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Mūšio linija tęsias nuo Liepojaus, 
Padubisiu iki Kauno.

/

Lietuva Užplūdo Rusi
jos BRUDAS.

KITA ŽINIA APIE BOLŠE
VIKUS LIETUVOJ.

UŽGINČIJA VOKIEČIU 
ŽIAURUMUS.

Iš Paryžiaus pranešama apie 
tautų reikalavimus. Taikos 
konferencijoj ir kitais būdais 
jau pilnai išreikšta, ko kuri 
tauta reikalauja.

Pranešimą trumpai išdedant 
yra taip:

Pasitvirtina žinios apie Ru
sijos bolševikų veržimąsi Lie
tuvon. Tos jėgos taip didelės, 
jog Vokietijos valdžia ir vi
suomenė pradėjo bugštytis. To
dėl nėra vilties, kad Lietuvos 
maža, jauna kariuomenė galės 
atsispirti prieš Rusijos užplūs
tantį brudą. Lietuviai turbūt 
jungiasi su vokiečiais, kad ben
drai atremti bolševikų gaujas.

Sulyg paskučiausių praneši
mų bolševikų gaujos jau pasie
kė linijos Liepojaus, Dubisos, 
Kauno.

Vienoj telegramoj iš Berli- 
no taip pranešama:

BerHn, sausio 31 — Galop 
valdžia nusprendė griebtis gin
klo, kad juomi įvykinti tvar
ką Bremene, kur dabar vieš
patauja bolševikiškas teroras. 
Gan didelė militarė jėga jau at
vyko tan mietsan, užėmė gele
žinkelio stotį ir kitus punktus.

Tuo pat laiku valdžios ant 
rytinio rubežiaus karštai mel
džia liaudies komisijonierių at
siųsti kariuomenės prieš įsiver
žiančius lenkus į Vakarinę 
Prūsiją ir prieš bolševikus Ry
tinėj Prūsijoj. Rusijos bolše
vikai sutraukė daugybes divi
zijų ant linijos Liepojaus,Dubi
sos, Kauno. Prieš tuos bolše
vikus stovi mažos dalys buvu
sios vokiečių 18 armijos ir Ge
ležinė Divizija, kuri dabar su
sideda vos iš keletos šimtų ka
reivių.

VOKIEČIAI NEPATEN
KINTI.

Vokietijos valdžia ir visuo
menė nepatenkinti, kad Vokie
tijos buvusios kolonijos pie
nuojama pavesti Tautų Lygai.

Berlino laikraštis Tageblatt 
sausio 30 d. šitaip rašė: i

Stiprios bolševikiškos armi
jos randasi arti Rytinės Prūsi
jos rubežių. Vakarinė Prasi-!, d' 
ja pavojuje nuo lenkų ir toji !‘ 
Poznaniaus dalis, kuri tebėra į 
vokiečių rankose yra naujame i“1 
pavojuje nuo lenkų, otasreiš-i I! 
kia, kadir Brandeburgo pro- ’ r 
vincija pavojuje.

Rusijos sovietinės armijos 
randasi ant linijos nuo 'Liepo
jaus iki Kauno. Kauno tvir
tovė dar nepaimta, bet tie
siog prieš ją randasi bolševi
kai ir turi savo tikslams daug 
divizijų, kurios laikomos krū
voj ir vedamos pirmyn aštria 
disciplina. Kareivių Tarybos 
bolševikų armijoj jau nelošia 
tos rolės, kurią jie lošė revo
liucijos pradžioj. Militaris au
toritetas dabar -pavestai ka
riuomenei ir jos vadams.

Vokiečių aštuntoji ir dešim
toji armija traukiasi atgal 
prieš sovietų armijas. “Gele
žinė Divizija, ”kuri dėl nuosto
lių sutirpo į “geležinę brigadą’ 
yra taip-gi ten. Joj tėra tik 
keletas šimtų kareivių. Be a- 
bejonės vokiečiai galėtų bolše
vikus sulaikyti už Rytinės Prū
sijos rubežių, jei vokiečiai bū
tų vadovaujami vienos stiprios 
rankos. Vienok karinis auto
ritetas nežiūrint į vėlesnius ka
rės ministerio dekretus faktiš
kai yra kareivii] tarybų ranko
se. Tarybos neįstengė išdirb
ti sujungtą ir apribotą pieną 
veikimo prieš rusus, bet anaip
tol jos vilisi suturėti juos de
rybomis prie mūsų rubežių. Bū
tinai Teikia išstatyti ištikimus 
liuosnorių korpusus, kurie gin
klu, jei reikėtų suturėtų ru-

Kongresmanas Alvan T. Ful- 
ler sugrįžo iš Francijos, kur 
išbuvo pustrečio mėnesio ir ap- 

•Jis 
jog Francija dabar
Amerikos kariuome- 
kad kuogreičiausia

sus.
Amerikon atvyko airių va

das Plunkett. Jis čia ieškos 
parėmimo Airijos reikalu.

Washingtone tapo nužudyta 
du cbiniečių studentu George 
AVashington universiteto ir 
perdėtinis Chinijos švietimo 
komisijos. Policija nesuran
da piktadarių pėdsakų.

Hindenburgas, atvykęs į Ka
raliaučių, bando sutaisyti ar
mijų iš keturių korpusų. Tą 
armiją panaudos gynimui ryti
nio Vokietijos rubežiaus — 
nuo lenkų ir bolševikų.

Francijoj Suv. Valstijos tu
rėjo daugiau kareivių negu 
Anglija. Suv. Valstijos turėt 
jo 1.900.000 kareivių, o Angli
ja 1.7UOO.OOO.
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Iš Kopenhagos pranešama, 
būįc Rusijos bolševikų misija 
per Norvegiją vykstanti į Ame
riką, kur mananti padaryti 
didelius užsakymus ūkio įran-

KAIP ĮVEIKĖ BOLŠEVIKUS
Vokietijos bolševikai buvo 

paėmę viršų Cuxhavene ir 
Bremerhovene. Kai jie pas
kelbė, kad Bremerhaven tampa 
neprigulmingą respublika, tai 
tuoj kilo visuotinas streikas. 
Užsidarė pačtos, telegrafai  ̂te
lefonai, sustojo traukiniai ir 
buvo padarytas milžiniškas 
mas-mitingas, kur buvo parei
kalauta suareštuoti Darbinin
kų ir Kareivių delegatus. Tuo 
tarpu bolševikai įsibriovė į val
dišką banką ir pavogė 2.000.- 
000 markių. Tuomet kilo su
sirėmimai ir bolševikai buvo 
priversti pasiduoti.

• ; laniiė visą karės frontą, 
ak'.’a,

’ naši 
ir m-ri 
jerika atsiimtų savo kariuo- 

... nę. Be to Amerikos karei- 
iai via labai išlaidus, tuomi 

Francijos pirklius pagimdo 
keiti kainas, todėl ten kainos 
nesvietiškai pakilo. Tai Fran
cijos visuomenė labai nuken
čia.

Toliau tasai kongresmanas 
užginčija vokiečių pagarsėju-. 
sius žiaurumus. Jis tyrinėjęs 
pagarsintus žiaurumus, o pa
tvirtinimų neradęs. Pavyz
džiui buvo paskelbta baisi ži
nia. būk vokiečiai virino la
vonus, kad gauti taukų. Jo
kių prirodymų kad taip dary
ta nerado. O ta pasaka kilo 
iš to, kad prie tunelio Bellen- 
court anglai ir francūzai šalę 
vokiečių virtuvių rado lavonų. 
Iš to ir paleista biaurus šmeiž
tas.

Toliau buvo skelbta, būk 
mieste Lille buvę išgėdinta 20.- 
000 moterų ir merginų. Kon- 
gresmonas tame mieste nerado 
jokių prirodymų, kad taip būt 
buvę. To miesto moterys tik 
guodėsi, kad vokiečiai buvo 
įvedę aštrią discipliną — nebu
vę galima išeiti po 9 vai. vak., 
buvę užginta balandžius laiky
ti, buvę nustatyta, kad nelai
kyti šunų virš nurodyto augš- 
tumo.

Kongresmanas Fuller sura
dęs asmenų, kurie buvę tam 
pastatyti, kad išmislioti pasa
kas apie vokiečių nebūtus 
žiaurumus.

Saįco, jog karei pasibaigus, 
jis negalįs užtylėti apie sam- 
dymą~šaikos melagių^Jcurie sa
vo išmistus siųstų namo. Dar 
jis labai peikė pačtinį patar
navimą kareiviams. Sako, jog 
šimtai kareivių negavo nei po 
vieną laišką nuo pat atvykimo 
Francijon.

1

Francija griežtai reikalauja 
Alzacijos-Lotaringijos ir Saar 
upės klonio. TLoliau reikalau
ja, kad ant kairiojo Reino upės 
krašto, ty. nuo Francijos pusės 
būtų Įsteigta neprigulmingą 
respublika ir kad ant krašto 
nebūtų daroma jokių tvirtovių. 
Pinigiškai Francija reikalauja 
G6.000.000.000 frankų. Dar rei
kalauja, kad jai būtų pavesta 
globoti Siriją.

1 Švedijos socijalistai reika
lauja, kad Alandų salos prigu
lėjusios Rusijai, dabar būtų 
prie Švedijos priskirtos.

Anglija reikalauja, kad jai 
būtų pavesta,,globoti Vokieti
jos kolonijos, ^aikurios dalys

Iš Kopenhage.no pranešamą, 
jog Vokietijoj prasidėjo dide-' 
lis judėjimas už monarchiją.

Wilhelmshavene atsikartojo 
tas pat. Kaip tik bolševikai 
buvo užgriebę valdžią, tai tuoj 
visokiausi darbai sustojo, vi
sos krautuvės ir net aptiekos 
užsidarė. Įvyko visuotiniau
sias streikas ir bolševikai nie
ko nepešė.

Pačtinis automobilius gabe
nęs siuntinius tarp Hartford, 
Ct. ir Woreester, Mass. buvo 
užsidegęs ir vienas maišas lai
škų sudegė. ,

Šveicarijos prez. Adar sugrį
žo namo. Genevoj jis buvo 
šauniai pasitiktas. Preziden
tas, kaip spėjama taikos kon
ferencijoj laimėjo Šveicarijos

CLEVELAND, OHIO.» *

Skandalas bažnyčioje.
Prieš keletą savaičių pradė

jo šv. Jurgio bažnyčioje kas 
nedėldienį kilti riaušių o galop 
.priėjo prie muštynių. Mat vi
si katalikai yra įširdę ant kun. 
Halaburdos. Jis suerzino vi
sus- parapijonus. Parapijos 
išrinktą komitetą klebonas iš- 
koliojo, nepripažino jokios 
jiems teisės. 12 d. sausio baž
nyčioj iš keleto asmenų išrin
ko komitetą, kurio nei para- 
pijonai, nei vyskupas nepripa
žįsta. Mat kun. Halaburda ei
na prieš vyskupo reikalavimą, 
o apie parapijom! ir visų ka
talikiški] dr-jų prašymus neno
ri nei klausyti. Tokiu būdu 
katalikai negalėdami susitai
kinti, naujų komitetų prašė 
pasitraukti, bet šie keli prieš 
visą parapiją ir visas dr-jas su 
Halaburda net su revolveriais 
pradėjo parapijonus grasinti. 
Šie laikydamiesi teisybės pa
kėtė balsą 26 d. sausio šv. Jur
gio bažnyčioje, kad komitetus 
su šaudyklėmis lauk mesti sy
kiu ir kun. Halaburdą. Be
žiūrint visi sukilo Hajaburdi- 
nius komitetus už sprandų iš
mesti lauk. Halaburda puo
lės su policija areštuoti. Ke
letą suareštydino, bet už kelių 
minučių tapo paleisti. Apsi- 

pmalšinus Halaburda dar laikė 
mišias skaitytas, nes ir jis ga
vo pašonėn. Girdėjosi balsai: 
“Mesti tą niekšą nuo alto
riaus.” • Ištikrųjų baisu net 
pamąstyti iki kokių pasekmių 
Halaburda davedė šv. Jurgio 
parapiją.

Matyti, kad greitu laiku gau
sime 'naują kunigą. Mat vys
kupas su senais komitetais ir 
parapijonais eina išvien prieš 
Halaburdą. Bet šis priešina
si. Mano, kad su savo aklais 
pasekėjais pergalės. Tas ne
pavyks. . Teisybė turi gauti 
viršų, o parapijonys eina 
teisybe, 
kūpąs, 
tikėtis,
mios valandos po šios audros 
ir darbas eis su didžiausiomis 
ir geriausiomis pasekmėmis.

Matas.

KIEK IŠLEIDŽIA KELIŲ 
TAISYMUI.

Žemdirbystės departmento 
ekspertai apskaitliuoja kad 
šiais metais bus išleista apie 
$300,000,000 kelių taisymui. A- 
pie pusę tos sumos išeis darbi
ninkams.

Trijų šimtų milijonų dolie- 
rių neužteks pataisymui tų ke
lių, kuriuos peikėjo taisyti lai
ke karės, nes ramiaisiais lai
kais Suv. Valstijos išleisdavo 
netoli tos sumos kas metai, o 
per karę daug vietose tas dar
bas buvo sutrukdytas.

Žemdirbystės departmento 
viršininkų prirengtos skait
mens nurodo kiek skiriama ke
liams sekančiose valstijose: 
Maine, $1,500,000; Rhode Is
landu $90,000; Connecticut. $4,- 
000,000; New York, $12,000,- 
000; New Hampshire, $175,- 
000; Kentucky, $1,500,000; 
Alabama, $1,000,000;West V i il
gima, $16,000,000; Hlinois, $9,- 
000,000; lova, $15,574,000; L6- 
uisiana, $4,674,000; Texas, $20,- 
000,000; Nebraska, $1,657,089; 
North Dakota, $3,000,000, AVy- 
oming $663,000; Colorado, $3,- 
900,000; Califomia, $20,000,- 
000; Arizona, $9,000,000; Neva- 
da $1,148,849,80; Idalio. $1,- 
000,000.

New Jersev, Maryland ir 
Montana, manoma, išleis ant 
kelių didelę sumą pinigų šį 
metą.

DARBAI MAINOSE SU- 
MAŽĖSIĄ.

Iš Pennsylvanijos praneša
ma, jog anglių kasyklose dar
bai pradėsią mažintis. Kasyk
lose apie AVilkes-Barre būsią 
dirbama tik tris dienas savai
tėje.

Jermyn Coal kompanija pa
skelbė, jog nuo vas. 3 Old 
Forge kasyklose pusę laiko te
bus dirbama. Taip tęsis apie 
keturis mėnesius.

Šiemet žiema nešalta, mažai

t

Arabijos ir Mesopotamija. Rei- anglių tesukurenama, tai ma--

kalauja atlyginimo už padary
tus orlaivių ir submarinų nuos
tolius.
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Italija reikalauja Trentino, 
Trieste, Istrija, Fiume, Žara, 
Sebenico, Dalmacijos salas, Av
iena su apylinkėmis, globoti 
Albaniją-ir kažkurias Aegijos 
jųrės salas.

Rumunija reikalauja Besara
bijos, Dobrudžos, Bukovinos 
ir Transilvanijos. Dar reika
lauja dalies Tamesvar provin
cijos.

Serbija reikalauja Bosnijos 
ir Hercegovinos, susijungti su 
Jugo-Slavija ir Černogorija.

Graikija reikalauja šiaurinio 
EpiTo ir Tracijos abiejų kran
tų Bosforo ir Dardanelių. 
Konstantinopolio nereikalauja. 
Taip-gi reikalauja kaikurių da
lių Mažosios Azijos.

Čeko-Slovakijos reikalavimai 
veik iš visų pusių susiduria su 
priešginybėmis. Susiduria su 
lenkais, vokiečiais, ukrainie
čiais, . austrais. *

Lenkai be savo žmonių gy
venamų žemių nori Galicijos su 
Lvovo, Cholmo provincigos. Į 
šiaurės rytus lenkai nori, kad 
Vilnius būtų lenkams pripažin
tu. Bet Vilniaus reikalauja 
lietuviai ir jį savinasi bolševi
kai. Reikalauja taip-gi Dan
cigą.

Belgija reikalauja 15.000.- 
000.000 frankų atlyginimo.

Japonija nori koncesijų Shan- 
tungo provincijoj. Iš Rusijos 
nieko nenori, bet pagatava e- 
santi prigelbėti įvykinti tvar
ką. V-

Chinija reikalauja garantijos 
nuo imperialistiškų kitų val
džių pasikėsinimo ir sugrąži
nimo Kiau-Čau.

Francijos valdžia pranešė 
Finiandijos valdžiai, jog ji už- 
giriaJFinlandijos politinį prog
ramą ir proponuoja jos nepri būdu, kad ji galėtų jtiomi nau

dota. . •

t ..

Šveicarija nori, kąd Reino 
upė būtų neutralizuota ir tokiu

žai tėra reikalavimų. Be to 
šiuo tarpu geležinkeliai per
daug užimti ir negalį išgaben
ti, kur reikia iškastųjų anglių.

Darbų sumažėjimas Lacka- 
wannoj ir Woyoming klonyse 
palietė 70.000 darbininkų.

Tuo tarpu anglis atpigsian
ti.

PRAŠO DARBININKŲ 
PAGELBOS.

Darbo Sekretorius nori Darbi
ninkų Pagelbos Statant Mie
stų Trobesius ir Pataisymus.

“Panaudokite savo intekmę 
į miesto tėvus, jūsų išrinktuo
sius ir kitus miesto valdinin
kus, kad tuojau pradėti statyti 
municipalius ir miesto patai
symus.” Taip atsiliepia Dar
bo Departmentas į visos šalies 
darbininkus.

W. B. "VVilson, Darbo Sekre
torius nesibijo sąlygų, kurios 
invyks laike susitvarkymo pe
ri jodo. Jis tiki, kad viskas iš
eis gerai. Jis yra pilnas vil
čių net per susitvarkymo pe- 
rijodą, jei valstijos, miestai 
ir miesteliai dabar pradės vie
šuosius darbus, kad suteikti 
darbo, kurio trukumas gali 
apsireikšti per visą susitvarky
mo perijodą

Tai-gi jis ir ragina šalies 
darbiipnkus panaudoti savo in
tekmę jų apielinkėse, kad tuo
jau pradėti darbą prie mokyk
lų statymo, mašinoms trobesių, 
kelių, kanalų, ir kitif pana
šių dalykų. Tokie darbai y- 
ra kiekvienam naudingi, gali 
būti lengvai pasiekianti ir su
teikia daugiausiai progos visų 
klesų darbininkams. *

su
Juos remia ir vys- 

Tai lengviai galima 
kad susilauksime ra-

KAIP BOLŠEVIKAI TRAM
VAJUS SUTVARKĖ.

Maskvoj prieš bolševikų tvar
ką tramvajai gabeno žmones 
už 5 kapeikas. Kai bolševi
kai ėmę viršų, tai žinoma tram
vajai pavesti buvo “visuome
nei.” Juos tvarkyti pavedė 
komitetams. Komitetai pakė
lė mokestį iki 60 Jcapeikų ir 
trečdaliu sumažino tramvajus. 
Tramvajai būdavo prigrūsti, 
kaip silkių statinės. Bolševi
kų šalininkai guodėsi savo ats
tovams. Ir ką-git Padaugi
no tramvajų skaičių! Kas ten 
tokiais niekais užsiims. Bol
ševikų valdžia išleido įsakymą, 
kad priimti važiuoti tik turin
čius tam tikrus paliudijimus. 
O paliudijimus išduodama tik 
bolševikams arba jų pritarė
jams.

Loveli, Mass, Bedarbių yra ----------»-----
, apie 4.000. Tarp jų yra vyrų Trenton, Ont. — Sudegė Bri- 
ir moterų. tish Chemical kompanijos sau-

$300
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Karei pasibaigus Paryžiuje 
buvo prasidėjęHJHeli plėšimai.
Plėšikai 1p>vo jjrasirėdę Ameri
kos kareivių inMufmose. Iš 
pradžios buvo mesta dėmė ant 
Amerikos kareivių, bet pasi
rodė, jog tai apsimetėliai, o ne 
tikri Amerikos kareiviai.

■f.

GAVO AUGŠTĄ VIETĄ.
Samuel Gompers, Amerikos 

Darbo Federacijos prezidentas, 
tapo išrinktas pirmininku ko
misijos išdirbimui tarptautinių 
darbininkams įstatymų.

PETROGRADAS BOMBAR
DUOJAMAS.

Iš Stockholmo pranešama, 
jog Kronštadto artilerija pra
dėjo bombarduoti Petrogradą. 
Didelės riaušės esą kilę Petro
grade.

STREIKAI ANGLIJOJ.
Anglijos streikai nepasibai

gė. Buvo riaušių su žmogiš- 
nomis aukomis.

Į Glasgow valdžia sutraukė 
apie 10.000 kareivių.

NĖRA SUTARIMO TARP 
DARBININKŲ.

Kaip pranešama iš Lavren- 
ce, Mass., tai tarp audėjų nė
ra sutarimo. Dalis stovi už 
streiką, kiti nenori streiko. 
Sulyg pranešimų streiko norį 
tik svetimtautiškos kilmės au
dėjai. Streikas turėjo prasidė
ti vas. 3. Policija prisirengė 
prie visoko. Policmonų atga
benta iš kitų miestų.

Anglijoj šią savaitę kils ge
ležinkelių darbininkų streikas, 
jei valdžia neįsikiš. Sustrei
kuos arti 400.000 darbininkų. 
Darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo* ant 10 šilingų savai
tėje rr lygios reprezentacijos su 
darbdaviais visų geležinkelių 
tvarkymo komitete.

Amerikos laivas su 2.000 ka
reivių plauki iš Francijos į 
Angliją. Užėjo ant seklumos 
ir negalėjo nuslinkti. Valtimis 
kareiviai paimti ant kranteli

Kopenhage.no


Žinios iš Lietuvos
Eina iš So. Boston o utarmn- 

kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų šv. Juozapo Darbininkų 
junga.
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jose gyvena italų. Prez. vv u- 
son atsakė: “Man gaila, kad 
aš negaliu jums atiduoti New 
Yorką, barone.” NevYorke, 
kaip žinoma yra apie 800.000 
-italų.

Kad prez. Wilson Italijos mi- 
nisteriui taip atrėžė, tai apie 
tai nereikia abejoti. Prez. 
IVilson viešai Turine pasakė, 
kad taip ministeriui užreiškė.

Pastarųjų dienų dienraščiai 
pranešė, jog taikos konferen
cijoj prez. Wiison drąsiai ir at
virai išmetinėjo Europos poli
tikieriams godulystę ir troški
mų pasiplėšimų. Vien tik prez. 
Wilson sulaiko konferencijų 
nuo įvykinimo taikos su bai
siomis neteisybėmis ir skriau
domis. mažoms tautoms.

TIKRAS VARGAS.

Lietuvos lietuviams priseina 
išgerti kartybių taurę iki pat 
dugno. Pati baisioji tragedi
jos dalis, pats baisusis Lietu
vos vargas prasideda dabar, 
kada vokiečiams pasitraukus 
užplūsta mūsų gimtinę Lenino 
ir Trockio govėdos.

Kartus Lietuvos gyvenimas 
buvo po vokiečiu, bet daug sy
kių karčiau bus Rusijos galva
žudžiams užplūdus Lietuvos 
kraštą.

Esame daug girdėję apie 
Vokietijos kareivių žiaurumus 
ir apie Rusijos bolševikų nedo
rybes. Ne kartą tūlų buvo už- 

. siminta. kad gal būt tie bolše
vikai nėra taip baisūs, kaip 
apie juos pranešama. Gal ne 
vienas pamanė, kad ir vokie
čiai nėra taip žvėriški, kaip 
apie tai skelbiama.

Štai nesenai atvyksta iš Ru
sijos Breškovska. Rusijos re
voliucijos bobutė, o iš Franci
jos sugrįžta kongresinanas Fu- 
iler.

Breškovska pasakoja, ką ma
tė ir ką patyrė bolševikiškoj 
Rusijoj, o kongresntanas Ful- 
ler pasakoja apie vokiečius. Ir 
ką-gi ? Vokiečių žiaurumai bu
vę perdedami arba išrnislyti. 
Bet Breškovska patvirtina bol
ševikų žvėriškumus ir daugiau 
žvėriškumų papasakoja. Pa
sak ją. Lenin esąs kriminalis 
despotas. Bolševikai vis'škai 
pakrikdė Rusiją. Pasak Breš
kovska bolševikai viliojo prie 
savęs minias žadėdami jiems 
rojų, o nuvedė Į pragarą. Ža
dėjo taikos, duonos ir žemės, 
o nesuteikė nieko — naminė ir 
išlaukinė karė siaučia, žmonės 
’.adu miršta, mokyklos tuščios, 
pramonė sustojo, galvažudžius 
paleido iš katėjimų. Vienu žo
džiu Rusijoj civilizuoto gyve
nimo neliko nei pėdsakų.

Iš tokio tai krašto užplūdo 
Lietuvą žvėriškos gaujos. Pats 
baisusis Lietuvos laikas prasi
dėjo dabar. Barbarų šaikos 
terorizuoja Lietuvą.

Vokiečiai taiso rytuose stip
rią armiją ginti rytinį rubežių. 
Tai žinoma ginimuisi prieš 
bolševikus. Vokiečiai žinoma 
nedaleis, kad jie įsįbriautų jų 
žemėn ir Lietuva vėl virsta ka
rės lauku.

Lietu va’yra baisiausios aud
ros verpete. -

Silpnadvasiai, mažatikiai bū
tume, jei pultume nusimini
mam Teisybė, baisi valanda 
Lietuvai atėjo, baisesnės jau 
negalės būti. Todėl supraski
me, jog po tos audros prasidės 
geresni laikai. Audra prasi
dės nuštilti ir dangus pradės 
riedantis.

PASTABĖLĖS.
Amerikos raudonieji šaukia, 

kad Ajnerika ir talkininkai at
šauktų sato kariuomenes iš Ru
sijos. Jie turėtų savo vienmin
čių Rusijoj reikalauti atšaukti 
raudonas gaujas iš Lietuvos ir 
kitų svetimi} žemių.

• ♦

šlamštas “Keleivis” praneš
damas apie F.. Bagočiaus pri- 
leidimą prie baro rašo, kad 
“dėl piktų žmonių skundų 
jam buvo daroma kliūčių pri
eiti prie baro.” Spėjame, jog 
Bagočius nepasigailėjo “vel
nių” “redaktoriui” už tokią 
pastabą. Juk jei advokatas 
negalėjo pats atsiginti nuo pik
tų žmonių skundų, tai kaip jis 
gins kitus?

* •
Jei lenkai yra šiek tiek gud

rūs. tai jie paims lietuvių “tau-. 
tininkų” paskutinius laikraš
čių numerius, kur sakoma, kad 
katalikai yra pro-lenkai ir pa
naudos. kaipo geriausią priro-į 
dymą, kad patys lietuviai nori i 
jungtis su Lenkija.

______________________

DĖL SOCIALDEMOKRATŲ 
DALYVAVIMO VALST. 

TARYBOJE.
Užsienio Ministerijos Spau

dos biuras. 1918—XI—18. Iš 
tikrų šaltinių patiriame, jog L. 
V. Tarybos narys Mykolas Bir
žiška, kurs laikinai dėl š. m. 
liepos mėn. 11 d. nutarimo bu
vo atsisakęs bendradarbiauti 
su L. V. Taryba, dabar, liepos 
mėn. 11 d. nutarimo, pačios Ta
rybos sprendimu, nevykdant ir 
pačiai Tarybai sutikus šaukti 
Lietuvos konferenciją, išranda 
galimu ir reikalingu dalyku 
dalyvauti bendram L. V. Ta
rybos valstybės kuriamajame 
darbe. M. Biržiška jau šią 
Tarybos sesiją dalyvaus Tary
bos posėdžiuose ir pateiks ata
tinkamąjį savo pareiškimą, kai
po nepartinis-socialdemokratu 
srovės veikėjas. Iš pasikalbė
jimų su M. Biržiška paaiškė
jo, jog jis šią sunkią ir atsa
komą Lietuvos ir Lietuvių tau
tos valandą kiekvieno lietuvio 
demokrato pareiga laiko akty 
vų dalyvavimą bendram vals
tybės sutvarkymo darbe ir jo 
demokratinimą. Visos srovės, 
kurios pripažįsta visuomenės 
istorinio plėtojimosi dėsnius, ir 
kovoje tvarkos principus savo 
siekiniams vykdyti — M. Bir
žiškos Įsitikinimu — šiandien 
privalo Lietuvoje imtis tokių 
darbo formų, kurios jau yra 

[sukurtos atsirėmus Vilniaus 
konferencijos (1917 m.) pa
grindais, iš kurios, kad ir to
bulintinos, bet neišmuša kuria
mojo darbo ir nustatytos vie
nos bendros vėžės. M. Biržiš
ka išranda, jog, būdamas so
cialdemokratas, kurs savo so
cialinę ideologiją ankštai riša 
su tautine ideologija, jis daug 
rimčiau ir vaisingiau gali eiti 
prie savo siekinių, dirbdamas 
ne greta ar prieš Tarybą, bet 
L. Valstybės Taryboje, kuri 
turi sudaryti vieną bendrą Lie
tuvos valtsybės darbo aparatą 
su normalinės socialinės kovos

Lenkai legionistai. Į Vilnių 
beveik kasdien šiokiu ar tokiu 
būdu vis daugiau atvažiuoja 
lenkų aficierių ir šiaip jau ka
reivių; net su ginklais. Gir
dime pačiame mieste, žinoma 
paslapčiomis, daroma lenkų 
legionai. Tam tikri žmonės 
surašinėja jaunikaičius, darą 
muštrą tam tikrose vietose ir 
supanžindiną su ginklais, kaip 
su jais apsieiti, išardyti ir su
dėti, kaip šauti. Legionis
tai giriasi, jie tiek jau esą 
stiprūs, jog lietuvius įveiksią, 
vokiečiams išėjus; visas lietu
vių įstaigas uždarysią. Tary 
bą išvaikysią arba į kalėjimą 
sukišią, gi Vilnių sau pasilik
sią. Lenkai tūrį savo sandė
lius ginklų; giriasi 50—76 tūk
stančių šautuvų ir po 300 kiek
vienam šovinių ir keletą kul- 
kasvaidžių. Dalis tų šautuvų 
sukrauta pas vieną turtingą 
dižponę Vilniuje. Gi pačių 
ginkluotų legionistų lenkų esą 
Lietuvoje apie 5.000 žmonių.

ni patys turi tuo rūpintis...
Pskovo gudai reikalauja ar

ba nepriklausomos Gudijos ar
ba drauge su Lietuva. Sąjun
ga su Maskolija pavojinga:* ji 
su Gudija padarytų taip, kaip 
yra padariusi Smolensko kraš
tui.

CLEVELAND, OHIO.
Šiuomi pranešu L. Vyčių 25 

j kuopos nariams, jog sekantis 
i mėnesinis susirinkimas įvyks 
į 5 d. vasario 7:30 vai. vak. Pau- 
lauskia svetainėj, visiems ge- 
rai žinom0.], ant kampo 25 gat. ir tvarking0 plėtojimo-
ir St. Clair Avė. X. E. ŠiameL.; t;L;
susirinkime bus labai svarbių 
dalykų, žinučių, kur atsilan
kys svečias tą dieną gerb. M. 
Zujus, “Vyčio” redaktorius ir 
daug naujų dalykų mums pra
neš. Būkite visi prisirengę 
atsilankyti ant kuopos susirin-

I kimo ir pasimatyti su p. M. 
Zujum. Kuopa laikys susirin
kimus visuomet viršpažymėtoj 
salėj.

Kuopos Raštininkas
A. S. Kulbickas.

WILS0N0 DRĄSA.
Taikom įvykinimas užsitrau

kė ne dėl vienos kokios kliū
ties. Tarp tų kliūčių yra per
galėtojų godulystė. Prakil
nusis prez. Wilson dabar turį 
kovoti prieš talkininkų grobi
kiškus apetitus. Apie tai po 
biskį pradedama į laikraščius 
patekti. Prez. Wilson Ryme 
Italijos grobikams gerai atrė
žė. Jisai kalbėjo su Italijos 
užsienio reikalų ministerių So- 
nino, kurs nurodinėjo, kad I- 

h^ija turi teisę aneksuoti Aua-

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 19, lietuviai turėjo 

mass-mitingų Lietuvių Salėje, 
kad užprotestavus prieš lenkus 
ir bolševikus'ir kartu išreikšti 
prielankumų dabartinei Vilniš
kei valdžiai, kurių pripažįsta 
Lietuvos piliečiai ir iš dalies 
svetimos šalys. Žmonių pri
sirinko pilna salė. Kalbėjo p. 
I. Žalnieravičius ir kun. klebo
nas K. Ambrozaitis. Žmonių ū- 
pas buvo labai pakilęs ir už
klausti ar jie norėtų likti po 
lenkų skvernu, visi didžiausiu 
balsu sušuko: “Šalin lenkai! 
Šalink Lenkija!” Šaukė visi, 
kaip vienas taip, kad salės sie
nos drebėjo.

Paskui p. J. Stelmokas per
skaitė rezoliucijų jau kitose lie
tuvių-kolonijose priimtų ir pa
prašė balsuoti už jų, visa sa
lė pakėlė rankas už jų.

Subatos (18 sausio) numeryj 
“Binghamton Republican” bu
vo padavęs apie būsiantį lietu
vių protestų prieš lenkus. Ne
dėlioję lenkų vietinis ktftrigas 
per pamokslų apgailestavo, kad 
giTdi esu tokių lenkų, kurie jau 
baigiu į “indijonus” išvirsti 
ir “polščios” nebenorį pripa
žinti. (Mat čia yra kelios šei
mynos vilniškių, kurie jflu 
pradeda susiprasti ir nebenori 
aukauti I^enkijai, tai tuos tur
būt jis apverkė. Sako, “kra- 
juj turime priešų iš trijų pusių: 
Rusiją, Vokietiją ir...” kas ta 
trečia šalis “neprietelių” ir ne- 

čiū bu

si garantijomis. Jisai mano, 
jog jo dalyvavimas L. V. Ta
rybos darbe gali taipo pat kiek 
nusverti socialdemokratų ir ap
skritai tų kairiųjų srovių nu
sistatymo reikalui, kurios dar 
nesideda prie L. V. Tarybos, 
bet kurios, jo nuomone, priva
lo V. Tarybos ir jos įsteigto
sios Vyriausybės darbe ne tik 
dalyvauti, bet ir turėt jame 
reikiamos įtakos. Tos įtakos 
M. Biržiškai leidžia laukti tiek 
žinomos žymios kairiųjų sro
vių intelektualinės pajėgos, 
tiek ir bręstus šių dienų poli
tikos aplinkybėse Lietuvos vi
suomenės nusistatymas.

Kiek teko mums tikrai suži
noti, L. V. Tarybos narys P. 
Klimas kurs nėra prisidėjęs 
prie jokios partijos, bet savo 
idealogija yra kaipo pat social
demokratų srovės čia solidari
zuoja su M. Biržiška ir, kaipo 
nepartinis socialdemokratas, li
gi šiol dalyvavo ir dalyvaus L. 
V. Tarybos ir josios sukurto
sios Vyriausybės darbe. Be 
aukščiau minėtų M. Biržiškos 
motyvų, P. Klimas savo daly
vavimą ir darbą remia dar ir 
paprastąja visuomenine parei
ga, kurią yra uždėjusi Tary
bos nariams lietuvių atstovybė 
per Vilniaus Konferenciją, bū
tent, taip pat visiems lietu
viams'bendra pareiga — savo 
išgalėjimu ir sąžine, kad ir 
sunkiausiose kovos sąlygose, 
neapleisti darbo laisvai ir ne
priklausomai lietuvių tautos 
valstybinei būčiai kurti ligi 
pat Steigiamąjį Seimą suren
kant.

Tokio tikslo darbas, P. Kli
mo įsitikinimu, niekuomet nė
ra ir negali būti' nei priešin
gas nei svetimas rimto ir švie
saus socialdemokrato ideologi
jai, net aplinkybėse, kur vi
suomenės pajėgų santykiai dar 
visaip karpytų ir trukdytų 
sklandų socialinės demokrati
jos uždavinių realizavimą.

V I L NI U J E.
Grįžo iš Rusijos gydytojas 

Brundza Juozas ir apsigyvena

v •

Kas girdėti lietuvių kolonijose. Į
•e®©®®®®®®®®®®®® 

W. FITCHBURG, 
f

Aukos Lietuvai.
Nedėlioję sausio 26 d. čiob^i 

buvo surengtos prakalbos. Kal
bėjo Lieutenantas J. J. Roman 
ir kareivis Jonas E. Karosas iš 
Bostono. Pirmasis kalbėtojas 
kalbėjo apie SLRKA. trumpai 
ir tada toliau kalbėjo apie Lie
tuvos reikalus. Perstatė rezo
liuciją prieš rusus bolševikus ir 
lenkus. Rezoliucija buvo vien
balsiai priimta. Toliau nuro
dinėjo reikalą aukų. Tada se
kė aukų rinkimas. Aukavo' se
kantieji : 
Vincentas Morkus......... $10.00
Petras Bagdonas..................10.00
Mikolas Pečiulis....................5.00
Jonas Andrišiunas..............5.00
Kazimieras Vaičiūnas ... .5.00 
Elzbieta Pečiulienė.............5.00
A. Steponavičius ........5.00 

, . **. . v. ,A. vaskevicius ...................... o.OOkaupmomis nesku- T . , - nn
i , 3 Juozas Kvaiauskas ............o.00neapykantos nuodus . . „ ,. , -

■ v T • , m v • »1 Antanas Peliackas.............. u.00
prieš Lietuvos Tarybą, prieš; Po $2.00 aukavo Katryna Pe-’

[čiulytė ir Justinas Montvilas
; Po $1.00 aukavo 
nienė, Jonas Pečiulis (5 metų), 
Elzbieta Andrišiunaitė. Jonas 

jKleinotas ir J. Steponavičienė. 
'Smulkių aukų buvo $6.50. Iš
viso aukų buvo surinkta $75.

Laike prakalbų nekurie tam
sieji bolševikėliai Miclielsono 

:ir Smelstoriaus mokiniai sten
gėsi triukšmą sukelti, bet jiems 
nepasisekė. Nors jie rėkė kad 

!žmonės neaukuotų, bet jų riks-' 
|mo protaujanti žmonės neklau-i 
I sė. Kada paskelbta buvo kiek 
jaukų buvo 'surinkta, tai j-e 
•kuone iš kailio išsinėrė. Vie- 
nas akliausis už visus stojos ir 
norėjo spyčių rėžti, bet jo žmo
nės neklausė. Tada kaip žvė
ris apipuolė kalbėtojus dantis 
grieždami ir neturėdami ko sa
kyti. Kada kalbėtojai jų ne
pabūgo. bet iš jų vien tik juo
kus krėtė, tai jie pradėjo juos 
visaip kolioti ir kviesti į disku
sijas. Galų gale viskas užsi
baigė be skandalo.

“Darb.” Reporteris.

LENKŲ MITINGAS 
VILNIUJE.

Lapkirčio m. 17 d. įvyko Vil
niuje didelis lenkų liaudies mi
tingas, sujauktas lenkų demo
kratų partijos.

Mitingas buvo gana suma
niai inscenizuuotas. Pirmieji 
kalbėtojai išsitarė prieš pri
jungimų prie Lenkijos tųjų 
Lietuvos dalių, kur esanti len
kų dauguma. Jie reikalavo su
daryti atskirų Lietuvos valsty
bę dviem vienetais — lenkų 
daugumos gyvenamas kraštas 
privalus turėti atskirą sutvar
kymų — paskui gi sujungti 
Lietuvų su Lenkija. Bet juo 
toliau, juo aiškiau lindo lyg 
yla iš maišo tikrasis šio mitin
go tikslas. Kalbėtojai nuo es
trados žėrė ] 
eromis

Kauno dvarininkų delegaci- lietuvių pastangas sudaryt sa- 
ja. Gauname patirti, jog 1918 
—XI—14 L. V. T. Prezidiumas 
priėmė šiuos Kauno dvarinin
kų deputatus: Mečislovų Jalo- 
veckį, Eduardą Kudrevičių ir 
Jurgį Gruževski, kurie pareiš
kė Kauno dvarininkų suvažia
vimo vardu, jog jie vienu bal
su esą palaikę nusistatymų sto
vėti ant Lietuvos nepriklauso
mybės pamato ir esu nuspren
dę dėtis kartu su lietuviais ben- 
dran darban, ypač konferen
cijų šaukiant.

Kauno dvarininkų komitetas 
Vilniuje sudarytas esųs iš šių 
žmonių: pirmininkas — grapas 
Kosakovskis, vice-pirm. — M. 
Jaloveckis, nariai:—St. Mont
vila, Jurgis Gruževskis, Kibar- 
tas, grapas Lubenskis; kandi
datai: Marion gr. Plateris, St. 
Kognovickis.

Alytus. Lapkr. 10 d. buvo 
Blaivininkų susirinkimas, taip 
senai laukiamas. Į atnaujintų 
valdybų išrinkti: pirm. K. Pau- 
laučius, jo padėjėju P. JRoža- 
nauskas, ižd. P. Zanbrauskas, 
sek r. A. Matukonis, rev. J. 
Maudeika, P. Kateiinas ir O. 
Tunilaitė.

Gervėnai, Švenčionių ap. 
Gervėčiai, slavų vilnimis už
liejant, daužomi, it Helgolan- 
do sala. Čia beliko 16 sodžių, 
tebekalbančių lietuviškai, vi
si' kiti gudais virto. Yra dar 
ir pusiau virtusių, kur seniai 
tebekalba lietuviškai, gi jaunie
ji jau ne; tai Sakalaičiai, Pū- 
gavičiai, Čemiškiai, Bezdo- 
niai. Jas atgauti tegalės lie
tuvi!} mokyklos, kaip dauge
lį vietų ir Varnėnų parapijos. 
Lenkai čia veikė per dvarus ir 
bažnyčias; ir dėlto' lenkiškai 
žmonių neišmokė, tik sugudi- 
no. Užtat jų dvasią padarė 
tikrai lenkišką: stoja už Len
kiją, nebe už Lietuvą, laukia 
ateinant legionistų.

Garvėčiai būtų ir visai po
li akais virtę, kad ne milžiniš
kas’tautinis darbas kun. Am
braziejaus Jakovanio; jis sa
vo lėšomis skleidė lietuvių raš
tus, į bažnyčią įvedė pamal
das lietuviškai. Jo rūpesniu į 
Gervėčius šiandien eina “L. 
Aido” 20 egz., “Pavasario,” 
“Tėvynės Sargo.” Yra dvi mo
kykit

Kainos pūdui rugių 25 rb., 
avižų 20 rb., bulbių 4 r., svies
to 4—5 r., 1 kiaušiniui 30 k.

Žydai ir čia šeimininkauja 
po miškus. Parduoda ir dvari
ninkai savo miškus, Pugaviš- 
kių, Chomičienė ir k.

Lošos ir Ašmenos upės labai 
žuvingos.
_ Zuikių, vilkų, lapių pilni 
miškai.

Fronto linija už 25—30 vars
tų; ji užtverta dygliuotų vie
lų tvora.

vo nepriklausomą valstybę. 
Kada gi ūpas salėje buvo pri-[ 
tvinkęs tautinio įsidegimo at
mosfera ligi 90 nuoš., kada sa-' 
Įėję pasigirdo šauksmai “Preczj 
z Taryba,” “Taryby niema, 
niema,” tuomet kalbėtojas sve
čias Iš Daugpilio (Dvinsko), 
atvežęs su savimi Vilniaus len
kams “20 ' tūkstančių lenkų 

į širdies plakimą,” pareiškė, jog 
| vienintelis obalsis ir siekimas j 
Į jį pasiuntusiųjų “Inflant pols- 
j kicli” yra tai — didžioji suvie- j 
nyta “Rzeczpospolita Polska, 
ir... mitingas jam pritarė.

Ką gi naujo tarė jis šiame' 
: svarbiame momente, kad visas■ 
gyvenimas verda kunkuliuoja, 
kada piliečiai visų pirmiau pa
vergtų kraštų stengiasi susi
burti vienan vienatan, susi
prastų tarpusavy’ ir atstatyti 
vėl savo valstybę. Šio pirmo
jo Vilniaus lenkų mitingo obal- 
siai, jo išneštoji rezoliucija y- 
ra ta pati senoji daina — pri
jungti Lietuvą prie Lenkijos. 
Ką gi gali kita pasakyti būris 
sufanatizuotų Vilniaus miestie
čių, kurie per lenkiškai tauti
nį įsikarščiavimą užmiršta ir’ 
gręsiančią miestui bado šmėk-1 
lą ir savuosius ekonominius in
teresus? Jų norai mums senai 
žinomi ir mūsų nebaugina: kad 
ištarti viešai šiame momente 
jie tampa dvikovio pirštine, 
metama lietuvių tautai. Čion 
stojama kovon jau ne su Lietu
vos Valstybės Taryba, ne su 
tuo mažu lietuvių būriu, bet 
su visa lietuvių tauta. Ir mes, 
lietuviai, beabejo nenusigąsi- 
me tojo kovos šauksmo. Įgru- 
dinta ilgų metų kovoje dėl sa
vo tautinės būties lietuvių tau
ta nenusimins girdėdama, kad 
dalis piliečių išgamų siunčia 
savo “širdies plakimą” į kitą 
valstybę. Lietuvių tauta tiki
si, kad endekiško, o ne demo- 
-kratiško mitingo mestieji obal- 
siai nesuklaidins sveikai pro
taujančių lenki} Vilniečių ir jie 
stos drauge su lietuviais atsta
tomajam Lietuvos valstybės 
darban. - Kiti gi, kuriems vai
dijasi “vrielka zjednoczona 
Rzeczpospolita Polska” priva
lo atsiminti, kad jų neprival
gydins ne tik 20 tūkstančių bet 
ir 20 milijonų plakančių šir
džių, tiktai gausingoji Lietu- 
voiržemelė.

(“Lietuvos Aidas”)

J

GUDAI IR LIETUVIAI.
“Homan” Nr. 89 sako: “Y- 

ra tautą, kaip lietuviai ir lat
viai, su kuri 
m e drauge

V I R B A L AI, 
Utenos apskr. 

Kruvinoji.

Virbalų kaimas beveik 
sas serga kruvinąja, 
prasidėjo platintis nuo liepos 
mėnesio. Iš karto pasirodė tik 
vienoje šeimynoje, o paskui to
lydžio liga platinosi, ir apsir
go visas kaimas. Tai vis da
ro žmonių nesusipratimas. Iš 
karto jie nenumanė jokio pavo
jaus; kai žmonės pradėjo sirg
ti, tai visų — ir sveikų, Ir li
gonių — skalbinius nešė eže
ran ir plovė. O tasai ežeras 
yra vidury kaimo. Taiirapsi-

vi- 
Ši liga

CAMBRIDGE, MASS.
Štai sugrįžo mūsų gerb. kle

bonas kun. Pr. Juškaitis 24 d. 
sausio. Gruodžio 3 d. žmone
liai susirinkę ant vakarinių 
pamaldų štai išgirdo liūdną ži
nią nuo klebono, kad tapo pa
siųstas į So. Bostoną. Vos iš
tarė tuos žodžius, kaip kilo 
tarp žmonių didis gailestis. 
Štai vėl patėmijome “Darbi
ninke,” kad So. Bostoniečiai 
savinasi Cambridge’iaus kle
boną. Bet Cambridge'iečiai to 
nepaisė, žinodami, kad sugrįš 
ir laukė su kantrybe. Ir ką- 
gi? Štai užtekėjo maloni sau
lės šviesa, nušvito Cambrid
ge’io kolonija kaip žmonės pa
mate “Darbininke’* pranešimą 
apie mūsų dvasios vadovo kun. 
P. Juškaičio į Cambridge’ių 
sugrįžimą. Parapijonai, išgir
dę linksmą naujieną, nedėlioj 
skubiai bėgo į bažnyčią. Pul
kai žmonių ėjo, kad galėtų iš
girsti gražų pamokslą. Tai ir 
prisirinko žmonių ant pamaldų 
pilna bažnyčia.

/ žalia Rūta, 
■fc’ 

LAWRKNCE, MASS.
Juokinga ir graudu.

26 sausio, 1919 Mickiavyčius 
iš kur tai Lawrencan sugrįžęs, 
norėjo čia padaryti prakalbas 
Eagle salėj, Broadvay. Ka
dangi bijotasi, kad Mickiavy- 
čiaus šalininkai nesusiremtų su 
šalininkais taip vadinamo' ku
nigaikščio De Laudes-Berghes 
et de Rache ir Šleinro, tai į 
tą svetainę žmonių nieks ne
įleido. Minios prie durių pa
stovėjusios nuėjo, vienos-vyda
mosi Broadway Mickiavyčių, 
kitos stačiai* namon.

Mickiavyčius, negavęs kalbė
ti nedėlioj," pasakė kalbėsiąs 
panedėlio vakare lenkų svetai
nėj. Ir kalbėjo.' Žmonių mi
nios ir čia buvo labai didelės. 
Svetainėn netilpo. Prakalbo-

tūkstančius!” Kiti: “.Mickau, 
koks tu vyskupas, toks tavo 
ir tikėjimas, tokie tavo ir ku
nigai. Važiuok tu sau nuo 

ūs. ’ ’ Treti šaukia: “ Na, ne!
^vra šventas” ir tt. ir tt. Tai

buvcN<įidžiausis kermošius. Bu
vo desėfckas policijantų.

Mickiavyčius prašėsi kiek 
sykių baisoj t bet visi klega ir 
tiek. Tai Mickiavyčius ban
dydamas publiką perviršinti 
riksme, aiškinosi. Tarp kit
ko pasakė, kadi nps kunigaik
štis De Laudeš-Bei ghes et de 
Roclie, Metropolitenas sėnka- 
talikių bažnyčios Amerikoje ir 
antvyskupas Mickiavyčiaus ir 
jo taip vadinamos tautos kata
likų bažnyčios Amerikoje nesąs 
jokis dignitoras, kad jis, tik iš 
inielaširdystės penėjęs pAsiva- 

Į dinusi jo galva ir leidęs jam 
inokyti studentus katekizmą- 
Pasakė, kad Šleiniui reikia 
mokyties dar dešimts metų ka- 

i tekizmą ir kad jis nėra dar Micj . 
: kiavyčiaus Įšventintas ant ku-X 
nigo tokio, kuris galėtų šliū- 

.. azl 1 !P0' buoti ir krikštyti; esąs jis tik 
šventintas, kad. jis galėtų ge
ras nršias laikyti. Jis tam tik
slui tik ir telūris pirmus ketu
ri us mažuosius
mus.

M ickia vyčiui 
gaoeno žmonės 
suko žmones: 
sustok! Duok 
Ii.” Šleinis baimės perimtas, 
pasakė: “Broliai, jeigu tas 
mūsų labai gerbiamas antvys- 
kūpąs, kurs šventino gerbia
mą vyskupą Mickiavyčių nėra 
tikras antvyskupas, jeigut, aš, 
kurį išmok'no ir pašventino 
gerb. vyskupas Mickiavyčius, 
liesini kaip reikia kunigas, ku
nigiškų savyje neturiu galybių, 
tai jau aišku, kad ir Mickia- 

: vyčius gerb. mūsų vyskupas, 
nėra ir nebuvo vyskupu; nega
vo jokių galybių nei kunigiškų, 
nei vyskupiškų nuo kunigaik- 

| ščio ir neturėdamas man nieko 
tuose savo šventimuose neda
vė. Taip kad mes visi lygūs 
tame neturte. Visi’ niekais e- 

[ šame ir mūsų visų darbas nuo 
• dabar sykiu užsibaigia. Mes 
savo atsiekėme.”

Baisūs šauksmai, kritikavi
mai sukilo. Du poliemonai iš
vedė Šleinį. Kiti gynė Mic
kiavyčių. O žmonės vedė gin
čus tarpo savęs.

kleriko šventi-

le varant, at- 
ir Šleinį. Su- 
“ Mickiavičiaū, 
Šleiniui kalbė-

Dzūkas."
I>. S.
Gerbiama “Darbininko” Red.:

Iš tų žinių matote kaip mūsų 
Laivrence’o lietuvių kolonija 
yra suardyta. Sarmata ji čia 
Amerikoje, sarmata ji mums 
ir Lietuvoje. Ar negalėtumė
te ką nors mums nuo savęs pa
tarti? Ar nemalonėtumėte vie
šai savo laikraštyje paduoti ko
kį nors pieną, kuriuomi eida
ma Lavrence’o lietuvių didžiu
lė kolonija sueitų šiek-tiek į 
tvarką? Dzūkas.

Patarimas.
Kad toks nelaimingas suiri

mas tarpe Laivrenciečių įvyko, 
tai labai apgailėtina. Bet tą 
galima ir reikia atitaisyti. A- 
titaisymą reikia pradėti be ati
dėliojimo. Atitaisymas eis pa
sekmingai, jei žmonės supras 
kodėl toks suirimas įvyko.

Pamatinė suirimo priežastis 
yra ta, kad jie tapo baisiai su
klaidinti. Abelnai imant čia 
žmonės nekalti. Jie didžiu
moj darė su gera intencija, ti
kėdami, jog eina teisingiausiu 
ir geriausiu keliu. Suklysti 
pasitaiko ir mokyčiausiam- ir 
gudriausiam žmogui. Kas dy- 
vo, jei paprasti darbininkai 
suklydo. Bet jokis sveiko pro
to žmogus nesilaikys klaidingo 
kelio, kuomet pamatys, kad 
jis tikrai ant klaidingo kelio 
atsidūręs^

Dabar Lavrence’o žmoneliai 
aiškiai mato, jog jie ^apo bjau
riausiu būdu suklaidinti. .Tiems 
lieka pasirūpinti sugrįžti ant 
teisingo kelio. Kaip tą pada
ryti?

Reikia rengti visuomeniškas I
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Ant. Valius
Pinigus $12.00 gavom ir pa

siimtom Tautos Fondui sausio 8 
d. 1919. “Darb.” Red.

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; j- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbyje yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str.. Lawrence, Mass.

LADD, ILL.

Aukavusio į Tautos Fondą:
Antanas Valius..................$10.01 >
Ant. Petrauskas.................. 1.00
Jonas Rutkauskas..............1.00

Išviso ............ $12.00
Sudėtus pinigus siunčiu per 

“Darbininką.”

į

viai katalikai turi pasirūpin- 
i gerų kalbėtojų, kurie nuro
dys, kas reikia daryti.
Iš savo pusės patartume 

kviesti p. Julių B. Kaupą, pa
sižymėjusį lietuvių veikėją, tu
rintį valdišką darbą New 
Yorke. Jo adresas, toks: Ju
lius B. Kaupas, 6 West 48 St., 
New York City.

- LEWIST0N, ME.
Kalbėjo p-nia 0. Jankauskienė.

Sausio 25 d. A. L. R. __ Mo

 

terų Są-gos 6 kp. buvc/paren- 

 

hgus prakalbas. Kalbėjo ponia
. Jankauskienė iš . Boston, 
iass./
Ji kalbėjo dau ausiai apie 
oteri) apsileidimą, nurodinė

jo, kaip dar aug yra mote
rų, kurios n riguli nei prie 
vienos organi/acijos bei drau

 

gijos, neskaitio jokio laikraščio 
ir nei kiek peniąsto apie savo 

 

■ateitį. RaLino visas katalikes 

 

moteris rasydes prie Mot. Sąj. 
ir būti kovotojomis už moterų 
teises. /

Tolinai kaliojo apie Lietuvos 
Taip-pat prirodinėjo 

augviy vietų, moterys 
įlenkia ir vyrus su aukomis 

tautos reikalams.
Jos kalba labai patiko publi

kai. Po prakalbos prie Mot. 
Są-gos prisirašė p-lė Uršulė Ū- 
kanaitė ir M. Lukoševičienė.

Toliaus tęsėsi šokiai, kuriuos 
rengė šv. Baltramiejaus dr-ja.

- Viskas užsibaigė linksmai.

Rengia balių Tautos Fondo 
naudai.

Šv. Baltramiejaus vyrų dr-ja 
rengia balių ant 1 di vasario 
mėn. ir likusį pelną paskyrė T. 
Fondui. Kiek teko sužinoti 
iš rengėjų, tai balius būsiąs la
bai puikus.

Jo prakalba buvo puiki, išdės
tė apie spaudą.

Buvo renkamos aukos į Tau- 
Fondą, surinktą/$73.43. 

Kp. Rašt. C. J. Senkus.
------- ..

HARTFjORD, CONN.
26 d. sausio A. L. R. K. Mo

terų Sąjungos įvyko Naujosios 

 

Anglijos Apskr. 3 suvažiavi- 
Bažnytinėj svetainėj, 41

nuvargę per visą pusdienį, bet 
buvo linksmi ir užsiganėdinę 
organizacijos augimu. Užbai
gę posėdį nekurie delegatai pa
siliko, nes už poros valandų tu
rėjo prasidėt lošimas veikalė
lio “Dėdė Atvažiavo,” ką buvo 
surengus vietinė LDS. 12-ta 
kuopa. A

Daug naudingų nutarimų 
padaryta. Išnešta rezoliucija 
prieš užgrobikus Lietuvos, 
prieš bolševikus.

Žiopsis kuopos.

prašo balso J. J. Baltrušaitis, 
negauna, nors ir komitete bu
vo. Žinoma pirmininkas su
manus, permatė dalykus, p. J. 
J. Baltrušaitis būtų tikrai pa
aiškinęs dalyką apie Tautos 
Fondą.

Toliaus kaip viskas užsibai
gė apie pinigus, tai tuoj pasiū
lė pinu. p. J. J. B. balsą. Jis 
paaiškino apie organizavimą 
lietuviškų pulkų. Jo kalbos 
žmonės išklausę, pritarė gau
siu delnų plojimu. Su šiuomi 
ir užsibaigė vakaras.

Ten Buvęs.

ta, vien viena nauja, bet už
tai R. N. Baršis pasidarbavo su 
dekliamacijomis, net 7 mažos 
mergaitės pasirodė ant scenos. 
Girdėjau, jog pagyrimo aplai- 
ko p. Baršis nuo savo gerb. 
klebono, ko nuo jo nelengva 
gauti, & nes jis kaipo žinovas 
muzikos ir giesmių uždyką ne
aušina burnos. Prie to, reikia 
pažymėti, jog gerb. kleb. Va
siliauskas ėjo raminti publiką 
už didelį plojimą ir kojų trep
sėjimą.

NEMIGO.
Tai paprastas apsireiškimas 

pas žmones su suirusiais ner
vais.

Net sveikas, normalis žmo
gus jaučiasi sudaužytu po. ne
miegotos nakties. O labiausia 
tas pasitaiko pas nervuotus 
žmones.

Nerviškunias šiais laikais y- 
ra paprastas apsireiškimas. 
Tūkstančiai žmonių turi silp
nus, suirusius nervus, kurie 
padaro daug nemalonumų. Ner- 
vuoti žmonės greit susierzina, 
visoki smulkmena, bile mažmo
žis verčia juos karščiuotis ir 
krimstis. Savo užsikarščiavi- 
mais jie atstumia nuo savęs sa
vo draugus ir pažįstamus.

Nervų nuraminimui vartoki
te žinomą Sustiprintoją Partč- 
glorą, kuri priveda nervišką 
sistemą į nonnalį stovį. Tūks
tančiai žmonių žino, kad dėl 
nerviškumo geriausia vartoti 
— Partoglorą.

Jei kenti nuo nerviškumo, 
tai neapleiskite jos, nes ji ga
li privesti prie nemalonių ap
sireiškimų. Užsisakykite Par- 
togloros, kainuojančią $1.

Visus laiškus adresuokite i
APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė.
New York, N. Y. Dept. L. 3.
Jei jūsų pilvas netvarkoj, tai 

vartokite visame sviete žino
mus saldainius Partola. Dide
lė dėžutė $1.00.

pos. 5 kp. Worcester, Mass. 
delegatė O. Sidabrienė; 12 kp. 
Westfield, Mass. V. Kanclierie- 
nė; 17 kp. Hartford, Con. V. 
Elijošienė, M. Poteliunienė, P. 
Ziuromskienė, R. Mončiunienė, 
O. Dzikienė, V. Petrukevičie- 
nė ir P. Geležiutė; 25 kp. Wa- 
terbury, Conn. O. Čemiauskiu- 
tė ir M. Stasinskaitė; 28 kp. So. 
Moncester, Conn. F. Motiejū
nienė ir J. Resiuniutė; 33 kp. 
New Haven, Conn. Jokubaitu- 
kė ir Žiurauskienė.

Delegačių buvo 15. Dar bu
vo ir viešnių, tai-gi išviso daly
vavo 19 ypatų. Sesijos prasi
dėjo 2:30 vai. po pietų. Val
dyboj buo.pirm. V. Elijošienė, 
pagelb. O. Sidabrienė, rašt. O. 
Černiauskaitė ir M. Stašinskai- 
tė, maršalka M. Poteliunienė.

Nutarimai.
1) Nutarta, kad N. A. Aps

kritis pradėtų rūpintis kaslink 
siuntimo drabužių į Lietuvą. 
Sužinojimui visų informacijų 
išrinkta komitetas, p-lė Joku- 
baitukė iš New Haven, Conn. 
Ji sužinojus kokiuo būdu bus 
galima, praneš kuopoms.

2) Nutarta, kad kiekviena 
kuopa padėtų silpnosioms kuo
poms surengti vakarus, prisi
dėti su programų ir tt.

3) Nutarta, kad kp. siųsda
mos delegates į apskr. suvažia
vimą įteiktų savo kuopos visus 
veikimus, kas buvo nuveikta. 
Ant popierio surašyta.

4. Nutarta, kad N. A. Aps- 
Į kritis kreiptųsi į centrą su pra
šymu talpinti 2 sykiu į metus 
kp. rašt. antrašus “Moterų Dir
voj.”

5. Nutarta, kad N. A. Ap
skritis išreikštų -padėkos žodį 
redaktorkoms už gražų-išleidi
mą “Moterų Dirvos.”

6. Nutarta tam tikru būdu 
pakelti apskričio iždą.

7. Nutarta suvažiavimai lai
kyti netankiau kaip 1 sykį į 
metus, apie tą patį laiką kaip 
dabar, jeigu būtų reikalas, tai 
šaukti 2 sykiu.

8. Nutarta 4-tą N. A. Apskri
čio suvažiavimą laikyti New 
Haven, Conn. Toliaus bus vis
kas surašyta reguliariškam 
protokole, kuris trumpam laike 
tilps “Moterų Dirvoj.” Da
bar seka valdybos rinkimas ant 
šių metų. Pirm. Ona Sidabrie
nė iš IVorcester, Mass., vice- 
-pirmininkė Liutkevičienė, bu
vusi pirm.^rašt. p-lė Marijona 
Stasinskaitė iš IVaterburv, Ct., 
iždininkė Viktorija Elijošienė 
iš Hartford. Organizatorkos 
tos pačios paliko, tik dar 2 da- 
dėjom: p-lę Jokubaitukę iš 
New Haven, Ct. ir V. Petru- 
kevičienę iš Hartford, Con. Se
sijos užsibaigė 6 vai. vakare 
su Tautos Himnu.

Vakarienė.

Tą pačią dieną, vakare, bu
vo surengta delegatėms vaka
rienė, kurią pagamino Hart
fordo sąjungietės. Vakarienė 
buvo 7 vai. vak. Buvo pasa
kyta keletas prakalbėlių, de- 
kMamacijų, dainelių, kurias iš
pildė sąjungietės. Po tam, at
silankė vietinis klebonas gerb. 
kun. J. J. Ambotas. Delega
tės pasverk’no atsistojimu ir 
delnų plojimu. Taip-gi klebo
nas pasveikino delegates, pasa
kė gražią prakalbą, išgyrė 
moterų darbštumą ir velijo ne
nuilstančiai darbuotis ir to
liaus. Taip-gi savo kalboj pa
gyrė tokius suvažiavimus ir sa
kė, kad apskričiai yra labai 
naudingi ir ragino kad kuopos 
nesigailėtų’iškaščių siųsti ko 
daugiausia delegačių. Taf-gi 
su klebono prakalba ir užsibai
gė vakarienė. Galop sustoję 
padainavo himną. Po visam L. 
Vyčrų 6 kp. parodė krutančius 
paveikslus ir buvo tautiški žai
slą! Su tuomr ir baigėsi vakft-

CLEVELAND, OHIO.

“Darb.” No. 4, tūla Rūtelė 
savo korespondencijoj nurodė, 
būk aš, Juozas Šeštokas išsita
riau prieš vienybę. Tai daly
kas buvo toks: L. Vyčių 25 kp. 
laikė mėnesinio susirinkimo 
buvo inešta parengti šeimyniš
ką vakarą ir užkviesti Teatra
lišką Dr-stę, nes toji dr-stė y- 
ra tikra katalikiška. Aš kai
po L. Vyčių 25 kp. choro pir
mininkas raginau narius prisi
dėti prie to pasilinksminimo, 
tai yra patikt 1919 metus. Bet 
pamačiau, kad svetainėj besą 
visokio plauko ypatų, o ypač 
sandariečių. kurie darė smar
kią agitaciją , kad pritraukt 
merginas prie Sandaros Choro. 
Tą viską darė su saldainiais bei 
šaltakoše. Tai aš pasiprašau, 
kad man pavelytų keletą žo- 
džių pratart. Tai aš matyda
mas klaidą to vakaro ir išsita
riau apie mūs troškimus ir 
koks buvo nutarimas mūs kp., 
tai yra padaryt santaiką tarp 
L. Vyčių 25 kp. ir Teatrališkos 
dr-jos, nes metai atgal buvo ne
sutikimų iškilę tarp dviejų y- 
patų. o jie prie to ir draugys
tes suvadžiojo. Ir pasakiau, 
kad reik atsikratyti nuo supu
vusios sandaros, kuri įleido 
savo šaknis.

L. Vyčių 25 kp. Choro Pir
mininkas

Juozas šeštokas.

WORCESTER, MASS.
Spaudos Dr-ja surengė pra

kalbas 26 d. sausio šv. Kaz. ba
žnytinėj svetainėj su įvairiu 
programų. Vakaro vedėjai bu
vo J. P. Vaitkus. Pirmiausia 
šios vpatos atliko po vadovyste 
p. A. Z. Vismino.

Duetas, “Žydinčios Rožės” 
— M. Jankauskiutė ir V. Gudu- 
kiutė.

Solo, “Meilės Diena” — St. 
Vaškeliavičius.

Duetas, “Spragilų daina” — 
J. Žemaitaitis ir, St. Vaškeliavi
čius.

Kvartetas: 1) “Sėdžiu po 
langeliu,” 2) “Einu per dvare
lį,” 3) “Per girią girelę” — M. 
Jankauskiutė, IT. Aleksiuniutė, 
J. Žemaitaitis ir St. Vąškelia- 
viČins.

Solo, “Ilgu ilgu man ant 
svieto” — P. Puišig. . v.

—Po tam bai tatyta p.

NEW HAVEN, CONN.
Laikas nuo laiko skaitome 

laikraščiuose apie nezaležnin- 
kus, (mūsų tautos gėdą) jau į- 
sigyvenusius. Niekas vienok 
nepranešė apie juos įsi vysty
mo pradžioje; jei tai būtų pa
darę, gal jie vienur ar kitur 
būti) išnykę: atsirastų tuomet 
antidotas jų veikimo pradžiai, 
tikri katalikai tuojaus pamaty

mų pavojų ir kaip nuo kokios 
pavietrės šalintūsi; pats neza- 
ležnas “jovalas” nesuradęs sau 
atsakančios dirvos turėtų iš
dilti.

50.00; Kur jau nujaučiama, kokio- 
50.00 je kolionijoje nezaležninkijos 
50.00 j

i j

AMSTERDAM, N. Y. x

Nors lietuvių čionai neper- 
daugiausiąi, bet su aukomis 
Tėvynei neatsilieka. Vieni 
aukauja į Neprigulmybės Fon
dą kiti į Tautos Fondą. Bet pa
girtina kad. visi tam prakil
niam darbui.veikia ir vieni ki
tiems nekenkia. Tai tikri lie
tuviai. Į Tautos Fondą per 
vietinį 65 skyrių, laike pasku
tinių kelių mėnesių surinkta se
kančiai :
Pelnas nuo bazaro (lapkr.

18-24, 1918) ...........$1305.16
Suaukauta per T. Fondo

susirinkimą 1 gr. ir 
per J. Bielskio pra
kalbas 22 gr. 1918m. 
sekančiai:

Kun. J. Židanavičius.... 525.00 
■Šlaveikis Pranas .......131.00 
Kazlauskas Motiejus .... 60.00 
Kazlauskas Juozas......... 00.00
Varnas Jonas ................. 55.00
Kun. A. Šūkis................. 50.00
Sargelis Petras ir Filo

mena .............................50.00
Smetona Jonas.............. ..50.00
Valikonis Kazys..................50.00
Mockevičius Jonas............50.00
Dr-stė Šv. Jurgio .............50.00
Dr-stė Dukterį) Marijos . .50.00 
Dr-stė Šv. Kazimiero 
Dr-stė Šv. Kazimiero 
Židanavičiutė Ona ..
Strikulis Mykolas .............30.00
Jutei Petras ir Jieva ... .30.00 
Čiurlis Jonas ........................25.00
Dr-stė šv. Antano .............25.00
Tamoliunas Antanas ... .20.001 
Kreivienė Grasilda.............20.00
Šalnauskas Andriejus... .11.25 
Siinonavičiai St. ir Antig 11.00 
Aibokiutė Ona.................... 10.50

Po §10.00 aukavo: Tamošau
skas Jurgis, Dub:ckai Petras ir 
Petronėlė. Štariukė Ona, Ši
leika Antanas, Mačiulis Juo
zas. Bankauskaitė VI., Bružin- 
skaitė Kotryna, Kazlauskiutė 
Antanina, Jurkūnas Juozas, 
Tamošiuniutė Jieva, Pociūnai 
Motiejus ir Juzefą, Koopera
tyviška bučernė, Butkai Anta
nas ir Salomėja, Bilis Juozas,) 
Varnas Adomas, Šatas Petras, 
Jurevičiūtė Juzefą, Pšelgaus- 
kaitė Zosė, Kazlauskas Anta
nas, Dopkus Antanas, Motėt 
čius Augustas, Smijis Simas. 
Zupkevičius Stasys, Čekana- 
vičius J., Gaškai Stasys ir 
Pranė. Bogužas Ciprijonas. Ja- 
kaičiutė Juzefą, Čekavičius Ja
roslavas, Gusčiukė Salomėja.

Po $5.00 aukavo: Stokna 
Antanas. Varnas Jonas sun. A- 
domo, Gaška Jurgis, Gavrilči- 
kas Stasys, Paguiris A., Ru- 
paitė Elzbieta, Šidlauskaitė 
Anelė. Žudžiutė Marijona, Bliu- 
vas A., Virbickaitė Stanisla
va, Pakeniutė Ona'. Urbonai
tė V.. Navikaitė S., Staknvs 
Motiejus, Žostautas Kazys, 
Jurkūnas Mykolas.

Po $3.00 aukavo: Vasiliaus
kas Juozas.

Po $2.00: Kibortas Juozas, 
Račinskienė Veronika, Radze
vičienė Ona.

Po $1.00: Varnas Zigmas, 
Kaupelis Adomas, Gusčiukė 
A.. Vytėnas A., Gegžniutė A., 
Kisielius A., Tautkus A.

Smulkių aukų $64.25 Mėne
sinėmis mokestimis $259.23. Vi
sus sudėjus padaro $3490.39.

T. Fondo 65 sk. Raštinink. 
' S. Simonavičius.

raugas atsiduoda, mūsų visų 
priedermė yra netiktai tai apie- 
linkei bet ir plačiai visuome
nei apie'lai pranešti, pavojaus 
ženklą, kaip kokiai jirisiarti- 
nančiai audrai, iškelti.

Pirm apleidimo Bridgeporto, 
netekus man darbo, atsitiko 
taip lietuvių štai kas. Vieti
nis vargonininkas liko atstaty
tas nuo vietos. Sustreikavo ir 
dalis choristų, lyg koki var
gonininko nuosavybė. Tie pats, 
kurie pirmiaus reikalavo to 
paties vargonininko prašąlini- 

; mo dabar sykiu su juo pavarė 
; agitaciją ir jau giriasi turį sa- 
j vo chorą; pasįsamde svetainę) 
i ir laiko, kaip girdėjau, du syk 
į savaitę “mišparus.” ' 
yra 1 
yra bambiznyčia, 
tai bambižo. Bet jei vietinis 
klebonas ir geri žmonės “per 
pirštus” ir toliaus žiūrės į tą 
raugą, kurį jau net New Ha- 
vene užuosti galima, tai jis ne
trukus ir iškrapįs iš savo tarpo 
kokį kuodį, ar kraučiuną, ar 
pavaliauskką ir bus kitas. 
Scranton ar Laivrence nezalež- 
ninkų istorijoje.

Jonas Tareila.

ANSONIA, CONN.

26 d. sausio buvo sušauktas 
viešas susirinkimas išnešti re
zoliuciją prieš lenkus ir bolše
vikus.

Vienbalsiai žmonės priėmė 
protesto rezoliuciją, išėmimą 
darė du bolševiku.

Toliaus pagal pirmininko už
manymą, buvo padarytas bal
savimas kaslink pinigų siunti
mo, kurie tano surinkti nuo 
Ansonijos žmonių, daug:ausiai 
nuo katalikų. Nors lietuviai 
katalikai yra ir buvo duosniau- 
si, bet jie už savo duosnumą 
nevisuomet gauna jiems prigu
linčias teises. " Pirmininkas, 
norėdamas patraukti visuome
nę savo pusėn, paaiškino, kad 
pinigai būtų pasiųsti Neprigul- 
mybės Fondan. Bet štai kįla 
maža revoliucija. Tokiu bū
du, matydamas mažai pritarė
jų, sumano siųsti į Washing-

MONTELLO, MASS.

Mot. Sąj. 15 kuopa laikė sa
vo metinį susirinkimą sausio 
>26 šv. Roko svetainėj. Pirmi
ninkavo p-lė O. Samsoniutė. 
Veik visos narės buvo susirin
kę. Susirinkime taip-gi buvo 
kleb. kun. A. Daugis. Daug 
naudingų patarimų bei pamo
kinimų suteikė sąjungietėms. 
Ragino įsteigti vakarinius 
kursus delei mokinimosi viri
mo. Sutiko ir nubalsavo, kad 
tas uužmanymas būt vykdina- 
mas.

Kadangi tas susirinkimas bu
vo metinis, tai-gi buvo valdy
bos rinkimas. Pirmininke liko 
O. Samsoniutė, nut. rašt. S. 
Petrulevičiutė, fin. rašt. M. 
Juškienė, kasierka A. Treinavi- 
čienė. Prisirašė nauja narė J. 

i Preitikienė.
Sausio 27, šv. Roko par. sve

tainėj įvyko N. P. P. Švč. dr- 
jos metinis susirinkimas. Bu- 

i vo daug svarbių nutarimų pa
daryta ir taip-gi metinė atskai
ta išduota. Delei tokių prastų 
metu, kasoje pasiliko neblo- 

[ giausia.
Svarbiausias nutarimas buvo 

' tai tas, kad surengt “Senų mo- 
■ torų bei senmergių” vakarą ir
; nei vieno vyro neįleisk Su tuo ■ 
■sutiko visos, išskyrus 2 mer-: 
j ginas, kurios norėjo, kad būt 
i leidžiami vaikinai, bet naba-; 
j gės buvo suramintos. Į komisi-j 

Taiįri i 14 surengt ^4 vakarą ir prog- 
vargonininkas, yra choras,) raip4 išrinkta (). Kašėtaitė, M.

WORCESTER, MASS.
Darbai pas mus labai suma

žėjo. Tūkstančiai žmonių vaik
ščioja be darbo. Kas turi nuo 
seniaus susitaupęs kelis desėt- 
kus, tai dar be bėdos, o ku
rie tik netaupūs buvo, tai jau 
nuliūdę vaikščioja.

Nors valgomi daiktai neku
rie biskį atpigo, bet su šeimy
na sunkus pragyvenimas. Ne
kurie sako, kad nors leistų į 
Lietuvą, tai keliautume, o gal 
ten būtų gerinus.

Sausio 26 buvo “Aušrelės” 
koncertas Rialto Teatro. “Auš
relės” chorą mokina p. M. Pet
rauskas iš So. Bostono. Kon- 
certo kritikuoti neužsimoka, 

į nes jisai stovi žemiaus kirtikos. 
; Kas tik buvo, tas spiaudo, kad 
įtapo apviltas. Dabar žmonių 
; buvo pilna salė, bet kita kart 
tų žmonių nei su virve nepri- 

į trauks.
i T ta “Aušrelės” Chorą i>ri- 
įguli nekurie Vyčiai ir Sus-mo 
•Ta R. K. A. nariai. Labai keis- 
j tai atrodo kodėl jie ieško sve- 
itimų dievų ir nuo katalikiškų 
dr-jų bėga, o glaudžiasi prie 
laisvų? Toms dr-joms vertėtų 

jpersergėt tokius narius.
Lietuvos Sūnus.

BROOKLYN, N. Y.

Nedėlioj, sausio 26 d. vaka
re LDS. 12 kuopa pagerbimui 
apskričio suvažiavusiems de
legatams surengė’ programą. 
Vaidinta “Dėdė Atvažiavo.”

trūksta tik- Juškienė ir P. Samsonienė. Jos 
žada surengti tokį vakarą, kad 
niekados nenorės vyrų.

Vėliau sekė valdybos rinki
mas. Vienbalsiai liko išrink
ta M. Juškienė — pirm., Al. 
Vištiniutė — vice pirm., prot. 
rašt. per aklamaciją liko O. 
Kašėtaitė, fin. rašt. P. Samso
nienė, kasierka M.‘Klimavičie
nė, maršalkos A. Roženiutė ir 
M. Miliauskienė, sūdžia V. Ku
bilienė, ligonių daktarė O. Šu
kienė. Taipgi 6 išrinkta prie 
board direktorių.

šita moterų dr-ja gyvuoja 
6 metai ir turi apie 300 narių. 
T’iv i hankoj viri $2.000. “e.iig 
šios draugijos narės perir-arba- 
vo dėlei parapijos ir Lietuvos

no vakaro tikslą ir sakė: “Ne
svarbu man tas taip “Dėdės 
Atvažiavimas,” kaip kad nau
jų narių pritraukimas prie tos 
taip garbingos organizacijos, 
tat broliai ant užbaigos malo
nėkite prisirašyti jei rastųsi iš 
publikos norinčių.”

Gerb. kalbėtojas ragino pub
liką užsilaikyti ramiai, bet vis
gi išsirado tokių, kurie šneku
čiavosi ir krėtė baikas, per ką 
darė nekokį įspūdį.

Lošimas nusisekė neblogiau
sia. Gerai atliko roles šios y- 
patos: J. Lukas — Dėdė Vin- 
giras, A. Drabišis — Adomas, 
taip-gi neprošalj paminėt M. 
Čekanavčiutę, kuri lošė Jievu- 
tės rolę. Nors pastaroji pirmą 
sykį pasirodė ant scenos, bet 
matyt bus gabi lošėja.

Užsibaigus lošimui buvo Šo
kiai ir k. d. Publikos buvo 
pusėtinai ir kaip matyt buvo 
užsiganėdinę.

Matušio Mykolas.

WORCESTER, MASS. 
Veiklumas Blaivininkų.

Blaivininku 25 kp. sulošė la
bai įspūdingą veikalą 19 sau
sio. Vaidino dramą “Visi Va
gys” ir indomią komediją 
“Velnias ne boba.” Lošėjai 
labai gerai savo roles atliko. 
Artistai sekanti dalyvavo:Ban- 
kierio rolėj Mankevičius, Ban- 
kieriaus dukters — EI. Baltru- 
šiutė, raštininko Liudviko — 
M. Miklusis, Vinco, bankie- 
riaus tarno — p. Biguza, Dip- 

I lomato — J. Svirskas, Bankie- 
riaus dukters numylėtinio — 
M. Paliavičius. Šiame veikale 
labai atsižymėjo p-lė EI. Balt- 
rušiutė ir Mikolas Miklusis, o 
antrame Keraičio rolėj p. Man
kevičius, o Kieraitienės rolėj 
Mikolas Miklusis, labai atsižy
mėjo moters rolėj. Publika 
neišprato kad tai vaikinas. O 
rolėj Marytės, Kieraičio duk
ters — p-lė. E. Stoškiutė; o Gir
tuoklio J. Svirska. Tai vis
kas puikiai išėjo. Dar kalbėjo 
gražią prakalbą gerb. kun. J. 
J. Jakaitis. Pakalbėjo apie blai- 
vvstę, o paskui apie Lietuvos 
reikalus ir lenkų šunybes.

Po prakalbų solistai p. Pui- 
žis ir p. Žemaitaitis dainavo so
lo ir tuomi užsibaigė progra
mas. Žmonių buvo pilna po- 
bažnytinė svetainė ir visi bu
vo užganėdinti.

Korespondentas J. Sv.

DAYTON, OHIO.

Kaip ištikro yra.
Niekuomet netikėjau, kad 

gali patekti laikraštin toks me
lagingas pranešimas, kaip kad 
buvo “Lietuvoj” num. 11. 
Šmeižia mūsų gerb. kleboną, o 
išgiria Danielių, kurs prigu 
lįs prie vokiečių parapijos ir j: 
lietuviai parapijonai sumušę 
gatvėje. Turiu pasakyt, jog 
Danielius priklausė prie lietu
vių parapijos tol, kol reikėjo 
kūdikis krikštyt. O jis buvo 
sumuštas ne gatvėje, o saliūne. 
Sumušė me parapijonai, bei 
kareivis, kurį būk Danielius 
išjuokęs. Visgi “Lietuvos” 
korespondentas “tautietį” Da 
nielių nepilnai išgyrė, nepami
nėjo jo svarbesnių veikimų. Ta
sai “tautietis” advente buvo 
surengęs du šokių vakaru. Vie
ną surengė net kūčių vakare. 
Kada bažnyčioj Kalėdų rytą 
pamaldos ėjo, tai Danieliaus 
surengtame “tautiškam” ba
liuje visokie nuo Bažnyčios at
siskyrėliai teblėbavo.

Daytoniškis.

WESTFELD, MASS.
“Darbininko” no. 9, pasiro

dė trumputė žinutė apie AVest- 
fieldo choro veikimą. Šis strai
psnelis praneša, jog 18 šio sau
sio Šv. Cecilijos choras po va
dovyste R. N. Barsi o sudaina
vo kelias tautiškas daineles...

Kiek prisimenu iš apgarsini
mo, tai koncertas 18'"sausio 
buvo labui parapijos. Po kon
certo buvo šokiai. Taip ir bu
vo. Pamėginsiu išdėstyti ir pro
gramą:

1. Choras sudainavo “Lietu
va tėvynė mūsų,” “Pasveikini
mo dainą” ir “O Lietuva mo
tinėle.”

2. Dekliamavo p-lės Birutė 
Jarašiųtė “Į tėvynę” ir Petro
nė Kazlauskiutė “Pasiilgau.”

'3. Choras : “Loja šunės ant 
kiemo” Ir Užmik, užmik sal- 
džai.”

4. Dialogą ‘Gildeiškas Žydas 
ir Ūkininkas, skerdikas” iš
pildė pp. B. Atkočius ir Doni- 
la, išėjo silpnokai.

5. Anastazija Vertelka pui
kiai padekliamavo eiles, “Ap
leistosioms.”

6. P-nas Baršis ir p-lė Ona 
Amhriavičiutė sudainavo due
tą, “Prirodino seni žmonės.”-

7. Choras' sudainavo * * ‘ Baub
ti s” ir “Lietuva tėvynė mūsų.’

Viskas nusisekė gerai.
Štai 26 d. sausio ir antras 

koncertas pamargrnimui para-

BROOKLYN, N. Y.

New Yorko ir New Jersey 
L. D. S. Apskričio buvusio 

suvažiavimo įspūdžiai.

LDS. Apskričio suvažiavi
mas buvo sausio 26 d. Kar. A- 
niolų parapijos salėje... Gerb. 
klebonas S. Remeika atsilankęs 
atidarė posėdį su malda ir pa
linkėjo gero pasisekimo.

Delegatų gana gabių suva
žiavo. todėl ir posėdis buvo gan 
pavyzdingas. Tartasi gana pijinių kermošiaus, kur rodos 

• rimtai apie daug dalykų. Nors buvo tos pačios dainos atka 
t

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

» M

Paieškau- dviejų trelių Kazio ir Vin
co Boksinskių. Pirmians gyveno Chi- 
cagoje, o dabar nežinau kur. 
tįs ar 
resu:

Paieškau savo giminaitės Mari
jonos Ditkytės, Suvalkų'gub., Nau
miesčio pa v., Gelgaudiškiu parap., 
Pakalniškių kaimo. Ji atvyko į 
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. 0. Bok, Staughton, Mass.

-Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir Ii e ta vis* kai 
Ofiso valandos:

Ryt da iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais *6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, išsi

mokinimas notų 8 lekcijos be mo
kytojo visiems instrumentams ir 
dainavimui. Knyga $1.50 par
duodu už $1.00. Reikalauju agen
tų, duodu didelį nuošimtį.

G. A. BARONAS, .
Box 774, McKees Rocks,

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

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTI2-4 PO PIETŲ6-0 VAKARE

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji ,padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir* BALTA Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veidą Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir >1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.

BeD Phon* Dickin**n 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Braad Sl, PHaddphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgą*.
Ofiso Valanda*;

. Nuo 9 rito U 8 pe pieta 
Vakarai*, Ketrarg* nuo< tkiOP.M.

Nadalaai* iki 4 pefBto. •

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLĄUKU SLINKIMĄ.
Dermafuff* rilaik* planini įlinki

ma. pralalla* pl«i*kana*. aleUJima 
odo* stiro*, angina slanku* priduoda 
na Jin* raikaltag* naista.

Dermafuga p adary* k*d Jn«ž plau
kai to* tanku* iveton* ir skaiita*.

Oda J«*4 galvoj* to* tyra. pl«i«- 
kaao* iinyk* viaudo* ir pUukai 
neslinki daugiau*!

Reikalaujant prtehnta* Jum put
li *uvj* dykai Ubandymul aampala.

Priataakit* Re. įtampomi* paeriua 
tino litu, ganri Obaadymai detiutu 
DermafurM ir broUun..

ARGU. SPCCIAVHC* co.

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:

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

“Darbininkas,”
242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofi.oadyno, 3?do viaokia* H*a*
1-a P. M. 7-S P M. PitokM* AUata*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Dr\ Paul J. Jakmauh 
ČJakimaviči

Priėmimo valandos: 
Nuo2 iki! Nuo .

53) BS) AOtfJ&Y Cw. G ST. 80. BOSTO
•ty5O2S.Br- -

Jefferson st,
NEBARK, N. J.
TeIeMX 9268

Stato “Gabija” 8 VASABIO-FEBRUARY, 1919,

DUDLEY OPERA HOUSE,

113 DUDLEY STREET, BOSTON, MASS.

Prasidės 8 vai. vakare. "
GĖRBIAMT LIETUVIAI!

Atminkite, kad Gabijos choras jau galima sakyti yra 
profesijonališkai išmokytas, taigi ir šį kartą Gabija sulos 
labai puikiai muzikališkus du veikalus. Bus didelė orchestra. 
“Šienapjūtė” atvaizdina Lietuvos lankų šienapjūvius. Pa
matęs šį veikalą jausiesi kaip ir Lietuvoje esąs. “Adomas 
ir Jieva” tai mums lietuviams jau yra žinoma, kad labai' 
svarbu matyti gyvenimą Rojuje ir kas buvo kaip išvarė.

Nesivėluokite tikietus nusįpirkti, nes šiuom kartu labai 
, parankiai sutvarkyta sėdynės. Tikietų kainos $1.00, 75c. 

ir 50c. Tikietus galima gauti “Sandaros” ofise, Jurgeliū-
• no krautuvėje ir pas visus gabijiečius.

Užprašo GABIJA.

MINTOL
PAįGEEBĄ.

U Ž S I R A ŠfY K *
A. L. R. K.'Moksleivių 

Sus-mo organą 
“MOKSLEIVĮ.”

Metams.............................. >1.50
Eina sykį į mgnesį.
Prenumeratą ir pinigus siųsk šiuo ad

resu :
“MOKSLEIVIS,”

244 W. Broadway. So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: N 
ir nuo 7:30 iki 8: 
karais, nedėliomls nu 
1 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.
»

Vietines žinios.
«

KVIEČIA VAŽIUOTI SU 
TEATRAIS.

L. D. S. 1-mos kuopos pirmi- 
ninkas p. _ J. Glineckis gavo 
laiškus nuo Lawrence’o ir Nor- 
ivoodo L. D. S. kuopų su 
užkvietimais nuvažiuoti 1-mos 
kuopbs artistams į tuos mies
tus su teatrais. Bostonie
čiai rengiasi tas kolionijas ap
lankyti ir šauniai pasirodyti. 
Lietuviai darbininkai niekuo
met nuo gražaus darbo neatsi
sako. Norwoodiečiai ir Law- 
renciečiai prisirengkit 
uiečius gerai pasitikti.

PASKYRĖ BAUSMĘ.
Brighton, Mass. Apie šį da

lyką jau plačiau buvo rašyta 
“DarbininkoP No. 81 (413) ir 
84 (416). Apie Adolfinos Ma- 
Iukienės neteisingą patraukimą 
į teismą Navickienės. C*ia tik 
reikia dar pridurti, kad sau
sio 27 dieną Bostono Augščiau- 
sis Teismas (Grend Jury) nu
sprendė, kad Adolfina Malu- 
kienė užsimokėti} Navickienei 
50 dolerių.

Apsivedė. Saržantas Jonas 
Kerdiejus apsivedė su p-le Ona 
Liutkevičiute ketverge, sausio 
30 dieną. Šliūbą ėmė Šv. Pet
ro lietuvių “katalikų bažnyčio
je. Jaunuosiuš moterystės 
ryšiu surišę So. Bostono lietu
vių klebonas kun. K. Urbana
vyčius. Abu jaunavedžiai pla
čiai žinomi Bostono ir apielin
kės lietuviams.

Jaunąjai porai linkėtina gra
žaus gyvenimo.

Pažįstamulis.

VISAIS FRONTAIS ATA
KAS VEDA.

So. Bostono kalbėtojai dabar
tiniu laiku yra labai' busy. 
Dirba visi išsijuosę Lietuvos ir 
visuomenės naudai. Vasario 2 
dieną p. P. Gudas ir kun. J. 
Švagždys kalbėjo blaivinin
kams Cambridge, Mass.*-leite- 
nantas J. J. Ramanauskas Tau
tos Fondui New Haven’e, < 
p. A. F. Kneižis blaivininkams 
AVorcesteryj, Mass.; o kun. K. 
Urbanavyčius ir kareivis Jo
nas E. Karosas Tautos Fondui 
Brighton’e, Mass. ir Vyčiams 
So. Bostone.

\

rodyčiau, kad socijalizmas (su
prask lietuviškasis) platina lai- 
svają jneilė ir už tą prirodymą 
prižadėjo $5. Dar pridūrė, 
kad ir tarpe katalikų atsiran
dą laisvos meilės bandytojų, o 
juk girdi tį^tiek negalima esą 
užtęį,sakyti, būk katalikystė 
tai esanti laisvosios meilės pla- 
-tintoja.

Tai-gi -štai trumpas pripa- 
rodymas, kad socijalizmas nai
kina moterystę-vienpatystę, o 
skelbia laisvąją meilę. Socija- 
lizmo įsteigėjas Engels yra 
parašęs taip: “Trįs didžios 
kliūtys pastoja kelią socijalei 
reformai — privatinė nuosavy
bė, religija ir dabartinė mote
rystės forma. O kokią mote
rystės formą socijalistai pripa
žįsta. T tai štai kaip atsako 
Eleonora Marx, duktė socija- 
lizmo tėvo K. Markso: “Mei
lė vienintelė yra pripažinta md-

LIETUVIŲ MILITARIŠKAS 
KLIUBAS.

Sausio 31 dieną “Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose 
buvo, susirinkę komisijos na
riai, paskirti naujai besitve
riančios lietuvių jaunimo ir bu
vusių kareivių organizacijos į- 
statams išdirbti. Susirinkime • e 
nustatyta įstatų projektas ir 
paskirta vardas: ‘ ‘ Lietuvių
Militariškas Kliubas.” Netru
kus bus pranešta prisirašiu
siems nariams laiškais kada ir 
kur susirinkti tų įstatų ir var
do užtvirtinimui. Nauja or
ganizacija Bostono jaunimas 
labai indomauja ir yra viltis, 
kad ją visi parems. Prie or
ganizacijos, anot įstatų pro
jekto, galės priklausyti visi 
lietuviai nuo 18 iki- 4.5 metų 
amžiaus. Jaunimui čia bus 
plati veikimui dirva.

Kareivis.

SUGRĮŽTA IŠ PRANCŪZI
JOS KAREIVIAI.

Gaunama žinių, kad vasario 
pabaigoje, o vėliausia kovo 
pradžioje sugrįžta iš Prancūzi
jos Amerikon Suv. Valstijų ar
mijos 26-ta divizija, kuri dau
giausia susideda iš kareivių pa
einančių iš Bostono ir apielin- 
kių.

Bostono miestas žada grįž
tantiems kareiviams parengti 
iškilmingas sutiktuves. Grįž
tančių kareivių tarpe, rods, 
randasi ir lietuvių nemažai.

APIELINKĖS VYČIŲ
DOMAI.

Kurios apielinkės Vyčių kuo
pos norėtų Bostono1 Vyčių 17 
kuopos artistus pasikviesti su 
teatru, lai atsikreipia dėl in
formacijų prie kuopos sekreto
rės šiuo antrašu:
Miss S. Geciutė, 244 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

VYČIŲ VAKARAS.
Vasario 2 d. Šv. Petro para

pijos svetainėje Lietuvos Vy
čių 17 kuopa surengė puikų 
vakarą, kuriame buvo sulošta 
du veikalu: “Ant slenksčio 
naujo gyvenimo” ir “Nespręsk 
neištyręs,” Lošimai nusisekė 
labai gerai. Artistai’ atsakan
čiai savo roles mokėjo rr pilnai 
patenkino publiką, kurios bu
vo prisirinkę nemažai. Kle
bonas kun. K. Urbanavyčius 
pasakė gražią, jaunimui pri
taikintą prakalbėlę. P-nas J. 
E. Karosas buvo vakaro vedė
ju ir nuo savęs pridūrė apie 
Lietuvos reikalus.

Reikia čia pažymėti, kad vie
tos Vyčiai dailės srytyje nenu
ilstančiai dirba ir jau toli šioje 
dirvoje yra pažengę. Vasario 
S d. Lietuvos Vyčių So. Bos
tono kuopos artistai važiuoja 
išu tefltru į Norwood, Mass.

Vytis.

Vasario 8 d. Dudley Opera 
House’*’Gabija” rengia teatrą. 
Bus sulošta “Šienapjūtė” ir 

ir Jieva.”

Atsisakė mokėti. S. L. R. K. 
A. 21 kp. susirinkime 2 d. va
sario 1919 m. Įvyko nepapras
tos diskusijos. Atidarius su
sirinkimą ir valdybai pranešus 
apie ekstra mokesčių uždėjimą, 
visi nariai vienbalsiai atsisakė 
mokėti ir nutarė išnešti rezo
liuciją prieš ekstra mokestis ir 
pasiųsti centrui. Mat daugu
mui pasirodė, kad sulyg da
bartinių aplinkybių, ypač aukij 
tėvynės reikalams ir “Ap- 
draudos Savaitės” laike nega
lima jokių ekstra mokesčių dė
ti.

Rezoliuciją išsiųsti išrinkta 
21 kp. pirm. J. Glineckis, fin. 
rašt. J. Mockus (Mockevičius) 
ir kasininkas J. Žardeekas.

21 kuopos reporteris.

i ryšių nereikia, 
nebus galimas, 
bus skirti — kuomet meilė 
pranyksta, tai ir persiskyri
mas įvyksta savaimi — natu- 
rališkai.” Toji pati socijaliz- 
mo misijonierka Eleonora gy
veno be jokio šliūbo, pagal so- 
cijalizmo principus* su E. B. 
Avelingu, o kuomet tam laisvo- 
voji meilė su Eleonora pakar
to, tai jis ją pametė nei kiek 
nesijausdamas, kad jis būt per
žengęs socijalizmą, o šioji iš 
tos desperacijos net nusižudė.

pažymėjau] ti- 
pri parodymui, 

Bebelio ir kitų

T*

PLANŲ DARBININKAI AP
SIŽIŪRĖKITE — PA

KLAUSYKITE.
Nepaprastai svarbus Mass- 

-Susirinkimas Bostono Pianų 
Darbininkų bus Pėtnyčios va
kare vasario 7 d., 1919 m. His- 
toric Salėje, Beacon Building’e 
1651 Washington St., Boston į 
kurį kiekvienas Pianų Darbi
ninkas . Bostono ir apielinkių 
būtinai kviečiamas ateiti. Šia
me susirinkjme parinkti geri 
kalbėtojai plačiai išaiškins dar
bininkų padėjimą dabartinia
me momente. Tai ir svarbiau
sia, kad kiekvienas darbinin
kas suprastų dabartinį padėji
mą. Apsaugojimas namų, su
teikimas apšvietos jūsų’ vai
kams ir priverčia jus būti aš
triais prieš dabartinę seną pa
jėgą ir prisidėti prie šio darbi
ninkų judėjimo tuojaus, tuo sy
kiu mažiaus vargingu laiku at
sikartos pasaulio išdirbvstėse 
susijungus visiems.

Kapitalas niekados nesnau
džia.

Komitetas Vietinės 
Unijos 30.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas,

104 Market St., Brighton, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,

128 Heath St., Rosbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

244 D Street, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulei kis,

130 Bowen St., So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietų po No. 164 Ha- 
nover St., Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir dauginus naujų narių su 
savim atsivesti.

kojimai ir 
avimai.

............. 50c.
” tris sykius\ •. ?. .$1.00 

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, x 

South Boston, Mass.
v ,Z ■ / . '

Parsiduoda dveji' namai su 
krautuve, sodu, daržu ir višti- 
ninkais; mieste, tarpe dviejų li
nijų karų, arti gelžkelio stoties. 
Grosernės biznis išdirbta per 7 
metus. Kreipkitės prie:

J. P„
24 Broad St., Montello, Mass.

Tel. Jamaica 1
i ridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
* DR. N. A. z B0W.

Specialistai poslapęinffų liffn. 
Ėmiau medicinos mdtkslų Berlino, 
S84 Main St.,’

Cambridge, Mass.
1 iki 2 

vai. va- 
12 iki

CAMBRIDGE, MASS.

šlamštų skleidėjo atsilanky
mas.

Sausio 2 d. vakare į mano 
gyvenamą vietą buvo užėjęs 
“Keleivio” agentas Raulinai
tis. Jam beperšant “Keleivį,” 
aš užklausiau, kodėl jis būda
mas jau senstančiu žmogumi 
platina tą šlamštą, kuris auk
lėja ištvirkimą, naikina dorą, 
ardo šeimynų sugyvenimą. Jis 
man atsakė, kad girdi “Kelei
vis” ne ištvirkimą platinąs, 
bet esąs* socijalistiškos idėjos 
skleidėjas. Aš jam atsakiau, 
kad tikrasis socijalizmas taip 
toli nuo “Keleivio” “socijaliz- 
mo,” kaip yra toli dangus nuo 
žemės. Lietuviški socijalistai 
tiek turi supratimo apie tikrą
jį socijailzmą, kiek turi supra
timo gaidys apie astronomiją, 
nes tie “socijalistiškieji” laik
raščiai rašo tik džanbambinius 
spyčius, apie kunigų gaspadi- 
nes, pataikauja ištvirkėliams, 
niekina tikybą, skleidžia lais
vąją meilę. Raulinaitis net už- 
sikarščiavęs prašė, kad aš pri-

Tą, ką čia 
kiuosi užteks 
kad Engelso, 
soči jai izmas yra paremtas ant 
laisvosios meilės. Norėdamas 
dar apie tai sužinoti daugiaus, 
parskaitvkite knygelę “Pažin
kime socijalizmą.”

O kaslink užmetimo Rauli- 
naičio būk ir tarpe katalikų 
atsirandą tokių, kurie nepaisą 
šliūbo, tai tas gali išdalies bū
ti ir tiesa, kad ir iš tikinčių
jų skaito socijalistų šlamštus 
ir paskui nueina socijalistiš- 
kais keliais, nors jie laikosi 
kartu ir katalikystės. Bet aš 
nesakau, kad ir šiaip neatsi
rastų pasileidusių katalikų, bet 
apie tokius mes sakome kad jie 
laužo savo mokslo įstatymus.

Beje, Raulinaitis dar man 
primetė, būk aš visai netei
sybę kalbėjęs sakydamas, kad 
Francijos socijalistai laike re
voliucijos nešė su procesija 
pie Notre Dame bažnyčią pus
nuogę- irfergą, o bažnyčioje ją 
.ant didžiojo altoriaus padėję 
garbino, kaipo “proto dievai
tę.”

Kad tas yra šventa tiesa, tai 
apie tai aprašo daugelis kny
gų, bet dėl geresnio p. R. per
sitikrinimo, aš jam patariau 
perskaityti knygelę “Franci
jos Revoliucija,”- išleistą “Am. 
Liet.,” kuris yra kur-kas prie
lankesnis socijalistams negu 
katalikam, bet šios tiesos nei 
jis neužgina.

Už prirodymą reikalauju 5 
dol., kuriuos man prižadėjo p. 
Raulinaitis. Aš jų nepasiliksiu 
sau, bet atiduosiu ant Lietu
vos reikalų.

L. D. S. VALDYBOS
ADRESAI. *

Dvas. Vad.—Kun. F. Kemėšis, 
2634 W. 67-th St., 

Chicago, UI.
Pirm. — F. Virakas, 

244 W. Broad\vay,
So. Boston, Mass. 

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika 
1658 AVabansia Aye., 

Chicago, 4H- 
Sekr — Jonas E. Karosas, 

- 244 W. Broadvay,
•So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — A. F. Kneižis, 
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Ižd. — Andr. Zaleckas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai —
Kun. K. Urbanavičius.
O. Nevuliutė ir 
J. Bakšys.

Literatiška Komisija —
P. Gudas, 
F. Virakas, 
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K. Urbanavičius.

Revizijos Komisija —
Kun. Pr. Juškaitis
M. Venis.

Redaktoriai — Pr. Gudas,
J. E. Karosas. 

Administrat. — A. F. Kneižis.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus Žioba,
x 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. Boston, Mass.
II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield 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.

H
i

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS
Dantis išraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Man.

PEIK DOECHESTEK ST.I

Valandos 
dūo 9 vai. ryta 
iki 8 vai- vakare. I

TEATRAS!

PARSIDUODA BEKERNĖ
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖ.

geroje lietuvių apgyventoj vie
toj. Našlė moteris turi geri- 
tai parduoti. Pirk už pusę 
prekės iki yra progą. Atsišau
kite greitai šiuo adresu: P. O. 
Box 12, South Boston Station, 
South Boston, Mass.

JEIGU NEMOKI RAŠYTI

arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk (kukuoja
mą mašinėlę (Typwriter).

Karė pasibaigė ir 
atsidarys keliai į 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug įvairių 
laiškų ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengviaus perskaity
ti rl rokuotą.

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

dėsime dar 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.

MES VIENĄ KNYGĄ LAIKOME UŽADRESUOTĄ 
DĖL TAMISTOS.

NUSIPIRK KĄ TIK IŠLEISTĄ
MALDAKNYGĘ 

“PULKIM ANTKELIŲ.
101A Kietais drobės apdarais, rau

donais kraštais ....... .$1.50 
102A Lianniais (Flerible) Im- 

mitation drobės virše
liais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais ....$1.85 

102B Toki pat auksuotais kra
štais .............................. ...$2.00

103A Liauniais (Flerible)skū-' 
ros apdarais, auksuo
tais kraštais, apvaliais' ' 
kampais ... ............... ..$2.50

104B Toki pat juodos maroko 
skūros apdarais............. $3.50

Užsakymus su pinigais adre 
suok:

RUBLIUS > BONDSUS
X

Perkame-ir parduodame

Viena iŠ didžiausių ir dručiau- 
Į shj insurance kompanijų Suv. 
Valstijose. Po supervlzlja 47 val
stijos departmentu. Moka po- 
smedtinę, ligos ir nelaimės benl- 
fltą >10 i metus, laike ligos gauni 
>25 J savaitę. Delei platesnių in
formacijų kreipkitės:

ORTH AMERI 
CAN CLUE CO.

; J. B. JUŠKEVIČIUS,
454 Broadway,

So. Boston, Mass.;
NMMMMMMMMMMMI

Al, ADOMAS A KARALIAUSKAB, SEKANČIAI RA1AU.
Ai labai sirgau per 8 metus, nnslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepalja, 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmaa kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieikojau m pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rūbelių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet Kkda pareikalavau Satutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Renmatizmo gyduolės, UI po suvartojimui 
minėtos gyduolėj pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
maiiąmas pranyko, diegliai nebebadė po krutins. Vidurių rėžimas iš
nyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 8 mėnesių Išgerdavau kas savai
tė po buteli Salutaraa, Biteria, ir po S mėn. savo paveiksle pamačiau 
tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju 8ahrtaras mylistų geradėjul ir lin
kiu visiems savo draugams Ir pažjstaaitems su toklsls atsitiklaaia pa- 

Dties orte 8alutarai:
NICAL INSTITUTION, J. BaKrtMA Pnt 
tt, Telephone Canal 6417, (*ta|9b DL




