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DARBININKŲ SĄ
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Pirmuoju Lietuvos Dar
bo Federacijos raštu Lietu
vos darbininkai užmezgė su 
jumis, draugai amerikie
čiai, dvasiniai - organizaci
nius ryšius. Ryšių užmez
gimas ir jų palaikymas L. 
D. Federacijos ir tarpu Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 
yra būtinas ir neatidėlioja
mas dalykas. Ir labai su
prantama yra. Amerikos 
lietuviai darbininkai ir Lie
tuvos darbininkai per šias 
savo organizacijas, nors į- 
vairiose šalyse, siekia prie 
vieno bendro tikslo. Tas tik
slas yra: iškovotą Lietuvai 
laisvę apvilkti apčiuopiamb- 
mis gyvenimo formomis. 
Šios formos turi būti pra
vestos Lietuvos gyvenime, 
einant Kristaus mokslo nu
rodymu ir vykinant teisingą 
darbininkų reikalavimų į- 
vykinimą jų būviui pagerin
ti, apsišvietimui jų tarpe 
pakelti ir suteikti jiems 
progos naudoties kultūros 
daviniais. Lietuvos Darbo 
Federacija pasišventusi ir 
sėkmingai dirba užsibriežto- 
jo tikslo atsiekime. Savo 
pastangomis padeda darbi
ninkams organizuoties, gi
na jų reikalus, rūpinasi Lie
tuvos kr. derbininkų susiva
žiavimo 1919 m. Kaune rug
sėjo mėn. 27-28 d. nutarimų 
įvykinimu. L. D. Federaci
ja leidžia laikraštį 1 ‘Darbi
ninkas”, kuris nežiūrint di
delių spaudos brangenybių 
ir kitų kliūčių, kįlančių 
tarp kitko lėšų trūkume, 
eina kas savaitę ir tikisi 
greitai susilaukti laiko, kuo
met galės, nors eidamas į 
savaitę ar net dažniau, padi
dėti mažiausiai dvigubai. 
Čia reikalinga didelė pa
spirtis. Lietuvos darbinin
kai aukomis ir prenumera

ATSIŠAUKIMAS.

Augščiausioji Alijantų 
Taryba išleido į visą pasau
lį memorandumą-atsišauki- 
mą, kur nurodo, kad reikia 
kuogreičiausia įvykinti ra
mybę visose šalyse. Dėlto 
reikią, kad rytinėj Euro
poj įvyktų taika ir norma
lūs ekonominiai santikiai. 
Armijos turį būti sumažin
tos ir ginklavimąsi suturė
tas. Naujai susitvėrusios 
valstybės turį pradėti ra
mius santikius su kaimy
nais.

Netik valdžios, bet ir vi
sose valstybėse žmonės turį 
atsiduoti gaminimui, gaivi
nimui pramonės, atsistaty
mui, panaikinimui speku- 
lecijos.

Visos valdžios turį skleis
ti tarp savo žmonių idėjas 

ta palaiko vienintelį savo 
krikščioniškąjį laikraštį, bet 
kol-kas jiems tas sunkiai at
sieina, kas labai lengvai ga
lima suprasti, pažvelgus į 
dabartinę sunkią Lietuvos 
padėtį ir tuo labiau vargin
gą darbininkų būvį.

Be to, greitu laiku prama- 
tomas didelis- žygis — Ku
riamasai Seimas — į kurį 
jau dabar laikas tinkamai 
ruošties. Nesnaudžiama, bet 
čia reikalingas didelis pini
ginis išteklius.

Lietuvos Darbo Federaci
ja tikisi, kad Amerikos lie
tuviai darbininkai sušelps 
savo brolius Tėvynėje, su
teikdami jiems materialės 
paspirties, kas kartu bus ir 
moralių jėgų pastiprinimu, 
nes Lietuvos kr. darbinin
kai jaus, kad darbininkuo
se lietuviuose yra solidaru
mas ir bendrųjų reikalų su
pratimas. Bendri gi reika
lai aiškūs. Lietuvoje bus 
nustatyta šalies tvarka ir 
darbininkų reikalavimai j 
vienu ar kitu būdu išrišti, 
kanrer-yrarsusidumėję ir lie
tuviai amerikiečiai, nes 
jiems ne vistiek, kaip Lie
tuvoje gyvens darbininkai, 
kadangi patys mano kada 
nors išvysti savo brangiąją 
Tėvynę-Matutę.

Lietuvos darbininkai kri
kščionys tikisi, kad jų pa
dėtis amerikiečių lietuvių 
darbininkų bus pilnai įver
tinta ir, kad amerikiečiai 
suteiks realės pagalbos.

Jūsų —
Pranas Raulinaitis.

I

Prierašas. Aukos Lietu
vos krikščionių darbininkų 
judėjimui remti ir jų spau
dai platinti reikia dtl pato
gumo koncentruoti prie L. 
D. S. Centro ir iš ten ūmiau
siu laiku pasiunčiąmos Lie
tuvon.

taupumo, mažinimą išlai
dų ir didinimą gaminimo.

Žalios medžiagos ir iš
dirbtų prekių apsimainy- 
mas turįs- būti greitai pa
lengvintas.

London. — Iš Maskvos 
pranešama, kad Užkauka- 
zyje paskelbta naujas caras.

Tiflise ir apielinkėse bu
vo žemės drebėjimas. Keli 
žmonės žuvo ir tūkstančiai 
liko be- pastogės. Gruzijos 
respublika paskyrė 200.000.- 
000 rublių sušelpimui nu
kentėjusių.

Pereitą subatą Čekoslova
kijos prezidentui Masary- 
kui sukako 70 metų. Prez. 
Wilson jam pasiuntė pasvei
kinimą. Čekoslavokijoj ta 
diena buvo tautinė šventė.

KAUNAS.
— Kauno visuomenė 

piai rengiasi vasario 
švęsti. Tą dieną visos 
nizacijos dalyvauja Katedroje 
iškilmingose pamaldose. Pas
kiau su savo vėliavomis daly
vaus manifestacijose.

— Miesto Valdyba vasario 
16 d. sutarė nusamdyti visus 
kinematografus nuo 3 iki 4 v. 
po piet, kur vaikams rodys 
gamtos ir juokų paveikslus.

— Vasario 16 d. Miesto Val
dyba padalins vaikams “Zui
kio pyragų”.

stro- 
16 d. 
orga-

MILICIJA IR BRAVORAI.

Bridžiai (Šakių ap.). Mūsų 
kaime bravorų nestinga. Du 
bravorninkai D. ir B. sumanė 

Į 4 d. vasario pasipelnyti Pilviš- 
t kiliose; bet nelaimei milici- 
įjantai nutvėrė su 19 lvterių 
i spirito. Bravorininkai kalba, I 7
kad išsisuksią.

Reiktų tokius pelnytojus 
tinkamai nubausti, kadangi 
žmonės kalba jau nebepirmą 
syki jie taip pelnosi. Gėda to
kiu pelnu pelnytis!

TAMSŪS ŽMONĖS.

Subačius. Skaitai kaip ki
tur puikiai apšvietos draugi- 

ia, kaip su degtine ko- -norą tapo atidarytos dvi smuk-jTYTI IR RAŠYTI,' kad ne-
vojama, o pas mus gėda net pa
sisakyti puikiai gyvuoja, tai 
“pramonės” šaka — degtinės 
varymas. Yra, rodos, para
pijoje apie 15 bravorėlių. Va
ro daugiausia iš sušaldytų bul
vių. Varo net tie, kuriems 
gėrimas nerūpi, nes iš to turi 
didžiausį pelną; bijotis būti už 
už tai nubaustam, sako, nesą 
ko, nes milicija tai pro akis 
leidžianti. Vagis persekioją, 
beveik visus išgaudė, už ką, 
ypač milicijos viršininką, ga
lima pagirti. Kad taip dary
ti} su bravorėliais, nė vieno ne
liktų. Bet milicija pati tan
kiai girta; rodos, kaip tikrai 
patėmyta, veda gešeftus su 
bravorininkąis. Kalbėta vals
čiaus Tarybai, kad jie tuo 
rūpintus, bet gal nieko ne
gelbės, nes pats tarybos pir
mininkas, kaip žmonės sako, 
turi bravorėlį ir savo rogėse 
važiojasi skrynutę prisidėjęs 
butelių. Kiti sako, kam čia 
mes rūpinsimės ją naikinti, jei 
pati Vyriausybė leidžia. Ge
riama stiklinėmis, kaip sako 
patys gėrėjai, išėjęs iš mados 
gerti čerkelėmis.

LENKŲ UŽIMTUOSE LIE
TUVOS KRAŠTUOSE.

Lenkų areštai. 

Dėl kol kas nežinomos prie
žasties lenkų valdžia Širvintų 
apskrity vėl ėmė areštuoti lie
tuvius gyventojus. Suimti iš 
Boguslaviškio miesto vargo
ninkas Adomas Bertulis, Juo
zas Rankauskas, Pranas Če- 
sas; iš Pyplių kaimo Galvonių 
valsč. suimti Antanas Vineiū- 
na,s Stepas Balandis, Marė ir 
Vera Pačiunienės ir Aleksand
ras Ridžionis. Boguslaviškio 
kleboną kun. Petrą Petrulį a- 
reštavo grįžtant iš Vilniaus 
namo Širvintuose. Visi suim
tieji dabar sėdi Širvintuose ka
lėjime. Legionininkų nuspręs
ta dar daugiau suimti: beareš- 
tuojant kitiems pavyko pa
sprukti. Kaliniams dienai duo
dama tik 1 trečd. svaro duonos 
ir vandens. Giminių pasima-

tymas su suimtaisiais uždraus
tas. Valgio kaliniams leista 
siųsti, bet jo jie nemato, nes 
tik per sargybą^ perduodamas. 
Šiuos nekaltai suimtuosius ir 
dar nesuimtuosius, sako įskun- 
dę lenkų žandarams rietimai 
dvarininkai. Suimtųjų dalis 
turto atimta. Kitiems net sėk
los pavasariui nebeliko. Len
kai grasina lietuvių gyvento
jų trobesius sudeginsią arba 
ištisus kaimus pelenais paver
siu. Toks barbarų elgesys 
kelia žmonėse pasipiktinimo ir 
griežtą prieš lenkus nusistaty
mą dėl Lietuvos piliečiams 
dvasinii} ir materialių teisių a- 
tėmimo.

KOVA SU DEGTINE.

Kražiai. Pasklydus gandui, 
kad Laikinoji Lietuvos val
džia leidžia atidarinėti smuk
les, atsirado ir Kražiuose ne
maža asmenų, kurie panorėjo 
iš smuklių pasipelnyti. Jie 
kreipėsi į Kražių- valsčiaus 
Valdybą ir į kaikuriuos Vals
čiaus Tarybos narius, žadėda
mi net didelius kyšius (100 
rub. gimnazijai ar Bažnyčiai), 
kad tik būtų leista jiems ati
daryti smuklės. Nieko nelai
mėjus, kreipėsi į aukštesnę 
valdžią ir štai prieš žmonių 

šį dalyką, 
— stengtis 
kad iš val- 
prašalintos

lės. Toks valdžios pasielgi
mas nustebino visus apielin- 
kės piliečius. Kražii} Vals
čiaus Taryba savo posėdį 28 d. 
sausio svarsčiusi 
vienbalsiai nutarė 
visomis išgalėmis, 
sčiaus ribų būti} 
visos smuklės, tuo reikalu nu
siuntė griežtaus turinio pa
reiškimus su parašais Valsty
bės Tarybai, Vid. R. Ministe- 
riui, Finansų, Prek. ir Pr. Min. 
ir Žemaičių Vyskupui.

VIRŠININKAS “SERGA IR 
SERGA”...

Sukuriškė (Jankų v. Šakių 
ap.). Čia susibūrę girios įstai
gų ponai. Nūdien gyvena ir 
pats viršininkas. Tik labai 
keista — nėra tos gražios die
nos, kad jis nesirgtų. Žmo
nės tik keletą kartų suvažinė- 
ję .ii pamato. Dažnai girių nė 
orderio nebeįstengia parašyti; 
tik ant popierėlio parašo “vežt 
pavelyta”. Ar negalėtų, kad 
ir Miškų Departamentas, at
siųsti kokį “daktarėlį” tą ne
lemtą ligą pagydyti.

(Kauno “Laisvė”)

SENIAUSIAS SE
NIS.

Lexington, Ky. — John 
Shell, turįs 132 metu ir 6 
mėnesius liko našliu. Jo 35 
metų amžiaus pati netikėtai 
mirė. Jis buvo išėjęs pasi
vaikščioti ir sugrįžęs rado 
pačią negyvą. Pranešė apie 
tai jos tėvui 70 metų am
žiaus. Tasai palaidojęs duk
terį, užsimanė paimti sūnų 
6 metų amžiaus. Bet senis 
pasipriešino ir pavortojęs 
šautuvą, kurį pasidarė prieš 
100 meti} privertė palikti sū 
nų prie savęs.

Portugalijoj prasidėjo 
streikai. Streikuoja net po- 
licistai. Naujai sudarytas 
kabinetas vėl rezignavo.

SUTEIKITE MŪSŲ KARŽY
GIAMS ŠVIESOS SPIN

DULIŲ!

Lietuvos kariuomenė, savo 
ir priešo kraują liedama, di
džiausiomis pastangomis bei 
vargais išvijo iš Lietuvos bol
ševikus ir vokiečių bei rusų 
bermontininkų plėšikus.

Lietuvos kariuomenė nelei
džia amžiniems Lietuvos prie
šams, gobšiems lenkams gi
liau Lietuvon veržtis, kad 
mus visai pavergtų ir mūsų 
žmones dar labiau plėštų ir vėl 
juos į vergijos pančius pančio
tų.

Lietuvos kariuomenė apgy
nė ir gina mūsų brolius ir jų 
turtą.

Lietuvos kariuomenė jau iš
kovojo Lietuvai garbingą var
dą ir visam pasauly garsą.

Bet Lietuvos kariuomenei 
reikalinga ŠVIESA, reikalin
ga, kad NEI VIENAS LIE
TUVOS KAREIVIS NELIK
TŲ NEPAMOKYTAS SKAI- 

grįžtų namo neprasilavinęs. 
Gana tamsos mūsų brangioj 
Tėvynėj!

Todėl kieno širdis dar gy
va, kieno širdy dar tvaksi tė
vynės meilė, PADĖKITE 
ŠVIESTI MŪSŲ KAREI
VIUS: siųskite jiems knygų, 
siųskite aukų pinigais, už ku
riuos bus perkamos karei
viams knygos, nes dabar, ka
da nutilo Lietuvos frontuose 
kovos, pradėta uoliai šviesti 
kareiviai: steigiami jiems kny
gynėliai, mokyklos, daromos 
paskaitos, didinama jų laik
raštis “Kariškių žodis”.

Knygas ir pinigus siųskite 
tiesiai Lietuvon šiuo adresu: 
KAUNAS, ‘ ‘KARIŠKIŲ ŽO
DŽIO” REDAKCIJA, arba 
atiduokite į mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai 
pažymėjus, kad jie persiųstų 
“Kariškių žodžio” Redakci
jai.

Broliai 
gailėkite 
šviesos!

amerikiečiai, nesi- 
mūsų kariuomenei

“Kariškių žodžio” 
Redakcija,

Kaunas, Lithuania.

SUTINKA KANDIDA
TUOTI.

P AG AT AVI TAIKIN
TIS.

Neiv Yorke steigiasi 
“Mak<? Iloover President 
Club”. “Kliubas padaryti 
Hooverį prezidentu.” Kliu- 
bo sumanytojams Hoover 
atrašė, jog jis nesivarąs 
viešų vietų, neturįs prie to 
palinkimo, vienok sutinkąs

• [primti jam siūlomą vietą, 
jei piliečiai to nori. Nega
lįs užginti piliečių agitaci
jos už jį, bet pats už save 
ir-gi negalįs vesti jokios a- 
gitacijos.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ 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. Broadvvay, 

South Boston, Masa.

...

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI.

Darbininkų Reikalai.
PRASIDĖJO DE

RYBOS.

New York.—Kietųjų ang
lių kompanijų ir angliaka
sių unijų atstovai pradėjo 
derybas apie algas. Kont
raktas pasibaigia balandžio 
1 d.

VVashington. — Geležinke
lių darbininkų ir kompani
jų atstovai pradėjo derybas 
apie algas. Tai pirmu sy
kiu tokios derybos prasidė
jo po dviejų metų pertrau
kos. Kai valdžia valdė ge
ležinkelius, tai darbininkai 
turėjo reikalus su valdžia.—

Wakefielde, Mass. mo
kytojų algos pakelta. Pradi
nių mokyklų mokytojų ma- 
ximum alga $1.300 metuose, 
o high schoolių $1,450.

Y oungstoicn, O. — Mies
to Taryba nubalsavo uždėti 
mokestis nevedėliams po 25 
centus mėnesyje. Dabar tą 
klausimą svarsto majoro pa
tarimo komitetas. Apro- 
kuojama miestas iš to į- 
plaukų turėtų $192.000 per 
metus.

Chicago, IU. — Skalbyk
lose ir kendžių dirbtuvėse 
neužlaikoma 10 valandų die
nos. Algos yra žemesnės 
už gyvenamąją. Amerikos 
Darbo Federacija paskyrė 
komisiją tam dalykui ištir
ti.

Waco, Texas. — Judomų- 
jų paveikslų operatoriai 
trumpu streiku laimėjo $40 
savaitėje, o padėjėjams $35.

I

Vokietijoj prasidėjo svar
stymai apie rinkimą sekan
čio prezidento. Iškišta von 
Hindenburg. Liberalai ir 
socijalistai šaltai į tai atsi
neša, gi radikalai socijalis
tai griežtai priešingi.

Rumunijos valdžia suti
ko užvesti taikos derybas su 
Rusija. Tuomi pablogėja 
Lenkijos padėtis, nes Ru
munija buvo skaitoma Ųen- 
kijos talkininke prieš bolše
vikus.

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, kad Rusi
jos ir Ukrainos valdžios 
pranešė alijantams, kad jos 
gatavos taikintis su Lenki-; 
ja.

Cenzas Berlino, darytas 
spalio 8, 1919 m., rodo, jog 
Vokietijos sostinėj gyvento
jų yra 3.801.235. Tai yra 8 
nuoš. mažiau, negu buvo 
1916 m.

v •

! Springfield, III. — Sheet 
Metai Workers’ unija pada
rė sutartį, sulyg kurios bus 
mokama 90c. valandoj, pu
santros mokesties už viršlai
kį ir dviguba mokestis ne- 
dėlioms.

Laurence, Mass. — Majo
ras White sako reikalausiąs 
Audiminių kompanijų pa
mokėti miestui $100.000 už 
streiką pereitų metų. Majo
ras sako, jog tiek miestas 
išleido tam streikui.

Detroit, Mich. — Pečių 
dirbtuvėse įvesta 8 valandų 
darbo diena ir pusė dienos 
subatomis. Algos pakeltos 
$1.00 valandoj.

per

Michigano valstijos val
džia suplenąvo pataisyti 
1350 myliu vieškelių 
1920.

bus 
Sei-

Palestinoj netrukus 
rinkimai į Steigiamąjį 
mą. Moterys turės teisę 
balsuoti ir būti išrinktomis.

Kansas Citv’j užsidarė 
kalėjimas, kur būdavo už
daromi prasižengėliai, tu
rintieji atsėdėti nuo 1 mėne
sio iki 1 metų. Veik visi 
prasikaltėliai ten buvo už 

' girtybę. Įvykus prohibici- 
jai tas kalėjimas neteko ka
linių ir turėjo užsidaryti. 
Miestui tas sutaupys $50.- 
000 metuose.

VALSTIJOS GALI 
VEIKTI SA

VAIP.

Kongresmanas Steele, kurs 
sustatė prohibicijos įstaty
mą, sako, jog valstijos tu
rį teisę jį priimti arba at
mesti. Sako, jog jis tą įsta
tymą rašydamas turėjęs o- 
menėje kad valstijos turi jį 
priimti, kad jį pildyti rei
kėtų. Jei tokio įstatymo 
valstija nenori, tai Wash- 
ingtono valdžia neturinti 
teisės ją versti prie to.

Reading, Pa.—Metai Po- 
lishing dirbtuvėse įvesta 45 
valandų savaitė ir $1.00 va
landoj algos.

Bolševikai buvo beprade
dą ofensvvą prieš Finlandi- 
ją. Tą nustojo darę su išly- 

' ga, kad Finlandija pradėtų 
(taikos derybas.

Švedijoj buvo karaliaus 
paskirtas Eden sudaryti 
naują kabinetą. Bet dabar 
į vietą Edeno paskirtas 
Branting, socijalistas. bu- 
vusis finansų ministeris.



DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE.
MERIDEN, CONN.

kad Misija lankysis kovo mėn. 
Nutarta atsišaukti į žydus, kurie 
kaip girdėt labai pritaria L. L. 
Paskolai ir žada pirkti bonus, taip- 

ku-
Zina iš So. Boston’o utarnlnkals, ket- 

rergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie
tuvių Rymo-Katalilcų Šv. Juozapo Dar- 
bintnku Sąjunga.

“DARBININKAS” 
(THE Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Eublished every Tuesday, Thursday, 

a<ui Suturday by St. Jo»eph's Lithuan- 
R.-C. Association of Labor.

liūs į savo rankas, 1918 m. 
pakėlė pirmiesiems iki 
$120.67 mėnesyje; antrie
siems iki $57.33.

Pragyvenimas nuo 1914 
m. pabrango šitaip: drabu
žiai 100 nuoš., maistas 90 
nuoš., visokie kiti mažmo
žiai 63 nuoš.; kuras, šviesa, 
šiluma 51 nuoš., randa 28 
nuoš.

Šių darbininkų algos kilo 
šitaip:

SUBSCRIPTION RATES:
fenrly.................................................$4.00
3o*ton and suburbs.......................... $5.00
Fnrelgn conntries yearly................$5.00

1916 1918

Entered as second-class mater Sept. 
22 1915 at the post offiee at Boston, 

, under the Act of March 3, 1879.”

“Aceeptance for mailling at special ra
te of postage provided for in Section 
1103, Act of Oct. S, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

$100.42 $196.33
102.46
77.47
58.01
79.74

130.54

199.50
108.33
117.17
144.25
130.83

Mašinistai
Boiler makeriai
Mūrininkai
Mašinistų padėjėjai
E'.ektrikininkai
Keliaujantieji agentai

Tas tai ir išaiškina kodėl 
amatninkai turi progą už
vesti šeimynišką gyvenimą, 
ir kodėl klerkai, knygve- 
džiai nuo to susilaiko.

Iš to gali pasimokinti 
merginos, kurioms rūpi iš
tekėti. Gali suprasti kas rei
kia daryti. Nuo savęs gali
me tiek paminėti, kad jos 
prie progos joms galimais 
būdais prisidėtų prie iško
vojimo geresnių algų mažai 

vyrai liko tokiais arba dėl-i uždirbantiems vyrams. To
to, kad nesutiko sau patin- bau jos pačios turi būti la
kamos merginos, arba nesi- bai taupios.

ALGOS IR VEDIMAS.

Yra gerai uždirbančių vy
rų. kurie vis-gi neveda ir 
žengia į senbernių luomų. 
Kiekvienas skaitytojas tar
pe savo pažįstamų žino pi
nigingų senbernių. Tokie

rūpino nei rasti — jis neno
rėjo vesti, jam vienam pa
tinka ir neveda.

Tyrinėjimas, vienok, kuo- 
aiškiausia parodo, jog men
kas uždarbis daugybę vyru 
sulaiko nuo ekskursijos prie 
altoriaus. To prirodymui už- 1

REIKALINGA SKUBI 
PAGELBA.

Lietuvoje į Steigiamąjį 
Seimą rinkimai čia pat. A- 
merikos lietuvių socijalistai 
pakėlė riksmą, kad remti 

tenka^utfvetoao* lridimų I Lietuvoįe savW kampani- 
biuro užrašus. Po ranka tu- iriasi jau pasiuntę ar- 
rime tame klausime Bostono $2.000, tai yra ~ 140.000 
vedimo leidimų biuro užra
šų pluoštelį.

Imant peržiūrėti pirmuo-| 
sius 500 šių metų leidimus į 
vesti išduota tik 36 vyrams, 
kurie* pasisakė esą klerkai,

Giriasi jau pasiuntę ar-

auksinų. Jei krikščionys 
demokratai nesu jus, tai 

; Lietuvos Steigiamasis Sei- 
įmas gali būti labai raudo- 
inas.

Aukaukite tuoj per esan
tį prie L. D. S. Centro fon-

I

arba pardavėjai krautuvė- Lietuvos krikščionims
T**" TV* Z1 *-se. Knygvedžių (book-kee- 

perią) buvo tik 3. Visi ki
ti buvo mašinistai, plumbe- 
riai. elektrikininkai. boiler- 
makeriai ir kiti amatninkai. 
Kodėl taip yra?

Tegu tą aiškina jums 
miesto registraras.

“Klerkos ir knygvedžiai”, 
sako jis, “yra veik vieni dar
bininkai, kurių algos nekilo 
nuo 1915 m. Jų išlaidos pa- 
sidvigubino, o ineigos liko 
tos pačios.

“Vedimų 1918 m. ir 1919 
m. buvo veik tiek pat. 1918 
m. vedimų buvo 8,776, o 
1919 m. jų buvo 9,343, tai 
trupučiu padaugėjo. Bet 
aiškiai matosi skirtumas 
▼yni. kurie vedė pernai ir 
kurie užpernai.

“Vyrai, kurių karas pa
kėlė algas, išgalėjo vesti. 
Jie tiek pradėjo uždirbti, 
kiek niekuomet ir jie vedė. 
Mašinistai niekuomet neuž
dirbdavo taip, kaip dabar; 
neigi tiek uždirbdavo elek
trikininkai, arba steamfite- 
riai arba net paprasti darbi
ninkai. Tie vyrai pinigin
gi. šiandie jie išgali vesti 
h* jie tą daro, kaip parodo 
užrašai.

“Bet biednas klerką, kurs 
taip-gi meilija vesti, negali 
to daryti. Jis uždirba vos 
pragyvenimui ir jis supran
ta, jog dviese nepragyvens 
iš to, iš ko vienam sunku 
verstis”.

Dar įsižiūrėkime į klerkų 
algas ir pragyvenimo pa
brangimą.

Geležinkelių klerkos 1916 
m. gaudavo $99.16 mėnesy
je, žemesnieji klerkai gau- 
lavo tik po $56.86. Tuomet 
Takižia, paėmusi geležinke-

demokratams šelpti.

KATALIKŲ FEDERACI
JOS REIKALAI.

Kuomet Federacijos Cen
tro raštinė bus po priežiūra 
centro sekretoriaus ir po 
stipria kontrole centro pir
mininko ir visos centro val
dybos, tuomet Federacijos 
reikalai eis pirmyn ne šle- 
moko žingsniais, bet šuo
liais.

Bus rimtas darbas, nuose
klus ir visapusiškai apgal
votas veikimas, bus ir pini
gų to darbo palaikymui, iš
vystymui ir tobulinimui. A- 
merikos lietuviai darbinin
kai katalikai pinigų turi ir 
jų nesigaili, jei tik mato 
kad tie pinigai yra eikvoja
mi su saiku, apgalvojimu ir 
su koplačiausia pačios vi
suomenės kontrole. O to 
kaip iki šiol mūsų viešame 
gyvenime ir stokavo.

Kol būdavo priprašysi ko
kį neva politišką veikėją iš
duoti šiokias tokias atskai
tas, tai ir liežuvis nuplyš- 
davo. O tas kenkdavo vi
sam mūsų viešo gyvenimo 
veikimui.

Trečią svarbų dalyką Fe
deracijos Tarybos suvažia
vimas atliko, tai prašalino 
antrąją galvą nuo katalikiš
ko visuomeniško veikimo.

Toji galva buvo tai Wa- 
shingtono mūsų A. L. Ta
ryba, jinai daug pinigų mū
sų visuomenei lėšavo, o nau
dą iš jos mažai kas tesupra
to ir dėlto jinai nebuvo po- 
pulerė mūsų liaudyje, ir a- 
pie jos reikalingumą dauge
lio labai abejota ir statyta į- 
vairios k vesti jos.

Dabar jaR toji Taryba lik
viduota, o visas veikimas 
perduota Federacijos val
dybai.

Vien tik raštinės užlaiky
mas Washingtone atseidavo 
suvirš 2,000 dolerių mėnesy
je. Dabar tų iškaščių jau ne
bus. Ir jeigu ir priseitų mo
kėt algas Federacijos valdy
bos keliems nariams, tai pa
lyginus su iškaščiais kokius 
padarydavo A. L. Taryba 
Vashingtone bus tik maž
možis

O kas svarbiausia, kad 
dabar užvesta viskam tinka
mesnė kontrolė, cHto kad 
palei Woreestervje priim
tos konstitucijos viską kon
troliuoja patys tiesiog žmo
nių rinkti atstovai.

Toliaus parašysiu dau- 
giaus.

įAntrą labai svarbų daly
ką Federacijos Tarybos su
važiavimas nuveikė, tai su- 
centralizavo Federacijos 
veikimą surinkdamas visą 
Federacijos valdybą į vieną 
centrą į Neiv Yorko apylin
kę.

Tas buvo neišvengtinai ir 
neatbūtinai reikalinga iš 
dviejų gana svarbių priežas
čių.

New Yorkas yra didžiau
sias visokio Amerikos judė
jimo centras, Lietuvių lais
vamaniai turi tenai sukon
centravę savo stipriausias 
pajėgas, socijalistai taip- 
pat, o katalikai kol kas te
nai stovėjo neperkaip — 
trūko veiklumo ir žmonių. O 
iš to trūkumo nuoskauda 
daroma katalikiškai visuo
menei labai skaudžiai 'buvo 
nuolat atjaučiama.

O antra priežastis toji, 
kad Federacijos valdyba 
kaip kad lig šiol būdavo po 
visą Ameriką išmėtyta ne
galėjo jokiu būdu pasek
mingai vesti katalikų visuo
menės gyvenimo vairą.

Šis suvažiavimas tą keblu
mą prašalino: Išrinko val
dybą tokią, kuri galės susi
rinkti tankiau į posėdžius ir 
bendrai apie dalykus aptar
ti.

Suvažiavimas permatė 
kad priseis pirmininkui-su 
raštininku apsigyventi prie 
centro raštinės ir nutarė 
kad iškaščių padengimui in- 
galioti paimti reikalingą 
sumą. _ kitę įmoksimo.

F. V.

Nuotakai ateina laikraščių 
iš Lietuvos. Išsirašyk jų iš 
“Darbininko”. Už 
nę gausi 12-15 ekz.

doleri-

ŠIŲ SKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konventų.

• v

Vasario 15 d. vakare buvo 
suruoštos prakalbos St. Jean 
svetainėj, 171 Pratt st., reika
le pardavinėjimo Lietuvos bo- 
nų. Kalbėtojais buvo J. B. 
Šaliūnas ir‘P. Alekna, abu iš 
Waterbury, Ct. Kalbėtojai aiš
kino reikalingumų pirkti Lie
tuvos bonus ir remti Lietuvos 
neprigulmybę. Žmonių buvo 
labai mažai atėjusių ant pra
kalbų, gal slidumo pabijojo. 
Boną parduota už $250.. Taip
gi nekurie pasižadėjo pirkti 
vėliaus.

Šie pirko bonus: J. D. Daug- 
veckas už $50, P. Kavaliaus
kas už $100, Ig. Subačius už 
$50, S. Tamkus už $50.

Šios dr-jos pasižadėjo pirk
ti bonų: Šv. Kazimiero už 
$200, Liet. Ukėsų Politiškas 
Kliubas už $100 ir Lietuvos D. 
K. Gedimino dr-ja už $100.

L. P. S. Sekretorius.

YOUNGSTOWN, OHIO.

Tautos Fondo 57 sk. pirm. J. 
Sabaliauskas sušaukė susirin
kimą pakviesdamas draugijiĮ 
ir kuopų atstovus dėl pasikal
bėjimo kas-link surengimo va
karo su teatru ir prakalbomis 
ir sulai symo programo dėl 
priėmimo svečių — Lietuvos 
Misijos.

Susirinkimas įvyko 8 vas. 7 
vai. vakare 507 Malianing 
Bank Bldg. ofise adv. M. 
Brunsvick ir J. Sebel.

T presos komisiją, garsinti į 
lietuviškus laikraščius išrink
ta: K. Stupinkevičia ir B. Vai
tekūnas. . amerikonų laikra
ščius: J. Michulis ir J. Sebel; į 
žydiškus laikraščius: M. Sus
inau ir J. Livingston.

Nutarta, kad presos komisi
ja kreiptūs prie miesto valdi
ninką su paršymu dalyvauti 
su prakalbomis ant lietuvių 
vakaro. Nutarta taip-gi kreip
tis prie vietos amerikoną Re- 
lif fondo prašant paaukoti dėl 
lietuvių nukentėjusių nuo ka
ro Lietuvoje.

Nutarta išnešti rezoliuciją 
reikalaujant, kad Suv. Valsti
jos pripažintų Lietuvos nepri
gulmybę. Ta rezoliucija turi 
būtų tuojaus po prakalbi} nu
siųsta į AVashingtoną.

Pasamdymui salės" išrinkta 
J. Mitchulis, J. Sabel ir B. 
Vaitekūnas.

Nutarta į prakalbas įžangą 
palikti liuosa, gi į vakarienę 
Ohio hotelyje imti įžangą. Vai
kai vakarienėje negalės daly
vauti. Svečius į vakarienę su
kviesti išrinkta: A. Gudėnas ir 
Susmanas.

Vedimui agitacijos tarp vie
tos žydų už paskolą išrinkta: 
M. Susmanas ir G. Livingsto- 
nas.

Kada ir kur įvyks prakal
bos ir vakarienė bus pranešta 
vėliaus per laikraščius ir lape
lius.

Tad šiuomi narių visų Yuon- 
gstowno ir apielinkės mieste
lių lietuvių atkreipti domę į 

i .šį reikalą, kad būtūmėte visi 
prisirengę sutikti gerbiamus 
svečius ir išgirsti mūsų tėvy
nės balsų per jų lūpas.

K. Stupinkevičia, 
Presos komisijos narys.

GIRARDVILLE, PA.

myli darbuotis ir pasirodo . , .
gražus judėjimas. Malonu, kad gl at*Lsauktl ] < r-ja^,
lietuvių vadas moka ir nenuil- rws dar “P™“"’' atstovų* — 1-4-L',, I ii v d t* - zi -i<iii
sta tą judėjimą daryti, o vi
suomet prisideda ir nesiprieši
na gražiems darbams, nors ir 
reikia susidurt jam su viso
kiais nesmagumais. Mūsą va-

Į komitetą. Šv. Jurgio dr-ja jau 
padarė pirmą pradžią nupirkdama 
už $500.00 bonų, be to Šv. Jur
gio dr-ja prisiuntė per savo atsto
vus $8.00 padengimui lesų, kurios

dui arčiausia stovi prie širdies, Pasiclaro tam komitetui.
Dėkingatai tautos reikalai, 

bus Lietuva už tai.
Pradžioje kovo mėn. ir-gi 

-juda A Girardvillė. Ketverge, 
kovo 4 d. kovo surengta vaka
ras Tautos Fondo naudai. Ne- 
dėlioj, 7 kovo surengta vaka
ras su krutamais paveikslais 
L. R. Kryž. naudai.

Matęs Krambambimbambulį.

HUDSON, MASS.

LDS. 56 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus nedėlioję, 14 d. 
kovo. Prasidės 5 vai. vakare. 
Visi nariai pribūkite ant susi
rinkimo, sės delegatai sugrįžę 
iš L. D. S. Naujos Ang. Aps. 
suvažiavimo išduos raportą, ir 
praneš daug indomią dalykų. 
Taip-gi bus Įvairių komisijų 
išduoti raportai. Prašomi at
sivesti ir naujų narių prisira
šyti.

f BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 19 L. L. Paskolos sto

ties valdyba ir komitetai turėjo 
susirinkimą, į kurį atsilankė ko- 
nevisi atstovai. Skaitytas iš Cen
tro laiškas, kuriame rašo, kad 
Misija lankysis Bridgeporte 28 
vasario arba pabaigoje kovo mėn. 
Iš rengimo komisijos paaiškėjo,

II.

PERSKAITYTUS “Dar
bininko” numerius siųskite 
Lietuvon saviškiams.

Atsiminkite.

NEUŽMIRŠKITE.

L. D. S. nariai ir “Darbi
ninko” prieteliai privalo ne
užmiršti L. D. S. natno bo
nų. Visai nedaug laiko be
liko, o nei pusės bonų dar 
neišplatinta. Sujuskite, kad 
nebūtų gėdos ir bėdos.

Pasižadėjusieji nevilkin-

Lietuviu judėjimas.

Retai pasitaiko patėmyt lai
kraščiuose tokis bruzdėjimas 
kitose kolonijose, kaip Gi- 
rardvillėje. Ši kolonija neper- 
skaitlinga lietuviais, bet rei
kia pasidžiaugt, kad veikimu 
pralenkia net ir didesnes kolo
nijas. Per pereitų vasario mė
nesį štai kas buvo veikiama: 
Vas. 1 d. jaunimas(Bažn. Cho- 
ra^) aplankė su programų Ma- 
hanoy City, Pa. . Vas. 14 d. ap
lankė su programų Mt. Car
inei, Pa. Vas. 22 d. suorga
nizuota L. L. Paskolos stotis. 
Vas. 29 d. surengta prakalbos. 
Kalbėjo Mastauskas iš New 
Yorko ir vietinis kleb. kum. J. 
Valaitis.

Iš to matome, kad lietuviai

neklauso Kristaus mokslo ir nepil
do Bažnyčios prisakymų.

Aš nesuprasdamas kame daly
kas klausiu, ką tamsta kalbi. Ji
sai man atsako: Nugi ar nežinai, 
kad vakar ant laisvamanių kon
certo visas katalikiškas choras su 
vargonininku dalivavo. Neturė
damas ką sakyti nuėjau.

O tie katalikai, manau sau, jie 
tik tada pamato kas jų priešas 
kada tiesiok pradeda dubiais drė
bti Į akis. Pavvzdin kad ir Moc
kaus atsilankymas. Kada paleido 
biauriausius žodžhis ant katalikų, 
tai tie net triukšmą sukėlė, nes 

priešą, bet kada

Tikimės kad ir kitos dr-jos pa
seks pavyzdį Šv. Jurgio dr-jos 
prisidėdamos prie Lietuvos Lais
vės bonų pirkimo ir platininio. 
Kviečiame visus Bridgeporto lie- pamatė savo 
tuvius ir lietuvaites prisidėti prie laisvamaniai su savo gražiais žo- 
to didelio darbo.

J. F. J.
deliais išnaudoja katalikus, tai to 
katalikai nemato ir nesupranta.

Dubinikėlis.

NORWOOD, MASS. 
Parėmė laisvamanius.

Vasario 23 d. laisvamaniai-tau- 
tininkai surengė koncertą. Prog
ramai išpildyti parsikvietė “Ga
bijos” narius iš So. Bostono. Bū
dami mažumoje bijojo kad nepra- 
kištų, na tai ir kreipėsi prie ka
talikų. Atsilankius viena laisva
manė pas vietini vargonininką ir į 
padovanojo įžangos tikietus, nes 
žinojo, kad tas viskas sugrįš.

Sulaukus minėtos dienos atsi
buvo Šv. Cieilijos choro susirinki
mas kuriame iškelta klausimas ar 
eit ar ne. Pirm, o labiau pageli), 
varo agitaciją, kad eiti. Girdi tai 
bus galima ką nors naujo pama
tyti ir pasiklausyti, nes tai bus 
kas nors moksliško. Po to leista 
per balsus. Didžiuma balsų nu
balsavo, kad eiti. Ant rytojaus 
po koncertui sutikau vieną socija- 
listą, kuris man ir pradėjo rėžti 
pamokslą. Girdi, jau ir katalikai

SCRANT0N, PA.
Vasario 15 d. vakare mokyklos 

salėj buvo surengtos prakalbos su 
pamarginimais. dainomis ir dek- 
lemacijomis. Bažnytinis choras 
sudainavo kėlės lietuviškas dainas, 
viena iš mokyklos mergaičių pa- 
deklemavo apie Mainierio gyveni
mą ir Lubinas 'padainavo solo apie 
Paderewskį, jo amatą ir lenkų iš 
Vilniaus išvijimą, kas labiausia 
prijuokino publiką.

Kalbėjo J. Milius L. L. Sargų 
organizatorius. Ragino jaunimą 
kad dėtųsi prie L. L. Sargų orga
nizacijos ir nurodė kokią svarbią 
rolę lošia dabartiniais laikais ši 
organizacija. Jo kalba publikai 
patiko. Po to buvo renkamos au
kos L. L. Sargų naudai.

Aukavo sekanti: K. Burkevi- 
čia $10.00.

Po $5.00: J. Jegela. B. Juške- 
vičia, V. Juškevičia, J. Stepa
nauskas, A. Lukoševičia, J. Bal-

. PR. RAULINAITIS.

Lietuvos Darbo Federacija.
( Tęsinys)

Pirmasai Lietuvos krikščionių darbi
ninkių susivažiavimas.
Lietuvos draugijų ir organizacijų gy

venimas okupacijos metu priklauso nuo vo
kiečių malones ir gero noro. Jeigu vokie
čiams nesinorėjo leisti kuriai nors draugi
jai gyvuoti — jie neleido. Ir toki draugija 
turėjo ieškoties kitų gyvavimo kelių — jai 
reikėjo slapta gyventi. Didžioji dauguma į- 
vairių draugijų neturėjo teisės viešai gy
vuoti, arba, kad ir gyvuoti viešai buvo 
leista, tai jų tas gyvavimas buvo labai vo
kiečių dabojamas, todėl ir skurdus. Tas 
pat buvo ir su darbininkų draugijomis ar 
sąjungomis. Okupacijos metu jos visos 
merdėjo. Vokiečių galybei sugriuvus drau
gijinis gyvenimas atgijo ir labai sparčiai 
ėmė plėtotis. Sumanymas šaukti kr. dar
bininkų susivažiavimą buvo jau tiesiog pa
ties gyvenimo iškeltas. Gyvavo įvairiose 
vietose daug įvairių darbininkų draugijų, 
profesinių sąjungų ir šeip jau atskirų kuo
pų. Tos draugijos ir kuopos arba suvisai 
neturėjo tarpu savęs ryšių arba tik turėjo 
ryšius su savo apylinkės darbininkų drau
gijomis. Visos Lietuvos kr. darbininkų 
draugijos ir profesinės sąjungos bendrų ry
šių tarp savęs neturėjo. Tiems ryšiams už- 
megsti, tam darbininkų bendrumui palai
kyti, suburti visus organizuotus Lietuvos 
darbininkus į vieną galingą ir didelę darbi
ninkų draugijų sąjungų sąjungą, aptarti 
darbininkų reikalus ir vargus bei ieškoti 
kelių išeiti iš šių dienų sunikos darbininko 
padėties ir dar išrišti visokeriopų klausi
mų eilę, — ir buvo sušauktas pirmasai Lie
tuvos kr. darbininkų susivažiavimas Kaune 
1919 m. rugsėjo 27-28 d.

Paskelbus darbininkų susivažiavimą, 
visi darbininkai ir jų organizacijos tuo la
bai susirūpino ir pradėjo rengties į susiva
žiavimą, kad jame tikrai rimtai ir nuodug
niai savo reikalus apsvarsčius bei išrišus.

Patsai susidomėjas susivažiavimu jau ir 
iš to matyti, kad kur tik galėjo darbinin
kų kuopos ir kur tik žinia pasiekė iš visur 
siuntė bent po vieną savo atstovą. Tiesa, 
greitu laiku įvykus susivažiavimui (pa
skelbta pirm įvykimo 3-4 savaitėmis) kai- 
kurios darbininkų draugijos, itin Lietuvos 
pakraščiuose nespėjo gauti žinios ir neat
siuntė savo atstovų. Labai suprantama, 
kad kaikur ir neatėjo žinia. Tuo metu mū
sų pašta dar blogai veikė ir daugelis pa- 
frontinių vietų (prie lenkų ir bolševikų) iš- 
ti—savaitėmis negaudai .aiKraš<-r; ar*1 Y V

žinių. Nebojant tų pakraščių susivažiavi
mas gan vykusiai galėjo atstovauti Lietu
vos darbininkus, nes atstovų buvo iš įvai
riausių vietų ir darbininkų organizacijų. 
Nežiūrint to, kad ir susisiekti tuom laiku 
Lietuvoje nebuvo lengva, vis-gi atvyko a- 
pie 70 atstovų, kurie aplamai imant atsto
vavo 5.000 organizuotų darbininkų. Dau
gelis ir neorganizuotų darbininkų labai 
džiaugėsi ir laukė ką darbininkų susivažia
vimas nutars, kaip riš darbininkų reika
lus.

Pirmasai kr. darbininkų susivažiavi
mas turėjo milžiniškų darbų: apspręsti ir 
išrišti sunkų darbininkų padėjimą ir suras
ti kelius jų būvio pagerinimui, turėjo taip
gi nuspręsti, kaip ir kuo būdu ateityje ko
vojus už savo teises ir kaip įgyvendinus sa
vo reikalavimus; tam reikalui tarė ir iš
dirbo pamatus, kuriais galėtų suburti į 
vieną organizacijų sąjungą visus Lietuvos 
krikščionis darbininkus. Daug padaryta 
nutarimų žemės ūkio darbininkų (kumečių 
etc.) būviui pagerinti, miesto darbinin
kams apsaugoti nuo išnaudojimo, įvesti 
darbininkų apdraudimą įvairiuose nelai
minguose atsitikimuose ir senatvėje bei li
goje, tarta ir nutarta bendrai darbininkų 
kovai su pasauliniu jų išnaudojimu dėties 
į krikščioniškai Internacionalą ir su viso 
pasaulio darbininkais eiti prie gerovės, lai
mės ir laisvės. Nutarta įkurti visų Lietu
vos krikščionių darbininkų organizacijų są
jungą ; šioji sąjunga pavadinta: “Lietuvos 
Darbo Federacija.”

Kiek tie nutarimai įvyks gyvenime ir 
bus darbininkų pravesti, dar bus progos 
mums pamatyti, bet jau dabar šis-tas gy
vendinama. Kaip kur iškovojama kume
čių žmoniškas dvaruose atlyginimas (ordi
narų a) įvedama kiti palengvinimai. Svar
biausiai, kad patsai darbininkų draugijų 
ir profesinių sąjungų organizaciniai-kultū- 
rinis gyvenimas jau varomas. Lietuvos 
Darbo Federacija jau*varo kovą už susiva
žiavimo nutarimų įgyvendinimą. Apart to 
L. D. Federacija jau įstengė, darbininkų 
organizacijų ir atskirų asmenų palaikoma, 
išleisti savo laikraštį. Nūn Lietuvos dar
bininkai tai vienintelį bešališkai leidžiamą 
ir vien darbininkų reikalais besirūpinantį 
lakraštį “Darbininkas”.*) Apie patį “Dar
bininką” ir Lietuvos Darbo Federacijos 
pradus, organizaciją, siekius ir darbus pa
kalbėsime žemiau.'
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Irušaitis, J. Pockevičia, V. Mor- lykų. Šį pranešimą perskai- 
čiusieji praneškite kitiems.

/ Rengėjai.
doso.

Po $2.00: Kun. Ig. K., 
leškevičia, 
uškevičius, 
P. Čibirka.

• lasius,

I.-Me- 
K. Lasota, J. Andri- 
J. Urbonas, P. Šatas 
J. Petraitis, A. Ma-

J. Jankauskas, T. Darn
ia $5.00, P. Karevičia, O. Šimo- 
naitienė, Jonas Rugienis.

Po $1.00: J. Urbonas, A. O- 
bielinis, J. Makštulis, A. Bartaus- 
kas, K. Bartauskas, J. Galinis, 
A. Laužas, S. Glušiauskas, I. 
Sakštutis, P. Kvietkauskas, B. 
Tamošaitis, S. Petrauskas. V. 

Žvirblis, F. Jusaitis, I. Gudaitis, 
P. Čelebinas, V. Mačiulaitis, J. 
Pakeltis, P; Kuras, S. šeštokas, 
K. Peredne, P. Gelmanauskas, L. 
Baguševičia, B. Gustaitis,, D. 
Arlauskas. V. Aleveekis, P. Kru- 
pskisT S. Smalskis, J. Anauka, 
A. Kavinčius, V. Meiunskas, J. 
Galinis, J. Balušaitis, K. Daug- 
šis, A. Bičkauskas, J. Dompas, 
J. Bubarskis, P. Katiliris. B. Lie
pa, J. Zubavičia, P. Sabaitis, J. 
Žurauskienė, M. Burnevieieriė. M. 
Pajaujienė, J. Žurinskas, K. Kra- 
ndaitis. Ona P., M. Pauskienė, 
J. Jančauskienė. E. Šimkienė, O. 
Augšeinnienė, T. Žurauskas, J. 
Ardževičius, S. Jesevičius, J. Ga
linis, B. Jelenauskaitė, K. Norei
ka, P. G., O/ Bagčienė, 
viekienė, A. M., M. Z, 
jaujis, P. Kantakevičius, 
viekiutė.

Iš viso su smulkiomis $160.00.
Ten buvęs.

MAHANOY CITY, PA.

•T.
J.
J.

Na-
Pa-
Na-

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Darbininkų Są

jungos Chicagos Apskritys 
stato scenoje veikalą “Kan
tri Alena” kovo 14 d. Šis 
veikalas bus pastatytas vie
name iš puikiausių. Chica- 
gos teatre: “Aryan Grotto 
Temple”, Wabash ir 8-th 
Sts. Lošimas prasidės ly
giai 8 vai. vakare.

Veikalas “Kantri Alena” 
pilnai atsako lietuvių kiltai 
idėjai. Antra, tai, kad, at
liks Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos Chicagos Apskri
tys — krikščionys darbinin
kai.

Tikietus galima gauti se
kančiose vietose: Bridge- 
porto Darbininkų Krautu
vėje, (pas p. B. Jakaitį), 
901 W. 33-rd St., Dievo Ap- 
veizdos parap. Darb. krau
tuvėj (pas p-lę Banaitę), 
1817 So. Union Avė. Brigh- 
ton Parke pas p. R. Andre- 
liūną, 4434 So. Fairfield 
avė. North Sidėje pas J. P. 
Mureiką. 1780 Wabansia 
avė., West Sidėje pas p. 
Lekavičių 23-rd pi. ir “Kau
no” valgykloje, Leavit st. 
ir 23-rd pi., Cicero Darbi
ninkų Užeigoj, 1447 So. 
50-th Avė., Melrose Parke 
pas p. Juozą Urbelį, Rose- 
lande pas p. Juozą Rama
nauską, 10722 Prairie avė. 
Taip-pat ir pas L. D. S. na
rius galima gauti.

Šv. Kazimiero šventė bu-i 
vo čionai su nepaprastu pri- j 
sirengimu ir iškilme šven
čiama. Kovo 3-čią išvaka
rėse įvyko prakalbos Lietu
vos paskolos reikaluose. 
Kalbėjo advokatas Mastaus- 
kas, kun. Dr. Bartuska ir 
kun. Dr. Augustaitis, vieti
nis klebonas. Žmonėse su
kėlė didelį entuziazmą. Žmo
nės po prakalbi} išreiškinė- 
jo vienas kitam pasibiaurė- 
jimą tais laikraščiais kurie 
p. Mastauską darė lenkų 
parsidavėliu, o kun. Bartuš- 
ką Lietuvos išdaviku. Jųjų 
karštos patriotinės kalbos, 
jųjų nuveikti Lietuvos labui 
darbai gražiai rodė tų veikė
jų tėvynės-Lietuvos meilę”. 
Ne kas kitas, kalbėjosi žmo
nės”, kaip tik vaikiškas že
mas pavydas, niekšiškas 
srovinis užsispirimas pa
gimdė tuos visus tiem dviem 
vyram daromus prikiši- 

i * *mus .
Žmonės labai paėmė po 

prakalbų širdin Lietuvos 
paskolos reikalus.

Kovo 4-tą dieną vietinis 
klebonas atlaikė iškilmingas 
pamaldas.

Kovo 7-tą surengtos pui- 
kio pramogos po pietų ir va
kare. Koncertas, prakalbos 
ir teatras paliko didelį įspū
dį.

Nors veikalas “Gyvenimo 
Verpete” gana silpnas ir iš
tęstas, tačiaus vaidintojams 
ačiū, žmonės klausė labai į- 
domiai. Pertraukose be mu
zikais dalies kalbėjo vieti
nis klebonas vis pranešda
mas apie Lietuvos svarbiau
sius reikalus kaip, paskolą 
Lietuvai, armijos rėmimą 
pagal majoro Žadeikio pra
nešimą, moksleivių šelpimą 
ir galutinai “Vilniaus Lie
tuvių” balso priminimas. 
Paskutiniam reikalui pada
ryta extra kolekta, kuri 
drauge su klebono auka iš
nešė iki $150.00, nes buvo 
nusistatyta kad sudėti tam 
reikalui šį vakarą 10.000 
auksinų.

Mahanojaus lietuvių auka 
Vilniaus lietuviams pasiųsti 
kartu sumoje 100.000 auk
sinų iš mūsų apylinkės.

Malonu mums kas kart da
rosi darbuotis Lietuvos la
bui, nes turime geri} kuo
pą veikėjų, turime gabius 
vaidintojus, skaitlingą cho
rą ir kas kart vis didesnį 
žmonių pritarimą ir rėmi
mą!

PRAKALBOMS PASI
BAIGUS.

—<—
Išgirdęs prieš porą mėne

sių, kad Lietuva šaukiasi 
mūsų pagalbos, kreipiausi į 
p. F. Mastauską, kviesda
mas jį pas save į Mt. Car- 
melį pasakyti tuom reikalu 
prakalbą šv. Kazimiero die
noje. p. Mastauskas, kaipo 
tikras tėvynainis, maloniai 
priėmė mano propoziciją ir 
sutiko apvažiuoti Pennsyl
vanijos didesnes kolionijas, 
aiškindamas paskolos rei
kalą. 28 kovo (?) pri
buvo Mt. Carmelin ir leido
si kelionėn, žadindamas an
gliakasius lietuvius prie gel
bėjimo tėvynės. Pirmą pra
kalbą kalbėjo 29. II. Shamo- 
kin, Pa. ir Girardville, Pa. 
1 dieną kovo žemiau pasira
šęs leidosi su p. Mastausku 
į Pittstoną, Scrantoną, Ma
hanoy City, kad sujungto
mis spėkomis judinti liaudį 
prie bonų pirkimo, prie tė
vynės gelbėjimo. Nereikia 
pamiršti kad angliakasiai 

i turi ypatingą būdą: jiems 
i reikalinga daug elektrikos, 
daug galingi], žodžių, kad į- 
tikrinti jo protą ir patrauk
ti širdį prie aukų ir pagel- 
bos merdančiai tėvynei. Ir 
nesigailėta kalbėtojų panau
doti visų jų galybėje esančių 
įrankių, kad mainierių akis 
ir širdį atkreipti į tolymos

I 
tėvynės kančias ir ašaras, galima drąsiai sakyti, kad 
Mums matos, kad Pennsyl- 
vanijoj po tų prakalbų tapo 
sulaužyti pirmutiniai ledai. 
Mūsų broliai pradės judėti, 
iki karštoji ugnis neapims 
jų visų širdžių. Teko paste
bėti, kad nekuriose kolioni- 
jose, lietuviai-broliai—tar
si gėdydamiesi savo užkietė
jimo ir sąžinės graužimo, 
slinko pro duris, kad ne
reiktų viešai akių kaitinti, 
atsakius tėvynei pagelbos. 
Kitose vietose angliakasiai 
puikiai pasirodydavo, klo
dami šimtines ant stalo, ir 
didžiuodamiesi prisipažino 
neduosią tėvynei žūti.

Pirmutinė kova dėl pa- 
' skolos Lietuvai tapo lai
mingai užbaigta Pennsylva- 
nijoje. Apart viršminėtų 
kolionijų buvo kalbėta Mt. 
Carmelyje, Mazvillėj ir 

j Shenandoah, Pa. Išrodo, 
kad Pennsylvanija sukrus 
kaip vienas vyras tik tuo
met, kada laimingai užsi- 

' baigs mainierių kivirčiai su 
kompanijomis, ir jei nebus 
1 balandžio streiko. Strei
kų šmėkla gazdina mūsų 
žmones, ir dėlto dauguma iš 
jų šiandien da nieko neduo
da tėvynei. Neįvykus strei
kams, būsimi Pennsylvani
jos oratoriai (o jų niekados 
nebus" perdaug) turės jau 

• pramintus takus, ir sulau
žytus ledus. Šiandien jau

Pennsylvanijos kelios kolio- 
nijos, kuriose kalbėta, sudė
jo nemažiau 20.000 dolerių.

Pennnsylvanijos lietuviai! 
Jumyse Lietuva turi savo 
viltį padėjus. Neapvilkite 
mylimos močiutės, ir stoki
te į gelbėtojų eiles.

Lietuva eina smarkiais 
žingsniais prie laisvės. Ji, 
triuškina pakeliui viską, 
kas' jos triumfalį maršą 
trukdo. Pennsylvanijos lie
tuvį atmyk poetos žodžius:

Petys į petį,
na broliai kas gali 

Sustoję į darbą
už mylimą šalį

Prikelkime
Lietuvą mūsiį,

atminęs nebūk storžievis, 
kad tau neužsidarytų Lietu
vos durys, kada ten užsima
nysi sugrįžti.

Kun. Dr. V. Bartuska.

o

ANSONIA, CONN.
Vasario 15 buvo surengtas va

karas- bažnytinėj salėj. Jauno ir 
gabaus varg. P. Dukės vedamas 
Choras sudainavo Lietuvos imną ir 
šiaip dvi dainas. Po to sekė pasi
kalbėjimas “Kurpiaus su Siuvė
ju,” labai gerai atliko dvi mer
gaitės. P-lės A. Zemaičiutė ir K. 
Bilckiutė sudainavo duetą, taipgi 
dainavo p-lė A. Karbauskiutė ir 
ponia A. Diliuvienė. Sekė dialo
gas “Agentas ir “Keleivis,” kurį 
išpildė J. Frajeras ir J. T veri jo
nas, jie daug juokų pridarėm

Buvo ir daugiau painarginimų, 
tik gaila kad oras buvo šaltas ir 
žmonių mažai atsilankė.

Ten buvęs.

APIE SIUNTINIUS LIETU
VON.

NEW YORK CITY.
L.D.S. 9 kp. laikė mėnesinį su

sirinkimą kovo 7 d. Į susirinki
mą atsilankė daug narių, nes bu
vo rinkimas valdybos. Į valdybą 
pateko šie: Pirm. J. Andrijaus
kas, vice-pirm. J. Gudiškas, prot. 
rast. Ig. Tamulaitis, fin. rast. D. 
Kašėta, Ižd. J.. Žilis.

Lai dirba nauja valdyba dėl 
labo L.D.S. organizacijos ir tėvy
nės Lietuvos!

Kovo 17 d. atsidarys lietuviška 
mokykla. Kas nori pramokti ra
šyti ir aritmetikos ir lietuviškos 
gramatikos prašome atsilankyti.

Fin. rast. D. Kašėta.

Reporteris.

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS 

SCHULKILL’O 
APSKRITYJE.

14

N0RW00D, MASS. 
Kviečiame visus.

Ateinančią nedėlią kovo 
d. pobažnytinėje salėje L. D.
S. 3 kp. rengia naudingas ir in- 
domias visiems lietuviams pa
skaitas. Pradžia apie 4 vai. po 
pietų. Su paskaita atvyks 
Pranas Gudas, “Darbininko” 
redaktorius. Visus lietuvius 
— vyrus ir moteris kviečiame,

r; . ’

Kovo 25 — Shenandoah, Pa.
” 26—Mahanoy, City 

Pa.
” 27—Girardville ir 

Mt. Carmel.
28— Tamaąua ir 

New Philadelphia
29— Minersville ir 

St. Clair.
Kokiomis valandomis mi

nėtose vietose misija atvyks 
kolonijų komitetai susižinos 
bendrai vėliau.
Lietuvos Misijos Maršruto 

Rengėjai.

Niekam nesakyk paslap
ties, nebent norėtum, kad 
. . ■■■",<: i* ' " .

PERSTATOMA

“KANTRI ALENA”
DIDELIAME MIESTO TEATRE

Rengia
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ-GOS CHICAGOS 

APSKRITYS

NEDĖUOJ, KOVO-MARCH 14 D. 1920
Artistai-mėgėjai — L. Vyčių 5-ta Kuopa 

ARYAN GROTTO TEMPLE 
Wabash Avė. ir 8-th St., Chicago, UI. 

DURYS ATSIDARYS 7:30 V AL.
UŽDANGA PASIKELS 8:00 VAL. VAKARE.

Šis veikalas perstato prieš akis, vaizdžiai, 
tą saulėtekio žemės žiedą, Kantrią Aleną, ku
rios gyvenimą kiekvienas mėgdavo skaityti ar
ba apie ją pasiklausyti. Dabar turite progą aki
mis regėti ką pirma svajonėse pindavote.

Užtat ateikite visi ją pamatyti.
Kviečia

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
Chicagos Apskritys.

P. S. Vaikams reikia tikietą, taip kaip ir suau
gusiems. Kūdikių visai neįleidžiama į svetainę. Taip 
yra surėdyta svetainė.

STOK NUOŠALIAI NUO KITŲ PHONOGRAFŲ.

Phonographas 
ir 5 Rekordai 
tiktai $8.75

WIND , 
MACHINE 
TO LEFT

dėl 
ši 

pa- 
Ar

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių New York ir 

Jersey Apskritys rengia milžiniš
ką vakarienę antrą subatą po Ve
lykų t.y. balandžo (April) 17 d., 
1920. Vakarienė rengiama Knapp 
Mansion Beelford Avė., Brooklyn, 
N. Y.

Meldžiame L. V. kp. ineinant 
j šį apskr. rengtis prie šios pramo
gos, nes tai bus viena iš puikiau
sių ir didžiausių musų Apskričio 
istorijoj. Taipgi melstume, kad 
nerengtų kitų pramogų ant to va
karo.

Rengimo Komisija: 
V. G. Barzdaitis, 
P. Bajorinas, 
J. Sabaliauskas.

New

Lietuvių Prekybos Bendro
vė gavo laišką nuo Baltisk 
Transport Kompagni iš 
penhagos rašytą vasario 
1920 kuriame pranešama 
kančiai:

“Pagal paliepimo Lietuvos 
Ambasadoriaus Savicko ir 
Tamstų atstovo Edvardo 
Heinricho iš Kauno mes pa
ėmėme sekančius tavorus dėl 
persiuntimo Lietuvon: 
Pasiųstus laivu “RUTH”,

13 baksų maisto ir drabu
žių,
2 baksu knygų.

Pasiųsta per laivą “GAUTE
42 baksu arbatos, 

Pasiųsta laivu “BERIT”
35 baksus cukraus,
21 maišas kavoe:,
200 baksų kondensuoto 
pieno.
100 baksi} ryžių, 
10 bačkų smalčiaus, 
300 baksų maisto. 
5 baksus drabužių.

Pasiųsta per laivą 
“KENW00D BRIDGE”

535 baksus drapanų, 
verykų ir maisto.

Nuo ^valdžios gavome reika
lingus leidimus ir tikimės į ke
lias dienas tavorus pasiųsti 
Lietuvon. Persiuntimas tavo- 
rų bus labai apsunkintas dėl
to, kad iš priežasties streiko 
uosto darbininkų tavorai iš 
laivų buvo iškraustyti įvai
riuose uostuose Danijos ir net 
Švedijos.”

Iš to laiško matyti, kad 
siuntiniai sutiko kliūčių, ku
rias sunku buvo pergalėti.

Kovo 1, d. Lietuvių Preky
bos Bendrovė nuo savo atstovo 
iš Kauno gavo sekantį kable- 
gramą:

“Penki vagonai tavorų jau 
Liepojuje. Pasiunčiau brolį 
prižiūrėti jų persiuntimą Kau
nan.”

Kada ta kablegrama išleis
ta iš Kauno, tai nežinia, bet iš 
jos matyti, kad maistas ir dra
bužiai jau Lietuvoje ir išvežio
janti, kam reikia.

Nors Lietuvių Prekybos 
Bendrovė pasiųsdama prekes 
Lietuvon dėjo visas pastan
gas, kad siuntiniai greitai nu
eitų, bet aplinkybės — strei
kai ir neprietelii} veikimas 
Lietuvoje tą visą darbą sulai
kė. Bet dabar per Bendrovės

Ko-
16,
se-

pastangas ir prietelių talką 
visas darbas paaiškėjo ir ma
tyti' bus pasekmingai pabaig
tas.

L. P. B.

Lietuvių Prekybos Bendro
vė panedėlyje gavo laišką nuo 
savo atstovo Edvardo Hein
richo iš Kauno. Su laišku a- 
tėjo atsakymai ant keletos pa
ieškojimų, kuriuos p. Jonas E. 
Karosas nuvežė Lietuvon. Pra
nešama, kad daugelis kitų pa
ieškojimų jau surasti} ir siun
čiami yra Amerikon iš Lietu
vos.

Toliaus praneša, kad Lietu
vių Prekybos Bendrovės sky
rius Kaune pradėjęs vesti pa
ieškojimų skyrių Lietuvoje dėl 
Lietuvos žmonių, kurie ieško 
gimines Amerikoje.

Tarp kitų buvo ir sekan
tiems sugrąžinti atsakyti pa
ieškojimai :

M. Sambarieniai, 
Waterbury, Conn.

Banevičiūtei, 
Woreester, Mass.

Bereišiui, 
Amsterdam, N. Y.

Butnoraitei, 
Hartford, Conn.

Kun. P. Gudaičiui, 
Tamaąua, Pa.

Dambrauskui, 
Keivanee, III.

Dabkūnaitei-Lilinskienei, 
Harrison, N. J.

Bartkaitei,
Hartford, Conn.

S. Šimuliui,
Chicago, III.

F. Semetulskiui, 
Chicago, III.

O. Baužinskui, 
Brįghton, Mass.

B. Janulaičiui, 
Harrison. N. J.

T.

I.

•T.

I.

V.

A.

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. Rast. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B. 

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

šis laikas yra pasiekiamas 
kiekvieno, kuris gali turėt 
Phonografą už $8.75. Tik 
žiūrėk i šitą gražią mašiną,
esi girdėjas ką nors panašaus 
apie taip žemą kainą? Ne, jus 
neesat turėję progos gauti Pho- 

nę kainą, kaip kad 
mes pasiūlom jum 
šiandien, šitas Ph- 
nografą už 
onografas 
gražus ir 
padirbtas, 
mažus ir

Balsas 
Ir aiškus 

augStos

»

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.žemes- 

labai 
tvirtai 
groja 

didelius 
vleno- 

gra- 
kaip 
kal

citas

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvią Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa- 

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

lengvėjo, kad dabar
Mūsų kainos auksinų nupikad

nos mašinos.
nos mašinos, 

ir nesunkus — galiŠitas Phonografas 
paimamas ant pikninką J 
ar jus manot važiuot j Europą, ta mažina gali būti paimta ant traukinio ar 
ant laivo Ir grajis teisingai kur jus busit, Europoj netik jus, bet ir jūsų 
Šeimyna, jus draugai galės linksmintis besiklausydami įvairią dainą skirtin
gą artistą. Aitas Phonografas yra vertas $15.00, bet mes ant orderio par
duodam žmonėms dirbtuvės kaina, tiktai du tūkstančiu po $8.75.

Kas užsisakys tuojaus ant orderio Phonografą—gaus dovanai 
dus ir 100 adatą.

Kas užsisakys du ar daugiau, gaus prie kiekvienos mažinos 8 
ir du Šimtu adatą už dyką. Mes nereikalaujam pinigą ifi kalno,
savo vardą ir adresą Ir vieną dolerj deposito, likusius galėsi užmokėt kaip 
gausi mašiną. Mes parduodam šias mašinas netik Chicago — mes siunčiam 
per pačtą i kiekvieną dali Suv. Valstiją, nedaro skirtumo kur jus gyvenat 
Iš Kanados ar U kitą šaltą, siąsklt pinigus iš kalno. Jus neturėsit geres
nės progos kaip šita, taigi pasfnaudokit ir siąsklt orderi tuojaus:

UNION PRACTICAL CO. •
MILWAUKEM AVĖ., DEPT. 300., CHICAGO, ILL.

-■s’-5"- ’ . — r*-’- • "t s ' -■ ■■ Z -- ‘

yra labai parankus būt 
miškus, pas jus draugus ar kur kitur. Vis vien

5 rekor-

rekordus 
pasiųsk

gintos ir yra tokios:
100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 M 4.00 3,000 ,, 60.00
300 6.00 4,000 80.00
400 8.00 6,000 ,, 100.00
500 10.00 9,000 150.00

1,000 20.00 12,000 >> 200.00
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname kinių, kad pinigai per raus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j 
mėnesi laiko.

Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant šemiau paduoto adreso. Jei nori ta! eal’ 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojau* ųslme.

BOSTON 27, MASS.
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VIETINĖS ŽINIOS.
DARBININKAS -

r-

KATALIKŲ VIENYBĖS 
ANTRO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS SO. 
BOSTON, MASS.

Vasario 26 d. šv. Petro baž
nytinėj svetainėj buvo susi
rinkimas Katalikų Vienybės.

Pirm. P. Petrauskas atida
rė susirinkimą 8:30 vai. vaka
re.

Protokolas buvo skaitytas 
ir priimtas.

Extra susirinkimo protoko
las buvo skaitytas ir tapo pri
imtas.

F. Virakas išdavė raportą iš 
Federacijos suvažiavimo. Ra
portas tapo priimtas. Visi šir
dingai padėkavojo p. F. Vira- 
kui už gražų pasidarbavimą 
Katalikų Vienybei.

Nutarta rengti prakalbas, 
pirmą nedėldienį po šv. Kazi
miero. Bus kovo 7 d. Rengi
mo komisijou įėjo šios ypatos: 
adv. Pranas Kalinauskas, J. 
Jonaitis, F. Virakas, P. Pet
rauskas ir D. Antanavičius.

Nutarta draugysčių mokes
nių klausimą atidėti ant se
kančio susirinkimo.

Nutarta toms draugijoms, 
kurių atstovai nedalyvavo, pa
siųsti laiškus, su pranešimu 
apie Katalikų Vienybės susi
rinkimus.

Nutarta laikyti susirinki
mus kas mėnesį, ketvirtoj sa
vaitėj ketvergo vakarais, 7:30 
vai. šv. Petro Bažnytinėj sve
tainėj.

F. Virakas už kelionę į Fe
deracijos suvažiavimą, jokio 
atlyginimo nereikalavo, už tai 
jam susirinkusieji nuoširdižai 
padėkavojo1.

Į Katalikų Vienybę įstojo 
pavienios ypatos šios ir usimo- 
kėjo po vieną dolerį: A. F. 
Kneižis, A. Zaleckas ir D. 
Antanavičius.

Aukavo: Pov. Petrauskas 
$2.50 ir P. Miliauskas $1.00. 
Viso $6.50.

Nutarta aiškint ir pardavi
nėti Lietuvos bonus kiekvienoj 
progoj: ant susirinkimų, pra
kalbose ir mass-mitingnose. 
Taip, kad Lietuvos bonai bū
tų vienas iš svarbiausių ir di- 
diausių darbų katalikams.

Susirinkimą udarė 10:20 v. 
vak. pirm. P. Perauskas.

Rast. D. Antanavičius.

frontą ir boikotuoti kiekvieną 
prieškatalikišką laikraštį, biz- 

i nierių, veikėją ir tt.
Tą vakarą aukų surinkta 20 

dol. su viršum dėl apmokėji
mo dr-stės vėliavos, kurią įsi
taisė nesenai. Ant galo gerb. 
kun. Pr. Juškaitis paskaitė 
svarbių straipsnių iš Lietuvos 
laikraščių. Žmonės klausėsi 
su atyda. Žmonių buvo atsi
lankęs skaitlingas būrelis ir 
visi rodos buvo pilnai paten
kinti.

Choro susirinkimas.
Tą pat dieną 2 vai. po pietų 

buvo* bažnytinio choro mėnesi
nis susirinkimas. Atsilankė 
viri nariai. Svarstyta daug 
dalykų. Išrinkta nauja komi
sija iš darbščių ypatų: V. Sir- 
ka, J. Tamašauskas, O. Sim- 
bolaitė, M. Nebraitė ir F. 
Girdvainiutė. Kaip matome, 
pateko gabiausi asmenys i ko
misiją surengimui teatnj, kon
certų, pramogų bei išvažiavi
mų ant ateinančios vasaros. 

: Mūsų choras dabar gyvuoja 
puikiai. Norintieji prisidėti 
prie choro dabar gali tą pada 
ryti. Vyrai ir merginos, dėki
tės, ypatingai jaunieji turėtų 
‘si rašyti.

Ant pardavimo 3 šeimynų na
šu naujau

siais intaisymais. Namas nesenas. 
Kainos prieinamos. Pasinaudokit 
gera proga. Priežastis pardavimo 
kad rengiuosi pirkti farmą.

Po num. 16 ’VVinfield St.
So. Boston, Mass.

Reikalingi pardavėjai ir žmo
nės, 'kurie liko nuskriausti per mas su 15 kambarių, 
Bostono lietuvį laikrodininką.

Aš jį traukiu į teismą už mano 
laikrodžio pasisavinimą.

Aš jau turiu dvi ypatas, kurias 
šis biznierius nuskriaudė, bet man 
reikalinga daigaus tokių ypatų.

Tai-gi atsišaukite tuojaus, jei
gu norite atsiimti nuo jo atligini- 
mą. 
Petras Jakutis,

110 Willow St., 
Cambridge, Mass.

Paieškau savo švogerių Antano 
ir Juozapo Kaklauskų, pirmiau 
gyveno Gardner, Mass. Dabar ne
žinau kur. Meldžiu jie patys ar 
kas kitas atsišaukti, aš gavau lai
šką iš Lietuvos nuo jų tėvo. Mano 
antrašas:
Jonas Lekačinskas

155 Greemvood St.
Gardner, Mass.

Paieškau pažįstamų Petro ir 
Jochimo Sevarskų. Pirmiau gyve
no Charsestonn, Mass. Dabar neži
nau kur. Kauno rėd. Šiaulių pav. 
ir parap., kaimo Šilėnai. 
Motiejus Grabauskas,

519 W. New York St.
Shenandoah, Pa.

Paieškau savo pusbrolio Jono 
Slesoraičio. Paeina iš Lietuvos 
Suvalkų rėd., Marijampolės pav. 
Veiverių valš. Kujagalių kaimo, 
Garlevos parap. Bus apie 11 me
tų kaip Amerike. Pirmiau girdė
jau, kad gyveno Detroit, Mich. 
Dabar nežinau kur randasi. Turiu 
svarbų reikalą. Jisai pats ar kas 
kitas atsiliepkit šiuo antrašu: 
Vincas Slesoraitis,

951 Nathan St.
Akron, Ohio.

PILNŲJŲ BLATV. APSKR. VAL
DYBOS ANTRAŠAI.

* X

H

PRAKALBOS
Rengiamos L. Vyčių 17 kp. į- 
vyks kovo 28 d. verbų nedė- 
lioj. Todėl malonėkite tų die
nų nieko nerengti. Kalbėtojai 
yra kviesti garsiausi visoj 
Naujoj Anglijoj. Gautas at
sakymas, kad dalyvaus gerb. 
kun. F. A. Virmauskas iš Law- 
rence, Mass. Tikimės ir nuo 
kitų kalbėtojų gauti pasižadė
jimų.

Rengėjai.

CAMBRIDGE, MASS.

Prakalbos.

N Vargdienis.

Paieškau savo brolio Jono Sta- 
kionio, paeina iš Kauno rėd. Pa
nevėžio apskr., Papilii} parap. Ve- 
liškenų kaimo. Gavau laišką iš 
Lietuvos nuo tėvų. Turiu labai 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
jis pats arba kas žinot šiuo adresu; 
Julia Stakionaitė,

141 Manchester St.
Manchester, N. H.

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-čię 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Ar nori uždirbti $25 ir $50 į 
sąvaitę visai lengvai ir nenustoda
mas savo kasdieninio darbo. Jei 
turi daug draugų arba jei nori ga
li gauti pilno laiko darbą, nerei
kia nei jokio mokslo. Rašyk šian
dien dėl tolimesniij informacijų 
pas F. G. Kateivą, 203 Moore St. 
Philadelphia, Pa;I

Vasario 29 d. vakare įvyko 
prakalbos Ap-tės Dr-jos, po- 
bažnytinėje svetainėje. Pir
mas kalbėjo vietinis gerb. kle
bonas Pr. Juškaitis. Kalbėjo 
daugiausia iš senovės katali
kų gyvenimo ir istorijos. Nu
rodė, kadir dabar katalikys
tės priešininkų yra daug. Ra
gino prie susipratimo ir vie
nybės. Pasakė daug naujų iš 
senovės europiečių gyvenimo.

Antras kalbėjo vietos uolus 
veikėjas ir plačiai žinomas 
katalikų rėmėjas A. Vaisiaus- 
kas. Nors trumpų, bet gana 
rimtų prakalbų pasakė. Susi
rinkusiems labai patiko. Po 
viso to gi laimingai sulaukė
me ir kalbėtojo iš So. Bostono 
Pr. Gudo. Tuojaus buvo pa
kviestas ant pagrindų. Jisai 
ragino žmones skaityti gerus 
laikraščius, remti katalikiškų* 
spaudų. Nurodė, kad tarpe 
amerikonų nėra tokio atka
klaus prieškatalikiško veiki
mo, kaip kad pas lietuvius y- 
ra. Sakė, kad ir tarp lietuvių 
taip galima padaryti. Reikia 
tik katalikams daryti vienų

Paieškau draugo Antano Kve- 
dero, iki 1918 metų gyveno apie 
Orange, Mass. Iš Lietuvos Krin
čino parap. Dovčkenų kaimo, tu
riu svarbų reikalą. Taipgi malo- 
nėčia susižinoti su draugais ir pa
žystamais. Atsišaukite šiuo adre
su ;
Juozapas Ocikas,

139 Grayling Avė.
Hamtramck, Mieh.

Pas mane galit užsirašvt laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linky s 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kas 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas: 
J. F. Margelis

544 Myrtle St.
Grand Rapids, Mich.

Antanas Chiepliauskis paieškau 
savo brolių Juozapo ir Mateušo 
Chiepliauskų. Kauno rėd. Rasei
nių apskr. Viduklės valšČ. Rim
kiškių kaimo. Pirma abudu gyve
no St. Louis, Mo. Dabar nežinau 
kur. Turiu labai svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino
te praneškit šiuo antrašu: 
Antanas Chieplauskis,

14 Stone St.
Detroit, Mich.

Paieškau pusbrolio Brus Sker- 
stono, Kauno rėd. Papilės apskr. 
Žerkšių sodos. 14 meti} kaip A- 
merikoj, 8 metai atgal gyveno 
So. Bostone. Meldžiu kreiptis šiuo 
adresu:
Antanas Černauskas,

Box 815,
Collinsville, Conn.

Paieškau švogerio Kazimiero 
šiškos, Vilniaus rėd. Trakų apsk. 
Žižmarių parap., Bladikiškių kai
mo. Meldžiu atsišaukti ar kas ki
tas pranešti, aš gavau laišką iš 
Lietuvos nuo jo moteries, 
adresas: 
Jonas Červokas,

40 St. James St.
Norvvood, Mass.

Mano

Taipgi paieškau savo draugų ir 
raugių: Jono, Jokūbo, Mikolo, 

driejaus ir Agotos, jie visi bro
liai r sesuo, Vilniaus rėd. Trakų 
apskr. žižmarių par. Kudonių kai-£

| mo. Žigučio arba Juzefą. Meldžiu
atsišaukti arba kas kitas pranešti. 
Lionas Červokas,

40 St. James St.
Norwood, Mass.

TAMAS VAIŠTARIS, prieš pa
saulinę karę išvažiavo iš Ameri
kos į Lietuvą. Maskolių valdžia 
paėmė jį nelaisvėn Jeroslavskoj 
rėd., Gorod Miškini. Nuo to lai
ko nieko apie jį negirdėti. Kas 
apie jį žinot, . labai meldžiu man 
apie tai pranešti, o aš visus iš- 
kaščius sugrąžinsiu. Mano antra
šas:
Juozas Varnelis,

5 Peari St.
Baltimore, Md.

Paieškau savo brolio Zigmanto 
Horodeckio, Kauno rėd. Rasei
nių miesto. Pirmiau gyveno Wa- 
terbury, Conn. bus 2 metati kaip 
apleido Waterbury. Dabar neži
nau kur. Jis pats ar kas apie jį 
žinot meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą. 
Juozapas Horodeckis.

820 Bank St.
Waterbury, Conn.

Reikalingas tuojaus atsakantis 
Vargonininkas gerai žinantis savo 
amatą. Kreipkitės į “Darbinin
ko” redakciją. K. G.

DIRBTUVĖ.
Parsiduoda didelis medinis 

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

■ PEKARNĖ.
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas, nes savininkas mirė. 
Už namų 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 vidur} farmos su dau
gybe žuvų. Parduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų arba mažesnės 
’armukės.

BIZNIS.
Ceverykų, drabužių ir namų 

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

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.

Pirmininkas:
J. Svirckas,

439 Millbury St. 
Worcester, Mass.

Vice-Pirmininkas:
P. Špokas,

144 Sixth St.
So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkė:
K. Kaulinskaitė,

244 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass.

Kasierius:
A. Zaveckas,

12 Portsmauth St. 
Cambridge, Mass.

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 Westem Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

ffi Telephone S. B. 1429 J.*

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

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

O F I S O 0-10 iš ryto, 
VALANDOS . 1'3 P° Pietų,V ALAA DUb . g_9 vankre.

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

vie-
Tu-
nes

Iš
mes. 
toje,
ri būti būtinai parduotas, 
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. įmokčji- 
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 Broadvvay, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

♦

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIĮį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

• • •
“LAISVE” 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 Broadvay,

Boston 27, Mass.

Paieško gero vargoninko. Pa
geidaujama, kad būt nevedias ir 
mokantį vesti chorą. Gera alga. 
Malonėkit atsišaukti šiuo antrašu:

Kun. L. S. Brigmanas,
S. S. Peter & Paul ’s Crurch 

Westville, III.

Paieškau savo pusbrolių Petro 
ir Juozo Slegaus. Turiu svarbų 
reikalą. Pirmiau gyveno 
Church Avė., Scranton. Pa. 
bar nežinau kur. Malonėkit 
šaukti.
Vincas Valatka,

853 E. 5-th St.,
So. Boston, Mass.

1414
Da- 

atsi-

Paieškau Jurgio Rutkasio, 
Kauno rėd. Telšių apskr. Pamar- 
kis sodo. Meldžiu jo paties arba 
kitų pranešti kur jis gyvena. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo gi
minės, nori žinoti. Taipgi paieš
kau giminiii ir pažįstamų. Mel
džiu atsišaukti šiuom antrašu: 
Domicėlė Bekežaitę (Knistaut-ienė 

33 Rawson St.
Dorchester, Mass.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston,
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston,
Protokolų Rast. —

J. Stukas,
542 6-th St., 

So. Boston,
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St.

So. Boston,
Kasierius —

S. Čižius,
377 Broadivay, 

So. Boston, 
Maršalka —

F. Lukoševičius, 
405 7-th St.,

So. Boston,

Mass.

Mass.

Mass.

”,
Mass.

Mass.-

Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne- 

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valando.:
Nno 2 iki 3 po piet. Nuo 7 tH 8 vakare

509W ROADWAYCor. STSO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boston, Mass. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd S».

TeL S. B. 1196-W.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

Paieškau brolio Franicškaus 
Mockaus, paeina iš Janavos apsk. 
Skarulių parap., Sabininkų kai
mo. Pirmiau gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu daug laiškų iš Lietu
vos. Kas praneš apie tokį arba 
jis pats atsišauks skiriu $5.00 
vanų. Mano adresas: 
Stanislovas Mockus, 

123į Lowell St., 
Lawrence, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

do-

Motiejus Mickevičius, kaimo 
Gimunų, Prienų par. Marijampo
lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas: 
LITHUANIA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas 
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

*

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St.,
South Boston, Mass.
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Tel. S. B. 1771

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

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

PIRMOS KLESOS
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« Tel. S. Boston 21014 ir 21013 j

Cambridge, Mass.Arti Kendall Sq.

MOTERYS IR MERGINOS
Yra tai malonumas daryti raincoat’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

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

sibodo. ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš gailu 
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 ypatlškališegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santiplškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš Visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų
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i Į prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
i | žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
1 j natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
i , ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki- 
i! tną, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
i| dykai. Atlik tą darbą!
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Neatidėk!
Jeigu IklAiol niekas negelbėjo, ateik 

kai. Tamsta su taupiai laiką, pinigus ir 
aS negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riausio gydytojaus prižiūrėjimo,
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos.

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 

Jei sergi, pasirūpink ge- 
Ligos niekados nestovi, bet vlsa- 

Nelauklte vienuoliktos
nes, galt būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
. £ 673 WASHINGTON St., (arti Boylaton St) BOSTON, MASS. 
j» Ofteo vai: nuo 9 A M. iki 8 P. M. Nedaliomis tino 10 A iki2P.M.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

I pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos 
j ' Kuo 9 vai. ryta

f iki 8 vai. vakare

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

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
6a/ima itiikalitti ir lirtnvittiti 

Ofiso valandos: 
Ryt iis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Phone Dtckinaon 3W5 M

i! 
i!
ii

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broal SL, PHaddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nua 9 rito ila B po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo B ild 9 P. M,




