žmonės drįso ginti i 
savo turtų, ten vokiečiai iššau
dė daug žmonių, neskiriant nei 
merginų, nei moterų, net ma
žų vaikų. Tėvai liko be vai- Į 
kų, o vaikai be tėvų. Pasriu- 
vo Lietuvos žmonės kraujuose 
ir ašarose nuo vokiečių. At
mins lietuviai vokiečių žiau
rius darbus ir pasakos karta 
kartai, o motinos vokiečių . 
vardu baugins savo negerus 
vaikus. Daug sodžių virto pe- 
lenais, kurie buvo išlikę nuo ] 
tikrojo karo, tai dabar žuvo 
nuo vokiečių plėšikų, kurie 
negalėdami Lietuvoje pasilik- ; 
ti nori jos nors turtą sunaikis- ; 
ti. Bet Dievas mūsų Apgynė
jas ir Galybė neleis žūti tokiai ' 
tautai, kuri beveik visa yra ti
kinti ir ištikima Rymo-Katali- 
kų Bažnyčiai, vieninteliai tik
ros tiesos skelbėjai ir rodyto- ' 
jai tikro kelio į laikinąją ir 
amžinąją laimę.

Lietuvoje žmonės džiaugia
si, ašaras nusišluostę, kurias i 
buvo vokiečiai išspaudę, kad 
jau jų brangi Tėvynė liuosa 
nuo plėšikų vokiečių ir rusų 
žandarų. Malonu klausytis 
žygiuojančios Lietuvos kariuos ; 
menės malonių ir linksmių Tė
vynės sūnų dainelių bei gies- : 
mėlių, kurių aidas skrieja po 
Lietuvos miestus, sodžius, miš- 
kur ir lankus. Tik jūs, lai- ; 
mingi Amerikos lietuviai rem- ‘ 
kitę Lietuvos kariuomenę ir 
padėkite Lietuvai prisikelti iš ' 
peleno.

Kun. Petras Raščiukas.

spalių. Įstodamas narys mo
ka 1 r., mėnesinio mokesčio 
moka 50 k., susirgęs gauna į 
dienų 1 rub.
žmona, bei tėvai gauna 100 r. 
Pirmininkas Mikolas Mėlis, 
buvęs Amerike ir prigulėjęs 
prie katalikiškų draugijų Bos
tone. 6) Tretininkų organizuo
ta draugija. Jos pirmininkas 
kun. klebonas Jarulaitis. 7) 
Yra vartotojų draugija, pa
teikti žmonėms pigiomis kai
nomis prekių. Jos pirminin- 
ku yra kun. Vincentas Jaru
laitis ir 8) Rožančininkų drau
gija. Ją veda kun. P. Kaščiu
kas. Dar yra čia “Saulės” 
skyriaus 4 klesų gimnazija, ku
rią įkūrė ir jąja rūpinasi vie
tos kunigai Jarulaitis ir Kaš
čiukas. Mokinių tuo tarpu y- 
ra 100 su viršum. Žagarėje y- 
ra dvi liaudies mokyklos su 4 
mokytojais ir 300 mokinių. Jo
se tikybos mokslą išguldo už 
dyką kun. P. Kaščiukas. Se
kančiuose sodžiuose yra mo
kyklos: Stungiuose, Veršiuo
se ir Daukšiuose. Kaip mato
ma, Naujosios Žagarės parapi
joje katalikai nesnaudžia. Ci- 
cilikai, tiktai šmeižia, ir kliu
do katalikams veikti, o patys 
laukia kuomet įvyks rojus ant 

nes po mirties jo nesi-

<|tuvQ6 kariuomenėje. Tik viena 
duktė Juzė valdo namus. Sku
bink Tamsta į Lietuvą, nėra kam 
dirbti, 
eagoje. 
stiprus.

Mirusio nario [gyva.

II

žemes, 
tiki.

Kun. P. Kaščiukas.

Atviras laiškas iš Lietuvos.
Ponui Jonui Romanui iš Bos

tono apsilankius šią vasarą Lietu
voje, pasisekė man su Juomi su- 
seiti ir įduoti šiek-tiek žnių iš Lie
tuvos Amerikos lietuviams. Pa
sirodžius mano laiškams Bostono 
lietuviškame laikraštyje “Darbi
ninkas,” gauna, iš y vairių Ame
rikos miestų padėkavojimų ir pa
klausimų apie jų gimines ir kraš
tą. Labai man malonu, kad sa
vo laiškais pirmas iš Lietuvos su- 
tekiau tikras žinias, nors kaiku- 
riems Lietuvos sunams Amerikoje 
ir kad nors šiek-tiek galėjau savo 
korespondencijomis paguosti išsi
ilgusius išeivius Lietuvos. Nega
lėdamas atskirai kiekvienam laiš
ku atsakyti, atsakau visiems lai
kraštyje 1) V. P. Kaziulis iš Bos
tono klausia apie savo gimines. 
Atsakau: Tamstos giminėms apie 
Tamstą pranešiau. Giminės Dilbi- 
nėliuose visi sveiki. Eduardas 
Užkuraitis mirė. Minčaičiuose, 
Žiuriuose ir Žagarėje visi gįvi ir 
sveiki. 2) Barborai Virbickaitei 
po vyro Steponavičienei iš Batavi- 
jos, Ilk, pranešu, jog Tamstos 

motina, sesuo, brolis 
kavalai ir kiti svei- 

Jeronimo Virbicko tėvai mi- 
Danielių sodžius nesudegin- 

Juodeikiuose pastatyta nau- 
bet dar viduris neį-

L D. S. ALAI.

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių New Yorko ir New 

Jersey valstijų apskričio su
važiavimas įvyks nedėlioj 8 d. 
vasario 2 vai. po pietų Aušros 
Vartų par. svetainėj, 570 
Broome St., New Yorke. Kuo
pos siųskite kodaugiausia de
legatų, nes bus daug svarbių 
dalykų, taip-gi bus renkama 
nauja valdyba. Kuopos priva
lo laikytis pereito suvažiavi
mo nutarimų. Įgaliotiem de
legatam apskričio suvažiavi- 
man įteikite kuopų naujus su
manymus ir atsivežti kartu su 
mandatais. Delegatai malonė
site ne vėliaus suvažiuoti kaip 
ant 2 valandos po pietų.

Apskričio valdyba: 
Vice-pirm. P. J. Bayortnas. 
Raštininkė P. A AJyčtatt.

8) Jonui Raščiukui Chi-
Tėvai dar gyvi, bet ne- 
Sesuo Apolionija ir-gi 

Nomeikai, Koveckai, Mor
kai, Juodžiai ir Čepai gyvi Juo
zai Novickai serga ligonbutyje 
Kėdainių, Švilpausko Igno mirė 
pati. Kazakauskas Antanas jau 
vedė antrų pačią, pirma mirė. 
Žagarės, Joniškės, Vegerių, Kli- 
kolių, Kropiu Šakynos, Žarėnų 
ir Skaisgirio parapijos, nors labai 
nukentėjo nuo karo ir visokių gau
jų, vokiečių, kolčakų, bolševi
kų, miškų plėšikų, bet liko nors 
sodžiai neišdeginti. Labai išde
gintos parapijos man žinomos: 
Šiaulių miestas ir daug sodžių su
deginta, bažnyčia apdaužyta te
bestovi. Šipiliij bažnyčia ir mies
telis sudeginta. Kužių bažnyčia 
ir miestelis sudeginta. Labai su
degintų daug sodžių ant Ventos 
ir Dubisos krantų, kur buvo 
frontai. Daug dar yra sudegin
ta miestelių su bažnyčiomis ir so
džiais; Kauno, Vilniaus, Suval
kų ir Kuršo gubernijose. Rygos 
miestas paskutiniuose mūšiuose la
tvių su vokiečiais labai sunaikin
tas ir išdegintas. Daug žuvo ci
vilių žmonių laike mušiu. Lat
viai labai Įnirtę ant vokiečių, ba
ronai visi išbėgo iš Kuršo, jei 
kurs paliko, tai neilgai bus gyvas, 
nebent gerai bus pasislėpęs.

Tiek tuo tarpu parašiau Jums 
Lietuvos Sūnūs Amerike naujienų. 

Kun. Petras Kaščiukas.
I

Dr. J. C. Landžius.
APIE INFLUENZĄ.

III., 
giminės 
Aleksandras, 
ki. 
rė, 
tas. 
ja bažnyčia, 
taisytas, daug dar reikės pinigų. 
Laike karo mirė Žagarėje šie ku
nigai : kun. Antanas Razulevi- 
čius, kun. Adolpas Račkauskas ir 
kun. Jonas Bytautas. Žagarės pa- 
rapja per karą nešdegenta abi ba
žnyčios čielos. Per karą daug 
žmonių išmirė. Vieršių Ąpolioni- 
ja Šakinskytė ir Kruminv&a mirė 
iš vokiečių priežasties, /'pranešu 
vaikams Amerike, kad mirė se
kančios ypatos: Jonas 
Žiūriu, Pranciškus Kai 
dorių, Vilkų Paterebas. ' Stungių 
A. Rankauskas, Tarbučių Juozas 
Šidkus, Keturakis Tarbučių. 
Kriaučiūnai abudu. Minčaičių Be- 
niušis, Bertulis Veršių, Stepona
vičius Puikių, Leonora Skripky- 
čia Daukšų. Juozas Žlabys Dauk
šų. Gurskį Joną iš grafaičių pati 
nužudė, ji suimta. Dantyčią iš 
Skaisgirio parapijos, kuri prieš 
karą baigė gimnaziją Mintaujoje 
nušovė vokiečiai, ir daug kitų 
jau negyvena. 3) Bagdonui iš 
St. Charles, III., giminės Tamstos 
sveiki. Radžiūnai nesudeginti.
4) Navickui Jonui New Yorke, 
Tamstos tėvai gyvi. Žemę patįs 
pasisamdę dirba. 5) Motiejui A- 
runai iš Charles; Tamstos žmonai 
į Žubiškių sodžių, Svėdasų para
pijos nurašiau laišką apie Tamstą 

į ant klebono vardo, kad jai pra- 
6) Pečiukams Chicagoj : 

1 Jūsų tėvas ir brolis Mikolas mirė. 
I Tainogi mirė žiužnis Jonas, Juli
jonas ir motina.

7) Kasčiuškai Petrui iš Charles.

is Kaikarys 
.ik kris Bau-

Naujoji Žagarė
17 gruodžio, 1919 m.

Naujoje Žagarėje gyvuoja 
sekančios katalikiškos draugi
jos: 1) Blaivybės su 200 narių 
pirmininkas kun. P. Kaščiu
kas. 2) Jaunimo Katalikų 
“Sietynas,” 150 narių, pirmi
ninkas kun. P. Kaščiukas. 3) 
Vargų prieglauda; čia visu 
kuo aprūpinama 27 vargšai, 
kitiems pašalpa valgiu ir pini
gais duodama į miestelį. Jos 
vedėju kun. P. Kaščiukas. 4) 
Prieglauda beturčių vaikų, kur 
mokinami vaikai dviejų vie
nuolių iš Marijos 8e8erU-'mJta1 
Prieglaudos įsteigėjas ir jos, j- 
pirmininkas kun. Vincentas - - * 
Jarulaitis. 5) Šv. Juozapo 
Draugija, Žagarės darbininkų. 
Narių turi 115. Kapitalo apie 
2500 r. Įkūrė kunigai Jarulai- Tamstos žmona Leonora, - duktė

Aš manau, kad dabar reikia 
paaiškinti šiek tiek apie šitą 
ligą, kuri pereitais metais už
mušė daug žmonių. Dabar, 
šįmet ji vėl atsirado. Pra
džioj Chicagoj apsirgo apie 
14,000 žmonių. New Yorke a- 
pie 5.000 ir kituose dideliuose 
miestuose. Bostone nelabai 
daug, bet kaip apsisaugoti nuo 
jos reikia, tai kožnam vienam 
lietuviui reikia žinoti, ne tik 
dėl jo, bet ir dėl jo šeimynos 
ir vaikelių.

Šita liga prasideda nuo silp
no kūno ir persišaldymo ir šla
pių kojų. Pradeda galvą 
skaudėti ir nosis ir gerklė už
sikemša. Už 12 valandų pra
deda drebulys kratyti visų kū
ną.
Bacillus Influenza arba bak

terijos arba suprantamiau ta
riant ligos perai yra gyvūnė
liai, kurie labai mėgsta žmo
gaus kraujų. Jie randasi ore 
ir kaip pasigauna silpnų žmo
gų, tai ir kankina jį. Influ
enza tai yra uždegimas mėsų 
gerklės ir nosies, bet į trumpų 
valandų užnuodija visų kūną. 
Tada visus kaulus skauda ir 
žmogus turi ieškoti pagelbos. 
Šita liga nepaiso kokio am
žiaus žmogus, tankiausia jau
nus, bet ir senus taip-gi gul
do.

Kaip apsisaugoti nuo jos.
1. Pavalgyk gerai, bet neper

si valgyk.
Rengkis šiltai, bet ne peršil- 

tai.
3. Kojas laikyk šiltai. Ne

šiok kaliošus*
4. Jeigu nesijauti gerai, neik 

dirbti iki gydytojas patars, 
kad viskas gerai.

5. Nesirūpink labai, ba rū
pestis nepagelbės ligonių, o 
susirūpinusieji , susikrimtusie- 
ji netaip atsispiria prieš ligų.

6. Jeigu galvų ir gerklę arba 
krūtinę skauda arba karštis, 
eik pas gydytojų. Tankiai šau
kiama kada jau pervėlu.

7. Užlaikykite kambarius 
šiltai.

Šiemet šita liga nėra taip 
baisi, kaip pereitų metų, bet 
uždegimas plaučių yra didelė 
liga, žieminė liga, kur daug 
žmonių mano, kad tiktai šal
tis.

489 Broadway,

So. Boston, Mass.

L. D. S. Centro Valdybos 
laikytame metiniame susirin
kime, kuriame dalyvavo šie 
Centro valdybos nariai: Dva
siškas vadovas kun. F. Kemė
šis, kun. K. Urbonavičius, P. 
Gudas, M. Žioba, kun. P. Juš- 
kaitis, F. Viraks, J. Glineckis,
O. Jankienė, A. F. Kneižis ir 
M. Žukauskaitė vienbalsiai pa
tvirtino seimo nutarimą pirkti 
nuosavų namą. Išdirbo pienus 
ir darinko prie seimo išrinktos 
komisijos du Centro valdybos 
nariu: kun. K. Urbonavičių ir
P. Gudą.

Pienai yra šie: Senelis L. D. 
S. garbės narys p. M. Žioba sa
ko: “be pinigų namo nenu
pirksi.”

Tai-gi po ilgų svarstymų 
vienbalsiai nutarta išleisti bo
nus ant 10 metų. Bonai parsi- 
duos po $25.00 ir jų gali pirk
ti kiek kas išgali. Už įdėtus 
pinigus gaus 5 nuošimtį arba 
5c. už kiekvieną dolerį.

Bonų pardavimas prasidės 
nuo vasario 1 d. ir tęsis iki 
liepos 1 d. 1920. Nuošimčiai 
bus išmokami du sykiu į me
tus, tai yr’: Sausio ir Liepos 
mėnesyje.

Pinigai dedami į banką at
skirai nuo Centro ir Adminis
tracijos.

Tai-gi, dabar atėjo proga 
kiekvienam L. D. S. nariui ir 
“Darbininko” skaitytojui įdė
ti savo kapitalą į saugią vietą 
ir už didesnį nuošimtį negu 
moka bankose. Įdėti pinigai į 
Namo Fondą kasdien augs, nes 
nejudinamo turto kainos kas
dien kįla augštyn ir čia jokios 
rizikos nėra kad pinigai pra
žūtų.

Tai-gi visos L. D. S. kuo
pos turėtų kogreičiausia suda
ryti komitetą ir pareikalauti 
iš L. D. S. namo komisijos rei
kalingų blankij ir informacijų, 
kad pradėjus veikti.

Bonų bus išleista ant $25.- 
000.00 ir komisija gavus pini
gus tuojaus išrašys kiekvie
nam boną.

Tad į darbą visi o visi.
A. F. Kneižis,

L. D. S. Centro Sekretorius.

I

I

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. S. 39 kp. žengia 

pirmyn.
Sausio 18 d. laikė susirinki

mų L. D. S. 39 kp. Susirinki
mų atidarė naujas pirminin- 
kas su prakalba kviesdamas 
visus prie vienybės, kad tuomi 
daugiau pasidarbuoti lietuvių 
darbininkų ir mūsų tėvynės 
Lietuvos gerovei. Minėtas 
pirm, dar nesenai Bridgeporte 
gyvena. Pirmiau gyveno W. 
Lynn, Mass. ir prigulėjo prie 
L. D. S. 24 kp. Jo pirmi žing
sniai parodo, kad geras vei
kėjas. Jis savo darbštumu 
daug galės nuveikti dėl labo 
39 kp.

Išrinkta teatrališka komisi
ja, į kurių ineina p-lė Baltru- 
šaičiutė, kuri nenuilstančiai 
dirba prie L. R. Kr. Tad bro
liai ir sesers darbininkai ir 
darbininkės stokime visi iš
vien prie darbo. Mūsų broliai 
tėvyje lieja kraujų už laisvę 
Lietuvos, me snegalim su jais 
drauge kovoti, tad lai mūsų 
doleriai gausiai plaukia ant tė
vynės aukuro. Ir jei tik vie
nybėje dirbsim, tai neužilgo iš
vysime laisva ir nepirgulmin- 
gų Lietuva su jos sostine Vil
nium!

Karklas.

I

L. D. S. 1-mos kp. So. Bos
ton, laikytame metiniame susi
rinkime 25 d. sausio 1920 m. 
nutarta daug svarbių dalykų. 
Nutarta ant “Darbininko” 
namo įsteigimo pirkti bonų už 
du šimtu dol. Nutarta kiek 
galima remti Lietuvos krik
ščionius demokratus. Tam 
tikslui išrinkta komisija iš šių 
ypatų: Jonas Petrauskas ir 
p-lė Marcelė Žukauskaitė. 
Daug buvo kalbama apie L. D. 
S. Naujosios Angį. Apskr. su
važiavimų, kuris įvyks 22 va
sario, 1920, Cambridge, Mass. 
išrinko 12 atstovų.

Šie nauji nariai prisirašė: 
Jonas Seponaitis ir Dominin
kas Zabutavičius. Persikėlė iš 
6 kp. Hartford, Ct. Teklė Bla
žienė.

Federacijos Tary-

A j a u s k a s, 
lietuvių katalikų

Darbininkas.

PRANEŠIMAS.
S. Piln. Ml. Connecticut ap

skričio suvažiavimas atsibus 
15 d. vasario New Britain, Ct. 
Parapijinėj Svetainėj, 404 
Church St. Taigi pageidauja
ma, kad kodaugiausia suva
žiuotų delegatų, nes tai bus 
metinis suvažiavimas. Kaip ži
not yra renkama valdyba ant 
sekančių metų.

Taip-gi bus laimėjimas $10, 
kurios kuopos turite pardavi
nėti tikietų, malonėkite sugrą
žinti ant viršminėto suvažiavi
mo. Prasidės 1:30 po pietų.

Povilas Ivanauskas, 
Apskr. Pirm.

Trys, jei jie susivienys, ga
li išgriauti miestą (arabų prie- 

tis ir Koščiukas 1918 m. 4 d. Uriulč mirt. Sūnus Antanas Lie- žodis}.

CHICAGO, ILL.
(Iš Bridgeport)

LDS. 29-tos kp. susirinkimas 
įvyks vasario 5 d., 1920 m., 
t y. ketverge, Šv. Jurgio par. 
svet 7:30 vai. vak. Visi na
riai yna kviečiami atsialnkyti 
ant šio susirinkimo, nes yra 
daug dalykų aptarti. Taip-gi 
norintieji prisirašyti malonėki
te ateiti ant šio susirinkimo ir 
prisirašyti.

Rašt J. Andrišiūnaa.

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIAI 

ir
NAUJOS KATALIKŲ 

VIENYBĖS.
Amerikos Lietuvių R. K. 

Federacijos veikimas nepa
prastai gražiai pradėjo augti 
ir bujoti. Lietuviai katalikai 
suprato vienybės svarbą ir 
spiečiasi kolonijose Į vietinius 
centrus Katalikų Vienybes. 
Renka atstovus į Federacijos 
Tarybų. Dirba visi Tautos ir 
Bažnyčios labui.

Naujos Katalikų Vienybės 
susidarė sekančiose vietose:

Katalikų Vienybė No. 5, 
Brighton, Mass.

V. Baliukevičia, pirm.
J. Baliukevičia, vice-pirm.
B. Ajauskas, rašt.
S. Kudarauskas, fin. rašt.
S. Dirsa, kas.
Z. Savickas ir
S. Zakauskas kasos globėjai. 

Atstovas į 
bą:

19. B.
Brightono 
veikėjas.

Katalikų Vienybė No. 6, 
Homestead, Pa.

A. Tumasonis, pirm.
A. Barzdilauskas, vice-pirm. 
Jonas J. Grėbliunas, rašt.
J. Bendoravičius,rašt. pagel. 
Marė Tumasonienė, ižd. 
Vincas Kraužlys ir 
Pr. Švetkauskas iždo glob. 
Atstovas į Federacijos Ta

rybą:
20. Jonas J. Grėb

lį ū n a s, veiklus lietuvis ir 
organizatorius.

Katalikų Vienybė No. 7, 
Chicago, UI

Al. Panavas, pirm.
M. Petrošienė, vice-pirm.
Z. Jurgaičiutė, rašt. 
V. Galnaitė, fin. rašt.
M. Sodienė, ižd.
S. Nutautienė, ižd. glob. 
Kun. A. Skripka, kapel.
V. Stancikas, koresp. 

Atstovas į Federacijos Tary
bą:

21. Kun. N. Pakalnis.

Katalikų Vienybė No. 8, 
Newark, N. J.

Valdybos antrašų dar nega
vome.

Atstovas į Federacijos Tary
bą:

22. A. Masandukas, 
žymus katalikų veikėjas.

Kitų kolonijų Katalikų. Vie
nybės tegul tuojau užsiregis
truoja Federacijos Centre, pri- 
siųsdamos Katalikų Vienybių 
valdybų narių vardus ir pažy
mėdamas išrinktus į Federaci
jos Tarybą atstovus.

Federacijos Sekretorijažac, 
381 Westminster Avė,' 

Detroit, Mich. i
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Delei informacijos pranešame, 
kad misija dalyvaus sekančiose 
vietose:

(ŽILINSKAS) 
Instruktorius 

Dailės Dainavime.

LEGATU MARŠRUTAS.

7

Y

Akron, Ohio.
Chicago, III. 

prakalbos įvairiose

‘ ’• v

I F. C. ZELTING I

j jfcyto - •••/

Rei- 
o prie 
Bonai 

kuriuos bile kas
Todėl su bonų 

bet jie

■

Vasario 3 d. Hartford, Conn. 
4 d. Ansonia, Conn. 
8 d. Worcester, Mass.
12 d. Cleveland, Ohio.
13 d. Detroit, Mich. 
13 d.
15-20

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

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

SUEIKITE.
L. R. K. A. 21 kp. val-

Apart to
dienose atsibūva įvairiose koloni
jose. Kalba įvairus kalbėtojai 
veikėjai.

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

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

Boston Mass.
Gerbiamieji:—

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

Su pagarba,
(Parašas) A Prosas, Direktorius,

” Julius B. Kaupas, Sekretorius.

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

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TRBMONT BT„ BOSTON, MAflB.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE teiti ne sganta svetainė ir tuoj 
bus surengtas vakaras. -

21 kp. pirm. J. A ŽardeckSe.
PITTSTON, PA

Pradėta “Drive” Lietuvos 
pardavimo.

Sausio 25 d. vakare bažny
tinėje svetainėje atsibuvo pra
kalbos, su tikslu pradėti užina- 
šinėjimą Lietuvos Paskolos bo
nų.

Kalbėtojai buvo pakviesti p.
K. Česnulis ir Lietuvos armijos 
pulkininkas Perry, iš Wash- 
ington.

Abu kalbėtojai, lietuvių ir 
anglį} kalbose aiškino dabarti
nį Lietuvos sunkų padėjimą ir 
reikalingumą Lietuvai pasko
los.

Po prakalbų, kada prasidėjo 
Lietuvos bonų užrašinėjimas, 
p. Česnulis ragino pirkti kuo- 
daugiausią kanuolių (bonų po 
$500.00) kad išvyti lenkus iš 
Vilniaus. Bet ant nelaimės 
Pittstoniečiai nė vienos kanuo- 
lės prieš lenkus neišstatė, gal 
būt dėlto kad Vilnius nėra jo
kia tvirtovė: šlėktas galima 
kulkomis iš Vilniaus ir visos 
Lietuvos išginti. Kulkų (bo
nai po $100 ir $50) užrašyta 
gana daug; pradžia gera pa
daryta, nors “drive” pradėta 
nepatogiame laike, t. y. prieš 
pėdės.

Pittstonui su apielinkėmis y- 
ra nustatyta du milijonai auk
sinų, t. y. $50.000, tai neper- 
daugiausia dėl tokio lietuvių 
didelio skaitliaus.

Stoties komitetas sako, da
rys viską kas tik reikalinga, 
kad tik quotą išpildyti. Subs- 
kribciji} rinkėjai naktimis ne
miegos ir tiems neduos miego, 
kurie bandys slekeriais būti.. 
Tegul nė vienas lietuvis neban
do išsisukti nepirkęs bono. Ne 
laikas slekeriauti kuomet Lie
tuva šaukia pagelbos.

A. G.

me pasidarbavus. Pereituoju 
metu buvo rengta vakarienės, 
baliai, teatrai, prakalbos ir 
kitoki gražūs darbeliai. Pa
starasis surengtas bazaras bu
vo vienu iš stambesnių mūsų 
kuopos pasidarbavimų, kadan
gi jį rengiant iš mūsų kuopos 
darbavosi net apie 30 mote
rių sąjungiečių. Bazaro laiku 
mūsų kuopos skyrius surinko 
suvirs $840.00. Tai graži su
ma! Mūsų kuopoje yra gabių 
moterių ir merginų ir visos 
gražiai neužsivydėdamos dar
buojasi.

Ateinantiems metams tapo 
perinkta kuopos valdyba, ku
rion inėjo sekančios veikėjos: 
Pirmininkė—S. Subatienė, vi- 
ce-pirmininkė—K. širvydienė, 
prot. sekretorė—J. Rudokiutė, 
fin. raštininkė—P. Giliutė, iž
dininkė—A. Karvelienė, iždo 
globėjos: E. Dabravolskienė ir 
p-ni Paltarokienė. Maršalka 
— M. Žemantauskiutė. Kores
pondentė—p-lė Abraičiutė. Ji 
rašys į mūsų organą “Moterų 
Dirvą.” Linkėtina visai val
dybai gražiai ir nuosekliai a- 
teityje darbuotis.

Nutarta ateityje rengti pra
kalbas ir diskusijas, kuriose 
dalyvauja mūsų pačių narės 
sąjungietės ir lavinasi visokių 
svarbių klausimi} bei iškalbu
mo. Dabar rengiasi pastatyti 
ant scenos teatrą “Živilė,” ku
ris bus lošta po Velykų.

Vasario 1 d. atsibus metinis 
susirinkimas R. K. R. Draugi
jos, kurin visos narės meldžia
mos nepamiršti apsilankyti. 
Susirinkimas atsibus P. Š. Ap
reiškimo salėje.

U
S Taip-gi specialistas balso 
$ lavinime.

! Delei sutarčių kreipki
tės šiuo adresu:

Kambariai 326-7
W Huntington Chambers 
i* 30 Huntington Avė., 
į B O S T O N, MASS.

C Tel. Back Bay 6015-J.

AKRON, OHIO.
Sausio 25 d. buvo “Rūtos” 

Banko Direktorių susirinki
mas. Į valdybą ant 1920 metų 
likos išrinktais: Pirm. J. No
reika, vice-pirm. S. Rodavi- 
čia, sekretorių Adolfas Palec
kis.

“Rūtos” Bankas iki šiolei 
buvo ir yra valdomas per Lie
tuvius direktorius ir pasek
mingai varo biznį. “Rūtos” 
Bankas dar nėra dviejų metų 
senumo, o jo Šeras yra vertas 
$110.00, pereitą metą buvo ver
tas tik $100.00, reiškia šėrai 
pakilo ant $10.00; dauguma 
gailisi kad nepirko prieš paki
limą. Reiškia ir lietuviai mo
ka biznį varyti.

Rūtos bankas moka 5 nuo
šimtį nuo padėtų pinigų.

Nekurie Akrono šiaudiniai 
katalikai prisižiūrėję bolševi
kams pradeda tarpe savęs ne
sugyventi. Jau kelios poros 
padavė teismui atsiskyrimą 
(divors). Nekurie katalikai 
kartu blevyzgoja su bolševi
kais ant Dievo, ant kunigo, ko
mitetų; pramano nebūtus daik
tus, bažnyčion nevaikščioja, 
mišių neklauso, ot sau taip gy
vena, bet jei liga, mirimas tuo
kart tik šaukiasi pas lietuvį 
kunigą. Žinoma ne visi tokie 
bet jų yra daug.

L. D. S. 64 kuopa visai susi
rinkimų nebūna nei mėnesinių 
niekas neišrenka nuo narių. 
Kur toji valdyba, gal iš Ak
rono išsikraustė! Juk mes e- 
sam visi darbininkai ir savo 
reikalus turim žiūrėti daugiau, 
negu kas kitas. Kada kokia bė
da ar nelaimė prispaudžia, 
tada tik šaukiam, o kada vis
kas gerai, tada miegam. Kada 
katalikai darbininkai prabus.
• Šiose dienose buvusis karei
vis A. A. Tadas Kanišauskas, 
nesenai apvažiavęs iš Forest 
City, Pa. ūmai pasimirė. At
rodė ant gero vaikino. Daug 
iš jo tikėjomės mes katalikai, 
gyvenanti Akrone. Lai jam bū
na lengva šios šalies žemelė.

Maudis.

EASTON, PA.
A. f A.

Sausio 24 d. atsibuvo laido
tuvės Vincento Šimkaus 26 m. 
amžiaus. Bedirbdamas dirb
tuvėj sušilo o išėjęs ant gatvės 
atšalo, gavęs plaučių uždegimą 
po 8 d. sunkios ligos persisky
rė su šiuomi pasauliu.

Sausio 24 d. buvo prirengtos 
velionio vestuvės su p-le Vero
nika Andrikaičiutė, vargšas, 
dar rengėsi į naują gyvenimą, 
bet netikėtai mirtis sutiko ir 
nuvarė į šaltus kapus.

Prigulėjo prie S. L. R. K. A. 
93 kp. Paskutinį patarnavi
mą atidavė minėtos kuopos na
riai dalyvaudami laidotuvėse. 
Klebonas kun. V. Matulaitis 
atlaikė už mirusį gedulingas 
pamaldas ir pasakė gražų pa
mokslą. Po to tapo nulydėtas 
į kapus. Nepatogus oras su
laikė daugelį nuo palydėjimo.

A Ūsas.

S.
dybos ir vakaro rengimo komi
sijos susirinkimas bus seredoj 
4 vasario Bažnytinėj Svetai
nėj 7:30 vai. vakare. Visi prie 
to' priklausanti turi btūinai a-

BROOKLYN, N. Y.
Iš L. R. K. M. Sąjungos 29 

kuopos veikimų.
Sausio 21 mūsų 29-ta kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame paaiškėjo, jogei mfi-

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

Prot. 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 kLkvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. 71 ston, 
Mass.

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

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per 

| LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ 
| YRA IŠMOKAMI.
£ Šiomis dienomis gavome sekantį laiškų iš 
A Lietuvos kuris parodo, kad pinigai Lietuvon nu- 
X eina.

LIETUVOS LAISVES PASKOLA 
Delei Vienybės.

Visoms srovėms Lietuvos poli
tikos pamatu yra vienui vienas ir 
visoms tinkamas obalsis, būtent 
laisva, nepriklausoma, demokra
tinga Lietuvos respublika.

Laisva — tai reiškia tokia val
dymo forma, prie kurios kiekvie
nam Lietuvos piliečiui (tei) butų 
suteikta pilnoji laisvė sąžinės, žo
džio, spaudos, susirinkimų, eko
nominio apsigynimo, etc.

Nepriklausoma — tai tokia Re
spublika, kuri ne tik politiniai, 
bet ir ekonominiai ūkio srityje ne
būtų prigulminga nuo kitų valsti
jų ir kaipo viena iš pasaulinių val
stybių įneitų į tautų sąrišj.

Demokratinga — tai reiškia to
kia valstybė, kurios patįs žmonės 
per savo atstovus demokratingu 
budu (visuotinu, lygiu, slaptu, 
betarpiu ir prisilankant proporci- 
onalės rinkimų teisės) išrinktus 
visą valstybę valdytų, uždėdami 
tai darydami visas valstybės iš
laidas. Tautinioms mažumoms 
tuo būt užtikrinta teisė jų vietos 
reikahi apgynimui. Pagaliaus, Lie
tuvoj tur būt respublika, o ne kon- 
stitucijinė ar kitokia monarerija, 
netinkanti valstybės valdymui.

Tokios Lietuvos rods trokšta ir 
nor visos Lietuvos srovės. Jeigu 
kur kaip kada ir pasakoma, jog 
Lietuva tur būt krikščioniška res
publiką, ar kaip kitaip, tik be
reikalingas užsivarinėjimas, nes to- 
kių pasaulis visai nei žinoti neži
no*) Politinės svajonės apie pa
kvietimą Lietuvos karaliumi Ura
cho ar kokio ten kito pono buvo 
tik laikinas užsivarimas kai-kurių 
praktikos politikų, kurie tuomi 
norėjo atsiginti nuo peršamų kitų 
karalių.

Šiuo momentu šio obalsio, kur
sai privalo būti visiems lygiai 
brangus, įvykinimui daroma Lie
tuvos Laisvės paskola Amerikoje. 
Rods visos srovės, ar tai krikščio- 
nis-demokratai, ar sandariečiai, 
ar tautininkai ar pagaliaus socia
listai (social-demokratai) turėtų 
neišsižadėti nuo tos paskolos, jei
gu ji tikrai veda prie šio obalsio 
įvykdinimo. Tuo tarpu prie šio 
bendro darbo ikišiol srovės negali 
ir nepajėgia susitaikinti. Pavyz
džiui Detroite susivaržė katalikai 
su tautininkais, berišdami klausi
mą, kas iš paskolos komitetų ve
dėjų prie kokių žmonių gali kreip
tis. Katalikai užreiškę: kas ne
kalba poterių, nebeina į bažny
čią, neužlaiko pasninkų, nesivar
žo krikščioniškos doros įsakymais, 
kas nekenčia katalikų bažnyčios, 
kas tiki į kunigų parsidavimą len
kams, žodžiu sakant: kas laisvai 
(!) mano ir laisvai daro (?!) — 
tai yra be abejo jūsų žmogus.” 
Tautininkai atsako vėl kitaip ir 
žmonės negali nei kaip susitarti,

Red. prierašas, šis Lietuvos Mi
sijos pranešimas negali eiti be ke- 
lių pastabų. Pranešimų rašėjas, 
matyt, pamiršo, jog “Lietuvos 
Misija absoliučiai negali ir nenori 
kištis į Amerikos srovinius ar par- 
tijinius kivirčius.” Tas pasiža
dėjimas, matyt, padarytas tik 
taip sau, dėl politikos. Viršuje 
indėtame pranešime nurodinėjama 
į “bereikalingus užsivarymus. ” 
Misija tenebando savo pranešimuo
se ar atsišaukimuose kritikuoti 
partijų programus. Tai bus tik be
reikalingas užsivarvmas. ’ ’ Dar 
blogiau padaryta su tariamu Det
roito katalikų užreiškimu. Tas 
verčia ir mus šį-tą užrekorduoti. 
Bostono “nuteriotų draugų komi
teto” laisvieji nariai varėsi prie, 
to, kad tas komitetas varytų bonų 
platinimo darbą. Kada to komi
teto viename susirinkime nurody
ta, kad reikėtų specijalį komite
tą steigti, tai vienas sandarietis 
užreiškė, kad jei misija “nuterio- 
<am kom. neduotų ingaliojimo, tai 
tegu ji eina su bonais į peklą. Ki
tas laisvasis kitame to komiteto 
susirinkime katalikus išvadino 
“šanavabičiais” už tai, kad kata
likų vienybė šaukė masmitingą ir 
įsteigė bonų platinimo stotį.

Kad misijos raštai, atsišauki
mai, pranešimai rastų prideramą 
vietą krikščionių demokratų laik
raščiuose, tai lai jie būna liuosi 
nuo “bereikalingų užsivarymų.” 
Bet svarbiausia reikia atsižvelgti į 
tai, kiek tai žalos padaroma bo
nų pardavimo kampanijai, kuo- . 
met tų “bereikalingų užsivarinė- 
jimų” inpinama į oficialius misi- 

! jos pranešimus.

nors delei paskolos gal būti svei
kiausia, kad kiekviena grupė ei
tų veikiau kad ir prie kitos pakrai
pos žmonių, kad pareiškus veiki
mo vienodumą taip svarbiame po
litiniame darbe. Svarbu yra, 
kiek pinigų bus surinkta, o ne 
kokios srovės žmonių surinkta.

Lietuvos Paskola ir žydai.
Žydai užjaučia Lietuvai ir kiek 

jie gali, tiek remia Lietuvos lais
vės paskolą. Jau buvo atsitiki
mai, kad žydai dasižinoję apie pa
skolą, jau kreipėsi į misiją rei
kalaudami bonų. Žinoma, toki 
jų prašymai noriai išpildomi. Ir 
kolonijose, kur yra žydų, ypač 
iš Lietuvos paeinančių, lietuviai 
privalėtų padaryti su jais pažintis 
ir kiek galint siutinti ir pardavi
nėti jiems bonus.

Bonų klausimas.
Iš įvairių vietų gauname laiš

kus, kuriuose užklausiama, kada 
bus gi bonai. Kiti vėl nurodo, 
kad kuomet bus bonai, kuomet 
lietuviai juos matys, tuomet bus 
lengviau varyti agitaciją ir apskri
tai tuomet žmonės greičiau pirks 
bonus.

Į tai turime pasakyti, kad dar 
bonai nėra atspauzdinti, bet jie 
jau spaudoje ir neužilgo bus ats
pausdinti. Nereikėtų tik užmir
šti, kad bonų atspausdinimas, tai 
netaip jau lengvas darbas, 
kia gero ir gražaus darbo, 
to ir stiprios kontrolės, 
tai ne plakatai, 
gali padaryti, 
spausdinimu užsivilko, 
jau darbe ir iki 1 birželio bus ats
pausdinti ir bus pradėti siuntinėti
Kolonija.

Ansonia, ęonn. 
Amsterdam, N. Y. 
Athol, Mass. 
Akron, Ohio. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Bridgeport, Conn. 
Bridgeport, Conn. 
Brighton, Mass. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
So. Boston, Mass. 
Braddock, Penn. 
Chicago, III. 
Chicago, III.
Chicago, III. (Ap. Dievo par.) 
Chicago, III. (Town of Lake) 
Chicago, III.
Chicago, III. (Aušr. Vartų) 
Chicago, 111.
Chicago, III. (North Side) 
Chicago, III. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cambridge, Mass. 
Cicero, BĮ. 
Columbus, Ohio. 
Detroit, Mich. 
Elizabeth, N. J. 
Easton, Pa. 
Frackville, Penn. 
Gardner, Mass. 
Grand Rapids, Mich. 
Hartford, Conn. 
Haverhill, Mass. 
Harrison, N. J. 
Jersev City, N. J. 
Kingston, Penn. 
Kenocha, Wis. 
Long įsi and City, N. Y. 
Lowell, Mass. 
Lewiston, Me. 
Lawrence, Mass. 
Lincoln, N. H. 
Mancrester, N. H. 
Montello, Mass. 
Miners Mills, Pa. 
Melrose Park, Hl. 
New Britain, Conn. 
Newark, N. J. 
Norwood, Mass. 
Northampton, Mass. 
New Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Paterson, N. J. 
Pittston, Pa. 
Rochester, N. Y. 
Roseland, UI. 
Racine, Wis. 
Siouz City, lova. 
Scranton, Pa. 
Springfield, Mass. 
Seattle, Wash. 
Torrington, Conn. 
Trenton, N. J. 
Tilden, Hl. 
Tarriffville, Conn. 
Thomsonville, Conn. 
Thomsonville, Conn. 
Utiea, N. Y. 
Worcester, Mass. 
Westfie1d, Mass. 
Westfield, Mass. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Waterbury, Conn.

pilnai ir bus gdtavi bonus užsimo
kėjusiems.

Lietuvos Misija yra padalinus: 
savo ofiso darbą į šiuos tris sky
rius:
1. Lietuvos Laisvės paskola,
2. Lietuvos Militarė Misija,
3. Lietuvos Šelpimo Skyrius.

Letuvos laisvės paskolos sky
rius rūpinasi visais reikalais de
lei užtraukimo nuo Amerikoje gy
venančių lietuvių ir organizacijų 
paskolos ant 15 metų ant 5 mili
jonų dolerių.

Lietuvos Militarė Misija vado
vaujant majorui P. Žadeikiui, rū
pinasi : įgyti viską, kas Lietuvos 
komisijai yra reikalinga, o la
biausia paraginimu laisvanorių, 
kurie tiktų stoti Lietuvos kariuo
menėn.

Lietuvos šelpimo skyrius tarpi
ninkauja tarp Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos priimant laiškus, siun
tinius, pinigus pasiuntimui Lie
tuvon, lygiai apsiima parsiųsti 
Lietuvos vyriausybei Įvairioms or
ganizacijoms, partijoms surink
tus Amerikoje aukas ar kitus siun
tinius.

Prie Lietuvos Misijos yra įtai
syta bendra raštinė, knygvedyba 
arba buchalterija ir informacijų 
skyrius. Raštinei užveizdėtoja 
yra p-lė Marijona Kižutė, jos pa
dėjėja p-lė Marijona Radzevičiūtė 
ir raštininke p-lė Pranė Venckaitė. 

Vyriausiu buchalterijos vedėju 
yra p. Juozas Šaliunas, jo padė
jėjais p. Pr. Jakaitis ir p-lė Alena 
Alyčiutė.

Informacijų būro vedėju yra p.
Raštninko Pavardė 

A. Gudžiūnas, 
J. Euksis, 
J. Gailiunas,
M. Kerbelis, 
J. Alytas, 
J. Pautienius,
E. Baltušytė, 
A. Sapiega, 
Anicetas Bauzinskas, 
P. Norkus, 
J. Tumasonis, 
A. Navikas, 
M. Vitartas, 
P. Baltutis (visų Kom Sek.) 
A. Garuckas,
J. Macas, 
M. Panavas, 
Draugas,

Simanavičius, 
Valančius 
Sloksnaitis 
En ceris

K. A. Karpavičius 
Mrs. Ona Mihelich 
Z. Tamošiūnas
J. Gribauskas 
Mrs. L. Masokienė
K. Gervilis 

Zailskas
J. Skirmantis 

Bankieta
M. Stakenas 
D. Greieaitis 
J. Labeckis

Vencius 
K. Mečionis 
Skarolis 
Sodeika

S. Gedeikis 
J. Šidlauskas
N. Radzavičius 
P. Jasiunas
J. A. Kriviutė
K. Mickunas 
J. Žukauskas 
D. Kiela 
P. Dovidas 
R. Strzyneckis 
Jieva Kazlauskiutė 
Rapainis 
J. Jurenienė 
A. Subačius 
A. Gudaitis 
Ona Unguraitė 
Pranė Venckaitė 
Kun. J. Miliauskas 
A. Žiemis 
J. Ramanauskas 
M. Kasparaitis 
J. Biliūnas

Kumpikis 
Griškonis 
Kalvaitis 
Ori gailiunas

K. 
P. 
A. 
A.
J. Bačalis
J. Machis
J. Leonavičius 
V. Banis
J. Makoveckas 
Kun. P. Vanagas
J. Baltramaitis 
P. Samukvičius
K. Adomaitis
J. Stulgaitis 
V. Stankevičius

P. Norkus, kuriam pavesta pri- 
veizėjimas visų talpinamų nuo var
do Lietuvos Misijos raštų, parū
pinamas kalbėtojų ir nustatymas 
maršruto prakalboms. Be to prie 
Lietuvos Misijos yra ekzekutyvi 
dalis, kurios vedėju yra p. Matu
laitis.

Rašydami raštinėn ir norėdami 
greitai gauti atsakymą, galinta 
nurodyti priešakyje laiško skyrių, 
į kurį kreipiamasi, tuomet bus 
greičiau reikalas atlktas. Bet šis 
tai ne būtinas rekalavimas.

Agitacjos klausimas.
Veik visos kolonijos didesnės ar 

mažesnės reikalauja, kad pas 
juos atsilankytų Misija. To iš
pildyti jokiu budu negalima. Vi
so yra apie 300 kolonijų, tai im
tų ilgas laikas visas apvažinėti. 
Todėl atleis mažesnės kolonijos jei 
pas juos misija neatsilankys.

Visur, kas tik kalbėtojų pa
reikalaus, mes pasistengsime juos 
kolonijoms parūpinti. Iš kitos 
pusės mes nuoširdžiai kviečiame 
visų veikėjų galinčių ir mokančių 
prakalbėles pasakyti atsikreipti į 
misiją pasiūlant savo pasidarbavi
mą. Juk visi turime intempti pa
jėgas.

Visur stotyse veikėjai kodau- 
giausiai agituokite, sakykite prie 
kiekvienos progos prakalbėles, a- 
gituokite kaip galite ir kaip mo
kate kiekvienas prakalbininku. 
Trumpų dviejų prakalbėlių teks
tas išsiuntinėtas visoms stotims.

Rengkite kalbėtojams maršru
tus. Stoties su stočia susižinoji
mui paskelbiame iki šiol susitvė
rusių stočių antrašus.
Adresas

95 Liberty St.
10 Sivan St.
48 Exchange St.
130 Wooster St.
539 Columbia Avė.
708 W. Fayette St.
185 R. R. Avė.
341 Myrtle Avė. 
50 Wexford St.

Grand St. 
Grand St.
W. Broadvvay 
"VVashington Avė.
S. Halsted St. 
Auburn. Avė. 
Canalport Avė. 
W. 47-th St. 
W. 46-th St. 
W. 23rd St. 
S. Halsted St.

120
456
242
937
3261 
3230
1962
1902
1800
2344
3252
2033 St. Paul Avė.
4403 S. Mozart Avė.
7909 Superior Avė.
5514 St. Clair Avė.
99 Moore St.
1331 S. 49th St.
1823 S. 7-th St.
206 Cardoni St.
228 First St. 
1342 Pine St.
P. O. Bos 326
49 Limerick St. 
1534 Quarry Avė.
194 Ward St.
38 Wilson St.
326 John St.
45 Colget St.
234 Slocum St.
39 N. Edvard St.
281 Jackson Avė.
P. O. Bos 693.
P. O. Bos 280.
53 Brook St.
P. O. Bos 292.
141 Manchester St.
3 Ridge St.
6 W. Sreridan St.
A. P. O. 1312.
262 Fairview St.
31 Warwick St.
20 Austin St.
73 Main St Florence, Mass. 
Silver Creek, Pa.
241 Federal St.
74 Lafayette St.
64 Church St.
577 Hudson Avė. 
10722 Prairie Avė.
1204 Bluff Avė.
210 College Avė. 
2330 Fifth Avė.
27 Hebron St.
81 N. Washington St.
89 Washington Avė. 
727 William St.
Tilden, UI.
Bos 88.
20 Whitworth St.
51 Pleaant St
425 Lafayette St
45 Millbury St
12 Casimer St
119 P. O. Bos
140 S. Meade St
756 Bank St



&

DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. SVARBUS PRANEŠIMAS.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Paieškau savo brolio Baltraus 
Markūno, paeina iš Kauno rėdy
bos, Ukmergės apskričio, Vep
rių parapijos, Kunigiškių kaimo. 
Jis pirmiau gyveno kur apie Bos
toną o dabar nežinau kur randasi 
Jis pats ar kas ki|as meldžiu atsi
šaukti, nes turiu svarbių reika
lų šiuo adresu:

Stanslovas Markūnas,
135 Grave St., 

Milwaukee, Wis.

Moterų susirinkimas.

Mot. Sų-gos 13-tos kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks 3 d. 
vasario 7:30 vai. vakare. Yra 
labai svarbus, todelei visos na
rės malonėkite atsilankyti ir 
naujų atsiveskite prisirašyti.

Pirm. O. Jankienė.

Kas iš lietuvių užsiima knygų par
davinėjimu, — pirk knygų už 50c.. 
o parduok už $1.50. Noriu padaryt 
dideli išpardavimą. Vieną knygą dėl 
pamatymo prisiųsiu už $1.00 ir at
sakymą rašyk šiandien.

G. A. BARONAS
6110 Utica Avė., N. E. Cleveland, O.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

I

DR. F. MATULAITISPIRK BONUS—BUS NAMAS. Antrašas:
PIRK BONUS—BUS NAMAS.

I

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

DAKTARAS MORONEY

Milžiniškos prakalbos bus 
seredoj, vasario 4 d. 7:30 vai. 
vakare Pobažnytineje Salėje, 
Fifth St. Kalbės gerb. kun. J. 
Laukaitis.

I 
!

m

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

Paieškau savo tėvo Jono Urbo
navičiaus, paeina iš Pilviškių, Su
valkų rėd. Jis pats ar kas žino 
apie jį meldžiu pranešti man. Aš 
noriu žinoti ar mano tėvelis gy-

vas ar ne! Praneškite šiuo ad
resu:

Estera Urbanavičaitė,
No. 21 Mickevičiaus gatvė, 

Kaunas, Lietuva.

Savininkas važiuoja į

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 jx> pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

bril

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

Worcester, Mass.

“Perkūnas”

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

ARGIL SPECIAL

T*i So

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima itiiUitti ir lietuviukai 

Ofiso valandos:
Ryt aš iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boeton.
■■■■■■■■■■■■■■■a

I LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

ĮDOMUS VAKARAS 
VASARIO 8 D. Š. M. 

Rengia L. D. S. 1 kuopa.
Tų vakarų. Cambridgiaus 

šv. Stepono Draugijos lošė
jai pastatys veikalų: “Šv. 
Cecilijos Gyvenimas.” Pri- 
sirengkite gerai kad galėtu
mėte ateiti ir pamatyti. Virš 
minėtos draugijos lošėjai tų 
veikalų pastatė atkartotinai 
visse apylinkių kolonijose, 
ir visuomet buvo pilnutėlės 
salės žiūrėtojų. L. D. S. 1 
kp. norėdama pasitarnauti 
savo koolnijos lietuviams 
užkvietė lošėjus ir dabar 
kiekvienas turės geriausių 
progų pamatyti.

Rengėjai.

E X T R A.
Šv. Jono Evangelisto Dr-jos 

nepaprastas mitingas bus šian
die 2 vasario 7:00 vai. vakare 
dėl mirusio draugės Emilijos 
Blažienės. Tat visi nariai ir 
narės malonėkit sueiti į pobaž- 
nvtinę svetainę.

Rašt. J. Glineckis.

Repeticijos veikalo “Mir- 
gos” bus 4 d. vasario, seredo- 
je 7:30 vai. vakare. Gerb. ar
tistai būkit malonūs visi pri
būti nes su šiuo veikalu turė
sime važiuoti sukatoje 7 d. va
sario į Montello. Mass. o 8 d. 
vas. į Norvvood, Mass.

Bendros Kotu. Koresp.

S i

PRAKALBOS.
Tautos Fondo 11 skyriaus 

buvo prakalbos 27 d. sausio 
pobažnytinėj svetainėj. Vedė
jas buvo A. Kneižis ir apibrie- 
žė keletu žodžių apie Lietuvos 
reikalus. Po jo kalbėjo vieti
nis klebonas gerb. kun. Urba
navičius. Pagalios kalbėjo 
gerb. svetys iš Lietuvos kun. 
Laukaitis. Jis aiškino apie 
Lietuvos valstybės kūrimusi ir 
labai gražiai išpasakojo. Pub
likos mažai tebuvo, nes tas va
karas buvo šaltas ir šlapias.

Buvo renkamos aukos.
Kun. K. Urbanavičius $10.00 
J. Mačiulaitis ..................... 5.00
V. Šapamienė .................... 5.00

Po $2.00: A. Zaleskis, M. 
Giedraitaitė ir U. Pauliukaitė.

Po $1.00: J. Tuleikis, J. Ma
tulevičius, S. Noreika, O. Siau- 
rienė, M. Raulesionis, J. Mar
kevičius, J. Valentienė, M. Kil- 
moniutė, A. Strakauskienė.

Pranas Gudas (Lietuvos bo- 
nu) $100.00.

Skyriaus Sekretorius.

Sis paieškojimų ir reikalavi
mų skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažų atlyginimų.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dykų, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 31 
sykius $1.50.

Aš Antanas Kubilius paieškau 
savo sūnaus Antano Kubiliaus 
(kriaueiaus). Pirmiau gyveno An
sonia, Conn. paskui išvažiavo į 
Newarką. Dirbo prie kriaučių. 
Jau bus du metai aš apie jį nieko 
nežinau. Kas žinote kur jisai 
gyvena meldžiu pranešti ant šio 
adreso: Busiu labai dėkingas.

Antanas Kubilius,
51 Factory St., 

Ansonia, Conn.

Paieškau savo dėdės Stanislo
vo Kairio iš Lietuvos paeina Mig- 
doliškių kaimo, Biržių parapijos, 
Panevėžio apskričio.* Apie 15 me
tų atgal gyveno Boston, Mass. da
bar nežinau kur yra. Prašau at
sišaukti ant žemiau padėto adreso : 

Jonas Kairis,
47 Madison Avė., 

Pittsfield, Mass.

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

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po Lietuvą, da
bar rengiame kitą laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie mūsų in
formacijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan pri
statyti ne vėliaus Vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

120 Tremont St., Boston, Mass.
a+a a+a. A*

Paieškau Paslostos, Patatalie- 
čių kaimo, Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, Vabalninku pa-Į 
rapijos. Aš gavau nuo savo sesu- ■ 
tės laišką iš Lietuvos. Jį man ra- i 
šo apie jo žmoną ir sūnų. Jo žmo- Į 
na nori žinoti gyvas ar miręs. Ma
lonėkite atsišaukti pats ar kas ki
tas šiuo adresu:

Emily Gaidimovicz,
25 Bonney St.,

Montello, Mass.

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 
JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

Kazimieras Najus su savo mo- 
teria Kieblaite paieškau savo se
sers Kazimieros Kieblaitės po vy
ru Juškienės. Paeina iš Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, Kal
tinėnų parapijos, Sližių kaimo. 
Metai laiko gyveno Racine, Wis. 
Ji pati ar kas kitas praneškite 
šiuo adresu:

Kazimieras Najus,
33 Maple St., 

Ansonia, Conn..

Paieškau Ulesaus Šimkaus. Jis 
paeina iš Kauno rėd., Raseinių pa
vieto, Žalgiriu dvaro. Pirmiau 
gyveno Bostone o dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešt man, nes turiu labai svar
bų reikalą.

F. Gavinaitis, 
1224 So. 49-th Avė.

Cicero, III.

Išeina kiekvienų mėnesį. Leidžia garsi 
“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūnų” 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

PRENUMERATOS KAINA:
Metams $1.50; pusmečiui 85 centai; 

Pavienis numeris 15 centų 
“Perkūno” Bendroves Šeras $10.

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ., 

DETROIT, MICH.

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 MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

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

OFISAS: .
332 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

TeL S. B. 253-M.

Fs-
Įte

Paieškau savo brolio Jono Za- 
balavičiaus paeina iš Suvalkų rė- 
dybos, Vilkaviškio apskr., Vir
balio parapijos, kaimo Navadolės. 
Jis pabėgo, su vedusia motere iš 
Greenfield 1919 metais, 15 dieną 
vasario. Dabar nežinau kur jis 
randasi. Aš gavau kelis laiškus 
iš Lietuvos jo pati gyva ir mer
gaitės abi gyvos ir tėveliai gyvi, 
tik nėrė kam žemę dirbti. Jo mo
teris prašo grįžt atgal į tėvynę. 
Jis pats ar kas apie jį žino malo
nėkite man pranešt šiuo adresu:

Magdelena Uždavinienė,
36 Washington St., 

Greenfield, Mass.

Paieškau savo pažįstamų Vait
kų Jono ir Izidoriaus ir Jurgio Sa
baliausko. Prieš karę visi trys 
gyveno BrOoklyne. Dabar neži
nau kur. Jei kas žino apie juos, 
arba patys malonėsite atsišaukti 
ant šio antrašo:

Mykolas Venckeviče,
2909 Marvin Avė. 

Scranton, Pa.

Paieškojimas iš Lietuvos. Aš 
Stanislovas Remenčius ieškau bro
lių ir sesers Kazimiero ir Kastanti- 
no. Jie pirmiaus gyveno Clinton, 
Avė. (miestas nepažymėtas) Bėg
dama iš Lietuvos pamečiau jų ad
resą.

Brolis Antanas ir sesuo Mari
jona pirmiau gyveno Chicagoje. 
Mano adresas:
Stanislovas Remenčius,

Staneija Enakievo, 
Ekaterinoslavskoj gub.

Petrovskij zavod, 
Domencec. Rabočij, 

No. 10291

Ištiesk pašalpos ranką! AR 
Saviškiams Lietuvoje. ŽINAI

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę 
Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir ke
liai persiuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvienų dole
rį per mus pasiųstų išmokame Lietuvoje

25 AUKSINUS.
Kurie siunčia $50 ar daugiaus tai tiems Lietuvoje išmokame

30 AUKSINŲ
už kiekvienų dolerį.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti 

nueina Lietuvon ir yra išmokami į vienų mėnesį laiko.
Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto ad

reso. Jei nori tai gali pinigus mums prisiųsti priduodant aiškiai sura
šytų savo adresų ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsi
me.

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

Pirmos rūšies bučeris, kelioli
ka metų darbuojuos prie mėsos ir 
visų produktų. Kalbu 4 kalbo
mis. Esu dirbęs kooperativiškose 
krautuvėse už vedėją. Teisingas, 
blaivus, darbštus. Kam reikalin
gas toks vyrukas, malonės atsi
liept pas:

Ben Jakutis,
110 Willow St., 

Cambridge, Mass.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Ieškau šilto, švaraus kamba
rio pas gerus žmones ant Broad- 
way arba apielinkėje So. Bostone.

Kur rastūsi arba kas žino tokį 
meldžiu man pranešti ypatiškai 
arba laišku.

Antanas Armanavičius,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

1

Lietuvų Prekybos Bendrovei, 
Boston, Mass.

šiuomi įgalioj ame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Ame
rikoje rinkti prenumertą “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. 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.

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.

UŽSIRAŠYK LIETUVO S LAIKRAŠTĮ 
“KARIŠKIŲ 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. 487

Kaunas.

t
TT

Parsiduoda kriaučių šapa. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, biznis Į 
išdirbtas.
Lietuvą. Atsišaukite tuojaus.

• V. Rusteika,
1182 Washington St., 

Norvood, Mass.

Egzaminacija DYK AI
!
1
I
!

! 
I

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir teisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo. ateikite aš išegzaminuoslu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje Ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
torą. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santlpiškus elektrikos ir Medicinos įtai
gus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraują, seiles Ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

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

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne-
l 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 lkišiol niekas negelbėjo', ateik aš suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutaupįst laiką, pinigus ir panaikinsi kančia*. Jeigu 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

puvo,
; ; žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi 
i 
i 
i! 
i! 
i! 
i!
i!

BeD Pbone Dicktasen 3895 K

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brrad Sl, PHaddpfa, Pi.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgai. 
Ofiso Valandas;

Nm9 rito (U S po pista 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

Nidalanfa iki 4 sspite.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga sulaiką plinka tllnki- 

prašalina pleiskana*, niežėjimą 
odos talvoa, aušina pianinu priduoda 
aaa jėaa reikalinga maistą.

Demafusa p adarrs kad Juat Plan
kai bos tankas ivetnua ir akalatus.
4 Oda Jnsū galroje boa <yr». pleis
kanom išnyks ant 
nealinra d a ugi ana!

Reikalaujant 
ta sūria dykai




