
UTARNINKAS, KOVO 16 DVOL. V, No. 32 (662).
"T

ŽINIOS Iš LIETUVOS.Revoliucija Vokietijoj CLEVELANDO ŽYDAI 
IR LIETUVOS BO

NAI.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

Misijos Pranešimai.
VOKIETIJA TURI .NAUJĄ

*VALDŽIĄ.

Pereitą Subatą Berline 
kūrė Nauja Val

džia.

Įsi-

Senosios Valdžios Ministeriai 
Ir Prezidentas Pa

bėgo.

Perversme Atsitiko Be Krau
jo Lašo Pralieji

mo.

Naujoji Valdžia Susideda 
Buvusios Kaizerinės 

Valdžios Stul
pų.

Iš

Naujoji Valdžia Giriasi 
sianti Demokratiš

ka.

Bū-

Paleido Steigiamąjį 
mą.

Sei-

Senoji Valdžia šaukia Visus 
žmones Streikam

Naujoji Valdžia šaukia Žmo
nes Savo Pusėn.

Dar Neaišku Kurią Valdžią 
žmonės Pasirinks.

Ir taip netikėtai Vokieti
joje įvyko perversmės. Tas 
atsitiko staiga. Buvo ši
taip :

Prie perversmių rengtasi 
labai rūpestingai. Senosios 
valdžios priešininkai jėgas 
mobilizavo Berlino prie
miestyje Doeberitze. Iki pe
reitos pėtnyčios popiečio se
noji valdžia neskelbė visuo
menei turinti smarkų prieši
ninką, kurs siuntinėjo jai 
ultimatumus. Minėtą popie
tį valdžia paskelbė apie tai, 
bet su tokiuo užsitikėjimu, 
jog visi pėtnyčios vakare ė- 
jo gulti ramiai. Bet jau nak
tį ir subatos anksti iš ryto 
senosios valdžios kariuome
nė buvo perkėlinėjama. 
Priešininkai buvo atsiuntę 
ultimatumą senajai valdžiai 
reikalaujant naujų rinkimų 
ir atšaukti paliepimą areš
tuoti Kappą ir kitus Mi
nisteriai ir prezidentas pa
darė posėdį. Nutarė derėtis 
su priešininkais ir pasiuntė 
į Doeberitzą admirolą von 
Trothą. Nieko iš to neišėjo 
ir priešininkai atsiuntė nau
ją ultimatumą, reikalaujant 
išpildyti iki 7 vai. ryto suba
toj. Jei ne, tai užimsią Ber- 
liną. Ministeriai išnaujo mi
tingavo. Nutarė nepildyti 
reikalavimų, bet išrodo, jog 
jėgos persilpnos spirtis 
prieš priešininkus. Todėl 
paliepta savo ištikimai ka
riuomenei trauktis ir nesi
priešinti.

Anksti iš ryto subatoj iš 
Doeberitzo prasidėjo marša- 
vimas ant Berlino. Atėjo iki 
Brandenburgo vartų ir su
stojo. Palaukė iki ultima
tumo laikas baigsis. Septy-

nias mušant pradėjo mar- 
šuoti miestan. Nesutiko nei 
mažiausio pasipriešinimo. 
Prasidėjo gatvėmis paroda- 
vimas. Subatoj ir nedėlioj 
Berline buvo taip lyg nieko 
nebūt įvykę.

Bet kaikurių vietų išvaiz
da ėmė mainytis. Kaikur 
atsirado dygliuotų vielų tvo
ros, kulkosvydžiai, anuo
tos.

Pirmas naujosios valdžios 
dalykas buvo tai proklema- 
cijos išleidimas. Proklema- 
cija skelbia, kad valstybės 
autoritetas pereina į rankas 
Kappo, kurs bus kartu pre- 
mieru (kanclieriu) Kaip tik 
tvarka nusistatysianti, tai 
tuoj būsią paskelbti nauji 
rinkimai. Taikos sutartį su 
alijantais žada pildyti. Sa
kosi stovį už demokratijos 
principus. Kaltina senąją 
valdžią nemokėjime sutvar
kyti valstybės reikalų.

Senoji valdžia savo pro- 
klemacijoj šaukia, kad įvy
ko militaris maištas. Sam
dyti kareiviai neklausę lie- 
T'ijūo'^deffiCbatzuotTS. Šau
kia visus į streiką. Visuoti
nas, pilnas streikas prive- 
siąs naujus valdininkus 
trauktis. Proklemacijoj sa
koma: “Mes neiname jo- 
kion sutartin su Baltijos 
kriminalistais”.

Tas reikštų, kad sukilė
liai yra tai išvytieji karei
viai iš Latvijos ir Lietuvos.

Sukilėlių vadu yra Luett- 
witz, buvęs Bruselio guber
natoriumi. Kariuomenės tu
ri apie 7.000.

Holandijos valdžia padi
dino sargybą apie ex-kaize- 
rio namus. Spėjama, jog 
sukilėliai maną ant 
pasodinti ex-kaizerio 
Eitel.

(Specialiai “Darbininkui” atsiųstos) J
Vyriausis karo vadas Liatukas atsistatydiną; jo at

sistatydinimas priimtas. Bet kadangi nesama atsakančio 
asmens užimti minėtą vietą, tai vyriausio vado pareigas 
dar eina gen. Liatukas. — Tos vietos užimti fcvo pa
kviestas senasai gen. Žukauskas. Pastarasis atsisakė už
imti minėtos vietos iki kol nebus nubausti žmonės, kurie 
jį nuskriaudė, įtardami pro-lenkiškume, etc. Dabar ji
sai yra išvažiavęs į Ukrainą parsivežtų savo šeimynos. Ti
kimasi, jam sugrįžus, kad jisai vis-gi apsiims;būti vy
riausi karo vadu.

Naujai atsidariusieji Kaune augštieji kursai gyvuoja 
pasekmingai ir sparčiai kyla augštyn. Tariama, kad Kau
no augštieji kursai daug augščiau stovį už Vilniaus lenkų 
universitą; kas yra labai galimu daiktu, nes Vilniaus u- 
niversitas savo programų ir tvarka toli gražu nesiekia da
bartinių paprastų universito reikalavimų. — Kauno aug
štieji kursai tai pradžia Vilniaus lietuvių univėrsito. — 
Dr. J. Šliupas ir Prof. J. Yčas, kuris dabar skaito istori
jos prelekcijas Karaliaučiaus universite, rengiasi atva
žiuotų Į Suv. Valstijas aukų rinktų minėtai įstaigai.

— Visoje Lietuvoje smarkiai ruošiamasi prie Steigia
mojo Seimo rinkimų, kurie įvyks 14-15 dienose ba
landžio mėnesyje. — Socijalistai stato savo kandidatą į 
Valstybės Prezidentus, būtent p. Biržišką. Vis-gi reikia 
tikėtis, kad bus išrinktas dabartinis Jo Ekselencija Anta
nas Smetona, kuris, ištiesų, tėra vienintelis užsitarnavęs 
ir daugiausia atsakomas asmuo minėtai vietai užimti.

ITALIJA PRIPA ŽINO LIETUVĄ.
Italijos valdžia jau prip ažino Lietuvos neprigulmy- 

bn d e f acto. Atstovu į Lietuvą ir Latviją paskyrė car. 
Macęhioro-Vivalba. _ _ *

Darbininkų Reikalai.
SUSTREIKAVO. DERYBOS EINA GE

RAI.

sosto 
sūnų

NUBAUDĖ UŽ ŠMEIŽ
TĄ.

Kari Helfferich, buvęs 
Vokietijos iždo ministeris, 
buvo įtaręs Mathias Erzber- 
gerį, buvusį vice-kanclie- 
rių. Buvo įtaręs Erzbergerį 
gabenime savo pinigų Švei
carijon, kad išsisukti mo
kesčių. Erzberger yra ka
talikų vadas. Byla prasidė
jo sausio 19. Helfferich tu
rės užmokėti už šmeižtą 300 
markių bausmės ir padengti 
teismo iškaščius.

Teismas mažą bausmę te- 
dėjęs dėlto, kad Helfferich 
elgęsis su patriotiškais mo
tyvais.

GABENS LAVONUS 
NĄMO.

Worcester, Mass. — Arti 
25 rūbsiuvių šapų darbinin
kai sustreikavo reikalauda
mi įvesti $36 savaitinės mo- 
kesties ir 8 valandų darbo 
dienos.

NELAIMĖ KASYK
LOJ.

Meksike anglių kasykloj 
arti sostinės ištiko gaisras. 
Ten dirbo 340 darbininkų. 
Iš 204 suspėjo pabėgti. Kiti 
liko liepsnose.

Springfield, Mo. — Buvo 
užėjęs baisus tornado. Žuvo 
10 žmonių, antra tiek su
žeista.

plėšia 
sodžiai 
ginasi.

Armėnijoj turkai 
žmones. Armėnų 
bendromis jėgomis 
Kaikurie sodžiai per 10 die
nų atlaikė turkų plėšikų 
gaujas.

Per vasario mėnesį Det
roite padavė 500 ateivių pra
šymus leisti parsitraukti iš 
kitų šalių tėvus, pačias, vai
kus ir kitokias gimines.

UŽGRIUVO GELEŽIN
KELĮ.

Karo sekretorius Baker 
skelbia, jog apie 50.000 a- 
merikonų nukautų Franci- 
joj būsią pergabenta Ame
rikon. Kiti liksią amžinai 
Francijoj.

♦

New York. — Kietųjų an
gim kompanijų atstovai ir 
angliakasiij įgaliotiniai ra
miai veda derybas kaslink 
atnaujinimo kontrakto, kurs 
balandžio 1 d. baigiasi. Uni- 
ted Mine Workers unijos 
vice-prezidentas Phil Mur- 
rav sako, kad derybos ei
nančios gerai ir būsiančios 
pabaigtos prieš bal. 1 d. 
Jei ir nebus pabaigtos, tai 
būsią padaryta tam tikra 
sutartis, kad darbininkams 
nereikėtų streikuoti.

TEBĖRA KALĖJI
ME.

Tarp stočių Rochdale ir 
Charleton, Mass. ant gele
žinkelio einančio tarpkalniu 
užslinko žemių ir traukinis 
įlėkė į jas. Žemių prislinko 
dvi pėdi.

Sekantis straipsnis pasirodė 
Clevelando Žydą dienraštyje 
“Die Yiddesche Welt”.

Ponas Schaffer, gerai žino
mas žydas, Amerikos pilietis, 
gimęs Lietuvoje, darbuojasi 
labai pasekmingai pardavinė
jimu Naujosios Respublikos 
Lietuvos Paskolos Boną, ir ti
kimės kad visi Clevelando Žy
dai, ypačiai tie Žydai, kurie 
iš Lietuvos atkeliavo, prigel- 
bės jam toje garbingoje už
duotyje.

Lietuva dėl Žydą visados ra
dosi laimės šalis, Žydą išeivi
jai antroji tėviškė. Tenai ki
lo didžiausi žinovai, ir moks
lo vyrai. Lietuva visados bu
vo žydijos prieglauda.

Kuomet kalbama apie di
džiuosius Judaizmo moksli
ninkus Lietuvos vardas visa
dos užima žymią vietą. Taip
gi, jeigu kalba yra apie gar
siuosius dailininkus, matema
tikus arba numylėtus dainius 
Žydi} išeivijoje, be Lietuvos 
paminėjimo negalima apsieit.

Žydams Europoje Lietuva 
tai Palestina, o' Vilnius tai 
Jeruzalis! Apart šito Lietuva 
Žydui yra mielesnė už kitas 
Europos šalis, nes Žydai Lie
tuvoje niekados nebuvo perse
kiojami, nesijautė svetimais, 
ir gyveno taikoje kaip bro
liai.

Nūn-gi, kuomet Laisvės va
landa atėjo dėl Lietuvos, Žy
dai kartu džiaugiasi su Lietu
viais. Tarpe Lietuvos ministe- 
rių trys randasi Žydai: Dakta
ras Zeloveitchik, J. Raclielo- 
vicz ir S. Rosemblum. Dauge
lis Žydą užima svarbias vietas 
Lietuvos Respublikoje. Daug 
Žydu oficierią randasi Jos ar
mijoje.

Lietuva dabartės nori išpar
duoti 10,000,000 dolerių Bonų. 
Jūs katrie galite šelpti Lietu
vą šiuose garbinguose siekiuo
se, ar negelbėsite Lietuvai at
sistoti tarp kitų tautų? Cle
velando quota yra $100,000. 
Įsitikinę esame, kad Žydai 
Clevelando užims žymią vietą 
pirkime Lietuvos Laisvės Bo
nų.

Kun. V. Vilkutaitis.

Rišulių Siuntimas Lietu
von.

Kovo 9 d. Lietuvos atsto
vas p. J. Vileišis padarė su
tartį su Suv. Valstijų Val
džia delei siuntinėjimo pa
kų (Parcel Post) Lietuvon. 
Sulyg tos sutarties kiekvie
nas pašto skyrius Suv. Val
stijose priiminės pakus per
siuntimui Lietuvon. Tie pa
kai negali būti sunkesni 22 
svanj ir už persiuntimą rei
kės mokėti po 12 centų už 
svarą. Rišuliai bus Suv. 
Valstijų krasos pristatyti 
per Liepoj ų ir Klaipėdą 
Kaunan, o jau kiek lėšuos 
persiuntimas iš Kauno į

APVOGĖ KARALIŲ.

aiš- 
tat

t

išsikraustyti ir 
geruoju neišsi- 
tai aliantai žada 
ir pajėgą prieš

tomis žiniomis turime 
kiai pasakyti, jog vis 
paprastas melas, kurio ne
reikėtų spaudoj kartoti. 
Lenkams jau yra patarta 
apleisti svetimų tautų užim
tas vietas, 
jeigu jie 
kraustys, 
pavartoti
juos. Rods ir Amerikiečiai 
šiuo žvilgsniu yra pilnai so
lidarūs su aliantais, todėl 
nenustokime vilties, jog vis
kas bus gerai. Dabar gi daž
nai pasirodome visai silpnu
čiais; pagavę vieną ar kitą 
žinią jau aimanuojame, jau 
patįs tarškame apie mūsų

Lietuvos įvairias vietas, tai kun 5™ J* .
primokės priėmėjai, sulig ,lau<!os pohtnuams
nustatvmo Lietuvos Pastos ?nesams- Giliausiu siu pne- 
ir Telegrafu Valdybos, ku- į kad Lietuvoje
™ hr.fi Va 1.(įvyktu suirutė, kad vie-ris turės būti Lietuvos Val
džios patvirtintas.

Delei gandų apie Sukilimą.

naudos mūsų politiniams

I

Buvo gandų, jog Belą 
Kun, Vengrijos komunis
tų vadas, pabėgęs iš Austri
jos kalėjimo, bet pasirodė, 
jog jis su savo draugais bu
vo tik perkeltas į kitą kalė
jimą.

Plėšikai įsibriovė į Dani
jos karaliaus vasarnamį ir 
išvogė daug sidabrinių indų 
ir kitų brangių daiktų.

DRĄSI VAGYSTĖ.

I

iš- 
sta-

Chicagoj buvo viešas 
klausinėjimas ar leisti 
tyti namus augštesnius, ne
gu 200 pėdų. Darbininkų 
unijos stovėjo už leidimą, 
vaizbūnai ir inžinieriai prie
šinosi.

1

Cedar Rapids, Iowa. — 
Viena moteris, kuri turėjo 
13 vyrų ir nei vieno vaiko 
ieško 14-to vyro ištekėti. 
Su visais buvusiais ėmė per
siskyrimą. Visi jos vyrai

Paskutiniu laiku per Var
šuvą atėjo žinios apie suki
limą Kaune Lietuvių ka
riuomenės, apie bombarda
vimą Lietuvos Valstybės 
Tarybos. Ši žinia baisiai 
patiko ypač kai-kuriems A- 
merikos laikraščiams, kurie 
stropiai talpino tas žinias 
kaip lygiai ir apie sužeidi
mą vieno Amerikos oficie- 
rio. Patiko ji labai ir kai- 
kuriems lietuvių laikra
ščiams, nes spėja, jog Kau
ne jau įvyko “Sovietų Ta
rybos”.

Kokios formos buvo šis 
sukilimas, mes patikrintų 
žinių dar neturime, bet iš 
gautųjų žinių spėjame, kad 
greičiau daug kas norėtų, 
kad taip būtų, o ne kad taip 
iš tikro buvo. Yra žinoma, 
jog kai-kurie Amerikos bri
gadoj tarnaujantieji kari-| 
ninkai negalėjo pagauti mū
sų kariuomenės užuojautos, 
kuomet ta Amerika buvusio 
Valstybės sekretoriaus Lan- 
singo lūpomis dar nori kal
bėti apie Rusijos nedalini- 
mą ir nori palaikyti jau 
griuvusį sumanymą apie 
Rusijos atstatymą su pagal
ba Yudeničio, Kolčako ar 
Denikino. Paskelbtas vie
šai Valstybės Departamento

niems ar kitiems būtų pro
gos įsikišti. Paminėtinos y- 
ra ir tos skelbiamos suiru
tės priežastis — girdi delei 
nemokėjimo algos karei
viams. Galima tvirtai pa
sakyti, jog tat melas, nes ir 
Amerikos lietuviai jau dėjo 
ir dedasi prie paskolos ir pi
nigų užteks. Reikia tik dar 
labiau, ir karščiau remti 
paskolą—tuomet jau priešai 
nebeišdrys sakyti, kad neva 
mes algų nemokame.

Kalifornijoj susidarė Ho- 
over Republican Club. Kliu- 
bas varysis, kad Kaliforni
jos valstijos respublikonų 

į konvenci ja užgirtų Hoove- 
rio kandidatūrą į preziden
tus.

Anglijos sosto įpėdinis ko
vo 16 d. išvažiavo į Austra
liją.

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ.

New York. — Pėtnyčios 
vakare einant žmonėms į te
atrus trys banditai iškūlė 
brangmenų krautuvės lan- atsinešimas prie Lietuvos y- 
gą prie 67 gat. gąsdindami pač pakėlė karštį tarp kai- 

revolve- kurių lietuvių. Yra žinoma, 
jog į Amerikiečius buvo mė
tomi akmenįs, jog vienam 
karininkui buvo ant Laisvės 
Alėjos Kaime peršauta ran
ka. Ar ne tame tik pradžia 
to viso sukilimo, apie kurį 
tap plačiai buvo kalbėta? 
Žinoma, reikia pasigailėti, 
kad šiaip atsitiko su Ame
rikos karininkais, nes juk 
jie čion visai nekalti.

Toliau platinamos yra ži
nios ir apie lenkų norą už
imti Lietuvą, bet čion gau-

žmones atkištais 
riais, prisigrobę brangeny
bių ir pašovę vieną žmogų 
nudūmė.

Truputį prie Broadway 
tokioj pat krautuvėj vagys 
metę klerkai sumaltų pipi
rų į akis ir-gi apiplėšė krau
tuvę.

Apie šiaurinį Sachalino 
galą pasirodė Japonijos ka
ro laivai. Bolševikų valdžia 

tebgyvena. Per 18 metų iš- *a laiko už karinį ženklą ir 
tekėjo ir pasimetė 13 kartų, užprotestavo.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems.
Parduodame 1 tuziną popie- 

rų ir 1 tuziną konvertų 
už................. 30c.

100 popierų ir 100 konvertų 
už............... $2.00

500 popierų ir 500 konvertų 
už............... $8.75

1000 popierų ir 1000 
konvertų 

už ....... $15.00

Mažiaus 1 tuzino nepar- 
duosime. Pinigus siųskite 
“money orderiu”, regis
truotame laiške arba pašte 
ženklais šiou adresu:

“DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Man, ■5



DARBININKAS

Atsišaukimas. KAS GIRDĖTI LIETUViįJ KOLONUOSE.

■-------- /.'■ ■
“DARBININKĖ” 

f The WorkerJ 
me Lithuanian tri-weekly paper.

Pabllshed every TueSday, Thursday, 
Saturday by St. Joseph’s Lithuan- 

ba R.-C. As»ociation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Teariy...................  $4.00
Boston and suburbs........................... $5.00
Forelgn countries yearly.................$5.00

'Eutered as second-class mater Sept 
22. 1915 at the post office at Boston, 
*»»»».. under the Act of March 3, 1879.”
“Aeeeptance for mailling at special ra
te of postage provided for in Section 
UOS. Act of Oct. 8, 1917, authorized 
«n July 12, 1918.” ' *

Sek. turėtų, galią, tai dėl la
bo Lietuvos darbininku 
kviestų Įjietuvon ne kokį 
ten Urachą, ar dvarus Va- 
silčikovams dalytų, bet gau
jomis Hoffmanų, Liuden- 
dorfų, Muravjovų, Klingen- 
bergų ir kitokių lietuvių 
kraujo siurbikų apleisti}, 
nes jie engiami ir skriau
džiami “vėliau ar ankščiau 
ant geresniu kojų pasike
lia”.

Ant kokių kojų tauta “pa
sikelia ”-po engimo ir pries
paudos, parodo carų engta 
ir slėgta rusų tauta.

Ar kas gali nematyti J. 
Sek’io išvedžiojimo kvailu
mo.

NELYGIAI ŽIŪRI Į VIE
NODĄ KLAUSIMĄ.

Dėl prohibicijos įvedimo 
•rmyderiai nesiliauja. Ypač 
bandoma išrasti, kad tai ne
teisėtas įvedimas, kad Wa- 
shmgtono valdžia neturinti 
teisės primesti prohibiciją 
valstijoms, jei jos to neno
ri.
.• Dabar valstijos jau bai
gia užgirti moterų balsavi
mo teisę. Tas įstatymas į- 
vedamas lygiai tokiuo pat 
budii, kaip kad buvo įvestas 
prohibicijos įstatymas. Suv. 
Valstijų kongresas prohibi
cijos ir lygių teisių bilius 
perleido taip, jog du treč
daliu valstijų turi užgirti, 
kad jie taptų įstatymais. 
Prohibicijos bilius perėjo ir 
jo teisėtumas tūlų abejojo- 
mas, bet apie moterų teisių 
bilių niekas klausimo neke
lia. '

LIETUVOS SOSTINĖ 
RYGA.

“The World Booh”, 
leistas W. F. Quarrie 
Chicago, 1920, yra enciklo- 
pediškas vaikams leidinys. 
Apie Lietuvą šitaip rašo
ma:

“Lietuva, buvusi Rusijos 
provincija, kuri kentėjo per 
tautu karą ir 1919 iškilo kai
po respublika............ Pas
katinę lapkričio dieną, 1918 
pasiskelbė respublika ir Ry
ga buvo padaryta sostine. 
Ar šis patvarkymas išliks 
negalima išspręsti; gali būti 
padaryta unija su Livoni
ja”.

Jei apie Lietuvą rašoma 
su tokiomis nežmoniškomis 
klaidomis, tai kaip galima 
tikėtis teisingesnio aprašy
mo apie kitas tautas ir že
mes. Tai misinformacijos 
leidinys.

iš- 
Co.

BESMEGENISKI IŠVE
DŽIOJIMAI.

“Darbininkas”, nesenai 
komentuodamas apie Vasil- 
čikovui tūlų dvarų sugrąži
nimą. pasakė, kad dėl to 
nereikėtų labai nusiminti, 
nes rinkimai į Steigiamąjį 
Seimą čia pat, o Seimas bus 
Lietuvos šeimininku. Tūlas 
J. Sek. “Sandaroj” sako, 
kad “Darbininkas” tyčioja
si 8 Lietuvos darbininkų. 
Jei kam prikišti tyčiojimąsi 
iš Lietuvoj darbininkų, tai 
tą galima padaryti minėtam 
J. Seksui. Matyt, jis netik 
kaipir bolševikai, Steigia
mojo Seimo nepripažįsta, 
Bet nori kuodidesnės “Lietu
voje priespaudos. Girdi: 
“Kuo liaudis yra daugiau

BALSAS GALIŪNŲ.

Smaugė kas galėjo, spau
dė kas norėjo. Čiulpė pas
kutines gyvybės sultis iš kū
no, paskutinį kantrybės la
šelį iš suakmenėjusios su
žeistos, krauju, pagieža, ir 
keršto troškimu verdančios 
darbininko širdies, o darbi
ninkas — tylėjo.

Šaudė-gaudė kanuolių-ar- 
motų, šautuvų, kulkosvai
džių garsai, darbininkų kū
nais kamšas, pelkes kimšo, 
darbininko mėsa laukus nu- 
tręšė, darbininko krauju di
džiulių upių vandenys rau
donavo, darbininkų mėsas ir 
kaulus varnos nešiojo lesė, 
darbininko kraują šunės 
lakė, o darbininkas — tylė
jo.

Darbininko pačios, duk
terys, seserys ir vaikeliai 
ašarose plaukė, iš bado ligo
se nyko, merdėjo, džiūvo, 
mirė — kaip rudens lapai 
krito, o darbininkas — tylė
jo.

Tylėjo tai tylėjo, bet tyla 
gamtoje visuomet yra prisi
rengimu prie audros.

Audra jau prasidėjo, jau 
pasaulio galiūnų sostai vie
nas po kito sugriuvp, cieso
riai, carai, kaizeriai, mili- 
taristai, autokratai nuo so
stų tik ritas, tik griūva, o 
darbininkai dar vis tyli.

Ne, jau jie nebe tyli, jau 
jie prašneko, jau jie parei
kalavo savo teisių.

Jie reikalauja, ir jie rei
kalaus, kol tas teises ir vi
sas sau priklausomas tiesas 
gaus.

Bet tas jų reikalavimas 
lig šiol yra perdaug manda
gus, kad jų išnaudotojai jį 
išgirstų, suprastų ir atjaus
tų. Jie darbininkus spirte 
spiria savo baisiais darbi
ninkų skriaudimais sukelti 
balsą didesnį negu perkūno 
trenksmų dausų dundėjimo 
atgarsai

Ir tą balsą sukels. Tas 
balsas suskambės, sudrebės 
visi žmonijos išnaudotojai, 
visi skriaudikai, visi dielės, 
siurbėlės, kurie tik darbo 
žmonių krauju ir prakaitu 
minta... Tai balsas bus 
galiūnų, kurs jiems pasa
kys: “Kas yra Dievo, duo
kite Dievui, o kas darbinin
ko užprakaituota, atiduoki
te darbininkui, o kaip neati- 
duosite, tai pasaulį mes su
tvarkysime ir kas yra mūsų 
uždirbta, pasiimsime patys.

F. V.

Sveikiausi mėnesiai Ame- 
rikoje yra spalių ir lapkri
čio. Nesveikiailsi —vasa
rio ir'koVČf1

....... *'■ ■’ * ■
Bilijardu stalų Suv. Vals-

ipau

IĮ PRIENIEčnJS. 
(Per Povilą Petrauską

So. Boston, Mass).
Ilgus metus vargų vargina

ma ir žiaurių mūsų priešų kan
kinta Lietuva kyla tartum iš 
numirėlių. Kas tik gyvas ka
ro nuvargintoje Lietuvoje ė- 
mėsi darbo. O to darbo daug!

Vienas iš svarbiausių darbų 
yra šalies švietimas. Tik ap 
sišvietę greičiau galėsime iš
bristi iš Visų vargų. Ir Tams
tų gimtinėje Prienų apylinkė
je iki šiol maža tebuvo net ir 
pradžios mokyklų, o aukštes
niųjų mokyklų visai nebuvo.

Švietimo draugija “Žibu
rys” matydama, kad mylima
jai tėvynei Lietuvai reikalin
ga daug pramokyti} žmonių, 
dar žiauriu vokiečių viešpata
vimo metu įsteigė Prienuose 
1918 metais progimnaziją. Jau 
dabar mokinasi joje netoli pu
santro šimto mokinių. Kasinė
tą besidauginant mokinių skai
čiui ji virs ir visa gimnazija.

Dėl karo vargi} sunki buvo 
progimnazijos pradžia. Bet ir 
dabar, baigiant antrus pro
gimnazijos gyvavimą metus, 
medžiaginis jos padėjimas, da
rosi dar sunkesnis. Taip yra 
dėl to, kad progimnazija ne
turi tinkamo namo. Jau ki
tiems metams pasidauginus 
progimnazijoje klasių skai
čiui nebus namo, kur būtų ga
lima sutalpinti mokiniai, na, 
ir progimnazijai gal reiks iš
nykti. Dideliai skaudu, kad 
neturint vietos turėtų išnykti 
taip naudinga Prienų apylin
kei progimnazija.

Mes Prienų progimnazijos 
mokytojai, matydami tai, į 
Jus, Gerbiamieji, Amerikoje 
gyvenančius lietuvius kreipia
mės. Jūs esate kilę iš Prienų 
apylinkės, Jūs galite padėti 
Prienų progimnazijai, Jus pra
šome jai padėti.

Prienuose šįmet rengiama 
statyti visuomenės reikalams 
namas, kur Prienų draugijos 
galėtų daryti savo susirinki
mus, mbkslo paskaitas, lavin
ti beaugančią Prienų apylin
kės jaunuomenę, kur pailsę be
ateidami į bažnyčią žmonės 
galėtų pasilsėti. Čia įvairios 
draugijos, organizacijos ir at
skiri žmonės deda savo skati
kus, kad ruimingesnį namą pa
stačius. Tame name galėtų 
tilpti ir gimnazija. Toksai 
namas atseitų apie penkiasde
šimts tūkstančių rublių. Bet 
karo nuvarginti žmonės nepa
jėgs patys pastatyti to namo.

Tai-gi mes, progimnazijos 
mokytojai, susirūpinusieji 
Prienų apylinkės apšvietimu, 
kreipiamės į Jus: pagelbėki- 
te mus sunkiai uždirbtais savo 
pinigais. Vardu besimokinan
čių progimnazijoje mokinių 
prašome: padėkite mums pa
statyti sumanytąjį namą. Juk 
tai daroma Tamstų brolių, se
serų ir giminių naudai.

Paprašykite, Malonieji Tam
stos, ir kitus savo* draugus ir 
drauge, pažįstamus ir pažįsta
mas taip-pat padėti mums taip 
svarbiame reikale, siųskite 
mums aukų.

Taigi prašome siųsti aukų 
tikrai paduodant savo antra
šus (adresus), kad kiekvieną 
aukotoją galėtume su padėka 
įrašyti į aukotojų sąrašą.

Kiekvienas Jūsų doleris bus 
tinkamai sunaudotas.

Pinigus prašome siųsti šiuo 
antrašu:

Lithuania.—Kaimas. Preky
bos ir Pramonės Bankas. Paš
tas Prienai, Marijampolės ap
skričio, “žiburio” progimna
zijos vedėjui K. P. Martišiui.

Laiškus prašome siųsti šiuo 
antrašu:

Lithuania.—Paštas Prienai, 
Marijampolės apsk., “žibu
rio” progimnazijos vedėjui K. 
P. Martišiui
“Žiburio*” progimnazijos ve

dėjas— ■ -----
KP. Martišius,

Mokytojai—
I. Vabalaitė, 
P. Kauname, 
M. Bagdonas. 
K. žalMerait®.

Prienai,
4 vass.-. m.

LEWIST0N, ME.
Iš L. R. Kr. skyriaus veikimo.

Šis L.R.K.R. skyr yra jau daug 
pasidarbavęs deL Lietuvos ir tiki
mės ateityje dar daugiau veikti.

Šiuo tarpu yra užsiėmęs rinki
mu Lietuvos kareiviams dovanų. 
Nesenai sugrįžus iš Lietuvos ame
rikietė Miss Mary L. Benton .bu
vusi direktorka Carleton College, 
Nortfield, Minnesota. Ji įstojusi 
dirbti į Y. W. C. A. buvo tos or
ganizacijos siųsta į Franciją ir iš 
ten nuvyko į Lietuvą ištirti da
bartinį sunkų jos padėjimą. Su
grįžusi Amerikan važinėja po 
kolonijas laikydama prakalbas. 
Ji buvo atvykusi ir į Leivistoną 
su prakalbos 20 sausio. Daug ką 
papasakojo Amerikonams apie nu- 
teriotą Lietuvos šalį. Tarp kitko 
pasakė, kad Lietuvoje dabar la
bai plečias ligos, vaistų galima 
sakyti kaip ir nėra.

Miss Mary L. Benton labai prie
lanki Lietuvos laisvei. Ji sakė: 
“Lietuva turi būti laisva ir nepri- 
gulminga tauta, nes ji yra viena 
iš seniausių Europos tautų.”

Ji sakė nors Lietuvos žmonės 
ir yra nuvargę, bet labai malo
naus budo. Baigdama kalbėti pa
sakė lietuviškai: “Lai gyvuoja 
Laisva Lietuva!”

Labai buvo linksma, kad lie
tuvaitėms teko su ja ypatiškai pa
sikalbėti. Ir išgirdę, kad Lietu
voje stoka vaistų, R. Kr. skyrius 
stengsis pasiųsti vaistų į Lietuvą 
Liet. R. Kryžiui.

Toliau su pagelba Amerikos 
R. Kryžiaus manom įsteigti kur
sus ir mokintis kaip suteikti pir
mą pagelbą. Mergaitės užbaigę 
kursus yra pasirengę važiuoti į 
Lietuvą ir ten darbuotis tarp sa
vųjų tėvynėje.

visus prigulėti prie L.R.K. Taip
gi kalbėjo skyriaus agitatorė. Bu
vo renkamos aukos dėl kareivių 
dovanų.’ Taipgi buvo prirašinėja
mi nariai prie L.R.K. Aukų viso 
surinkta $63.00.

Aukavo šios ypatos:
Po $5.00 J. Mickftvičius, Kun. 
P. Karkauskas, A. Savickas, 
Mickevičius, A Diržius, V.

V.
A.
Surma, K. Zigmontienė.

Narių prisirašė 28, visi pilnai 
.užsimokėjo. Linksma yra kad 
žmonės susirinkę ant tokio pasi
linksminimo nepamiršta savo tė
vynės.

Broliai ir seutės, visi prisira- 
šykit prie L.R.K. Paduokit pagel- 
bos ranką savo broliams Lietuvoje.

. Vardan L.R.K. tariu širdingą 
ačiū visiems aukotojams ir kurie 
prisirašė prie L.R.Kr.

L.R.K. Raštininkė.

i

Narė.

ST. LOUIS, MO.
Gužynės.

Seniau jau buvo laikraščiuose 
rašyta, kad čia susitvėrė kokis tai 
“Kliubas,” kad platinti girtybę, 
rengti gužynes ir t.t. Su svai
galais nabagams nepavyko, nes 
nėra iš kur jų gauti. Bet jauni
mo tvirkinimo darbą jie pasekmin
gai varo. Kiek dienų prieš už
gavėnes jie čia surengė “Masųue- 
rade” balių, pagarsino vien ang
liškai, o pati balių surengė tūlos 
smuklės užkambaryje. Žinoma, 
kad Į tokius balius parengtus to
kiuose smuklių užkambariuose do
ri žmonės neina. Na ir prisivilko 
visokių “buomelių” nuo gatvių 
kampų, kurie tik ir laukia progos 
kad kur Įlindus.

Ant minėto baliaus atėjo ir ke
letas iš lietuvių jaunimo, kelios 
mergaitės (lietuvaitės) dalyvavo 
nepadoriai apsirengusios. Ar gi 
ne gėda jums iškrypėliai?...

Sakoma, kad tas kliubas daž
nai rengsiąs tokias gužynes po y- 
vairius smuklių urvus. Girdėjau, 
kad Užgavėnių vakare jie surengė 
slaptas gužynes, prisiviliojo kele
tą merginų, jas nugirdę ir t.t. 
Lietuviai tėvai apsižiurėkit į ko
kias vietas leidžiate savo dukte
ris ir sūnūs, apsisaugokit, kad 
neturėtumėt gėdos. Šeimyninkai, 
kurie laikote mergaites iš kitur at
važiavusias ant burdo, privalote 
persergėti, padrausti. Jog vietos 
lietuvių geros draugijos parengia 
dorus balius, vakarus, kur susi
renka dori žmonės ir gražiai lin
ksminasi. Lietuviai katalikai turi 
žinoti, kad “Masųuerade” baliai 
yra Bažnyčios uždrausta, nes tai 
kelias vedantis prie ištvirkimo.

To kliubo vardo man neteko 
dar sužinoti. Narių nedaug tetu- 
rįs, sakoma, kad priguli maišyto 
plauko, keletas išmestų iš kata
likiškų draugijų, už neatlikimą 
velykinės. ex-smuklininkai ir eiei- 
likai.

paragintų, bet patys bukim agi- naus, kad suteiktų Lietuvos pri- 
tatoriais. Su informacijomis krei
pkitės prie stoties ižd. S. Zabors- 
kio, Ct. Liet. Paskolos Banko 
vedėjo 6712 Superior Avė. 68-tos 
gatv. ir pas fin rašt. ponę O. Mi- 
helieh-Žvingiliutę 5514 St. Clair 
Avė. Utarninko ir subątos vaka
rais paskolos banke 6712 Superior 
Avė. Pardavėjais yra V. Runta, 
A Žaliaduonis, A Šimkūnas, P. 
Praškevičius, A. Kranauskas, p-lė 
J. Baltrukoniutė, R. Žitkus, M. 
J. Šimonis, K. S. Karpavičius, J. 
Mačialis ir kiti, kurių vardų ne
teko sužinoti.

Matas.

CLEVELAND, OHIO.
Liet. R. Kr. skyrius veikia mil

žiniškoms pajėgoms. Padėka pri
klauso vsiems rėmėjams o vpatin- i 
gai toms moteriškėms, kurios tiek i 
daug primezgė pančekų ir svede- 
rių. Čia reikia L.R.K. Centrui 
duoti papeikimas kad jis tokiai

< .kolonijai pjrisiuntė vos 13 svarų ;

pjažinimą.
Kad mes lietuviai Amerikos 

piliečiai ir Lietuvos nepritarsime 
jokiai valdžiai, kuri turės ką nors 
bendrą su rusais, lenkais ar vo
kiečiais. #

Kad šits susirinkimas yra su
šauktas su pritarimų penkių vie
tinių lietuviškų draugijų, pami
nėjimui dviejų metų sukaktuvių 
nuo paskelbimo Lietuvos Nepri
klausomybės ir paminėjimui gi
mimo dienos Jurgio tVashingtono.

Nutarta, kad kopijos šių rezo- 
liucijų butų pasiųstos S. V. Prez. 
Valstybės Sekr. ir Suv. Valstijų 
senatui, Užsienio reikalų komite
tui ir butų užrašyta į susirinkimo 
protokolą.

Pirm. — Ant. Nalivaika, 
Sekr. — Mikas Stakėnas.

BRIGHTON, MASS.
Brighton’o jaunuomenė gyvuoja.

Kovo 7 dieną susitvėrė mergai- 
?hj draugijėlė po vardu “Šv. Ceci
lijos.”

Šios draugijėlės užduotimi bus 
pakėlimas dailės lietuvių tarpe. 
Rengs prakalbas, koncertus ir t.t. 
Mergaičių prisirašė pusėtinas skai
čius. Mes kviečiame kurios mer
gaitės dar nepriguli, kad prisira
šytų. Sekantis susirinkimas bus 
kovo 21 dieną.

Valdyba išrinkta iš šių asmenų: 
Pirm. — Anastazija Raudeliuniu- 
tė, Vice pirm. — Veronka Buce- 
levičiutė, Fin. sekr. — Anelė Bu- 
cevičiutė, Prot. rašt. — Anelė 
Belekevičiutė, Kasierka — Alena 
Bucelevičiutė.

Lai gyvuoja Brighton’o Mer
gaičių Draugijėlė!

v Pirmininkė.

CLEVELAND, OHIO. 
Liet. Misija ir Bonai.

Clevelandiečiai irgi neatsilieka 
Liet. L. Bonų pirkime. Lietuvos 
Misija buvo iškilmingai patikta 
puikiausiam hotelvj Clevelande, 
kur buvo prirengti pietus gerb. 
svečiams: J. Vileišiui, Majorui 
Pov. Žadeikiui ir kun. J. Žiliui. 
Iškilmėse dalyvavo lietuvių ir žy
mių amerikonų, miesto majoro 
atstovas adv. C. J. Benkoski, ku
ris miesto vardu sveikino Lietuvos 
Misiją, antras adv. George S. Me- 
yers Ohio. valstijos atstovas, tre
čias prof. R. Moley, kuris lietu
viams daug ką yra gero padaręs 
jis parašė anglų kalboje knygą a- 
pie Clevelando lietuvių veikimą, 
p-lė A. P. Gannett, kuri taipgi 
daug pasidarbavus dėl lietuvių.

Dainavo prof. Ber. Landina, 
savo puikiu balsu žavėjo klausy
tojus, taipgi kalbėjo kun. V. Vil- 
kutaitis ir K Karpavičus.

Dainavo solistė poni S. Grei- 
čienė. Užbaigoje publika sudaina
vo Lietuvos imną.

Vakare, Moose salėj įvyko 
prakalbos, kalbėjo p. J. Vileišis, 
majoras P. Žadeikis, kun. J. Ži
lius, kun. Vilkutaitis; dalyvavo 
L. Vyčių choras, Teat. choras ir 
Lietuvių Tautiš. Benas. Nemažai 
parduota bonų, bet pagal tokio 
skaičiaus publikos reikėjo dau
giau.

Mes Clevelandiečiai turime su- 
justi ir netik pasivyti kitas koloni
jas, bet jas pralenkti bonų išpir
kime. Nelaukime kad kas mus

Balta Rožė.
NEW HAVEN, CONN.

Vasario 15 d. GyVdjb Rožan
čiaus dr-ja surengė puikią vaka
rienę bažnytinėj salėj. Vakarienė 
buvo surengta Bažnyčios naudai, 
kuri iš Visų atžvilgių puikiai nu
sisekė, žmonių 'prisirinko gana 
daug. Reikia paminėti, kad mu
sų mieste randasi gerų gaspadinių 
Jos moka skanius valgius paga
minti.

Valgant vakarienę nepamiršta 
ir apie Lietuvą. Kleb. kun. V. P. 
Karkauskas užsiminė apie Lietu
vos vargus ir apie LRK ir pers- Į 
tat ė kalbėti Oną Alf, kuri ragino Į

AKRON, OHIO.
Vasario 15 d. mirė A. A. Ona 

Petrauskienė, jauna moteris, tris 
, / i dienas sirgo. Velionė prigulėjo

v,lnu per vis, laik,. kurio, tiek ie Stanislovo dr-jos ir prie 
re»k>a musų kolonijoj kaip lasas :SLKKA 178 k Laidotuv?s 
jurose. Dėlto skvnus vra pn-LJ , . . .Ibuvo iškilmingos, minėtu dr-jų
verstas suaukotus pinigus vartoti* 
pirkimui vilnų ir kitų reikalingų 
dalykų, kad būt galima kožną 
vakarą užlaikyti darbininkes.

Vienturtė.

WATERBURY, CONN.
L.D.S. 5 kp. laikė mėnesinį su

sirinkimą, tarp kitko buvo Įneš
ta paskirti iš kp. kasos dėl Krikš. 
Demokratų Partijos Lietuvoj'. Pa
skirta iš L.D.S. kasos 20 dol. Po 
to buvo tam tikslui padaryta ko- 
lekta ir surinkta $16.35. Viso 
$36.35.

L.D.S. kp. gerai gyvuoja ir jau 
nekartą yra pasižymėjusi aukoms 
naudingiems dalykams. Nenuleis 
rankų ir ant toliaus.

B. P. Š.

GARDNER, MASS.
Vasario 23 d. įvyko didelės 

prakalbos paminėjimui dviejų me
tu Lietuvos Neprigulmvbės. Pra
kalbos buvo Millers Opera House 
salėj. Pirmas kalbėtojas buvo ir 
Worcester, Mass. kun. J. Jakaitis, 
lietuvių parap. klebonas. Jisai sa
vo turiningoj kalboj daug gero 
pasakė ir plačiai nupiešė dabartin. 
Lietuvos padėjimą.

Antras kalbėtojas buvo Nelso
nas Beaudet, miesto gaspadorius. 
Jisai savo kalboje prisiminė apie 
Washingtoną ir jo nuveiktus dar
bus. Pagyrė Lietuvos kovą už ne- 
prigulmybę.

Po prakalbų buvo susirinkmas, 
kuris išnešė sekančią rezoliuciją:

Kadangi Lietuva iš senų laikų 
buvusi nepriklausoma valstybė, 
jos gyventojai skiriasi nuo slavų 
ir teutonų, turinti savo kalbą, li
teratūrą ir niekados neatsisakė 
nuo teisių būti neprigulminga.

Kadangi Lietuvos žmonės per 
savo Tarybą 16 vasario 1918 me
tais paskelbė pasauliui Lietuvos 
nepriklausomybę ir per tuos du 
metu pajėgė apsiginti nuo ją puo
lančių priešų: rusų, lenkų ir vo
kiečių.

Kadangi Lietuvos dabartinė 
valdžia jTa įsteigta teisingumo pa
matais, sulyg pakeltų Suv. Valst. 
prez. Wilsono 14 punkų, išreikš
tų tautų apsisprendimo principuo
se. , .

Nutarta, kad mes lietuviai A- 
merikos piliečiai prašome Suv. Vai. ■ 
prezidento ir Valstybės Sekreto-

S.L.R.K.A. 178 kp. 
ibuvo iškilmingos, 
į nariai gražiai patarnavo prie pa
laidojimo, vietinis kleb. kun. Ja- 

įnušas pasakė tam pritaikintą pa
mokslą.

Nesenai čia atvažiavo iš Scran- 
ton, Pa. S. Bučiunas, kuris padir
bęs kelias dienas susirgo Influenza 
ir mirė. Velionis pragyvenęs 15 
metų Amerikoj, bet nepriklausė 
nei prie jokios dr-jos. Nors buvo 
vedęs, bet moteris ir vaikai- li
kę Scranton, Pa. neatvyko ant 
laidotuvių ir vietos lietuviai suko- 
lektavo jo palaidojimui o klebonas 
taipgi viską veltui padarė.

Šitas atsitikimas lai būna pa
mokinimu tiems, kurie niekur 
nepriguli, o nelaukdami ilgiau 
rašytusi prie S.L.R.K.A. arba kitų 
-katalikiškų pašelpinių dr-jų, ku
rios teikia pašelpą ligoje ir mirusį 
palaidoja.

Maudis.

Franci jos valdžia padavė 
parlamentui svarstyti suma
nymą atnaujinti diplomati
nius ryšius su Vatikanu.

Kovo 20 d. Rotterdame 
bus veikiančiojo komiteto 
antroj a Internacionalo susi
rinkimas.
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Paskutinė Proga Pirkti
■*' ” .>'•,« t- -r . or< »r o

Lietuvių Prekybos Bendroves
- ’ rr -adus ot”r .'r ' ” H

ŠERUS PO $8.00 
į Honet’ IoP brtfob gAf’Vf'.

Bendrove yra nutarusi baigti pardavinėti pirmąjį 50,000 Šerų po $5.00. 
Kada 50,000 šėrų bus išparduota tada kiti likusieji šėrai bus pardavinėjami 
po $6.00. '

Kadangi jau 44,251 šėrų yra‘išparduota, tai lieka pardavinėti po $5.00 tik
tai 5,749 šėrai. Todėl kurie dar norite šėrų pasipirkti po senąja kaina, tai pir
kite dabar.

Siųskite čekius, money orderius ar pinigus registruotuose laiškuose ant se
kančio adreso:

414 BROADWAY,
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CAMBRIDGE, MASS.
Kas gali užginčyti, kad lais

vamaniai sandariečiai nėra įfrie- 
šingi Lietuvos valdžiai. Cambrid- 
giui yra susitveręs bendras 14 dr- 
ją komitetas, jo tikslas buvo ir 
yra rinkti aukas Lietuvos valdžiai, 
pardavinėti Bonus ir pagelbėti 
Lietuvos valdžiai

Bet laisvamaniai sandariečiai 
tam darbui priešingi, nes ne jie 
jame ponai, tai visokiais budais 
nori pakenkti komitetu veikimui 
ir sykiu Lietuvos valdžiai. Kaip 
tai per vienas prakalbas pasielgė 
sandariečiai p.p. Bartkevičius su 
Sidabru, jau buvo apie tai rašy
ta. Už tokį pasielgimą dr-ją ko
mitetas savo susirinkime šiuodu 
begėdžiu prikalė prie gėdos stul
po ir privertė atsiprašyti komiteto 
ir gerb. kun. Pr. Juškaičio. Ir 
nuo to laiko p. B. daugiau kojos 
nekelia į komitetą, trs. ■ t

Dabar griebtasi kitokią būdą. 
Sutvėrė kokį tai pilieeiij kliubą. 
Šio kliubo tikslas nebuvo visiems 
žinomas, tai vienas kitas iš kata- 
liką prisirašė. Vasario 29 d. Bart
kaus politika ir kliubo tikslas išė
jo cikšten, nes viešai pasirorė. 
Kliubo vardu surengė prakalbas 
Y. M. C. A. name ir pakvietė kal
bėti Maikio tėvą Micbelsoną. Vie
ton kalbėti apie kliubą. visą savo 
nešvarumą išliejo ant Lietuvos val
džias, niekino ją kaip tik išmanė 
taipgi ir tuos, kurie perka Lietu
vos bonus. Sakydamas, kad Sme
tonom ' aidžia tik šiandien, o ry
toj Smetona jau bus pakartas, ju- 
są bonai žlugs ir 1.1. Tai matote 
kaip Bart., sandariečiai ir kliu- 
bas atsineša kas link Lietuvos Pa
skolos Boną pardavinėjimo ir Lie
tuvos valdžios.

10. Tarpe Telšių ir Šiaulių 
per Kurtavėnus; du tre
kai.

11. Tarpe Veviržėnų ir .Kon- 
stantinavo; vienas tre
kas. -

12. Tarpe Kretingos ir Plun
gės; vienas trokas.

Lietuvos transportaciją ir 
komunikaciją gerinti yra vie
nas- svarbiausių dalykų. Gi 
kadangi Lietuvoje stoka ark
lių, tai Lietuvą reikia “auto- 
molizuoti”. Dabar laiškai, lai
kraščiai ir kitokie siuntiniai 
negali greitai,būt išvežiojami 
po Lietuvą. Lietuvių Preky
bos Bendrovė prisidės prie pa
gerinimo ir pagreitinimo susi- 
nešimų.

L D. S. REIKALAI. z

u

Juozukas.

WORCESTER, MASS.

Ateinančią seredą, kovo 17 
d. 8 vai. vakare pobažnytinė- 
je salėje bus L. D. vietinės 
kuopos susirinkimas, kurs dėl 
buvusių misijų pereitą savai
tę negalėjo įvykti. Visi nariai 
privalo susirinkti.

KĄ DARYSIME?

Pirm.

PASKIRTAS ORGANIZA
TORIUMI.

Mikolas A. Norkūnas, arki- 
tektas ir žymus lietuvių veikė
jas iš Lawrence, Mass. Lietu- 
vių Prekybos Board Direkto
rių susirinkime, laikytame ko
vo 8 d. paskirtas generaliu or
ganizatoriumi Lietuvių Preky
bos Bendrovės.

Italijoj laukiama permai
nų ministerių kabineto. Ja
me bus padidintas skaičius 
katalikų ministerių.

Čeko-Slovakija Amerike 
pirko 300.000 rišulių bovel- 
nos. Ji bus suverpta ir su
austa Čekijoj.

YPATINGI DVYNIAI.

New York. — Moterei 
Louis Ousset gimė dvyniai 
sūnus ir duktė. Sūnus svė
rė tik tris čvertis svaro ir 
tuoj mirė. Duktė svėrė arti 
svaro ir gyvena. Per 16 die
nų pasunkėjo ant pusės sva
ro.

PIRMAS PERSISKYRI
MAS.

Be abejonės Lietuvos lietu
viai ir Amerikos lietuviai ir jų 
visokios biznio įstaigos pie
nuoja apie tai, ką pradės veik
ti Lietuvoje. Kad to paties 
darbo neimtus dveji ar dau
giau, tai pravartu išanksto 
pasiskelbti. Lietuvių Preky
bos Bendrovė atsižvelgdama į 
Lietuvos sunkų susisiekimą, 
yra užmaniusi pagerinti Lietu
voje transportacijos sistemą. 
Su tuo tikslu balandžio 8 d., 
1920 m. išvažiuos Lietuvon 
Bendrovės prezidentas Jonas 
J. Romanas.

Keliaus per Daniją, kur at
likęs Bendrovės reikalus va
žiuos Kaunan. Tenai susitaręs 
su savo vietiniu atstovu ir Lie
tuvos valdžia Romanas tuojaus 
susinės su Anglijoj esančia 
Fordo kompanija. Su ja jau 
padaryta sutartys ir bus gau
ta tuojaus 20 trokų. Tie tro
kai bus tuojau gabenami Lie
tuvon ir sulyg dabartinių pla
nų bus atidaryta linijos tarpe 
sekančių vietų:—

1.

- X

Italijos įstatymuose nėra 
leidimo persiskirti. Bet Fiu- 
mės mieste teismas, remda
mosi Austrijos įstatymais 
davė persiskyrimą. Tai I- 
talijos karalius jį patvirti
no.

/

Atsiminkite

NEUŽMIRŠKITE.

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

Pasižadėjusieji nevilkin- 
kite įmokėjimo.

Tarpe Suvalkų ir Kauno 
per Mariampolę ir Kalva
riją. Ant tos linijos bus 
pastatyti du trokai.
Tarpe Mariampolės ir 
Kybartų per Vilkaviškį; 
vienas trokas.
Tarpe Kybartų ir Šakių 
per Naumiestį ir Sintau
tus. Vasaros laiku linija 
bus pratęsta nuo Šakių 
iki Gelgudiškės; vienas 
trokas.
Tarpe Kauno ir Vilkmer
gės per Janavą; du tro
kai.

5. Tarpe Šiaulių ir Tauragės
per Kelmę ik Skaudvilę; 
du trokai. . j

6. Tarpe Kelmės ir Gelgu- 
diškių per Raseinius; vie
nas trokas.
Tarpe Raseinių ir Vilki
jos per Eriogaią; vienas 
trokas.
Tarpe Eriogalos ir Kė
dainių; vienas trokas.

■

2.

3.

4.

7.

8.

9.

L.D.S. N. A Apskričio Valdy
bos adresai:
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St. 
Norwood, Mass. 

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 
' 1 Grimes St.

. So. Boston, Mass. 
Rašt. — L J. Navickas,

58 Heaton Avė. 
Norwood, Mass. 

Iždin. — M. Abračinakas,
187 Ames St. 

Montello, Mass. 
Kasos glob.: M. Brikaitė,

47 Vale St.
So. Boston, Mass.

J. Kriviutė,
53 Brook St.

Lavrenee, Mass.

VOKIŠKŲ MARKIŲ
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) į 
Lietuvą, gali jų pirkti paa 
Lietuvių Prekybos B

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. BrMNMųf,
So Br-,';.--- M*?*

NAUJI NARIAI PRISIRA
ŠIUSIEJI PRIE L D. S. NUO 

RUGPJŪČIO 1 D. 1919 IKI 
KOVO 1 D. 1920.

1 kp. So. Boston, Mass.
Matrinas Valiulis, 
Petras Matulionis, 
Antanas Bukata, 
V. Žukauskas, 
Jonas Navickas, 
Povilas Žukauskas, 
Antanas Matijošaitis, 
Ignas Mačiulaitis, 
Petras Draugelis, 
Stanislovas Samuolis, 
Stanisl. Stankevičius, 
Jonas Steponaitis, 
Domininkas Zabietonis, 
Juozapas Jumantas,

2 kp. Montello, Mass.
Vadas Bakanauskas, 
Ona Ramanauskienė, 
Teofilė Akstinienė, 
Pranciška Kuprienė,

3 kp. Norwood, Mass.
Jonas Červokas, 
Dionizas Dargvainis, 
Klemensas Kašėta, 
Vincas Grudinskas, 
Aleks. Baniškevičius, 
Jonas Kasauckas, 
Mikolas Januškevičius,

4 kp. AthoĮ Mass.
Povilas Navickas, 
Petras Strepckas.

5 kp. Waterbury, Conn.
Justinas Lamsorgis, 
Pranas Karčiauskas, 
Juozapas Rugys, 
Domininkas Navickas, 
Pranas Karpavičius, 
Jonas Kasinskas, 
Pranas Gluodėnis, 
Mikolas Vaičiūnas, 
Jieva Kentienė, 
Juozapas Vaičiūnas, 
Rapolas Nariušis, 
Pranas Stonys, 
P. J. Alekna, 
Liudvikas Vyčas, 
Juozapas Puškus, 
Vladas Babarskis, 
Kazimieras Pertskus, 
Juozapas Bračiulis.

6 kp. Hartford, Conn.
Antanas Jotautas, 
Pranas Kveselis, 
Kun. A. A. Vaškelis, 
Elena Mačiulienė, 
Ona Medonienė, 
Ver. Tamošauskienė, 
Aleksandr. Ambotas,

7 kp. Worcester, Mass.
Juozas Bendoraitis, 
Marijona Kučioniutė, 
P. Sidabrą, 
Kaz. Lakeckas,

8 kp. Cambridge, Mass.
Teofilė Kopūstaitė, 
M. P. Burokaitė, 
Vincas Kaminskas, 
P. M. Dainiutė, 
J. Bartkus, 
Jonas Černauskas,
J. Dalalis, 
B. Grigas, 
Vladas Janeliunas, 
St. Paliukas, 
Adol. Rokiuža, 
Stan. Samuilis, 
Juozapas Šeškas, 
Juozapas Smilgis, 
St. Janga,
B. Venskus,
K. Venskus, 
Ona Danalienė, 
Morta Giedrienė, 
Alex Vosgirdas, 
Adomas Buslevičius, 
Jonas Nievra, 
Stanislovas Zubilis.

9 kp. Ndw York, N. Y.
Domininkas Kašėta, 
Karolis Vaičiūnas, 
Pranas Bačiulis.

10 kp. Brooklyn, N. Y.
Juozapas Kanišauskas, 
M. Gedutienė, 
O. Ančiutė, 
O. Šimeniče, 
B. Blažis, 
M. Mikalonis, 
J. Jakaitis,
S. Bivainis,
T. Žemaitis, 
E. Vertelienė.

12 kp. Brooklyn, N. Y.
< - T. Klimašauskienė, 

j. Raudiakiutė, 
J. Zdanaitis.

13 kp. Philadelphia, Pa
Mhrijona Baublaitė, 
Emilija Katilaitė, 
Petras Kariūnas, 

V Balčiūnas,
Vincas Varvuolis, 
Pranas Valickas, 

a vvzs r* sSįį. nrani 1&-
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Drama 4-rių aktų 5-kių Paveikslų
ŠIS ISTORIŠKAS VEIKALAS IŠ GYVENIMO MŪSŲ IŠGANYTO

JAUS V. JĖZAUS YRA STATOMAS SO. BOSTONE, GABIAUSIŲ VEIKĖ
JŲ SUSISPIETUSIŲ PRIE L. D. S. 1 Kp. ir A. L. P. B. S. 49 Kp. 

SUBATOJE, KOVO-MARCH 20 d., 1920

Pranas Valiukas, 
Jonas Kilikevičia, 
Kazimieras Vilius, 
Aleksandr. Danauskas, 
Pranas Jazdauskas, 
Juozapas Šaulys, 
Antanas Genys, 
Elzbieta Janušiunienė, 
Julijona Poškienė, 

* Antanas Bistus.
14 kp. Newark, N. J. .

K. Vaicekauskas, 
Vincas Damovodas.

15 kp. Kearney, N. J.
Juozas Bardzilauskas, 
Jonas Juozapavičius.

16 kp. Elizabeth, N. J.
Juozas Rasimavičius, 
Jurgis Vairia, 
Juozas Naujalis, 
Prana^ Bakanauskas, 
Juozas Ruzgą, 
Kazys Barisas, 
Jonas Biekša, 
Andrius Bernatonis, 
Pranas Savickas, 
Andrius Kirvelevičius, 
Pranas Rėklaitis, 
Kazys Gražulevičius, 
Antanas Klebausas, 
C. Zabeta, 
Petras Tamošauskas, 
Antanas Zablackis, 
Stanislovas Aika, 
Jonas Kūgis, 
Antanas Morkus, 
J. Malaskevičius 
Feliksas Naujalis 
Juozapas Linkevičius, 
M. Gaina, 
M. Baronas.

18 kp. Paterson, N. J. 
Juozapas Žilius, 
Anelė Vainiutė, 
Petronė Zdanaitė, 
Uršulė Strimaičiutė, 
Marijona Obelevičiutė, 
Leonardas Bukis, 
Vincas Rutkaitis, 
Bronius Baublis, 
Stasys Kalanta, 
Juozas Sčervinski.

20 kp. Chicago, UI.
Pranas Paliulis, 
Vinc. F. Dovidaitis, 
Pranas Kišonas.

22 kp. Brighton, Mass.
Emilija Prailgauskienė, 
Barbora Vasarienė, 
Petras Jocius, 
Juozas Bucevičius, 
Adolfina Loh, 
Juozas Ciauskas, 
Kazys Bingelis, 
Konst. Sangavičius, 
Mikolas Zablackas, 
Leonas Stoškus, 
Eleonor. Belekevičienė, 
Petras Rindeikis.

25 kp. Chicago, HL
Stanislovas Jucevičius.

26 kp. Rumford, Me.
Mar. Gudinavičienė.

27 kp. Kingston, Pa.
Kun. J. V. Inčiura, 
Vincas Varaška.

28 kp. New Haven, Conn.
Bronius Nekrašius, 
Juozas Baranauskas, 
Jurgis Rukšnaitis, 
Zosė Zaičiukė, 
Juozas Švylpa, 
Pranas Rukšnaitis, 
Juozas Masiulis, 
Antanas Žimkus.

29 kp. Chicago, UL
Mikolas Margis, 
Juozas Kailiukaitis, 
Petras K. Gritėnas.

30 kp. Baltimore, Md. 
Petras Plungė, 
Ant Jaučius, 
Kazys Zinkevičius, 
Vincenta Frankienė, 
Juozas Pautienius, 
Jonas Suovilas, 
St Lietuvninkas, 
Mare Šeškiutė, 
Marė Aleksiutė, 
Pijušas Marma. 
Įlydė Park, Mass. 
Ptfv. Plurinavičius,

34 kp. Scranton, Pa.
Antena* Parka, 

„ Adomas Pačėsas, 
Jonas Pajaujis. 
(Bus daugiau)

33 kp.

Suv. Valstijos vedė apie 
apie 100 regulerių karių, 
bet devynios-dešimtadalės 
buvo vedama su indi jonais.

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

RENGĖJAI.

Bažnytinėje Svetainėje,
Ant 5-tos gatvės, So. Boston, Mass

Pradžia 7:30 vai. vakare.
ĮŽANGA PRIEINAMA.

t

Kiekvienas lietuvys bei lietuvaite turėtų šį veikalą pamatyti. 
PRALEIDĘ ŠIĄ PROGĄ — GAILĖSITĖS.

Perstatyme dalyvauja ąpie 65 veikiančių ypatų. Viršminėtas veikalas buvo 
pastatytas tik dviejose kolonijose — visoje Amerikoje. Mes lietuviai tokių veikalų 
mažai turime ir tuos pačius nelabai įstengiame pastatyti, nes prie tokių veikalų 
reikia didelio pasišventimo ir milžiniškų išlaidų jo prirengimui. Mes užtikrinam, 
kad virš pažymėtų kuopų veikėjai šį veikalą pastatys gerai ir atsilankiusieji būsite 
pilnai užganėdinti.

Kaip tik ir laikas pritaikintas tam veikalui.
Širdingai kviečiame visus apylinkės ir vietos lietuvius ir lietuvaites koskait- 

lingiausia ateiti arba atvažiuoti.
X

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B.

Fin. Rašt. — M. Brikaitė,
47 Vale St., S. B. 

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį kl kvieno

NAUJA KRAUTUVĖ.
Sioittla dienom ia drauctm A. Naw» 

Jokaltis atidarė naują krautuvę po No* 
208 W. Fifth St. So. Boeton.

Vlaų praAome uMti. Mes patarnaut 
alma taip kntp bus pHlma gvriauaia.

UiaatyniM prtetatrahne ant Ketai 
▼feno pareikalavime.
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VIETINĖS ŽINIOS.
PRIIMA.

Panedėlio rytą, kovo 15 d. 
mes patelefonavome į Bos
tono paštą ar jau gavo iš 
Washingtono instrukcijas 
priiminėti pakietus į Lietu
vą. Atsakė, kad taip. Bet 
apdrausti (inšiūrinti) nega
lima. Priima pakietus tik 
iki 22 svanj ir mokėti reikės 
po 12c. nuo svaro. Pašte rei
kės išpildyti taip vadinama 
“customs declaration”, tai 
yra surašyti kas pakiete y- 
ra. Kadangi “Darbinin
kas” turi pašto skyrių, tai 
vietiniai su savo siuntiniais 
gali eiti “Darbininkan”.

Dabar tad atsidaro nau
jas kelias prigelbėti saviš
kius Lietuvoje ir juomi visi 
privalo naudotis.

Kaip ant laiškų, tai taip 
ir ant pakietų rūpinkitės 
aiškiai užrašyti adresą, ypač 
aiškiai ir teisingai parašyti 
LITHUANIA.

LAIKRAŠČIAI IŠ LIE
TUVOS.

Pereitos savaitės pabai
goje atėjo “Talkos” num. 
4, “Laisvės” num. 31, 33 ir 
36, “Darbininko” num. 11. 
Panedėlio rytą atėjo “Lais
vės” num. 38 ir “Darbinin
ko” num. 12.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

Paieškau brolio Stanislovo ir 
sesers Stefanijos Merzijavskių. 
Girdėjau, kad sesuo ištekėjus, po 
vyru pavardės nežinau. Gyvena 
Campello, Mass. 25 Green PI. 
Paeina Švėkšnos parap. Jurkašio 
sodos. Jie patys ar kas kitas su
teiks man žinią apie juos gaus do
vaną.
Kazimieras Juškevičius (brolis) 

3208 Auburn Avė.
Chicago, UI.

Paieškau savo pusbrolio Jono 
Slesoraičio. Paeina iš Lietuvos 
Suvalkų rėd., Marijampolės pįr. 
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.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J£ 
; ZIAUB.HMOS VALDYBOS 

ADRESAI.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖS 

šėrininkų gyvenančių So. 
Bostone ir artimesniose ko
lonijose susirinkimas bus u- 
taminke, kovo 16 d. 7:30 v. 
vakare Šv. Petro Bažnyti
nėje Salėje ant Penktos gat
vės S o. Bostone.

Į ta susirinkimą kviečia- 
me koskaitlingiausia ateiti.

L. P. B-vės Vedėjas
J. J. Romanas.

PASISEKĖ.
Pereitą savaitę auksinų kai

nos pradėjo smarkiai kilti. 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
vedėjai, nujausdami, kad kai
nos žymiai pakils, markių pir
ko, kada kainos vos tik pra
dėjo kilti, du milijonu ir pu
sę.

Ant rytojaus, kada čekis už 
auksinus (markes) buvo nu
neštas į banką, tada bankie- 
riai pradėjo patarti Bendro
vei parduoti savo auksinus 
jiems atgal. Mat per vieną 
dieną kursas ant auksinų paki
lo net 43 centus ant kiekvieno 
šimto. Nors bankas siūlė 
Bendrovei septynis tūkstan
čius keturis šimtus dolerių 
daugiau, negu diena atgal 
Bendrovė buvo mokėjusi, bet 
Bendrovė atsisakė bankai par
duoti, nes ji nori pardavinėti 
auksinus žmonėms pagal seną
jį kursą nors kursas ir žymiai 
pakilo.

L. D. S. Naujosios AngL Ap
skričio Išvažiavimo Komisijos 
posėdis bus seredoj, kovo 17 
d. “Darbininko” ofise. Bosto- 
niškiai ir iš toliaus, kurie galė
sit, malonėkit susirinkti tą va
karą, nes laikas pradėti dar
bą.

J. Steponaitis.

“DARBININKO” spaustu
vėj tuoj reikalingi INTER- 
TYPERIS (raidžių rinkėjas), 
RANKINIS ZECERIS ir ant 
mašinų LEIDĖJAS. Atsišau
kite tuojaus. Darbas 44 vai. 
savaitėje.

“Darbininko” Admin.

Paieškau savo sesers Julionos 
Chamovv, po vyru Sartciawič. 
Ji kalba: lietuviškai, angliškai, 
vokiškai, ruskai, latviškai ir len
kiškai. Taipgi paieškau jos vai
kų, sunaus Stasio 14 metų ir du
kters Adelės 15 metų. Jie atva
žiavo Amerikon 9-tais metais į 
Philadelphia, Pa. paskui į Hart
ford, Conn. Dabar nežinau kur 
jie yra. Kas apie juos žinot mel
džiu man pranešti už ką busiu la
bai dėkingas.
Mr. St. Charnovv,

Bos 63,
Walingford, Conn.

Antanas Chiepliauskis paieškau 
savo brolių Juozapo ir Mateušo 
Chiepliauskų. Kauno rėd. Rasei
nių apskr. Viduklės valse. 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.

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

Antrašas:
Kaunas, Elektro-Technikos batai., 

Karininkui Petrušauskui, 
(dėl Girniaus) 

LITHUANIA.

PRAPLIURPO .
“Nuterioti draugai” su sa

vo juris-konsultu priešakyje, 
keleivininkai, sandariečiai, ne- 
zaležninkai ir kitokie gaivalai 
išsijuosę šmeižė Tautos Fondą, 
dergė katalikų veikėjus nuo es
tradų ir kitokiais būdais, ir 
ypač įsikando “klerikalų ben
drovę”. Matydami, kad pa
skalas leisdami ir kitaip šmeiž
dami nieko nepeš, tai “Kelei
vis” atidarė savo špaltas 
pliurpalams apie “klerikalų 
bendrovę”. Leidžia paskalą, 
būk vienas baksas pavogtas, 
kiti pūva senojo pašto skiepe. 
Kas baksus siuntė, gavo kvi
tas. Jei siuntėjas nori įsiti
kinti ar jo baksas pūva skie
pe, tegu paima savo kvitą ir 
nueina tan sklepan — bus jin 
įleistas ir įsitikins, kad ten y- 
ra baksai knygų ir keli pasta
ruoju laiku priimti pasiųsti 
Lietuvon. Kurie siuntė prieš 
lapkr. 1, 1919, tai jų baksai 
jau Lietuvoje.

“Nuterioti draugai” su sa
vo juris-konsultu ir “Kelei
vis” tenesirūpina apie baksus 
per “klerikalų bendrovę” sių
stus. Teišduoda atskai tą ‘ ‘ nu- 
teriotas komitetas”. Tai bu
vo visuomeniškas darbas. O 
ką apie socijalistų fondą? Kur 
jo atskaitos? Apie “nuterio- 
tų draugų komiteto” iždą ir 
Šelpimo fondą visuomenė turi 
žinoti.

“ŽYDŲ KARALIAUS” re
peticija bus šiandie, 15 d. kovo, 
7:30 vai. vakare. Visi akto
riai malonėkite būtinai ateiti. 
Lošimas bus subatoje, 20 d. 
kovo. Priisrengkime gerai.

Komisija.

SUBATOJE, 20 d. kovo bus 
statomas tikėjimiškas veikalas 
“ŽYDŲ KARALIUS”, drama 
4 aktų, 5 paveikslų. Šis vei
kalas išverstas gabaus mūsų 
literato Jono Širvinto. Kiek
vienas lietuvys bei lietuvaitė 
turėtų pamatyti. Perstatoma 
mūsų Išganyojaus V. Jėzaus 
gyvenimas. Bus Bažnytinėje 
salėje ant Penktos gatvės, So. 
Boston. Tikietus galite gauti 
išanksto “Darbininko” admi
nistracijoje ir pas narius L. D. 
S. 1 kp. ir A. L. P. B. 49 kp.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas,
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Zarkauskas,

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St.,

Charlestoyvn, 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.

Reikalingi pardavėjai ir žmo
nės, kurie liko nuskriausti per 
Bostono lietuvį laikrodininką.

Aš jį traukiu į teismą už mano 
laikrodžio pasisavinimą.

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

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

110 Willow St., 
Cambridge, Mass.

Paieškau savo sunaus Petro 
Eimanto. Jis gyvena Amerike. 
Jau ilgas laikas kaip nieko negir
džiu nuo jo ir nežinau ar gyvas 
ar miręs. Jis pats ar kas apie, 
jį žinot meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu: 
Valšeius ir pasta Naumiesčio,

Meškines kaimo,
Antanas Eimantas, 

LITHUANIA.

Paieškau savo brolio Prano Mi
liūno ir sesers Viktorijos Miliu- 
niutės - Kailiukaitienės, paeina iš 
Lankupiemi kaimo, Gražiškių par. 
Suvalkų rėd. Seniau gyveno Bel- 
lshill, Škotijoj. Atsiliepti: 
Agota Budienė,

56 Russel Place Park St. 
Mothervvell, Scotland.

Motiejus Mickevičius, kaimo 
Gimunų, Prienii par. Marijampo
lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas:
LITHU ANIA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas 
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

Pirmininkas —
A. Kmitas, 

284 5th St.,
So. Boston, Mass.

Vice-pirm. —
J. Kavalinas,

63 Gold St.,
So. Boston, Mass.

Protokolą Rašt. —
J. Stukas, 

542 6-th St.,
So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St.,
So. Boston, Mass. 

Kasierius —.
S. Čižius,

377 Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Maršalka —
F. Lukoševičius,

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

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

DIRBTUVĖ.

PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO- 
TELIS NEW HORKE.

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori boti nuskrianstu atvykęs New Yorkan, tai tlesiok kreipkis pas 

GEO. J. BART Ašį (J, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų J Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmalnom ir sinnčiam pinigus 1 visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Pampinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namų su 3$ kambariais. Palydime ke

leivius ant laivų ir jtristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvienų, kurte pas mus kreiptasi j musų viršminėtų Agentūrų su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS,
493 -r'-'" New Yotk City.

Paieškau savo brolio Jono Sta- 
kionio, paeina iš Kauno rėd. Pa
nevėžio apskr., Papilių 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.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linkys 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kas 
užsirašys pas mane ‘ ‘ Darbininką, ’ ’ 
gaus dovanų puikų 20 metų ka- 
lendoriij. Visi pas: 
J. F. Margelis

544 Myrtle St.
Grand Rapids, Mich.

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

Box 815,
Collinsville, Conn.

Paieškau savo brolio Zigmanto 
Horodeckio, Kauno rėd. Rasei
nių miesto. Pirmiau gyveno Wa- 
terbury, Conn. bus 2 metai 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.

Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) Šulų kaimo, Bar
tininkų parap. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Škotijoj. At
siliepti ant to adreso: 
Uršulė Pampalienė,

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

Ant pardavimo 3 šeimynų na
mas su 15 kambarių, su naujau
siais intaisymais. Namaš nesenas. 
Kainos prieinamos Pasinaudokit 
gera proga. Prieža Jtis pardavimo 
kad rengiuosi pirkti farmą.

Po num. 16 Winfield St.
So. Boston, Mass.

Parsiduoda 'didelis medinis 
budintas, ant trijų lubų. Da
bar užimtas — apačioj kalvė, 
o viršuje mašinšape. 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
tų miestų, 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 galima išmai
nyti ant namų arba mažesnės 
!armukės.

BIZNIS.
Ceverykų, drabužių ir namų 

rakandų — baldai (furniture) 
krautuvė. Visas ta voras turi 
būti išparduotas į vienų mėnesį, 
nes savininkas išvažiuoja į ki
tų miestų užsiimti išdirbyste 
avalų.

NAMUKAS.
Iš 3 kambarių ir 30 lotų že

mės. Lietuvių apgyventoje vie
toje, netoli nuo dirbtuvių. Tu
ri būti būtinai parduotas, nes 
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 kuogreičiausial, o mes ap
žiūrėję duosime pasiulijimų 
ant pirmo atsiliepimą

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

I Tel. So. Boston 606.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

I

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo yy^****^0** 
Nuo i iki S po plot. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

609W BOADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tai 602 S. B.

Franciška Stankevičiūtė po vy
ru (Jakubauskienė) paieškau savo 
brolių Stankevičių. Pirmiau gy
veno Cleveland, Ohio. Esu labai 
vargingame padėjime, meldžiu 
pagelbos. Antrašas: 
Franciška Jakubauskienė,
Suvalkų rėdybos,
Vilkaviškio apskr.,
Kaupiškių valšč.,
Recunų kaimo, 
LITHUANIA.

Paieškau Martino Veverio ir 
Jurgio Aidukevičiaus abudu Su
vaiką rėd. Turiu svarbių žinių 
iš tėvynės. Meldžiu atsišaukti jie 
patys arba žinantieji už ką busiu 
dėkingas.

Jurgis Kevalaitis,
102 Willov St.

E. Cambridge, Mass.

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St.,
South Boston, Mass.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

i

)

vėlu

Kiekvienas gali siųsti orderį dėl to laikrodė
lio ir gaus priedo gražų Ku-kų laikrodį visai 
dovanai. Vienatinė proga jūsų gyvenime, ku
rių 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 

. laikų gerinus negu kuris kitas laikrodėlis, to- 
dėl jis daugiausia vartojamas profesionalų, 
kunduktorių. inžinierių ir visų tų, kuriems 
reikalingas teisingas laikrodėlis. Jis nedaro 
skirtumo, kokį tik jus galit pirkt. Teisin
ga kaina šio laikrodėlio $18.00, bet mes per 
trumpų laikų parduodam tų laikrodėlį dirbtu
vės kaina, už $9.95. Kiekvienas gali siųsti 
orderį dėl to laikrodėlio ir gaus Ku-kų laik-

visai dovanai. Mes nereikaiaujam iš kalno
Pasiųsk vienų dolerį deposito. Kitus už-

rodį
pinigų.
mokėsi tada, kaip gausi laikrodėlį ir Ku-kų laikro- 

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

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

—siųsk orderį šiandienų.

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

CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

Į prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną ligoms ne* 
į žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
Į matiamą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 

i | ikausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus, galvos suki- 
i Į mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
i ! dykai Atlik tą darbą! 
i! 
i! 
i! 
i!

DAKTARAS
t 678 WASHINGTON St, (arti Boylrton St)
« Ofiso vat: nuo I A M. Iii 8 P. M Nedalomi! nuo 10A

F. J. KALINAUSKAS

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

TeL S. B. 1196-W.

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

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

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

1:30—6 Ir 6:30—9 P. M.
Nedėliomis 1 - 3 P. M.

u

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojas.
495 E. Broadway, S. Boston. | 
Valandos: Nuo 9 Iki U ryto - Į 

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedėliomls 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. raka.

Tel. So. Boaton 270
DR. JOHN MicDONNELL, H. D.

Galima sasikalbtti ir lirtuvirabai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Phona Dicktaaao 3895 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda^

Nue 9 rito iki 5 po pista 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

Neatidėk!
Jeigu įkišto! niekas negelbėjo, ateik 

kai. Tamsta sutaupysi laikų, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
r! ausi o gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėln. Egzaminavimas dykai!

aš sutelksiu patarimus dy- 
panalkinsl kančias. Jeigu 

Jei sergi, pasirūpink ge- 
bet Ttea- 

Netenkite vienuoliktos

i! 
i! 
i! 
i!




