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' lenkų kariuomenė. Patikrinto-
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Doom, Holandija. — Ex- 
kaizerienė vis silpnėja. Ji 
yra krūtingame padėjime.

Baltimore, Md. — Kardi
nolas Gibbons buvo prasi- 
šaldęs, bet dabar jau atsi
gauna.

GINKLUS SUSTAB
DŽIUS.

ninkama Montello j e, bet dabar šv. Roko parapi
ja pirko puikų kalnelį-pušinėlį ir pievą, 5 minu
tės nuo Montello’s stoties ir visas Montello deda

Uniontoum, Pa. — Sude
gė dirbtuvė Fairchanee 
kompanijos. Nuostolių už 
$50.000. ’

DARBININKŲ REIKALAI.

SU B AT A, GRUODŽIO 18 D., 1920.

Anglija, Italija, Kanada,

už Lietuvą.
IŠ 29 BALSŲ TIK 5 UŽ 

LIETUVĄ.
Geneva, Gruodžio 16. — 

Tautų Lygos suvažiavimas 
nutarė priimti Bulgariją, 
Finlandiją, Luxemburgą ir 
Costa Rica. Tokiu būdu su
sidaro Lyga iš 46 valstybių. 
Nei vienos valstybės atsto
vai nesipriešino minėtų val
stybių įsileidimui, bet kai- 
kurie susilaikė nuo balsavi-

.mo.
Popietinė j sesijoj buvo 

svarstyta priėmimas Esto- 
nijos, Lietuvos ir Latvijos, 
kurių priėmimo aplikacijos 
buvo komisijos atmestos. Už 
tas valstybes užsistojo Ko
lumbijos delegatas Restre- 
po, Italijos delegatas Schan- 
zer ir Persijos princas Ar- 
fa-Ed-Dowleh. Franci jos 
delegatas Viviani sakė:

“Aš jungiuos prie tų, ku
rie reiškia užuojautos arba 
vilties Baltiškoms valsty
bėms, bet čia painiojasi 
svarbus klausimas. Tautų 
Lygos konstitucijoj yra 
punktas, kurs daug triukš
mo padarė pasaulyje — 
punktas 10 — kurs reikalau
ja, kad Lygos nariai eitų 
talkon užpultam nariui. Da- 
■bar, kas eis talkon toms 
Baltiškoms valstybėms? Te
gu tie, kurie balsuoja už 
jų priėmimą pirma užsitik
rina, kad jų valdžios eis jų 
apgynimam”

Anglijos lordas Robert 
Cecil Vivianiui atsakė ši
taip:

“Pietinė Afrika nesiųs 
savo kareivių ginti Austri
jos, Bulgarijos arba Finlan- 
dijos. Jei mes jas priėmėme 
į Lygą, tai aš manau, kad 
punktas 10 turi būti išaiš
kintas su surištu su juo ri
zikų. Ištikro yra kliūčių 
priimti mažąsias tautas, bet 
to nereikia perdėti.”

Laike balsavimo prieš Es- 
toniją iš 35 balsų priešingų 
buvo 27, Latvijos ir Lietu
vos klausime balsų buvo 29 
ir iš jų tik 5 tebuvo už pri
ėmimą. Gruzija už gavo 10, 
prieš 14. Armėnija ir Bal- 
tikos valstybės priimtos 
techniškose Lygos organiza
cijose.

Kanados delegatas N. W. 
Rowell pranešė Lygai jog 
Kanada, kaipo Pacifiko 
valstybė, su ypatingu prie
lankumu stoja už priėmimą 
į Ly^i Baltiškų valstybių.

Nors Baltiškos valstybės 
turėjo pilną Kanados užuo
jautą, sakė jis, bet Rusijos 
padėtis gali pasikeisti ir 
nauja valdžia gali pareika
lauti priėjimo prie jūrės. 
Tuomet Lyga atsirastų di
delėje atsakomybėje.

nenor iš Vilniaus išsikraustyti.
Vieton Zeligovzskio lenkai 

surado kitą banditą BobickĮ.
Nauji lenkų kariuomenės bū

riai ir karo medžiaga nuolat 
gabenama Vilniun.

Atvyko ir BlachaUčiaus li
kučiai.

Po priedanga naujos kariuo
menės lenkai nori sušaukti 
Vilniuje Seimą, kursai būk tu
rėsiąs nutarti Vilniaus likimą.

Grąsina naujais antpuoliais, 
plėšia gyventojus neutralej zo
noj.

Gruodžio 15 dieną iš Kauno 
nuo B. Balučio Lietuvos Atsto
vybė yra gavusi tokį kablegra- 
mą:

Lenkų būriai kasdien atsilan
ko į neutralę zoną ir plėšia 
gyventojus. Buvo jau daug 
susirėmimų su mūsų žvalgyba. 
Jų buvo tiek daug, kad nebe- 
prisieina jų įsakymai nurody
ti. Tuos antpuolius daro kaip 
Zeligowskio taip ir reguliari 

mis žiniomis iŠ Vilniaus, Želi
govski priešinosi Tautų Sąjun
gai ir jos Kontrolės Komisijai; 
gana įžymi naujų karo pajėgų 
koncentracija matoma Vilniaus 
rajone. Karo medžiaga be 
perstojimo gabenama pro Ly
dą. Balachovičiaus likučiai 
pastiprina Želigovskio pajėgą. 
Iš visų gautų ir paantrintų pra
nešimų matyti, jog Želigovskis 
ruošiasi su nauju antpuoliu 
tarp gruodžio 15 ir 20 dienų. 

7 Želigovskio štabo viršininkas

703 - 15th Str.^T. W., 
Washisgton, D. C. 

nepasiduoda

ŽINIOS Iš LIETUVOS. »

Mūsų vyriausios karo va
dovybės įsakymu, visu lie
tuvių lenkų frontu yra su
stabdyti karo žygiai. Kie
no naudai ir kuriuo tikslu 
esam verčiami tai padaryti ? 
Ar tam kad duoti progos 
atvežti į Vilnių naujų divi
zijų ir šarvuočių, ąr tam, 
kad gelbėti kieno tai komiš
kąją padėtį? Pirmoji prie
žastis gręsia mums naujo
mis aukomis, o antroji tu
rėtų ieškoti kelių, savo pa
dėties gelbėjimui. Nuosta
bu, kuon^et puolami mes 
šaukiamės pagelbos, tai nie
kas mūsų negirdi, o kuo
met kraujo ir tūkstančių au
kų keliu mes artinamės prie 
savojo tikslo, tai visais bū
dais rūpinamasi “sustabdy
ti kraujo liejimą.” Skaudi 
gyvenimo praktika parodė 
mums, kad panašūs susirū
pinimai yra tik tolesnis 
kraujo liejimo tęsimas ir 
negerbimas. tų kruvinų au
kų, kurias mes atnašavom 
savo gyvybę begindami. To
dėl ir frontas, ir visa Lietu
vos visuomenė žino ką gali 
atnešti mums šitas ginklų 

-“sustabdymas.” Gal tie, 
kieno rūpesčiu tas padary
ta, mano, kad tuo būdu grei
čiau mes prieisime prie su
sitaikymo o gal ir “susi
draugavimo” su lenkais. Į 
tai mes turime pareikšti, 
kad šiandien apie tai negali 
būti ir kalbos. Mes nesusto
sime pusiaukelyje ir neleisi
me mūsų tautos priešui 
juoktis iš mūsų kruvinų au
kų. Ne mes, bet Lenkas, 
pasistengė iškasti, amžiną, 
bedugnę tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Kovoj su lenkais 
paguldė galvas brangiausi 
mūsų idėjos draugai, di
džiausi kovotojai dėl Lietu
vos nepriklalusomybės; len
kų noras praryti mus pri- 
daigino šimtus naujų kryžių 
brangios tėvynės kalnuos ir 
kalneliuos. Todėl argi gali
mas ginklų sustabdymas, 
kuomet tas žiaurus priešas 
dar tebemindžioja tėvynės 
aukų kapus? Likusių na
šlaičių ašaros, brangi žuvu
sių kovotojų atmintis verčia 
mus dar griežčiau ir su di
desniu pasišventimu tęsti to-

Bocicki nori pariktuoti sukili
mo komediją (triksą). Tuo 
tarpu daromas aktyvis priruo
šiamas darbas, kad inscenavu- 
si (surengus) Vilniuje Seimą, 
kursai būk turėsiąs apspręsti 
Vilniaus teritorijos likimą. Pa
sidaugino persekiojimai ir lie
tuvių areštai, kad palengvinus ' 
tik-ką minėto jų pieno pra- 
vedimą. Tat viskas sukėlė 
daug neramumo visoj Lietuvoj. 
Jau praėjo dvi savaiti kaip ta
po mūšiai sustabdyti, bet nėra 
jokių ženklų, kad Želigovskis 
kraustytus!. Priešingai, visi 
įsitikinę, kad mūšių sustabdy- ' 
masyra Želigovskio panaudo- • 
tas padidinimui savo kariuo
menės jr nudavimui, jog VU- , 
niuje bus surengtas Seimas.

Šiandien prasidėjo Kaune ; 
teismas Tamošuno (?).

(paisrašo) Balutis. .
Iš to matyti, jog Vilniuje 

tarp lenkų jau pasidarė despe- '. __ _ , • _rarija. Jiems negana zį£ Tev^es Į^esgymm°
govskio, prisieina pasirinkti , ^°~
naujas banditas Bocicki, kuris 
turės sukilti ir prieš lenkus ir 
prieš patį, Želigovskį. Pasi
tikėkime, jog Lietuvos kariuo
menė, Lietuvos Sauliai, Geleži
nis Vilkas ir kiti savanorių bū
riai mokės ne tik atsispirti, bet 
ir galutinai sutriuškinti šių iš
tvirkėlių gaujas, kurie yra su
sukę liždą Vilniuje.

Broliai amerikiečiai, laiky
kimės tiktai vienybėje nors vie
name darbe prie Lietuvos ap- 
ginimo. Aukokime dvigubai 
Lietuvos gynimo reikalams, 
kaip jau esame aukavę, ir siųs
tame aukas Lietuvos Valstybei. 

Liet. Infor. Biuras.
Gruodžio 16, 1920m.

litikos rūpesčiu šiandien ne
rasi lietuviškos šeimynos, 
kurios viltis nebūtų laisto
ma gedulos ašaromis. Mū
sų laikraščiai perpildyti 
nekrologų nekrologais mūsų 
brolių ir idėjos draugų, žu
vusių kovoj su lenkais. To 
nebuvo net laike sunkiųjų 
kovų su raudonaisiais im
perialistais. Visas tas, ga
lų gale mū§ų gyvybės jaus
mas verčia mus tinkamai į- 
vertinti šitą ginklų sustab
dymą ir daryti aiškias ir 
griežtas išvadas. Mes ži
nom, kad ryt poryt mes vėl 
turėsime lieti kraują ir au-

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

ORGANAS AMER 
LIETUVIŲ R K 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkaią, ketvergaii 

ir subatomis.
Metams
Bostone ir apylinkėj m. (BJ6 
Užrubežyj metams fSJOO

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay, 

South Boston,
> 

TeL So. Boston d
KAINA 4 CENTAI

koti kitas brangias gyvybės 
aukas. Pagalbos gi tuomet 
mes irgi nematysime; dau
giausia ko galėtume susi
laukti, tai vietoj “tres 
comiąue,” išgirsti “tres 
tragiąue.” Daugiau nieko. 
Todėl ir sustabdžius ginklus 
fronte mes privalom visa 
energija organizuoti gini- 
mosi pajėgas.* Naujų dalių 
formavimas ir jų apginkla
vimas turi būti ir toliau va
romas visu smarkumu. Šita 
“ginklų sustabdymo” iliuzi
ja nesuskaidins Lietuvos vi
suomenės. Mes gerai žinom, 
kad ir “ginklus sustab
džius” pavojus, nepraėjo. 
Todėl ir iki šios ir ryt die
nos, ir tolesni mūsų darbai 
turi būti pavesti frontui, 
frontui ir frontui! Ir jei 
vakar senas tėvas, paėmęs 
už rankos grįžusį iš fronto 
savo sūnų, nuvedė atgal į 
pulką gintis nuo priešų, tai 
tą pat privalo padaryti ir 
šiandien, ginklams sustab
džius, jei sūnus vėl grįžtų. 
Be to, mūsų garbingi kar-

KAIP IŠ GAUSYBĖS 
RAGO.

Šiomis dienomis, kaip iš 
gausybės rago pasipylė laik
raščiai iš Lietuvos. Nau
jausia atėjo “Darbininkas” 
lapkričio 21 ir 30 dienų, 
“Vienybė” lapkr. 24 d., 
“Karys” lapkr. 25 d., “Lais
vė” lapkr. 21, 23, 24, 25 die
nų. Iš Škotijos atėjo “Iš
eivių Draugas” lapkr. 27 ir 
gruodžio 4 d.

Be to turime “šešėlių.” 
Tai Krašto Apsaugos minis- 
terijos leistas laikraštis. 
Yra tai paveiksluotas laik
raštis. Turi nepaprastai 
gražių paveikslų Lietuvos 
armijos, pasižymėjusių ka
rininkų ir karių, 
šaukimų, plakatų, kuriuos 

Esame gavę įvairių atsi- 
prie užsakymų magaryčių 
dedame. “Laisvė” dau
giausia ateidavo tik dviejų 
puslapių, dabar daugiausia 
ateina keturių puslapių. 
Paskutinis “Kario” nume
ris yra 12 pusi.

Užsakymai išpildomi tą 
žygiai, ^ushflKlę• ginklus | patdieną, kada ateina, ne

bent užsakytojas prašo to
kių laikraščių, kurių tuo 
tarpu nebūna pas mus.

Užsisakykite, kad Kalė
doms turėtumėte šviežaus, 
smagaus ir indomaus pasi
skaitymo.

Jau pusantrų metų kai 
gauname platinimui Lietu
vos laikraščių tarp Amp-ri- 
kos lietuvių. Daugiau kai 
keturis tūkstančius (4.000) 
užsakymų ant laikraščių e- 
same gavę. Visus stengėmės 
prideramai išpildyti ir tas' 
gerai mums sekėsi, nes vos 
pora ar trejetą nevisai buvo 
patenkinti, 
z Tiems, kurie užsisakys 
prieš Kalėdas pasiųsime 
daugiau ekzempliorių, negu 
paprastai. Tarpe įvairių 
laikraščių bus ir “Šešėlių” 
du numeriu.

brangios sostinės apylinkė
se, gerai žino, kad ryt-po- 
ryt reikės guldyti galvas 
Vilniaus apgynimui nuo ki
tų okupantų. Nes visiems 
yra žinoma, kad šiandien 
susidarė tokia politinė padė
tis, kad vėl ėmė braškėti vi
si lenkų imperializmo šulai. 
Maskva ir Varšuva vėl žvan
gina ginklus prieš viens ki
tą. Mūsų sostinei gręsia 
naujos okupacijos pavojus, 
jei ten ilgiau pasiliks Var
šuvos banditas. To mes jo
kiu būdu negalime daleisti! 
Vilnius yra mūsų Tėvynės 
širdis, tad ir prekiuoti. ją 
mes neleisime. Todėl šalin 
iliuzija! Ginklų sustabdy
mas privalo būti suprastas 
tik kaipo energingesnis ruo
šimąsi kovai dėl Vilniaus.

K. P. 
(Kauno “Laisvė”)

DĖL MŪSŲ ATSTOVY
BĖS AMERIKOJ.

Gamletas, alegoriškai iš- 
sireikšdamas apie savo gim
tinę, pasakė: “Danijos Val
stybėj kažin kas pūva.” Ne
vartodami alegorijų mes 
tikrai galime pasakyti, kad 
mūsų Amerikos atstovybėj 
kažin kas pūva. Lietuvių 
visuomenė Amerikoj jau se
nai dėl to puvimo nerimas- 
tauja ir reikalauja doros o- 
peracijos. Amerikos lietu
vių visuomenės balsas tikrai 
yra žinomas mūsų Valdžiai, 
tačiau atatinkamų žingsnių 
mes vis dar nematome. 
Mūsų atstovybės taktas at
nešė Lietuvai daug žalos. 
Galimas daiktas, kad p. Vi
leišis yra geras finansistas, 
bet savo netaktu jis sukėlė 
prieš save didžiausią Ame
rikos ‘lietuvių visuomenės 
dalį. Maža to, tas kiršidi- 
mas eina ir toliau. Spaus
dinami žemiau p. Vileišio ir 
Amerikos lietuvių Federaci-1“Darbininke” No. 123. Be
jos pirmininko laiškai yr&\dakdja')

geriausiu tam pavyzdžiu. 
Ištikro, jei mūsų Valdžia 
nepadarys greitu laiku ata
tinkamų žingsnių, tai mes 
galime susilaukti to, kad p. 
Vileišis bus išprašytas išva
žiuoti iš Amerikos. Met 
laukti to laiko nėra jokios 
prasmės. Mūsų valdžia vi
suomet susilaukdama di
džiausios paramos iš Ameri
kos lietuvių visuomenės, tu
ri atkreipti ypatingos do
mės į mūsų atstovybę Ame
rikoj ; reikalinga pakeisti 
visą atstovybę tokiais žmo
nėmis, kurie turėtų Ameri
kos lietuvių visuomenės pa
sitikėjimą ir, turėdami dau
giau takto, gerbdami kitų į- 
sitikinimus, mokėtų pati 
darbą dirbti. Ir tai darant 
Valdžia turėtų duoti Ameri
kos lietuvių-visuomenei tam 
tikrų paaiškinimų.

K. Petrukėlis. 
(Kauno “Laisvė”)

(Vileišio ir A L. R. K. 
Federacijos laiškai tilpo

NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIAMS ATYDA. !t
Visi praeitą vasarą gėrėjosi gražia vieta pik-

rEiri

3 p
9B...
9 visas pastangas surengti to parko atidarymo 

PIKNIKĄ 4 D. LIEPOS, 1921 m. Tas pikni- 
kas-atidarymas bus nepalyginamai puikesnis ne
gu praeitą vasarą. Šiuomi ir užkviečiame visos 
Naujos Anglijos lietuvius tan piknikam
.. ’ RENGĖJAI.

(Žiūrėk korespondenciją iš Montello.)

DALIS ŽEMES.
Madrid. — Ispanijos ka

ralius Alfonsas pavedė vie
ną dvarą išdalinimui beže
miams. Dvaras išneša 2.500 
akerių žemės. Žemė paves
ta išdalinimui po priežiūra 
Katalikų Žemės Federaci
jos. * - į '■

New York. — Bethlehem 
Steel Co. neparduos savo 
plieno namų tiems statyto
jams ir kontraktoriams ku
rie namus statys su unijų 
darbininkais. Tą paskelbė 
tos kompanijos prezidentas 
Grace.

Washington. — Darbo de
partamentas jau veik nutarė 
deportuoti Martensą, kurs 
vadina save Rusijos Sovietų 
valdžios ambasadorium Suv. 
Valstijose.

------------------ 1

Aulum, Me. — Per dide
lį lietų ištvino žuvininkų 
kūdros, pratrūko tvenkinys 
ir 30.000 žuvų ištruks į 
Aubum ežerą.

Madrid. — Vokietija pra
dėjo siųsti į Ispaniją labai 
daug vilnonių tavorų. Par
duoda pigiau, negu Ispani
jos pramonininkai. Delta 
jie rūpinasi, kad valdžia 
uždarytų rubežių Vokietijos 
audeklams ir drabužių pre
kėms.

VYKSTA NAMO.
London. — Pasklido gan

das, jog iš Amerikos grįžta
Airijos Respublikos prezi
dentas De Valera, kurs iš
buvo Amerikoj 18 mėnesių. 
Anglijos premjeras * Lloyd
George davęs suprasti, kad 
jis galįs grįžti. . Dabar ei
nančios derybos tarp Airi
jos vadų ir Anglijos val
džios. Anglijos Darbo Par
tija turės .konferenciją gruo
džio 29 d. ir pienuos kampa
niją, kad pabaigti su Airi- padegta brangiausios ir gra- 
jos klausimu. žiausios miesto dalys. ’
■

St. Stephen, N. B. — Su
degė didelis odų sandelis. 
Nuostolių už $60.000. -

KALTINA anglus.
London. — Darbo komisi

ja aplankiusi Airijoj miestą 
Cork, kurs pereitą nedėlią 
baisiai išdegė, skelbia, jog 
gaisrą pradėjo Anglijos ka
reiviai. Pragariškas pienas 
buvo išanksto nustatytas ir

NUMAŽINTOS KAINOS
REIKALINGŲ TAVORŲ IR KALĖDINIŲ 

DOVANŲ.
M g , —Pirštines, Pančekas,
/% ĮJ Apatines Drapanas,

Skepetaites, Vaikų ir 
_Mergaičių Drapanas, 

ImP Įf I Brangakmenių Sve- 
terius, Jakutes ir tt 
už apie pusę prekės. 

Krautuvė Šimto Tūkstančiu Dovanų.

BROADWAY IR F STREET, SO. BOSTON.



SUBSCRIPTION RATE8: 
nuriy ...........................r................$4U0

and suburbs ......................$5.00
countriea yeariy .......$5.00

MONOPOLIŲ GADYNĖ.

Amerikos kapitalistai nuo 
senai stengiasi monopoli
zuoti pramones. Standard 
02 Co. stengėsi ir stengiasi 
žibalo pramonę pagrobti į 
savo Tankas, Armouro kom
panija pagrobė mėsos biznį, 
U. S. Steel Co. pagrobė plie
no pramonę, U. S. Shoe 
Machine Co. kontroliuoja 
čeverykų pramonę.

Didėsės kompanijos sten
giasi pasmaugti silpnes
niuosius konkurentus, kad 
paskui kontroliuoti tą pra
monę. Amerike tas daroma 
jau nuo senai.

Garsioji Tautų Lyga (Są
junga) yra ne kas Įrita, kaip 
savo rūšies monopolius. Di
dėsės valstybės bando susi
tarti išnaudoti visą pasaulį, 
panašiai, kaip kokia Ame
rikos kompanija pagrobusi 
kokią pramonės šaką į savo 
rankas smaugia ne tik savo 
darbininkus, o ir visuomenę 
išnaudoja.

IŠTIKRO SKANDALAI

Naujienos” num. 293 
praneša apie triukšmą, by
las, areštus, kriminalius kal
tinimus Phoenixville, Pa. 
Chemiškoji Resorcino kom
panija yra triukšmo centru. 
Toji kompanija turi artimą 
sąryšį su Lietuvos Atstaty
mo Bendrove. Žymiausia 
figūruoja tame skandale Dr. 
Pocius ir P. Žiuris. Pir- 
masai yra buvęs Resorcino 
dirbtuvės vedėju. Bet L. 
Atstatymo Bendrovės virši- 
urikai, kurie kontroliuoja 
tą dirbtuvę, pastatė Dr. Po
ciaus vieton P. Žiūrį, San
daros prezidentą. Prieš Dr. 
Pocių esanti užvesta byla ir 
Žiuris taip-gi traukiamas 
teisman. Tai-gi vieni ki
tiems griebė už plaukų. Į- 
velti dar keli darbininkai.

Tai spektaklis, kuriuo lie
tuviai negali gėrėtis.

LAIKRAŠTINĖ 
NAUJIENA.

MONTELLO, MASS. 
Gauk 10.00.

ATSIŠAUKIMAS

^Praeitą vasarą Montello 
sutraukė nemažai lietuvių 
suradę patogią ir gražią vie
tą pikninkams. Ten piknin- 
kus laikė apart pačių Mon- 
telliečių dar LDS. ir Mot. 
Sąjungos apskričiai. Pra
eitą savaitę montelliečiai 
(šv. Roko parapija) nupir
ko 4 akerius puikaus puši- 
nėlio piknikams. Vieta ne
paprastai patogi ir graži: 
nemažas kalnelis apaugęs 
pušimis ant viršūnės kurio 
lyg tyčia plačiai išsišakojęs 
vienas didelis ąžuolas, tik
rai lietuviškai. Atvažiuoti 
iš kitų kolionijų taip-gi la
bai patogu: Šilelin vos 5 mi
nutės pažingsniuoti nuo 
Montello stoties. Montellie
čiai susirūpinę, kaip čia dai
liau “lietuviškiau” užvadi- 
nus-pakrikštijus tą taip 
brangią vasarai vietą. Su
sirinkime paskyrė aukų de
šimtį dolerių “praisą” tam 
kurs geriausiai sugalvos, 
kaip užvadinti tą parką. 
“Praisą” gaus vistiek ar tai 
bus Montellietis ar iš kur 
kitur, kur sugalvojęs atsiųs 
adresu: St. Rocco’s Parish, 
20 Webster St., Montello, 
Mass. Visas Montello ren
giasi 4 liepos prie iškilmin- 
giausio naujojo parko atida
rymo ant kurio kviečia vi
sos Naujosios Anglijos lie
tuvius.

Brangieji Broliai ir Sesutės:
> Jųs laukiate šv. Kalėdų linksmai, 
bet' aš jau 3 metai esu ligoninėje. 
Sergu džiova. Jokios pašelpos iš nie
kur negaunu. Esu labai apverktina
me padėjime. Begalo nuobodu, nes 
neturiu kas mane prižiūrėtų ir su
šelptų. Ligšiol turėjau vienų prietelį 
laikraštį “Darbininkų,” bet jau prenu
merata baigiasi ir nežinau ar gausiu 
tų brangų prietelį ant toliau? Gal 
kas užrašytų? Bučiau labai dėkin
gas jeigu kas pasidarbuotų draugijų 
ir kuopų susirinkimuose parinkti au
kų sušelpimui mane varge. Mano ad
resas:

Antanas Grigonis, 
Fort Stauton,

New Mexico.

Albany, N. Y.
Gruodžio 5, 1920.

musų

veiki-

Gerbiamieji:—
Mes meldžiame patalpinti šį 

pranešimų į savo laikraštį.
Kad geriau sutvarkius musų

mų Lietuvos labui ir kad geriau pasi
darbuoti visuose tautos reikaluose, 
mes šv. Jurgio draugystės nariai nu
tarėme laikyti visas prakalbas ir tt 
musų svetainėje čia Albany, N. Y. ir 
tam dalykui tvarkyti išrinkome ko
misijų iš dviejų šios draugystės na
rių, kurie tų darbų atliks. Tai-gi 
kalbėtojai kurie nori musų kolionijų 
aplankyti su prakalbomis, meldžiame 
kreiptis į žemiau paduotus asmenis: 
Juozas Dzikas, 447 Second St ir Anta
nas P. Glėbaitis, 302 Second St, Al
bany, N. Y.

Taip-gi meldžiame ir visus kitus su 
visokiais tautos reikalais kreiptis prie 
šių draugystės narių.

Tai-gi mes visame kame manome su 
tvarka daugiau nuveiki ir su kitom 
kolionijom susilyginti.

Su gilia pagarba
šv. Jurgio dr-jos narių komisija: 

Juozas Dzikas ir 
Antanas P. Glžbaitis,

302 — Second St, 
klbany, N. Y.

J. Š.

HUUDSON, MASS
Šv. Juozapo draugija nutarė sureng

ti maskaradų balių ir kas daugiausia 
gaus atviručių, apdovanoti puikiu liet
sargiu.

Nors draugija iš vardo katalikiška, 
bet josios darbai to neparodo. Arti 
trečdalis narių yra vadinamų “apšvies- 
tunų.”

Pardavinėti atvirutes sako buvo iš
rinktas tos draugijos vienas iš valdy
bos narių iš “apšviestunų” arba “su
sipratusių” skaitliaus.

Kadangi pardavėjas parduodamas 
iškirpdavo skylutes, tai ant pabaigos 
tų iškarpytų atviručių atsirado gana 
daug ir lietsargį gavo pardavėjo sū
nūs. Eina kalbos, kad draugijos su
virinkime kilo skandalas delei tų at
viručių ir kad truko daug pinigų už 
Iškiipytiv atvirutes. Sako daug na
rių reikalavo už tokį darbų nubaus
ti, o kiti jo draugai sako atimti bal
sų ant šešių mėndhų. Pažiūrėsime kų 
pndarys metiniame susirinkime.

Tuo valdybos nariu yra žmogus, ku
ris nep-ir>ažįsta Dievo ir yra priešin
gas net Lietuvos reikalams.

Jeigu taip yra, ar negeriau tokį na
rį visai išbraukti iš draugijos, nes jis 
žemina draugijos vardų.

Lauksime ką pačios draugijos val
dyba apie tai pasakys. Jeigu taip 
yra, tai draugija turėtų atsiprašyti 
visuomenės už suvylimų.

Darbtninlcas.

Kauno “Laisvė” lapkri
čio 25 dienos laidoje prane
ša, jog nuo gruodžio 1 d. 
bus nauja “Laisvė.” Bū
nanti Didelis, Nepa/rtyvis, 
Tautinėje Dvasioje Dienraš
tis. *Ikšiol “Laisvė” buvo 
K Krikščionių demokratą 
Partijos organu. Dabar ji 
pereina į susitvėrusios 
Spaudos Bendrovės rankas. 
Tos Bendrovės pamatinis 
Kapitalas 1.000.000 auksinų. 
Bendrovė kviečia pirkti šė
lus, kurie yra po 1.000 aut
orių.

Naujosios “Laisvės” re- 
daktoriunubus Dr. Eliziejus 
Draugelis, L. St Seimo na
rys, didis Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos vei
kėjas; yra buvęs ministeriu.

Geriausios kloties naujai 
“Laisvei.”

Vilimės netrukus jos gau
ti platinimui ir Amerikos 

. ti.. es

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Darbininkų Sų-gos 5-tos kp. 

metinis susirinkimas įvyks 19 dienų 
gruodžio 1 vai. po pietų šv. Jurgio pa
rapijos senoje svetainėje. Malonėki
te koskaitlingiausia susirinkti į šį su
sirinkimų, nes kaip ant metinio susi
rinkimo turime daug svarbių ir nau
dingų svarstymų kurie mums darbi
ninkams šiame laike yra svarbus. 
Nesilankydami ant susirinkimų kar
tais mes pamirštame ir kur mes pri
gulime ir nieko nepadarome gero sau 
nei musų brangiai organizacijai. Tai
gi dabar stokime visi petys į petį ir 
kiek galėdami stengkimės musų orga
nizacijų narių skaičiumi išauginti.

P. P. G., Kp. rašt

NEW BRITAIN, CONN.
L. D. S. 36 Kp. Nariams 

Žinotina.

ROSELAND, ILL.
Gruodžio 5 d. Vizų šventų parapijos 

svetainėje lošė Valparaiso moksleiviai 
“Gims Tautos Genijus.” Pirmiausia 
suvaidino dialogų P. Daugžvardis ir 
A Domeika. Nusisekė gana gerai ir 
publika prijuokino. Po tam vaidino 
viršminėtų veikalų ir-gi neblogai išėjo 
ir publikai patiko visais atžvilgiais. 
Lošėjai šie: Stangvlla — A Rakaus
kas, Dangeriuta — K. Vinglutė, 21- 
buoMx — Z. Dangvilaitė, Ąžuolas — 
P. Daugžvardis, Overt — p-lė Tironal- 
tė, Vilkas — J. šilkas, žubrts — J. 
Pautienius, Rudis — J. Vllkišius, Lie
tuva — p-lė Maužukė, Putėnas — A 
Domeika, režisterius Ir vakaro veda- 
jas — P. česnulls.

Pasibaigus programul kun. Lapelis 
pakvietė aktorius į klebonijų Ir gerai 
pavaišino už jųjų pasidarbavimų. 
Moksleiviai labai dėkingi gerb. kun. 
Lapeliui už užuojautų moksleiviams.

Metinis susirinkimas įvyks 19 gruo
džio, 1920 tuojaus po sumai šv. And
riejaus parap. salėj. Malonios drau
gės ir draugai, teiksitės visi atsilan
kyti ant šio susirinkimo, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptart Atsimin
kite kad metinis susirinkimas. Ypa
tingai, tai apsimokėti mėnesines duok
les, kurias nuo seniau užvilkome. 
Beto turime imtis smarkiau už darbo, 
nes matome prieš akis pavojų — be
darbę, skurdų ir kų mes padarysime 
be organizacijos. Tad spieskimės į 
musų brangių organizacijų LDS. Mu
sų užduotis kitus brolius bei sesutes 
raginti stoti J eiles organizuotų dar
bininkų. "Vienybėje — galybė.”

Rašt B. M—nė.

WORCESTER, MASS.

ATHOL, MASS.

gi buvo padaryt* kolekta padengimui 
lėšų. Aukavo šie: A Rugienis $L0O, 
M. Stankūnienė $L, O. Čirvinskaitė 
$1-20; su smulkiomis surinkta $7.00.

Trečias vakaras buvo 5 dienų gruo
džio. Kalbėjo V. Bačys, šv. Kryžiaus 
Kolegijos moksleivis, gerb. kun. J. 
Čaplikas ir A Visminas, šv. Kazimiero 
bažnyčios vargoninkas. Visi kalbėjo 
apie katalikų spaudų. Toliau sekė rin
kimas aukų. Aukojo sekančios ypa
tos: J. Vaitkus $5., O. čirvinskaitė 
$2., M. Veniukė $1., O. Nauliukė $L, 
J. Zikaras $1., V. Vilkas 50c.; su smul
kiomis viso $28. Išlaidų išmokėta $6. 
Pasiųsta $22.00 Lietuvos našlaičiams. 
Vakaro vedėju buvo Jonas Vaitkus. 
Tai-gi matote gerbiamieji Worcesterio 
lietuviai kokį didelį darbų atliko ka
talikų spaudos nariai. Negana kad 
išplatino katalikų spaudų, bet dar ir 
ištiesė pagelbos rankų Lietuvos našlai
čiams.

19 d. gruodžio atsibus metinis Spau
dos Dr-jos susirinkimas 3 vaL po pie
tų pobažnytinėj svetainėj. .Visi na
riai privalo atsilankyti, nes bus ren
kama valdyba 1921 metams. Kurie 
norėtų prisirašyti, lai ateina ir prisi
rašo Ir prieš Naujus Metus gaus nau
jas knygas, nes jau baigiama spauz- 
dinti.

organizacija yra Lietuvių Darbininkų 
Sujungs. Spieskitės į jų.

LDS. 30 kp. buvo laikytas metinis 
susirinkimas 12 d. gruodžio 1920 m. 
Išrinkta kuopos nauja valdyba : J. 
Karalis pirm., padėjėjas A Sekeviflus, 
Duoklių Raštininkas J. Ciplinskas, 
Antras Rašt. Zof. Mažeikienė, ižd. M. 
Mandravickiutė, iždo prlžiuratojai — 
A Ramoška ir J. Miliauskas.

Koresp. J. Karalius.

0. Labulaitė, O. Z. Bugai-
- laltė ir A S&nenaitė.

Viso su smulkiomis $36^1. 
įžanginę prakalbų pasakė gerb. 

klebonas kun. P. Daniunas.
Raseinist MagOi.

GRAND RAPIDS, MICH.
Šis-Tas Apie Sąjungietės.

V. Blavackas, Rašt

LAWRENCE, MASS

M. Bundu-
Martyn» s
Izidorius

Aukos Lietuvos gynimo reikalams, 
kun. J. Jakaičio prakalbose lapkričio 
28 d. š. m. Aukojo sekančiai: 
Kun. F. A Virmauskis'..........$100.00
Šv. Elzbietos Draugija ...............25.00
Povylas Baronas .............................12.00

Po $11.00: Antanas Barkauskas, 
Domininkas Kirmilas, Marijona Stra- 
vinskintė, Antanina Urbonaitė.

Po $ j 0.00: L Vyčių 78 kuopa, Pra
nas Padvalskis, Antanas Javra, Ona 
Marčiulioniutė, .‘.gota Saukyniutė, 
Kotrina Barkauskienė.

Petras Janukonis $7.00.
Po $5.00: M. 1-aliučiutė, 

lieuė, Paulina Kuprytė, 
Verblęfcas, Ignas Umpa, 
Puišys.

Po $4.00: Antanas Mičiunas, B. Po- 
plauskas, Jonas Davidonis.

Po $3.00: Zofija Pupalaigiutė, Kot
rina Grendienė.

Po $200: A šimoniutė, J. Dam- 
brauskis, J. Jareekas, D. Kundrotas, 
T. Šimėnas, A Rakauskas, K. Jurke
vičius.

Po $L0O: I. Saukyniutė, O. Navic
kienė, P. Aurila, M. Kriaučiuniutė, M. 
Apanavičius, K. Baliavičius, J. A. 
Norkus, M. Valeckienė, P. Prancke- 
vičienė, A Janulevičius, M. Baraus
kas, P. Jaškelevičius, E. Tukaitė, M. 
Akalionienė, M. červokas, P. Valins
kienė, T. Buzevičienė, P. žiemius, M. 
Griškevičius, J. ■Bukauskas, H. Baro
nas, S. Verbus, V. Klimašauskas, R. 
Kuklevičienė, T. Skusiavičius, J. Bau
binas, J. Paliūtis. A. Sakalauskas, A 
Gerčius, P. Raznauskis, J. Zupkaus- 
kis, A. Andriuškevičius, A Stravins
kas, V. Ambrazevičius, P. Petraus
kienė, A Masioniutė, M. Treigiutė, 
L. Stravinskas, S. Milius, J. Semsas, 
O. Sidaravičiutė, Ą Pečiulis, J. Sarge
lis, S. Mockus, P. Baležentienė, V. 
Grigaliunaitė, R. Jurčiukoniutė, S. 
Pesackas, P. Šimkūnas, U. Vilčinskie- 
nė, A Gaidys, K. šireika, K. Pau
lauskas, K. Atkočiūnas, M. Sekavičiu- 
tė, M. Gabienė, J. A Kriviutė, 
Jonuškytė, V. 
Juozukevičius, 
Komlkalčiutė, 
Snapauskienė,
čienė, J. Savaiskis, F. Aurila, J. A- 
jauskas, F. Latvis, širkuva, M. Kala- 
džlunas, M. Bulvydaitė, M. Paliukal- 
tls, J. Belevičius, A Raulušienė, F. 
Baranauskas, F. Dardaravičius.

Viso labo surinkta su smulkiais 
$438.95 ir pasiųsta į Tautos Fondų.

O. 
T. 
O. 
O.

Paliutč, Z. Bauba, 
M. Juozukevičienė, 
L. Jenulevičienč, 

P. Laučius, M. Barevi-

DETROIT, MICH.

Abyšala 
Daunis .
Dapkus 
Menderis

$10.00 
. .5.00 
..2.00 
..2JJ0

VALPARAISO, IND.
Iš Moksleivių. Gyvenimo ir__ •

■ Veikimo. >

Nežinau ar buvo kada kas parašęs 
apie musų sųjungiečių darbus 4 .taip 
brangų laikrašti “Darbininkų,” kuri aš 
begalo myliu. Nors aš esu Moterų 
Sųjungos narė, bet turiu garbės būti 
ir LDS. narė. Man labai gaila, kad 
čionai nėra LDS. kuopos, bet yra vil
tis, kad laikui bėgant Kniauksi m taip 
gražioj kolonijoj ir LDS. kuopos. Ir 
iš sųjungiečių gal ne viena taps LDS. 
narė ir nemažai pasidarbavus, nes la
bai gabios ir darbščios. Abelnai sa
kant, visi ir visos čia pusėtinai dir
ba 
šo 
ba 
bu 
ba

ale aš nežinau, kodėl mažai tera- 
apie savo darbus. Matyt kas dir- 
tai, nenori girtis. Bet vis-gi svar- 
žinoti kas kur kų veikia ir dir- 
ir kam dirba.

Bet tuomi ne viskas 
Kuopa nutarė pakviesti 

prof. Bučį su prakalba 1

d. lapkričio susilaukėme

Mot Sų-gos 42 kuopa visur priside
da su savo pagelba kaip vietinei pa
rapijai taip vietinėms savo vargšėms 
našlėms. Nesenai buvo parapijos ba- 
zaras. Sųjungietės gan smarkiai dir
bo. Dirbo, teisybė, ir kitos draugys- 
txs ir visi. Užtad nemažai ir pelno li
ko paarpijai.

Kaip visur yra bedarbė taip ir čio
nai. Kad butų geresni laikai, tai bu
tų ir pelnas didesnis palikęs.

12 d. gruodžio buvo Mot. Sų-gos me
tinis mitingas. Pribuvo nemažas bū
relis sųjungiečių ir dvasiškas vadovas 
teikėsi pribūti. Ona Kizlaitienė, pir
mininkė pakvietė gerb. dvas. vadovų 
vietinį klebonų kun. A. Deksnį atkal
bėti maldų. Po to labai rimtai svars
tė savo bėgančius reikalus, bet nemirš
ta ir savo parapijos. Nutarė, surengti 
Naujiems Metams vakarienę parapi
jos naudai ir pačios sųjungietės paža
dėjo aukuoti kiek katra galės. Žino
ma vakarienė nebus paprasta, ale bus 
šurum-burum ir su puikiu programų, 
kurį apsiėmė surengti musų gerb. cen
tro raštininkė ir administratorė M. 
Vaičiūnienė. Tad meldžiam kitų dr- 
jų nieko nerengti ant to vakaro. Vi
si kas gyvas: seni, jauni, raiši ir kup
roti ant sųjungiečų vakarienės. Pa
ragausite ko dar nesate ragavę, išgir
site ko dar negirdėjote. Buvo renka
ma nauja valdyba. M. Vaičiūnienė 
liko pirm., nors darbo turi su centru 
ir administracija, ale neatsisakė pa
gelbėti ; vice-pirm. Ona Kazakevičiūtė, 
fin. rašt. Agnieška Abramaitukė, prot. 
rašt. Ona Brazukė, ižd. M. Dzididie- 
nė, iždo globėjos Giedrienė ir Mede- 
linskienė, maršalka Ona Slizaitė. šių 
metų yra labai darbščios narės val
dyboj, nors ir visos gan smarkiai vei
kia, dirba. Dieve padėk darbuotis 
naujai valdybai. Lai auga ir bujoja 
42 kuopa ir kad kitų metų visos butų 
ir LDS. narės. Valio Sųjungietės!

. Vilniaus Dzūkelė.

Valparaiso universitete yra skaitlin
gas lietuvių būrelis. Bene bus tik vie
nas iš skaitlingiausių visoje Ameriko
je. Randasi visokių pažiūrų kokių tik 
yra lietuvių tautoje ir visi sulig iš
galės veikia. Smarkiausia veikia ka
talikai moksleiviai. Jie turi gana di
delę kuopų ir nariai darbuojasi baž
nyčios ir tautos labui. Be to jie la
vinasi savo prigimtoje kalboje. IKek- 
vienų šventadienį laiko susirinkimus 
su programų, 
pasibaigia, 
gerb. kun. 
Valparaiso.

štai 21
garbingų svetį ir pasakė moksliškų 
prakalbų temoje apie gyvybę. Kal
bėjo virš dviejų valandų ir visi atidžiai 
klausėsi, taip kad pamiršo ir vaka
rienę.

Kada užbaigė kalbų, tai socijalis
tai davė klausimus ir j visus gavo at
sakymų, kas jiems nebuvo supranta
ma.

Po visų atsakymų ir nebesant lai
ko ilgiau su moksleiviais kalbėti, gerb. 
kunigas Bučys ėjo į stotį lydimas mo
ksleivių.

Mums moksleiviams ilgai bus atmin
tyje ta prakalba kurių išgirdome iš 
brangaus musų tautos veikėjo.

Kieros.

kad banka pinigų neišduotų. Sekan
čiame susirinkime leista vėl apsiba
ri ir žinoma geroji pusė laimėjo. Jų
jų šalka tik rėkė, lermavo klek jų 
gerklės galėjo.

Antras atsitikimas: šv. Juozapo 
dr-ja turėjo metini balių 9 d. spalio. 
Viršmlnėta šalka pradėjo agituoti kad 
jaunimas neitų ant baliaus, nes šv. 
Juozapo dr-ja yra katalikiška, 
agitacija nuėjo ant šuns uodegos.' 
Eipratusis jaunimas nepaisė ir s 
llngal atsilankė Pelno nuo baliaus 
atliko su virš 60 doL šv. Juozapo 
dr-ja yra jau nuo seniau žinoma, kai
po prakilni kntalikišlra organizacija, 
šelpianti našlaičius, aukojanti Lietu
vos reikalams šimtus Ir yra nupirkus 
už 100 doL L L P. bonų

Lapkričio 28 d. buvo prakalbos Tau
tos Fondo 11 skyriaus So. Bostono, 
žn.tnių atsilankė pusėtinai, bet laike 
aakų rinkimo visi raudonieji išskry- 
d po kampus, o kurie atliko, tai pra
dėjo agituot kad žmonės neaukotų, 
buk tie pinigai bus čia sunaudoti ir 
kiti važinės automobiliais ir tt šv. 
Juozapo draugystės nariai suaukavo. 
$59.65. Viena šeimyna, kuri priguli 
prie viršminėtos dr-jos prisiminė apie 
Lietuvos kritiškų padėjimų ir sudėjo 
ant šautuvų į Tautos Fondų 60 doL 
Patartina visiems Lynno lietuviams 
kad neimtų atydos ant tokių žmonių, 
kuriems rupi “ponai broliai” ar kiti 
barzdočiai. Dirbkime visi sujungto
mis spėkomis Bažnyčios ir Tautos la
bui.

šv. Juozapo Dr-jos Narys.

WORCESTER, MASS

WORCESTER, MASS

CAMBRIDGE, MASS
Nekalto Pr. Panos Marijos dr-ja šel

pia Lietuvos našlaičius. Pusmetiniame 
susirinkime nutarė asesyti nares 'po $1 
tam tikslui. Surinko jau seniau $67 
ir tuomet buvo pasiųsti. Dabartinė 
auka iš $25 ir-gi jau pasiųsta. Gau
ta 1624 auksinų. Pasiųsta vardu Jo 
Malonybės žemaičių vyskupo P. Ka
revičiaus našlaičiams šelpti.

6 gruodžio Moterų Sųjungos 5 kuo
pos buvo metinis susirinkimas. Pir
miausia įvairių komisijų priimti ra
portai. Iš raportų pilnai kuopa pa
tenkinta komisijų veikimu, nes dar
bas buvo atliktas, veikėjoms suteikta 
padėka. Raportas pirm, šiais metais 
buvo geras. Surengta keletu vakarų, 
prisidėta prie įvairių ir naudingų dar
bų ir su aukomis, pirktas L. L. Pas
kolos bonas už $50, suteikta auka 
Šveicarijos moksleiviams ir taip-pat 
pasižymėjo apvaikščiojime išreiški
mui protesto prieš lenkus. J. Vaitkie
nė rezignavo. Nauja valdyba: pirm. 
Ona Sidabrienė, rašt. toji pati V. F. 
Shea, vice-pirm. P. Stočkienė, užrašų 
rašt Vaitekaitienė, ižd. ta pati 0. 
Pauliukonienė, ' iždo globėjos Izabelė 
Ročkienė ir K. Juškienė, maršalka A 
Mačiuliutė; ant ketvirto meto pasili
ko dirbti korespondente M. Oaugėlie- 
nė. Linkime pasekmingai veikti nau
jai valdybai.

5 kuopa išreiškė širdingų padėkų 
šiom artistėm: Kairiukštienei, kuri 
pasižymi vyro rolėje, V. F. Shea, p-lei 
Timinskaitei, čauckaitei, P. Stočkie- 
nei ir J. Stočkienei ir visom kitom lo- 
šxjoms ir lošėjams ir sykiu komisijai 
O. Sidabrienei ir p-lei čauckaitei už pa
sidarbavimų. Baigiant susirinkimų 
atsilankė kp. dvas. vad. gerb. kun. J. 
J. Jakaitis ir papasakojo apie Lietu
vos moteris ir kų jos veikia. Sakė, 
kad už tuos $5,000 kų T. F. siuntė Mo
terų Sųjungos vardu K. M. Dr-jai Kau
ne, nusipirko namų ir dabar laiko 
viešbutį, kur {vadina Liaudies Na
mas. Tuomi mes galim džiaugtis kad 
galėjome pagelbėti musų sesutėm tė
vynėj vargstančioms.

Lapkričio 25, 1920 atsibuvo Tautos 
Fondo 30 sk. prakalbos. Skyriaus pir
mininkas- kun. Julius Čaplikas buvo 
vaakro vedėju. Kalbėjo kun. Aug. Pet
raitis iš Athol, Mass. ir’kun. J. Jakai
tis, kuris pasakojo apie įspūdžius as- 
vo kelionės I Lietuvų. Worcesteris šį 
kartų parodė savo duosnumų. Nors 
nebuvo daug žmonių, sudėjo aukų
$403.60. Aukavo:
Augustinas Miglinas .. 
Blaivininkų 25 kuopa . 
Kun. J. J. Jakaitis ... 
Kun. L. Kavaliauskas . 
Vladas Rimša ..............
Antanas Staniukynas . 
Vadas Barysas ............
Jonas Vaitkus ..............
Agnieška čirankienė .. 
Mikalina Burokevičienė 
Agota Bendoraitiene ... 
J ieva Jezukevičiene ... 
Magd. Dugėnienė..........
Vadas Balčiūnas ........
Adomas Mockevičius .. 
Kazimieras Deltuva ... 
Jonas Bučinskas ..........
Kun. Aug. Petraitis ... 
Protazas Juozaitis ....

........ $35.00 
............ 20.00 
............ 20.00 
............ 20.00
.......... 15.00

............ 11.00
.......... 10.00

.............10.00
.......... 10.00
.......... 10.00
.......... 10.00
.......... 10.00

............ 10.00
.......... 10.00
.......... 10.00
.......... 10.00

.......... 10.00
.......... 10.00
............6.00

Sąjungietz.

FOREST CITY, PA.
Prakalbos.

Nedėlioj gruodi. 19 vakare bažnyti
nėj salėj įvyks šv. Vardo dr-jos ne
paprastos prakalbos. Bus daug kal
bėtojų. Aiškinta bus dr-jos ir tautos 
reikalai. Visi atsilankykite. Galėsi
te pasipirkti geriausios ir šviežiausios 
Iteraturos, tik kų atgabentos iš Lie
tuvos.

Spaudos Dr-ja po globa šv. Povyl« 
pradėjo Spaudos Savaitę. Pirmas va
karas buvo 28 d. lapkričio. Pradėtas 
su teatru, kurį sulošė mažieji vyčiai 
arba priaugamoji jaunuomenė. Kny
gų pusėtinai išparduota ir laikraščių 
užrašyta. Pirmas kalbėtoja sbuvo i* 
Bostono P. Gudas, “Darbininko” re
daktorius. Kalbėjo kas-Mnk katalikų 
literatūros ir ragino skaityti katali
kiškus gerus laikraščius, nes kuris 
skaito dorus laikraščirts, tai yra ge
riaus apsišvietęs ir mandagesnis ir 
geriau atjaučia tėvynės Lietuvos rei
kalus. Antras kalbėjo gerb. kn. L 
Kavaliauskas ir-lgl apie spaudų, čia 
turiu pažymėti, kad Worcesterlo mo
terys atsižymėjo pardavinėjimu Itny- $100 kaip tik n 
gų. Vakaro vedėju buvo gerb. kun. 
J. čaplĮkas.

Antras vakaras įvyko 2 d. gruodžio. 
Kalbėjo Bostono Lietuvių klebonas 
kun. K. Urbanavičius, didis spaudos 
mylėtojas. Kalbėjo plačiai apie spau
dų Ir kokių naudų gera spauda neša 
katalikų visuomenei. Antras kalbėjo 
naujai iš musų tėvynės

J. J. Jakaitis, ne
les pirkti 
pasiųsti į

šv. Juozapo draugystės susirinkimas 
buv o 5d. gruodžio 1920 šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos svetainėj. Minėta 
dr-ja per savo susirinkimų nutarė nu
pirkti antrų L L P. bonų už šimtų do
lerių ir buvo renkamos aukos tautos 
gynimui, šie nariai aukavo: 
K. 
K.
M. 
M.

Po $1.00: W. Stulgaitls, J. Jurginis, 
J. Viltrakis, V. Urbanavičla, J. Daš- 
kus, A Chlkauskas, J. Petrauskas, J. 
Salasevlče, K. Ambrozas, M. Bukšai- 
tls, M. Varanauskas.

Viso aukų $30.00.
Talp-gi išrinko 2 atstovu dėl tautos 

gynimo dienos K. Abyšalų ir J. Salase- 
vičių.

Atlaidai.
Pereitų nedėldlenį pasibaigė 40 va

landų atlaidai. Oras pasitaikė gra
žus, žmonių labai daug lankėsi bažny
čioj, buvo daug svečių kunigų. Pėt- 
nyčios vakare pamokslų telkėsi pasa
kyti gerb. kun. J. J. Jakaitis.

Taip-

M. W.

BALTIMORE, MD.
Reporteris.

NASHUA, N. H.

Aukos Našlaičiams.

Malonu matyti, kad Forest City lie
tuviai neatsilieka nuo kitų kolonijų 
aukomis šelpdami musų tėvynę ir dir
ba visi išvieno. Štai lapkričio 14 d. 
1920 m. Lietuvos Neprigulmybės šali
ninkų Sųjungos 51 skyrius sulošė te
atrų ant Martin Muchitz svetainės. 
Buvo perstatyta du veikalėliu: “Jonu
kas ir Marytė,” 4-rių atidengimų vei
kalas ir antras, "Katriutės Gintarai,” 
3-jų atidengimų. Lošėjai pusėtinai sa
vo roles buvo išsilavinę ir labai pui
kiai nusisekė sulošti. Apart to buvo 
ir keletas deklamacijų. Publikos bu
vo pilna svetainę, kurie užsilaikė vi
si tvarkoj ir ačių musų klebonui, ku
ris ragino žmones kad atsilankytų ant 
to vakaro ir kad tuo bus padaryta nau
da Lietuvos gynėjams. Taip-gi ačhj 
visiems lošėjams ir mergaitėms ku
rios pardavinėjo tikietus ir draug vi
siems žmonėms kurie 
karui, o daugiausia 
kauskuL, buvusiam to 
Neperseniai pasiuntė
llams $125, o dabar liko pelno nuo to 
vakaro ir dar klek pridėjus iš iždo; bus 
pasiųsta Lietuvos Sauliams.

L. JT. šož. 8ąj. Balt.

Po $5.00: Kun. J. Čaplikas, Ona Lo- 
dienė, Klimas Česnulevičius, Petras 
Budris, Jonas Valangevičius, Ona Mu
levičiūtė, Mikas Matlauskas, O. M. Ci- 
vilikas, Marijona česnienė, Ona šir- 
vinskaitė $4., S. Pigdalienė $3.

Po $2.00: Antanas Lidukauskas, M. 
Bakšiutė, Petras Budris, Ant. Vait- 
kevičia, Vladas Rimša, Petras Liubi- 
nas, Povilas Tatulis, Al. Mežėla, J. 
Konka.

Po $1.00: K. Domiela, K. šavenis, 
K. Jurevičius, U. žiogaiti;, M.'Svitie- 
nė, J. Skiruskas, A Ligukis, E. Ju
revičienė, K. Liutkevičienė, K. Ringe- 
vičius, A. šimanauskas, Ignas Rauliu- 
šonis, P. Jurgelionis, P. Papulevičia, 
J. Čiliauskas, P. Lozoraitis, M. Gri
gaitienė, O. žemaitaitienė, O. Kuli- 
šauskienė, A Bartkus, M. Kirmilie
nė, M. Pumeriutė, Ona Balčiūnienė, 
Feliksas Dambrauskas, J. Tauperis, J. 
Dapkunas, M. Kopkienė, F. Baravy
kas, V. Liutkienė, M. Daugėla, M. 
Traupis, S. Kvedaravičius, M. Bakiu- 
tė, V. Tautkus, U. Bubliutė, J. Bla- 
ževiSa, J. Kirmilas, L. Sviklas, A 
Ulažius, P. Zilkevičia, J. Stramila, J. 
Kedys, P. Lukšys, M. Paltanavičla, A 
Pauliukonis, V. Ivanauskas, J. Gri
gas, J. Noreika, Juozas Smalskis, J. 
Mitukevičfus, M. Vaičiulienė, M. Luk
šius, J. Girlėnas, P. Jasinskas, Ant. 
Serafinas, J. Dlmša, J. Alyta, M. Gi- 
nevičius, A Zenevlčius, vienas žydelis 
ir F. Sabukonl3.

Išviso $403.60.
Jei yr klaidų arba vardas nepa

skelbtas, meldžiu pranešti J. Leonai- 
M. ' • I

T. F. SO sk. fin. rait.

AN SONIA CONN.
pritart tam va- 
ačlų p. F. R*- 
teatro sufleriui. 
Lietuvos šan-

HARTFORD, CONN.

Kviečia VuMybe.

Dabar laikas užsisakyti 
laikraštį “Darbininką” sau ir



Viršila Vitkauskas Leonas,

9-to pėst Lietuvos Kunig. Vytenio 
pulko švietimo Komisijos narys ir 
“Tėvynės Gynėjo” Redaktorius.

Aš už Lietuvą kovosiu, 
Savo šalį išvaduosiu 
Nuo senosios vergijos — 
Visas aš dėl Lietuvos.

Vargo Poetą.

■ ... '

■■ J-

MOSĮI TIKĖJIMAS
Daugelis žmonių pasaulyje mėgsta kalbėti apie teisybę.

BRANGUS BROLIAI 
LIETUVIAI!

“MŪSŲ TIKĖJIMAS”

Kaina 50 centų

ANT BANDOS
Bučernė su visais įtaisais. Gerai iš
dirbta vieta, nes* buvo bučernė per"40 
metų. 'Randa labai pigi. Atsišaukite:

Kampas C ir 6th St., 
South Boston.

Aš Motiejus Milišauskas, paieškau 
savo giimnių, Motiejaus Astrausko 
Runkių kaimo, Višakio Rudos vai., 
Marijampolės apskr. ir Jono Minkevi
čiaus Kardokų kaimo, Višakio Rudos 
vai., Marijampolės apskričio, Suvalkų 
rėd. Abudu prašau kad ant šito ad
reso atsišauktų:

Tad prisiųsk mums 50c., o apturėsi šią gražią ir naudingą 
knygą. Adresuokite:'

“DARBININKAS” PUB. CO.,
244 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

Naujos Anglijos Lietuvių 
Kooperatyvų Sąryšio 

II Protokolas.

Suvažiavimą atida- 
į. Liglaikiniu sek- 
L Verseckas. Per- 
j išrinkta komisija 
s ir P. Grevinskio.

Ieškau dėdžių: Antano ir Kazimie
ro Mikolaičių, kurie yra kilę iš Kė
dainių apskr., Josvainių vaL, Kunionių 
sodžiaus ir jau daug metų kaip gyve
na Amerikoj. Po karo, mes apie juos 
neko nesužinojom : negavom nei laiško 
nuo jų nei nuo kitų jų draugų. Jie 
Amerikoj gyveno Chicago’s apylinkėj 
(prieš karą). Jei kas žino apie juos, 
tai meldžiu pranešti šiuo adresu: 
LITHUANIA. Kėdainių apskr., Jos
vainių vai., Galulaukių sodžius, Ka
zys Juodis.

Paieškau Stepono Janulevičiaus, pa
eina Lietuvoje iš Suvalkų rėd.. Mete
lių par., Buckunų kaimo. Girdėjau 
kad gyvena apie Cleveland. Ohio. Ga
vau svarbų laišką iš Lietuvos nuo Pra
no Janulevičiaus. kuris tarnauja Lie
tuvos kariuomenėje.

Taip-gi paieškau savo draugės, po 
pirmu vyru Viktorija Torauskienė, po 
antru, nežinau. Iš Lietuvos paeina: 
Suvalkų gub.. Metelių par., Buckunų 
kaimo. Turiu daug svarbių reikalų.

Jie patys, ar kas juos pažįstate, ma
lonėkite pranešti šiuo antrašu: 

JIEVA STANKEVIČIENE.
13 Knos St, Lewlston, Me.

S. S. SAXSONIA 14,300 tonų, išplauks Sausio 18 d.
“Didžiausias Garlaivis Plaukiantis į Hamburgą”

Kambarių kaina $180.00
3-čios klesos kaina $125.00.

SVARBUS PRANEŠIMAS!

M. ČURLANIS
Gana (Marina

CUNARD LINE

ratai:
.. .$125.00
.. .$145.00



dy-

šeimis užsifundino gerą vaka
ri enę.

9 ryte iki 8

KAIP IŠTIKRO BUVO.
Baltic Statės Finance Corpo

ration per savo organų “Kelei
vį? pasigyrė viešai, kad Šv. 
Kazimiero R. K. Draugija nu
tarė pinigus siųsti per jų agen
tūrą. Kadangi draugija yra 
katalikiška, tai nariai įdoma
vo, kaip tai galėjo atsitikti, 
nes tokio nutarimo niekados 
nebuvo padaryta. Tokių pa
klausimų gavau gana daug ir į 
juos atsakysiu viešai.

Lapkričio 14 d. š. m. laiky
tame susirinkime perskaičius 
laišką nuo Tautos Fondo ragi
nant gelbėt Lietuvą, nariai už
sidėjo po vieną dolerį “extra” 
ir pridėjus iš kasos sudarė 
$700.00.

Kad patenkinus visus, (nes 
mat mūsų pašaipiuose draugi
jose be neramaus gaivalo var
giai rasi) nutarta siųsti tiesiog 
į Lietuvą.

Pasiuntimui tų pinigų įga
liota valdyba.

Taip nepadaryta ir pinigus 
pasiuntė pirmininkas su pora 
kitų, o kitiems apie tai nieko 
nepranešė. Paskui matyt in
formavo “Maiklui” apie pa
siųstus pinigus ir kaip jie 
“perkalbėjo” Tautos Fondo 
šalininkus. Sako: “Lašinių 
Bendrovė” norėjo už pasiunti
mą $80.00, o iš “nuteriotų 
bendrovės” už $11.90.

Suprantama didelis skirtu
mas, bet iš raportų iš kamanti
nėjimų susirinkime gruodžio 
12 d. pasirodė kas kitų.

Draugijos nariai ir lyg šiol 
nežino ar gavo kas Lietuvoje 
pinigus ar ne ir kiek gavo, 
“kablegramoje,” kurią neva 
gavo (kaip jie sako) neminima 
draugijos vardas ir neparodė 
jos ant susirinkimo.

Raportas pasiuntimo pinigų 
nepriimtas iki bus sužinota, 
kad tuos pinigus Lietuvoje pri
ėmė tikrai Lietuvos Gynimo 
Komitetas. Ir turi sužinoti 
kiek priėmė.

Z. Klapatauskas. 
Sekretorius.

V —

• V

KALBĖS SV. VARDO DR-JAI
Ateinančią nedėlią Camb

ridge’uje Šv. Vardo prakalbo
se kalbės gerb. kun. K. Urba
navičius, Pranas Gudas, vieti
nis klebonas gerb kun. Pranas 
Juškaitis ir kiti. Prakalbos 
įvyks vakare bažnytinėj salėj.

Prieš metinis Šv. Kazimiero 
R. K- Dr-jos susirinkimas įvy
ko nedėlioj, gruodžio 12 d. š.m. ■ 
Perskaičius protokolų, buvo iš- ! 
duodamifckomisijų raportai.

Svarbiausias raportas nar- , 
iams buvo sužinoti, kas pada
ryta su pinigais $700, kurios 
buvo nutarta tuojau pasiųsti į 
Lietuvą ir dėl kurių “nuterio- 
ti draugai” iš Baltic Statės 
per savo organus džiaugėsi tuo 
“pasiuntimu” kaip geležėlę 
radę.

Siuntėjams užduota keletu 
šsTBurtsns sotumą t jį franstrepĮ 
atsakinėja ir prašė, kad ra
portų atidėtu iki gaus atsaky
mą iš Lietuvos.

Nariai tokio darbu pasipik
tino ir kuomet perskaitė laišką 
iš “nuteriotų draugų” persi
krikštijusių į Piliečių sąjungų 
kviečiant į konferenciją visa 
didžiuma balsų 53 prieš 15 at
metė ir pasmerkė L. Misiją ir 
vietos “pairijotus” už kirši- 
uimą lietuvių ir trukdymų par
davinėjimo Ū. L. P. Bonus.

Tuo pačiu laiku perskaičius 
laiškų nuo vietos Tautos Fon- 

. do 11 skyriuas, kuris laisvama
niams yra peilis po kaklu vien
balsiai priimtas ir išrinkta 3 
atstovai prigelbėjimui rinkime 
aukų Lietuvos Gynimo reika
lams per Tautos Fondų.

Buvo ir daugiau nutarimų, 
bet ne taip svarbus mūsų vi
suomenei.

Išrinkus valdyba, išsiskirs
tyta.

Narys.

IŠVAŽIAVO.
Gruodžio 14 d. š. m. būrelis 

draugų palydėjo ant stoties 
Tarną Šeimį “ Booster’io re
daktorių ir buvusį “ Darbinin
ko” Administracijos narį. Ta
rnas Šeimis dirbs prie Lietu
vos Informacijos Biuro Wash- 
ington, D. C. » -

Ta vakarą draugai J. Mote- 
jūnas, K. Kiškis, F. Zaleckas, 
Z. Klapatauskas ir Tamną

DARBININKAS

PAN.—UTARN.—SER. KETV-—PET— SUB.

IŠ ra

Broadvay Savaitinis žinynas 
Komedija — “Prohibitlon Monkey 
Vargonuos — Roy L. Frazee

Politiškojo Komi- 
tai Tamstos at- 
nedėsime “Darbi- 
aįsiustam j rašte

IŠ

IŠ
Š

A. J. Lukiis, Amsterdam, N. Y. — 
Kad “Amsterdamo 
teto” nepažeminus, 
siųstos rezoliucijos 
ninkan.” Tamstos
sakoma, kad minėto komiteto etc. su
sirinkimas atrado reikalu “užgirti Lie
tuvos Misijos darbus Amerikoje,” kad 
negeras “Darbininke” tilpęs num. 142 
“Pareiškimas Lietuvos Valdžiai” už-w 
tai, kad “prisako Lietuvos Valdžiai, 
kad atsiimtą Misiją iš Amerikos” ir 
kad “Darbininkas” “liautųsi Lietuvos 
valdžiai patarimus davęs ir kad liau
tųsi neapykantą sėjęs.”

šiame “Darbininko” numeryje yra iš 
Kauno “Laisvės” pėrspauzdintas 
straipsnelis antgalviu “Dėl musų ats
tovybės Amerikoje.” Ten pasakyta, 
kad “musų Amerikos atstovybėj kažin 
kas pūva.” “Darbininkas” nuo senai 
nurodinėja Lietuvos atstovybės puvi
mo ženklus. Tą mato jau ir Lietu
vos lietuviai, o tik nemato Amerikos 
lietuvių laisvamaniai. Teisingiau pa
sakius jie mato, o tik užsimerkia, nes 
L. Misija nuėjo talkon laisvamaniams 
kpvoj prieš katalikų akciją. Todėl ne 
“Darbininkas” sėja neapykantą, o tą 
daro L. Misija. Kai L. Misija atvyko 
Amerikon, tai “Darbininkas” mažiau 
atsižvelgė į tai, kokių pakraipų jos 
nariai, negu bile koks kitas laikraš
tis ir “Darbininkas” širdingiau ir gar
siau ją sveikino, negu bile koks kitas 
Amerikos lietuvių laikraštis. Gaukite 
tuos “Darbininko” numerius, jei nema
tėte ir Įsitikinkite. Bet kuomet L. Mi
sija pirmuose žingsniuose padarė švel
niausia sakant netaktą — bepuotau- 
dama Bostone pas savo pakraipos as
menis pasivėlino pasimatyti su hanki- 
ninkais, paskui dar didesni netaktą 
padarė, kai bepuotaudama pasivėlino 
1 Montelo, kur tūkstantinės žmonių mi
nios su benais, su gėlėmis, su mi esto 
majoru ir kitais miesto viršininkais 
lauke prie stoties ir nesulaukė, ir su 
didžiausia geda ir apsivylimu grįžo na
mo, tai tokių daiftų jau nebuvo ga
lima užtylėti ir netylėjo. Ir po to L. 
Misija veikė taip, kad kas žingsnis,, 
tai “netaktas.” Pasisamdė tuziną ar 
daugiau padėjėjų, praeina ištisi me
tai, o bonų nei pusės neparduota. Ir 
jūsų Politiškas Komitetas randa rei
kalu užgirti tokios L. Misijos darbus. 
Jums reikėjo rašyti rezoliucijas L. Mi
sijai, prašant liautis erzyti Amerikos 
lietuvius ir neapykantą sėti. Iš Įvai
rių šaltinių esame girdėję, kad Vilei
šis, ar tai matydamas savo nepasise
kimą ar tai dėl kitos priežasties pra
šė Lietuvos valdžios j Į paliuosuoti nuo 
užimamos vietos. Buvo žinių, kad 
gerb. Smetona jo vieton buvo skirtas. 
Reiškia Amerikos katalikų visuomenė 
nori, kad L. Misija butų pakeista, 
Lietuvos visuomenė taip-gi to nori, 
pats Vileišis to nori, pagaliaus Lietu
vos valdžia rengiasi tą padaryti ir ne
žiūrint J tai Amsterdamo Politiškas 
Komitetas protestuoja, kam “Darbi
ninkas” dėjo Pareiškimą, kur prašo
ma kad Lietuvos valdžia pasiskubin
tų pakeisti misiją.

Dar Politiškas Komitetas protes
tuoja ir pareiškia, kad “Darbininkas” 
liautųsi patarimus duoti Lietuvos val
džiai. Pareiškime buvo prašymai, ne 
patarimai. Ar-gi tai bloga ir kenks
mingas daiktas patarti, prašyti, arba 
ką nors pareikšti. Kas gali nurodyti, 
kad “Darbininke” tllpusiame “Pareiš
kime’’- tie prašymai butą destruktyviš- 
ko krypsnio. Nesenai Chlcagos Lietu
vią Taryba “Naujieną” štabo vedamo
ji išnešė “Pareiškimą,” kur protestuo
ja prieš Lietuvos valdžią už varžymą 
kraštutinlųją raudonąją gaivalą ir rei- 
kalavp jiems laisvės. Tie gaivalai yra 
dažniausia priešvalstybiniai, bolševl- 
kuojantys. Ar Amsterdamo Politiškas 
Komitetas išnešė rezoliuciją prieš tok} 
destruktyvišką pareiškimą? Turbut ne.

Taigi, vyrai, nublukite ir prasi
trinkite akis, Išvyskite, kas neapykan
tą sėja, kas konstrnktyvlškus ir kas 
destruktyviškus pareiškimus skelbia ir 
prieš ką rezoliucijas reikia išnešti.

P. LMkmulctti. — Tamsta tapęs sa
vo žmonos gynėju atrašei Į korespon- 

' denclją. kuri trečdali skilties teužima, 
tokį paaiškinimą, kun netilptą nei | 

, tris skiltis. Be to Tamsta Įtari Mote
rą Sąjungos kuopą norėjime minimos 
dr-lėlės iždą pagrobti. Ar ne perdrą- 
sus {tarimas. Dėl ilgumo ir dėl šito 
Įtarimo paaiškinimo negalime dėti.

Iš

Š,

MALONĖKITE PAAIŠ
KINTI.

VODEVILIUS
FRANK & ETHEL CARMEN 

“Woop Juggleriai”
MASON & FLETCHER 

“Komedijantai ir šokėjai” 
1VALTER CLINTON &
JULIA BOONEY

“Dainos ir šokiai”
FOX BENSON & KO. 

“Atmainingi Bovytojai” 
Specialis Paveikslas

TOM MIX i “THE TEXAN”

VODEVILIUS
LAMBERT BROLIAI 

“Banjo Boys”
BILLY CONNERY

“Y D Kareivis”
MANTILLA & WATKINS 

“Visko po Biski” 
GENEROLAS PISANO 

“Ant Italą Fronto’* 
Specialis Paveikslas 

“TRR LAŠT OF THE . 
MOHICANS”

SV. KALĖDŲ DOVANA 
Tinkamiausia ir naudin

giausia šv. Kalėdų dovana, 
kuri liks atmintyje per vi
sus metus, tai yra laikraštis 
“DARBININKAS.” . Už- 
rašykdabar, kad gautų pui
kų padidintų kalėdinį nume
rį, kuris išeis utarninke, 
gruodžio 21 d.

Prenumeratos kaina: 
Amerikoje metams... .$4.00 
Pusmečiu.....................2.25
Į Lietuvą arba užrube-

žyje metams............ 5.00
Pusmečiui .. . ...........   .$2.75

Pinigus ir prenumeratas 
siųskite šiuo adresu: 

“DARBININKAS”
244.W. Broaduay,

Boston 27, Mass.

talkon kaip yra daroma ir po 
kita* kolonijas.

> Rašt P. GrinJcaitit.

SUSIKIRTIMAS.
Manila, Pilipinų Salos.— 

Tarp Amerikos kareivių ir 
miesto vietinės filipiniečių 
poilicjos įvyko susikirtimas. 
Keturi Amerikos kareiviai 
ir septyni filipiniečiai buvo 
užmušti.
Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 

Draugijos Valdybos Adresai

7

SUSIRINKIMAS.

DR. J. C. LANDŽIUS I
SEYMOUR
LIETUVIS

• šlapumą ir tt savo laboratorijoj. 
I Į Suteikia patarimus laiškais kitur

■i i!

BR0DWAY (ŠALĘ PAŠTO) SOUTH BOSTON

IŠ LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVĖS
ANTRA SERIJA NAUJŲ PAVEIKSLŲ

IŠ LIETUVOS
Bus Rodomi

NEDĖLIOJ, GRUODŽIO-DECEMBER19,1920
ANTR^ VALANDĄ PO PIETŲ

CONGRESSHALL TEATRE
W. BROADWAY IR KAUPAS C GAT.220

TĖMYKITE GERAI! Bus parodyta Lietuvių, 
inėjimas į Vilnių, bolševikai Vilniuje, lenkų už
puolimas Vilniaus, bėgimas iš Vilniaus. Laido
tuvės kritusių bolševikų mūšyje su lenkais; Lai
dotuvės Lietuvos kareivių; Bažnytinė procesi
ja Kaune; Laukų darbai iš Vilniaus, Kaimo ir 
Suvalkų gubernijų. Šie paveikslai NEBUS ro
domi Brightone ir Cambridge, todėl kas žingei- 
dautų pamatyti, lai atsilanko į So. Bostonų 
Gruodžio 19 d. Pradžia 2 vai. po pietų.

© Ęj 
Ęj 
g

DIDELIS
ATIDARYMAS!

■

BROADWAY DELIGATTESSEN IR LUNGH
ATIDARYS

SUBBATOJ, GRUODŽIO 18-Tį
317 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.

Pas mus bus galima gauti visokią importuotą ir naminių 
valgią; visokią išvirtą Ir rūkytą mėsų Ir visokią saladų. Tė- 
mykite kada atidarysime. Bus duodama brangios dovanos DY
KAI kiekvienam kostnmerini. ,

t

BROADWAY DEUCATTESSEN IR LUNCH
317 Broadway tarpe D ir E Street, 

SOUTH BOSTON

Tinkamiausia Dovana 
MERGINAI AR MOTEREI! 

Yra 
GERAS BAKSAS 

GHOCOLATES
GALIMA gauti po svarą, du svaru ir penkis svarus sudėta 
gražiuose baksuose, pas:

CENTRAL SPA
481 E. Broadnay, South Boston, Mass.

NAUJA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos antra knygelė '^Eilės ir 
s.” Parašė ir savo lėšomis išleido Josima Tama

šauskaitė. Knygutė didelio formato, 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 centai. Abidvi knyguti galima 
gauti “Darbininko” knygyne. Pirmosios knygutės pre
kė 25 centai, puslapių ji turi 64. Adresuokite taip:

“DARBININKO” KNYGYNAS,

Moterą Sąjungos 13 kuopos priešme- 
tinis susirinkimas buvo 7 d. gruodžio. 
Apsvarsčius kuopos bėgančius reika
lus, buvo išduodami įvairią komisiją 
raportai. Pirmiausia buvo išduota iš 
parapijos fėrą. Pasirodė, kad darbuo
jasi kiek tik yra galima. Nutarta 
rengti vakarienę ant 3 d. kovo 1921 m. 
Ateinantiems metams I valdybą pate
ko šios ypatos: pirm. Z. Gurkliutė, pa- 
gelblninkė O. čižienė, užrašą rašt O. 
Jakavičienė, fin. rašt O. Jankienė, ižd. 
O. Staniuliutė, iždo globėjos M. Kil- 
moniutė ir M. Sakalauskaite, tvark- 
darė V. Kakauskienė. Veikianti ko
misija liko ta pati. Yra viltis kad 
ateinančiais metais daug daugiau ga
lėsime nuveikti dėl sąjungiečlą ir mu
są nuvargintos tėvynės Lietuvos la
bo.

Pirmininką* — A. Kmitaa,'
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Viob-Permiminkas — J. KavoDunas,
* Gold St, So. Boston. Mass. 

Pbotokolų Rašt. — J. Andrillunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasdebtos — S. Gižius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

Mabšat.ka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 8:00 vaL po pietą 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-toe 
gatves. So. Boatone. Maaa.

gyvenantiems. Adresas:

366 W. Broadway, 
South Boston, Mass. 

(Kambario No. 1) 
(LDS. name, kamp. E ir B’way)
Valandos:

. nuo 9 iki 11 iš ryto 
nuo 2 iki 4 po piet ir 

nuo 7 iki 9 v. vakare.

tv. Jono Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

•So. Boston, Mass.

Prr-ontnkas — Motiejus žioba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

■^-Pirmininkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaite,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St So. Boston, Mass. 

Mabšat.ka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston. Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
Gruodžio 19 d. nedėlioj bus metinis 

susirinkimas Piln. Blaivininkų 49 kp. 
tuoj po pamaldų bažnytinėj lietuvių 
salėj So. Bostone. Kviečiami visi na
riai i rnarės, nes labai yra svarbus 
susirinkimas: bus rinkimas valdybos 
dėl 1921 m., pasitarimas apie rengia
mų vakarą, teatrą, apie N. Ang. Aps. 
suvažiavimą ir daug daug kitokių da
lykų. Tai-gl gerb. malonėkite sueiti 
visi paskirtame laike. Taip-gi kvie
čiame So. Bostono gerb. gaspadines, 
nors ir neblaivlninkes, by-tik prielan
kios pilnąja! blaivybei, nes kaip aug- 
ščiau minėjau, N. AngL Piln. BL Ap-____
skričio suvažiavimas bus rodos 9 d. į kas pirmą nedėldienj kiekvieno mėne- 
sausio 1921. Tai reikės priėmimui de- Į šio 6-tą vai. vakare pb Nr. 694 Wasb- 
legatų parengti vakarienę. Todėl kvie- ington St., Boston, Mass.

ADAMS

CIGARAI
TINKAMIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

Jam būtų baksas ADAMS CIGARŲ. Jie yraUnijos dar
ni ir rankom padaryti, kuomi užsitikrinate gauti geriau- 
sį cigarų kuris yra padarytas.

ADAM SABULIS
324 E ST., KAMPAS BR0ADWAY, SO. BOSTON.

SERGANTIEJI ŽMONES

Jei ta tori kekių

vMie, diržum
kraaje, edee, hlirtų,

tų litų, teiraokto
kai, ir gauk
patarimą.

IEŠKOK* PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI
RANDAMA

Metų patyrimą* gydant NBRVIAKAS. ILGIJtTKTNES ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, anteikla an galybę duoti Ju mokalllku, Elektro- 

kurle suteikia nuraminimu* kur kiti budai ne-MedlkalMkn* gydym 
įstengia atlikti ir tuomi daug vyrų tapo Išgelbėt! nuo kančių ir pavojin
gą operacijų.

ATSlUfJfK— Atidėliojimai, o**lnplnlmai ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir puikiai apšar-

DAKTARAS MORONEY10RZT a
BOSTON,

Majestic Teatrą.

?houe—Kensington 5316 
Po pietų tiktai nagai sutartį 

2538 E. Allegheny A ve. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

Priėmimo Valandos : 
9-10 vai. ryte ir 6-8 vai, vakare.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Bboadway, So. Boston, Mass. 

Tel’s S. B. 441 ir 2334.
Gyvenimo vieta:

15 Annapollis St., Dorchester. 
Columbia 9159—J.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Priskiria Akinius.
Valandos: 1—3 Ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Tel. So. Boston 823.
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No.
425 Bboadway, So. Boston, Mass.

Ofise Talandbt:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir

• 1:80—8 fr 6^0—• P. M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantys ištraukiami ir pripildo
mi visai be skausmo, su geriaa- 
sials prietaisais, su naują išradi
mu.

DR. W. T. REILLT 
469 Broadicay, 

South Boston, Mass.
(Prie DercKester St.)

Valandos : Nuo » v. r. IM I v. t.

Nedžliomi: Nuo 10 ▼. r. iki 4

Ben Hmm Dtoktaa*n 3*96 M.

Dr. Ignotas Stankus
121»S.BrudSL,PMaW>kia,Fa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
OffeaValaMhMf

Nūs 9 rito iki 8 popiete
Vakarais, Ketverge nuogilriPP.M.

TEISINGIAUSIA IB 
GERIAUSIA

LIETUVIŠKA APTEKA
Sutaisau receptus su dldtlau- 

sia atida, nežiūrint, ar tie reoap 
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rą. Tai vienatine lietuviška ap
tieks Bostone ir Massachusetts 
valstijoj. Gyduolių galit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laiškus, 
o aš prlsląslu per ekspresą.

K. ŠIDLAUSKAS
ArniKoarus ir Savininkam

226 Broadway 
(Kampu O St) 

South Boston, Mass.
Tai 8. Boston 21014 ir 2U»a




