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PROKLEMACUA PROHI- 
BICIJOS REIKALE.

Yra spėjama, jog Suv. Vals
tiją valdžia ūmu laiku išleis 
proklemaciją kaslink įvedimo 
prohibicijos šioje šalyje. Bū
sią. nustatyta, kad girtas biz
nis turi sustoti už metų, o pro- 
klemaeija būsianti su data sau
sio 16,1919. Todėl girtas biz
nis sustotų sausio 16, 1920.

SIBERUOJ SAVO ATLIKO.
Japonijos premieras ir už

sienio reikalų ministeris ap
reiškė, jog jos darbas Siberi- 
joj atliktas. Valdžia pasky
rė pinigų demobilizacijai Sibe- 
rijos armijos.

ŽYDAI UŽTRAUKIA PA
SKOLĄ.

Žydų valdžia Palestinoj už
traukia paskolą. Bondsai bū-

vaitėj ir tik 8 nuoš. gauųa virš 
$20 savaitėj. Krautuvėse pu
sė darbininkių gauna po ma
žiau, kaip po $12 ir 8 nuoš. po 
$20 ir po daugiau.

BROOKLYN, N. Y. 
Streikas.

Tarptautinės Molderių Uni

YLAKIAI, 
Sedos apskr. 

Blaivybės reikalai.
Rūgs. 1 d. buvo blaivybės 

draugijos susirinkimas. Susi
rinkimo pirmininku išrinko 
kun. T. B. o sekretorium — J. 
Ger. Susirinkime dalyvavo 138 
žmonės. Nutarta padidinti na- 
rto-naokestis Ugi 50 kap,.,JPas- 
kui ėjo valdybos rinkimai. 
Vieni norėjo rinkti atviru, ki
ti — slaptu balsavimu, iš anks
to nurodžius kandidatus o dar
— kiti slaptu tiesiu balsav 
be išstatytų kandidatų.

Po didelių ginčų rinko slap
tu, tiesiu balsavimu, be kandi
datų. Į valdybą, išrinko: kun. 
T. Bar. pirmininku, D. Šepotą
— vice pirmininku, M. Valan- 

kasininku, J. Geruls-
sekretorium, dar liko iš

karo metu išgriautoji mokyk 
la; buvo nutarta 
tas darbas pavesta tam išrink
tai komisijai. Kalbėta buvo 
taipogi, kad reikalinga turėti 
daugiau mokyklų ' Pakruo- 
jaus apylinkėje. Taip pat bu
vo tartasi apie mokyklų kūri
mą kaimuose. Kiek žinoma, 
Mažeikonii) ir Šukionių kaimai 
jau bus įteikę tuo reikalu val
džiai prašymą. Pagaliau bu
vo iškeltas klausimas dėl javų 
brangumo ir išreikšta pagei
davimas neimti rugių pūrui 
daugiau per 25 rublius!

Žemdirbystės Departmentas 
mano palaikyti savo organiza
ciją, kuri rūpinos ūkių darbi
ninkais per 1918 metus. Jų 
-reikiant, stengsis išnaudoti 
kiekvieną šaltinį, vyrus, mote
ris, mergaites iš miesto, . ir 
kitas panašias organizacijas.

Tečiau departmentas steng
sis, kad ūkių darbininkai tu
rėti) nuolatinį darbą. Yra ma
noma, jog vienas svarbausių 
reikalų ant milijonų Amerikos 
ūkių, tai kad darbininkai bū
tų laikomi visus metus su ge
romis gyvenimo sąlygomis ir su 
gera alga. -

Daug kareivių ir vyrų, pali
kusių ūkės ar išėjusių į karės 
reikmenų darbus (o skaitmens 
rodo, jog karės reikmenų dar-

Žemdirbystės departmentas- 
apskaitliavo, jog 1918 m. rude- 

. nį žieminiais kviečiais apsė-

TURĖJO ATVYKTI PANE- 
DĖLYJE.

Garlaivis La Lorraine turė
jo atplaukti iš Euroops New 
Yorkan pereitą panedėlį. Su 
tuo garlaiviu grįžo adv. B. Ma- 
stauskas, lietuvių delegatas 
Europon.

DAUG DARBININKŲ REI
KĖS ANT ŪKIŲ.

Jei taikos tarybos ir užsi
baigtų prieš pintį, ūkės darbi
ninkų klausimas 1919 m. dar. 
skirsis prieš karės laikų padė
jimas. Tai-gi Suv. Valstijų 
Žemdirbystės Departmentas 
rengias prie darbo sutikti šį ti
kiu darbininkų klausimų.

Departmento viršininkai spė
ja, jog ūkių darbininkų klausi
mas 1919 m. bus taip svarbus, 
kaip ir 1918 m. Didelė dalis 
mūsų armijos gali pasilikti Eu
ropoje per visus metus.

Kų reiškia kviečią laukai.

čauski-
ki 
rinkta į valdybą Ur. Juodkai- 
tė. Į revizios komisiją išrinko 
J. Gailių, T. Vitkų, A. Šeputį. 
Kai-kurie išrodinėjo, kaip rei
kia kovoti su degtinės gamini
mu ir kortų lošimu.

Rugsėjo 8 d. prasidėjo Yla
kiuose kursai sdaugusiems. 
Mokinių susirašę koks 100.

tai 4 Boston Organas Am. Lietuvių

UŽDARO DURIS ATEI- 
VYSTEI.

Atstovų rūmo imigracijos ko 
mitetas užgyrė bilių, kuriuo 
būtų neleidžiama ateivių per 
keturis metus po įvvk ninK 
taikos. Sulyg dabartinio bi- 
liaus svetimtautis galėtų pars - 
traukti pačią ir-vaikus iki 18 
metų amžiaus į šią šalį. Keliau
ninkai ir-gi būti) įleidžiam’.

PARKUOJU S. 
Draugijų reikalai.

Čia 18 rugpjūčio įvyko vi
suotinas parapijos susirinki
mas, kuris svarstė, kaip reikia 
pavargėliai šelpti. Visų vie
nu balsu buvo pripažinta, jog 
reikalinga teikti pašalpa tiems, 
kurie savo rankų darbu ne- 

jįstengia senatvėje pelnytis 
duonos kąsnio, taip-pat ji rei
kalinga ir pavargėlių vaikams, 
kurie bado kankinami privers
ti kasdien elgetauti. Pašalpų 
reikaalms sutvarkyti susirinki
mas nutarė įkurti Pakruojuje 
pašalpos draugiją ir jos vardu 
steigti miestelyje pavargėliams 
Valgyklą ir prieglaudą, kur 
bus išduodama pavargėliams 
pietūs, o vaikai, prižiūrimi1, 
dieną galės rasti prieglaudą ir 
maistą. Toms įstaigoms lai
kyti parapijonys apsiėmė su
dėti aukn pinigais ir maisto da
lykais.

Po to

Valtūnų sodžius gana dide
lis,—jame gyvena daugiau per 
60 šeimynų. Laukų visa kokie 
23 valakai: Koksai 100 priau
gančio jaunimo reikalingi mok
slo. O mokyklos nėra. Tei
sybė, mokyklos namaą čia jau, 
už varsto, Žemaitkiemyje yra, 
bet niekas nesirūpina parsi
kviesti mokytojo. Tur būt ir 
čia. reikalingi vadai. Taip, 
žmonės be vadų nerandą kelio 
ir landžioja patamsiais. Viso
kių vagiliavimų, ..suktybių ir 
šiaip juodųjų darbų apie Val- 
tūnus, kiek tik nori. Vagia 
arklius, drabužins, batus...

Sveikatos atžvilgiu Valtūnų 
sodžius taip pat apsileidęs, — 
jame nėra nė vienos pirties. 
Pavasarį buvo įsivyravusi šil
tinė, , o dabar pradeda siausti 
kruvinoji. -Lig šiolei tik vie
nas ligonis mirė, bet daug te
beserga. Buvo čia suruošta 
paskaita apie limpamąsias li
gas, bet maža kas buvo atė
jęs jų klausyti.

Begrįžtant tremtiniams iš 
Rusijos, pradėjo pamažu ir 
laikraščiai rodytis. Jau atei
na į Valtūnus “Darbo Balso” 
— 2 ekz. ir “Vienybės” — 5 

ikimas dar svar- ekz. * a
kaip atstatyti į. (“Darbo Balsas”)

daugiau naudos atnešti namie. 
Bet vargšui rankpelniui ku
riam ne taip lengva plusta į 
kišenes rublinės, gaila jos taip 
jau mėtyti. Taigi dažniausiai 
jis laukia, kol bus apmalti tie, 
kurie moka po 2 rubliu. Te
čiau nekartą apsirinka, nes 
prisieina laukti arba gaišuoti 
2, 3, 4 dienos, o kartais ir vi
sa savaitė. Tuo metu darbi
ninkas daug daugiau būtų ga
lėjęs pelnyti. Malūnininkas 
nežiūri to, kas gali mokėti ir 
kas ne: jam tik rūpi kuodau- 
giausiai pinigų susikrauti ir 
jei paklausia kas, kodėl nema
lama, kaip ankščiau, t.y. ne
žiūrima tvarkos, nekviečiami 
iš eilės tie, kurie pirma atve
žę, tai jis įtūžęs, keikdamas ir 
piktžodžiaudamas, pasiūlo var
gšui kuogreičiausiai keliauti 
namo su visu maliniu, pridėda
mas: “Daugiau kad akimis 
nebematyčiau!” Daug dar pei
ktinų įpročių, apsieinant jam 
su žmonėm’.s lieka nepastebė
ta, bet mūsų žmonės tai gerai 
žino.

Vieni rūpinasi savo ir kito 
gyvasties laikymu šiuo sunkiu 
karo metu, o -kitiems mat rūpi 
tuo tarpu daugiausiai pasinau- 
duoti, sukrauti turto.

Tai vis mūsų broliška meilė.

VOKIEČIAI PRIEŠ RUSI
JOS BOLŠEVIKUS.

Beninas, sausio 28. — Bolše
vikų jėgos, einančios ant Lie- 
pojaus, prie Baltikos jūrės 
Kurše, tapo sulaikytos vokie
čių liuosnorių, kurių nors ma
žiau buvo, bet privertė bolše
vikų jėgas trauktis atgal per 
Vindavą. Taip skelbiama te
legramoj laikraščiui Zeitung 
am Mittag. Sakoma, būk bol
ševikai panešę didelius nuosto
lius.

Laike terorizavimo ’ Estoni- 
jos bolševikai, kaip praneša
ma Dorpate ir Wesenberge-nu
žudė 600 žmonių. Vokiečių 
komisijonierius Lietuvoj, šian
die iš ten atvykęs sako, jog 
Kaunas bolševikų dar nepaim
tas, bet jie yra už 25 mylių 
n*uo Kauno. Linija ginama 
vokiečių liuosnorių ir bolševi
kai, sakoma, laukia paliepi-

AKRON, ORIO. 
Trūksta darbininkų.

Proga bizniams.
Iš kaikurių kolonijų girdčia- 

si, kad darbai susilpnėjo ir ne- 
kuriuos iš darbų paleidžia. Mū
sų mieste daugiausia roberio iš- 
dirbystės, yra kiek ir geležų 
nių. Bet darbai eina gerai ir 
darbą galima gauti kuomet tik 
norima. Trūksta darbininkų. 
Uždarbiai geri, pragyvenimas 
toks kaip ir kitur. Yra lietu
vių nemaža koolnija, bet biz
nierių nėra jokių. Čia darytų 
gerą biznį lietuvis bučeris, 
duonkepis, kriaučius, šiaučius, 
daktaras, aptiekorius ir tt. Jei 
kas kur skurstat neturit darbo, 
arba norėtumėt biznį užsidėti, 
tai važiuokite Akronan. Pa
duodu ir antrašą, reikale galit 
kreiptis ant šio antrašo: J. B., jos skyrius No. 22 išsibaigus 
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.J. sutarčiai su darbdaviais sau

sio 1 d. 1919, pradėta tartis ant 
toliau su pareikalavimu trum
pesnio laiko ir daugiau užmo
kesčio. Bet pravilkus apie dvi 
savaiti laiko be jokių pasekmių 
iŠ abiejų pusių.

Sušaukta molderių ekstra 
susirinkimas , sausio 14 d. į 
New ’Plaza salę ir vienbalsiai* 
apšaukta streikas. Reikalaūja- 
mą vietoj 9 vaL 8 vai.,* vietoj 
užmokesčio $5.75, $6.00 dienoj. 

Kaip girdėt tuo pačiu reika
lavimu išėjo į streiką keturi 
skyriai iš apie 30 liejyklų. Sy
kiu išėjo ir helperiai.

Tai-gi nekurios liejyklos per 
laikraščius paieško helperių rr 
siūlo gerą užmokestį.
“ Lietuviai neapsivilkite su 
darba:s — New Yorko, New 
Jersey valstijose streikai.Darb- 
daviai nusileidžia, gal susitai-

vargdienis.

nuo ūkių neg armija), manoma, 
sugrįš ant ūkių, jei jiems bus 
tinkamai apmokama,.

Namai samdininkams.

Sakoma, daug vedusių žmo
nių turėtų dirbti ant ūkių. Kad 
juos gauti reikia turėti geres
nius samdininkams butus ir su
teikti darbo per visus metus. 
Kad ūkininkams padėti intai- 
saut naujus samdininkams bu
tus, departmentas turi suda
ręs planų pavyzdiniems trobe
siams. »

Kooperacija ir ūkininkai.
Dalis departmento darbo v- 

ra dedama, kad išauklėti ko
operaciją ir pasimainymą ūkės 
darbininkų. Pav. nesenai bu
vo sudaryta daugiau kai tūks- 
tartis kūlėjų ratelių Ohio, In
dianos, Tllinois ir Michigano 
valstijose. Tie rateliai inima 
nuo trijų iki dvidešimt ūkių, 
ir susidėję jie netik kad nusi
perka kuliamąsias mašinas, bet 
prasideda kooperatyviai it ka
lant javus ir juos valant nuo 
laukų.

Darbas pasirodė taip pasek
mingas, jog jis plečiamas ant 
ūkių ūkės darbų, kur tik rei
kia daugiau svieto.

GRŪSTĖ, 
Sedos parap.

Turgus malūne.
Įvedant malimo ženklus, vi

sai draudžiama kai-kuriems 
mažesniems malūnams malti. 
Be to karo metu keletas stam
besnių malūnų sudegė. Taigi 
likusieji malūnai visuomet tu
ri apsčiai malinio. Mūsų go- 
dieji malūnininkai, negana, 
kad lupa po rublį ir daugiau už 
pūro sumalimą, bet dar grie
biasi kitokių priemonių, — su
mažėjus malūnų skaičiui, grei
čiau iš vargšo žmogelio nori 
paskutinį skatiką išlupti.

Antai . vienas malūnininkas 
savo malūne net įvedė turgų: 
atsistojęs prieš laukiančią žmo
nių minią jisai šaukia: “Kas 
mokat 2 rubl., tai1 tas pilkit į 
batą (viršutiniąją dėžę)! Žmo
gus, laukęs dvi arba tris pa
ras, moka žinoma, du rubliu, 
kad tik gautų greičiau malti,



3-čias suv;

ilankyti,

Tuomet musų pla-

iilginti Lietuvą M©>jo& j>rie- sa jis atnešė ir naudos, bet per- 
i Jukc$U tta$ atsitikti,v jog mažai. Svarbiausia,^e^Jorką

surengti išvažiavimą-iš Šių y-

tRašt. - 
II Rašt.

LENKUS.

Vokietijos generalis štabas 
sutaisė du armijos korpusu 
veikti prieš lenkus. ♦

- --- —*-----

PRANEŠIMAS.
Liet. Vyčių Pitts. Apskričio 

suvažiamas įvyks vasario 2, 
1919 Homestead, Pa., Šv. Petro 
ir Povilo pobažnytinėje svetai
nėje, 6 vai. vakare.

Visi atstovai kuopų yra kvie
čiami atsilankyt, nes yra svar
bus suvažiavimas.

Anelė Au&utė, Rašt.

& AtiKjJie&fei yra jau3Sirinkę 
apįe $3.000, \

Dabar rengiama fėrai, kurie 
bus vas. 18, 19 ir 20 dL

Morkutė.

Visi ruošias prie didelio di 
o labiausią gaspadinės ga; 
blaivius gėrimus 
prasidės 2 d. vasario. I 
riausia sutaisytą gėrimą 
paskirta dovanos. Gėrimus 
ims ir tvarkys P. Štoškien 
Ročkienė. Priims 31 sausiv 
pietum ir 1 vasario vakare po- 
bažn

..v

VISUOTINO SEIMO ŠAUKI
MO REIKALE.

Liberalų laikraščiai jau iškė
lė seimo šaukimo reikalą ir pla
čiai už jį agituoja.

Socijalistai projektuoja vi
suotiną Amerikos lietuvių so
cijalistų suvažiavimą, arba 
kaip- jie apsireiškia darbininkų 
visuotiną suvažiavimą.

varyti pasekmingai ir per ta
rybų bendrus posėdžius, tas bū
tų ir pigiau ir praktiškiau ir 
pagaliaus taktingiau.

Juk jei mes negalime savo iš
rinktais Tarybos nariais pasiti
kėti, tai nėra kito išėjimo, kaip 
tik priimti visuotino referen
dumo balsavimą, prie kurio 
kobkas dar mes esame nepri-

• • . . • . -T

Eina iš So. Boston'o utarrihl- 
kais, ketvergaiB^r subatondr. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
fcų tv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

SUBSCRIPTION RATES:

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

Yeariy.................................. ..
Boston and suburbs.............

$3.00 
.4.00

A 6 months ~............................ .1.50
Foreign countries yeariy ... .4:25

< . V ;
“DARBININKAS,”

' 242 Broadway, So. Boston, Mass.

v
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VIŠKOS KARIUOMENES
BŪRIUS.

Kas trokšta Lietuvai visiš-
Še’'"’. — kos neprigulrflybės, tas aiš-

kiai mato, jog lietuviška ka-
riuomenė dabar būtinai reika
linga. Visi matome, ’jog A- 
merikos lietuviai nesudarę lie
tuviškų legijonų, padarė di
delę klaidą. Tas nepadaryta, 
kad nebuvo tvirto visuomenės 
pritarimo.
čioji visuomenė to reikalo ne
buvo permačius. —■-

- Dabar kitaip yra. Dabar ki
taip reikia ir elgtis.

Po visas kolonijas dabar pa
sklido lietuviai kareiviai grįžu
sieji iš Dėdės Šamo tarnystės. 
Visose kolonijose yra jaunimo. 
Dabar tai ir reikia, kad tasai 
jaunimas, vedamas grįžusių iš 
Dėdės Šamo kariuomenės, la
vintus kariniame muštre, man- 
kštytų savo raumenis ir suda
rinėtų atskirus kariuomenės 
būrius.

Tokie būriai, užuomazgos lie
tuviškos kariuomenės, jau yra 
Chicagoj ir Brooklyne. Ypač 
Chicagoj matyt smarkiai orga- 
nizuojamasi ir lavinimąsi eina 
nuolatai.

Ne vienam gal ateis mintis 
galvon: ‘ ‘ Kada ir kaip šitokie 
būriai galės Lietuvai patar
nauti ”

Aiškaus atsakymo dabar ne
gali būti. Politiški reikalai 
visame pasaulyje, labai supai
nioti ir jie be paliovos painio
jasi ir mainosi. Yra žinia, jog 
Švedijos liuosnorinė armija 
ketinus vykti prigelbėtLLietu- 
voje atsiginti * nuo Rusijos bol
ševikų. Tai gal Amerikos lie
tuviams ateidarytkprųga vyk-j 
4ii 
šų.
Rusijoj per tūlą laiką neįvyks 
žmoniška valdžia. Gal taip 
atsitikti, jog ją reikės^apsupti 
iš visų pusių, kad neleisti 
Trockio raudongvardiečiams 
užplūsti 
didžiųjų

V LIVFIJLLKI CUYOZjiaVJLlUa. ' . . . • A
Tai jai turime S dvfe. “JT T1 T’V

jų šonų is kaires ir iš dešmes, 
o katalikai seimo reikale nei 
krust.

Bzet visųpirmiausia mes ap
svarstyk ime ar tas seimas yra 
pageidaujamas, ar laikas jį 
šaukt, kekių pasekmių iš jo 
galime tikėtis, tai yra kaip jis 
atsilieptų į mūsų tėvynės poli
tiškus reikalus, į mūsų tarpsro- 
vinius reikalus ir abelnai į mū
sų visuomenės gyvenimo bėgį, 
kol to viso nuodugniai neap- 
svarstysime. tai nei vienas ne
galime išdrįsti nei pritarti, nei 
priešintis tojo visuotino seimo 
šaukimo idėjai.

Dabar kol dar tasai seimas y- 
ra svajonių karalijoje tai kaip 
tik ir yra patogiausias laikas 
apie viršminėtus dalykus pa
svarstyti, kad reikalui priėjus 
galima būtų drąsiai tarti 
“taip” ar “ne,” reikia seimo, 
ar nereikią Kad nesueikvo- 
jūs paskui daug brangios ener
gijos ir laiko tuščiam reikalui 
arba net ir kenksmingam daly
kui.

Mes, katalikai turime savo 
A. L. Tarybą viršiausią savo 
politišką įstaigą ir jei toji ta
ryba paskelbtų, . kad seimas y- 
ra reikalingas, tuomet mūsų 
visų priedermė, ir pareiga bū
tų jį remti ir stengtis, kadi jis 
būtų visais atžvilgiais pasek- 
mingiausiu, bet kol kas dar 
tokio A L. Tarybos nutarimo 
nėra paskelbtą Tai apie^to 
seimo šaukimo reikalingumą ar 
nereikalingumą galima'kalbėti 
taip, kaip kam tie dalykai iš
rodo.

Naudodamosi tąja laisve ir 
bandysiu savo mintį išreikšti 
seimo šaukimo klausime.

Seimo idėjai iš principo aš 
pritariu, bet jo sušaukimui 
matau kliūtis ir netinkamas ap
linkybes vardan, kurių esu 
priešingas tojo seimo šaukimui, 
ypač dabar. 
... Mes. turėjome nesenai New 
Yerke visuotinąjį seimą per
varėme daug naudingų nutari
mų, ir dar- nespėjome juos gy
venimai! įkūnyti, o tas reiktų 
koveikiausia padaryti,..

Mūsų visuomenei New Yorko 
seimas lėšavo apie $50.000. Tie
sa jis atnešė ir naudos, bet per

svetimas žemes.
tautų žmonės baisiai 

nuvargę nuo karės. Nenorė
tų arba dėl kitų-priežasčių ne
galėtų nei Francija, nei Ang
lija, nei Amerika siųsti kariuo
menę apsupti Rusiją, tą pra
garo katilą, kad nuodinga sma- 

• la neužlietų svetimas žemes.
Gal atsitikti taip, jog iš visur 
bus pašaukti liuosnoriai. A 
pie tai jau kaikurių diplomatų 
užsiminta. Jei taip atsitiktų, 
tai lietuviams būtų puiki pro- 

-ga vykti Lietuvon išvyti iš ten 
Trockio gaujas ir saugoti Rusi
jos rubežių.

Kaip ten nebūtų, o Ameri
kos lietuvių jaunimas būtinai 
privalo lavintis kariniame muš
tre.

Jaunime visų kolonijų, marš ’ 
į glitas lietuviškos kariuome
nės. <

seimas užreiške pasauliui kas 
mes. esame,, ko' mes norime, 
.prie ko mes siekiame, kaip mes 
manome tvarkytis ateityje, 
kaip mes manome sugyventi su 

Gi savo kaimynais ir savitarpyje.
Prieš mūsų išneštas seime 

rezoliucijas net socijalistaij ku
rie oficijaliai seime nedalyva
vo nebuvo priešingi, bent jų 
savo laikraščiuose nekritikavo. 
Reiškia tos visos rezoliucijos 
visiems lietuviams patiko, vi
si' buvo jomis užganėdinti.

Tai kuriems galams šaukti 
antrą seimą ir išleist apie $50.- 
000 vien tik tam kad pasakyti 
tą patį kas jau yra pasakyta? 
Nėra jokio išsiskaitliavimo.

Antra: <
Visos draugijos siųsdamos 

delegatus į New Yčrko seimą 
išsikaštavo, dabar siaučiant in- 
fluenzai vėl turėjo labai dide
lius iškaščius. Taip kadi net 
toksai A L. S. turėjo apdėti 
savo najius ekstra mokesčiais. 
Katalikų draugijos Laisvės Sa
vaitėje klojo ant tėvynės auku
ro kiek tik išsigalėjo. įTai 
mūsų suvargusiai visuomenei 
būtų tokie dideli iškašČiai la
bu sunkia našta, o pelno iš jo 
būtų mažai arba visiškai nei 
kokio. O jei kaip tai dar gali 
būtzir blėdts, bet apie tai to- 
liaua. ?

Tiesa, po New Yoiko seimo 
iškilo kaip kurie nauji dalykai, 
bet jie neturi tokios svarbos, 
kad dėl jų būtinai reikėtų 
šaukti seimą, juos galima per-

_ o ir toorii 
šaukti nėra reikalo.

Lieka “Lietuviškos kareivi 
jos” tvėrimo reikalas. ,

Mes “Lietuviškų Legijonų’ 
tvėrimo laiką pražiopsojome ir 
dabar turime gailėtis, jau kas 
praėjo tas negrįš, bet čia ir 
seimas nieko negelbės. Ypač 
jei socijalistai jame kartu da
lyvautų, tai legijonų tvėrimas 
nėra ką manyt, kad pereitų, 
jiems rūpi raudonąją gvardiją 
tverti. O antra vertos; ne nu
tarimas kareivius į barakus su
traukia, bet pasišventimas ar
ba prievartą 
. Prievartos mes vartoti nega
lėsime o pasišventėliai , galėtų 
ir be seimo nutarimo buriuotis, 
žinoma ant tiek, ant kiek tam 
dalykai' pritartų šios šalies val
džia. ' -

Visas, gerąsias tokio seimo 
puses apsvarsčius pasirodo, 
kad jo šaukti ypač dabar nėra 
išsiskaitliavimo.

Negana ką jis nėra reikalin
gas, bet dar gali būti' ir blėdin- 
gas. Jeigu socijalistai neda
lyvautų, tai taip kaip ir New 
Yorko seimą apšauktųmevisuo- 
tinu, o jei dalyvautų, būtų 
pavojus, kad kaip kuriuose 
klausimuose nesukeltų nerei
kalingo ir nemalonaus prieš- 
valdiškai socijalistiško triukš
mo — juk jie ant to specijahs- 
tai, o tuomet vietoje savo po
litiškus reikalus pataisyti, mes 
juos dar labiaus patremtume.

Labai galimas daiktas, kad 
tokiam seimui pakrypus negei- 
stinon pusėn, jisai skiltų ar 
taip iširtų, kad ir tas sugyve
nimas, koksai dabar yra tarpe 
mūsų srovių sprogtų ir vėl 
prasidėtų begalinės rietenos su 
visomis savo šlykštynių dumb
lynėmis — o juk prie to nedaug 
ko tereik ypač, dabartiniame 
momente, kuomet visų veikėjų 
ir visuomenės dirksniai yra 
taip labai įtempti politiška si
tuacija. Vienintelis pliusas iš 
tokio seimo galėtų būti, tai iš
nešimas rezoliucijos reikalau
jančios, kad šios šalies valdžia 
taikos konferencijoje per savo 
atstovus paremtų Lietuvos ne- 
prigulmybės reikalus. Ir iš
nešimas rezoliucijos reikalau
jančios, kad taikos konferenciv Koluckaitė, U. A. Matuzaitė. 
jon būtų prileisti. Lietuvos de
legatai ar atstovai kaipo nepri- 
gulmijigos valstybės Lietuvos 
respublikos.

Bet ir čia yra didelis klausi
mas ar tas nebūtų pigiau ir pa
rankiau, o tuomi pačiu ir prak
tiškiau atlikti per mass-mitin- 
gus rengiamus daug maž vienu 
laiku visoje Amerikoje — viso
se lietuvių kolonijose.

Viską suėmus. į. krūvą išeina 
tas, kad, seimas nors yra ir ge
ru daiktu, bet dabar jis nėra 
reikalingas, nes galima ir be’ 
jo atlikti tai, kokiems tikslams 
jis manoma" Šalfktt, o tuos pi
nigus, kuriuos priseitų išeik
voti surengimui seimo, nau
dingiau būtų sunaudoti Šelpi
mui’ Lietuvos arba kitiems jos 
laisvės išgavimo reikalams.

Mūsų buržujai kaip pinigų 
kišenes prisiplėšę tai iš tokio 
seimo turėtų “good time,” pa
simatytų su įvairių kolionijų 
draugais ir tt.,. tai jiems gal ir 
yra įšrokavimas seimams pini
gus eikvoti, o mums .darbo 
žmoneliams, kuriems kruvinai 
atseina uždirbimas kiekvieno 
cento, o ypač" prie gręsiančio 
bedarbės pavojaus apie seimus 
dėl gudtaimo nėra ką svajoti.

F. V.

organų, kurie tokį balsavimą 
galėtų tvarkiai ir teisingai per
vesti.

O šiaip seime, mes galime 
išrinkti vienus ar kitus veikė
jus ir pastačius juos atsakan
čiose vietose visviena visi užga
nėdintais nebus, kam nors kas 
nors visvien pasirodys netinka
mu ar negeru, ir atsikartos ta 
pati istorija, kurią ir dabar 
matome. \

Gula ant Lietuvos lenkai ir 
bolševikai. Sako: seimas ga
lėtų išnešt prieš juos protestą 
Tą gali padaryt taip kaip jau 
ir daro kolionijos savo mas-mi- 
tinguose, o pasekmės bus dar 
geresnės negu tokiame seime 
išnešta kelių šimtų delegatų.

Dar abejotina ai^socijalistai, 
jei jie seimę dalyvąutų, sutik
tų prieš bolševikus protestuoti. 
Juk bolševikai tai jų idėjos 
žmonės ir draugai. * O protes
tuoti vien prieš lenkus, o prieš 
kitokius insiveržėlius tylėti bū
tų labai neliogiška arba net ir 
paika.

Liberalai dar iškelia du daly
ku, būtent: perorganizavimą 
Šveicarijos lietuvių tarybos, o 
prie to prikabina kaipo uodegą 
pakeitimą visų'katalikų vadų 
kitais, nes tie laisvamaniams' 
netinką dėlto ir esą niekai.

Gali būti kad iš Šveicariečių 
lietuvių vienas ar kitas netinka 
tam darbui, kuris ant jų uždė
tą gali būti kad vienas kitas 
katalikų veikėjas kame perdė
jo ar nedadėjo, bet tokių da
lykų atitaisymui ar perorgani
zavimui — seimo nereikią tą 
viską galima padaryti ir piges
niu ir tinkamesnių būdu.

Kaip kuriuos asmenis jeigu 
toksai seimas ir užsipultų pra
šalinti iš užimamos vietos, bet 
jei tik organizacijos juos rin
kusios jų veikime nieko nema
tys priešingo savo konstituci
jai ir jei toji organizacija yra 
čarteriuotą tuomet visas to
kio seimo tarimas apie to-as
mens prašalihimą nueis ant 
šuns uodegos. Dėlto kad kiek
viena. čarteriuota organizacija 
valdėsi ir tvarkosi autonomiš
kai ir pati už savo prasižengi
mus prieš valstybės įstatymus 
atsako o saya narius taip-pat 

4bąų$m ji, 
mo vietas sayo seimų nutari
mais, neatsižvelgiant ąr tas 
.tinka ar. ne pašaliniams, nę.tos 
organizacijos nariams. , .z> ' 
^ Liberalai sujudo kuomet pa
matė, kad katalikai į Tautos 
Fondą surenka gausias aukas, 
o jie į savąjį labai mažai. To- 
delei sumanė agituoti, kad net 
ir seimą šaukti su tuo' tikslu, 
kadi panaikinti Tautos Fondą, 
o visus aukas paimti į liberalų 
rankas. Bet čia tai yra vienas 
iš nepraktiškiausių sumanymų 

[ ir užsigeidimų. Jeigu tą tari
mą nepavyko pervaryti New 
Yorko seime, tai dabar kuomet 
visuomenė pamatė ką liberalai 
galr tai negi atsiras toks kvai
las katalikas, kurs pritartų 
katalikų suaukotus į Tautos 
Fondą pinigėlius pavesti libe
ralų rankoms žarstyti.

Aš manau, kad kiekvienas 
katalikas pasakys: Ponuliai, 
susiaukokite ir skirstykite. 
Mes nieko prieš tai neturėsi
me, dar jums pasakysime ačiū, 
kad, Lietuvą šelpiate. Bet ką TURI KARIUOMENĘ PRIEŠ 
mes suaukojome, tai apie tų 
pinigėlių paskirstymą turime 
seimo išrinktus asmenis rūpin- 
tis^tegul jie ir rūpinas, o seime, 
kuomet išduos atskaitas ^pi
nigų ir savo veikimo ir jeigu 
pasirodytų, kas peiktino, tuo
met mes žinosime ką su jais 
padaryt ir be jūsų patarimą

Bet mes tikime, kad mūsų 
Tautos Fonde viskas yra tvar
koje ir gerai. Atsakantys 
žmonės reviziją jame padaro.

1 PROTOKOLAS

LDS Conn. kuopų apskričio 
3-čias suvažiavimas įvyko sau
sio 12, 1919 šė. Antano para
pijos svetainėje pire Main St., 
Ansonia, Conn.

Susirinkimą atidarė vietinis 
klebonas kun. Bukaveckas su 
malda. Po tam buvo delega
tų priėmimas. Delegatai at
vykę iš šių kuopų:

Ansonia, Conn. 43 kp. — Pet
ras Kanapeckas, Jonas Vaps
va, Jonas Kantautas," Motie
jus Jodis, Stasys Puskinėlis, 
Tadas Savickas, Kaz. Doveika.

New Havąn, Con. 28 kp.— 
Mickevičius Jonas, Jokūbas 
Juzukevičius.

New Britain, Conn. 36 kp. — 
Antanas Gurskis.

Waterbury, Conn. 5 kp. — 
S. Danaitis, Q. Orientas, A. 
Jakštys, A. Černiauskaitė, D. 
Vičius.

Naugatuck, Conn. 68 kp. — 
Povilas Jušką Jurgis Grobis, 
Juozas Damušis.

Pa tam sekė valdybos rapor
tai.

Pirmininkas išdavė raportą, 
kuris buvo priimtas.

Raštininkės raportas taip-gi 
buvo priimtas.

Iždininkei nepribuvus pri
siuntė savo raportą raštu. Ra
portas skamba šiaip: LDS. Ct. 
Apskričio 2-ram suvažiavime 
birželio 9, 1918 m. New Bri
tam Conn. Pinigų pribuvo 
už išparduotus tikietus $46.65. 
Išlaidos už tikietų atspausdi
nimą $2.75, už krasos ženkle
lių išisuntinėjimo $1.60. Iš to 
pasidarė $10.00. Viso labo iš
laidų buvo $14.35. Dabar LDS. 
Conn. Apskr. ižde grynų pini
gų yra $32.30.

Raportas iždininkės priim
tas.

Pasivėlino šių kuopų delega
tai: Waterbury, Ct. — P. A. 
Dulkė, J. Namurą V. Vasi
liauskas, P. Kvetinskas, P. 
Kvetinskas, P. Kevenas, A M. 
Mažeika,

Bridgeport, Con. 39 kp. — O.

nj reikalais. Nu
tarta išrinkti Literatišką Ko
misiją iš 3-jų asmenų, išrinkta 
yra: A Jakštys, "O. Lemauc- 
kaitė ir A Orientas.

8. Buvo suteiktas balsas kai
po delegatui p. A F. Kneižiui 
“Darbininko” Administrato
riui. Pasveikino delegatus 
nuo “Darbininko” redakcijos 
ir pasakė trumpą prakalbėlę.

Toliaus sekė įnešimai.
9. Kad būtų atspauzdinla a- 

gitacijiniai lapeliai. Nutarta 
atspauzdinti agitatyviškus la
pelius; tarta duoti spauzdinti 
“Darbininke.” Palikta tas 
darbas atlikti valdybai.

10. Kad Conn. apskritys 
rengtų ir ant toliau visokius 
laimėjimus ir tam panašiai 
kaip ir iki šiol buvo veikiama.

Nutarta daryti pastangas pa
didinti iždą ir ant toliaus pa
dengimui apskričio lėšų. Tas 
palikta valdybai.

12 ir 43 kp. ineša: 1) Kad 
sutverti pašelpinę draugystę, 
kartu su Sąjunga, įmokant 
mėnesinės mokesties 25c. ir iš
mokant ligos benefitą $3.00 
savaitėj. įnešimas atmestas.

13. (2) Kad apskritis, pasi
rūpintų organizatorium, kuris 
organizuotų po visą apskritį 
kooperatyviškas draugijas. Tas 
ir-gi buvo atmesta.

14. (3) Kad Są-gos organas 
“Darbininkas” liktų dienraš
čiu leidžiant ant Šerų. Buvo iš
nešta pageidavimas, kad “Dar- 
birimkas” taptų dienraščiu. 
Nutarta laikytis pereito Seimo 
nutarimų.

68 kp. pranešė, kad jų kuo
pa negauna čarterio iš centro. 
P-as A. F. Kneižis paaiškina, 
kad; tai galėjo būti koki klaida 
ir pažadėjo kuogreičiausia pri
siųsti.

16. Nutarta, kad 10 nuoš. 
nuo parengto vakaro nebūtų 
siunčiamas į apskritį, nes pa
sirodė, kad nei viena kuopa ne- 
prisiuntė.

17. Išreikšta pageidavimas, 
kad Grįžimo Biuras ir ant to
liaus būtų steigiamas.

18. Nutarta 4-tą suvažiavi
mą laikyti Bridgeport, Conn.

19. poliaus knygučių peržiū
VKiS, P. Kanapeckas išdavė 

raportą. 
Bridgeport Conn. už knygutes

pridavė pinigų . 
New Haven, Conn. 
Ansonia, Conn........
New Britain, Conn. 
Watęrburt, Conn. 
Naugatuck, Conn. .

inėj svetainėj.
Gėrrifcų sprendimui komisi- 

jon nūs įrta šios ypatos: Gerb. ” 

 

kunigai A J. J. Jakaitis, J. 
Čaplikas, F. Saurusartis, Pr. 
Juškaitis, Aug. Petraitis, K. 
Urbanavičius, klerikas J. Bak- 
šisšis, moksleivis Pranas Ja
kaitis, Dr. Jakimavičius iš Bos
tono, Dr. Puskuniįgis iš Wųrces- 
ter’io, J. V. Vaitkus, V. Rimša, 
Ag. Strakauskiene. iš So. Bos
tono, V. Liutkevičianė P. Staa- 
celaitė. v

Visus užprašom apsilankyti, 

 

nes labai bus gražūs programai 
per 3 vakarus.

1- as vakaras prasi 2 d. 
vasario 6:30 vai. vakar

2- as vakaras 9 vasari Q:30 
vai. vak., kurį užims su progJv 
mu Moterų Sąjuiigos 5 kuopa. A

3- čias vakaras 13 vasario 
7:30 vai. vakare. Tame va
kare bus sprendžiami gėrimai.

Užprašo valdybą
Pirm. A Stoškus.

Po tam sekė valdybos rinki
mas vesti sesijų tvarką. Į kan
didatus išrinkta:S. Danaitis, J. 
Damušis. Pirmi, išrinktas bu
vo S. Danaitis, pirm, pagelb. 
J. Damušis, Rašt. Ona Černiau
skaitė, rašt, pagelb. A. Jakš
tys, maršalka J. Vapsva, re
porteris J. Kantautas.

; Toliaus buvo skaitytas proto
kolas nuo. pererito^suvažiavimo, 
kuris buvo vienbalsiai priim- 
^Seka svarstymas nepabaigtų 

reikalų iš pereito protokolo.
X ^ūlairta», kad būto įvyk- 

dntaš išvažiavffiirfš/ Išrinkta 
komisija surasti tinkamą vietą 
surengti išvažiavimą-iš Šių y- . -
patų: S. Danaitis, J. Kantautas . V B. Vasiliauskas 
ir A. Gurskis. | ~ '

i 2. Ąr siųsti delegatą į 44ąjį 
Seimą Nutarta siųsti. Iš

ATHOL, MASS.
Sausio 5 d. vyčių 10 kp. tu

rėjo metinį susirinkimą. Pir
miausia gejb. klebonas kun. A. 
Petraitis pasakė prakalbėlę. 
Svarstyta ar prisidėti auka 
prie “Vyčio” spaustuvės. Nu
tarta neprisidėti. Valdyba pa
likta ta pati.

Sausio 8 d. šv. Onos dr-ja lai
kė metinį susirinkimą. Nutarė 
paaukuoti į Tautos Fondą $100. 
Moterys neatsilieka nuo vyrų. 
Nutarė prisidėti ir prie Fede
racijos. Valdyba palikta ta 
pati. Tik vieton atsisakiu
sios pirm. Tamošiūnienės iš
rinkta K. Matulytė. Už gerą 
pasidarbavimą buvusiai pirm, 
ir prot. rašt. B. O. Morkutei K.

IŠVIJO BOLŠEVIKUS.
Danijos valdžia paliepė išsi

nešti Rusijos bolševikų amba
sadoriui Suretzui. Pasakė, jog 
jis nereikalingas.

$16.20
..4.60
.25.00
..6.70
.1150
..450

viso labo už tikietus pri-
buvo ........ ............ $69.00
Po tam seka apskričio val

dybos rinkimas. Į kandida
tus pirm, išrinkta A. Jakštys 

' S. - A.

Ant. Jakštys, 21 
Congress Avė., Waterbury, Ct.

Pirm, pagelb. — Vladas Va- 
rinkta į ^legatus dalyvauti iš siliauskas, .21 Congress Avė.,

Sausio 15 d. Piln. BĮ. 24 kp. 
laikė savo metinį susirinkimą. 
Nutarta apvaikščioti Blaivinin
kų savaitę ir kviesti gerb., blai
vybės apaštalą kun. P, Sauru- 
saitį. Valdybą liko ta pati.

Sausio 19 turėjo susirinkimą 
Tautos Fondo 12 skyrius. Gerb. 
kun. Petraitis paaiškint'apie 
Lietuvos .stovį. Bę to svečias 
kun. J. Ji Jakaitis pasakė gra
žią prakalbą

Conn. apskričio į LDS. 4-tą 
Seimą J. Damušis. Seimas bus 
Worcester’y, Mass. Nutarta 
mokėti $4.00 į dieną ir kelionės 
lėšas, kurias apmokės apskri
tis. . .» " . ■

3. Ar reikalinga prisidėti į 
Kareivių Globojimo Dr-ją Nu
tarta, kad dar % nėra reikalo 
prisidėti.

4. Ar prigulėti į Tautos Fon
dą Nutarta mokėti $1.00 į 
mėnesį Tautos Fondan iš LDS. 
Conn. apskričiu.

Po tam sekė kuopų įnešimai.
25 kp. įnešimai. — Kad LDS. 

Apskritis rūpintasi kiek gali
ma prigelbėti nusilpusias kuo
pas. Prie to darbo, išrinkta 
organizatorius-S. Danaitis.

6. Kad LDS. Conn. Apskri
tis apsvarstytų apie LDS. Cen
trą kad Centras pasistengtų 
daugiaus rūpintis apie organi
zacijos pagerinimą, kad būtų 
plačiau rašoma organe apie or
ganizaciją. ; -
' Nutarta, ’ kad apskričio su
važiavimas paragintų centrą, 
kad daugiau talpintų žinių or
gane apie darbininkų reikalus, 
nors vieną kartą savaitėje.

7. Kad būtų renkama Lite
ratiška komisija ir kad rflpin-

Waterbury, Conn.
I Rašt. — Ona Černiauskai

tė. '638 No. Riverside Street.
II Rašt. — U. A. Matuzaitė, 

460 Park Avė., Bridgeport, Ct.
Iždininkė — P. Geležiutė, 41 

Capitol Avė., Hartford, Conn.
1 Rašt. — O. Černiauskaitė 

A. B. Jakštys.

JERSEY, CITY.
LDS. nauja kuopa susitvėrė 

iš 15 narių. Čionai randasi 
gerų žmonių iš ko tikimės, kad 
trumpu laiku kuopa išaugs 
skaitlinga, nepaisant ant vi
sokių darbininkų priešų. Pri
eis . laikas, kad darbininkai, 
skaitydami gerus laikraščius 
išmoks mūsų neprietelius pa
žinti ir jų nebeklausyti. Šitie 
nariai įstojo į eilę organizuo
tų darbininkų: Ant, . Paulius, 
Ant. Kentrinas, V. Urbonas, J. 
Tursa, J. Žvirblis, A. Juozė- 
nas, M. Skevalas, A. Tamulis, 
P. Šurkus, J. Morazas, J. Sta- 
nioriis, A Limbą, J. Zutkis, 
J. Morkus^M. Jurska. -

Tikimės gerų pasekmių dėl 
naujos kuopos, nes likosi į 
valdybą išrinkti geri veikėjai, 
visiems žinomi ir pasižadėjo

N0RW00D, MASS.
Šv. Jurgio Kareivio Dr-jos 

nariąms pranešu naują valdy
bą, kad žinotumėteį kur reika
le kreiptis. Pirm. — V.’ Kava
liauskas, 22 Sturtehant Avė.; 
prot. rašt. — F. Kudabų 37 
Franklin St.; fin. rašt,;— A. 
F. Kavalius, 21 St. James St.; 
sekantis susirinkimas įvyks 4 
d. vasario. Visi nariai malonė
kite atsilankytu

Rašt A* F. Kavalius.

NEBARK, N. J. 
Socializmas praktikoje.

Angliški laikraščiai praneša, 
kad detektyvai suareštavę Sto
re dvi “leides” Mrs. Anna Ja- 
nish and her sister in-law 
Miss Elrzabeth Janish; buvo 
josios ėmę čiulkas ir veisles, ne
mokėję pinigų — tai Ženklina, 
kad tų buržuazų agentai detek
tyvai, apvagino tas moteris! 
Bet lietuviai pamatę anglų 
spaudoje ir sulietuvino jąsias: 
prie Janish pridėjo dar “onis” 
ir sulygino No.,namo ir gatvės 
vardą ir išveda, kad tai esu 
lietuvių socialistų šeimyna; ir 
išveda, kad jos visai nemanę 
vogti, bet tik pradėjusios prak
tikuoti socializmą; o buržujai 
to dar nenori pripažinti.

Vijurkas.
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A. DABROVALSKIS^ 
180 K Dimocks Land 
Criagnewk by Wishaw

“Dėl apsisaugojimo vartok 
MINT O L tokiame atsitikime

Z

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovų Sereikų,
170 Tappan St., Kearney, N. J.

• ••••■ ■- ’ - i i r

ŠALTIS
* *

Turėtų būti gydomas iš lauko 
pusės. .

Paieškau dviejų brolių Kazio ir Vin
co Boksinskių. Pirmiaus gyveno Chi
cago je, o dabar nežinau kur. Jie pa
tįs ar. kas kitas praneškite šiuo ad
resu:

—
REIKALINGAS pirmos rūšies 

barbens. Geras užmokestis, daug 
dovanų už patamatcimą (tips)zir 
nuošimtis. Atsišaukite: 283 Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA pigiai auto
mobilius. Informacijų delei 
kreipkitės į “Darb.” Adminis
tracijų, 244 B’wayyS. Boston.

Kaip vietos amerikoniškas 
laikraštih\*‘The- Evening Ęe- 
rald” praneša, tai tarp 
Bidvilienės ir Antano Mila- 
šausko ištiko keistas 
sas. Buvę šitaip: Miiašaus 
kas gyvenęs pas Bidvilienę iki 
sausio 15 d. Paskui ding 
su jai prigulinčiais kaikuriai 
daiktais. Už tai apskundė 
vyrų. Tasai teisėjui aiškino
si, kad jiedu sutarę sueiti į 
porų ir toji našlė jam davus 
tuos daiktus. Teisėjas pasa
kė, jog moteris per civilį teis 
smų gali ieškoti tų daiktų. •

A
t

' FITCS^MSSS.

Sausio 12 d. čia-pliovojo Ne- 
viackas, o IL/d. zaunijo Mi
chelsonas. Abu pakartojo1 se
niai žmonėms įgrisusias plet- 
kas. / ?-

RIDGE, MASS.

rio 23 d. Dr-ja Nekalto 
ėjimo Švč. Panelės sta
rkų juokingų veikaįą.

Prasi 
tys 
Tai-gi šiuomi perspėjame ir 
prašome, kad kitos dr-jos ne
rengtų jokių pramogų, kad tuo
mi nepakenkus kitiems.

Valdyba.

CHICAGO, ILL.

LDS. 25 kuopa rengia milži
niškas prakalbas. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti ant 
šių prakalbų, nes bus garsus 
kalbėtojai. Prakalbos bus 4 
d. vasario, utųrninke 7:30 vai. 
vakare Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje 18-ta gat. ir 
Main avė. Taip-gi .bus ge
riausia proga prisirašyti prie 
LDS.. Kaip vyrai, taip mer
ginos ir moterys nepamirškite 
atsilankyti.

P. v.

K z®

Pinigai Banke

Bondsai

Priklauso nuo

Investmimai 

Kitokio Tarto

Paieško
_ Reikalavimai.
Už vienų sykį........ ...50c.

tris sykius ... r. .$L00 
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadvvay,
South Boston, Mass.

ar ir usbrolio Prano Bigalols, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Viekšnių mle 
sto. AA turtu labai svarbų reikalą Ir 
noriu sužinoti kur jis dabar randasi? J 
Jis pats ar kas kitas praneškite žluoF 
adresu:

ELZBIETA TUKAITt,
12 Wilton St, Hyde Park, Mass.

GLAUSTA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA

Draugijų; vėliavos tautiškos; |- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antapau^, guzįkučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 

- (artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuviu Amerikoje, Užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų. '

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

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.
/ - 7^

1

NEPRALEISKITE PROGOS!
Parsiduoda dveji' namai su 

krautuve, sodu, daržu ir višti- 
ninkais pnieste, tarpe dviejų li
nijų karų, arti gelžkelio stoties. 
Grosemės biznis išdirbta per 7 
metus. Kreipkitės prie: 

J. P.,
24 Broad St.,"Montello, Mass„

APTIEKA.
Sutaisau receptus su di- • 

džiausią atida, nežiūrint, - 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai* 
vienatinė lietuviška aptie
ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per expresų.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 
226 Broadway, kamp. C St, 

j SOUTH BOSTON, MASS.

DIDELIS DOVANOS “DARBININKO" SKAITYTOJAMS!

“Naudingiausia knyga lie- ! 
tuvių kalboje, tai Sveikata Į 
arba Tiesus ir Trumpas j 
Kelias į Sveikatą.” Taip | 
atsiliepė apie ją visi lai- < 
kraščiaL ,J

Kas užsirašys per mane j 
iaikftštį “DARBININKĄ” j 
visiems metams ir prisius < 

' J4-50, tai aplaikys labai j
naudingą knygą — papigta- < 
ta kaina SVEIKATA ver- ’ 
tės $2.00. SVEIKATA tu- | 
ri 339 puslapius.

Jeigu kas užsirašys “Dar- ( 
bininką" iš Bostono apie- * 
linkės ir prisius $5.50 ir-gi 
aplaikys tą didelės vertės < 
knygą — SVEIKATA.

SVEIKATA turi kelis > 
šimtus paveikslų apie žmc- J 
gaus kūno sudėjimą. Ap- u 
rašoma įvairiausi apsireiš
kimai žmogaus kūno gyve- 
l nuo visokių ligų. To- 

kiekvieno leituvio.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašykite šiuo adresu:

: S. P. TANIS, ^ ' •

1233 WEST 111-th PLACE, CHICAGO, ILL.

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

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

ORTH AMERI
AN CLUE CO. .

’ . H. • . ...... .. ;j ■ i
Viena iš didžiausių ir drūčiau- < 

šių insurance kompanijų Suv. j 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- ] 
stijos departmentu. Moka po- i 
smedtinę, ligos ir nelaimės beni- ] 
fitą $10 įmetus, laike ligos gauni i 
$25 i savaitę. Delei platesnių in- j 
formacijų kreipkitės:

J. B. JUŠKEVIČIUS, ; 
454 Broadway,

So. Boston, Mass.;

RUBLIUS BONDSUS
nime ir pamokinama kais žmogui apsisaugoti 
ji knyga SVEIKATA turi^astis namuose kiek

t

AKTYVAS

Serininką

$12,364.87

$51,489.80
$18,418.63

' • r

$29,199.94

$1,604.33

$113,077.57
-X

Perkame ir parduodame
Lietuvių Prekybos Bendrove

244 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

JEIGU NEMOKI KASYTI

arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk (brukuoja
mų mašinėlę (Typvzriter).

Karė pasibaigė ir 
atsidarys keliai ] 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug įvairių 
laiškų 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- 
dėšbne knygą su nurodymais kaip 
dirbti vertės §1.00.

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

S. POCIUS,
24 Porter St., Montello, Mass.

beveik niekuomet varge nepa- 
gelbsti, sako mūsų sena pasa
ka.

v • * . _

Ir jp teisinga. Jeigu Jūs 
varge, prieteliai jūsų privalo 
tuojaus atsišaukti ne gerąją 
žodžiais ir apgailestavimu, bet 
materialiai, pinigine pagelba 
ir turėtų tų padaryti be nieko, 
draugiškai, be jokio atsisaky
mo. Ar ne taip?

Senuose laikuose ėjo pas ži- 
novus užkalbėti skausmus, bet 
dabartiniu laiku, prie visiškai 
išrastų mokslų žmonės randa
si daug protingesni ir prie už
nuodyto kraujo arba sugadyfo 
virškinimo jie neieško žinovų 
su gerais žodžiais, bet pir
miausia griebiasi materialės 
pagelbos, kuri juos išgelbsti iš 
vargo labai greitai, per naktį.

Tokia nepaprasta pagelba, 
kaip jūs turbūt suprasite pa
tys,apsireiškia visame pasauly- 
je žinomose šaltmėčių skanio
se saldainėse Partola , kurios 
už savo gerų pasižymėjimų ap
dovanota auksiniais medaliais 
ir diplomais ant d Visapausau 
linių Parodų Paryžiuje, Lon 
done, Neapolyje ir kitose ša
lyse.

Partola išvalanti kraujų ir 
pilvų žinoma ant viso žemės ri 
tūlio*.

Jos rekomenduojamos ir 
parsiduoda skrynutėse po 1 
dolerį.

Dėl patogumo žmonių nulei
džiame 6 skrynutes tik už 5 do
lerius.

Užsakymus ir laiškus adre
suokite taip:

APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dept. L. 3.
(112)

Bendroves

M a

Metus
PASYVAS

Legalizuotas Kapitalas, 
Atitraukos neišrašytą
Išrašytą Šėrą?Vertė

Reserva -dėl Prg, Shoe Mfg Co. _ $2,000.00 
Pelnas' - ? - - $2,030.97
Atitraukos išmokėtos divid. $1,103,40

« y-ii r $927.57Į

IT: u; J.v <
*

tu ~4<

$1,000,000.00 Ši atskaita parodo, kad LIETUVOS ATSTaTY 
RDROVEper 1918 metus turėjo išmo- 

L N 0 $927.57Ii* 1

*f » L/»

/
$113,077-57

1917 metuose Gruodžio 31-mą dieną išviso 
buvo - • $20,000.00

Per 1918 m. užaugo - $93^,077.57
* 4 •

A*. T*, 'f

V

tCANTILE AUDIT CO. ir m u: £ j y
TARYBA: M. W. BŪSH-Iždininkas, R. KARUŽA 
V. K. RAČKAUSKAS-Sekretorius, Kun. PETKUS-

DIREKTORIŲ
Pirmininkas, 

Vice-Pirmininkas. . ;
Z’

S* ■ J;-. K. ■ O -<• J ; A ;

DIREKTORIAI: Dr. A. BACEVIČIUS, Kun. P. GUDAITIS, 
K. KASAITIS, J O. ŠIRVIDAS Ir A. B. STRIMAITIS

Lietuvos Atstatymo Bendrove
■> tfc.
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IALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrėnas, Prot. 
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, UI.

GYVENIMĄ!
Nebūk be cukraus. Mes prisiusime 

tris svarus chemiško cukraus, su ku- 
riuom pasaldysite daugiau kavos kaip 
su 75 svarais paprasto cukraus, kurį 
perkate krautuvėse. Chemiškas cuk
rus yra 25įkartus saldesnis kaip kad 
bent koks nors cukrus pasaulyje, jis 
yra išdirbtas chemiškai iš tikro maisto 
su paslaptingu procesu. Prisiųsk vie
noj popierinį dolerį už tris svarus. At
mink, kad trįs svarai yra lygus 75 sva
rams paprasto cukraus, tas nėra ap
gavystė. Jeigu nęjižsiganėdinsite mes 
grąžinsim pinigus.

John H. Rickvich, 
P. O. Box 401, Auburn, Wash.

Neramus kaimynas. Kaip aš 
girdėjau, tai Antanas Liolis, 
gyv. po num. 4į -City Point 
Court, pereitos subatos naktį 
visai ciciliikškai pasielgęs. Su 
keletą girti! draugų grįžo 12 v. 
nakties ir pamatė žiburį po nu- 
jmeriu 6. Ėmė belstis į duris. 
Seimininkas išėjo ir Liolis to-

KUR DAUGIAUS TOKIŲ 
GERŲ PRIETELIŲ?

Derby, Conn.,
Sausio 20,1919.

Gerb. “Darb.” Redakcijai—
Mačiau iš pranešimų, kad 

“Darbininką” žadama padi
dinti, tai malontrbūtų matyti 
tokį gražų atsitikimą. Su 
užuojauta siunčiu $3.00 už vie
ną prenumeratą ant visų metų 
nepasilikdamas jokio nuošim
čio ir prižadu per visus atei
nančius metus užrašinėti “Dar- 
bininką” prisiųsdamas pilną 
mokestį ir trokšta, kad tas vis
kas eitij “Darbįninkui” ant di
džiausios naudos.

Su pagarba,
Artistas J. J. Baltrušaitis.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos S do visokias ligas
1-3 P. M. 7-8 P M. Priskiria Akinas.

419 Boyiston St Boston, Mass.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakcij ą
sausio 28 dieną aplankė Jonas 

vKerčEejus, lietuvis saržantas 
iš So. Carolina. Svečias papa
sakojo daug indomių dalykų a- 
pie tenykščių žmonių gyveni
mą ir papročius. Bostone ža
da paviešėti keletą dienų, pas
kui vėl grįžta į kareivišką 
kempę, iš kur tikisi gauti vi
sišką paliuosavimą. Taip-gi 
buvo ‘Darbininke” apsilankęs 
K. Luinis paliuosuotas lietuvis 
iš Camp Devens, Mass.

Dabar laikas pirkti naujai 
išleistą maldaknygę “PUL
KIM ANT KELIŲ.” 
SUMAŽINK BRANGŲ PRA-

BelTPhone Dickinson 39»5 M.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedaliomis iki 4 •oo pieta. 5.

Baisios Skerdynės ir 
Pogromai Lenkijoje.

Pogromai ir baisios skerdynės yra įvedamos Lenkijoje, Pūkštančiai ne- 
altų, neapsiginklavusių žydų yra nužudyta ir tie Pogromai bus baisesni, 

jei Talkininkai nepavelįs Vokiečių kariuomenei nuginkluoti lenkus. Tokie pri
ešintai yra platinami per visas Vokiškas-žydiškas laikraščių agentūras.

Lenkų valdyba viešai užsigynė, kad jie įsteigė bent kokius Pogromus, 
ir Talkininkai patįs, ištyrinėję dalyką pasakė tą patį.

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

Ištikrųjų buvo Pogromas Lenkijoje, baisus pogromas, kuris tęsėsi, ne 
vieną dieną, ir ne vieną metą, 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 darbus pradėjo juos tinkamai bausti 
išvarinėdami juos iš savo žemės, kad apsigynus nuo jų suktybių.

Minios Žydų atkeliavo į Lenkiją ir čionai gavę Pilietystės Teises, 12-tame 
ir 13-tame amžiuje tuojaus paėmė į savo rankas visą šalies pramonę, pre
kybą ir bankas.
* Jie neįsteigė didelių komerciją ir pramonę, bet tiktai įsteigė Skarmalų 
krautuves ir per 700 meti) 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.

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

Apie šitą Pogromą pasaulio laikraščiai tylėjo ir ne! žodžio neprisimi
nė apie tą balsią skriaudą ir žmogžudystę.

Ir kodėl tie baisus prasižengimai nebuvo paskelbti, kurie per tiek me
tų vedamtprieš Lenkus ir kitas Slavų Tautas o dabar tiek daug apie Po
gromus Lenkijoje yra rašoma? Todėl kad žydai per savo suktybes pramo- 
nijoje susikrovė didžius turtus ir su jais valdo pasaulio beveik visą spaudų 
ir laikraščių agentūras bendrai su Vokiečiais.

žydai dabar pamatė, kad Lenkai ir kitos Slavų tautos pradeda ntldary- 
ti akis ir pamatyti savo baisiausius priešus pakėlė didį riksmą, darydami tą. 
jie nori pagauti pasaulio simpatiją 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, prekybą ir bankas, 
jos vėl galės pastoti garbingomis tautomis, o jei ne, nėr joms išgany
mo. --

Taigi pirkdami ką nors, vuados atminkite Htą principą PIRKITE NUO 
SAVŲJŲ ir tuomi pat laiku patėmyk kokį tavorą gauni už nustatytą pre
kę. _ • -

Sulygink musų kainas su kitų.
Dėl pavyzdžio pažiūrėk į šį Didį Gramafoną.

REIKALINGI AGENTAI 
reinkotų pardaVimui, Dėl pla
tesnių informadtu kreipkitės 
prie: |

So. Boston Raikcoat Co., 
454 Broadway, \ -




