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. ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams $4.08
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadwav, 

South Boston, Mass.

TeL So. Boston 620.

Senoji Valdžia Berlyne
SUGRĮŽO BERJjINAN.
Vokietijos senoji valdžia 

— visi ministeriųi ir prezi
dentas Ebert sugrįžo Berli- 
nan. Jie buvo Stuttgarte. 
Sugrįžo 11 vai. pereitą ne- 
dėlią. Gatvėse pradėta va
lyti barikados ir panaikinta 
karo stovis. Yra viltis, kad 
Berline netrukus įvyks pir
mykštė tvarka ir ministerių 
kabinetas prie to varosi. Bet 
reikės daryti žymių permai
nų. Monarchistų sukilimu 
pasinaudojo antras kraštu- 
tiniųjų sparnas — komunis
tai. Pradėjo suirute nau
dotis ir kaikur paskelbė sa
vo valdžių. Vienas gandas

atėjo būk ir Berline paskel
bę savo valdžią. Dabar E- 
berto valdžiai reikės kovoti 
prieš juos ir kova bus sun
kesnė, negu su monarchis- 
tais.

Pasak gandų, tai tarp 
angliakasių komunistai turį 
daug pritarėjų. .

Dabartiniame ministerių 
kabinete būsią žymių . per
mainų. Legien, Amatinių 
Darbininkų Federacijos, 
pirmininkas, būsiąs premie- 
ru. Noske apsaugos minis- 
teris ir-gi rezignuosiąs. Val
džia žada didesnes pramo
nes ir anglių kasyklas greit 
suvisuomenintu

Kaune svarui duonos 1 
auks. 60 sk., Vilkaviškyje 
tekainuoja 70 sk, Linkuvoj 
50 sk. Kaune sv. sviesto 18 
auksinų, Kalvarijoj 9 
sinai.

Lenkai ilgai pūdę 
niaus kalėjime lietuvį 
Šulcą, dabar paleido.

auk-

Vii-
mz.

Merkinės pa 
nes lenkai piešia h 
Įėjimo, važinė 
mus. Šventadieniais žmones 
važiuojančius i einančius 
bažnyčion apiplė 
do.

'įjos žmo- 
pasigai- 
po kai-

>, nurė-

Vilniuje pasklido gandas, 
kad ten esą daug Lietuvos 
šnipų. Lenkai pradėjo da- 
ryti nežmoniškas kratas lie
tuvių inteligentų buveinėse.

Sausio 28 d. Vilniuje iš
vogta miesto tarybos iždas. 
Paimta 17 milijonų markių. 
3 sargybiniai nukauta.

GAISRAS VIENUOLY
NE.

Wilkes-Barre, Pa. — Mie- 
laširdystės Seserų vienuoly
nas visai sudegė ir labai ap
degė 5 vienuolės. Ugnis 
prasidėjo skiepe ir labai 
smarkiai varėsi augštyn, 
kad seserys, būdamos ant 
aukštųjų lubų negalėjo tre- 
pai& nulipti..
šaus buvo telefonas ir pa
šaukta gaisrininkai, kurie 
jas apdegusias išgelbėjo. 
Nelaimė įvyko dienų. Na
mai buvo verti $150.000. Be 
to daug sudegė brangių pa
veikslų, muzikalių instru
mentų ir kitokių dailės vei
kalų.

PRASIDEDA DERY
BOS.

WasJiington. — Geležin
kelių kompanijos ir geležin- 
keliij darbininkų atstovai 
pradėjo derybas apie algas. 
Darbininkų atstovai repre
zentuoja 1.850.000. Darbi
ninkai reikalauja algų pa- 

tasj^akgJL 
mas per metus kompani
joms atseis $1.100.000.000. 
Iki rugsėjo 1 d. ta konferen
cija turi • būti pabaigta. 
Kompanijos sako, , kad jei 
reikės kelti darbininkų al
gas, tai reikėsią kelti kainas 
pasažieriams ir pergabena
moms prekėms.

Vas. 16 d. Kaune apvaik
ščiojant dviejų metų Lietu
vos neprigulmybes paskelbi
mo sukaktuves dalyvavo iš 
svetimtaučių žydai, 
čiai. rusai, latviai; 
tik “brolių” lenkiu

vokie- 
nebuvo

į

Vas. 28 d. Kaune 
kinta apgulos-stovis.

Št^ėfim'o ministerijos kny
gynas Kaune išduoda kny
gas namo skaityti.

panai-

PASKELBĖ.
Lenkijos valdžia paskelb- 

dino taikos išlygas su Rusi
ja. Stovi už tai, kad rube- 
žiai jos būtų tokie, kaip kad 
buvo 1772 m., kad Rusija 
atmokėtų karo nuostolius.

SUSIORGANIZAVO.

Kanadoj Quebeco provin
cijoj susiorganizavo farme- 
riai katalikai.

NUSTOJO UŽPULDI
NĖTI.

Bolševikų vyriausybė pa
skelbė, kad sulaikanti ata
kas prieš Finlandiją.

NUĖMĖ JODOMIEMS 
i PAVEIKSLAMS.

Pereitų nedėlių per pen
kias minutas prez. Wilson 
buvo fotografuojamas judo- 
miems paveikslams. Jis po 
ligos atsitaisė, bet išrodo 
blogesnis, negu buvo prieš 
ligą.

GREIT BUS SUORGA-
' NIZUOTA.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacije. skelbia, 
jog iki kovo 22 visose valsti
jose bus suorganizuoti ko
mitetai kampanijai sumušti 
darbininkų priešus ir 'iš
rinkti darbininkų prietelius 
į kongresų, legislatūras ir 
tt.

DEMONSTRACIJA.

Oruroj, Bolivijoj buvo 
didelės demonstracijos prieš 
Peru. Tų dviejų respubli
kų santikiai, intempti.

APRŪPINKITE SAVIŠKIUS LIETUVOJE 
LAIKRAŠČIAIS IR KNYGOMIS.

Vilniuje nedarbas. Bran
genybė begalinė. Juodos 
duonos svaras 5 TubL, bal
tos 15 rb., lašinių svaras 35 
rb., batai 900 riib., pieno 
kvorta* 10 rub. Lenkai vis
ką išveža. Dėl bado žmonės 
serga šiltinėmis ir kitokio
mis ligomis. į

_____  < I

Punsko parapijoj lenkų 
legioninkai gaudd lietuvių 
jaunikaičius ir stato savo 
kariuomenėn. Legionininkai 
būriais valkiojasi ■ naktimis, 
šaudo, gazdina žmones, plė
šia valgomuosius daiktus ir 
kitokį turtą. Suimtą asme
nį liepia išsipirkti.

Vas. 25 Kaunan atvyko 
latvių delegacija > tartis dėl 
sienos nustatymo.

r - - ■
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Darbininkų apsaugojimo 
reikalu:

Apsaugojimui darbininkų 
nuo išnaudojimo reikalaujame
1) kad valdžia išleistų visokių 
profesijų apmokėjimo uz dar
bą minimumą, dvarų gi dar
bininkams darbo dienos mak
simumą, taikantis L. Darbo 
Federacijos nusistatymo, 2) 
kad būtų įvestas priverstinas 
darbininkų apdraudimas ilgo
je, senatvėje, nelaiminguos 
atsitikimuos, 3) kad būtų į- 
vesta dvaruose ir kitose darbo 
įstaigose įstatymo keliu dar
bininkų komitetai apsaugoji
mui darbininkų nuo išnaudoji
mo ir gynymui ekonominių ir 
pilietiių reikalų,

Pragyvenimo reikalu.
Kadangi dėl degtindarystės 

ir spekuliacijos javų kainos 
darbininkams pasidarė nepri
einamos ir badas žiūri jiems į 
akis, susivažiavimas reikalau
ja: 1) kad valdžia sulaikytų 
spekuliaciją ir degtindarystę,
2) kad darbininkai galėtų gau
ti reikalingos pragyvenimui 
duonos iš valdžios įstaigų re
kvizicijos kainomis, 3) kad 
tarnaujančiųjų kariuomenėje 
ar žuvusiij darbininkų šeimy
nos, negalinčios savęs aprū
pinti, būtij valdžios aprūpina
mos maistu, butu ir kuru., 4) 
kad dvarai būtų užsėjami ir 
kad vyriausybė nedaleistų

u

GAL PRITRŪKTI PO
PIEROS.

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ.

KAINA 4 CENTAI.

TĖMYKITE VISI.

Šviežienos iš Lietuvos.

mokyk-

■■■

APIE LIETUVOS ŽEMĖS 
BANKĄ.

Lietuvos Žemės Bankas bu
vo Amerikoje organizuojamas 
kun. J. Žiliaus. Jam vykstant 
Europon, buvo viskas suvesta, 
ir paimtas Public accountant 
peržiūrėjimui stovio.

Kun. J. Žilius nuvykęs Kau
nan išdėstė visą projektą mi
nisterių kabinetui ir ministe- 
rių kabinetas pats jau išdirbo 
to banko statutą ir jį užtvirti
no.

Sulyg to Žemės Banko sta
tuto, tas bankas sudaromas iš 
pamatinio kapitalo 10 milijo
nų auksinų, kurių iki pusės į- 
neša Lietuvos valdžia, o kitą

pusę žmonės, akcionienai Že
mės Banką valdys direktoriai, 
kurių vieną pusę skirs Lietu
vos valdžia, o kitą pusę rinks 
akcionieriai.

Bet kadangi veik visi akėto - 
nieriai yra Amerikoje, tai ga
lutinis susitarimas perkeltas 
New Yorkan Čion yra akcio- 
nierių išrinkti direktoriai, gi 
valdžios pusę ingalioti atsto
vauti p. J. Vileišis ir Majoras 
P. Žadeikis.

Dabar jau įvyko pora susi
rinkimų ir pinigai perkeliami 
Lietuvon. Smulkmenas ir to
limesnį Žemės Banko reikalų 
bėgį pranešime vėliau.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras.

I

“Laisvės” num. 49 A. 
Jakštas nurodo, jog Lieta- 
voje gali pritrūkti popie
ros. Mat Lietuva dabar 
visiškai priklauso nuo vo
kiečių popieros žvilgsniu. O 
Vokietijos popieros dirbtu
vės atsisako pardavinėti po- 
pierą valdžios nuskirta kai
na. Lietuva gal visai nei už 
"pinigus' -popieros' negauti. 
A. Jakštas šamano, kad da
rant sutartis su Anglija rei
kia išsiderėti, kad anglai j- 
steigtų Lietuvoje popieros 
fabriką.

Tik ką atėjo iš Kauno 
Kariškių Kalendorių” 

1920 metams platinimui 
tarp amerikiečių. Puikus 
leidinys. Turi smagių, in- 
domių ir naudingų skaity
mų, eilių, apysakaičių, a- 
pie Lietuvos kariuomenės į- 
sisteigimą ir veikimą, apie 
Lietuvos Valstybė^ 'MkūrF- 
mą ir tt. Kaina tik 50c. Sku
bėkite išpirkti, kad pinigus 
galėtume tuoj pasiųsti Lie
tuvon “Kariškių Žodžiui”, 
kur pinigai be galo reikalin
gi- \

Išsirašydami Kalendorių, 
kartu išsirašykite laikraš
čių iš Lietuvos. Atsiųskite 
dolarinę, o gausite “Kariš
kių Kalendorių’ ir 8-10 ekz.

■e va- -darbininkų pašalinimą dėl as
meninių priekabių, 5) kad be
darbės prašalinimui vyriausy
bė rengtų viešus darbus ir 
svarbiausia, kad darbinin
kams būtų duodama žemė ir 
padedama jiems įsikurti ūkis. 
Darbininkų švietimos reikalu: 

Susivažiavimas reikalauja, 
kad dvaruose būtų įsteigtos 
mokyklos, prie kurių būtų pri
skirtos trys dešimtinės žemės, 
o valdžia apmokėtų mokyto
jams algas.

Susivažiavimas išreiškė kar
što noro prisidėti prie L. Dar
bo Federacijos, tikėdamos iš 
jos energingo darbininkų rei
kalų atstovavimo.

Bielskus.

Vilai
goną, kuriuo norėta vežti 
knygų į Kauną. Lenkų vy
riausybė davė kitą vagoną ir 
lietuviai juo atvažiavo 
Vilniaus Kaunan.

. ■

' Vilkaviškio milicininkas 
parubežyje sugavo Smukli
ninką, gabenantį į Vokieti
ją be leidimo prekių vertės 
50.000. Prekės, vežimas ir 
arkliai konfiskuoti. Sulyg 
įstatymo milicininkas treč
dalį lobio gaus, o kitu du 
trečdaliu labdarybės reika
lams.

Švietimo ministerijos kny
gynas Kaune išduoda kny
gas namo skaityti.

Vas. 26 Kaunan atvyko 
Lietuvos pasiuntinis Berli- 
ne Dr. Purickis.

Lietuvių pasiuntinybė 
Rygoje aiškino latviam^ va
sario 16 dienos tikrąją reik
šmę. Latviai manę, kad 
tą dieną lietuviai švenčių 
kaizerio šventę.

Kaune įsisteigė lietuvių 
inteligentų kliubas. Jo iškil
mingas atidarymas buvo 
vas. 7 d. Svečių buvo į 200. 
Kliubo buveinė Metropoly
je. Atidaryme dalyvavo ir 
alijantų vietininkai. Inteli
gentai ir darbuotojai įvai
rių pakraipų renkasi pasi
šnekučiuoti, papolitikuoti.

Daugų valsč, Alytaus 
apskr. Čižūnų kaiman atsi
beldė lenkų legioninkai plėš
ti maisto daigtų pas Vincą 
Kairį. Kairienė pasiprie
šindama nuvertė lenką nuo 
kopėčios. Lenkai visą šei
myną sumušė ir buvo be- 
areštuoją. Atsipirko 600
nb. Valgomuosius daiktus vedimą ir baustų neapsėt

• v 
is

RASEINIŲ DARBININKŲ 
SUSIVAŽIAVIMAS.

Vasario 1 d. įvyko Raseinių 
aps. darbininkų susivažiavi
mas. Dalyvavo atstovai iš sky
rių: Betygalos, Šidlavos, Kel
mės, Nemakščių, Viduklės, 
Raseinių, Girkalnio, Kražių ir 
Tytuvėnų — viso 44 atstovai 
ir apie 150 svečių. Išrinko 
Raseinių apskrities Centrą. 
Nustatė kandidatą į Steigia
mąjį Seimą.. Nutarė skaityti 
ir platinti savo organą “Dar
bininką”. Priėmė visą eilę 
nutarimų.

Dvarininkų klausimu.
Kadangi Raseinių aps. dau

gumos dvarų žemė stovi nedir
bama, kas yra pragaištinga 
mūsų tėvynei, o darbininkai 
yra išnaudojami ir skriaudžia
mi žiaurių dvarponių, kadan
gi kaikurie kaikurie dvarpo
nių nebegalėdami išlaikyti sa
vo rankose dvarus, pardavi
nėja juos, kartais net žydams, 
kadangi ponų miškai užpirk- 
veik visoj apskrity spekulian
tų, kurie gabena į užrubežį, o 
darbininkai negali nė kuro nu
sipirkti, — todėl susivažiavi
mas griežtai reikalauja: 1) 
kad dvarų žemė būtų dalina
ma nelaukiant? Steigiamojo 
Seimo bežemiams ir mažaže
miams į nuosavybę, 2) kad 
valdžia kuogreičiausia už
draustų dvarininkams parda
vinėti dvarus, 3) kad valdžia 
paimtų iš dvarponių miškus ir 

| prieinamomis sąlygomis duotų 
dArbininkama, bežemiams ir 

! mažažemiams, 4) kad žemės' 
I duotų tiek, kiek manoma I 
, skirti vienai šeimynai su tei
se pasilikti po Steigiamojo 

I Seimo nuosavybėje, 5) kad vai-1 
;žs. ■ .-ar: D. ■

Paežeriai (Alvito vai.). Pas 
mus šmukleris vyrauja. Javai 
į visas puses plaukia. Darbi
ninkų būvis blogas. Dvarinin
kai paliuosuoja dėl jų išsigal
voto “darbų sumažėjimo”. 
Nueini pas valdžios viršininką 
— jis atsako: tuojau atvažiuo
siu ištirt. Atvažiuoja pas 
dvarponį — tada jau kitaip 
kalba, nes kelias bonkas degti
nės ištuština. Dvarponis par
davinėja viską į Vokietiją, 
miško jau visai mažai yra. 
Gaila, kad to ministerija ne
žino, nes vietinė valdžia pati 
ir leidimus išduoda, išvežti.

ATITAISYTINA.
Mano straipsnyje “Kun. 

[Jonas Žilius” (“Darbinin- 
laikraščių iš Lietuvos. Laik-|Į?” 
raščiai pilni visokių indo 
mių ir rimtų straipsnių ir j 
žinių. -

Laikraščių agentai parsi- Į 
traukite platinimui.

Girkalnis. Susikūrus Girka- 
lino vai. Krikš.-Darbininkų 
Sąjungos Skyriui ir įstojus 
Volų dvaro darbininkams į są
jungą nariais, dvaro urėdas 
Kaminskis, matydamas besi
organizuojant darbininkus, 

nutarė dvaro žemę išduoti nuo- 
mon arba pusininkams, bet 
kuomet patys darbininkai pa
reiškė imsią'nuomon arba nuo 
pusės, Kaminskis pažadėjo iš
varyti tuos, kurie priguli prie 
krikš. darbininkų sąjungos. 
Darbininkai išsigando ir žada 
niekur nesikišti, kad tik urė
das neišvarytų, o tuos, kurie 
neatsižada krikš. Darbininkų 
sąjungos, ypač Girkalnio sky
riaus pirmininką Vnacą Jaunė-1

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS 

SCHUYLKILLO 
APSKRITYJE.

Kovo 25-tą d.
Srenandoah, Pa.
7 vaL vak. 

Kovo 26-tą d.
Mahanoy City, Pa., 
7 vai. vak., 
Mahan Townsip 
loję.

Kovo 27-tą d.
Girardville Pa.,
7 vai. vak. 
bažnytinėj svetainėj. 
Maizeville, Pa., 
7 vai. vak.
bažytinėje svetainėje. 
Frackville, Pa. 7 v. vak. 

Kovo 28-tą d.
Tamaųua, Pa.
Odd Fellows svetainėj 
1:30 vai. po pietų. 
New Philadelphia, Pa. 
bažnytinėje svetainėje 
7:30 vai. vak.

Kovo 29-tą d.
Minersville, Pa., 
Unijos Svetainėje, 
7 vai. vak.
St. Clair, Pa. 
7 vai. vak.

, Kovo 30-tą d.
Mt Carinei Pa.

■■■

tina yra ši spaudos klaida: 
apie straipsnio pobaigą iš
spausdinta “mes pasiėmėm 
sau augščiausių teisėjų ro
lę ir, užsidegę nei nepama
tėme, kaip patys patapome 

~ nebeteismo”. Mano gi buvo 
parašyta:“., .kaip patys pa
tapome nebeteisūs”.

Kun. F. Kemėšis.

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

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

100 popierų ir 100 konvertą 
už ........ $2.00

500 popierų ir 500 konventą 
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.
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nę * jaunuomenės. Prie iš
tvirkusių subedievėjusių 
moksleivėlių prisidėdavo 
daugiausia toki pat ištvirkę 
sodžiaus ir miesto elementai

DARBININKAS

DETROIT, MICH.

“DARBININKAS” 
(The Wobker) 

The Lithnanlan tri-weekly paper.
PnbUshed every Tuesday, Thursday,

god Satnrday by St. Joteph’t Litbuan- 
teB B.-O. A»sociation of Labor.

$4.00
$5.00
$5.00

“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
■asu, nnder the Act of March 3,1879.'* 

“Aceeptance for mailling at speelal ra
te of postage provided for in Section 
1108, Act of Oct. 8, 1917, authorized 
•n Jnly 12, 1918.”

KODĖL TAIP O NE ŠI
TAIP?

Kas tik į apačią dvišakas ’ 
t o į viršų vietoje galvos su ; 

geromis smegenimis kokį tai ’ 
kopūstgalvio pavidalą ne
šiojo ir turėjo drąsos nieko 
neišmanydamas savę moks- . 
Enčiumi, progresyviu, pir- . 

- meiviu ir tam panašiai va- ' 
dihtis, beveik be išimties ' 
Lietuvoje kaip kurį laiką 
būdavo priskaitomas prie 
socijalistų eilių.

Kodėl tas būdavo taip ne 
mano dalykas yra aiškinti, 
ir ar tas buvo teisinga ar ne 
ne man lemta būti teisėju ir 
teisti, bet mano bus dalykas 

’ z tamistoms išaiškinti vieną 
smulkmeną arba gyvenimo 
apsireiškimą, kurs daug 
kuomi yra surištas su darbi
ninkų judėjimu lietuvių tar
pe.

Visi toki nedakepę cicilis- 
tėliai turėdavo drąsos savę 
vadvti ne tik darbininkais, 
bet net darbininkų vadais, 
'užtarytojais, apginė jais, 
darbininkiško judėjimo 
tvarkytojais ir darbininkų i- 
dėjų skleidėjais, apaštalais.

Gal jie ir ištiesų manė kad 
jie tokiais ėsą kaip kad to- 
ji pasakos varlė, kuri manė, 
kad biskelį pasipūtus gali
ma susilyginti su jaučiu, o 
gal tik taip kvailesniems už 
savę nesąžiniškai ir begėdiš
kai akis muilino, bet ištei- 
sybės tai jie ne tik ką dar- 

• bininkiškam judėjimui ir 
susipratimui neatnešė nei 
per nago juodymą naudos, 
bet net ir pačiam socijaliz- 
mui atnešė blėdį ir daugelį 
nekartą visiškai neteisingai 
soeijalistams primetamų 

blogų darbų ir tų darbų vai
sių buvo grynai tų besąži- 
ningų bedievukų padaru.

Lietuvoje pirm 5-tų metų 
revoliucijos “socijalistas” 
darbininko lūpose buvo tai 
idealis žmogus, darbininkų 
užtarėjas. Manyta kad so- 
mjalistai yra tik dičturčių 
vaikai didelio mokslo tžmo- 
nes, kurie rūpinasi vien dar
bininkų gerovės reikalais ir

ir socijalistas darbininkų 
akyse iš idealio darbininkų 
liuosuotojo virto kokiu tai 
padauža, ištvirkėliu ir grio- 

- vėju šeimyniško gyvenimo, 
jaunuomenės doros ėdiku ir 
tikybinių žmogaus jausmų 
niekintoju ir iššiditoju.

Tokį pat tvirkinimo ir ti
kybos griovimo darbą ir A- 
merikos socijalistai varė ir 
dabar dar tebvaro. Visas jų 
progresavimas tame užsive
ria, kad jie šmeižia kuni
gus, pajuokia katalikus, ar
do katalikiškų draugijų ka
talikiškus pamatus, ir prie 
to viso, skelbiasi esą kovo
tojais už darbininkų būvio 
pagerinimą.

O jie taip daro dėlto kad 
padaryti savo“griešnam kū
nui” šiokį tokį pragyveni
mą neimant savo “poniš
kas” rankeles pridėti prie 
sunkaus darbelio.

Bet dabar tarp savęs susi
pjovus kaip šunims už kau
lą “komunistams” su “ 
jai buržujais” ir jie patys 
daug teisybės vieni kitiems 
pasako apie savo nelemtus 
darbelius. Kitame “Darbi
ninko” numeryje privesiu 
keletą teisybės žodelių iš
traukti! iš jų pačių partijų 
organų.

(West Side)

Kovo 7 d. Tautos Fondo 168 
skyriuš surengė 
Publikos pri sirinkn gana daug. 
Prakalbas atidarė T. F. pirm., 
kuris paaiškino prakalbų tiks
lą. Dainavo vyrų kvartetas. 
Po to sekė prakalba J. E. Ka
roso. Kalbėtojas vaizdingai 
nupiešė dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir ragino susirinkusius ko- 
daugiausia aukoti tėvynės rei
kalams. Pasibaigus prakalbai 
buvo renkamos aukos. Vieti
nis choras, vedams A. Aek- 
sio sudainavo tautos imną. Va
karo vedėjas perstatė kalbėto
ją vietinį kleb. gerb. kun. F. 
Kemešį, kuris labai plačiai ir 
aiškiai nušvietė Lietuvos 
kalus ir kokią svarbią rolę 
vaidina T. Fondas.

Malonus apsireiškimas, kad 
publika visą laiką ramiai už
silaikė ir visi klausėsi su ati
da. Aukavo šios ypatos:

Kun. F. Kemėšis $5, S. P. 
Atkočiūnas $3.74, J. J. Baker 
$2.00.

Po $1.00 :> P. Ragauskas, J. 
Bartkus, A. Adomaitis, Tvar- 

' kūnas, K Šankus, S. Jodval- 
soci- kis, P. Adomaitis, J. Malonis, 

’ P. Luckas, V. Miškinis, N. f»i- 
ragis, J. Raistonis, A. Zakor-

ba taria širdingą ačiū visiems 
aukotojams.

Lietuvos Pilietis.

rei-

NEWARK, N. J.

Apvaikščiojimas šv. Kazimie
ro dienos.

...
galis, V. Paliulis, M. Šopienė, 
O. Areliūuienė/ K. Tamošaus
kas, K. Krumėnas, L Petraus
kas, y. Aimonas, B. Katinas, 
J. Norbutas, J. Balnys, K. 
Tamkus, A Patapas, J. Serei
ka, V. Boreika, A Rėklys, J. 
Jucius, O. Jasaitienė, M. Ba- 
jonienė, J. Arbušauskienė, P. 
Strungiutė, J. Tumelis.

Stambesnių aukų $54.00. 
Smulkių $21.04.
Šv. Rožančiaus dr-ja paau

kavo $10.
• S. Kvietkus paaukavo 50 
knygučių. Tapo visos parduo
tos po 15c. Surinkta $7.50.

Viso labo $92.54.
V. Boreika, Rašt.

choras, kuris susideda iš 32 y-į “Aušros” choras, užtraukė 
' dainą, kurios niekas iš publi
kos negalėjo suprasti, bet ma
tyt ir patys choristai nežino
jo. Po to sekė solo, duetai, 
kvartetai, bet viskas išėjo taip 
prastai, kad besiklausant tie
siog gadino nervus. Jei tik 
tiek mūsų bolševikai tegali, tai 
geriau padarytų, kad neį ne
sirodytų ir nesuvedžiotų žmo
nių.

Minėtas choras susideda iš 
bolševikų ir senmergių. Se
iliaus buvo vedamas tūlo' Lan
kelio, tam išsiritus, atskrydo 
Strazdas, bet matyt ir tam ne
patiko bolševikų lygybė ir tas 
išskrydo. Dabar neturėdami 
vadovo, ypatingai -gavėnios 
laike surengė koncertą, kuris 
geriau pritiktų užvadinti bol
ševikų marmalienė.

Nemuno Sūnus.

patą. Kviečiame jaunimą, 
kurie turi gerus balsus pri
klausyti prie'choro. Cohro or
ganizavime pasidarbavo šios 
ypatos: M. Razanauskas, K 
Damkevičius ir p-lė O. Lazon- 
skiutė.

Repeticijos bus panedėlio, 
seredos ir pėtnyčios vakarais 
po No. 89 Broad -St.

L Vinckas.
Kovo 4 d. šv. Kazimiero die

noje iš ryto bažnyčioje vietinis 
klebonas kun. E. Budrevičius 
atlaikė gedulingas pamaldas 
už tuos, katrie žuvo bekovo
dami už mūsų tėvynės Lietu
vos laisvę ir kad Dievas padė
tų atsigint nuo neprietelių, 
užpuolikų ant mūsų tėvynės 
Lietuvos.
^ Vakare atsibuvo prakalbos 
su programų Lietuvių svetai
nėj, surengtos Tautos Fondo 
1-mo skyriaus. Vakarą atida
rė pirm. A. Masandukas, pa
aiškindamas tos dienos reikš
mę ir tikslą. Šv. Cecilijos cho
ras sugiedojo Amerikos ir iLe- 
tuvos rimnus. Po tam sekė 
prakalba. Kalbėjo visiems ge
rai žinomas J. B. Šaliūnas. 
Kalbėjo apie praeities ir da
barties įvairius mūsų tautos 
dalykus ir reikalus. Ragino 
visus pirkti L. L. paskolos bo
nus ir tt. Vaikų choras, veda
mas S. Kvietkaus, sudainavo 
keletą tautiškų dainelių. Tos 
labiausia publikai patiko. Už- 

"' . ~ . Cecilijos 
choras vedamas vietinio var- 
goninko A. Radzevičiaus su
giedojo šv. Kazimiero giesmę 
ir porą tautiškų dainų. Buvo 
ir aukų rinkimas. Stambesnes 
aukas aukavo sekančios ypa- 
tos:

Po $5.00: B. Vaškevičienė, S. 
Kalantaitė, P. Lapėniutė.

Po $2.00: A. Laukžemienė.
Po $1.00: J. Malakauskas, A. 

Malakauskiutė, J. Makauskas, 
J. Montrubas, A Matjošaitie- 
nė, B. Musė, A Palkauskas, 
S. Misiūnas, O. Paliulienė, J. 
Raudonaitienė, S. Pranis, A. 
Tamošiūnas, J. Daukšis, M.

* NEW YORK CITY.

Kovo 10 d. buvo metinis L. 
Vyčių 12 kp. susirinkimas. Iš
rinkta valdyba: pirm. J. Pau
ža, vice-pirm. M. Pranckiutė, 
rašt. O. Lišauskiutė, fin. rašt. 
F. Naginavičiutė, ižd. O. Ake- 
laičiutė, pagelb. E. Akulaitė, 
maršalka A. Marcinonis, ko
respondentas D. Kašėtaitis, 
kuris tinkamai mokės aprašyti 
kuopos dahbus ir jų veikimus 
niekad nenuveiktus. Mūsų 
kuopoje ligšiol buvo asmenų, 
kurie manė, kad prie Vyčių 
gali prigulėti bile kas, net ne
prisilaikantis organizacijos į- 
statų. Dabar tokie gaivalai 
jau yra prašalint!

Kašėta.

NORWOOD, MASS.

ko, A. Garbunn, J. Dargis, J. baigiant vakarą šv.
Balnis, A. Šaltis, M. Požinas, 
A. Zenkevičius, J. Varneckas, 
S. anuleviče, J. Baleviče, S. 
Ošalas, A. Pažus, E. Slavin
skas, J. Čepleviče, J. Nagas, 
A. Nagienė, J. Račiūnas, A. 
Žardeckas, B. Žamauskas, K. 
Kaupavičia, P. Žukauskas, A. 

uolatai ateina laikraščių Apanavičia, A Stanislovas, A. 
iš Lietuvos. Išsirašyk jų iš ' Misiukevičiūs, N. Krilauskas, 
“Darbininko”. Už doleri
nę gausi 12-15 ekz.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.

• v.
HUDSON, MASS.

J. Klekna, M. Cirikas..
Smulkių aukų surinkta $9.-

76.
Viso aukij surinkta $61.50.
Prie T. F. skyriaus prisirašė 

šios ypatos: P. Luckas, M. 
Bendoraitis, St. Azelas. Tau
tos Fondo 168 skyriaus valdy-4 Giebienė, J. Pelutis, P. Jun-

Puolimas ir kilimas Tautų.
‘SURSUM ŲORDA”—PAKILKIME

NUO ŽEMĖS PRIE IDEALO!.. 
[VAIZDELIS].

Dabar, viską sutraukę į vieną daiktą, trumpai pa
kartokime tai, kas buvo aukščiau pasakyta.

Kaip minėjau, senovės laikų Graikija, Romos impe
rija, pirmieji krikščionybės amžiai, Kijevo kunigaikštys
tės X ir XI įtekmė slavų grupėms, protestantizmo banga 
XV ir XVT amž., nekalbant apie bendrą civilizacijos vys- 
timąsi pas tautas, turėjo labai didelę reikšmę, skiepijant, 
ugdant ir remiant religijos autoritatet

Matėme, kad visose tautose jaučiama buvo valstybi
nė negalė—suirutė, kuomet aristokratija bei liaudis pra
dėjo niekinti tai, kuo pirmiau didžiavosi,—t y., kada 
šioks ar toks dievybės supratimas pradėta iškoneveikti, že
minti.

Jau ir senovėje buvo visų, sveikai mąstančių pro
tų, pripažinta taisyklė—“istorija—gyvenimo mokykla”.

Jeigu mes akimirksniu peržiūrėsime žmonijos istori
ją, rasime daugybes analogijų-pasikartojimų. Tiesa, vis
kas mums kituose amžiuose, kitokiose spalvose, kitoms 
aplinkybėms susidėjus, bet vis tik pridurmai mumsJiū- 
dija istorija prie ko galime prieiti, pakartojant tas pa
čias klaidas, kokių būta žiloje senovėje.

Imdami kadir mūs pačių istoriją, matome visi gerai 
ir žinome, kad lietuvis, mirdamas kovos lauke ar savo Šei
mynos tarpe, tikėjo į aukštesnį gyvenimą, tikėjo laimin- 
gajai amžinatvei. Manau, vargu kas ginčys, kad lietu
vio, nors ir pagonies tuomet, tikėjimas duodavo jam dau- 
giaus atsparos, daugiau pasišventimo, daugiau tėvynės 
meilės jame liepsnojo, kuomet jis tikėjo, kad dievai jam 

tą darbą daro vien tik iš sa
vo geros valios be jokių ki
tokių išskaitliavimų. . žo
džiu sakant socijalistas bū
davo idealizuojamas darbi- 
mnkų išliuosuotojdfe, pasau
lio surėdymo pertaisymo a- 
paštalas.

Šiame mieste patogiausia y- 
ra gyventi darbininkams. Čia 
randasi įvairių darbų: dirbtu
vės čeverykų, batų, kaliošų, 
ploščių nuo lietaus, taip-gi 
randasi mašinšapių, netrukus 
atsidarys elektros dirbtuvė. 
Taip-gi reikalauja daug mer
ginų. Lietuviai, neturintieji 
gerų darbų, važiuokit į Hud- 
son, Mass. Čia galima gaut 
lengvą darbą ir gerą užmokes
tį.

Šioj kolonijoj lietuviai iki 
šiam laikui veik nieko nevei
kė. Šiomis dietomis susitvėrė

L Vyčių 27-tos kp. įvyko 
mėn. susirinkimas 7 d. kovo š. 
m., kuriame nutarta keletas 
svarbių reikalų, kaip tai: nu
tarta surengti vakarienė ir 
kartu koncertas 25 d. balan
džio ir užprašyti Vyčių kp. N. 
Anglijos ant minėtos vakarie
nės. Taip-gi nutarta persta
tyti teatras 18 d. balandžio. 
Žiemos sezone buvo visokių 
veikimų, buvo išrinkta nauja 
valdyba 1920 m. ir tas nebuvo 
pažymėta, nors buvo-išrinktas 
korespondentas bet pastarasai 
nieko neveikė. Taip-gi pažy
mėsiu vardus tų, kurie inėjo 
valdybon L. Vyčių kp. ant 
1920 m. pirm. Ona Janušaičiu- 
tė, pirm. pag. Juozas Kava
liauskas, prot. rašt. Julė Va- 
liūniutė, fin. rašt. A. Banuške- 
vičius, ižd. A. F. Kavaliaus
kas, korespondentu J. Kašėta. 
Pereitame susirinkime 7 d. ko
vo atsisakius iš nežinomos 
priežasties J. Valiuniutei nuo 
sekretorystės, tapo išrinktas 
prot. rašt. P. Kaliunas, kores
pondentu ant Kašėtos vietos 
išrinkta A. F. Kavaliauskas.

Korespondentas.

NORWOOD, MASS.

Pavyzdingos krikštynos.

v«

BINGHAMTON, N. Y.

Bolševikų marmalienė.

Mūsų bolševikėliai neturė
dami ką veikti sumanė gavė
nios laiku surengti koncertą, 
kuris įvyko 10 d. kovo. Ap
garsinimai rodė, kad dainuos 
garsus solistas p. Butėnas. 
Programas prasidėjo su Inter
nacionalu, toliau pasirodė

7 d. kovo atsibuvo krikšty
nos pas Norwoodo veikėją V. 
Kudirką. Malonu prisiminti, 
kad svečiij būrelis buvo susi
rinkęs neperdidelis, bet visi 
buvo geros širdies ir geri tė
vynainiai gražiai pasilinksmi
nę, pasikalbėję neužmiršo nei 
savo prigimtos šalies Lietuvos, 
kuri yra suvarginta visokių 
priešų. Krikštų tėvui J. Ver
seckui pratarus kelis žodžius į 
susirinkusius svečius parinkti 
aukij dėl Lietuvos, visi noriai 
sutiko. Aukavo šios ypatos:

Po $1.00: J. Verseckas, V. 
Kudirka, V. Kudirka, A. Ku
dirkienė, K. Stašaitienė, B. 
Stašaitis ir M. Jankauskienė.

Po 50c.: O. Kudirkiutė, U. 
Verseckienė, St. Smilgiųtė, O. 
Stašaičiutė, J. Janušaitis, J. 
Smilgis, B. Smilgiutė, M. Did- 
žbalienė, D. Baltrušaitis, V. 
Baliutis, O. Baliučiutė, Pr. 
Kudirka, V. Kudirkienė.

Viso labo $14.00
Aukos skiriamos Krikščio

nių Demokratų partijos reika
lams. Pinigai perduoti ižd. K. 
Stašaitienei.

♦

asmens dievukui, tariant, kada asmeniškoms užgaidoms 
numalšinti griebiamasi žemiausio būdo religijos šmeiži
mui. Gaila, nes panašiems tegalima pasakyti su Kris
tumi: “Tėve, atleisk jiems, nes nežino ką daro”..., kas
dami bedugnę sau, vaikams, tautos bei. žmoni jos gero
vei!. .

Jei mūsų šalis dar šiandie pelenais ir griuvėsiais ne
paversta, jei Lietuva “iš grabo” prisikeldama stebina pa
saulį, jei kas valandą aiškiau blyksi skaistesnė saulėtos 
ateities spinduliai visai mūsų tautai, jei norime būti lais
vais kultūriškų tautų veidrodyje, atminkime ir mokėki
me gyvenime pagerbti tai, kas aukšta, kilnu ir gražu, 
kas daugiau pasako ir nugali, kas gydo baisiausias gyve
nimo paklaidas-žaizdas, t. y., gerbkime ir įgyvendikime 
amžinus, garbingus, brangius žmonijai Kristaus mokslo 
principus.

Ir tam, kurs aspieniškame gyvenime nuėjo kitais, 
racionalizmo keliais, nevalia liuosybės bei pilietiškos ly
gybės bent vardan niekinti tai, kas daugumui brangu ir 
šventa, nes priešingai—elgtųsi jis ne etikos bei pasauli
nės doros dėsniu, o tik savo gyvuliškuoju instinktu, ku
riam ir vardas liogiškai gali būti pritaikintas gyvulio...

*)“Homo animai”... tik tikintis ir mąstąs sveikai 
prideda—“rationale”.

Aukščiau statydamas savo ir Jūsų tėvynės gerovę už 
asmeniškas pažiūras, žmoniškumo, etikos, doros, lais
vės, lygybės, meilės, grožės, sutartinumo vardan norė
čiau be nuoskaudos aidū praskambėti į Jus visus, kuriuos 
žiauri gyvenimo proza išmetė už Atlantiko, kad bent kar
tą susiprastūmėte lietuviais esą, kad būtumėte vertais 
mūs’ bočių šešėlių, kurie ant laužų baigdami savo gyve
nimo dienas dievų garbei buvo ir bus didesnės pagarbos 
ir meilės verti, negu nutolę nuo amžinybės idėjų, žudan
tis cinizmo bangose nuodų bei kulkų pagalba. Ieškokime 
grožės pačioje grožėje ir mokėkime, išmokime ją supras
ti; kiekviename pinige yra dvi pusi; pridėję ranką prie 
švelnių širdies bangdvimų rasime aiškų atsakymą, kad 
tik geroje valioje, tilrieškodami grožės, šilumos ir patva
ros,. mes visi mokėsime suprasti, pagerbti ir įgyvendinti 
Amžinybės Kūrėjo minčių. Tat, pakilkime nuo žemės 
purvų aukščiau mintyse ir darbuose — “sursum corda”!.. 
Kartokime Vienužio žodžius!

damas,—taip tęsėsi net desėtkus, amžius metų.
Kuomet krikščionybės spindulys pereina į Lietuvos 

deda žmonėms suprantama kalba, prieinamu būdu aiškin
ti krikščionybę, kadir klaidingai suprastą Kristaus moks
lą garsiais kunigaikščio Radivilos laikais, tuomet kalvi- 
niamas apima veik visą Lietuvos plotą.

Vyskupas Giedraitis vos tepriskaitė septynius kuni
gus katalikus savo diocezijoje...

Tiesa, kalvinizmo laikotarpis Lietuvoje turėjo gry
nai politiško pobūdžio, aišku vienok visiems, kad norė
ta užlaikyti Lietuvos savytumą grynai tikybiniu žvilgsniu 
vaduojantis. Matomai buvo jaučiama, kaip geriau pa
traukus žmones prie atsispyrimo lenkams, kurie katali
kystę skiepijo Lietuvoje, norėdami pravesti savo tautines 
aspiraeijas-troškimus. Kadangi Lietuvos liaudžiai tai bu
vo neprieinama, o lenkai perdaug despotiški, todėl mie
lu noru šliejasi prie kalvinizmo, kurs buvo skiepijamas 
visiems suprantama kalba, beto daug mažiau tereikalau
damas nuo pačių žmonių.

Nelemtas Lenkijos žlugimas buvo priežastimi ir mū
sų tautos nelaimių iki tol, kol iš liaudies tarpo kilę, nu
sikratę ir pelenus lenkiškos dvasios, nepaėmė į rankas 
krikščionybės skiepigimo lietuviai lietuviams Tauta pra
deda klestėti... atbunda, gyvais darbais pasauliui paro
do savo vertę.

Nemanau čia aplenkti tų tautos sūnų, kurie mirė už 
tėvynės laisvę Sibiro snieguose, bet neužmirškime taip- 
pat, kad jų tarpe yra mirusių inūsų kunigų už tuos pat 
“prasikaltimus” .( ?!), o jų net 106 priskaitome...

Imant ir Jus, Broliai, Amerikoje, pasakysite be 
dvejęjimų, kad tikintis lietuvis, katalikas nepasinėrė 
svetimtaučių bangose, Bet lietuviu tebėra, nors ir nemo
kėtų prosenelių kalbos, o užmiršusiųjų tikybą?!!

Tegu man pasako racionalistas, pesimistas, ar koks 
cinikas, ar šiaip koks lietuvys “istas”, už ką jau tokį 
taip nepakenčiamai Lietuvos kunigiją skundžiama,niek
šingiausiu būdu Ryme? Kodėl kunigas lenkas negali pra- 
bylt į lietuvį kunigą, kad savo tulžies neišliejus, nepri- 

I skaičius jam “litvomano, socyalisty, poganskiej hurdy ir 
tt ir tt.” epitetų?..

Gi vėl, skauda, klaiku nepakenčiamai, kuomet tokie 
ar biauresni vardai klabina lietuvio kunigo duris tų pačių, 
lietuvių lūpomis ar spauda!.. Nenorintjnieko įžeist, pri
versti esame pasakyti*) Solovjev’o žodžiais: “Tai gali
ma pateisinti nebent ju<

Pažvelgę į Lietuvo 
į matome kaip nutolo m 
principų... Dievas, si( 
1    _1 V _ y *

atiduos tinkamą užmokesnį arilžinybėje. Kuomet Lietu
voje pasirodo krikščionybės apaštalais kryžeiviai, kurių 
niek’s negalėjo suprasti, arba vėlesniais amžiais—lenkų 
apaštalai, aišku, lietuviai negalėjo jų priimti, nieko ne
norėjo girdėti apie kokį tai naują dievą, kadangi visais 
atžvilgiais buvo kilnesni už vokiečius ar lenkus, nors ir 
pagonimis būdami. Žinoma beto, kad tariamieji apaš
talai” visai kitokiais tikslais ėjo Lietuvon; lietuviai vi- 

>vėjo už neprašytus geradarus. 
taip pat kad su pago-

Jeigu tuomet kas. būtų už- sais žvilgsniais aukščiau s
puolęs kur socijalistą, tai Eidami anologiškai tolyn, matome 

krauju jįjniškos tikybos žlugimu žlūgsta pamažėl ir 
Kodėl?..

dies ir bajorų seni pap 
įr^a hųvo sunaikint 

pusėtinai dva

darbininkai savo
būtų net iš paties velnio na-1 savytumas. 
gų'ištraukę. z

Bet socijalizmui tą aureo
lę nuėmė soci jalistų bedie-
TV ’ T 1 < s” ” 5 T : **?*! 7J s/ ’f : • ' . i. A. -■ -i- i l i H * ' ■

Subcdi p vėj e soc i i a i i siėl i a i

K1OS
to. k

) Solovjev’o žodžiais: 
lodžiausiu obskurantizmu”... 
os katalikiškąją buitį, nies, dėja, 

oenė nuo amžinybės 
ė... juose tik tuomet 
rimą patarnauti savo

“Kaip-gi gražus-gražus tolimasis dangus, 
Kada mus pasauksi, Tu Dievuliau, brangus, 

Kada šios žemelės vargus iškentėsiu, 
Ir, žvaigždutėm’s grįstu, keliu vaikštinėsiu...

Kada Šios žemelės...
P. M—LIS.

17-IV—20 n 
, 'Ties Re Kon



■

CAMBRIDGE, MASS.

CLEVELAND, OHIO.

žydai už Lietuvos laimę.

t

$1.00
1.50 
10c. 

į vi-

na
oo 
nj

HALOpU MAN TAMSTAI 
PATARNAUTI *

■-?

JAU IŠĖJO NAUJO LAIK-
f

. Pas mus darbai eina gerai. 
L. P. Bonų išparduota už 17,- 
000 dol., tikimės pasiekti $25.- 
000 dol. Reikia pasigirti tuom, 
kad šiame darbe dėl labo Lie-

AMSTERDAM, N. Y.
■ > ' i

Tautos Fondo 52 skyriaus 
Raštininkas

Jurgis Verseckas.

NASHUA, N. H.

L. Vyčių 20 kuopa buvo pa
rengus šokius prieš užgavėnes, 
nuo kurių liko pelno $67.00, 
$10.00 paskyrė L. R. Kryžiui, 
pasamdė kambarius, kur bus 
mokinama lietuvių kalbos, 
gramatikos ir kitokių dalykų. 
Po Velykų rengiasi prie mas
karado ir prie teatro.

L. R. K. skyriui paskirta iš 
centro surinkti $100, tikimės 
kad ir vėliau tų sumų surinkti. 
Nupirko puikų laikrodį ir ski
riamas R. K. Po Velykų ren
gia šokius, 
rengia šokius. ,

L. R. K. A. 228 kp. nors ne
senai susiorganizavus, bet jjau 
parodė savo veikimų. Turi 20 
narių ir kasoj pinigų virš $40. 
Darbšti valdyba ir gerai veda 
kp. reikalus.

Čia būtinai reikalinga suor- 
' ganizuoti L. L. P. bonų par
davinėjimo stotis. T. Baka- 
nauskas pranešė, kad jis rū
pinsis pakviest kalbėtojus ir 
sutversim bepartyvišką stotį, 
kur galėsim visi išvien darbuo
tis dėl Lietuvos labo. Pasiro
dė apgarsinimai, kad paimta 
puiki salė ir kalbėtojai': Bago- 
čius ir Ivaškevičius iš So. Bos
tono, miesto majoras ir kiti.

Visi nekantriai laukė tos die
nos kada galės teikti pagelbą 
savo tėvynei. Atėjus paskir-» 
tai dienai 7 kovo klebonas pra
nešė, kad prakalbos neinvyks, 
nes dėl blogos komunikacijos 
kalbėtojai negalį pribūti. Pa
sakė, kad prakalbos įvyks 14 
d. kovo toj pačioj salėj.

Broliai ir sesutės pirkim L. 
L. P. bonus po kiek kas išga- 
lim. Jei mes pirkom Dėdės 
Šamo bonus, tai tų galim pa
daryt savo tėvynei Lietuvai. 
Pirkdami bonus paremsim Lie
tuvos valdžių ir jos narsių ka
riuomenę, kuri gina tėvynės 
rubežius nuo priešų.

durys buvo užrūkytos. Sugrį
žęs tėvas rado namų liepsnose 
ir subėgo gaisrininkai, bet jau 
pagelbos negalė jo suteikti, tad 
visos trys mergaitės žuvo 
liepsnose. Tėvai matydami sa
vo kūdikius ugnyj alpo iš gai
lesčio.

Čia gera pamoka kitiems, 
kad nelaikyt neapdraustų ra
kandų ir niekuomet nerakint
durų kuomet vaikai randasi' 
viduj. / '

Genelis.

lietuviai. Todėl ir lietuviai 
sukruskim. Mano nuomone ir 
mūsų broliam socialistam rei
kėtų nesipriešinti, bet stoti į 
bendrų darbų, nes visiem aiš
kiai permatoma svarba. Žy
dai buvo šitie: Fomberg ir Šei- 
fer........... *’* “ ' ” ' ‘ ’
vo,

ir viena mergina atstova- 
tai ir mes nemiegokim.

A. J. K. 
-f

” 1111 "^"T"***""**"*" • - ? v t
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DARBININKAS

tuvos pas mus nesiranda par
tijų, o visi dirba išvieno. L. 
P. Bonų pirko apie 250 ypatų, 
o kur dar 8-9 šimtai ypatų, y- 
ra viltis kad Amsterdame ne
liks lietuvio, kuris nepirko L. 
P. Bonų. O,- tuomet, vyručiai, 
kas susilygins su Amsterdamo 
lietuviais l

Kovo 14 d. buvo susirinki
mas Pil. Blaivininkų 7 kp. Su- 
sinkiman atsilankė nemažai 
narių ir tvarstė kp. reikalus. 
Išdavė raportų Blaivininkų 
Savaitės reigimo Komisija, iš 
kurios pasirodė geros pasek
mės. Pinigų į centrų pasiųsta 
$25.00. Naujų narių prie kp. 
prisirašė 15. Per pasidarbavi
mą gerb. kun. Pr. Juškaičio ir 
kitų narių prikalbinta 7 nauji 
nariai. Tikietų, kurie yra lei
džiami “Tautos Ryto’ naudai 
išparduota už $15.00.

Ši kuopelė nors nesenai gy
vuoja, bet jau parodė nema
žai gyvumo ir su laiku tikimės, 
kad susilyginsim su senai gy- 
vuojančiom kuopom.

Mėnesiniai susirinkimai bū- 
antrą sekmadienį kiekvie- 
mėnesio tuojaus po mišpa- 
pobažnytinėj salėj.

'Kp. Koresp.

Statys naujus vargonus.•
Vietos lietuviai katalikai su

manė greitu laiku pastatyti 
puikius vargonus. Lakie 3 sa
vaičių sudėta 4.200 dol. Tiki
mės, kad ant pavasario su 
paukštelių čiulbėjimu užgirsi- 
me bažnyčioj gaudžiant naujus 
vargonus.

Ku-ku.

ŽIŪRĖK SEKANČIAME NUMERYJE O DAUG 
KO NAUDINGO IR ŽIN GEIDAUS SUŽINOSI.

Liet. Prekybos Bendrovė.

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. 
Rast. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė. 
Norwood, Mass. 

Iždin. — M. Abračinskas,
187 Ames St. 

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

47 Vale St.
So. Boston, Mass. 

J. Kriviutė, 
53 Brook St.

Lawrence, Mass.

✓

A

Nelaimė.
V. Busniauskas, kada jo mo

teris išėjo į darbų, o vyras, 
kuris ant naktų dirbo pasiliko 
su vaikais namie. Ryte 10 v. 
išėjo. į krasų pasiųsti laiškų į 
Lietuvą, gi mergaitės 2, 3 ir 
4 metų paliko namie užraki
nęs. Tuom laiku kilo gaisras, 
mergaitės negalėjo išeit, nes

Kovo 14 d. žydų atstovai at- i 
silankė pas lietuvius į bažny- i 
tinę mokyklų pasitarti su lie
tuviais L. L. P. bonų reikalais. 
Lietuvių buvo pilnas kamba
rys, nes kunigas per pamoks
lą visus vekiėjūs kvietė susi
rinkti. Susirinkusius lietuvius 
Žydai nustebino ir sukėlė di
delį ūpą. Prie to rengia pra
kalbas kovo 27 d. Bus sureng
ta didėlė demonstracija di
džiausioje Clevelando salėje 
Grass Hormury. Šią iškilmę 
rengia bendrai žydai ir lietu-į 
viai vardu amerikonų mass 
meeting. kur bus išneštos re
zoliucijos reikalaujant pripa
žinti Lietuvą. Vietiniai žy
dai dirba išsijuosę ir jie vadi
nasi Lietuvos piliečiais, žada 
bonų išpirkti daugiau negu

UŽSIRAŠYKITE NAUJĄ LAIKRAŠTĮ “ŪKININKŲ

ŽINIOS,“ kurį ■pradėsime išleidinėti nuo pradžios Ba
landžio mėnesio. E;s kas dvi savaiti. Bepartiviškas, 
iliustruotas, , žurnalo formate. Talpins viso pasaulio 
garsiausias žinias. Taipgi moksliškus straipsnius, pamo
kinimus apie Ūkininkavimą ir Gyvulių auginimą ir jų 
ligų gydymą. Talpins geriausius šeimyniškus pasiskai
tymus ir šeimyninkių pasikalbėjimus apie tvarkos vedi
mą, apie valgių gaminimą^- konservų sudarymą, apie 
aprėdus ir madas. Talpins satyros ir linksmus, meiliš
kus jaunuomenei pasiskaitymus. Turgų žinias ir visokius 
apskelbimus. “ŪKININKŲ ŽINIOS” metams $1.50, pu
sei metų $1.00. Užrubežyje $2.50 metams. Užsirašykite 
šį puikų laikraštį kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė ir užra
šykite savo pažystamiems į Lietuvą, nes bus jiems nau
dingiausia dovana. PAIEŠKOME AGENTŲ užrašinėti 
“ŪKININKŲ ŽINIAS” ir rinkti apskelbimus. Kviečia
me lietuviškus korespondentus ir rašytojus sušelpti musų 
naują visuomenės reikalingiausi laikraštį.

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA

Robinson Building Scottville, Mich.

DVIGUBOS LEGAL STAMPOS 
V1S| DIENį-KlEKVIENIĮ DIEN^—ŠIA SAVAITĘ.

Nuo panedėlio, Kovo 22, iki Subatos, Kovo 27, tikrai Jūs galite sutaupyti 5c. ant kiek
vieno išleidžiamo dolerio pirkdami ir klausdami Legal štampų žemiau paduotose krautu
vėse.

■ -------- > f------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :...........................................  ...... . - - - • ■

“W0LFS MY CLOTHIER”Mid)ONNELL’S, INC 
Hanover & Portland Streets.

Boston
BOSTON

Levy Dept.Store.1419 Wash.St ■ 
Hall’s Beehive,865 Wash St 
M. Dichter & Co.,

1089 Washington St 
Samnel’8,’69 Hanover St 
Taylor’s Hat Store,

Hanover & Court Sts.
T. O’Connor, 320 Hanover St 
S. Milier’ 47 Compton St 
A. K. Fennessey,' 

547 Columbus Avė.
The Enterprise Shoe Store

49% Clarendon St
The Lace Shop, 25 Salėm Stiphil & Eddie, 
W.H. Gilman,94 Cambrdge St 
The McPherson Store, Ine, Į

Cor. Hanover and Elm Sts.| 
Gem Dry Goods Co.,

807 Waahington St 
Greenburg*s Shoe Store, 

47 Green 8t 
H. Rutberg, 61 Green St j 

CAMBRIDGE 
Harvard Bazar, Ine,

Mass. Avė. & Peari St 
N. S. Brainard, 2441 Mass. Av. 
Isdor Rosenberg, 457 Mass.Av 
Rosenberg’s Branch, 

538 Mass. Avė.

86 Tremont Street
C.S. Cobb Co.

107 Moody St Waltham 
CAMBRIDGE, MASS. 
Norfolk Shoe Shop,Ine, 

529 Mass. Avė. 
556 Mass. Avė.

X Wenicor, 
723 Cambridge St

H. A. Dine. 
479-85 Camb’ge St

J. Baron,
' 600 Cambridge St 

T. Fallon.1047 Mass-Av 
Eddie’s Dept Store, 
_ Centrai Sq.

1092 Cambridge 
[Boston Branch 

• Bargain Store,
D. Bekermaa,. 

1350 Cambridge, St
I S. Flshman,

960 Cambridge St 
’Penn Terjenian, 

1049 Mass. Avė.
M. Savin,'

415 Mass. Are. 6
H. B. Qulnt

445 Mass. Avė.
CHARLE8TOWN 

H.H.Currell.516 Main St

st.

J. H. CORCORAN & CO. DŪTT01TSR0X. STORE, IKC.
587 Mass. Avė., Cambridge 2201-2215 Washington St..Rox.

P. P. Adams
133 Moody St.Waltham 

CHARLESTOWN
H. H. Chandler & Son.

53 Main St - , ----------- B— „„
I. T. Callaghan, 501 Main St Star JStore, 24 Centrai Są. 
Waverly Clothlng Co.,

240 Main St *
A Raphael,249 Bunker Hill St 
A. Silverman, 191 Main St 
S. Gordon, 211 Main St

CHELSEA
Markell-Weston Drug. Co.,

227 Broadvvay.
J. Ulllan, 330 Broadway.
M. Gena, 164 Broadway. 
Star Department Store,

288 Broadvvay 
Lester C. Morris, 190 B-way'

DORCHESTER
The Ou tie t J 447 Dorchester

Avė.
N. Cook. 840 Dorchester _ 
Jaeob Goodman; 1378 Dor. Av. 
S. K. Sarkislan, 895 Dar. Avė.

EAST BOSTON 
Browne’s Dept. Store,

Centrai *Sq.
Goldenberg’s, 165 M
Segal’s Dept Store,

308 Sumner St

Centrai Hat Co.,29 Centrai Sq. 
and 7 Meridian St

Harry Greene,53 Maverick Są. 
J H. Barry & Co., 

70 Benlngton St

C.B. Bragdon,123 Meridian St 
R Goodwin & Son, 

139 Meridian St
Jacob Saperstein,6 Centrai Są.
Thomas Al pert, 81 Cottage St 

SOUTH BOSTON
Taibot’s Broadvvay •tore, 

395-7 Broadway.
The Toggery Shop, 77 L St 
James I. Segol, 653 Broadway. 
Connell Wąįd. 673 Broadvvay 

" Jacob Goodman,298 Broadway 
M. Saphfr. 70 D St 

SOMERVILLB
“Page’s”Teele Są.. Furnishera, 
. 1141 Broadvvay.

r Avė. L.G. Svrett’s Dry Goods Store, 
Teele Są.

W. H. Falvey 4 Co.,
284 Broadvvay.

David Wanless,582 Medford S. 
Horovitz,407 Somervflle Av. 

oiMrtf* i n.
ishingfon St 
329 Somerville Avė.

‘ -į* ’

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas,

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—' 

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

, Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street,

So. Boston, MaSs. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

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

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

Eilės ir Dainos” Parašė J. 
Tamošauskaitė. Joje randasi 
puikiausių eilių ir dainų. Kai
na 35c.

“Mūsų Tikėjimas”. Vertė 
Jonas M. Širvintas. Ši knyga 
yra viena iš naudingiausių re
ligiškų- knygų. Kiekvienas lie- 
tuvys katalikas turėtų jų per
skaityti. Kaina 50c.

“Naujos Gadynės Prieauš- 
ryje”. Parašė Uosis. Ši kny
gelė verta kiekvienam lietu
viui darbininkui nusipirkti ir 
perskaityti. Joje aiškiai išdės
toma darbininkų reikalai. Kai
nų 15 centų.

Visos trys už $1.00.
Siųsk člolerinę dabar ir gau

si knygas už 2 ar 3 dienų.
“DARBININKAS”,

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm..— Motiejus Žioba,
539 E. Seventh Sl, & B. 

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

Prot. Rašt — Jonas Glineckis,
277 SUverSt., 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 trečių nedėldienį k’ kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. I. ton, 
Mass.

UŽSIRAŠYK
LIETUVOS LAIKRAŠČIU
“KARIŠKI# ŽODIS” 

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

• ■ » *
“LAISVĖ” Krikčionių 

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

Prenumeratas siųskite: 
Lithuanian Sales 

Corporation,
414 Broadway,

; Boston 27, Mass.

VOKIŠKU MARKIU
Norintieji pasiųsti laiškuose 

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

LIETUVIŲ ’ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. Broadway,-
So. Boston, Mass.

RAŠČIO

“MEILĖS”
2-TRAS NUMERIS.

Kas trokšta meilės, lai užsisa
ko ir skaito “Meilę”. 

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapių lietu
vių visuomenės mėnesinis lai-- 
kraštis.
Prenumerata metams 
Užrubežyje metams
Pavieniai numeriai tik 

“Meilė” meiliai žiūri 
sus.

“Meilė” uždega meilę visų 
širdyse.

Pasiskubinkite užsisakyti 
“MEILĖ”,

301 Statė St., Du Bois, Pa.

LIETUVOJE STOKUOJA PINIGŲ.
PAVASARIS ARTINASI. Reikia pinigų padargams, sėkloms ir kitoms reik
menims. Amerikiečiai subruskite, pasiskubinkite su pašalpa saviškiams Lie
tuvoje. Siųskite pinigų, pinigų, PINIGŲ.

Štai rašo laiškų Sausio 21 d. R. Šliupas, pirmininkas Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus iš Kauno1. Jis tarp ko kito rašo:

“Mes gauname iš Amerikiečių aukų ir daiktais kaip tai: rūbais, vaistais, perišama- 
ja medžiaga ir už viską tat esame didžiai dėkingi, bet visko to pas mus galima gauti 
žymiai pigiau, negu atseina aukavusiems vien tik persiuntimas, trūksta mums pinigų, 
pinigų ir pinigų.” *

TODĖL, kiekvienas siųskite pinigus Lietuvon TUO JAUS.

/

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lletuvią Prekybos Bendrove Tamsta greitai gaU pa- 

siąsti pinigą saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigą jau yra siunčiama per Bendrove ir keliai parsiuntimui ant tiek pa- 

lengvSjo, kad dabar
Mūsų karnos auksinų nupi gintos ir yra tokios:J*

i

100 auksinų $2.00 2,000 auksi ų 40.00
200 4.00 Z 3,000 60.00
300 i M 6.00 4į000 80.00
400 8.00 6,000 100.00
500 » »» 10.00 9,000 ->» 150.00

1,000 20.00 12,000 200.00
4PERSIUNTIMAS GVA RANTUOTAS

jau gauname tlnią, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami | vieną 
mttnesl laiko.

Dėl platesnių informaciją rašyk tnojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali plnisus 
mums priduoti alkklal suraiytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos pastikime.



DR. F. MATULAITIS

f

TELIS NEW YORKE.

!

i

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

.Egzaminacija DYKAI

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

PriimiValandos:
Nuo 2 iki S po plot. Nuo 7 Iki 8 vakar*

«5OTW ROADWAYCor. ST SO. BOSTON 
Tel S02 S. B.

Tel. S. B. 1771

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

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

F. J. KALINAUSKAS 

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

TeL S. B. 1196-W.

1DARBININKAS

BĖDOJ.
pu-

visuo-

Vyčių kp. pirm.

yra *

Koresp.

f

PETER PLEVOKAS,

116 W. 4-th St, S. Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Girdėjęs.

Paskutine Proga Pirkti

- c

MASS.

i
i

i

SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ
siąskime visus, nes didesnė pusė siunčiamų pinigų lieka 
žydams.

į

1

- DAKTARAS MORONEY
'V? wa.?!HINGTON St, f arti Boyluton St) BOSTON 
ofiso rgj.: s&iKMUfe

VIETINĖS ŽINIOS.

Mūsų kaimynas “Kelei
vis” bėdoj. Pastarajame 
num. 11 štai.ką praneša:

“Prašome draugų skaity
tojų nepykti, kad buvome 
priversti šį “Keleivio” nu
merį kelioms dienoms Suvė
linti. Ne iš mūsų priežas
ties tai atsitiko, nes sugedo 
elektros įtaisos ir per kelias 
dienas negalėjome gauti pa- 

, jiegos mašinoms varyti"”.
Bet vietos angliškas laik- 

• rastis Globė visai ką kitų 
praneša. Štai ką tas laikraš
tis pėtnyčios laidoje skel
bia:

Plead guilty to charge of 
stealing electridty.

J. G. Gegugis and Stanley 
Miehaelson, publishers of 
the Lithuanian weekly 
newspaper “Keleivis” plea- 
ded guilty to the charge of 
larceny of electricity when 
arraigned in South Boston 
Court yesterday. The case 
went over to april 1 for 
disposition.

Lietuviškai verčiant tas 
išeina:

LAIKRAŠČIAI IŠ LIE
TUVOS.

Pereitą petnyčią atėjo 
“Laisvės” num. 45 ir 46. 
Subatoj atėjo “Vienybes” 
num. 7, “Kariškių Kalen
dorius” 1920 metams ir šie 
Krašto apsaugos ministeri
jos leidiniai: Per kovą į 
laisvę, Pėstininkų Kova 
Lauke (versta iš francūzų 
kalbos), Kareivio užrašų 
knygelė, Saulei Šviečiant, 
Laikinieji naujokų šaukimo 
įstatai, Šaudymo mokymas, 
Azijos cholera, ' Limpamo
sios ligos, Lyties ligos,'Jo
ninių naktis, Kas kiekvie
nam kareiviui žinotina.

!
TĖMYKITE.

Repeticijos veikalo “Kantri 
Alena” įvyks 24 d. kovo sere
doje 7:30 vai. vakare Bažnyti
nėj svetainėj. Gerb. imantys 
dalyvumą šiame veikale malo
nėkit paskirtam laike atsilan
kyti.

Apvogė D. Galinio barzdas- 
kutyklą ant kampo 4-th St. ir 
D St. naktį kovo 17 d. Vagi
liai inlindę per langą, paėmė 
visus skustuvus ir kerpamas 
mašinas, diržus, viską kas 
tik jiems pasisekė pagauti.

Gerai Žinomas.

jas įveliama vietinė vyčių 
kuopa. Kaltinamuoju A B. 
ir J. M. juk priguli ir prie 
kitų kuopų ne tik prie vyčių. 
Nei jų kaltinant, nei teisi
nant, pasakysiu, jog pana
šiame atsitikime nepriderė
jo vyčių kuopos minėti Taip 
darant metamas ant jo3 še
šėlis.

VĖL KLAIDA.
Nesenai buvo nurodyta, jog 

“Sandaroj” buvo įvykus dide
lė zeceriška klaida. Pastara
jame to laikraščio numeryje 
panašiai atsitiko. Po aprašy
mu katalikų prakalbų kovo 7 
d. pasirašo Tuinila. Turėjo 
būt* Dumi la.

LAIKRAŠČIAI IŠ LIE
TUVOS.

Kas kart vis daugiau laik
raščių ateina iš Lietuvos. 
Mes esame jų užsisakę 
platinimui. “Darbininko” 
skaitytojai jų gali gauti. Už 
dolerinę gaus po 12-15 ekz.

■
Blogas apsėjimas teršia pui
kius rūbus labiau, negu pur
vas.

Prisipažyta kaltė yra 
siau atitaisyta.

Patenkintas žmogus 
met turtingas.

Religija turi būti įmokinta, 
ne įbrukta.

Savo draugus perspėk pri- 
vatiškai, gink prieš žmo
nes.

Senųjų, persergėjimai 
ginklai jaunųjų.

Kurį galima riešutu privi
lioti, tų obuoliu galima nu
vilioti.

Neskandvk savęs skęstantį 
norėdamas išgelbėti.

Ant pardavimo rakandai. Grei
tu laiku turi huti parduoti, nes 
savininkai išvažiuoja į kitą mies
tą. Rakandai mažai vartoti. Krei
pkitės šuo adresu: 
Jonas Grigas, (ant 4-tą lubų)

266 4-th St.,
So. Boston, Mass.

Reikalinga prityrusi mergina 
lietuvaitė arba lenkė prie abelno 
nafcrnj’darbo. Algos $14.00 į. sa
vaitę". Nereikia plauti arba pra
syti. Atsišaukite pas

Mrs. A. Oppenheim, 
243 Crėscent St.,

Brockton, Mass.

Vargonininkas paieško vietos 
tuoj aus. Atsakančiai žino savo 
profesiją, turi gerą balsą, gali 
vesti chorą, beną arba orkestrą.

Meldžiu kreiptis šiuo adresu: 
J. Nomenkowskis, /

Bos 113,
Westfield, Mass.

PERSKAITYTUS “Dar
bininko” numerius siųskite 
Lietuvon saviškiams.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,”, kuris jus 
Įinkys 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kas 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovaną puikų 20 metą ka
lendorių. Visi pas: 
J. F. Margelis

544 Myrtle St.
Grand Rapids, Mich.

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

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

Telepbone S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

Prisipažino kaltais elektri- 
kos vogimo kaltinime.

J. G. Gegužis ir Stasys 
Michelsonas, leidėjai lietu
viško savaitraščio “Kelei
vio”, prisipažino kaltais 
elektrikos vogimo kaltini
me, kuomet vakar buvo tar
domi South Bostono Teis
me. Byla atidėta užbaigi
mui balandžio 1 d.

Pranešimai skiriasi, kaip 
juodas ir baltas. Bet kuris 
pranešimas teisingas, tai 
jau aišku, kaip diena. Mai- 
kis pagautas vagystėje. Mai
klo kailis nukentėjo. Nepa- 
mačino nei juriskonsultas.
“Keleivio” skaitytojai da

bar žino, kad jų “švietė
jai”, jų dorintojai”, jų 

- vadai. Paprasti socijalistė- 
I liai vištas vagia, o pralobii- 

sieji, vadai didesnių vagys
čių dasileidžia.

Kaip girdėjau, tai kovo 18 
d. susimušė F. Pleskos bolinėje 
du laisvamaniu J. K. ir A. 
S. Teismas buvo 19 d. Vie
nas pasimokėjo $10, o kitas 
$50. Kuris gavo mušt ir du 
“stičiu” dėjo, tai tam ir $50 
teismas priteisė, nes pas jį ra
do kaulukus, kazyres ir kito
kių įrankių.

BE REIKALO KUOPĄ 
INKIŠO.

Ketvergo “Darbininko” 
numeryje žinutėje apie ne
smagumus, įvykusius per 
“Žydų Karaliaus” repetici-

BŪKITE VISI!
Kovo 28 "d. (Verbų nedalioj) 

bus suvažiavimas L. D. & N. 
A. Apsk. Išvažiavimo Rengi
mo Komisijos. Tad kurie in- 
einate ton komisijon, malonė
kite pribūti, nes laikas pradė
ti darbą. Kaip laiku pradė
sim dirbti, tai ir darbas bus 
pąsekmingas. Komisijos suva
žiavimas įvyks kovo 28 d. š. 
m. So. Bostone. Prasidės 3 v. 
po pietų Šv. Petro parapijos 
pobažnytinėj salėj.

J. Steponaitis.

Rengia Lietuvių Labdarystės 
Draugija. Prasidės seredoje 17 d. 
Kovo (March) 1920, ir trauksis 
iki 25 d. KoVo. Pradžia kiekvie
ną vakarą 7:00 vai. S'ubatoj Ko
vo 20 d. prasidės 4:00 po pietą 
Lietuviij Salėj kampas E ir Silver 
St. So. Boston, Mass. Visi So. 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti ant šią fėrų, 
nes kiekvieną vakarą bus ko nau
jo pasiklausyti ir išgirsti. Bus 
įvairią pamarginimą ir prakalbų.

Todėl nepraleiskite nei vieno 
vakaro ne atsilankę.

Kviečia Fėrų Komitetas.

J '
Paieškau Motiejaus Kaškono. 

2 metai* atgal gyveno So. Bethle- 
em, Pa. Vilniaus rėd. Traką pa
vieto, Butrimonių valse. Pūšanij 
sodžiaus. Paieško jo tėvai iš Lie
tuvos. Jis pats ar kdk apie jį ži
note malonėkite pranešti šiuo ad
resu :
Vincentas Kaškonas,

Manchester St., 
Manchester, N. H.

Paieškau draugo Juozapo Svia- 
do, Kauno rėd., Raseinių apskr. 
sodos Telvoką. Pirmiau gyveno 
Brighton, Mass. Turiu svarbą rei
kalą, meldžiu atsišaukti.
A. Banulevičia,

20 Linčoln St., 
Brighton, Mass.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rast. —

J. 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 pietą. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietą.

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

OFISO 9-10 iŠ ryto, 
VALANDOS:

———————

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

Worcester, Mass.

AR ESI TAIP SVEIKAS ŠIANDIE, KAIP 
PRIEŠ KARĄ KAD BUVAI?

KĄ TAME REIKALE DAREI?
MŪSŲ VALDŽIA PAGATAVA TAU PAGELBĖTI

KAIP?
RAUDONASIS KRYŽIUS TAU PASAKYS.

9:00 iki 12:30 Ą. M. Kasdien. 7:10 iki 8:30 P. M 
Pėtnyčiomis.

47 JACKSON ST.,
LAWRENCE, MASSACHUSETTS.

Paieškau Andriaus Staniulio, 
Suvaiką rėdybos, Rudaminos pa
rapijos, Vidgirlią kaimo. ■ Pir
miau gyveno Shenandoah, Pa. Da
bar nežinau kur. Jis pats ar kas 
apie jį žinot man pranešti. Gavau 
laišką iš Lietuvos, turiu svarbą 
reikalą. Atsišaukit šiuo adresu:
Mar. Maskeliutė (Tonulaitienė)

212 So. 4-th St., 
Harrison, N. J.
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Mano kursas su nusiuntimu:
500 auksinų S 7.50

1000 auksinų $ 14.50
3000 auksinų $ 42.50
5000 auksinų $ 70.50

10,000 auksinų S 140.00
20,000, auksinų $ 280.00

Pinigus prisiąškite per paeto money orderį ir adresą 
to, kuris turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigai bus 
išsiųsti be užvilkimo ir Jus gausite kvitas nuo priimtą 
pinigą.

P. A4IK0LAINIS,
1304 Sutter Avė., Brooklyn, New York.

At-
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Jei jūsų namo stogas pra
kiuręs, tai šaukitės lietuvio 
Stogą Taisytojo, kuris turi 
savo amate atsakantį pati- 
rimą. Darbą atlieka koge- 
riausiai. Jei tik jums reikia 
stogas pataisyti ar naujas 
uždėti, tai šaukitės prie

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D nariams ir 
“Darbininko’* IHHI______ jams 1
sykį į metus ųŽ: už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

■ yV ———■ ■ ■—

“DARBININKO” spaustu
vėj tuoj reikalmgi INTER- 
TYPERIS (raidžių rinkėjas), 
RANKINIS —
mašinų LEI 
kitę tuojaus. Darbas 44 vai 
savaitėje.

“Baltininko” Admin.

TZTCT

Lietuvių Prekybos Bendrovės
ŠERUS PO $5.00

Bendrovė yra nutarusi baigti pardayinėti pirmąjį 50,000 šėrų po $5.00 
Kada 50,000 šėrų bus išparduota tada kiti likusieji šėrai bus pardavinėjami 
po $6.00.

Kadang jau 46,812 šėrų yra išparduota, tai lieka pardavinėti po $5.00 tik
tai 3,188 šėrų. Todėl kurie dar norite šėrų pasipirkti po senąja kaina, tai pir
kite dabar. _

Pereitą Sąvaitę Pardavėm 2561 Serų.
Siųskite čekius, money orderius ar pinigus registruotuose laiškuose ant se

kančio adreso:

18 ir ant
Ateišan-

. IEŠKAU švogerio Prano Sri- 
bikio, kilęs iš Vabalninku par., 
Upeliškių k. Atsišaukti adre
su:

Juozas Petrauskas,
15 Limerick st, Gardner, Mass.

i
i 
i

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

4 Pit St., Mossend, ‘ 
Lanarkshive, Scotland.

TElNGIAUSI A 
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.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 j

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO-

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų i
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. BART AŠIŲ, agentų, nes jis yra visiems'gerai žinomas žmogus.
Parduoda I^iiVakortes ant visų linijų Į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkanti žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris prts mus kreipiasi J musų vlršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

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

IEŠKAU Favo tetos Antani
nos Keblaišukės po vyru ne
žinau pavardės kilusios iš kai- Į 
mo Užpjaunių, Naumiesčio pa
rapijos, Suvalkų gub. Ieško 
Antaninos sesers Juzės sūnus 
Juozas Mickaitis iš kaim. Lau-; 
ciškių, Lukšių vai., Šakių ap.;

valku

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite ai idegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip ai galiu 
jums padėti. Ai turiu suviri 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių fr komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatlškallšegzamlnuoju jus 
kiekvieną sykį. Ai vartoju santiplikus elektrikos ir Medicinos įtai
sus; gydyme kraujo, odos Ir kroniikų ligų. Kada reikalinga lieg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Ai visados vengiu klaidos 
diagnoze arba lydyme.

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

i prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba Jaknų ligoms ne- 
' žlibčiojimo, dispepsijos, remtu prietvarių etc. Jei turi ren- 

natizmą, sdatieą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
v ikausmtu galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki- 
¥ mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
¥ dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk! v

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš sutelksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutauplai laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
ai negalėsiu nieko pagelbėti, peeskyilu. Jei sergi, pasirūpink ge- 

Š riausto gydytojaus prlžinrtjlmo. Ligos niekados nestovi, 
2 doc plečiasi ir' e1*****^ paSoc nepranyksta. Nelaukite

nAN n.11 būti nprv^' n. TT-crra m 1 ndytll!

DANTISTAS
A

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

'geriausiais prietaisais, su nau
ją išradimą.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

DR. JOHN MacDONNELL, H. D.
Galima tatikalbrti ir lirtuviiakai 

Ofiso valandos:
Ryt ii* iki 9 vai.

\ Po piety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

BeU Phona DickinMO 8805 N.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread St, PHulelpina, Pa.

Lietuvi* Daktare ir Chirurgą*. * 
Ofiae Vi1*ada*»

Nu«9 ritoUlp*pMa
• SU9P.M.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
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