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Todėl kurie norėtumėte pirkti na-
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Vidurinių valstijų didžiųjų 
malūnų savininkai sako, jog

Armėnų atstovai Paryžiuje 
užprotestavo prieš talkininkus 
už neįleidimų jų taikos konfe
rencijom

•Entere<y as second-class matter September 22, 1915 at the post office at Boston, Mass,, under the Act of March 3, 1879.”

Anglija pasiryžo palaikyti 
armijos iš 1.000.000 kareivių 
iki taika įvyks.

Japonijos taikos delegacija 
Paryžiuje rūpinasi, kad Chini
jos Shantungo provincija su 
30.006 000 gyventojų kliūtų Ja
ponijai.

TARIASI APIE TAIKĄ.

Vokietijos ministeriai pradė
jo tartis apie taikos reikalus.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
AMERIKOS KARIUO-

išskiriant 
vartojami 
arba ki-

Tų 
sa-

Sulvg iš Vokietijos ateinan
čių žinių Vokietijos taikos de
legacijai pirmininkaus Scliei- 
demann.

Rumunijoj prasidėjo ūkinin
kų maištai. Sukilimai apsireiš
kė kartu įvairiose apygardose. 
Ir aišku, jog maištas yra or
ganizuotas.
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Anglijos bankininkų susirin
kime Londone paskelbta, jog 
Anglijai karė atsėjo $40.000.- 
000.000. O Vokietijai karė at
sėjo $38.000.000.000.

kančioj vietoj, tai kogreičlansiitl už
eikite pašinus pasiimti musų kntalo- 
cą dykai su daugybe adresu visojritj 
Farmų, Namų, Lotą, Biznių, kurte 
tur būt greitai parduoti iš jvalrių prle- 
žasfli). ■ v

Priėmė Wilsono pieną.

KIEK MAKARONŲ 
SUVALGĖ.

Aprobuota, jog Italijos 
mija laike karės suvalgė ma
karonų 39.999.999.980 svarų. Il
gio tie makaronai būtų 19.999.- 
999.000 mylių.

Europoj.

Anglijos naujai išrinktas par
lamentas susirinks vas. 11.
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M. KEYES Ą
fĮOVTR RORTON, UA8S . |

t lt or S®. Boston 000.
užimtas šnnk kitų.

valdyt
kitos valstybės ture 

koloijo;.-* lygias progas.

tuš- Šalyje.

JAMES M. KEYES
Atsišaukite prie manęs so visokiais telsmiškals reikalais. Duo- / 
pilnas informacijas kas-link Suvienytų Valstijų įstatymų.
Per keliolika metų esu prityręs Ir turėjęs visokių reikalų su j

LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- J 
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilno! užsiti- * 
kStl. Visokius teismlškus reikalus atlieku Šioje valstijoje.

Turtu gerų prityrusių vertėjų arba perkaIbčtoJų lietuvių, rusų į 
lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite ture;, geras pasekmes ir 181aįmeti ' J 
provą. tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite, j 

850 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

JAMES
SM BROADWAY,

Tel. 80. Boeton 
Jeigu vienas

Francijos valdžia užpropona- 
duona neatpigs. Bėgyje pusant- i v<> pripažinti Finlandijos ne- 
rų metų bus dabartinė kaina.. prigulmvbę.

Norintieji pirkti Namus arba Far
mas. pigiai puikioj vietoj Ir atsakan- bizni pigiai Ir a’tsn-
čiai. tai pamatykite musų katalogų.
Mes drukuojame 15,000 knygų su ad
resais visokių Namų, Farmų, Lotų. 
Biznių, ant pardavimo arba lšmainy-

•

A'-

Du geriausi Vokietijos armi
jos batai i jonai pasiųsta į Wei- 
marų, kur bus Steigiamasis 
Seimas. Saugos, kad jokių 
trukdymų seimui nebūtų daro
ma. ' , tus.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section : 103, Act of October 3, 1917, authorized on July 12, 1918.”
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Bet kurie norite parduoti savo Real 
Estate »ri>a bĮ^nĮ pigiai ir greitai ar
ba Išmainyti ant ko kito, tai prisuoki
te mums adresą Ir pigiausiu prekę ką 
turi/e n-irdnvimo arba Išmainymo 
kogrelfti . .a ir mes patalpinsime ta I 
musą katalogą dykai ir Išdalinsime 
žmonfms, kurie ieško pirkti narni) ir 
farmą. ’

“PuHūhed and distributed under permit (No. 543) authorized by the Act 
By order oi the President, A. S. Burleson,

L.D.S. Ingaliojo Atstovus
I
AMERIKOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ ATSTO

VAI EUROPOJE.

Europos baisiajai karei pa
sibaigus ir prasidėjus Taikos 
konferencijai, viso pasaulio 
darbininkai, kurie karės sūku
riuose daugiausia už kitus luo
mus nukentėjo, pasiryžo pa
kelti savo balsų ir pastatyti 
darbininkiškus reikalavimus, 
kurie apsaugotų pasaulio tai
kų ir ramybę. Visų darbinin
kų karščiausiu noru yra taip
gi nustatyti teisingus santikius 
tarp darbo ir kapitalo. Ilgus 
šimtmečius virė kova tarp tų
dviejų luomų, tai dabar pasi
girdus gandams apie pasaulinę 
taikų, pasitaiko gera proga ir 
darbininkiško luomo žmonėms 
savo reikalus tinkamai sutvar
kyti.

Taikos konferencijoje, kur 
randasi ir demokratiškų tautų 
atstovai su Suv. Valstijų pre
zidentu IVilsonu priešakyj, 
darbininkų klausimas berods 
bus svarstomas, bet nėra jo
kio užtikrinimo, kad tas klau
simas pakrips tinkamojon pu
sėn. Kapitalo šalininkų ten ga
li atsirasti daug daugiau ir pra
vesti tokias reformas, kurios 
bus prielankios turčiams, o 
darbininkams tik mažus pa
lengvinimus suteiks.

Pasaulio darbininkų reika
lams užreikšti ir atkreipti į 
juos domų visų žmonių, Euro
poje manoma sudaryti net ke
letas darbininkų kongresų, ku
rie nustatys darbininkų veiki
mui ir kovai už gerbūvį pla
čias dirvas.

Amerikos lietuviai darbinin
kai tokiuose kohgresuose iki- 
šiol savo atstovų neturėjo. Ne
buvo pas mus tokios rimtos

i darbininkiškos pajėgos, "kuri 
būtų galėjusi kitataučiams už
imponuoti ir užimti kitų tautų 
darbininkų tarpe garbingų vie
tų.

Susiorganizavus LDS. ir prie ’ 
jos prisidėjus rinitesn’ai lietu
vių darbininkų daliai, Ameri
kos lietuviai darbininkai j pla
tesnį vieškelį išėjo. Lietuv ų 
darbininkų klausimas rinitu ta
po. Ir tarp prityrusių darbi
ninkų klausimo žinovų mūsiš
kiams nebuvo gėdos pasirodyti.

Atsižvelgus į momento svar
bų ir reikalų turėti lietuvius ■! ( 
atstovus darbininku kongre- ' 
suose Europoje Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga šiomis dieno
mis išsiuntė kablegrama inga- 
1 iojimus atstovauti Amerikos 
lietuvius krikščionis demokra
tus darbininkams šiems lietu
vių veikėjams Europoje: Juo
zui B. Šaliūnui, Adomui Vili
mui, Juozui Dobužiui ir Ka
ziui

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

— Washington.

‘DARBININKO” KAI?; .<
Tris kartus savaitė .* .. J3.0C 
Vienų sykį savaitėje . . 1.5f 
Bostono apielinkėje..........4.00
Užmbežyje metams..........t.2t
Vienas numeris

KOLONIJOS TAUTŲ LYGOS PASKELBĖ PROHIBICIJOS 
GLOBOJ. t 2

k j
f Taikos konferencija priėmė ' Veikiantys!;
prez. -Wilsono pieną užkariau- rotorius Polkj 
tų vokiečių kolonijų reikale, bė patvirtini!)

Tos kolonijos ir taip-gi už- vedimą Suv. 3 
kariautos Turkijos žemės bus 
Tautų Lygos globoje. Bus taip, 
jog kolonija arba dalis užka-

■ niautos Turkijos pašiskirs bi- 
: le karią valstybę, pyiklausan- 
jčių prie autų Lygos, už globėja. 
J Toji valstybė turės te:singai tą 
i koloniją valdyti, neišnaudoti 
i ir visos kitos valstybės turės
i t >j

turinio:
“The Lithuanian Roman 

Catholic Association of 
'Labor of America, repre- 
senting the Lithuanian 
Christian Democratic wor- 
kingmen of America here- 
by autorizes and appoints 
Joseph Šaliunas, Adam Vi
limas, Joseph Dobužis and 
Kazis Pakštas to represent 
the abovgorganization and 
all the organized working- 
men of the Lithuanian 
Christian Democratic par- 
tv of America at all the 
labor congresses and con- 
ferences held in Europe 
during the year 1919.

F. Virakas, pres. 
J. E. Karųsas, secr.

i ymas turės būti 
.y, gyventojų.

Jei !<olon n n rėš permainy- 
f giobė.’ą. i ai tą galės padary
ti. Jei 1:< Ida valstybė arba 
pati kolonija nepatenkinta glo
ba, tai galės skųsti Tautų Ly
gai. Kuomet kolonija pribręs 
iki to kad ji galės apseiti be 
globos, kad galės neprigulmin- 
gai gyventi, tai jai turės bū
ti suteikta neprigulųiybė.

Prie šios rūšies valdymo da
bar- priskftitemft-Vokietijos ko
lonijos Afrikoj, Turkijos žemės 
Palestina, Sirija, Mesopotami- 
pja ir Armėnija,

bė :
ĮVEDIMĄ.*

ts valstybinis sek- 
formaliai paskel- 
nų porhibicijos į- 
i’alstijose. Po tuo 

dokumentu pasirašyta sausio 
29 d. 11:20 vai. iš ryto. Bet 
dokumento data yra IG sausio. 
Kadangi sulyg biliaus už metų 
pa priėmimo turi jis stoti įsta- 

i tymu, tai išeina, kad girtas 
i biznis turės sustoti sausio 16, 

1920. Bet- reikia atsiminti, jog 
• sulyg karinių įstatymų girtas 
biznis turi sustoti liepos 1, 
1919. Tai reikia spėti, jog 
nuo tos dienos ir užsidarys gir
tu vės ant visados.

Bravorninkai nesnaudžia ir 
bando padaryti, kad įstatymas 
būtų atšauktas, bet jų pasek- 

I įnės išeis niekais.

Pragaras vietoj rojaus.
' _____ —-

BREŠKOVSKOS PASA
KOJIMAI.

* *

Rusijos revoliucijos bobutė. 
Breškovska nesenai atvykus A- 
merikon, šviežių ir indomių 
dalyki] papasakoja apie bolše
vikiškų valdžių. Ji yra atkak- ■ 
Ii socijalistė, bet nemažiau at
kakli anti-bolševikė.

Ji sako, kad Rusija yra “su
ardyta šalis, sugedusi, išbadė
jusi tauta ir be jokios vilties 
geresnės ateities iki bolševikai 
nebus nuversti.”

Prie bolševikų, sakė ji, Pet
rogradas baigia netekti gyven
tojų. /Prieš revoliucijų ten bu
vo 2.000.000 gyventojų, o da
bar jau nei pusės-to nėra.

Ji sako, jog vok iečiai atmu- 
šė milijonus rusiškų popieri
nių rublių ir jų nusigabenę Ru
sijon pakrikdė šalį.

. “Rusija dabar neturi kultū
ros, neturi dirbtuvių, neturi 
institutų, mokyklų, gimnazi
jų, neteko net alfabeto,” sa
kė ji. “Visokie įstatymai, tvar
ka ir apšvieta panaikinti. Mo
kytojai, atsisakiusieji p^riirą- 
šyti po bolševikiškai ‘princi
pais’ tapo išguiti iš mokyklų, 
arba užmušti. Mokyklos tuš-

čios. Daugiau kaip 4.000.000 
našlaičių Rusijoj auga, kad 
tapti galop kriminalistais.

“Kuomet bolševikai paėmė 
valdžių, tai jie atidarė duris 
visų kalėjimų ir padarė drau
gais kriminalistus, vagilius ir 
žmogžudžius. Žandarmai, ku
rie plakdavo žmones prie caro, 
gavo augštas vietas naujame 
surėdyme.

“Siūlų sunku gauti už 400 
rublių svarų, jei nesr bolševi
kas. Ir tai negali’ kitokių gau
tų kaip kontrabanda įgabentų. 
Bolševikai sumonopolizavo vis
kų — maistų, drabužius, ir na
mus — ir milijonai pirma pa
siturinčių, laimingų, darbščių 
žmonių dabar alkani ir skeder- 
liuose.”

Breškovska užginčijo, būk 
didžiuma žmonių remia bolše
vikus. Ji sako, jog Rusijos 
žmonės tapo apgauti, nes jięms 
buvo sakyta, jog bus nuvesti 
“į rojų, o atsirado pragare.”

Ji sako, jog nel:ko “nei eti
kos nei doros, neliko nieko ki
to, kaip tik neteisingumas, ne
garbė, mirtis mano nelaimingu;

PRINCAS PIRMAS VOKIE
TIJOS PREZIDENTAS.

Vokietijos socijalistai ir de
mokratai sutiko remti princo 
Maxo kandidatūrų į Vokietijos 
prezidentus.

Breškovska, bobutė Rusijos 
revoliucijos, atvyko New Yor- 
kan, kur šimtai anti-bolševi- 
kiškų rusų jų pasitiko.

Talkininkai ketina pavasa
riop pasitraukti iš Siberijos. 
Tai gyventojai labai susirūpi
nę. Sako, jog skerdynės pra
sidės ant žūt būt. Skerdynės 
nepasibaigs iki bolševikai ar
ba priešbolševikai nebus iš
skersti.

X
RUSŲ JĖGOS REVELIN.

Laivas Russ su pilnai apgin
kluotais rusų kareiviais vyks
ta Beveliji. Tie rusai buvo. 
Francijos fronte.

KURO ADMINISTRACIJOS 
DARBO BIURAS PA

LAIKOMAS.

Suv. Valstijų Kuro Adminis- 
trcijos Darbo Biuras veiks pa
kol nebus užbaigtos taikos de
rybos.

Sutarčių paskelbtąja liepos 
23 d. 1918 m. visi darbininkų 
reikalai, rišantis su anglių ka
somi pavesta pilnai jurisdikci- 

Kuro Administratoriaus. 
į Toji sutartis buvo padaryta, 
Į sutinkant Darbo Sekretoriui ir 
Amerikos inainierių unijai. Su
tartyje yra indėta išlyga, su
lyg kurios nesutikimuos taip 
darbdavių ir darbin’nkų, da^___
lykas turi būti pavestas Kuro 
Administracijai galutinai nu-

Vokietijos fieldmaršalas von 
Hindenburg rūpinasi, kad Stei
giamasis. Seimas leistų sugrįžti 
ex-kaizctįui į Vokietijų. Pre
mieras Ebert sako, jog Seimas 
turės teisędeisti ar ne sugrįžti

NE.

Johnson reika-
lauja, ką 

menė būtų atšaukta iš Rusijos. 
Sakė jis: “Aš nei minutos ne-- 
manysiu, kad Amerikos būtų < 
pareiga užlaikyti tvarkų Jugo- i 
-Slavijoj, Ceko-Slovakijoj, Al
banijoj, Čemogorijoj. Rumu
nijoj, Armėnijoj, Sirijoj, Pa
lestinoj, Lenkijoj, Finlandi- 
joj, Eseonijoj, Livonijoj, Kur
še, Lietuvoj arba Ukrainoj.” ■

GAISRAS KALĖJIME.

Leavenworth, Kan. Buvo iš
tikęs gaisras ir pridarė blėdies 
už $100.000. Ten yra laikomi 
visokie prasikaltėliai prieš mi- 
litarę disciplinų. Spėjama, jog 
buvo padegimas ir trys intarti 
kaliniai uždaryti skyrium. Iš- 
viso-kalinių yra 3570. Iš jų 
1500 sustreikavo ir neina dirb- Išdirbinėja pienus, ko laikytis 
ti. Priešinasi,^kam juos ver-1 taikos konferencijoj, 
čia dirbti kartu su nigeriais ir ------------------
guodžiasi blogu valgiu. z

WILS0N APLANKYSIĄS 
BRUSELĮ.

Prez. AVilson prieš išvažiavi
mų Amerikon dar tikisi aplan
kyti Bruselį, belgų sostinę.

PRIEŠ SUFRAGIZMĄ.
Vokietijos anti-sufragietės 

! renka parašus po peticija, ku
rių inteiks Steigiamamjam Sei
mui, kad Seimas panaikintų 
sufragizmų.

Sngrįžusieji Graikijos karei
viai ir oficieriai iš Vokietijos 
nelaisvės beturį daug bolševi
kiškos literatūros. Dabar Grai
kijos valdžia aštriai žiūri, kad 
tokios kontrabandos daugiau 
nebūtų.

RUSIJOS VEIKĖJŲ 
DEKLARACIJA.

'Žada autonomiją tautoms.

Paryžiuje Rusijos ambasa
doriai ir biznieriai išleido de- 
kleraciją. Toji .dekleracija bu
vo išdirbta Rusijos veikėjų, pa
bėgusių iš bolševikiškos Rusi
jos. Dekleracijoj nustatyti 
principai “Naujosios Rusijos.”

Be kito ko dekleracijoj skel
biama apie ‘ ‘ administraty vę 
decentralizaciją,” primenama, 
kad Rusija po revoliucijos pa
skelbė Lenkijos neprigulmybę 
ir perdirbus ryšius tarp Lenki
jos ir Rusijos ir kad tuomet bu
vo pienuojama autonomija bal
tokoms tautoms.

“Tasai darbas, bolševikišku
judėjimu pertrauktas, turi bū-; 
ti atnaujintas,” sakoma dekle
racijoj. “Naujoji Rusija pri
valo panaikinti šaknyje prie- 
moniškas priežastis nesveiko 
separatizmo (skaldymosi). Ji
privalo suvienyti valstybę, kad spręsti bet darbo nestabdyti, 
ji taptų organiška, sudarant -----------------
taip, kad valstybės, kaip čie- LAIVYNO B 0 R D A S 
los, atsakytų ypatingiems m- PALnJOSUOjA visus rek. 
teresams kiekvienos tautos m- 
einančios į šalį.”

Toliau dekleracijoj užreiš- ■ 
kiama, kad Vokietija turės ■ 
Rusijai atlyginti už karės nuo-, 
stolius.

Vienu žodžiu apie neprigul
mybę Rusijos buvusioms tau
toms dekleracijoj neužsimena
ma. Rusijos veikėjai svajoja 
išnaujo paglemžti visas buvu
sias po carų priespauda tautas.

NELAIMĖ.
Garlaivis Endurance, kuriuo 

buvo gabenama anglis iš Ang
lijos į Francijų, užėjo ant sek
lumos prie Anglijos pakrančio 
ir sutruko. Žuvo 10 žmonių, o 
du išsigelbėjo.

Tuo garlaiviu garsusis žemių 
tyrinėtojas Shackleton plaukė 
prie šiaurinio žemgalio.

. ATMETĖ PASIŪLIJIMĄ.
Lawrence, Mass. American 

Woolen kompanija pasiūlė sa
vo audėjams 48 valandų darbo 
savaitę su mokestimi už tiek 
pat laiko. Audėjai reikaluja 
sutrumpinti darbo valandas, o 
mokestį palikti senų.

REMIA DARBININKUS.
Amerikos Darbo Federacija 

paskelbė, jog kiekvienu dole
riu rems -audėjų reikalavimų į- 
vesti 8 valandų darbo dienų ir 
su ta pačia mokestimi.

STREIKAS.
New Haven, et. — Trijose 

siuvyklose sustreikavo apie 200 
siuvėjų. Sako, jog sustreika
vo, kad paremti New Yorko 
siuvėjus. r

3^

>nijos sostinėj Tokio su-

200.000 KAREIVIŲ LIKS 
FRANCIJOJ.

Francijoj Amerikos kareivių 
bus dar apie 200.000 iki bus ga
lutinai taika įvykinta. Tuo 
tarpu daugybės Amerikos ka
reivių pačiuojasi su francūzė- 
mis.

Vokietijos regulerė armija 
dabar turi apie 500.000 karei
vių. Beto yra liuosnorinė ar
mija iš 100.000 ar 300.000 ka
reivių, kurie surinkti tam kad 
atremti rytuose lenkus it bol
ševikus.

REIKALAUJA BOLŠEVI 
KIŠKOS TVARKOS.

" Argentinos sostinėje Buenos 
Ayrese'sustreikavo laivų lino- 
duotojai. Reikalauja, kad 
disciplina ir tvarka būtų nusta
toma pačių darbininkų, o ne 
bosų. Reiškia reikalauja, kad 
būtų bolševikiška tvarka.

IHHI

VIZUOTUS LAIVUS, IŠSKI
RIANT TUOS, KURIE TE
BĖRA VARTOJAMI KA

RĖS REIKALAMS.

Suv. Valstijų Laivyno Bor- 
das per savo operacijų skyrių 
praneša, kad paliuosuojami iš 
rekvizicijos 'visi amerikiečių 
privatiški laivai, 
tuos, kurie dabar 
karės departamento
tiems valdžios reikalams, 
nepalmosuojamųjų vieton 
viiiinkams leidžiama naudotis 
Laivyno Bordui prigulinčiais 
laivais, tokios pat įtalpos, kaip 
ir jų nepaliuosuotieji laivai. 
Jiems leidžiama naudotis tais 
laivais savo pačių lėšomis.

John 1L Rosseter, Operacijų 
skyriaus direktorius savo te
legramoje į įvairių miestų Lai
vyno Bordo atstovus įsakė, kad 
laivai būtų paliuosuojami tuo
jau, kaip tik jie sugrįžš iš sa
vo kelionės į Suv. Valstiji] uos-

LitiiiianisnAgency
A. J.vmkev’cz, Mang.

316 Urcacwuy,
So. Sostae, Masa.



DARBININKAS

Delegato Laiškas. L. D. S. Reikalai.
S*.

pa-
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Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką tv. Juozapo Darbininkų 
jyiga. •

“DARBININKAS”

(The Worker)

- The Lithuanian tri-weeklv
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
ciation of Labor.

SUBŠCRIPTION RATES:
Yearly................... $3.00
Boston and suburbs ..............4.00
6 months .................................1.50 būdus.
Foregn countries yearly ... .4.25

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

kur žmonės prisirišę prie tėvy
nės, kaipir prie "savo žemės 
— gyventojai nieko ltito nerei
kalauja, kaip tik susiorgani- 
zavimo, kad atlaikyti bolševi
kų įsiveržimų.

“Ant nelaimės mūsų žmo
nėms trūksta medžiagos, amu
nicijos, kariuomenės. Kad jie 
galėtų susiorganizuoti, tai y- 
ra būtinas reikalas, kad talki
ninkai įsteigtų ant Baltikos 
krašto atsispyrimo ir apsirūpi
nimo daiktais punktus. Kitką 
mes patys padarysime kas rei
kės.

“Lietuva galės patapti, jei 
to bus norėta, tvenkiniu, į ku
ri atsimuš bolševikiškos ban
gos. Bet dabar reikia pasisku
binti jai suteikti atsispyrimo 

Dabar, kada Vilnius,
mūsų šalies sostinė jau bolše
vikų rankose, tai ne savaitė
mis reikia rokuoti, bet dieno
mis, o aš drįstu pasakyti, kad 
net minutėmis.”

Toji Gabrio dekleracija laik
raštyje Le Temps tilpo sausio 
6 š. m.
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EUROPOS LAIKRAŠČIUOSE 
APIE LIETUVĄ.

Europos didžiuosiuose laik
raščiuose nuolatai būdavo ži
nių apie Lietuvos reikalus. Bu
vo rašoma apie Lietuvą Švedi
jos, Danijos, Francijos, Vo
kietijos, Šveicarijos, Italijos 
•laikraščiuose. Vokietijos laik
raščiai rašė apie Lietuvą iš sa
vo inicijatyvos, kad pakreipus 
jos klausimą sau tinkamon pu
sėn. Kitų šalių laikraščiuose 
būdavo raštų ir raštelių apie 
Lietuvos reikalus tik per pa
čių lietuvių pasidarbavimą. Bet 
niekur taip plačiai nebuvo ra
šoma apie Lietuvą, kaip Itali
jos laikraščiuose. Tai buvo 
veik išimtinai didžiai gerbiamo 
veikėjo praloto Prapuolenio 
dėka. Per pereitus (1918) 
metus Rymo laikraščiuose ta
sai užsitarnavęs veikėjas patal- 
pvdino 115 straipsnių ir straip
snelių apie Lietuvą ir Lietuvos 

. reikalus.
■ Štai kuriuose Italijos laikra- 

—Ifciuose buvo apie Lietuvą: U 
Tempo, Corriere d’Italia, 
L’Osservatore Romano, II Po- 
polo Romano, U Fronte Inter- 

. no, L’Economista d’Italia, La 
Russia Nuova. Keletas rašte
lių buvo ir Fiorencijos laikraš
tyje II Nuovo Giomale.

Tai ką vienas uolus veikėjas 
_ gali padaryti. Gerb. pralotas 

galėjo ineiti į Italijos laikraš
tiją dėlto, kad gerai įsitobu- 
lino itališkoj kalboj. Kadan
gi Lietuvos klausimas Rymo 
laikraščiuose smarkiai buvo ke
liamas, tai aišku," kad tas len- 
kams svilino akis ir jie pagata- 
vi mūsų veikėją gyvą suėsti. 
įSenkai Rymo laikraščiuose ne
gali pasirodyti dėlto, kad ne
turi žmogaus, mokančio ita
liškai parašyti.

Šveicarijoj ir Francijoj sun
kiau lietuviams. Ypač Franci- 

< joj, kur lenkai, anot kun. Do- 
bužio pranešimų, tiek įsigalė
jo, kad Francijos valdžia nuo 
jų ne liuosa. Francija savo 
pinigais padeda lenkams tver
ti legijonus, kurie yra pavo
jingi ir Lietuvai.

Bet dabar Paryžiuje susitvė
rus Lietuvių Biurui ir atvykus 
veikėjams Lietuvos klausimas 
keliamas.. Adomo Vilimo ir ki
tų veikėjų raštų telpa laikraš- 

k tyje Revue Baltiąue, kurs yra 
X latvių rankose. Sausio mėne

sio pradžioj Paryžiun pribuvo 
J. Gabrys’ ir tuoj prabilo di- 
džiausiame Francijos, organe 
Le Temps. J. Gabrys padavė 
signalą talkininkams apie pa
vojų Lietuvai nuo imperialis- 
tiškų bolševikų, kurių kariuo
menės seka pasitraukiančius iš 

, Lietuvos vokiečiui ir skelbia, 
kad “Lietuva bus dalis Rusijos 
sovietinės respublikos be jokio 
pasiklausimo jos gyventojų.” 
Toliau Gabrys nurodo, jei ne
bus greitos pagelbos Lietuvai 
nuo bolševikų, tai bus pavojus 
visai Europai. Gabrys nuro
do, jog ricnintėFs antidotas 
prieš bolševikus yra patriotiz
mas tautų, kurios buvoi Rusi
jos pavergtos arba buvo po au- 
ftro-vokiečių jungu, o dabai 
trokšta visiškos neprigulmy-

> Xv

“Lietuvoje, kaipir Estoni- 
Latvijoj, Ukrainoje,” sa- 
labrys, “šalyse, kur ran-

I

PASTABAITĖS.
Kelios savaitės atgal gerašir

dė “Lietuva” užreiškė, kad ji 
jokiu būdu nestos į “partyvę 
kovą.” Sakėsi ji, kad jei tau
tininkams ir nuostolis būtų, ji 
visvien vengs užsipuldinėjimų 
ant katalikų.

Rodos, kad toks “Lietuvos” 
pasiryžimas anuomet gimė ne 
tiek dėl jos geros-širdies, kiek 
dėlto, kad katalikų veikimui 
nebuvo kas -užmesti. Na, o kaip 
tik tautininkai' sufabrikavo ne
būtus katalikų veikėjams kal
tininkus, kur dingo “Lietu
vos” kiltas pasižadėjimas? Per 
kelias savaites ji ant katalikų 
veikėjų galvų malkas skaldė ir 
pamazgomis laistė. Tik dabar, 
kuomet net tautininkai pama
tė, kad jų visas triukšmas yra 
be pamato, kad jie užsiima 
šmeižtu, o ne kuo kitu, “Lie
tuva” pradeda atšalti.

? •
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Binghanipton, N. Y.
viai patikėjo tautininkų šmeiž
tams ir jii Tautos Fondo sky
rius nutarė sudėtus pinigus pas 
save laikyti, kol “dalykai ne
paaiškės. ’ ’ Galiu užtikrinti 
Binghamptoniečius, kad tauti
ninkai darys visa, kadi jiems 
dalykai niekad nepaaiškėtų, o 
surinktieji pinigai reikalin
giausiu laiku Lietuvos vadavi
mui neitų. Norite, tautininkų 
riksmo klausykite, tik neuž
mirškite, kad aukos dedamos 
netam, kad' skyriuose gulėtų, 
bet kad jos eitų iš centro Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lams aprūpinti.

•9 lietu-

• •

Dr. Šliupas, spirdamasis po 
nepriklausomybės deklaracija 
pasirašyti, tvirtino ir šiandie 
tebekartoja, kad nėra tinka
mesnio Amerikoj lietuvio, kaip 
jis.

Prisimena man čia vieno se
nelio žodžiai Į žmogų, kuris iš 
savęs labai didžiavosi: “Labai 
gerai, sūnau, iš savęs didžiuo
tis ir save augštinti, bet ar iš 
tavęs didžiuojasi žmotnės ir ar 
pasaulis tave augština?”•

• •
Lietuvių Armija ruskių bol- 

ševikus sud’rbo ties Košeda- 
riais. Pasidarė sau košės bol
ševikai. Palaukit kaip Lietu
vos vyrai Vilnių atsiims, tai 
bolševikams net vilnos pasi
šiauš.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ LAI
ŠKAI IS PRANCŪZU ■' - 

JOS.
[Kareivis Juozas B. Šaliūnas 

rašo kareiviui Jonui E. Karo- 
"sui.]
Paryžius, Prancūzija,

Gruodžio 9 d. 1918.
Broli Jonai:—

Išviso Prancūzijoj Tavo laiš
kus gavau du. Už žinias ačiū 
labai. Troškau, laukiau nuo 
vieno iš geriausių savo bičiuo- 
lių jo rankraščio ir sulaukiau. 
Džiaugtis galiu, kad iki šiol 
būsi sugrįžęs prie savo seno 
užsiėmimo, nes labai reikalin
gas ten esi ir buvai. Mano pa
dėjimas ikišiol nėra pavydėti
nas. Paryžiaus gyvenimas, Jo
nai, begalo smagus, linksmas, 
deja ne dėl manęs. Įvairios ži
nios apie mūsų Tėvynės likimą 
mane taip nuvargino, kad jau
čiuosi aršiau, kaip po karės 
sunkenybių...

Apie porą savaičių atgal at
vyko čia plačiai lietuvių visuo
menei žinomas kun. Adomas 
Vilimaričius. Sutikau jį pas 
p. Mastauską viešbutyje, vė
liaus buvau net du kartu pas-jį. 
Jis man pripasakojo daug da
lykų apie Lietuvos reikalus...

Mūsų dideliais prieteliais pa
sirodo Latviai ir Estai. Jų 
sumanymu yra leidžiamas ‘Bal- 
tic Revue.” Susipažinau su 
keliais veikėjais studentais, 
kurių troškimu yra sudaryti 
“Lietuvių-Latvių Respubliką.’ 
Jie iš to daro įvairius išvedžio
jimus ir pienus ateičiai. Kun. 
A. V. rašo į tą “Baltic Revue.” 
Reikia su jais eiti išvien. Mū
sų mirtini priešai — tai len
kai. Vakar jie čia turėjo de
monstraciją. Vilniaus mies
tui, kaipo lenkų antros sosti
nės. .. buvo nešta Vilniaus vė
liava su “žirgvaikiu” ir kitų 
keistenybių netrūko.

Latviai, Estai lenkus čia 
smarkiai atakuoja, užstodami 
lietuvius. Amerikos Lietuvių 
Tarybai aš patarčiau laikytis 
su latviais vienybėje ir parem
ti ią ‘ Baltic Revue” tina asi
niai ir doriniai...

Garbingai pažymėtas.
Mano gyvenime nieko tokio 

naujo nėra. Buvau manęs, kad 
grįšiu greit į U. S. A., bet da
bar viltį visai pamečiau. Gal 
žriai, kadi nuo dienos atvyki
mo iš ligonbučio į Paryžių dir
bu cenzūros darbą lietuvių, ru
sų, lenkų ir slavokų skyriuje, 
šiomis dienomis mane paskyrė 
už vertėją tų kalbų būsiančia
me Taikos Kongrese. Gal pri- 
seis čia prabūti kokius 7-8 mė
nesius. ..

Labų diemi pp. Gudams, 
“Darb.” štabui, Lietuvos Vy
čių 17 kuopai ir visiems savo 
prieteliams.

Stipriai tikiuosi, kad Lietu
va bus liuosa ir nepri'gulmin- 
ga.

Tavo Kar. Juoz. B. Šaliūnas.

II.
Paryžius, Prancūzija. 

Gruodžio 19-1918.
Broli Jonai:—

Besižvalgant.

Z

0
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Paindomavau, lenkų.lai
kraščiai sakys apie lietuvių ka
rininkų užduotą smūgį bolševi
kams. Vos suradau tą žinią, į 
kamputį užkimštą. Po jos dar 
pridėta redakcijos pastaba, kad 
tai negalimas dalykas, kad esą, 
tokio dalyko, ka:p Lietuvių Ar
mija, visai nėra, nesą jie nie
ko apie tai negirdėję!

Prisiminė man tuomet pasa
ka apie vieną kaimietį, kuris 
nuėjo į žvėryną, pamatė dram
blį. žiūrėjo, ž:urėjo į jį, galop 
nusispiovęs tarė: “Monai, ap
gavystė! Tokio sutvėrimo nė- 
**!’*»• *-i>
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Daugiau ir daugiau pasiekia 
mus žinių iš Suv. Valstijų atei
nančių laikraščių apie brolių 
lietuvių veikimą ir kovos už vi
sišką Lietuvos neprigulmybę! 
Toli gražu tos žinęlės kareivio 
sielos nelinksmina. Priežastis, 
manau, gali netik atjausti bet 
ir apčiuopti patys lietuviai lai
kraštininkai liaudies minčių 
reiškėjai. Matosi didelė stoka 
nemokėjimo bendro darbo veik
ti, pretensijos prie nuveiktų 
darbų praeityje, reikalavimas 
specijalio pripažinimo nuoel- 
nų už gerus darbus ir elgetiš
kos kolionės vieni kitų už tuš
čią kiaurą maišą, priede ant 
pirmos vietos “Aš tą ir tą pa
dariau, man garbė priguli ne 
tau, nes tu juodas, o tu raudo
nas.” “AŠ geriau tą pada
riau” ir čiupt už plunksnos, 
danu rašyti ant savo oponen
to.

Kur turime kreipti savo 
visą veikimą.

Lietuvių svarbiausiu reikalu 
yra kreipti savo mintis prie 
prekybos ir pramonės, gru
puoti kapitalus, rištis į bend
roves, studijuoti jų surėdymą 
ir sistemą. Būtinai turime 
remti Lietuvos Žemės Banką, 
Atstatymo Bendrovę ir kitas 
tam panašias įstaigas, jei to
kios yra Būkime prie visko 
prisirengę. Gausime visišką 
neprigulmybę, bus reikalinga, 
kad mūsų prekyba prigulėtų 
mums patiems lietuviams, o ne 
vokiečiams, žydams, lenkams. 
Negausime laisvės, būsie pri
skirti prie ko nors, turėsime 
kovoti be perstojimo iki nebus 
pergalė mūsų pusėje. Socija
listai stoja opozicijon prieš 
Lietuvos neprigulmybę, jų no
ru yra būti vergais. Na, tuščia 
jų! Juk ne mūsų vienų yra iš
gamos. Jei kas turėtų ką sa
kyti apie socijlaistus, tai kari
ninkai. Bet nejaugi su plikiu 
peštynių eisi, 
ant mėnulio.
negali gyventi. Tas pats ir su 
laisve. Vakarykščių vergų vai
kams laisvės žodis yra slaptas 
ir nesuprantamas. Jų riks
mas už laisvę yra biauri ironi
ja, baisus juokas iš to bran
gaus daikto laisvės. Liaudis 
neprivalo klausyti išsigimėlių,

nei jokio iš savo tarpo autori
teto, kad net ik kad visiems pa
tiktų, bet ir sriovėse to trūks
ta. Nėra to autoriteto nei pas 
Krikščionis - demokratus, nei 
Liberalus, nei Socijalistus. Už
ginti to negalima, nes tvirtina 
tą darbai pačių rinktinių žmo
nių. S. L. R. K. A. atstovas 
rezignuoja, skelbia boikotą Ta
rybai. Pamatas: kad ten Šliu
pas. Tautininkai su p. Šliupu 
priešakyj stengiasi pertikrinti, 
kad tik Jis vienas tur tiesą kal
bėti, rašytis po dekleracija 
Lietuvių išeivių tarpe!.. Ar 
reikia didesnės ironijos, išjuo
kimo ne tik 
tų reikalų, 
ja-

Liaudžiai 
kratiją, jos gerumą, reikalin
gumą, o patys vadai kaip gai
džiai pešasi, nežiūrint į jokius 
liogikos .dėsnius. Man lygūs 
visi ir tautininkai liberalai, ir 
socijalistai ir katalikai, bile tik 
jie veiktų Lietuvai pozityvį 
darbą, kuris neša Lietuvai, 
drauge visam pasauliui naudą. 
Specijalių privilegijų troškė- 
jams pasakyčiau, kad gėda jų 
reikalauti, jei kiti jų neteikia 
iš gausybės rago. S. L. R. K. A. 
atstovas rezignuodamas, paro- ]aį mūsų tarpe jiems ir jų blo- 
dė savo bailumą, nežinystę ir gOS ......................... ....

savęs, bet ir visi} 
kuriuos atstovau-

kalba apie demo-

nemokėjimą gerbti kito įsitiki
nimų. P. Šliupo garbės gei
dimas neturi pamato, jeigu 
didžiumai atrodė netinkamu į 
tąją vietą. Pavyzdžiui 
m. vokiečius pire Marne 
sumušė maršalas Joffre. 
ta savo didvyrį pagerbė, 
krikštavo. Vėliaus paliuosa- 
vo nuo tos garbingos vietos ir 
pavedė kitam generolui, iš ku
rio daugiau tikėjosi, kuriam 
daugiau užsitiki liaudiis-karei- 
viai. Tokią poziciją turi už
imti ir mūsų Dr. J. Šliupas. 
Tauta mokės visų apvertinti 
nuveiktus darbus ir pagerbs 
pagal nuopelnus? Toksai iš
rišimas savo aš, kito bailumas 
sukelia bereikalingus ginčus 
vienų prieš kitus. To rišo pel
nas — kenkimas pačiam dar
bui.

Ne vienu mastu.
“Tėvynės” Redakcija prie

kaištus daro mūsų lietuviams 
atstovams Europoje, kad jie 
reikalavo Lietuvai “kara
liaus.” Nors pasiuntiniai A- 
merikos į Šveicariją nurodė 
priežastis ir aplinkybes kurio
se' dirbti reikėjo ir su kuomi 
delei to karaliaus skaitytis tu
rėjo, “Tėvynė” toli gražu tam 
netiki ir nesąmones rašo. A- 
pie ką? Nugi apie mūsų pa
čių nesisekimus ir nesigaili 
purvų gniaužti] tiems atsto
vams. Bravo, už “sąžinišku- 
mą.”

1914 
upės 
Tau- 
jam

Ten pat.

Pripažįsta, kad finams vo
kiečiai “karalių” (Juk Vo
kietijoje kandidatų užteko tuo 
laiku) piršo prievarta. Tat 
kodėl “Tėv.” nepripažįsta, kaa 
ir Lietuvai karalius buvo pri
verstina’. Aišku, kadi sveti
mi reikalai “Tėvynei” arčiau 
širdies. Proga puikiausia bu
vo inkasti, juk jie katalikų at
stovai. tad ne lietuviai! Ir 
ne Lietuvai veikia Puiki lio- 
gika. Tėvynė Lietuva džiaug
sis savo vadais veikėjais.
Laikraštininkų reikalavimai.

Tūlame laikraštyje skaitau: 
“katalikų atstovai (ne lietu
vių) iš Šveicarijos prisiuntė sa
vo raportą Tarybai', bet apie 
politiką nieko neprisimena, 
matyt nenori, kad kiti žino
tų. .. Tą perskaitęs ilgai mą
sčiau, ieškojau tam intarimui 
pamato ir rasti negalėjau. Iš 
laikraščių numerių mane pa
siekusių pastebėjau, kad spau
doje yra talpinama viskas kas 
reikalinga ir kas nereikalinga. 
Mūsų ‘^politikai” su nieku ne
sislepia. Pirmu jų uždaviniu 
yra iy svarbiausius dalykus iš
garsinti laikraščiuose neva 
“apsvarstymui,” gi besvarsty
dami išsikolioja ir pakenkia 
visam reikalui., Klausimas kį
la ar

v •

L. D. S. KUOPŲ IR APSKRI
ČIŲ DOMAI.

Svarbus pranešimas.
Lietuvių darbininkų organi

zacija rišu savo gyvavimo lai
ku pasižymėjo gražiais darbais, 
naudingais darbinįnkų luomui 
ir visai lietuvių tautai sumany
mais. LDS. pirmoji nuosek
liai savo organe “Darbinin
ke,” o taip-gi per savo veikė
jus išgvildeno krikščionių de
mokratų principus ir siekius. 
Lietuvių darbininkų ’ reikalai, 
jų supratimas ir apibudinimas 
geriausia atsivaizdino L. D. S. 
gyvenime ir darbuose.

Prijaučiančių ir pritariančių 
naudingum L: D. S. veikimui 
lietuvių tarpe turime tūkstan
čius, tik ne visi jie ikišiol su
sispietė po lietuvių darbininkų 
krikščioniška vėliava. Dauge
lis lietuvių darbininkų nuoša
liai LDS. veikimo laikosi. Gi 
laikai dabar tokie, kad būti
nai' .visiems lietuviams darbi
ninkams reikia išvien dirbti ir 
iškovoti pasaulio gyvenime sau 
prigulinčią vietą. Lietuviai 
darbininkai privalo kuoarčiau- 
sia prie pasaulinio darbininkų 
judėjmlo prisidėti, pažinti tik
slus, kelius, kokiais dabar ei
nama prie žmogaus darbininko 
teisių išrūpinimo. Rimčiausius 
būdus pasirinkti, netikusius į 
šalį atmesti, o sykiu stoti ko
von prieš išnaudojimą ir 
skriaudas. Geriausia ir nau
dingiausia lietuviams darbinin
kams Amerikoje būtų pažinti 
Krikščionių demokratų darbi 
ninku paamtus, kokius dabar 
dedama darbininkų gyveni
mam

Tam tikslui pasiekti, arčiau 
su darbininkų reikalais susipa
žinti ir pavesti smarkią, gyvą 
ir nuoseklią agitaciją už darbi
ninkų reikalus ir LDS. kviečia
me talkon L. D. S. kuopas ir 
apskričius.

“Darbininko” redaktoriai p. 
p. Pranas Gudas ir J. E. Karo
sas ir “Darbininko” Adminis
tratorius p. A. F. Kneižis yra 
pasiryžę tuo reikalu apvažiuo
ti visas Amerikos lietuviij ko- 
lionijas ir pavesti agitaciją už 
darbininkų luomo reikalus. 

O ką jau bekalbė-, Mielai apsiima Į bendrą darbą 
stoti ir p. J. J. Romanauskas, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
vedėjas.

LDS. kuopos ir apskričiai 
privalėtų dabar tiems vyrams 
savo apielinkėse surengti kuo- 
daugiausia prakalbų. Sušauk
ti į prakalbas visus lietuvius ir 
suagituoti juos visus į LDS., 
kuri yra tikra ir vienintelė lie
tuvių darbininkų minčių reiš
kėją. Prie bendro ir naudin
go lietuvių darbininkų luomui 
darbo kviečiame visus.

Apie išlygas, kokiomis kal
bėtojai apsiimtų važiuoti į ko- 
lionijas su agitacija meldžiame 
augščiau pažymėtų veikėjų už- i 
klausti laiškais šiuo adresu: j 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Būtų gerai, kad LDS. kuo
pos ar apskričiai galėtų kalbė
tojams surengti savaitinius 
prakalbi] maršrutus. Kuopos ir 
apskričiai tuo reikalu atsiliep
kite.

Šunelis loja ir
Jis be “boso”

valios kraujo trokštan
tiems idealams vietos nebus.

Lietuvoje kovojama ant žūt
būt už Lietuvos neprigulmybę, 
ten yra laikinoji valdžia. Ji
nai ir mums turi būti autorite
tu. Jos turime klausyti. Kon- 
stitucijinis seimas įvyks vasa
rio mėn. 1919, kur bus pada
ryta pamatas mūsų neprigul- 
mingai Tėvynei' Lietuvai. Lat
viai būtinai nori, kad lietuviai 
su jais susivienytų ir susiartin
tų. Kodel-gi lietuvių išeivi
joje tam dalykui nepritarti. 
Nauda aiški. Argumentų ne
reikia nei prieš nei už. Mūsų 
mirtinais priešais liko “bracia 
polacy.” Jie nori mus išgel
bėti. Ar reikia dar didesnio 
pasityčiojimo. Mačiau sklei
džiamas čia atvirutes. Ant 
vienų anglų ant kitų lenkų kal
bose Karaliaučius Krulevcu 
pakrikštytas, tik be Klaipė
dos, tur būt nežinojo kaip už
vardinti. P -— v-1—
ti apie Suvalkiją, Vįilnių. Štai 
kur visų energija reiktų pa
kreipti ir atremti jų nedorus 
tvirtinimus, kad lenkams visa 
Lietuva priklauso.

Jonai, uniformoje esu ir tuo
mi didžiuojasi. Tas aprėda- 
las yra už visus kitus geresnis. 
Viena viltis man liko ir ta gy
venu, kad “Red, White and 
Blue” atlygins tinkamai tiems, 
kurie savo krauju ją nudažė ir 
jos garbę gynė. Jie kovėsi 
jos prieglobstyje už pasaulio 
liuosybę. Aukos, garbės ne
noriu, aš noriu laisvės ir ne
prigulmybės Tėvynei Lietuvai. 
Kraujas už auksą neatiduoda
mas. Manau, kad su mani
mi to reikalaus ir kiti' lietuviai 
karininkai.

Gal Dievas duos neužilgo 
grįžti ten, iš kur atvykau t. y. 
į U. S. A. Vėliaus-gi ten kur 
Nemunas banguoja tarp girių 
plačių... Linkiu viso labo, o 
ypač sutarties, vieno didelio 
šauksmo, kad visi lietuviai be 
skirtumo paaskytų pasauliui:

Mes esame dalimi žmonijos 
ir norime būti gyvais, — duo
kite mūsų Tėvynei Lietuvai 
laisvę.

Spaudžiu dešinę 
Tavo Kareivis

Juozas B. šaliūnas, 
Vytis.

Toliaus svarstyta apie “Dar
bininko” biznio stovį ir p. ad
ministratorius A. F. Kneižis 
kaip ir kun. P. Juškai tie biznio 
prižiūrėjimo komisijos narys 
.abudu patvirtino, kad “Darbi
ninko” biznis dabar taip gerai 
stovi kaip dar niekuomet iki 
šiolei, nestovėjo nuo savo eg
zistavimo pradžios.

Šnekant apie Paskolų naiki
nimo fondą p 
“Darbininką’ 
kų į tą fondą suplaukusių yra 
grynais pinigais1 ($1114.77 ir 
atsižadėti paskolų

Banke ant “Pi 
do” knygelės yra paeita $955.- 
52 o kiti tebėra “Dar 
kasoje.

Tai tiek yra pagars 
“Darbininką,” bet ja 
yra įplaukę ir daugiaus 
bus trumpu laiku paga 
“ Darbininke.”

Nutarta tuojaus atnaujinti 
fensyvą prieš “Darbininkė,’ 
paskolas taip kad jos iki atei 
nančio L. D. S. seimo btūų su
muštos taip, kad jų net nei var
do neliktų.

Nutarta iš “Paskolų Fondo” 
tuojaus išmokėt p. O. Meškaus- 
kaitei $1000. Penkis šimtus iš
mokėti tuojaus. o kitus biskį 

i palaukus.
Nutarta iš “Paskolų Fondo” 

grąžinti paskolą $100 p. Mor- 
kevičiui.

Nutarta varyti kiek galint 
koplačiausią agitaciją.su tikslu 
išauginimo LDS. ir išplatini
mo “Darbininko” rengiant 
maršrutus, prakalbas ir tt.

Nutarta pargrįžus] iš karei
vi jos ir laike “Laisvės Savai
tės” dirbusį prie Tautos Fondo 
p. J. E. Karosą, tuojaus kvies
ti užimti vietą “Darbininko” 
redaktoriaus tomis pačiomis 
sąlygomis ir išlygomis kaip 
kad buvo jam kareivijon išei
nant.

Nutarta taip-pat p. J. E. Ka
rosui pavesti LDS. centro pro
tokolo raštininkvstę — kuri iki 
šiol buvo niekeno neužimta.

Tuomi posėdis ir užbaigta 
10:30 valanda vakare.

F. Virak’s.

iškėjo kad per 
agarsintų au-

I

I

NORWOOD, MASS.

LDS. 3 kuopos susirinkimas 
bus vasario 10 d. Šv. Jurgio 
Lietuviij parap. salėje. Prasi
dės 7 vai. vakare. Tai bus 
nepaprastas susirinkimas, nes 
bus renkami delegatai į Naujo
sios Anglijos Apskričio suva
žiavimą. Jau prisiųsta iš cent
ro LDS. Kalendorių, kurių 
gaus kiekvienas narys dykai. 
Todėl visi LDS. nariai būtinai 
ateikite; taipo-gi ir draugus 
savo atsiveskite prisirašyti.

Darbininko Sūnus.

Jonas E. Karosas,
LDS. Sekretorius.

Dabar laikas pirkti naujai 
išleistą maldaknygę “P U L* 
KIM ANT KELIŲ.” 
Sumažink brangų pra-

Pavojus! Negauk šaltį
Ispaniška influenza, šalčiai, 

slogos ir užsidegimas plaučių 
turėtų būti gydomi iš lauko pu
sės.

______________

PROTOKOLAS L. D. S. CEN
TRO VALDYBOS POSĖ- 

t DŽIO.
27 d. sausio 1919 m. “Darbi

ninko” Redakcijos kambariuo
se įvyko L. D. S. Centro Val
dybos posėdis, kur dalyvavo 
šie LDS. centro valdybos na
riai: F. Virak’s, A. F. Knei
žis, A. Zalieckis, P. Gudas, 
kun. J. Urbonavičia ir kun P. 
Juškai tis.

Posėdis pradėta 8 vai. vak. 
Posėdį- atidarė ir vedė pirm. 
F. Virak’s.

Pirmiausia perskaityta pro
tokolas iš praeito posėdžio, ku
ris vienbalsiai priimta su pa
taisymu, kad naujai užsipre
numeravusiems “Darbininką” 
kalendorius yra duodamas už 
papigintą kainą už 15 centų, o 
ne tai] buvo už-

DU BOIS, PA.

LDS. 55 kuopa laikė metinį 
susirinkimą sausio 12 <L 1919 
m. šv. Juozapo salėje. Nariai 
beveik visi atsilankė į susirin
kimą, . išėmus keletą kuriem 
niekas nerūpi.

Apsvarsčius kuopos reikalus, 
nutarta jau pradėti mokytis 
koki veikalą. Taip-gi išrinkta 
tam tikra komisija dėl pasirū
pinimo kad išrinkt gerą teatrą.

Taipgi buvo ir rinkimas nau
jos valdybos ant ateinančių 
1919 metų. Bet likosi visi tie 
patįs valdybos nariai. Pirmi
ninkas Juozas G. Bogden, rašt. 
Krisius Vaisieta, vice-pirm. Si
monas Dibinskas, ižd. Antanas 
Kardišauskas, maršalka Juozas 
Markelionis, kasos globėjai 
Vincas Lukaševičius rr Liudvi
kas Nedzinskas.

Maždaug visi jau Dubojaus 
inteligentai susispietė prie vie
tinės 55 kuopos ir prižadėjo sy
kiu dirbt išvieno kiek katro jė
gos neš. Žinoma atsiranda ir 
tokių kuriem kvepia ir bolševi- 
kizmas, tad meta darbininkų 
organizaciją, o taikosi prie ko
kių ten bolševikiškų oYganiZa- 
cijų. Oi, gėda tokiem kata
likam, kad dar nesusipranta 
ir nenori pamest vaikiškų za- 
bovų. Beje, taip-gi laikė me- 

šv.
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Kas girdėti lietuvių kolonijose

PARTOLA
(Daktaras saldainio pavidale)

Aukotojai.

Lietuvis.

Draugijos Temykit!
Valdyba.

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

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

prašau atsiųsti dėžutę 
Pripažįstu, jog tai ge-

55 k u op.R aš t įninkąs.

užsitarnavo daugybes užtar 
nautų pagyrimų. Kasdien gau 
narna padėkos laiškų. Čia ci
tuojame vienų iš trumpiausių;

DIDELES DOVANOS “DARBININKO” SKAITYTOJAMS

Taip vadina daugelis PAR- 
TOLĄ, kuri yra geriausiu vai
stu apvalymui kraujo ir pil
vo. Ji grąžina organizmą į 
normali padėjimą.

Ispanijos parlamente eina 
dideli ginčai dėl Katalonijo.- 
reikalavimo neprigulmybės.Ja: 
siūloma autonomija, bet ji rei
kalauja visiškos neprigulmy-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - -
Mano Daktaras.

Sausio 26 d. šv. Petro ir Po
vilo dr-ja vaidino dramą 
“Draugas” ir “Žydo Karčia- 
ma.” Be tų dar buvo ir 
smulkesnių pamarginimų. Vei
kalai ne kokie ir vaidinimas 
silpnas. Gaila, kad gera dr- 
ja nepasirūpino surengti geres
nės pramogos.

vieną dolerį. Dėl 
publikos siunčiame 
už $5.00. Kožnam 
rastis PARTOLOS.

GREENFIELD, MASS.

Pasidarbavo dėl Lietuvos.
Čionai1 vietos lietuviai buvo 

surengę prakalbas sausio 12 d. 
Kalbėjo kun. A. Petraitis, At- 
holio lietuvių klebonas. Ragi
no dėti aukų į Tautos Fondą, 
iš kurio pinigai eina kovai už 
Lietuvos laisvę. Nors čia. žmo
nių nedaug tėra ir nedaug te
buvo susirinkę, bet visi dėjo 
sulyg išgalių.

Nelabai senai vienas kores
pondentas mūsų kolonijos lietu
vius labai nupeikė, pažemino. 
Šitos aukos visiems parodo, ko 
užsipelno čionykščiai lietuviai.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. metiniame susi

rinkime išrinkta valdyba 1919 
m. Pirm. J. Vaitkus, vice-pirm. 
V. Stankus, fin. rašt. P. Stau
čei aite, kas. T. Migauskas, 
maršalka J. Mitrikevičius.

Prie kuopos prisirašė naujas 
narvs Petras B i gužą.

Rašt.

WORCESTER, MASS.
• L. Vyčių 26 kp. bus mėnesi
nis susirinkimas nedėlioj, vasa
rio 2 d. 1:30val. po pietų Vy
čių Name po No. 22 AVaverly 
st. Malonėkite visi nariai at- 
silankyti, nes yra labai svar
bių dalykų. Bus kalbama apie 
teatrą, chorą ir tt.

DYKAI.
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam prisiuntusiam už 
sakymą ir pinigus kartu su 
šiuo paskelbimu.

Pinigus ir laiškus adresuoki
te i

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė. Dpt. L. 3. 

New York City.
(106)

vėją nepapūsi.”

Po lošimo da LDS.M-os kuo
pos pirm. p. Jonas Glineckas 
pasakė prakalbėlę nurodyda
mas kokią milžinišką naudą ne
ša LDS. organizacija lietuvių 
tautai.

Visas programas nusisekė 
kopuikiausia. Žmonių buvo 
pilnutė salė.

Vasario 2 d. šioje kolonijo
je prasidės K. S. Sav. Pilu. 
Blaiv. ant tos dienos rengia ko- 
puikiausias prakalbas, kame 
bus aiškinama apie blaivybę ir 
priedermę kiekvieno kataliko 
remti ir platinti katalikišką 
spaudą. Bus garsūs kalbėto
jai.

Sausio 26 d. vakare pobažny- 
tinėje salėje buvo Tautos Fon
do 35 skyriaus pramoga. Pir
miausiai mažos mergaitės at
vaidino gražų veikalėlį. To
liaus So. Bostono solistas p. J. 
Varaitis ir kitos solistės akom- 
poniuojant pianu So. Bostono 
vargonininkui p. Karbauskui, 
sudainavo keletą solių. Dainos 
publikai gana patiko. Paskui 
kalbėjo pp. J. Romanas, J. E. 
Karosas ir viet. kleb. kun. Pr. 
Juškai tis.

Su tikra pagarba
F. Timofejev.”

Mes rokuojame, kad panašūs atsiliepimai apie PARTO- 
LĄ yra užtektini tam, kad visi ją vartotų ir įsitikinti} į jos 
vertę.

Kas dar nebandė P ARTO 
LOS, tai lai neatidėlioja, jei ji: 
brangina savo sveikatą.

PARTOLA rekomenduoja
ma dėžutėse, kainuojančiose 

patogumo 
6 dėžutes 
name turi

“Pone Partosai!

.Siunčiu šįuomi vieną dolerį m 
PARTOLOS. Tai jau šešta dėžutė 
riausias vaistas iš visų, kokius tik esu išbandęs. PARTOLA 
pasirodė tikriausiu vaistu ir todėl jį patariu visiems savo pa
žįstamiems.

MONTELLO, MASS
Sausio 24 d. Montello susi

laukė naujo kleb. kun. A. Dau
gio iš Norvood, Mass. Buvęs 
gerb. kun. K. Urbanavičius ta
po iškeltas į šv. Petro parap. į 
So. Bostoną. Išleistuvės bu
vusio klebono ir priėmimas 
naujojo buvo sausio 26 parapi
jinėj svetainėj. Prisirinko žmo
nių pilna svetainė, kad nebuvo 
likę sėdynių. Pirmutiniu kal
bėtoju buvo kun. Urbanavičius, 
kuris gražiai atsisveikino su 
žmonėmis. Baigdamas kalbą 
prižadėjo tankiai aplankyti 
Montello. Už jojo triūsą ir ge
rą pasidarbavimą žmonės iš- 
reiškvė padėką dideliu rankų 
plojimu. Viena maža mergai
tė suteikė gražų bukietą gyvų 
gėlių.

Kun. A. Daugis kalbėjo ir 
sveikino savo naujus parapijo
mis. Prižadėjo daug darbuo
tis parapijos labui. Juokų jo 
kalboje netruko.

Dar buvo dainų ir įvairių de-

CHICAGO, ILL.

LDS. 29 kp. susirinkimas 
bus 9 vasario 1 vak po pietų 
išv. Jurgio parap. svet., 32 PI. 
ir Auburn Avė. Malonėsite vi
si nariai ir narės atsilankyti. 
Bus daug svarbių nutarimų.

Čionai dar turiu pažymėti, 
kad mūsų kuopa turėjo metinį 
susirinkimą ir išrinko valdybą 
sekantiems metams: Pięm. Jur
gis Žakas, 3327 S. Union 
Avė., Chicago, BĮ. Nut. rašt. 
J. Mikšis, 3309 Union avė. Fin. 
rašt. J. Pabijauskas, 3315 So. 
Morgan St. Kasierius P. Vai- 
čiukauskas ir K. pag. B. Ja
kaitis.

Valdybos nariai dažnai klau
sinėja, kada prisius kalendo
rius. Tai pranešame, jog atei
nančiame susirinkime gausite 
po kalendorių.

gramą dainų išpildė p. J. Ba- 
nis su savo gabiausiais solis-

ggBetinčs salės. Apsvarsčius 
raugystės reikalus, pirm. Au- 

^Bustas Mikelionis, inešė naują 
■užmanymą, kad girdi rodos būt 
^peprošalį, kad mes užvestame 

-naują madą, kaipo priguli ka
talikiškai draugijai. Ar-gi 
mes sako negalėtum pradėt ir 
užbaigt susirinkimą su malda, 
kaip daro kitos organizacijos. 
Tuojaus pasipylė protestai, kad 
girdi nereikia čia tų poterių, 
gana prisipoteriaunam bažny
čioj, dar čia ir ant salės užims 
poterius. Bet paleidus ant fcai- 
-8U ir sumušė tuos kurie bijosi 
poterių, pasirodė tik keli, apie 
4. Gėda tokiem katalikam kad 
sarmatinasi poterių.. 7

tai, kaip tai J. Viršulis; K. 
Siaurusaitis, p-lė O. Giliutė, P. 
Cesnavičiutė, p-lė Aušriutė. 
Viskas puikiai nusisekė. Sve
čių buvo 115. Reikia padėko
ti šios kuopos merginoms už 
taip puikią vakarienę. Ši kuo
pa turi gabių merginų, kaip tai 
p-lė Dailydžiutė, p-lė Puišiutė, 
p-lė M. Teiberiutė, p-lė Leibe- 
riutė, p-lė R. Parvažiutė. Jau
nimas pasilinksmino gražiai, 
pažaidė ir išsiskirstė apie 12 
vai. nakties.

j Rusijos ambasadoriai Pary
žiuje sustatė dekleraciją ir ne
paminėjo apie Lietuvos teises. 
“Tautininkai” žinoma sakys, 
"kad ten nedalyvavo ambasado
rius Bachmietiev, pas kurį 

, “tautininkų” taryba in ąorpo- 
re buvo atsilankius ir taip Šau- - i* v • ■ - a

Toliaus T. F. 83 skyriaus pir
mininkas J. Sprainaitis prane
ša, kad reikia išrinkti kolek
torius, kurie vaikščiotų po sta
bas ir aukas rinktų. Tai buvo 
surinktas liuosnorių būrys, ku
ris apsiėmė darbuotis. Šian
dien Patersoniečių ūpas paki
lęs. Patersoniečiai varosi, kad 
Nevarką subvtvt ir drąsiai 
šneka. Sako, kad Nevark’as 
tuoj puls. Patersoniečiai jau 
turi surinkę virš $3000 ir dar 
nemano greit sustabdyti ofen- 
svvą. Reikia pažymėti, kad 
dalyvavo Vyčių choras veda
mas varg. p. B. Nekrašo ir bu
vo dekliamacijų. Dekliamavo 
p-lės L. Staniuliutė ir M. MeT- 
ninkiutė.

T. F. 83 sk. Raštininkas ■

CLEVELAND, OHIO. 
Veikimo pienai.

19 d. sausio Šv. Jurgio para
pijos choras turėjo graži} va
karą su prakalbomis, teatru ir 
dainomis. Sulošta “O. S. S.” 
Dalyvavo geriausi artistai, 
kaip tai: J. J. Kanoverskis, J. 
Šeštokas, M. Mačiuliutė, F. Sa- 
kalauskiutė, J. Daugėla, J. Pu
žas, mokytojas J. J. Kanovers
kis. Perstatymas išėjo gan ge
rai. Dainos,’p. V. Greičiaus 
vedamos išėjo puikiai. Visas 
vakaras buvo pasekmingas. 
Žmonių buvo gan daug.

2 du vasario LDS. 51 kp. dau
gybė delegatų važiuos į Akron, 
Ohio Apskričio susirinkimą. 
Clevelandiečiai statys veikalą.

16 d. vasario Cl. L. Teatra
liškas Choras statys juokingą 
veikalą ‘Kurčias Žentas-” Goed 
rich House.

27 d. balandžio bus perstaty
tas gražiausis teatras 5-se veik
smuose drama “Iš Meilės.” 
Statys LDS. 51 kp. Acme Hali 
E. 9 st.

4 gegužio bus perstatyta 
“Eglė Žalčių Karalienė.” Sta
tys Cl. L. T. Choras.

O kovo 9 du bus iškilmingiau
sia Lietuvių Diena naudai T. 
Fondo.

Tai su šitais pienais Cleve
landiečiai galite žengti prie 
prakilnių veikimų.

Šį laikraščio numerį laikyki
te kaip kalendorių ir rengkitės 
prie progos.

k CAMBRIDGE, MASS.
■ Sausio 19 d. vakare pobažny- 
■įėje salėje buvo LDS. 8-tos 

1 -rengtą's puikus vakaras.
■ Programą ižpildė So. Bostono 

1-os kp. LDfe. nariai. Pirmiąm 
šia buvo/ suloštas trialogas 
* ‘ Gedului? šeimyna”; vaidino 
p-lės Zyfiurkliutė, M. ir Z. Žu
kauskaitės. Paskui pasakė gra- 

F žias eiles O. Stajiaičiutė ir ki- 
Los mergaitės. Toliaus buvo 
suloštas antras veikalas “Prieš

RUMFORD, ME.
26 d. sausio Lietuvių Mote

rų Sąjungos kp. turėjo prakal
bas; kalbėjo gerb. Jankauskie
nė iš So. Boston, Mass. Prie 
tam vaikai perstatė “Birutę.” 
Toliaus buvo dainos ir dekla
macijos; viskas buvo gražiai.

Tik tūla bedievė, kuri yra 
atsibaladojusi iš AVaterbury, 
Conn. avis vilko kailyje “pa
sižymėjo”, kad biauru ir minė
ti. Buvo labai girta. Tokioms 
tik į cicilikų eiles.

Jauna Kūmutė.

M. Jaruševičius............„$30.00
J. Stukis .......................... 25.00
M. Dėdinas.......................10.00
J. Meškinis......................10.00
J. Micutas........................ 10.00
J. Zabaliavičius............... 10.00
A. Lopšaitis..................... 10.00
A. Pečiulis................  10.00
F. Mickunas...................... 6.00

Po $5.00: J. Grigoravičius, 
J. Dagilis, J. Talakauskas, A. 
ICvederas, J. Zabalavičius, K. 
Valaitis, S. Iždavenis, F. Sa- 
lauckas, J. Andriulevičj»s, V. 
Aguonis, J. Kvaderis, J. Lu- 
kauskas, J. Parekosis, J. Bla- 
žauckas, J. Vileišis, A. Balkis, 
J. Dagilėlis, A. Krukoniutė, J. 
Gibas, J. Irmesa, A. Stepukia- 
vičrus, A. Labanauskas, J. 
Vaitkus, A. Šūkis, V. Jonaitis, 
J. Norvilas.

J. Bancevičius $3.50, M. Ja
ruševičius ir K. Ramanauskas 
po $3.00.

Po $2.00: M. Iždvinienė, K. 
Dėdinas, A. Budrevičius, B. 
Jatkevičius, P. Kuprinavičius, 
J. Laurinaitis, M. Aguonis, J. 
Povilaitis. J. Aukštuolis, A. Dė- 
dinienė, J. Pocienė, J. Vasil- 
kis ir J. Kazakevičius.

Po $1.50: A. Tamulis,V. Kon- 
drotas, Ant. Markauckienė.

Po $1.00: J. Kurkulionis, J. 
Kalamickas, M. Stelmokas, P. 
Melijauskas, J. Baneskiavičiu- 
tė, P. Mikolaitis, A. Bartusie- 
nė, O. Grigoraičiukė, J. Balu
tis, V. Stonis, J. Govienė, J.

nime ir pamokinama kaip žmogui apsisaugoti nuo visokiu ligą, 
ji Jcnjrga SVEIKATA turi rastis namuose kiekvieno leituvio. 

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašykite šiuo adresu:
S. P. TĄNIS,

1233 ĮVEST 111-th PLACE, CHICAGO, IL1

“Naudingiausia knyga lie
tuvių kalboje, tai Sveikata 
arba Tiesus ir Trumpai 
Kelias i Sveikatą.” Taip 
atsiliepė apie ją visi lai
kraščiai.

Kas užsirašys per mane 
laikrašti “DARBININKĄ” 
visiems metams ir prisius 
$j.5O, tai aplaikys labai 
naudingą knygą — papigin
ta kaina SVEIKATA ver
tės $2.00. SVEIKATA tu
ri 339 puslapius.

Jeigu kas užsirašys “Dar
bininką” iš Bostono apie
linkės ir prisius $5.50 ir-gi 
aplaikys tų didelės vertės 
knygą — SVEIKATA.

SVEIKATA turi kelis 
šimtus paveikslą apie žmo
gaus kūno sudėjimų. Ap
rašoma įvairiausi apsireiš
kimai žmogaus kūno gyve- 

To-

PATERSON, N. J.
Tautos Fondo 83 skyrius 

pradėjo smarkų ofensyvą. Sau
sio 18 d. vakare šv. Kazimiero 
svetainėje susirinko apie 50 
narių ir pradėjo svarstyti ko
kias kolonijas pirmiausia už- 
atakuoti'. Buvo manoma pir
miausiai pultis ant Netvarko, 
N. J. Bet po apsvarstymo 
nutarta užatakuoti Elizabethą, 
Bayonne, Jersev City ir galop 
net Brooklyną. Kaip tarė, 
taip ir padarė. Tuoj pasigir
do trimitų balsas, duodamas 
ženklą, kad jau netoli užpuo
limų valanda. Po trimitavi
mų pasirodė vadas ant estrados 
ir pradėjo aiškinti, kaip už
puolimą pradėti ir kokią naudą 
gali atnešti tas užpuolimas. Va
das padrąsino kareivius, kad- 
nenusimintų karėje už Lietu
vos neprigulmybę.

, Reikia pažymėti kad Pater- 
sono armijos vadas yra didžiai 
gerb. klebonas kun. J. Petrai
tis. Jis yra daug kartų pasi
žymėjęs aukų rinkime dėl Lie
tuvos. Šiuo kartu pasižymėjo 
jisai pradėdamas Laisvės Sa
vaitę. Pirmiausia paaiškino 
dabartinį Lietuvos politišką 
padėjimą. Toliaus ragino kiek
vieną aukoti. Po to užstojo 
kelių minutų tyla. Kiekvie
nas mąstė, kaip čia pradėti- au
kuoti. Tuoj pasikelia vienas 
jaunas vaikinas ir atžinksmia- 
vęs prie stalelio išsiima $50.00 
ir sako: “Štai aš aukuoju ant 
Lietuvos laisvės išgavimo.” 
Toliau sakė: “Broliai lietuviai, 
nelaukime kol kas mus ragys, 
ale patys aukuokime.” Tas 
jaunas vaikinas yra naujas Pa- 
tersono vargonininkas p. Bro- 
nis Nekrašas. Po to prasidė
jo aukos plaukti iš visų salės 
kampų. Po kiek laiko vėl vie
nas žmogus atsistoja ir sako: 
“Turbūt aš esu Patersone ba- 
gočiausias. Esame septynie
se šeimynoje ir aš esu papras
tas darbininkas, kaip ir kiti. 
Aš aukuoju nuo kiekvienos y-Pempė, J. Pugaųskas 50c 
patos po $5.00 — viso $35.00.” 
Tas geras žmogus yra A. Mer- 
ninkas. Po to prasidėjo gau
sus rankų plojimas ir vėl pra
dėjo aukos plaukti. Kai pa
sibaigė aukavimas, tai valdy
ba išdavė rokundą ir skaitė 
paeiliui kokios kolonijos jau 
puolė. Girdėjos Elrzabeth, 
Bayonne, Jersev City, Brook
lyn, N., Y., su 30.000 liet. gyv. 
Toliaus praneša, kad mūšiai šį 
vakarą pertraukti ir duoda įsa
kymą kad .rytoj vėl prasidės.

Antrą vakarą taip-gi pradė
jo klebonas kun. Petraitis, pa
sakydamas labai jautrią pra
kalbą ir išreiškė, kad šį vaka
rą turim paimti Nevarką. Ir 
prasidėjo smarkiausias bom
bardavimas. Už valandos bu
vo pranešta, kad jau nedaug 
tereikia ir bus Newarkas ap
suptas. Klebonas tai išgirdęs 
prašneka į aukuoto jus: “Jei 
jūs suaukuosit du šimtu dole
rių, tai aš pridėsiu trečią.” 
Ir prasidėjo aukavimas. Dė
jo Repnerienė $50.00, Juozas 
Treinis $50.00, po to kas $10, 
kas $5, .tai kai matai ir yra 
$200. Klebonas padeda šimti
nę ir sako: “Aš savo pasiža
dėjimą išpildžiau.”

Priminimas.
AMERIKOS PILN. BLAIV. 

SUSIV. SAVAITE.
Pagal vėliausio seimo nuta

rimą, kuopos privalo apvaik
ščioti Piln. Blaiv. savaitę pra
dedant Grabnyčių sekmadie
niu, arba vėliaus kada vasa
rio mėnesyje. Tas laikas jau 
čia pat Kiekviena kuopa tu
rėtų pasistengti Grabnyčių die
ną apvaikščioti kuoiškilmin- 
giausiai. Geistina, kad visi 
P. BĮ. S. nariai toje dienoje 
artintus prie Šv. Sakramentų. 
Per Sakramentus ir maldas 
mes greičiau išmelsime gir
tuokliams Dievo malonę išsiža
dėti svaigalų ant visados. Mes 
kovojame ne vien su materia
liu priešu, ale ir su dvasiniu. 
O šio kaip sykis be maldų ne
galime pergalėti. Sulaukę Šv. 
Grabnyčių aukuokime priim
tas šv. Komunijas už atsiverti
mą visų girtuoklių. Ypač šiais 
laikais kuomet visas pasaulis 

' eina prie Blaivybės. Pr’.vers
tinas uždraudimas bei Prohi- 
bicija vargiai padarys žmoniją 
blaivia, jei ji nenorės ir Die
vas nepadės. TodęHaike šios 
Panelės Švč. Apčystijimo šven
tės melskimės prie Dievo Moti
nos, kad Ji savo daug galingu 
užtarymu padėtų mums šioje 
kovoje su “Bachu.”
“Kovokim drąsiai, sesers broliai, 
Su tuo piktu įpratimu!
Kovokim tvirtai, noriai, uoliai — 
Su Viešpaties padėjimu.
Įveiksim jįjį, apgalėsim, — 
Prašvis mums laimės spindulys; 
Aną vergų nebeturėsim, 
Gyvatas mūs’ atsimainys.
O Motin mūsą Atpirkėjo! 
Išgirsk maloniai mus maldoj: 
Už mus prašyki Sutvėrėją, 
Kad laimintų mums šioj kovoj!”

Atlikę dvasinę savo darbo 
dalį, nepamirškime ir materia- 
lės. Lai kiekviena kuopa pa
sistengia surengti vieną arba 
keletą vakarų “Tautos Ryto” 
labui. Pil. BĮ. Susiv. iždas iš 
priežasties brangumo popieros 
ir kitų reikmenų, pratuštėjo. 
Mes patįs turime jį pripildyti. 
Dabar yra patogus laikas tam 
darbui. Todėl kas gyvas imki
mės už darbo, o nepajusime 
kaip vėl savo iždą pripildvsi- 
ma.

•t

Kiekvienos organizacijos or
ganas yra kaipo siela kūnui. 
Mums, blaivininkams, “T. R.” 
yra tąja siela. Jei sielos kūne 
nėra, kūnas be gyvybės. Ly
ginai ir su organizacija. Todėl 
tai privalome dėti paskutines 
pastangas,- kad galėtume pa
laikyti savo organą, — o ne, 
netik palaikyti', ale ir tobulin
ti jį. Jei mes dabar, laike šios 
“T. R.” savaitės nepriduosime 
savo organui daugiau materia
lių spėkų, jis negalės ne tik to
bulintis, ale ir jo gyvavimas 
bus silpnas. « Tikras esu kad 
mes to nenorime. Mes neleisi
me savo organui — sielai — 
nusilpnėti.

Laike šios Piln. Blaiv. savai
tės kviečiu visas kuopas ir pa
vienius prie darbo. Dirbkime 
visi prakilnų ir šventą darbą, 
o ateitį turėsime užtikrintą. 
Gerai žinome jog blaivūs ir 
sveiki žmonės paveldės viską. 
Mūsų protėviai ir-gi buvo lai
mingi ir patenkinti pakol buvo 
blaivūs. Su girtybe visi var
gai' atėjo į mūsų šalį: neteko
me liuosvbės, praradome tur
tus ir tt... Dabar kuomet lais
vės saulelė jau pradeda savo 
spindulėlius leisti ir ant mūsų 
Tėvynės, iš visų pajėgų dirbki
me, kad Lietuva būt Blaiva. 
O kad

Visi broliai susiprastų 
- Girtybei kelią užkastų,

Blaivybės tvora užsitvertų, 
Nuo šios dienos nebegertų! 
Lai gyvuoja Pilnoji Blaivybė!!! 
A. L. R. K. P. B. Š. Centro 

Pirmininkas
Kun. Pr. Juškaitis. 

28-1-19.

Turnes Faljs, Mass.
J. Gignis $5, A. Zelamis $2; 

J. Januškevičius, J. Jasonis, 
Z. Gignis ir J. Šimkus po $1.00; 
P. Toiauresas ir M. Pagonis po 
50c.

Viso $306.00.
Valdyba.

Pirm. Ignas Zabaliavičius, 
Vice-pirm. Juoz. Meškinis, Se
kretorius Juozas Mičiuta, Iždi
ninkas Vincas Agvonis, Antras 
Iždininkas Antanas Lopšaitis.
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DARBININKAS

DORIŲ 1919 M.?

Reporteris.

I

eZ 7 x m e
Įitarės misijos Rusijon. Sakė, -paskleisti savo pragaištingą

i

/

BRIGHTON, MA§3.

AJA.

Pakartu Gompersą. Bostono 
City Clube kalbėjo Maj. Henry 
C. Emery, narys Amerikos mi-

Nedeiioml* 
nuo 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakar*.

pa- 
ad-

padarys veidą 
BALTĄ. T?ra-

A. DABROVALSKIS, 
180 I< Dimocks Land 
Criagnetvk by Wishaw

REIKALINGAS pirmos rūšies 
barberis. Geras užmokestis, daug 
dovamj už patarnavimą (tipą) ir 
nuošimtis. Atsišaukite: 283 Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

prietaisais, su

AR JAU TURI LIETUVIŲ 
DARBININKŲ KALEN-

Paieškau savo giminaitės Mari
jonos Ditkvtės, Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Gelgaudiškiu parap., 
Pakalniškių kaimo. Ji atvyko j 
šią šalį 1910 m. ir apsistojo Brid- 
geport, Conn., o dabar tūlas laikas 
atgal girdėjau.gvvena apie Cbi- 
go. Meldžiu jos pačios arba kitų 

i pralieti šiuo adresu:
Agota Sabuky,

195 P. O. Box, Staughton, Mass.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. ' 
Ofiso Valanda*;

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

Nedėtomis iki 4

Lietuvių Prekybos Bendrove
244 W. Broadway So. Boston, Mass.-

Jie 
kas kitas praneškite šiuo

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

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

PRIE DORCHESTER St.: 

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

LIETUVIS DANTISTAS 1 
DR. M. V. CASPER ■ 

(Dr. M. V. Kasparavičius) I Į 
> 425 BR0ADWAY, ' į

South Boston, Mass. ■ > 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12:^0 ryte j ► 
” 1:30 iki 6 P. M. ; ;

• ” 6:30 iki 9 P. M. j [

®®@©®®©®®©®®©®® r

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, išsi

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

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

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

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

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

GERBIAMI LIETUVIAI! g
Atminkite, kad Gabijos choras jau galima sakyti yra 

profesijonališkai išmokytas, taigi ir šį kartą Gabija sulos © 
labai puikiai muzikališkus du veikalus. Bus didelė orchestra. g 
“Šienapjūtė” atvaizdina Lietuvos lankų sienapjūvius. Pa
matęs šį veikalą jausiesi kaip ir Lietuvoje esąs. “Adomas g 
ir Ji e va” tai mums lietuviams jau yra žinoma, kad labai 
svarbu matyti gyvenimą Rojuje ir kas buvo kaip išvarė. g

Nesi vėluokite tikietus nusipirkti, nes šiuom kartu labai g 
parankiai sutvarkyta sėdynės. Tikietų karnos $1.00, 75e. ®
ir 50c. Tikietus galima gauti “Sandaros” ofise, Jurgeliu- & 
no krautuvėje ir pas visus gabijiečius. g

Užprašo GABIJA. | 

B©®©©©®®®©©©©®®©®©©©®©®©©©©©©©©®©©©®©®®©®©®©©©®®®®®“!

dėsime dar 
dirbti vertės $1.00.

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

S. POCIUS.
24 Porter’ St., Montello, Mass.
©e©®®®®®®®®©®®®®®®®®®®©®®® 
|NORTH AMERI-I 
iCAN CLUE CO. j

Viena iš didžiausių Ir drūčiau- Į 
šių insurance kompanijų Suv. < 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- Į 
stijos departmentu. Moka po- į 
smedtinę, ligos ir nelaimės beni- į 
fltą $10 Į metus, laike ligos gauni < 
$25 | savaitę. Delei platesnių In- < 
formacijų kreipkitėš:

J. B. JUŠKEVIČIUS, ; 
454 Broadway,

So. Boston, Mass.
/ •

DR. F. MATULAITIS
Ofi*oadyno« U , dc visokia*
1-8 P. M. 7-9 P M Prlririrte Akiniu*.

419 Boylston St . Boston, Mass.

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį, ji 

TYKŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuiri rolaikt pl.nlhi .linki

ni*. pniriina pleiakana*. niežėjimą 
odo* salvo*. angina plauku* priduoda 
ma jėm. reikalinga maiata.

Dermataga c adary. kad Juafl Plan
kai bu. tanku* ivelnu* ir įkalate*. '

Oda Jtuū galvoj* bus tyra, pleia- 
kanoa iinyk. ant viaadoa ir plaukai 
neįtinka dangi.ua!

Reikliau'ant prlritnhae Jum pai- 
ta tuvi, dykai iibandymui tampate.

Priaiuakite Me. įtampom i a pcraiun 
tlmo lėiu. gauti išbandymai dežiute 

x Dermafuroa ir broiinra.

ARGIL SPECI^LTIES CO.
BQX 87. PHILADCL.PHIA. f A.

ir nuo, 7:30 iki
nedėliomkarai

1 vai. ix> pietų.
KITAS OFIS

428 Centre S
Jamaica Plam,

r. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Prieini ralando.:
3 DO piet. Nuo 7 Iki 8 vakar*Nuo 2 i

50 8111 VAY C>r. G SL 33. B33TON 
Tel 602 S. B.

Tel. Jamaica
Cambridge 1235—J 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A.'trLEB0W.

aptinaų liepų.

Vietines žinios

JAUNIMAS ORGANI
ZUOJASI. .

Lietuvių karininkų leitenan- 
~-to Jono J. Ramanausko ir ka

reivio Jono E. Karoso užmany
mu buvo sušauktas sausio 29 
dieną Šv. Petro parapijos baž
nytinėje svetainėje lietuvių 
. aunimo susirinkimas, kuriame 
jlačiai apkalbėta reikalas lie- 
. uviams karininkams ir visiems 
.ietuviams jaunuoliams susiei
ti į krūvą ir pradėti kūniškų 
pajėgų lavinimo darbą.

Tikslus ir siekius panašių or
ganizacijų išdėstė susirinku- 
iam jaunimui Įeit. J. J.'Roma- 

aauskas, kun. K. Urbanavyčius 
r kar. j. E. Karosas. Jie pa- 

briežė, kad jaunimo, lietuvių 
visuomenės, o sykiu visos Lie- 
uvos dvasia ir būdas priklau-l 
ys nuo jaunimo protiško ir fi- ■ 

niško išsilavinimo.
- Atletika, gimnastika, mušt
rai jaunimą sustiprina ne tik 
fiziškai, bet ir protiškai. Pa
žymėta ir-gi, kad Lietuvos rei
kalai, jos laisvė reikalauja A- 
mczikos lietuvių jaunimo susi- 
organizaviino ir didesnio tarp 
•avęs 'susiklausymo. Taip-gi 
paaiškėjo, kad kūno mankšti- 
■įiami yra reikalingi ir naudin
gi prie kiekvieno užsiėmimo. 
Jaunimo susirinkime savo nuo- 

galėjo išreikšti visi kas 
tik norėjo. Paaiškėjus tokios 
jaunimo organizacijos tikslams 
ir naudai, pakviesta norinčius 
padaryti pradžią. Susirašė 17 
ypatų, kurios iš savo tarpo pa
skyrė Įeit. J. J. Romanauską, 
kar. J. E. Karosą ir p. Vincą 
Ribinską išdirbti naujai orga
nizacijai vardą, įstatus ir t p. 

Kuomet įstatai bus išdirbti, 
bus sušaukta jaunimo susirin
kimas ir galutinai bus viskas 
nustatyta. Tada ir pradėsime 

•gerą ir naudingą darbą.
Narys.

r -------------------------

Smarkiai darbuojasi. Lietu
vos Vyčių 17 kuopos artistai 
lošėjai savo artistiškais gabu
mais ne tik ant vietos- pasiro
do, bet kviečiami apielinkės 
Vyčių kuopų, važinėja su te
atrais-ir kitur. Netrukus lan
kysis su teatru pas Norvvoodo 
Vyčius, o paskiaus ir kitas ko
lonijas apalnkys, jei tik gaus 
ažkvietimą ten nuvažiuoti.

Vytis.

Vasario 3 dieną panedėlyje 
bus generališka repeticija Pil
nųjų Blaivininkų 49-os kuopos 
teatro “Palocius ežero dugnuo
se.” Gerb. aktoriai ir aktor- 
kos būtinai turi atsilankyti 
paskirtu laiku 7:30 vai. vaka
re į bažnytinę salę.

Kviečia Režisierius.

Sausio 24 d. buvo Pilnųjų 
Blaivininkų 49-os kp. susirin
kimas. Tame susirinkime tarp 
kitko buvo tartasi apie apvaik- 
5čiojimą Blaivininkų Savaitės. 
Nutarta sekma^ienvj laikyti iš
kilmes bažnyčioje, o ketverge 
prakalbas. Tarp ko kito turi
me pasidžiaugti jogei mūsų 
kuopa laimėjo tris naujus na
rius, būtent: p-lę Oną Kašėtai
tę, p. N. Matulevičių, kareivį ir 
pn-ią V. S.

Ten Dalyvavęs.
j . ■- ■■ —

Vasario 2-rą dieną, sekma- 
<lienyj Pilnųjų Blaivininkų 49 
kp. bus iškilmės bažnyčioje 9 
vai. ryte-šv. mišios ir pritaikin
tas blaivininkams pamokslas 
su atnaujinimu apžadų-prisie- 
ga naujiems, sykiu ir visiems 
nariams. Visi nariai būtinai 
turi dalyvauti toje iškilmėje. 
Subatoje arba nedėlioję privalo 
atlikti katalikiškas prieder
mes: išpažintį ir prieiti prie šv. 
Komunijos. Taip-gi dalyvaus 
ir jaunoji karta, mūsų jaunieji 
blaivininkai, — Marijos Vai
kelių-Draugijos nariai. Pasi- 
puoškite Piln. Blaivininkų Dr- 
jos ženkleliais.

Kviečia Valdyba.

X - .

ris. Jaunos moteriškės gyve
nimą pakirto influenza.

Velionė dideliame nuliūdjme 
paliko vyrą Ciprijoną, 10 me
tų dukterį Bronislavą ir 9 me
tų sūnų Kleofą. Amerikoje 
pragyveno apie 10 metų. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių apskr., Eržvilkio p., 
Užakmenių k^ ~

Prigulėjo 4>rie dviejų pašai
pūnių draugijų,-kurioms patar
naujant buvo palaidota Malden 
kapinėse su katalikiškomis a- 
peigomis sausio 19 d. Palaido
jimo apeigas^_atliko kun. Pr. 
Juškaitis.

Visiems už patarnavimą na- 
bašninkės šeimyna taria- ačiū. 
Kas iš giminių ar pažįstamų 
norėtų plačiau apie velionę su
žinoti — atsiliepkite šiuo ad
resu: C. Kavolius, 20 Scliool st., 
Cambridgeport, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Vyčių 18 kp. Vasa

rio 9 d. nedėlioję tuojaus po 
antrų šv. mišių bažnytinėje sa
lėje turės susirinkimą. Visi na
riai meldžiami atsilankvti ir \ \ ... * 
pasimokėti prigulinčią duoklę 
už ateinančius metus.

Prašo Valdyba.

pusėtiną būrelį, pasikvietė kal
bėtoją p. Adomavičių iš So. 
Bostono. Abelnai didžiuma 
darbininkų šiose skerdyklose 
yra prisirašę prie unijos. Tik 
ligšiol tarp lietuvių darbininkų 
buvo neužsiganėdinimas dęlei 
agitacijos lapelių skleidžiamų 
angliška ir lenkiška kalbomis, 
o lenkų vos keli terandasi. Mat 
lenkas prisitrynė prie organi
zatorių ir manė įtikrinti, kad 
čia dirba paliokai.' Dabar vis
kas atlikta, ko senai laukta ir 
patartina nebūti bailiais ir pri
sirašyti prie viršminėtos uni
jos. Viršminėta unija yra ge
ra ir tikra darbininkų užtary
toja. *

Susipešė.

Nesenai tūlas graborius atsi
lankęs iš So.bostono buvęs kur 
nebuvęs nuėjęs į bolinę, susi
taisęs “gengvę,” įsidėjęs bal
takės, traukė į svečius pas ne-J 
zaležninką. Ten besisvečiuo
dami ir besilinksmindami susi
mušė ir vienam galva tapo pra
mušta. Bet jo būta šv. Jurgio 
dr-jos nario. Tai tos dr-jos 
susirinkime sausio 24 d. reika
lavo pašelpos. Žinoma nega
vo.

PLANŲ DARBININKAI AP
SIŽIŪRĖKITE — PA

KLAUSYKITE.
Nepaprastai svarbus Mass- 

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

Kapitalas niekados nesnau
džia.

Komitetas Vietinės 
Unijos 30.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

Už vieną sykį............. 50c.
” tris sykius........$1.00

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

NEPRALEISKITE PROGOS!
Parsiduoda diveji namai su 

krautuve, sodu, daržu ir višti- 
ninkais; mieste, tarpe dviejų 1U 
nijų karų, arti gelžkelio stoties. 
Grosernęs biznis išdirbta per 7 
metus. Kreipkitės prie:

J. P.,
24 Broad. St., Montello, Mass.

ATSIIMKITE LAIŠKUS 
IŠ “DARBININKO.” 
Mr. 8 Mrs. Zenevieiai
Jonas Petrauskas
Povilas Petrauskas
Vladas Jakštas 
Antanas Bendoraitis
Jonas Glineckis
Petras Miliauskas
Petras Rūta
K. Junevičius
Jonas Valukonis

, Jokūbas Varaitis
Andrius Zaleckis
Ona Protašiutė
Jonas Vilkišius
Stasys Noreika 
Valerija Varžinskaitė.

kad jei bolševikai Amerike im
tų viršų, tai pirmiausia pakar
tų Sainuel Gompersą, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentą. 
Sulyg Lenino nuomonės Gom- 
pers esąs darbininkų klesos iš
davikas dėlto, kad jis sutinka 
vesti derybas su darbdaviais. 
Maj. Emery buvo patekęs į vo
kiečių nelaisvę. Sako, jog per 
pastaruosius du metu kaizeris 
jau kaipir neturėjo valdžios. 
Viską darė ką norėjo Hinden- 
burg ir Ludendorf. Sako, jog 
Vokietijos socijal-dem'okratų 
reikią saugotis, nes jie esą kon- 
servatyviški tik sulygnant su 
bolševkais.

Sumažino darbo d eną. Pan- 
čekinėj, kur daug lietuvaičių 
uždarbiauja, dirbama jau tik 
penkias dienas savaitėj. Pe
reitų savaitę subatų darbas pa
naikintas, o nuo šios savaitės 
ir pėtnvčiomis nebus dirbama.

Repeticijos bus subatoj vas. 
1 d. 6 vai. vakare šių veikalų: 
‘ ‘ Nespręsk neištyręs, ” “ Ant 
Slenksčio Naujo Gyvenimo” ir 
‘ ‘ Žmonės. ’ ’ Visi aktoriai kvie
čiami ant laiko ateiti. Turime 
atlikti pilną repeticiją, nes va
sario 2 d. nedėlioj bus persta
tyti So. Bostone, o 8 du subatoj 
važiuosim į Norwood’ą su virš- 
minėtais veikalais.

Valdyba.

TRŪKSTA ANGLIŲ.
Vokietijoj labai pritrūko an

glių. Daug d;dėlių dirbtuvių 
turėjo sustoti dėl stokos ang
lių. Pritrūko todėl, kad ang- 
liakasyklose darbai susitrukdė 
streikais.

TIKRAS MOMENTAS. /*■ Į 
Šiuo laiku, kuomet skaito- ■ 

me Suvienytų Valstijų Cenzo Į 
Biuro raportą, kad. 46 didmies
čiuose 11,688 ypatos mirė nuo 
influenzos pereitais 1918 me
tais,, mums rodos, kad dabar 
yra tikras momentas sustiprin
ti mūsų skaitytojų kūno atspir
tį prieš atakas ligos. Kūno 
atspirties jėgą sunaikina bak
terijos, teikiančios joms galę

darbą. Geriausias kūno ats
pirties jėgos sutiprinimui vai
stas yra Trinerio Amerikoniš
ko Kartaus Vyno Elixeris, ku
ris teikia dvigubą pagalbą: iš
valo vidurius ir tuo pačiu lai
ku sustiprina visą kūno siste
mą. Kaina aptiekose $1.10. Ki
tas vaistas, kuris turi rastis 
kiekvienuose namuose, yra Tri
nerio Linimentas. Atsitikime 
nikstelėjimo, ištinimo, reuma
tizmo, neuralgijos ar kitų saus
gėlų, šitas vaistas teikia grei
tą ir. tikrą pagalbą. Štai dėl 
ko Trinerio Linimentas priva
lo būt visuomet po ranka. Kai
na aptiekose 35 ir 65 c. Išsira
šant — 45 ir 75c. Joseph Tri- 
ner Co., 1333—1343 S. Ashland-

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

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

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

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

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrų nedeidienį kiekvieno mene
sio 2-rą vai. po pietų po No. 164 Ha- 
nover St., Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naujų narių su 
savim atsivesti.

Teatras. Rengia Lietuvos 
Vyčių 17 kp. vasario 2 d. 1919 
m. nedėlioj Šv. Petro Bažnyti
nėj Salėj. Pradžia 7 vai. vaka
re. Vaidins šiuos veikalus: 
“Nespręsk neištyręs4’ ir “Ant 
slenksčio Naujo Gyvenimo.” Į- 
eigos šio vakaro skiriamos dėl 
šv. Petro parapijos.

Visi atsilankykite į tą pui
kią pramogą.
' • įžanga 25 ir 15 centų.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINfiS DRAUGUOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA. _

PIRM. — Motiejus Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Masf.
Telephone: Dorchester 6973-W. 

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

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,
228 D St-r-So. Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

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

16 Winfield St,, S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus hns 

trečią netfėidienj kiekvięno mėne- 

i'A 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
I Salėje. So. Boston, Mass? Sekan

Nedėlios vakare 26 sausio 
TLtnvh’ ‘tveta’nėj Amerikos 
Darbo Federacijos (A. F. of R)

Sausio 17 dieną 4 vai. rytojbnvo prftHdboit Vietos skėr- 
atsiskyre su šiuo paasuliu Ma-' ^vkhi fbirivn'ninn or^anizno- Į

KavoĮienė p< ytSvais jas į uniją. Organizatorių tis sus-’rinkimas bus 16 Vasario, 
ė 31 metų amžiaus r.:ote- matydami darbia

' vi

L. D. S. VALDYBOS
ADRESAI.

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

Chicago, III.
Pirm. — F. Virakas,

244 W. Broadwajv 
So. Boston, Mass.

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
Sekr — Jonas E. Karosas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

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

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Administrat. — A. F. Kneižis.

Jeigu ne, tai pasiskubink už
sisakyti, nes vėliaus gali 

jo pritrukti.

Kai na 25 centai.
Perskaityk atidžiai, ką sako 

Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis “Draugas” No. 13,. 
apie“ Lietuvių Darb’ninkų Ka
lendorių”:

“Šįmetiniame Kalendoriuje 
yra daugybė eilių p. J. K., Jak
što ir Gudienės. Ilgumu ir žo
džių turtinga įvairybe atsižy
mėjo Gudienės eilės. ‘Lietuva 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žie
mą.’

“Prozos straipsnių yra daug 
iš įvairių mokslų: istorijos, me
dienos ir tt. Bet ypatingai 
svarbus yra skyrius ‘Darbo 
žmonių reikalą’s.’ Tarp kitko 
tenz randame Lietuvių Krik-

-•ščionių Demokratų Partijos 
programą ir K. Vidikausko 
straipsnį ‘Priemonės.vedančios 
darbin’nkus prie šviesesnės 
ateities.’

“Prie ilgokų straipsnelių 
pridėta daug smulkių, naudin
gi! žinučių. Sustatytojai į tar
pus rimtų raštų ir prie galo ’š- 
barstė daug sveikų ir padorių 
juokų.

Šitas ‘Darbininkų’ Kalendo- 
i rius bene tik yra geriausias iš 
f v'sų šįmet išleistų Amerikoje 
lietuviškų Kalendorių.”

“Darbininko” skaitytojai 
Lietuvių Darbin'nkų Kalendo
rių 1919 m. gauna už nupigin- 
kainą 15 centų ir dar sieninį 
gražų kalendoriuką veltui. L. 
D. S. nariai gaus visai veltui. 

a Užs’ rašyk, atnaujink arba 
kitam užrašyk laikraštį “Dar
bininką” — apturėsi puikią 
dovanėlę. Adresuok:

“Darbininkas,”
242 W. Broadvay,

So Boston, Mass.

Stato “Gabija” 8 VASARIO-FEBRUARY, 1919, 

DUDLEY OPERA HOUSE,

113 DUDLEY STREET, BOSTON, MASS.

Prasidės 8 vai. vakare.

TEATRAS!

RUBLIUS - BONDSUS
X *

Perkame ir parduodame

7--' ' g

* • ■•'■jr-' -'-jįRengėjai.

PARSIDUODA BEKERNĖ
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖ.

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

JEIGU NEMOKI RAŠYTI
arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk (kukuoja
mą mašinėlę (Typtvriter).

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

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

knygą su nurodymais kaip

••••e©©®©®®®®®©©®©©®®®©®©®©*®©®©©*^?)©®®®®©©©®®®®®©©* 
AŠ, ADOMAS A KARALIAUSKA3, SEKANČIAI RAŠAU.

Až labai sirgau per 3 metas, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevtrinlmas pilvelio, nuslabiiėjiinns kraujo, inkstų, nervų abehuis sq»ė- 
kų nustojimas viso kūno, Ir buvau nustoję* vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau i»agelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. z

.Bet kada pareikalamn Salmanui vaistų, ftitterlo. Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Remnatftmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvus atsigaut, stlprėrl, gerai dirbti. 
Kraujas Išsrvalč. Nervai ėm<" s Ipriai dirbti. Inkstai atsigavo Reti- 
matiąmas pranyko, diegliai r. t. ><|ė po krutinę. Vidurių rėkimas iš 
nyko po užmušimui visų Ilgų. Bėyriu 3 mėnesių Išgerdavau ka*.s»VMi 
tė auteli Salti ta ras. Rirerl».v Ir po 3 mėn. savo paveiksle (rouhCImU 
t<»i' ■ xirrunnj kaip tarp Jiem* Ir nakties. Dabar Juuėbu- smagiai >r 
es’ aklinas i* Mm srklų dėkavoju Saiuraras myllėtų geradAlui tr lln 

.. volėms s;».vo dmugams ir pažįstamietns su tokiais atsitikimais pš 
.ariu nuoširtįžial krei|rtiw prie MaIntatus:

iSALUTABAS, fHEMICAL INSTLTL 'ON, J. Baltrams. Prol 
J 1707 So. Halsted St., Telephone Cai.J. Chicago, I1L

MM9HI
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Jefferson st,
N£WARK, N. J.
Telefone.

Market 9

234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos:
9-1 1 RYTE

2-4 PO PIETŲ

6-8 VAKARE

SpcGialtetas
ūmiau medicin
S84 Main St

CambrHige,

P1RMC

DANTISTAS

Tel. So Boeton 270

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

Ofiso valandos:
Ryt »is iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Phone Dickinson 3995 fi.

I

dangi.ua



