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ro patarti pakelti mokyto- pie tos Talstijos darbininkų Albany, N.
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ŠALTIS PADARĖ 
NUOSTOLIŲ.

NORI PASMAUGTI 
PROSIBICIJĄ.

šieji piliečiai mielu noru 
balsavo už didesnių, sumų 
skiriama mokykloms.

davinėti alų su 6 nuoš. alko- 
lio.

dyba praneš apie tas aukas 
Lietuvos krikščionių darbinin
kų centrui su pažymėjimu kiek 
ir kuri kuopa arba nariai au
kavo.

leisti svaigalus išdirbti 
pardavinėti.

SUSTREIKAVO.
Portugalijoj sustreikavo 

geležinkelių darbininkai. 
Geležinkelius valdo valdžia.

Paremkite visi.

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

Vokietijoj Ruhr anglia- 
kasyklose sustreikavo dar
bininkai. Reikalauja pa
naikinti viršlaikį.

VIDUTINIŠKA ALGA.
New Yorko valstijos pra

moninė komisiją paskelbė a-

Tucson, Ariz.—Bricklay
ers’ unija pareikalavo, kad 
nuo bal. 5 d. jiems būtų mo
kama po $1.25 valandoj.

PAKĖLĖ ALGAS.
BeUeville, III. — Liejyklų 

darbininkai išsireikalavo 
algų pakėlimo. Mažiausia 
alga bus 55c. valandoje. A. F. Kneižis, 

L. D. S. Centro Sekr.

PASIKESINO NUŽU
DYTI.

Finlandijos sostinėje pa-

■

Tarpe paskelbų aukų Lietu-

GAUSIANTI PASKO
LĄ.

Iš privatinių šaltinių, kaip

Bostonan atvyko italas su 
naujai išrastu vynu. Sako, 
jog tai tikras vynas, bet be 
alkolio ir negali būt drau-

GAUKITE LIETUVOS 
LAIKRAŠČIŲ.

Veik kas diena ateina i« Lietu
vos laikraščių. Atsiųskite doleri
nę, gausite tų iš Lietuvos atėjusią 
laikraščių 12-15 ekz. “Lietuva” 
ir “Laisvė” yra dienraščiai, “Dar
bininkas” ir “Vienybė” savaitra
ščiai, “Talka” mėnraštis.

Belgijoj Melines-Temau- Lenkijos atstovybė *Wash- 
zen geležinkelių darbininkai 
sustreikavo. Charleroi ap
skričio angliakasiai ir-gi su
streikavo.

■ V N - .f V***

VISOS L. D. S. KUOPOS 
DARBAN.

Fitchburg, Mass. — Še
šios popieros dirbtuvės užsi
darė dėlto, kad neatėjo ža
lios medžiagos.

kongresas turėjo teisę išleis
ti prohibicijos įstatymą, bet 
neturėjo teisės nuskirti ko- 

Y- — New kio stiprumo gėralas rokuo- 
į Yorko valstijos legislatūron sis svaigalu. Sako, jog pa
sinešta bilius, kuriuo šutei- čios valstijos turi turėti tei- 
' kiama teisė išdirbti ir par- į Sę nutarti kokio stiprumo

•nd distributed noder
■ilt (No. 534) anthorized by tbe 

Act of October 6, 1917, on file 
at tbe Post Office of Boston, 

Mass. By order of tbe Pre- 
sldent, A. S. Burleeon, 

Postmaster Ge-

Darbininkų Reikalai
■ —

PAKELS ALGAS.
Harford, Ct. — Valstijos 

švietimo komitetas nubalsa-

jn et. valstijos algas ant į2darbius L5t;n.ę
°° nuos- jkus 1.618 įstaigų, kur sam-

domi darbininkai dirba. To
se dirbtuvėse dirba apie 
600.000 darbininkų. Tai pa
sirodė, jog ji) vidutinė sa
vaitės alga yra $26.52. To- 
jkia alga buvo sausio mėne- 
; syje.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“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.

Tel. So. Boston 620.

I 
BANDYS IŠRIŠTI ALGŲ 

KLAUSIMĄ.
Prez. Wilson pakvietė 

geležinkelių darbininkų or
ganizacijas ir kompanijas 
išrinkti atstovus, kurie ben
drai svarstytų geležinkelių 
darbininkų algų klausimą. 
Darbininkų organizacijos 
sutiko siųsti delegatus.

STEIGS KRAUTU
VES.

Lawrence, Mass. — Ame- 
rican Woolen Co. pradėjo 
steigti valgomųjų daiktų 
krautuves savo darbinin
kams, kurių samdo apie 15.- 
000. Pardavinės pigiau, ne
gu šiaip krautuvėse. Tokiu 
būdu nevienas smulkus 
krautuvninkas bus paplau
tas.

REIKALAUS ALGŲ 
PAKĖLIMO.

St. Louis, M o. — Organi
zuoti karpenteriai pranešė 
savo darbdaviams, jog nuo 
liepos 1 d. jų algos turės bū
ti tokios: paprastas karpen- 
teris $1.25 valandoj, fore- 
manas $1.37^ valandoj, 
bokštuose -1.75. Pradedan
tieji darbą turi gauti po 35 
c. valandoj, antrais metais 
po 45c., trečiais 60c., ketvir
tais 80c.

KIEK BENEFITO 
MOKĖJO.

Cincinnati. — Intėmatio- 
nal Moulders’ unija ligos 
benefetų per pereitus 1919 
metus išmokėjo $256.639.

STEIGS KOOPERATY
VŲ DIRBTUVĘ.

St. Louis, Mo. — Sustrei
kavusieji cigarmakeriai ne
gavę reikalaujamų algų nu
tarė sudėti savo sutaupytus 
pinigus ir įsteigti koopera- 
tyvę- krautuvę.

GAUS GERAS AL.- 
GAS.

Edmonton, Alberta. — 
Plumberiai ir steamfitteriai 
susiorganizavo ir įsteigė u- 
niją. Išsireikalavo iš darb
davių 44 valandų savaitę ir 
$1 valandoje.

PAKĖLĖ ALGAS.
Phoenir, Ariz.

vių unija išsireikalavo, kad 
paprasto rūbsiuvio mažiau
sia alga būtų $40 savaitėje, 
ir kad būtų 8 vai. darbo die
na.

KIEK UŽDARBIAUJA 
MOTERŲ.

Chicagoj vocational edu- 
cation suvažiavime praneš
ta, jog Suv. Valstijose mo
terų *ir merginų uždarbiau
ja 11.000.000.

REIKALAUJA PAKĖ
LIMO ALGOS.

Fresno, Cal. — Vietos pu- 
ibliškųjų mokyklų mokyto
jas padavė prašymą, kad jų 
metinės algos būtų pakeltos 
ant $600.

SUSTREIKAVO.
Providence, R. I. — Su

streikavo 500 Bricklayers’ 
unijos narių. Reikalauja 
algų pakėlimo. Gauna po $1 
valandoje, o reikalauja $1.- 
25. Dėlto sulaikė namų sta
tymo darbą.

KELS MOKYTOJŲ
ALGAS.

Maine valstijos miestų ir 
miestelių mitinguose nutar- daryta pasikėsinimas nužu- 
ta skirti daugiau pinigų mo- dytį Anglijos pasiuntinį lor- 
kvkloms ir nutarta pakelti dą Actoną. Jam važiuojant 
mokytojų algas. Taksos dėl- automobiliu šauta į jį, bet 
to turės kilti, bet susirinku- nepataikvtn

MOKYTOJOS SU
STREIKAVO.

. Scranton, Pa. — Archbal- 
do miesčiuke, kurs guli ne
toli nuo Scrantono, sustrei
kavo visi mokytojai, kurių 
buvo 54. Sustreikavo dėl
to, kad mokyklų komitetas 
atsisakė pakelti algas. Da
bar publiškųjų mokyklų 
mokytojos gauna nuo $65 
iki $87.50 mėnesyje, o high 
schoolų mokytojai po $100. 
Reikalavo pakelti po $32 
mėnesyje. .

ATSISAKĖ NUO PAKĖ
LIMO ALGOS.

Clticago, III. — Deputy 
County kontrolieriui W. J. 
Grabam buvo pakelta alga, 
(raudavo po $6.600 metuose, 
tai jam buvo pakelta iki $7.- 
500. Atsisakė nuo pridėčko. 
Sake, jam nereikią daugiau 
pinigų.

SUSITAIKĖ.
Franci jos geležinkelių dar

bininkų sreikas pasibaigė. 
Darbininkai sugrįžo dar
ban.

SUTIKO PRIIMTI 
TARPININKYSTĘ.

Panamos kanalo darbinin
kai buvo sustreikavę. Ang
lijos pasiuntinis Panamon 
pasisiūlė patarpininkauti. 
Darbininkai sutiko priimti 
tą tarpininkystę ir sugrįžo 
darban. Kaikurie streiki
ninkai buvo suareštuoti ir 
jie dar nepaleisti.

PREZIDENTAS 
LOBSTA.

Prez. Wilsono avys pra
dėjo vaikuotis. Jau atsira
do 7 ėriukai. Trys buvo dvy- 
nučiai. Dabar prez. Wilson 
turi. 37 avis.

ingtone skelbia, Lenkija 
gaus paskolos Amerike $50.- 
000.000. Bonai būsią išmo
kėti po 20 metų. Nuošimčių 
neš 6. Paskola būsianti su
naudota atstatymo reika
lams.

REIKALAUJA KON
TRIBUCIJOS.

Kopenhagen. — Lenkija 
taikos derybose reikalauja 
iš bolševikų 31.500.000.000 
markių auksu.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos legislatūra 
ir senatas perleido bilių, ku
riuo būtų leista toje valsti
joje išdirbti ir pardavinėti 
alų su 3.50 nuoš. alkolio. Bi
lius paleista gubernatoriui
pasirašyti, ką jis ir padarė » 
kovo 2 d.

GALI ALŲ VAR
TOTI.

Mihfaukee, Wis. — Tei
sėjas Geiger legalizavo iš
dirbti ir pardavinėti alų su 
pustrečių nuošimčiu alkolio. Į džiamas prohibicijos įstaty- 

Teisėjas pripažino, kad mu.

MŪSŲ PRIEDERME.
Dabartiniu laiku Lietuvoje 

mūsų vienminčiai broliai dar
bininkai iš visų pajėgų organi
zuojasi ir rengiasi prie Stei
giamojo Seimo, kuris kaip 
skelbiama būsiąs 14-15 d. ba
landžio mėn. š.m.

Tame seime bus dedamas 
pamatas mūsų tėvynei Lietu
vai. Svarbiauisas gal būt 
klausimas bus, tai nustaty
mas sąlygų darbo žmonėms.

Lietuvos krikščionys darbi
ninkai prie to kosmarkiausia 
rengiasi, kad užtikrinus teises 
darbo žmonėms; kad kokie a- 
tėjūnai darbo žmonių skriau
dėjai negalėtų vėl užsėsti ant 
sprando ir engti, kaip kad ir 
caro laikuose.

Mums amerikiečiams lietu
viams krikščionims darbinin
kams tas klausimas turi rūpė
ti nė kiek nemažiaus. Iš mū
ši) vargu galėsime bent vienas 
dalyvauti tame seime. Bet ar 
mes negalime kokiu nors būdu 
prisidėti ir pagelbėti Lietuvos 
krikščionims darbininkams ? 
Taip, mes galime ir turime pri
sidėti.

Jau keliatas L. D. S. kuopų 
sudėjo $150.75. Buvusiame 
N. A. L. D. S. Apskričio su
važiavime sumesta $27.92. Dar 
tik pradžia. Mūsų priedermė 
ne desėtkus ar šimtus dolerių 
pasiųsti, bet tūkstančius. Tie
siamas Lietuvai pamatas ne 
ant vienos dienos, bet ant vi
sados. Tai-gi broliai ir sesu
tės darbininkai subruskime ir 
paduokime ranką savo vien- 
minčiams darbininkams Lietu
voje. Lai kiekviena L. D. S. 
kuopa surengia prakalbas ir 
parenka tam tikslui aukų. Vi
sas aukas Lietuvos krikščio
nims darbininkams siųskite į 
L. D. S. Centrą, kad galėtu
me žinoti kiek kuri kuopa su
rinko.

L. D. S. Centras tas aukas 
pasiųs į Tautos Fondą su įsa
kymu tuojaus pasiųsti į Lietu
vą. Beto L. D. S. Centro Val-

IIart for d, Conn. — Žydai 
gavo leidimą gauti po 15 ga- 

I lionų vyno šeimynai per me
dus ir tą vyną vartoti tiky
binėse šventėse, kada pa
prakai nuo senovės vynas 
pas žydus vartojama.

KĄ GALIMA SIŲSTI 
LIETUVON.

Kol kas Suv. Valstijų paš- 
vos Krikščionim* Demokra- tas vis dar nepriima į Lie
toms įvyko klaida. tuvą “Parcel Post.” Jei tas

Apleista L. D. S. 73 kp. iš prįįmama, tai labai 
Linden, N. J. Laike praka.1- _
bą A. F. Kneižio sausio mene- :daug ko būtll galima pasiųs- 
svje surinkta $10.85. ti Lietuvon. Nemažai būt

L. D. S. 82 kp. Trenton, N. galima pasiųsti valgomųjų 
J. buvo paskelbta $10.85, o ’ 
rėjo būti $10.50.

A. F. Kneižis.

I I

tu- j daiktų, apdangailo ir šiaip 
Iįvairių reikmenų. Nors toj

__  viską, kas galima. Laiškus 
siunčiant reikia imti didelius 
konvertus ir pridėti jin, 
kiek tik telpa. Lietu- 

Miami, Fla. — Šaltas oras voje stokuoja popieros. Tai 
daržovėms ir vaisiams pri- konvertan reikia pridėt laiš- 
darė daug žalos. Savinin- kinės popieros ir konvertų. 
kams nuostolių padaryta už, Vienas laiškas, kad eitų į 
apie $5.000.000.____________ j Lietuvą už 5c., tai turi sver

ti ne daugiau, kaip vieną un
ciją, tai yra lygiai tiek, 
kiek sveria “Darbininkas” 
4 pusi. Pridedant daugiau 
reikės damokėti. Nešykš
taujant damokėti, galima 
dėti didžiausin konvertan 
kiek tik telpa, arba padary
ti pakelį ir parašyti “First 
Class” ir nunešti paštan, 
kad paklausti už kiek stam- 
pių klijuoti.

Laikraščiai, knygos ir fo
tografijos eina už pigesnę 
kainą. Sudarius pundą iš 
laikraščių ir knygų, reikia 
(ne būtinai) parašyti 
“Printed Matter.” Jei tas 
bus parašyta, tai paštinin
kams nerūpės peržiūrėti.

Laikraščių ir knygų pa
kelis neturi sverti daugiau, 
kaip 4 svarus ir 6 uncijas.

SNIEGAS PALES
TINOJ.

Palestinoj pridribo daug 
sniego. Pranešama, jog 
sniego pasidarė 3 pėdos. 
New Yorko žydai pasiryžo 
surinkti $35.000.000 Palesti
nos žydų reikalams.

SUTIKO NELAIMĘ.
Laivas Caserta su 1.700 

ateivių užėjo ant seklumos. 
Laivas pagadytas. Ateiviai 
yra italai ir plaukė į Ameri
ką.

SUMUŠĖ.
Gen. Denikin, kurs 

laikėsi prieš bolševikus, 
kaip iš Maskvos pranešama 
bolševikų tapo sumuštas ties 
Beliagiana.

Kovo mėnesis teestie tik
ros kovos mėnesiu visoms L. 
D. S. kuopoms, visiems jos 
nariams ir visiems “Darbi
ninko” prieteliams. Sujus- 
kite, o laimėsime didelę per
galę, ingysime tikrą tvirto
vę. Kovo mėnesio L. D. S. 
kuopi) susirinkimuose lai 
bus pakelta klausimas L. D. 
S. namo bonų pirkimo klau
simas. Lai kiekviena kuo
pa iš savo iždo paperka bent 
vieną boną. Lai neatsilieka 
nei viena kuopa. Jei trūks
ta pinigu ižde, tai lai išran
da būdą jų tuoj gauti. Gra
žu būtų, kad kiekviena L. 
D. S. kuopa turėtų po L. D. 
S. n ūmo boną. Taip-gi na
riai lai ragina vienas antrą 
pirkti namo bonų.

Žiūrėkite, prieteliai, kad 
nebūtų gėdos, bėdos ir nuos
tolių. Reikalinga suma turi 
būti surinkta. Sulyg agree- 
ment’u namo savininkams 
reikės užmokėti grynais 
prieš balandžio 1 d. Nepa
darykime namo savinin-

kams “april fool.” Bet 
jei taip būtų, taip mes 
“fool’ais” liktume, o ne jie. 
Mūsų rankpinigiai žūtų. 
Arba reiktų jų maldauti, •• 
kad užmokėjimo laiką pra
tęstų.

Primename, jog bonai y- 
ra po $25, su 5 nuoš. išmo
kami po 10 metų. Bet ka
dangi L. D. S. namas yra 
geras ir neša pelną, tai L. 
D. S. centras išgalės ir ank
ščiau išmokėti bonų pinigus 
tam, kurį reikalas spaus.

Atsiminkite, jog bankai 
visuomet skolina pinigus • 
namus perkant. Jie žino, 
kad čia jokio riziko nėra. 
Pinigai saugiai investina- 
mi. Todėl ir jūs neprivalo
te nei kiek bugštintis inves- 
tvti savo pinigus į L. D. S. 
namą.

Sujuskite, kad iki kovo 
25 d. visi L. D. S. namo bo
nai, tai yra už $25.000, būtų 
išpirkti iki paskutiniam. 
Tuomet sušuksime valio, 
kurio aidas atsimuš visuose 
kraštuose, kur tik lietuvių 
randasi.

Taigi pasinaudokite šito
mis galimybėmis kuopil- 
niausia. Laiškus rašydami 
Lietuvon, nesiųskite pustu
ščius konvertus, o pridėkite 
kuodaugiausia popiero.

Laiškus ir siuntinius siųs
dami Lietuvon rūpinkitės 
aiškiai ir teisingai užrašyti 
žodį Lithuania.

PRAŠO LEISTI GIN
KLUOTIS.

Vengrijos valdžia kreipė
si i alijantų valdžias leisti 
jai apdrūtinti Budapeštą ir 
turėti armiją iš 900.000 ka
reivių.

Ryme buvo mitingas su
žeistųjų kareivių reikale. 
Skirstantis nenuoramos už- 
atakavo policistus. Milane 
buvo susirėmimų ir du žmo
gų užmušti, o daug sužeis
ta.

PABĖGO.
Pasak oficialių žinių Lon

done gautų Belą Kun pa
bėgo iš Austrijos. Jis įspru
kę atgal į Vengriją ir yra 
baimės, kad jis nepradėtų 
judėjimą, vedanti prie da- 
barykščios valdžios nuverti
mo.
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Kiną 13 So. Boeton’o ntamlnkais, ket- 
Mrgals ir subatomia. Leidžia Am. Lie
tuvių Rymo-KatalUcų Sv. Juozapo Dar- 
Mttoifcv Sąjunga.

Jei kas susirūpino, sune
rimastavo dėl žinios apie 
maištą Lietuvos kariuome
nėj Kaune, tai tas geriausia 
padarys, jei atsimins, jog 
yra buvę baisesnių, žinių. 
Kiekvienas atsimena, kaip 
pereitą rudenį daugelį A- 
merikos lietuvių nugąsdino 
žinia apie tai, kad lenkai 
Kauną užėmė. Reiškia kar
tais ateina tokių žinių, ku
rių teisingumas taip toli, 
kaip dangus nuo žemės.
5 Kokio ten maišto Kaune 
būta. Bet juk Europos val
stybėse tokie apsireiškimai 
paprasti.

■ VISI REIKALINGI.
Kaip pasakoje sakoma, 

tai lapė šunų vejama, įspru
kus savo prieglaudon ėmus 
kamantinėti savo kojas, au
sis ir kitus galus. Uodega, 
paklausta, ką. ji darė, kuo
met buvo pavojus, atsakius, 
kad ji tik trukdžius bėgimą. 
Lapė supykus ir iškišus iš 
prieglaudos uodegą šunims 
sudraskyti. Bet šunes, pa
gavę uodegą, išvilko visą la
pę ir padarė jai galą.

Dabar lietuvių tauta yra 
anos lapės padėtyje. Ir ne- 
stokuoja tarp mūs tokių 
kvailų tautiečių, kaip ana 
lapė. Liberalai buvo apšau
kę kunigus, katalikų veikė
jus ir katalikų visuomenę 
pro-lenkais. Pas mus vieni 
antriems prikaišioja ir pro- 
▼okiškumą. Kiti non soci- 
jalistus, kiti Lietuvos bajo
rus nori nukratyti nuo tau
tos kūno.

Kas tik smerkia kokį luo
šą ar visuomenės dalį, tas 
elgiasi taip, kaip anoji la
pė pasakoje. Priešininkai 
iškišamą uodegą gali pa
čiupti. patraukti savęsp ir 
nukauti visą tautą. Mūsų 
priešininkai tą ir bando pa
daryti. Kas tikrai nori ge
ro Lietuvai, lai netalkmin- 
kauja jos neprieteliams.

ŠIAUDINIAI KATALI
KAI.

Amerikos lietuviai darbininkai ir vi
suomenė šiek tiek jau yra girdėjusi ir skai
čius “Darbininke” apie L. Darbo Federa
ciją jos atsiradimą ir tt. Man rodos, kad 
dar sunkoka yra Amerikos darbininkams ir 
visuomenei susidaryti aiškus supratimas a- 
pie šio naujo Lietuvos darbininkų gyveni
me įvykio paėjimą, svarbą, jo užduotį ir 
tikslus.

Šiuo raštu aš turiu noro kiek daugiau 
aiškumo paskleisti apie naują Lietuvos dar
bininkų organizaciją. Čia man rūpės pažy
mėti, kaip šios naujos organizacijos — Lie
tuvos Darbo Federacijos — atsiradimas, 
taip ir jo stikslas-pradai, sudėtys, jos už
duotys ir svarba darbininkų kultūriniame 
kilime, organizaciniame gyvenime ir kovo
je už savo gerovę, laimę ir laisvę.

Kadangi, kaip paaiškės vėliau, Lietu
vos Darbo Federacija jungia į save įvairias 
krikšeionių-darbininkų organizacijas ir 
profesines sąjungas, tai ičonai kalbėdamas 
apie organizacinį darbininkų darbavimąsi 
aš turėsiu omenėje daugiausia krikščionis 
darbininkus ir jų organizacijas.
I. Darbininkai ir jų organizacinis gyveni

mas ligi pirmajam Lietuvos kr. darb. su
sivažiavimui Kaune 1919 m. rugsėjo 
27-28 d.

Nors paprastai visur ir visuomet yra 
sakoma, kad Lietuva ūkio šalis, kad Lietu
vos gyventojai, be mažų išimčių miestelėnų 
ir beveik visų mūsų šalies žydų, yra ūkinin- 
<ai, bet vis-gi tuo dar galutinai neaptaria
ma Lietuvos gyventojų sudėtis ir jų socia- 
iniai-ekonominis stovis.

Iš tikrųjų, kalbant apie Lietuvos ir jos 
gyventojus, daugiausiai' akysna krinta ū- 
kininkai-valstiečiai ir mūsų žemės ūkis. Tik 
giliau pamąsčius ir įsižiūrėjus pastebima, 
kad Lietuvoje ūkininkų tarpe yra ir šalę ū- 
kininkų dar yra žymi gyventojų dalis, ku
ri nors ir ūkyje užsiima, bet nėra ūkinin
kai. Čia ir pamatoma, kad Lietuvos ūkiuo
se (dideliuose, kaip antai dvarai, folvar- 
I<ai etc. ir ir maežsniuose) daug yra darbo 
ranki]., kurios tame ūkyje neturi arba men
ką nuosavybę (kumečiai, grįtelninkai, kam
pininkai etc.). Čia ir pasidaro tam tikra 
ūkio gyventojų rūšis, vadinama žemės ūkio 
darbininkais (bernai, tarnai, kumečiai 
etc.) arba agrarinė proletarija, Lietuvoje 
vadinama bežemių, mažažemių ir kumečių 
vardu. Kaip visiems žinoma mūsų krašte 
yra nemaža dvarų ir didesnių ūkių, kurie 
apdirbami yra išimtinai samdomų darbi
ninkų, kaip padienių taip ir ilgalaikio sam
dymo — kumečių, bernų ir tarnaičių (tam 
tikram laikotarpiui: paprastai vieniems 
metams nuo vienų ligi kitų Kalėdų) bei vi- 
sokiariopų kampininkų-grįtelninkų, kurie 
turi tame dvare ar ūkyje tūlą pastovesnę 
gyvenimo vietą ir naudą: ar tai turėdami 
savo nuosavą grįčią ar tai gyvendami savi
ninko namuose, ar tai ganydami jo lauke 
savo karvę, avį etc. ar tai samdydamiesi 
galvijui pašaro etc., — ir už visa tai atmo
kėdami savo rankų darbu.

Neprošalį susipažinti su skaitlinėmis, 
parodančiomis kiek iš kokių gyventojų—ū-

kininkų—darbininkų ir bežemių bei maža
žemių esama. Lietuvoje (etnografinėse jos 
rvbose) žemės yra apie 3 milipnus dešimti
nių arba apie 15 milionų margų; žemės val
dymas (prieš karų) buvo maž daug tokis:

co 
o
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CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 15 d. Kelley School sa

lėj buvo prakalbos, kurias suren
gė dr-jų komitetas su tikslu par
davinėti Lietuvos Bonus. Kalbė
tojai buvo: Pr. Gudas, A. Knei- 
žis ir adv. F. Kalinauskas. Visi 
kalbėjo apie bonų svarbumą ir 
skatino visus netik pirkti, bet 
ir tapti organizatoriais prikalbin
ti kitus. Nes tik Lietuvos Bonai 
suteiks Lietuvai didžiausią pagel
bą ir apgins nuo išlaukinių prie
šų, kurių jį nemažai turi.

Adv. F. Kalinauskas savo kal
boje nurodė publikai trumpai, bet 
aiškiai L. P. Bonų atsakomybę, kas 
už juos atsako ir t. p. Publikos 
buvo nedaugiausia iš priežasties 
blogo oro, bet bomj išparduota 
už kelis šimtus. Buvo rinkliava, 
surinkta $8.00 su centais.

Tą pačią dieną vakare buvo su
rengtas vakarėlis L. Piln. Blaivi- 
ninkų kp. bažnytinėj salėj. Prog
ramas susidėjo iš dainų, deklema- 
eijų, vaizdinimų ir prakalbų. 
Bažnytinis choras dainavo Lietu
vos imųą ir kitas dainas. Solo p- 
lė O. Šimbelaitė, deklemavo p-lė 
B. Kavoliutė, gerb. kun. Pr. Juš- 
kaitis kalbėjo apie blaivybę, vaiz- 
dinta du juokingi teatrai: “Šliu- 
bas su viržiu” ir “Mamos neda- 
suptas.” Vaizdinimas išėjo gerai. 
A. F. Kneižis kalbėjo apie blaivy
bę o paskiau apie L.D.S. organiza
ciją, 
5-kių metų jubilejų 
kas” galės apvaikščioti savo na
me ir viešai pranešė, kad jau na
mas nupirktas vienas iš puikiau
sių So. Bostone ir parankiausioje 
vietoje. Išparduota “Darbinin
ko” namo bomj už $600.00.

Darbininkas.

Nutarta eiti per stubas ir rink
ti kareiviams drapanas ir pinigus 
pasiųsti į Centrą taipgi ir surink
tus drabužius.

Nors gėda prisipažinti, kad 
musų kolonija šitame darbe yra 
paskutinė, bet yra viltis, kad a- 
teityje pradės smarkiau dirbti. 

Vargo Mergelė.

nuuota stotis. Išrinkta: Pirm. 
S. Daunora, rašt. P. Vasiliauskas, 
ižd. J. Raibikis. Kaip greit gau
sim reikalingas popieras, taip greit 
pradėsim pardavinėt Bonus.

Kolektorius.

Kaip matyti iš lentelės 1 num. tik pu
sė Lietuvos žemės buvo ūkininkų nuosavy
bė, gi žymi dalis, imant visą Lietuvą, virš 
1 trečdalį žemės valdė dvarininkai ir bajo
rai. Dvarininkų ir bajorų žemė nevieno
doj didumoj buvo pagal Lietuvos sryčių 
(buv. gub.) taip Kauno gub. dvarininkai ir 
bajorai turėjo 40.6 arba netoli pusės Vil
niaus 36,3, Suvalkų gi gub. mažiausia, tik 
22,6 mažiau visos žemės.

Kaip mes žinome patys dvarininkai ir 
bajorai savo žemės apdirbti negali, bet jie 
patys ir suvisai jos nedirba, o kur nors 
didesniuose pasaulio miestuose, lėbauja, 
švaisto vargdienių pūslėtomis rankomis ir 
prakaitu uždirbtą skatiką. Dvarininkai ir 
bajorai valdė maž daug apie 3 milionus de- 
išmtinių žemės. Šiai žemei apdirbti nema
ža reikėjo ir reikia įvairių darbininkų (ku
mečių, bernų, tarnaičių etc.). Šis dvarų 
darbininkų būrys ir sudaro žymią Lietuvos 
darbininkų dalį.

(Bus daugiau)
Pranas Raulinaitis.

BRIDGEPORT, CONN.

Vasario 15 d. gerb. kleb. kun. 
Pankus iš sakyklos pasakė, kad 
tuoj po sumos įvyks L. R. Kr. 
skyriaus susirinkimas parapijos 
salėj. Po pamaldų žmonės susi
rinko j salę ir prasidėjo susirinki
mas, kurį atidarė pats klebonas. 
Skaitytas laiškas nuo L. R. Kr. 
Centro, kuriame buvo minima a- 
pie pasiuntimą dovanų Lietuvos 
kareiviams. Susirinkusieji išklau
sę laiško tuojaus užsirašė 60 su 
viršum ypatų, kurie pasižadėjo 
kiekvienas pasiųst po baksiuką.

Valio!' Bridgeporto lietuviai 
katalikai! Daug kartų jus parė- 
mėt savo tėvynės Lietuvos rekalus 
aukodami gausias aukas ir šian
dieną siunčiat pagelbą savo bro
liams Neprigulmingos Lietuvos 
kareiviams kovojantiems už Lietu
vos Laisvę ir neprigulmybę.

Karklas.

WORCESTER, MASS.
Spaudos Dr-jos po globa šv. Po

vilo bus susirinkimas 7 d. kovo, 
2:30 vai. po pietą. Kviečiamj vi
si nariai atsilinkyti, nes bus gali
ma gauti dalis knygą, kurią tu
rinis ir išvaizda visiems patiks.

Atsilankydami ant susirinki
mo malonėkit atsivesti ir naują 
narią.

Kviečia 6 kp. Valdyba.

APDOVANOK SAVO GIMINES LAIKRAŠČIU “DARBININKU." “DARBININ
KAS” j LIETUVĄ METAMS 3 SYKIUS Į SAVAITĘ $5.00. VIEN TIK SUBA 

TOS NUMERIS METAMS $2.50.

NASHUA, N. H.
Visuomeniškas lietuvių susirin

kimas atsibus Tremont Teatre, 
Main St., 7 d. kovo, 1920.

Susirinkimo tikslas: Kodaugiau- 
sia išparduoti Laisvės Paskolos 
Bonų.

Kviečiami visi lietuviai ir lie
tuvaitės koskaitlingiausia atsilan
kyti.

Šiaudinių katalikų tarpe 
Amerikos lietuvių niekur 
netrūksta. Jie turi savyje 
tik vieną tvirtybę — ber
nauti katalikų priešinin- 
kams. Šiaip jie yra tikri 
gvyruokliai.

Šiaudinis katalikas sty- 
gaus tau esąs širdyje geru 
kataliku, tikybos jam nie
kas neišplėšiąs, bet su kata
likų visuomene negalįs dirn- 
ti, katalikų laikraščiai nesą 

italikiški ir tt. ' 
Šiaudinio kataliko nesą

monė paaiškėja pastatant j 
$ale šiaudinio lietuvio. Juk

yra lietuvių, kurie sako esą 
lietuviai, mylį lietuvystę, j 
bet girdi ta prakeikta Lietu- ’ 
vos vajdžia. Ir toks šiaudi
nis lietuvis žiūri, tai į Rusi
jos driskių vadus, tai į Len
kijos chlopų ponus ir laukia 
iš ten Lietuvai išganymo.

Šiaudinis lietuvis katali
kas ir šiaudinis lietuvis kits 
kito verti.

Ugnies, neužgesysi ugni
mi, pykčio nenutildysi pyk
čiu.

Nedėkingas žmogus 
skylėtas maišas.

WORCESTER, MASS.
Misijos.

Kovo 7 dieną prasidės 
missijos, kurias čionai lai
kys vienuolis passijonistas,^ . 
tėvas Alfonsas. Missijos už
sibaigs kovo 14 dieną. Pa
mokslai bus rytais ir vaka
rais kasdieną.

Missijos prasidės pro 
cessija, su dideliu kryžiu
mi — išganymo ženklu — 
nedėlioję kovo 7 d., per su- 
m. Processijoje dalyvaus 
dvasiškija ir draugijų ats
tovai, su savo draugijų ka
rūnomis.

Kun. Jonas J. Jakaitis.

Tam mažiausia trūksta, 
kurs mažiausia godus.

• « •
Malonu atsiminti pergalč- 

tas kliūtis.
„ * * •
Niekas taip greitai 

džiūsta, kaip ašaros.
• • •

Mokslo šaknys karčios, 
bet vaisiai saldūs.

• • «

Godišius niekuomet nepa
kakintas.

Jei tavęs 
tai ir tu daugelio bijok.

ATHOL, MASS.
Sausio 23 d. kalbėjo gerb. kun. 

K. Urbanavičius T. Fondo pirm. 
Žmonių atsilankė mažai, nežinia 
dėl kokios priežasties, gal pabi
jojo blogo oro, Aukų surinkta 
$40.00 suvirš. Gerb. kalbėtojas 
kalbėjo apie T. F. reikalus.

Vasario 2 d. kalbėjo gerb. kun. 
P. Saurusaitis. Papasakojo apie 
savo kelionę ir Lietuvos reikalus. 
Buvo renkamos aukos “Saulės” 
namams. Aukų surinkta virš $70. 
I Fėrai.

Buvusieji parapijos fėrai nusi
sekė kopuikiausia, pelno liko 
virš $2000.00.

Susirinkimas T. F. ir L.R.K.R.
Vasario 22 d. įvyko T. F. ir L. 

RJK.R. skyr. susirinkimai. g

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių Diena bus iškilmingai 

paminėta.
Vargiai rasis tokia lietuvių ko

lonija kaip Clevelande, kuri su
tartinai veikia katalikšikam bei 
tautiškam darbe. Atsitaikius pro
gai lietuviai katalikai stoja visi 
kaip vienas ir sudaro tokį gyvu
mą, kad tik pasidžiaugti reikia. 
Reikale ir su tautininkai sutarti
nai veikia. Pavizdžiui L. L. Bonų 
pardavime dirba be jokių užmė- 
tinėjimų. Žydai pasižadėjo daug 
lietuviams pagelbėti parduodami 
tarpe žydų L. L. Bonus.

Kas metai surengia “Lietuvių 
Dieną” sutraukdami skaitlingą 
publiką ir surenka gausias aukas 
T. Fondui. Šiemet taipgi bus pa
minėta Tautos šventė, kuri atsi
bus 7 d. kovo Moore salėj. Kal
bės J. B. Šaliunas, kuris dabarti
niu laiku dirba Lietuvos Misijos 
Biure, New York, N. Y.

J. B. Šaliunas papasakos apie 
Lietuvą, nes keliaudamas su A- 
merikos Raud. Kryžiaus misija 
po Lietuvą ir kitas šalis daug pa
tyrė. Taipgi gal kalbės A. Stak- 
nvs rytinių valstijų veikėjas, ku
ris dabartiniu laiku randasi Ak- 
ron, Ohio.

Vietinis L. Vyčių 25 kp. choras 
ir Teatrališkas choras su visu 
smarkumu rengiasi. Dalivaus C. 
L. Tautiškas Benas, kiuris visada 
lietuviams patarnauja.

Kaip vietiniai taip ir apielin- 
kės lietuviai nepraleiskite progos 
atminkime, kad mums yra bran
gi tautos šventė, tad ir švęskime 
kaip tikri Lietuvos sūnūs ir duk
terys aukodami į Tautos Fond< 
kas kiek išgalėdami, nes aukos 
dar labai yra reikalingos viso
kiems reikalams. Todelgi mes pa- 
tis 
vo

DUQUESNE, PA.

L. R. K. 95 skyrius rengia va
karą, kuris atsibus kovo 20 d., 
7:00 vai. vakare Carnege salėj, Du- 
ąuesne, Pa. Bus rodomi krutami 
paveikslai Gyvenimas Išganyto- 
jaus musų V. J. K.

Taigi kviečiame visus atsilan
kyti į tą graži} vakarą ir pamatyti 
gražų perstatymą. Pelnas skiria
mas L.R.K.

Kviečia Rengėjai.

PROVIDENCE, R. I.

Linksma girdėti, kad musų 
čionykščiai lietuviai pradeda su
prasti vienybės reikalingumą, mat 
jau dažniau turi progą išgirsti ką 
nors naujo, kas pakelia jų ūpą 
prisidėti prie visuomeniško darbo 
dėl Bažnyčios ir Tėvynės.

Nesenai mus atlankė didžiai 
gerb. kan. kun. Laukaitis, nuo 
tos dienos mes tikrai pasijutom 
laimingesniais ir stipresniais dva
sioje dėl Lietuvos. Nors nedaug 
paaukavom dėl apginimo Lietuvos 
rubežiij nuo priešų, bet toliaus 
žadame daugiau.

Valio Pravidence lietuviai!
Motiejus Nasolus $40; Augus

tas Šerkšna $11; po $10.: Fran. 
Sviadas, Alek. Dieltuva, Marijo
na Marcavičiutė.

Po $5.00: Kun. P. Vaitonis, Juo
zas Marcavičius, Jurgis Bolis, Vin
cas Lekevičius, Alek. Vaitkunas, 
Leonora Sapkiutė, Antanas Ra- 
meika, Vincas Mečiunas, Jonas 
Petrauskas, Vacį. Vilionis, Anta
nas Iodviršis. Jonas čamulevičius. 
Dam. Švedas, Mikolas, Marijo
na Jekelavičiutė, Sim. Svirka.

Po $2.00: Jonas Dvareckas, K. 
Kirkutis, Adomas Grūdas $5, B. 
Valaitis, Zigmas Turonis, Petras 
Kacenas $4, Lev. Ramoskiutė, Ma
rcele Jezepčikiųtė, Anei. Baluko- 
niutė.

turime tuom rūpintis, kad -sa- 
tautos reikalus aprūpinti.
Svarbus Katalikiškų Dr-jų 

Sąryšio nutarimas.
Tarpe vietos lietuvių dr-jų jau 

nuo senai yra susidaręs Sąryšis, 
kuris tvarkydavo svarbesnius vi
suomeniškus reikalus. Pirmiaus 
buvo ir tautininkų dr-jų atstovai, 
kilus nesusipratimams tautininkai 
pasitraukė. Nuo to laiko Sąryšy
je įvyko santaika tarpe vienmin
čių ir dabar vien iš katalikiškų 
dr-jų atstovų Sąrišvs susideda.

Vasario 25 d. Sąrišys vienbal
siai nutarė priimti L.R.K. Federa
cijos “Katalikų Vienybe,” dar 
galutinas nutarimas pereis per dr- 
jas, be abejo dr-jos priims, 
vienas iš svarbiausių 
turėtų būti įsteigta 
Vienybės” skyrius.

MONTELLO, MASS.
Vasario 15 d. mirė moteris Pet

ronėlė Buividienė. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis ant Kalva
rijos kapinių vasario 17. Paliko 
nuliudime vyrą Izidorių Buividą 
ir du sunu 10 ir 1| metų.

Jį prigulėjo prie Birutės dr-jos.

GIRARDVILLE, PA. 
Iš T. Fondo veikimo.

Šiomis dienomis išsiuntėm čekį 
ant $500.00 Centro Raštininkui. 
Pinigai skiriami į pašelpos, poli
tikos ir apšvietos fondą.

Ners mus ir maža kolonija, 
bet dėl Lietuvos reikalų gausiai 
aukoja. Pereitais metais Kalėdi- 
nin fondan pasiuntėm $1476.73. 
Šiemet $500.00. Nenuleidžiam ran
kų ir ant toliaųs. Rengiamės prie 
šv. Kazimiero dienos, bus vaidi
nimas “Gudrus Kvailis.”

Tiesa, turim daug ir tokių, 
kurie netik kad nepritaria Lietu
vos reikalams, bet dar bando 
kenkti

18 d. sausio T. F. rašt. kreipėsi 
į vietines dr-jas laiškais kviesda
mas dalivauti konferencijoj dėl 
suorganizavimo Paspolos Stoties. 
Atsilankė 3 žmonės, ir čia Tau
tos Fondo nariai nenuleido rankų 
Vasario 22 d. šaukėm antrą susi- 
rinkimą, > ame buvo suorga-

Po $1.00: Egz. Bankauskas, A. 
Avižinis V. Mineikis, J. Simu- 
konis, B. Kreivenie, VI. Ablacin- 
skas, K. Ramoniutė, J Kutsavi- 
čius, J. Sveistis, Band. Staniu
lis, Pr. Urbanavičius, Adolfas 
Kaukelis, Pr. Stasinskas, Andr. 
Dziekevičius, J. Raizis, J. Bar- 
natavičius, Fr. Ginaitis, Rozali
ja Badariutė, O. Sikarskiutė, VI. 
Balkunas, Ambr. Gumauskas, A. 
Čarniauskas, Ag. Stovienė, Z. 
Jakelevičiutė, Ant. Marcinonis, J. 
Russas, Kast. Rukštelienė J. Ba
nevičius, J. Žydelis, Alek. Alu- 
konis, Mare. Tamašauskienė, R. 
Janušauskas, Elzb. Šumskienė, M. 
Bagdonas, J. Taraška, J. Karpa
vičius, J. Stoneliunas, J. Bučiu- 
nas, V. Bolkus, D. 
čius, O. Zelianiutė, 
čius, Roz. Raunienė,
J. Menkauskas, Ant. Avižinis, A. 
Petrusys, J. Canis, Sim. Urbanas, 
Ant. Marcinonis, Ant. Bubinas, 
V. Marcinkus, J. Mikauskas, A. 
Dziekevičius, M. Jurgelevičius, 
St. Russas, J. Cickevičius, Urš. 
Kucavičia, Adom. Žedeckas, Eva 
Barnatavičia, Silv. Spiteliunas $2.

Tie patys.

ORGANIZACIJOS
Norinčios gero darbo kreipkitės 

prie gerai žinomo ir pritirusio dir
bėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvairus žen
kleliai tai musų speciališkumas.

Musų Dailė (artistiškame) dar
be.

Liudija tūkstančiai Draugijų. 
M. A. Norkūnas, 

16 Pleasant St.



DARBININKAS

DŽIAUGIASI LAIKRAŠČIU “DARBININKU”

atsilankę j susirinkimą gau-Komisija.

Pirm. K. S. B.

i

1219 NORTH

I

Maudis.

LIETUVOJE.

"DARBININKĄ”

tik prisiųsk 25c. sidabrinį arba stampo-
o likusius $6.25 užmokėsit paimdami laikrodėlį ir mašinukę, 

ir adresuokit:
PRACTICAL SALES COMPANY

IRVINO AVĖ., Dept. 64, CHICAGO, ILL.

■■ ■

Kiekvienas gali siųsti orderį dėl to laikrodė
lio ir gaus priedo gražų Ku-kų laikrodį visai 
dovanai. Vienatinė proga jūsų gyvenime, ku
rią jus turit išnaudot. Tą gražų laikrodėlį ga
lit gaut nuo mus visai dykai. Jis yra tvir
tai ir gražiai padirbtas, turi 21 akmenį (je- 
wels)—gvarantuotas ant 25 metų. Jis rodo 
laiką geriaus negu kuris kitas laikrodėlis, to
dėl jis daugiausia vartojamas profesionalų, 
kunduktorių, inžinierių ir visų tų, kuriems 
reikalingas teisingas laikrodėlis. Jis nedaro

7 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. Kiekvienas gali siųsti 
orderį dėl to laikrodėlio ir gaus Ku-kų laik

rodį visai dovanai. Mes nereikaiaujam iš kalno 
pinigų. Pasiųsk vieną dolerį deposito. Kitus už
mokėsi tada, kaip gausi laikrodėlį ir Ku-kų laikro
dį. Jei jus norit turėt savo namuose Ku-kų laikro
dį, pasiųsk orderį tuojaus, nes mes turim tik vie
ną tūkstantį tų laikrodžių importuotų iš Europos. 
Todėl jų pardavimas aprubežiuotas.

Neatidėliok ant ilgiau, nes gali būti per 
—siųsk orderį šiandieną.

Saviškiams Lietuvoje

29 d. vasario laikė susirinkimą 
L.D.S. lkp. Teatrališka komisija. 
Išdalino dviejų veikalų roles, ku
rie bus vaidinami pirmam nedėl- 
dienyj po Velykų, tai yra 11 d. 
balandžio. Statys šiuos veikalus: 
"“Dėdė atvažiavo” ir “Knarkia 
paliepus. ’ ’

Veikalai yra parinkti, tad esa
me tikri, kad publikai patiks. 
Todėl ir kvečiame visus iš anksto 
atsilankyti.

DUBOIS, RA.
Vasario 12 d. L.D.S. vaidino: 

‘Be moterų” ir “Kupris ir Šlei- 
vis.” ^Vaidinimas nusisekė neblo
giausia, nuo darbininkų žmonių 
geriaus negalima nei reikalaut. 
Laike vaidinimo kokios ten “pa- 
nenkos” išjuokė, kad vienas iš 
aktorių turėjęs knygą kada dai
navo. Mums darbininkams tokių 
užmetimi} nereikia paisyt tik dirbt 
pradėtą ir naudingą darbą.

Kurie supranta kas yra darbi- 
ninkų Są-ga, tie visados atjaučia.

Vietinis choras vedamas vargo
nininko J. V. Kovo sudainavo ke
letą gražių dainelių taipgi ir vai
kučiai parodė savo gabumus. Pu
blikos atsilankė pusėtinai, pelno 
liko $30.00 suviršum.

Vakaro programą . vedė klebo
nas kun. M. J. Urbonas.

Vardu L.D.S. kp. tariu šrdin- 
gą ačiū varg. J. V. Kovui ir visam 
chorui kurie dalivavo išpildyme 
programo. Dar reikia paminėti, 
kad J. V. Kovas daugiausia pasi
darbavo surengime šio kavaro.

Darbininkas.

EASTON, PA.

L.D.S. 40 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks 7 d. kovo mėnesio 
tuojaus po sumai šv. Mikolo par. 
salėj.

Iš priežasties blogo oro ant pe
reito susirinkimo mažai kas buvo 
atsilankę tad kviečiame ant minė
tos dienos susirinkti ir naujų na
rių atsivesti Kurie nariai dar'ne
gavot L.D.S: kalendorių ir ženkle
lių, 
šit.

BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 12 kp. susirinkimas įvyks 
8 d. kovo, 7:30 vai. vakare. Mel
džiame visus atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų ir bus svarstyta 
apie L.D.S. namo Bonus. Nepa
mirškit ir naujų narnj atsivesti.

Valdyba.

jokios atmainos, vis griovė ir tra
škėjo šoviniai o ant septintos die
nos jau suardėm jų eiles ir apsu- 
pom Radviliškio miestą, ten pa
ėmėm 18 armotų, 143 kulkosvi- 
džių, 9 branirovanus automobi
lius ir 14 prastų automobilių, 4

traukinius su garvežiais ir su ka
rišku turtu ir 8 garvežius be trau
kinių. Tada sudrebėjo visa jų 
armija ir pasidavė prie nuginkla
vimo. Nuginkluodami atėmėm ką 
tik jie turėjo. Iš viso paėmėm 
daugiau 20 traukinių su garve-

žiais ir su turtu ir armotų, labai 
daug šrapnelių ir kulkosvidžių, 
vienu žodžiu sakant labai didelius 
turtus. Juos visus išvarėm į Vo
kietiją, galėjo išsinešti tiktai 3 
svarus duonos su savim, daugiau 
nieko. Po mūšio, jie sakė, kad 
ne lietuviai juos mušė, bet ame
rikonai, nes sakė, kad lietuviai 
taip nemoka kariauti. Tas paro
do, kad lietuviai yra narsus, 4 
kareiviai stojo prieš bronirovaną 
automobilių (Tank) ir paėmė, ku
ris buvo apsiginklavęs su 3 kuk- 
kosvidžiais ir su bombomis.

Daugiau nieko nerašysiu. Su 
Dievu. Mano adresas:
Veikiamoji armija 4-to pešt, pulko

3-čio batalijono kulkosvidžių 
kamandos, 3-čio būrio kareivis 

Stasys Jankūnas.

AKRON, OHIO.
Vasario 22 d. S. Radavieia su 

pagelba vietinio kleb. gerb. kun. 
Januso sušaukė L.D.S. 64 kp. su
sirinkimą į pobažnytinę salę. Pla
čiai aiškino reikalingumą darbi
ninkų vienybės ir palaikymo Kri
kščionių Demokratų partijos ir jos 
organo “Darbininko.” Visi tam 
pritarė ir išrinko valdybą 1920 m. 
iš šių narių: Pirm. M. Ražonas, 
sekr. J. Žemaitis, ižd. Martinas 
Toluba, kasos glob. D. Skilandai- 
tis ir M. Kerbelis.

Nariai sumokėjo mėnesines duo
kles ir buvo daug svarstyta page
rinimui L.D.S. ir sustiprinimui 64 
kuopos. Akrono 64 kp. vėl atgijo. 

Dvi savaiti atgal mirusiam A. 
A. S. Bučiunui jo moteris iš Scran- 
ton, Pa palaidojipiui prisiuntė 
$50.00. Velionio buvo įdirbta dir
btuvėj apie $22. Graboriui užmo
kėti sudėjo geros valios žmonės 
iki $130. Velionis palaidotas iškil
mingai su bažnytinėmis apeigomis 
26 d. vasario. Klebonas kun. Ja
nusas už patarnavimą nei cento 
neėmė, viską padarė veltui. Pa
laidojimu rūpinosi broliai Valen
tai.

Jau ir Akrone atsirado didelių 
meistrų, šiose dienose vieną lie
tuvį sugavo valdžia be mainant jo 
paties padirbtus iš dviejų dol. dvi
dešimts dol. Vargšas patupės 
dabar šaltojoj norėdamas turėti 
lengvą gyvenimą.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
St. Jankūnas, Lietuvos kareivis 

rašo savo seserei Felimenai Bosto
ne. Tarp kitko rašo:

Dabar tamstoms parašysiu 
apie savo gyvenimą. Mes iš Tel
šių senai išvažiavom, buvau mu- 
šyj su vokiečiais ir rusais, kurie 
norėjo Lietuvą amžinai pavergti, 
pasivadinę kolčakininkais, jie’bu
vo įsibriovę į vidurį Lietuvos, už
ėmė Radviliški ir Šiaulius ir daug 
kiti} miestelių buvo užėmę, mes 
su nekantrybe laukėm, kada pra
dėsim juos mušti, bet musų val
džia visai nesitikėjo juos nugalėti, 
nes jų buvo labai daug, apie 3 
korpusai. Lietuvos kareivių buvo 
iš viso 4 pulkai, vienas pulkas 
stovėjo ant lenkų fronto, kitas 
ant bolševikų, kurie jau išvyti iš 
Lietuvos rie pat Dvinsko. Prieš 
kolčakus buvo tiktai 2 pulkai, ku
rie stojo prieš 3 korpusus. Mu- 
sų pulkininkai surinkę kareivius 
ir paklausė ar eisit mušt koleakų ? 
Visi kareiviai atsakė, su noru ei
sime ginti tėvynės. Ir pabaigoje 
lapkričio mėnesio jau sugriovė 
musų kanuolės ir sutraškėjo kul- 
kosvidžiai ir šautuvai. Tarpe tos 
baisios 
Valio! 
broliai 
kožnas
keršto ugnimi ir kožnas silpnu, 
nuvargusiu balsu vis kalbėjo: 
Pirmyn, broliai už tėvynę. Per 
6 dienas tas kraštas ūžė ir durnais 
buvo paėjęs, per 6 dienas nebuvo

Dykai Rašomoji
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpewriter). 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- 

rta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 

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

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.25.
Jeigu norite turėti gražų 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 geriausis iš visų.- Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką laiko iki 
minutos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. 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 priedų kiekvie
nam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėlį ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, 
mis rankpinigių, 
Rašykit tuojaus

WATERBURY, CONN.
L.D.S. 5 kp. rengia metinį ap- 

vaikščiojimą šv. Kazimiero dienos 
7 kovo Washington teatre, Was- 
hington St. 1 vai. po pietų.

Kalbės garsus kalbėtojas, ku
ris plačiai išaiškins > darbininkų 
reikalus. Užtad kuriem rupi dar
bininkų reikalai nepraleiskit pro
gos o visi atsilankykit į minėtas 
prakalbas.

Bus daug visokių pamarginimų, 
taipgi bus rodomi vaizdeliai iš 
Lietuvos veikėjų, kurie padėjo 
pamatus musų tėvynei ir pirmi 
pradėjo veikti dėl Lietuvos Ne
priklausomybės taipgi bus rodomi 
iš Lietuvos istorijos.

Kuris tik jaučiasi save lietuviu, 
lai nepamiršta minėtos dienos ir 
atsilanko ant prakalbų.

Rengimo Komisija.

NEW YORK CITY, N. Y.
L.D.S. vietinės kuopos bus susi

rinkimas 7 dieną kovo bažnytinėj 
salėj, 568 Broome St. Prašome 
visų narių atsilankyti, nes daug 
yra svarbių dalykų aptarti ir bus 
duodami kalendoriai. Kas praleis 
šį susirinkimą tai gailėsis, nes ka
lendoriai bus duodami tik per šį 
apsirinki m >

T> . ■■■ -' — Irią

muzikos girdėjosi balsai, 
Nepriklausoma Lietuva, 
pirmyn už tėvynę, tada 
kareivis buvo uždegtas

vėlu

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

CHICAGO, ILLINOIS.

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.,

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

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

Jonas Glineckis, 
S. B.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINES 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. Rast.
277 Silver St., 

Fin. Rast. — 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 krieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ’_ ston, 
Mass.

Jurgis Petrauskas rašo savo broliui, kad jie gavę 
iš Amerikos laikraštį “Darbininką” negalėjo atsigerėti, 
ir kuomet išgirdo kaiminai, kad “Darbininkas” aplankė 
Petrausko namus, tai rinkosi visi pamatyti ir klausėsi 
skaitančio. Kuomet pradėjo ateit daugiaus, tai pas mus 
traukte traukė susiedai ir visi atėję meldė, kad gautų 
perskaityt “Darbininką.”

Taigi Brangus Brolau neperstok siuntęs tokį brangų 
svetį “Darbininką”, nes jis mus palinksmina. Mes šven
tą dieną ar šiaip vakarais suėję jau negriebiam kaziras* 
kaip pirmiau darėm, bet skaitom tuojaus iš “Darbinin
ko” žinias ir kalbame apie musų brolius amerikiečius. 
Mes iš to laikraščio sužinom ką jus veikiate Amerikoje ir 
už tai mes negalim jums atidėkavot.

Jurgis ir Kazimieras Petrauskai,
Virsuziglio kaimo, Kampiškitj parap.

Gerbiamoji Redakcija:
Meldžiu Jūsų siuntinėti man laikraštį “Darbi

ninką,” nes jis man didžiai patiko. Malonėsite nuro
dyti kokiu budu aš jums galėčiau nusiųsti pinigus už pre
numeratą ir kokius pinigus: lietuviškus, vokiškus ar 
rusiškus. Taipgi praneškite kiek kainuoja metams “Dar
bininkas” Lietuvoje.

Su pagarba Pranas Niką,
Zavenčių kaimo, Mažeikiij apskr.

Gerb. “Darbininko” Admin.
Begalo malonėčiau gauti iš Jūsų nors 10 egz. 

“Darbininko” nuoseklesniam apsipažinimui su Amerikos 
lietuvių visuomenės veikimu ir dvasia. Tikiuos neatsa
kysite.

Su pagarba
Leitenantas Mėly s, Lietuva.

AR TAMSTA LEISI LIETUVOS ŽMONĖMS SUVAR 
GUSIEMS NUO KARĖS BEKOVOJANTIEMS Už 

LIETUVOS LAISVI IR NEPRIGULMYBĘ 
SIŲSTI PINIGUS Į AMERIKĄ 

Už LAIKRAŠTI

Ne! Taip negalima leisti. Kiekvienas amerikietis 
privalo užrašyti laikraštį “Darbininkų” į Lietuvų savo 
giminėms arba pažįstamiems dovanų. Jie susirūpinę savo 
likimu, trokšta užuojautos ir pagelbos iš amerikiečių. Lai
kraštis “Darbininkas” yra jiems suraminimu, nes iš jo 
sužino Amerikos lietuvių gyvenimų ir veikimų link laisvos 
ir neprigulmingos Lietuvos. Nepasigailėk keliatų dolerių 
tiems, kurie viskų, net ir savo gyvybę pašvenčia nepri
gulmingos Lietuvos labui.

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ
METAMS PENKI DOLERIAI.

Pusmečiui $2.75; vien tik subatinis numeris metams $2.50 
Šimtas laiškų ant syk nesuteiks tiek žinių, kiek vie

nas numeris laikraščio “Darbininko.”
Nelauk ilgiaus, bet imk plunksnų į rankų ir parašyk 

mums adresų kam nori siųsti ir sykiu su pinigais siųsk 
šiuo adresu:

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ- 
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 Rast. —

J. Štokas,
542 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St.,

So. Boston, Mass.
Kasierius —

S. Gižius,

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

tiek pa-

,,

,,

Ištiesk Pašalpos Ranką

Mes Jau gauname šinlų, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon Ir yra išmokami j r 
mėnesi laiko.

Dėl platesnių Informacijų raSyk tuojau* ant žemiau paduoto adreso. Jei nori ta! gal! jd&tnr* 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojau* pavijime.

gali pa

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bsndrovę Tamsta greitai 

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

lengvėjo, kad dabar Ęfr*
Mūsų kainos auksinų nnpi

100
200
300
400
500

1,000

auksinų 
,,

$2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
20.00

gintos ir yra tokios:
2,000
3,000
4,000
6,000
9,000

12,000
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

auksinų
n

40.00
60.00
80.00 

100.00 
150.00 
200.00

377 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius,

405 7-th St., 
So. Boston, Mass.

Susirinkimai būna pirmą ne
dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vaL 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vaL po pietų.

NAUJA KNYGA
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir dai
navimui 8 lekcijos notų išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų knyga $1.50 
parduodu už $1.00,

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

Šv. Kazimiero R. K. Draugijos 
metinės prakalbos bus Šv. Kazi
miero dienoje ketverge, 4 kovo- 
March, 7:30 vai. vakare, Bažny
tinėje Salėje ant penktos gatvės. 
Kalbės žymiausi kalbėtojai.

liai yra kviečiami visi: nuo 
mažų vaikų iki 50 metų am
žiaus rašytis prie Sus-mo. Ka
talikai tėvai privalo savo vai
kų nerašyti prie “inšiūrins” 
kompaniją, bet rašyti prie su
sivienijimo kur prigulėjimas 
tik pusė tekaštuoja, ir tuomi 
remiat savas katalikiškas dr- 
jas.

J. Mockevičius.

KAPITONO ATSILAN
KYMAS. PAIEŠKOJIMAI IR

Paieškau savo svogerio Roko 
Alinsko, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Gruždžių parapi
jos, Dimšių kaimo. Pirmiau gy
veno Lewiston, Me. 1914 m. apsi
vedė su mano sesere, ją paleidęs 
į Lietuvą pats išvažiavo į Bostoną 
ir dabar apie jį nieko nežinau. Aš 
turiu svarbių reikalų su juomi su
sižinoti ir gavau nuo jo pačios 
laišką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas apie jį žinote meldžiu man 
pranešti už ką aš labai busiu dė-

/

Parsiduoda automobilius su žie
miniu ir vasariniu viršum, labai 
geras ir gražus. Kas norit pirkt, 
pasinaudokit šia puikia proga. 
A. Stackawičus,

883 Adams St.,
Dorchester, Mass.

Pranas Raulinaitis iš Sa- ■ Motiejus Mickevičius, kaimo 
snavos parapijos (Mar. ap.) Gimunų, Prienų par. Marijampo

lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas:
LITHUANIA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas 
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

Pereitą panedėlį So. Bosto
ne ir “Darbininko” redakci
joj lankėsi nesenai sugrįžęs iš 
Lietuvos kapitonas Lazdynas. 
Papasakojo indomių dalykų a- 
pie Lietuvą, kur išbuvo apie 
3 mėnesius. Sako, jog svar
biausiais Amerikos lietuvių 
reikalais turį būti šelpti Lie-

REIKALAVIMAI.
Šis paieškojimų ir reikalavi

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

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1

kinga. Mano adresas: 
Miss. Marcelle Barnotaitė,

78 Oak St., 
Lewiston, Me.

Paieškau pusbrolio Petro Vilią, 
paeina iš Kauno Rėd., Kamajų 
parapijos, Kalvių kaimo. Pirmiaus 
gyveno 404 So. So. 24 St., Phila- 
delphia, Pa. dabar nežinau kur 
jis randasi. Prašau atsišaukti jo 
paties ar kas žinot apie jį meldžiu 
pranešti, turiu svarbų reikalą.

Ant. Bagis,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Cisavos kaimo prašo savo bro
lių Vlado ir Stasio Kaulinai - 
čių, pusserių Alenos ir Mag- 
dutės Kazlauskaičių (dabar 
jau ištekėjusių nežinau pavar
džių), giminių ir pažįstamų 
jam pranešti apie save, arba 
kas žino jų antrašus. Būsiu 
didžiai dėkingas.” Adresas: 
Fribourg, Switzerland, Alber- 
tinum - i Hfe«Aa»44

P. S. Eitų laikraščių mel
džiu pakartoti. Iš kalno tariu 
širdingos padėkos žodį.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

(

tuvos visuomenines įstaigas ir sykį i metus už dyką, už 3 sy- 
armiją. Sako, jog ligoninėms, ^us 
našlaičių prieglaudoms, mo-,s- 1US * 
kykloms stokuoja paprasčiau
sių reikmenų. Labai pataria 
siųsti knygų ir laikraščių Lie
tuvos kareiviams. Sako, jog 
labai svarbu aukuoti palaiky
mui tik ką įsisteigusių aukštų
jų kursų. Sako, jog Kaune 
gyvenimas verdąs. Be kito ko 
sako gatvėse dažnai girdisi 
vaikai šaukiant: Amerikos 
“Darbininkas,’ “Draugas” 
Chicagos.

kius $1.00. Prieteliams už 3

i

is

MOTERŲ SUSIRINKI
MAS.

Moterų Sąjungos 13 kp. su
sirinkimas buvo utaminko 
vakare. Kuopa buvo gavus 
laišką iš “nueriotų 
komiteto.” Nutarta 
pasiųsti gurbam

Parsiduoda namas' Roxbury, 
Mass. netoli Jamaica Plain čeve- 
rykų dirbtuvės , dvi minutos eit 
ligi gatvekarių. Vieta dėl automo- 
biliaus, namas yra dėl šešių šei
mynų, užpakaliniai pijazai, toi- 
letai, maudynės, skalbyklos, ge
miniai pečiai, visas vidus maliavo- 
tas. Priežastis pardavimo. Savi
ninkas turi greitai išvažiuot į kitas 
valstijas, nėra kam prižiūrėt, už 
tai greitai turi būt parduotas. Pre
kė tiktai $6700.00, Įmokėti $700. 
Likusi suma pasilieka ant lengvų 
išmokėjimų ir už mažą nuošimtį. 
Norėdami matyt atsišaukit į 
John Shemkus Siute 6

1 Highland Terrace, 
Roxbury, Mass.

Paieškau savo brolių Jurgio, 
Alizo ir Kastulio Pivoriūnų, pir
miau gyveno Boston, Mass.

Dabar nežinau kur gyvena, 
nes nuo pradžios karės nieko ne
girdžiu. Pradžioj karės paėmė 
mane į kariuomenę, du kartu bu
vau sužeistas, metai atgal pasi- 
liuosavau iš kariuomenės ir labai 
vargstu. Kas apie juos žinot arba 
jie patys meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Kauno Rėdyba, Šiaulių miestas, 
Ilgoji gatvė No. 95,

Jurgis Pivoriūnas.

Paieškau pusbrolio Leono Ta- 
vieno Kauno rėd. Pikelių parap., 
Padarbių kaimo. Bus jau su vir
šum 10 metų kaip Amerikoj,t ne
žinau kur jis dabar yra. Turiu 
labai varbų reikalą. Meldžiu, kad 
pats ar kas kitas praneštų^ant šio 
adreso: \

i.Tohn Petrauskis,
9 Laivrence, St.,

Brighton, Mass.

draugų 
laišką

Repeticijos “Kantrios Ale
nos” bus kovo 6 d. subatoj 7 
vai. vakare pobažnvtinėj sve
tainėj. Visi aktoriai imantys 
dalyvumą malonėkit būti pa
skirtam laike. Komisija.

Apvaikščiojimas Tautiškos šventes
ŠV. KAZIMIERO DIENA

BEGALO SVARBIOS METINES

BROOKLINE ŠLA
PIAS.

Bostono priemiestis Bro- 
okline po 34 metų buvimo 
sausu, piliečių nubalsavimu 
tampa šlapias. Utarninke 
buvo balsavimai.

SLRKA. 21 kp. vakaras. Ne- 
dėlioj vasario 29 buvo So. Bos
tono Sus-mo kuopos vakaras- 
prakalbos agitacijai už susi
vienijimą, arba “Apdraudos 
Savaitė.” Vakaro vedėju bu
vo p. J. A. Žardeckas 21 kp. 
pirmininkas. Pirmas kalbėto
jas P. Gudas plačiai aiškino, a- 
pie susivienijimą. Po tam bu
vo deklamacija, atliko N. Za- 
jankauskas. Antras kalbėtojas 
buvo A. F. Kneižis. Kalbėjo 
apie sus-mą ir plačiai išaiški
no Lietuvos ir Lietuvių Krik
ščionių Demokratų partijos 
reikalus, ragindamas pirma 
prigulėti prie Sus-mo, o paskui 
prie Krikščionių Demokratų 
organizacijos. Publika užsi
laikė gražiai. Patartina ir bū
siančiais vakarais tą pavyzdį 
sekti. Prie kuopos prisirašė 25 
nariai. Vakaro rengėjai, kal
bėtojai ir visi dirbusieji tam 
vakarui, savo užduotis atliko 
pagirtinai. Prie progos turiu 
pasakyti, kad dar “Apdrau
dos Savaitė” nepasibaigė, dar 
kiekvienas Bostono ir apielin- 
kės lietuvys kurs, nėra atsa
kančiai apsidraudęs turi pro
gą apsidrausti kreipdamasis 
prie Sus-mo 21 kuopos valdy
bos, ypač pas raštininką I. Ta
rutį per susirinkimus arba bi
le laike. Susirinkimai būva 
kas pirmą nedėldienį mėnesio 
po sumos Bažnytinėj salėj. 
Dar tam tikslui turbūt bus su
rengtas ir kitas vakaras. Kiek
vienas lietuvis katalikas turi 
žinoti, kad dabartinėj gadynėj 
pirmas apdraudimo laipsnis v- 
ra prigulėti noTS prie vienos 
pašalpinės draugijos ir susi
vienijimo. Be to jau negalima 
šiandie juodos dienos išvengti. 
Kas išgali, gali rašytis ir prie 
daugiau draugijų. Tai-gi y 
pač dabar šiame laike specia- j

PRAKALBOS!
Rengia Šv. Kazimiero R. K. Draugija

KETVERGE,

Kovo - March 4 d., 1920
BAŽNYTINĖJE SALEJE,

Ant Penktos Gatves, So. Boston, Mass

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

I

Kalbės žymiausi kalbėtojai vietiniai ir svečiai.
Tą dieną naujiems prisirašantiems nariams įstojimas 

nupigintas už pusę. Geriausia proga tapti nariu garbin
gos draugijos S v. Kazimiero. Širdingai kviečiame ko- 
skaitlingiausia ateiti.

Kovo-March 7 d. š. m. nedėlioję 9 vai. ryte Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje bus šv. mišios viršminėtos draugijos. 
Visi nariai būtinai turite dalyvauti, nes tai yra metinė 
pareiga. Už nedalyvavimą papuola po bausme.

Šv. Kazimiero R. K. Dr-jos VALDYBA.
T1

DIDELES

PRAKALBOS!
Draugystes Sadžiausios Širdies V. Jėzaus

Nedėlioję, Kovo 7 d., 1920 
POBAžNYTINEJE svetainėje,

Fifth Sreet, So. Boston, Mass,
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tad nuoširdžiai prašom visus atsilankyti, nes bus 
garsūs kalbėtojai: išgirsite daug ką naujo ir bus numa
žintas įstojimas į draugiją. Tatai vertėtų kiekvienam lie
tuviui katalikui prigulėti prie šios prakilnios Draugijos.

Visi South Bostoho ir apielinkių lietuviai kviečiami 
į šias prakalbas, o taip-gi prašomi palikti nariai S. Š. V. 
Jez us Dr-jos.

Kviečia RENGĖJŲ KOMITETAS.

DIRBTUVĖ.
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas, ant trijų lubų. Da
bar užimtas — apačioj kalvė, 
o viršuje mašinšapė. Savinin-I 
kas mirė, todėl turi labai grei
tai parduoti.

PEKARNĖ.
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas, nes savininkas mirė. 
Už namą ir už biznį — $6000, 
$1500 įmokėti.

NAMAS.
3 šeimynų, 20 kambarių, su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam heat), taipgi pijazas. 
Atneša $90. į mėnesį arba $10- 
80. per metus. Prekė $5900. 
Su labai lengvomis išlygomis. 
Savininkas turi išvažiuoti į ki
tą miestą, todėl privalo greitai 
parduoti.

FARMA.
120 akrų žemės, 25 karvės, 2 

arkliai, budinkai, visokie žem
dirbystės įrankiai, daug kiau
lių, vištų, šieno ir visokių far
mos daiktų. Apie 80 akrių dir
bamos ir 40 akrų ganyklos ir 
miško. Dvi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybe žuvų. Parduoda visai 
nebrangiai arba gailina išmai
nyti ant namų arba mažesnės 
larmukės.

BIZNIS.
Čeverykų, drabužių ir namų 

rakandų — baldai (furniture) 
krautuvė. Visas tavoras turi 
būti išparduotas j vieną mėnesį, 
nes savininkas išvažiuoja į ki
tą miestą užsiimti ’ išdirbyste 
avalų.

Paieškau Benadikto Rimkaus 
ir jo sunaus Juozapo, paeina iš 
Kauno rėdybos, Svėdasų parapi
jos, Bajanų kaimo. Pirmiau gy
veno Waterburv, Conn. sūnūs bu
vo pasidavęs į armiją. Gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo sunaus 
Pranciškaus Rimkaus. Jis prašo 
sužinoti kur jie randasi. Jis ka
riauja už Lietuvos laisvę. Meldžiu 
jų pačių ar kas žinot apie 
pranešti šiuo adresu: 
K. Pilkauckas,

137 Lavevele St., > 
So. Gardner, Mass.

Marijona ir Ona paieško savo 
brolio Antano Sinkevičiaus, Su
valkų rėdybos, • Marijampolės ap
skr. Balbieriškio parapijos. Ne
pamenu kokiam num. “Darbinin
ko” praeitų (1919) metų skaičiau, 
kad jis mirės. Rašė apie jį koks 
tai Navickas. Meldžiu atsišaukti 
šiuo antrašui

Joseph Andrekevicz,
612 Lampkoff PI. 

Scranton, Pa.

Telephone S. B. 1429 J.

DR. J. G. LANDŽIUS 
SEYMOUR

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

OFISO 9-10 iš ryto,
VALANDOS:

.juos

Motiejus, Vincas ir Jieva Gir- 
niai prašomi atsiliepti, Šakališkių 
kaimo, Igliaukos parap., Mari
jampolės apskr. Brolis Juozas.

Antrašas:
Kaunas, Elektro-Technikos batai., 

Karininkui Petrušauskui, 
(dėl Girniaus)

’ LITHUANIA.

Kun. J. Andraitis iš Lietuvos 
ieško Petro Chamontauskio buvu
sio prieš karą Lietuvoje prie Rum
šiškės bažnyčios vargonininku. Ne
esant jo prašo, kad kas nors iš jo 
šeimynos prisiųsti} savo antrašą. 
Kun. J. Andraitis,

Šilalė, Tauragės apskr.

t 
i

NAMUKAS.
3 kambarių ir 30 lotų že- 
Lietuvių apgyventoje vie- 
netoli nuo dirbtuvių. Tu- 

butinai parduotas, nes

Iš 
mes. 
toje,
ri būti 
savininkas negyvena jame ir ji
sai jam yra visai nereikalingas. 
Upė teka palei žemę, yra daug 
žuvų ir vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1900. su $300. įmokėji- 
mu arba išmainyti ant bile ko
kio namo So.'Bostone.

DAUGYBĖ
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui kuogreičiausiai, o mes ap
žiūrėję duosime pasiulijimą 
ant pirmo atsiliepimo.

A. Ivaszkevicz, 
LITHUANIAN AGENCY, 
315 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

sa-

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune
vairinis — metams 

• $2.00, pusei metų 
$1.00.

• * •
“LAISVĖ” Krikčionių 

Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite: 
Lithuanian Sales 

Corporation,
414 Broadway, 

Boston 27, Mass.

i

Paieškau brolėno Aleksandro 
Dubeno, Kauno rėd., Ežerėnų 
apskr. Saloko miestelio, 10 metų 
atgal išvažiavo Argentinos Respu- 
blikon Santa Fe Rozarie de, Gori- 
to 159. Daug laiko praėjo, neži
nau kur dingo. Gavau laišką iš 
Lietuvos nuo jo tėvų. Jo paties ar 
kas žino apie jį meldžiu atsišaukti 
Frank Vajevanas,

1620 N. Union St., 
Olean, N. Y.

—.------- -  . -----------------------—.. t'Jt

1 • Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

I i Priėmimo valandos:
£ Nqo2 iki 3 po piet. Nuo 7 Ik! S vakar*
; 509W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. ,|; 
L

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS i
i 414 Broadicay, So. Boston. Masx.\
, Gyvenimo vieta-. 256 W. 3-rd St. ,

Tel. S. B. 1196-W.

Reikalingi agentai kalbanti lie
tuviškai ir angliškai. Gera pro
ga prasilavinti ir uždirbti gerus 
pinigus* Atišaukite pas A. Na- 
maksy ant ketvirto flaito

19-21 Milk St.,
/ Boston, Mass.

TEINGIAUSIA
IR GERIAUSIA į

LIETUVIŠKA į

APTIEKA.|
Sutaisau receptus su didžiau- p 

šia'atida, nežiūrint, ar tie re- p 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- .j 
ktarų. Tai vienatinė, lietuviška ;• 
aptieka Bostone ir Massachu- L 
setts valstijoj. Gyduolių galit f! 
gaut, kokios tik pasaulyj yra f į 
vartojamos. Galit reikalaut per p 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- < 
presą. x

K. ŠIDLAUSKAS, x f 
Aptiekorius ir Savininkas x 

226 Broadway, kamp. C St., $
;(t South Boston, Mass. 4
į Tel. S. Boston 21014 ir 21013 $

Paieškau pusbrolio Juozapo Jo
ciaus. Kauno gub., Šiaulių apsk. 
Vaiguvos parapijos iš Zebenkių. 
Pirmiau dirbo miškuose, dabar 
nežinau kur. Aš gavau svarbų 
laišką iš Lietuvos nuo jo namiš
kių. Jo paties ar kas kitas mel
džiu man pranešti už ką busiu la
bai dėkinga. Mano adresas: 
Ona Miliekaitė,

22 Tremont St.,
Norwood, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

: LIETUVIS DANTISTAS :
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
’ 425 Broadnay, So. Boston, Mass. |

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

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

Juozapas Jasionis paieško savo 
brolienės Anelės Jasionienės, po 
tėvais Preiskieniutės. Vilniaus 
rėdybos. Aleksandravskos vals
čiaus, Užiupių kaimo, Nemunai
čio parapijos. Jos vyras mirė Lie
tuvoje ir paliko sūnų. Ji yra A- 
merike. Aš nuo jos sunaus ga
vau laišką, jis nori žinot ar gyva 
ir kur randasi jo motina.

Ji pati ar kas apie ją žinot mel
džiu pranešti šiuo adresu:

J. Jasionis,
Lock Box 26,

Poųuonock, Conn.

Tel. S. B. 1771

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

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

T=

Arti Kendall Sq. Cambridge, Mass.

r.
k 4

MOTERYS IR MERGINOS

Al jĄ,

Yra tai malonumas daryti raineoat’us ir kalio
šus ir taip-gi bus malonumas būti pašaukti dė
lei pasimatymo su mumis bile ryte kas-link ge
ros progos, kurią mes turime atdarą dėl jūs. 
Atsišauk į

AMERIGAN RUBBER

f

Egzaminacija DYKAI
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DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigas 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. * kronlškų, 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 kitų 

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

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riausto gydytojaus prlžturėjlmo. 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervplu.

DAKTARAS MORONEY
678 WARHINGTON St, (arti Boylston St) 
Ofiso vaL: nno 9 A. M. iki 8 P. M. NedėllomU nuo

aš sutelksiu patarimus dy- 
panaLklnsI kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ligos niekados nestovi, bet vlsa- 
Nelaukite vienuoliktos

Egzaminavimu* dyk»l!~

•f*TOV MASS. 
A. K12P.M.
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

t

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 

'iki 8 vai. vakare

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

■
z

Tel So. Bo.ton270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima smitalbrti ir Uatuviisbai 
Ofiso valandos:

Ryt .is iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Bos ton.

...............................ii i ■ ■■
Bei! Phone Dickinaan M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu® 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo S iki 9 P.M. 

NedeBomis iki 4 no pižt*. w

Dermaftiea snlalka p’.iakn (linki
ma. praialina pleiskanas, niežčjima 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
sau jėms reikalinga maistą.

Dennafuga c (darys kad Jusū plau
kai bus tankas ivetnus ir skaistus. 
> Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanai ilayka ant visados ir plaukai 
neslinka daugiau!

Reikalaujant pristosima Jum pai
ls auvis dykai iibandymui aampala.

rnMMitt rcc. iiunpomii jennn 
timo litu gausi iibandymui deiiute 
Dermafuroa ir brotiura. *

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

ARGIL SPECIALTIES CO
BOX 87. PHILADCLPMIA. FA.
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