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Antrasai rudens sezono kon-

pp. Dirvianskaitei, Nezabitaus-
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£1LTėčrama patys sunkieji ligohys. ITonis,
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Anglijoj yrat Kaip prie to svarbaus darboibūdu Darbininko” persona-
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VIDAUS DALYKŲ MINIS- 
TERIO PASKIRTI APS
KRIČIŲ VIRŠININKAI. *

Patersone, N. J. sugrįžo dar
ban 24.000 streikininkų. Strei
kavo nuo šio mėnesio pradžios.

M 
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9 9

9 9

9 9

9 9

Josvainiai, Kėdainių apskr.
Spalių m. 20 d. š. m. įvyko kal

nė
nė-

Peroitais metais Wisconsino 
valstijoj įvairiose dirbtuvėse 
sužeidimų buvo 20.342, po ku
rių darbininkai buvo sunega- 
leję virš 7 dienų.

superka gyventojai. Be vokie
čių kareivių ir seserų, painies- 
tis tuščias. Ligoninėse nepa-

Sieliai Neryje įšalo, 
vargo jie ištraukti.’

Sulyg gautų žinių Helsing- 
forse Maskvoj kas savaitė šil
tinėmis apserga veik 1.000 
žmonių.

L. D. S. Reikalai.

j Bostono Pagarba Savo Sunams.

Los Angeles, Cal. laivų dirb
tuvėse bus statoma keturi ply
tiniai laivai. Tiems keturiems 
laivams plytų išeis apie 3.000.- 
000.

■

a» secdud-cUE* feeutemi^r 2ii, 1915 at the post office at Boston, Mass.. ander the Act of March 3, 1879.”

kalos apie ex-caro nužudymų
' —— — . 9

Apie 
Aug-

Valgyklose nukabinama ap-' 
siaustai. Prašoma kad klientai 
patys juos saugotų.

i

Paryžiuje užginčijama 
mas Rumunijos revoliucijos.

Austro-Vengrijos ex-impera- 
torius, kaip iš Genevos prane
šama, esąs laikomas kaipo ne- 
laisvis. Jis norįs su šeimyna 
emigruoti Amerikon.

New Ilavene, Ct. kepurių 
dirbėjai išsikovojo algų pakė
limo ant $2 savaitėje.

Jonas E. Karosas,
L. D. S. Sekr.

Paryžiaus didysis laikraštis 
Le Temps rašo, jog prez. Wil- 
son sugrįš atgal į Franciją ko
vo 13 d. v '

Tikintai parsiduoda pas Hcrrick’s, Steinert Hali, Filene’g,
Oliver Ditson’s, Boston Chamber of Commeree po 50c., $1.00 
ir $150. '

BOLŠEVIKAI PRADEDA 
OFENSYVĄ.

Iš Finlandijos sostinės Hel- 
singforso pranešama, jog Troc
kį, karės ir laivyno ministeris

Iš Gervėčių į ¥. Tarybą at
vyko suorganizuotas vietos ko
mitetas. \

“Acceptance for mailing at speciai rate of postage provided for in Section 1103, Act of Očtober 3, 1917, authorized on Ju-y 12, 1918.”
—------.. S—-----------—------------------------------------------------------ -------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- ------------------------

Talkininkų jėgos šiaurinėj 
Rusijoj bus sustiprintos, 
tai svarsto talkininkų 
ščiausioji Taryba.

ii baisiai sunkinasi ja ir Japonija, sakė ji.

Joniškėlio ap. Mokytojų Są
junga kviečia narius mokyto
jus į susirinkimą, sekmadienį 
gruod. 8 d. Linkuvos mokyk
lon 1 vai. po piet.

. 7 v. vakare
“Liet. Aido” redakcijos bute.

Karo traukinys sudužo ties 
os stotim, lapkričio 22 d. 

Estonų ge- Pasažirai, važiavę iš Minsko, 
gavo pūsti eiti 7 varstus iki 

į Vilniaus.

dutributed under permit (No. 543) authorized by the Ae^ , m
By order oi the Preeident, A. S. finrieaan, Posunaster Gen erai.

TARPTAUTIšKOS
MUZIKOS PROGRAMAS

MECHANICS RUILD1NC
SOLISTAI
Miss Vera Curtis
Miss Yvonne de Treville
Miss Aueore IACroix 
Mrae. Helen Stanley 
Mauriee Dambois
Lient. William Gustafson

Vokiečiams išsikraustant, jų, 
daiktus, baldus, malkas ir k. k. < cevičius, 1 . • • -rx i • A

Stocktone, Cal. organizuoti 
mėsinių darbininkai išsikovojo 
sumažinti darbą viena valanda 
savaitėje.

Vuario 22 
Po olėti ir vakare 

KOMPOZICIJŲ-DIREKTORIAI
George W^Chadwick 
Frederic S. Convtrse 
Henry F. G:lbert 
WaHace Goodrich 
Percv Grainger 
nenrv Hadley 
George Longy

I

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

— Washington.

DARBININKO” KAINA:
Tris kartus savaitė .. .IS.OC
Vieną sykį savaitėje .. ..1.50
Bostono apielinkėje...........4.00
Užrubežyje metams...........4.2?
Vienas numeris

VOL. 4 Metai 4 T,L bo^h sao. Organas Am. Lietuvią Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininką Sąjungos.TeL 80■Boston 630 No. 21 501

Nurodė vokiečių šunybes. Žinios iš Lietuvos.
LATVIŲ MEMORANDUMAS

Bostono Transcript utamin- 
ko laidoj praneša apie " latvių 
delegatų memorandumą inteik- 
tą taikos konferencijai Pary
žiuje. Toje kablegramoje sa
koma:

“Yra galimu daiktu, .kad 
talkininkai dar kartą bandys 
ramiu būdu įvykinti Rusijoj 
taiką. Spėjama, jog šiuokiuo 
ar tokiuo būdu talkininkai 
kreipsis į Sovietų valdžią ir 
duos apribotą laiką atsakymui. 
Po to talkininkai griebsis nau
jų būdų. Greitas veikimas 
reikalingas dėlto, kad latvių 
delegacija taikos konferencijai 
inteikė memorandumą, kur nu
rodoma, jog yra sąryšys tarp 
Rusijos ir Vokietijos ir tas grę- 
sia pavojumi Latvijai ir ki
toms naujai susiformavusioms 
valstybėms. ’ ’

Toliau skebiama, kad “visas 
memorandumas rodo, jog ener
giškas pastangas vokiečiai de
da, kad tik galėtų valdyti Lat
viją, Estoniją, Lietuvą ir Uk
rainą, kurios dabar Vokieti
ją skiria nuo Rusijos.”

---- J —• j —XX V 
paliepęs pradėti ofensyvą prieš! lapkričio- 27 d. 
Estoniją ir Livoniją, Pama- “Liet. Aido” i 
tė pavojų, kad estonai ir livo- 
nai gali užimti net Petrogradą, _______ ____  _______
o tuomet būtų kaput visam bol- certas lap. 24 d. dalyvaujant 
ševizmui. pp. Dirvianskaitei, Nezabitaus-

Trockinė armija turi 40.000 ■ kaitei, Kelpšo chorui ir Vad- 
kareivią 100 armotų, keletą j zinskui buvo tiek pat vykęs, 
apšarvuotų traukinių ir keletą kiek ir pirmasai. 
apšarvuotų traukinių ir keletą į 
orlaiviu. Ofensyvas jau pra-! 
dėtas, bet mūšiuose viršų ima;Vf!eil: 
estonai ir livonai. 
neralis štabas buvo prisirengęs 
sutikti bolševikų ofensyvą.

VILNIUJE. ku buvo išrinktas V. Vaidotas, 
Antras Moterų susirinkimas : sekretorium M. Grigaliūnas. Į ' 

Į antrą moterų susirinkimą komitetą išrinkti: pirmininku 
Lietuv. Moterų Laisvės Sąjun-jV. Vaidotas, vice-pirmininku : 
ga kviečia narius ir svečius, M. Grigaliūnai, sekretorium St. 

Gulbinas, nariais: Jonas Vait
kus, A. Grigaliūnas, J. Reinys, : 
V. Jakutis.

Susirinkimas vienu balsu iš
reiškė visišką pasitikėjimą 
Laikinai Lietuvos Valdžiai, 

i tikėdamasis, jog ji prives Lie- 
; tuvos kraštą prie steigiamojo 
■ seimo, demokratiniais pama- 
i tais išrinkto.

INFLUENZA PARYŽIUJE 
PLATINASI.

Per pastarąsias tris savai
tes Paryžiuje pasididino miri
mai nuo influenzos. Didino
si mirimai per tas tris savai
tes šitaip: 283,370,550.

Unite£ Mine Workers refe-

Frank Hayes, vice-prez. John 
Lewis, rašt. ižd. Wm. Green.

Suv. Valstijij Shipping Board 
nuskyrė 10 laivų gabenti mais
tą civiiliams Europos gyvento
jams.

• Talkininkų šauktoji konfe
rencija ant Prinkipo salos ne-; 
įvyko laiku, tai dabar talki
ninkai žada kitokiub būdu 
veikti su Rusijos kovojančio
mis partijomis.— ®

Lenkai rūpinasi susitaikin
ti su ukrainiečiais apie Lvovą. 
Į tą miestą išvažiavo talkinin
kų komisija. Ten randasi di
džiuma Lenkijos annijos. Kaip 
iš Varšavos pranešama, tai ten 
įvykus taikai, lenkų kariuome
nė būtų perkelta ant Lietuvos 
rubežiaus veikti prieš bolševi
kus (o gal ir Lietuvą užgrob
ti). “ , -

Liaudies mokytojus į Ukmer
gę kviečiame gruodžio 1 d. sa
vo reikalų aptarti, 1 vai. po 
piet. A. Srioga, K. Melnikas, 
J. Pakėnas, P. Žemaitis A. Ja- 
sialvtė.

------------ ------------ —==

Rusija nuoga
BREŠKOVSKA 

WASHINGTONE. 
Liudijo^apie bolševikus.

Rusijos revoliucijos bobutė 
Breškovska Lincolno dienoj 
buvo Washingtqne. Ji buvo pa
kviesta liudyti apie Rusijos 
bolševikus senato* komisijai, 
kuri tyrinėja bolševizmą.

Ji karštai prašė, kad Suv. 
Valstijų valdžia teiktų Rusijai 
pagelbą — siųstų mašinų ir ki
tokių padarų, kurių trūksta 
Rusijai. Ji sakė, kad talki
ninkų kariuomenė lengvai ap
sidirbtų su “razbaininkais bol
ševikais.”

“Ar talkininkų kariuomenė 
būtų mieldi priimta visų rusų, 
išskiriant bolševikus!” pa
klausė senatorius Sterling.

“Žinoma, žinoma,” sakė ji. 
“Mūsų žmonėms ten taip bai
siai laba"'..........................

JUODRANKIŲ DARBAI.

Grasino kun. Virmauskui 
užmušimu.

Bostono dienraščiai plačiai 
rašo apie tariamus suokalbius 
užmušti .kun. F. Virmauskį 
Lawrence’o lietuvių kleboną. 
Kun. Virmauskis gavo grasi
nantį laišką. Seredoj Bostono 
Post rašė, kad tariamąjį suo
kalbį tyrinėja policija. Rašo
ma be kito ko: “Šios dienos 
tyrinėjimai praktiškai įtikrino 
valdžią, kad tikrai buvo bal
suojama užmušti slaptame su
sirinkime, bet priežastys, ku
rios prie to privedė, yra kilę 
dar prieš streiką.”

Lietuviškoji visuomenė žino, 
jog Lawrence, Mass. nepergv- 
veno Mickizmo laikus ir ne
apykanta tarp Rymo-katalikų 
ir sucicilkėjusių mickinių 
užgeso. Gi streikui kilus 
apykanta tik pasididino.

N.’ Yorko ir N. Jersey apskri
tys jau dirba.

Ponas J. Pelutis iš Ne w ar ko 
Centrui praneša, kad New- 
-Yorko ir New Jersey L. D. S. 
Apskritys prakalbų maršrutą

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS.
LDS. Centro sumanymas pa

varyti smarkią agitaciją LDS. 
nau/ 
ei jos apskričiuoL- „ 
karštą pritarimą. 1• -d i n. u 
žaus, prakilnaus veikimo smar- dienai. Prakalbos bus rengia- 
kiai rengiasi stoti lietuviai i 
darbininkai ir žada uoliai pasi-. 
darbuoti, kad krikščionių de
mokratų principai ir siekiniai 
kuogiliausia inleistų šaknis lie
tuvių.plačiosios vsuomenės tar- 
pan.

Pasaulinėje politikoje ir eko
nomijos srytyse darbininkai 
pradeda šiuo laiku užimti svar
bią vietą ir jų intekmė gali 
daug dalykų pakeisti, pataisy
ti arba visai naujus sutverti, 
kurie darbininkų luomui bus 
naudingi ir būtinai reikalingi. 
Lietuviai darbininkai prie pa
saulinio darbininkų judėjmo 
privalo būtinai prisidėti ir ap
reikšti visiems kad ir jie yra 
subrendę prie politiško ir eko- 
namiško darbo.

Balsas pavienio žmogaus — 
darbininko, nors jis būtų ir la
bai teisingas, nedaug reiškia 
plačios visuomenės gyvenime, 
bet kuomet žodį taria organi
zuota pajėga, didžiausi pasau
lio galiūnai jo klausosi.

Lietuviams darbininkams rei
kia stipriai susiorganizuoti sa
vo, tėvynės ir visos visuomenės 
naudai. Reikia nuodugniau 
pažinti krikščionių demokratų 
mokslą, reikia tverti darbinin
kų busimajam veikimui pama
tas.

idai surado mūsų organiza- .
>s apskričiuose ir kuopose -iau PaSammo> maršrutas tę- 

oto sis nuo kovo 30 iki balandžio rne gra- u....... ....
mos: 1
LDS. 73-čios

9 9 1.4-tos
9 9 15-tos
99 16-tos
99 18-tos
99 76-tos
99 9-tos
99 12-tos

kp. Ltftden, N. J. 
Newark, N. J. 
Harrison, N. J. 
Elizabeth,N. J. 
Paterson, N. J.

Jersey City 
Nevv York.

Brooklyn, N. Y.
Naujoms kuopoms Partanbai, 

N. J. ir Bayone, N. J.
Ohio ir Naujosios Anglijos 

LDS. Apskričiai prie agitaci
jos prakalbi) maršruto suren
giu^ sparčiai eina. Iš tų aps
kričių platesnes žinias gavę, 
paskelbsime “Darbininke.” A- 
pie Cliicagos su apielinkėmis 
ir Pensylvanijos lietuvių dar
bininkų judėjimą dar tikrų ži
nių neturime, bet tikimės ir iš 
ten gražių tuo reikalu sumany
mų išgirsti. Sukruskite, bro
liai ir .seserys!

Atkreipkite čia atidą.
Pageidaujama yra, kad aps

kričiai ir kuopos tuo pačiu 
laiku prakalbų maršrutų nesu
rengtų. Jei kalbėtojai bus kvie
čiami iš Centro ar “Darbinin
ko” štabo, reikia atsiminti, 
kad keli žmonės antsyk negali 
nuo darbo, kurio yra daug, 
pasitraukti. Vienam apskri
čiui prakalbų maršrutą pabai
gus, kitas gal pradėti. Tokiu

1. Šiaulių apskr. Česl. Milvy
das,

2. Širvintų apskr. Juoz. Se- 
menavičius,

3. Viežaičių apskr. Bol. Ba-
— c

J
4. Kauno apskr. dr. R. Šliu

pas,
5. Seinųapfrkr. iųž. St. Čiur-

»
6. Naumiesčio apskr. Sai. Ba

naitis,
7. Kuršėnų apskr. Mar. Jana

vičius,
8. Jurbarko apskr. dr. Pr. 

Vaiciuška,
9. Malėtų apskr. Petras Pet

ronis,
10. Biržų apskr. Pr? Žitkevi

čius,
11 .Kaišedorių apskr. VI. 

Mongirdas,
12. Utenos apskr. Bol. Sližys,
13. Akmenės apskr. Petraus-

kas,______
14. Skaudvilės apskr. Juoz. 

Gružauskas,
15. Rokiškio apskr. dr. La

šas,
16. Kretingos apskr. dr. Ja- 

nušis,
17. Ukmergės apskr. Dir- 

montas,
18. Panevėžio apskr. dr. Ma

žylis,
19. Vilkaviškio apskr. Juoz. 

Brazaitis,
20. Mariampolės apskr. A.Ži- 

linskis,
21. Salgudiškių apskr. Ant. 

Gineitis,
22. Alytaus apskr. Kareiva,
23. Kėdainių apskr. dr. Juoz. 

Jarašius,
24. Kupiškio apskr. Juoz. 

Baronas,
25. Rodūnės apskr. Petras 

Leonavičius,
26. Lydos apskr. dr. F. Kau- 

nackis,
27. Johiškėlio apskr. Ig. Bra

zdžiūnas,
28. Taurabės apskr. . Juoz. 

Nasvytis,
29. Telšių apskr. St. Naruta

vičius,
30. Plentų apskr. T. Yvanau- 

skas,
31. Volkovisko apskr. (Gar

dino gub.) K. Tereščenko.
. (“Lietuvos Aidas”)

DAR VIENA PASKOLA.

'Ne vėliau kaip nuo bal. 21 
š. m. prasidės penkta Ir turbūt 
paskutinė paskola. Ketina
ma padaryti visai kitaip ne- 

miau būdavo bondsai išduoda
mi ant ilgesnio laiko. Dabar
tinius bondsus būsią galima 
greičiau atpirkti. Būsią bond- 
sų nuo 1 iki 5 metų. Bet nei 
nuošimčiai nei atgavimo lai
kas galutinai dar nenušlatyti.

Po nepasisekimo sušaukti 
Rusijos partijų ant Prinkipo 
salos talkininkai nežino, ką 
daryti su Rusija. Dar neturi 
pieno. Francija ’nori gink
luoto įsikišimo, bet ji persilp- 
na tą daryti.
liuosnorių, kurie norėtų ka
riauti prieš bolševikus. Bet 
valdžia tam nelabai pritaria.

lui bus lengviau darbų ir prie- 
dermių išpildymu pasidalinti. 
Jei kalbėtojai bus kviečiami 
iš kitur, tai čia apskričiai su
lig savo nuožiūros gal pasielg
ti.

prieiti ? L. D. Sąjunga to klau
simo išrišimui ir pasiūlijo pra
dėti agitaciją po Amerikos lie
tuvių kolionijasf Kalbėtojai 
važinės po kolionijas, aiškins 
darbininkų reikalus, dės platų 
pamatą krikščionių demokratų 
mokslui, visus lietuvius darbi
ninkus trauks į krūvą, 0 kad 
LDS. yra krikščionių demokra
tų mokslo minčių reiškėją, bus 
tos organizacijos naujos kuopos 
tveriamos.

Pasekmiij iš tos agitacijos 
didelių tikimės Sąjungos nau
dai. Paramai ir pritarimui iš 
liaudies esant, drąsiai varysi
me pradėtąjį darbą ir tol nesi
liausime, kol savo idėjų nepas- 
kleisime po visą Ameriką.
* ~ ■— - - — ■■

Vas. 17 d. tapo atnaujintos 
sutartys karės pertraukos tarp 
talkininkų ir Vokietijos. Vo
kietijai leista kariuomenės tu
rėti nedaugiau, kaip 250.000. 
kareivių-

Informacijos.
Klausiant informacijų dėl 

prakalbų surengimo, kalbėto
jų išlygų nurbdymo ir kitų 
mūsų organizacijos reikalų 
apibudinimo meldžiame visuo
met kreiptis į LDS. Centrą 
šiuo antrašu: 242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Į kiekvieną užklausimą bus 
tinkamai atsakyta ir paaiškint 
ta.

Mintauja. Spalio 16 d. Min
taujos Kat. Mergaičių Draugi
ja pramonininkų salėje suren
gė vakarą. Vaidino “Lietu
vaitę” ir dainavo tautos dai
nas. Gražutės rolę visai gerai 
vaidino p-lė O. Oniūnaičia. Ge
riausiai pavyko jai išreikšti tė
vynės pasiilgimas: Kadangi ir 
išvaizda pateisino vardą ir gra
žus mezzo sopranas maloniai 
užgavo klausytojų ausis, tai 
pasisekimas buvo neabejotinas. 
P-lės Oniūnaičios balsas, rū
pestingiau išlakintas, tiktų ir 
mūsų operai. Girdėjome, p-lę 
O. mokosi pas gerą muziką. 
Tik ar nepritruks patvaros, 
kaip nekartą atsitinka mūsų 
tautietėms Taipo-gi patenkino 
p. Adomaitis Tautgino rolėje. 
Visas veikalas buvo gerai pri
ruoštas ir paliko neužmirštiną 
įspūdį. Penki, scenai pertrum- 
ni aktai, laimingai sutraukta 
į tris. Draugijos choras, p. A. 
Nako vedamas, ir vėl sužavėjo 
visą salę.

-X

DIDŽIAUSIAS CHORAS H 1400 BALSU 
20 DIDELIŲ TARPTAUTINIŲ ŠMOTELIŲatstovai ir apie 30 svečių. Su

sirinkimą pradėjo organizaci
jos narys M. Grigaliūnas trum- žuazija būsianti išpiauta. Pas- 
na prakalba apie susirinkimo 
tikslą. Susirinkimo pirminiu- tyčia buvę

kili-bolševikais. Jau čieli metai, 
kaip jie prašo jūsų pagelbos. 
Ateikite ir supliekite bolševi
kus. Rusijos žmonės džiaug
sis, labai džiaugsis.

Ko rusams reikia.
“Mes prašome jūsų visokių 

mažmožių,” tęsė Breškovska, 
“mes esame pliki. Pas mus 
nėra dirbtuvių, nėra bankų, 
nėra krautuvių, nėra traus- 
portacijos, nėra tavorų. Mū
sų mokyklos be rakandų, be 
paišelių, be plunksnų. Bol
ševikai sunaikino viską. Vis
ką sugriovė. Mums reikia odų 
čeverykams, geležies, mašinų, j mų delegatų susirinkimas iš- 
žirkiių, laivų, arbatos — vis-, rinkti parapijos komitetui. Su
ko mums reikia nuo jūsų. Be sirinkime dalyvavo 4$ kaimų 
jūsų pagelbos mes negalime su- * * - -
siorganizuoti.”

Jei talkininkai negelbės Ru
sijos, tai ją užvaldys Vokieti-

Iš Tokio, Japonijos sostinės, 
pranešama, būk Rusijos ex-ca- 
ras tebesąs gyvas, esąs laiko
mas su šeimyna Maskvoj 
Kremly je. Lenin ketinąs jam 
sugrąžinti sostą, kuomet hut-

KADA ĮVYKS TAIKA.
Kai prez. Wilson apleido 

Paryžių, tai pamatiniai daly
kai nėra svarstomi. IAeyd 
George - išvažiavo Londonan. 
Dabar daromi tik prirengimai, 
kurie bus uernagrinėti pilnos 
konferencijos, kuomet prez. 
Wilson sugrįš Paryžiun. Kaip 
dabar spėjama, tai po taikos 
protokolais bus pasirašyta apie 
vasaros pradžią.

ĮVEIKS BOLŠEVTKNS.
Pietinėj Rusijoj priešbolše- 

tikiška armija, gen. Denikono 
vedama, sumušė bolševikus ir 
pasiekė Kaspijaus jūrės. Toji 
armija žygiavo 350 viorstų, 
paėmė 31.000 nrlaisvių, 95 ar- 
motų ir 8 šarvuotua-traukinius.
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AUDĖJŲ STREIKO 
RETKALE.

Kuomet kilo Lawrence’o 
Mass. audėjų streikas, tai 
angliški-dienraščiai rašinėjo, 
būk jis neilgai truksiąs ir strei
kininkai greit grįšiu darban. 
Bet štai jau kelinta savaitė 
streikas eina ir jo galo nesi
mato. Ten esanti LDS. 70 
kuopa išleido atsišaukimų sių
sti streikininkams aukas per 
LDS. Streikininkų Fondų. Au
kų tam įplaukė ir kad tas au
kas dadavus ir streikų labiau 
ištyrus LDS. vaidyba įgaliojo 
savo pirm. p. P. Virakų nuva
žiuoti į tų miestų. Kų jis ir 
padarė panedėlio vakare. Štai 
kų jis praneša:

Iš Lawrence’o streiko

RUSŲ BEJĖGIŠKUMAS.
Rusų tauta yra labai ypatin

ga. Kad ji galėjo išaugti į 
milžiniškų valstybę, tai rodė
si, jog tai tauta su didelėmis 
išgalėmis. Bet dabar ji ištižo, 
užviešpatavo nuo krašto iki 
krašto anarchija ir rusai nega
li pasigelbėti, maldauja sveti
mų pagelbos prieš bolševikus 
ir Rusiojs revoliucijos bobutė 
Breškovska pripažįsta, kad 
svetimos pagelbos reikia Rusi
jai, kad. be to ji nesusitvar
kys. Rusijos veikėjai dabar 
užsieniuose kanoja tų, kų jų 
prabočiai sakė vanagams bū- 
ten: “Zemlia naša velika i 
obširna, da poriadka v nei net. 
Prichodite kniažyt i vladet na
rni.” Dabar “prizvanie knia- 
zei” gal būt bus iš rytų, ne iš 
vakarų, nes Siberijos rusai ke
tina maldauti japonų pagelbos.

Šito akyveizdoje atsiminki
me save, palyginkime Lietu- 
vų su Rusija. Jei tik Lietu
vos plėšrieji kaimynai — vo
kiečiai, lenkai ir kacapai ne
smaugtų, tai ji netruktų susi
tvarkyti be niekeno pagelbos 
ir būtų antra Danija, bei Ho- 
iandija. Rusijos niekas iš ša
lies neliečia, o rusų tauta ne
gali nusikratyti brudo. 
vis-gi nemažas tautos 
mas.

Mes lietuviai neretai 
manuojame dėl savo menkų iš
galių, bet mes stovime kur 
kas augščiau už rusų tautų.

Tai 
ištiži-

paai-
• v

VIENAS IŠ DAUGELIO 
ATSITIKIMŲ.

Šiame numeryje talpiname 
korespondencijų iš Waterbury, 
Ct. apie šv. Jono dr-jos reika
lus. Keletas “laisvų pažiū
rų” nariai jodinėja tų dr-jų. 
Ramieji nariai nepasistato 
prieš juos. Tai vienas iš dau
gelio atsitikimų su mūsų drau
gijomis. Tas parodo, kaip 
visai tautai saujalė bolševikų 
gali užsisėsti ant sprando ir 
smaugti jų. Visokiems pabal
doms ir plėšimas drąsos netrū
ksta. Jei nesutiks pasiprieši
nimo, tai nėra tokio pikto dar
bo, kurį jie bijotų papildyti. 
Tokiu tai būdu įsigali bolševi
kai. Katalikai privalo nubusti 
ir draugijose ar prie kitos pro
gos stoti apgyniman savo pu
sės prieš visokius “laisvie- 
čius.”

KODĖL NORI BENDRO 
FONDO.

Liberalai su didžiu užsispy
rimu stovėjo ir stovi už bend
rų fondų. Inž. Naruševičius, 
išvažiuodamas Europon, išda
vė savo veikimo raportų ir kar
tu verdiktų prieš Amerikos lie
tuvius ir nurodo reikalų įsteig
ti bendrų fondų. Bet liberalų 
laikraščiai skelbia, jog jų fon
das tuščias, jog visus pinigus 
išsivežę deelgatai. Todėl gali- 
kartais pritrūkti lėšų užlaikyti 
savo delegatus. O kų jau be
šnekėti apie prisidėjimų užlai
kyti Lietuvos delegatus Pary
žiuje. Tokiose aplinkybėse 
būdami liberalai nenutils šau
kę apie bendrų fondą. Gėda 
ir bėda mūsų liberalams. Jų 
noras pasivažinėti svetimose 
rogutėse neapsakomas. ~

Fr. Virako raportas.
Vasario 17 d., 1919 m. LDS. 

Centro Valdybos įgaliotas nu
važiavau į Lawrence, Mass.

Išlipau iš treino 8 valandų 
vakare. Miestelyje jokios žy
mės nesimato, kad jame esa
ma didelio streiko. Krautu
vės visos atidarytos, net teat- 
rėliai ir saliūnai atdari ir pu
sėtinai matosi publikos trinan- 
čios alkūnėmis barų.

Sužinojau nuo lenkučių būk 
esąs Lietuvių Katalikų pobaž- 
nytinėje salėje koks tai strei
kierių susirinkimas- ir aš pa
siskubinau tenai.

Atradau svetainę artipilniai 
prisirinkusių žmonių ir gana 
karštai kų tai bešnekant... 
Vieni išrodinėjo, būk koki tai 
bolševikai streikierių mitinge 
labai įžeidžia katalikus, būk 
tai net prieina prie to, kad 
viešai darų susirinkusiems 
streikieriams įnešimus kad ka
talikus reikių išnovinti.

Priešingoji pusė pripažįsta 
faktų, kad taip buvo, bet aiš
kina, kad į tai nereikia domos 
kreipti, nes tai esu tik karš
tuolių pasakymai. *

Pusvalandį pasiklausęs tų 
ginčų išsidirbau apie vietinius 
santikius nuomonę, kad te
nai karščiuojamasi ir vienų ant 
kitų usipuldinėjama ne iš strei
ko priežasties, bet iŠ visai ki
tokių išrokavimų, taip sakant 
iš tarpsrovinių santikių intem- 
pimo.

Reikia pastebėti, kad vaka
ro vedėjas labai taktiškai elgė
si ir diskusantus pilnai sugebė
jo tvarkoje prilaikyti.

Sumaniau nueiti pas vietinį 
klebonų kun. F. Virmauskį, 
prie kurio, turėjau reikalų. Ei
nu lauk, žiūriu prie durių sto
vi du dėdės policijos unifor
mose, kurių į svetainę įeida
mas nei nepastebėjau. Bet 
matomai jie viską kas svetai
nėje dedasi gerai tėmija. Nors 
man'išeinant iš svetainės jie 
nieko nesakė, bet vienas pasi
rodė taip mandagus ar uolus, 
kad paskui mane išėjęs, sekė 
kol aš į klebonijų įėjau.

Atlikęs savo reikalus klebo
nijoje, nuo kun. klebono suži
nojęs, kad vietinės LDS. kuo
pos valdybos nariai randasi 
viršminėtame susirinkime, su
grįžau atgalios į salę ir vakaro 
vedėjas užleido vietų, kad šį tų 
paaiškinčiau susirinkusiems a- 
pie streiko reikalus.

Pirmiausia paaiškinau, kad 
esu delegatu LDS., tam tvč at
važiavusiu ištyrimui streiko 
dalykų. Paaiškinau trumpai 
pažiūras krikščionių demokra
tų abelnai į streikus ir į strei
ko vedimo būdus.

Viešai išklausinėjau apie 
streikų ir paaiškėjoštai kas:

1. Streikas yra organizuotas.
2. Streiko organizavimo ko

mitete yra po 5 atstovus nuo 
14 tautų.

3. Lietuvių yra atstovai tame 
komitete 4; visi keturi socija
listai.

4. Iždininkas to komiteto y- 
ra po kaucija 500 dol.

Vienas žmogus padarė pas
tabų. būk jau tas iždininkas 

1 -mbėgęs ar atsisakęs. Bet to- 
■ ’nam jo pasakymui patvirtini- 
jmo nebuvo.
t' 5. Streikuoja apie 35.000 dar-

dėjai socijalistai sakų, kad bū
siu išduodami tam tikri tikie- 
tai streikieriams, su kuriais 
galėsiu nusipirkti sau reikalin
gų dalykų tam tikroje krautu
vėje. Ir keliolikos ypatų bu- 
vo aiškinama, kad socijalistai 
tų darų dėl to, kad viena 
krautuvė, kuri vedama esanti 
po socijalistų globa, jau visai 
einanti prie bankroto—tai to
kiu būdu socijalistai manų iš- 
naudot darbininkus streikie- 
rius, o lopyti savo griūvantį 
biznelį.

16.- Paaiškėjo kad tuose 
streikierių susirinkimuose ko
miteto nariai socijalistai kata
likus neprileidiža prie balso — 
bet viskų svarstų vien patys ir 
balsą duodą vien savo draugu- 
čiams.

Tokias informacijas gavęs 
visvien patariau katalikams 
stengtis dirbti išvieno su tuo- 
mi streiko vedimo komitetu, 
tik pasistengti į dalykus rimtai 
žiūrėti ir savo kaipo darbinin
kų teises visur ginti. Lanky- 
ties visuose streiko vedimo rei
kalais šaukiamuose mitinguose 
ir susirinkimuose ir laikytis 
tol, kol bus streikas laimėtas.

Patariau, kad kiek galint 
vengt visokios betvarkės, riau
šių, bereikalingų tuščių de
monstracijų ir viso to, kas y- 
ra krikščionių demokratų'pa
smerkiama, kaipo tai sabota
žo, kraujo praliejimo, kerštų, 
atmonijimų, provokavimo. Pa
tariau, kad būtų labai atsar
gūs susiduriant su sau nepa
žįstamais iš kitur atvykstan
čiais įvairaus plauko agitato
riais, kurie gali būt kartais 
kaip kurių priešvaldiškų or
ganizacijų arba net ir pačių 
kapitalistų pasiųsti tyčia dar
bininkus sukiršinti, kad iš
šaukti suirutę ir kraujo pra
liejimą ir streikų panaudoti sa
votiškiems keistiems tikslams 
ir idėjoms, nieko bendro su 
darbininko reikalais neturin
tiems, o už ką darbininkai ga
li būti peT savo neatsargumų 
patraukti skaudžion atsako
mybėn ir nukentėti.

Toliaus pakviečiau ant pa
grindų vietinę LDS. kuopos 
valdybų ir kuopos iždininkui 
indaviau 90 dolerių, kuriuos 
atvežiau iš Streikierių Fondo.

Įsakiau, kad jie rytoj pada
rytų extra mitingą ir gerai iš
tirtų ar streikuojančių lietu
vių tarpe yra tokių, kuriems 
neatbūtinai yra reikalinga tuo
jaus pašalpa ar ne, ir jeigu 
pasirodytų, kad tokių randa
si, tai nutarti po kiek jiems 
pašelpos duoti ir tuojaus pra
dėt juos šelpt.

Perdaviau pinigus ne tiesiog 
streiko vedimo komitetui, o 
LDS. kuopos valdybai ne dėl 
to, kad tais pinigais būtų iš
imtinai šelpiami LDS. nariai, 
bet dėl to kad iš svetainėje e- 
sančių žmonių kalbų, pasirodė 
abejotinų dalykų ar yra pil
nai galima streiko vedimo ko
mitetu pasitikėti. Kaip jau 
minėjau buvo užsiminta apie 
tai, būk iždininkas pabėgęs ar 
atsisakęs, būk būsią šelpiami 
vien socijalistai, o katalikai 
ne. O pilnai nuodugniai tuos 
dalykus ištirti ar jie yra teisin
gi ar ne, aš neturėjau tiek lai
ko ir todelei pasirinkau vidu
rinį išėjimo kelių, kad juos 
indaviau LDS. kuopos iždinin
kui, bet nurodžiau, kad būtų 
šelpiami visi tie lietuviai strei- 
kieriai, kuriems tokia pašal
pa neatbūtinai yra reikalinga, 
o kad iš tos priežasties nesusi
pratimo ir kivirčių nesukelti, 
tai patariau tame dalyke bend
rai veikti su streiko vedimo ko
mitetu. Ir taip susitarti, kad 
į tą komitetų ineitų vienas nuo 
LDS. vietinės kuopos delegatų, 
kad paskui katalikai negalėtų 
daryti LDS. centro valdybai 
užmetimo, būk jų delegatas 
nuvežė į Lavrence per LDS. 
streikierių fondų suaukotus 
pinigus komitetui susidedan-

bininkų, o tame skaitliuje lie
tuvių yra apie 5.000.

6. Anglai, airiai, vokiečiai 
ir Kanados francūzai veik visi 
nestreikuoja. O lietuviai strei
kuoja visi, tik dirba keletas 
mažose šapose ir pleisuose, to
kiuose kur streiko nėra ap
šaukta. Reiškia lietuvių tar
pe nei streiklaužių nei skebų 
nėra.

7. Į “American Federation. 
of Labor” unijų priguli apie 
25 tūkstančiai airių, anglų, vo
kiečių ir francūzų, bet lietu
viai nepriguli.

8. Buvo čionai pirmiaus gan 
išbujojusi I. W. W. unija, prie 
kurios daug lietuvių priklausė, 
bet dabar esanti išįrusi.

9. Dabar yra organizuojama 
nauja unija, apie kurios pa
kraipą pasirodė nuomonės ne- 
vienokios. Didžiuma sakė, kad 
toji naujai organizuojama uni
ja esanti ta pati IWW., tik 
prisidengusi po kitu vardu, bet 
kaip kurie tam priešinosi ir 
sakė, kad tai esanti taip sau 
socijalistiška unija, o ne I. W. 
W.

10. Lik šios dienos tai pašal
pa dar nebuvo duodama strei
kieriams, bet šiandien būk e- 
są jau duota vienai suvargu
siai žmonai 10 dol.

11. Pašalpa būsianti duoda
ma tuomet, jei reikalaujantis 
pašalpos asmuo atsišauks vie
šai streikierių mitinge tokios 
pašalpos reikalaudamas; tuo
met bus pasiųsta pora delega
tų ištirti padėjimą ar jis yra 
vertas pašalpos ar ne, jei bus 
vertas, tuomet duoti, o jei ne, 
tai ne.

Keletas balsų buvo tokių būk 
būsią šelpiami vien bolševikai, 
o katalikai negausių nieko, būk 
taip socijalistų komitetas sa
kąs, bet vienas balsas buvo 
prieš tai ir aiškino, kad tai 
esu tik karštuolių neapgalvos 
tas pasakymas, kad tai nebū
sią. - .

12. Veik visi sakė, kad tuo
se streikierių socijalistų vado
vaujamuose mitinguose labai 
esą įžeidžiami katalikų tikybi
niai jausmai, varoma atvira 
prieštikybinė agitacija, priei
nama net prie to, kad agituo
jama prie išnovijimo kunigų ir 
katalikų visuomenės kaip ku
rių veikėjų, dėlto esą katali
kai negalėdami tokių pliovo- 
nių ir užsipuldinėjimų ant sa
vo tikėjimo ir savęs pakęsti, 
priversti yra šalintis nuo tokių 
susirinkimų.

Jeigu streiko vedimo komi
tetas vien rūpintųsi streiko rei
kalais ir nepraktikuotų užgau
liojimų katalikų tikybinių jau
smų, tuomet katalikai pilnai 
vienybėje veiktų su tuo komi
tetu nežiūrėdami ar jis būtų 
šiokios srovės ar tokios srovės 
ar partijos įtekmėje — dėlto, 
kad katalikai pripažįsta, kad 
darbininkų su kapitalistai ko
voje tarp kataliko ir nekatalį- 
ko skirtumo nėra, abu yra ly
giai išnaudojami, abudu lygiai 
vienybėje turi kovot, tik kovot 
dorais ir legaliais būdais ir 
vieni kitų neskriaudžiant.

14. Paaiškėjo, kad daugiau 
ginčų ir nesusipratimų iškilę 
yra iš “protesto,” kurį į lai
kraščius pasiuntė streiko ve
dimo komitetas prieš vietinės 
LDS. kuopos valdybos paga
mintų atsišaukimų į lietuvių 
visuomenę kad šelptų suvargu
sias streikierių šeimynas, ku
rios streikuodamos neturi iš ko 
pramisti, ant to atsišaukimo y- 
ra parašai LDS, vietinės kuo
pos valdybos ir kleb. kun. F. 
Virmausko. Tasai atsišauki
mas yra tilpęs “Darbininke.” 

Socijalistai būk sakų kad L. 
D. S. nariai neturį teisės atsi
šaukti į visuomenę be socija
listų pavelijimo. O ypač la
biausiai socijalistai pyksta, 
kad.tame atsišaukime nurodo-j socijalistų, iš

kams paaiškėjus pasirodytų, 
kad tasai Streiko vedimo Ko
mitetas teisingai apie visus 
streikuojančius lietuvius rūpi
nasi ir nei vieno skriausti ne
mano ir jeigu dar tasai strei
kas ilgiaus užsitęstų, tuomet, 
žinoma, priseitų iš LDS. Strei
kierių Fondo dar ir daugiau 
pašalpos pasiųsti ir tuomet tok
sai atsargumas jau nebūtų rei
kalingas
pinigus perduoti į streiko vedi
mo komiteto rankas.

Toliaus iš publikos kilo for- 
malis įnešimas, ir paremta, 
kad šis susirinkimas išneštų 
protesto rezoliucijų prieš soci- 
jalistus dalyvavusius streikie
rių mitinguose 13 ir 17 vasa
rio 1919 m.

Plačiai dalykų apkalbėjus 
vienbalsiai išnešta tam tikros 
rezoliucijos.

Pakvitavimas.
Priimta streikierių šelpimui 

devvnios dešimts dolerių vasa
rio 17 d., 1919.

Ambrozas Mikšis, 
Lawrenco LDS. kuo

pos Iždininkas. 
Su tuomi aš ir užbaigiau ofi

cialiai savo delegacijų.
Išeidamas iš svetainės pali

kau žmones gerame ūpe, matė
si, kad ir tie, kurie pirmiaus 
kirtosi bediskusuodami kaipo 
idėjiniai priešai, buvo linkę 
prie vienybės ir prie bendro 
veikimo streiko reikaluose.

Iš svetainės nuėjau į klebo
nijų, kad ištirti ir tenai apie 
tuos pačius kas-link streiko 
svetainėje girdėtus dalykus.

Ir tenai gautos informacijos 
daug maž sutinka su tuomi 
kas girdėta svetainėje. Ten 
patyriau, kad kunigas Virmau
skis net ir grasinantį laiškų 
gavo Streikierių Komiteto var
du siunčiamų kuriame reika
laujama, kad kun. Virmaus
kis Streikierių Komitetui iš
mokėtų 2000 dol., o jeigu ne
išmokėsiąs, tai taip padarysiu 
kaip padarę kun. Žebriui.

Tai ir viskas kų aš patyriau, 
kųgirdėjau ir kų atlikau. Ki
tų cKČKų-prie progos parašy
siu plačiau apie savo patirtus 
įspūdžius ir padarysiu apie tų 
dalykų bendras išvadas ir kaip 
kuriuos nurodymus kuo mes iš 
to visko galime pasinaudoti ir 
ko pasimokyti.

visuomenės prašyti paramos.
Todėl mes perspėjame visuo

menę nesiųsti į tokias įstaigas 
aukų.

Įgaliota presos komisija 
streikierių:

A. J. Remeika, 
M. Byronas, 
J. J. Kuršas.

Redakcijos prierašas. LDS. 
ir prie jos esantis Streikinin
kų Fondas ne nuo vakar die
nos įsteigtas ir visuomenė ži
no apie tai. Tai yra krikščio
nių-demokratų darbininkų į- 
staiga ir tos pakraipos darbi
ninkai jų remia ir ja pasitiki. 
LDS. organų skaito tos organi
zacijos nariai ir šiaip katali
kai. Todėl LDS. Lawrence’o 
kuopos atsišaukimas nepie
nuotas kitų srovių žmonių su- 
klaidinimui arba iš jų pasinau
dojimui. Tegu tik kitos sro
vės nebando išnaudoti katali
kus, kiek katalikai nebando 
pasipinigauti iš kitų srovių ir 
tegu kitos srovės nebando tiek 
klaidinti katalikų, kiek neban
do katalikai klaidinti kitų sro
vių.

Lawrence’o LDS. 70 kuopa 
išduos visuomenei pilniausių 
atskaitų, kaip sunaudos gau
tas aukas, t. y. paskelbs kam 
ir kiek išmokėjo. Vietos žmo
nės matys ar sušelptieji žmo
nės tikrai buvo reikalingi pa
rėmimo. O ar tasai “komite
tas, kuris šelpia visus be skir
tumą” ir-gi išduos panašių ats
kaitų?

Lawrence’o LDS. 70 kuopos 
veikimas ir jų atsišaukimas jo
kiu būdu neardo streiko, o tik 
rūpinasi sušelpimu pavargusių 
streikierių, o tas reiškia strei
ko rėmimų.

Todėl telpamasai protestas 
yra bereikalingas, nepamatuo
tas ir ne vietoj.

N0RW00D, MASS.
Svarbus pranešimas vietiniams 

ir apielinkių lietuviams.
Mes parduodame visokias 

knygas, svietiškas fr dvasiš
kas.

Pas mus galite pirkti naujai 
išleistų maldaknygę

“PULKIM ANT KELIŲ” 
kuri turėtų rastis kiekvieno lie
tuvio namuose.

Taip-gi užrašinėjame ir par
duodame katalikiškus laikraš
čius, kaip tai: “Darbininkų,” 
- ‘ Draugą, ” “ Žvaigždę, ” “ Gar
są” ir kitus mėnesinius.

Užsirašantiems “Darbinin
ką” duodame L. D. Kalendorių 
1919 m.

Užsisakyk šiandiena pas
Joną Pilecką,

1103 Washington St.
Vincų Kudirkų,

37 Franklin St.
Juozą Kovaliauską, 

1121 AVashington St.
N o r w o o d, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA.

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

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,
292 E St., So. Boston, Mass. 

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.

F. Virakas.

Streikuoja apie 35.000 dar-

ma, kad streikieriams pašai- Į kurio bus šelpiami vien so
pų siųsti perLDS. streikierių' cijalistai, ~o katalikai

. - s*' Manau, kad lietuviai kaip ka-
ne.

fondo tarpininkystę.
ko, kad tai esanti socijalistams talikai’ taip" irnekatJiksiuž 
streiko vedėjams kenksminga atsargumų manęs neapkal- 
^rganizarija ir galinti jų dar- tins, nes kitaip pasielgti būtų

LAWRENCE, MASS.
Streikierių protesto rezoliucija 

prieš “Darbininke” No. 18 
tilpusį atsišaukimų, po ku
riuo pasirašo kun. F. 4* 

-----V*rmarig1rig ir Įriti.

Mes Lavrence’o streikie- 
riai laikytoja; susirinkime 13 
dienų vasario, kur dalyvavo 
apie 800 lietuviu streikierių, 
nutarėm vienbalsiai išnešti šių 
protesto rezoliucijų, kuri nei 
keno neįgaliota LDS. kp. ir nie
ko bendro neturinti su strei- 
kieriais atsišaukė į visuomenę 
prašydama aukų dėl kokių ten 
3 šeimynų. Jie norėdami už
kirsti kelių Lawrence’o strei- 
kieriams rinkime aukų ir pasi
pinigauti patys aukomis.

Kadangi čionai yra susitve
ręs komitetas, kuris šelpia vi
sus be skirtumo ir kasierius y- 
ra pastatytas po kaucija ir į- 
galiotas visuomenės Lawrence 
streikierių, todėl mes protes
tuojame prieš .siuntimų aukų 
Lavrence’o streikierių vardu į 
LDS. Sterikierių Fondų, 242 
W. Broadwav, So. Boston, 
Mass.

Tai-gi mes griežtai protes
tuojame ir reikalaujam, kad 
būtų atšaukta tas jūsų atsišau
kimas. Gal būtų aišku visiems 
tų ponų sugalvotas skimas ap
gaudinėti visuomenę.

Juk tie ponai nepaduoda nei 
kuopos numerio, o juk tokių 
dr-jų ir organizacijų esant len
gva didelė dalis visuomenės su
klaidinti, o savo sriovę sustip
rinti. Mes jus gerai pažįsta
me, neprisidedat prie visuome
niško streiko vedimo, jūs nori
te tik kelias ypatas sau ištiki
mas sušelpti visuomenės auko
mis.

Mes jums neužginame prašy
ti nuo savo narių, bet mes nie
kados nepųveliname kalbėti vi-

Koncertas ir Balius
MILŽINIŠKAS

-Iti

—
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streiko vedėjams ^kenksminga atsargumų manęs neapkal-
. p------- — lu1a> ue8 Kluup p

om atne$ti hledį. . 'buvę nepraktiška. ..... ......
15. Pranešta kad streiko ve- žinoma, jeigu toliaus daly- gŲ streikierių vardu ir plačios

-------- - Rengia----------

NEMUNO CHORAS
Subatoj, Vasario-Feb 22, 1919

(George Washington Birthday)

LIETUVIŲ SALĖJE,
324 River Street, * Haverhill, Mass.

Dalyvaus 4 chorai: Vietinis Nemuno, Šv. Cici- 
lijos iš Lawrence’o, Šv. Juozapo parap. iš LoweH 
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

f
❖
J
X

LIETUVIŲ KOOPERATYVIŠKOS KRAUTUVĖS ?
VASARIO-FEBRUARY 22 d. 1919 X

LIETUVIŲ SALĖJE, £
N0RW00D, MASS.

Pradžia 2 vai. po pietų ik 11:30 vai. nakties.
Tai bus vienas iš puikiausių programų. Bus dainų, piano*** 

solo i rkitokių margumynų. Širdingai kviečiame visus ateiti.

_ KOMITETAS. *$*

NEPAPRASTAI GRAŽUS IR MARGAS

PROGRAMAS
--------Bus---------

Didžiausis Balius
-------- Rengia----------

GEDIMINO LIETUVIŲ ŪKĖSŲ DR-STĖ 
BOSTON, MASS.

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

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kąmp. E ir Silver Sis., So. Boston, Mass. \
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai naktį.

: Komitetai.

A -



DARB

ir

X. X.

DAINŲ MĖGĖJAMS
PARSIDUODA Automobi

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

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

Dovana Visiems Dykai.

Pranas Anuza,
37 Union Street, 

Dykehead Shotts Scotland.

Antanas Vilkauskas,
56 High St., Nashua, N. H. U.S.A.

ANT PARDAVIMO Rakandai 
(Furniture) dėl 5 kambarių. Par- 
siduos pigiai.* Ona Jakavičienė, 
287 Third St., So. Boston, Mass.

pinigų^ 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.

moka.
Už vienų sykį.......... .‘.50c.

’ L tris sykius........... $1.00

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Paieškau savo vaikų Veronikos, 
Marijonos ir Zofijos Vilkauskai- 
čių, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Onusiškio valse., tos pačios para
pijos, Gražnikėlių kaimo. Jau ke
turi metai nieko nežinau apie 
juos. Prašau pranešti šiuo adre
su:

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. Box 31„ E. Millinocket, Me.

Paieškojimai ir , 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
kų” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintas “Darbininke” apsi-

ŠV. PETRO BAŽNYTINIO CHORO

Rengia S. L. R. K. A. 213 kuopa
Brighton, Mass.

22 d.,
1919 m.

Lietuvių Saleje,
26 Lincoln St., 

Brighton, Mass.

Vasario-February KONCERTAS!

Nauji Metai
Lietuvos valstybė jau tveriasi. Prūsų lietuviai 

prisideda prie Neprigulmingos Lietuvos.
Vienok reikia Lietuvą atstatyti iš po karės griu

vėsių. LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE turi 
šitokį planą Lietuvos atstatymui:

1) ĮKURTI VILNIUJE SAVO SKYRIŲ ir tuomet
2) Pagelbėti atstatyti žemdirbystę,
3) Pagelbėti atstatyti pirklybą,
4) Pagelbėti atstatyti pramonę.

Tiems Planams Įkūnyti 
Reikia Tuojaus 

1,000,000 DOLARIŲ.
Visi, kam brangi Tėvynė-Lietuva, dėkitės prie 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES. Šėraj po 
$10. Prisidedant prie Bendrovės reikia pirkti nema
žiau 5 šėrų. Indėti pinigai atneša 4 procentus kas 
metas ir šėrai auga vertėje. Rašykitės į 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
(LITHUANIAN DEVELOPMENT OORPORATION) 
320 - 54h AVENUE, NEW YORK, N. Y.

A. B. J.

Paieškau savo brolio Šliauterio 
iržyogerio Antano Jorkaus; paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Triškių parap.; brolis Maldenių 
vienkiemio, svogeris Tauragėnų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Stasys Šliauteris,
4952 Thrush Avė., St. Louis, Mo.

Paieškau pusbrolių Prano 
Vinco Greičių Varnių parapijos, 
PalukšČių sodžiaus ir Vinco Ja- 
kaus, Kazimiero Budriaus, Prano 
Petkaus Laukos parapijos, Gulbių 
sodžiaus; viis Kauno gub. Pir- 
rniaus gĮTtno Chicagoje, o dabar 
nežinau r.ur, meldžiu atsišaukti jų 
Čių ar kas apie juos žino praneš
ti.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
NE W-YORK IR NEW 

JERSEY.
Lietuvos Vyčių Apskričio 

kuopoms bei jaunimui.
Kadangi L. Vyčių apskričio 

valdyba paskelbė suvažiavimų 
23 d. sausio š. m., kuris įvyks 
Paterson, N. J., tai pranešu, 
kad šis suvažiavimas bus vie
nas svarbiausių. Daug svar
bių ir opių klausimų reikės iš
rišti. Taip-gi nauja valdyba 
bus renkama. Tad kam tik 
rūpi mūsų organizacijos gero
vė ir garbė, teikitės pribūti į 
šitų susirinkimų. Nei viena 
kuopa nepasilikite neprisiuntę 
atstovų. Ypač mažesnės kuo
pos privalo pasirūpinti ir ne
pasilikti. Apskritis ir yra 
tam sutvertas, kad palaikyti 
ir prigelbėti mažesnėms kp. 
parengime vakarėlių, agitaty- 
viškų prakalbų, ir tt. Tad- 
gi siųskite kodaugiausia dele
gatų. Dabar laikas geresnis, 
negu bile kada sukrusti besi- 
organizavime visokeriopų or
ganizacijų. Dabar gadynė ar
dymo ir statymo. Mes L. Vy
čiai turime sujusti iš visų išga
lių didinti savo statymo jėgas.

L. Vyčių Apskričio
Organizatorius V. Sereika.

Laime ir Sveikata.
Tai du neatskiriamu dalyku. 

Ir gera sveikata tegali būti 
prie gero nervų sistemos sto
vio.

Tūkstančiai žmonių serga 
serga neiviškumu, nes jų ner
vai sugriuvo ir nusilpnėjo. 
Nerviškas žmogus greit susier
zina ir-griaužiasi dėl' visokių 
mažmožių. Jam niekas nepa
tinka ir jam rodosi lyg visi ap
link jį yra susitarę bi tik vis
kų jam daryti ant keršto.

Nerviškas žmogus pats ken
čia ir priverčia kentėti ir savo 
artimus, o savo užsidegimais 
jis atstumia nuo savęs savo 
prietelius ir pažįstamus.

Kad nuraminti nervus ir at
vesti į geių sveikatos stovį, tai 
Vartokite garsų nervų stiprin
tojų Partoglorų.

Didelė bonka kainuoja tik 
$1.00. Galima gauti iš

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dept. L 3
Turintieji pilvo negales tu

ri vartoti Partolos kendes. Jų 
dėžutė kainuoja $1.00.

(G. 6)

WATERBURY, CONN.
Nedarbas atnešė mums ne

smagumų. Atskyrė nuo ka
talikų du žymiu veikėju, p. 
Stasį Banaitį ir p. Boleslavų 
Šilkauskų.

Danaitis per savo darbštumų 
daug gero padarė dėl Tautos 
Fondo ir LDS. kuopos. Išva
žiavo į New Yorkų.

Antras p. B. Šilkauskas per 
savo darbštumų buvo visų ge
rai pažįstamas. Daug dirbo 
dėl kat. organizacijų. Per 
Kat. Spaudos Savaitę literatū
ros išplatino po’ tamsius už
kampius. Už literatūros pla
tinimų gavo paskirtų dovanų.

Jisai išvažiavo į Scranton^ 
Pa. Tikimės, jog katalikai a- 
bu priims su geriausiu užsiti- 
kėjimu.

savo susirinkimų Šv. Juoz. mo- , 
kyklos mažame kambaryje, 
narių gana daug susirinko, 
taip, kad stačių buvo pilnas 
ruimas ir ant susirinkimo bu
vo atsilankęs klebonas. Tada 

ti kaip galint salėj laikyt susi
rinkimus. Kleb. pamąstęs šiaip 
atsakė: “Svetainės liuosos ne
turiu, patys žinot, kad dr-ščių 
daug ir visos tuo pačiu laiku 
nori laikyt susirinkimus. Šian
die laiko salėje susirinkimų 
Šv. Jono Krik, dr-ja. Ar ne
būtų galima su jais kaip susi
taikyt, gal jie galėtų perkeist 
laiką susirinkimo. Jie galėtų 
laikyt 2 vai. po piet, o Gyvojo 
Rožančiaus Dr-stė į pusę va
landos atlaiko susirinkimų, 
tai galėtų laikyt 1 vai. po pie
tų.” Tada pasiuntė Gyv. Ro
žančiaus Dr-jos pirmininkų 
pasitardyt su Jonine apie su
sirinkimų laikymų. Atėjęs į 
Joninės Dr. susirinkimų ir ne
norėdamas pertraukt jų susi
rinkimo, paprašė maršalkos 
pranešt valdybai, kad jis no
ri matyti bent katrų valdybos 
narį. Kuomet buvo pranešta 
valdybai, tai išėjo vice-pirm. 
Atsilankęs delegatas pranešė 
su kokiu tikslu atėjo ir klausė 
ar negalėtų šv. Jono Dr. ap
svarstyt ir įvykdint viršminė- 
ta pienų. Pastarasis atsakė, 
jog jų dr-ja negalinti permai
nyt laiko susirinkimų. Girdi 
įstatuose pažymėta 1 vai. po 
pietų. Tuomet delegatas at
sakė, kad jei taip, tai nieko ne
turįs sakyt, o patarė matyt 
klebonų ir pranešti jam, kad 
negali to padaryt ir išėjo.

Po tam sugrįžęs vice-pirmi
ninkas susirinkimui perstatė 
matyt visai kitaip tų dalykų. 
Na, o dar prie to matyt ran
dasi ir keletas draugų blogos 
valios ir jie tiktai to ir laukė. 
Tuoj pasipylė įnešimai, kad 
reikių apleist parapijinę sve
tainę, o reikių persikelt į Kliu- 
bo salę, kur būsiu laisviau 
draugystei gyvuoti. Vienam 
gale galima laikyt susirinki
mų, o antram gale teka rudis 
ir galima gaut kiaulę nusi
pirkt.

Galų gale ir nutarė persikelt 
į Kliubo salę ir niekam nieko 
nesakę išeina. Atėjus laikui

SO. MANCHESTER, CONN.
ALRK. Moterų Sųjungos 28 

kuopa rengia dideles prakal
bas ir teatrų, kuris bus 23 d. 
vasario 1919 m. Lenkų Svetai
nėje North So. Pradžia 1:30 
vai. po pietų nedėlioj. Tatai nariai prašė klebono ištarpuo- 
mes visus kviečiame atsilanky
ti ant šio nepaprasto vakaro, 
nes būsite visi užganėdinti. Į- 
žanga bus sidabrinė kolekta.

Kviečiama visi.
Sųjungietė.

DAYTON, OHIO.
Vasario 9 d. 1919 m. Moterų 

Dr-stė buvo surengus puikų 
■vakarėlį Šv. Kryžiaus Svetai
nėje. Sulošė juokingų veika
lėlį “Gudri Našlė.” Dalyva
vo geriausi artistai, kaip tai: 
M. Mašzinauskienė, C. Gude
lienė, M. Žilinskienė, O. Savit- 
skienė, M. Tamašauskienė, M. 
Mileškevičienė, E. Sinkevi
čienė, M. Valienė. Perstaty
mas išėjo gan gerai. Visas 
vakaras buvo linksmas. Žmo
nių buvo nemažai ir nebuvo ga
lo rankų plojimo. Užtai mes 
turime tarti širdingiausių ačiū 
mūsų gerb. klebonui M. Cibuls- 
3dui už tokį jojo darbavimųsi.

Karusi.

NEWARK, N. J.
Pranešimas.

Tartos Fondo mėnesinis su
sirinkimas įvyks vasario 21 d. 
vakare Lietuvių svetainėje. Vi
sus meldžiame susirinkti.

T. F. 1-o sk. Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Vas. 4 d. vyčių 3 kp. turėjo 

susirinkimų. Nutarta sureng
ti gavėnioj vakarų šv. Vincen
to Labdarybės dr-jos naudai. 
Susivienijimo 10 kuopa taip
ogi kreipėsi, kad vyčiai ir jai 
suloštų teatrų. Apsiėmė. To
liau nutarta surengti paskuti
nę subata prieš užgavėnes pra
mogėlę. Dar nutarta prieš už- 
gavėnias surengti vienas pra
kalbas. Tų visų atlikti iš
rinkta komisija, kurion inei- 
na p-lė Urboniutė, Klapataus- 
kas ir Vaičius. Kožnų ntarnin- 
kų vyčiai turi dainavimo pa
mokas.

Vas. 9 d. blaivininkai turėjo 
pramogų. Kalbėjo p. Česnu- 
lis. Programas susidėjo iš lo
šimo ir deklemacijų. Buvo 
platinama katalikiška literatū
ra. Vakaro vedėju buvo p. 
Grigaitis. Vystanti šakelė.

užsakyt bažnyčioj susirinkimą, 
klebonas ir užsako per visas 
ketverias mišias. O jau Joni
nė Dr-ja laiko susirinkimų ki
toj svetainėj ir tyčiojas iš ku
nigo. Sako, tegu užsakinė
ja.

Ir vos tik paspėjo iškelt ko
jų, na ir pradėjo laisvesnį gy
venimų štai kaip. Tuoj pasi
rodė korespondencija bedieviš
kuose laikraščiuose, kur gar
sinama veikimas bedieviškų 

, dr-ščių. Korespondencijoj į- 
veltas sekantis sakinys: “Šv. 
Jono Krikštytojo Dr-stę išvarė 
dvasiškas tėvelis turbūt už tai, 
kad mes aukavom į laisvama
nių Fondų $50.00.” Apie tai 
klebonas nei žinot nežinojo. 
Ale sako patarlė: “Vagie ke
purė dega,” kuris kaltas, tas 
ir griebia už kepurės. Kitas 

’ dalykas yra štai. Sakė, kad 
jų įstatai rodą laikyt susirin
kimus 1 vaL po pietų ir jie ne
galį to atmainyt. Na o dabar 
jau laiko 9 vai. iš ryto, kada 
bažnyčioj šv. mišios. Kų tas 
reiškia! Dauguma draugų ne
patenkinti tuomi ir labai ap
gailestauja, kad į tokias ge
riausias katalikiškas dr-jas įsi
maišo žmonių blogos valios. 
Kaip antai korespondentas ku
ris bedieviškuose laikraščiuo
se pagarsino Draugystės rei
kalus. Tai matome, kas iš
kreipia geriausias dr-stes. Vie
ni nariai nori laikytis tų įsta
tų, ant kurių susitvėrė dr-stė, 
o kiti nori padaryt jų laisva.

Neduok Dieve, kad tas atsi
tiktų su šv. Jono Krik, dr-ja. 
Aš patarčiau minėtai dr-jai 
grįžti atgal ir laikyt susirinki
mus 2 vai. po pietų. Aš esu 

_____ ___ _ tikras, kad tų bus galima pa- 
atsitikimas. Gy-1 ą
’ — ~ laikė

DETROIT, MICH. 
Broliai ir sesers lietuviai!
Prabėgo daug laiko, o da sa

vo prižadus neišpildėme. Prieš 
pusantro mėnesio. per prakal
bas Dr. J. J. Bielskio daug lie
tuvių tėvynainių pasižadėjo 
aukauti jos labui, labiausiai 
dėl laisvės išgavimo. Bet tas 
prižadas da neišpildytas. Daug 
lietuvių per minėtas prakal
bas neturėdami pinigų, priža- 

. dėjo priduoti Tautos Fondo 91 
skyriaus valdybai. Daugu
mas savo prižadų jau išpildė 
ir kiek buvo pažadėję jau ati
davė, bet da yra, kur neati
davė. Stengkitės greitu lai
ku Tautos Fondui atsilyginti. 
Skyrius nori išduoti atskaitų 
kiek šiuose metuose yra su
rinkta aukų. Prie progos pra
nešu Detroito lietuviams, kad 
pas mus yra nesmagumų mūsų 
parapijoje, tai-gi ir susirinki
mo T. Fondo 93 skyrius nega
li tinkamai sušaukti. Norin
tieji aukauti Tautos Fondui, 
galite aukas tiesiai priduoti 
T. F. 93 skyr. kasieriui p. J. 
Kasevičiui, 25 Hindle st Tai
gi prašau visų lietuvių kuo- 
daugiausia aukoti dėl jos labo. 
Iki šiol Detroito lietuviai ka
talikai atsižymėjo savo gausiu 
aukavimu, tai ir ant toliau 
malonėkite nenuleisti rankų.

K. Gervilis, 
T. F. 93 sk. Pirm.

WATERBURY, CONN. 
žv. Jono Kr. Dr-stės narių 

Domai.
Pirmų sausio nedėldienį bu- 
I šitokia i

DEPORTUOS RIAUŠININ
KUS.

Vakarinėse Valstijose su
gaudyta 54 svetimtaučiai, ku
rie pasižymėjo riaušėmis. Jie 
pripažinti negeistinais pilie
čiais ir todėl bus deportuoti.

PARSIDUODA BEKERNĖ
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖ, 

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

LIETUVO

Pradžia 7 *-30 vai. vakare.
PRALEISI — AMŽIAIS GAILĖSIES.

— Apart milžiniško šv. Petro Bažnytinio Choro, kuris per 
pastaruosius metus žymiai padidėjo, dainuos žymiausios Nau
josios Anglijos solistės ir solistai.

ĮŽANGA LABAI PRIEINAMA.
Širdingai kviečia visus KOMITETAS.

Tai kas Uore nepaprasto. 
Nustebinantis laikrodis, 
naujo išradimo, apie kurį 4a 
nėši 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 ir 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 knypkutj ir visas laikrodis ap
šviečiamas elektros šviesa; 9) Gali kartu 
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 nerviškų ligų; 13) Turi savyje nesudega
mąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, ant
ras brangakmeniais sudėti: Bankas aprūpinta sslaptingomis dure
lėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kom
binacijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame 
pilnas informaeijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankamo 
gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk
tam, vis-gi geresnio už šitą negausi. Šitoks lAikro^įs privalo rastis 
kiekvienoj stuboj, 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 
dcl jų daugybės per trumpą laiką pardavinčsime tik po $10.55. Lai
krodis yra tikrai tokis, kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, grąžina
me pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam ši
tą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą 
naujo išdirbinio laikrodį. Laikrodėlis yra labai gers 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 mums rankpinigių tik 50c., o mes tuoj išsiųsime laikro
dį su laikrodėlio. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas 
pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.

PRACTIOAL SALES COMPANY
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Brightonietis.

-jo

TEL. BACK.BAY 4200

419 Boylstor St Boston, Ma«.

Kliubo Narys.

1

jį?
in]

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Brightone.
Bostono ir 
tarpe žy- 
Šv. Petro

KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA 
Sulos Lietuvos Vyčių 18-ta kuopa 

S U B A T 0 S VAKARE

-• si
į

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvistkai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.“VALKATA”

V akaras

Vietines žinios.

LIETUVIŲ MILITARIO 
KLIUBO NARIŲ SUSI

RINKIMAS.

Įžanga pigi.
Viši galės pasišokti iki kaklui.

v Rengėjai.

234Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jeffėrson s
9-11 RYTI NeWARK.NJ.2-4 po piktu Telefonai Q*
6-8 vakare Market

J. ... h

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

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

Vartok tą mostj, ji 
TYRU, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odj. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąst 
popierinį dolerį arba stampomis. ’

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.
,■■■■■ 1 ■■ . I ■ ——

Bell Phone Dickfrw®n 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedekomis iki 4

dėsime dar knygą 
dirbti vertės $1.00.

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

S. POCIUS,
24 Porter SU Montello, Mass.

Tel. J^maica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

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

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, . 

Jamaica Plain, Mass.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.;

Valandos NedBHomia
nao 9 vai. ryta oao 10 vai, ryta
iki 8 vai. vakare. t k! 4 vai. vakare.

Kad būt gražiu.

Vasario-Feb. 22 d., 1919.
(GEORGE WAS1TINGTON’S DAY)

WINDS0R STREET, CAMBRIDGE, MASS.

Prasidės 6:30 vai. vakare. -

LIETUVIŠKOS NOTOS! x
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 Ročks, Pa.

Inorth ameri-I 
tCAN CLUĖ CO. i
41 Viena iš didžiausią ir drūčiau- ® 
į > šią insurance kompaniją Suv. ® 
Į j Valstijose. Po supervizija 47 vai- S 
(Į stijofi departmentu. Moka po- ® 
< ’ smedtinę, ligos ir nelaimes beni- ® 
į i litą $1U į metus, lajke ligos piuni S 
(> $25 i savaitę. Delef platesnią in- ® 
(formaciją kreipkitės: £
| J. B. JUŠKEVIČIUS, f 

<>454 Broadway,
So. Boston, Mass.^

“G A B I J O S” 

ŠOKIAI
EĖTNYČIOJE,

21 VASARIO, 1919

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
Kamp. E ir Silver Sts.,

South Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia Rengėjai.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso ady no. S do visokios Hgas
1-3 P. M. 7-SP M. Priskiri. Akin’ns.

Vietos korespondentams. La
bai svarbu yra, kad į “Darbi
ninką” patektų kiekvienas 
svarbesnis So. Bostono ir^apie- 
iinkės lietuvių gyvenimo apsi
reiškimas ir atsitikimas. Ger
biamieji mūsų korespondentai 
ir reporteriai teiksis mūsų laik
raščiui ir vietos visuomenei 
pasitarnauti ir kuodaugiausia 
iš vietos lietuvių gyvenimo 
svarbesnių žinių suteikti. Kad 
žinios atsiektų savo tikslo ir 
naudą padarytų, reikia jas ne
suvėlinti. Tuojaus po atsitiki
mo “Darbininkui” trumpai 
praneškite kur, kaip ir kas at
sitiko. Mums dabar dažnai 
pristato žinių iš atsitikimų, ku
rie buvo dvi o net trys savaitės 
atgal. Tokios žinios laikra
ščiui nebetinka ir skaitančiai 
visuomenei nėra indomios.

Malonėkite visi kas gali 
“Darbininkui” pranešti kuo- 
daugiansia žinių ir tuojaus po 
atsitikimo. Už tokias žinias 
“Darbininkas” visiems bus dė
kingas.

ŠV. KAZIMIERO R.K. DRAU
GIJOS SUSIRINKIMAS.

Vasario 9 dieną Šv. Petro 
parapijos bažnytinėje svetainė
je buvo Švento Kazimiero 
R. K. Dr-jos mėnesinis susirin
kimas. Vietas užėmė naujoji 
valdybos draugija? kuri dabar 
susideda šitaip:

Poyilas Petrauskas, pirm., 
A. Kmitas, pirm, pagelb., 
V. J. Jakštas, protokolų rašt., 
Finansų Sekretoriai: Jul. Sa

vickas, Juoz. Kariejus, Andri- 
liunas.

Kasos Globėjai: V. Paulaus
kas, J. Grubinsfcas.

Direktorių Bordas: V. Pau
lauskas, Jonas Jakštai, Kaz. 
Zulanas, Zigm. Klapatauskas, 
Kaz. Gračiūnas.

Knygų peržiūrėjimui: Jonas 
Šapalis, Petras Mulevičius.

Našlaičių globėjai: Zig. Kla
patauskas, Petr. Malolonis.

Maršalka:, Pov. Lauckas.
Smagu čia pažymėti, • kad 

mūsų draugija turi tokią šau
nią valdybą. Praeitais me
tais mūsų draugija turėjo daug 
nabašninkų ir ligonių, bet sy
kiu daug gero padarė dėl naš
laičių ir pavargėlių, kurių daug 
sušelpė. Draugijos vidujinis 
veikimas ir-gi gražiai susitvar
kė. Vaidų susirinkimuose da
bar nėra, xkaip būdavo kitados, 
kada turėjome pas savę negei
stinų elementų. Prie geros 
valdybos mes dabar sugyvena
me -tarp savęs kaip tėvai su sa
vo vaikais.

ŠV. Kazimiero dienoje nutar
ta surengti prakalbas ir užpir^v 
ti mišias, kaip kad kas metai 
yra daroma. \

V. J. Jakštas, Sekr.

ATS______T DAIKTUS LI
KUSIUS NUO FERŲ.

Žemiau pažymėtos vpatos 
malonės ateiti į Šv. Petro pa
rapijos svetainę vasario 19 die
ną, seredoje, 7:30 vai. vakare 
ir atsiimti daiktus. Daiktai 
yra šioms ypatoms: F. Jenarta- 
vičius, O. Berlika, P. KalamaU- 
skas, S. Bause, G. Laimas, Ar 
Kupstas, K. Kalaušis, J. Masi- 
lionis, J. Kalakautsky, O. Mek- 
levičienė.

4 -------------------

Choro koncertas 
Dainų srytyje So. 
apielinkės lietuvių 
miausią rolę lošia 
parapijos choras gabiai p. M. 
Karbausko vedamas. Savo dar
bo choras nesigaili. Kviečia
mas važiuoja net į apielinkes, 
kad lietuviams suteikti progą 
pasiklausyti gražių dainų ir 
švelnios muzikos. So. Bostono 
lietuviai choro rr choristų pa
jėgomis naudojasi prie kiek
vienos progos.

Vasario 22 dieną šv. Petro 
parapijos choras rengia kon
certą, Lietuvių Svetainėje, 26 
Lincoln st., Brightone. Brigh- 
tono lietuviai choro koncerte 
žada dalyvauti “in corpore,” 
bet jie pasitiki, kad į tą va
karą atsilankys nemažai ir Bos
toniečių. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Mickinių “sorkės.” “Tau
tiškoje” kirkužėje prie'Broad- 
vės nedėlioję, vasario' 16 die
ną buvo parengtos prakalbos 
su koncertu. Geniotis ir ki
tas iš Lawrenco ant steičiaus 
juokus krėtė. Gi kuomet pri
ėjo prie koncertinės dalies pro- 
gramo išpildymo, tai nei vieno 
dainininko negalėjo iš niekur 
iškrapštyti. Nabagėliai iš bai
mės ar gėdos po sėdynėmis gal 
buvo palindę. Pagaliaus vie
na mergaitė padainavo. Publi
ka iš viso programo už pilvų 
nusitvėrusi juokėsi.

Dar buvo pranešta, kad 
‘ ‘ augščiausis ” ir “ šviesiausis ’ ’ 
(supraskite Mickus) jau nuo 
sosto numestas. Žmones išėję 
iš prakalbų spiaudėsi ir sa
kė Jei mickiniai savo kirku
žėje net gerų sorkių negali pa
rengti, tai geriau lįstų kur 
papečk in. ” Tfu.

APDRAUDOS SAVAITĖ 
PRASIDĖJO.

SLRKA. Apdraudos Savaitę 
So. Bostone to susivienijimo 21 
kuopa jau pradėjo apvaikščio
ti. Vasario 16 dieną tuo tiks
lu buvo surengtos smarkios 
prakalbos, o dabar kuopa ren
giasi visais prieinamais keliais 
pavaryti šaunią agitaciją už sa
vo susivienijimą. Naujų na
rių kuopai manoma laimėti 
daug. Atsižvelgus į SLRKA. 
21 kuopos valdybos didelį 
darbštumą ir visų parių gyvu- 
mą galima tikėtis iš viso dar
bo kogeriausiu pasekmių.

Vietos žvalgas.

Vasario 20 dieną, ketverge, 
7:30 vai. vakare Šv. Petro pa
rapijos svetainėje bus naujai 
susitverusio Lietuvių Milita- 
rio Kliubo narių susirinkimas, 
į kurį kviečiama atsilankyti vi
si j tą kliubą susirašę.

Šiame susirinkime bus svars
toma apie kliubo įstatus ir ki
tus svarbius dalykus, kurie ar
ti risasi su mūsų kliubo, o 
taip-gi mūsų Tėvynės reika
lais.

Kareivis Domininkas Antana
vičius p. Karosui rašo :“ Aš jau 
sugrįžau į Suv. Valstijas lai
mingai. Ant vandenio buvau 
14 parų. Oras buvo šiltas, tik 
vėjuotas. Dabar esu Nevport 
News, Virginia. Bet šią savai
tę tikiuosi šias apielinkes ap
leisti ir persikelti į Bostoną iš 
kur mariau gauti paliuosavimą 
iš kariuomenės.

Čia oras nešaltas, toks pat 
kaip Francijoje kad palikau? 
Gal Tamistos jau ir sniego -tu
rit, bet aš dar šįmet sniego ne
mačiau. Esu geroje sveikato
je, gerame padėjime ir neblo
gai atrodau nors ir iš karės 
grįžtu.

Spaudžiu dešinę ir pasilieku 
Tavo D. Antanavičius.

>

KeUonė htaiogai pavyko. JEIGU ^oKI RAŠYTI

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

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

Tokios mašinėlės 
plrmiaus parsiduo
da vo p£> $70.00, o 
dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę prl- 
su nurodymais kaip

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

122 Botven 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 Tuleikis.

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

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietą po No. 164 Ha- 
nover St., Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naują įtarią su 
savim atsivesti.

PIRMAS IR PUIKUS

BALIUS '

----- Rengia-----  
Dukterų ir Sūnų Draugija

21 d. VASARIO-FEB. 1919 m.

HYDE PARK EEALL, 
13 Centrai Avenue, 
Hyde Park, Mass.

Prie Everett Sq. užpakalyje 
Ketehum’s aptiekos.

Balius prasidės 6:30 vai. va
kare ir tęsis iki vėlumai nak
ties.

NEPAPRASTA SO. BOSTONO LIETUVIAMS PRAMOGA

Margumynų Vakaras
Rengia Amerikos Lietuvių R. K. Moterų Są-gos 13-ta kuopa

NEDĖLIOJĘ, VASARIO-FEBRUARY 23 d., 1919

ŠV. PETRO PARAPIJOS BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,

.X W. FIFTH STR., SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Vakaras bus laabi gražus. Bus sulošta veikalai ‘'Sulig 
naujausios mados,” “Užkerėtas Jackus” ir “Aš nepaisau,” 
kuriuos išpildys geriausios- artistės. Dainuos solistės p-lės A- 
lena Narinkevičiutėjr Stasė Motiejūnaitė. Dalyvaus vakaro 
programe p. M. Karbauskas ir kiti. Pamarginiinai birės gau
siai ir visus patenkis.

Į Moterų Sąjungos vakarą ateikite visi — nesigailėsit.
ĮŽANGA LABAI MAŽA.

Puikus ir Iškilmingas
i

A. L. R. K. Moksleivių 17 kp. 
bus mėnesinis susirinkimas se- 
redoje, vasario 19 d. Bažnytinė
je salėje So. Bostone. Visi na
riai būtinai ateikite.

Valdyba.

Rengia
Draugija Nekalto Prasidėjimo Švč. P.

Nedėlioję,
Vasario-Feb. 23 d., 1919.
Bažnytinėje Svetainėje

Windsor St., Cambridge, Mass.
Prasidės 7-tą vai. vakare.

' Kas mėgsta linksmai laiką praleisti ir išgirsti gražių dai
nų, pamatyti puikų veikalą, kviečiame atsilankyti. Vakaras 
bus su Įvairiais pamarginimais. Bus perstatytas puikus vei
kalas, skambinimas pianu, orkestrą ir dainos. Bus deklia- 
macijų ir kitokių margumynų, kurių išvardyti nėra reikalo, 
o tik pamatysite ir išgirsite atėję. Žodžiu saaknt, vakaras 
bus su gražiais pamąrgmimais ir tikimės, kad kiekvienas at
silankęs bus užganėdintas, o kuris praleis minėtą vakarą, tas 
labai gailėsis. Pirmas, toks vakaras Cambridge.

ĮŽANGA NEBRANGI.
Širdingai kviečiame RENGĖJOS.

PIRMO '< KLESOS

DANTISTAS

■ .
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Jonas Vilkišius išvažiuoja. 
L. Vyčių 17 kuoops iždininkas 
ir veiklus Vyčių, LDS. ir ki
tų katalikiškų draugijų narys 
išvažiuoja šiomis dienomis į 
Montreal, Canada, kur žada 
pastoti į mokyklą. Jaunam ir 
gabiam jaunikaičiui linkėtina 
kuogeri ausiu moksle pasek
mių. .. ’ draugas.

---------------
Margumynų vakaras. Mote

rų Sąjungos 13 kuopa rengia 
puikų ir įvairų margumynų 
.vakarą, kuris įvyks nedėlioj, 
vasario 23 dieną Šv. Petro pa
rapijos svetainėje. Vakaro pro
gramas susidės iš keletos sce
niškų veikalėlių, dainų, muzi
kos ir kitokių dalykėlių. De
dama dideles pastangas, kad 
viskas nusisektų kuogeriausia. 
Mylintiems gražias pramogas 
patartina būtinai į šį vakarą 
atsilankyti ir pasigerėti lietu
vaičių darbais. Programas pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Lietuvaitė.

GREIT IŠEIS Iš SPAUDOS NAUJAS 

TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Meilės Paslaptybės
Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS. 

Parašė ir savo lėšomis leidžia
J. V. BALTRUKONIS. 

Kaina 45 centai.
r Užsakymus siųskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 
skaitlių ir gali pritrlfkti. Su užsakymais siųskite ir pinigus.

J. V. BALTRUKONIS,

142 Tap£an Street, Kearny, N. J.
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Visi scenos mylėtojai1 esat daug matę teatrališkų persta
tymu, bet dar nematėte “VALKATA,” kuris yra vienas iš 
gražiausių ir Įspūdingiausių veikalų iš gyvenimo. Ateikite 
visi, kurie mylite saldžiai pasijuokti ir gailiai apsiverkti ir 
linksmai laiką praleisti. Pertraukose bus dainų ir kitokių pa- 
marginimų. Kviečiami visi vietos ir apielinkių lietuviai ir 
lietuvaitės.

P. S. Vaikai be tėvų nebus įleidžiami ir vaikai nuo 10 me
tų turės suaugusių tikietus pirkti.

Širdingai kviečia L. Vyčių 18 kp. RENGĖJAI.
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L. D. S. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Mėnesinis susirinkimas L. D. 
S. 1-mos kuopos Ips nedėlioj 
vasario 23 dieną tuojaus po su
mos (1-mą vai.) Šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje svetainėje. 
Būtinai malonėkit ateiti visi 
nariai; išgirsite indomių daly
kų iš Apskirčio suvažiavimo. 
Raportus išduos delegatai. Bus 
indomu išgirsti kiekvienam kas 
nuveikta suvažiavime.

Nepamirškite naujų narių at
sivesti.

Visus širdingai kviečia
Kuopos Rašt. Z. K.

“Prieš veją nepapūsi.” So. 
Bos+ono LDS. 1-mos kuopos ar
tistai loš veikalą “Prieš vėją 
nepapūsi’’ subntojo. kovo 1-mn 
diena LDS. 3-čios kuopos su
rengtame vakare Nonvood’e, 
Mass.

VYRAI IR MOTERYS d
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-b 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- “ 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- | 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- B 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko s 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- i 
terųns vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labais prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- I 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir perini- I 
re j imas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tn reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR. GIBBS 
užimantis vietą 
DR. KENEALY

Washington St., arti Bovlston St., pirmos durys nuo Gaety 
Teatro. BOSTON, MASS.

Of so valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ. * 
Dermafuga įulalka plauko sltaM- 

m<, praialina pleiskana., niežėjimą 
odos galvos, augina plauku priduoda 
ma jėau reikalinga maišia.

Dermafnga išdarys kad Jusfl plau
kai bus tankus Ivetous ir skaistus.

Oda Jusū galvoj* bus tyri, pleis
kanos išnyks snt visados ir plaukai 
neslinka daugians!

Reikalaujant prisiusime Jum pa*- 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiuskite 10c. staropomis pereinu 
tims ldu. gausi išbandymui deliute 
Dermaftsros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALT1ES CO. 
BOI 87. PHILAOELPM1A. PA.




