
Vokietijos.

Francijoj Lietuviai mažai težinami

tokiam įsikišimui, kad

PAKĖLĖ ALGAS.
Garsusis Detroit’o, Mich. au

tomobiliu pramonininkas pa
kėlė algas iki $6 dienoje. Jis 
samdo 26.000 darbininku. Kiti 
23.000 jau seniau gaudavo $6 
ir viršaus dienoje.

wilsono ar 
DIENA.

NELAIMĖ. •
Anglijos karinis laivas su 

250 žmonių užėjo ant seklumos 
prie Škotijos pakrantės. 30 
žmonių išgelbėta, o 220 gali žū
ti.

—

PALEIS DAUG KAREIVIŲ.
Suv. Valstijų"'generalis šta

bas nuskyrė 1.100.000 kareivių 
demobilizacijai. Nekurie tų 
kareivių yra čia, kiti užjury- 
je.

A. Vilimavičius
Paris, rue de Grenelle, 14. 

12 gruodžio, 1918 m.

'-------- )-----
KARPENTERIAI SU- 
' STREIKAVO.

» Portlande, ^Me. virš 300 kar- 
penterių Russell Shipbuilding 
kompanijos sustreikavo. Taip 
padarė delto, kad į pasitrau
kusių nepatenkintų darbinin
kų kitame dirbtuvės skyriuje 
pradėjo bosai perkeldinėti kar- 
penterius. »

KIEK AMERIKONŲ 
RUSIJOJ.

Suv. Valstijų valdžia dabar 
skelbia, jog Amerikos kariuo
menės Rusijoj dabar esu 12.- 
000. Dalis yra Siberijoj, o ki
ta dalis Archangelsko guberni- • • 
JOJ

Valstybės Departamentas 26 
d. gruodžio pranešė Lietuvių 
Egzekutyviam Komitetui, Wa- 
shingtone, gavęs iš Lietuvos 
Žydų kablegramų kurioje jie 
nusiskundžia padėjimas mo
kyklų Lietuvoje abelnai esąs 
kritiškas. . Žydai guodžiasi ne
turi lėšų ir jei nesulauks pa
gelbos iš Amerikos, mokyklas 
Mariampolyj ir kituose Lietu
vos miestuose turės uždaryti. 
Panašiai, beabejo, bus ir su 
Lietuvos mokyklomis.

Gruodžio 26, gautas (Secre- 
tary of Statė) Valstybės Sek
retorių kablegrama p. Pakšto 
adresuota Lithuanian National 
Council, kurioje pranešama, 
kad “Dunaburgas ir Švenčo- 
his paimti Rusų-Bolševikų. 
Vilnius - dideliame pavojuje. 
Lietuvos rėdąs krautsosi iš 
Vilniaus. Vokiečiai visas ko
munikacijos priemones paveda 
Bolševikams. Ginklų Lietu
viams Vokiečiai neparduoda.

pavyzdį iš Šveicarų, kurie, ka
da jų tėvynė 1917 metais buvo 
dideliame pavojue po socialis
to Grimo žygių Rusioje, visi 
kaip vienas stojo už savo rei
kalus ir visi laikraščiai, metę 
ginčus tarp savęs, stojo už po- 
litikinę savo tautos neprigul- 
mybę ir tuojaus užtrynė žaiz
dų. Meskime ir mes asmeni
nius ginčus, kad nedavus prie
šui kardų, kuris paskiaus bū
tų sunaudotas prieš mumis pa
čius.

Naujų Metų dienoj 
mirė kun. M. Šed- 
vydis Šv. Jurgio 
parap. klebonas, 
Philadelbhijoj, Pa.

STREIKUOJA LAIVŲ 
DARBININKAI.

New Yorke sustreikavo 16.- 
000 įvairių laivų darbininkų. 
Reikalauja algų pakėlimo ir į- 
vedimo 8 vai. darbo dienos, li
nijos viršininkai sako, jog dar
bininkai neteisėtai sustreika
vo, nes vaidijas komitetas 
svarsto jų reikalavimus;

LIETUVOS GOLGOTA 
PRASIDĖJO.

Šitos visos baisios žinios aiš
kiai parodo, jog baisiausias lie
tuviams Lietuvoje laikas pra
sidėjo. Lietuva velkama ant 
Golgotos.

Pagarsėję savo žudynėmis 
bolševikai jau Lietuvos sosti
nėje. Jų artinimasi prie Vil
niaus davė progų lenkams šū
kauti ap;e “gelbėjimų” Vil- 
niaus iš bolševikų.

Rusijos bolševikai ketinu 
duoti pinigų įkūnyti bolševiz
mų Lietuvoje, o už tai reikėsių 
burliokams duoti maisto. Ar 
sveiko proto žmogus gali ma
nyti, kad Lietuvoje būtų at
liekame maišto. Aišku, kad 
nuo badaujančių žmonių bus 
atimamas paskutinis kųsnis. 
O už tai gal gaus rusiškų rub
linių, kurios tiek vertos, kiek 
popiera ant kurios tos dolari- 
nės atmuštos. ANGLIJOJ PO RINKIMŲ.

Anglijoj jau pasibaigė rin
kimai. Išrinktieji atstovai į 
parlamentų yra tokie, kurių 
didžiuma palaikys dabartinę 
valdžių.

Išrinkta šiaip:
Koalicijinių unionistų ....334 
Koalicijinių liberalų...........127
Koalicijinių darbiečių .. ..10 
Unionistų .................................46
Asųuitinių liberalų ..............37
Nacionalistų partijos .. .,>.2 
Neprigulmingų ..........................5
Socijalistų ........................     ;.l
Sinn Feinerių ........................ 73
Airių nacionalistų...................7

Iš jų dabartinei valdžiai 
priešingi Asųuitiniai liberalai, 
darbiečiai, socijalistas, nepri- 
gulmingieji ir airių nacijona-

GAVOME LAIKRAŠČIŲ
IŠ LIETUVOS. f
■ ‘ • *** **. - ’■

Vėl gavome pluoštų įvairių 
Lietuvoje einančių laikraščių. 
Daug įvairių, svarbių žinių y- 
ra. Sekančiuose numeriuose 
bus indėta ištraukų. '

žiuje susideda iš sekančių, 
daugiausia Paryžiuje jau nuo 
seniai apsigyvenusių Lietuvių 
— Kun. A. Vilimavičiaus, in
žinieriaus Galvanausko, p-lės 
Pouvreau (prijaučiančios Lie
tuvių judėjimui Paryžiuje) ir 
provizoriaus Platakio. Šau
kiasi piniginės pagelbos.

Lietuvos valdžiai pasiųsta 
kablegrama su pasveikinimu, 
kad ten visos Lietuvos dalys 
susiliejo ir visos Lietuvių par
tijos dirba vienybėje.

Dagirdę, kad Lietuvai grę- 
sia pavojus iš pusės Rusų-Bol
ševikų taip-gi ir iš pusės Len
kų, kreipėmės į Valstijos De- 
partmentų, į Karo Departmen- 
tų ir į kitas interesuotas įstai
gas ir asmeniškais paaiškini
mais ir memorandumais, pra
šydami pagelbos.

Egzekutyvis Komitetas,
Kun. J. Žilius, 

Sekretorius.
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DARBININKAS / |
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5.- "Sį" - ' J i'?? -

Ema ii So. Boston’o utarnin- 
kra, ketvergaii ir subatomis. Lei
džia Am. Uetavių Bymo-KataU- 
ką iv. Juosto Darbininkų 8ą- 
tanga.

“DARBININKAS’ ’
(The Worioer)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published Tuesday,
Thunday, and Saturday by St 
gottph’s Lithuanian R.-C. Aaso- 
Ration of Labor.

SUBSCRIPTION RATES: 
Yeariy.....................................$3.00
Boston and suburba............... 4.00
6 months .................................. 1.50
Foreign countries yeariy ... .4.25

' “DARBININKAS,”
342 Broadway, So. Boston, Mass.

listų respublikos griuvėsių iš
dygs nauja, graži Katalikų Ba
žnyčia.

“Ir karaliai ir kapitalistai 
, bus senai užmiršti. Naujas 
. gyvenimas prasidės pilnais 
. Kristaus mokslo dėsniais, nes 

jiems priešinga praeitis jau 
bus panaikinta. Naujas pasau
lio tvarkymas prasidės ne vie
no luomo dėsniais, o visų žmo- 

' nių įvairios prigimties pripaži
nimu, įvairių gabumų sunau
dojimu, įvairaus prityrimo su
derinimu.

“Negreit tat bus, bet bus.

KAS BUS?
Veik nuo pat Didžiosios Eu

ropos karės pradėta svarstyti 
apie tai “Kas bus!” Buvo

* nujaučiama, jog su šia kare 
,-ątėjo pasaulinis krizis, jog ka- 
i rę turės sekti kitokia gadynė.

Karei vis tęsiantis tas klausi- 
Į mas “Kas bus!” vis labiau 

brukosi omenių.
Karė iššaukia žmonėse labai

> prieštaraujančių ypatybių.
■ Vienuose ji iššaukia nepapras

tų pasiaukuojimų atsidavimų
, augštiems principams, gi kitus 

karė užnejautrina, padaro be
širdžiais, žvėriškais.

Atsižvelgiant vien į didvy
riškumo apsireiškimus, nesun
ku išvedžioti, jog po karės bus 
prakilnesnė gadynė. Ypač ka
talikai to galėjo tikėtis, nes 
juk labiausia katalikų pastan
gomis autokratija tapo perga
lėta. Plačiai yra žinomi did
vyriškumai Francijos katali
kų, o ypač žinomas visų talki
ninkų karinis vadas maršalas 
Foch, uolus katalikas. Karės 
take nebuvę atsitikimo, kad 
HfcštantU - kareivis

->ūtų atsisukęs nuo paskutinių 
sakramentų. „ Amerikos katali
kiška visuomenė ir-gi teisingai 
didžiuojasi milžiniškais pasi- 
tamavimais šioje karėje.

Vienu žodžiu netrūko faktų 
prirodymui, kad su šita kare 
katalikybė pasaulyje nepapra
stai išbujos. Buvo sakyta, jogi 
Francijos valdžia liausis kata
likus varžius, atsimindama di- 
deliausių katalikų pasiaukuoji- 
■mų karėje.

/ Tų malonių viltį į gražių Ka
talikų Bažnyčios ir abelnai lai
mingų žmonijos ateitį griauja 

B bolševikizmas.
Ar užviešpataus pasaulėje 

žiaurus bolševikiškas socijaliz- 
mas! Ar užeis barbarizmo lai-

* kai! Pranašyščių gadynė jau 
~ praėjo, pranašystės jau išsi

pildė. Todėl dabar apie tai
* “Kas bus!” daroma išvedžio- 

. jimai tik remiantis dabarti- 
t'.. niais apsireiškimais.

“Draugas,” kurs dabar la
bai rimtai -gvildena įvairius 
klausimus, labai indomiai išve- 

’ da apie tamsių žmonijos ateitį.
C Rašo:

! “Rusijos darbininkui bosas 
ų negali pasakyti: Tau nėra dar

bo. Bet jeigu darbininkas Ru
sijoje turi kitokių nuomonę a- 

į pie istorijų, dorų ar religijų, 
negu “delegatas,” tai “dele
gatas” jį priskaito prie “dy- 

guduonių” luomo. O nei vie- 
į fias “dykaduonių luomo”žmo- 
Į gus neturi Rusijoje teisės bal

suoti delegatų rinkime arba jų 
numetime.

“Tai-gi bolševikams užėmus 
valdžių delegatų kvailumas 
užims mokslo ir apšvietus vie
tų Doros nebebus.

“Visi dorų ir tiesų brangi
nantieji žmonės turės tylėti ir 
tylės iki tol, kol socijalizmas 
apsidžiaugs naujai įgytąja val
džia, iki kol jis užmirš, kad 
■Btados buvo žmonių brangi- 

ir tiesų labiau už 
socijalistiškos pa- 

./respublikos vadai ims

MAIŠYTOS'DRAUGLTOS.
Dabar aiškiau, negu bile 

kada pirmiau pasirodė netiku- 
mas tokių draugijų, kuriose 
gali prigulėti visi be atsižvel
gimo į pažiūras. Maišytose 
draugiose priguli katalikai, li
beralai ir socijalistai. Dabar 
visose draugijose keliami klau
simai aukuoti Lietuvos reika
lams. Socijalistai išsijuosę 
dirba, kad nei cento nebūtų 
paskirta. Jie visuomet pri
daro draugijoms visokių ne
malonumų, o dabar tai prida
ro labai daug. Kuomet “be- 
partyviška” dr-ja paskiria tū
lę, sumų, tai kįla klausimas, 
kurin fondan aukuoti. Katali
kai stovi už Tautos Fondų, li
beralai už savo fondų. Nema
žas keblumas.

Išeina, kad katalikiškosios 
dr-jos, su šventųjų vardais, 
turėjo rūpintis neįsileisti “lai
svų” narių. Draugija yra ne 
vien medžiaginę pašelpų teik
ti nariams, bet ji yra kartu ir 
kultūrinė įstaiga. O kultūros 
darbe katalikai neina vienon 
linkmėn su “laisvaisiais.”

Visos katalikiškos draugijos 
privak/dabar tų išvysti ir už
daryti duris “laisviesiems.”

| Kas girdėti Betariu kelenijose.

jai susitvėrusios parapijos pra
kalbose 1 d. Gruodžio aukavo 
Tautos Fondan:
Marcelė Jazapčiutė .... 10.00 
Jurgis Bolis.____ ____  10.00
Jonas Bucevičius paž... 10.00 
Silv. Spieteliunas (paž.) 5.00 
Andir. Lukoševičius 
Ant Stonis. Z t 
Mik. Miškinis 
Juoz. Jurgeliavičius. . 
Zigm. Lukšis. ....... 
Elioš. Bartuliavičius. 
Ant Dzekiavičius. ... 
Adom. Bartuliavičius. 
Mik. Linkevičius. ......
Aleks. Aliukonis. .. . 
Vincas Meciunas. ... 
Jonas Danuliavičius. 

Viso...................
Šv. Jono Krik. dr. 

aukavo ...... .....
Viso Tautos Fondo 333.79 
Pasiųsta Tautos Fondo pir. 

Kun. Urbanavičius. .... 190.00
Pas iždininką lieka su pa

sižadėjimais .-................... 143.79
Gerb. Lietuvos rėmėjai mel

džiame Providence’o lietuvių 
šimtus skaityti su kitų miestų 
lietuvių tūkstančiais, nes čio- 
nais mūsų broliai lietuviai ne
organizuoti, po teisybei netu
rim nei vadovų, nei taip mo- 
kytesnių žmonių, žodžiu sa
kant neturim nei iš svietiškos, 
nei iš dvasiškos pusės veikėjų. 
Jeigu kada priseina kas daryt 
tai turi žmogus dirbt ir diena 
ir naktį. Bet tikimės, kad; 
viskas bus gerai, jei ne ankš
čiau, tai vėliau.

T. F. 136 sk. rašt. - 
V. Bankauskas.

reikalams
Nedėlioję, Gruodžio 29, čio

nai vietinis Tautos Fondo 
skyrius surengė prakalbas. 
Kalbėjo Lieutenantas J. J. Ro
manas. Po jo kalbos aukavo 
sekantieji į Kalėdinį* Tautos 
Fondų: 
Petras Pleška...............
Juozas Sventickas .... 
Andrius Uždarinis .... 
Antanas Varapickas .. 
Jonas Serbitis...............
Stanislovas Serapas .. 
Stanislovas Seraaps .. 
Juozas Daugelevičius.. 
Antanas Jukna............
Mik olas Varapickas .. 
Pranciškus Kinčius .. 
Jonas Paulauskas .... 
Juozas Pocius................
Stanislovas Žiedelis .. 
Ona Znotinas ..............
Emilija Serbitis..........
Kazimieras Kunčius... 
Veronika Drerinskienė 
Vincas Stulpinas.........
Ona Varapickienė .. . 
Juzefą Paulauskienė . 
Juozas Mineikis..........
Jonas Jurgelevičius ...
Paulina Lunskienė............ 5.00

Po $2.00: Rožė Radzevičiū
tė, Stanislovas Molis, Petras 
Radzevičius ir Julė Jukna.

Po $1.00: Zigmas Stulpinas, 
Teresė Duskevičiutė, Jonas Sa- 
malius, Vincas Kazlauskas ir 
Ona Kinčienė.

Smulkių aukų dar buvo 
$1.55. Išviso pasidarė $365.00. 
Atsižvelgiant į tai kad čionai 
lietuvių visai maža kolonija ir 
kad žmonių skaitlius ant pra
kalbų buvo nedaugiaus kaip 
40, tai galima sakyti kad šios 
kolonijos lietuviai puikiai pa
sirodė. Kadangi draugijų čio
nai nėra, vien tik ko-operaci- 
jos draugija gyvuoja tai ne
galima daugiau aukų tikėtis 
nebent ko-operacija iš savo iž
do dar paaukautų bent kiek.

Jonas Ąžuolas.

$50.00 
.50.00 
.50.00 
.50.00 
.15.00 
.15.00 
.15.00 
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.10.00 
.10.00 

’. 10.00 
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5.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

50. 
. 50 

50.00 
nariai 
.60.00

ne.” Suprantama, vakaru 
buvo visi užsiganėdinti, nes 
matos iš sudėjimo aukų, bet 
juk reikia žinoti, kad tas au
kas sudėjo vieni katalikai ir 
tai dar iš katalikų, net tikrų 
bažnytinių apie desėtkas yra, 
kurie aukavo į laisvamanių 
fondų, bet užtai ar trys soci
jalistai daugiau po penkinę 
aukavo į mūsų fondų, ir abel- 
nai ant šio vakaro mūsų tūli 
socijalistai visai žmoniškai pa
sielgė, nors ir šaipėsi, bet at
sistojo daugumas iš jų ant Lie
tuvos himno, bet patys “apš
viestieji” ant rytojaus pietų 
negalėjo valgyti, mat skilviai 
skaudėjo iš pavydo ir negalė
jo atsidyvyti, kaip tai ta sau
ja paniekintų katalikų galėjo 
suaukoti tokių krūvų pinigų.

Lakštutė.

aį.

KATALIKIŠKŲ DR-JŲ 
DOMAI.

Šiuo laiku katalikiškų dr-jų 
geri nariai privalo budėti. Da
bar ateina dr-jų valdybų rin
kimai. O turime žinoti, 
valdyba priduoda dr-jai pa
kraipų. Todėl žiūrėkime, kad 
išrinktume gerus narius į val
dybas, o ne kokius šliuptar- 
nius arba cicilikus. Išanksto 
apgalvokim ką rinksime. Per 
mūsų apsileidimų laisvamaniai 
bei cicilikai užviešpatauja ka
talikiškose dr-jose. Jų visur 
tėra tik po saujalę. Bet jie iš
anksto sutaria kas daryti, kų 
rinkti į valdybų Jie visi atei
na, tuoj vienas perstata, kitas 
paremia, o mūsiškiai neiš
drįsta pasipriešinti, susiren
ka nesusitarę, tai ir esti jų vir
šus. O paskui į kokių pusę 
valdyba krypsta, tai ton pu
sėn ir dr-jų pakreipia. Jie vi
sokiais būdais stengiasi dr-jų 
sulaisvamaninti, atitraukti nuo 
Bažnyčios, išgauti aukų šliup- 
tarniškiems ir cicilikiškiems 
reikalams ir tt

Štai Philadelphijoj yra vie
na dr-ja, kuri yra katalikiš
ka, o šliuptarnių valdoma. 
Jos vardo neminėsiu, nes vie
tos lietuviams gerai žinoma. 
Narių turi apie keturis šimtus. 
Jos šliuptamiškas raštininkas 
dr-jų taip jodinėja kad baisu. 
Perkėlė dr-jos susirinkimus iš 
bažnytinės salės be jokio dr- 
jos nutarimo, be jokio ingalio- 
jimo. Keletas susitarę varo
si, kad sulaisvamaninti visų 

Ar-gi tas nesarmata 
katalikams.

Tai ne vienoj dr-joj taip de
dasi. Todėl dabokime savo 
dr-jas. Jos turi tarnauti mums, 
tėvynei ir Bažnyčiai. O kai 
šliuptamiai jas apvaldo, tai Jonas Nadžeika paž. 
niekam naudos nėra. Tai-gi * ’
rinkime gerus vyrus ir geras 
moteris valdybom, kad nerei- 

tarp savęs už augštes- ktų po susirinkimo sakyti: 
Į “Tai, bral, netikusių valdybą 
išrinkome.”
„Budėkime, mūsą dr-im, X ‘ 4

ietas; -o priedermių pil- 
’ visiškai išnyks. Ta- ... ». .-v. J

jog

OI, o 
dr-j^.

PROVTDENCE, R. I.
Gruodžio 21 d. subatoj bu

vo čionai surengtos prakalbos 
Tautos Fondo 136 sk. ir buvo 
užkviestas kalbėtojas p. L. Ši- 
muts iš Brooklyno, bet į sa
vo vietų prisiuntė kitų kalbė
tojų o tai Pr. Šivickį iš New- 
York. Gerb. kalbėtojas aiš
kiai ir teisingai nurodė Lietu
vos dabartinį padėjimų ir prie 
ko žengia mūsų brangi tėvynė 
Lietuva. Antras kalbėjo Pr. 
Gudas iš So. Bostono, kurio 
kalba taipgi žmonėms labai 
patiko, nes p. Gudas daug pa
mokinančių dalykų Providen- 
čiečiams pasakė, nurodė len
kų norų paglemžti Lietuvų ir 
paragino žmones prie aukų dėl 
Lietuvos. Aukos tuojaus ’ ir 
pasipylė.
J. Stoneliunas paž..............25.00
D. Bamatavičius paž......... 20.00
Ant. Karpavičius ............20.00
Vac. Dilionis. .....................15.00
Anei. Balukoniutė............12.00
Jonas Akulavičius paž.10. 1.00 
A. Basekauskts. ... 
Ant. Avižius paž. . 
Aleks. Vaitkunas. . 
Aleks. Dzekiavičius. 
Andr. Dzekiavičius.
Pet. Dzekiavičius vaikas 
J. Barnatavičius vaikas. .5.00 
A. Lukoševičius.................. 5.00
Vincas Vaškelis.................. 5.00
Jurgis Bolis pas.................... 5.00
Jonas Dvareckas. ....... 5.00 
Jonas Ginevičus. .... . 5.00
Mare. Jazapčikiutė . . 5.00
Jokūbas Rusas. 
Mik. Genis. ... 
Pet Bučinskas.
Dom. Švedas. . 
Jonas Turons. .

• • •• • • •

10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00

__ * • •
Aleks. Bankauskas. 
Vincas Vilbikas vaikas.. 
Jonas Kvetkauskas. •;... 
Ant. Rameika. .................

Bankauskas. ....

NASHUA, N. H.
Gruodžio 15 d. buvo libera

lų prakalhos. Kalbėjo p. Mar- 
tus. Aukų surinko $70.73. 
Reikia pasakyti, jog bolševi
kai kėlė triukšmų prakalbose.

Gruodžio 29: d. buvo vyčių 
gerai nusisekė. ■ "Navatniausia 
buvo pasirėdę - Juozas Kilkis, 
Antanina Marauskiutė ir Ma
rijona Sakalauskiutė. Gavo 
dovanas už tai.

Gruodžio 29 d. buvo LDS. kp. 
mėnesinis susirinkimas. Buvo 
renkama valdyba.- Pasiliko 
tie patys. Tik iždin. naujas 
išrinktas, kuriuo yra J. Kisie
lius, 
riai. 
lis.

Prisirašė du nauji na- 
A. Karlonas ir Z. Baub-

Genels.

BINGHAMTONJff. Y.
Gruodžio 26 di Lietuvių Sve

tainėje turėjome vakarę, nau
dai Tautos Fondo. Progra
mas buvo gražiai sutaisytas 
ir lietuvių susirinko pilna sve
tainė. Kalbėtojai buvo šie: 
Dr. J. Bielskis, Kun. Struckus 
iš Piymouthj Pa. J. Stanislo- 
vaitis, kuris dabar lanko uni
versitetų. Šis kalbėjo angliš
kai apie Lietuvą. Toliaus 
kalbėjo adv. Irwing, buvęs 
jniesto majoru. Jis nustebi
no netik mus, kurie mažai su
prantame., bet ir Dr. Bielskis 
pasakė, kad nebuvęs girdėjęs, 
kad amerikonas taip kalbėtų 
apie Lietuvą, tartum jis būtų 
ką tik iš Lietuvos atvažiavęs.

Mūsų kolionijoj tokių pra
kalbų dar nebuvo. Bingham- 
taniečiai jei jau ne aukso .rai
dėmis bus pažymėti istorijoje 
už sudėjimų aukų nukentėju
siai Lietuvai, tai bent sidab
ro. Saujale žmonelių sudėjo 
apie 2.000. Iš stambiausių 
aukų davė H. ir G. W. John- 
son, Sūnūs Johnsono avalynių 
davė $350 ir vietinis klebonas 
kun. Ambrozaitis $200 o kam
paras Johnson su savo broliu 
Hary, prižadėjo duoti tiek, 
kiek mes visi sudėsime, t y. 
ka>d mes sudėjom 2.000 tai ’p. 
Jahnsonas pridės antrus 2.000. 
O ką, ar nelinksmi žinia!

Auka savo keliu, bet mums 
ir tas svarbu, kad tokie mili
jonieriai mus remia ir prie mū
sų dalivauja. 
“Binghamta:

auja. -Ant rytojaus 
mtonj Respubtican”

GREENFIELD, MASS.
Mūsų miestelis nedidelis, lie

tuvių tik saujalė. Lietuviams 
rodos priderėtų-^arpe svetim
taučių broliškai/ gyventi, bet 
po teisybei ėdasi, kaip šunes. 
Laikraščių jokių neskaito. La
bai girtauja.

Per Kalėdas buvo baisus 
atsitikimas. Vienoj šeimynoj 
buvo krikštynos. Tai vienų 
svečių svaigalais taip pavaiši
no, kad tas po kelių “smič- 
kių” pargriuvo. Kiti paėmė 
nešti namo. O jo žmona buvo 
nesenai po kūdikio. Pamačius 
parneštų vyrų, pamanė, kad 
negyvas. Baisiai ėmė šaukti. 
Bet vyras ėmė atsipeikėti, dra
bužius ant savęs draskė, mė
tėsi į visas puses. Nuodai jam 
ėdė vidurius.

Ir tarpe moterėlių atsiranda 
dideliai pasileidusių. Prieš 
Kalėdas buvo kunigas iš Ath
ol, Mass. Klausė išpažinties. 
Tai dvi moterėlės, kurios vi
sas geras moteris plaka liežu
viais, irgi ėjo neva išpažin
ties. Bęt tų darė, kad pasi
tyčioti iš šventų sakramentų 
ir geresnių žmonių. Nuo klau
syklos pasitraukę, prunkštė, 
juokėsi ir pasakojo, ką joms 
kunigas sakė.

Viską žinąs.

NEWARK, N. J.^
LDS. 14 kp. buvo ekstra su

sirinkimas 6 d. gruodžio. - Na
rių mažai teatsilankė, bet vis
kas įvyko gerai. Yra rengia
mas balius su visokiais pasi
smaginimais sausio 11 d. suba- 
toj. To vakaro visas pelnas 
skiriamas dėl T. Fondo. LDS. 
14 kuopos nariai geri tėvynai
niai, tai jiems rūpi tėvynės 
likimas, vardu 14 kp. sudėjo 
$5 ir iš kasos $5.00. Taip-gi 
buvo išrinkę 4 narius dėl Lai
svės Savaitės rinkti aukas po 
stubas. Išrinko gabiausius 
aukų rinkėjus, kurie neatsi
žvelgdami ant visokių užmeti- 
nėjimų rinks aukas. Aukų 
rinkėjai 14 kp. LDS.: J. Pelu- 
tis surinko $400, A. Kazlaus
kas $300, J. Žemaitis $50, O. 
Nevuliutė apie $50. Bet dar 
ne vskas, toliau bus daugiau.

Dar darbas bus varomas iki 
28 d. sausio, tai-gi reikia gerė- 
ties Newarko katalikiška vi
suomenę. Štai ką sako aukų 
rinkėjai. Kai ineina į ?tubą 
pas žmones, kurie skaito ge
rus katalikiškus laikraščius, 
tai ten vos spėji paiškinti su 
kokiu tikslu renkame aukas, 
tai nei vienas neatsisako, o kur 
taikėsi būti pas tokius, 
skaito visokius šlamštus, 
jokių aukų negali gauti, 
savo nežmoniška gerkle
deda baubti, kad aukų rinkė
jams niekas nelieka, kaip ausis 
užsiėmus per duris išeiti.

A. K.

Tai, mieli broliai lietuviui, 
ar ne šauniai pasirodė šita dr- 
ja-

Po aukų rinkimo dr-ja nu
tarė nuo Naujų Metų prisidė
ti prie A. L. R. K. Federaci
jos-

Buvo įnešimas “Darbinin
kų” paimti už organų Ant ne
laimės korespondentas Baltuš
ka buvo apšmeižęs “Darbinin
ke” šitų dr-jų Tai tas įneši
mas šiuo kartu neperėjo. Kad 
tų viskų ištirti, tai dr-ja. iš
rinko komisijų . \

Lai gyvuoja šv. Kazimiero 
dr-ja! >

Kupstelis-Linksmas. i
Red. prierašas. Labai ap

gailestaujame, kad tokia veik
li katalikiška šv. Kazimiero 
da*-ja apmaudingo korespon
dento buvo apšmeižta. Žino
mi šmeižtų atšaukiame ir atsi
prašome dr-jos. Žinokite, jog 
tokia korespondencija galėjo 
tilpti tiktai mums nežinant, 1 
kaip tikrai dalykai stovi.

BRIDGEPORT, CONN.

L. Vyčių 37 ta kuopa laiky
tame metiniame susirinkime 
gruodžio 15 d. apsvarstė tilpu
sių korespondenčių' gruodi 5 
“Darbininke”, po kuria pasi
rašo Kankadrylis, pripažino, 
kad J. Šaučiunas yra neteisin
gai išvadinamas “Katalikiškų 
organizacijų ardytojas.” Kp. 
daugumu balsų nutarė atšauk
ti per laikraštį.

Nauja kuopos valdyba: 
Pirm. Juzefą Ploksciutė, 
Vice pirm. R. Zaulubas, 
Prot. Rašt. Mar. Veleckiutė, 
Fin. Rašt. A. Jasinškiutė.

BALTIMORE, M. D.

Atitaisymas.
Mano rašyto j koresp. “D.” 

No. 145 apie L. Vyčių aukas 
T. Fondui, yra keletas klai
dų.

J. Simaitis aukavo $16.00, 
o buvo garsinta $6.00, A. 
Strazdauskas, aukavo $10, 
garsinta $8. V. Strazdauskas 
aukavo $8. visai* nebuvo gar
sinta. E. Feleckiutė ir O. Val- 
teriutė aukavo po $3. garsinta 
tik po $2.50, p. M. Čižauskie- 
nė aukavo $7. o garsinta $5. 
Taippat buvo rašyta, jog L. 
Vyčiai surinko dėl T. Fondo 
$532.55. Bet dabar pasirodo 
$542.55.

KonsA K. Žvirbli.

CAMBRIDGE, MASS.
Progresiščių konferencija.

L. Moterų 2 rajono buvo 
konferencija. Išduota rapor

kur 
tai 

Dar 
pra-

CLEVELAND.. OHIO.

HARRISON IR 
N. J.

šaunūs šv. Kazimiero Dr-jos 
darbai.

Reta dr-ja taip puikiai gy
vuoja ir taip šauniai darbuoja
si, kaip šv. Kazimiero dr-ja. 
Jau 11 metų, kaip ji gyvuoja. 
Narių turi apie 500, turto tu
ri arti $6.000. Dr-ja yra su
šelpus daug pavargėlių ir si- 
ratų, našlių ir našlaičių. To
ji dr-ja turi išmintingų pirmi
ninkų Petrų Mulolį. Jau pen
ki metai, kai pirmininkauja 
tai dr-jai. Jam besidarbuo
jant dr-ja kįla finansiškai ir 
auga narių skaičiumi. Tegu 
jam Dievas užmoka už tokį jo 
pasidarbavimų

Visi šv. Kazimiero dr-jos 
nariai yra rimti geri patrijo- 
tai. Yra pirkus Suv. Valstijų 
paskolos bondsų.

Paskutiniame susirinkime 
buvo pakeltas klausimas apie 
aukų Tautos Fondui. Pirmi* 
ninkas gražiai nurodinėjo, jog 
turime paremti Lietuvos reika
lus. Tame reikale kalbėjo ge
ras tėvinainis K. Saimonas ir 
jis davė inešimų aukauti $200 
iš kasoę. Bet tarpe narių pa
sirodė subruzdėjimas. Pasiro
dė jiems permaža suma Atsi
stoja veikėjas p. A. S. Kulbic- 
kas ir gerai išrodanėja, kad 
dabartinis laikas reikalauja di
desnių aukų. Nurodė, kad 
mažos aukos jau išėjo iš ma
dos, kadi reikia dėti šimtines, 
penkdešimkes, o dr-jos turi 
aukuoti ir-gi gausiai. Todėl 
p. Kulbickas sakė, kad šv. Ka
zimiero dr-ja privalo skirti 
$500 iš savo iždo. Buvo leista 
per balsus ir vienbalsiai nu
tarta skirti $500.

Po to priėjo prie atskirų šu
kavimų. Tai štai p. Zitkevy dž 
■čius atsistoja ir sako: “Aš aiP 4ę 
kosiu $150.” Po jo kįla p. J. 
Urbšaitis ir prižada $50, J. 
Rakauskas $50 ir taip toliau. 
Kai ėmė kloti dideles .aukas, 

' tai reikėjo su justi, kad kad 
suskai
do SU-

Verksmingos prakalbos.
Liberalų prakalbos buvo 22 

gruodžio. Kalbėjo p. S. E. 
taitis ir M. A. Yesfield, 
reivis. Geriau būtų, kad
reikėtų to ergelio šiame kri
tiškame laike, bet jei taip el
giasi mūsų tautininkai, tai ne
galima užtylėti. Visoj savo 
prakalboj p. S. E. Vitaitis gy
rė žydus ir tuos nepribrendu
sius lenkus, o žemino lietuvius 
būk lietuviai nepriaugę
tautiško susipratimo. Jis sa
kė: “Esu įsitikinęs, kad Ne- 
prigulmybės Fondas yra ge- 
riausis ir patariu visiems 
į jį aukoti, nes tik per jį Lie
tuva laisvę išgaus, nes jis ei
na demokratiškai tautiškai, o 
kiti tai tik partijas

Toliau niekino 
būk nenorį vienytis su jais
pasekmingesnio aukų rinkimo, 
būk New York V. Seimas už- 
gyręs vienybę. Visa_jo 
kalba buvo pilna visokių 
ir šmeižtų.

T. Fondo 105 skyriaus bus 
prakalbos 5 d. sausio 1919 m. 
po No. 756 Harrison Avė., Ha
rrison, N. J., L. Hantman sve 
tainėj. Kalbės Dr. J. J. Biel
skis iš Washingtono. Pradžia 
4 vai. po pietų. Meldžiam visus 
atsilankyt, nes išgirsit daug 
svarbių žinių. Bus renkamos 
aukos.

Lietuvis Demokratas.

WATERBURY, CT.
Pirmame distrikte aukavo 

Tautos Fondui šitaip:
Po $1.90: O. Kenickaitė, A. 

Koairė, V. Kočiutė, A. Bar- 
tuška, J. Gigas, K Valiūnas, 
S. Dežabauskas, S. Stravins
kas, J. Sanis, J. Sanis, S. 
Pačius.

Po $5.00: M. Kerevičiutė, A. 
Baltrušaitė.

B. šilkauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Netikėtai įvyko prakalbos 

South Philadelphijoje 15 d. .. | 
gruodžio 1918 m. Naujojoj 
Salėj Šv. Kazimiero Mokslai- 
nėj. Kalbėjo T. F. centro rašt < 
p. L. Šimutis. Negalima ap
rašyti visko, kokį įspūdį pa
darė į susirinkusių minių. IŠ- ’ 
tikrųjų daug buvo kalbėtojų, | 
ale da. tokio kalbėtojo kaip p. | 
L. Šimutis, tai Philadelphie- j 
čiai nebuvo girdėję. Kalbėto- I 
jas labai plačiai išdėstė, kaip 
bajorai (paliokai)kankino mfl- I 
sų protėvių kaip jie kentėjo, I 
tikrai išrūdydamas kentėjimus ' 
protėvių. Kalbėjo, ir ragino, 
kad tas gal ir dabar atsikarto
ti, jei mes patys nesirūpinsime 
ir nesistorosime, kad neužkris
tų vėl ta pati kankinė ir šiais 
laikais.

Tai-gi išgirdę teisybės žo
džius ir reikalingumą pasipy-
> gausios aukos gelbėjimui < 

Lietuvos. Šimtinės, penkde- I 
šimkės, dešimkės. Į porų va- J 
landų, tapo suaukota $5.500.00.

Lai gyvuoja Lietuva nepri- 
gulminga, laisva, šalin visi 
priešai. Valio Philadelid^r J 
čiai.



Lietuvių Darbininkų

1919 m

gatavas
Kaina 2S centai

L. D. S. nariai, kurie bus pilnai užsimokeje savo
duokles gaus Kalendorių dykai

JAU INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Tuoj reikia surinkti $35.000.00
Jau surinkta $12,000.00
Pinigai apsaugoti kuopuikiausiai. Šerai po $100.00.
Avalų (shoe) krautuvių savininkams proga rudėti Pelnin

go® išdirbystėn pinigus.
Šių korporacijų organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVE; darbų-veda tos Bendrovės atstovas inžinierius- 
-chemikas P. J. Žiuris. Jis jau Montelloje.

Visi skub;nkitės prisidėti prie šios korporacijos. Kas pa
sivėlins — gailėsis visų gyvenimų.

Tuoj siųskite pinigus, adresuodami:

Pulkim ant kelių”

Gaunamos “Darbininke”

THE PROCRESS SHOE MANUFACTURIHG CO 
58 Anės St, Montello, Mass

Atspauzdinta ant plonos po-darais auksuotais ir raudonais 
pieros ir apdaryta gražiaiskraštais. 
minkštais drobės ir skuros ap- Parsiduoda nuo $1.50 iki 
" \ __________ ' ' ■ ’ $3.50.' . •

Bell Phone Dickin»on 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BraadSuPHadeh*ia,Pa.

LUtuvii Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nu* 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo S Ha 9 P. M,

Adresuok

“Darbininkas”
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trtesto mitingas. Kaip bu

vo skelbta, tai pereitą ketvęr-
gą Lietuvių salėje įvyko lietu
vių mitingas išreikšti protes
tą prieš lenkų pasikesisimą už
imti Vilniaus ir abelnai prieš 
lenkų pretenzijas prie Lietu
vos. Prie to protesto mitingo 
dėjosi ir socijalistai. Mitingo 
vedėju buvo kompozitorius M. 
Petrauskas. Pirmas kalbėjo p. 
K. Norkus. Išdėstinėjo apie 
lenkų nuolatinį kėsinimąsi už
grobti Lietuvą. Antras kąlhėjo 
Pr. Gudas. Nurodinėjo, kad ši 
karė davė progą prispaustoms 
tautoms pasiliuosuoti iš po 
svetimo jungo ir kad dabar 
gręsia pavojus Lietuvai iš len
kų ir bolševikų pusės. Nurodė, 
kad Rusijos sovietų valdžia ki
šasi į svetimų tautų reikalus, 
kaip tai darė Finlandijoj ir da
bar briaujasi į Pabaltiką ir 
Lietuvą. Trečias kalbėjo Mi
chelsonas. Jo didesnė kalbos 
pusė buvo gyrimas Rusijos 
bolševikų, o ne apie tai kam 

s šis mitingas buvo šauktas. Tik 
paminėjo, kad lenkų buržua
zija tenori Lietuvos užgrobimo 
ir prieš tai reikia protestuoti, 
o lenkai darbininkai nenorį 
Lietuvos. (Lietuviai darbinin
kai, dirbdami dirbtuvėse kar
tu su lenkais darbininkais ge
rai žino, ką.-mano lenkų darbi- 
nįnkai apie Lietuvą). Pasiro
do, kad neužsimoka su socija
listais dėtis nei protestavime 
prieš lenkus. Michelsonas pa
sirodė be gėdos, be etikos ir 
kaipo bemokslis nemokąs pa
kalbėti ant duotos temos. . Jis 
turbūt ir apie aritmetiką aiš- 
kinadmas pabaigtų socijaliz- 
mu. Nesupranta to, kad de
dantis su kitomis srovėmis ir 
kalbant keletos srovių sureng
tose prakalbose negalima kitų 
užgauliuoti, neigi leisti srovi
nių dalykų.

Po prakalbų buvo skaityta 
protestas prieš lenkus. Že
miau pasirašiusis paprašęs bal
so pradėjo aiškinti, jog rezo- 
liucijon reikia pridėti, kad 
protestuojam ir prieš Rusijos 
bolševikų įsiveržimą. Tuomet 
socijalistai ėmė baubti, kaip 
jaučiai. Čia mitingo vedėjas 
keistai pasielgė, nes nei neban
dė baublius raminti, kad galėč 
kalbėti. Aprimus pasakė ne
duosiąs daugiau balso. To
kiu būdu rezoliucija socijalis
tų steam rolleriu perėjo be pri- 

-dėjimo, kad protestuojame ir 
prieš Rusios bolševikų verži
mąsi. Teisybė buvo skelbia
ma, jog mitingas šaukiamas 
protestuoti tik prieš lenkus. 
Bet kai dalykai ūmai keičiasi 
ir į Lietuvų jau veržiasi Rusi
jos bolševikai, tai toji rezoliu- 
cia jau persena, nes dabar jau 
reikia protestuoti prieš bolše
vikus.

A. F. Kneižis.

Didis mitingas. Naujų Metų 
dieną So. Bostono veikėjai tu
rėjo susirinkimėlį tam, kad 
apsvarsčius kuogreičiausia su
rengti milžinišką protesto mi
tingą vidurmiestyje Faneuil 
arba Simfonijos salėj ir kvies
ti gubernatorių, majorą, kalbė
tojus nuo žydų, latvių, baltgu- 
džių, ukrainiečių ir tt

Bus protestuojama prieš len
kus ir bolševikus.
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Juozas Mockevičius 
Aleks. Andriukonis . 
Pranas Lingėvičius . 
Agnieška Žalaitė ..
Ant Petronaitė.........
L. Navickaitė ...........
Vinc. Mačiulaitis .. 
J. Stakionis ..............
Ant. Gabutis......... ..
Jonas Alesevičius .. 
Just. Lapinskas .... 
Juzefą Lengvinienė . 
Morta Aučauskienė . 
Ignas Stiga........... ..
Jonas Leikus.............
Marijona Gudaitė............10.00
Ona Tylienė .........................2.00
Jonas Varais ... . .. „.2.00
Smulkių................. 1.16
Aįst. Zavadskis ................20.00
Mar. Zaraukiutė (paž.) -50J)Q 
Kazys Niauronis (paž.) 5000 
Jonas Kulakauskas .... 10D0 
Domin. Zabulionis . . .20.00
Anupr. Bartuška ................2.00
Adolfas Valentas ........ .50 
Vaclas Juziukonis ............10.00
Julius Volungevičius ... .50.00 
Marė Būdrevičienė...........10.00
J. Vilkišius............................ 1.00
F. Zaleckis.............................1.00
Jonas Zaikauskas.............25.00
Pranas Šarkus..................... 5.00
Juzefą Pečiukoniutė ..^.2.00 
Jadvyga Samoliuniutė... .5.00 
Karolis Jankonevičius ... 16.00 
Ignas Vadeikis ................. 10.00
Jurgis Kazlauskas...........10.00
Andrius Zalieckas............5.00
Jonas Trainavičius...........5.00
Pranas Žarkauskas...........5.00
Juozas Lesčinskis................5.00
Ona Terveckienė ................2.00
Andrius Adomavičius .... 1.00 
Ona Stanioliutė ................. 1.00
Pranas Urbanavičius ... .5.00 
Juozas Petrauskas............1.00
Ignas Mačiulaitis :.............4.00
Uršulė Pauliukaitė .......... .1.00
Roz. Kazinskienė............1.00
Juozas Borysas.................... 1.00
Romalda Jankunevičius 2.00 
Petrauskienė .........................1.00
Jonas Galinis.........................1.00
Juozas Gaidžiunas............1.00
Aleks. Šianlis.......................1.00
Steponas Maueikis............1.00
jonas Rauplėnas ................2.00
Adolfas Neviera............ . .1.00
Petras Duoba ......................1.00
Vincas Grudzinskas............1.00
Juozas Bračiulis.................1.00
Juozas Valiukonis..............1.00
Juozas Meškauskas............2.00
uozas Bepirštis......... ........... 1.00
Kazys Vilkas........... ...1.00
Aleks. Kalvelis.................... 2.00
Juozas Kazakauskas .. .. 1.00

Viskas labai gerai nusisekė. 
Žmonės užsilaikė tvarkiai ir 
mažai te;šėjo prieš programo 
pasibaigimą. Dr-ja laimėjo 35 
naujus narius.

• • K
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Narė.

Aukos. Per' “Darbininką”
Tautos Fondui aukojo:
P. Balčiūnaitė .....................5.00
J. Ambrozaitė ......................5.00
Ver. Klišaitė.........................1.00
Kaz. Romikaitis ... .............10.00
V. Saulaitė.............................5.00

(Buvo pasiž., atidavė)
I^r. Zaromskis.................... 25.00

Viso $51.00

10.001 Pr. Luskevičius... 
.5.00 J. Tamuronis ..... 
.$.00 J. Stukas (paž.) .. 
50.00 Jurg. Kanevičius ..
00.00 J. Kulkauskas .... 
10.00 D. Zabulionis .. ."'J.

Draugystė .... .... 
J. D. Petrauskas... 
J. L. Petrauskas .. 
Ig. Stiga .... .... 
Ag. Babravičiukė .. 
Aut. Vorodokaitė . 
Jieva Gusevičiutė . 
Ant. Radzinskis .. 
P. Kavoliunas.........
P. Metekaitienė ....

-

-M

Prakalbos ir aukos. Gnut 
džio 29 d. pobažnytinėje salė
je buvo šv. Jono Ev. pašelpi- 
pės dr-jos programas, kurio 
vedėju buvo p. Motieus Žioba, 
dr-jos pirmininkas. P-lės A 
Kohanskiutė ir A Švagždžiu- 
tė sudainavo Amerikos ir Lie
tuvos himnus, p-lei A Kibu- 
riutei pianu skambinant. Pir
mą prakalbą pasakė vietos kle
bonas kun. Pr. Juškaitis. Po to 
p-lė A Kiburiutė paskambino 
pianu, o p-lė A. Kazlauskai
tė padeklemaVo. Sekė p. K. 
Česnulio prakalba. Tasai vei
kėjas iškalbingai nupiešė apie* 
Lietuvos reikalus. Aukų kam
panija buvo smarkiai pavary-

’ Aukotojų vardai
į M. Žioba  ................$50.00

Kudzmienė............... 2.00

Bostono D. L K. Keistučio 
Draugystes bnvo prakalbos, se- 
redoje Naujuose Metuose Sau- 
sio-January 1 Ū. 1919 pobaž- 
nytinėje salėje, Fifth St., So. 
Boston, Mass. Minėta Draugi
ja apvaikščiojo tą dieną iškil
mingai. Visųpirma susirinko 
nariai nors nevisi, su draugys
tės ženklais ant mišių šv. 10 
valandą iš ryto. O po mišių 
pobažųytinėje salėje visi susi
rinko ant prakalbų. Pirminin
kas Jonas Adomavičius atida
rė prakalbas 12 vai. po pietų. 
Pirmiausia po vadovyste p. 
Karbausko, Bažnytinis Choras 
sudainavo Lietuvių Tautos 
Himną” ir kitas daineles. Pub
lika dgkojo gausiu delnų plo
jimu. Pirmas kalbėtojas gerb. 
klebonas kun. P. Juškaitis ga
na plačiai paaiškino D. L. K. 
Keistučio gyvenimą ir mirtį. 
Jo prakalba padarė gilų įspū
dį. Ragino neprigulinčius prie 
šios draugijos prisirašyti ko- 
daugiausia. Antras kalbėtojas 
buvo “ Darbininko ’ ’ adminis
tratorius p. A. F. Kneižis. 
Gana plačiai paaiškino Lietu
vos padėjimą, jos reikalus ir 
jos priešus. Ragino visus iki 
vienam gelbėti savo tėvynę, 
nors pinigiškai, kad išgavus 
laisvę savo motinai Lietuvai. 
Po jo prakalbos sekė aukų rin
kimas dėl Lietuvos. Visi na
riai aukojo pagal išgalės ir tie
siog stebėtis reikėjo, kad toks 
mažas skaitlius susirinkusių 
galėjo didį žingsnį padaryti. 
Oras buvo lietingas ir daugu
mą sulaikė nuo prakalbų. Kad 
ir mažas būrelis sudėjo $800.00 
suvirš į Tautos Fondą.

Trečias kalbėjo oficierius 
Jonas J. Ramanauskas apie 
lietuvių priedermes ir-siekius, 
"kadangi nebuvo daug laiko, 
tai jis užbaigė kalbą raginda
mas rašytis prie - draugijos. 
Tarpe kalbų buvo deklamacijų 
ir publika likos užganėdinta. 
Prie Draugystės D. L. K. Kei
stučio prisirašė nemažas skait
lius narių ir ant toliaus kurie 
norės, tai galės prisirašyti 
taip-pat už pusę įstojimo iki 12 
d. sausio . Pasinaudokite vįsi, 
nes gera proga dabar už pusę 
įstojimo patapti nariu prakil
nios draugijos. Adresas Sek
retoriaus: Juozapas Vinkevi- 
ūius, 147 W. Sizth St., So. 
Boston, Mass.

Utaminke, sausio 7 d. 7:30 
vai. vakare bus metui s susi
rinkimas A L. R. K. Moterų 
Sąjungos 13 kp. Bažnytinėje 
Salėje Fifth St., So* Boston, 
Mass.
* Į šį susirinkimą kviečiame 
visas nares koskaitlingiausia 
ateiti, nes turime svarbių rei
kalų aptarti.

x Kviečia Valdyba.

Prakalbos ir aukos. Gruo
džio 22 d. buvo prakalbos šv. 
Kazimiero R. K.- dr-jos dėl su- 
drūtinimo draugijos. Tose pra
kalbose buvo renkamos aukos 
į Tautos Fondą.

Vardai aukavusių:
S. J. Bleivinik ................ $25.00
A. Pavidis ......................   10.00
Iz. Zeniavičius .................... 5.00
Jok. Stukonis.....................50.00
R. Jankunavičius ............10.00
J. Jakštas........... ................. 2.00
P. Galipauskas .................10.00
St. Maueikis........... .............1.00
P. Vozgirda   2.00
Ana. Taunis .................,...1.00
A<k Aleliunas ......................1.00
K. Nauronis .........................1.00
St. Kloris ........... ■................. 3.50
J. Kibartas...........................1.00
Ig. Aukštuolis .................... 1.00
Pov. Petrauskas................. 1.00
M. Budvdienė.....................10.00
J. Vadeikis ...........  1.00
Elz. Voreikienė............x.>.-1.00
Anast. Jakimavičienė .... L00 
Pr. Balčiūnienė................... 1.00
Urš. Grubinskaitė ..... fl.00 
J. Mosaitis.............................1.00
L. Dumskaitė ... ................... 2.00 Į
J- So*“ ............................. 10.00'90 B St, So.'S

1 K, Vedluga ................... ....1.00

Panedėly, saus. 6 d. 7:30 vai. 
vakare Bažnytinėje Salėje 
bus A. . R. K. Federacijos Ko
miteto extra susirinkimas dė
lei aptarimo visų bėgančių rei
kalų. Visus narius būtinai 
kviečiame ateiti.

Valdyba.

• •

SLRKA 21 kp. susirinkimas 
bus nedėlioj, 5 d. sausio, pa

prastai kaip visados. • 
Valdyba.

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS “Packard” 1914-48 
arklių jėga, gerame stovyje, 
geri “tires.” Atsišaukite pas: 

S*B«Žon, Mass. 

(150) 1
; JžObirfj . ■ / -.-X.

J. J.

T1
’ — - t T .-r ■ y ' •” - '--i-

Lietuvių Dabininkų Sąjungos 1-ma 
kuopa stato scenoje Tiįų aktą 

ftomediją 
“Prieš Vėją Nepapūsi 

Ir trialogą is poemos tlMeile ' 
“Gedulią Šeimyna” w

Bus Nedėlioję,
Sausio-January 5 d., 1919

BAŽNYTINĖJE RALEJE,
Fifth Street, So. Boston, Mass.

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.
, Užprašome visus So. Bostono ir apielinkės lietuvius ir 

lietuvaites koskaitlingiausiai minėtą vakarą susirinkti. Iš vir
šuj minėtų veikalų kiekvienas jau žino, kad šis vakaras bus 
nepaprastas ir tai dar pirmas šiais metais. Tad visi, kas gy
vas, dui į mūsų rengiamą vakarą, o mes iš savo pusės stengsi
mės visus užganėdinti.

ĮŽANGA MAŽA.
. Kviečia RENGĖJAI.

.' -
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Paieškau savo moteries Ludjoe Skir- 
kevičienės; paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Papilės parap po tėvais šau- 
liutė, 45 m. amžiaus. Ji tvirto sudė
jimo, 5 pėdų ir 6 colių aukščio, plau
kai juodi ir žilų yra, bet ji nešioja 
svetimus geltonus, veidas raudonai pa
gražintas, nešioja akinius. Kalba lie
tuviškai žemaičių tarme Ir latviškai 
gerai moka, o lenkiškai tai visai ma
žai. Ji pabėgo su lenku Jan Vaitke
vičių. Jis kalba tik lenkiškai maišy
tai su rusiška ir gudiška kalba ir bis- 
kj už jų mažesnis. Plaukus turi tam
siai geltonus, apie 28 m. amžiam. Kas 
sužinos apie tokių porų, kur jie apsi
stojo, tai malonės man pranešti, nes 
jie ir pinigų pasiėmė apie $600.00. Pra
neškite šiuo adresu:

JUOZAS SKIRKEVIČIUS,

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo dideli paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa- 
veikslą visai dovanai

Taipogi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: 

J. J. DRIZA, 
500A2ndSt, Priladelphia, Pa.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINES DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St, Dorchester, Mass 
Telphone: Doreester 6973—W 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 WlnfieW St, So. Boston, Mase

I PROT. RAST. — Jonas Glineekia
277 Silver St, So. Boston, Masa

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite 
210 Silver Str., So. Boston.

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas.
230 Fifth St, So. Boston, Mase. 

KASIERIUS— Andriejus NaudMUnaa 
13 WtafieM St, So. Boston, Mass 

MARA ALK A«— Jonas Urbonas, 
145 Silver St, So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus ka> 
trečią nedSldienį kiekvieno mine 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytini 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se 
kantis susirinkimas bus gruodžio 15.

D. L K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius

122 Bowen St, So. Boston, Mass 
VICE-PIRM. — Pranas Tuloikls,

130 Bowen' 8t, So. Boston, Mass 
PROT. RAST. Juozapas Vlnkevičius

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass 
FINANSŲ RAST. 8t Noreika,

105 Silver st, S. Boeton, Mass 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaa 

244 D Str., So. Boeton. Mase. 
MARŠALKA —' Justinas Tulelkis, 

130 Bowen St, So. Boston, Mase 
D. L K. Keistučio Dr-ja Bos 

ton, Mass. ląiko mėnesinius sus 
rinkimus kai antrą nedėldien 
kiekvieno mėnesio 2 vaL po pietą 
164 Hanover St., Boeton, Ma» 
Malonėkite viri ateiti ir daugiai 
naujų narių su savim atsivesti.

LIETUVOS DUKTERŲ DMM 
PO GLOBA MOTINOS SVi. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Afcnenskieni,
859 Fourth St
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‘ PIRMOS KLESOS

DANTISTAS j
Dantų ištraukiami irpripil-1 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Bmdway,So. BeitM Jfass.

PBIB DOBGHBSm 8X4

nuo S rah ryt. nuo 10 vnl nrtn
Iki 8 vaL nim. iki 4nl vnknia.

. Tai.So.Bwtoo270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima itsilattsti ir Ustuvisshai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vaL 
Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

■
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Vice pirm. — P. Giedraičiuts, 
103 Sizth St.

Prot. Sekr. — M. Morkfinintė, 
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A Lnkoievičiutė, 
377a Broadway, 

Iždininkė — M. MačiuliutS, 
< 42 Silven St

Kasos globę j ai: E. Plevokienė, 
M. StukienA *

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. žilina 

kienė, P. Venienė, V. Songailie 
nė, A Kasinskaitė ir A Čišuvis 
nė. >
Susirinkimai laikomi kat 

antrą utarininka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vai. vakare Sv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. IVASZKEVICZ Ages- 
tūrą, papirko:'

Jieva Banda, 3 šeimynų na
mą ant Old Harbor St., So. 
Boston’e;

Domininkas šaučiūnas, nau
jų 3 šeimynų stubą su visais į- 
taisais ant “L” gatvės, So. 
Boston’e;

Juozas A. Vilkas, puikią 3 
šeimynų stubą, su visais įtai
sais ant “L” gatvės, So. Bos
ton’e;

Motiejus ir Agnieška Rač
kauskai, didelį mūrinį namą

i. - ■

ssoesaoyass

su krautuve ant W. Fourth 
gatvės, So. Boston’e;

Leonas Zilinski, 3 šeimynų 
stubą aut W. Eighth gatvės. 
So. Boston’e;

Mieczyslaw Tyminski, 3 šei
mynų stubą ant W. Eighth gat
vės, So. Boston’e;

Jurgis Kamienas, didelę far- 
mą su gyvuliais ir įrankiais 
Tewkshury’je;
-Jonas Ivaszkevicz, 3 šeimy
nų stubą ant W. Fifth gatvės, 
So. Boston’e.

Ispaniška Influenza
“Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi 

katffrą.” čia pasiūlome gyduoles su ku
riomis visi sergantieji gali stoti prieš. 
Jeigu jus norite prašalinti katarą su 
visais Jo prikliais apsireiškimais iš sa
vo sistemos j labai trumpą laiką jus 
galite tą padaryti su musų Automatiš
ku Įkvčpnotoju. Gydo nuo Ispaniškos 
Influenzos, Kataro, Dusulio, Karštli
ges, Kosulio, šalčio ir Kurtumo. Gydo 
ir užlaiko sveiką. Laiko per visą gy
venimą. Pasiųsime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.00.

Mažiausia dvi kvorti nuodų medegos 
išbėgs iš galvos i pilvą i dvidešimts-ke- 
turias valandas turint dideli katarą ir 
priežastimi daugiausia nuo pilvo ne
tvarkos. Vienas būdas išgydyti tą, tai 
sustabdyti bėgimą. Nekęsk kitos die
nos nuo kataro. Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova.

Užsisakyk tų gyduolių šiandiena. 
HERB REMEDY CO., 

503 Trust Bldg., Galveston, Texas.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udyao* SydoviaokiM Hoaa
1-S P. M. 7-« P JI. Prfeklrla Akfafaa.

419 Boylston St, Boston, Man.

CASH UŽ LAISVES 
BOND’SUS.

Mokėsime cash už Laisvės bond’sus 
sulig turgaus kainų. Siųsk registruos J 
tame laiške arba ateik ypatiškal nuo ’ 
7 iki 9 vai. vakare.

1113 Fayette St., Room 2, 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A GLEB0W.

Specialistai paslaptingų ligų. 
žmiau medicinos mokslų Berline, 

428 Centre Street, 
Jamaica Plain, Mass.

OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 
ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va
karais, nedėliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
S84 Main St., 

Cambridge, Mass.

••••••• ©®&©<9©@®®©©®©®©®&®©e©®©®©©©e*e©s©®©®®®®e®®®ee 
; Į Aš, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, j

Až labai sirgau per 3 metus, nusiabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, ' 
] [ nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnaa apė- , 
t i kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VI-
< 1 sur ieškojau satt pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių, Į 
( [ bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto- 
j Į jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
' * minėtos gyduolės .pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
1 1 Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
! [ mat iąmas pranyko, diegliai nebebadė po. krutinę. Vidurių rėžimas iž- 

t nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savai- 
' tė po buteli Salutaras. Biteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau 

i i tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir 
1 1 esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras mylistų geradėjul ir lin- Į 
i ' kiu visiems savo draugams ir pažjstamiems su tokiais atsitikimais pa- i
< i tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
] SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrėnas, Prof. ! 
1 1 1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, HL

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
X •

su visokiomis chroniškomis, nervą arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 
patarnavimo

9

SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas Pasisekimas

gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad ai pašvenčiau aavo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligoniams.

Ar Tamsta kenti
ailnumu narvų, silpnumo užpakslh (nugaros), Užmiržimo, Drebėjimo Širdies, Silp
numo plaučių, Nerangumo, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo, NeaS- 
kaua matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo į gerklę, Pilvo skausmo, 
skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad 
Tamsta tretiji savo sveikatą ir pajėgas.
OFISO VALANDOS:— Kasdiena nuo 9 vai: ryto iki 8 vaL vakare. Nedėliomis nuo 10 

vaL ryto iki 2 vaL po pietų

DR. KENEALY, Specialistas 673 WABH1NGTON 8T., netoli Boylston st, Boston, Mass.
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