
ų šv. Juozapo Darbininką

Žydai Lietuvos talki
ninkai sisako sueiti

(Pylimo gatvė No. 20) laiko
mos kas sekmadienis lietuvių 
kalba pamaldos lOį vai. rytą.

ro, prisirinko pilnutėlė salė.

LIOLIAI,
Skaudvilės apskr. 

M o k vk 1 a.
Nuo rugpjūčio 1 d. mūsų gy

vuoja mokykla. Vaikų moko
si 27. Vieni - dižaugiasi mo
kyklos susilaukę, bet kiti jos 
nekenčia, labai skersai žiūri 
į ją ir net žada apskričio vir
šininkui skūstis, kodėl lenkiš
kai nemoko.

Socijalistų tarptautinis kon
gresas Berne, Šveicarijoj prasi
dės vas. 3.

BUVUSIU KARALIUS NE
KURSTĖ PRIE REVO

LIUCIJOS.

Vartotojų Draugija. 
Visa to miesčiuko prekyba y- 
ra atskirų žmonių rankose, ku
rie savo suktybėmis jau yra 
susikrovę gerokai tūkstančių. 
Čia labai reikalinga Var. drau
gija-

Utenos apskr.
IX-9 Jurgį Sejoną, kokių 45 

metų amžiaus, rado nužudytą 
ant vieškelio.

Pradžioje liepos prie Didžio
sios Ulyčios rado nepažįstamą 
lavoną, kareivišku šineliu ap
klotą, brangiais apatiniais dra
bužiais; prie jo padėtas didelis 
akmuo kepure apdengtas. La
vono blauzdakauliai sulaužyti, 
ir galva suskaldyta.
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- Rugsėjo 15 d. įvyko lietuvių 
vakaras. Nors jau šiandien 
lietuvių vakarai nenaujiena, 
bet Traupiečiams tai buvo la
bai nepaprastas daiktas, nes 
dar ligi šiolei, šiame kampely
je, nebuvo nei vieno vakaro.

tai 4 t^. bo. Boaon 620. Organas Am. Lietuvių Rymo-ka

tiška šalis.
Afrikos Liberija leista turėti tuvių kariuomenė uždavė smū- 
konferencijoj net po keletą at- gį bolševikams ties Kašedarais, 
stovų, o baisiai nukentėjusios daug maž pusiaukelyje tarp 
Europos prispaustos tautos vi- Kauno ir Vilniaus. Apie tai 
sai neįsileidžiamos. <■ . šiandie gauta telegrama iš

Mažųjų tautų atstovai nesi- Kaimo. Bolševikų nuostoliai 
varo, kad joms būtų daug bal- buvo dideli ir kaip pranešama 
sų duota konferencijoj, arba, papuolė jų į nelaisvę 6.500. 
kad visose sesijose jiems būtų Kaip pranešama, tai' lietuviai 
leista dalyvauti, bet pyksta ir žygiuoja Vilniaus linkui, 
nerimauja, kam jų visai nelei- Kaip pranešama, tai lietuvių 
džia ir kad didžiosios valsty- nuostoliai buvo nedideli.

"bės nenori išgirsti mažųjų tau- ' ___________
tų nuomonės apie svarbiausiuo- PERSERGĖJO ŽEMIŲ 
sius klausimus. GROBIKUS.

Vienas Francijos diplomatas _ , .. .- .
šitaip aiškina, kodėl mažųjų Taikos konferencija išsiuntė 
tautų neįsileidžiant: ■ persergėjimą tautoms, kad ne-

“ Jei visoms tautoms būt leis- u^robinėtų ginklu svetimų že- 
ta svarstyti, tai dalykų niekuo- Sakoma, jog tautų ten-
met nebūtų galima pabaigti. tonJ°s ir rubeziai bus apsvar- 
Niekuomet nebūtų galima į- jtaikos konferencijoj. Lž- 
vykrnti taikos. Toliau, taiif0^? svetimos žemės tauta 
perdaug progos būtų intri- £"labiau pasunkins jai pnpa- 
goms, papirkimams, parsidavi-'žin!Tn^ tos žemės.
mama. Pasakant atvirai, tai] Tas persergėjimas taikomas 
jei kiekvienai mažai tautai lenkams, italams ir kitos tau- 
duoti balsą, tai tuomet perdaug toms, ku 'os po karės pasihai- 
pagundos būtų parsiduoti ar- gimo pradėjo Jk*.rę, kad užgrob- 
ba suokalbiauti. I ti svetimų žemių.____

N E M E I K Š I A L 
Jonišk. apskr. 
Vakaras.

V111-25 buvo Nemeikšių dva
re suruoštas Škilvonių jauni
mo lietuvių vakaras. Vaidino: 
“Velnias — ne boba” ir “Eks- 
propriatoriai.” Po vaidini
mo buvo deklamacijos ir dai
nos. Pelnas skiriamas Joniš
kio progimnazijos naudai.

kuri iš tos priežasties, kad vo
kiečiai jneleido~mums sudaryti 
ginkluotą pajėgą, atsirado tie
siog bolševikų malonėj ir ne
malonėj.”

Yra “aušrininkų” ir “atei
tininkų,” bet jie dar menkai 
veikia, tik renka narius, be
turėdami savo- organo, negali
me paskleisti- viešai savo min
čių ir kelti savo reikalų. Aš 
manau, kad jau būtų laikas pa
galvoti apie tai.

SALOS,
Rokiškio apskr.

Salose nuo liepos 15 d. iki 
rugpjūčio 24 d. buvo įsteigti 
Rokiškio apskričio liaudies 
mokytojų kursai. Kursus ve
dė apskrities karo mokytojas 
Tamošatas ir jo padėjėjas Mi- 
rabech.

Kursų klausė kokia 50 asme
nų. Buvo mokoma šių daly
kų: vokiečių kalbos, metodi
kos, paidagogikos, dainavimo 
ir gimnastikos.

Lietuvių kalbos mokė mok. 
Šlekys.

Iš kuršininkų buvo tokių, 
kurios visai maža lietuvių kal
bos temokėjo. Pastebėjau, kad 
tarp savęs jos visuomet lenkiš
kai kalbėdavo.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS 
ANGLIJOJ.

Anglijos geležinkelių darbi
ninkų unijos daro susirinkimus 
ir tariasi streikuoti, kad iško
voti geresnes darbo sąlygas.

Londone vienoj laivų staty
mo dirbtuvėj 8000 darbininkų 
nubalsavo streikuoti.

Glasgowe laivų statymo dar
bininkai reikalauja įvedimo 40 
vai. darbo savaitėj. Bet apie 
streiką dar nešneka.

SEIMAS NE BERLINE.
Vokietijos Steigiamasis Sei

mas nebus Berline, o "VVeimo- 
re. Premieras Ebert ir Schei- 
demajin išvažiavo į tą miestą 
prirengti tam reikalui salę. Iš 
pradžios seimas išrinks provi- 
zijonalę valdžią, o paskui bus 
svarstoma konstitucijos pro
jektas. Su konstitucijos iš
dirbiniu seimo darbas baigiasi. 
Bet seimas turės teisę paskelb
ti save parlamentu ir išleidinė
ti įstatymus. Taikos reikalų 
nesvarstys, nes kol Seimas ne- 
išsiskirstys, tol nebus priimti 
taikos konferencijom

KRIUKIAI,

Jonišk. apskr.
Laikraščių skai

tymas.
Kriukų parapijon pareina 

“Lietuvos Aido” — 70' ekz., 
“Darbo Balso”—25 ekz., “Pa
vasario” —10 ekz.

PRIPAŽINO NEPASISE
KIMĄ.

Paskutiniame Centralio Mas
kvos Sovieto susirinkime Lenin 
ir Trocki, bolševikų vadai, pri
pažino, jog bolševizmas nenu
sisekė. Sakė, jog jų pienai 
nenusisekė. Sakė, jog jų pie
nai nepasisekė pramonėj, fi
nansuose ir maisto klausime. 
Tie vadai pripažino, jog rei
kia kviesti į talką gabesnius 
buržujtr su tam tikromis išly
gomis. Pakviesta ir inteli
gentai, kurie pasisakė nedaly
vaują naminėj karėj. Trocki 
taip-gi pasakė, kad šiuo kar
tu reikią daugiau domos kreip
ti į Rusijos reikalus, o mažiau 
į vedimą propagandos kitose 
tautose.

MAŽOSIOS TAUTOS 
MURMA

Iš Paryžiaus pranešama, jog 
ten mažųjų tautų atstovai ima 
labai murmėti prieš taikos kon
ferenciją dėlto, kad jų neįsi
leidžia. Pradeda pykti ant 
penkių didžiųjų viešpatijų (A- 
merikos, Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Japonios), kad jos 
vienos nori be jų išrišti svar
biausius dalykus. Be to patė- 
mytina, kad pirmiau norėjo 
viešpatauti keturios viešpati
jos, o paskui netikėtai be pa
aiškinimo pridėta Japonija, 
(kuri turbūt parodė turinti ge
rą kumštį). Tas Japonijos 
priėmimas tik labiau suerzino 
mažasias tautas, nes jos kur 
kas daugiau nukentėjo dėl ka
rės, negu tokia Japonija. Ma
žųjų tautų delegatai nesivaro, 
kad prie kiekvieno klausimo 
jiems būtų leista savo žędį tar
ti, bet protestuoja, kadjųvi- 
s*ai neleidžiama. Tokia azia- 
tiška šalis, kaip Siaubs, arba

į
LIETUVOS MINISTERIS 
PAGELBININKAS APIE 
SUSUOS BOLŠEVIKUS.
Lietuviams prielankus dien- 

faštis New York Times sausio 
25 turėjo specialę kablegramą 
iš Paryžiaus. Toje kablegra- 
moje yra pasakojimas Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio pa- 
gelbininko adv. Rosenbaumo a- 
pie Rusijos bolševikus. Tai yra 
originalis pasakojimas, bet 
mums indomiausia tai' tas, kad 
adv. Rosenbaum, būdamas žy
das, Lietuvą pavadino “my 
own country, Lithuania.” Dar 
nebuvo girdėta, kad koks nors 
Lenkijos žydas duotų tokį Len
kijai komplimentą. -

Lietuvos ministeris pągeibi- 
ninkas pasakė, jog Raudonoji 
Gvardija “briaujasi vakaruos- 
na linkui Lenkijos ir grūmoja 
mano locnam kraštui Lietuvai,

MIRĖ EK-IMPERATORIUS.
Nuo apopleksijos mirė buvu

sia Korėjos imperatorius Yi 
*Heui.

M A SI U LI AI,
Ukmergės apskr.

Pradžioje rugsėjo pavogė 
Juozo Kadžiulio bedžiūstan- 
čius drabužius nuo tvarto. —

Taškauskas, miško _ sargas, 
už riešutus būtinai reikalauja, 
kad moters eitų dvi, o vyrai — 
vieną dieną dvaro darbų dirb
ti. Kurie neina dienų, tai tuos 
iš miško vaiko.

Vienai mergaitei nesmai su 
pagaliu galvą perskėlė. Jos 
broliai kitą rytą, nuėję miškan, 
miško sargą rado mušant mer
gaites. Tai pamatę, jie atker
šijo už sešerį.

PANEVĖŽYS.

Moksleivių reikalai.

Šiais metais gimnazija turi 
jau septynias klases. Mokinių 
skaičius labai padidėjo, nes 
daug yra grįžusių iš Rusijos. 
Tik gaila, kad mokiniai iki 
šiolei neturi jokios organizaci
jos, kurioje galėtų lavintis 
laisvomis nuo mokslo valando
mis.

SALANTAI 
Pirmasis Lietuvių 

koncertas.
Rugsėjo 1 dieną Salantuose 

buvo suruoštas koncertas. Jo 
programą išpildė žinomos dai
lininkės solistės gerb. A. Ne- 
zabitauskaitė ir A. Dirvinskai- 
tė. Pirmoji puikiai dainavo, 
antroji gražiai skambino. Ka
dangi “salė” buvo be grindų 
ir lubų, kurioje balsui nėra kur 
atsimušti, tai ne visi tą daina
vimą ir skambinimą gerai ga
lėjo girdėti ir atjausti. Be to 
vietos bažnytinis choras, S. 
Danielevičiaus vedamas, gana 
gražiai padainavo keletą dai
nelių. Koncertui pasibaigus, 
buvo šokiai.

Publikos buvo kuone pilna 
salė daugiausiai — žydų. Daug 
buvo taipgi vokiečių kareivių 
ir sulenkėjusiųjų dvarininkų, 
kuriuos koncerto rengėjai as
meniškai kvietė. Lietuvių-gi 
sulyginant buvo maža, nes dau
gelis vietinių, sužinoję, jog 
koncerto pelnas skiriamas ne 
mūsų visuomenės labdarin- 
'giems, todėl į koncertą nėjo.

VILNIUS.

— Lietuvių vartotojų “Lai
mės” draugija, greta savo 
krautuvės, tame pat name, šv. 
Jono g-ve, No. 23, nusamdė 
antrą krautuvę, kurioje pra
džioj spalių mėn. bus atidaryta 
prie “Laimės” kooperatyvo 
komiso ir tarpininkavimo sky
rius.

Deliai karo nuosto
lių suskaitymo.

Lietuvos Tarybos Skundų 
- Skyrius gavęs yra iš vokiečių 

okupacijos valdžios (Verwal- 
» tungschef beim Militargouver-
• neur Litauen, Abt. II A, No. 
' 146, 17.9.18.) žinią, kad) arti- 
i miausiu laiku prasidėsiąs Lie- 
> tuvoje karo nuostolių skaitymo

darbas. Tas klausimas esąs 
» dabar svarstomas įvairių, val-
• džios įstaigų.
'“Lietuvių pamaldos 
’ reformatų bažny-



s*-

šmeižtai.
Jų tarybos ekskursija 

pas ambasadorių.

pa-

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
38, ketvergais ir subatomis. Lei

džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką *v- Juozapo Darbininkų 
Junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published ’every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
ciation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Yearly...................................... $3.00
Boston and suburbs................4.00
6 months ................................. •• 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

“DARBININKAS,’’
242 Broadway, So. Boston, Mass.

PURENA TAUTININKIŠKĄ- 
JĄ DIPLOMATIJĄ.

Į “tautininkų” pastarųjų lai
kų šmeižtus ir nepaprasto biau- 
rumo prikaišiojimus labai tin
kamai atrėmė “Garse” Purenąs 
“Garso” ,num. 3, o sekančiame 
to laikraščio numeryje Purenąs 
papureno “tautininkų” diplo
matijos pūdymą.

“Tautininkai” jau pradeda 
užsičiaupti', .susiprato it taLa- 
tė pieną paliejus. Jie panorė
jo išvirti katalikams košės, bet 
užkūrė smarkią ugnį, o puodan

AR BUS SEIMAS.
Esame priešingi šaukimui.
Dar toli metinės sukaktuvės 

Visuotinojo Am. Lietuvių Sei
mo, o jau užeina kalba apie 
naują Seimą. Seimas į vyk
siąs, jei A. L. Tarybos nariai 
tam pritars. Kol viršiausioji 
mūsų įstaigą nedavė dar savo 
ištarmės, tai kiekvienam valia 
taip kalbėti apie seimo reika
lingumą, kaip išmano be bai
mės disciplinos sulaužymo.

Mūsų žvilgniu svarbiausiu 
Seimo dalyku būtų, tai paantri- 
nimas reikalavimo Lietuvai vi
siškos neprigulmybės, parei
kalavimas, kad Lietuvos atsto
vai būtų įleisti taikos konfe- 
rencijon, užprotestavimas prieš 
Rusijos bolševikų veržimąsį 
Lietuvon ir prieš lenkų preten- 
sijas prie Lietuvos ir pareika
lavimas leisti susinešti su Lie
tuva. Bendras lietuvių Sei
mas tokiu būdu atliktų visiems 
tikriems lietuviams bendrus iš
tariamus reikalus. u

Bet juk tokias rezoliucijas 
išneša atskiros kolonijos ir jos 
padaro savo.

Liberalams rūpi Seimu ko 
kito atsiekti. Jiems rūpi' su
stiprinti sava nupuolusi pozici
ja. Savo aukų mažumu jie. 
automatiškai save diskredituo
ja. Tautos Fondas jiems akis 
svilina, neduoda ramiai mie
goti. Todėl tai ir šaukia apie 
tai, kad kaip nors tą baidyk
lę — Tautos Fondą prašalinus 
iš visuomenės akių. Bet Tau
tos Fondas liks, kūip yra.

Greičiau Nemunas sustos te
kėjęs, negu T. Fondas veikęs.

Seimo šaukime svarbiausiu 
dalyku yra išlaidos. Pereitas 
Visuotinasis Seimas atsiėjo a- 
pie $50.000. 
geliai, 
dabar, 
gesni, 
dabartininkams 
šmėkšo nedarbas, 
rr šiaip žmonės influenzos su
varginti. Be to katalikiškos 
dr-jos ir abelnai katalikiška 
visuomenė yra gausiai aukavę 
Tautos Fondui. Piniginis sto
vis mūsų visuomenės išsekęs. 
Liberalų dr-jos ir pavieniai li
beralai nepasižymėjo aukų gau
sumu savo fondui, tai jiems, 
lengviau būtų pakelti seimo 
iškaščius.

Jei jau ir būtų nutarta šauk
ti seimą, tai nesivaryti, kad 
būtų koskaitlingiausias, o tik 
varytis, * kad būtų kuorim- 
eiausias. Nusistatyti, kas tu
ri būti atlikta ir pasirūpinti, 
kad neatsikartotų pereito seimo 
klaidos ir keistumai, kaip va 
užsikirtimai dėl maldos.

Visi darban ką. Toliau mažų mergaičių 
choras padainavo porą lietuviš
kų dainelių. P-lė B. Grumu- 

/ liūtė padekliamavo “Skrysk 
paukšteli.” Waterbury’o Vy
čių 7 kp. choras padainavo ke- 
lioliką dainelių po vadovyste p. 
Kovo. “Už giružės upė teka” 
paskambino ant pijano p-lė Ma- 
rijonaKučinskaitė. Iš Water- 
burio vaikutis 9 metų amžiaus 
Prosperas Zajauskas padeklia
mavo dvi graudžias deklama
cijas apie Lietuvą. Publika 
kiaušy 
liau bi 
lėliai4 
štų skleidė 
sim protingi! 
išpildė Water 
nariai.
bos.
‘Darbininko”

- J
yra sumaningas ir greit svars
tąs reikalus. Taigi pirm, li
ko Jurgis Pranckūųas, vice-pir- 
pininku — Jonas Klapataus- 
kas, prot rašt. — p-lė O. Un- 
guraitė, iždo rašt. — F. Hode
lis, ižd.—p-lė O. Guokiutė. Vi
sa aukščiau minėta valdyba 
likos sena, su pagerbimu ir 
padėkone už jųjų gerą darba- 
vimąsi. Visi nariai atsistoji
mu ir delnų plojimu tarė padė- 
konės žodį. Buvo priimami 

kuopas, kad pradėtų^ vykdinti nauji nariai, įstojo naujas na
rys į LDS. 13 kp. Julijonas Ber
notas ir taip buvo primtas na
rys persikėlęs iš Newark, N. J. i 
iš LDS. 14 kp. prisirašė prie, 
LDS. 13 kp. su pristatymu pa-, 
liudijimo iš 14 kp. J. Klapatau- P- A. A. F. Kne 

buvo apie darbini 
ir LDS. Po 
rašė 9 nauji nariai 
Dar kalbėjo gerb.'' k 
kauskas iš New Have 
rodinėjo Ansoniečiams, Ąud ka
talikai su tautininkais 
vienytis auki) rinkime, kr 
vienyti fondus. Dabar 
nijoj yra surinkta arti $1.G( 
bet dar nėra nutarta į kokį 
fondą siųsti. Bet daugelis pri
taria laisvamanių fondui siųs
ti. Čionykščiai katalikai priP 
valo susiprasti.

Per prakalbas p. A. Kneižio 
šie prisirašė prie LDS. 43 kp.: 
A. Rudokaitis, J. Mickus, Ta- - 
mas Delis, V. Akelaitis, Vladas 
Vyšniauskas, Pranas Šalavie- 
jus, B. Puskinėlis, T^ Jauga, P. 
Vailionis.

Ant šio' vakaro publikos bu
vo pilna svetainė ir visi buvo 

Iš lošimų ture-- 
jo gardaus juoko.

> Viską Matęs.
■ X

WORCESTER, MASS.

Sausio 10 d. buvo mėnesinis 
susirinkimas Piln. BĮ. 25 kp. 
Narių atsilankė labai skaitlin
gai, užtai buvo galima daug ko 
naudingo nutart. Nutarta, kad 
blaivininkai privalo rūpinties 
sergančiais ir reikalaujančiais 
pagelbos nariais.

Išrinkta kelios ypatos į Spau
dos dr ją platinimui katalikiš
kos spaudos. Tapo įsteigtas A- 
paštalystės Maldos skyrius.

Teatras.

Sausio 19, Blaivininkų Teat
rališkas skyrius, sulošė “Visi' 
Vagys” ir “Velnias ne boba.” 
Lošimas nusisekė puikiai, ma
tyt aktoriai buvo gerai prisi
rengę. Vakaro pamarginimui 
buvo prakalba gerb. klebono J. 
J. Jakaičio. Taip-gi buvo dai
nų ir eilių. Vakaro vedėju bu
vo pirm. p. A. Stoškus.

LDS. 7 kuopa taip-gi veikia. 
8 <k sausio mėnesiniame susi
rinkime daug naudingų daly- 
kėlių nutarė. Narių atsilan
kė nedaug, bet visi .gyvai svar
stė reikalus. Nežinia kodėl ki
ti nariai neatėjo. 1
. Valdyba šiems metams JL J. 
Vaitkus — pirm., V. Stankus 
— pagelb., J. Aleksa — prot. 
rašt., P. Stančelaitė 
sų rašt., T. Migauskas — ižd., 
J. Mitrikevičius — tvark.

Gerbiamieji nariai-narės ir 
norintieji pastot nariais atsi
minkit, kad LDS. 7-tos kuo
pos susirinkimai visada laiko- " 
mi antrą seredą kiekvieno 
mėsesio 7:30 vai. vakare pobaž- 
nytinėj svetainėj.

P. Stančelaitė.

LDS. KUOPŲ CONN. APS- 
KRIČI OREIKALAI.

"" Apskričio buvusiame suva
žiavime 12 sausio Ansonijoj, 
Ct. svarbiausiu ir pirmu nuta
rimu buvo stiprinti silpnąsias 
kuopas visokiais būdais ir dar 
buvo pažymėta, kad nutarimai 
nepasiliktų vien tik nutarimais, 
bet kad būtų gyveniman vykdi- 
nami.

Todėl skaitau sau už prie
dermę atsišaukti į gerbiamas

pažįsta ir jo veikimą žino, 
visuomet pasakys, kad Lietu
vos reikalams jis netik neken
kė, bet ir daug gero' padaręs 
yra. Visa tautininkams nelai
mė, kad tas žmogus ne su jais 
dirbo, nes pas tautininkus nie
ko rimto nė veikime, nė asme
nyse nematė.

“Jeigu apkaltinimus daryti, 
norėčiau ir aš bent p. P. Nor
kų, leiskime, bolševikams tar
navime apkaltinti. Visupirma, 
jis buvo L. S. S. nariu, kuri 
dabar bolševikiška yra. Jis 
buvo Tautinėje Taryboje, kuo
met toji siuntė pasveikinimo 
telegramas Trockiui ir Leninui, 
kuomet tieji Rusijos valdžią į 
savo' rankas pasigavo. Kuogi 
“V. L.” redaktorius išsiteisins, 
kaip išsiaiškins visa Tautinė 
Taryba? Tarnauja bolševikams 
ir gana.”

Dabar pažiūrėkime į tauti
ninkų tragi-komiškus diploma
tinius prietikius. Štai kaip 
Purenąs apie tai nupasakoja:

“Buvo tai vasarą, 1917 me
tais, Tautinei Tarybai vos su
sitvėrus ir vadinamai “šnipų 
istorijai besimezgant. Tautinė 
Taryba susitvėrė ne tam, kad 
nieko neveikti. Ji rengėsi sa
vo diplomatija pasaulį nuste
binti, nes neveltui savo sąsta- 
tan sutraukė visus tautiškųjų 
laisvamanių vadus — inteli
gentus, pusinteligenčius ir 
šiaip jau paprastus sau žmoge
lius. Pirmąjį smūgį senąjai 
diplpmatijai nutarė užduoti 
per Rusijos ambasadorių, p. 
Bachmetjevą ne tą senąjį, ku
rs atsilankiusius lietuvių atsto
vus (kun. J. Žilių ir Dr. J. Biel- 
skį) “metežninkais” išvadino, 
bet naująjį, prof. Miliukovo 
siųstąjį. Tautinė Taryba ren
gėsi p. Bachmetjevui inteikti 
memorialą apie lietuvius ir prie 
progos asmeniškai pasikalbėti 
apie visokius reikalus, gal būt 
ir apie p. Kerenskio palaiky
mą.

Išgavo vargais negalais au- 
dijenciją pas p. Bachmetjevą 
gyvenusį tuomet New Yorke. 
Buvo nutarta visai Tautinei 
Tarybai nuvykti in corpore. 
Kadangi visam nuėjusiam bū
riui neparanku kalbėti, už vi
sus kalbėti išrinkta p. , Stasį 
Šimkų, kuris p. Ambasado
riui inteikti turėjo ir patį Įne- 
morijalą, gamintą specialės 
komisijos.

Reikia nuotikio ~ apibudini
mui žengti, dieną atgal, pirm 
negu Tautinės Tarybos gyve
nime istoriškas su p. Rusijos 
ambasadorium nuotikis invy- 
ko. '• Reik žinoti, kad diena 
prieš pasjmatymą invyko da
lykas, davusis vėliau progos 
iškilti taip vadinamai ‘parsi
davėlių istorijai.’ Tą dieną p. 
Pilėnas ir p. Šimkus dikčiai 
konferavosi, tarėsi. Tą die
ną p. Šimkus iš p. Pilėno gavo, 
kaip kiti tvirtina, paskolos 100 
dol. Toki tranzakcija nega
lėjo apsieiti be ‘magaryčių.’ Iš
sigerta. Nebent kaip, bet, 
kaip sakosi, lietuviškai'. Iš vie
nos restauracijos eita kiton, kol 
visos jų neužsidarė, o tais lai
kais restauracijos New Yorke 
užsidarydavo L valandą ųak- 
ties. Kaip ir kada p. Šimkus 
namo, Brooklynan iš New 
Yorko persikraustė, sunku 
spręsti. Tik jam tą patį rytą 
apie 10 vai., reikėjo būti pas 
p. Bachmetjevą, visam tauti
ninkų šulų būriui vadovauti.

Nuėjo. Labai formaliai in- 
teikta Tautinės Tarybos ruo
štas memorialas kurio, sako, 
p. Šimkus nebuvo skaitęs. Pa
vartė, pažiūrėjo p. ambasado
rius memorijalą ir klausimus 
davinėti pradėjo. P-as Šimkus 
atsakinėjo, tik p. Šimkaus atsa
kai nesutiko su' paduotomis- 
memor i jale, žiniomis. Šimkus 
sako, lietuvių yra į tris mili
jonus* gi memorijžias gerokai 
už penkių milijonų pasibėgė
jęs. Rubežiai pas p. Šimkų 
vienoki, o memorijale kitoki.

a turėjo verkti. To- 
perstatyta 3 veika- 
na be galo,” “Šlam- 

ir “Dabar bū- 
Šį prograpą 

ry Vyčių 7 kjv 
prfikal-

viršminėtus nutarimus neati
dėliojant tolimesniam laikui. 
Šiandien imkimės už to prakil
naus darbo, tai yra darbinin
kams organizuoties į vieną iš 
geriausių organizacijų. — Lie
tuvių Darbininkų Sąjungą.

Mūsų suvažiavimas išrinko 
tam tikslui apskričio organiza
torių, kurio užduotimi yra rū- 
pinties kuodaugiausiai darbi- 
ninkij sutrauki" į mūsų organi
zaciją. Todėl j 
kuopos, ypatingai silpnosios 
kuopos, duokim darbo organi
zatoriui, kviesdami jį į savo 
koloniją, o jis apžiūrėjęs stovį 
kuopos ir suteiks reikalingą pa
ramą.

Ir to dar negana, kad par- 
kviesti'- organizatorių ir už- 
kraut ant jo pečių tą yisą dar
bą, mes patys į tai neturime 
šaltai žiūrėti. Jei taip bus, 
tai mūsų darbas neturės gerų 
pasekmių. Jeigu mes norime, 
kad mūsiykuopos padidėtų, tai 
kiekvieno iš mūsų LDS. nario 
bei narės yra priedermė tapti 
organizatorium. Kiekvienas 
lai prikalbina savo draugą į- 
stot į LDS. organizaciją. Prie 
kiekvienos progos lai aiškina 
svarbą ir naudingumą prigulėt 
prie jų. Šitas pusmetis lai bū
na laiku patrigubinimo skait- 
liaus LDS. narių. Būtų geis
tina, kad šitas mano atsišau
kimas būtų perskaitytas kuo- 
pij susirinkimuose ir kiekvie
nas narys lai prisižada prira
šyt po 2 nariu ir prisižadėju
sių kad būtų paimami vardai 
ir po tam reikalaut, kad būti) 
išpildytas prisižadėjimas. O to
kiuo būdu padidės skaitlius 
mūsų narių. Dar vienas bū-

Paski
Pirmiausi  ̂kalbėjo gerb. 

inistratorius 
Kalba 

reikalus
neturėjo ko dėti.. Taį toji pa
ti pliurzė greit prisvilo ir kar
čius svilėsius patiems reikia 
sukąsnoti.

Be to antras “tautininkams” 
“smūtkas”7 buvo tai tas, kad 
jų sukeltas be pamato ermyde- 
ris privertė Pureną prabilti a- 
pie jų “diplomatiją.” Patėmy- 
sime tą, jog apie tą jų diploma
tiją senai žinojo-veik visi lie
tuvių katalikų laikraštininką, 
ir veikėjai. Tečiaus buvo nu
tylėtas. nes tas nors būtų buvęs 
nepaprastas smūgis “tautinin
kams,” bet visgi jų pasigailė
ta. Kadangi dabar jie paro
dė nepaprastą nachališkumą ir 
be pamato norėjo diskredituoti 
katalikų veikėjus, tai reikėjo 
jiems šako vandens ir parody
ti, kaip jie ištikrųjų pasižymė
jo-

Purenąs į priekaištus šitaip 
atsako “tautininkams”:

“Mūsų delegacija netik Vil
niaus Tarybai protestą prieš 
karalių inteikė, bet paveikė 
taip, kad Lietuvos vadai me
tė kalbas apie Lietuvos kara
lių, kad Valstybinė Taryba vir
to tikra Lietuvos žmonių ats
tovė, o jos- valdžia visų Lietu
vos gyventojų remiama yra.

“Man rodos, kad tautiškųjų 
laisvamanių redaktoriai nesu
prato, o kun. A. Vilimavičius 
neatskyrė karališkos valdžios 
nuo dabartinės demokratinės. 
Prieš pirmąją Amerikos lietu
viai ėjo, gi pastaroji pritari
mo randa. Jeigu bus leista čia 
pastebėti, tai mūsiškiai tauti
ninkų vadai' Lietuvos monar
chiją savo darbais ir širdyj, lyg 
kiek sužinoti teko, rėmė, kuo
met viešai apie demokratiją ir 
respubliką deklamavo. Liu
dijimui to galima iš daugelio 
nuotikių štai ką privesti:

“Tautininkai gerai žinojo, 
kokiais tikslais A. L. T. delega
ciją Europon siunčia — veikt 
prieš monarchiją ir vokiečių 
antmestas Lietuvai sutartis. Iš 
pradžios jie sutiko savo atsto
vus sykiu siųsti \tan tikslan 
veikti. Vėliau netik iš delega
cijos išsimetė, bet ir duotąjį A. 
L. T. delegacijai ingaliojimą at
šaukė. Tai padarė jų Tauti
nė Taryba. Neužsigins jie, 
kad savo svarstymuose argu
mentą statė, jog nereikia ats
tovo siųsti todėl, kad nesuga
dinus tai, ką Lietuvos vadai 
padąrė. Tai tik užslėptas sto
jimas už monarchiją, karalių 
ir antmėsfas, bet visvien pa
darytas su Vokietija sutartis. 
Kad tą tautininkai užginčyti 
galėtų, turėtų parodyti, ką jie 
yra padarę karaliaus vertiniui. 
Ką-gi tautininkai padarė? Nie
ko. Jei kas buvo padaryta, 
tai katalikų pastangomis.

“Tautininkams nę-politikoje, 
nė rinkliavoje, nė žmonėse ne
siseka. Į katalikus bežiūrint, 
jiems pavydas. Jie išsirengė 
kovon, kaip indijonai'. Šmeiž
tas ir oponento juodinimas yra 
geriausiu jų įrankiu. • ‘Vieny
bė Lietuvninkų* su ‘Tėvyne’ 
tame yra expertais. Ir palei
do obalsį — adv. Mastauskas, 
vienas A. T. T. narių ir atsto
vų, esąs neištikimu, lenkams 
tarnaująs! _

“Tas reikštų išdavystę Lie
tuvos'Reikalų ir idealų. Bet 
kur, kada ir kuomet jis len
kams, sykiu Lietuvos nenau
dai pasidarbavo? Lengva ap
kaltinimą mesti, apkaltinimo «___ ‘ ' •_ _ V•_ Asunkumo rut 

bet kuogi

Tai gražūs pini- 
Nemažiau atseitų ir 
O dabar pinigai bran- 

negu pernai.* Dabar 
prieš akis 

Draugijos

» v

Berline bolševikų vadų Lieb- 
knechto* Rožės Luxembūrgo 
ir kitų bolševikų laidotuvės bu
vo ramios.

Lawrence ’o, Mass.. audėjai 
subatoj nubalsavTr reikalauti į- 
vedimo 48 valandų ir išdirbę 8 
valandas kasdien apleidinės 
dirbtuves.

Keliauninkai atvykusieji iš 
Rusijos Ęopenhagon sako, jog 
bolševiktį valdžia bando sumo
bilizuoti 2.000.000 kareivių ka
rianti prieš Ukrainą. Karę

X
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nejaugiant, 
e? Kas jį

ketos prisilaikantis p. A. Mar- 
tus koją panaudojo — minė, 
duodamas tuo suprasti, kad, 
bral, žiūrėk, ką šneki. Tas 
“spoksmaną”sukonfuzino, o 
situaciją gelbėti šoko, kadi ir 
neprašytas, p. V. Račkauskas, 

tas Net ir geraširdis p. A. Marius 
pripažįsta, kad p. Rąčkauskas 
savo įsimaišymu dalykų netik 
nepataisė, bet dar labiau pa
gadino. Scena pasidarė nebe
pakenčiama. Inraudę ir su
kaitę tautininkai pradėjo atsi
prašinėti, gi p Šimkus inteik- 
tą memorijalą, atsiėmė ir visi 
per duris nėrė.

“Čia galima būtų uždangą 
nuleisti, tik reikia pažymėti 
istoriškojo memorijalo likimą. 
Nenusisekus rašto asmeniškai 
inteikti,-su paaiškinimais, kam 
buvo gauta audijencija, Tau
tinė Taryba sekamame posėdy
je dikčiai dalykus svarstė, p. 
Šimkuj barė, gi patį memorija
lą nutarė p. Bachmetjevui nu
siųst... per pačtą. - O ponas 
ambasadorius, po pasimatymo

■ su tautininkais, savo draugams 
pasakojo: ‘Znajete, turėjau
juoko. Turėjau pas save de
legaciją iš tuzino girtų lietu
vių, kurie kažko norėjo, bet 
nė aš, nė jie patys nežinojo 
ko.’
* “Toks tai buvo pirmutinis 
ir vienatinis Tautinės Tarybos 
diplomatinis žygis. Atsipra
šau, jie dar ir kitą žygį atliko 
— Leninui ir Trųekiui Rusijoj 
su bolševikais užviešpatavus, 
Tautinė Taryba siuntė jiems 
pasveikinimo ir sveikatos lin
kėjimo telegramas, sykiu pra
šant jų Lietuvos reikalus savo 
mielaširdiingon globon paimti. 
Po tų žygių jie daugiau nieko 
svarbesnio nebandė, o mažmo
žius gal kada vėliaus teks at
pasakoti. Nuo to laiko tauti
ninkai išminties ingijo. Jie 
daugiau žiūrėjo, ką Amerikos 
Lietuvių Taryba veikė, ir su 
tuo koordinavos. Galop, kad 
geriau sykiu veikti, savo ats
tovus Washingtonan prie Ame
rikos Lietuvių Tarybos atsiun
tė, kas buvo labai vietoje ir 
vienu iš geri) Tautinės* Tary
bos darbų.

“Dabar vėl dhlykai paįro. 
Nuolatos su šmėklomis (kleri
kalizmo, inkvizicijų -ir kitokio
mis) bekovodami, kaip Don-

liudijimo iš 14 kp. J. Klapatau- 
skas. Buvo išduotas raportas 
metinės atskaitos, pasirodė vis
kas gerai. ' Turtas siekė virš 
$80.00 kasoj. Bravo; iš tos tra
sos nuskyrė dovaną $10.00 šv. 
Vincento Labdarybės Dr-jai.

gerbiamosios,Prie to pridėjo p. J. Ivanaus- 
li silpnosios' ^as $5-00,_sakydamas: “Aš de-

du iš savęs, nes ta permaža su
ma.” Visi LDS. nariai suti
ko nupirkt paveikslą šv. Vin
cento ir pasiųsti kaipo dovaną 
Šv. Vincento L. D. dėl pamik- 
lo.

Nar. LDS. 13 kp. K. D.

« LINDEN, N. J.

LDS. 73 kuopa turėjo savo 
metinį susirinkimą asusio 12 d. 
1919 m. Susirinkimas buvo 
gana pasekmingas, nes kuopos 
reikalai aptarti buvo gana rim
tai. Po to buvo renkama nau
ja valdyba LDS. 73 kp. sekan-. užganėdinti, 
tiems metams. Pateko šios y- 
patos: pirm, tas pats J. Liudvi
naitis, fin. rašt. P. Mikšis atsi
sakė, į jo vietą išrinktas fin. J 
rašt. F. Gutauskas, iždiniu- i 
kė ta pati p-lė Vik. Mačiuliu- 
tė iT tikimės, jog šioji nauja 
valdyba storosis šiais metais 
išauginti LDS. 73 kp. lig 50 na
rių.

Paskui nutarta rengti balių 
su pamarginimų, bet ant ne- 
kurio laiko nebuvo galutinai 
nutarta, nes nežinojo kaip sve
tainė bus galima gauti. Tam 
dalykui išlika komisija iš 3 y-

I
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kicliotas, jie dabar vėla į dip- das tapo nutartas mūsų šuva- patų. J. A. Tuska, F Gutaus- 
lomatijos alukus išvažiuoja, žiavime dėl padidinimo mūsų kas. J. A. Butkevičius. Paskui
Kad katalikų vadus sukompro- organizacijos, tai yra atspau-. Kilo klausimas K. S. Savaitės, 
mituoti, jie darban paleido sa-’ zdint agitatyviškus lapelius, j nes visos kolonijos rengiasi 
vo insinuacijas, apkaltindami 
vienus lenkomanais, kitus no
rėjime Lietuvos dabartiniąją 
valdžią nuversti, kitus nesu
brendėliais išvadindami. ' Su
kompromitavę katalikus, juos 
apšmeižus, mano patys į vadus 
įsipiršti ir išnaujo diplomati
jos* žygius daryti.”
---------------------- 4---------------------------------------

L. D. S. REIKALAI.

Svarbus L. D. kuoopms 
pranešimas.

šiomis dienomis išsiunčiame 
visiems LDS. nariams “LIE
TUVIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIŲ 1919 m.” kuopų 
raštininkų vardu ir kiekvienas 
narys užsimokėjęs prigulin
čias duokles gaus kuopos susi
rinkime arba nuo savo kuopos 
raštininko dykai. '

Geistina, kad į susirinkimus 
kiekvienas narys atsivestų 
bent po vieną naują narį ir tuo
mi atliktumėte didelį darbą, 
nes mūsų organizacija padidė
tų iki 5000 narių.,

A F. Kneižis,
LDS. Ceptro Sekretorius.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Sausio 18 d. 1910. 

Gerb. “Darb.” Redakcija:— •.
Meldžiu patalpinti “Darbi

ninke” šitą svarbią žinutę: 
Kelios savaitės atgal sekreto
rius “Motinėlės” kun. M. P. 
rezignavo, ale įvykus Motinė
lės organizacijoj netikėtoms 
permainoms ty. mirus a. a. vi- 
ce-pirni. kup. M. Š. centro val
dyba Motinėlės sumažėjo, už
tai rezignaciją sekaętoriaus 
negaliu priimti ik metinio sei
mo. x-

Tie lapeliai bus dalinami vel
tui ir turės rastis kiekvieno 
lietuvio stuboj. Todėl ger
biamos kuopos lai pasistengia 
kogreičiausia pasiųst reikalavi
mą apskričio raštininkei' kiek 
kopijų tikitės išdalinti minėtų 
lapelių savo kolonijoj. Kuo
met gausit lapelius, tai turit 
pasistengti gerai paskleist juos 
tarpe lietuvių. Drauge su rei
kalavimais lai kuopų raštinin
kai prisiunčia savo valdybų 
antrašus ir skaitlių narių.

Prie to dar noriu padaryt 
konkurenciją tarp kuopų ir 
tarp narių. Kuri kuopa pa
didės skaitlium saVo narių di
džiausiu nuošimčiu pagal da
bartinį skaitlių ir pagal didu
mą kolonijos, tai kuopa gaus 
gražią dovaną. Taip-gi ir iš 
narių, kuris narys daugiausia 
prirašys narių, tas gaus gra
žią dovaną. Konkurencija tę
sis iki pirtnai dienai birželio 
1919 m. Dovanos bus suteik
tos sekančiame apskričio suva
žiavime. Vardan gerovės mū
sų brolių ir sesučių darbinin
kų, šiandien pradėkime darbą.

LDS. Conn. Apskričio Pirm. 
A. B. Jakštys.

šiais metais kodaugiausia ipla- 
tinti katalikiką spaudą, kaip 
tai: laikraščius ir knygas. Ir 
tokiu būdu mūsų LDS. kuopos 
nariai visi išreiškė, jog steng
sis pardavinėti knygutes ir už
prenumeruoti laikraštį ‘ ‘ Darbi
ninką.” Nutarta surengti pra
kalbas, užkviesti kalbėtoją ir 
salę parūpinti. Tuo pąsirū- 
pins J. J. Liudvinaitis.

Čia reikia pažymėti, kad mū
ši) kuopelė yra jaunutė. Bet 
kaip šitokioje kolonijoje lietu
vių visai-mažai, apie 50 šeimy
nų. O da iš tų yra visokių 
srovių ir partijėlių, taip kaip ir 
visur: krikščionys katalikai, 
laisvamaniai ir cieilikai. Bet 
katalikiškos organizacijos L. D. 
S. kuopa auga ir bujoja nežiū
rėdama nieko'. Tai tik vienas 
apgailestaujamas yra dalykas, 
kad čia neturim lietuvio dva
siško vadovo ir nei žymių vei
kėjų katalikų. Bet mes patys 
dėsime visas savo pastangas ir 
budinsime tuos, kurie yra at
šalę nuo krikščionybės ir lietu
vių gyvenimo.

F. Gutauskis, 
LDS. 73 kp. Fin. Rašt.

v*
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PHILADELPHIA, PA.
Sausio 14 d.Hurėjo metinį su

sirinkimą LDS. 13 kuopa. Tu
rėjo labai daug svarbių reika
lų. Buvo svarstyta ir apie 
korespondentą, kuris norėjo at
sisakyti.

Toliaus ėjo valdybos rinki
mas. Nebuvo leista nei nuo 
stalo pirmininkas, visi šaukia 
ir ploja delnais, kad tas pats. 
Tai-gi ir apsiėmė da ir toliaus 
tarnauti'. Ištikrųjų galim 
džiaugtis LDS. 13 kp. nariai 
tokį pirmininką turėdami. Jis

ANSONIA, CONN.
12 sausio 1919 buvo LDS. Ct. 

kuopų apskričio suvažiavimas. 
Prasidėjo 1 vai. po piet ir trau
kėsi iki 6 vai. vak. Suvažia
vime dalyvavo ir gerb. “Darbi
ninko” Administratorius A. F. 
Kneižis. t Apie nutarimus bus 
protokole, apie taf čia nerašy
siu. Po svarstymų buvo pa
rengtos prakalbos su pamargi- 
nimais. Vakarą atidarė Pet
ras Kanapeckas 6 :30 vai. vak. 
Buvo perstatyta mažų vaikučių 
bolių grojimas, kur vaikai ge
rai išsilavinę nustebino publi-

egali

finan-

SPECIJA1I8 LAIKRAŠTIS 
KOVAI PRIEŠ TIKYBĄ 

IR BAŽNYČIĄ.
Petrograde nesenai bolševi

kai pradėjo išleidinėti naują 
laikraštį vardu “Velnias.” Tas 
laikraštis Užsiima vienintėliai 
kovoti prieš tikybą ir Bažny
čią. Pirmame numeryje buvo 
straipsnis bolševikų - švietimo 
ministerio Lunača^skio- rašy
tas su patarimu, kad Petro
grade reikia uždaryti 50 bažny
čių. Bolševikų valdžia pro
jektuoja įstatymą, reikalaujan
tį mokėti speciales mokestis 
nuo tų, kurie eina į bažnyčias. 
Tikybos mokinimas mokyklose 
užginta.
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RUBLIUS
Rep.

50.00-
Zaunys.

A. Ba-

Lawrence, Mass.

*

pai pabrie- 
mūs dirba

pa- 
ad-

INDOMUS LAIŠKAS 
IŠ RUSIJOS.

o dabar nežinau kur. Jie 
kas' kitas praneškite šiuo

pinigų pa- 
pirmas pra- 
laikraščiuos, 

au kožnam ma
tyti lietuvių di-

Paieškas dviejų brolių Kazio ir Vin
co Boksinskių. Pirmiaus gyveną, Chi- 
cagoje, 
tįs ar 
resu:

Paieškau savo giminaitės Mari
jonos Ditkytės, Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Gelgaudiškiu parap., 
Pakalniškių kaimo. Ji atvyko j 
šią šalį 1910 m. ir apsistojo Brid- 
geport, Conn., o dabar tūlas laikas 
atgal girdėjau,gyvena apie Chi- 
go. Meldžiu jos pačios arba kitų 
praneti šiuo adresu:

Agota Sabuky,
195 P. O. Box, Staughton, Mass.

Paieškau pusbrolio Prano Bigaiols, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Viekšnių mie
sto. Aš turiu labai svarbų reikalų ir 
noriu sužinoti kur jis dabar randasi. 
Jis pats ar kas-kitas praneškite šiuo 
adresu:

ELZBIETA TUKAITĖ,
12 IVilton St., Hyde Park, Mass.

Vėliavos.ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
* vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 

dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
• kas tik organizaeijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 

(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystg yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančiu* draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą. . (f

M. A. NORKŪNAS,
" 16 Pleasant Str.

dėsime dar knygą 
dirbti vertės $1.00.

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, laiš
ku arba ypatiškai į

S' POCIUS,
24 I’orter St., Moutello, Mass.

REIKALINGAS pirmos rūšies ’ 
barbens. Geras užmokestis, daug 
dovanų už patarnavimą (tips) ir 
nuošimtis. Atsišaukite: 283 Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

A. DABROVALSKIS,
180 K Dimocks Land 
Criagnewk by Wishaw 

--------------- / 
HARRISON-KEARNEY, N; J.

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus puiką LDS. Kalendorią dykai. 
Taip-gi galite gauti visokią knygelią, 
maldaknygią “Pulkim ant kelią.” 
Kreipkitės pas,: »

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St., Kearoey, N. J.

Z

buvo žinomas, nes ženklo nebu
vo, per kur įeita. Durys be
są užrakvtos, kaip palikta.

Alkas.

iraliayičius ...50.00
Šimkienė .... 22.00

NEPRALEISKITE PROGOS!
Parsiduoda dveji namai su nustojamą apetito 

krautuve, sodu, daržu ir yišti- Saldainės Partola, kaip vi-

Perkame *ir parduodame
Lietuvių Prekybos Bendrovė

244 W. Broądway So. Boston, Nass.

Šiandien vakare.
Pirm gulsiant privalote su

valgyti 3 saldainius Partola, 
jeigu pilvas užnuodyto ir jūB 
jaučiate galvos skausmą, baltą 
liežuvį, užkietėjimą vidurių ir •• > • >

Kas girdėti lietuvių kolonijose. į
NeeMMMoooooeoMNooooooooooeNoooeooooooooooooą 

Petras Kerną
^.Joųas Sližas

ALBANY, N. Y.
Jau prasidėjo ir pas mus 

municijos išdirbinėjrmas dėl 
išgavimo laisvos Lietuvos ir 
atmušinėjimo Lietuvos priešų. 
Kaip iš laikraščių girdime, kad 
Lietuvai išgauti liuosybė rei
kia kapitalo. Tai Dr. J. Biel
skis buvo pakviestas su pra
kalbom ir atgaivintu Tautos 
Fondo skyrius, kuri jau nuo 

 

p. Šimučio prakalb/ buvo su
tvertas ir surink 
siųsta centran 
kalbas skambėi 

-o dabar ir 
lonu bus 
dvyrių geru^ darbus, gerus no

 

rus. Tik fame nelaimė, kad 

 

merą sutikimo tarp parapijonų
klebono^

Aukotojų vardai.
kas Stanislovas $50.00 
iškiš Karolis .... 50.00 

sius Matas.........50.00
50.00

5.00....... „JĮII 10-°°
Pranciška Rastauskienė 4.00 

Po $2.00; Juozas Selionis, 
Stasys Makauskas, Jonas Ra
kauskas.

Po $1.00: Ant. Barkauskas, 
Juozas Valaitis, Kaz. Ivanau
skas. K. Bernotąįte. '

✓ PATERSQN, N. J.
Pranešu ‘Darbininkui,” kad 

mūsų surinktų aukų T. F. ka
lėdinių dovanų yra $3.125.

Su pagarba-
. J. Sprainaitis,

83 sk. T. F. Pirm.

Dab 
Bern 
Rev./Szatkus .K F, 

 

Maliukevičius Mik. K. 25.00 

 

Marcinkevičius ePtr........ 25.00
-JSlynskas Antanas.........25.00

> Bernatavičius Petras .... .20.00
Pasausis Jurgis .............15.00
Urbonas Antanas M........ 10.00
Sniceris Kazys............... 10.00
Lavanavičius Pranas .... 10.00 
Budvydas Antanas.........10.00
Bernatavičius Ignas .... 10.00 
Danilevičienė Ona.........10.00
Ramanauskas Povilas.... 10.00 
evanavičius Juozas....., .10.00 
Aviža Povilas ................. 10.00
Aviža Antanas............... 10.00
Prekšis Antanas............. 10.00
Matulaitis Stasys .. .... 10.00 
Vildžiūnas Petras ..........10.00
Reinys A........................... 10.00
Aviža Julius............... '...10.00
V ai čiunas Stasys............. 10.00
Bernatavičius Antanas 10.00 
Urbonas Matas............... 10.00
Juodis Aleksandra.........10.00
Lipinskas Pranas...........10.00
Jakaitis Ap. ............... .10.00

Po $5.00: Jankauskas Juoz., 
Augustinaitis Vincas, Rusas 
Juozas, Jakaitis Kazys, Džikas 
Antanas, Masėnas Stasys, Se- 
beckas Ant., Petraitis Jonas, 
Juodėnis Kazys, Bekaitis Jo
nas, Ambrozas Juozas, ’ Ja
kaitis Kazys, Muštaitis Alek
sandra, Plaučiūnas Adolfas, 
Džikas Juozas, Riskis Jonas,

Martinaitis Ant. 3.00, Šaltis 
Antanas $3.00.

Po $1.00: Gaučis Boleslavas, 
Miropalskis Jonas, Ramanau
skas Aleksandra. Milkevičia 
Jurgis 50c.

Svkiu aukų surinkta yra 
$628.50. / .

MONTELLO, MASS.
Sausio 18 Liet. Tautiškame 

Name buvo labai puikus kon
certas ir balius. Šv. Roko pa
rapijos choras tą pramogą bu
vo parengęs. Dainavo choras 
po vadovystę Rapolo Juškos. 
Publikai labai patiko. Solistai 
buvo p-lė M. Raipaitė, R.~Juš- 
ka ir P. Juškaitis su V. Baka- 
nausku.

Buvo $2.50 auksu paskirta 
tam kas gražiausia lietuvišką 
polką pašoks. vTai p-lė M. Sa- 
kalauskiutė ir p. M. Čiunis bu
vo išskirti ir apturėjo tą dova
ną už lietuvišką polką. ✓Dar 
tokio baliaus nėra čia buvę, kad 
tiek žmonių būt buvę ir visi 
jauni ir seni užganėdinti. Sve
čių buvo iš New Britam, Ct., 
Scranton, Pa., AVorcester, Law- 
rence, So. Boston ir Tauton.

S. E. J.

WORCESTER, MASS.
Spaudos l^r-ja buvo suren

gus prakalbas saus. Ž3 d. Va
karą vedė J. P. Vaitkus. Pir
miausia p. Visminas paskambi
no ant pijano, pora mergaičių 
sudainavo ir taip-pat p. Vismi
nas pasakė trumpą prakalbą, 
išguldinėjo spaudos galybę. Sa
kė, kad visi turi tapti kata
likiškų laikraščių skaitytojai. 
Jo prakalba visiems patiko. 
Taip-pat kun. J. Čaplikas pa
sakė trumpą prakalbą išdėsty
damas spaudps pasekmes. Nu
rodė, kiek katalikiški laikra
ščiai nuveikė gero dėl tautos 
labo ir dar vis veikia. Prirodė 
kiek šlamštai stengėsi pakenkt 
visoms,pusėms. Visiems pa
tarė su šid savaite visus bedie
vių laikraščius paliaut skaity
ti ir niekam nebūt be gero ka
talikiško laikraščio. P. Vismi
nas paskambino pijanu, o jau
nasis choras sudainavo. Tup
iu i vakaras užsibaigė.

Kp. rašt. C. J. Senkus.

WATERBURY, CONN.

Sausio 5, Tautos Fondo 40 
skyrius surengė prakalbas ant 
Polis Theatro. Kalbėjo kun. 
J. Ambbtas, kun. V. Karkaus- 
kas ir J. J. Romanas. Auka
vusių vardai:
Kun. J. J. Valantiejus 100.00 
Jonas Cogis.............. ...100.00
Jonas Pocius................. 100.00
Klemenskas Gėrikas.... 100.00•
Liudvikas Misiūnas ... .50.00 
Vincas Lukminas........... 50.00
Antanas Girnius............. 50.00
Antanas Barkšas............. 50.00
Jonas Razakauskas... .50.00 
Stasys Bartašius............. 50.00
Jonas autila (pažadu)
Pranas Dulkė (pažadėjo) 50.00 
Stasys Norkus .. . . ...........50.00
Silvestras Zdanys (paž.) 50.00 
Magd. V. Rinkevičiūtė 50.00 
Magd. Vasiliutė......... . .50.00
Rožė Dangirdžiutė.........50.00
Ant. Rakauskas (paž.) 100.00 
Zigmas Karali^yičius 
Kata rina
Benedikta Adomaitienė 20.00 
Petras Ragaišis ............. 20.00
Antanas Bartašius .. t... 20.00 
Juozas Šarocka .........     20.00
Antanas Šimuoliunas... .20.00 
Leonas Rojalis,.................. 10.00
Ona Kankalienė......... . ..10.00
Barbora Pavilonienė ... .14.00 
Antanas Strazdas............10.00
Juozas Klimas....................10.00
Pranas Stonys .'..................10.00
Jurgis Juodsnukis ......10.00 
Pranciška Bakaitė.........150.00

nimas. Nors t
šių. Dauguma i
forte ir būvam visi krūvoj ka- 
zarmėse. Pamislykit kpks gy
venimas kazermėse, valgyt ko- __ ____________ _
žnas'sau verdam, brangumas ir l už $150. Vagis matyt

WATERBURY, CONN.
Sausio 20 d. po num. 89 Bank 

St tapo apvogta lietuviška šei
myna. Išnešė moteriškas dra
panas, žiedus ir $50, viso blė-

ROCKFORD, ILL.
Vargingi bolševikai.

Na ir mūsų kolonijos bolše
vikai atliko dideles ceremoni
jas, tai buvo kirkužės pašven
tinimas.. Jau išanksto buvo 
plakatai padirbta, visur, kur 
tik žmogus eisi, tai vis apgar
sinimas ir guli po kojų. Tai
gi buvo Aušr. Bromo bolševikų 
bažnyčios pašventinimas. Šven
tino ją nesenai buvęs barberis, 
o dabar pasidavęs kunigu 
Mikalausku. Žmonių buvo 
neperdaugiausia, apie 30, na 
pridėjus klapčiukus, vargoni
ninką ir zakristijoną, tai apie 
35. Na ir sulaukėm pamal
dų, išėjo bambizai na ir visi 
tarnai. Pirmiausia užgiedo
jo Oremus ir' nutilo, maniau 
gal užspringo, bet ne, ir vėl 
užgiedojo Oremus ir žiūriu, 
kad jau šventina; kad pila tai 
pila į sienas vandenį. Taip 
ir pasibaigė , tos ceremonijos. 
Taip-gi buvo pamokslas, sakė: 
“Mes atsiskyrėm nuo R. Ka- 
talikij dėlto, kad šv. Tėvas 
pasisakė esąs neklaidingas ir 
tokiu būdu būrelis lietuvių Ry
me pasistatė bažnytėlę ir mel
dėsi.” "

Visuomet niekdariai prieina 
liepto galo. Tai ir mūsų 
bambizas Mikalauskas prieis, 
daugumas žmonių* suprato ir 
grįžta prie senosios ir daugu
mas žada grįžti, taip ir turi 
būti.

CHESTER, PA.
Čia vienas bolševikas lietu

vis cicilikas ką tik nepasmaugė 
savo pačią o kitas norėjo mer
giną peiliu nudurti už tai, kad 
ji nepristojo su juo bolševikiš
kai gyventi. “Molodėy” Ches- 
terie bolševikai, nejuokais pra
deda sekti Maskolijos bolševi
kus.

■ 1 ■ —

NASHUA, N. H. ' ’

Sausio 3 d. išnyko iš čia bol
ševikas Jonas Akstinas, kaip 
čia, žmonės kalba. Pali
ko moterį su keturiais vaikais. 
Be to moteris nėščia. Nabagė 
palikta biednystėje,. nes už ke
turis mėnesius už kambarį ne
mokėta. Moteris davė žinią 
valdžiai.

Vietos socijaKstai nusiminę. 
Liko be vado. Vieni sako, kad 
jo reikia ieškoti Rusijoj, ki
ti sako, kad Afrikoj tarp bež
džionių. Spėja, kad jis arba 
į Rusijos rojų/bėgo, arba prie 
pusbrolių ir pusseserių bež
džionių Afrikoj.

" “ Bolševikas.

11-11-18. Arhangelsk. 
Gerbiama “Darbininko” 
Redakcija:—

Neužmirškit patalpint kelis 
žodžius nuo manęs lietuvio e- 
migranto, apleidusio 1917 m. 
Britaniją. Dabar bastomės 
po Rusiją. Pernai metą gana 
aiškiai žinot, kaip ir dėl ko 
mes lietuviai rusų pavaldiniai 
apleidom Britaniją, palikę sa
vo šeimynas Britanijoj ir iške
liavom 1917 m. spalio mėn. į 
nelaimingą pilną vargo ir ba
do Rosiją. Pribuvo tik viena 
partija mūs 1200. Ką mes-ma
tėm Rosi joj, kokį badą ir var
gą nešėm, tai sunku, sunku 
aprašyt. Reiktų didelio rašy
tojo mūs gyvenimą Rosijoj ap
rašyt. Jūs žinote pabėgėliui iš 
Lietuvos da taip nebūtų baisu, 
ba jis jau gal ir Lietuvoj vargo 
ir karės baisenybes matęs, o 
mums' žinot iš Britanijos, tai 
jau geriau užtylėt.

1917 m. spalio mėnesį, išli
pus mums ant kranto Arlian- 
gelske jau mūs buvo manymas 
grįšt atgal. Pereitą žiemą vi
są perbuvom Siberijos mieste 
Omsk, nieko neveikėm, tik ka
zermėse civiliuose rūbuose sė
dėdami reikalavom grįšt atgal 
ir šiaip taip išsireikalavom iš 
Omsko nors į Arhangelską. 
Gegužio mėnesy 1918 m. pri- 
buvom, o ^Archangelske kito
kio mums tikslo nebuvo kaip 
grįšt į Britaniją pas šeimynas. 
Britanijai mūs nepriimant, 
pradėjom reikalaut į Ameriką. 
Amerikoniškas konsulia ir vie
ną ir kitą telegramą siuntė. 
Gauta atsakymas, kad priima. 
Ačiū ir jums, nes kiek užtė
mi jom rus škuose laikraščiuo
se, kad lietuviškų draugijų 
mus įvažiavimui į Ameriką ir
gi buvo pasidarbuota. .Bet an
glai ir amerikonai išvijo iš_Ar- 
changdlsko bolševikus. Jau 
buvo dėl mūs ir fotografijos 
dėl dokumentų nutraukta, jau 
gal būtume tuoj ir iškeliavę.. 
Galų-gale ir vėl neišleidžia — 
perjaun', reiškia reik kariaut. 
Jau dabar dalykams matant 
iki karės pabaigai varg ai iš- 
trūksim iš nelaimingos Rosi- 
jos. Rodos, kadi gautume iš
trūkt iš Rusijos, tai vėjui už
pūtus .nuo to krašto, tai jis 
smirdėtų. Dabar karei besi
baigiant, nežinia ar Britanija 
ir karei pasibaigus gal mus 
atgalios sugrįšt neleis. Reiktų 
tąsyk da sykį reikalaut į Ame
riką, kad kaip nors gavus da- 
sigaut

Dabar mūs lietuvių emigran-

maistas toks: Po lainu arba 
kartočka duona, 1 svaras ant 
dienos. Tai tik darbininkams, 
moterims '3 kvoteriai svaro 
duonos ant dienos, • vaikams 
pusė svaro, duona po lainu 90 
kp. už svarą. Gauni ir iš pa
šalių nusipirkt kokį svarą, ale 
10 rub. už svarą, žuvis arba 
treška 12 svarų ant mėnesio. 
Po lainu cukraus 1 svaras ant 
mėnesio 3 rub. už svarą, be lai- 
no cukraus svaras 40 rub. Bul
vės visai be laino 3 rub. iki 3 
rubl. 50 k. svaras. Mėsa ark
linė 4 rub. svaras; mėsa jautie
na 10-12 rub. sv.; kilbasas ark
linis 9 rub., o jautinis 12 rub. 
Rūkymo rusko nėr, angelskų 
cigaretų 1 cigaretas 1 rub., ko
pūsto galva 4 iki 5rub. morkų 
svaras 3 rub. O uždarbis 15 
rub. ant dienos už 8 vai. Tai 
dabar kožnas (Cenzūros išnai
kinta 8 eilutės).

Atsiųskit kokį 1-2 numerius 
“Darbininko.” Daug nei ne- 
siųskit, lųažu ir mes patys ga
lim kur kitą syk ištrūkt iš be- 
tvarkios Rosi jos. Dabar mus 
Archangelskas kaip koks Ško
tijos arba Amerikos miestas: 
daug’ausia sutiki, tai anglus, 
tai amerikonus kareivius ir da 
vis daug šviežių atveža, o vis 
tai ant bolševikų sprando. (8 
eilutės išbrauktos cenzūros). ' 

Pusbadis, visada valgyt no
ri ir nori ir nėr kas. Kad ki
tąsyk ir būt kas, neįperki. Da
bar nors ne taip rūpi, pradėjom 
nuo savo moterų gaut laiškus 
ir laukiam diena už dienos, 
kad tik greičiau karė būt už
baigta, greičiau mes gautume 
’š čia ištrūkt.

Dykehead gyventojas.

KAIP SIŲSTI LAIŠKUS
, LIETUVON.

Išgavome žinių iš S. V. Statė 
Departamento sausio 11, 1919 
ir nuo American Red Cross 
sausio 16,1919 kaip galima su
sinešti su žmonėmis gyvenan
čiais Lietuvoje. Tas žinias per
duodame “-Darbininko” skai
tytojams.

Laiškus į Lietuvą galima sių
sti sekančiu būdu:

1. Surašyk aiškiai savo ad
resą ir adresą to kuriam nori 
siųsti laišką

2. Trumpai angliškai para
šyk laišką ir po juo pats pasi
rašyk.

3. (Jauk nuo S. V. piliečicBye- 
komendaciją ant rašto.

4. Nunešk laišką ir rekomen
daciją į vietinį Raudonojo Kry
žiaus ofisą.

Raudonojo Kryžiaus ofisai 
randasi kiekviename mieste; 
Tenai jie Tamstos laišką perra
šys, po juo pasirašysi’ir jie tą 
laišką pasiųs Lietuvon.

Pinigų dabar jokiu įradu ne
galima į Lietuvą siųsti.

Laiške negalima nieko minė
ti apie pinigus.

Už siuntimą laiško nieko ne
reikia mokėti.

Jei norėtum kad mes angliš
kai atspausdintume laišką ir 
rekomendaciją, tai parašęs lai
šką ir savo adresą ir adresą to 
kuriam nori siųsti laišką, pri
siųskite nfiims, o mes atspaus
dinę tuojau grąžinsime ir galė
site tada su juomi nueiti į Rau
donojo Kryžiaus ofisą

Už savo darbą mes užmokes
čio nereikalaujame. Ofiso lė
šas padengiame iš aukų.

Su augšta pagarba,
Lietuvių Prekybos B-vė, 

244 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Paieškojimai ir 
' Reikalavimai.
Už vieną sykį............ 50c.
” tris sykius.......... $1.90

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

ninkais; mieste, tarpe .dviejų li
nijų karų, arti gelžkelio stoties. 
Grosernės biznis išdirbta per 7 

, metus. Kreipkitės prie:
J. P.,

24 Broadt St., Mostelio, Mass.

JEIGU NEMOKI RĄŽYTI
arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuoja- 
mą mašinėlę (Typwriter).

•Karė pasibaigė ir 
atsidarys keliai J 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug įvairią 
laišką ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengviaus perskaity
ti drukuotą.

Tokios mašinėlės 
pirmiaus parsiduo- 
davo po $70.00, o 
dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę pri- 
su nurodymais kaip

- PARSIDUODA pigiai auto
mobilius. Informacijų delei 
kreipkitės į “Darb.” Adminis
traciją, 244 B’way7 S. Boston.
x ___________ .

ATSKAITA 1918 METŲ 
Šv. Jurgio Draugystės, 

Brighton, Mass.
Draugijos Turtas; Brighton 

(Five Cent) banke $1.175.26; 
Bostono' (Five Cent) Bapke 
$500.00; Liberty Bonds $500.00; 
Cambridge ’o Banke $366.39; 
Brightono Kooperacijos šėras 
$15.00; pas kasieriij ant rankų 
$215.16. Visas turtas $2771.81.

Peržiūrėtojai: A. Baužinskaę, 
S. Kudarauskas, F. Valantiems, 
P. Zablackas, B. Jauskas — 
pirm., V. Jonušas — vice-pirm., 
V. Belikevičius — fin. rašt., J. 
Dirsa—kasierius.

Valdyba 1919 m.: Pirminin
kas — B. Ajauskas, vice-pirm.
— Baltušaitis, prot. rašt. — J. 
Malukas, fin. rašt. — V. Beli
kevičius, kasierius — J. Dirsa, 
maršalka — V. Širka, Trustis- 
fai — A. Baužinskas, K. An
drijauskas, P. Zablackas, J. 
Motuzas, F. Valantinas, S. Ku
darauskas.

Draugijos Adresas: šv. Jur
gio Draugija. 36 Lincoln St., 
Brighton,/ Mass.

Mėnesiniai susirinkimai atsi- 
būna kiekvieno mėnesio ketvir
tą pėtnyčią 7:30 vai. vakare.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPLNĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester 6973-W. 

VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Boston, Mass. 

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas, 
228 D St.,-So. Bostop, Mass.

•II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė, 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 AVinfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno.mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 

.Salėje, So. Boston, Mass.. Sekan
tis susirinkimas bus 16 Vasario, 
3:30 vai. po pietų.

sienas žinoma teisingai ir grei
tai (per naktį) išvalo užnuody
tą piįvą ir kraūją. Suvalgy
kite 3 saldainius pirm gulsiant, 
o ant rytojaus atsikelsite švie
žiu atnaujintu žmogumi. Par- 
tola išvalo organizmą nuo 
kenksmingų elementų prašalin
dama galvos skausmą ir šutei; 
kia gerą sveiką apetitą ir no
rą prie darbo.

Partola žinoma visame pa
saulyje. Ji buvo apdovanota 
už savo ypatingą pasižymėjimą 
auksiniais bedaliais ant 6 Pa
saulinių Parodų Londone, Pa
ryžiuje, Ženeve, Neapolyje, Mi
lane ir Barcelione.

Partolą privalote, turėti vi
suomet po ranka ant gatavo ir 
todel-gi ją reikia gauti dabar 
tuojaus — be atidėliojimo.

Kiekviename name turi būti 
Partola.

Saldainės Partola skanios 
valgiui ir geros vyrams, mote
rims ir vaikams.

Jos supakuojamos į skrynu
tes ir kainuoja 1 doleris. No
rintiems gauti ant sykio 6 skry
nutes. mes išsiunčiame jas tik 
už 5 dolerius.

Mes turime daugybę laiškų 
iš visų šalių ir kolonijų, kuriuo
se naudotojai giria ir ačiuoja 
už nepaprastą pasižymėjimą 
atnešančią tiek daug žmogiškos 
naudos.

Gaukite ir Jūs, o kuomet per- 
sitikrinsite,gerai, papasakokite 
savo kaimynams.

Užsakymą* su pinigais adre
suokite taip Apteka Partosa, 
160 — 2-nd Avenue, Dept. L. 3, 
New York. (130)

Sulaikyk “FLU”
Apsaugok nuo bakterijų su 

Mintol Vapocream. Laike E- 
pldemijos Londone 1891 me
tais Menthol ir Eucalyptus 
aliejus pasirodė kaipo pasek- 
mingiausi vaistai. Mintol y- 
ra mostis turinti savyje Men
thol ir Aliejų Eucalyptus,. 
kartu su kitais apsaugojan- 
čiais ir gydanč ais aliejais 
kurie neleidžia bakterijoms 
platintis

Draugijos Tėmykit!

HOMSTEAD PA.
A. L. R. K. M. S. 34 kuopos 

buvo sausio 5 d. susirinkimas. 
Buvo išrinkta nauja valdyta. 
Pirm. — P. Medonienė, pagelb. 

1/aoar mus 1-etuvių emigrau-|_ g. Vaičiulienė, rašt. — M. 
tų iš Britanijos^ yra , Archan- Tumasonienė, pagelb. — A. O- 

naitienė, kasierka — Pockevi- 
čienė, kasos globėjos 
kaskienė, — M. Girdauskienė, 

1 maršalka — R. Kunigauskienė.
K. Varanauskienė.

gelske viršaus 200, o kiti išsis
kirstę po plačiąją betvarkės 
piliią Bosiją. Mūs čia pavasa
rį gegužės mėnesį buvo 500.

0 koks mūs dabar čia gyve- _ 
r ■

Boston, Mass.. Spalis, 1918. Dakta
rai čionai atrado pasektuingiausi būdą 
kovoti su Ispaniška Influenza, tai-yra 
šiltas skaras dėti ant krutinės ir kaklo 
ir tarpe pečią ir laikyti jas uždėtas per 
5 arba 10 minučių. Tada užtrink roos- 
t‘ kurioje randasi panašus vaistai, ku
rie yra sudėti j Mintol Vapocream. 
Apdengt tas dalis kūno su karštoms 
bet sausoms skaromis ir laikyk jas 
liuosai pridėjęs ant krutinės kilu zaršš 
išeinantis butą galima ‘traukti per no
sį į plaučius ir tada gydanti aliejai 
prisidėtų prie palengvinimo sergančio 
greitesniu laiku ir prie išgydymo ligo
tų mėsų nosyje ir gerklėje. Darbas 
tos mosties yj» apsaugoti nosį ir kru- . 
tinę nuo bakterijų kad bakterijos ne
galėtų ten varyti savo prakeiktą dar
bą. Patrink truputį Minto! ant liežu
vio nugaros ir tas daug pagelbės.

Speciali* Patėmijimas — Mintol Va
pocream kuris yra taip plačiai varto
jamas ir rekomenduotas gydytoją U 
aptiekorią po visą Ameriką, yra gy
duolė nepaprasto gerumo Ir joje yra 
Mentbol, Komparo, Kucalyptus ir kiti 
gydanti aliejai, kuriuos daktarai vi
sur vartoja dėl užsidegimo ir užsikim
šimo visokios rūšies. Priežastis dėl ku
rio tiek daug šios gyduolės buvo išpar
duota yra tame, kad jinai turi nepa
prastas spėkas dėl gydymo. Ji turi sa
vyje visus vaistu^, kurie buvo varto
jami, su gera pasekme prieš Influenzą 
Angli>je ir Ispanijoje kur pirmiausiai 
ta epidemija atsirado. Ji yra geriausia 
apsauga vaiką ir suaugusių gerklių 
nuo bakteriją. Laikyk puodelį Mintol 
savo namuose. Ji yra taip-pat relka- 
lisga tavo namuose kaip apdrauda ant 
tavo namą. Mažas puodelis nėra bran
gus Ir jį galima gauti pas kiekvieną 
aptiekęrlą.

ORTH AMERI-
AN CLUE CO.
Viena iš didžiausią ir drūčiau- < 

šių kjsurance kompanijų Suv. ' ' 
Valstijose. Po supervlzija 47 vai- Z 
stijos departmentu. Moka po- • 
smedtlnę. ligos ir nelaimės best- 2 
fltą $10 į metus, laike ligos gauni Z 
$25 | savaitę. Delel platesnių in- ® 
formaciją kreipkitės:

J. B. JUŽKEVICIUS, |
454 Broadway,

So. Boston, Mass.|



Vietines žinios PIRMO

Valdyba.
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Pan-American

Nedėlioję, sausio 26 d. nuo 4 
vai? po pietį} buvo Šv. Petro 
lietuvii} parapijos fėrai. Gana 
daug žmonii} aplankė juos.

Ofiso valandos
9-1 1 RYTE
2-4 PO PIETŲ
6-8 VAKARE

šis didis Gramafonas yra padary
tas iš puikaus ąžuolinio arba mahogo- 
ny medžio.

Jis yra 36 colių augščio, 16% colių 
gilumo, ir 16% colių platumo. Visos 
metalinės dalis yra gražiai nikeliuo
tos ir j| galima užsukti grojant

šis Gramafonas grojina visus rekor
dus, tai yra Victor, Columbla, Patbe. 
Edison ir tt.

So. Bostone organizuojasi 
naujas mergini} Kliubas. Pla
čiau apie jį parašys jos pačios.

Ker.

Nedėlioję, sausio 25 d. Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje susi
rinko gana daug žmonių, per 
abiejas mišias šv., So*. Bostonie
čiai sužinojo apiepaskirimę 
naujo klebono gerb. kun. K.

DR. W. T. REILLY
469 Br»a4way,So. Boston,Masj

PR1B DORCHESTER 8T.1

LIETUVIŲ JAUNIMO 
SUSIRINKIMAS.

Lietuvos laisvės klausimas 
reikalauja Amerikos jaunimo 
paramos ir pastangų. Tėvynė 
mus viltis šaukia*} bendrų dar
bų. Momentas yra ant tiek 
svarbus, kad mes jaunimas tuo- 
jaus turime savo jėgas sukon
centruoti ir padėti' Lietuvai.

Kad plačiau apkalbėjus kaip 
mes privalome Lietuvai pagel
bėti, šaukiamas vietos lietuvių 
jaunimo susirinkimas, o ypač 
kviečiama atsilankyti' visi lie
tuviai kareiviai tarnavusieji S. 
V. kariuomenėje.

Susirinkimas įvyks Pobažny- 
tinėje svetainėje ant 5-th St., 
So. Bostone, seredos vakare 
sausio 29, 1919.

Lieut. J. J. Roman. 
Kareiv. J. E. Karosas.

REIKALINGI AGENTAI 
reinkotų parJlavimui. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės 
prie: S

So. Boston RAįncoat Co., 
454 Broadway,\

Seredoje, sausio 29 d. bus re
peticija šv. Petro Bažnytinio 
Choro. Pradžia 8 vai. Visi 
nariai būtinai ateikite, nes rei
kia prisirengti prie rengiamųjų 
koncertų Brightone, Cambrid- 
giuje etc.

Urbonavyčiaus džiaugiasi juo- 
mi. — _

Per sumų puikiai sugiedojo 
“O salutaris” p-lės A. Narin- 
kevičiutė ir St Motiejūnaitė.

Susirinkimas. LDS. 1 kp. me
tinis susirinkimas buvo sausio 
26 d. 1 vai. po pietų Bažnytinėj 
svetainėj. Atidarė mitingų pir
mininkas J. Glineckis. Perskai
čius protokolų, užėmė^vietas 
nauja valdyba—vice-pirm. A. 
Naudžiūnas, prot. rašt. Zig. 
Klapatauskas. Užėmus vie
tas naujai valdybai, paaiškino 
pirmininkas J. Glineckis, pri
žadėdamas pasidarbuoti dėl L. 
D. S. šiais metais daugiau ne
gu pereitais metais. Buvo daug 
naudingi) nutarimų dėl patai
symo organizacijos. Nutarta 
dalyvauti 16 d. vasario Apskri
čio suvažiavime Monteloj. Iš
rinkti delegatai. Pateko — J. 
Glineckis, A. Kneižis, p-lė M. 
Žukauskaitė, A. Navikas. J. 
Petrauskas, p-le M. Kilmoniu- 
tė, J. Merkelionis, p-lė V. Var- 
žinskaitė, Zig. Klapatauskas, 
P. Petrauskas.

Po to buvo’ užsiminta apie 
naujo klebono gerb. kun. K. 
Urbonavičiaus perkėlimų į mū
sų parapijų. Priimta šitokia 
apsidžiaugimo rezoliucija:

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos G >do visokia* Hsas
1-8 P. M. 1-t P. M. Priskiria Akinta*.

419 Boylston St Boston, Mus.
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Bei! Phone Dickinson 3995 M.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedeKomi* iki 4 no pietų.

Baisios Skerdynes ir 
Pogromai Lenkijoje.

Pogromai ir baisios skerdynes yra įvedamos Lenkijoje, tūkstančiai, ne
kaltų, neapsiginklavusių Žydų yra nužudyta ir tie Pogromai bus baisesni, 
jei Talkininkai nepavelįs Vokiečių kariuomenei nuginkluoti lenkus. Tokie pra
lošimai yra platinami per visas Vokiškas-Žydiškas laikraščių agentūras.

Lenku, valdyba viešai užsigynė, kad jie įsteigė bent kokius Pogromus, 
ir Talkininkai patįs, ištyrinėję dalykų pasakė tų patį.

Bet ir po tų ofieiališkų paaiškinimų Lenkų valdžios ir Talkininkų, spau
da kuri yra Vokiečių ir žydų rankose dar vis nepaliaujj platinusi žinias a- 
pie Pogromus Lenkijoje.

Ištikrųjų buvo Pogromas Lenkijoje, baisus pogromas, kuris tęsėsi, ne 
vienų dienų, ir ne vienų metų, bet kuris tęsėsi per 700 metų ir šis Pogro
mas buvo įsteigtas žydų ir Vokiečių prieš Lenkus ir kitas Slavų tautas.

Tautos Vakarinės Europos pamatė žydus, ir pažino juos jau 10-tame šimt
metyje ir už jų suktybes ir nešvarius darbūs pradėjo juos tinkamai bausti 
išvarinėdami juos iš savo žemės, kad apsigynus nuo jų suktybių.

Minios Žydų atkeliavo į Lenkijų ir čionai gavę Pilietystės Teises, 12-tame 
ir 13-tame amžiuje tuojaus paėmė J savo rankas visų šalies pramonę, pre
kybų ir bankas. "

Jie neįsteigė didelių komercijų ij pramonę, bet tiktai įsteigė Skarmalų 
krautuves ir per 700 metų pagavo Lenkus į savo nagus ir su Vokiečių pa- 
gelba atėmė nuo jų Valstybines teises.

Visokia slapta politika ir melagystės buvo platinamos Lenkų tarpe ir 
nesutikimams įvykus jie laikė Lenkus priespaudoje kartu su kitomis Sla
viškomis Tautomis. z

Laike šios paskutinės karės jie supirko žemes beveik už niekų pakol 
Austrų parlamentas jiems neužgynė tų daryti, 1915 metais. Jie taip-gi no
rėjo visų šalies maistų užgriebti ir jie tų darė pakol dabartinė valdžia jų 
vadus nesukimšo į kalėjimus.

Apie šitų Pogromų pasaulio laikraščiai tylėjo ir nei žodžio neprisimi
nė apie tų baisių skriaudų ir žmogžudystę.

Ir kodėl tie baisus prasižengimai nebuvo paskelbti, kurie per tiek me
tų vedami prieš lenkus ir kitas Slavų Tautas o dabar tiek daug apie Po
gromus lenki joje yra rašoma? Todėl kad žydai per savo suktybes pramo- 
nijoje susikrovė didžius turtus ir su jais valdo pasaulio beveik visų spaudus 
ir laikraščių agentūras bendrai su Vokiečiais.

Žydai dabar pamatė, kad Lenkai ir kitos Slavų tautos pradeda ntidary- 
ti akis ir pamAtyti savo baisiausius priešus pakėlė didį riksmų, darydami tų, 
jie nori pagauti pasaulio simpatijų ir tuomi išvengti bausmės, kurios jie 
užsitarnavo per savo neišpaaskytai baisias suktybes.

Taip, yra pogromai Lenkijoje, — bet tie pogromai yra žydų ir Vokie
čių įsteigti prieš lenkus ir kitas Slovokų tautas o ne Lenkų prieš žydus.

Jei šios tautos atgaus vėl į savo rankas pramonę, prekybų it; bankas, 
jos vėl galės pastoti garbingomis tautomis, o jei ne, nėr joms išgany
mo.

Taigi pirkdami kų nors, visados atminkite iitą principą PIRKITE KUO 
SAVŲJŲ ir tuomi pat laifcu patėmyk kokį tavorų gauni už nustatytų pre
ke- 7 ‘
- Sulygink musų kainas su kitų.

Dėl pavyzdžio pažiūrėk į šį Didį Gramafonų.
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