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BONAI JAU GATAVI

Penktas nuošimtis už bonus 
jau eina nuo Bal. 1, 1920.

NAMAS JAU NUPIRK
TAS.

Balandžio 19 d. 7:30 vai. vakare So. Bostone, Mass. 
šv. Petro pobažnytinėj salėj. . A

✓
Kuodidžiausios minios lietuviij privalo atsilankyti į 

nepaprastas prakalbas.

* Balandžio 18 d. 2 vai po pietų Bri^hton, Mass. Lietuvių 
Kooperacijos Salėj.

Balandžio 18 d. 7:30 vai. vak. Cambridge, Mass. 
Thorndike School salėj.

Darbininkų reikalai
________________ t -JP: ’
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• PRANEŠIMAS.

v NEGRAŽIAUSIA I ŽUVO 8 AMERIKONAI. 
PANA. I

TeL So. Boston 620.

TARĖSI APIE GELE- 
. ŽINKELIŲ STREIKĄ. 
- Pereitų utaminkų prez. 
Wilson buvo sušaukęs kabi
neto (sekretorių) susirinki
mų svarstyti apie geležinke
lių streikų. Tame susirinki - 
me po ilgos negalės dalyva
vo pirmu kartu pats prezi
dentas.

Geležinkelių neteisėtas 
streikas apskritai imant ge
rėja Chicagoj ir vakarinėse 
valstijose. Bet didėja apie 
New Yorkų. Dalykų stovį 
gal būt pagerins tas, • kad 
prez. Wilson paskyrė taip 
vadinamų “railroad labor 
board”, kurs turės pilnų ga
lę rišti geležinkelių , darbi
ninkų klausimų.* Preziden
tas paskyrė į minėtų boardų 
atstovus nuo darbininkų, 
darbdaviij ir visuomenės. 
Tas jau reikėjo padaryti ko
vo 1 d. Atidėliojimas sukė
lė nepasitenkinimo ir prisi
dėjo prie streiko.

Kadangi streikas sutruk
dė tūkstančius traukinių, tai 
įvairiuose miestuose pasiju
to stoka kasdieninių reikme
nų, nekalbant apie kitus ne- 

• patogumus. Washingione 
pritrūko cukraus, New 
Yorke apskritai trūksta 
maisto. Anglių gabenimas 
sulaikytas. New Yorke tūks
tančiai studentų, profesio
nalų ir kitokių civilių žmo
nių stojo iš liuoso noro dirb
ti prie geležinkelių. Paštas 
labai sutrukdytas ir jo išve- 
žiojimui daugelis pavedė au
tomobilius ir truckus. Iš 
Washingtono pyška pašti- 

t niai automobiliai į talkų 
New Yorkui.

New Jersey valstijos mie
stuose, kaip va Newark, 
Passaic ir kituose, kur pa
simatė maisto nedaug tetu
rima sumobilizuota truckai 
ir automobiliai maistui ga
benti. . ‘

Iš Stevens instituto 620 
studentų stojo prie geležin
kelio darbų. Iš Erincetono 
universiteto'stojo 1.600 stu
dentų. * •

Kad maisto nepritruktų, 
tai valdžia įsakė pardavinė
ti armijos maistų tuose mie
stuose, kur jo yra.

- Geležinkelių linijų stovis 
toks: New_York, New Ha- 
ven & Hartford po trumpo 
streiko switchmanai sugrįžo 
darban. ,

Boston & Maine nepriima 
jokių prekių gabenti. \

Boston & Albany gabena 
70 nuoš. prekių.

New York Centrai prekių 
"" nedaug tegabena. > .

. Pennsylvania linija labai 
pakrikdyta.
•• Lackawanna labai pakri
kdyta. .

. Erie mažai traukifnų fei-l 
na.

Baltimore & Ohio daug 
traukinių negali eiti.

Centrai Railroad of New 
Jersey tik 25 ’nmiš. trauki- į 
nių teina.

Hudsoii & Manhattan už
darytas. .

Lehigh Valley t ruputį 
prekių gabenama. < V • Į

TAI BENT REIKALAVI
MAI.

Birmingham, Ala.—Sam
domieji plumberiai pareika
lavo $12 dienoje ir kad darb
daviai juos atsigabentų į 
darbų ir nugabentų namo iš 
darbo aritomobiliais. Tame 
mieste yra 67 plumberiai ir 
reikalauja, kad jokiose uni
jinėse dirbtuvėse gizeliai ne
būtų priimami. Niekam ki
tam neturi būti leista dirb
ti plmnberių darbo, kaip tik 
tam 'skaičiui. Jie nenori, 
kad daugiau išsilavintų 
plumberiii ir tuomet negalė
ti} tokių išlygų- statyti.

STREIKAS AIRIJOJ.
Airijoj prasidėjo politiš

kas streikas. Streikas yra 
generalus. Yra įšauktas 
tam* kad užprotestuoti prieš 
žiaurų apsėjimų su politiš
kais kaliniais, kurie išėjo 
ant bado streiko. Pradžioj 
buvo pienuota darbus su
stabdyti vienai dienai. Bet 
paskui sumanyta streikų 
tęsti neapribotų laikų.
- Tuo tarpu Anglijos val
džia nemano keisti savo ap- 
sėjimo su politiškais kali
niais.

STREIKUOJA JŪREI
VIAI.

Danijoj jūreivių streikas 
.didinasi ir ta šalis, veik at
kirsta nuo Anglijos ir Ame
rikos.

Nuo rugpj. 1,1918 iki sau
sio 31, 1920 prie plieno dar
bininkų prisirašė 156.702 
darbininkų.

Connecticut valstijos Dar
bo Federacija laikys suva
žiavimų Waterburyje gegu
žio 24-7.

Rūbsiu-Stamįord, Ct.
vių unija išsireikalavo po 
$40 savaitėje už 48 valandų 
savaitę,( o moterims padėjė
joms bus mokama po $15.

Gimė Suvalkijoj. Baigė aukso medaliu Yčo Gimna-• Gimė Suvalkijoj. Baigė aukso medaliu Yčo Gimna
ziją Voroneže ir įstojo į Peterburgo Karo Medicinos aka
demiją. Dėl suirutės Rusijoj negalėjo jos baigti. Dabar 
mokslą eina Berlyno universite. Eina ekonomijos moks
lus. Nors dar jaunas vyrukas—bet nepaprastai gabus 
žmogus: žymus kalbėtojas, gabus publicistas ir organiza
torius. Dar būdamas gimnazijoj buvo išrinktas nuo Vo
ronežo lietuviu į Peterburgo lietuvių seimą 1917 m. Kr. 
Dem. p. gyvenime lošė svarbią rolę. Buvo Lietuvos pro
pagandos biuro vedėju. Vž jo darbavimos Karo Minis- 
teris Merkis išreiškė viešą padėką.

PĖSČIAS ĖJO DAR- '
BAN.

Whitman, Mass. — Wal- 
ter Gloyd dirbęs vinių dirb
tuvėje per 39 metus rezigna
vo. Sako, jog per visų lai
kų pėsčias ridinėjęs darban 
ir padaręs per tų laikų 60.- 
000 mylių. . z

KELIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

. .Attleboro, Mass. -r Kelių 
taisymo darbininkai sustrei
kavo. Reikalauja 8 vai. dar
bo dienos ir 62^. valandoj. 
Dabar jie gauna po 50c. va-* 
landoj.

Danijoj rinkimai į parla
mentų bus bal. 22 d.

Suv. Valstijų armijos če- 
verykų bila šiemet būsianti 
$5.500.000. Išeis po $7.50 
ant čeveryko^ •
> . ------

Senatorius Wodsworth sa
ko, jog nuo pat įsisteigimo 
Suv. Valstijų karės reika
lams būdavo išleidžiama 60 
nuoš. visų ineigų. Sakė,'jog 
dabar išlaikyti kareivį z re- 
gulerėj armijoj atseina $1.- 
800 į metus.

KUNIGAS MIRONAS
LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTOVAS

✓

NEPAPRASTOS IŠKALBOS VEIKĖJAS

Dabar, kuomet geležinke
liai taip streiko pakrikdyti, 
tai skaitytojai negali tikėtis, • 
kad laikraštis ateitų laiku. 
Mes “Darbininkų” paštui 
atiduodame ■ reguleriu laiku 
ir jei jis laiku neateina pas 
jus, tai greičiausia dėl su- 
paraližavimo geležinkelių.

Davenport, Ia. — Elektri- 
kos darbininkai išsireikala
vo po $1 valandoj.

Chattanooga, Tenn.—Ma- 
lioriai išsireikalavo ųlgų pa
kėlimo. Gaudavo’ po $5.20, 
dabar po $1 dienoj. i

Italijos katalikai Neapo
lyje turėjo kongresų. Daly
vavo arti 100 delegatų. Kon
gresas atmetė rezoliucijų re
komenduojančių pavesti že
mę tiems, kurie jų apdirbi- 
nės. Bet perleido rezoliuci
ją, kurioj pritaria konfis
kavimui dvarų žemių tose 
vietose, kur yra' reikalau
jančių žemės.

Bakersfield, C ai.—Krau
tuvių darbininkai streikavo 
4 savaites. Algos pakelta. 
Mažiausia alga dabar bus 
$65 mėnesyje.

Kansas valstijos didžiu
ma angliakasių sustreikavo. 
Tuomi nori išreikšti protes
tų prieš pasodinimų kalėji- 
man Howato ir kitų anglia
kasių viršininkų. %

Iš Anglijos atvyko Ame- 
rikon pana Mary Bevan. Ji 
pagarsėjusi, kaipo negra
žiausia pana pasaulėje. Čia 
ji pastos į kokį nors cirkų. 
Anglijoj ji yra laimėjusi 
$5.000 dovanų, pasiūlyta 
negražiausiai moterei Ang- 
lijoj (ugliest woman iri Eng- 
land).

SUTIKO NELAIMĘ.
Messina, Italija, bal.’12.— 

Ant Cappuccini kalno buvo 
iškilmės ir daug žmonių bu
vo susirinkę. Grįžtant įvy
ko panika ir 11 buvo užmuš
ta ir daug žmonių sužeista.

e

New Britaine, Ct. išrink
tas naujas majoras Curtis, 
respublikonas.

Ex-kaizerięnė sunegalėjo. 
Turi širdies ligų.

Laivu Baltic iš Airijos at
gabenta 1.000 merginų. 7 
sulaikytos už • neišlaikymų 
kvotimų.

Francijos vyriausybė skel
bia, jog savo kariuomenę ąt- 
šauksianti iš Frankforto ir 
kitų Vokietijos miestų kaip 
tik Vokietijos kariuomenė 
bus ištraukta iš Ruhr.

Manzanillo prieplaukoj, p 
Kuboj, plaukė laivelyje 8 a- 
merikonai. Ant laivelio iš
tiko ekspliozija ir visi žuvo. 
Tie amerikonai buvo jūrei
viai.

GRĮŠ NAMO.
Buvusis Franci jos pre- 

mieras Clemenceau, gyve
nęs Egipte, dabar šia savai
tę ketina grįžti į Paryžių.

Kurie dar nesate bonų pirkę 
pasiskubinkite, nes vėliaus 

negausite.

NEATVYKS, KUR 
ŽADĖJO.

Prez. Wilson žadėjo at
vykti vakacijų praleisti į*’ 
Woods Hole, Mass. Dabar 
po tos vietos apžiūrėjimo 
pasirodė, jog ji netinka. 
Tai prez. Wilson ir nevyks į 
tų vietų.

Brig-Gen. Graves, buvu- 
šis Amerikos kariuomenės 
vyriausias vųdas Sibire, sa
ko, jog kai japonai pasi
trauks iš Sibiro, tai ten į- 
vyks taika. Sako, jog 98 
nuoš. Sibiro gyventojų esu 
bolševikai.

t ——
Čekijos parlamente bal. 

11 d. buvo įvykę didelė ne
tvarka. Tautininkai ir ka
talikai buvo pasitraukę. 
Lduke socijalistai, kaip pie
menys klykavo ant sau prie
šingų partijų. Parlamentas 
tų dienų turėjo būt paleis
tas. Dėl kilusios netvarkos 
išsiskirstymas atidėta iki su- 
batos.

VOKIEČIŲ SEIMO 
PROTESTAS.

Bal. 12 d. pradėjo po per
traukos savo sesijas Vokie
tijos Seimas. Seimo prez. 
Fehrenbacb smarkiai pro
testavo prieš francūzų įsi
veržimų į Frankfortų ir ki
tus Vokietijos miestus.

Rytinėj Prūsijoj, netoli 
Karaliaučiaus, buvo didelė 
ekspliozija amunicijos dirb
tuvėje. Ikšiol rasta 94 lavo1 
nai.

LIETUVOS FINANSINES 
MISIJOS MARŠRUTAS 

RYTINĖJE PENN- 
SYLVANIJOJE.

Lietuvos Misija lankysis šio
je apielinkėje su Lietuvos Pa
skolos reikalais šiomis dieno
mis:
Bal. 15 d. Forest City, Pa.
Bal. 16 d. High Park (Scran- 

ton) PA
Bal. 17 d. Eynon, Pa. -
'Bal. 18 d. Duryea, Pa popie

tėje.
Bal. 18 d. Pittston, Pa vakare. 
Bal. 19 d. Scranton, Pa

Jei įvyks angliakasių strei
kas, tuomet L. Misija neatsi
lankys.

, - A. Galinskas.

Bonai parsiduoda tiktai 
po $25.00.

Kam laikyt bankoj padė
tus pinigus tik ant 4 nuoš., 
jei pirkdamas bonus gali už
dirbti 5 nuošimtį ?

Bankoj tavo pinigai gal 
prapult, nes banka gal su- 
bankrūtyt, o jei pirksi bo
nus, tai niekada neprapuls. - 
Todėl naudokitės visi šia ge
ra proga savo pinigų taupy
me bei apsaugojime.

Kas gyvas pirkime po bo
nų o neleiskime morgičiaus 
ant namo užtraukti. Atmin
kite, jog iki 15 šio mėnesio 
turime sudaryti $15,000.00. 
Tad kas gyvas prie darbo!

“DARBININKAS”,
244 W. Broadway, •

So. Boston 27, Mass.

PRAKALBOS VAIKŲ 
VASARINĖS MO

KYKLOS.

/Ct. — William 
L. dMfjdrt Clock Co. darbi- 
ninkai sustreikavo. Reika
lauja už devynių valandų 
darbo 10-ties valandų mo
kestį. Kompanija sako, kad 
algas pakėlus, reikės pakel
ti kainas ant laikrodžių. O 
kadangi dabar jš Vokietijos 
laikrodžių atgabenta, tai 
tuomet Amerikos ’
išlaikysianči konkurenci-
• ■ .
JOS.

Londone tariasi streikuoti 
pašto darbininkai, jei algos 
nebūs pakeltos.

L ----------- ■■■ f. -
L Penki žurnalai, kurie bu- 
|vo spauzdinami New Yorke, 
dabar keliasi į Chicago. New 
Yofkap nepatinka deltd, 
kad per streikų spaustuvėse 
negalėjo išeiti.

firmos ne-! Mirė Airijos arcivysku- 
^ti^ri jir primatas- John Baptist

• Crozier. . I

f

Bal. 15 d. ketverge 7 KM) vai. 
vakare šv. Petro bažnytinėj 
salėj bus prakalbos. Taip-gi 
bus įvairių pamarginimų. Dai- , 
nuos šv. Petro paarp. bažnyti
nis choras ir solistai po vado
vyste p. M. Karbausko.

Yra užkviesti kalbėtojai, ku
rie dar nekalbėjo So. Bostone, 
taip-gi kalbės gerb. kleb. kun. 

į K. Urbanavičius. Laiko ne- 
; daug teliko, kad tų visų darbų 
.gerai sutvarkius reikia imtis 
j ne juokais. Tad gerbiamieji 
! kuriems rūpi priaugančios kar- 
I tos ateitis, kurie norim, kad iš 
1 tų mažutėlių išaugtų tikri , lie- 
I tuviai, kurie suteiktų garbę 
’ mums patiems ir visai lietuvių 
.tautai privalom rūpintis jais, 
i įsteigti vasarinę lietuvių mo- 
įkyklų, kurioje būtų mokins
ima lietuvių kalba, istorija ir 

l Nepraleiskite šių svarbių 
! prakalbų.

Kviečia Rengėjai

Guatemalos respublikoj 
kilo maištas prieš dabartinį 
prezidehtų.

v

J

Paderewski, ketino pasi
traukti iš politikos, bet len
kų prašomas sutiko grįžti į 
Lenkijos seimų.

■

Italijos valdžia paskelbė,
jog laikraščiams jau vėl va
lia leisti savo leidinius iki 6 
puslapių didumo.

. jut.
Švedijos ka 

Londonan.

i

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOSį
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo Ir sunkaus 

tarnavimo.
SUTALPINA savyje daug raftalo.
NEBftOA—Siunčiame per paSU) l> evpresn Į visas 

Šalis pritrauktas raSalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna 
nesralčs lygintts^-be kratymo pirm pradSstant.

•Jq kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50. 
$3.00. $3£0, <4.00. $5.00. $5.50. $6.00 ir ąugščiaus.

Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 
garantuojame.

-r “DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27, Mass.

"F’T 4 iiiriTą
jnv

1 įBfcJ / j
Parašė J.



“DARBININKAS” 
(The Wobkeb) « 

The Lltbuanian tri-weekly paper.
Publlsbed every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joteph’t Litkuan- 
ton'R.-C. A»»ociation of Labor.

SŪBSCRIPTION KATES: 
tearly ...-.......................................
Boston and suburbs........................
Forelgn countrles yearly..............

$4.00
$5.00
$5.00

“Entered as second-class mater Sept 
22. 1915 at the post office at Boston. 
Mass., under the Act of March 3, 1879.” 

“Acceptance for mallling at special ra
te of postage provided for in Section 
1103, Act of Och 8, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

APIE PRIVERSTINĄJĄ 
BAUDŽIAVĄ.

Amerikos socijalistij dien
raštis “Naujienos” No. 83 
polėmizuodamos su komu
nistų “Laisve” pirmiau iš- 

| cituoja iš “Laisvės”:
“Sulig pranešimų švedų 

laikraščių, Estonijos val
džia verstinai suginė 15,- 
000 darbininkų kirsti ruiši
kų medžius. Mat, Estoni
jos valdžia, taip lygiai kaip 
ir kitos Baltijos šalių val
džios, yra po Anglijos glo
ba. Anglijai rūpi apipiFk- 
ti tose šalyse visa, kas yra 
jose geresnio ir brangesnio. 
Žinoma, Estonijos aržuoli- 
nai ir pušynai jai daugiau
sia rūpi. Taigi Anglijos 
valdžiai liepiant, Estonijos 
buržuazinė valdžia įvedė 
baudžiavą 15,000 darbinin
kų”.

Paskui rašo:
“Tik pagalvokite: neva 

socialistiūė Rusijos valdžia 
įveda toky dalyką, kurį, pa
sirodo, praktikuoja išnau
dojimo tikslais buržuazinė, 
kapitalistinei Anglijai pa
klusnioji, Estonija! Tas 
faktas, kad buržuazinė 
Estonijos valdžia elgiasi 
panašiai, kaip Rusijos bol
ševikai, meta dar didesnę 
dėmę ant jų (bolševikų) po
litikos, o ne pateisina juos.

“Pati ‘Laisvė’ juk sako, 
kad Estonijos valdžia, va
ru versdama darbininkus 
kirsti miškus, pavertė juos 
‘baudžiauninkais!’ Kodel- 
gi tad ne baudžiauninkai 
yra Rusijos darbininkai, 
kurie taip-pat yra varu 
verčiami miškus kirsti ir 
kitus darbus dirbti? Jeigu 
baudžiava 15,000 darbinin
kų Estonijoje iššaukia4 Lai
svės’ pasipiktinimą, tai ko
dėl ji nesipiktina tuo, kad 
Rusijos bolševikai rengiasi 
pastatyt į panašų padėjimą 
šimtus tūkstančių ir net 
milijonus darbininkų?”

Taip gerbiamieji draugu- 
čiai, tas tiesa kad Bolševi- 
kizmas darbininkus pavergė 
į baudžiavą.Niekas neužgin
čys. Bet kodėl jie taip pada
rė, tai čia jau kitas klausi
mas. Čia tai jau yra neiš- 
vengtina socijalizmo išsi
vystymo taip vadinamoji fa
zė.

Mes žinome kad socijalis- Į 
tai'nenori prie to prisipažin
ti, bet gyvenimo bėgis tai 
patvirtina.

Nė jokia teorija, nė jokis 
visuomeniškas susitvarky
mas nėra amžinu, viskas 
pasaulyje kruta, verda, pro
gresuoja į vieną ar į kitą pu
sę. Taip ir socijalizmas pro
gresavo. .. progresavo ir nu- 
progresavo į komunizmą it 
bolševizmą, o bolševizmas ir 
parodė tikrąjį tų ponelių Į 
veidą. Kad jiems ne 
ninkų gerbūvis, ne laisvė 
PČ1O. kuria .

fe

I
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ir taip didžiuodavosi mul
kindami vargšus darbinin
kus. Bet jiem> rūpėjo dik
tatūra, kad valdyt pasaulį, 
jiems rūpėjo pavergimas 
darbininkų, jie tą jau ir 
pradėjo daryti, kaip tik 
bent kiek, ragučius įgavo. 
Bet tai dar tik socijalizmo 
žiedeliai, dar dabar darbi
ninkus tik priverstino darbo 
“militarizacija” vaišina, o 
kaip pradės sirpti socialis- 
tiškos raudonos uogelės, tuo
met darbininkai tikroje 
šviesoje tepamatys kokia y- 
ra šlykšti bedieviškai mate
rialistiška socijalizmu vadi
nama raudonųjų tvarka, ku
ri darbininką pavergia į pri
verstiną baudžiavą, įstato į 
militariškai disciplinuotus 
kataržninkų būrius ir dar 
tyčiojasi sakydama, kad tai 
darbininkiškas pasaulio su
rėdymas. kad tai esanti tik
roji laisvė.
' Kad prie socijalizmo tvar
kos taip turės būt, tai jau 
išmintingi žmonės senai per
matydavo ir rašydavo ir 
knygose ir laikraščiuose, 
bet ne visi tam tikėdavo. 
Dabar pamatysime ar daug 
kas susipras.

Bet pastebėkime~ kokią 
priežastį tokios baudžiavos 
įsteigimui “Naujienos” pri
veda. jos sako:

“Rusija šiandien kitaip 
neįstengtų išbristi iš to pa
sibaisėtino skurdo, į kurį ji 
yra patekus. Bado mirtis 
yra baisesnė negu -neteki
mas laisvės”...

Tas tikra teisybė, bet kas 
į tokį skurdą Rusiją įstūmė 
ar ne socijalizmas... Kas 
pavergė darbininkus ar ne 
bolševikų komisarai?..

Noroms ne noroms prisi
mena senovės pasaka, kurio
je pasakojama, kad ker
džius verkė apsikabinęs ave
lę dėlto, kad pono dvaras 
pateko žydui. Avelė užklau
sė: — Ar žydas lupa po du 
kailiu nuo avelių? kerdžius 
atsakė kad tik po vieną. 
Tuomet avelė nusikvatojo ir 
sako: — Ko čia verkt juk ir 
senasis ponas ne po du bet 
po vieną kailį telupdavo.

Taip ir darbininkam žmo
nelėms vistiek ar kapitalis- 
tii, ar buržtfjų ar bolševikų 
valdžia, visvien spiria dirbt 
o darbo vaisius pati sau pa
siglemžia, o darbininkams 
tik skurdas telieka. Ką sa
kau skurdas? Bolševikų ro
juje prie skurdo dar ir utė
lės su militarizuotais darbo 
batalijonais antmesta.

Broliai ir sesutės, ne soci
jalizmas ne komunizmas, ne 
bolševizmas, ne kitoks koks 
tenai izmas bet mes patys 
nusikalsime sau laimę ir 
gerbūvį. Dirbkime išsijuo
sę rankoves atsiraitoję ne
klausykime jokių raudon- 
pančekių mūsų geradariais 
apsimetusių, gyvenkime sa
vo protu, tvarkykimės dės
niais mūsų švento tikėjimo 
moksle išdėtais, glauskimės 
į krikščioniškas darbinin
kiškas organizacijas, žino
kime, kad vienybėje mūsų 
galybė, darbštume gerbūvis. 
Mes jį ir atsieksime.

JĖGA PRIEŠ JĖGĄ, IDĖ
JA PRIEŠ IDĖJĄ.

Vokietijos jėgos buvo į- 
veiktos alijantų stipresnių
jų jėgų. Prieš pasiduosiant 
Vokietija dar buvo stipri, 
dar. ji būt ilgai galėjus lai
kytis. Bet pamačius, jog 
j’os pastangos bus veltui, su
tiko taikintis prez. Wilsono 
punktus dedant pamatau.

Vokietija nusilenkė ne 
tiek prieš galingesnę jėgą, 
kiek prieš -galingesnę idėją. 
Vokietijos karinė mašina 
buvo iš pradžios geresnė už 
alijantų. Toji vokiečių ka
rinė mašina tebebuvo gera ir 
priimant armisticiją. Bet 
Vokietijos idėjos negalėjo 
konkuruoti su alijantų idė
jomis. Ir vokiečiai pamatė, 
jog kardu ir žiaurumais idė
jų neįveiksi.

Alijantai išstatė tautų 
liuosybės obalsius. Šaukė, 
jog tai paskutinė žmonijos 
karė, šaukė, jog kaizerio 
valdžia yra įsikūnijimas mi- 
litarizmo, priespaudos irivi
sokio pikto. Gi kuomet sto
jo karėn Suvienytos Valsti
jos, tai prez. Wilson savo 
prakalbomis, atsišaukimais 
ir punktais užvaldė visų 
tautų geersniųjų žmonių 
širdis ir suteikė vilties pri
spaustosioms tautoms. Pra
kilnūs idealai, skaistūs vaiz
dai geresnės ateities užka
riavo jaunų vyrų ir moterų 
širdis ir jausmus ir pasiau
kojimams nebuvo galo.

Laisvė ir neprigulmybė vi
soms tautoms, Tautų Lyga, 
visuotinas nusiginklavimas, 
panaikinimas karių — kas 
neatmena šių ir kitokių pra
kilnių idealų, kurių buvo iš
siilgę visi dori žmonės ir ku
rių įvykinimas buvo žadėtas 
supliekus kaizerį.

Nemanau ir nematau rei
kalo čia nurodinėti, kaip da
bar milijonai visokių tautų 
žmonės mato ir jaučiasi be
galiniai apviltais, jaučia, 
jog visi anie gražūs žadėji
mai buvo tai tik tarsi sap- ’ fe.

• v

F. V.

į nesivėlint ir pribūti į laiką.
Conn. Apskr. Rašt.

T> IT.*..,__

L. D. S. Conn. Apskr. ber- 
taininis susivažiavimas įvyks 
18 d. balandžio, Hartford, Ct. 
Šv. Trejybės parap. salėj 41 
Capitol Avė.

Sesijos prasidės 1-mą valan
dą po pietų. ' <

Malonūs L. D. S. delegatai 
ir delegatės, kurie esat išrink
ti į šį suvažiavimą malonėkit

nas.
Bet jei ne tokie obalsiai ir 

žadėjimai, tai karė kitaip 
būt galėjus baigtis.

Šiais laikais, kuomet idė
jas galima skleisti visokiais 
būdais į plačiausias'minias, 
tai tie, kurie turi didesnę 
jėgą, bet neturi gaivinan
čios idėjos, - negali tikėtis 
laimėti. Dabar yra taip sa
kant frazeokratijos laikai. 
Per karę Suv. Valstijų prez. 
Wilson buvo didžiausias 
frazeokratas, arba ideokra- 
tas, t. y. tas, kurs valdė i- 
dejomis.

Antras šių laikų didžiau
sias frazeokratas yra Leni
nas. Jis pagavo Rusijos mi
nias savo idėjomis ir prieš 
jį niekas Rusijoj negulėjo 
atsispirti. Leninas kalbėjo 
į rusus suprantama jiems 
kalba, kalbėjo apie rusų 
liaudžiai rūpimiausius rei
kalus. Rusai buvo pavargę 
nuo karės—Leninas žadėjo 
jiems taiką. Rusai buvo iš
troškę žemės, jisai visiems 
jos žadėjo. Leninas su sa
vo pasekėjais užvaldė Rusi
jos minias ir jai tiko kerš
tinga kova prieš visokius li
kučius - cariškos Rusijos 
tvarkos. Tiko Rusijos bied- 
nuomenei aštri kova prieš 
dvarininkus, . kapitalistus, 
činovninkus; iš antros pu
sės tiko pažadėjimai gra
žaus surėdymo, tvarkaus ir 
sotaus gyvenimo.

Žinoma, kaip alijantai 
apvylė savo žadėjimais vi
suotinos taikos, Tautų Ly
gos, tautų neprigulmybių, 
tai dar labiau apvylė rusų 
biednuomenę Leninas savo 
žadėjimais. Bet faktas pa- 

| siileka faktu, kad idėjos, ža-i

darbininkas
taip ir Leninui buvo gaivi
nanti jėga.

(Kaizeris buvo atviras — 
jis sakė: Macht ist Recht, 
galybė—teisybė; Weltmaeht 
oder Niederfall, pasaulinis
viešpatavimas arba puoli
mas. Kaizeris manė, kad 
kumštis galingesnė už viską. 
Tokiu savo nusistatymu kai
zeris “prašpvlino”.

Alijantai laimėjo karęj 
bet Versaliu taikos sutartys 
yra tokios, kad vargu jos 
būtų buvę kitokios, jei karę 
būt laimėjus Vokietija ir 
taika būtų buvus daryta 
Pottsdame. Tik antrai pusei 
jos būtų buvę užmestos.

Leninas paėmė viršų Ru
sijoj. Jau treti metai, kaip 
vykdina joje žemiškąjį ro
jų. Bet miesto darbininkų 
ir sodiečių padėtis blogesnė, 
negu bile kada kad buvo 
prie carų ir nebūtų blogiau, 
jei dabar velionis caras Ni- 
kalojus tebvaldytų Rusiją. -

Bolševizmas yra išvirk
ščias carizmas. Bolševizmas 
yra socijalizmas praktikoje.

Prie carizmo ir bolševiz
mo laisve ir gerove naudo
jasi tik valdantieji. Abi si
stemos tarnauja tik valdan
čiąja! klesai.

Alijantai nėra liuosuoto- 
jais ir teikėjais laisvės pris
paustoms ‘ tautoms. Tą, ką 
mažosios tautos turi, tai tu
ri per savo pastangas, per 
savo kraujo liejimą. Didžio
sios tautos besikaudamos 
daug sau kraujo nuleido,nu
silpo. Jos neįstengė užnerti 
kilpos mažesnėms tautoms. 
Vikresnėsės, apsukresnėsės 
tautos prasimušė pačios į 
neprigulmybę.

Daugelis iš mūs turėjome 
kvailystę manyti, kad jei a- 
lijantai laimės, tai jie išda
lys mažomsioms tautoms lai
sves ir neprigulmybes taip, 
kaip tėtušis kad dalina sa
vo vaikeliams barankas su
grįžęs iš turgaus.

Milijonai varguolių dar* 
bininkų turėjo kvailystęma- 
nyti, kad Leninas su savo 
socijalizmu išves rusų bied
nuomenę iš namų vergijos. 
Milijonai darbininkų mato, 
jog buvo apviltais, bet dau
gelis dar nėra įsitikinę. Ki
ti dar mano, kad yra koks 
ten skirtumas tarp bolševiz
mo ir socijalizmo. Vieni 
raudonųjų vadinasi socija- 
listais, kiti komunistais, ki
ti vėl spartakiniais, kiti bol
ševikais ir tt. Kada Leni
nas bevesdamas rusų bied
nuomenę į gerovę įvedė ją į 
utėlynę ir sušuko, kad utė
lės gali sugriaužti socijaliz- 
mą, tai kiti socijalistai sa
ko, kad čia kalti bolševikai. 
Girdi jei jie valdytų, tai vis
kas būtų kitaip. Bet kas 
tam filrpt;

Visi šitie. įvykiai verčia 
prie galvojimo ir akstiną 
prie tam tikro; veikimo.

Dabar baigiu čia, nes esu 
pasiryžęs platėliau apie pa
liestus ir panašius dalykus 
pakalbėti..

Žemaitis.

Žemiau dedame padėkos laišką nuo Viešojo Lietuvių 
Knygyno Kaune ir surašą aukotojų tai įstaigai. Tarp to 
knygyno rėmėjų daugelis “Darbininko” skaitytojų ras sa
vo pažįstamų, giminių. Pamatykite, kaip Lietuvos žmo
nės baisaus karo nuvarginti, daug pasiaukoję kovai už ne- 
prigulmybę ir vis-gi randa dar ištekliaus remti kultūrin
gąsias įstaigas. Šitas pavyzdis lai paakstina laiminges
nius už Lietuvos lietuvius amerikiečius prie dosnumo, Mes 
raginome siuntinėti knygas ir laikraščius saviškiams Lie
tuvoje. Darykite tą ir toliau. Bet dabar raginame siųsti 
knygas, Kauno Viešajam knygynui ir kitoms įstaigoms, 
kurias jūs žinote. .. • , •

'Siųskite kuodaugiausia knygų ir perskaitytų laikra
ščių Lietuvon. Matote su kokiu dėkingumu jie mūsų do
vanas priima.

Kas tik turite knygų, be kurių galite apseiti, tai gra
žiai supakuokite aiškiai užadresuokite, teisingai užrašy
kite žodį LITHUANIA ir siųskite arba -saviškiams arba 
Kauno Lietuvių Viešajam Knygynui arba kitam jums ži
nomam knygynui. Kur tik yra gimnazija ir kitoki mo
kykla, tai be abejonės ten yra knygynas. Taigi galite 
siųsti knygų į savo parapijų mokyklų knygynus.

Viešasis Lietuvių’ Knygynas
1920 m. Kovo 2 d. 

, No. 40.
Kaunas.

GERBIAMOJI REDAKCIJA!
Šiuomi reiškiu Viešojo Lietuvių Knygyno (Skaityk

los) vardu Gerbiamajai “Darbininko” Redakcijai už 
prielankumą ir suteiktas aukas, būtent: knygas ir siun
tinėjamąjį “Darbininko” laikraštį. Širdingiausiai ačiū 
už Kalendorių kompletą, “Tautos Rytą” ir “Moksleivį”. 
Jeigu būtų galima, nuolankiausiai prašyčiau juos ir^atei- 
tyje viršminėtam knygynui AUKAUTI, už ką jau iškal- 
no tariame širdingai ačiū!

Su pilna pagarba —
' ZOFIJA JASTREMSKAITĖ,

Viešojo Knygyno Vedėja.

AUKOS Viešajam Lietuvių Knygynui (Skaityklai) Kaune,
• • Didžioji Vilniaus g-vė No. 2, C. 5.

1. L. Janauskas............. ?........ ..........
2. J. Šniukšta iš Betygalos .'...............
3. M. Lisauskas iš Kruonio............... . .
4. A Petkevičius ..............-................
5. A Kleivytė iš Raseinių................
6. J. Jurevičius....................... ............
7. A. Varnas iš Rumšiškių............. . .
8. Mik. Lazauskas iš Kruonio.............
9.. V. A. Varnas iš Rumšiškių....... '...

10. T. Varnienė iš Rumšiškių..............
11. A. Varnas iš Rumšiškių .. ..............
12. M. Varnas iš Rumšiškių.................
13. Aleks. Varnas iš Rumšiškių______
14. L. Varnienė iš Rumšiškių .................
15. P. Topilaitė iš- Šidlavos ............... .
16. J. Meškauskienė iš Betygalos........
17. M. Kekielienė iš Betygalos ........
18. M. Lekienė iš Betygalos......... .. . . .
19. Z. Adomavičienė iš Šadlavos.........
20. U. Rainienė iš Betygalos...............
21. O. šniukštienė iš Betygalos...........
22. Dom. Žvikas iš Betygalos................
23. O. Kveselienė iš Betygalos...........
24. M. Lušienė iš Betygalos ...............
25.1 L. Vaitkevičius iš Betygalos........
26. U. Purienė iš Rumšiškių...............
27. J. Pūras iš Rumšiškių .............. .
28. “Uosis” B-vės dirbtuvės Vedėjas .
29. J. Tirva iš Kruonio ......................
30. P. Kabašinskas iš Kruonio ...........
31. J. Banionis iš Leliušių ................
32. Karininkas A Banėnas iš Kauno
33. Karo belaisvis A—-tis......... .-......... ..
34. Karininkas Juodeika VL iš Kauno
35.
36.
37.

Kareiva Meeisl. iš Kauto ....
Melys Jonas iš Kauno..........
Vajkūnaš Leonas iš Kauno ..

38. Kareivis Galinauskis St. iš Kauno...........
39. Mokytoja Lišauskiutė Ona iš Kauno .....
1. Kun. Petrošius Jonas Viešojo Lietuvių Km
40. ” Janušytė Alena iš Kauno ...'..

,,
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P. Norkus Lietuvos Misi
jos siunčiamas kuriem Lie
tuvon. Yra tai tas pat Nor
kus, kurs be veždamas Misi
jos Informacijos skyrių ke
letu straipsnių įžeidė katali
kus ir tuomi šaltu vandeniu 
pūstelėjo ant neapsakomo 
entuziazmo kilusio Misijai 
atvykus. Jo paskyrimas 
Lietuvon kuriem negali ne- 
gativiškai neatsiliepti ant 
paskolos bėgio.

Amerikos valdžia skirda
vo Paskolos kampanijai po 
4, o paskui po 3 savaites ir 
su kaupu surinkdavo. Kiek 
laiko tam reikalui skiria lie- 
tuviij veikėjai?

Kada kariškis užgieda r 
“Vai varge, varge”, tai jau 
numanu, kad kame nors la
bai negerai yra.

Išrodo, kad kaikurie įsi
vaizdina, kad lietuvių Ben
drovės tarsi auksinius kiau
šinius 'deda- ir gali, šim
tines kloti tautos reikalams. 
Po teisybei Bendrovės turi 
sumobilizavę po kelis šimtus 
tūkstančių dolerių. Bet su
mobilizuoti iš liaudies tiek 
pinigų be pastangų ir išlai
dų negalėjo būt padaryta. 
Tik viena So. Bostono Bal- , 
tie Statės Finance Corpora- 
tion yra buržujinė ir kapi
talo sumobihzavimui nerei
kėjo išleisti, nes būrelis tur- 
tininkų kapitalą sudėjo.

t

“Amerikos Lietuvio” ko
respondentas rašo, jog Wa- 
terburvje Michelsonas atsi
sakė atsakinėti į klausimus. 
Tas gal kaikam įstabu, nes 
juk būdavo taip kad soči j a- 
listams klausimus tik duok. 
Dabar kitaip bus su keleivi- 
ninkais. Juk žmonės jų 
klaus apie elektriką.

Kas įspės koks Lietuvos 
Seimas bus—geltonas, žalias 
ar raudonas,t.v. ar jame bus 
didžiumoje krikščionys de
mokratai, pažangiečiai ar 
raudonieji.

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
VALDYBOS ANTRASAI.

v --------- • '
Dv. Vad. —j Kun. F. Kudirka, 

2327 W. 23-rd PI., 
Chicago, Hl._

Pirm. Al. Krenčius, 
1420 — 48 Court,

Cicero, UI.
Rašt. M. Zisas,

1817 So. Union Avė., 
Chicago, UI.

Ižd. J. A Globia,
617 W. 37 St., 

Chicago, UI.

Išviso.............. : .177 auks. 40 sk.
1. Žemaitis Šiaulietis rusų caro pinigais L. Skaityklos reika

lams paaukavo.........................................   31 rub.
2. N. N. rusų caro pinigais paaukavo   ............  .10 ”
3. J. K. T. rusų caro pinigais paaukavo................... 12 ”

Išviso ............................
Kun. J. Gudrulis rusą caro pinigais paaukavo

.58 rub.
100 rub.

. ..............153 fub.
342 auka.
.30 ” 80 sk.

Viso labo , 
Pirmininkas paaukavo...........

2. p. Jočionis Jurgis paaukavo

Išviso....... ........372 apks. 80 sk.
Aukščiau išvardytiems asmenims, * Viešojo

Lietuvių Knygyno (Skaityklos) reikalams, . bos vardu 
reiškia pliuška padėkos žodį.

Viešojo Liet Knygyno (Skaityklos) Vedėja
Zofija Jastrembskaltė.

GREENFZNLD, MASS K
LL.P.B. platinimo prakalbos 

bus 18 d. bal. 2 vai. po pietų, Fat- 
her Mattew salėj ant Hope ir Olli-1 
ve gatv. Be įžangos. Kviečiame j 
koikaitlingiausia atsilak

Vaidyba.

PIRK LIETUVOS PASKOLOS BONŲ ŠIANDIEN, 
NES RYTOJ GALI BŪTI PERVĖLU.

v

,Z

So. Bostono nuteriotų 
draugų lyderiai nei prieš 
nieką taip negriežė dantų, 
kaip prieš Romaną ir Lie
tuvių Prekybos Bendrovę. 
O priežastis ta, kad jie susi
tvėrė savo “korporeišiną” 
ir savo konkurentę pažemin
dami norėjo sau kelią prasi
skinti. Nors naujo korpo- 
reišino įsteigėjai yra buržu
jai, bet nesupranta, kad su
lig “universal law” nėra 
bizniško išrokavimo dergti 
konkurento.

So. Bostono nuterioti 
draugai leido paskalas, jog 
Romanas neišvažiuosiąs į 
Lietuvą, jog būsiąs suareš
tuotas prieš pat išvažiavi
mą. Dabar jam išvažiavus, 
turėtų skleisti gandą, kad 
jis nebus įleistas Lietuvon.
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CAMBRIDGE, MASS.
Iškilmingas vakaras.

Bal. 11 d. vakare pobažnytinėj 
salėj buvo surengtas įvairus kon
certas su pamarginimais ir orkes
trą. faŲbuvo paminėjimas 10 
metų sukaktuvių dr-jos N. Pras. 
P. M., kuri jau yra išaugus gana 
didelė ir pasekmingai darbuojasi 
dėl tautos ir Bažnyčios labo. Pir
miausia pasirodė ant estrados mo
terys su trimis vėliavomis: Lie
tuvos, Amerikos ir Dr-jos. Pu
blika sustojo, orkestrą L. Buinio 

' vedama sugrojo Lietuvos ir A- 
merikos imnus. Po to J. Varai- 
tis padainavo porą solų, kurie 
gerai išėjo. A Jakučiutė pasakė 
gražias eiles. Solo J. Morkūnas, 
kuris sudainavo “Saulelė raudo
na” ir “Kur bakūžė samanota.” 
Akomp. p. M. Karbauskui, jo dai
nas lydėjo publika garsiu delnų 
plojimu. Po to viso pasirodė 
ant estrados Naujosios Anglijos 
garsioji solistė ir dainininkė p-lė 
EI. Narinkaitė, kuri savo malo
nių balsu žavėjo publiką, jos bal
sas padarė nepaprastą ispudį į su
sirinkusius. beklausant jos daine
lių užmiršti kur beesąs ir dvasia 
skrenda berybėn drauge su daine
lės žodžiais, jį buvo atšaukta net 
penkis kartus.. Pabaigoj net sa
lės langai virpėjo nuo trenksmin- 
go delnų plojimo. Visiems solis
tams akomponavo So. Bostono 

z varg. p. M. Karbauskas.
Dainavo pora jaunų mergai- 

čių per kelius sykius, dainos išė
jo pusėtinai. Tarpais orkestrą 

. grojo Įvairius muzikos šmotelius.
Kalbėjo Pr. Gudas, nors tru

mpai, bet suprantamai aiškino 
moterų reikalus ir ‘ragino prie "gy- 
vesnio veikimo. Ant galo paskai
tė iš “Draugo” svarbių iš Lietu
vos straipsnių, kurių visi klausė
si su atyda. Kalbėjo vietos gerb. 
kifti. Pr. Juškaitis, jisai kvietė 
moteris dėtis prie dr-jų, nurodė 
svarbą ir pasekmes organizuotų 
moterų.

Žmonių buvo tiek daug prisi
rinkę, kad neišteko sėdynių ir 
daugelis turėjo stovėt o kiti net 
grįžo namo negirdėję koncerto. 
Pr. Gudas priminė parinkti aukų 
dėl sušelpimo moksleivių. ■ Kolek
toriai perėję per salę surinko apie 
20 dol. 10 vai. muzikai grojant 
žmonės išsiskirstė namon.

Vargdienis.

BUFFALO, N. Y.
7 balandžio šių metų būta 

kunigų suvažiavimo Iroąues 
hotelyj. Atsilankyta iš viso 12 
ir tryliktas iš Niagara Falls 
lietuvių parapijos^ klebonas, 
nes šone pat Buffalo. Tarpe 
atsilankiusiųjų būta gerb. Lie
tuvos Valstybės Tarybos na
rio kun. Mirono.

Stebėtinas daiktas, kad taip 
mažai atsilankyta, nors ki
tiems ir nepertoliausia būta. 
Buvo daug diskusuota, kalbė
ta, kartais net nepamatuotai 
visai. Išnešta daug rezoliuci
jų buvo kas link ateities vei
kimo, kaip Lietuvoje taip ir 
čia išeivijoje. Nežiūrint. to 
viso, ateitis kaip Lietuvos, 
taip ir Lietuvos išeivijos pri
gulės pilnai nuo jaunos kartos, 
o ne nuo senos r
liai Lietuvą išvaduos 
krauju.

rengta vakarienė J. Karosui, 
kuris iškeliavo į Broklyną pil
dyti savo užduotį Federacijos 
sekretorijate.

Visas Detroito katalikiškas 
jaunimas liūdi nustojęs didžiai 
gerbiamo draugo Jono Karo
so.

Seredos vakare buvo laiky
tas Federacijos skyriaus susi
rinkimas, iš raportų patėmy- 
ta, kad Federacijos vietinis 
skyrius daug naudingų dalykų 
atliko ir daug žada ateityje. 
Draugijos prigulinčios prie 
Federacijos skyriaus rengia la
bai gražų vakarą nedėlioj 25 
d. bal. 6 vai. vakare L A. S. 
svetainėje ant 24 gatvės, ir 
kviečia visus atsilankyti ko 
skaitlingiausia, nes bus pra
kalbos, dainos, žaidimai ir šo
kiai. Dar Federacijos skyrius 
nutarė išrinkti raštininką, ku
ris tvarkytų visus į skyrių in- 
einančių draugijoj vakarus.

Visų detroitiečių susiprati
mas ir katalikų vienybė auga, 
o mūsų pikčerninkas, kuris 
sau iš lietuvių pelną darė par
davė namą žydams, o ne lie
tuviams, nors lietuviai ir da
vė tiek, kiek žydai, bet ma
tyt mūsų pikčeminkui dau
giau kvepia žydiškas cibulis, 
ne kaip kad tautos reikalai. <

Mūsų miestas sausas, bet 
šlapių perdaug matytis,nes ne
visi sausais gali būt.

Viena moterėlė ne tik savo 
vyrą po koja turi pamynus, 
bet ir klebonijos duris pabala- 
dojo, bet nabagei tuščios gar
bės niekas neteikė.

Vienas drąsuolis panorėjo 
būti šlapiu, nusidavė į kitą 
viešpatystę norėdamas ten 
Magdalenos ašarų gauti ir ga
vęs porą kručiokų, vežėsi na
mon, bet valdžios slapukai 
čiupt ir pagavo, patupdė į šal
tąją ir jo makabilių. Draugai 
išbelavo, o mąkabilius turbūt 
žus, tai tau ir Slapiosios vai
siai.

Kada K. Abyšala užsidėjo 
biznį, tai sakė mažiukų nepar
davinės, o dabar jau siūlo se
noviško vyno, o tai tau ir pri
žadas kad nori. _

Rūtos bendrovė duga, Trak
torių bendrovė gyvuoja, o Per
kūno b-vė žada padaryti “Per
kūną” dienraščiu.

Kulniškietis.

nes jaunuo-
savo

DETROIT, MICH.
Įvairių nuotikių mūsų mies

te ^atsitinka, bet “Darbinin
ke” mažai kas parašo apie bė
gančius reikalus bei, veikimą 
mūsų visuomenės.

Vienas iš žymių choristų, t. 
y. p. Grigaliauskas iškeliavo į 
Lietuvą; kuriam išleistuves iš
kėlė vietinis choras. Vakaras,

Nedėlioję 4 bal—įvyko pra
kalbos, kuriose kalbėjo gerb. 
svečias iŠ Lietuvos tik ką pri
buvęs kun. Mironas, žmonią 
prisrinko pilna svetaine ir vi
si buvo užganėdinti iš gerbia
mo svečio kalbos, nes iš visą 
buvo girdėti sakant, kad tokį 
kalbėtoją pirmą kartą 1 
progą išgirsti savo gy*v-------

r ' ' - - - . ' ,

DETROIT, MICH. 
Svečio prakalbos.

4 d. bal. detroitiečiai turėjo 
progą išgirsti prakalbą gerb. 
kun. B. Mirono, kuris dar ne
senai atvažiavo iš Lietuvos. 
Todėl ir visą tėvynės padėji
mą apipasakojo ką jis matė ir 
girdėjo, ypatingai apie Vilnią. 
Jo kalba begalo visiems pati
ko, kurios niekuomet nepamirš 
tie, kurie girdėjo. Užsibaigus 
jo kalbai gerb. kun. F. Kemė
šis prisiminė apie Tautos F., 
kur trumpame laike atsirado 
pritarėją prisidėdami su dole
rinėms.

Vardai aukautoją į Tautos 
Fondą:
Kun. F. Kemėšis ____ .$10.00
B. Bašmaitė .................   .5.00
J. Stancikas.....................3.00

Po $2.00:, A. Aponavičius, S. 
Savaikis, J. Jankūnas, 
Kopšis (?), P. Ragauckas, 
Mitkus.

Po $1.50: S. Karpšlys, 
Tvarkūnas.

Po $1.00: V. Mozūrienė, 
Kandrotas, F. Druktenis, J. 
Koronis, S. Laudonis, J. Kau- 
šis, J. Juodsnukis,, K. Abyša
la, K. Morkus, M. Janušaus
kas, E. Nienius, B. Varnec- 
kas, S. Meškinis, K. Karčiaus
kas, F. Alksnienė, P. Kaluš- 
ka, P. Banionis, J. Banionis, 
J. Žvirblis, A. Lukašauskas, 
A. Pekus.

Smulkią auką $45.35.
Viso $101.35.
Visiems aukotojams tariam 

ačiū.

A 
V.

K.

DARBININKAS
fiV. JONO EVANGELISTO 

.PASALPINES DR-JOS 
VALDYBA 

SO. BOSTON, MASS.
Pirm. — Motiejus Žioba,

539 Ez 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. Naudžių as,

16 Vinfield St., S. B. 
Maršalka — Step. Navickas.

Draugija laiko susirinkimus 
kaš trečią nedėldienį k’ Wieno 
mėnesio 2 :00 vai. po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. 1 ton, 
Mass.

VOKIŠKįJ MARKIU
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) ] 
Lietuvą, gali ją pirkti pas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ,

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS. 
DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS.

Įvyks 19 d. Balandžio-Apr. Kal
bės Lietuvos Valstybės atstovas 
gerb. kun. MIRONAS ir. L. R. Kr. 
Centro pirm. kun. J. PETRAITIS.

Rengia L. R. Kryžiaus vietinis 
skyrius.

Meldžiame kitų dr-jų ant tos 
dienos nieko nerengti.

Rengėjai.
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T. F. Valdyba.

DU BOIS, PA
5 d. balandžio vietinė Mote

rą Sąjungos kp. surengė vaka
rą. Programas susidėjo iš dai
ną, monologų, dialogą ir po
ra trumpą veikalėlių: “Katra 
nesuprato” ir “Izabelė”. A- 
belnai imant viskas, nusisekė 
neblogiausia, nors buvo trū
kumu, ypač laike vaidinimo, 
truputį buvo perilgos pauzos 
prirengi me scenos, nekurie 
užleista nei kad lošiama iš 
publikos pradėjo nerimauti, 
nežinia kas tame kaltas? Rei
kia pastebėti ir tai,, kad laike 
vaidinimo nekurios aktorkos 
buvo užsigrįžę nuo publikos'ir 
nepertraukė savo kalbos nei 
tuomet, kada publika pradeda 
juoktis, tokiu būdu visai nesi
girdi ką kalba. Geriausia at
sižymėjo ponios: Baliutienė, 
Miknienė, Vailionienė ir pa
nelės: Mikniutė ir Vailioniutė, 
— kitom trūko drąsos.

Vakaro vedėju buvo vietinis 
klebonas kun. M. J. Urbonas.

Publikos buvo pusėtinai.
Pelno liko nemažai; visas 

pelnas skiriamas dėl naujos 
bažnyčios statymo.

Bravo sąjungietės už vaka
rą rengimą, užsipelnot garbės 
vainiką. Manau, kad ir ant 
toliau . sąjungietės nenuleis 
ranką, o iš jų darbo bus geros 
pasekmės dėl vietinių katali
ką. Budinkit jaunimą, kurio 
čia yra daug, bet neveiklūs
ypač jaunikaičiai, daugiausia 
užsiima tuščiais darbais, o prie 
visuomeniško veikimo mažai 
jie prisideda

K. Vargdienis.

AMSTERDAM, N. Y.
Matydamas laikraštyje “Dar

bininke”, jog mes neišpildėm 
savo užduoties link 1-mo ba
landžio, tai yra neišpirkom 
L. D. S. namo boną nei už pu
sę sumos, liūdna pasidaro, ko
dėl taip; ar-gi mes nesupran
tam svarbumą to reikalo. Ma
tydamas organe “Darbininke’ 
kaip pavienėse kuopose, taip ir 
apskričių suvažiavimuose 
daug gražią nutarimą pasiro
dydavo kas link pirkimo namo 
ir pavertimo organo “Darbi-' 
ninko” dienraščiu, bet kaip 
mus šaukia centras prie darbo, 
mes pasirodom nykštukais. 
Negalima kaltint visą, yra to
kią, kurie negali. Antras da
lykas ir taip daug turim reika
lą; nuo mūsą tėvynė reikalau
ja paskolos ir auką. Bet tas 
mūsą nepateisina. Dabar lai
kai geri, uždarbiai dideli. Tau
pus darbininkas gali išmierka- 
vot ant visko. Jeigu mes L. D. 
S. nariai centrą neremsim, 
centras viso darbo neatliks. 
Todėl kas gyvas į darbą, neati- 
dėliokim ant ryt, bet pradėki
me šiandien. Kurie nepirkot 
namo bobą, $Mtit kogTeiičau- 
sia, o kurie pirkot padvigubin
ki t savo energiją, d tas dėl L. P*s&. Bonus. Malonėkite 
mūs pačią ir dėl visuomenės iš
duos gerus vaisins.

J. M.

turėjom dienį 1 
-venime. riai vi

DAYTON, OHIO.
LDS. 69 kp. mėnesiniai susi

rinkimai būna kas 4-tą nedėl 
dienį kiekvieno 

visi kvi 
ir pakalbinti

CAMBRIDGE, MASS.
S. L. R. K. A. 127 kuopos

’ didelės prakalbos.
Balandžio 19 pobažnytinėje 

svetainėje, Windsor St., 6 va
landą vakare.

Kalbės nebuvėliai kalbėto
jai: p. P. Molis, centro pirmi
ninkas, gerb. kun. Mironas ir 
vietinis -klebonas.

. Nei vienas nepraleiskite pro
gos—neapleiskite šių prakal
bų.

Nedėlioję bal. 18 vakare 5-ą 
vai bus Marijos Vaikelių va
karas. Vaidins “Velykų Sap
ną”, bus dialogų, monologų, 
eilių, šokių ir tt. Įžanga bus 
labai maža. O vakare, vėliaus 
7:30 bus prakalbos ant Thorn- 
dike svetainės E. Caiųbridge. 
Kalbės gerb. kun. Mironas ir 
kiti.

Žiunešys.

IŠKILMINGA DIENA.

Prakalbos, Teatras, Koncertas 
ir Linksmas Balius.

Rengia Brightono Lietuvių 
kooperacija Bal. 19 panedėly- 
je Lietuvių kooperacijos salėj. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Šokių 
pradžia 8 vai. Tikietas 50c. 
vpatai.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
linksmai šventę praleisti.

I

t

LIETDViy RAKANDŲ KRAUTUVĖ
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

• TeL So. Boston 839-W... . ' f - ,

PARDUODAME RAKANDUS už gatavus pi
nigus arba ant išmokėjimo. |

Turime nuosavą Auto-troką ir pristatome į vie
tą, o net ir į kitus miestus.

Taipgi perkraustome rakandus ir už labai pri
einamą kainą. Reikale kreipkitės virš pažymėtu 
adresu.

HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIU I
ATYDAII

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

pirmi lietuviai graboriai Hartford’e. Taip-gi turi
me laisnius balsamuotoją iš “Board of Health”. 
Mes visados esame pasirengę patarnauti savo tau
tiečiams koprielankiausiai ir pigiaus negu svetim
taučiai.

Tai-gi reikale laidotuvių kreipkitės žemiaus nu
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos parsamdome dėl krikštynų, veselijų ir kitokią 
pasivažinėjimų. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime geriausį patar
navimą. Todėl nepamirškite lietuvių.

WAŠKELIAUcĮUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Hartford, Conn.
Tel. Charter 2393

n a a? a i
a
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ŽIURKŠTŲ IR 
KAKLARYŠIŲ 

ŠOKIAI!
Rengia A. L. R. K. Moterų 

Sąjungos 41 Kuopa 
SU B AT O J E, 

BALANDŽIO-APRIL 17, 1920 
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS 

SALĖJE,
26 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Šie šokiai bus vieni iš pui

kiausių. Bus duodamos dova
nos. Vyrai, kurie turės užsi
dėję gražiausius kaklaryšius 
gaus dovanas: 1) auksines sa
gutes, 2) sidabrines sagutes.

Moterys ar merginos, ku
rios turės užisdėję gražiausius 
šiurkštus gaus dovanas: 1) 
Perlus ir 2) sidabrinę spilkutę. 
Tą pačią dieną bus laimėjimas 
auksinio retežėlio, auksinio 
žiedo ir megstinės kepurės.

Grieš garsi orkestrą viso
kius šokius naujausius ir se
niausius ir bus geriausia pro
ga smagiai pasišokti.

Širdingai kviečia

«

ATITAISYMAS PAIEŠKOJIME ĮVYKUSIOS KLAIDOS.
. Vietoje “Pasiėmė su savim 3 metų mergaitę Bronę ir $4050 pinigų”, turi būti: “Pa

siėmė su savim 3 metų mergaitę Bronę ir $4.50 pinigų”
FRANK BUSHMAN, 213 Pine St., Gardner, Mass.

Komitetas.

W o

i3i

i BANKIERIAI ! 
!

. . j
Siunčiame Pinigus Lie-

Tarnauja lietuviams

GREENFIELD, MASS.
Balandžio 18 d. bus didelės 

prakalbos. Kalbės A. F. Knei- 
.žis “Darbininko” adm. iš So. 
Boston, Mass.

Prakalbų tikslas išaiškinti 
reikalingumų platinti' Lietuvos

koskaitlingiausia atsilankyti. 
Atsilankydami nepamirškite 
atsinešti skambučių, kad galė
tumėt kiekvienas nusipirkti L. 
L. P. Bonų.

Prasidės 1-mą valandą po 
Hali

[ «31UX«C1AJU> JTLfllUUB ULE"! 

Tuvon : doleriais arba auk-i 
ginais pagal dienos kursą. 
parduodame:

LAIVAKORTES 
IŠRŪPINAM •
i ■
!

Reikalaudami platesniu ,

PASPORTUS.
Siunčiame Tavorus ’

Lietuvon. 1
— — “ - - J

informaciją rašykite se
kančiu adresu: i■LITHUANIAN SALES

CORPORATION, ’ 
14 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Pirkite UKES didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje, kuri yra uždėta per ANTANA KIEDIS 
ir apgyvendintų su 480 Lietuvižkais Ūkininkais, kur per praeitų vienų vasarų nupirko 69 Ukes lietuviai, už $241,450.00 
dolarių vertės. Visoj Amerikoje tiek lietuviai nelSperka Ūkių iš svetimtaučių, kiek musų kolonijoj. Čia turime 5 
Lietuviškas Ūkiškas Draugijas: Laisvas ir katalikiškas turime 2 parapijas ir kunigų; greitai tikimės Įsigyti savo 
vaikams mokyklų. Anglai farmerlai labai neužganėdinti, kad tiek čia lietuvių pareina, tai anglai fermeriai kraus
tosi laukan mums palieka savo geras ukes, kad parduotumėme lietuviams, iš kurių mes ir turime paėmę daugybę 
*ažų ir didelių ūkių, su sodnais ir su gyvuliais ir mašinomis. Parduodame nkeš, gyvulius ir ūkiškas mašinas; 
duodame ant lengvų išmokėjimų.

Musų kolonija* yra gražiausioj ir parankiausioj vietoj Amerikoje. Laukai lygus, gražus be akmenų. Yra 
daug puikių žuvingų ežerų ir upelių. Keliai žviravoti. Pakeliai puikiomis ukėmis apgyventi. Oras sveikas. Vanduo 
geras. ŽEME: — molis su juodžiamiu ir molis su smiltžemių maišyta. laibai gera ir derlinga visokių javų augini
mui: KVIEČIU, RUGIU, MIEŽIU, AVIŽŲ, ŽIRNIU, BINZU, DARŽOVIŲ, BULBIU, SODNAMS, DOBILAMS, ŠIE
NUI ir GEROS GANEVOS, kur yra auginama daugybė visokių gyvulių. Miestas Scottville, Mich. yra musų kolonijos 
stalyčiu arba centras, kuriame yra ūkininkų turgai valgomų produktų su Kenavlmo, fabrikai sūrių, sviesto išdlr- 
bystės, ’bankos, bažnyčios, teatrai, krautuvės. Už 8 mylių yra antras musų kolonijos miestas LUDINGTON, 
MICH. prie kurio prieina EŽERAS MICHIGAN Į kurj miestų daugybė laivų kas diena atplaukia iš Cbicagos, Mil- 
wųukee ir kitų miestų, šiame mieste yra daug fabrikų ir 3 naujus fabrikus budavoja kur musų kolonijoj yra viso
kių darbų ir uždarbių. Mes turime ir kitose 3 vietose ūkių parduoti ] kurias atvažiavusius su automobiliu nuve- 
žšlme ir aprodysime visas ukes, kurios yra ant pardavimo.

HART, MICHIGAN, yra 22 mylios nuo Scottville, Mich. Apleljnkėj Hart, Mich. mes turime daug ūkių paėmę 
ant pardavimo. Tik turime pasakyti, kad ten ūkės tik tikusios sodnams Pyčių,' Vyšnių ir Aviečių ‘auginimui ir 
RUGIŲ, GRIKŲ sėjimui. Lietuviškiems javams auginti netinka, nes ten žemė yra SMIEL1S su ŽVYRU ir kalnuo
ta. Pakalnėse šaldžemiai parkan ten yra daug ūkių tuščių parduoti ir lietuviai tokios žemės nenori kur per 4 metus 
ted 6 ar 7 lietuviai ten apsigyveno ant tų sodnų žemių. Atvažiuokite, mes jus | ten nuvežime.

PEACOCK IR IRONS, MICHIGAN yra 29 mylios nuo Scottville, Midi. Apiellnkėj Peacock ir Irons, Michigaa 
laukai lygus. Mažai apgyventi. Kelminiai ir pustynės. Labai geros užsiėmimu gyvulių auginimui, o javų sėjimui ma
žai tikusios. Vietos mes turime daug nedirbtos, parduodame nuo $5 ligi $18 už akrų ir turime ten parduoti su ma
žais budinkats. Pradėtų ūkių suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes jus ten nuvežšime.

FOUNTAIN, MICHIGAN yra už U mylių nuo Scottville. Mich. apiellnkėj žemė vidutinė. Mes ten turime 
daug ūkių paėmę ant-pardavimo su budintais Ir su gyvuliais Ir mašinoms. Atvažiuokite j Scottville, mes jus visur 
apvežioaime. . ,,,t t ‘j.,.' ..

Parsitrauki te per rtnls iš musų kolonijų VALGOMŲ PRODUKTU ir parsitraukite iš musų apie namus pasiso
dinti puikiausių nožbj. žydinčių krūmų ir visokių geriausių valetų medelių gatavų lnčiepytų ir visokių'vdogų, diegą 
mes turime šimtus tūkstančių jų parduoti.

UŽSIRAŠYKITE musų išleidžiamų bepartižtvkų Ūkiškų LaikraStĮ “ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurios Išeina kas 
dvi savaitės, iliuostrnotos, kuriose tilps geriausi raštai Ukininkystės ir gaspadorystės pamokinimo. Geriausios ži
nios ir linksminusi visokie pasiskaitymai ir turgų žinios. Kaina metams $1.50. Pusei metų $1.00. Užmbežyje me
tams $2.50. Užrašykite sau ir savo giminėms | Lietuvų.

pirkti 1 Scottville, Mich. Kuomet atvažiuosite, užeikite Į musų ofisų ir kreipkitės į 
JRAUGIJOS Administratorių ANTANĄ KIEDIS, kuris jums suteiks visas Žinias ir 

adreso:

Užrašykite sau 
ATVAŽIUOKITE ūkių 

musų LIETUVIŲ ŪKININKŲ I 
aprodys farmas. laiškus rąžykite an

*
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

Komisija.

MES PERKRAUSTOME(17)

Buvęs.
PAIEŠKOJIMAI IR

REIKALAVIMAI.

Į

SVARBIOS PRAKALBOS.

x«

/

meldžiu

Boardirektorius.

x

At-

tfano

ATTNAR

Reikalingas vežikas turintis 
Chauffeur’io License. Važinėti su 
darbiniu Auto-care Truck. Dar
bas geras, prie krautuvės taip- 
pat ir perkraustymo (movenimo).

i

. i i

Kas apie jį žinote, meldžiu pra
nešti, labai busiu dėkingas. 
Juozapas Saročka,

797 Bank St., 
Waterbury, Conn.

m KĄRIŠKiy ŽODIS”
“KARIŠKIU ŽODIS” apraSo visus Lietuvos kariuomenės 

žygius, kovas, smarkius mušius, kad brangiai Tėvynei laisvę 
iškovoti, kad apginti musų brolių turtą, gyvybę nuo .lenkų plė
šikų piktųjų, nuo vokiečių ir rusų grobonlų plėšriųjų.

“KARIŠKIŲ ŽODIS” ryškiai atspindi karštą Lietuvos 
kariuomenės Tėvynės meilę ir jos. pasiryžimą ginti Lietuvą iki 
paskutinio kraujo lašo ir Iškovoti tokią Lietuvos valstybę, ku
rion galėtų sugrįžti ir sugrįžę laimę rasti visi po pasauli išsi
blaškę vargstantieji tikri Lietuvos sūnūs.

“KARIŠKIŲ ŽODIS” skelbia nukautųjų (užmuštųjų), 
sužeistųjų, ' nelaisvėn patekintųjų ar be žinios prapuolusiųjų 
bei kovose atsižymėjusiųjų lt npdovariotų kariškių vardus.

Taigi kiekvienas Amerikos ll^ftrvfi, kuris LletfrvPs Tėvy ** 
nės išsiilgęs, kuris nori žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė savo, 
krauju musų žmonėms laimingą kelią kloja, teskaito ir teplatina 

“KARIŠKIŲ ŽODĮ"

“KARIŠKIŲ ŽODIS” tina vieną kartą | sąvaitę. Kaina 
metams 2 doleriu, kuriuos galite pasiųsti registruotame laiške.

Adresas:

“KARIŠKIŲ ŽODŽIO”. REDAKCIJA
ITHUANIA.

škau Antano Liubavičiaus. 
u kad miręs Pennsylvania 
j nežinau kokiam ntaMe.

Is Lietuvos; \ parars Mo-

Turime 4 didelius Auto-trokus
dėl perkraustyjao rakandų, pia
nų ir nežiūrint kur Bostone ar
apielinkėje.

Persamdome pasilinksmini
mams arba pikninkams. Prie
lankus patarnavimas.

FRANCIS V. STARINSKAS,
291 Silver ?t, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605

Parsiduoda rakandai dėl trijų
kambarių ir virtuvės.

Savininką galima, matyt dieną 
ir vakarais. Ant antrij lubų.
" 138 Athens St.,

South Boston, Mass.

Phone • Kensington 5316
DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai. t 9*06—8 »» vakaro
Po pietų pagal sutartį tiktai.
2538 E. Allegbery Avė.,

Pbiladelphia, Pa.

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

Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegbery Avė.,

Pbiladelphia, Pa.

x«

VAKARAS PUIKIAI 
NUSISEKS.

ŽENGIA PIRMYN.
S. L. R. K. A. 21 kp. šiemet 

gana sparčiai žengia pirmyn. 
Matyt darbšti valdyba, iš jos 
darbų sprendžiama apie ją. 
Štai kovo mėnesiniame susirin
kame nutarta prisidėti prie. 
Katalikų Vienybės ir jau for
maliai prisidėta. Lėšas apmo
kėjo viens iš kuopos narių. 
Taip-gi balandžio mėnesinia
me susirinkime atsilankė p-lė 
Alasevičiutė kviesdama prisi
dėti prie vasarinės mokyklos.- 
Jos atsilankymas nebuvo vel
tui, tapo prisidėta su pinigine 
suma $10.00. $5.00 aukavo kp. 
narys A. Jankauskas, o $5.00 
pasiirta iš kuopos kasos. Mi
nėta kuopa 25 balandžio ren
gia vakarą, meldžia Bostono 
apielinkės lietuvių tos progos 
neužmiršti.

Korespondentas.

APLANKĖ GARNYS.
X

Balandžio 12 So. Bostone ant 
Bolton gatvės atsilankė gar
nys. Garnio atsilankymas pa
darė nemažai džiaugsmo šei
mynai Jonui ir Julijonai Rač
kauskams palikdamas diktą 
sūnų. Linkėtina tėvams pasi
džiaugti laimingu sūnaus augi
mu. Minėta šeimyna yra £a- 
na pavyzdinga. Iš tokios šei
mynos vaikų galima tikėtis a- 
teityje Lietuvai naudos. Lai 
Dievas laimina.

Korespondentas.

BaL 11 d. 7:00 vai. vakare 
Į L. D. S. 1-ma kp. štate sceno- 
i je du juokingu veikalu: “Dė
dė atvažiavo” ir “Knarkia par_ 
liepus”. Vaidinimas išėjo la
bai gerai. Atsilankę visi buvo 
užganėdinti ir taip daug prisi
juokė, kad nekuriems net ir 
šonus pradėjo nuo juokų sopė
ti..
' Pertraukose kalbėjo tik ką 
atvykęs iš Chicagos svetis, p. 
P. Varakulis, antras kalbėjo 
klier. Pr. Strakauskas* jo kal
ba susirinkusiems patiko, tą 
patvirtino garsus delnų ploji
mas.

Nežinia dėl kokios priežas
ties publikos atsilankė neper- 
daug.

Kiekvienas atsilankęs išsi
nešė malonius įspūdžius ir grį
žo į namus linksmi ir paten- ■ 
kinti. Bravo L. D. S. 1-mos 
kp. nariams už jų triūsą ir už 
tai, kad pasibaigus gavėnios 
laikui susirinkusius pavaišino- 
tam tyčia pritaikintais veika
lėliais.

ATEIKITE.
Ateinančių pėtnyčią po pa

maldų bažnyčioje bus susirin- 
kimes bažnytinėj salėj reikale 
bendro veikimo su Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komitetu 
per Tag Day. Kam tik iš ka
talikų rūpi tas dalykas mel
džiame ateiti.

“Katalikų Vienybė”.

Panedėlio vakare šv. Petro 
Bažnytinėje salėje kalbės gerb. 
kun. Mironas Lietuvos Valsty
bės atstovas. Ateikite visi.

SIŲSKIT SAVIŠKIAMS Į 
LIETUVĄ LAIKRAŠČIŲ IR 
KNYGŲ. Laikraščius išskai- 
tę nenumeskit, bet susukę į po- 
pierą taip, kad būtą galai lai
kraščių matyti, nes to reika
lauja paštas, nedėkit į laikraš
čius jokių rašytų laiškų. Siun
čiant laikraščius reikia-mokėt 
lc. už 2 uncijas.

«

Baland. 7 d. šv. Petro bažny
tinis choras laikė savo mėn. 
susirinkimų. Varg. p. M. Kar
bauskas paaiškino, kad prisi
rengimas prie rengiamų kon
certų eina pasekmingai, susi
rašęs su A. Sodeika, kuris pa
sižadėjo dalyvauti koncertuo
se.

Visi choristai pasižadėjo 
kiek katras išgali darbuotis 
pardavinėjime tikietų ir išgar
sinime.

P. A. Sodeikos koncertas bus 
22 d. gegužio, bažnytinis 23 
geg., kuriame ir p. A. Sodei
ka dalyvaus. Prašome visų 
dr-jų, kad nieko nerengtų ant 
tų dienų.

Tam darbui išrinkta komisi
ja iš šių narių: M. Karbaus
kas, F. Zaleckas ir P. Milius,

Nutarta kad choras sureng
tų šokius kaip greit bus gali
ma. Išrinkta komisija: F. Za
leckis, p-lės A. Kalinauskaitė 
ir 6. Protašiutė. Teko sužino
ti iš komisijos, kad šokiai bus 
15 d. geg. Tad kviečiame jfcu- 
nimą kaip vietinius taip ir iš 
apielinkių iš kalno miklyti ko
jas, kad gerai prisirengti ant 
minėtų šokių.

BRJGHTON, MASS.
Tenka išgirsti bekalbant ko

operacijos šėrininkus; stebisi 
iš atsitikimų, kurie įvyko pa
staruoju laiku. Dėl nežinomų 
priežasčių atleista knygvedė. 
Kalba, būk už tai, kad maty
dama nekuriu • kooperacijos 
darbininkų “darbelius”, ku
rie kenkia pačiai kooperacijai 
patėmijus ir tik dėlto buvo at
leista.

Buvusiame boardirektorių 
susirinkime iškilo klausimas 
kas link knvgvedės, kuę buvo 
varu išvaryta kooperacijos 
darbininkų. Kooperacijos 
pirm, pasakė šitaip' mergina 
darbšti, klaidų nedaro, bet 
kaslink atleidimo nuo darbo, 
tai darykit kaip jums patinka. 
Buvo 2 įnešimai: vienas, kad 
atleisti darbininkų, antras, 
kad knygvedę. Nubalsuota 
5-kių prieš du, kad knygv. at
leisti.

Kooperacijos šėrininkai, jei 
mums rūpi, kad mūsų biznis 
gyvuotų ir plėtotūs,—apsižiū
rėkime šiandie, lankykimės 
skaitlingai į susirinkimus, lai 
kiekvienam apeina ko-jos rei- 

■ kalai, pažiūrėkime fas do 
priežastis, kad skola padidėjo 
gi tuo tarpu iš krautuvės jokio 
pelno nėra dar kaip kada 
trūksta. Viskas pavesta ant 
boardirektorių, kurie atlieka 
darbus be pritarimo šėrininkų. 
Kad ir atleidimas knygv. 
Ko-jos pirm, tarėjo tiesų sulai
kyti tokius svarbius dalykus 
iki susirinkimui, bet jis leido 
nubalsuoti boardirektoriams, 
kurie ir padarė kaip jiems pa
tinka.

REPETICIJA 
veikalo “Kantri Alena” bus 
seredoje 7 vai. vakare Bažny
tinėj salėj. Malonėkit visi ak- 
toirai atsilankyti pažymėtu 
laiku.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
AGENTŪRA. 

Waterbury’o visuomenei žinotina.
Pas mane galima užsirašyti ir 

atnaujinti prenumeratas: “Dar
bininką,” “Draugą”, ’ “Garsą” 
ir kitus, galima gauti ir pavie
niais numeriais nusipirkti Taip
gi siunčiu pinigus į Lietuvą per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę pa
gal tos dienos kursą, parduodu šė- 
rus Liet. Prek. B-vės. Užeikite 
pas: 
Joną J. Žemaitį,

912 Bank St., 
Waterburv, Conn.

Užmokestis geras. Reikalaudami steikių sodos, Skaudvilės valšč. 
platesnių žinių kreipkitės tiesiog 
į krautuvę.
Lithuanian Fumuture Co. Incr.

268 Broadway,
■ So. Boston, Mass.

Ant pardavimo namas Dorches
ter’yje, 2 šeimynų, 16 ruimų, 
pastatytas paties savininko, grin
dys iš drūto medžio. Gražioj vie
toj, arti karų linijos. Parsiduoda 
be agentų. Norintieji pirkti krei
pkitės į “Darbininko” redak. 244 
W. Broadway, So. Boston, Mass.
—-----------------------------------------r~

Parsiduoda vienas fotonų 1917 
Stewart trokas su uždarytu vir
šum, geras dėl bekėrių arba sal
dainių išdirbėjų su keturiais nau
jais rataplaukiais; parsiduos jpi- 
giai

D. Olseika,
285 Broadvvay,

So. boston, Mass.
Tel. So. Boston 167-R.

Parsiduoda namas ant trijų lu
bų labai pigiai. Savininkas gyve
na tam pačiam name ant pirmų 
lubų. 101 Sirver St., So. Boston, 
Mass. Kitą nafi$ turiu ant par
davimo netoli City Point. ■

Paieškau Povilo Versecko pa
eina iš Vilniaus rėd. Trakų apsk. 
Valkininkų par. Urksnų kaimo. 
Pirmiaus gyveno B'altimore, Md. 
Toliaus girdėjau, kad gyveno 
So. Boston, Mass. Jeigu kas ži
note apie jį arba jis pats prašau 
atsišaukti pas : 
Juozą Budrevičių,

77 River St.,
Haverhill, Mass.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J£- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kinitas,
284 5th St.,

* S^. Boston, Mass.
Vice-pirm. —
' J. Kavolinas,

PLAUKAI!
Kas turite nušilusius 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 i Berea, Oh

I

63 Gold St.,

Protokolą Rašt. —
So. Boston, Mass.

J. Stukas,
542 6-th SK

Fin. Raštininkas —
So. Boston, Mass.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

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

O F I S O »-io iš ryto,
VALANDOS:

I1

Paieškojimą ir reikalavimą 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaityto jams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

i. -----------------------------
Ieškau brolio Stanislovo Jas- 

kuno ir Elenos Jaskūnai- 
tės-Lignickienės iš Žemalės, 
dabar gyvenančią Amerikoj. 
Atsiliepti adresais: Zofija Ja- 
stremskaitė, Kaunas, Didžioji 
Vilniaus gatvė No. 2, C. 5, Vie
šasis Lietuvią Knygynas; ir 
Žemalė, Morta Jaskūnienė. 
Paštas Mažeikiai.

Prašau atsiliepti brolią: 
Leono, Dominiko, Barboros ir 
Onos Auksakią iš Repšią, Že
malės parapijos, ir Jono Gir- 
tavičiaus, adresu: Kaunas, Di
džioji Vilniaus g. N 2, 6, 5 Zo
fija Jastremskaitė ir Luciįa 
Auksakaitė-Girtavičienė.

Ir Mažeikiai. Tirkšlią vals
čiaus komitetas, Repšiai, 
Magd. Auksakaitė.

Tuo pačiu adresu prašau at
siliepti brolį Tamošią Gedutį 
iš Mažaičią sodos, Konstanti
ną ir Petrą Skeivius iš Dimo- 
gailą sodos, Renavos parapi
jos: Kaunas, Didžioji Vilniaus 
g. N 2, C. 5, Viešasis Lietu
vią Knygynas Z. Jastremskai
tė ir Liudvika Letukaitė, ir 
paštas Seda, Dimgailą soda, 
Juozapa Skeivaitė-Juzumienė.

Parsiduoda farma tik pusė my
lios nuo miestelio ir fabrikų, apie 
20 akrų žemės, 8 ruimų namas su 
elektros šviesa, vanduo bėga į na
mą yra ir šiltas vanduo. 1 ark
lys, 1 karvė ir telyčia, 70 vištų, 
didelis sodas: obelių, vyšnių, sly
vų, pyčių, aviečiij ir žemuogių; 
3 vištininkai ir visi ūkiški įran
kiai. Parsiduoda labai pigiai, nes 
savininkas senas ir nesveikas.

Prekė $4,500; įnešt $2,000. 
Dasižinokit pas: 
Joseph Maurucaitis,

514 Broadvav (Baisment) 
So.' Boston, Mąss.

Paieškau savo pusbrolio Motie
jaus Dailidės ir Agotos Dailidai- 
tės. Pirmiau gyveno Willsbery, 
o dabar nežinau kur. Prašau at
sišaukti.
Ona Diemegonaišutė,

138 St. John St., 
New Haven, Conn.

Bronislovas Petruškevičius iš
važiuoja į Lietuvą Gegužio 1 die
ną ant 6 mėnesių vakacijos pas 
tėvus ir. apžiūrėti kaip dalykai 
stovi, gal pradės ką nors veikt. 
Pragyvenęs Amerikoj 8 metus, vi
są laiką Bostone. Tarnavo Suv. 
Valstijų kariuomenėj sergentu 
Inteligence offiee Div. 12.

Iš Lietuvos nuo Kuršėnų, Šiau
lių apskr. Kas norėtumėt dasiži- 
noti apie tėvus ar pažįstamus Lie
tuvoje rašykit man arba mano 
seserei aš stengsiuosi jumis patar
nauti. Adresas:
Miss. W. Petruškevičiutė,

116 Warren St.
Allston, Mass.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

Mikolas žarkauskas, 
128 Bowen Street,

So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixth St, 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Čottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street;

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St., 

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

Simanas Alikonis,

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) B

X

PtiM>‘ikUpo9tet. Nuo 7*1*1 S vairam 

KSW BOADWAYCor. 8T-Š0. BOSTON.
TalM(8.&

Ant pardavimo arklys ir tro
kas visai naujas. Savininką gali 
matyt kiekviename laike. 
Frank Brazdzius,

190 Atbens St.
So. Boston, Mass.

Paieškau dėdės Kazimiero Vi
limo, Kauno rėd. Kretingos apsk. 
Tūbausių sodos. Girdėjau, kad- 
gyvena Kingston, Pa. Jis pats ar 
kas kitas apie jį žino 
duoti žinoti. 
Barbora Vilimaitė, 

1510 Wood St.
Philadelphia, Pa.

Nuolatai ateina laikraščių 
iš Lietuvos. . Išsirašyk ją iš 
“Darbininko”. Už doleri
nę gausi 12-15 ekz.
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140 Bowen St.,
So. Boston, Mass. 

Kasierius — <..
S. Čižius,

- 377 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius,

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

PRANEŠIMAS.
Draugystės S. Š. Jėzaus se

gantis susirinkimas bus pane- 
dėlyje balandžio 5 dieną.

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

Worcester, Mass.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau- 

šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
• J ceptal Lietuvos ar Amerikos da- 
! J ktarų. Tai vienatinė lietuviška 

aptieka Bostone ir Massačhu- 
(1 setts valstijoj. Gyduolių galit 
i! gaut, kokios tik pasaulyj yra 
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d 
u 
d 
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LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

u

d
d
d

vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

n

® Tel. S. Boston 21014 ir 21013

Spring 9537.
i
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PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO-
TELIS NEW YORKE:TELIS NEW YORKE:

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs Ne^v Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

_GEO. J. BART Ašį V, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.

Paieškau savo brolių Pranciš
kaus ir Kazimiero Rumbino, Meš- 
kiučių valš. Rupeikių kaimo. Da
bar gyvena Amerikoje. Jie pa
tys ar kas žino apie juos meldžiu 
duoti atsakymą. 
Petras Rumbinas,

Šiaulių apskričio,
Meškiučių valsčiaus, 

Rupeikių kaimo.
----------------r—

Paieškau Prano Čepunsko. 
Deltuvos valšč. Laibiškių kaimo. 
Jis pats arba kas apie jį žinot 
meldžiu atsišaukti šiuo antrašu: 
Antanas Čepunskas,

Laibiškių kaimo,
Deltuvos valščiaus, 

LITHUANIA.

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

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Seotland.

Tel. S. B. 1771

•DR. J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston.! 
Valandos: Nuo 9 iki U ryto £

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

Parduoda laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus | visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam 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 pas mus kreipiasi į musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. B ARTAŠIUS,
498 Washington Street,_________ New York City.

lEgzaminacija D YK AI
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DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ. ,
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite ai lšegzaminuosiu 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 ypatlškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną, sykį Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga lšeg- 
samlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTOMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite geni. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne»- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prtemtfų efe. 
tnatizmą, šriatiėą, skaudančius arba sub 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skat 
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu Įkištai niekas^ negelbėjo, ateik aš sutelksiu patarimus dy
kai. Tamsta sątaup|«l laiką, pinigus ir panaikinsi ksnMsa. .Teltm 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Neištikite vtanuoUktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. dykai 1
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DR. JOHlf NkDONNELL, N. D.

Galfasa sasdiaArM ir UtiaviuSai

Ofiso valandos:
- Ryt d* iki 9 vai. 

Pa pietą 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway. So. Boston.Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad Sk, PtiaUpšia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
> Val*rada*(
Nu« 9 rito U 6 po pieta 

wo C iki 9 P. M.

JUS GALITE SULAIKYTI 
;PLAUKIJSLftfcW?

Dčnnafan ratalka x>teikw 
prtštliii pateko*. nieHjto* 

odos galvos, avalas Hsnkus priduoda 
■aa Jiau reikalinsa naiata.

Dermafusra p adary* kid Just plas- 
kai Iras tankiu Ivtkras k skaistu*, 
ą Oda Just raivo)* bus tyra, plsia- 
kanei iiayks ant visados ir plaukai 
uasUnaa dauciaus!

Raikai* o jaut pi iii ošia* Jas Mė
ta sarta dykai Ilbandyml sampal*.

Ko. stampomia ssrsisa




