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■ I 
Lietuvos Atstovvbė vra v <

gavusi neoficialiai iš Kau
no nuo Jul. Bielskio, per 
Berliną iš 31 d. sausio, ši
tokią kablegrama: 

“Lenkų Komisija atvy
ko tartis delei apsimainy-! 
mo belaisviais ir delei su
sisiekimų. Generolas Žu
kauskas yra pakviestas 
vėl apimti vietą vyriausio -1 
jo Vado ir Krašto Apsau
gos Ministerio. Atstovai 
iš Mažosios Prūsų Lietu
vos yra priimti Valstybės 
Tarybon. Sausio 6 d. 
Kaunas yra apvaikštinė- 
jęs pirmas metines sukak
tuves nuo Lietuvos ka
riuomenės susiorganizavi- 
mo. Tose iškilmėse dalv- 
vavo Anglijos ir Ameri
kos misijų atstovai, vy
riausias vadas ir štabas, 

taipo-gi karininkai nuo fronto. Kiekvienas karininkas 
tvirtai pasižadėjo švęsti kitų metų sukaktuves Vilniuje. 
Didžiausia užuojauta (ovacijos) ir pritarimas buvo reiš
kiami Amerikos lietuviams. Lenkai spėja, kad gal būt 
užpuolimų ir todėl koncentruoja savo kariuomenę. Mū
sų kareiviai degte dega, kad pradėjus darbą. Plianas de
lei markių pardavinėjimo yra vyriausybės patvirtintas.”

Iš priežasties metinių sukaktuvių nuo laiko Lietuvos 
kariuomenės organizavimo pradžios, Lietuvos Misija y- 
ra pasiuntusi Kaunan Ministeriui Pirmininkui tokį tele
gramą :

“Iš priežasties metinių sukaktuvių Lietuvos armi
jos susiorganizavimo, Lietuvon Misija siunčia savo ka
riuomenei nuo Amerikos lietuvių linkėjimų greičiausia iš
vaduoti iš lenkų okupacijos užimtą Lietuvos teritoriją su 
sostine Vilniumi, kaip -ji yra išliuosavusi jau savo tėvy
nę nuo bolševikų ir plėšikų vokiečių. Visose lietuvių ko
lonijose, kur teko Misijai būti, čion gyvenantieji Lietu
vos piliečiai be skirtumo partijų ir tautos, stato du pa
matiniu reikalavimu būtent sušaukti Steigiamasis Seimas 
ir paliuosuoti Vilnius.. Ypatingai paliuosavimo lenkų o- 
kupuotos dalies reikalauja Lietuvos piliečiai, kurie pa
eina iš vietų, kurios lenkų yra okupuotos. Visi noriai de
dasi prie Lietuvos laisvės paskolos . Šimtai siūlosi stoti 
laisvanoriais į Lietuvos kariuomenę.

Vileišis, Žadeikis, Žilius.”

Generolas S. Žukauskas.

DARBININKŲ ATSTO
VAI KONGRESE.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos komite
tas išdirbo aiškius pienus 
pirmam agresvviškam dar
bininkų politiškam judėji
mui, kad i kongresą, valsti
jų legislatūras išrinkti prie- 

Įlankius darbininkų reika
lams atstovus. Kartu bus 
va romas i, kad išrinkti to
kius pat gubernatorius, ma
jorus ir tt. Vienu žodžiu A- 
merikos Darbo Federacija 
eina politikon. Bet vis-gi ne 
kaipo politiška darbininkų 
partija. Pienas yra tame, 
kad balsuoti už tuos kandi
datus, kurie prielankūs dar
bininku reikalams.

i

ne-

lai- 
vra

nai, kurie tik parodė ne
prielankumą darbininkams, 
sekančiuose rinkimuose 
gaus darbininkų balsų.

Pradėta leisti naujas 
kraštis 1 ‘ Labor, ’ ’ kurs
organu Plum Plan Lygos. 

_ į organu Plumb Plan Lygos.
merike 90.000.000 darbinin
kų ir farmerių organizaci
jos gali savus žmones turė
ti kongrese, valstijų legisla- 
tūrose. Laikraštis pasmer
kia geležinkelių grąžinimą 
kompanijoms, visuotiną ka
rinį muštrą, • Įsikišimą į 
Meksiką, prieš-streikinius Į- 
statvmus.*

BUS NAMIE.

Prez. Wilson ketino vyk
ti Kalifomijon ir tenai ilsė
tis kelis mėnesius. Dabar 
atmainė savo pieną. Bus na
mie.

PRIEŠ TABOKĄ.

Kansas valstija rengiasi 
visus sumušti kovoje prieš 
taboką. Toji valstija nori 
padaryti sau rekordą, kaip 
kad padarė kovoje prieš 
prohibicija. Vaiki] organi
zacijose vedama pamokos a- 
pie tabokos žalą ir prisaikdi
nama nerūkyti.

GABENS LAVONUS 
AMERIKON.

Sulyg noro Amerikos šei
mynų daugelis Amerikos 
kareivių, kritusių Franci
joj bus atkasti ir pergaben
ti Amerikon palaidoti. Į 
Francijos uostą Brest jau 
atgabenta 17.000 karstų dėl __
padėjimo atkastų lavonų. Isijos bolševikų valdžia.

DARBO ŽINYČIA 
MONTREAKYJE.

Amatų ir Darbo Taryba 
paskelbė, jog Montrealyje, 
Ca. bus steigiama Darbo ži- 
nyčia už $3.000.000. Ta mil
žiniška suma bus surinkta 
parduodant bonus organi
zuotiems darbininkams.Prie 
to pienuojama Įsteigti laik
rašti ir čielą eilę kooperaty
viškų krautuvių.

STREIKAS PASI
BAIGĖ.

Kubos mieste Havanoj 
buvo sustreikavę laivų liuo- 
dotojai. Dėlto buvo sutruk
dyta J00 laivų. x Dabar strei
kas pasibaigė.

GAL STREIKUOS.
Detroit, Mieli. — Jei al

gos nebus pakeltos per 7 die
nas, tai “
Way Brotherhood” nariai, 
skaičiuje 300.000 narių su
streikuos.

ORGANIZUOJA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

Pragon, Čekoslovakijos 
sostinėn atvyko Kerenskį ir 
Sovinkov. Pastarasai yra 
buvęs karės ministerių. Abu 
nori prikalbinti čekus, ru
munus ir lenkus kariauti 
kartu su rusais nacijonalis- 
tais prieš bolševikus. Čeko
slovakijos karės ministeris 
pasakė, jog jo šalis laiky
sis alijantų nesikišimo poli
tikos į Rusijos reikalus.

UŽVEDĖ TAIKOS 
DERYBAS.

Stockholmo Svenska Dag- 
bladet rašo, jog Anghja pra
dėjus taikos derybas su Ru-

ANGLIJA NEREMIA 
LENKŲ GROBIMO^ 

POLITIKOS.

Paryžius. — Francijos 
spauda kelia didelį alasą 
dėlto, kad alijantai nerems ' 
Lenkijos. Francija nori, 
kad apginkluoti lenkus ir 
rumunus, aprūpinti juos vi
sokia karine medžiaga ir pa
siųsti į Maskvą. Anglija to
kiam žygiui visiškai nepri
taria. Anglijos premjeras 
Lloyd George sako, kad jei 
lenkai laikysis savo rubežių, 
tai jokio pavojaus iš bolše
vikų jai nėra. Gi jei Len-

PARTYVUMO VAISIAI. į Lietuvos Raudonasis Kry- 
3 d. Gruodžio 1919 metų' 

vakarieniavome tryse Wal-' 
dorf Astoria viešbutyje New 
Yorke: Ką tik iš Lietuvos 
atvažiavęs kun. Jonas Ži
lius, p. J. G. Milius iš Pitts- 
burgho ir žemiau pasirašęs. 
Klausėme atydžiai indomių 
ir gyvų pasakojimų kun. Ži
baus apie Lietuvos padėtį ir 
vargus.

Prisiminęs paklausiau: 
...... . . .kaip-gi galutinai išėjo su

tais nelaimingais $130.000.- 
00, kuriuos p. Lopeta būda
mas Francijoje be katalikų 

i visuomenės žinios atida- 
jvė Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ?

Kunigas Žilius štai ką pa
pasakojo. Tų pinigų liki
mas Lietuvos nenudžiugino. 
Amerikos Raudonasis Krv- v 
žius buvo žadėjęs dvigubai 

j tiek pinigų Lietuvoje išleis- 
! ti, negu buvo iš mūsų gavęs, 
j Ir ištikrųjų jisai paskyrė 
j net $180.000, bet ne vienai 
Lietuvai, o kartu ir Latvi
jai, ir Estonijai. Lietuva 
tur-būt gavo mažiau negu 
trečią dali tų pinigų. Bet iš 
tos dalies lietuviams teko tik 
visai mažytė dalelė. Mažne 

i visi pinigai teko žydams. 
' Didžiuma buvo sunaudota 

.-•Kauno miesto žydams su
šelpti. Kitais buvo sušelp
ei gyventojai tų miestelių, 
i kuriuos lengviau buvo iš 
Kauno privažiuoti— ir irgi 
mažne vien žydai.

Lietuviai tik tuo pasinau
dojo, kad gavo drabužių ir 
maisto tik trijų nedidelių 
lietuviškų Kauno prieglau
dų vaikai. Ir tai iš pradžių 
dar visiems nebuvo užtekę. 
Tad Amerikonai paprašyti 
dar šiek tiek primetė.

už 100 ar daugiau mylių už 
savo žemės ribų, tai jei iš 
to kils Lenkijai pavojus, tai 
nebus alijantų pareiga gin-į 
ti Lenkijos. Kadangi dabar 
bolševikų valdžia siūlo Len
kijai taiką, tai Anglija sa
ko, tegu Lenkija taikosi. Gi 
lenkams niežti kailis, kad 
muštis su bolševikais ir sa
ko, kad jų kariuomenė ne
nužygiavo pertoli. Pade- 
revvski pasakė:

“Šiuo momentu mūsų pa
dėtis rūsti. Mes nesivarome' 
prie-užgrobimų rvtuose.Mū- 
sų ambicijos neperdėtos. 
Mes nenorime eiti už ribų, 
kur Lenkijos kultūra, inta-

Maintenance of ka ir tradicija nėra aiškiai i

NEGALI DIRBTI DĖL 
KARŲ STOKOS.

Terra liauto, Ind. — 54 
mainose sustojo darbas dėl 
stokos karų. Dėl to iškasi
mas anglių susitrukdo ant 
49.225 tonui dienoj.

PAKĖLĖ ALGAS.

Madison, Wis. — Wiscon- 
sino universiteto profeso
riams pakelta algos ant 25 
nuoš.

NUSIŽUDĖ.

Macen, Ga. — J. F. Simp- 
son varosi, kad būti išrink
tu i šerifus. Rinkimuose 
pralaimėjo. Pati tuomet 
labai užsipuolė už išleidimą 
daug pinigų agitacijai ir vy
ras. netekės kantrvbės, 
si žudė.

NEKLIUDYS.

Paryžiaus rimčiausysis 
laikraštis Le Temps skelbia, 
jog iš ištikimų šaltinių su
žinojęs, kad nei Francija, 
nei Anglija nesikiš į santi- 
kių nusistatymą tarp Rusi
jos ir Lenkijos. Bet jei 
Lenkiją užpultų Rusijos 
bolševikai, tai teiktų jai pa
gelbą. Anglijos valdžia, 
būk pranešus Lenkijos val
džiai, kad jei taikinsis su 
bolševikais, tai to žygio at
sakomybę Lenkija ims ant 
savęs.

apsireiškus. Mes nesivaro- 
me nei prie jokių aneksi
jų.” I

(Paderewski mat nenori j x 
nei kiaušiui, ką prez. Wil-t^ 
son savo 14-koj punktų pa-j 
sakė. O pasakė, kad Lenki
ja turi būt atstatyta ribose, 
neužginčijamai lenkų apgy
ventose.'

BALSUOS.
Tešene netrukus bus bal

savimai ar prigulėti prie 
Lenkijos ar prie Čekoslova
kijos. Balsavimą ves tarp- 
alijantinė komisija.

žius prašė Amerikiečių, kad 
tuos pinigus daugiausiai su
vartotų lietuviams, nes žy
dai ir taip buvo gavę mili
jonus pašalpos iš savo vien
genčių amerikiečių. Taip- 
pat prašė kad būtų prileisti 
Lietuvos R. Kr. atstovai 
prie pašaipi} teikimo. Te- 
čiau Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai griežtai 
atsisakė mūsų atstovus pri
sileisti, sakydami, kad jie 
vieni geriau tą darbą atlik
siu.

Lietuvos Valdžia senai ži
nojo apie tuos Lietuvių Die
nos pinigus ir jų labai lan
kė. Tais laikais tie pinigai 
būtų buvę milžiniška para
ma Lietuvai. Dar juk vos 
porą mėnesių atgal Lietuvos 
prezidentas A. Smetona, su
žinojęs, kad tuos pinigus 
galima dar būtų iš Am. 
Raud. Kryžiaus gauti — 
siuntė cablegramą mūsų Eg
zekutyviam Komitetui ĮWa- 
shingtoną, kad tuos pinigus 
paimtų ir tuojau Lietuvon 
nusiųsti]. Kodėl gi nors ta
da tų pinigų nepaėmėte? — 
paklausė ^un. Jonas Žilius.

Į tą jo klausimą atsakyti 
aš palieku p. Lopetai ir ki
tiems Centralio (tautinin
kų) Komiteto atstovams, 
kurie savo tuščią saumeilę 
pastatė augščfau, negu Lie
tuvos gyvybę. Jie ir pasku
tinėje valandoje užsikirto ir 
nesutiko imti tų pinigų is 
Am. Raudonojo Kryžiaus.

Katalikų Tarybos atsto
vai vieni tų pinigų negalė
jo paimti, todėl ir buvo pri
versti sutikti nebereikalauti 
tų pinigų iš Am. Raudonojo 
Kryžiaus.

F. Kemėšis.

nu-

ŽYDAI PROTES
TUOJA.

Lenkijos seimas pripaži
no nedėlią tokia švente, ku
rią visi privalo švęsti. Tai 
žydai užprotestavo, 
jiems reikėsią dvi 
savaitėje švęsti.

Girdi 
dieni

AMERIKOS VYNAS 
ANGLIJOJ.

Į Londoną atplaukė lai
vas, ant kurio buvo 9.000 
bačkų Kalifornijos vyno. 
Tas laivas išplaukęs buvo iš 
Amerikos kada prohibicija 
dar nebuvo įstatymu.

TURĖS KNYGYNĄ.c
TrumbuTl, Ct. — Šis mies

telis, turis 3000 gyventojų 
turės knygyną už $100.000. 

t Ta suma tam reikalui auko- i
j jo Mary Frances Nicholas 
Merwin.

PUSĖ KAREIVIŲ 
IŠVEŽTA.

Pusė Amerikos kareivių

NORI PAGAUTI VA
GILES.

I

PARYŽIUJE TAMSU.

Dėl anglių stokos Pary
žiuje naktimis neunždegama 
šviesų. Per tai kriminalis
tai ir vagys drąsiai varo sa
vo darbų. Naktį saugiai jau
čiasi tik ginkluotieji ir grei- 
takojai.

Providence, R. I. — Poli- 
jcija ieško dviejų merginų, 

iš Siberijos jau išgabenta, i kurios esą nepaprastai ga- 
o<i kišenvagės. Policija

sako, jog nekuomet nėra bu
vę taip išsilavinusių kišen
vagių. kaip minėtos.

Išviso Siberijoj amerikonų 
buvo 8.000. Iš tų 500 buvo 
civiliai.

KAMPANIJA DANIJOJ.

Danijoj prasidėjo prohi- 
bicijos kampanija. Ameri
kos garsusis prohibicijonis- 
tas William E. Johnson da
lyvavo viešame susirinkime, Valstijų į Vokietiją išga- 
kur toji kampanija pradėta.
Priešingieji prohibicijai da- o iš Vokietijos įgabenta į 
rė neramumų.

DIDELĖS VIESULOS.

Pereitos savaitės pabai
goje . visu pakraščiu pales 

i Atlantiką siautė baisios vie- 
sulos. Buvo dideli pusty
mai Sutrukdė komunikaci
ją. Todėl paštas buvo su
trukdytas. “Darbininko” 
pastaruoju du numeriu var
gu pasiekė savo skaitytojus 
reguliariu laiku. Per perei
tos savaitės pastarąsias tris 
dienas “Darbininkan” ne
atėjo jokis laikraštis.

IŠVAŽIAVO.
Į Katalikų Suvažiavimą 

Pittsburgan išvažiavo iš So. 
Bostono F. Virakas, iš Cam
bridge A. Vaisiauskas K 
Brightono B. Ajauskas.

PIRKLYBA SU VO
KIETIJA.

Per pereitus metus iš Suv.

benta tavorų už $92.761.314.

Suv. Valstijas $10.624.229.

PATARIA TAIKIN
TIS.

Amerikos žymūs veikėjai, 
kurie yra parodę Lenkijai 
>rielankumą, pataria Lar- 
idjai taikintis su Rusijai 
bolševikų valdžia.
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viai šiandien drąsiai spjau
tų jam į akis. Tad čia kal
tiniame ne išdavystę, ne bi
čiulystę, tik apsirikimą, 
klaidą ir netaktišką išsišoki
mą.

DARBININKAS

Atsišaukimas!

ATMINKITE LIETUVIŲ 
DIENOS PINIGUS.

Amerikos lietuvių visuo
menė yra begalo prisikentė
jus dėl Lietuvių Dienos pi
nigų, kuriuos buvo pagro
bę savo globon liberalai. 
Aišku, kodėl tas dalykas la
bai rūpėjo plačiajai visuo
menei—jos pastangomis tie 
pinigai surinkti. Didis skai
čius Amerikos lietuvių dar
bininkių ir darbininkų su 
didžiausiu pasišventimu ir 
pasiaukojimu it bitelės me
dų rinko aukas karės nu- 
biednintiems lietuviams.

Po kelis kartus liberalų 
vadai buvo paskelbę, jog tie 
Lietuvių Dienos pinigai jau 
sušelpė Lietuvą. Pagalios 
visuomenė patikėjo Lopetos, 
liberalų pagrobto Centrali- 
nio Komiteto pirmininko, 
raportui, kad Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ati
duoti Lietuvių Dienos pini
gai sunaudoti sušelpimui 
Lietuvos lietuvių. Nors tų 
pinigų dispozicija nepada
ryta sulyg New Yorko vi
suotinojo Seimo nutarimo, 
tai vis-gi visuomenė nurimo 
— bile tik pasiekė savo tiks
lo.

Bet štai dabar kun. Jonas 
Žilius, Lietuvos Misijos na
rys, mažame susirinkimėly
je papasakoja liūdną likimą 
Lietuvių Dienos pinigų, o 
kun. Fabijonas Kemėšis pa
skelbia tai plačiai Amerikos 
lietuvių visuomenei.

Ką dabar pasakys ant to 
Amerikos lietuviii visuome
nė?

O, greta to, kam čia “kle
rikalus ’ ’ painioti ? Ar-gi 
‘ ‘ klerikalai ’ ’ Kolčaką svei
kino? Už pasiųstą Kolča- 
kui telegramą Bartuška, 
nė “pan Mostowski,” net nė 
Gabrys atsako: jie prie to 
nebuvo savo trigrašio pridė
ję. Viskas atlikta d-ro 
Šliupo žento, p. M. Yčo, pro
fesoriaus Voldemaro ir in
žinieriaus Naruševičiaus, 
prigelbstint kiek advokatui 
Balučiui. Kuris iš tų ketu
rių “klerikalas?” Ar gal 
M. Yčas-protestonas, ar Na- 
ruševičius-radikalas, ar Ba
lutis iš “Lietuvos” (Ameri
kos) ar Voldemaras? Di
desnį prielankumą lenkams 
irgi ar “klerikalai” rodo, 
ar dabartinė Lietuvos val
džia, turinti nemaž “ Sanda
ros” vienminčių “tautinin
kų?” Londone prašalinta 
žinomas lenkų priešas—Če
pinskis, paskirta grovas 
Tiškus. Gal ir jis nemažes
nis lenkų priešas—bet kas 
žino? Ar ir čia “klerikalų 
išdavystė?”

Klerikalai ir visokie kito
niški “kalai” teilsis ramy
bėje. Jų neverta išradinėti 
ir tverti iš nieko. Verčiau 
prisilaikyti patarlės: bičiu
lis Plato—bet dar didesnė 
bičiulė teisybė. Ar Yčui, ar 
Gabriui, ar Bartuškai, ar 
Trockiui—gana bus “grie- 
kų” be išmislinėjimo nebū
tų dalykų ar išmarginimo 
būtų.

(“Išeivių Draugas”)

v •

SIŲSKITE LAIKRA
ŠČIŲ IR KNYGŲ 

LIETUVON.
Jau nekartą raginome sių

sti laikraščių ir knygų Lie
tuvon. Skelbėme laiškus, 
kur nurodoma į stoką laik
raščių Lietuvoje. Štai ci
tuojame naujai gautą laiš
ką :

KAS KALTAS—KAM 
PRIMETAMA.

Sulig “Sandaros”—“kle
rikalai’ (o suprasti turime: 
visi, kurie tik katalikų tiky
bą išpažįsta ir pripažįsta) 
neremia dabartinės Lietuvos 
▼aidžios, yra priešais jos ir 
priešais Lietuvos laisvės. 
Jie net esą Kolčako, Len
kijos ir kitų Lietuvos prie
šų bičiuliais, susižiną, turį 
savo kur j eras ir tt. Prie tų 
skaitoma: Bielskis, Mostov- 
skis, Gabrys, Bartuška ir 
kita “šaika.”

Ar verta sąšlavas perkra
tinėti? Kas Kolčako bičiu
lis? Mums rodos, lietuviai 
neturi Kolčako bičiulių. Bet 
faktas: lietuviai siuntė ne
laimingą pasveikinimą Kol- 
čakui ir Denikinui. Lietu
viai kaip ir užgyrė Kolča- 
ko-Denikino pastangas, no
rus, intencijas. Nusiėmė 
kepurę ir linktelėjo: “ždra- 
▼ija žielajem vašemu prie- 
voechoditelstvu. ” Tai fak
tas. Bet tai padaryta ne dėl 
bičiulystės, tik per apsiri
kimą, per ne-taktą ir pasi- 
skubinimą. Manė Kolčaką 
laimėsiant, manė reiksiant 
su juo tartis dėl Lietuvos. 
Kolčakas sugriuvo. Siun- 
tusieji jam linkėjimus lietu-

Umėnai 4. I. 20. 
Garbinga Redakcija!

Šiuomi norėčia aš Tamstų 
paklausti, kiek kainuoja 
1 aikraštis ‘ ‘ Darbininkas ’ ’ 
rusų rubliais, arba vokiečių 
markėmis,? Daug kas norė
tų užsi sakyt, bet kad neži
no 1) Ar galima, o 2) Taip
gi kaip reikia pinigai leisti 
ir koks jų kursas Ameriko
je. Labai malonėčia patar
ti, o taip-gi prisiųsti ir pasi
žiūrėti, nes pas mus didi sto
ka laikraščių šiandien.

Ant pasimatymo.
Su didele pagarba,

Juozas Merkeris.
Perskaitytų “Darbinin

ko” numerių nemeskite ša
lin. Būtinai pasiųskite sa
viškiams Lietuvoje. Siųski
te “Darbininko” kalendorių 
ir kitokius leidinius.

Jaunieji laiko senius dur
niais, o senieji žino, kad jau
nieji ištikro tokiais yra.

Tas, kurs virsta asilu, te- 
nepyksta, jei kiti pradeda ant 
jo joti.

Pykti reiškia bausti save už 
kito kaltę.

Kuomet žmogus supyksta, 
tai jo protas išlekia iš jo.

Niekas geriau nepamoksli- 
ninkauja už skruzdę, kuri, vie
nok. nei žodžio netaria.

Ne visi asilai turi ilgas au
sis.

LIETUVOS MOKSLEI
VIJOS ŠELPIMO 

REIKALU.
Amerikos Lietuviai!

Jau prieš karą lietuvių 
studentų bei vidurinių mo
kyklų moksleivių buvo rei
kalingų pašalpos. Tuo ypa
tingai buvo susirūpinusios 
Amerikos bei Lietuvių “Mo
tinėlės” draugijos, pasista
čiusios tikslu šelpti kataH- 
kiškąją studentiją. Žinoma, 
delei lėšų trūkumo visų rei
kalavimų tiedvi draugijos 
toli gražu patenkinti nega
lėjo. Nepalyginamai blo- 
gesniame padėjime atsidūrė 
moksleivija karui užėjus: 
tiesiog galima sakyti vargą 
vargo ir moksleiviai Lietu
voje pasilikę ir į tolimuosius 
Rusijos kraštus ištremti. 
Jiems netik trūko reikalin
gų normaliam pajėgų besi- 
plėtojimui, apy stovų, net 
mokslo įrankių, knygų ir t. 
p. dalykų nevisuomet galė
davo turėti, nevienam gi 
jaunuoliui ir už būvį, tikra 
to žodžio prasme, prisiėjo 
pakovoti. Užtat nestebėti
na, kad daugelis toje kovoje 
žuvo. Katalikiškoji besimo
kinančioji jaunimo srovė vi
są karo ir Rusų bei Vokiečių 
revoliucijos metą išbuvo 
tvirtai susispietusi į savo or
ganizacijas: studentai į ka
taliku, studentu sąjungą gi 
vidurinių mokyklų mokslei
viai į skaitlingą kataliką 
moksleiviu ateitininką orga
nizaciją. Tos organizacijos 
galima sakyti taip audrose 
sustiprėjo, kad dabar savo 
narius tūkstančiais skaito, 
tuomi tarpu, kad “pažan
gioji” moksleivijos dalis, 
“aušrininkai,” patekusi į 
rusų bolševizmo viesulą taip 
iširo, kad net ir šiandieną 
laisvoje Lietuvoje dar ne
įstengia atsigauti. Iš čia 
aišku, kad katalikiškoji mū
sų moksleivijos dalis sugebė
jo išlaikyti brandos kvoti
mus ir didžiojo pasaulio ka
ro, ir Rusų bei Vokiečių re
voliucijų, ir Nepriklauso
mosios Lietuvos, ir Katali
kų Bažnyčios akyvaizdoje.

Tačiaus tie brandos kvoti
mai neapsėjo be aukų. Dau
gelį mūsų katalikiškojo jau
nimo pakando žiaurusis li
kimas ir į kapus nuvarė. 
Taip nustojome didžiausių 
katalikų jaunimo darbuoto
jų. Atsiskyrė nuo mūsų 
tarp kitko a. a. studen
tas MIKAILA, BUCEVI- 
ČIUS, stud. LUKOŠIUS, 
GIRCYTĖ, studentė medi
kė E. BORTKEVIČAITĖ, 
jaunas mokslininkas ir uo
lus katalikas
VYTAUTAS 
LAITIS, tik 
sius mokslus 
VALAITYTĖ, jaunas dai
lininkas BARONAS, Petra
pilio dvas. Akademijos stu
dentas DAILYDĖ (mirė tik 
ką iš vokiečių nelaisvės grį
žęs) ir daugybė kitą. Tai 
visa martirologija! Matyt 
Aukščiausiojo Apvaizdai 
patiko išrauti iš mūsų tarpo 
uoliausius darbuotojus...

Beveik visus minėtuosius 
mirusius draugus paskubi
no į kapą nuvaryti medžia
ginis skurdas, beveik visi 
jie buvo vaigo pelės, savo 
triūsu prasiskynę kelią į 
šviesą.

Bet toliaus to kęsti mūsų 
visuomenė nebeprivalėtų, 
juo labiaus, kad skaičius 
kandidatų į karstą iš mūsų 
moksleivijos tarpo kasdieną 
didėja: eidamas mūsų laiki
nosios sostinės Kauno gatvė
mis retai kame tepastebėsi 
sveiką raudoną žaliuką —. 
dauguma su išblyškusiais 
veidais, su įdubusiomis krū
tinėmis. .. Jei taip ir toliaus 
bus, mums gręsia pavojus 
netekti sveikų katalikiško
sios inteligentijos pajėgų.

Suprato tai pati katalikiš
koji moksleivija ir matyda
ma, kad moksleivių šelpimo 
draugija “Motinėlė” to mil
žiniško darbo pati viena ne
įstengs tinkamai atlikti, e- 
nergingai griebėsi darbo, ir 
jau Rusijoje 1916 m. ėmė or
ganizuoti Lietuvių Katalikų 
moksleivių Ateitininkų Su
sišelpimo Fondą. Jis dau
giausia ir rūpinosi, kad A- ' 
teitininkai grįžtų iš Rusijos 
į Tėvynę kaipo organizuota 
pajėga. Ir, žinoma, tai į- 
vykdė. Taip besidarbuojant 
netik keletos tūkstančių ru
blių Rusijoj surinktas kapi
talas turėjo išsisemti, bet ir 
į skolas teko įlysti.

» Grįžus Lietuvon ir var
gingoms mokinimosi apysto- 
voms nepagerėjus, dargi ai
bėms visokių naujų beku- 
riant Nepriklausomą Lietu
vos Valstybę reikalų atsira
dus, ir Ateitininkų Susišel
pimo Fondo darbuotė, kaip 
ir kitos mūsų gyvenimo sri
tys tuomi tarpu normalėmis 
vėžėmis eiti, žinoma, nega
li. Svarbiausia—trūksta lė- 
šąz nėra iš kur jų paimti. 
Užtat ir tenkinasi šendieną 
Fondas tik keletos studentų 
šelpimu.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoj e.

AR ZINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dolerį per mus pasiųstą išmokame Lietuvoje

50 AUKSINŲ.
Kurie siunčia $100 ar daugiau tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ
už kiekvieną dolerį.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinią, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną 

mėnesį laiko.

Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

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

te

Aukodamas niekas nenubėd- 
nėjo, vogdamas nepralobo, 
pralobdamas neįgijo išminties.

Kas nori būti jaunu senatvė
je, tas turi būti išmintingu 
jaunystėje.

Senas metais, jaunas dvasia.Jei ant rožių gulėsi jaunas. o , .. • . . * d • Senas dvasia, jaunas metais,tai ant usnių gulėsi senas. ’ d

Senieji geriau mato užpaka
lyje, negu jaunieji priešaky
je.

Persergėjimai senųjų yra 
ginklai jaunųjų.

Jaunieji yra vergai naujany- 
bių, senieji papratimų.

darbuotojas
ENDZIU- 

ką aukštuo- 
išėjusi ONA

Turėdami tai visą omenė- 
je ir kreipiamės į visą kata
likiškąją Amerikos lietuvių 
visuomenę prašydami remti 
katalikiškosios moksleivijos 
šelpimo darbą. Jūs, tautie
čiai, jau esate įkūrę įvairių 
statyti Nepriklausomos Tė
vynės rūmui Fondų bei or
ganizacijų. Nepamirškite 
savo susirinkimuose pasitar
ti, bene galima būtą iš tą 
Fondu kurią nors pinigą da
lį skirti taip-gi moksleivijos 
šelpimo reikalui. Tuo reika
lu galima būtų susitarti su 
Ateitininkų Susišelpimo 
Fondu.

Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Centralį komitetą 
tuomi tarpu sudaro žemiaus 
pasirašiusieji asmenys. Jo 
antrašas: Kaunas, Dvasinė 
Žemaičią Seminarija, Atei
tininką Susišelpimo Fondo 
pirmininkui kun. Profeso
riui Morkui Morkeliui.

Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Centro Komiteto

Pirmininkas
Prof. Kun. M. Morkėlis.

Sekretorius

Iždininkas
Student. A. Krakauskas. 
Kauno įgulos kapitonas. 

Nariai:
Kun. Br. Bumšas, 
Moksl. Augustinas.

Kaunas, 
Lapkr. 30 d. 1919 m.

Klausk patarimo to, kas tau 
gero velija.

Mažiau vargo mokintis jau
nam, negu būti bemoksliu! se
nam.

Ne visi asilai eina ant ketu-
Įsidomėk patarimą tą, ku

rie tave myli, nors dabar tau 
jis nepatinka.

moksl. P. Spityla.



J.

L D. S. REIKALAI.
PROTOKOLAS 13-TAS.

New York ir New Jerseys 
valstijų L. D. S. Apskričio su
važiavimas įvyko 25 d. sausio, 
1920 m. Elizabeth, N. J. Lietu
vių Bažnytinėje Salėje Ripley 
Place. Suvažiavimo delegatus 
priėmė, susodino ir užkvietė 
apskričio pirmininką, vietinės 
16 kp. raštininkas Ignas Bal
čiūnas. Pageidauta, kad vie
tos klebonas atidarytų, bet pa
aiškėjo, jog klebonas sergąs. 
Dėlto 13-to Apskričio suvažia
vimą atidarė patsai apskričio 
pirmininkas J. Pelutis su tam 
tikra maldele apie 3 vai. po 
pietų. Valdyba užėmė savo 
vietas. Pasirodė, jog dviejų 
valdybos narių nebuvo: vice
pirmininko — A. Mierninko ir 
organizatoriaus—A Gerulio.

Mandatų peržiūrėjimas bei 
vardošaukis.

Pribuvo atstovai nuo sekan
čių kuopų:

16 kp., Elizabeth, N. J. — 
Pr. Savickas, M. Stapinskas, 
C. Zabieta, Ig. Balčiūnas.

18 kp., Paterson, N. J. — V. 
Sasnauskas, Ig. Kulikaitis, P. 
Juškaitis.

73 kp., Linden, N. J. — V. 
Mačiuliutė, I. J. Butkus (But
kevičius), P. Mikšys, l. 
Liudvinaitis.

76 kp., Jerseys City, N. J. 
— Pr. Matulis, Pr. Kurmis, J. 
Skardis.

14 kp., Newark, N. Jį — St. 
Misiūnas, V. Antulis, J. Pelu
tis, P. Jočius, A. Kazlas, V. 
Aimanas.

riF-
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tapo delnų, plojimu priimtas. 
Organizatoriaus A Kazio ra
porte, taip-gi matėsi daugybės 
darbo atlikta. Kaipo pirminin- 
kas Apskričio maršruto plačiai 
nurodė, kur įvyko prakalbos 
ir kaip pasisekė, ir kur dar ne
įvyko iš daugel priežasčių. Ne
kuriu lėšų nerokavo dėl aps
kričio, tik už telefonus kiek 
priskaitė. Taip-gi jis nurodė 
tas kuopas, kurios dar neturė
jo prakalbų, būtent sekančios: 
Harrisone 15 kp., Brooklyne 
12 kp., New Yorke 9 kp., Bay- 
onėje 17 kp., kolonijose, kaip 
tai: Bloomfielde ir Maspethe. 
Maršrutas dabar dar neužbaig
tas, bet atidėtas ant toliaus 
patogesniu laiku užbaigti. Ra
portas rankų plojimu priimtas.

Girdėjau nekurie aukavę li
teratūros dėl maršruto vertės 
$5.00, tik nežinau jų vardų, 
tokiems L. D. S. (nariams pri
klauso padėka.

Seka raštiški kuopų -rapor
tai, iš kurių sutraukiau proto
kolam

76 kp., Jersey City: surengė 
vakarienė ir teatrų su prakal
bomis. Gavo 8 naujus narius. 
Pelnė 38 dol. Ant organo ne
siskundžia. Kalendorius 1920 
m. gavo.

73 kp., Linden, N. J.: Suren
gė gerb. A. F. Kneižiui mar
šruto prakalbas. Lietuvos kri
kščionims demokratams su
rinko aukų $10.85. Kalbėto
jui pati kuopa atsilygino $8. 
Turi knygynų ir agentų. Tik
tai nenori mokėti 35 centų ant. 
mėnesio, o sutinka mokėt 30c. 
Raportas primtas.

18 kp., Paterson, N. J.: Tu
rėjo teatrų ir prakalbas, pelnė 
30 dol. ir 6 narius. Raportas 
priimtas.

Pastaba: Tų kuopų raportai 
čia neskamba, kurios jų raštu 
nedavė.

Maršruto Komisija sutiko ta 
pati užbaigti pradėtųjį prakal
bų maršruto darbų.

Seka nauji sumanymai ir 
nutarimai.

1. Nutarta iš centro reika
lauti pasekmių balsavimo, kad 
viešai per organų paskelbtų, 
kiek ir kurios kuopos, kad mo
kėt 35c. mėn. ir kiek kurios 
priešais, kad mažiaus temo- 
kėt.

2) Nutarta kiekvienoj kuo
poj turėti darbo biurų, kad L. 
D. S. narys iš kitur pribuvęs 
gautų patarimus, by tik turės 
L. D. S. paliudijimų, kad jis 
okiu yra.

3) Nutarta N. Y. ir N. J. Ap
skričio varde rengti didelį ba
ltų ar piknikų. Varymui to 
darbo išrinkta komisija iš se
kančių narių: J. Skardys, P. 
Mikšys, A. Kazlas.

4) Nutarta patarti atgaivin
ti straipsnį organe “Darbinin
ke” po antgalviu “Iš po dar
bininko plunksnos.”

5) Centro namo ir jo bonus 
atidėta kuopoms.

Buvo ir daugiaus gerų su
manymų, bet dėl stokos laiko 
ir didoko šalčio perleista per 
pirštus be domos.

Renkama nauja valdyba se
kantiems metams. Pirmiausia 
išsirinko pirm, iš trijų kandi
datų. Daugiausiai gavo balsų 
buvęs J. Pelutis. Todėl ir li
ko 1920 metams apskričio pir
mininku Jonas Pelutis. Rašti
ninku taip-gi iš trijų daugiau
siai gavo balsų A J. Dymta 
senasis. Vice-pirm. tapo iš
rinktas A. Kazlas, seniaus bu
vęs organizatoriumi. Iždinin
kų taip-gi rinko iš trijų, bet 
gavo daugiausiai balsų L J.

išrinko du iš New Jerseys val
stijų, o vieną iš miesto New 
Yorko. Vardai sekantys: S. 
Misiūnas, iš Newarko, F. Sa
vickas iš Elizabeth, N. J. ir D. 
Kašėta iš New York, N. Y.

Sekantis 14 suvažiavimas į- 
vyks Newarke už trijų mėne
sių. Ir tuomi uždarė 13-tą L. 
D. S. Apskričio suvažiavimą 
su malda patsai pirmininkas J. 
Pelutis 6:40 v. vak.

A J. D.
Iždo stovis: Kasoje rasta $17 

ir ant vietos priduota išlaidų 
$8.55, tai kasoje pas ižd. Liud- 
vinantį dar randasi $8.45.

Protokolų raštininkas —
Augustas J. Dymta.

NEW
SEYS APSKRIČIO VAL

DYBOS ADRESAI.
Pirm. P. Pelutis,

88 Warwick St. 
Newark, N. J.

Vice-pirm. A. Kazlas,
56 New York Avė., 

Nevark, N. J. 
Rašt. Aug. J. Dymta, 

456-458 Grand St.,. 
Brooklyn, N. Y.

Organizatorius F. Savickas, 
238 Pine St., 

Elizabeth, N. J.
Kitų organizatorių nepaskel

biu, nes neturiu jų antrašų.

YORK IR NEW JER-

DELEGATU MARŠRUTAS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE
BALTIMORE, MD.

L. R. Kr. rėmėjų skyrius 1 d. 
vasario, 1920 turėjo metinį susi
rinkimą tuoj po pamaldų. Susi
rinkimą atidarė ir vedė gerb. kun. 
J. Lietuvnikas. Po išdavimo ra
portų iš pereitų metų buvo pakel
tas klausimas kas link prisidėji
mo iuntime Lietuvos kareiviams 
dovanų į Lietuvą. Visi vienbal
siai nutarė prisidėti. Tam tiks
lui išrinkta komisija, kurios pa
reiga yra kogreičiausia rinkti pa
sižadėjimus, kurie norės prisidė
ti prie tų dovanų. Į komisiją in- 
eina šie nariai: A. Jančis, A. 
Bajoriutė, J. Butkus, M. Alek- 
siutė, U. Veberiutė ir T. Berno
tas. Išrinkta valdyba 1920 me
tams : Dvas. vadovas kun. J. Lie
tuvnikas, pirm. J. Karalius, vice- 
pirm. A Sekevičius, rašt. A Ba
joriutė, ižd. J. Butkus, iždo glo
bėjais: T. Bernotas, V. Čaplins- 
kas.

Šiame susirinkime prie L. R. Kr. 
rėmėjų prisirašė ir užsimokėjo po 
dolerį 22 nariai. Pradžia gana 
gera. Ant šių metų jau yra už
simokėjusių narių apie 40. Visų 
aukotojų vardai tilps laikraščiuo
se apie pabaigą metų kartu su me
tiniu raportu, dabar tik raštinin
kas suveda į knygas.

Kitas susirinkimas nutarta lai
kyti 8 d. vas. po sumai ir yra 
kviečiami, kad kuodaugiausia at
silankytų, ir prisidėtų prie siun
timo dovanų Lietuvos kareiviams, 
kurie kariauja ne dėl savęs, bet 
dėl musų visų. Ta nors menka 
dovanėlė nemažai priduos jiems 
džiaugsmo, kad mes juos atme- 
nam.

pat minčių, neatsižiurėdami 
jų asmenų, kurie pajuokia many
dami tuomi nusilpninti jų veiki
mo dvasią, bet Vyčiai nesiduos 
savę apgauti. Jaunimas reika
lauja dorų pasilinksminimų, gra
žių žaidimų, o ypač Vyčių jauni
mo priederme kelti katalikišką ir 
tautišką dvasią. Jeigu katalikiš
kas jaunimas užmigtų tautiškam 
veikime, tai laisvamaniai džiaug
tųsi, kad jų laikas atėjo su bam- 
bizinėms ir kitokioms blevizgoms 
publiką vaišinti, cleveandiečiai 
turi dėti visas pastangas, kad 
pritraukti jaunimą prie organiza
cijos, kuri yra jaunimui reikalin
ga. Taigi ir yra geriausia proga 
visam katalikiškam jaunimui tap
ti prakilniais tautos žiedais pri
klausant prie Vyčių, nes šiandien 
didžiuma inteligentijos krikščionių 
demokratų yra Vyčių nariais. Ko
dėl Clevelando katalikai negalėtų 
tai padaryti. Jaunimas susispie- 
tęs prie L. Vyčių 25 kp. ir tuomet 
parodytų ką reiškia vienybė ir su
tikimas, reikėtų apie tai rimtai 
pagalvoti.

L. Vyčių 25 kp. pradėjo reng
tis prie iškilmingo paminėjimo 5 
metų gyvavimo, bus vaidinamas 
veikalas “Išgriovimas Kauno Pi
lės.” Vyčių choras vadovaujant 
p. V. Greičiui rengiasi puikiomis 
dainomis pavaišinti publiką. Jau
nimas, kuris myli dainas yra 
kviečiamas prie Vyčių choro, re
peticijos seredos vakarais p. Povi- 
lausko salėj.

ant

Matas.

rių, bet apšvieta labai žemai sto
vėjo, nes tos dr-jos neužsiėmė jos 
platinimu, vien pašelpos dalykais. 
Daugelis katalikiško jaunimo dir
bo laisvamaniams. “Mirtos” cho
ras, kuris tarnauja bolševikams, 
jį išaugino katalikiškas jaunimas. 
Ir daug dar yra katalikų, kurie 
if po šiai dienai bernauja laisva
maniams, prigulėdami • prie jų 
dr-jų, remdami jų spaudą.

Tai čia reikia kaltint seną cle- 
velandieeių politiką, o ne dabar
tinį katalikų veikimą. Praėjusie
ji 4 ar 5 metai tai buvo atbudimo 
metai Clevelando katalikams, ir 
dabar apšviestesnis ir doresnis 
jaunimas čia gimęs ir augęs prigu
li prie L. Vyčių 25 kp.

Čia ištarsiu ir savo žodį kas 
link vienybės ir kokia jį mano 
nuomone turėtų būti.

Aš visas dr-jas lygiai myliu ir 
remiu jų darbus, kurios tik eina 
teisingu keliu. O kad įgyti dau
giau pažinimo kas gera ir kas blo
ga, kad gauti daugiau apšvietos 
ir susipratimo, turim kiekvienas 
varyt didžiausią agitaciją, kad 
drjos, prie kurių mes prigulim 
neliktij be gero katalikiško laik
raščio (organo). Kiekvienos ka
talikiškos dr-jos užduotis prigulėti 
prie Rymo Kat. Federacijos, kuri 
vienija visus katalikus į vieną di
džiulę organizaciją ir tik tokioj 
vienybėj katalikų galybė' ir susi
pratimas.

miestelio išvažiuos apie 10 darbi
ninkų.

Mašinistas.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JŽ- 
ZLAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Karaimas, 
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Stukas,
542 6-th St., 

So. Boston,
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis, 
14 Bowen St., 

So. Boston,
Kasierius —

S". Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, 
Susirinkimai būna 

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass. 
pirmą ne-

*4

s

Lapelis.

9 kp., New York, N. Y. — D.
Kašėta.

L.. S. nariai gavo sprendžia
mąjį balsą, kad ir be mandatų, 
kurių vardai šie: J. Matuza, A. 
Uškutis, J. Biekša, P. Nauja
lis, J. Jakimavičius, M. La- 
■zickas.

Maršalka buvo vietinis—M.
Stapinskas.

Organizatoriaus, A. Kazio 
iš Newarko dėl delegatų pri
duotas pasveikinimas, kurį se
kretoriui perskaičius delnų 
plojimu priimtas.

Skaitoma protokolas, kuris 
vienu balsu priimtas.

Seka valdybos raportai: Pir
miausiai išduoda apskričio' pir
mininkas J. Pelutis. Delnų 
plojimu raportas priimtas. Me
tinis protokolų raštininko ra
portas A. J. Dymtos: ‘ ‘ Manau 
įkyrėjau-nusibodau, sakė rašt., 
viso apskričio broliams lietu
viams, nes ilgokas laikas kaip 
tarnauju L. D. S. organizacijai, 
kaipo apskričio raštininku, bū
tent nuo 21 d. liepos, 1918 iki 
dabar 25 sausio 1920 m. Manau 
duoti progos ir kitam tame dėl 
geresnio labo organizacijos. 
Tai šiuomi prasišalinu, atsisa
kau. Išlaidos, kurių gerokai 
buvo per tą protarpį uždengiu 
iš savo kišenės ir tą aukuoju 
apskričio iždan, organizacijos 
labui: nereikalauju jokių lėšų 
padengimo nei atlyginimo už 
visus pereitus laikus ir tuomi 
rezignuoju.” Raportą priėmė, 
bet ant rezignacijos sužiūrėjo. 
Seka iždininko raportas, sykiu 
ir organizatoriaus I. J. Liudvi- 
naičio. Iš jo raporto matėsi, 
kad ištikrųjų žmogus gabus, 
pilnas energijos ir gerų norų, 
nes jis jau daug gero L. D. S. 
organizacijai padarė. Jo pa
stangomis sutverta nauja L. D. 
S. kuopa Perth Amboye su vie
nuolika narių. Taip-gi Tren- 
tone tik ačiū jo triūsui išdygo 
nauja L. D. S. kuopa, kur kal
bėtoju buvo patsai Centro ad
ministratorius A. F. Kneižis ir 
naujų narių gavo 17. Inplau-
kų turėjęs $3.80. Jo raportasLiudvinaitis. Organizatorius

Delei informacijos pranešame, 
kad misija dalyvaus sekančiose 
vietose:
Vasario 3 d. Hartford, Conn.

8 d. "YVorcester, Mass.
12 d. Cleveland, Ohio.
13 d. Detroit, Mich.
13 d. Akron, Ohio.
15-20 Chicago, III.

M

M

J >

KUN. SAURUSAIČIO MARŠRU
TAS.

Vas. 5 New Britain, Ct.
6
8
9

10

n 

n 

n

>>

n

A. B.

ATSIŠAUKIMAS Į SO OMAHOS 
LIETUVIUS.

"YVaterbury, Ct. 
New Haven, Ct. 
Bridgeport, Ct. 
New York, (pas kun. 
Šeštuką)

11 Maspeth, 
luką)

12 Brooklyn
Petkų)

13 Brooklyn 
meiką)

15 Brooklyr-
Dėl susižinojim 

adresu:
Rev. P. Saurusaiti

244 W. Broadw
So. Boston, N

M

n

n

LAWRENCE, MASS.
Sausio 26 d. įvyko Tautos Fon

do 87 skyriaus prakalbos. Kalbė
jo gerb. kun. P. Saurusaitis nese
nai sugrįžęs iš Lietuvos, aiškiai 
nupiešė dabartinį Lietuvos vargin
gą padėjimą. Publikos nors bu
vo didelis skaitlius, bet aukii ma
žai surinko. To viso priežastis 
aiški, nes šios kolonijos žmonės 
suklaidinti visokių nezaležninkų, 
kad jiems vargai ir kentėjimai 
savųjų, likusių Lietuvoje pastojo 
svetimais. Aukavo šios ypatos:

Po $1.00: M. Švitriutė, T. Sku- 
sevičius, A. Dvareckienė, P. Au- 
rila, U. Žiemienė, M. Buividaitė, 

kun. Pr. Virmauskas. 
jienė, P. Kupritė, V. 

S. Padvalskis, K. 
anuškytė, J. Vinic- 
niekienė.
Ikioms aukoms $30.

D. L. K. KEISTUČIO DS 
VALDYBOS ADRESA 

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, 

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

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

(pas kun.

(pas kun. Mi-

zii susinTr
sa-
d., 

i. vakare baztiyimėj salėj, 
iman atsilankė beveik vi- 

ir turėjo daug naudin- 
• aptarti. Nutarta su- 
.arą su įžanga. Išrink- 

jsija, kurios užduotim su
rengti teatrą “Šv. Agnietė” gavė
nios laike. Šiems metams valdy- 
bon pateko šios ypatos: Pirm. O. 
Monkevičiutė, pagelb. M. Sudu- 
kienė, prot. rašt. Uršulė Dailede- 
niutė, fin. rašt. M. Dailedžiutė, 
iždin. T. Žakaičiutė. Dvas. vad. 
kun. Pr. Juškaitis, koresponden
tė O. Šimbelaitė. Teatrališka ko
misija : O. Šimbelaitė, K. Sudoniu- 

A. Bironaitė.
Korespondentė.

tė,

Paieškau Vinco Stakevičiaus ir 
pažystamų, Suv. rėd., Višakio Ru
dos parap., Jankų valšč., Pilypų 
kaimo. Pirmiau gyveno apie Ty- 
rone, Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančių apie jį pranešti.

Andrius Maksvytis,
Box 347

Millinocket, Me.

Brangus Tėvynainiai: —
Šiandien Lietuva reikalauja 

labiausia pagelbos — turi daugy
bę priešų — apsupta ir spaudžia
ma iš visų pusių — ginasi iš pas
kutinių spėkų ir šaukia visus savo 
vaikus pasiskubinti su pagelba. 
Mes nepasirodisim menkesniais tė
vynainiais už kitas kolonijas ir sto
sime kaip vienas darban — tėvy
nės gelbėti. Ta pagelba geriau
sia atliksime tverdami stotį parda
vinėjimui Lietuvos Laisvės pasko
los Bonų. Šiam tikslui Šv. Anta
no parapijos komitetas šaukia vie
šą susirinkimą vasario 15 d., 1920 
m., 5 vai. vakare ant Nero Settlers 
salės ir kviečia visų lietuvių ir lie
tuvaičių, draugijų ir kliubų atsi
lankyti nežiūrint ant skirtumo pa
žiūrų ir stoti bendran darban. 
Parapijos Komitetas:

Kun. J. Olechnavyčius, 
Adomas Leonavičius, 
Kaz. Aliukonis.

CLEVELAND, OHIO.

Pažvelgus į praėjusius kelius 
metus Clevelando katalikų veiki
mo, pamatai, kad daug kas yra 
gero nuveikta ir toli pažengta 
pirmyn. Musų tautos žiedas do
ras jaunimas randasi katalikų pu
sėj, priklauso prie L. Vyčių 25 
kuopos, Teatrališko choro ir kitų 
katalikiškų organizacijų bei drau
giją-

Pastaruoju laiku atsirado nau
jų politikierių, kuriem tas veiki
mas matyt, nelabai patinka, tai 
ir nori panaikinti visą katalikų 
veikimą, kaip tai: L. Vyčių 25 
kp., Teatrališko choro ir kitų; 
vieton to sutverti kokią ten Cleve
lando visuomenės draugiją. Ne
būtų nuostabu, kad tą darytų lai
svamaniai, nes jie to tik ir lau. 
kia čia užmanymas tūlų katalikų. 
Vienybei pritariu ir jį yra reika
linga, bet ne šitokiu budu. Ma
nau, kad ne aš vienas, bet ir 
daugelis atsiras iš tarpo jaunimo 
ir nepanorės pasitraukt nuo tų dr- 
jų, kuriose tiek daug darbo pa
dėjo, kaip tai: L. Vyčių, Teat
rališko choro, L. D. S. ir kitų 
įdėjinių dr-jų nariai ir vėl grist 
atgal į tą letargo miegą, ir kurio 
jau senai atsibudo.

Tiesa, randasi jaunimo nutolu
sio nuo lietuvystės ir viso to, kas 
yra prakilnu ir dora, čia tai bus 
daugiausia tėvų kaltė, kurie 
nors yra katalikai, bet skaityda
mi laisvamanių laikraščius pastojo 
priešais katalikiško jaunimo dar
bų ir veikimo tai nėra dyvų, kad 
ir jų vaikai eina savais keliais.

Keletas metų atgal Clevelando 
katalikai ramiai miegojo, buvo 
keletas katalikiškų dr-jų, prie ku-

CLEVELAND, OHIO.
Vyčiams ir jaunimo domai.
Patarlė sako: “kaip žuvis be 

vandens negal būt gyva, taip jau
nimas be geros organizacijos be 
gero susirišimo, be vienybės ne
gali sudaryti jokio pažangesnio 
bei gyvesnio dailėje veikimo. Tik 
ten matome gražių^ darbus nuvei
ktus, kur tvirtai yra susiorgani
zavę jaunimo spėkos, to tvirtove 
yra L. Vyčių jaunimo organizaci
ja, kur yra pamatas katalikystės 
ir doros, o kas išlaiko tikybą ir 
dorą, ten yra sutarimas veikime, 
kuris neša palaimą tautai ir baž
nyčiai. Kas šiandien yra arti
miausiais rėmėjais bažnyčios ir vi
so katalikiško judėjimo ar ne Vy
čių organizacijos karštos jaunuo
lių širdys. Netik Clevelande Vy
čiai dirba Tautai ir Bažnyčiai, bet
visos Amerikos Vyčiai yra tokių rių prigulėjo nemažas skaitlius na-

HUDSON, MASS.

miestelio “The Lapointe 
Machine Co. ’ ’ sausio 20 d. suren
gė savo darbininkams vakarienę 
vienoj iš didžiausių šio miesto sve
tainių Tovn Hali. Vakarienėj be 
darbininkii dalyvavo daug įtek
mingų svečių, miestelio augštesni 
valdininkai, advokatai, buvo ir 
iš kitų aplinkinių miestų, tar ku
rių ir pats kompanac.

Po vakarienei buvo pasakyta 
keletas prakalbų, kalbėjo ir pats 
kompanas, po to sekė dainų ir 
muzikos programas. Apie 12-tą 
nakties darbininkai parūkę kapi
talistiškų cigarų išsiskirstė.

Šios vakarienės tikslas buvo tai 
išleistuvės darbininkų į Angliją. 
Mat kompanija šią žiemą atidarė 
Anglijoj naują mašinšapę, tai šio

Šio

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 ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietį} Baž
nytinėje Salėje, So. ‘. ston, 
Mass.

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

PIRMUTINIAI
Jaunų Lietuvaičių

ŠOKIAI!
ATSIBUS

Utarninke, Vasario-Feb. 10 
8 valandą vakare 

St. Jean Baptiste Svetainėje
30 Chestnut Street Nashua, N H.

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ.
Širdingai kviečia LIETUVAITĖS.

Dykai Rašomoji Mašinuke.
Kam turi rąžyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpevriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 

turėtą turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangi^^^^ją duo
dame kiekvienam DYKAI, kas pirks musą laikrodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK
Jeigu norite turėti grąžą ir tvirtą Laikrodili, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus j|. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausia iš visą. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką laiko iki 
minutos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metą. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00, mes tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduodame po $6.25, ir priedą kiekvie
nam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite tsrėti tą vertingą laikrodėli ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik prisiąsk 25c sidabrini arba įtampo
mis rankpinigią. 
Rašykit tuojaus

1219 NORTH

o likusius $6.25 užmokėsit paimdami laikrodėli ir mafilnukę. 
ir adresuokit:

PRACTICAL SALES COMPANY
IRVINO AVĖ., Dept. 64, CHICAGO, ILL.
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DARBININKAS----------— —- — s

L. D. S. REIKALAI.
PROTOKOLAS 13-TAS.

New York ir New Jerseys 
valstijų L. D. S. Apskričio su
važiavimas įvyko 25 d. sausio, 
1920 m. Elizabeth, N. J. Lietu
vių Bažnytinėje Salėje Ripley 
Place. Suvažiavimo delegatus 
priėmė, susodino ir užkvietė 
apskričio pirmininką, vietinės 
16 kp. raštininkas Ignas Bal
čiūnas. Pageidauta, kad vie
tos klebonas atidarytų, bet pa
aiškėjo, jog klebonas sergąs. 
Dėlto 13-to Apskričio suvažia
vimą atidarė patsai apskričio 
pirmininkas J. Pelutis su tam 
tikra maldele apie 3 vai. po 
pietų. Valdyba užėmė savo 
vietas. Pasirodė, jog dviejų 
valdybos narių nebuvo: vice
pirmininko — A. Mieminko ir 
•organizatoriaus—A. Gerulio.

Mandatų peržiūrėjimas bei 
vardošaukis.

Pribuvo atstovai nuo sekan
čių kuopų:

16 kp., Elizabeth, N. J. — 
Pr. Savickas, M. Stapinskas, 
C. Zabieta, Ig. Balčiūnas.

18 kp., Paterson, N. J. — V. 
Sasnauskas, Ig. Kulikaitis, P. 
Juškaitis.

73 kp., Linden, N. J. — V. 
Mačiuliutė, I. J. Butkus (But
kevičius), P. Mikšys, I. J. 
Liudvinaitis.

76 kp., Jerseys City, N. J. 
— Pr. Matulis, Pr. Kurmis, J. 
Skardis.

14 kp., Newark, N. Jį — St. 
Misiūnas, V. Antulis, J. Pelu
tis, P. Jočius, A. Kazlas, V. 
Aimanas.

9 kp., New York, N. Y. — D.
Kašėta.

L.. S. nariai gavo sprendžia
mąjį balsą, kad ir be mandatų, 
kuriij vardai šie: J. Matuza, A. 
Uškutis, J. Biekša, P. Nauja
lis, J. Jakimavičius, M. La- 
■zickas.

Maršalka buvo vietinis—M.
Stapinskas.

Organizatoriaus, A. Kazio 
iš Ne vark o dėl delegatų pri
duotas pasveikinimas, kurį se
kretoriui perskaičius delnų 
plojimu priimtas.

Skaitoma protokolas, kuris 
vienu balsu priimtas.

Seka valdybos raportai: Pir
miausiai išduoda apskričio' pir
mininkas J. Pelutis. Delnų 
plojimu raportas priimtas. Me
tinis protokolų raštininko ra
portas A. J. Dvmtos: ‘ ‘ Manau 
įkyrėjau-nusibodau, sakė rašt., 
viso apskričio broliams lietu
viams, nes ilgokas laikas kaip 
tarnauju L. D. S. organizacijai, 
kaipo apskričio raštininku, bū
tent nuo 21 d. liepos, 1918 iki 
dabar 25 sausio 1920 m. Manau 
duoti progos ir kitam tame dėl 
geresnio labo organizacijos. 
Tai šiuomi prasišalinu, atsisa
kau. Išlaidos, kurių gerokai 
buvo per tą protarpį uždengiu 
iš savo kišenės ir tą aukuoju 
apskričio iždan, organizacijos 
labui: nereikalauju jokių lėšų 
padengimo nei atlyginimo už 
visus pereitus laikus ir tuomi 
rezignuoju. ’ ’ Raportą priėmė, 
bet ant rezignacijos sužiūrėjo. 
Seka iždininko raportas, sykiu 
ir organizatoriaus L J. Liudvi- 
naičio. Iš jo raporto matėsi, 
kad ištikrųjų žmogus gabus, 
pilnas energijos ir gerų norų, 
nes jis jau daug gero L. D. S. 
organizacijai padarė. Jo pa
stangomis sutverta nauja L. D. 
S. kuopa Perth Amboye su vie
nuolika narių. Taip-gi Tren- 
tone tik ačiū jo triūsui išdygo 
nauja L. D. S. kuopa, kur kal
bėtoju buvo patsai Centro ad
ministratorius A. F. Kneižis ir 
naujų narių gavo 17. Inplau-
kų turėjęs $3.80. Jo raportasLiudvinaitis. Organizatorius

tapo delnų plojimu priimtas. 
Organizatoriaus A. Kazio ra
porte, taip-gi matėsi daugybės 
darbo atlikta. Kaipo pirminin
kas Apskričio maršruto plačiai 
nurodė, kur įvyko prakalbos 
ir kaip pasisekė, ir kur dar ne
įvyko iš daugel priežasčių. Ne
kuriu lėšų nerokavo dėl aps
kričio, tik už telefonus kiek 
priskaitė. Taip-gi jis nurodė 
tas kuopas, kurios dar neturė
jo prakalbų, būtent sekančios: 
Harrisone 15 kp., Brooklyne 
12 kp., New Yorke 9 kp., Bay- 
onėje 17 kp., kolonijose, kaip 
tai: Bloomfielde ir Maspethe. 
Maršrutas dabar dar neužbaig
tas, bet atidėtas ant toliaus 
patogesniu laiku užbaigti. Ra
portas rankų plojimu priimtas.

Girdėjau nekurie aukavę li
teratūros dėl maršruto vertės 
$5.00, tik nežinau jų vardų, 
tokiems L. D. S. (nariams pri
klauso padėka.

Seka raštiški kuopų -rapor
tai, iš kurių sutraukiau proto
kolam

76 kp., Jersey City: surengė 
vakarienė ir teatrą su prakal
bomis. Gavo 8 naujus narius. 
Pelnė 38 dol. Ant organo ne
siskundžia. Kalendorius 1920 
m. gavo.

73 kp., Linden, N. J.: Suren
gė gerb. A. F. Kneižiui mar
šruto prakalbas. Lietuvos kri
kščionims demokratams su
rinko aukų $10.85. Kalbėto
jui pati kuopa atsilygino $8. 
Turi knygyną ir agentą. Tik
tai nenori mokėti 35 centų ant. 
mėnesio, o sutinka mokėt 30c. 
Raportas primtas.

18 kp., Paterson, N. J.: Tu
rėjo teatrą ir prakalbas, pelnė 
30 dol. ir 6 narius. Raportas 
priimtas.

Pastaba: Tų kuopų raportai 
čia neskamba, kurios jų raštu 
nedavė.

Maršruto Komisija sutiko ta 
pati užbaigti pradėtąjį prakal
bų maršruto darbą.

Seka nauji sumanymai ir 
nutarimai.

1. Nutarta iš centro reika
lauti pasekmių balsavimo, kad 
viešai per organą paskelbtų, 
kiek ir kurios kuopos, kad mo
kėt 35c. mėn. ir kiek kurios 
priešais, kad mažiaus temo
kėti

2) Nutarta kiekvienoj kuo
poj turėti darbo biurą, kad L. 
D. S. narys iš kitur pribuvęs 
gautų patarimus, by tik turės 
L. D. S. paliudijimą, kad jis 
okiu yra.

3) Nutarta N. Y. ir N. J. Ap
skričio varde rengti didelį ba- 
lių ar pikniką. Varymui to 
darbo išrinkta komisija iš se
kančių narių: J. Skardys, P. 
Mikšys, A. Kazlas.

4) Nutarta patarti atgaivin
ti straipsnį organe “Darbinin
ke” po antgalviu “Iš po dar
bininko plunksnos.”

5) Centro namo ir jo bonus 
atidėta kuopoms.

Buvo ir daugiaus gerų su
manymų, bet dėl stokos laiko 
ir didoko šalčio perleista per 
pirštus be domos.

Renkama nauja valdyba se
kantiems metams. Pirmiausia 
išsirinko pirm, iš trijų kandi
datų. Daugiausiai gavo balsų 
buvęs J. Pelutis. Todėl ir li
ko 1920 metams apskričio pir
mininku Jonas Pelutis. Rašti
ninku taip-gi iš trijų daugiau
siai gavo balsų A J. Dymta 
senasis. Vice-pirm. tapo iš
rinktas A. Kazlas, seniaus bu
vęs organizatoriumi. Iždinin
ką taip-gi rinko iš trijų, bet 
gavo daugiausiai balsų I. J.

išrinko du iš New Jerseys val
stijų, o vieną iš miesto New 
Yorko. Vardai sekantys: S. 
Misiūnas, iš Newarko, F. Sa
vickas iš Elizabeth, N. J. ir D. 
Kašėta iš New York, N. Y.

Sekantis 14 suvažiavimas į- 
vyks Newarke už trijų mėne
sių. Ir tuomi uždarė 13-tą L. 
D. S. Apskričio suvažiavimą 
su malda patsai pirmininkas J. 
Pelutis 6:40 v. vak.

A. J. D.
Iždo stovis: Kasoje rasta $17 

ir ant vietos priduota išlaidų 
$8.55, tai kasoje pas ižd. Liud- 
vinantį dar randasi $8.45.

Protokolų raštininkas —
Augustas J. Dymta.

NEW
SEYS APSKRIČIO VAL

DYBOS ADRESAI, 
Pirm. P. Pelutis,

88 Warwick St. 
Newark, N. J.

Vice-pirm. A. Kazlas,
56 New York Avė., 

Ne vark, N. J. 
Rašt. Aug. J. Dymta, 

456-458 Grand St.,. 
Brooklyn, N. Y.

Organizatorius F. Savickas, 
238 Pine St., 

Elizabeth, N. J.
Kitų organizatorių nepaskel

biu, nes neturiu jų antrašų.

YORK IR NEW JER-

DELEGATŲ MARŠRUTAS.
Delei informacijos pranešame, 

kad misija dalyvaus sekančiose 
vietose:
Vasario 3 d. Hartford, Conn.

8 d. AVorcester, Mass.
12 d. Cleveland, Ohio.
13 d. Detroit, Mich.
13 d. Akron, Ohio.
15-20 Chicago, III.

> >

9 9

9 9
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
BALTIMORE, MD.

L. R. Kr. rėmėjų skyrius 1 d. 
vasario, 1920 turėjo metinį susi
rinkimą tuoj po pamaldų. Susi
rinkimą atidarė ir vedė gerb. kun. 
J. Lietuvnikas. Po išdavimo ra
portų iš pereitų metų buvo pakel
tas klausimas kas link prisidėji
mo iuntime Lietuvos kareiviams 
dovanų į Lietuvą. Visi vienbal
siai nutarė prisidėti. Tam tiks
lui išrinkta komisija, kurios pa
reiga yra kogreičiausia rinkti pa
sižadėjimus, kurie norės prisidė
ti prie tų dovanų. Į komisiją in- 
eina šie nariai: A. Jančis, A. 
Bajoriutė, J. Butkus, M. Alek- 
siutė, U. Veberiutė ir T. Berno
tas. Išrinkta valdyba 1920 me
tams: Dvas. vadovas kun. J. Lie
tuvnikas, pirm. J. Karalius, vice- 
pirm. A. Sekevičius, rašt. A. Ba
joriutė, ižd. J. Butkus, iždo glo
bėjais: T. Bernotas, V. Čaplins- 
kas.

Šiame susirinkime prie L. R. Kr. 
rėmėjų prisirašė ir užsimokėjo po 
dolerį 22 nariai. Pradžia gana 
gera. Ant šių metų jau yra už
simokėjusių narių apie 40. Visų 
aukotojų vardai tilps laikraščiuo
se apie pabaigą metų kartu su me
tiniu raportu, dabar tik raštinin
kas suveda į knygas.

Kitas susirinkimas nutarta lai
kyti 8 d. vas. po sumai ir yra 
kviečiami, kad kuodaugiausia at
silankytų, ir prisidėtų prie siun
timo dovanų Lietuvos kareiviams, 
kurie kariauja ne dėl savęs, bet 
dėl musų visų. Ta nors menka 
dovanėlė nemažai priduos jiems 
džiaugsmo, kad mes juos atme- 
nam.

pat minčių, neatsižiurėdami ant 
jų asmenų, kurie pajuokia many
dami tuomi nusilpninti jų veiki
mo dvasią, bet Vyčiai nesiduos 
savę apgauti. Jaunimas reika
lauja dorų pasilinksminimų, gra
žių žaidimų, o ypač Vyčių jauni
mo priederme kelti katalikišką ir 
tautišką dvasią. Jeigu katalikiš
kas jaunimas užmigtų tautiškam 
veikime, tai laisvamaniai džiaug
tųsi, kad jų laikas atėjo su bam- 
bizinėms ir kitokioms blevizgoms 
publiką vaišinti, cleveandiečiai 
turi dėti visas pastangas, kad 
pritraukti jaunimą prie organiza
cijos, kuri yra jaunimui reikalin
ga. Taigi ir yra geriausia proga 
visam katalikiškam jaunimui tap
ti prakilniais tautos žiedais pri
klausant prie Vyčių, nes šiandien 
didžiuma inteligentijos krikščionių 
demokratų yra Vyčių nariais. Ko
dėl Clevelando katalikai negalėtų 
tai padaryti. Jaunimas susispie- 
tęs prie L. Vyčių 25 kp. ir tuomet 
parodytų ką reiškia vienybė ir su
tikimas, reikėtų apie tai rimtai 
pagalvoti.

L. Vyčių 25 kp. pradėjo reng
tis prie iškilmingo paminėjimo 5 
metų gyvavimo, bus vaidinamas 
veikalas “Išgriovimas Kauno Pi
lės.” Vyčių choras vadovaujant 
p. V. Greičiui rengiasi puikiomis 
dainomis pavaišinti publiką. Jau
nimas, kuris myli dainas yra 
kviečiamas prie Vyčių choro, re
peticijos seredos vakarais p. Povi- 
lausko salėj.

rių, bet apšvieta labai žemai sto
vėjo, nes tos dr-jos neužsiėmė jos 
platinimu, vien, pašelpos dalykais. 
Daugelis katalikiško jaunimo dir
bo laisvamaniams. “Mirtos” cho
ras, kuris tarnauja bolševikams, 
jį išaugino katalikiškas jaunimas. 
Ir daug dar yra katalikų, kurie 
ip po šiai dienai bernauja laisva
maniams, prigulėdami • prie jų 
dr-jų, remdami jų spaudą.

Tai čia reikia kaltint seną cle- 
velandiečių politiką, o ne dabar
tinį katalikų veikimą. Praėjusie
ji 4 ar 5 metai tai buvo atbudimo 
metai Clevelando katalikams, ir 
dabar apšviestesnis ir doresnis 
jaunimas čia gimęs ir augęs prigu
li prie L. Vyčių 25 kp.

Čia ištarsiu ir savo žodį kas 
link vienybės ir kokia jį mano 
nuomone turėtų būti.

Aš visas dr-jas lygiai myliu ir 
remiu jų darbus, kurios tik eina 
teisingu keliu. 0 kad įgyti dau
giau pažinimo kas gera ir kas blo
ga, kad gauti daugiau apšvietos 
ir susipratimo, turim kiekvienas 
varyt didžiausią agitaciją, kad 
drjos, prie kurių mes prigulim 
neliktų be gero katalikiško laik
raščio (organo). Kiekvienos ka
talikiškos dr-jos užduotis prigulėti 
prie Rymo Kat. Federacijos, kuri 
vienija visus katalikus į vieną di
džiulę organizaciją ir tik tokioj 
vienybėj katalikų galybė ir susi
pratimas.

miestelio išvažiuos apie 10 darbi
ninkų.

Mašinistas.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JŽ- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St. 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. — *

J. Stukas,
542 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
14 Bowen. St., 

So. Boston, Mass.
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

•>

A. B.

Matas.

ATSIŠAUKIMAS Į SO OMAHOS 
LIETUVIUS.

Lapelis.

>>

M

> J

6 Waterbury, Ct.
8 New Haven, Ct.
9 Bridgeport, Ct.

10 New York, (pas kun. 
Šeštuką)

11 Maspeth, 
luką)

12 Brooklyn 
Petkų)

13 Brooklyn 
meiką)

15 Brooklyn pas kun. Kodį) 
Dėl susižinojimo kreipkitės šiuo 

adresu:
Rev. P. Saurusaitis,

244 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

(pas kun. Mi-

(pas kun. N.

(pas kun. Re-

M

LAWRENCE, MASS.
Sausio 26 d. įvyko Tautos Fon

do 87 skyriaus prakalbos. Kalbė
jo gerb. kun. P. Saurusaitis nese
nai sugrįžęs iš Lietuvos, aiškiai 
nupiešė dabartinį Lietuvos vargin
gą padėjimą. Publikos nors bu
vo didelis skaitlius, bet aukų ma
žai surinko. To viso priežastis 
aiški, nes šios kolonijos žmonės 
suklaidinti visokių nezaležninkų, 
kad jiems vargai ir kentėjimai 
savųjų, likusių Lietuvoje pastojo 
svetimais. Aukavo šios ypatos:

Po $1.00: M. Švitriutė, T. Sku- 
sevičius, A. Dvareekienė, P. Au- 
rila, U. Žiemienė, M. Buividaitė, 
V. Romelis, kun. Pr. Virmauskas. 
O. Snapauskienė, P. Kupritė, V. 
Švitrevieius, S. Padvalskis, K. 
Kiburis, O. Januškytė, J. Vinic
kas, A. Stražniekienė.

Viso su smulkioms aukoms $30. 
71c.

Brangus Tėvynainiai: —
Šiandien Lietuva reikalauja 

labiausia pagelbos — turi daugy
bę priešų — apsupta ir spaudžia
ma iš visų pusių — ginasi iš pas- 
kutinių spėkų ir šaukia visus savo 
vaikus pasiskubinti su pagelba. 
Mes nepasirodisim menkesniais tė
vynainiais už kitas kolonijas ir sto
sime kaip vienas darban — tėvy
nės gelbėti. Ta pagelba geriau
sia atliksime tverdami stotį parda
vinėjimui Lietuvos Laisvės pasko
los Bonų. Šiam tikslui Šv. Anta
no parapijos komitetas šaukia vie
šą susirinkimą vasario 15 d., 1920 
m., 5 vai. vakare ant Nero Settlers 
salės ir kviečia visų lietuvių ir lie
tuvaičių, draugijų ir kliubų atsi
lankyti nežiūrint ant skirtumo pa
žiūrų ir stoti bendran darban.
Parapijos Komitetas:

Kun. J. Olechnavyčius, 
Adomas Leonavičius, 
Kaz. Aliukonis.

HUDSON, MASS.

miestelio “The Lapointe 
Machine Co. ’ ’ sausio 20 d. suren
gė savo darbininkams vakarienę 
vienoj iš didžiausių šio miesto sve
tainių Tovn Hali. Vakarienėj be 
darbininkų dalyvavo daug įtek
mingų svečių, miestelio augštesni 
valdininkai, advokatai, buvo ir 
iš kitų aplinkinitj miestų, tar ku
rių ir pats kompanac.

Po vakarienei buvo pasakyta 
keletas prakalbų, kalbėjo ir pats 
kompanas, po to sekė dainų ir 
muzikos programas. Apie 12-tą 
nakties darbininkai parūkę kapi
talistiškų cigarų išsiskirstė.

Šios vakarienės tikslas buvo tai 
išleistuvės darbininkų į Angliją. 
Mat kompanija šią žiemą atidarė 
Anglijoj naują mašinšapę, tai šio

Šio

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 ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. I. ston, 
Mass.

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

PIRMUTINIAI

Rašt. J. Vinickas.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas,
105 Silver Street, 

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas,

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas— 

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St, 

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

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

CAMBRIDGE, MASS.
Motera Są-gos 22 kp. laikė sa

vo metinį susirinkimą sausio 14 d., 
7:30 vai. vakare bažnytinėj salėj. 
Susirinkiman atsilankė beveik vi
sos narės ir turėjo daug naudin
gi! dalykų aptarti. Nutarta su
rengti vakarą su įžanga. Išrink
ta komisija, kurios užduotim su
rengti teatrą “Šv. Agnietė” gavė
nios laike. Šiems metams valdy- 
bon pateko šios ypatos: Pirm. O. 
Monkevičiutė, pagelb. M. Sudu- 
kienė, prot. rašt. Uršulė Dailede- 
niutė, fin. rašt. M. Dailedžiutė, 
iždin. T. Žakaičiutė. Dvas. vad. 
kun. Pr. Juškaitis, koresponden
tė O. Šimbelaitė. Teatrališka ko
misija : O. Šimbelaitė, K. Sudoniu- 
tė, A. Bironaitė.

Korespondentė.

Paieškau Vinco Stakevičiaus ir 
pažystamų, Suv. rėd., Višakio Ra
dos parap., Jankų valšč., Pilypų 
kaimo. Pirmiau gyveno apie Ty- 
rone, Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančių apie jį pranešti

Andrius Maksvytis,
Box 347

Millinocket, Me.

CLEVELAND, OHIO.

Pažvelgus į praėjusius kelius 
metus Clevelando katalikų veiki
mo, pamatai, kad daug kas yra 
gero nuveikta ir toli pažengta 
pirmyn. Musų tautos žiedas do
ras jaunimas randasi katalikų pu
sėj, priklauso prie L. Vyčių 25 
kuopos, Teatrališko choro ir kitų 
katalikiškų organizacijų bei drau
giją

Pastaruoju laiku atsirado nau
jų politikierių, kuriem tas veiki
mas matyt, nelabai patinka, tai 
ir nori panaikinti visą katalikų 
veikimą, kaip tai: L. Vyčių 25 
kp., Teatrališko choro ir kitų; 
vieton to sutverti kokią ten Cleve
lando visuomenės draugiją. Ne
būtų nuostabu, kad tą darytų lai
svamaniai, nes jie to tik ir lau. 
kia čia užmanymas tūlų katalikų. 
Vienybei pritariu ir jį yra reika
linga, bet ne šitokiu budu. Ma
nau, kad ne aš vienas, bet ir 
daugelis atsiras iš tarpo jaunimo 
ir nepanorės pasitraukt nuo tų dr- 
jų, kuriose tiek daug darbo pa
dėjo, kaip tai: L. Vyčių, Teat
rališko choro, L. D. S. ir kitų 
idėjinių dr-jų nariai ir vėl grišt 
atgal į tą letargo miegą, ir kurio 
jau senai atsibudo.

Tiesa, randasi jaunimo nutolu
sio nuo lietuvystės ir viso to, kas 
yra prakilnu ir dora, čia tai bus 
daugiausia tėvų kaltė, kurie 
nors yra katalikai, bet skaityda
mi laisvamanių laikraščius pastojo 
priešais katalikiško jaunimo dar
bų ir veikimo tai nėra dyvų, kad 
ir jų vaikai eina savais keliais.

Keletas metų atgal Clevelando 
katalikai ramiai miegojo, buvo 
keletas katalikiškų dr-jų, prie ku-

CLEVELAND, OHIO.
Vyčiams ir jaunimo domai.
Patarlė sako: “kaip žuvis be 

vandens negal būt gyva, taip jau
nimas be geros organizacijos be 
gero susirišimo, be vienybės ne
gali sudaryti jokio pažangesnio 
bei gyvesnio dailėje veikimo. Tik 
ten matome gražius darbus nuvei
ktus, kur tvirtai yra susiorgani
zavę jaunimo spėkos, to tvirtove 
yra L. Vyčių jaunimo organizaci
ja, kur yra pamatas katalikystės 
ir doros, o kas išlaiko tikybą ir 
dorą, ten yra sutarimas veikime, 
"kuris neša palaimą tautai ir baž
nyčiai. Kas šiandien yra arti
miausiais rėmėjais bažnyčios ir vi
so katalikiško judėjimo ar ne Vy
čių organizacijos karštos jaunuo
lių širdys. Netik Clevelande Vy
čiai dirba Tautai ir Bažnyčiai, bet
visos Amerikos Vyčiai yra tokių rių prigulėjo nemažas skaitlius na-

-

Jaunų Lietuvaičių

ŠOKIAI!
ATSIBUS

Utarninke, Vasario-Feb. 10 
8 valandą vakare 

St. Jean Baptiste Svetainėje
30 Chestnut Street Nashua, N H.

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ.
Širdingai kviečia LIETUVAITĖS.

Dykai Rašomoji Mašinuke.
Kam turi rąžyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpeivriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 

rle negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 

turėtą turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, męs ją duo
dame kiekvienam DYKAI, kas pirks musą laikrodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.25.
Jeigu norite turėti grąžą ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus Jį. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausia iš visą. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką laiko iki 
minutes, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metą. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00, mes tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduodame po $6.25, ir priedą kiekvie
nam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėlį Ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik 
mis rankptnigią. 
Rašykit tuojaus

1210 NORTH

prlsląsk 25c. sidabrinį arba stampo-
o likusios $6.25 užmokėsit paimdami laikrodėlį ir mašinukę, 

ir adresuokite
PRACTICAL SALES COMPANY

IRVINO AVĖ., Dept 84, CHICAGO, ILL.
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4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
PRAKALBOS.

Vasario 8 d. Municipal sa
lėj buvo “Nuteriotą Draugą 
Komiteto” prakalbos.

Žmonių atsilankė visai ma- 
v • zai.

A. Ivaškevičius atidarė susi
rinkimą, nors buvo garsinta 
būsią extra prakalbos. Labai 
skurdžiai apgailestavo, kad 
komitetas suiro. Pranešė, kad 
Tag Day nebūsią. Kad žmo
nių mažai tebuvo aiškino tuo, 
kad dabar žmonės sergą.

V. Mickevičius ir B. Šapalis 
išdavė raportą, bet jų raporto 
niekas nesuprato. J. Valiuko- 
nis išdavė atskaitą. Pasirodė, 
jog išviso buvo surinkta $8.- 
831.90. Išlaidą virš $7.000.00, 
bet nepasakyta kiek išviso iš
siųsta į Lietuvą ir kiek sunau
dota ant vietos. Tik iš skai
tymo bihj galima spręsti, jog 
daugiau pinigą sunaudota ant 
vietos, negu išsiųsta į Lietu
vą. Sekretoriaus alga nebuvo 
skaityta, o daugumas žinojo, 
kad jam yra mokama alga. To
dėl vienas iš publikos paklau
sė: “Ar sekretorius dirba už 
dyką ?” Sekretorius at sakė: 
“Kas tau galvoje, ar davei 
nors vieną centą?” Kilo truk- 
šmas. Ivaškevičius paaiškino, 
kad yra mokama $25.00 į sa
vaitę. Pirma buvo mokama 
Gaidžiui, bet jis darbo neatli
kęs, tai turėję prašalinti ir jo 
vieton padėję J. Valukonį, ku
ris ir po šiai dienai tebedirbąs. 
Bostone už vakarienę užmokė
ta $417.00. Kilo didelis trukš- 
mas. Ivaškevičius norėjo už
mesti visą kaltę ant Romano, 
kad jis žmonių nesukvietęs. 
Bet vienas iš komiteto paaiški
no. kad Bagočius pasakęs ko
miteto susirinkime, kad ne
kviesti jrisokių nektaizų žmo
nių. Girdi, vienas ateis su rau
dona, o kitas su marga. Todėl 
ir kareiviai kurie važinėjo su 
Misija nebuvo leidžiami. Bilų 
prisidarę dėlto, kad už visus 
galus reikią mokėti, kaip tai 
kalbėtojams, chorams, už tele
fonus, angliškai spaudai ir tt.

Kalbėtojas buvo tik vienas 
M. Venys. Išplūdo ant “Dar
bininko,” kunigų, Tautos Fon
do ir labiausia ant A. Kneižio, 
kad jis jiems vienybę suardęs. 
Bet buvo klausti iš publikos 
per tris sykius kas tuos atsi
šaukimus išleido “Vienybei 
Iširus” ir prašyta perskaityti, ■ 
kad tokiu būdu prieiti prie tik-1 
ros pakrikimo priežasties. Tai. 
Ivaškevičius griežtai atsisakė 
skaityti.

Buvo renkamos aukos, bet 
nesurinko nei vieno cento. Ne- 
dvvai, kad katalikai neauka
vo, jie iš Komiteto pasitraukė, 
bet kur sandariečių ir kitų lais
vųjų aukos? Juk jie dabar pil
ni komiteto viešpačiai.

A. Ivaškevičius sakė, kad 
reikią perorganizuoti tą N. D. 
Komitetą, girdi šį vakarą rei
kią išrinkti 30 ypatų, o drau
gijos dar prisiųstų po vieną. 
Bet tą jo inešimą niekas nepa
rėmė. Apie bonų pardavinėji
mą negalėjo būti nei kalbos.

Dar Norkūnas buvo atsisto- 
. jęs kalbėti, ale jį greit pasodi- 
- no su trukšmu ir švilpimu.

Šis susirinkimas buvo taip 
be tvarkos, kad vieni šneka, o 
kiti juokiasi ir rankoms ploja.

Ten Buvęs.

Pasirodė, jog nors išlaidą bu
vo apie du šimtu, bet gryno 
pelno liko apie $100. Nutar
ta po Velyką statyti Kantatą 
Broliai Sasnausko ir atkartoti 
“Girią Karalią,” o jei giesmi
ninkai lankysis ant repeticiją 
reguleriškai, tai ir “Septynius 
Kristaus Žodžius,” ir-gi kan
tata. Nutarta ženklinti visą 
giesmininkų lankymąsi ant re
peticiją, o kurie mažai lanky
sis, tai bus prašalinti iš cho
ro.

Susirinkimas buvo rimtas.
Choristas.

Vasario 11 d. Šv. Petro 
Bažnytinėj Svetainėj L. L. 
Sargu susirinkimas ant 7:30 
vai. vakare. Valdyba.

N.

t

vai.

CAMBRIDGE, MASS.
Jungtuvės.

Vasario 1 d. ryte kaip 9
P. P. M. bažnyčioje kun. Pr.

Juškaitis surišo moterystės ryšiu 
Baltramiejų Grigų su p-le Kazi
miera Normantaite. Abudu jau
navedžiu yra geri katalikai, my
linti tautų ir dorų, yra nariai ke
lių pašelpimą bei įdėjinių draugi
jų. Linkiu kogeriausios kloties 

į jaunai porai.
II 
I

Varadie.

WATERBURY, CONN.
Lietuvis krasos ženklelių gali

ma gauti pirkti pas p-lę Petraus
kaitę, 4 Congress Avė. ir pas P. J. 
Alekną, 774 Bank St. Lietuvos 
krasos ženklelius galima Lietuvo
je išmainyti ant pinigų arba su
vartoti ant laišku.!

P. J. A. Reporteris.

I

PIRK

PIRK

PIRK

PIRK

f

SUSIRINKIMAS.

Vasario 6 d. šv. Petro Baž
nytinio Choro buvo susirinki
mas. Raštininkei O. Protašiu- 
tei nepribuvus, išrinktas J. 
Oervokas. Buvo išduotos at
skaitos iš buvusią koncertą.

BONUS—BUS NAMAS.

BONUS—BUS NAMAS.

BONUS—BUS NAMAS.

BONUS—BUS NAMAS.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas •
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MlCH.

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.

Paiešakau Kazimiero Irkausko, 
Kauno gub., Panevėžio apskričio, 
Pimpiškią kaimo. Kaip atvažia
vo Amerikon, gyveno Lawrence, 
Mass., paskui išvažiavo į Chicago, 
III. Malonėkit atsišaukti pats 
arba kitas žinantis pranešti man. 

Petronėlė Raeinskaitė
53 Harvard Avė., Athol, Mass. 
-------------------------------------•—

Paieškau savo puseserės Zuza
nos Misuniukės, Kauno gub, 
Šiaulių pavieto, Žeimelią parapi
jos, Mažąjį} liesu arba dvaruko 
Vensedios. Turiu svarbą reika
lą. Jį pati ar kas kitas meldžiu 
atsišaukti:

Ignacas Gerdžiunas,
1725 North 9 St., Springfield, III.

Būčeris paieško darbo į bučer- 
nę-grosernę už vedėją arba darbi
ninką. Septvnh] metą turiu pa
tyrimo tame darbe. Kalbu: lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Reikalaujant kreipkitės:

Joseph Jankauskas,
24 Wall St., Lowell, Mass.

I Reikalingas 1-mos klesos lietu
vis barberis. Gera mokestis $26.00 
j savaitę. Kad butą pirmos kle
sos plauką kirpikas. Pageidauja
ma, kad butu jaunas ir manda
gus. Atsišaukit šiuo antrašu: 
' Gėry Renzi,

Athol, Mass.
(3)

Pranas Raulinaitis iš Sasnavos 
par., Marijampolės apskr. paieš
ko savo brolių: Vlado Raulinai- 
čio (pradžioj karo gyvenusio Ma- 
hanoy City, Pa.) ir Stasio Rauli- 
naičio (gyv. Detroit, Mich.) Prašo 
jų pačių, jų šeimynos, giminių, 

! draugą ar pažįstamų jam praneš
ti šiuo adresu: Fribourg, Suisse, 
Albertinum, Lituania. Iš kalnodą- 
ria širdingą ačiū. Pranešu bro
liams, kad musų namiškiai sveiki, 
gyvi ir laukia žinių. ’ ’

I

Ant randos 4 kambariai ant 
II. St., No. 173. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 185 Silver St. Ant 3-čią 
lubų.

I

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ DARBO 
ŽMONIŲ VADOVŲ, 

tai

Lietuvių Darbininkų
Kalendorius 1920 m.

/

Jame rasi reikalingiausias informacijas.

Beto, jame telpa naudingi straipsniai ir ei
lės garsių mūsų rašytojų. Taip-gi puikių pa
veikslų iš Lietuvos.

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

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

liaus gali netekti.
“DARBININKAS”

244 W. Broadicay, So. Boston, Mass.
\
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Paieškau Juozo Moročko Kau
no gub., Panevėžio miesto, 1914 
metais gyveno Brooklyn, N. ¥. Da
bar nežinau kur. Meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu:
Antanina Moroekaitė,

Panevėžis,
Gertrūdos g-vė No. 1, 
LITHUANIA

Ieškau tėvo Kazimiero Krasaus
ko, gyvenusio 1915 metuose mies
te Ledford, III.; prašau jo ar pa
žystamų atsišaukti šiuo adresu: 
Lithuania, Suvalkų gub., Šakių 
apskr., Rublelių valšč., Kubilė
liai kaimas, Antanui Krasauskui.

Prašau kitų Amerikos laikraščių 
šį paieškojimą atsispausdinti.

Paieškau sesers Kotrinos Bele- 
vičiutės (po vyru Venclovienės). 
7 metai atgal gyveno South Bos
ton’e, Amerikoj, bet dabar ne
žinau. Paeina iš Lietuvos, Vil
niaus gub., Alovės apskr., Dau
gi} parapijos, Andriuną kaimo. 
Meldžiu atsiliepti ar kas žino pra
nešti.

Alena Baikauskienė,
78 Cleland St.,

S. S. Glasgow-Scotland.

Paieškau brolių Igno ir Sima- 
no Ališauskų, apie 20 meti} kaip 
Amerikoj1 gyvena, bet kur jie 
randasi neturiu antrašų. Jie yra 
atvykę Amerikon iš Škotijos (An
glijos), Glasgoiv’o miesto, o iš 
Lietuvos paeina: Kalesninkų kai
mo, Ūdrijos parapijos, Suvalkų 
rėd. Kas žinote apie juos, ar
ba patįs meldžiu atsišaukti ant 
šio antrašo:
Domic. Ališauskiutė (Kruškienė), 

305 Dalmarnock Rd.,
Glasgoiv Bridgeton, 

Scotland.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
niomis dienomis atėjo laiškas 

iš Lietuvos užadresuotas šiaip:
Į Ameriką,

242 Broadway,
So. Boston, Mass.

Nėra vardo, nė pavardės ir ne
galima suprasti kam tas laiškas 
priklauso. Atplėšus, irgi nera
dome adreso.

Iš laiško galime pažymėti štai 
ką: “Sveikinama Juzefą, gyve
name ant senos., vietos Visgirduo
se, Šimanauskis vokiečių nušau
tas. Sudiev Jus tėvai ir švoge- 
ris Pranciškus Kasparavičius.

Pašto žyme “Kelmė.” Atsi
šaukite, prisiųsdami už 5c. pašto 
ženklelių persiuntimui.

“Darb.” Adm.
j

Gerb. “Darbininko” Redakcija! 
Šiuomi kreipiuosi Į Tamstas nuo
lankiu prašymu įdėti savo laik- 
raštin žemiau pduotąjį paieškoji
mą giminiu bei pažįstamą, ku
rie nuo 5-6 meti} neturėjo tikres
nių žinią apie savo gimtąjį kam
pelį Lietuvoje bei savuosius:

“Busiu labai dėkingas tam, kurs 
į mano paieškojimą atsilieps šiuo 
antrašu: Italia Roma, piazza Mar- 
gana 32-Mačiulis; prieš karą buvo 
Chicago’je brolėnas Keršuls Ado
mas iš Mičiunų, Skapiškio par., 
Ukmergės apskr., be to Philadel- 
phia, Pa buvo du broliu ir seserė
čia su tėvais Kazlauskais iš Pane
munėlio, Rokiškio apskr.

Kas apie juos žino, arba patįs 
jeigu tebegyvuoja, prašau labai 
atsiliepti nurodytu antrašu, Nu
teiksiu jums daug įdomią žinių. 
Aš tuo tarpu esmi Romoje; rude
niop norėčiau važiuoti savuosius 
aplankyti, ir jiems ir jums naują 
žinių parinkti, todėl laukiu Jūsų 
atsiliepiant.”

Su pagarba Jūsų
Petras Mačiulis. •

DUONKEPYKLA, GROSERNĖ IR NAMAS.
Ant pardavimo labai pigiai tik $5,500 biznis 

labai gerai išdirbtas per daugelį metą; tėvo mir
tis yra priežastis pardavimo. Plačiau norėda
mi žinoti ateikite pas:

VINCENT A. JENKINS REAL ESTATE, 
(Talbot Bldg Room 3) 

* SO. BOSTON, MASS.

Juozas Astramskas, Suvalkų 
rėydbos, Vilkaviškio apskričio, 
Keturvalakių parapijos, kaimo Va
lavičių. 1919 m., 2 d. sausio pa
stojo liuosnoriu į Lietuvos kariuo
menę, kariavo prieš bolševikus 
atlikinėdamas žvalgo pareigas. Iš
vijus bolševikus iš Lietuvos, bu
vo pasiųstas prieš lenkus Seinų a- 
pielinkėj. čia jis atsižymėjo sa
vo narsumu. Begindamas Seinų 

i vos išliko gyvu, 
apsupę, bet laimin- 

Dabar laikinai

A. _____________ ____________ _ ♦♦♦tXXX
Y♦ĮJimiestą du kartu
♦Jii iefikai buvo aps 

gai išsigelbėjo. vau*. 
nuskirtas prie generalio štabo 
Kaune. Siunčia labą dieną vi- 
siems pažystamiems ir draugams

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

Antrašas:

z

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

PRENUMERATOS KAINA:

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

“Perkūno” Bendrovės seras $10.

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ., 

DETROIT, MICH.

i

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centą.
Užsisakydami pažymėkite kokią norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

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

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 

JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

“Perkūnas
Išeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 

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

t

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

DYKAI KU-KU LAIKRODIS DYKAI.

vėlu

l 

f 
f

EUROPEAN WATCH CO.,
1065 MILWAUKEE AVĖ., DEPT. 407,

CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS 
SEYMOUR

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

OFISO 9-10 iš ryto, | Į 
VALANDOS: įf Į

®®®®®®©®©©@©®®®©©@©©©s®®® >

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

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

Tel. S. B. 1196-W.

(LIETUVIS DANTISTAS I
DR. M. V. CASPER

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

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

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

_______ - -__ -<

Kiekvienas gali siųsti orderi dėl to laikrodė
lio ir gaus priedo gražų Ku-kų laikrodi visai 
dovanai. Vienatinė proga jūsų gyvenime, ku
rią jus turit išnaudot. Tą gražų laikrodėli ga
lit gaut nuo mus visai dykai. Jis yra tvir
tai ir gražiai padirbtas, turi 21 akmeni (je- 
we's)—gvarantuotas ant 25 metų. Jis rodo 
laiką gerinus negu kuris kitas laikrodėlis, to
dėl jis daugiausia vartojamas profesionalų, 
kunduktorių. inžinierių ir visų tų. kuriems j 
reikalingas teisingas laikrodėlis. Jis nedaro 
skirtumo, kokį tik jus galit pirkt. Teisin
ga kaina šio laikrodėlio $18.00, bet mes per 
trumpą laiką parduodam tą laikrodėlį dirbtu
vės kaina, už $9.95. Kiekviena^, gali siųsti 
orderį dėl to laikrodėlio ir gaus Ku-kų laik- 

visai dovanai. Mes nereikalaujam iš kalno | 
pinigų. Pasiųsk vieną dolerį deposito. Kitus už
mokėsi tada, kaip gausi laikrodėlį ir Ku-kų laikro- 

Jei jus norit turėt savo namuose Ku-kų laikro- 
pasiųsk orderį tuojaus, nes mes turim tik vie- 
tukstantį tų laikrodžių importuotų iš Europos. 

Todėl jų pardavimas aprubežiuotas.
Neatidėliok ant ilgiau, nes gali būti per 

—siųsk orderį šiandieną.

lEgzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių 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 skaudžių, kroniškų, neaiškių Ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, 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- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišlol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupĮsrt laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
rlausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

ii 
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i! 
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!

aS suteiksią patarimus jly- 
panaikfnsi' kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge

Tel. s. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 i>o pietų, 
nuo " iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR.- W. T. REILLY

į

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

‘ Valandos
> Nuo 9 vai. ryta
' iki 8 vai. vakare

■gs —

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. raka.

Tel. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Ga!ima sasitalbtti ir iiataviiatai 
Ofiso valandos: 

Ryt »is iki 9 vai. 
Po pietą 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Plione D'.ckineen 3W5 M

Dr. Ignotas Stankus 

1210 S. Broad St., Pbiladclphia, Pa.
Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 

Ofi»o Valandas}
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M_ 
Ncde&emis iki 4 ne pilta.

395 BROADWAY,
DAKTARAS MORONEY
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