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Lietuvoje pilna valdžia.
SVARBIOS ŽINIOS IŠ 

EUROPOS.
Tik ką lietuviu Informaci

jos Biurus AVashingtone gavo 
kablegrainą iš Šveicarijos, ku
rioje Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovai praneša labai 
svarbi’) žinių iš vėliausių atsi
tikimų Lietuvoje.

L Jau pirniesniuose praneši
muose minėjome, kad Gardino 
gubernijos gyventojai prašė 
Lietuvos Valstijos Tarybos 
Vilniuje, kad juos priimti prie 
Lietuvos Valstijos, nes jie e- 
są lietuviai ir pasižada lietu
vių kalbų išmokti. Štai dabar 
kablegramoje patvirtina, kad 
Gardino gubernija yra lietu
vių. Matyt kadi jau minėtos 
gubernijos gyventoai galutinai 
susitarė su Lietuvos Taryba ir 
šioji dalis senovės Lietuvos 
kunigaikštijos vėl galutinai 
susivienijo su Lietuva.

2. Pranešama, kad Valstijos 
Taryba likos perorganizuota, 
ir dabar jon ineina žydų ir 
lenkų atstovai; socijalistai ir
gi sugrįžo. Žinutė gan džiu
ginanti, nes matyt, kad vi
si Lietuvos gyventojai dirba 
išvien ir rūpinasi, kad kuogrei- 
čiausia viską Lietuvoje sutvar
kius ir, kad tuomi būtų leng
vinus atremti išlaukinių prie
šų užpuldinėjimus.

3. Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovai, kun. Dobužis ir 
p. Pakštas rezignavo iš Švei-

'rijoje esančios Lietuvių Ta- 
ybos; esu “dėlto, kadi ir 

ant tolinus fenais pasilieka 
Prūsų Lietuvių (gal proger- 
manų? “Darb.” Red.) atsto
vai.” Iš telegramos sunku su
prasti tikrųjų priežastį ji] re- 
zignavimo, gal koksai nesusi
pratimas invvko taVp juodvie- 
jų ir Prūsijos lietuvių atstovi]. 
Tikimės laišku plačiaus apie 
tai praneš, o mes tuoj pasi
stengsim Amerikos lietuvių vi
suomenei pranešti.

4. Praneša, kad vokiečiai 
kareiviai veržiasi Lietuvon, 
užmušinėja žmones, viską, plė
šia drasko; panaudoja įvai
riausius būdus Lietuvos šalies 
naikinimui. Lietuviai suda
rė milicijų, bet esanti silpno
ka ir vargiai begu įstengs 
plėšikų užpuldinėjimus atrem
ti. Lietuva su nekantrumu 
laukianti Amerikos kariuome
nės atvykstant.

Reikia pastebėti, kadi jau 
kiek laiko tam atgal, Tarybų 
Pild. Komitetas Washingtone, 
kreipėsi prie Amerikos val
džios, su prašymu, kad sutei
ktų Lietuvai pagelbų, apsi
saugojimui nuo plėšikų užpul
dinėjimo. Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovai Šveicari
joje ir-gi kreipėsi prie genero
lo Pershirigo ir prie vyriausios 
Alijaritų karės Tarybos, tokios 
pat pagalbos prašydami. Ti
kimės kad prašymas greitu lai
ku Ims išklausytas.

5. Mūsų atstovai Šveicarijo
je smarkiai darbuojasi, atli
kę svarbesnius reikalus Švei- 

.carijoje, sudarė Lietuviu In
formacijos Biurų Paryžiuje; 
dabar praneša, Tad, Pakštas 
rengiasi važiuoti Lietuvon, o 
kun. Dobužis važiuoja Londo
nan, Anglijon.

6. Atstovai šaukia gvoltu, 
kad reikia pinigų Lietuvai lai

svę užtikrinti; reikalauja, kad 
nors $20,000 tuojaus kablegra- 
mu pasiųsti. Beabejo Tautos 
Fondas ir Amerikos Liet. Ta
ryba pasirūpins, kad. taip la
bai reikalingus pinigus tuojaus 
pasiųsti.

7. Kablegramoje praneša, 
kad Lietuvos Valstijos Tary
ba kviečia p. T. Norų tuojaus 
sugryžti Lietuvon ir užimti 
vieta kaipo komunikacijos mi- 
nisteris.

Liet. Informacijos Biuras.

FRANCUOS LAIVAI 
BALTIKON.

Frakcijos laivyno ministeri
ja paskelbė, jog Francijos lai
vyno eskadra iš penkių laivų, 
jau yra išplaukus į Baltikos 
jurę. Tie laivai gavo įsakymų 
išpildyti karės pertraukimo 
sutartis su vokiečiais. Lanky
sis Vokietijos uostuose ir žiū
rės, kad Francijos belaisviai 
būtų sulyg išgalių gerai grą- 
žinami namo.

(Gal būt tos Francijos jėgos 
prisidės prie užėmimo Kuršo 
ir Lietuvos, nes sulyg karės 
pertraukimo sutarties tos ša
lys turėjo būt vokiečių laiko
mos iki talkininkai paims jas 
globon).
RAGINA SUTEIKTI PARA
MĄ PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
Iš Revelio sugrįžo Stockhol- 

man Švedijos konsulas. Jis 
prašo savo valdžios suteikti 
paramų Estonijai prieš verži
musi bolševikų į tų šalį. Už- 
senio reikalų ministeris pasa
kė, jog Švedija nesikiš į tuos 
reikalus. Tai dabar konsu
las kreipėsi į Anglijos amba- 
dų raginant, kad talkininkai 
stiprias jėgas siųstų į Pabal- 
tikų sulaikyti bolševikų besi- 
veržimų.

BOLŠEVIKAI VAROSI 
PIRMYN.

Karaliaučiaus vokiškas laik
raštis Tageblatt rašo:

“Pranešimai iš Rusijos ro
do, jog bolševikų veržimąsi 
Estonijon ir Lietuvon eina 
nuolatos..

“Derybos Ceptralių Vokie
čių Kareivių Tarybos su bol
ševikų vadais kai dėl nusta
tymo rubežiaus neprivedė nei 
prie nieko. Bolševikų armi
ja susidedanti iš keturii] divi
zijų tapo sukoncentruota apie 
Rosettenų, jau perėjo Dordo- 
evas ir eina ant Mintaujos.

Bolševikų kariuomenė, kuri 
buvo Valkuose (90 mylių į 
šiaurės rytus nuo Rygos) eina 
ant Rygos.”

Kitas laikraštis Die Freiheit 
skelbia, jog Rygoj jau įsteigta 
sovietų valdžia. Stučka pa
siskelbė diktatorium ir išleido 
proklemacijų paskelbiant, kad 
Livonijoj jau turi veikti sovie
tų įstatymai ir kad panaikin
ta privatinė žemės nuosavybė.

TAUTŲ LYGA ĮVYK
SIANTI.

Francijos laikraštis Matin 
buvo šitaij) parašęs: “Vaka
rykštė Ftopija rytojaus tikre
nybė. Konstitucija tautų ly
gos yra rinitai svarstoma. Vo
kietija ir jos dra s ims pr 
imtos tik tada, j<>i jos priim 
principus talkininkų nustaty
tus.

LIETUVIŲ VEIKĖJAI ŠVEICARIJOJ.
Kun. J. Dobužis, K. Pakštas, adv. A. Smetona, adv. M. Yčas ir adv. Mastauskas.

Kare ir darbininkai.
KAIP DARBININKAI PRISI

DĖJO PRIE KARĖS 
LAIMĖJIMO.

Rašant didžiosios karės isto
rijų, sykiu su narsiais už demo
kratijų kovotojais ant Europos 
kares laukų, prisieis pastatyti 
ir puikų pasidarbavimų Ameri
kos darbininkų.

Amerikos darbininkai ištie
si] atliko didelius darbus šioje 
didelėje karėje, die buvo svie
to viltis; užsitikėjimas demo
kratijos draugų užrubežyjė.

Anglijos ir Prancūzijos vy
rų taip daug buvo iššauktų į 
armijų, jog abidvi šalįs žiūrė
jo į Ameriką, kadi gauti daugel 
reikalingos medžiagos. Ameri
ka taip-pat buvo šaukiama su
daryti didelių armijų; bet tie, 
kurie pasiliko dirbtuvėse pa
dvigubino savo pasistengimus, 
žinodami; jog nuo jų prigulk 
išėjusių saugumas ir patsai gy
venimas tų nelaimingųjų, ka
rės nuvargintųjų tautų, kurios 
yra susijungusios su Amerika.

Darbininkas nepasidavė savo 
milžiniškose užduotyse. Turint 
beveik visų pasaulį maitinti, 
dengti, suteikti pastogę, ir ap
ginkluoti tūlas negalėjo nepa- 
mąstyti ar pasilikusieji namie 
vyrai nemanė, jog jiems per
daug darbo namie. Tečiau A- 
merikos darbininkai ne iš to
kių.

“Štai yra darbas” nejučio
mis sau kalbėjo darbininkas ir 
darbininkė, “jis turi būti pa
darytas. Tai didelis darbas, 
bet jį galima padaryti, jei mes 
norėsime, kad jis būtų pada
rytas.”

Ir tai jie atsiekė.
Flovd Gibbons, žinomas ka

rės korespondentas ir sužeistas 
Prancūzijoj, bešnekėdamas su 
mažu Amerikos kareiviu ant 
Prancūzijos geležinkelio pama
tė, ką darbininkai manė apie 
karę.

“Kaizeris yra didžiausis 
sviete skiabas (šašas), buvo 
jaunojo kareivio nusprendimas. 
(Tas kareivis nesenai buvo 
prisiųstas iš Augštesnėsės Mi
eli igano peninsulos, kame jis 
buvo vienu streikieriu, kurie 
'aimčjo streiką, dėl geresnių 
gyveninio sąlygų), “svietas 
prieš jį straikuoja, ir mos tu
rime tą straikų laimėti.”

Patrijotiškas darbininkas ir 
mąstantis dirfifųvos .vedėjas 
laimėjo šią karę Amerikai, Se
natorius MeKellar nesenai pa
sakė, ir didžioji pagiriino dalis 
priguli darbininkams. Planai 
net gudriausiųjų vedėjų nuėjo 
niekais; kaikuriems sumany
mams atsirado kliūčių, kiti bu
vo visai iieinvykinami. Tečiau 
Amerika sutvarkė ar baigia 
tvarkyti visus silpno vadovavi
mo trūkumus. Ir kada kare 
laimėjusiai Amerikai išauš au
šra po tų visų sųnkinybių, tai 
Amerikos darbininkams dau
giausiai prigulės tos garbūs.

Nedaugelis žmonių nesupran
ta darbininko taip didžioje su
irutėje atliktąjį darbą. Ištik- 
rųjų kas buvo padaryta nuste
bintų kiekvieną.

Darbininkai pristatė laivų 
vežti Amerikos kareivius ir į- 
vairias reikmenis Europon.

Kada karė prasidėjo buvo 
mažiau kai 100,000 laivų staty
tojų, turinčių kokį nors prity
rimų savo darbe. Tas skai
čius kelis kartus padidėjo. A- 
merikos darbininkai nekokiais 
kitais motyvais tik geizdami 
patrijotiškai patarnauti šau
kiami pribuvo su savo patyri
mu, kurį jie turėjo kaipo kal
viai, stalioriai blėkoriai ir ki
tokie amatninkai. Jie gal ir 
nežinojo daug ko apie laivus, 
bet jie stengės išmokti. Kaip 
gerai jie išmoko, ir kaip gerai 
jie dirbo, galima matyti iš iš
didžių skaitmenų, kurias Ame
rika pastatė prieš svietų, paro
dant, jog Amerikos laivinin
kystė dabar yra didele, neg 
kuomet nors pirmiau ir, jog 
Suv. Valstijos yra toli pažen
gusios kad būti ant marių di
džiausiąja pasaulyje galybe.

Tečiau laivų statymas buvo 
tik maža dalis viso prograino. 
Kad pastatyti didžiulį laivyną, 
kurį Amerika išleido į mares, 
reikėjo tiek baltosios pušies, iš 
kurios užtektų pastatyti tiltų iš 
čia į Prancūziją, ir dar 4,000,- 
000 pūdų rąstų liktų nesunau
dota. Išvežti tuos rąstus iš di
džiųjų Siaurvakarės girių, pri
statant juos ant geležinkelių, 
vežant 2,000 ar 3.000 mylių prie 
Užlajos ir Atlantiko paiman
čių padarė pasakose tik teuž- 
einamą apsireiškimą, kurį di

dieji poetai galėtų apdainuoti.
Bet Amerika turėjo prisi

rengti prie laivų statymo. Sta
tant didžiausius laivus reikėjo 
eiti į lenktynes su laiku ir vo
kiečių subinarynais, bet Ameri
kos genijus, ir pasišventimas A- 
merikos darbininkų visa tai at
liko, ir submarynų grūmoji
mas nustojo savo reikšmės.

Boto 50,000 šalies dirbtuvių 
taip-pat reikalavo darbininkų. 
Tuo laiku, kuomet vakaruose 
po kviečių laukus gyvai buvo 
reikalingi darbininkai suvalyti 
javus kuriais turėjo išmisti ne
tik ši šalis, bet ir jos armija, 
bei armijos ir civiliai talkinin
kų gyventojai, daugely vietų 
ginklų dirbtuvėse pradėjo ap
sireikšti stoka darbininkų, ku
rių daugelis buvo pašaukti į 
armijų. Čia pasidarė dvejopa 
problema, kurių Suv. Valstijų 
Samdymo Biuras turėjo grei
čiausiai išrišti.

Ši didelė organizacija, per 
savo ūkės darbininkų skyrius 
įstengė paimti į kviečių laukus 
visus atliekamus darbininkus, 
senius ir vaikus, kurie tik ga
lėjo dirbti.

Vėliau, buvo surinkti iš vi
sų šios šalies kraštų vyrai, ku
rie buvo be darbo, arba ku
rie tikėjos būti už mėnesio-ki- 
to pašaukti į armiją. Šiokiuo 
ar tokiuo būdiu buvo surinkta 
didelė kviečių piovėjų armija, 
kuri ėjo į šiaurius per Mississi- 
pi ir Missouri lygumas prie 
Kanados rubežių, taip nuosek
liai J<aip ir pergalėtojų armija 
karės laukuose.Amerikos kvie
čiai kaip ir Kanados kviečiai 
buvo surinkti. Pirm neg ar
mija buvo demobilizuota, Ame
rikos kukurūzai taip-pat buvo 
suvalyti.

Tiems dalykams beeinant, 
Samdymo Biuras nurodinėjo 
darbininkus į reikalinguosius 
užsiėmimus. Buvo tai puikus 
atsiliepimas į tautos reikalavi
mus, kuomet sveikatos ir gy
vumo pilni vyrai buvo šaukia
mi iš nereikalingųjų daigių į 
karės darbus. Kada daugiau ir 
daugiau darbų buvo dedami į 
nereikalingąjį] skaičių, ginklų 
ir kitų karės reikmenų dirbtu
vės gaudavo naujus rekrutus, 
kurie puikiai patarnavo savo 
šaliai.

Čia vėl apsireiškė kooperaci
ja tarp darbdaviui ir darbinin
kų. IŠ. pradžios kelintas dirb
tuvių savininkui nenorėjo imti

Kas dedas Vokietijoj
DVILYPĖ VALDŽIA.

Vokietijos Darbininkų ir 
Kareivių Tarybų suvažiavi
mas nutarė išrinkti centrai) 
pildantį komitetą, kurs valdys 
dabartinę Eberto valdžią. Tas 
komitetas susideda iš 27 dar
bininkų ir kareivių. Visi ko
miteto nariai yra socijalistai 
didžiumiečiai.

Komitetas turi teisę atstaty
ti nuo vietos jam nepatinka
mą ministerį, arba sulaikyti 
valdžią nuo darymo žygio, 
kurs komitetui nepatiks.

Tarybų suvažiavimas tarėsi 
pabaigoj apie socijalizmo vy- 
kinimą. Nutarė pradėti daly
ti socijalistiškus bandymus. 
Pradės nuo pramoninių įstai
gų, kurios jau pribrendo prie 
socijalistiškos tvarkos. Pir
miausia soeijalizmas bus įvy
kintas anglių kasyklose. Po to 
plieno ir chemikalų pramonėj. 
Valdžia paims pramones vie
ną po kitai iš kapitalistų ran
kų.

Didžiuma delegatų buvo tos 
nuomonės, kad tokio žingsnio 
nepradėti daryti be Steigiamo
jo-Seimo. Vienok valdžia sto
jo už pradėjimą, nes angį ii] 
kasyklose nerimauja darbinin
kai.

VOKIETIJOS KRAŠTUTI
NIAI NETENKA PA

RAMOS.
Vokietijos raudonesnieji so

cijalistai vis labiau pradeda 
netekti pritarimo. Ypač tas 
apsireiškė Darbinijnkų ir Ka
reivių Tarybų suvažiavime 
Berline. Neprigulmingieji so
cijalistai varėsi karštai, bet 
neturėjo pritarimo ir dabar jų 
laikraščiai pradėjo krypti de
šinėn pusėn. Priėmė visus su
važiavimo nutarimus ir stoja 
už šaukimą Stegiamojo Seimo. 
Raudoniausysis neprigulmin- 
gųjų vadas Ledebour, kurs su- 
važavime premjerą Ebertą pa
vadino “biauriu valdžios pik- 
tašašiu” netenka pritarėjų. Jis 
turės prisidėti arba prie spar- 
takinių (bolševikų) arba dėtis 
prie rimtesniųjų socijalistų.

BOLŠEVIKIZMO MO
KYKLA.

Buvęs Danijos ambasado
rius Petrograde pasakė, jog 
Maskvoje esanti įsteigta bolše- 
vikizino mokykla. Joje lavi
nama agitatoriai skleisti bol- 
ševikizmą visose šalyse.

APLANKĖ SUŽEISTUO
SIUS.

Prez. Wilson aplankė Pary
žiuje ligoninę, kur yra globo
jami Amerikos sužeisti karei
viai. Prezidentas kalbėjosi 
su bent 1.200 kareivių.

jaunų vynr be prityrimo į dar
bus prie mašinų. Tečiau dirb
tuvių vartai jiems buvo atvi
ri ir viskas kas tik galima bu
vo daroma, kad juos išmokin
ti darbo ir išdirbti karei rei
kalingus dalykus.

Kaip upe darbininkai be su
stojimo leido šautuvus ir Bau
dinius, maistą ir drabužius, 
per visą pusantrų metų. Taip 
gerai Amerikos darbininkas 
atliko savoSližduoti, jog Ameri
ka praktikoje užlaikė visą svie
tą, ir tuo pačiu laiku namiškiai 
nekentėjo jokii] sunkenybių.

Anglis buvo viena didžiųjų 
karos problemų. Anglis yra 
svarbiausiu dalyku visuose ka
res darbuose — dirbtuvėse, kad 
išdirbti karės reikmenis, darbi
ninko namuose, ant geležinke
lių ir laimi, kad persiųsti pre
kes į visas šios šalies dalis ir 
mūsų kareivius į užrubežį. 
Daug maimerių buvo pašauk
ti į armiją, ir sumažėjęs skai
čius turėjo daugiau prikasti 
anglies, kaip kad pirmiau pri- 
kasdavo, idant suteikti kiek 
reikiant karės reikalams.

Mainieriai, kurie senai mane 
neisią daugiau dirbti, kurie 
turėjo susitaupę užtektinai pi
nigų, kad. užbaigti savo am
žių, grįžo iš liuosos valios at
gal į mainas, kad padėti per
galėti vokietį. Pietų mainie
riai atsisako nuo šventinio 
Darbo Dienos, dienos, kuri rei
škia darbininkui daugiau, kai 
koki kita diena per visus me
tus. Jie pasiliko nuolat prie 
darbo ir tinkamai užbaigė di
lelį užmanymą.

Bet darbas dar neužbaigtas.

WILS0N0 DIENA.
Pereitą nedėlią Airijoj buvo 

AVilsono diena. Įvairiuose mie
stuose buvo laikomi susirinki
mai ir buvo priimtos rezoliu
cijos prašančios prez. Wilsono 
užtarti už Airiją.

Darbo Dcpartmentas turi dar 
šį pranešimą darbininkams. 
“Mes neturėsime ramybes pa
kol taika bus neužbaigta. Išdir- 
Limo procesas turi eiti ir eiti, 
reikia turėti pakankamai mai
sto, anglių, ir drabužių, kad 
užsektų visam svietui.”

Visuose šiuose didžiuose dar
bo dalykuose — suteikiant vi
sam svietui kviečių, statant di
delį laivyną, prikasant tūks
tančiams dirbtuvių ir didžiajai 
armijai bei laivynui anglių, A- 
merikos darbdaviai abelnai 
stovėjo tvirtai su darbininkais.

Tokie vyrai kaip Vanderlip, 
Schwab, pamatė, jog atėjo lai
kas, kuomet darbininkas, ar 
tai jis dirbtų rankomis ar sme
genimis, yra tiktai žmogus, su 
kuriuo reikia skaitytis.

Vyrai, kurie veikia smegeni
mis atliko pilnai savo dalį, kaip 
ir tie, kurie lieja prakaitą. Ži
noma buvo keliatas darbdavių, 
kurie atsisakė veikti ton link- 
mėn ir kurie užsimerkė prieš 
laiko reikalavimus. Pav. buvo 
toksai vyras, kuris pasirįžo 
geriau sudeginti savo dirbtu
vę, neg leisti tautai ar darbi
ninkams kišties kur nors į jo 
dalykus. Taip-pat buvo dide
lė dirbtuvė Naujojo Anglijoj 
i.iiri savo autokratiška tvarka 
privertė valdžią sauvaliai pasi
elgti. Bet tokie darbdaviai 
pasitaiko taip retai, kaip ir 
atkaklus agitatorius. Seno
viškas pramonininko typas, 
kuris tik savo reikalus težiū
rėjo, neveizint ko pasaulis nuo 
jo reikalauja, atgyveno savo 
dienas ir daugiau jau negrįši



Eina iš So. Boston ’o utarnin- 
Eais, ketyergais ir subatomis. Lei- 

Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Iv. Juozapo Darbininkų 8ą- 
tngu.

DARBININKAS
-—-......-f*.— ------------------------------

svės, o tik susilpnins ir su
klaidins jūsų kolonijos katali
kus žmonės. Palikite didelius 
darbus didesniems kaip jūs. 
Lai atstovai abiejų srovių ir a- 
biejų Tarybų dirba Washing- 
tojne. Mes visi eikime jiems į 
pagelbą kuo galime. Bet ne-

i.. .............  > ""

užmirškime, kas mes esame ir 
žiūrėkime toliau į ateitį. Visų- 
pirma gi labiau pasitikėkime 
savo išrinktąja A. L. Taryba 
ir savo įsteigtuoju Tautos 
Fondu.

Iš šalies žiūrintis.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Puhlished every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph ’s Lithuanian R.-O. Asso- 
eiation of Labor.

SUBSCRLPTION KATES: 
Tearly.......................  .$3.00
Boston and suburbs ................4.00
C raonths ..................................... 1.50
Foreign countries yeąrly ... .4.25

“DARBININKAS,”
M2 Broadvray, So. Boston, Mass.

pa-

“ ANTRA AUSTRO VEN
GRIJA. ”

Paskutiniame “The Out- 
tooko” numeryje yra lenko 
Gorskio straipsnis apie Lenki
jos reikalus. Yra ir žemlapis 
projektuojamos Lenkijos. In- 
nnta žinoma Lietuva, Baltgu- 
dija, didelė dalis Ukrainos ir 
daug žemių vokiečių apgyven
tų. Toje valstybėje lenkai 
būtų mažumoje.

Tokiuose rubežiuose Lenki
ja būtų,antra Austro-Vengri
ją, tik su tuo skirtumu, kad. 

, lietuviai lenkų labai nekenčia, 
nendri su jais dėtis, o vengrai 
su austrais pusėtinai laikėsi; 
lenkų, nekenčia ir kitos tautos, 
kurios būtų inimtos Lenkijon. 
Tai ptojbktuojamoji Lenkija 
■isįjaikytų tik stipriu militare 
jėga, o prie pirmo krizio su
truktų į savo sudėtines dalis. 
Tokios Lenkijos likimas būtų 
toks, koks buvo Austro-Ven
grijos. z

Nei lietuviai, nei kitos tau
tos po lenkais nenurims iki 
nuo jų nenusikratys, o kraty
tus prie pirmos progos.

Kas girdėti lietuvių kolonijose. I
ORANGE, MASS.

Mūsų kolonija mažutė, bet 
Lietuvos meilės ugnelė ir čia 
kūrenasi. Štai kaip mes pasi
rodome su aukomis: 
Šv. Petro Dr-ja $25.00
Jonas Lavrinckas x 10.00 
S. Lavrinskas 5.00
B. Žilinskas 5.00
K. Ba’tulis ‘ 3.00
J. Jakimavičius 2.00
J. Nlevičius 2.00

Po $1.00: F. Jakimavienė, J.
Punius, J. Mažeika, K. Spavs- 
tinaitis, ž- Barauskas, A. Gra
šis, S. Gabrušmas, J. Vinckus, 
B. Šimanus, K. Bielskis, A. Ja
nušonis, M. Sruoga, K? Perek- 
šlis, Ona Budriniutė, J. Augšti- 
naitis, A. Vaitiekūnas, G. Neve- 
kas, M. Pranckevičius, Al Si- 
runaitis, Ona Sirunaitienė, A. 
Mimikas, A. Barakavckė, J. 
Barakovcus, A. Ciepanus, T. 
Zapustas, P. Šatas, A. Stanis,
K. Stanis, J. Valinskas, M. Ju- 
sis, A. Barakavičius, E. Bara- 
kavienė, A. Šiltulis, F. Šiltuly- 

’tė, A. Šiltulienė, K. Žilis, E. 
Žilienė, V. Krįkeliunas, J. Ži
lis, K. Rudis, A. Rudienė, A. 
Banunas, S. Banunienė, P. Bie- 
nas, J. Mažeika, J. Grinevi
čius, M. Grinevienė, J. Ramoš
ką, M. Ramoškienė, Ona Lut- 
kienė, J. Vesnauskienė, M. Ve- 
canienė, S. Mimikas, M. Minu- 
kienė, D. Batutienė, J. Jokubė- 
nas, I. J. Cvetokas. 1

Viso $138.55.
T. Fondo 110 sk. Sekr.

J. Jakimavičius.

dainavo Visų šv. Parapijos 
choras po vadovyste V. Nie
kaus. Užbaigta su Lietuvos 
himnu. Garbė Roselandiečiams.

Spamaitis buvęs.
*

AR GERAI ELIZABETHIE- 
ČIAI PADARĖ? \

Šiomis dienomis išskaičiau 
•‘Darbininke” Elizabethiečių 
paaiškinimą, kodėl jie savo 
surinktus pinigus siuntė ne į 
Tautos Fondą, o tiesiai į Wa- 
shingtoną. Iš viso jų rašinio 
matyti, kad jie įsitikinę yra, 
kad jie gerai padarė ir gal net 
norėtų, k'ad ir kiti juos sek
tų. Ne, broliai. Jus nege
rai padarėte. Jūs ardėte kata
likų vienybę. Per keturis me
tus jūs nepriėjote prie to, kad 
katalikų visuomenės Fondą 
pripažinti savo fondu. Ar-gi 
jūs, broliai, nematėte, kad 
nuo katalikų visuomenės ge
ros vieflybės is, visa tautos a- 
teitis priklauso. Ar-gi nenu 
manote ir to, kadi Tautos 
Fondo pinigai nebus naudoja
mi kąlimui retežių tikintiems 

■ Įmonėms būsimoje Lietuvoje. 
O jnk su kitais bendrais ir ne- 
bendrais fondais — visaip ga
lės būti. Žinoma už jūsų žings
nį gal didžiausią atsakomybę 
neša tie katalikų' inteligentai, 
kurie jums tąkį kelią prave
dė: kun. Žindžius, kun. Daniu- 
nas, p. Česnulis. Jūs gal tuo 
labiausiai kalti, kad neįstengė
te suprasti, kad ir kunigai 
kartais paklysta ir mūsų kai
tome svietiškiai veikėjai, y- 
pač kurie dar neprityrę — 
klaidas padaro. Jums reikė
jo nusižiūrėti, ką visa katali- i 
kų visuomenė veikia ir to tvir
tai laikyties.

Jūsų nusiųstus tūkstančius 
lai fondai pasidalina proporci- 
jonatiai pagal savo užlaikomų 
Washingtone žmonių. Gi to
liau klaidos nebedarykite.

Jūs patys buvote daug ge
riau sumanę, negu jums pata
rė p. Oesnulis. Lai būtų dėję 
į abu fondu, kas kuriuo pasi
tiki. P. Česnulio čia nerei
kėjo klausyti. Juk p. Česnulis 
iir jūs pradėjote laužyti New 
Yorko seimo nutarimą.

Savo kolonijoje jūs veikite 
skyrium: katalikai sau, kitos 
srovės sau. Jūsų bendras ko
mitetas neiškovos Lietuvos lai-

•1

SĮMSBURY, CONN.
■ i

Tautos Fondo 133' . skyriaus 
nariai Mikolas Macaitis ir Ona 
Plukaitė pasižadėjo kolektuoti 
po koloniją Simsbury ir apylin
kes. Taip ir padarė. Gruodžio 
8 d. ėjo po farmas aplinkui. 
Padarė apie 15 mylių ir pasi
darbavo dėl Lietuvos. Pažiū
rėkim mes į savo patrijotus lie
tuvius kaip storo jas nesigailė
dami savo sveikatos. Ėjo ko- 
lektuodami pas lietuvius ir pas 
lenkus ir surinka juodu viso 
$33.15. Dabar mes lietuviai pa
žiūrėkim į savo kaimynus len
kus, ką lenkai lietuviam daro. 
Kaip lietuviai kolektavo 8 d. 
gruodžio, tai ėjo kalektuodami 
ir pas lenkus. Vienas lenkas 
išsigandęs, kad lietuviai kolek
tavo, tai tas lenkas atėjo pas 
Mikolą' Macaitį dirbtuvėn ir 
klausia: Ar turite paliudijimą 
aukas rinkti. ” Jam atsakyta 
kad rinkom aut Lietuvos. Jis 
klausia ar mes tversime armi
ją. Atsakėm, kadi<ia armijos 
dar nėra, ale tuojaus bus.

Aukotojų vardai.
Juozas Balčiūnas ir Jokūbas 

Radzevičia po $5.00; _ Vincas 
Vaitkus $3.00, Anelė Tamhū- 
nienė $2.00.

Po $1.00: Agnieška Nemaniu- 
tė, Franci szek Zablocki, Kotri- 
na Bucevičienė, Kotrina Buce- 
vičienė, Tarnas Kazlauskas 
Feliksas Tarusevičia, Vladas 
Žigas, Vladislovą Zigiutė, Ado
mas Zįgas, Marė Vilimaitienė, 
Anelė Gustienė, Vincas Žigas.
Su smulkiomis viso yra $33.15. 

, P. Kaklauskas.

ROSELAND, ILL.

Šauniai pasirodė.
Buvo surengtos prakalbos, 

Laisvės Savaitės reikale gruo
džio 15 d. bažnytinėj svetainėj. 
Gerb. klebonas kun. J. Lapelis 
plačiai aiškino dalykus. Po to 
p. J. J. Stankus labai gražiai 
nupiešė reikalą dėti aukų. Sve
tys kun. F. Kemėšis lietuvių 
didžiausias veikėjas dailiai nu
piešė Lietuvos praeitį ir ateitį 
ir užtikrino reikalą šelpti Lie
tuvos Laisvės Fondą. Aukų 
surinkta $3.165.23. Paskui su-

LEWIST0N, ME.
“Keleivio” No. 50 tilpo me

laginga korespondencija apie 
1 T. Fondo prakalbas, kur visaip 
pripliurškia apie x gerb. A. F. 
Kneižio prakalbas, ir visą nuo
pelną atiduoda Jagėlai. j

Buvo šitaip: p. Kneižnp kal
bant, Jagėla prašė T. F. sky
riaus pirmininkės pavelyti kal
bėti, pirmininkė nenorėjo pa
velyti, sakydama, kad kitą kar
tą galėsi kalbėti, bet janf užsi
spyrus kadi dabar jis norįs kal
bėti pirm, pasižadėjo su kitais 
pasitarti. Pertraukoje J. skun
dėsi tūlai ypatai, kad jam ne
nori leisti kalbėti, tuomet ta y- 
pata pritarė pirmininkei jam 
pavelyti pakalbėti, ir tokiu bū
du p. J. gavo, progą kalbėti. 
Jam pradėjus kalbėti kolekto
riai jau baigė aukas rinkti. Iš
rinkus aukas dar J. greitai ne
baigė savo kalbos. Na ir kurgi 
čia žmonės galėjo gausiai au- 
kaut po jo kalbos, kuomet au
kos jau seniai išrinktos? Ant
ra, lewistonie'čiai nėra tokie 
tamsūs, kad toks Jagėla galėtų 
į juos kokį rimtą įspūdį pada
ryti. Jie atskiria gerą kalbėto
ją nuo veidmainio ir visuomet 
savo priedermę atlikdavo, kuo
met visai tokių Jagėlų Lewisl 
tone nebuvo.

Ta Lietuvio niefaginga ko
respondencija tegul aiškiai pa
rodo nelaimingiems “Kelei
vio” skaitytojams kokiais me
lų perlais ir zaunomis juos1 pe
ni.

J. Rakauskas.......................2.00
P. Karkoviče .......................2.00
K. Vitkauskas................    5.00

Po $1.00: A. Mickeviče, F. 
Norkus, B. Unikis, K. Stepo- 
naviče, P. Lasauskas, F. Ta
mošaitis.

Gruodžio 1 d. aukavo sekan
čios ypatos:
Jonas Pocius........ '............. 5.00
Andrius Ražinauskas ... .5.00 
Petras Karbauskas . ..2.00 
Jonas Žadeikis....................2.00

Po $1.00: Jonas Bartkus, B. 
Lenckus, J. Pultinavičia, K. 
Strazdauskas, J. Seliokas, J. 
Kybura, K. Simanavičia, P. 
Dvilinskas, A. Viltrakis, A. 
Paulauskas, F. VitkusvM. Dvi- 
leckis, V. Dvileckis, J. Kuli- 
kauckas, J. Rridziulaitis, J. 
Jokūbaitis, J. Armalas, J. Žvi- 
natkevičia, J. Zailskas, V. Ka
rinas, A. Žūtauta, T. Ambrozai- 
tis.

Viso labo $333.25.

Jubilejus

A.

WATERBURY, CONN.
Šv. Jurgio Dr-ja paaukavo iš 

kasos' Laisvės Savaitėj $200 ir 
nuo narių sukolektavo šitaip: 
V. Ališauskas.......................5.00
V. Valūnas...........................2.00
P. Maksinoviče....................2.00
A. Bubonotis .... .................. 5.00
V. Sveiteris . 4...................10.0('■
J. Paukštis.................1.........5:00
A Jasibamierskas ......... 50.W

ANSONIA, CONN.
Ir-gi “bendrai.” veik§,

24 d. lapkričio buvo sulauk
tas susirinkimas Rinkimo aukų 
reikale. . Susirinkusieji pritarė 
veikti kartu dfelnaudos mūsų 
šalies, išskiriant ketvertą soci- 
jalistų, kurie sakė, būk dar 
peranksti pradėjom darbą dėl 
laisvės Lietuvai. Ant jų pa
sakymu, buvo atsakyta, kad 
mes pradėjom savo darbą tri
mis šimįdis metų pervėlai; vi
si žmonės plojo rankom, išski
riant ketvertą. Sutarta veikti 
išvien dvi partijos, katalikai ir 
liberalai. Su tuom ir prasidėjo 
darbas. Ant pradžios padary
ta rinkliava ir tapo surinkta iš 
mažų aukų $127.00. Toliaus pa
gal norą, išrinkta valdyba. Vi
sa valdyba siitiko veikti visuo
se agitatyviškuose darbuose 
kaslink surinkimo daugiausiai 
aukų. Paskiaus buvo praneš
ta kuomet susidės šiokia tokia 
suma, tai pagal visuomenės 
norą bus nubalsuota į katrą 
fondą siųsti, ar gal tiesiog į 
Washirigtoną. Antras viešas 
susirinkimas buvo sušauktas 8 
di. gruodžio. Buvo atvažiavęs 
kalbėtojas p. Liutkauskas iš 
New Yorko, idant paagituoti 
žmones dėti aukų. Neminėsiu 
kalbėtojaus vienpusiškos kal
bos, idant neužkenkti aukų rin
kime. Taip-pat buvo rinklia
va ir-gi tapo surinkta neblo
giausiai; kas iki šioliai inplau- 
kė į vietos komiteto rankas y- 
ra $892.75.

Vietinis.
Red. prierašas. Ansoniečiai 

pasekė Elizabeth’o, N. J. pa
vadį ir žinoma apsiriko. Dėl 
pasisekimo aukų rinkime reikė
jo taip daryti, kaip daro kitos 
kolonijos, kur aukos gausiai pi-

Kalėdų Diedukas.Wv

PAMINĖJIMUI SUKAKTU- 
. VIŲ 25 M. KUNIGA

VIMO.
Gyvenimas gerb. kun. Juozapo 

Lietuvninko.

Gerb. kun. Juozapas Lietuv
ninkas gimė 25 di sausio 1865 
m. iš tėvų: Mato Lietuvninko 
ir Onos Saurusaičiutės, kaime 
Viščekaimio, Alvito parapijoje, 
apskrityje Vilkaviškio, rėdybo- 
je Suvalkų, Lietuvoje. Jis 
lankė nekokį laiką Vilkaviškio 
mokslainę, mokinosi privatiš- 
kai pas gerb. kun. ,A. Barkaus
ką, o ant galo su gerb. kun. P. 
Saurusaičiu, dabartiniu klebo
nu Waterburio, Conn. Į Ame
riką atkeliavo, į New-Yorką. 
Neturėdamas draugų nei pažįs
tamų, buvo priverstas nakvo
ti keletą naktų, Castlegarden 
ant grindų. Vieną kartą p. 
Vilteis Gaulys aplankė Castle- 
garaen ir paėmęs su savim jį 
nuvedė pas Višniauską, smukli
ninką, kur gavo prieglaudą 
nekuriam laikui.Būdamas New 
Yorke, aplankė bažnyčias: len
kų, New-Yorke ir Brooklyne. 
Kovo 4 d. per šv. Kazimierą, 
atėjęs į lenkų bažnyčią, labai 
nudžiugo, išvydęs Šventas Mi
šias iškilmingai laikant su asi- 
sta. Jani, taip išrodė kaip ir 
Lietuvoje būtų. Negyveno il
gai New-Yorke. Iškeliavo drau
gė su P. Saurusaičiu paš jo pa
žystamus Barylus. Tenais bū
damas truputį dirbo ant vir
šaus prie anglių. Nustojęs 
dirbęs, aplankė savo pažysta
mus, k(t'. Carmelyje. Vėl su
grįžo į Shenandoah, Pa. Iš 
čionai nusidangino į Shamokin, 
Pa. pas savo tolimą giminaitį, 
Juozapą Juknevičių, kur pasi
viešėjęs, ir gavęs pinigų iš 
Lietuvos, iškeliavo į Baltimo- 
re, Md. pas P. Vincentą Ja
kubauską. Pas jį atvažiavęs, 
tapo gražiai priimtas. Jame 
rado'tikrą prietelių ir geradėją, 
nes jis supažindino J. Lietuv
ninką su gerb. kun. P. Konču, 
klebonu tame laike, lenkiškos 
parapijos, Šv. Stanislovo Kost- 
kos ant St. Ann. Gat.

Jis pasiliko globėju J. Lie
tuvninko . V i sųpirmiausi a no
rėjo paduoti jį į Vienuolyną 
Brolių, bet nenusisekė^ tai vėl 
norėjo paduoti į Vienuolyną 
Redemptotistų, bet ir tas ne
pavyko; tai-gi matyt, kad 
Apveizda Dievo, • visai kitaip 
surėdė tame dalyke. Kun. Kon- 
čas priėmė jį pas save gyven
ti ir leido į mokslainę Jezuji- 
tų mokintis. Nežinant jam an
gliškos kalbos buvo suųku mo
kintis ir angliškai. Jam besi
mokinant, gerb. kun. P. Končas 
numirė, o jo vietą užėmė gerb. 
kun. Jonas Rodavičįus, lietu-

lasi. Kur tik katalikai veikia 
išvien su Tailtos Fondu, o libe
ralai su savo fondu, tai ten au
kos gausiausia plaukia. Kata
likai pilnai pasitiki savo fon
du, o liberalai savo. Gi An- 
<oniečiai dar nutarsią, kurin 
fondan siųsti. Kaip-gi žmo
gus gali gausiai aukauti, jei jis 
nežino, kur jo aukos nueis. Ar
gi Ansoniečiai nežino, kaip ma
žytės kolonijos Brighton, Nor- 
v’oodi gausias aukas sudėjo be 
srovinės ‘ ‘ vienybės. ’ ’ Eliza- 
beth ir Ansonia yra pavyz
džiais, kaip reikia veikti, jei 
norima mažai aukų tesurinkti.

Lietuviai katalikai visų kolo
nijų susipraskįte.

MILLINOCKET, ME.
Tai yra mažytė kolonija, bet 

joje randasi genj tėvynainių, 
kurie užjaučia tėvynės Lietu
vos reikalus ir deda aukas dėl 
laisvės išgavimo. Aukavo se
kančiai : Ignacas Butenavičę 
$10, Vladas Makauskas $5, Sta
nislovas Augūnas $5, Julijonas 
Kničiūnas$3; viso $23. Abkos 
pasiųstos į Tautos Fondą.

I. B. ir V. M.

APIPLĖŠĖ ISPANIJOS 
AMBASADĄ.

Petrograde bolševikai buvo 
įsibriovę i Ispanijos ambasa
dą ir ją apiplėšė.

vys atvažiavęs iš Mihvaukee, 
Wis kurio globai gerb. kun. P. 
Končas jį pavedė. J. Lietuv
ninkas jieužilgo apleido Balti- 
morę ir iškeliavo į Detroit 
Atidi, lenkų Seminarijon. Se
minarija nebuvo užbaigta vi- 

. duryje, tai-gi, turėjo mokintis 
privatiškuose namuose, iki kol 
Seminariją užbaigė.

Seminarija tapo atidaryta 8 
1 d. gruodžio, 1886 m. su 8 moki- 
1 niais, per vyskupą Borgess. J. 
■ Lietuvninkds po užbaigimui 2 
> kursų Philosophijos, Seminari

joje lenkų, Kardinolo tapo pri- 
1 imtas į savo Arkideceziją Bal- 
1 timorės ir pasiųstas į Šv. Ma

rijos Seminariją, Baltimore, 
Md: ant teologijos. Išbuvęs 
pusantrų metų seminarijoje, 
gavo tonsurą kaipo įžangą į 
dvasiŠkijos luomą, paskui Jo 
Eminencijos, Kardinolo, Gib- 
bonso. Toliaus už pusės me
tų, apturėjo 4 mažesnius šven
tinimus nuo J. M. vyskupo, 
Curtis, o prieš Kalėdas, aptu
rėjo Sudijakonatą, nuo Delega
to Popiežiaus, Franci ško Sa- 
telli, o pabaigoje Birželio, 1893 
m. tapo išventintas ant Dija- 
kono per Arkivyskupą Cha- 
pellę iš Nerv Orleans. Būdamas 
Dijakonu, laike vaakcijų, vie
šėdamas pas gerb. a. a. kunigą 
Juozupą Zlotožinską, kleboną 
Šv. Kazimiero parapijos, Pitts- 
tone, Šventą Komupiją dali
no, pamokslus sakė ir dauge
lį vaikų apkrikštino. Po va- 
kacijų sugrįžęs į Seminariją 
Baltimorės, taisėsi prie pasku
tinio pašventinimo, kunigystės, 
tai-gi po praslinkimui trejatos 
mėnesių, pasiliko įšvęstas į 
kunigus, 23 di. gruodžio, 1893 
m. Jo Eminencijos, kardinolo 
Gibbonso ir pasiųstas į parąpi- 
ją Šv. Jono Krikštytojaus, lie
tuvių Baltimore, Md. užimti 
vietą J. M. Kun. S. Pautie- 
niaus, kuris kraustėsi į Maha- 
noy City, Pa. užimti parapiją, 
Šv. Juozupo, lietuvių. Atė
jęs į viršminėtą parapiją, at
laikė pirmas šventas mišias. 
Laike Mišių gerb. a. a. Juozu- 
pas Žebrys gražų pamokslą 
pasakė tam laikui pritaikintą, 
o po Šv. Mišių primicijantas 
davė palaiminimą. Gerb. kun. 
J. Lietuvninkas, užėmęs pa
rapiją, nerado pyragų, bet 
skurdą, nes parapija buvo 
kritiškam padėjime, negalinti 
galas su galu sudurti. Skolos 
rado $6.000 bankui, be pasko
lintų nuo žmonių pinigų. Ta
me laikeį Komitetas parapijos 
reikalus vedė, bet nepasekmin- 
gai; nes pirmą metą gerb. 
kun. J|.'- klebonaujant, komite
tas negalėjo už pusę metų pa
lukų bankai užmokėti už virš
minėtą paskolą; tąj-gi kun. 
Lietuvninkas-, nors nevaldė pa
rapijos turtais,' bet linkėdamas 
gero parapijai, paskolino $195 
nuo a. a. kun. Juozupo Skren- 
tno, pagelbininko, parapijos 
Šv. Stanislovo Kostkos, lenkų 
ir užmpkėjo už pusę metų nuo
šimtį bankai. Susirinkimai 
parapijos buvo laikomi kas mė- 
nesis, bet nieko gero dėl‘para
pijos nenutardavo, tiktai dau
giausia riedavosi terpu savęs; 
tai-gi kun. J. Lietuvninkas ma
tydamas, kad nieko gero iš to 
nebus, pats paėmė į savo ran
kas valdybą parapijos, pagal 
tiesas šios Arkidijecezijos.

Buvo jam sunku vesti reika
lus parapijos, dėlto, kad in- 
eigos labai mažos būdavo; 
tai-gi darydavo piknikus ir fė- 
rus dėl apdengimo išlaidų pa
rapijos.

Pats ėjo kolektuoti ar snigo 
ar lijo pas biznierius ir net bra- 
vorininkus.

Laikui bėgant, reikalai pa
rapijos praėjo geryn eiti, nes 
parapijonai pradėjo pasidėti 
pinigus parapijos fondan su 
mažu nuošimčiu nekurie, o ki
ti be jokio nuošimčio, tai-gi 
parapija pradėjo'kilti kas kar
tas augštyn, o kun. J. Lietuv
ninkas trumpame laike galėjo 
atiduoti $6000 bankai iy taip-gi 
už namą parapijos, kuris kai
navo $1675, taigi išviso atmo
kėta $8.175 skolos. Prabėgus 
tūlam laikui, kun. J. Lietuv
ninkas su pritarimu parapijo- 
nų, nupirko bažnyčią nuo

kuri kainavo $25.000. 22 d. lie
pos 1904 m. užėmė ją, 5 d. va
sario 1905 m. Nepoilgam nu
pirko namą šalę bažnyčios dėl 
klebonijos už $7.100.00, o pas
kiaus nupirko tris namus gale 
bažnyčios dėl pastatymo moks.- 
lainės, už kuriuos užmokėjo 
$8.600. Gerb. kun. J. Lietuv
ninkui pragyvenus 12 metų ant 
N. Paca St. Jo Eminencija, kar
dinolas J. Gibbons ant kun. J. 
Lietuvninko ir parapijonų su
tikimo, šv. Jono Krikštytojaus 
bažnyčią, lietuvių atidavė į 
rankas Tėvų Pallotinų, itali- 
jonų, o šv. Alphonso vokiečių 
bažnyčią dėl lietuvių primo
kant $10.000.00 už ją redempto- 
ristams. Kun. J. Lietuvninkui 
užsakius, žmonės viršminėtą 
sumą ūmai sunešė, tai nerei
kėjo nei vieno cento iš bankos 
skolinti; užtai garbė tiems 
parapijonams ir parapijon- 
koms, kurie šitame svarbiam 
reikale pagelbėjo. Visas tur
tas, visa nuosavybė parapijos: 
bažnyčia, mokslainę ir kleboni
ja yra verta apie $800.000.00, 
dabartiniam laike. Ant bažny
čios, klebonijos ir mokslainės 
jokių morgičių nėra, tiktai y- 
ra žmonėms kalta, kurie turi 
pinigus pasidėję ant bažnyčios; 
tai-gi Viskas yra rankose tų 
žmonių. Gerb. kun. Lietuvnin
kas atėjęs į naują parapiją rū
pinosi, kad Dievo namas bū
tų grynas, tyras ir šviesus; 
taigi davė teplioriams išmale- 
voti vidų bažnyčios ir į viršū 
nes langų sudėti, šviesius tik- 
lus, taip, kad bažnyčios vidu
rys yra gražus ir šviesus. Da 
nori sudėti naujus liktorius e- 
lektrinius, kad būtų geriau 
bažnyčia apšviesta. Be to var
gonai, yra didžiausi Baltimorė- 
je. Turi 50 balsų, o dūdų 3000. 
Dabar yra baigiami taisyti 
gerb. Antano Radzevičiaus iš 
Newark, N. J.' Laike jo klebo
navimo., 11 dr-jų susitverė: Šv. 
Izidoriaus Autojo, kuri jau nu
stojo gyvavus, šv. Jurgio, Ter- 
cijonų, Vytauto, šv. Aloyziaus, 
vaikinų, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios, mergi
nų, Vyčių, Moterų Sąjungos, 
Darbininkų ir Blaivininkų. Ji
sai prisidėjo prie jų organiza
vimo, 
darbu, 
tvėrė, 
kaus, 
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios.

Tai-gi jam parapiją beval- 
dant per visą tą laiką, parapi
ja pakilo dvasiškai ir medegiš- 
kai. Jis mylėjo ramų gyveni
mą, nesikišo viešai į politiškus 
ir tautiškus reikalus, bet jis 
rėmė visados tautiškus reika
lus, peš nesigailėjo žymesnių 
aukų sudėti ant tėvynės auku
ro ir sušelpimo įstaigii lietu
viškų čionai ir Lietuvoje.
/o širdis visados degė ir de

ga meile Dievo1 ir Tėvynės ką 
parodo jo nuolatinis raginimas 
lietuvių Baltimorės, kad būtų 
gerais katalikais ir gerais lie
tuviais, o ypatingai jaunuome
nė, kadi mylėtų savo kalbą ir 
nesigėdytų kalbėt lietuviškai ir 
tarp savęs nevartotų kitos kal
bos, kaip tiktai lietuvišką.

Pakėlimui lietuvių dailės 
gerb. l<UTb jubiliatas partraukė 
p. J. Čižauską vieną iš žymiau
sių Amerikos lietuvių tarpe 
chorvedį ir vargonininką į 
Baltimorę ir nuo to laiko Bal- 
timorė žengime muzikajiškų 
pramogų ir bažnytinio giedo
jimo žymiai žengia pirmyn, 
kad' ne tik Baltimoriečiai, bet 
ir kitų kaimyniški] kolionijų 
lietuviai džiaugiasi.

Matome, kad kun. 
ninkas nebe reikalo 
Lietuvninko garbingą 
dę, ir ne už dyką yra taip 
visų gerbiamas ir mylimas, jis 
tą užsitarnavo savo darbštu
mu, pasišventimu ir pilnu at
sidavimu ant tarnystės Die
vui, Bažnyčiai ir lietuvių vi
suomenei o ypač Baltimoriečių 
reikalams.

Alės jam linkime ilgiausių 
metelių ir geriausios sveika
tos, kad tąrp mūsų jisai gy
ventu ilgai-ilgai — tol. kol 
Augščiausias teiksis jo gyve
nimo dieneles laiminti ir pra-

netiktai žodžiu, bet ir 
o nekurias jis pats su- 
kaip tai: Šv. Pranciš- 

Šv. Aloyziaus ir Nekal-

Lietuv-^
nešioja 
pavar-

haptistų ant kampo žiemvaka- tęsti. “Ad maltos Anuos!!!” 
rino, Saratoga ir Paca gatvių,! Baltimorietis.

I
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Ant kiek mūsų organizacija 

pažengė pirmyn nuo spillio 1 
d. iki gruodžio 21 d. 1918.

1 kp. So. Boston, M a"-, snū
duriuoja ir per tų laikų prisira
šė 1 nare — P. Kavoliuniutė. 
Kame priežastys? Kaipo pir
ma kuopa, turėtų užimti pir
mų vietą.

2 kp. M mitelio, Mass. smar
kiai žingsniuoja pirmyn ir ji 
savo pulkan susilaukė nuo spa
lio 1 d. 5 naujus narius.

J. Ješkelevičius,
V. Pigaga,
J. Treinavičius,
V. Genevičius,
J. Čiurlys.

3 kp. Nonvoodi, Mass. nedi
delė kolionija, bet gyva. Jie ir
gi nenori apsileisti didesnėms 
kolonijoms ir nuo spalio 1 d. 
susilaukė 3 naujų gabių narių: 
A. Fedo, J. Versiacko ir A. Če- 
kienūs.

4 kp. Athol, Mass. savo pul
ko nepadidino, bet tuos pačius 
stiprino, kad progai pasitai
kius padvigubinti armij’ų nar
sių darbininkų — kovotojų už 
krikščioniškos demokratijos 
principus.

5 kp. Waterbury, Conn. per 
tų laikų sau ramiai ilsėjosi ir 
tik dabar gavome žinių, kad 
smarkiai rengiasi prie naujos 
mobilizacijos lietuvių darbinin
kų.

6. kp. llartford, Conn. smar
ki kolonija, bet j LDS.gavo tik 
vienų naujų narį J. Ivanauskų.

7 kp. AVorcester, Mass. nieko 
nepraneša apie naujus pienu., 
ir apie savo veikimų. Laukia
me su nekantrumu.

8 kp. Cambridge, 
visokių perversmių 
smarkių narių auga, 
kė 2 naujų narių P 
ir P. Tu lūšį.

9 kp. New York, N. Y. atgijo. 
Raštininkas p. J. Gudiškis ra
šo, kad iki Naujų Metų subytis 
visas Brooklvno kuopas. Pa
žiūrėsime ar pasiseks. Per du 
mėnesiu suvirs t) gvardija pa
augo 3 naujais nariais. Jie y- 
ra šie: A. šarkaitė, ,T. Žilis ir 
A. Sinielaičiutė.

10 ir 11 kp. Brooklyn, N. Y. 
nieko nepraneša apie vietinių 
lietuvių darbininkų judėjimą!. 
Iš jų tikimės gauti linksmą ži
nutę su kelinta naujų 
fuojaus po švenčių.

12 kp. Brooklyn, N. Y. 
liniukas p. K. Dumblis 
kus veikėjas savo armiją nors 
palengva bet didina. Jis di
džiuojasi pralenkęs 10 ir 11 
kuopas.

13 kp. Ph i bu Jelph in, l’a. ir-gi 
nesnaudžia, l’er tą laiką rašti
ninkas p. 1’. IIndelis prisiuntė 
3 naujus narius. Jie yra šie: 
A. Sumišus, J. Ivanauskas ir P. 
Matulionis. Visi smarkūs dar
bininkai.

14 kp. Nivvark, N. J. pralen
kė naujais nariais visas kuopas 
ir užėmė pirmą garbuigų vietą. 
P. A, Kazlauskas, rast i ui ūkas 
kp. atsidavęs LDS. prisiuntė 28 
naujus narius. Jis yra ir orga
nizatorius N. A’, ir N. J. aps
kričio.

Nauji nariai yra šie:
A. Jokūbaitis,
J. Raukus,
K. Jurkus.
P. Radzevičius,
.Y. Šarka, 
K. Šarkienė.

‘ M. Demskis, 
A. Zėkas.
J. Kaznkaitis,
J. Agentas.
P. Vilkiukas,

• I. Pnlvinskas, 
At. Kutkus, 
P. Nemanius,

Mass. po 
turėdama 

Susilau- 
'. Vaišgirdų

L. D. S
Reikalai

Ą. Paulaitis,
V. Antulis,
P. Kindorevičius,
A. Paulius,
P. Oganskis,
P. Gronskis,
A. Biskis,
I. Strelkauskas,
A. Zamoris,
J. Balnis,
P. Daugėla,
P. Torvid a,

mlanlan&lanlanlarill
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R. Šarapas,
A. Barkauskas.

15 kp. Ilarrison, N. J. snudu- 
riuoja. Senieji laikosi, bet nau
jų nėra. Laukiame pranešant 
kame priežastys.

16 kp. Elizabeth, N. J. ir-gi 
ant vietos. Subruskite, kad iki 
Naujų Metų pralenktumėte a- 
pielinkės kuopas.

17 kp. Bavonne, N. J. žuvo.

Paskendo bangose kapitalistų 
ir darbininkiško judėjimo nei 
su žiburiu nerasi. N. Y. ir New 
Jersev organizatoriai turėtų 
pasirūpinti atgaivinti LDS 17

18 kp. Paterson, N. ,T. juda. 
Centras pasigenda Patersonc 
su naujais nariais.

19 kp. Cliester, Pa. Rast. p. 
J. Kodis prisiuntė nors vienų 
naujų narį P. Alilešj.

20 kp. Chicago, III. auga ne
smarkiausia, bet senieji stiprūs 
kaip ąžuolai. LDS. Centro vi
cepirmininkas p. M. Mažeika 
ir-gi tos kuopos narys.

21 kp. Forest City, Pa. nieko 
nepraneša. Centras su nekant
rumu Jaukia žinių.

22 kp. Brighton, Mass. labai 
kaimyniška kolonija Bostonui. 
Turbūt susitarusios po vienų 
naujų narį prisiuntė ir sako bū
kite patenkinti, nes dabartiniu

ITĖ

laiku esame užimti rinkime au
kų Lietuvos reikalams. Men
kas pasiteisinimas. Nauja na
re yra A. Pautienė.

23 kp. Rockford, 111. nieko 
nepraneša. Nejaugi darbinin
kui nėra. Rašykite, kas atsi
tiko.

Signalai
Gyvybės
Reikia pažinti. Suprantanti 

ir rūpestingi žmonės visuomet 
24 kp. A\. Lynu, Mass. liko Į atkreipia atidų ant tų signalų, J 

kurie gyvybei grasina pavoju.

Štai pavyzdžių, kuomet tau skauda galvą, sunkumas pil
ve, prarandi apetitų, nusilpnintas visas organizmas, kaip aš 
matau tave dabar, kuomet tavo baltus, apvilktas liežuvis ir 
kiaurus kvapas iš gerkles, — žinok, kad visi tie signalai nuo 
to, kad. tavo viduriai užkietėję, o nuo to, reiškia, užnuody
tas ir kraujas.

Neatidėliokite, kad prašalinus negeistinus apsireiški
mus, reikia suvalgyti šiandiena vakare 3 saldainius Partola, 
ant rytomis atsikelsi normaliu ir užmirši šios dienos neda- 
teklius.

Partola išvalys pilvų ir kraujų, sugrąžins apetitų, praša
lins galvos skausmų ir sugrąžins gerą sveikatų.

Aš tau dabar paliksiu skrynutę Partolos. Suvalgyk šian
diena 3 saldainius, o likusius laikyk kitam sykiui.

Kuomet nofėsi gauti daugiaus, tai gali gauti pilnų skry
nute už .1 dolerį.

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė., Dept 10, New York, N. Y.

(157)

negarsinga; ar tik neužpuolė 
lenkomanai kad nieko negirdė
ti. Centras pasigenda.

25 kp. Cliieago, 111. p. A. Į 
Stulginskas raštininkas ne
snaudžia ir kaip tik suranda 
bent vienų darbininkų, tai tuo- 
jaus siunčia į Centrų. Tos kuo
pos nariai pasižymi tuo, kad 
beveik visi nariai užsimoka sa
vo duokles už visus metus iš- 
anksto. Nauji nariai yra šie:

J. Petrulis,
K. Rimkus,
P. Mockus.

Naujų Metų Kampelis.

Lietuvių Darbininkų

Kalendorius
1919 m

Bus Gatavas

/

?
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□Į

| Prieš pat Naujus Metus. Užsisakyk dabar, 
f kad gautum ant 1919 m.
□n|

Kaina 25 centai f

L. D. S. nariai, kurie bus pilnai užsimokeje savo
duokles gaus Kalendorių dykai

narių

siuar-

Atspauzdinta ant plonos po- darais auksuotais ir raudonais

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Gaunamos “Darbininke

kraštais.
Parsiduoda

pieros ir apdaryta gražiais 
minkštais drobės ir skūros ap-

♦ $3.50.
t

Įsigyk maldaknygę, 1 
rioje būtų visos reikalim 
giausios maldos ir giesmės i 
ir kad būtų paranki nešio
tis kišenėje.

Toki maldaknygė yra

Pulkim ant kelių”

Skaityk “Darbininką” — žinosi kas dedasi tėvynėje 
visame pasaulyje . Žinok, kad “Darbininkas” eina 

3 sykius į savaitę ir metams kainuoja $3.00, vienas nu
meris 3 centai. Apdovanok savo draugą arba pažysta
mą laikraščiu “Darbininku”.

Buk platintoju laikraščio “Darbininko”.

mį
Adresuok

i

t

’■>

i

i

*

k

ęs

c

z

r

J
X

tnuo $1.50 iki

♦
♦
♦ 
♦ 
I

“Darbininkas”

✓

<

t

t
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26 kp. Rumford, Me. gyva, 
bet negarsinga. Laukiame pa
sitaisymo.

27 kp. Kingston, Pa. visiškai 
užmiršo, kad centras Bostone. 
Centras negauna jokių žinių a- 
pie tenykščių darbininkų gyve
nimų.

28 kp. New Haven, Conn. 
Raštininkas p. A. Zavorskis 
prisiuntė nors vienų naujų na
rį, Jonų Ūsorių.

29 kp. Chicago, III. Joje ran
dasi smarkių veikėjų ir beveik 
kas menuo narių skaitlius di
dinasi, nors reikėtų daugiaus. 
Raštininkas p. J. Fabijauskas 
per tą laikų risiuntė šiuos nau
jus narius:

B. J. Jakaitį, 
A71. Rusilų ir 
J. Mikšį.

30 kp. Baltimore, Md. rast, 
p-lė A. Bajoriutė buvusi A. 
L. R. K. MioterųSų-gos Centro 
pirmininkė, tai tikra darbinin
ke .ir kas menuo prisiunčia po 
kelintą naujų narių. Ji prane
ša Centro raštininkui po sekre
tu, kad Baltimore, Md. 30 kp. 
pa'irvžo iki 4-tain LDS. Sei- 
: ,’ii pralenkti visas kuopas. 
Ar pasiduosite?

V. Baltrajūnas,
A. Alostvilienė, 
Kun. K. Lapinskas, 
AL šeškiutė,
O. Valterinte,
O. Kaminskaitė, 
J. Petkus, 
T. Žukauskas.

31 kp. \Vilkes-Barre, Pa.,
32 k p. Pitlston, Pa.,
33 kp. Įlydė Park, Mass.
34 kp. Seranton, Pa.,
35 kp. E. Arlington, A7t.
36 kp. New Britam, Conn.,
37 kp. Leiviston, Me.,
38 kp. Chicago, III.
39
42
44
45

'•J

kp. Bridgeport, Conn., 
kp. Ansonia, Conn., 
kp. Poųuonoek, Conn., 
kp. Duryea. l’a.,

46 kp. Eynon, Pa.,
47 kp. Pitt.'burg, Pa.,
49 1<į>. Cicero. III. ir
50 kp. Collinsvile, UI. visai 

užmiršo savo priedermę ir per 
tą laiką neprirašė nei vieno 
naujo nario. Mes nenorėtume 
tikėti, kad ten nėra darbinin
kų. Ar tik nebus apsileidimas. 
Laukiame į iii-i aiškinimo.

i
51 kp. Clevelaml. Ohio auga. į 

P. A. Kulbickas būdamas kp. į 
raštimnku prie kiekvienos pro
gos agituoja už LDS. ir rūpi
nasi, kad gavus nors po vieną 
narį į mėnesį. Per tą laiką pri
sirašė šie: P. linksnis, AL Gai-

l deliute ir A. Kuzas.
52 kp. Middleboro, Mass.,
53 kp. Honiestead. Pa. ir
54 kp. So. Manchester, Conn.

F. Mikei ionis,
P. Dulkis,
K. Šupienis, 
J. Markelis,
D. Stepanauskas,
J. Alenskas ir
J. Vailionis.

56 kp. ITudson, Mass. Maža 
kolonija, bet veikli. Pirmuti
niu budintoju lietuvių katali
kų buvo p. Taparauskas.' Jis 
taip-pat surengė prakalbas su
organizavimui LDS. kp. ir da
bar atsirado daugiaus veiklių 
narių, kurie pradėtų darbų stu
mia pirmyn.

Kas mėnuo prisiunčia bent 
po vieną naujų ųarį. Per tų 
laikų prisirašė šie:

B. Bakšauskas ir 
J. Tamošiūnas. '

57 kp. Chicago, III.,

58 kp. Melrose Park, III.,

59 kp. Chicago Heights, I1L,

60 kp. Chicago, III.,

62 kp. Slieboygan, Wis.,

' 63 kp. Ručine, Wis. ir

64 kp. Akron, Ohio
nieko neveikia arba veikia ir 
nepraneša.

65 kp. Nashua, N. H. LDS. 
labui dauginsiu darbuojasi kp. 
raštininkė p-lė O. Z. Bugailai- 
tė. Si kuopa nors nesmarkiau
sia bet anga. Per tų laikų pri
sirašė A. Sabaliauskas.

66 kp. Youngstorvn, Ohio,

67 kp. Albany, N. Y, ir
68 kp! Naugatuck, Conn.

lig būtų susitarusios, naujų 
narių nesiunčia į Centrą. Pra
neškite, ką darote ?

69 kp. Dayton, Ohio. Maža 
kuopelė, bet veikli ir kas-kart 
vis dauginasi. Prisirašė šie:

J. šoškevičia ir
K. Kelerius.

70 kp. Lavrence, Mass. ren
giasi prie milžiniškos mobiliza
cijos.

71 kp. Rochester, N. Y. ne
snaudžia. Raštininkė p-lū K. 
Šulčiute sako, kad pas juos 
kiekvieno nario užduotis atsi
vesti bent po vienų naują narį. 
Tai]> turėtų daryti visų kuopų 
nariai iki nesutrauks visų lietu-

| via katalikų darbininkų.
V. Danielius, 
.J. Sakelis, 
A. J. Stukas.

72 kp. Detroil, Mielu Nema
ža kolonija ir labai puiki dir
va darbininkams. LDS. kuopa 
angas ir kas mėnuo 72 kp. šei
mynėlė dauginasi. Laimingai 
augti ir bujoti.

J. Jankūnas,
V. Adomaitis, 
I1'. Pirminienė, 
J. Straukas.

i
• pasigendame su naujais darbi-
I įlinkais.
! 55 kp. Diillois. Pa. šuoliais
žingsniuoja. Mgža kolonija,

' bet smarki ir imhibiii kas gali 
lynintR. iį'oji Limpa didžinoja-

i.-i turė,lama tikrą darbininkų 
j Įu ieie|įą ym b. kleboną kun. M. 
I Urboną. Nauji nariai yra šie:

.1. B. Mikelionis.
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Naujos L. D. S. kuopos 
yra šios:

kp. Linden, N. J.
J. A. Tuslra,
M. Tamasevičius,
.1. Kalinas,
A. Riauba,
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J. Eivas, 
F. Gutauskas, 
J. Gutauskas.

74 kp. Manchester, N. H.
R. Kandrotas, 
A. Staugas,
J. Žukauskas, 
V. M. Zaremba, 
A. A. Žukauskas, 
J. Vaičiūnas, 
F. Čekųtis, 
J. Janevičius, 
A. Kikutis, 
P. Černiauckas.

75 kp. AVestville, III.
Kun. A. Deksnis, 
P. Tamošiūnas, 
A. Makučionis,
S. Kaseliauskas, 
J. Lieta.

Visiems LDS. namams nau
jiems ir seniems Centro raštinė 
linki linksmiausių švenčių Ka
lėdų ir Naujų Metų. Pradėda
mi Naujus Metus, pradėkime 
naujai, 
organizacijų išauginti 
šia iki 10.000 narių, 
bai lengva, tik reikia 
susijungus dirbti.

Pradėdami Naujus 
žiūrėkite, kad būtumėte pilnai 
užsimokėję už senuosius metus 
ir taip-pat užsimokėkite bent 
už kelintų mėnesių išanksto, 
kad nelikus suspenduotu.

Sausio mėnesyje visiems pil
nai užsimokėjusiems ir nau
jiems nariams bus išsiuntinėti 
dovanai L. D. Kalendorių 1919.

Neužsimokėjusieji LDS. na
riai dovanų L. Darbininkų Ka
lendorių 1919 m. negaus.

LDS. vyriški ženkleliai dar 
negatavi ir už tai negalime iš
siuntinėti.

LDS. nariai pasirūpinkite 
išplatinti savo kolonijoje nau
jai išleistų maldaknygę “Pul
kim ant kelių” ,ir L. D. Kalen
dorių 1919 m.

A. F. Kneižis.
LDS. Centro Sekretorius

Pasirūpinkime mūsų 
mažiau- 
Tas la- 
visiems

Metus

PRANEŠIMAS
L. D. S. Conn. Apskričio 

kuopoms.
LDS. Conn. Apskričio suva

žiavimas įvyks sausio 12, 1919, 
Ansonia, Conn.

Tad jau laikas rinkti delega
tus į suvažiavimų, taip-gi ne
pamirškite sykiu atsivežti ir 
naudingų Įnešimų organizaci
jos gerovei.

Kadangi delegatų skaičius 
yra neaprubežinotas, tai kuo
pos gali siųsti tiek, kiek kuri 
išgali. Tos kuopos, kurios nė
ra dar prisidėję prie apskričio, 
tai manau, kad šituom kartu 
neatsiliks. Kurios negalėsite 
pribūti ant suvažiavimo, galite 
pasiųsti Įnešimus apskričio val
dybai. Taip-gi katros kuopos 
yra paėmę knygutes tiiketų, tai 
malonėkite prisiųsti raštinin
kei, arba delegatai tegu atsi
veža į apskričio suvažiavimų.

LDS. Conn. Apskr. raštinin
kė

Ona čemauckaitė,
638 No. Riverside Str., 

AVaterbury, Conn.

Vietinės žinios.

nis; prie sodinimo: J. Pečiuko- 
niutė, M. Brikaitė ir Brikaitė; 
prie scenerijos — Z. Klapatus- 
kas, Jonas Vilkišius ir Juoz. 
Meškauskas.

Prie kuopos prisirašė 2 nau
ji nariai — J. Jalmokas ir J. 
Lesčinskas.

Į Kalėdinį Fondų Petras Gri
gas paaukavo $5.00.

Apkalbėjus dar kitus įvai
rius kuopos reikalus, susirin
kimas uždaryta.

J. Meškauskas, Rašt.

Domai visų idėjinių draugi
jų bei organizacijų kuopų Te
atralių Komisijų. Nedėlioj, 22 
d. gruodž. pasibaigus LDS. 
kuopos surinkimui, buvo pasi
tarimas L. D. S., Lietuvos Vy
čių ir' Moterų Sąjungos kuo
pų Teatralių Komisijų narių. 
Pasitarime paaiškėjo, kad dir
bant dailės dirvoje ir norint 
kad darbas būtų našesnis, tvar
kingesnis ir pasekmingesnis, 
tai būtinai reikia suvienodinti 
veikimų. O kad prie to pri
eiti, tat nutarta šaukti visų 
komisijų 29 d. sausio susirin
kimų kur bus apkalbami virš- 
minėti reikalai.

Tat nuoširdžiai prašomi visų 
Komisijų nariai ateiti 29 d. 
sausio (po Mišparų) bažnyti- 
nūn svetainėn, kur ir įvyks mi
nėtas pasitarimas.

Pasitarime Dalyvavęs.

SO. BOSTONAS ŠTUR
MUOJA.

Visos draugijos sujudo reng
ti prakalbas Lietuvai laisvės 
išgavimui.

Nedėlioję, gruodžio 29 d. bus 
nepaprastos prakalbos Šv. Jo
no Ev. P. Draugijos.

Kalbės garsiausi net 4 kalbė
tojai, tarp kurių yra ir oficie- 
rius Jonas J. Ramonas ir kun. 
P. Juškaitis.

Geistina, kadi į tas prakal
bas ateitų visi vietiniai ir apie- 
linkių lietuviai.

Komitetas.

Gaisras. So. Bostone gruo
džio 12 vai. iškilo gaisras U. 
S Fasting Co. dirbtuvėje. Prie
žastis nežinoma, bet spėjama, 
kad kas nors numetė degantį 
degtukų arba ei garėtą kur bu
vo sukrautos statinės su celu- 
loidn. Nuostolių padaryta ga
na daug.

Ker.
i ___________

Kalėdų Koncertas. Marijos 
Vaikelių dr-jėlė Kalėdų dienoj 
rengia nepaprastų koncertą. 
Bus šv. Petro bažnytinėj salėj. 
Pradžia 7 vai. vak. Įvairų pro
gramą išpildys narės tos dr-jė- 
lės. Bus mažųjų choras pono 
M. Karbausko vedamas. Bus 
visokių drilių, trialogų, dialo
gų, piano skambinimų ir kito
kių įvairybių. Visi išanksto 
pasiryžkite ateiti. Pradžia 7 
vai. Įžanga suaugusiems 15c. 
vaikams 10c.

Pėtnyčioje 7:30 vai. vakare 
šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
šventoji valanda,.

Šv. Petro lietuvių Bažnyčioje 
tvarka Kalėdų dienoje: Pirmos 
Mišios Šv. Bernelių 6 vai. ryte, 
Antros 8 vai.; trečios Suma 10 vai.

Kun. P. Juškaitis 
Klebonas.

LDS. 1 kp. laikė metinį su
sirinkimų gruodžio 22. Susi- 
rinkiman atėjo nemažas skait
lius narių. Susirinkimas buvo 
gyvas. j

Išrinkta nauja valdyba se-’ 
kantiems 1919 m., kurion pa
teko šie nariai: Pirmininku — 
liūnas Glineskis, Vice-Pirm. — 
Andrius Naudžiūnas, Protoko
lų Rašt. — Zig. Klapatauskas, 
Finansų Raštininku — Jonas 
Jakštas, Iždininku St. Norei
ka, Iždo globėjais — A. Muraš- 
ka ir P. Miliauskas; Knygų 
Peržiūrėtojai — J. Markelionis 
ir M. Brikaitė, Maršalka ■— 
K. Povilaitis.

Taip-gi išrinkta Teatralė ko
misija, kurion pateko: P. Mi
liauskas, A. Navikas, A. Mu- 
raška, O. Jankauskienė, K. Pet- 
raičiutė, Varžinskaitė.

Buvo reni ami darbininkai 
įvairius darbus atlikti rengia
majam .ūsu kuopos vakare. 
5 d. sausio 1919 m. Tvarkos 
prižiūrėtoju Juozas Markelio-

Tel. Jataalca 1831—IV. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS 
DR. N. A. GLEB0W.
Specialistas paslaptingų ligų. 
žmiau medicinos mokslą Berllno, 

428 Centre Street, 
Jamaica Plain, Mass.

OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 
ir nuo 7:30 iki 8:3O vai. va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
884 Main St., 

Cambridge, Mass.

Dr. J.H. Staknevičius

■ 234 Lafayette St., Kamp.
H Ofiso valandos:
H 9-11 RYTE

■ 2-4 PO PIETŲ

jK e-fl VAKARE

Paieškojimai ir
Reikalavimai.

Už smili apskelbimus 
paieškojimus Kama:

Jefferson st, I
NEWARK, N J. Į 
Telefon.. 9268

Mnrket

ii

Už vienų ■sykį............50c.
” tris sykius..........$1.00

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadvvay,
South Boston, Mass. 

ANT RENDOS namas su 5 
kambariais, gas’as, maudyklė 
ir nemažas sklypas žemės dėl 
daržo.

Netoli sodo —12.00 į mėnesį. 
Norintieji parendavoti kreip

kitės viršminėtu adresu.

REIKALINGI AGENTAI 
reinkotų pardavimui. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės 
prie:

So. Boston Raincoat Co.,
454 Broadvav,

So. Boston, Mass.

Dermafuga sulaiką plauku slinki* 
ma,, prašalina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maista.

Dermafuga padarys kad Jusū plau
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos išnyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiųskite 10 c. stampomis persiun 
timo lėšų, gausi išbandymui dežiutą 
Dermafuros ir brošiūra.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

ARGIL SFEC1ALTIES CO.

K BOX 37. PHILADELFHIA. PA. *

Vice pirm. — P. Giedraičiute,
103 Sixth St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševiėiutė, 
377a Broadvray,

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė. 

Maršalka — O. MizgirdienS. , 
Board direktoriai: — M. Žilina 

kienė, P. VenienS, V. Songailie 
nė, A. KasinskaitS ir A. Čiiuvie 
nė. r
Susirinkimai laikomi kar 

antrų utarininka kiekvieno nie 
nėšio. 7:30 vai. vakare Sv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Pianų derintojas.
Vienatinis Lietuvis Bostono 

apielinkėje.
Suderinu (strainu) ir sutai

sau visokius pianus. Expertas 
“player” pianų taisytojas. Va
žiuoju visur, kur kas reikalau
ja. Norintiems pirkti pianų 
suteikiu patarimų dykai. Rei
kale kreipkitės:

Br. Simonavičius,
37 Portland Str., 

Cambridge, Mass.

PARSIDUODA DIDELIS 
PULRUIMIS.

Deska shonkeisis ir <1nug visokių for- 
ničiŲ. Parsiduoda visai pigiai.

Savininkas nusipirko didelĮ plotą že
mės ir statosi GARAGE, jam reikia pi
nigų. Kuris atsikreips ir duos tinkamą 
pasiulijimą, paims tų gerai išdirbtų biz
ni-

Kreipkitės tuojnus šiuo adresu:
A. J. Kupstis,

343 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston, 481—M.

Paieškau Veronikos Jurgaičiutės pa
eina iš Kauno gub., Eržvilko parap.. 
Ziukniėių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
nrba kas žinote apie Jų praneškite šiuo 
adresu:

PETRAS JURGAITIS,
41 Alder St.f IVaterbury, Conn.

Paieškau Felikso Milašnuskio; plr- 
miaus gyveno Cambridge’Juj, o dabar 
Lawrence, Mass. Jis pats ar kas ki
tas malonėkite pranešti jo gyvenimo 
vietų.
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Mano adresas: 
UOKAS GELEŽINIS,

D St., So. Boston, Mass.

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND’SUS.

Mokėsime cash už Laisvės bond’sus 
sulig turgnus kainų. Siųsk registruo
tame laiške arba ateik ypatiškal nuo 
7 iki 9 vai. vakare.

1113 Fayette St., Room 2, 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Temyk!
Didžiausias išstatymas Kalė

doms visokių pirkinių.
Mes būsime dėkingi visiems 

lietuviams, kurie pirks mūsų 
krautuvėje ice-cream’ą — taip
gi saldainių su puikiais baksė
tais—cigarų ir cigaretų. Taip
gi didžiausiame pasirinkime 
fruktų (vaisių).

Paduokite mums užsakymą 
ateidami patįs arba telefonu — 
So. Boston 72149.

CENTRAL SPA,
481 Brdadway,

So. Boston, Mass.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.

DISTRIBUTOR WILBERT 00. 
P. 0. Box772, Waterbury, Conn.

Ispaniška Influenza

“Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi 
katarą.” čia pasiūlome gyduoles su ku
riomis visi sergantieji gali stoti prieš. 
Jeigu jus norite prašalinti katarą su 
visais jo prildiais apsireiškimais iš sa
vo sistemos Į labai trumpą laiką jus 
galite tą padaryti su musų Automatiš
ku Įkvėpuotojo. Gydo nuo Ispaniškos 
Influenzos, Kataro, Dusulio, Karštli
gės, Kosulio, šalčio ir Kurtumo. Gydo 
ir užlaiko sveiką. Išliko per visą gy
venimą. Pasiųsime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.00.

Mažiausia dvi kvorti nuodų medegos 
išbėgs iš galvos j pilvą j dvidešimts-ke- 
turias valandas turint didelį katarą ir 
priežastimi daugiausia nuo pilvo ne
tvarkos. Vienas budus išgydyti tą, tai 
sustabdyti bėgimą. Nekęsk kitos die
nos nuo kataro. Toji liga pavojinga 

J Ir laimi tankiai užsibaigia džiova. 
I Užsisnkvk tų gyduolių šiandiena.
i IIEIIB REMEDY CO.,
503 Trust Bldg., Gnlveston, Tesąs.

Bell Phone Dicklnson 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*}

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

Nedėliotais iki 4 vo pičtu.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Lr turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet ir gausi vienų di
delį artistiškai padarytų pa
veikslų visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: 

J. J. DRIZA,
500 S. 2nd St., Priladelphia, Pa.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

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

PRIE DORCHE8TER ST.)

NedBHomlu 
gido 10 vai, ryta
Iki 4vai. vakare.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuojame.

Draugios Temykite!

Metams

Draugijų; vėliavos tautiškos; į-Vėliavos ir karūnos 
vairūs ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairiu organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viskų, 
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 savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagaf reikalavimą.

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

Kalėdų dovana
Laikraštis

“Darbininkas”

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. žioba,

4 Levant St., Dorehftster, Mase
Telphone: Dorcester 6973—W 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Wlnfleld St, So. Boston, Man.

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckla.
277 Silver St., So. Boston, Mass.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaitė
210 Silver Str., So. Boston. 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas.
230 Flftb St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas 
16 Winfleld St., So. Boston, Mase 

MARŠALKA — Jonas Urboną.,,
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kai 
trečių nedėldienį kiekvieno mfine 
šio 3:30 Vai. po pietų Bažnytinė
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
kantis susirinkimas bus gruodžio 15.

D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavlftnt

122 Roven St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Pranas TulelklB,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčina.

147 W. G-th St., So. Boston, Mass 
FINANSŲ RAST. — St. Noreika,

105 Silver st., S. Boston. Mass 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,

244 D Str., So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Justinas TulelklB, 

130 Bowen St., So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boa 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mase 
Malonėkite visi ateiti ir daugiam 
naujų narių su savim atsivesti.

LIETUVOS DUKTERŲ DB-JOt 
PO GLOBA MOTINOS tVA 

VALDYBOS ADRESAI
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmengkienė, 
359 Fourth St.

Tel. So. Boeton 270

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

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. BoBton.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynot Gvdo visokias ilgas
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS 2-RAS 
KALĖDINIS

BALIUS!
Bus KALĖDŲ Vakarė, 

25 d. Gruodžio-December, 1918 
Prasidės 4 vai. po pietų.

Rengia
Lietuvių Balso Draugystė,

LIETUVIŲ SALĖJE, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Kviečia visus atsilankyti 

Baliaus Komitetas. 
PASABA: Viršminėtos drau

gijos metinis susirinkimas bus 
2 dienų sausio, 1919 m. Lietu
vių Salėj, 7:30 v. vakare. Vi
si kurie norite būti Lietuvių 
Balso Dr-jos nariais, malonė
kite ateiti ir prisirašyti. L. 
B. D. laiko susirinkimus kas 
pirmų ketvergų kožno mėne
sio. D-jos adresas: Lietuvių 
Balso Dr-ja, P. O. Box 22, So. 
Boston, Mass.

IOE3OZ

llTHUANlAN RC AllIANCEof AmERI
TURTAS VIRŠ $125,000.00

8

Apsidraudasiems nariams išmoka:
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS-.
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulygo metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą? ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

P. MULEVIČIUS
458 GRANO ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

JHMMMMCeMNHMHNM••••©•• ®®®©©©®©®©©©©©©©©©®®©e©©©©®©©©©©®©©©©®©®©®®©i 
AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Až labai sirgau per 3 metus, uuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirinimas pilvelio, nusiabnėjlmns kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Snlutarns vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mnno pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas lSslvnlė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas iš
nyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių Išgerdavau kas savai
tė po buteli Snlutarns, Biterin, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau 
tok| skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras myllstų geradėjui Ir lin
kiu visiems savo draugams ir pažjstamlems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoširdžiai kreipties prie Snlutarasr

SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Ohicago, III.
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SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
su visokiomis chroniškomis, nervų arba ko mplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 

patarnavimo

SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas Pasisekimas

gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligoniams.

elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma-

v Ar Tamsta kenti
silpnumo užpakalčs (nugaros), Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp- 
Nerangumo, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš- 

Pilvo skausmo, 
Šios it daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad

DR. KENEALY, Specialistas

silnumu nervų,
numo plaučių,
kaus matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo j gerklę, 
skausmo gerklės, apvilkto liežuvio.
Tamsta trotiji savo sveikatų ir pajėgas.
OFISO VALANDOS:— Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis nuo 10 

vai. ryto iki 2 vai. po pietų
Antros durvs nuo Gayety Theatre

673 V7ASHINGTON ST., netoli Boylston st., Boston, Mass.
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