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MAŽĄ ARMIJĄ TETURI.
Vokietijos armijos dėiribbili- 

zacija veik pabaigta. Beliko tik 
apie 550.000 kareivių.

ĮVEIKĖ SP ART AKINTUS.
Valdiškoji kariuomenė įvei-

• • • • ■ •

BALSAVIMŲ PASEKMĖS 
VAS. 16 DIENOS.

Lietuvių Ūkėsų Kliubas So.

K. česnulis,
A. L. T. Sekr.

kurie 
kaip Dr. Šlinnas išsi- j talkininkaus spartakams. Dėl 

į stokos sustojo daug

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes-

— Washington.

ATSIDARĖ LENKŲ 
SEIMAS. ■-.^£31

panedėlį Varšavoj

'1103, Act of Oetober 3, 1917, authorized on July 12, 1918.”
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TYRINĖJIMAI BOLŠE-

K. česnulis.
Red. prierašas. Hefiry White 

yra narys Amerikos delegaci-, 
jos į taikos konferenciją

~ čiai plėšią lietuvius^ o jei kiek ■- 
priešinasi, tai grūmoja sude
ginsią. Keletą sodžių ir Nau- '_
miešti vokiečiai sudeginę.
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MASTAUSKAS VEIKIA SU 
VALDEMARU.

Per Valstybinį Departamen
tą Amerikos Lietuvių Tarybai 
pranešama, jog Valdemaras 
atvyko Paryžiun ir paėmė į sa
vo rankas vadovavimą komite
tui, kurį vedė Alšauskas. Jokių 
permainų nedaryta. Delegaci
ja gavo 54.200 frankų. Lietu
vos premjeras ir Mastauskas 
buvo priimti pas Henry White. 
(Pasirašo) Alšauskas, Mas
tauskas.

tik Gabrio Augščiausioji Ta
ryba.

Tada Exek. Komiteto vardu 
Washingtone aš ir kun. Žilius 
vas. 1 d. pasiuntėme p. B. F. 
Mastauskui tokią kablegra- 
mą: “Ar jūsų komitetas po
vadovyste kun. Alšausko turi, 
įgaliavimą nuo Lietuvos pro-' 
vizijonalės valdžios? Jojo at- teikė Lietuviams pergalę, 
sinešimas į Lietuvos valdžią' 
turi būti mums aiškus. Vili
mavičius sako, kad komitetas 
Lietuvių valdžios neįgaliotas. 
Mes niekados neremsime Aug- 
ščiausios Tarybos, jeigu eitų 
prieš Lietuvos • provizijonaiės 
valdžios autoritetą ir nešiko- į 
operuotų su ja.”

Dvi dieni praleidus gavome; 
nuo p. B. F. Mastausko per 
Valst. Departamentą kabeliu į 
tokį atsakymą:

“Alšauskas, Semaška, Dau
jotas ir Rozenbaumas yra su į- 
galiavimais po parašu Preniie- 
ro Valdemaro. Sleževičius y- 
ra naujas Premjeras, Valde
maras imįristeris užrubežinių 
dalykų. Augščiausioji Tary
ba negvvuoja. Ji niekados ne- 
funkcijonavo. Mastauskas. ’ ’

Ant rytojaus gavome dar 
vieną kabelį, kuris skamba 
taip: 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 

Washington, D. C.
“Delegacija turi kredencija

lus (paliudijimus) nuo Prem
jero Valdemaro'. Mes pilnai 
palaikome Lietuvos provizijo- 
nalę valdžią ir ją reprezentuo
jame. Dabartinis kabinetas 
užgyrė šitą delegaciją Iš 
priežasties, kad Vilimavičius 
neteisingai apšaukė delegaciją 
revoliucijonieriška, delegacija 
protestuoju prieš tą jojo pasi
elgimą ir atsisako su juo dirb
ti. Vilimavičius pinjgų delega
cijai neduoda. Alšauskas, Se 
maška, Rozenbaum, Daujotas, 
Mastauskas.

Mums, Amerikos Lietuviams, 
turi būti aišku, kad kiekvienas 
žingsnis padarytas mūsų dele
gacijos Paryžiuje turi Lietu
vos provizijonalės valdžios ap- 
robatą, reiškia tą kaip kad 
tas būtų ir ’ pačios valdžios 
žingsnis. Nepasitikėjimas de
legacijai būtų nepasitikėjimas 
pačia provizijonale valdžia. 
Kadangi pasirodo, kad p. B. F. 
Mastauskas netik dirba har
monijoje su delegaciją bet net 
oficijaliai eina į komitetą ku
rį delegacija atvažiavus suor
ganizavo, su tikslu darbuotis 
Lietuvos nepriklausomybės rei
kaluose, tas faktas savaimi 
pilnai išaiškina poziciją p. B. 
F. Mastausko ir kitų komiteto 
narių,, ir prašalina progą Vi
siems klaidingieiiis apie juos 
spėliojimams ir neteisingiems 
prieš jų asmenis užmėtinėji- 
mams,

“Aeeeptance for mailing at special rate of postage provuied for in Secti

Gerbiamieji:—
Šv. Kazimiero diena jau nebetoli, 

jas rodos kalbėte kalba iš dangaus, kad ši 
sų istorijos laikais Lietuviams reikia dirlįti 
tėti. Ši pastaroji pareiga savaimi ant m 
Lietuviai kenčia ir be paraginimo. “ 
linkybės. Bet melsties ir dirbti — tai 
mes patįs turim sau užsidėti. Šv. Kaži 
domis buvo pakviestas į mūšio lauką ir gavo pribuvimu su- 

t j0 paveikslas ^nušvietė mūšio lau
ką ir įpūtė mūsų prabočiams drąsos į krūtinę. Jie laimėjo 
mūšį ir atrėmė priešą. Ir dabar mūsų Tėvynės laukuose ver
da kruvini mūšiai. . Iš vienos pusės bolševikai terioja Lietu
vą, gi iš kitos lenkai- tik laukia tinkamoj, progos, kad tenai 

ik dabar Lietuvai 
privalome šauktis 
ikale vaduotų.

aukų. Privalom 
pastangų, kaip tik 
rdimi. kad ištrau- 
isvės Savaitė, arba 

fcai gražius vaisius.

Tautos užtarė- 
gunkiausiais mū- 

, melsties ir ken- 
i Tautos užgriuvo. 

Prieito juos verčia ap- 
u pareiga, kurią 
ras kadaisia mal-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS RAŠTININKO

oficijalis pranešimas kun. Vi- 
limavičiaus, p. B. F. Mas- 
tausko ir Delegacijos Pa

ryžiuje reikale.
Pastaruoju laiku, nekurie 

laikraščiai, kaip tai “Vienybė 
Lietuvninkų,” “Tėvynė,” iš 
dalies “Lietuva” ir kiti, ku
rie daugiaua-ar * mažiaus yra 
reiškėjais minties tautinės srio- 
vės, daug rašė, diskredituoda
mi A. L. Tarybos delegaciją 
Europoje,
ditavimas buvo kreipiamas 
prieš p. Mastauską, kad pef tą, 
taip sakant, pažemint autori
tetą visos Amerikos Lietuvių 
Tarybos. Ir galutinas tikslas 
tų laikraščių buvo ne tik atras
ti kaltu p. B. F. Mastauską,bet 
kad peu_jį apkalanti visą Ta
rybą ir katalikų visuomenę. 
Visus įtarimus prieš mūsų de
legatus jie remia ant keleto 
kun. Vilimavičiaus diskredi
tuojančių pranešimų. Maty
tis, kad jie kun. Vilimavičiaus 
žodžius ėmė sau už evangeliją. 
Mes daug abejojame apie kun. 
Vilimavičiaus skundus, ir ma
nėme, kad gal jis kaip kur ap
silenkia su teisybe. Kodėl taip 
vadinama tautinė šriovė labai 
tikėjo kun. Vilimavičiui, o 
mes abejojome, priežastis yra 
ta, kad pasirodė, kun. Vilima- 
vičius turįs sympatingus san- 
tikius su liberalais. Aišku, 
tokis žmogus jiems patinka ir 
jie jo žodį už tai remia. Bet 
štai trumpą laiką atgal kun. 
Vilimavičius pasirodė pilnoje 
savo teisybės šviesoje. Ame
rikos Lietuvių Taryba gavo ži
nią kad Paryžiun atvažiavo 
delegacija iš Lietuvos, susi
dedanti iš kun. Alšausko, Dau
joto, Semaškos ir Rozen- 
baumo. Jiems pradėjus te
nai reprezentuotos, kaipo laiki
niems Lietuvos atstovams, 
kun. Vilimavičius pranešėZTa- 
rybų Pild. Komitetui Wash- 
ingtone^kad toji delegacija re- 
voliucijoniškai uzurpuoja pro- 
vizijonaįės Lietuvos valdžios 
autoritetą, neteisėtai apsišau- 
kiant save josios atstovais. 
Kadangi buvo pranešime, kad 
tojo komiteto pirmininku yra 
kun. Alšauskas ir kad į jį įei
na p. Gabrys, kaipo sekreto
rius tai delegacijai, tžrip-gi p. j 
Mastauskas, tai mūsų tauto- ’ kė sukilusius spartakus FTŪm-! 
ninkai ir stojo kun. Vilimavi-' burge ir Erfurte. Wesele spar-į 
čiatis pusėn, nepripažindami takai šturmavb kalėjimus ir] 
tos delegacijos, ir net šaky- paleido krijninalistus, 
darni, I ‘ "f . ’ * ‘
reiškė, kad tas komitetas Pa- anglių 
ryžiuje yra nekuo kitu, kaip, dirbtuvių.

įsiveržus. J^v. Kazimiero pagelba kaip 
reikalinga. Todelei karštomis maldo 
prie jo. kad jis mūsų Tėvynę sunkiame

Bet prie maldos turime pridėti darbo £ 
rucšties prie šv. Kazimiero Dienos ne p 
tą reikalą kaip nors nustūmus, bet visa 
kus p’riną naudą iš tos gražios progos, 
geriau turus Laisvės du mėnesiu atnešė 
Tautos For.dan inplaiikė bene daugiau kaip 180.000 dol. Gra
žus tai pinigas! Jaučiuosi duris priedermę Laisvosios Lietu
vos vardu tarti gerbiamąjai visuomenei mž> širdies ačiū! Tc- 
čiau mūsų Lietuvai tos aukos toli gražu bepakanka. Tauta 
reikalauja milijonų, ir mes visomis, pastangomis turime prie 
jų eiti. Gi surinkti milijonus mums. iams netik y-
ra galima, bet ir nepersunkti, jei išplėtosime visur-organizuo- 
ta veikimą. Galima drąsiai sakyti, kad ligšiol tiktai dalis 
mūsų visuomenės dalyvavo aukų davųjįe. Įžymi jos dalis 
mažai arba visai neatsiliepė į šauksmą mūsų Tėvynės sun
kiai kovojančios už savo būvį. Ne taip turėtų būti! Keis
tučio ir Vytauto laikais Lietuviai geriau suprato patrijotiz- 
.mą... Gi tas buvo 500 metų atgal. Čia savaimi veržiasi 
skaudus klausimas, ar-gi Lietuviai per tuos 500 metų ne tik 
nė kiek nepažengė, bet da gi nustrapaliojo atgal tamsos, užuo
maršos ir apsileidimo linkon?.. Kad išdildžius tą liūdną 
įspūdį, panaujinkime savo pastangas ir šv. Kązimiero die
nai sudėkime ant Tėvynės aukuro tiek, kad jai užtektų nors 
pirmiems žingsniams laisvės-takais pažengti.

Kn. K. Urbanavyčius.
‘ Tautos Fondo Pirmininkas.

Išrodo, jog tarp ateivių yra 
daug nesusipratimo dėl svetim
taučių taksų įstatymų. Virši
ninkai iš Suv. Valstijų Pinigy- 
no Departamento Washingtone 
praneša, kad tie įstatymai ne

užilgo bus pilnai išaiškinti, kad 
nebūtų nesusipratimų ir kad 
jus aiškiai pasakyta, ką. skai
doma apsigyvenusiu ir neapsi
gyvenusiu ateiviu (“Resident” 
ir “Non-Resident”-alien). Tais 
statymais " manoma išrinkti 
aksus nuo ineigų kurie buvo 

nemokėti, kuomet neapsigy
venusieji ateiviai buvo nuo jų 
paliuosuoti, ir jie yra išleisti 
ne dėlto, kad parodyti kokią 
nors neapykantą prieš svetim
taučius.

Žmonės, kurie moka tuos ir 
kitus taksus, visuomet turi rei
kalauti nuo kolektoriaus paliu
dijimo. Jei būti) permokėta, vy
riausybė žiūrės, kad viskas bū
tų teisingai atlyginta.

Visuomenė balsuoja ar 
šaukti seimą.

AR JŪS. NORITE SEIMO.
Seimo šaukimas pakeltas. 

Katalikiškoji spauda jšranda, 
kad seimas dabar nereikalin
gas, o liberalų spauda su dide
liu užsispyrimu varosi už sei
mą. Katalikų dienraštis “Drau
gas ’ ’ pataria referendumą t. y. 
pataria, kad žmonės nubalsuo
tų ar reikia seimo ar ne. Ne
blogas patarimas. Tai-gi bro
liai ir sesers lietuviai, viso
kiuose suėjimuose pasvarstyki
te ar dabar reikia - Visuotino 
Amerikos Lietuvių Seimo ir 
kuotrumpiausią be jokių iš
vedžiojimų praneškite “Darbi
ninkui.” Ilgos rezoliucijos ne
tinka, laikraščiui vietos stoka.

Tokiu būdu bus padarytas 
‘ ‘ referendumas. ’

KONFERENCIJOS NEBUS.

Rusijos partijų ir tautų kon
ferencijos, kurią taikininkai 
šaukė ant Prinkipo salos neį
vyko. Konferencija turėjo at
sidaryti vas. 15 d.

Dėl dalyvavimo konferenci
joj buvo susiskaldę ir bolševi
kai. Lenin stovėjo už dalyva
vimą o Petrogrado diktatoriai 
tam buvo priešingi 
jog toji konferencija 
siog velniškas įnagis 
dinti bolševizmą.

YPATINGAS ATSIKER
ŠIJIMAS.

Rusijos bolševikai, kad atsi
keršyti už nužudymą Rožės 
Lnxemburgo ir Liebknechto 
I’erline, nugalabijo keturis 
Rusijos didžiuosius kunigaik
ščius.

Wilson atvyksta: 
Bostonan.

RENGIASI PASITIKTI 
PREZIDENTĄ.

Bostono majoras Peters jau 
senai buvo pasiuntęs prez. Eli
sonui į Paryžių pakvietimą 
grįžti Amerikon per Bostoną. 
Prez. Wilson sutiko. Pereitą 
subatą apleido Francijos žemę 
ir plaukia per Atlantiką. Bos
tone bus ateinantį panedėlį ar
ba gal ir ateinančią nedėlią

Bostono ir Mass. valstijos 
valdininkai sujudo rengtis prie 
pasitikimo garbingo svečio. 
Boston turės garbę pirmu kar
tu Amerikos istorijoj sveikin
ti prezidentą, grįžtantį iš sve
timos žejnės.

Panedėlyje Bostono majoras 
ir Mass. valstijos gub. Coolidge 
tarėsi apie prez. Wilsono pasi
tikimą.

Prez. Wilson Bostone bus a- 
pie 12 valandų. Jisai čia sakys 
prakalbą Kalbės Mechanics 
arba Operos salėje.

VILIOJA ESTONUS.

Iš Helsingforso pranešamą 
jog Eberto ir Scheidemanno, 
Vokietijos dabartinių valdinin
kų, agentai lankėsi pas Esto- 
nijos valdžią Revelyje ir siūlė 
estonams ginklų ir amunicijos 
ir sutiko paskolinti $12.500.- 
000, jei draugaus su Vokietija. 
Tie agentai nurodinėjo koks 
būtų patogumas estonams 
draugauti su Vokietija. Sa
kė, jog Estonija nieko gero su 
talkininkais eidama negali 
gauti. Anglija ketinanti už
imti Revęlį,

Tokią pat propagandą varo 
ir tarp rusų Revelyjrir Petro
grade. Pasakojama, jog tal
kininkai nei rusų, nei Rusijos 
buvusių tautų nemano apgin
ti nuo bolševikų. Todėl tvar
kingiems rusams ir mažom- 
sioms tautoms reikią dabar ei
ti su Vokietija.

Suv. Valstijų senato komite
tas tyrinėja bolševizmą Rusijoj 
ir išklausė liudytojų sugrįžusių 
iš Rusijos.

Metodistų kun. Simon, buvęs 
Petrograde, pasakoja, jog ta
me mieste prieš bolševikų už- 
viešpatavimą gyventojų buvo 
apie 2.?t'0.00b, dabar beliko ą- 
pie 800.°00. Raudoniosios ar
mijos 3 nuoš. yra latviai, 50 
nuoš. chiniečių, yra toj armi
joj apie 100.000 kriminalistų 
pabėgusių arba paleistų iš ka
lėjimų. Tas pats- atsitiko ir ki
tuose miestuose. Tie krimi
nalistai savo drąsa lengvai įsi
gavo laike suiručių į augštas 
vietas. Šiaip kiti bolševikų 
vadai daugiausia žydai atska
lūnai, daug kuriij sugrįžo iš A- 
merikos po caro nuvertimo nuo 
sosto. Pasakoja, jog kaip 
tik bolševikai Petrograde a- 
nuomet paėmė viršų, tai rau
donoji gvardija įsibriovė į mer
ginų augštuosius kursus ir jas 
išgėdino .bjauriausiais būdais. 
Perdėtinė kursų, moteris, aug- 
što išsilavinimo ir virš 50 me
tų, tas orgijas matė ir sakė būt 
bevelijus numirti prieš pama
tymą tas baisenybes. Konsu
las Denis liudijo, jog Roslove 
raudonoji gvardija ligoninėj 
iš lovų išmetė 300 sužeistų o- 
ficierių, juos nugalabiję ir su
metę į grabes.

v ____ _______________________

Už Seimo šaukimą 11
Prieš...................... —
Šv. Jono E v. Paš. dr-ja 

Boston Mass.
Už.......................... 2
Prieš...................... 47
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

22 kp. prakalbose Cambridge, 
Mass.

Už..........................3
Prieš......... ............. 97
S. L. R. K. A. kuopos 

kalbose So. Boston, Mass.
Už^.^............. .6
Prieš....................450
LDS. Naujosios Anglijos 

kuopų suvažiavimo prakalbose 
Už..............................
Prieš.....................500
Prakalbose Hudsoir, Mass. 
Už .  —
Prieš.......................59
Choro koncerte Norwood. 

Mass.
Už ..
Prieš...............v.. 200
Sutraukiant tos dienos bal

sus už ir prieš gauname tą kad 
už šaukimą Visuotino Ameri
kos Lietuvių Seimo balsų duo
ta 22, prieš šaukimą dabar to
kio seimo 1.353.

NEPRIGULĖS PRIE JOKIOS 
PAKTUOS. .

Ebert. naujai išrinktas Vo
kietijos prezidentas, apreiškė:

Kaipo prezidentas Vokieti
jos respublikosjąš per visą gy
venimą stengsiuos kuninti tai
kos principus ir tautų lygos.
Aš neprigulėsru nei prie kokios i 
partijos.”

Iki šiol Ebert buvo vienas, 
socijalistų vadų. *, ; Baltstogę.

z
VOKIETIJA DIDYS 

ARMIJĄ.

Vokietijoj senoji armija bu
vo demobilizuojama, o nauja 
mobilizuojama iš Tiuosnorių. 
Bet liuosnorių užtektinai neat
sirado. 'Dabar valdžia greit 
išleisianti dekretą apie kons- 
kripciją Kariuomenės Vokie
tijai reikia dėl trijų^priežasčių 
— užlaikyti naminę' tvarką, 
prieš kurią kėsinasi ^partaki- 
niai (bolševikai), gintis nuo 
lenkų ir Rusijos bolševikų. -

_________ L_
GAUS MAISTO.

Iš Berlino pranešamą jog 
talkininkai sutiko leisti Vokie
tijai pirktis rižsieniuose mais-

■** — < \

DAR TURI GINKLŲ.

Vokietija dar turi 12.000 
aeroplanų ir 4.000 didžiųjų ar
motų. Taip pasakė i»cįeur 
francūzų atstovas taikos kon- 

j feemcijos komisijai.

ĮVEIKĖ BOLŠEVIKUS.

Iš Varšavos pranešamą jog to. Iki šiol talkininkai nelei- 
lenkai sumušę bolševikus paė- do jokio maisto įgabenti Vokie- j 
mė Lietuvių Brastą Kovelį ir ti jon.^Dabar įgabenimas greit i 

prasidėsiąs. I

NELEIDŽIA Į LIETUVĄ

Iš Varšavos pranešama, kad 
iš Lenkijos talkininkų komisi- 
ip norėjo dasigauti į Lietuvą. 
Komisija susidėjus iš ameriko
nų. Tai vokiečiai jos neinlei- 
do. Tas buvo vas. 11d. Ko
misija norėjo ištirti maisto sto
ri apie Gardiną ir abelnai Lie
tuvoj.

Yra žinių, kad iš Lietuvos ■“ 
traukinis paskui traukinį eina 
su maistu į Vokietiją. Vokie-

Pereitą 
atsidarė lenkų Steigiamasis 
Seimas. Sulyg partijų dele
gatai šitaip dalijasi: tautinių 
demokrato) 91, sodiečių 51, so
diečių unijos 19, socijalistų 14ę- 
darbininkų unijų 7, žydų par- - 
tijos 8, suvienytų lenkų sodie
čių 6, vokiečių kolonistų 2.

Seimą atidarė Pilsudskis. Jis 
pavedė vesti Seimą seniausiam 
delegatui, o raštininkų vietas 
užėmė du jauniausiu delegatu. 
Šie ves seimą iki delegatai iš
rinks prezidiumą

n"

MILŽINIŠKAS g

—■.------Rengia----------

NEMUNO CHORAS

Subatoj, Vasario-Feb 22,1919
(Georgę. Washington Birthday)

LIETUVIŲ SALĖJE,

324 River Street, Haverhill, Mass.

Dalyvaus 4 chorai: Vietinis Nemuno, Šv. Cici- 
lijos iš Lavrence’o, Šv. Juozapo parap. iš Loveli 
ir N. P. P. Švč. parap. iš Cambridge. Atsižymėju
sios N. Anglijoje solistės ir solistai dainuos.
Koncertas prasidės 3:30 P. M., Balius 7:30 P. M.

Visi širdingai prašomi atsilankyti.
Nemuno, Choro Valdyba



DARBININKAS

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei- 
dfia Am. Lietuvių Rymo-Katali-

Są-

bavo klaida. ” Ištikro “tauti
ninkai” be klaidų ir seime ga
lėtų “suėsti” katalikus, išneš
ti rezoliucijas, pasmerkian
čias, kaipo pro-lenkus, dir
bančius kad tik Lietuva nebū
tų laisva ir tt

kų tv. Juozapo Darbininkų 
junga.

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa- 
». Published every Tuesday, 

Thursday, and Sąturday by St. 
Joseph’s Lithuanian E.-C. Asso- 
dation of Labor.'

SUBSCRIPTION RATES: .
Yearly....................................... $3.00
Boston and suburbs.................. 4.00

f ' 6 months
Foreign countries yearly ... .4.25

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

TURĖKIME VILTĮ.

Nei keno kelias nėra vien 
rožėmis išklotas. Pavienių 
žmonių ir tautų kelyje visuo
met pasitaiko erškiečių; vie- 

L piems, žinoma, daugiau, ki
tiems mažiau. Dėl tų erškie- 
čių-kliūčių vieni nusimena, o 
kiti besididinant kliūtims, di
dina pastangas, užsigrūdina ir 
išeina pergalėtojais. Žmonės, 
greit nusimenantys, negali 
stambių darbų nuveikti. Tą 
visi žino. Karėje priešginin- 

| gos pusės kuolabiausia rūpina-
> si sukelti nusiminimą vieni

iį antrų. Žinome, kokias pas-
w kalas leido Amerike pro-ger-

manai laike karės. Progerma- 
nai žinojo, kad nusiminimas 
trukdo darbą.

Tėmijant Lietuvos reikalų 
bėgį žinoma yra “medžiagos” 
pulti nusiminiman. Ir pas 
mus pesimizmo stygos ėmė 
skambėti. Andai num. 17 in- 
dėjome Uosio straipsnį “Ką 

i^-ateitis rodo?”, kur yra gera 
doza pesimizmo. Nurodoma 
ten į besiniaukianerą Lietuvos 
padangę ir pasakoma, kad tal
kininkai kol kas neužžibino 
dar mums vilties žvaigždutėj 
Talkininkai sulyg karės per- 

? traukimo^gutarties turėjo ryti
niame fronte užimti vietas vo
kiečių, tai yra iš Lietuvos pa
sitraukiant vokiečiams, talki
ninkai turėjo imti savo globon 
Lietuvą. Talkininkai to ne
padarė. Bostono Herald rašė, 
kad talkininkai gedą užsitrau
kė už palikimą rytiniame fron
te mažųjų tautų Rusijos bolše
vikų malonei.
"t* Bet kaip ten nebūtų, vien 
iš talkininkų mes daugiausia 
tegalime tikėtis. Štai paskel
biama Tautų Lygos konstitu
cija, prie kurios dirbo iš visų 
jėgų šlovingasis Suv. Valstijų 
prez. Wilson. Mūsų viltis y- 
ra toje Lygoje. Savo reika- 

S lavimus statysime Lygai. *
Sulyg Lygos konstitucijos 

ginčai tarpe tautų bus išriša
mi ne ginklu, o Lygos valdy- 

C bos nutarimu. Tautų Lygo
je ieškosime teisių, jei jų tai- 
kos konferencija mums nepri- 

| pažįs.
Be to taikos konferencija 

K. dar tik Tautų Lygai statė pa-
g matus. Mūsų tautos likimas
| dar nejudintas. Viskas prie-
K šakyje. Lai nei vienas nenu-
i simena, o tik atlieka ką gali

dėl Lietuvos.

DELEGATŲ EUROPOJ 
JAU UŽTENKA.

Nuo Amerikos lietuvių Eu
ropoje jau dirba penki dele
gatai, šeštas vyksta. Kun. J. 
Dobnžis, adv. Mastauskas ir 
K. Pakštas Europoj veikia nuo 
pereitos vasaros. Dr. Šliupas 
ir inž. Naruševičius jau Euro
poj. Adv. Lopato -vykstąs 
tiesiog Paryžiun. Mums ro
dos, jog tiek delegatų nuo A- 
merikos lietuvių jau užtenka. 

1.50 .Užtenka ypač dėlto, kad rim
ti veikėjai atvyko Paryžiun iš 
Lietuvos. Didžiausiu Ameri
kos rūpesniu dabar turėtų bū
ti pakankamai suteikti lietu
vių atstovybėms Europoj lėšų. 
Nežinome, ar ketinama dar 
ką siųsti iš Amerikos . Euro
pon. Mes sakome, kad dele
gatų nuo Amerikos lietuvių 
Europoje jau užtenka.

SU KUO SUTAPSI, TOKIUO 
PATS EATAPSI.

“Tėvynė” skelbia praneši
mą iš “some where,” kur p. 
Česnulis pasakęs: “Apart mū
sų katalikų srovės yra dar ki
ta srovė, kuri sakosi dirbanti 
dėl išgavimo Lietuvai laisvės. 
Tai, broliai katalikai, ta sro
vė yra niekšų srovė. Ir tt.” 
Jei tas teisybė, tai matyt p. 
Česnulis, bedirbdamas su libe
ralais finansavime Vilniaus u- 
niversiteto, bedalyvaudamas 
jų veikėjų išleistuvėse, įgavo 
liberalų ypatybių. Liberalai 
katalikų vadus ir veikėjus va
diną pro-lenkais, kad jie dir
bą, kad tik Lietuva nebūtų 
laisva, tai ir p. Česnulis gavo 
iš jų įkvėpimo ir driptelėjo.

-—— „ „ ■. ,, ■ ■ 1 Ji ■<

BOLŠEVIKIŠKAS PA-
x VYZDIS.

PAIKAS PRIKIŠIMAS.
“Vienybė Lietuvninkų” ra

šydama apie seimą užreiškė: 
“Vienok ‘katalikų’ partija 

eina prieš seimą. Ji bijo, kad 
tautininkai juos nepatrauktų 
teisman visuomenės akivaiz
doje, juk yra atsitikimai, kur 
katalikų ar krikščionių-demo
kratų srovė padarė dideles 
klaidas.” *

Ar bereikia paikesnio priki- 
• &mo. “Tautininkai” tai be 
| “grieko.” Jų girta ekskursi- 
. ja pas ambasadorių Bachmiet- 

’ ievą, tai ištikro ne klaida, o 
kas nors didesnis. Jų tėtušio |

Viename Petrogrado distrik- 
te, vadinamame Ochta, atsira
do 30 subolševikėjusių darbi
ninkų, netekusių maisto. Tuo- "mokinančia kalba, 
met jie pasiryžo nei nesirūpin
ti apie tai. Iš jų 10 išlaikė pa
siryžimą — nesirūpino gauti 
maisto ir mirė. Paliko tokį pa
aiškinimą savo pasielgimo, kad 
girdi “proletariatas visų šalių, 
"dasižinvjęs apie mūsų likimą 
sukils ir • nuvers kapitalistus 
prispaudėjus.”

Neišmanėliai nesuprato, kad 
per bolševizmą neteko maisto. 
Kas gali kapitalistiškose šaly
se mAnytį apie griovimą kapi
talizmo iš tokio bolševikiškų 
darbininkų pavyzdžio! Juk 
jie nuvertę kapitalizmą badu 
numirė bolševikiškame surėdy
me. Patys nuvertę kapitalis
tus prispaudėjus nustipo ir no
ri, kad kitų šalių darbininkai 
tą padarytų ir nustiptų.

Apie viršuje minėtą bolševi
kų “streiką” pasakoja vienas 
Stockholmo korespondentas, 
buvęs Petrograde.

Jis dar pasakoja, jog Pet
rograde liaudis grįžta prie ti
kybos. . Prieš metus Petrogra
de bažnyčios buvo tuščios, da
bar esančios pilnos. Peralkę 
žmonės eina bažnyčiosna, klau
so chorų giedojimų ir silpniau
sieji ten miršta.

Bolševikų laikraštis Pravda 
rašo, būk sodiečiai daro pri- 
siegas užmušinėti vaikus, gi
musius iš porų, kurios privers
tinai turėjo sueiti poron.

Daugeliui Rusijos vienuoly
nų užgrobtos žemės tapo iš liuo- 
sos valios sugrąžintos. Tos že
mės buvo atimtos arba tiesiog 
pačių sodiečių, arba bolševikiš
kos valdžios padavadijimaiš. 
Bolševikų vadai pradeda bijo
ti tikybinio atgimimo.

| Kas girdėti lietuvių kolonijose.

MONTELLO, MASS.
Vas. 9 d. šv. Roko svetainė

je buvo surengtas pasilinksmi
nimo vakaras. Surengė Mot. 
Sąjungos kuopa. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė svetainė. Pro
gramas buvo trumpas, bet į- 
vairus ir juokingas. Gražiai 
padekliamavo eiles “Noriu bū
ti davatkėlė” E. Kašėtaitė. 
Žmonėms labai patiko. Taip
gi puikiai sudainavo porą lie
tuviškų dainelių keturios mer
gaitės. Labiausia tame vaka
re atsižymėjo p-lės Al. Višti- 
naitė ir R. Švetkaitė, kurios 
buvo apsirengę cicilikiškai su 
raudonomis pančekomis ir rau
donais ploščiais ir sudainavo 
“Atsisakom nuo senojo svie-' 
to.” Juokų tai jau buvo be 
galo. Svetainė net ūžė nuo 
žmonių kliksmo. Rankų plo
jimams nebuvo galo. Neblo
giausia atliko savo užduotis 
p-lės A. Ramanauskiutė, F. 
Kašėtaitė ir M. Šilanskiutė. 
Gi p-lė O. Samsoniutė prijuo
kino publiką su mislimis. Dau
giausia atspėjo' mislinį p-lė N. 
Jarmalavičiutė, kuri u? tai ga
vo dovaną. Po programo pra
sidėjo šurum burum. Žaidė 
jauni, seni ir visi iki 10 vai.

Vasario 12 d. Blaiv. 11 kuo
pa surengė gražų vakarą su 
programų. Vakaro vedėja bu- 

, vo p-lė V. Kodvče. Pirmiau
sia perstatė šv. Roko chorą pa
dainuot Lietuva Tėvynė mūsų, 
Blaivininkų Himną ir keletą 
kitų. Dainavo solo p-lė M. 
Raipaitė ir taip-gi p-lė Raipai- 
tė su p-nia M. Juškiene pui
kiai sudainavo duetą “čiū-čiu, 
liu-liu.” Labai gražiai pade
kliamavo p-lės Kašėtaitės ir ne- 

i blogiausia atliko dekliamaci- 
ją p-lė Belkiutė, bet gaila, 
kad nelabai garsiai. Gerb. kun. 
J. Jakaitis iš Worcester, Mass. 
gražią, rimtą prakalbėlę pasa
kė apie reikalingumą blaivy
bės. Montello žmonės labai 
mėgsta kun. J. Jakaičia pra
kalbas, girdėt, kad ir dabar 
negali atsigėrėt jo gražia pa-

šio 25 d. š. m. susitvėrė mer
gaičių Vyčių skyrius, į kurį 
priklauso 40 mergaičių; prie to 
skyriaus yra pasidarbavus ir 
p-lė .Ona Sidaravičiutė. Jinai 
pasirūpino surasti mokytojas, 
kurios dabar lavina naujai su
siorganizavusias mergaites. 
Mokytojos pirmiausiai mergai
tes lavina gimnastikoj ir moki
na įvairių žaislų, toliaus jos 
bus mokinamos dainų, lošimų, 
Lietuvos literatūros ir taip-gi 
namų darbo, kaip tai: virimo 
ir siuvimo.

Didi garbė tiems, kurie pa
sišvenčia ir darbuojasi naudai 
tų mažųjų, kurie užaugę, gali
ma tikėties bus gerais lietu
viais.

Nors ir Lavrence’o aplinky
bės nelabai smagios, bet mes 
vyčiai dvigubai padidinkime 
savo energiją ir gyvendami su
lyg obalsio mūsų brangios or
ganizacijos, būkime gerais ir 
naudingais veikime mūsų tau
tai ir Bažnyčiai.

Lawrence’o Vytė.

kovojot dėl Lietuvos. Už jū-j 
SU narsumą, jus apvAiniknĄ- 

tuvą vaidino p-lė M. Valašiniu- 
kė. Po to choras uždainavo 
Lietuvišką Himną. Po to kal
bėjo kareivis apie Lietuvą ir 
Lietuvos reikalus.

Toliaus sekė p. L. Šimučio 
kalba, kuris labai, pritaikė žo
džius dėl Lietuvos reikalų. 
Kalbėtojas užminė ir apie au
kas., Kaip tik tą priminė, tai 
ir sujudo tamsieji gaivalai. 
Mat jų jau būta surengta, kad 
suteršti visą salę ir sumaišyti 
visas prakalbas, kad būtų be 
jokios vertės. Vienas kitas 
jau pradėjo tarškėti, net vie
nas prašė, kad jam duotų kal
bėti 15 minučių, tai jis aukuo- 

• tų net tūkstantį dolerių. Vedė- 
!-jas prakalbų J. P. matydamas, 
: kad gero nebus, pradėjo maišy
ti, ale kas tau, da labiau su
judo. Taipgi pasiprašė balso 
I<. Miklas. Jis taip puikiai 
užvažiavo, kad vėl aprimo sa
lė.

Aukų buvo neperdaugiausia, 
mat-vis tie patys, kurie eina 
ant prakalbų,, tai ir aukas 
jau buvo atidavę pirmiaus. Tą 
dieną aukų surinkta virš dvie- 
jų šimtų ir da pasižadėjo K. 
Plupgis $50 bondsą ir K. Ur- 
šulis $50 bondsą. Po to dar 
kalbėjo K. Miklas apie vieny
bę ir gerus darbus. Po to vU 
si ramiai išsiskirstė. O kalbė-

žiūrėkite, kad jūsų aukos ei
tų tautos reikalams. Tarsi 

Ir padavė vainiką. Lie- Tautos Fondas yra vagių įstai
ga. Toliau Vitaitis sakė, ka
talikai norį karaliaus, monar- 
kijos Lietuvai. Ar tai ne šmeiž
tas! Protesto komitetas pri
pažįsta, kad Vitaitis sakė, būk 
kiti kalbėtojai sakę, kad gir
di jei neaukauji į mūsų fondą, 
tai neaukaukie niekur. Taip, 
Vitaitis atkartotinai sakė, būk 
pirmutiniai_kalbėtojai čia vie
ną fondą gyrę, o kitą peikę ir 
būk sakę, kad jei į Tautos 
Fondą neaukaujat, tai niekur 
neaukaukite. Tokį šmeižtą žavėjo, 
galėjo leisti tik išgama. Čia 
Tautos Fondo kalbėtojai p. Ši
mutis, p. Česnulis ir p. Krasin- 
skas nei pusės žodžio neištarė 
prieš kitus fondus. Tų visų 
katalikų kalbėtojų kalbos bu
vo labai taktingos.

Na, tai dabar kur dės akis 
protesto komitetas ir Vitaitis, 
jei jie turi bent kiek gėdos.

Lietuvis Demokratas.

NEWARK, N. J.

Jaunimas žengia pirmyn.

RUMFORD, ME.

Darbų nėra.

Meldžiame nevažiuoti šin
šli ipo pasakymas, kad kenk-! miestan darbų ieškoti. Čia se- 

Lietuvai, jei negausiąs ’ nieji darbininkai dar dirba, 
po . dekleracija pasirašyti, tai bet naujai atvykusieji negau- 
vėl nebuvo klaida. To tėtušio | na. Šviežių darbininkų pilni

.untimas Europon ir-gi ne-j

Po kun. Jakaičio kalbos bu
vo sulošta juokingas teatrėlis 
“Knarkia paliepus.” P-lė O. 
Samsopiutė Kapitonienės rolėj 
iš pradžios buvo šiek tiek slow, 
bet į pabaigą buvo OK. P-as 
V. Bakanauskas Kapitono ro
lėje išrodė gerai, tik ką trūko 
militariško išsilavinimo ir tik
ro kareiviško ėjimo. Prasto ka
reivio rolę puikiai atliko p. K. 
Čiurlenąs, ypač žmonėms pati
ko ta raudona nosis. Tarno 
rolėje p. J. Česnulis buvo ge
ras. Taip-gi tą vakarą prisi
rašė keletas naujų narių.

Stasės Draugė.

CE, MASS.

Mažai iki šiol buvo rašyta a- 
pie Vyčių veikimą, taip lyg jų
jų nebūtų visai. Bet ar taip 
yra, Lawrence’o jaunuomenė 
gyvuoja, o ypač Vyčių kuopa 
auga kaip ant-mielių. Jauni
mas pažinęs Vyčių organizaci
jos tikslą, kas-kart didinasi ir 
veikia labui savo Tautos ir Ba
žnyčios. "

Pagyrimo vertas yra vieti
nis va’rgonininkas p. Antanas 
Grigoraitis, asmuo-gražių no
rų ir prakilnių užmanymų. Jis 
nenuilstančiai darbuojasi Vy
čių organizacijos labui. Prieš 
kelis mėnesius jo pasidarbavi
mu sutverta priaugančiųjų Vy
čių skyrius. Jie visųpirmiau- 
siai įsitaisė uniformas, lavina
si gimnastikoje it jau kelis 
kartus dalyvavo viešose paro
dose, net ir Bostone. Tai pra
džia veikimo tos jaunos Vyčių 
Armijos.

Valio naujai. Lietuvos Vyčių 
armijai Lavrence’o kolonijoj. 

0 dabar kas bus antras!
Katra kolonija pradės tą 

darbę?
Ne tik suaugę ir maži vaikai 

Vyčiai pasekmingai darbuojasi
ir lavinasi, bet taip-gi nepaJ 
miršta ir mažųjų mergaičių.

L.T“"! “7 . T----- -et'**“- Pasidarbavus gerb. kun. F.
nusio kenkti Lietuvai ofisai ir 1A Virmauskiui ir vargtminin-_________  ___ _ ___

j Senas Darbininkas. kui Antanui Grigoraičiui, sau- riai narsūs, su tnįra jm

PHILADELPHIA PA.
Neapsileiskime nei mes, kaip 

kitų taip ir mūsų širdyse dega 
Lietuvos meilė. Nežiūrėkime 
į sunkenybes fr visokius išmė- tojas p. L. Šimutis nuėjo pas 
tinėjimus,*-o labiausia ant tų, 
kurie darbuojasi Lietuvos la
bui. Matome visuose laikraš
čiuose visokių šmeižimų ant 
katalikų. Bet dar nesimato 
jokių kliūčių, išskiriant mūsų 
priešus paliokus ir bolševikus. 
Apsigynimui nuo tų surengė 
šešios pašelpinės dr-jos dideles 
prakalbas 2 d. vasario Tautiš
koj svetainėj. Mat tos dr-jos 
laiko vieną ryšį, jei ką daro, 
tai vis išvieno. Tikrai gali
ma šakyti gyvuoja katalikiškoj 
meilėj. Yra tai šios dr-jos: 
Šv. Kazimiero Karalaičio, Šv. 
Mikolo Arkaniolo, Šv. Izido
riaus Artojaus, šv. S^nislovo 
Kostkos, šv. Cicilijos ir Teat
rališka ir Giedorių. Kalbėto
ją turėjo iš Brooklyno p. L. Ši
mutį. Taip-gi buvo kviestas 
kun. J. Žilius iš Washingtono, 
D. C., ale jo nebuvo, gavom 
žinią, kad negalįs atvykti. P-as 
L. Šimutis puikiai išdėstė Lie
tuvos reikalus ir visą: darbą 
Lietuvos veikėjų už Lietuvos 
laisvę.—Buvo išneštas protes
tas prieš paliokus ir Rusijos 
bolševikus, publika priėmė 
skaičiuj aštuonių šimtų žmo
nių. Žinoma buvo ir tokių, 
kurie prisigėrę dvasios bolševi- 
kizmo arba paliokizmo, tai tik 
šnibždėjo pašaliais, ale tai to
kių mažai tebuvo.

Prakalbos buvo labai pavyz
dingos, gal būt kad pirmos to
kios buvo mūsų mieste. Vedė
jas buvo tų prakalbų J. Roška, 
o rengėjas A Norkus.

Pirmiausia ant scenos buvo 
lietuviški kareiviai su unifor
momis. Jie ką tik buvo pa
grįžę iš Francijos. Po to ša
lyse stovėjo dvi tam tikromis 
drapanomis apsirėdžiusias J. 
Poškienė buvo Anierika, turė
jo rankoj Amerikos vėliavą, o 
antroj pusėj buvo Lietuva ir 
turėjo rankoj lietuvišką tris
palvę su žirgvaikiu vėliavą.

Pirmiausia Amerika kalbėjo 
tam tikras pritaikintas eiles į 
kareivius ir per tą laiką karei
vis laikė Amerikos vėliavą. Ta
rė:

“Aš, Amerika, geidžiu pa
sauliui liuosybės. Garbė jums 
didvyriai, kurie narsiai kovo- 
jot ir laisvę pasauliui garbin
gai išgavot. Gyvasties ir krau
jo jūs nesigailėjai, ir drąsiai 
ant aukuro laisvės dėjot. A- 
čiū jums didvyriai tegul gar
bė jums garbingas jūsų vardas 
niekados nežus. Aš pati A- 
merika galvą prieš jus lenkiu 
ir nenuvystantį garbės vainiką 
jumis teikiu.”

Tuos žodžius tardama sutei
kė vainiką vienam iš kareivių. 
Po to Bažnytinis Choras sudai- 

j navo Amerikos Himną. i“ * 
į bėjo kareivis dėkuodamas už grindų,

J. Pošką, kur jam buvo pri
rengti pietūs.

Tegul bus garbė tom drau
gijoms, kurios taip puikiai su
rengė ir tam komitetui, kuris 
darbavosi dėl Lietuvos labo. 
Lai gyvuoja laisva Lietuva ir 
Lietuvos sostinė Vilnius.

Reporteris.

I

GREENFIELD, MASS.
Lig šiol mūsų kolonijos lie

tuviai buvo beveik visai kaip 
ir apmirę, nebuvo nei jokio 
veikimo. Dabar tai kaip ir 
ant naujų kojų atsistoję, pašo
ko smarkiai veikti išvieno. Čia 
randasi apie 60 šeimynų ir lig 
tuzino jaunimo. Visi geroj 
vienybėj gyvena ir vienas ant
ram vėlina gerų pasekmių. 
Štai pas mus randasi viena vy
rų ' pašelpinė dr-stė ir labai 
ėmė augt šiuom laiku ir daug 
naujų darbų atlieka, bet ar 
mūsų ta saujalė lietuvių jauni
mo pasilieka nuo puikių veiki
mų! Ne^jie^nėję į knopelę 
pradeda svarstyt kaip ir ką 
veikt.
atras ir kurį jau pradėjo mo
kytis.
tas ant Atholio naujos bažny
čios. Oia nesenai buvo vie
šos prakalbos - apie Lietuvą. 
Kalbėtojas buvo iš Atholio 
gerb. klebonas kun. A Petrai
tis. Sutvėrė Tautos Fondo 
143 skyrių Jaunutis skyrius 
labai daug veikia, kiek tik iš
gali tėvynės labui. Ir ant to
liau mes nenuleisime rankų, 
veiksim kiek galėsime.

•Pas mus darbai diktokai su
mažėjo, žmonių dar daug 
neatleido, bet po biskį atlei
dinėja ir darbas sunku gaut. 
Darbai pas mus yra mašinša- 
pėse.

Sutarta mokintis te-

Pelifes teatro paskir-

Plunksna.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

Begėdžiams.
“Am. Lietuvyje” nesenai 

tilpo prieš mano koresponden
ciją, tilpusią “Darbininke” 
protestas, po kuriuo nesigėdi
jo pasirašyti J. Kubilius, J. V. 
Baltrukonis, J. V. Budrevičius. 
Jie pataria man atsikrapštyti 
ausis, kad išgirsti kalbėtoją, 
bet aš jiems grąžinu tą patari
mą su pridėčku, kad jie dar at
sikrapštytų ir savo sąžinę.

Minėti asmenys nurodo, būk 
aš iškreipęs, liberalų kalbėtojo 
prakalbą. Visi čia žmonės, 
išskiriant žinoma uoliuosius 
liberalus, vadina Vitaitį šmei
žiku ir vienybės ardytojom. O 
anie protestuojantieji prieš ma
ne sako, būk prie vienybės V. 
raginęs.
rietęs,

I suteikimą garbės /vainiko. Lie- Fcmda.’ tri rdi 
tuva tart: “Ačiū jums didw- ’Ačiū jums didvv- ^aicrt, 

~ .noru įfts ; įatą f

DETROIT, MICH.
Mūsų kolonijos žmonės dar

buojas energiškai, neatsižvelg
dami į įvairias kliūtis. Suba
toj vasairo 1 d. buvo surengtas 
vakarėlis SLRKA. kuopos. Va
karas puikiai pasisekė. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Buvo su
loštas labai juokingas veikalė
lis “Kas bailys.” Visi savo 
roles atsakančiai atliko. O 
Kas. Kristupaitis buvo vienas 
iš juokingiausių artistų. Taip
gi vyčiai su gražiai išlavin
tais balsais sudainavo kelias 
daineles. Publiką net žavėte 

Už tai garbė mūsų 
vietiniam vargonininkui p. A.- 
leksandravičiui. Po to sekė 
šokiai ir tuomi tas linksmas 
vakarėlis užsibaigė. (Apie liūd
ną atsitikimą bažnyčioj jau bu
vo ir aprašymą čia praleidžia
me. Red.)

Vas. 2 d. įvyko parapijonų 
susirinkimas salėj prie 24 ir 
Mich. gatv. Žmonių buvo apie _ 
300 ir visi turėjo parapijos 
knygutes, kaipo ženklą, jog y- - 
ra pilni nariai šv. Jurgio paar- 
pijos. Buvo daug naudingų 
dalykų svarstoma dėl naudos 

Taip-gi 
buvo pakeltas klausimas, ką 
turim daryt su vargonininku 
ar senąjį grąžinti ar naujo ieš
koti. Vienbalsiai nutarta su
grąžinti p. Aleksandravičių.

Buvo ir juokingas atsitiki
mas. Per visą tą susirinkimą 
svetainėje sėdėjo kokis tenai 
detektyvas. Žmonėms išsi
skirsčius, liko keli vyrai' ir va
karo vedėjas. Tai-gi tas de-' 
tektyvas užstojo duris vakaro 
vedėjui, reikalaudamas regis- - “
tracijos kortelės. Tai-gi mes 
paprašėm, kad tas detektyvas 
parodyti) savo ženklą. O kaip 
parodė ženklą, tai mums la
bai keistai tas ženklas atrodė. 
Tai-gi mes nieko nelaukdami 
nugabenom tą detektyvą į poli- 
cijos stotį ir liko kamaraitėj 
užrakytas per naktį. O ant 
rytojaus buvo teismas ir gavo 
tas “detektyvas” pasimokėti 
$15.00 bausmės.

,P. Žemaitė.
*

Kas susirinkimas, Vyčiai su- Bažnyčios ir Tautos, 
silaukia vis naujų ir gabių 
spėkų, kas priduoda vilties, 
jog ateityje Vyčiai vis smar
kiau ir smarkiau galės varyti 
savo darbą. Vyčiai nepapras
tai džiaugiasi iš to. Paga
liaus mūši) jaunimas pradeda 
suprasti, kad jo kaipo jauni
mo teisingiausias ir gražiau
sias kelias yra eiti išvien su vi
sos Amerikos katalikišku jau
nimu po L. Vyčių vėliava, ku
ri visus į vieną būrį riša mei
lės jausmais.

Veikimas Vyčių šiuom laiku 
yra toks: Vyčių beno koncer
tas įvyks vasario 16 d. Kovo 
23 d. Vyčiai loš “Aukso Die
vaičiai. Balandžio 13 d'. ‘ ‘ Že
maičių Krikštas.” Gegužio 24 
d. nepaprastas balius. Birže
lio 1 d. vyčiai rengia milžiniš
ką koncertą kur manoma vi
sos apielinkės spėkas sutrauk
ti.

Kovo 
rengias 
centrui, 
centras rengia apšvietos ir ap- 
draudos savaitę kovo 9-15.

Beje buvau pamiršęs pami
nėti, kad L. Vyčių 29 kuopa 
jau seniai' yra įsteigusi moks
leiviams šelpimui fondą ir nuo 
kiekvieno Vyčių kuopos pelno 
ar įeigų 15 nuošimtis visada ei- 
ha į moksleivių šelpimo fondą. 
Už tai kas paremia Vyčių ren
giamus vakarus tas paremia 
neturtingus moksleivius einan
čius mokslus.

15, Vyčių vakaras su-
Newarko katalikų
Newarko katalikų

Moksleivis.

CICERO, ILL. .
Nedėlioję, vas. 9 d. šv. Anta

no bažnyčioje ėmė šliūbą Juo
zas Paterabas su Pranciška 
Balčiūnaite. Jis yra narys L. 
D. S. 49-tos kuopos ir joje ne
menkai veikė. Gi abudu yra 
uolus tėvynainiai. Jaunave
džiams linkime pilniausios lai
mės.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
P Aš ALPINĖ S DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass.
Telephone: Dorchester 697t-W. 

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

I PROT RAŠT. — Jut. Savickas,
228 D St., So. Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, *
292 E St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
210 Silver St., So. Boston, Mas* 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 AVinfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią- nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 Vasario, 
3:30 vai. po pietų.

Pr.

EASTON, PA.
Teatras.

Kovo 1 d. šv. Mikolo para
pijos naudai bus teatras. Bus 
vaidinta “Visi geri.” Be to 
bus visokių pamarginimų. Bus 
dainų, deklemacijų, šokiai. 
Prasidės 7:30 vai. vak. Vietos 
ir apielinkių lietuviai privalo 
atminti tą pramogą ir atsilan
kyti.

Rengėjai.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMINTNKAS — Jonas Adomavičius. 

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

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

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

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

244 D Street. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis.

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 pietį po No. 164 Ha- 
nover St., Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naują narių su 
savim atsivesti.

.e. .e. .e. .a. ..o.

S

t

Vitaitis rėkė susi
maniau parpuls ant 
kad aukuotų į Nepr. 

r tai geriausia į-

aliusDidžiausis
--------- Rengia

GEDIMINO LIETUVIŲ ŪKE SŲ DR-STE X
BOSTON, MASS. X

Subatoj, Vasario-Feb. 22,1919.
(Geo. Washington day) 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 
Kamp. E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai naktį.

Komitetu.



DARBININKAS

DU BOIS, PA.
- Kaip girdėt kituose miestuo
se jau tūkstančiai žmonių be 
■darbo. Čia dar lig šiol beveik 

į visi turi kų veikt, nors neku- 
į Tie jau ne visas dienas teišdėr- 
į ba. Anglių dar, mat, vis rei- 

Į kia žiemos laike.
Lį' Vietiniai LDS. kuopos dar- 
į bininkai nesnaudžia. Nors jau 
• .gana seniai pasirodė viešai su 
E sceniškais veikalais, tečiaus ne- 
1 užmiršo, kad tas yra geru 

-daiktu patiems ir neša naudų 
kitiems; Atsiminę, griebėsi ir 
vėl to savo “amato” vakarais 
ir pradėjo jau rengtis prie per
statymo veikalo “Ponas ir Mu- 

dfcikai.” “Lietuviškų ponų,” 
jau "turime tarpe savęs, tik ’ 
dar trūksta čia mužikų. Gal 
su laiku ir jų rasis užtektinai.

Lietuvos Vyčių 86 kuopa 
taip-gi labiau atbudo. Šio
mis dienomis susilaukė savo 
senojo pirmininko Jurgio Šu- 
■pienio iš kariuomenės. Pra
dėjo lankyti vakarinę mokyk
lų, kurią nelaboji Jnfluenza 
"buvo sustabdžius, ir jau ren
giasi perstatyti dramatiškų 

. veikalą “Lietuvaitė.” Beje, 
■pradėję šiuos naujus metus vie- 
"tiniai vyčiai padarė savo pri- 
siegų viešai bažnyčioje nedė
lios dieną po mišparų prieš pat 
■palaiminimų. Viskas buvo pui
kiai, įspūdingai. Po prisiegos, 
visi užgiedojo Panelės Švč. 

įgiesmę “O Švenčiausioji,” ku
prių išvertė vietinis klebonas iš 
‘Motiniškos “O Sanctissima, ” 

f Po tam sekė dvas. vadovo kun.
M. J. Urbono vyčiams pritai
kintas pamokslas, po kurio vis
kas užsibaigė su palaiminimu 
d§vč. Sakramento.

- Maloniai Jiems Užjaučiantis 
LDS. ir L. V. narys.

L.D.S. Reikalai

CICERO, ILL.
Rengiamėsi Lietuvių Dienų 

kovo 4, iškilmingai apvaikščio- 
r ii su programais ir aukomis. 
• Prie to rengiasi L. Vyčių 14 kp. 

ir Tautos Fondo 59 skyrius.
į,_ Visų čionykščių lietuvių sen-

■timentas yra prieš visuotinų 
^politišką seimų už Kurįį su
laukimų liberalai smarkiai agi
tuoja. Jau vietiniai katalikai 
per Katalikų Vienybės II-trų 
.skyrių (galingiausia katalikų 
organizacija vietoje) išnešė 
prieš tai protestų. Socijalis- 
tai nuo seniai žinomi savo ne
pritarimu tautos reikalams. 
■Gi liberalai pozityvio darbo ne-

-apie seimus.
Vietiniai katalikai yra sti

priai susiorganizavę Katalikų 
Vienybės H-me skyriuje. Dar 
jaunutis skyrius, bet prie jo 
priklauso nemenka dalis drau
gijų ir pavienių žmonių. Tiki
masi, kad išaugs į stipriausių 
vietos organizacijų, tvirta pa
jėga kuri veiks Tautai ir Baž
nyčiai naudingų darbų.

L. D. S. 49-ta kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimų pa
gedėlyje, vas. 10 d., Šv. Anta- 

. no parap. svetainėje. Narių 
vidutiniškas skaitlius tesusi
rinko. Bet tai buvo veikėjai, 
su visa širdžia atsidavę darbi
ninkų luomui. Moterų norints 
taip mažai priklauso prie kuo
pos, mažai tesirūpina savais 
reikalais, šį kartų net visai 
neatsilankydamos ant susirin
kimo.

į Raportai išduoti iš visokių 
komisijų; Darbininkų Užeiga, 
kuri randasi po numeriu 1447 
.So. 50-th Avė., kuopos nuosa
vybe, pasirodė gerame stovy
je esanti. Tapo paantrinta 
surengti vakarų. Išrinkta ko- 

- misija darbuoties prie Katali
kų Spaudos Savaitės Komisi
jos. Apart mėnesinio, turės 
vienų susirinkimų, kur bus 
diskusuojama įvairūs darbinin
kų ir politiški reikalai. Bu
vo svarstyta ir kitų reikalų, ku
rie nėra visiems taip žingeidūs. 

Kuopos susirinkimai yra lai
komi antrų panedėlio vakarų 
kiekvieno mėnesio. Tiktai rei
kia didesnio gyvumo nuo na
rių, tuomet kuopa būtų gali- 

- ma išauginti į tokių kokia pri
derėtų būti.

OHIO L, D. S. APSKRIČIO 
REIKALAIS.

. Perskaitęs L. D. Sųjungos 
Sekretoriaus J. E. Karoso pa
raginimų “Darbininke,” kad 
apskričiai ir kuopos rengtų 
prakalbas agitacijai už LDS. 
reikalus, aš kaipo pirminin
kas Ohio LDS. Apskričio, prie- 
kurio— prisidėjo ir Detroito 
LDS. kuopa, meldžiu visų kuo
pų raštininkų pranešti man:

Kokiu laiku manote rengti 
prakalbas. Prakalbų rengimas 
yra patogiausia subatomis ir 
aedėliomis, nes daugiausia to
mis dienomis galima klausyto
jų sukviesti.

Aš patariu-, kad būtų pato
giausia ir naudinga susitarti 
dviem artimesnioms kuopoms 
ir abiem lygiai apmokėti kal
bėtojo kelionės lėšas nuo jo gy
venamos vietos iki paskutinių 
prakalbų vietos.

Kad būtų galima geriau pra
kalbų maršrutų * sutvarkyti, 
neatbūtinai reikia sužinoti 
kuopų nutarimus, kada jos 
mano rengti prakalbas.

Su pagarba
Kaz. Stupinkevičia, 

Ohio L. D. Apskričio 
Pirmininkas.

P. S. Kuopos pranešimus sių
skite šiuo antrašu: K. Stupin- 
keviče, Box 945, Struthers, 
Ohio.

LDS. Centro Sekretoriaus 
pastaba: Labai malonu yra pa
tirti, kad LDS. Apskričiai at
kreipė savo domų į reikalų agi
tacijos už mūsų Sųjungų ir 
smarkiai pradeda imties prie 
prakalbų maršruto surengimo 
savose apielinkėse. Tai svar
biausias dabar mūsų reikalas. 
Tik čia turėčiau pastebėti, kad 
kad Apskričiai kviesdami kal
bėtojus iš toliaus, pasistengtų 
jiems surengti vienos ar dvie
jų savaičių laiko maršrutų ir 
kiekviena diena su vienu ar ki
tu išėmimu, pasistengti pra
kalbas suruošti. Tokiu būdu 
kalbėtojaus - kelionė į tolimas 
kolionijas apsimokėtų ir ke
lioms kuopoms susidėjus krū
von mažiau iškaščių pasidary
tų. Pavyzdžiui Ohio LDS. Ap
skritys galėtų "kalbėtojui pra
kalbas surengti vienos savaitės 
laiku Clevelande, Akrone, Day- 
tone, x o migs iuw ne ir įTviruitc. 
Vienai savaitei darbo Ohio L. 
D. S. apskrityje kalbėtojui pil
nai užtektų. Gi jeigu rengti 
tik subatomis ir nedaliomis tai 
tuomet Ohio apskričiui kalbė
tojas turėtų dvi savaiti pašvęs
ti, kas būtų labai neparanku.

Gerb. Kazys Steponkevičia 
Ohio LDS. Apskričio pirminin
kas tikiuosi su mano mintimi 
sutiks ir rengdamas savo aps
kričiui prakalbas, atsižvelgs į 
laiko ir pinigų sutaupymo svar-' 
bų.

' PROTOKOLAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos

Chicagos Apskričio.
Lietuvių Darbininkų Sų-gos 

Chicagos Apskričio susirinki
mas atsibuvo nedėlioj 26 d. 
sausio 1919 Dievo Apveizdos 
parap. svetainėj, 18-tos ir 
Union Avė., Chicago, UI. 
sirinkimų atidarė pirm. M. Ma
žeika su malda. Protokolas 
iš praeito susirinkimo tapo per
skaitytas ir priimtas. Toliaus 
sekė paeiliui raportai iš kuo
pų. 20 kuopa praneša, kad jų 
kuopa kariu su vietine Moterų 
Sąjungos kuopa rengia labai 
gražų vakarų 23 vasario ir pik
niką 25 d. gegužio 1919 ir pra
šo, kad kitos kuopos ant tos 
dienos Derengtų pramogų. Duo
tas įnešimas kad kuopos laiky
tų tankesnius susirinkimus ku
riuose plačiau būtų aiškinama 
darbininkiškus klausimus, tas 
diskusuota gana ilgai, bet ant 
galo palikta kuopų nuožiūrai, 
jeigu jos matys reikalų tai lai
kys tankiau jeigu ne tai re
čiau.

Pakeltas klausymas apie 
konferencijų, kuri įvyks Ber
ne, Šveicarijoj, nutarta pa
siųsti per ‘ ‘ Special Delivery ’ ’ 
tuojaus Centrui reikalavimų, 
jeigu dar neįgaliojo delegatų, 
kad tuojaus įgaliotų sekan
čius; Kazį Pakštų, Juozų Ša- 
liūnų, kun. J. Dobužį ir kun. 
A. Vilimavičių, kad dalyvau
tų Darbininkų Konferencijoj, 
kuri įvyks vasario 2, šių metų. 
(Delegatai jau ingalioti. Ked.).

Lietuvių Darbininkų Savai
tė įvyks 3-čių savaitę po Ve
lykų, tai-gi pageidaujama, 
kad visos kuopos rengtųsi prie 
Darbininkų Savaitės. Norint 
kalbėtojų arba informacijų a- 
pie sutvėrimų kuopos, geriau
sia kreiptis į vienų iš organi
zatorių: Juoz. Globis, 617 W. 
37-th Str., Chicago, III., Tele
fonas Dover 7058.

Nutarta surengti keletą, va
karų, kad padarius šiek tiek 
kapitalo, bet neturint savo 
dramatiško ratelio, įgaliota p. 
Mureika kad susižinotų su Lie
tuvos Vyčių 5 kuopa, kuri tu
ri labai puikių veikalų išmo
kusį kurie jau buvo statyti, kad 
jis pakviestų minėtų kuopų su
lošti LDS. Apskričiui. Į ko-

Karosas ir prižadėjo progai 
pasitaikius atlankyti Baltimo- 
rę su prakalba. Ant to visi 
sutiko ir pavedė J. Čapiinskui 
ir A. Bajoriutei tuomi rūpin- 
ties. r

Per šį susirinkimų p. J. Bie- 
žis perstatė naujų narį p. B. 
Plungį, už tų gavo gerų knygų 
kaipo dovanų. Padarykite vi
si taip kaip p. Biežis. Taip
gi per šį susirinkimų parduota 

į 2 LDS. knygos “Pulkim ant 
Su‘ kelių.”

Galvos skaudėjimas

Jonas E. Karosas.

SCRANTON, PA.
LDS. 34 kuopos buvo ekstra 

susirinkimas. Pirmiausia bu
vo įnešimas suorganizuoti a- 
gentųs iš mūsų kuopos narių 
užrašinėti žmonėms laikraštį 
“Darbininkų” arba prirašyti 
prie kuopos narius. Šie agen
tei laiko liuoso turėdami, 
tų darbų pradėti apsiėmė. 
Jie yra šie: Jurgis Petukaus- 
kas, Vincas Marčiulaitis, Juo
zas Makštntis.

Kp. Raštininkas J. M.

' NORWOOD, MASS.
Susirinkimas LDS. III kuo

pos buvo vasario 10 d. Šv. J. 
Lietuvių parapijos salėje^ Iš 
raportų paaiškėjo, kad LDS. 
I kuopa iš So. Bostono loš te
atrų Norvood’e kovo 2 d. To- 
delei daroma didžiausi prisi
rengimai, kad kodaugiausia 
publikos sutraukus. Toliaus 
tapo renkami delegatai į Nau
jos A. Apskričio suvažiavimų. 
Tapo išrinkta šios ypatos: A.

' A. B—«te.
P. S. Jeigu kas norėtų nusi

pirkti maldaknygę “Pulkim 
ant kelių” arba užsirašyt 
“Darbininkų,” tai kreipkitės 
pas rašt A. B-tę, 723 W. Sara- 
toga St. Patarnausiu ir na
riams ir organizacijai už dykų.

A. B.

misijų surengti vakarų pateko 
sekanti nariai: A. Mureika, M. 
Zizas, J. Petrauskas. Toliaus 
nutarta kad Apskričio susirin
kimai būtų laikomi paeiliui su- 
lyg kuopų numerių. Nutarta 
kad Darbininkų Apskritis tu
rėtų savo Dramatiškų Ratelį, 
tam tikslui išrinkta komisija, 
kuri suras tinkamų režisierių.

Pakeltas kooperacijos klau
simas, bet tas atidėta ant kito 
susirinkimo. Kitas susirinki
mas nutartas laikyti Northsi- 
de, Šv. Mykolo parap. 23 d. 
1919, 2 .vai. po pietų. Susirin
kimas uždarytas su malda per 
pirm. M. Mažeikų. —

M. Mažeika, Pirm.
M. L. Gurinskaitė, Rašt.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-ta kuopa laikė savo 

metinį susirinkimų sausio 14 d. 
1919 bažnytinėj salėje... Šiame 
susirinkime buvo renkama 
naują valdyba. Šios ypatos 
pateko: Pirm. A. Vaisiauskas, 
pirm, pagelb. K. Žižis, prot. 
rašt. L. Rudokas, fin. rašt. O- 
na Šimbelaitė, ižd. V. Žėkevi- 
čius, kasos globėjai A. Beronai- 
tė ir A. Vinčiunas, knygų per
žiūrėtojai O. Monkaitė, J. Nau
jalis. Į šį susirinkimų atsi
lankė beveik visi nariai ir už
simokėjo prigulinčius mokes
čius. Vasario 11 d. 1919 m. 
viTŠminėta kuopa laikė mėne
sinį susirinkimų, kur nauja 
valdyba užėmė vietų. Susirin
kime buvo veik visi nariai, nes 
buvo duodami L. D. Kalendo
riai. Prisirašė trys nauji na
riai: Ignas Mažulaitis, Juozas 
Tamošius, Viktoras Četkaus- 
kas. Pirm. A Vaisiauskas ine- 
šė, kad reikėtų da paaukuot 
kiek iš kasos dėl panaikinimo 
“Darbininko4’skolų. Tai bu
vo nutarta paaukaut iš kasos 
$15.00, nes praeitų kartų nega
lėjome iš kasos aukuot, bo ne
turėjome daug. O dabar kaip 
uždirbom per teatrų, tai pasky- 
rėm iš iždo ir prie to dar nariai 
sudėjo $21.00. Nors jau buvo 
davę pirmiau. Buvo nutarta 
surengt prakalbas pradžioj ga
vėnios, o po Velykų tuojaus 
perstatyti kokį gerų teatrų. 
Šios ypatos aukavo:
K. Belskis..........................$5.00
A. Vaisiauskas....................2.00
V. Žėkevičius........................2.00
—Po $1.00: P. Rudavičius, K. 
Jablonskis, J. Tamašauskas, 0. 
Šimbelaitė, M. Norbutas, P. 
Tulušis, K Žižis, M. Raila, 
J. Šakalis, A. Vinčiunas, J. 
Naujalio, V. Jakavičius. Iš ka
sos $15.00. Viso $361X1.

O. M. Šimbelaitė.

BALTIMORE, MD. 
LDS. kp. susirinkimas.

9'd. vas. buvo LDS. 30 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Na
riai susirinko kone visi. Vi
si geidė gauti “Darb.” Kalen
dorių. Buvo kalbėta kokiu 
nors būdu padidinti kuopų — 
pavaryti agitacijų. Buvo įne
šimas, kad reikia rengti koks 
vakaras, bet kad prie progra- 
mo prisirengti prieš užgavėnes 
trumpas laikas, tai kalbėta ka
da nors rengti prakalbas. 
Rašt. praneša, kad yra kvies
tas kalbėtojas iš Bostono p. J.

tankiausia paeina nuo negero 
vidurių veikimo, katras, jeigu 
jo nesistengiame pataisyti, grę- 
sfe. pavojum mūsų sveikatai.

Kuomet mūsų viduriai ge
rai neveikia tuomet genda mū
sų kraujas, kurio gedimas tan
kiausia pagimdo mumyse dide
lius nesmagumus bei iššaukia 
įvairias ligas.

Pasirodžius tokiems apsi
reiškimams reikia stengties 
juos prašalinti. O prašalinti 
juos galima tiktai: tokiu būdu, 
jeigu prieš eisiant gultų paim
sit tris saldainius PARTOLA. 
Ant rytojaus atsikelsit visiš
kai atšviežinti ir sveiki, užmir
šite galvos skaudėjimų, nes jo 
daugiau nebus, viduriai gerai 
veiks ir kraujas bus čystas. Ir 
vėl būsite linksmus tinkami 
darbui kaipir kiti sveiki žmo
nės.

PARTOLA saldainiai gar
dūs ir malonų turi skonį. Už 
savo gerų veikimų PARTOLA 
yra apdovanota auksiniais me
daliais ir pagyrimo laiškais vi- 
sapasaulinėse parodose.

Partola parsiduoda dėžutė
se, kurios kainuoja tiktai 1 
doleris. 6* dėžutės už 5 dol. 
Adresuoki!:

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.

New York, N. Y. Dept. L. 3
(113)

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

Už vienų sykį...........50c.
” tris sykius......... $1.00
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Paieškau moteriškės ar mer- 
ginos galinčios apžiūrėti namus 
ir 3 mergaites. Darbas užtik- ‘ 
rintas ant ilgai. Kas-link išly
gų kreipkitės su laišku 
sakysiu kiekvienai.

J. Pakarklis, 
23 Dean St., Norwood, Mass.

at-

Paieškau savo vyro Jono Radze
vičiaus 42 metų. Jis paeina iš Su
valkų gub., Bartininkų valse. Mu
du apsivedėva Alvite, Suvalkų g. 
Kaip atvykom Kanadon, jau 12 
metų. 1914 m. jis išvažiavo į Su
vienytas Valstijas. Meldžiame at
siliepti arba kas'kitas praneškite 
aųie jį. *

Marijona Radzevičienė, 
(Po tėvais Žvingiliutė) 

2 Lalonde St, Montreal, Canada.

Paieškau brolio Martino Kni- 
čiūno, girdėjau jog išvažiavo į A- 
merikos kariuomenę. Kaip girdė
jau, tai jis pirm paėmimo jo ka
riuomenėn gyveno po sekančiu ad
resu : 4947 Melvin Avė., East Chi- 
cago-, III. Malonėkite duoti atsaky
mą ar jis pats ar kitas, už ką bū
siu labai dėkingas.

Julius Kničiunas,
P. O. Bos 31 „ E. Millinocket, Me.

REIKALINGA moterų prie 
sortavimo medvilnių. Lengvas 
darbas, geras užmokestis. Atsi
šaukite į Railway Suply Mfg. 
Co., 267 Medford St.. Charles- 
town, Mass.

Paieškau brolių Kazio, Adomo ir 
Vinco Burdų, Vilniaus gub., Žas
lių parap. Pirmiaus Adomas gy
veno Somerville, Mass., o Kazys ir 
Vincas Scranton, Pa., o dabar ne
žinau kur. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu: 

Aleksandra Burda, 
Bristol Bross, Bristol, Conn.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA BEKERNĖ
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖ, 

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

PARSIDUODA Automobi
lius studebaker 1918, 7 sėdy
nių už $500. Kreipkitės: 549 
Seventh St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO Rakandai 
(Furniture) dėl 5 kambarių. Par- 
siduos pigiai. Ona Jakavičienė, 

j 287 Third St., So. Boston, Mass.

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,
Bos 774, McKees Rocks, Pa.

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

Karė pasibaigė Ir 
atsidarys keliai j 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug Įvairių 
laiškų ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengvlaus perskaity
ti drukuotą.

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 $1.0$.

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

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

I

pinigus paėmė su savim. Jis 22 
metų amžiaus, ji 29 metų. Abudu 

! su akiniais. Kalba angliškai ir lie
tuviškai. Kas pirmas man apie 
juos praneš, gaus dovanų $10.00.

M. Jusodavičius,
Post Ofice, West Haven, Conn.

Paieškau savo sūnaus Mikalo
jaus Jusodavičiaus, kuris paliko 
mus 9 gruodžio, 1918, išvažiuoda
mas su vedusia motere, Magde 
Kvietkauskiene. Su sąvim pasiėmę 
3-jų metų sūnų, palikdama vyrą 
sU 2 vaikučiais be cento, nes visus

i

Dovana Visiems Dykai:

- Draugijos Temykit! 1

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

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

M. A. NORKŪNAI
16 Pleasant StrM ' Lawrence, Mass.

KARALIAUSKAS. SEKANČIAI RAAAU.

~ Kavaliauskas, K. Akstinas, J. 
Kašėta, K. Barauskas, V. Ku
dirka, A. Navickas. Prisira-

Ai, ADOMAS A EARALIAUSKAB, SEKANČIAI RAAAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirinlmas pilvelio, nnslabnėjlmu kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė
kų nustojimas viso kino, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pažibos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rnbežių, 
bet niekur negavau shvo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, iDkftu ir Renmatlzmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atstgava Beu- 
matląmas pranyko,} diegliai nebebedė po kratine. Vidurių 
nyko po užmušimu^ visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių Išgerdavau 

ir po $ mėn. mvo paveiksi 
aktiea Dabar jaudinąs
Salutaru myllstų 

tokiais

Tai kas nors nepaprasta.
Nustebinantis laikrodis, 

-naujo išradimo, apie kurį da 
nesi girdėjęs. Laikrodis y- 
ra naujausiu išradimu laik
rodžių srytyje. Apie jo 
praktingumą kalba žemiau 
paduotas aprašymas: 1) Ro
do valandas ir minutas kaip 
ir paprastas laikrodis; pa
darytas yra iš geriausio me
talo taip, kad gali būti ug
nyj fr nesudega, ir gali iš
laikyti per visą tavo gyve

nimą; užsukti reikia" tik vieną sykį į 8 
dienas; 4) Laiką laiko geriau negu koks 
nors kitas laikrodis ir nesuvėlina nei mi- 

__ .nutės; 5) Gvarantuotas 25 metams; 6 
Sveria 10 svarų; 7) Turi skambutį, ku
ris taip smarkiai skambina, kad ir kie
čiausiai miegantį prikelia iš miego ir iš
velka iš lovos, kad jį nutildytų; 8 Nak
ties tamsoj nereikia kelties, žiebt degtu
ką, kad pamačius koks laikas, vien tik 
paspaust. knypkutį ir visas laikrodis ap
šviečiamas elektros šviesa; 9) Gali karta 
šviesti ir skambinti. Gali būti kaipo kam
barinis bei ofisinis varpelis dėl pašauki
mo geistinos ypatos; 11) Turi egzami- 

—___________nuojamą lemputę dėl ištyrimo tkies, bur
nos, ausies, gerklės, nosies ir dantų; 12) Turi elektros bateriją la
bai pasekmingą gydymui nervišku ligų; 13) Turi savyje nesudega
mąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, ant
ras brangakmenitns sudėti: Bankas aprūpinta sslaptingomis dure
lėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kom
binacijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame 
pilnas informacijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankamo 
gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk
tam, vis^gi geresnio už šitą negausi. Šitoks laikrodis privalo rastis 
kiekvienoj atidoj, nes jis yra netik reikalingu bet ir pagražinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Ba
terija tame laikrodyje gali užtekti keliems metms, o paskui labai 
lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20.00 -mažiausiai, mes gi 
dėl jų daugybės per trumpą laiką pardavinėsime tik po $10.55. Lai
krodis yra tikrai tokia, kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, grąžina
me pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam ši
tą gręžinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą 
naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai gera dirbantiems 
žmonėms, nes stipriais lukštais ir tvirtais viduriais, laiką teisin
gai. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas' mus jį gausi DY
KAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi tuojaus stebūklingą naujo 
išradimo laikrodį. Tai-gi jei nori pirkt sau bei kam nors dovanų, . 
tai prisiųsk mutns rankpinigių tik 50c., o mes tuoj išsiųsime laikro
dį su laikrodėliu. Ūkusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas 
pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.

PRACTICAL «ATX8 OOMPANY,
1219 M. Irving Are. Dept. 302 Chicago, m.
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padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Dabartinis mūs klebonas 
Vienas iš uoliausių. \ 
Mes linkėjam jam sveikatos 
Ir metų ilgiausių.

Žiba viltis mums šiandiena
Labai ypatinga,
Po liūdesių v ėl nušvinta 
Mums diena džiaugsminga.

Išleistuvės mūs klebono, 
Lauktuvės klebono
Ir da vienos sulauktuvės 
Mūs kareivio Jono.' '

Dirba, veikia visa spėka 
Ir pastangas deda.
Visa širdžia trokšta gero, 
Į tėvynę veda.

Kas mus sukvietė šiandiena 
Už to balto stalo?
Šie trys punktai, kurie yra 
Mums svarbūs begalo:

Smagu, smągu mums šiandiena 
Už stalo sėdėti,
Į taip gerbiamus veikėjus 
Malonu žiūrėti.

i !

i
I9

PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS

Linksma yra mums turėti 
Tokis’ geradėjas,
Kursai Dievui ir tėvynei 
Dirba atsidėjęs.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafnsr* inlaik* planini alinki- 

ma. praialina pleiskana*. niežėjimą 
odos vaivos, angina Planko* priduoda 
ma jėnm reikalinga maista.

Dennataga padarys kad Jnsū plas- - 
i kai bu* tankus ivelnus ir skaistu*.

Od* Justi gaivoj* bus tyra pleia— 
J kanos iinyk* ant visados ir Plankai 
h neslinki daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum p*8- 
< ta suvis dykai Hbandymul aampala. 
jį Prisilakite M e. stampomi* persima 
Į| timo IHn. gausi išbandymui deilnte 

Dermafuroa ir brošiūra. ,

ARGIL SPECIALT1ES CO.
BOX 97. FHlLAD«.FMIA. RA.

4
■ j

Vartok ta mostį, ji 
TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 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.
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234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTE2-A PO PIETŲ
6-8 VAKARE

Bcll Phone Diclcinaan 3995 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9P. M.

N r d*Barni* .U 4 vepUtu.

i

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

Galintą suiikalbtti ir UttnvistM
Ąjit-is iki 9 vai. •

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 »

536 Broadway, So. Boston.
■■■■■■■■■■■■■■■B

Kad būt gražiu.

Jefferson st,
NEWARK. N J, 
Tejefon*.

Market

TEL. BACK BaY 4200

DR. F. MATULAITIS 
Ofiso adynos S?do vliokia. Hga*
1-8 P. M. 7-8 P. M. Priskiria Akiniu*.

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote Viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
examino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su
virš 25 mėtis gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats vpatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad a§ jūsų negaliu pa- 
-gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- fe 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- fe 
kai. fe

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER 8T.J

Valandos 
nuo 9 vaL ryta

? iki 8 vai. vakare.

Susirinkimas Valdybos L. 
Vyčių 17 kuopos bus utarninke 
7:30 vai. vakare Bažnytinėje 
salėje. Taip-gi bus ir praktikos 
veikald “Žmonės.” Visi akto
riai kviečiami. Turim smarkiai 

\ prisireifgti kovo 1 dienai. Va
žiuojame į Nonvood, Mass. Ko
vo 2 d. nedėlioj vaidinsime So. 
Bostone. Valdyba.

1NORTH AMERI-I 
ĮCAN CLUE CO. | 
ffi Viena iš didžiausių if drūčiau- ž 
g šių insurance kompanijų Suv. ® 
® Valstijose. Po supervizija 47 vai- * 
© stijos departmentu. Moka po- © 
s smedtinę. ligos ir nelaimės beni- S 
ffi fitą $10 į metus, laike ligos gauni ® 
g $25 į savaite. Delei platesnių in-
§5 formacijų kreipkitės-------------------Ž
g J. B. JUŠKEVIČIUS, 1 

|454 Broadway,
| So. Boston, Mas/.>

ypnranraypn f7=m U=n !7=0 «=>n Ir3!! IHfl
SrfertenEJ

Vakarienės {spūdžiai
So. Bostono lietuViškų drau

gijų užmanymu ir tų draugi
jų ingaliotos komisijos pastan
gomis vasario 13 dienų Šv. Pet
ro parapijos svetainėje buvo 
surengta iškilminga naujo kle
bono kun. K. Urbanavyčiaus 
pagerbimui vakarienė, kurio
je dalyvavo arti 200 ypatų. 
Garbės svečiais buvo taip-gi 
kun. Pranas Juškaitis, Cam
bridge lietuvių klebonas ir p. 
Jonas E. Karosas, iš kariuo
menės^ grįžęs į savo senų vie
tų prie “Darbininko.”

Retai pasitaiko sutraukti į 
-krūvų tokį gražų lietuvių tė- 

vynainių būrį, kokis dalyvavo 
šioje puikioje pramogoje. Jos 
pasisekimas d augiausiatsirė
mė ant p. M. Venio, Jono Gli- 
necko ir p-lės Z. Gurkliutės ir 
kitų komisijos narių darbštu
mo, o taip-gi ant p. K. Šajef- 
kienšs valgių gaminimo gabu
mų, kokius jinai parodė paga
mindama atsakančių tokiam

dideliam svečių pulkui vaka
rienę. Reikia pridurti, kad 
prie ^vakarienės pasmaginimo 
prisidėjo daug šaunus vaikinų 
ir merginų" patarnavimas prie 
stalo. '

Visos vakarienės centru bu
vo kun. K. Urbanavyčius, nau
jasai So. Bostono lietuvių kle
bonas. Svečių kalbos, linkė
jimai, pageidavimai buvo jam 
kreipiami.

Lietuviškomis kilbasomis, 
veršiena, vįštukais skaniai p. 
K. šajefkienės pataisytais sve
čiams pasisotinus, vakarienes 
vedėjas p. M. Venis tinkamai 
paaiškinęs surengtos vakarie
nės tikslų, pakvietė pakalbėt? 
pirmiausia kun. Fr. Virmaus- 
kį, Laivrėnco lietuvių klebonų, 
kuris kun. K. Urbanavyčiui 
nuoširdžius linkėjimus sudėjo.

Formaliai vakaro programi
nę dalį pradėjo p-lė Zosė Gurk
liutė p-nios U. Gudienės se
kančiomis eilėmis:

Puikiai mūsų šeimininkės 
Valgiai pagaminti, 
Tik reikėtų mūs klebonai 
Dailiau padabinti.

Bėgkim,, bėgkim koveikiausia, 
Jiems vietų priruoškim 
Mūsų gerbiamus klebonus-, * 
Puikiausia papuoškim.

Mainoma kunigams K._Ur- 
banavyčiui ir Fr. Juškaičiui 
paprastos kėdės gyvomis gelė- 
-mis papuoštomis kresėmis.

Seka kalbos ir dainos, p. Jo
nas E. Karosas trumpai pažy
mėdamas kun. K. Urbanavy
čiaus nuopelnus visuomenės, 
literatūros ir dvasios dirvose, 
išreiškia viltį, kad gerb. vei
kėjas Bostono lietuvius su
tvirtindamas dvasiškai, pa
rems jų ir kitus siekius arti 
atsistodamas LDS. ir “Darbi
ninko” reikalų. Ponas Karo
sas užbaigdamas pasakė: “ščy- 
ra lietuviška širdimi gerbia- 
mųjį mūsų tautos veikėjų sutin- 
kame^ir linkime jam čia geriau^ 
šių darbe pasekmių. ”

Ponas Stasys Norkūnas rim
tai išdėsto savo pageidavimus, 
pabriežia, kad parapijų tvar
kų dažnai paardo pikti žmonių 
liežuviai ir nepamatuoti reika
lavimai, kuriems vietos netu
rėtų būti rimtam klebonui, žy
miam veikėjui į So. Bostonų 
atkeliavus. Pono Stasio Nor
kūno nuoširdi kalba į visus 
svečius gilų įspūdį padarė, 
jautei žmogus, kad tai tik
ras lietuvis ir prie to geras 
krikščionis demokratas skve 
mintis išreiškia.

Labai gražiai, nors biskį sa
votiškai p. Jonas Adamavy- 
čius pakalbėjo. Savo linkėji
mus parėmė ant tų kun. K. 
Urbanavyčiaus nuopelnų, ku
riuos jam pačiam teko patirti. 
O tokių nuopelnų būta nema
žai! „ “Iš raštų, visuomeniš-

“lai kiti apvertina, o mes, ku
rie jį pažįstame nuo Lowell’io 
lietuvių bažnyčios pastatymo 
ir buvome pakviesti tos baž
nyčios pašventinimo iškilmėse 
dalyvauti, geriau žinome ko
kio rimto veikėjo ir klebono 
savo tarpan susilaukėme. Ir 
šiandien čia matome tėvų su 
dviem sūnumis. Kun. K. Ur
banavyčiaus parama ir patari
mu buvo į dvasiškų stonų kun. 
F. Virmauskis ir Fr. Juškaitis 
įšventinti.”

Norwoodo klebonas kun. J. 
Švagždys savo kalbos taikiais 
bruožais visus svečius tarsi 
suelektrizavo. “Tikrieji nuo
pelnai,” sako, “nebarška, ne- 
sigarsina, triukšmingai nesi- 
reklamuoja, bet tykiai, tykiai 
kaip tas Nemunėlis teka... 
į dangų.” Prie visų pažymė
tų kitų kalbėtojų kun. K. Ur
banavyčiaus nuopelnų reikių, 
anot kun. Švagždžio, pridėti 
svarbiausi, ' tai rimtų, tykų, 
bet visuomet pasekmingų kun. 
K. U. darbų bažnyčios, tėvy
nės ir doros naudai.

Gana dideliu visiems siurp
rizu buvo p. A. Ivaškevičiaus 
ilgoka prakalba. Gyvenimo 
sunkių ir keblių problemą ver- 
petan įsigavęs, stengėsi sutai
kinti priešingumus, sulyginti 
žmonių dvasinius palinkimus, 
parapijas sutvarkyti, ir kar
čiai ant visų trukumų parūgo
jęs, dvasinio gyvenimo fiiozo- 
Rjos neįstengė išaiškinti, bet 
blogoj valios jam primesti ne
galima. Kalbėjo nuo širdies.

klebonų sveikindamas p. A. I- 
vaškeyičius užreiškė: “Nebe
žinau kas kaltas, kad šiandien 
lietuvių parapijos narių skai- 
čiun neineinu, bet nuo šios 
dienos prižadu parapijos gar
bės nariu likti," nors ir než^ 
nau kiek reikės užsimokėti.” 
Svečiai garsiais delnų ploji
mais p. A Ivaškevičiaus pri
žadėjimų užtvirtino.

Ponas Antanas F. -Kneižis 
is naujo klebono ir naujo Bos
tono veikėjo nuoširdžiai apsi
džiaugęs, kun. K. Urbanavy- 
čiui ilgiausių ir pasekmingiau- 
sių visuose gyvenimo darbuo
se metelių palinkėjo. Taip-gi 
padėkavojo šeimyninkei p. K. 
Šajefkienei už puikių vakarie
ne. ^Nuo moterį} lietuvių p-ni 
O. Jankauskienė gražiai pa
sveikino ir pp. K. Junevičius 
ir J. Kazmauskas dar pakalbė
jo-

Galop p. P. Gudas sutraukę 
prakalbų darydamas, pasakė, 
jog kalbėtojai, teisingai nuro
dydami nuopelnus, gabumus ir 
talentus gerb. naujo klebono, 
visgi perdidelę naštų krovė ant 
jo pečių, nes girdi tūli kalbė
tojai pageiclavę, kad kun. Ur
bonavičius įvykintų net srovi
nes vienybes, panaikintų viso
kius humbugierius prie Broad- 
way ir tt. Atsiminkite, sakė 
jis, Kristų, kurs stebuklus da
rė ir begaliniai augščiau sto
vėjo už tobuliausių žmogų, o 
vis-gi iš tarpo Jo arčiausių mo- 
kinių-apaštalų buvo išdavikas 
Judas. Kadir prakilnusir ta
lentingas naujasai klebonas, 
baigė kalbėtojas, bet nesitikė
kime iš jo negalimų dalykų.

Cambridgiaus lietuvių kle
bonas kun. Fr. Juškaitis trum
pai pažymėdamas kun. K. Ur
banavyčiaus nuopelnus, padė
kavojo už suteikta ir jam gar
bę ir tuomi kalbėtojų skaičių 
dabai gė.

Atsakyman į visas kalbas ir 
palinkėjimus kun. K. Urbana- 
vyčius pabriežė, kad jo nuopel
nai nėra taip dideli, kaip čia 
visų buvo piešiama ir jis nesi
jaučiąs turįs tiek spėkų, kad 
tokius milžiniškus darbus nu
veikti, kokių nuo jo šiandien^ 
reikalauja, bet dės pajėgas, 
kad parapijos dvasinį stovį 
palaikyti ant tinkamo augščio 
ir visuomenės dirvoje veiks su
lig išgalių.

Garsiais delnų plojimais, 
paskui Tautos Himnu kun. 
Urbanavyčiaus pagerbimo 
kilmes užbaigta.

Kalbų protarpiais p-lės Sta
sė Motiejūnaitė fr Alena Na
rinkevičiutė puikiai keletą lie
tuviškų dainelių sudainavo. P. 
M. Karbauskas pijanu artistiš
kai paakompanavo.

Už tokias malonias ir gra
žias iškilmes bravo! rengėjams 
reikia tarti ir nuo savęs dar 
palinkėti kunigui K. Urbana- 
vyčiuj:

Kuogeriausių pasekmių So. 
Bostono lietuvių tarpe bedir
bant !

PAŽYMĖJO. Boston Post 
už vasario 14 dienų indėjo kun. 
K. Urbanavyčiaus paveikslų ir 
plačiai pažymėjo apie vakarie
nės iškilmes, kurios įvyko va
sarių. 13 dienų Šv. Petro para
pijos svetainėje kun. K. Urba
navyčiaus pagerbimui.

o." sakė kalbėtojas, Naujų So. Bostono lietuvių 'patarimų.

Pasitarimas. Vasario 13 die- • 
ną “Darbininko” Redakcijos 
kambariuose buvo pasitarimas 
apie naujai So. Bostoniečių su
manytų “pašelpinį” Amerikos 
lietuvių seimų. Pasitarime da
lyvavo pp. A. F. Kneižis, St. 
Michelsonas ir P. Kazlauskas, 
kurie yra paskirti komisijon 
sudaryti atsišaukimus į drau- 

’gijas ir organizacijas.
Kol kas, kaip teko patirti, 

nieko nesutarta ir visas klausi
mas pasilieka neišrištu.

Susirinkimas. Apaštalystės 
Maldos Draugijos susirinkimas 
buvo vasario 14 dienų Šv. Pet
ro parapijos svetainėje. Pla
čiai šiame susirinkime apkaU 
beta draugijos reikalai ir pa
sveikinta naujas klebonas, ku
ris į susirinkimų buvo atsilan
kęs ir suteikė daug naudingų |

- *' -

i < PAGELBSTI.
Audėjų streikas, kilęs Law- 

i rence vasario 3 dienų, palietė 
nemažai lietuvių darbininkų, 
kurie pasijuto gana skurdžia
me padėjime. Be darbo, be 
pinigų, be užtektino maisto 
šeimynų užlaikymui, sunku 
jiems dabar pragyventi. Pa- 
gelba lietuviams iš šalies yra 
būtinai reikalinga. Viengen
čiams streike paliestiems turi
me ištiesti prieteliškų rankų ir 
paramų suteikti.

Lawrenco lietuviai su savo 
klebonu kun. F. Virmausku 
priešakyje per “Darbininkų” 
atsilibpia į kitų kolionijų lie
tuvių geras širdis, prašydami 
pinigiškos paramos lietuviams 
streikieriams. So. Bostono lie
tuviai pirmieji atsišaukė.

Kun. K. Urbanavyčiaus pa
gerbimui surengtoje vakarie
nėje, kuri įvyko vasario 13 
dienų Šv. Petro parapijos sve
tainėje, svečiai sudėjo Law- 
reneo lietuvių streikierių nau
dai •$64.3Q. Tai graži auka. 
Lai kitų kolionijų lietuviai pa
seka Bostoniečių pavyzdį.

Ponui M. Veniui, vakarie
nės vedėjui paprašius lietuvius 
streikierius Lawrence pinigiš- 
kai paremti šie tėvynainiai 
aukojo:
A. Ivaškevičius..............$10.00
Kun. K. Urbanavyčius ... .5.00 
Kun. Fr. Virmauskis .. . .5.00 
Jonas E. Karosas........-.. .2.00
Adv. V. F. J. Kavaliauskas 1.00 
J. Beleckas *....................... 1.00
Ant. Kairys.......................1.00
J. Dilys................  1.00
Anei. Beržinskiutė ...........1.00
Mar. Galinienė...................1.00
J. Matulevičius..................1.00
Urš. Šeduikienė................1.00
P. Bacevičius..................... 1.00
A. Ašmianskas ..................1.00
O. .Staniuliutė..................... 1.00
J. Pečekoniutė...................1.00
J. ŽardeckAs ..................... 1.00
O. Romikaičiutė —........... 1.00
Jieva Markelienė ..............1.00
Ant. F. fcneižis................1.00
Balošaitjs........................... 1.00
M. Karbauskas..................1.00
F. Zaleckas....................... 1.00
Fr. Virak’s......................... 1.00
Vai. Varžinskaitė..............1.00
J. Kozmauskas..................1.00
J. Kaziukonis............... -..1.00
K. Povilaitis...................... 1.00
A. Rąstelis......................... 1.00
M. Šeikis............................. 1.00
J. Šokas...........?............... 1.00
Poni Zupauskienč .............. 1.00
P. Giedraičiutė............^..l.OO
M. Kihnoniutė................. .1.00
B. Klimavičienė................1.00
V. Kohanskienė................1.00
Petr. Sagatauskienė......... 1.00
Kun. J. Švagždys..............1.00
K. Junevičius*.......... ... .1.00
M. Venis...............  1.00
Kun. Fr. Juškaitis.......... 1.00
Al. Narinkevičiutė.......... 1.00
J. Mockevičius.................. 50c.
J. Vilkišius ir K. Kiškis 1.00 
Suankuota.................   .61.50
Smulkiais........... ............... 2.89

Tšviso....................$64.39
I’inigai perduota LDS. Strei

kierių Fondan, iš kur bus tei
kiama Lawrenco lietuviams 
streikieriams ir jų šeimynoms 
pagelba. /

Kas iš lietuvių norėtų prie 
to gražaus darbo prisidėti, mel
džiame savo atikas tam tikslui 
siųsti “Darbžhinko” adresu: 
242 W. Br way, So. Boston, 
Mass., pažymint, kad pinigai y- 
ra skiriami^ Lawrenco lietu
viams streikieriams.

vyčius. Pine kuopos prisirašė 
keletas naujų narių.

Po prakalbų p. J. E. Karo
sas, publikai dar paaiškino, 
kaa dabar spaudoje yra svars
toma apie politiško seimo šau-

Susirinkime vas. 16 d. Šv. Jo
no Ev. BĮ. Pas. dr-jos pobažny
tinėj svetainėj svarstyta dr-jos 
bėganti reikalai ir daug nu
veikta. Atsilankė iš. Norwood, 
Mass. du delegatai P. Kaliunas 
ir J. Pileckas šv. Cecilijos cho-( kimų ir atsiranda tarp veikėjų 
ro nariai ir prašė padėti įreng-! ir laikraščių įvairiausių nuo- 
ti jų bažnyčioj vargonus. Var- monių, tad .geriausia patys 

~ ’ žmonės tegul nusprendžia ar 
seimo reikia ar ne. Suviršum 
450 žmonių, tik 6 ypatoms už 
seimo šaukimą stovint, nubal
suota,. kad seimo dabar šauk
ti nereikia.

AČIŪ VISIEMS*
Kun. K. Urbanavyčiaus, kun. 

F. Juškaičio ir p. J. E. Karoso, 
pagerbimui surengtos vakarie
nės komisija taria nuoširdų a- 
čiū: visiems atsilankiusiems į 
vakarienės iškilmes; vakarie
nės šeimyninkei p. K. Šajefkie- 
nei už puikų valgių pagamini
mų; p-lėms A. Narinkevičiu- 
tei ir St. Motiejūnaitei už dai
nas; p. M. Karbauskui už mu
zikų ir visiems kalbėtojams už 
gražias mintis.

Taip-gi ačiū visiems dirbu
siems laike vakarienės ir prisė
dėjusiems prie jos surengimo.

Lai Dievulis visiems už dar
bų, paramų ir pritarimų šimte
riopai atlygina.

Mikolas Venis, 
Jonas Glineckis, 
Zosė Gurkliutė.• •

A. L. E. K. Moksleivių 17 kp? ’ 
bus mėnesinis susirinkimas se- 
redoje, vasario 19 d. Bažnytinė- 
je salėje So. Bostone. Visi na- " 
rį.ai būtinai ateikite. ,
• Valdyba,

gonai jau esu įrengiami. Dr-ja 
priėmė prašymų ir iš iždo pa
skyrė $25. Nariai-gi suauka- 
vo $12.12. Aukavusių vardai: 
Antanas Kairis...........^.$2.00
Adelė Varžinskaitė .. . x .1.00 
Juzefą Juzaitienė ... t .... 1.00

Po 50c.: Jonas A. Vilkišius, 
Antanas Paklonis, M. Šeikis, 
Jonas Rublauskas, Karolis Va
siliauskas,^Ona Jekneliauskie- 
nė_, Teodora Tumaitienė, Mari
jona Šipailienė, Marijona Duo- 
biutė, Ona Bagočiutė, F. Stepo
navičienė. Smulkių $2.62.

Dar susirinkime buvo pakel
tas klausimas ar reikia dabar 
šaukti Visuotinų Amerikos lie
tuvių seimų. Milžiniška* 'di
džiuma balsų nubalsuota,, kad 
nereikia. P-as Motiejus Žio-. 
ba pasakė, kad lietuviai dabar 
turi darbuotis, o ne seimuoti.

■ .
-; ’Lietuvis Dantistas

DR. M. V. CASPER

SMAGIOS PRAKALBOS.
Nedėlioj, vasario 16 dienų šv. 

Petro parapijos bažnytinėje 
svetainėje įvyko gražios S. L. 
R. K. A. 21-mos kuopos sureng
tos prakalbos, į kurias atsilan
kė-virš 450 žmonių. Katalikiš
ko Susivienijimo reikalais kal
bėjo klebonas kun. K. Urbana- 
vpčius. Aiškiai ir nuodugniai 
gerb. kalbėtojas Susivienijimo 
svarbų nurodė ir kiekvienam 
lietuviui ir lietuvaitei patarė 
prie tos naudingos organizaci
jos prigulėti. Platus ir rimtas 
Katalikiško Sus-mo reikalų ir 
naudos išdėstymas visiems 
klausytojams patiko ir sykiu j 
kiekvienam suteikė apščiai me
džiagos rimčiai apie šios orga
nizacijos svarbų pagalvoti.

Lietuvos reikalus, jai grę
siančius pavojus iš lenkų impe
rijai istų ir rusi} bolševikų pu
sės, o taip-gi. apie dabartinį 
lietuviškos politikos stovį gra
žiai išdėstė p. Jonas E. Karo
sas. Jis pažymėjo savo praT 
kalboje, kad vergauti sveti-' 
miems, ar jie būtų lenkai, ar ru
sai ar kitoki kokie mūsų tau
tos ėdikai, gana. Laisvoje de
mokratiškoje Lietuvoje šeimi
ninkais privalo būti patys lie
tuviai ir jie, o ne kas kitas savo 
šaliai tvarkų, valdžių ir įstatus 

;sudarvti. Ir daug kitų naudin- 
gi} dalykų paaiškino. Publika j 
iš prakalbos buvo labai paten
kinta.

Eiles “Vėjas” įspūdingai 
padeklemavo gabi lietuvaitė 
Ona Alasevičiutė. Publikos ap-1 
lodismentų priversta antm' 
karti eilių dalį atkartojo.

Prakalbas vedė'p. J. Adama-

S ANT ANA VI- 
S GRĮŽTA.

Ponas Kazimieras barkūnas 
gvvenan So. Bostone 438 
Sixth str/ gavo nuo kareivio 
Dominikoj Antanavičiaus se-1 
kafičio turinio telegramų: “Su
grįžau OI K. Sveikas. Gal tuo- 
jaus grįšiu namo.

Antanavičius.
Si tel reiškia, kad So.

Bostono lietuviams gerai pažįs
tamas Dominikas Antanavičius 
iš Prancūzijos sugrįžo Ameri
kon sveikas ir tuojaus atvykę 
So. Bostonan. 
Bostono 
tikti ~
Pran 

| narsiai 
sužei

Malonu So. 
©tuviams bus pasi-; 
lietuvį kareivį, kurs 
s karės laukuose 
___ -Jjo ir net būva 
Welcome Home! i

425 BR0ADWAY,
\ South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 27. ' 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
eeeeeilI. —T

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingu ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 1W 8:30 vaL va
karais, nedaliomis nuo 12 Iki 
1 vaL po pietą. v

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Apskričio suvažiavimas 
vyko. So. Bostono LDS. 1-mos 
kuopos delegatai sugrįžę iš 
Naujosios Anglijos LDS. Aps
kričio suvažiavimo Montelloje, 
praneša, kad suvažiavimas į- 
vykęs vasario 16 d. buvo labai 
rimtas ir visais žvilgsniais 
nusisekė. Lietuvių Darbinin- 
kų Sųjungos labui padaryta 
daug stambių nutarimų. Lavv- 
renco lietuvių streikierių para
mai surinkta laike suvažiavimo 
$28.00 su centais.

VYRAI IR MOTERYS fe.
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-5^: 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- g 
lųose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- fe 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje fe 
pasitark su manim. fe

NEGAIŠINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir fe 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko fe 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- 
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo Sg 
hudus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už naų- gs 
dą kurią aš Tamstai sutelksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- fe 
rėjimas yra dykai. fe

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa-fe 
I v o jin gi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbės 22

[ gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus. bn
DR. GIBBS fe

užimantis vietą fe
z DR. KENEALY

673 Wa8hington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaetyfe 
Teatro. BOSTON, MASS.

i Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

NedUlomi* 
nao 10 t*L ryta 
Iki 4 vai. vakar*.

■




