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Lietuviai, Finai, ir Estonai supliekė bolševikus
IŠBOLŠEVIKAI IŠDŪMĖ 

VILNIAUS.
Bazelis, vas. 9. — Pra

nešimai iš Kaimo skelbia, jog 
rezultatu lietuvių kariuome
nės pasisekimu ir pasivarymu 
pirmyn finų ir estonų karino-: 
menių buvo bolševikų išsi
kraustymas iš Vilniaus.

ŠVEDŲ IR FINŲ JĖGOS 
LIEPOJUJ.

Iš Londono pranešama, jog 
didelės jėgos švedų ir finų iš- 
sėdo Liepojoj. Tos jėgos 
kartu su vokiečių 'huosnorrų 
pulkais, pienuoja veikti prieš 
bolševikus, kurie dabar yra 
atsibeldę į Baltiškas provinci
jas. '•

(Apie tai buvo rašyta Ang
lijos laikraščiuose pereitos sa
vaitės pradžioj. Bostono 
Christian Science Monitor tu
rėjo pereitų subatų).

LIETUVIAI APSIIMA TAR
TIS, BET PIRMIAU NORI 
GAUTI ALIJANTŲ PRI
PAŽINIMĄ UŽ NEPRI- 

GULMINGĄ.
Charles A. Seldon, specialis 

New York Times korespon
dentus praneša kablegramu 
sekančių žinių:

Paryžius, vasario 6 d. — Pa
ryžiaus lietuvių delegacija, at
stovaujanti visų Rusijos Lie
tuvą, apgyventa apie 15.000.- 
000 gyventojų nusprendė atsa
kyti į užkvietimų dalyvauti 
ant Prinkipo salos, jog jie tų 
užkvietimų yra pasirįžę pri
imti, su išlyga, jei Taikos kon
ferencija pripažins Lietuvai 
absoliutės autonomijos ir ne- 
prigulmybės principų.

Lietuvių atstovai inteikė sa
vo tokios autonomijos reika
lavimus specijalei Konferen
cijos Komisijai.

(New York Times, Satur- 
day, February 8, 1919.)

PRANEŠIMAS IŠ WASH- 
INGTONO.

Pastaromis dienomis Tarybų 
Pild. Komitetas gavo visų pluo
štų pranešimų iš Šveicarijos ir 
iš Francūzijos. Juose randa
si linksmų bet ir gana grau
džių žinių apie mūsų tėvynės 
padėjimų. Žemi aus paduoda
me ištisai pranešamų ir Pild. 
Komiteto atsakymus.

Sekanti kablegrama yra nuo 
Daumanto, Lietuvos provizio- 
nalės valdžios įgaliotinio Švei
carijoje:

“Lietuvos Ministerija suda
ryta sekančiai: veikiantis pre
zidentas Šleževičftis; užrube- 
žinių dalykų ministeris Valde
maras, vice-ministeriai Janu
laitis ir Rosenbaum;—vidaus 
dalykų Jonas Vileišis; vice- 
ministerra Alekna; Teisių mi
nisteris Leonas; vice-miūfata-

ris Starkus; finansų M. Yčas, 
vice-nųnisteriai Garneckis ir 
Rachmelevičius; agrikultūros 
Tūbelis; apšvietos Biržiška, 
vice-ministeris Jonas Yčas; vi- 
ce-ministeris komunikacijos 
Šimaliūnas; darbo ir prekybos 
Šimys; karės Viličkis; minis- 
teriai be portfoliaus Stulgins
kis, Varanko Baltgudžių rei
kaluose ir Vigotski žydų rei
kaluose.

Informacijos Biuras Loza
noje likviduotas. Visais rei
kalais reikia adresuoti Dau
mantui,- vyriausiam Lietuvos 
įgaliotiniui Šveicarijoj, 
tuvos padėjimas yra kritiškas. 
Vokiečiai ir bolševikai viską 
vagia ir naikina. Susidariu
sioje Lietuvos armijoje entu
ziazmas neapsakomas, bet sto- 
kuoja jiems ginklų. Susirėmi
me ties Kaišedoriais jie visiš
kai sumušė bolševikus. Mū
sų kareiviai drąsūs, bet sun
ku jiems kariauti, nes bolševi
kus vokiečiai remia. Ameri
kos pagelba yra neatbūtinai 
reikalinga ir tuojaus reikalau
jama.

Dobužis pinigų dar negavo, 
meldžiame tuoj jam pasiųsti 
per tarpininkystę Amerikos 
legacijos Berne. Meldžiame 
tuoj atsakyti.”

Tarybų Pild. Komitetas pa
siuntė Daumantui per Pakštą 
sekantį atsakymų:

“Dobužiui buvo pasiųsta 
penkiolika tūkstančių dole
rių. Sudarykite jungtinį ko
mitetų iš visų dirbančių san
taikoje su Lietuvoj Laikinųja 
valdžia, kuriam būtų galima 
pinigai adresuoti. Taryba y- 
ra priešinga siuntimui pinigų 
pavręniems asmenims, netu
rintiems įgaliojimo nuo Vil
niaus Tarybos.

Šliupas ir Naruševičius iš
plaukė Londonan. Šiuo tar
pu Žilius ir Česnulis sudaro 
Pild: Komitetų; kiti pribūna.”

Sekanti kablegrama gauta 
nuo Vilimavičiaus iš Pary
žiaus:

“Lietuvos laikinosios val
džios oficijaliai sudaryta dele
gacija lapkričio 11 d. 1918 m., 
kelionėje, su Tarybos prezi
dentu Valdemaru ir Yču prie
šakyje. Laukiame jūsų dele
gacijos. Prašau kablegramu 
duoti patvirtinantį įgaliojimų 
žemiaus pasirašiusiems atsto
vauti Amerikos lietuvius.

Oscar Lubicz, Milosz, Gal- 
wonowski; Adam Vilimovitcz, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
atstovai.”

Sekantis yra Pild. Komiteto 
atsakymas į virš tilpusių kab- 
legramų: \

“Šliupas ir Naruševičius iš
plaukė Anglijon. Jums pa-

vauti nesiuntėme. Jūsų dar
bas ir pinigų naudojimas pri
valo koordinuoti su komitetu 
po Ališausko vadovyste ir turi 
būd santaikoje su Laikinąja 
valdžia Lietuvos. Pinigai bus 
siunčiami minėtam komite
tui.”

Taip gi Pild. Komitetas pa
siuntė Maštauskui sekančio 
turinio kablegramu:

“Ar komitetas Paryžiuje e- 
santis po Ališausko vadovyste 
turi įgaliojimų nuo Vilniaus 
Tarybos? Mūsų Taryba jura 
priešinga siuntimui pinigų pa-

Lie- -vienienfs asmenims; bus paštų-
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Vokietijos Seimas atsidarė
PERSERGĖJO TALKI

NINKUS.

Vokietijos Steigiamasis Sei
mas atsidarė pereitų ketvergę. 
Atidarė premjeras Ebert. Ap
reiškė, jog dabartinė provizi- 
jonalė valdžia įsisteigė revo
liucijai kilus ir dabar visą sa
vo autoritetą ir valdžios vairų 
paveda Seimui, Jo prakal
ba nebūvą ilga. Apreiškė, jog 

. . i» Vokie
tija ant visados apsidirbo. Sa
kė Ebert: “Talkininkai sako, 
būk jie kariavę prieš militariz- 
mųj bet militarizmas jau nu
verstas.” Po to pradėjo aiš
kinti, kaip talkininkai pada
rė žiaurias karės pertraukimo, 
išlygas ir kaip žiauriai’ reikąc 
lavo visiško tų išlygų išpildy
mo. Protestavo prieš talki
ninkų elgimąsi Alzacijoj ir 
Lotaringijoj, kur francūzai 
tas žemes laiko, kaipo savas, 
neleido nei į Seimų atstovų 
rinkti, atiminėja vokiečių nuo
savybes ir tt. Sakė, kad nors 
Vokietija negalinti karės at
naujinti, bet talkininkai teb- 
laikų 800.000 vokiečių nelais
vėje. Sakė jis: “Mes perserg- 
stame talkininkus nesmaugti 
mus perdaug. Verčiau alkti,, 
negu kentėti paniekų ir ver
čiau kentėti nedateklių, negu 
negarbę.”

Toliau sakė, jog Vokietija 
reikalaus, kad būtų laikomasi 
prez. Wilsono punktų, peš Vo
kietija sutiko padėti ginklą 
tik todėl, kad talkininkai ža
dėjo taiką remti ant prez. Wil- 
sono punktų.

Dar buvo užsiminta apie 
Austrijos vokiečių prijungimą 
prie Vokietijos. Tas prielan
kiai buvo sutikta.

Vedėju Seimo išrinktas Da- 
vid. Jis yra vienas iš stam
besniųjų Vokietijos socijalistų 
vadų. ;

sta vardu keliij komiteto na
rių. Mes jokio komiteto ne- 
pripažinsim, kuris nedirbs iš
vien su Laikinųja valdžia Lie
tuvoj.”

Vėliaus gauta nuo Ališausko 
sekanti kablegrama:

“Penkius tūktsančius fran
kų priėmiau. Kam jie buvo 
siųsti? Delegacijai tuojaus 
reikalinga šimtas tūkstančių 
frankų. Alšauskas.”

Sekančiai Al šauskui ^-atsa
kyta: “Į kelias dienas bus 
jums pasiųsta dešimts tūkstan
čių dolerių, prisiųsim dau
giaus kaip tik pribus Paryžiun 
delegacija su Valdemaru prie
šakyje. Jiems pribuvus mel
džiam tuoj mums pranešti.”

Pribuvę Lietuvos atstovai 
Paryžiun, matyt deda visas 
pastangas ir išnauodja visus 
būdus, kad įvairių tautų atsto
vus, suplaukusius Paryžiun 
supažindinti su Lietuva ir jos 
reikalais. Rengiama Paryžiu
je Lietuviškas koncertas; be- 
abejo prie tos progos bus su
rengta ir paskaitos apie Lie
tuvos šiandieninį padėjimų ir 
jos reikalus. Vilimavičius 
pareikalavo kablegramu nuo 
Pild. Komiteto, kad tuojaus 
prisiųsti Paryžiun lietuviškų 
gaidų; tas yra daroma.

Aiškumo delei matome -rei
kalingu pridėti keletą pastabų. 
Daumanto pranešime pasaky
ta, jog Lietuva randasi kri
tiškame padėjime. Ta žinia, 
beabejo, kiekvienam lietuviui 
bus labai skandi. Bet, reikia 
pastebėti, kad dalykai gerėja. 
Pirmesniuose užrubežinės pra
šos pranešimuose buvo pasa
kyta, kad Švedija žadėjus 
Lietuvai mrlitarę pagelbų. Vė
liausiuose,- ne oficijaliuose, 
pranešimuose skamba, kad jau 
dalis švedų armijos pasiekė 
Liepojų; pulkai esu sudaryti 
vien tik iš liuosnorių. Jei ta 
žinia pasirodys teisinga, mes Kaip Alšauskas praneša sa- 
esame linkę tikėti, tai būtų be
galo linksmas atsitikimas Lie
tuvos istorijoje.

Pirm kiek laiko Amerikos 
spaudoje buvo tilpę praneši-

Ex-kaizeris apreiškė, jog 
dabar per tūlų laikų tylėsiąs, 
bet paskui prabilsiąs.

džiant iš šiandieninių (vasario 
5 d.) pranešimų išeitų kad tai 
buvo per greita žinia, nes pra
nešama kad bolševikai*, sulyg 
Daumanto kablegramos ties 
Kaišedariais likos sumušti, da
bar užėmė Vilkmergę ir Vil
nius da nesąs užimtas.

vo kablegramoje, matyt jisai 
yra gavęs penkius tūkstančius 
frankų, bet nežinąs nuo ko ir 
kam. Mes ir-gi šiuo tarpu ne
žinom kas jam būtų pasiuntęs.

Lietuvių Informacijos
Biuras.

Trocki norįs būti caru.
STREIKUOJA PRIEŠ 

ČEKUS.
Šiaurvakarinėj Vengrijoj 

prasidėjo generalis streikas. 
Tas vietas užėmė čekai ir jas 
nori pasilaikyti prie Čekijos. 
Tai vengrai " protestuodami 
prieš čekus—sustreikavo. Če
kų vadai grūmojo streikinin
kams ir sakė bausiu mirtimi, 
bet nepabaugino vengrų.

AGITACIJA Už MO
NARCHIJĄ.

Vengrijoj prasidėjo agitaci
ja už sugrąžinimų monarchi
jos. Valdžia susirūpino. Bu
vo keletas mitingų, kur išneš
ta rezoliucijos reikalaujančios 
monarchijos.

_ SUDEGINO PREZ. WIL- 
SONO PAVEIKSLĄ.

AVashingtone prieš Baltuo
sius Rūmus sufragietės sude
gino prez. Wilsono paveikslų. 
65 sufragietės,' išpildžiusios tų 
ceremonijų, tapo suareštuotos.

BŪSIĄ GERI LAIKAI.
Suv. Valstijų iždo sekreto

rius Glass, vidurinių reikalų 
sekretorius Lane ir komerci
jos sekretorius Redfield tikri
na, jog pavasariop Amerike 
prasidės geri laikau Bizniai 
ir pramonės eis gerai ir darbų 
būsią daug.

Darbo departamento vedė
jai sako, jog nuo vidurio ko
vo mėnesio bedarbiai ims nyk
ti. Tikrina, jog jokios pani
kos, jokio ilgo nedarbo nega
lės būti.

REIKALAUJA PRAŠALI- 
NIMO AGITATORIŲ.

Pereitų- nedėlių Lawrence, 
Mass. buvo didelis masmitin- 
gas, kur pareikalauta depor
tuoti agitatorius, kurie kelia 
netvarkų tarpe streikininkų. 
Priimta tam tikra rezoliucija, 
kur pasmerkta anarchistiški 
agitatoriai ir reikalaujama jų 
deportuoti.

NUMETĖ RAUDONĄ ‘NEK- 
TAIZĄ” IR APSIVILKO 

UNIFORMA.
Iš Varšavos pranešama a- 

pie tai, kad bolševikizmas 
virsta imperializmu. Nau
juoju Rusijos caru norįs būti 
Trocki, karės ir laivyno mi
nisteris. Vienas pabėgęs bol
ševikų kareivis pasakė: ‘Svar
biausioji mūsų žymė yra ta, 
kad mes pavargome, pavąr- 
gome niekais užsiimdami, nu
sibodo užmušinėjimai, atsi- 
priklijo karionės ir įkirėjo 
bastinėjimaisi iš šen ir ten. 
Nėra abejonės, kad Trocki no
ri įvesti tvarką ir sutvarkyti 
armiją. Jis yra baisus garb- 
godis ir jis svajoja tapti caru, 
žinodamas, kad bolševizmas 
eina šun’ ant uodegos.”

Kaip tik bolševikai Rusijoj 
ėmė viršų, tai Trocki tuoj 
pasiėmė sau buvusio caro au
tomobilių ir juomi važinėjosi. 
Dabar jis važinėjasi' buvusio 
caro traukiniuose. Numetė pa
prastus drabužius ir raudoną 
“nektaizą” ir vilki uniformą.

Bolševikai dar tebėra Petro
grade, nors buvo spėjama, kad 
sausio mėnesyje jie iš ten išsi
kraustys. Buvo taip, jog trau
kinys, ėjęs su provizija Pet- 
rogradan tapo sugrąžintas 
Maskvon, nes manyta buvo, 
kad tuoj jo neteks bolševikai.

Kuomet Vokietijoj tapo nu
galabinti* spartakinių vadai 
Rožė Luxemburg ir Liebk- 
neclit, tai Rusijos bolševikų 
vadai labai nusiminė. Bet 
tų atsitikimų rūpinosi pažy
mėti. Buvo daromi apvaik- 
ščiojimai ir smerkiama Vokie
tijos provizijonalė valdžia. 
Petrograde “Liaudies Na
mai” pavadinti “Rožės ir 
Liebknechto namai.”

Raudonojo Kryžiaus darbinin
kės padeda užlaikyti viską 
tvarkoje.

Gauta žinių iš Raudonojo 
Kryžiaus darbininkų delegaci
jos, kurią vadovauja Majoras 
C. T. Williams iš Baltimorės. 
Jis yra galva Raudonojo Kry
žiaus Archangelske, kurio dalis 
iš čia iškeliavo į įvairias sto
vyklas prie Baltųjų Jūrių. Jie 
keliavo 350 mylių .(angliškų) iš. 
Archangelsko į Kem rogėmis, 
o potam iki Murmansko gele
žinkeliu. Rogių traukinys va
žiavo su vaistais, pienu, mais
tu, ir kitokiais dalykais, ku
rie reikalingi gyventojams tose 
užmirštose šalyse, kurių dau
gumas negavo tinkamo maisto 
per pastaruosius dvejus metus. 
Majoras Williams praneša, kad 
daugel vietų rasta, kur taip la
bai kenčia gyventojai, kad nei 
aprašyti negalima. Žmonės vi
sur labai už tai dėkingi.

DAYTON, OHIO.
Vietos angliškas laikraštis 

“The Dayton Sunday News” 
turėjo šitokią žinių:

Washington, vas. 1. — šį 
popietį gauta pusiau oficialė 
telegrama, kurioj sakoma, kad 
Kopenhagoj Lietuvos galva 
prof. Valdemaras išreiškė vil
tį, kad S. Valstijos leis Lietu
vai rekrutuoti Suv. Valstijo
se lietuviškų kariuomenę gyni
mui Lietuvos nuo bolševikų.

J. K.

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VEIKIMAS.
Archangelskas, Rusijoje. — 

Amerikos kareiviai, kariaujan
tieji įvairiose vietose šioje ša
lyje, nuolatai gauna įvairios 
■pašalpos ir kasdieninių reikme
nų per Raudonojo Kryžiaus 
tarpininkystę.Raudonasis Kry
žius įsisteigė nuolatinius susi
nėsimus rogėmis iš savo cent- 
ralės stovyklos su visomis vie
tomis, kame randas mūsų ka
reiviai. Lėdų laužytojai pra
šalina ledus iš uosto, kad ko tik 
reikiant būtų galima greitai 
gauti ir palengvinti susinėsi
mus.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ligonbutis, kuogeriaus 
įrengtas dirba puikų 
Jame darbuojas Amerikos 
mijos geriausi gydytojai, o

SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ 
GLOBOJIMAS.

Vichy, France, sausio 28 d. 
1919 — Aplamai imant 7,600 
Amerikos sužeistų ir ligotų 
kareivių naudojas karštomis 
maudyklėmis kas savaitę. Į 
tas maudykles prieš karę dau
gel turistų keliaudavo sveika
tos ieškotų. Čia dabar gydos 
apie 13.000 Amerikos kareivių. 
Be sveikatų teikiančių mau
dyklių, kareiviai dar gauna ir 
kitos pagelbos iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus; pradėjus 
nuo šiltų čokoladų ir tikrų Ą- 
merikos p~~oų ir baigiant 
kasdieniniais teatrėliais vaidi
nimais Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai suteikia'laikraščių 
ir dienraščių. Sunkiau ser
gantiems suteikiama net ir šal- 
fakošės (ice cream) ir gėlių.

Pirmas Leitenantas, Thomas 
L. Casey, iš Springfield, Mass., 
prižiūri didžiules maudykles, ir 
jam pasisekė taip sutvarkyti 
maudyklių sistemų, jog kas va
landų gali jomis naudotis du 
šimtu septyniasdešimt penki 
kareiviai. Kiekvienas karei
vis eidamas į maudyklę gauna 
visus rūbus permainoms ir po 
išsimaudymo gauna karštos čo- 
kolados ir užkandų, kuriuos 
jiems, suteikia Raudonojo Kry
žiaus darbininkės.

Gydantįs kareiviai sykį sa
vaitėje maudos mineralėM 
maudyklėse, pagal reikalavi
mų, bet tie, kurie nori gali 
maudytis, tose maudyklėse kas 
dienų. _J8pecijalės maudyklės 
teikiamos pagal kareivio reika- 

ir pagal jo sveikatos.
tas visa teikiama Ameri

kos kareiviams už dykų.



DARBININKAS

Ten Buvęs.

».*r?

riui. Juk jau ir beibės su
pranta nesąmones Mikelsono 
prakalbos.

sausio 14, tas'pats 
atspausdino savo 

korespondento pra

Eina, ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei- 

Lietuvių Rymo-Katali- 
8ą-

gali papiaut žmogų.
Tokiu būdu katalikai lietu

viai pirversti eit pas svetim
taučius ir aniems duot uždarbį. 
Būtų geistina, kad atsirastų 
geras žmogus katalikas bar- 
zdaskutis ir kad atvažiuotų į 
Waterbury, kur būtų remia-

norėtų užimt minėtų vietų, lai 
kreipiasi į LDS. 5 kuopos Dar
bo Biurų, o iš ten gaus visas 
informacijas.

Ponas Pagramdinis.

Kas girdyti lietuvią kolonijose. I

ATHOL, MASS. kė eisiąs prieš tautą, juk tą
Vasario 2 d. buvo surengtas I .^°. P’ Naruševičius ir

diia Am
kų iv. JuozagM Darbininkų 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per.

pa- 
Publišhed every Tuesday, 

iThursday, and Saturday by St. 
įJoseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
ciation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Yearly....................................... $3.00
Boston and suburbs......... .. .4.00
6 months ......................... 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

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

KĄ ATEITIS RODO.

Nuo šiaurės ir nuo Rytų pu
sės traukia ant Lietuvos Rusi
jos bolševikų gaujos. Pusė 

f Liėtuvos jau jų užimta. Tuo 
tarpu Vokietija, vis dar stip
ri, susivienijusi ir turtinga 

x (nes prisiplėšusi turtų iš užim
tų šalių) ruošia kariuomenę 
kad sutikti rusų bolševikų ka- 
riuomenęs rytinėje Prūsijoje, 
jeigu rusai tenai įsiveržtų. Ma
ža vilties, kad Lietuva atlai
kytų rasų kariuomenės spaudi
mą. Būtų gal ilgiau ir pasek- 
mingiau atlaikius, jeigu Ame
rikos lietuviai būtų galėję lai
ku paduoti pagelbos ir jeigu 
lietuviai bolševikai su Kapsu
ku priešakyje nebūtų pasirodę 
svetimos tautos nupirktais 
samdininkais, pardavusiais sa
vo kraštą už aukso šmotą. To- 

-kiu būdu Lietuva, tiek išken- 
tėjusi per puspenktų karės me- 

; tų, atsiduria valdžioje vėl tos 
pačios tautos,, kuri taip žiau
riai slėgė mūsų tautą, prade
dant nuo 1795 metų. Ne svar- 

kokiu vardu ir kokiais lai
kinais obalsiais brukasi dabar 
rusai į Lietuvą, Yra sakoma, 
kad tik dešimta dalis bolševi
kų kariuomenės yra socijalis
tai iš idėjos; kiti visi glau
džiasi tenai dėl duonos ir ge
ro mokesnio. Šių dienų bol
ševikas rytoj pasirodys ištiki
mu tarnu Rusijos imperijalis- 
tinės valdžios, vi stiek ar mo- 
narchiškos, ar republikoniš- 
kos, ar net socijalistiškos. Ne
galime abejoti, kad rasų pat- 
rijotai džiaugiasi iš to įsi- 
briovimo bolševikų į Lietuvą, 
kurios jie buvo netekę laike tos 
karės. Juk čia jiems grįsta 
“iskoni russkij kraj.” Rei
kia žinoti, kad šiandiena ir 
tiems patrijotams bolševikai 

“ nebe taip baisūs atrodo. Jie 
mato juos grįžtant į protą. Juk 
net pats Leninas palinko dar 
atidėti socijalizmo įvykinimą. 
Tad ir nenuostabu, kad bolše
vikams tarnauti eina senieji 
generolai ir oficieriai, kad 
Rusijos buržuazija eina jiems į 

-pagelbą prekyboje, pramonė
je, -reformų pravedime. Jie 
nori liaudies pakilusį ūpą iš
naudoti Rusijos gerbūviui ir 
garbei. Dar lengviau atsipei
kėjo nuo bolševikizmo Vokie
tija, kuri daugiausiai apreiškė 
sveiko instinkto, kad apsigy- 

t nūs ir išlikus gyvai ir sveikai.
- Kaip ji greitai ir pasekmingai 

apsidirb<>su savais svajotojais. 
Šiomis dienomis krito paskuti
nė Vokietijos bolševikų tvirto
vė Bremenas. Tai-gi viskas 
eina prie to, kad tvarki Vo
kietija ir pradedanti tvarky- 
ties Rusija vėl atsistos viena 
prieš kitą kaip du milžinai. 
Vargas Lietuvai, stovinčiai 
ant kelio vieniems ir kitiems. 
Ii;, a baimė, kad neprieitų prie 
to, kad Lietuva, Rusijos už- 
pludusių gaujų smaugiami, ne
imtų šaukties pagelbos arti
miausių savo kaimynų tų pa
čių vokiečių, po kurių jungu 
ji dejavo per keturis metus.

Alijantai mus užvrlė. Jiems 
"*«aų likimas nerūpi ir vargiai 

beparūps. Anglija, Fran- 
•, Italija tik savo egoistiš- 
siekių žiūri- Amerika ir- 

; savo rūpesnius ir pavo- 
jaunikaičių krau-

jas, gausiai lietas ant Lietu
vos, Rusijos, Francijos laukų 
— buvo geras, naudingas —■ 
bet toliau — žiūrėkite patys, 

. kas mums darbo; apsiginkite 

. nuo lenkų, vokiečių, nuo bol- 

. ševikų — jeigu galite. O jei 

. negalite — mes nekalti, kad 
jūs silpni. Jei apsiginsite — 
tada mes jus pripažinsime, taip 
kaip pripažinome lenkus ir če- 
ko-slovakus.

Amerika buvo mums prie
lankiausia. Bet ir tame savo 
prielankume ji vadovavosi, ži
noma, labiau savo suprati
mais ir išrokavimais, negu mū
sų reikalais ir troškimais. Ji 
pagimdė sumanymą Vidaus 
Europos Sąjungos, kur Lietu
vos ateitį buvo manoma suriš
ti su slaviškomis tautomis. 
Tos Sąjungos sumanytojas ir 
vedėjas —'prof. Milleris skie
pijo amerikiečiams mintį, kad 
sulaikymui vokiečių briovimo- 
si į Rytus reikia sutverti stip
rią slaviškų tautų Sąjungą 
nuo Baltiko iki Adrijatiko ir 
Juodųjų jūrių, kad girdi, nors 
lietuviai ir latviai ir nesą sla
vai — tečiau ir tenai esąs stip
rus slavų gaivalas ir viešpa
taujanti slavų kultūra. Bet 
ir šitos Sąjungos sumanymą 
Amerikonai taip greitai nume
tė į šalį, kaip staigiai jį pa
gimdė —: nes pamatė, *kad ne
pasiseks sudraskyti stiprai už
tiesto Paryžiuje lenkų diplo
matų tinklo.

O bet-gi mes-turime išlikti.
Turime ruošties į naują, gal il
gą kovą, rinkti į krūvą ir or
ganizuoti savo morales ir fy- 
ziškas pajėgas ir, kaip pava
sario paukščiai, laukti tik va
landos, kada galėsime skristi 
į savo tėvynę — vaduotų jos 
žemės nuo svetimų užpuolikų. 
Išanksto turime jieškoti sau 
bendrų ir draugų — ne ten, 
kur kiti mus veda, nesupraz- 
dami ir neatjausdami mūsų 
reikalų, bet ten, kur ves mū
sų širdis ir mūsų reikalai. 'Juo 
labiau slavai, ar anglo-saksai 
priešinasi i ' 
tautų Sąjungos (lietuvių, lat
vių, ingaunių, suomių, šve
dų, i . , -
sparčiau mes turime tą idėją j lietuvių eina'didelė agitacija 
varyti pirmyn. Juk toji idė
ja gaivino mūsų politiškas vil
tis nuo pat pradžių atgijimo 
mūsų politiškos minties; juk 
taip jau daug padaryta .mūsų 
ir mūsų kaimynų tos minties 
įvykinimui. Toji Sąjunga ne
nugarmės į germanų nasrus. 
Perdidelis tai būtų ir jiėms 
kąsnis. Toje Sąjungoje galėtų 
būti lygiai užtikrinta ir priei
nama intekmė kaip germanų, 
taip ir anglo-saksų rasės.

Uosis.

kiek pirmiau labai rimti, tyri-, 
nėjimai statistikomis. Rei
kia pripažinti, kad tuos tyri
nėjimus perskaitęs daug ko ir 
lietuvių veikėjai galėtų pasi
mokinti.

Dabar, 
“Times” 
specialio 
nešimą (ne, iš Varšavos), .ku
riame lietuvių santikiai su len
kais vėl rišami. Korespon
dentas tarp ko kito sako, kad 
Lietuvoje lenkų dvarponiai 
valdo1 apie 40 nuoš.Tietuviškos 
žemės. Visas lenkų elemen
tas susispietęs apie dvarus ir 
miestus. Vilniaus mieste e- 
sama apie 50 nuoš. lenkų, bet 
tuojau už miesto jų skaičius 
mažas ir tt.

Tai visa tinkamaix išdėstęs, 
korespondentas sako:

“Jei tik bus dideli plotai 
Mažrusijos ir Baltgudijos teri
torijų taip kaip rytų Galicijos, 
arba Vilniaus, Minsko ar Gar
dino gubernijos inimti į Len
kiją, tai mes sudarome tokias 
pat sanlygas, kurios aštuonio
liktame šimtmetyje privedė ją 
prie pražūties. Patrijotiški 
rusai bus labai tam priešingi. 
Jie pradės išnaujo veikti “kad 
surinkti visas rusų žemes,” o 
pasekmė to bus sutartis su Vo
kietija, jei ne delko kito, tai 
nors tik prieš Lenkiją.”

Iš privestos ištraukos ir iš 
viso straipsnio aišku kad Ang
lijoj yra žmonių, kurie griež
tai stovi prieš prijungimą lie
tuviškų žemių prie Lenkijos. 
Bet ką manoma daryti su Lie
tuva nuomonių nesimato, o spė- 
jinėti galima visaip, tečiau 
dar nieko nereiškia. Greičiau
siai bus, jog Anglijoj mūsų 
klausimas- tebėra dar neuž
baigtas. Paskutiniomis žinio
mis Londone, kaip žinoma lan
kės Lietuvos prezidijumas ir 
lietuvių klausimą užtikro pa
kreipė tinkamon vagon.

“Times” praneša žinių ir iš 
Prūsų Lietuvos. Pranešama,

idėjai Pabalti jos jOg tam judėjimui vadovauja
Dr. Gaigalaitis. O sausio 15 
d. laidoje rašoma: “Ateina ži

no rvegų, danų) — juo nią iš Karaliaučiaus, kad tarp 
1 • 1 a • •» — • * ••

prieš vokiečius, kurie gyvena 
šioje šalyje. Vyrai galintis 
kariauti šaukiami stoti į lietu
vių armijų. Ligšiol dar ne
žinoma prieš kų toji armija 
šaukiama ar kad kovoti prieš 
bolševikus, ar išvaryti vo- 
kiečius.”

Tai tokių žinių paduoda vie
nas didžiausių ir intekmin- 
giausių laikraščių pasaulyje.

M—a.

šv.Onos dr-jos šeimyniškas 
vakaras su skrajojančia krasa. 
Kalbėjo kler. Bakšys ir žmo
nes gana užganėdino.

DekRamavo p-lė Perauskai- 
tė, bet labiausia publikai pa
tiko dekliamacija p-lės Onos 
ČiginskaitėsWorcesterietės. Ta 
mergaitė yra tikros lietuviškos 
dvasios.

Dainavo merginų kvartetas 
kelias daineles.

Dovanas laimėjo p-lės Klin- 
gaitė, Ziginonaitė ir Čiginskai- 
tė iš Worcester’io.

Lai auga ir daugiaus veikia 
šv. Onos Draugija.

Ten Buvęs.

WASHINGTON, CT.

Čia nors mažas lietuviij 
skaičius, ale visi sutikime gy
vena. Su darbais dar nėra 
bėdos, kaip nekuriuose mies
tuose girdėti darbai apsistojo. 
Tai čia darbai nestoja, nes čia 
nėra dirbtuvių, bet farmos. 
Nekurie supratlyvesni lietu
viai jau įsitaisė sau farmas ir 
labai gerai gyvena. Aš pa
tarčiau norintiems lietuviams 
dirbti ant farmų, imti ant pu
sės ar ant randos. Galima 
gauti gerų vietų dėl apsigyve
nimo. Geriausis šaltinis už
darbio yra farma. Dabar lai
kas pamintyti apie farmas — 
pavasaris čia pat.

Be to dabar miestuose viso
kios bėdos ir nedarbas. Iš 
bedarbės geriausias išėjimas 
yra farma. Nebūk boso pa
stumdėliu, kibk į farmą. Čia 
apie Washingtoną vra gerų 
vietų.

Čia lietuviai gerai gyvena. 
Yra SLRKA. 205 kp. Visi su
tikime gyvena. Skaito geras 
katalikiškus laikraščius. Smu
klių čia nėra. Miesčiuke yra 
katalikiška bažnyčia.

A. K.

tautininkai - liberalai; vienok 
laisvamaniškas laikraštis“ Lie
tuva” ir jos korespondentas 
užsimerkia prieš tą faktą, no
ri apie tai užmiršti. Bet taip 
nebus. To neužmiršime.

Mūsų vietos Tautos Fondo 
79 skyrius bėgyje 1918 m. ant 
tėvynės Lietuvos aukuro sudė
jo $828.74, bet aš tikiuos bū
tų daug daugiaus sudėję, jei
gu ne tokie “Racino Lietu
viai ”nebūtų demoralizavę mū
sų kolonijos lietuvių.

Aukavo sekanti:
Feliksas Ragauskas .... 10.00 
Adomas Petronis............10.00
Petras Narušis ................ 10.00
Antanas Gudžiūnas .... 10.00 
Vaclovas Petkevičius... .10.00 
Povilas Čepukinas .z. .. 10.00

Po $5.00: Petras Čepukinas, 
Antanas Krakis, Ad. Zicevi- 
čius, St. Narkis, K. Kuncmo- 
nas, Ant. Idzelis, Jonas Žutau
tas, Petras Žutautas, K. Pin- 
kauskas, J. Tauškiala, J. Dok- 
šas, J. Ragauskas, Ad. Jur
gaitis, J. Šimėnas.

Po $2.00: K. Litvinas, Ad. 
Simonavičius, Bern. Televi- 
čius, M. Lukėnė.

Po $1.00; Juoz. Pepalis, P. 
Petkevičius, J. Ugianskas, A. 
Dediala, J. Kreišmontas, B. 
Zizminskienė. M. Liaudans- 
kas, A. Gobis, P. Karoliu- 
nas, Jok. Simonavičius, Al. 
Skulevičius, Sim. Skulevičius, 
Aug. Daukšas, Teklė Petkevi
čienė, B. Vaičikonis, Gr. Tvir- 
butienė, Jieva Sakauskienė, 
B. Vaičkus,- T. Rupšlaukienė, 
St. Urbonas, . Ag. Zizminskai- 
tė, P. Juška, K. Šapalas, A. 
Gudzevičius, A. A. Gudžiūnas, 

Petrauskas, B. Balčikonis, 
Raževičius, B. Raževičie- 
Pr. Buda, J. Vasiliauskas, 
Paškevičius, A Paškevi- 

M. Karčauskas. Smulkių

I cicilikai beturį mažų vaikų pa
protį — kas gerai padarė aš, 
o kas blogai — “tu.” Ir ci
cilikai ima visados gerus dar
bus ant savęs. Bet mes visi 
gerai žinome, kaip Mikelso
nas ir visi cicilikai priešinosi 
Amerikos valdžiai, kuomet A- 
merika paskelbė karę kaize- mas visų ka.tn.liku. Jeigu kas

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Vyčių Connecticut 

Apskričio kuopoms bei 
jaunimui.

Pagal apskričio valdybos 
pranešimų Vyčių Apskričio su
važiavimas dms vasario 16. 
1919 Bažnytinėje svetainėje, 
41 Capitol Ąvenue, Hartford, 
Conn.

Sesija prasidės 1 vai. po 
pietų. Po pabaigai delegatams 
ir svečiams vakarienė.

Hartford’o 6-ta kuopa nori 
kad šitas suvažiavimas būtų iš 
visų atžvilgių geriausias.

Generališką užprašymų da
lyvauti suteikė visiems prie
lankiems moksleiviams. Ti
kisi pamatyti didelį skaičių 
delegatų ypatingai iš AVater- 
bury, New Haven, Bridgeport, 
Poąuonock, Ne“w Britain ir 
jaunimo iš tų miestelių, kur da 
tik yra kalbama aplink sutvė
rimų Lietuvos Vyčių kuopos. 

Brangus jaunime, eikime 
talkon New York, New Jersev, 
Illinois ir kitiems įsteigti nuo
savų spaustuvę.

L. Vyčių 6-tos kuopos 
Pirmininkas.

BRIDGEPORT, CONN.
Sausio 31 d. 1919 m. laikė su 

sirinkimą šv. Jurgio parapijos 
Bažnytinis choras, kuris tapo 
suorganizuotas gabaus naujo 
vargonininko p. A. Dziko. 
Smarkiai dirba iš visos galės, 
kad tik choras gyvuotų įr aug
tų. Repeticijas laiko du sy
kiu savaitėj. Net linksma 
pasidžiaugti visuomenei, kad 
choras' iškilo kaip ant mielių 
ir jau išsimokino du puikiu vei
kalu “Dangus brangus” ir 
“Penkios gyvenimo dovanos,” 
su dainomis suloš vasario 22 
d. Programas bus išmargin
tas visokiais margumynais ei
lių deklamacijų ir šiaip daine- _ 
lių. Po to grieš puiki orkes
trą, bus šokiai ir lietuviški žai
dimai. Šita pramogėlė dar 
bus pirma mūsij mieste. Bus ^'^ 
visokių naujanybių. Choras 
rengiasi visus užganėdinti, 
kaip senus, jaunus ir mažus. 
Visus maloniai kviečia. Bus 
skanių gėrimų ir užkandžių.

Lietuvaitė.

LIETUVA IR ANGLUOS 
LAIKRAŠTIJA.

Lietuvių klausimas, pakol 
kas, Anglijos laikraštijoje už
ima labai mažą vietą. Mažes
niuose laikraščiuose beveik 
nieko, apie Lietuvius nerašo
ma, didesnieji, ypatingai Lon
dono “Times” per savo speci- 
jalį korespondentą Varšavoje, 
iš kur kasdieną spausdinami 
pranešimai, suteikia prolen
kiškų žinių apie mūsų šalį. 
Tose korespondencijose visur 
šnekama apie taetuvą kaipo 
apie dalį Lenkijos, ypatingai 
tai aišku, kuomet šnekama a- 
pie bolševikų užpludimą ir len
kų kariuomenės vadų santikius 
su vokiečiais dėl ginimo Vil
niaus nuo užpuolikų. Pra
nešimuose sakoma, jog po il
gų tarybų vokiečiai inleido len
kus ginti Vilnių nuo bolševikų, 
msakius maršalui Foch. Vo
kiečių kariuomenė, nors ir sro
vėjo Lietuvoje, tečiau jų nuo 
bolševikų užpuolimų negynė, 
atsitraukiant jų kariuomenei 
daugelis kareivių grįžo atgal į 
Vilnių ir stojo prie bolševikų. 
Tie visi liūdni Lietuvoje atsi
tikimai korespondento nušvie
čiami lenkų nuomonėmis. Bet 
matytis, jog tai tik korespon
dento nuomonės, laikraštis 
mo savęs nieko neprideda.

Kad Anglijoj tikrieji lietu
vių su lenkais santikiai yra ži
nomi, tai nėra abeiončs. Pri
siminti reikia tik straipsnius 
spausdintus “Round Table” ir 
“New Statesman,” kame buvo

SUVAŽLAVIMAS.

L. Vyčių New York įr New 
Jersev Apskričio suvažiavimas 
įvyks 23 d. vasario š. m. 2 va
landų po pietų šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje 
147 Montgomery st., Paterson, 
N. J. Visos šio apskričio kuo
pos malonėsite prisiųsti savo 
atstovus, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir išrinkti nau
ja valdyba šiem metams. Pa- 
tersono vyčiai rengia labai 
gražų koncertų, tų patį vakarų, 
dėl pagerbimo delegatų.

A. K. Masandukas, Pirm.

Susirėmimai tarp 
chistų ir republikonų 
galijoj nepasibaigė.

monar-
Portu-

Rusijos bolševikų 
nutarė įvesti priverstinų ka
reiviavimų Raudonojoj armi
joj.

valdžia

ROCHESTER, N. Y.

Prakalbos.

Vasario 2 d. L. D. S. 71 kp. 
buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo p. Julius Kaupas apie 
dabartinį Lietuvos politikinį 
stovį ir apie kitus mūsų tautos 
reikalus L. Vyčių 93 kp. ma
žųjų skyriaus choras sudaina
vo keletu tautiškų dainų. Cho
ras labai puikiai yra vedamas 
šv. Jurgio parapijos vargonin- 
ko p. Jurgio Sakelio. Deklia- 
mavo eiles mergaitės Izabelė 
Roviutė, Emilija Krajeriutė-ir 
Gudelevičiutė. Buvo parda
vinėjama literatūra, tai yra sy
kiu apvaikščiojo ir spaudos 
savaitę.

Taip-gi buvo renkamos įr 
aukos dėl padengimo lėšų. Au
kavo šie: Kun. J. Kasakaitis 
$2.00; po $1.00: Petr. Kajac- 
kas, Valeras Urbonas, St Ma
taitis, Mik. Bartusevičius, Jo
nas Kavoliunas, Jieva Pelec- 
kaitė, Vytautas Danielius, K* 
Kairis, Juos. Braknis, K. Du
bickiutė, Ter. Stukaitė, Juoz. 
Gikis, Rober. Senelis, Felik
sas Šlapelis, Jonas Gudas, VI. 
Pikūnas, Ignot. Gudeliavičius, 
Aliozas Šimkūnas.

Smulkesnių aukų $22.91; 
viso $43.91. Pinigai, kurie 
liks nuo išlaidų, bus sunaudo
ti padidinimui vietos katalikų 
‘ ‘ Aušros ’ ’ knygyno.

X Gedimino Kalnas.

• Suv. Valstijų valdžia nu
skyrė savo delegatus atsto
vauti Ameriką Rusijos parti
ją ir tautų konferencijoj ant 
Princų salų* Vienas delega
tas yra Herron, kurs yra soci
jalistas, antras White Tepub- 
likonas. Abu yra Europoj. 
Herron stovėjo už Amerikos 
dalyvavimą karėje.

Juodasis maras prasidėjo 
Rieve ir Kovelyje. Ukrai- 
uo? kariuomenėj taip-gi apsi
reiškė.

Londone strytkarių darbi-

RAGINE, WIS.
Nedėlioj, 19 d. sausio buvo 

užbaigimas Laisvės Savaitės 
ir rinkimas aukų į Kalėdinį 
Fondą. Vietos Tautos Fon
do 79 skyriui pavyko padaryti 
$525.05 dėl Kalėdinio Fondo. 
Kalbėtoju buvo pakviestas 
medicinos studentas p. Al. 
Račkus.
cijoje iš Racino, Wis. įlipusio
je “Lietuvos” No. 21 šių metų, 
drapsto purvais mūsų jaunų 
veikėją p. Bačkų, už tai kad 
jis savo kalboje pažymėjo Dr. 
Šliupo netaktus, kuris nepri
leistas pasirašyti, po pavergtų- •. _ m__< _ j — * “ ——jų lautų d<

Tūlas koresponden-

st. 
Pr. 
nė, 
St. 
čius, 
aukų $4.00. Viso 19 d. sausio 
šių metų $176.00. ,

Vietos T. Fondo 79 skyriaus 
metinė atskaita nuo 1 d. sau
sio 1918 m. iki 26 d. sausio 
1919 m. gryno pelno iš mėne
sinių duoklių, balių, prakalbų, 
kitokių pramogų, už vėliavu- 
kes ir ženklelius $303.69. J 
Kalėdinį Fondų sulinkta per 
dvejas prakalbas iš d. 22 gruo
džio 1918 m. advokato p. V. 
W. Rutkausko ir p. M. Zujaus 
ir iš 19 d sausio 1919 m^p. Al. 
Račkaus gryno pelno $525.05. 
Viso pasiųsta į T. F. Centrų 
$828.74.

T.

v •

F. 79 sk. Raštininkas
J. Lasdauskas.

WATERBURY. CONN.

Negirdėtas atsitikimas.

5 d. vakario šiaip atsitiko 
vienoj stuboj. Buvo viena mo
teris ant ruimo ir ji sirgo, o jos 
sesuo atėjo aplankyti. O tų 
namų savininkė iš seniau turė
jo piktumą ant tos lankyto
jos. Minėta namų savinin
kė, nors nesveika, turinti su
laužytas strėnas iš mažens, bet 
buvo pilna drąsos ir smarku
mo. Paleido savo piktumą ir 
puolėsi ant moteries atėjusios 
aplankyt savo sergančią seserį. 
Na ir prasidėjo “faitas,” nors 
viešnia buvo sveika ir diktes- 
nė, bet nedrįso muštis sveti
moj stuboj. Todėl nabagėlė 
gavo gerai. Ligonė, pama
čius tokį atsitikimą dar labiau 
susirgo ir po kelių valandų 
mirė. O tos Stubos savininkė 
taip-gi iš piktumo apsirgo ir 
ant rytojaus mirė. O ta lan
kytoja moteris taip-gi dikčiai 
susirgo nuo sumušimo ir iš 
gailesčio mirusios sesers, rei
kia abejot ir apie tos išgijimą.

Molio Motiejus.

- -- •' ’i

HUDSON, MASS.

Sausio 26 d. buvo čia “pra
kalbos. ’ ’ Cicilikai permainė 
kailį. Būdami cicilikai, bet 
nevadinusi cicilikais, ale ko
kia tai literatūra, bet geriau 
vadintųsi žioplių partija, nes 
ir kalbėtojų žioplų parsikvie
tė. Buvo cicilikų šviesiau
sias mokytojas Mikelsonas. 
Jis vadino kunigus juodaspar
niais ir juoda gvardija

“Keleivio” No. 1, buvo ap
šmeižtos katalikų prakalbos ir 
pavadintos sorkėmis ir pasi
skųsta Mikelsonui, kad negau
na svetainės. Tai apmainė sa
vo kailį. Kad ir sorkėmis va
dino, jiet nebuvo taip. Jie 
p. A. Kneižį išvadino pieme
niu. Bet Mikelsonas pasior- 
dė kiaulių pulkauAinkas, tik 
apie kiaules ir kalbėjo. Gal 
ir Amerikon ant kiaulės atva
žiavo, aišku buvo matyViš jo 
kalbos, kad su kiaulėmis iš 
vieno ilgai buvoja, nes jis ir 
žmogų palygino prie jų gyve
nimo, girdi tik ant žemės mū
sų rojus ir dangui, o po mir
ties nieko nesu, jų mokslas 
nepripažįstąs anos pusės gyve
nimo. Sakė, kad pragaro ir 
velnio nėra, bet kunigai nega
lį parapijonams to sakyt, ba 
jiems rūpi žmonių pinigai. 
Girdi kunigams iš velnio ge
riausias biznis. Tiesiog nebu
vo nei vieno sakinio, kad ne
minėtų kunigų*. Carų ir kai
zerį ■ cicilikai1 nuvertą. Mat

■

WATERBURY, CONN.
Darbai.

. Pastaraisiais laikais šis mie
stas buvo labai pagarsėjęs dar
bais. O šiandie jau čia dar
bai smukte smunka. Daug 
darbininkų atleidžiama iš/dar- 
bo. Bedarbių matosi nema
žas skaičius, o kurie da dirba, 
tai jau gauna mažesnę mokes
tį, o pragyvenimas dar neat
simainė. Tai reiškia, kad lai
kai virsta sunkesniais. Wa- 
terburv’o lietuviai gana gra
žiai gyvuoja, kaip draugiji
niam/ taip ir bizniavam gy
venime. Pažangauja pirmyn 
Čia lietuviai daugiausia užsi
ima šiais bizniai s: mėsinmkys- 
te, saliūnininkyste' ir kitais 
smulkesniais bizniais. Yra 
dar keletas lietuviškų barzdas- 
kutyklų. -Girdėti,, kad bar- 

. zdaskutyklių savininkai, tai 
šliuptamiai, tai cicilikpalai- 

j kiai, kur inėjęs nusikirpti plau
kus išgirsti tokių kalbų, kad 
jau sarmatifrit>ūtų ir į “Kar
dą” rašyt tokius laisvamani š- 

! kus pasikalbėjimus. Susipra- 
j tęs žmogus įėjęs į tokią pliauš- 
Į kimų urvą, turi bėgt lauk au
sis užsikimšęs. Kaikurie net 
sako, kaip galima duot kirpt 
plaukus arba barzdą skusti to
kiems ištvirkėliams ir netikė
liams. Tūli bugštos prisileist 
bedievį prie savęs. Sako, kad j 
tokiam užeitų bloga mintis ir iįkai.

BRIDGEPORT, CONN.
Gražios ir naudingos prakalbos
AIjRK. Mot. Sąj. 18 kuopa 

vasario 2 d. 1919 m. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje turėjo pra
kalbas. Kalbėtoja buvo poni 
E. Muleviičenė iš Brooklyn, 
N. Y. Pirma paaiškino prog
ramą p-ni M. Gaidimauskienė. 
Kalbėtoja ponia E. Mulevičie- 
nė pasirodė iš pradžios nedrą
si, turbūt pirmu sykiu kalbė
jo, bet paskui labai gerai nu
piešė sąjungiečių reikalus ir 
daugumui patiko jos prakalba. 
Tik vyrai nelinksmą naujieną^ 
užgirdo, kad moterys neduotų 
daug mėsos valgyt, nes tuo
met vyrai daros perrūstūs. 
Programą atliko šios ypatos: 
p-lė O. Kaluckaitė dekliamavo 
labai gerai, p-lė O. Rasimavi
elutė labai puikiai pasakė ei
les “Neužmirškim vargstam 
čių.” P-lė R. Baltrušaitė la
bai gražiai pasakė eiles. Už
baigoje padainavo sąjungiečių ’ 
choras lietuviškų dainelių. Pi- 
janu paskambino varg. A. Dzi- 
kas. Dainos labai visiems pa
tiko, o “Oi močiut motinėle” 
reikėjo atkartoti. Publikos bu
vo pilna svetainė.

Lietuvaitė.

HUDSON, MASS.
Šis miestelis neperdidelis, 

turi apie 7000 gyventojų, dau
giausia apgyventas prancūzais, 
finais, airiais. Tarp kurių ir 
mūsų brolių lietuvių randasi 
apie tris ar penkis šimtus.

Lietuviškų dr-jų randasi be
ne 4-ios: Šv. Juozapo Dr-ja(ka- 
talikiško vardo, bet “laisva”), 
L. Darbininkų Sąjungos kp., 
Moterų Sų-gos kp., Sus-mo L'. 
R. K. A. 223 kuopa. Taip-gi 
yra Kooperatyviška Bendrovė, 
kuri užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę ir neblogiausia ver
čiasi. Kaip patyriau nuo te- 
naitinių lietuvių, tai katali
kai tenais miegojo iki 1918 m. 
ir visų propogandų varė So. 
Bostono raudonieji ir jau šak
nis buvo suleidę giliai. Jie 
valdė viršminėtų krautuvę, jie 
pamatę katalikus skaitant ka
talikiškus laikraščius išjuokda
vo juos ir kitaip juos niekin
davo. Bet 1918 m. katalikai 
atbunda ir pradeda darbuotis. 
Sutveria L. Darbininkų Sų-gos 
kuopų, Moterų Sų-gos kuopų ir 
sausio 1 dienų“ 1919 m. nukelia
vau ir padėjau suorganizuoti 
SLRKA. 223 kuopų M. Paup- 
liui.

Taip-gi katalikai paėmė į 
savo rankas kooperatyviškų 
krautuvę, pirmiaus valdė cici- 

Tai-gi aišku, kad Hud-

Z

. r

K

*

■ *

■j
Z ■



dažbininĄ^s

’o lietuviai katalikai atiudo Į J T} C PaiLsIai 
miego ir laikui' bėgant stos I%vln.alal New York KĮ.AID1

j

%

son 
iŠ miego ir laikui bėgant stos 
ant tvirtų pamatų.

P-lė V. Zaleskrutė rašo man 
laiškų, kad ten vietiniai cicili- 
kai nuo dabar nieko negeliuo- 
ja ir jie nei prakalbų negalį 
surengti. Tas reiškia, kad ci- 
cilikai Hudson’e nupuolė že
myn ir niekas jiems neprita
ria.

Dirbtuvių Hudsone randasi 
gana užtektinai ir su darbais 
nėra vargo. Yra čeverykų dirb
tuvės, dvi audeminės, roberi- 
nė ir mašinų išdirbystė. Gy
venimas gali būti smagus, ypač 
vasaros laike, nes miestelis ga
na švarus, šalvgatviai pilni me
delių.

Tai tiek iš tos kolonijos.

ROCHESTER, N. Y.
Meldžiu pridėti, jeigu gali

ma, prie mano korespondenci
jos prie 10 metų sukaktuvių šv. 
Jurgio draugijos apvaikščioji- 
mo:

Šv. Jurgio draugija gerai 
gyvuoja, kas pasirodė iš rapor
to, kurį išdavė draugijos rašti
ninkas J. Bartusevičius. Na
rių turi 125; ižde pinigų į 2000 
dol., nežiūrint, kad gausiai au
kojo įvairiems labdaringiems 
dalykams. Ir taip, šv. Jurgio 
parapijai aukojo į 800 dol., tau
tos reikalams į 500 dol.; ligo
niams pašalpų išmokėta į 1200 
dol. Dabartinė valdyba: 

Pirm.: S. Janavičius 
Rast.: J. Bartusevičius 
Ižd.: K. Bartusevičius.

Gedimino Kalnas.

PROTOKOLAS IK-TAS
L. D. S.

New York ir New Jerseys 
apskričio suvažiavimo, laikyto 
26 sausio, 1919 m. Brooklyne, 
-Karalienės Aniolų parapijinėj 
salėj. Sesijai pradėt pirmi
ninkas ir raštininkas užkvietė 
vietinį klebonų kun. S. Remei
kų, kuris sg^palda atidarė 9-tų 
LDS. Apskričio suvažiavimų. 
Taip-gi po atidarymui pratarė 
keletu žodžių organizacijos la
bui ir tuomi apleido salę. Tuoj 
užėmė vietų pats pirmininkas 
p. A. Mieminkas ir prasidė
jo priiminėjimas mandatų ir 
vardų šaukimas. Pasirodė, 
jog pribuvo suvažiaviman ats
tovai nuo sekančių kuopų: 12 
kp. Brooklyn, N. Y. — V. Ab
romaitis, V. Daubaras, V. Ben- 
doraitis, M. Šertvitienė, P. Ki- 
reilis; 9 kp. New YoTko — P. 
Žukytė;
Brooklyn

sirodė, jog-valdyba rezignuo
ja. Gerb. pirmininkas A 
Mieminkas .atsisakė, bet nors 
į kandidatus priprašė. Kandi
datai buvo trys; perbalsavus 
daugiausia balsų gavo J. Pelu
tis iš Newarko. Tokiu būdu 
dabar apskričio pirmininku y- 
ra J. Pelutis, o vice-pirminin- 
ku A Mieminkas, iždininkas 
P. A Lukoševičius taip-gi atsi
sakė, tai į jo vietų visų prašo
ma sutiko užimti p-lė Ona Ne- 
vuliutė. Raštininkų paliko tų 
patį ir tuomi pirmininkas A 
Mieminkas užbaigė 9-tų aps
kričio suvažiavimų vakare, a- 
pie 6.30 vai. su tam atsakan
čia malda.

A. Dymta,
Prot. Raštininkas.

liko darbininko yra privalu
mas pristoti prie LDS, būti 
jos nariu ir platinti, katalikiš
kų'spaudų.- Daugiau tokių 
kalbėtojų. Ant galo Birutės 
choras po vadovyste p. K. Štau- 
po sudainavo keletu lietuviškų 
dainelių. P-lės Matulaičiutė 
ir Lapkauskiutė labai gražiai 
sudainavo solo. Abi mergi
nos gyvena Clevelande, yra 
prakilnios ir darbščios mergai
tės. Taip-pat vietinė p-lė Me- 
jeriutė, visuomet lanko repeti
cijas ir dalyvauja Birutės cho
re. Tuo ir užsibaigė vakaras. 
2 nariai įstojo į L. D. S. kuo-

NAUJAS SKANDALAS.
Nespėjo pradėti dilti įspūdis 

liūdno atsitikimo Clevelande, 
Ohio, kaip štai nemažesniu 
skandalu pasižymėjo Detroit, 
Mich. Abiejuose miestuose at
sitikimai yra kartu negarbė 
lietuviams.

Liūdnas atsitikimas Det
roite įvyko vas. 2. Apie tai 
gavome keletu korespondenci
jų-

Vienas korespondentas pra
neša, kad minėtų dienų šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioj kun. 
K. Skripka išėjo laikyt sumų 
ir ėjo per bažnyčių krapyda- 
mas žmones. Antrame gale 
bažnyčios prišoko prie kuni
go jo buvusi tarnaitė ir ėmė 
draskyti drabužius ir šaukti. 
Tuoj puolė daugiau moterų ir 
stūmė kunigų lauk. Prisiė
jo ir vyrai ir išstūmė lauk ku- 
fligų-

Kitas korespondentas rašo, 
kad išstumtas kunigas gulėjo’ 
ant šalvgatvio apie 5 minutas. 
Žmonės buvo apstoję bažnyčių 
ir klebonijų. Paskui kuni
gas buvo kaikurių asmenų nu
vestas į klebonijų ir ten jis 
norėjo šaukt policijų, bet tele
fono vielos buvo nutrauktos.

Tik vėliau policija gavus ži
nių atėjo, bet nežinojo kų a- 
reštuoti. Žmonės išsiskirstė, 

- o kunigas nuėjo bažnyčion ir 
atlaikė skaitytas mišias, nes 
naujasai vargonininkas kilus 
bažnyčioj triukšmui, kaip ra
šo vienas korespondentas, nu
sigando ir šoko tiesiog į baž
nyčių ir leidosi bėgti. Taip- 

I gi'vienas giedorius tų pat pa- 
daręs ir susižeidė rankų.

Jau nuo senokai buvo žinių 
apie neramumus šv. Jurgio 
parap. Detroite. Galų gale mat 
daėjo iki liūdno nuotikio.

Iš visų aplinkybių matyt, 
jog buvo suplenuota skanda
las padaryti. Ypatingai me
tasi faktas, būk kunigas iš
stumtas iš bažnyčios gulėjęs 5 
minutas.

Nu© sav.ęs pasakysime tų, 
kad Detroito lietuviai, ren
gusieji ir kėlusieji riaušes baž
nyčioje, pasielgė,, kaip lvn- 
čiuotojų minia, kuri, ėmus 
teismų į savo rankas, padaro 

’ tariamam prasikaltusiam as
meniui galų žiauriausiu bū
du — gyvą sudegina, arba 
pakaria. Lynčiavimų pasmer
kia visi kultūringi žmonės. Gi 
Detroitiečiai, prisidėjusieji ar
ba dalyvavusieji tose riaušėse, 
parodė lynčinės minios ypaty- 

fc, bes.

10 kuopos,* Centrai 
— J. Anumavičius;

73 kuopos, Linden, N. J. — J. 
L. Liudvinaitis; 14 kp., New- 
ark’o — S. Tarasas, O. Nevu- 
liutė, P. Kinderavičius, J. Pe- 
lutis, J. Daukšys, St. Pranys; 
18 kp., Paterson’o — J. Kuli- 
kaitis, J. Sprainaitis. Taip-gi 
buvų ir be mandatų kaipo sve
čiais: kareivis J. K. Milius, P. 
Montvilas ir iš Waterbury’o S. 
Danaitis; jiems visiems duota 
pilni balsai. Raštininkas skai
to praeito suvažiavimo proto
kolų ir pats pastebi apie finan
sus. Protokolas su pataisa pri
imtas. Sekė raportai: Pir
miausiai organizatorius duoda 
vietinis A. Dymta apie 10-tų 
kuopų; raportas priimtas. Pa
aiškėjo jog nariuose ūpas kįlą 
išnaujo prie susipratimo'. Iš 
Keameys, New Jersey’s orga
nizatorius P. Gerulaitis kaž ko
dėl nepribuvo, nei per kitų jo
kio raporto neišdavė. Tai-gi 
ir iš Ne vark o organizatorius 
A. Kazlas iš priežasties sirgi
mo ir-gi nepribuvo; bet už jį 
išdavė raportų St. Pranys ir 
gana plačiai nurodė, jog orga
nizatorius A. Kazlas smarkiai 
darbuojasi, už kų visi buvome 
dėkingi ir ant toliaus jį tokiu 
palikome. Raportas Preky
bos komisijos duoda p. St. 
Pranys. Nurodė, kad kiek
vienoj kolonijoj turėtų preky
bos agentų: lai kiekviena kuo
pa išsirenka po vienų agentų, 
o išrinktieji agentai lai susine-

• v»

Dabartinės Apskr. Valdybos 
adresai: —

Pirmininkas — J. Pelutis, 88 
Warwica st., Newark, N. J.

Vice-pirmininkas— A. Mier
ninkas, 10 Harrison st., Pater- 
son, N. J. -

Iždininkė r— O. Nevuliutė, 
117 New York Avė., Newark, 
N. J.

Organizatoriai — J. I. Liud
vinaitis, Box 411, Linden N. J.; 
A. Kazlas, 85 Prospeckt St., 
Newark, N. J.; A. Gerulaitis, 
177 Diekes St., Kearney, N. J.

Rašt.—A. Dymta, 112 Berry 
St., Brooklyn, N. Y.

Pastaba. Sekantis suvažia
vimas nutaria laikyti Neivark, 
N. J.

WORCESTER, MASS.•
LDS. kuopos susirinkimas 

bus vas. 12 d. Bus renkama 
delegatai į N. Anglijos apskri
čio kuopti suvažiavimų, įvyk
sianti vas. 16 d. Montelloj, 
Mass. Nariai, užvilkusieji 
mokesčius, pasirūpinkite atei
ti' ir užsimokėti, kad organas 
ųebūtų sustabdytas.

Kuopos Pirmininkas
Jonas P. Vaitkus.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
KUOPOMS.

Apskričio Suvažiavime An- 
sonijoj, Conn., aš likau išrink
tas kuopų organizatoriumi. Ir 
buvo kalbėta, kad kuopos krei
ptųsi į mane surengime kokios 
nors pramogos. Jei viena kuo
pa neįstengia surengti, tai aš 
nužiūrėjęs kuopos stovį suteik
siu jai paramų kuom reikalin
ga, — medžiagiškai ar su pra
kalbomis, ar su agitacija. Vė
liaus kiek pamenu likau įga
liotas nuvažiuoti į kožną kuopų 
ir apžiūrėti jųjų stovį, bet 
šiandie ant nelaimės man pasi
taikė apleisti tų valstijų ku
rioj turėjau darbuotis. Aš pra
nešu kuopoms, kad su jokiais 
reikalais nesikreiptų į nlane į 
Waterbury. Vienok aš būda
mas kitur neapleisiu kuopų. Vi
sos kuopos su visokiais reika
lais, kurios per suvažiavimų 
uždėjote ant manęs, rašykite 
man sekančiu antrašu: S. M. 
Danaitis, 256 Grand st., Brook
lyn, N. Y. Jeigu kuopos norė
tų gauti gerų kalbėtojų, tai aš 
nurodysiu.

LDS. Conn. Apskričio Orga
nizatorius

S. M. Da.Tia.itig,
P. S. Jeigu tos kolonijos pa

norėtų kokių nors informacijų, 
kur dar nėra LDS. kuopų, tai 
gali kreiptis į mane, aš ir tiems 
suteiksiu patarimus kas reikia 
daryti.

įdė_|šinės su Apskričio agentais ir 
varys darbų pagal nuožiūros 
pirmyn. Tas priimtas. Rapor
tas iždfriinko, paaiškėjo, jog 
apskričio ižde tesama tiktai 
$10.07. Raportas priimtas.

Toliaus seka nutarimai.
1. Nutarta maršrutas pra

dėt pradžioj vasario ir patarta 
kuopoms, kad visos būtų prie 
jų visados prisirengusios, kad 
galėtų tuoj stot darban kaip 
tiktai gausių žinių nuo organi
zatorių, kad tuoj visi urmu 
darban. Nedėlias organizato
riai paskirstys.

2. Nutarta organo subatinį 
numerį padidinti', o taip-gi 
gvildenti ir apie dienraščio rei
kalingumų, o lig seimo, kad 
organas taptų dienraščiu.

3. Pageidaujama, kad bū
sianti Lietuvos valdžia vieno
dai žiūrėtų kaip į turtingus 
taip ir į beturčius, kad darbi
ninkų vaikai būtų priimami į 
valdžios mokyklas dykai'; kad 
bežemiai darbininkai būtų ap
rūpinti žeme iš valdžios dykai.

4. Šiaip-gi labai Amerikos 
darbininkai' ir LDS. 9-tas aps
kritys pasipiktino iš perdaug 
žiauraus veikimo Europos bol
ševikų, sako: “Kam jie be 
pasigailėjimo kraujų laisto ne
kaltu kūdikių ir motinų be rei
kalo?”

5. Išnešta rezoliucija prieš 
visus tuos negeistinus elemen
tus, kaip tai lenkus ir bolševi
kus, kurie gvoltu nori pavogti 
nuo mūsų senųjų močiutę Lie
tuvą. Rezoliucija jau pasiųs
ta M’ashington&n ir atsakymas 
jog priėmė gauta. Atsišauki
mas kareivio J. K. Miliaus, 
kad li et aviai kareiviai organi
zuotus! į tam tikras grupes, 
priimtas. Baigiant posėdį pa- sakė, kad kožno lietuvio kata-1 - * -

S. M. Danaitis.

- .

Darbai.
Oras šiltas. Žiemos beveik 

kaip ir nebuvo. Darbai iki 
šiolei ėjo gerai ir dabar dirba 
gerai vietiniai, bet kada pra
dėjo iš kitų miestų -atvažiuoti, 
tai dabar nenori naujų darbi
ninkų priimti, bet vietiniai dir
ba gerai ir niekas nėra be dar
bo.

Dirbtuvės pradėjo spirti sa
vo darbininkus, kad imtų pi
lietiškas popieras. Kas neno
ri klausyti, tų grasina iš dar
bo išvaryti arba taksus uždė
siu po 2c. nuo dolerio. Ir pi
nigus paimsią iš darbininkų pė
dės.

AKRON, OHIO. 
Atmintinas atsitikimas.

Vasario 2 d. LDS. Ohio Aps
kričio kuopų buvo susivažia
vimas. Atstovų pribuvo iš 
Youngstown, Cleveland, Det- 
roit, Mich. ir Dayton. Pasi
baigus sesijoms,' vakare, Cle- 
velando vyčiai sulošė komedi- 
jėlę, gan juokingų “Dainavę 
galo.” Žmonėms labai pati
ko. Tų dienų kalbėjo p. Ka- 
noverskis iš Clevelando ir gerb. 
kun. Cibulskis iš Dayton. A- 
bu kalbėtojai kalbėjo apie dar
bininkus, jų reikalus, kaip 
darbininkai yra išnaudojami 
ir kaip pagerinti darbininkų 
būvį, o ypač kun. Cibulskis

Maudis.

PRANEŠIMAS.

Gerbiamoms L. D. S. N. A. Ap
skričio kuopoms pranešu, 
kad apskričio suvažiavi
mas įvyks vasario 16 d. 
1919 m. 1-mą valandą po 
pietų šv. Roko svetainėj, 
20 Webster Street, Monte- 
llo, Mass.

yra didžiausias pagaulėje mie
stas. Jame gyvena apie 6 mi
lijonus žmonių visokiausių 
tautų.

Ypatinga vienok tas, kad 
čia gimusieji amerikonai ir 
veik visos kitos tautos, gyve
nančios netik New Yorke, bet 
ir kituose Suv. Valstijų mie
stuose daboja savo sveikatų 
labiau, negu mes lietuviai.

Kuomet pavyzdžiui mums 
suskausta pilvas, netenkam a- 
petito, arba suskausta galva, 
gaunam mikčiojimų, skilvio 
išpūtimų ir kitokias skilvio 
negales, tai mes dažnai tų už
leidžiame ir sakome sau: “Et| 
praeis.”

Apsukresni žmonės, vienok, 
atsineša į tas negales rimtai, 
žinodami kad jos gali prives
ti prie apverktinų pasekmių. 
Visuose užsikimšimo pilvo ir 
kraujo atsitikimuose, gimdan
čiuose minėtas negales, pro
tingi žmonės žino, kad jiems 
reikia suvalgyti prieš gul
siant 3 Partolos kendes.

Partolos kendes veikia tik
rai ir greitai. Per naktį pra
šalina galvos skaudėjimų, or
ganizmo nusilpnėjimų, apvalo 
kraujų ir pilvų ir virškinimų 
padaro sveiku ir reguleriu.

Kiekvienoj šeimynoj Parto- 
la turi būt gatava visuomet. 
Todėl jos reikia tuoj insigyti, 
išanksto. Partolos kendžių dė
žutė kainuoja $1.00. Dėl žmo
nių patogumo 6 dėžutės siun
čiame už $5.00.

APTIEKA PARTOSA, 
160 2-nd Avė. Dept L. 3 
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Todėl gerb. kuopos malonė
kite atsiųsti"kodaugiausiai ats
tovų į suvažiavimų ir atsivežti 
naudingų inešimų organizaci
jos gerovei ir tos kuopos, ku
rios dar nėra prisidėję prie ap-. 
skričio, tai malonėsit dabar 
prisidėti ir atsiųsti savo atsto
vus į suvažiavimų, o kurios ne
galėsite pribūti ant suvažiavi
mo, tai galite pasiųsti įnešimus 
Apskričio valdybai. Labai bū
tų geistina, kad visos L. D. S. 
N. A. Apskričio kuopos atsiųs
tų savo atstovus į suvažiavimų, 
nes daug yra svarbių reikalų 
kaslink L. D. S. organizacijos; 
taip-gi kurios kuopos dar ne- 
prisiuntėte savo duoklių j Aps
kričio agitacijos iždų po 5 cen
tus ant metų nuo nario, tai ma
lonėsite prisiųsti iki apskričio 
suvažiavimo.

LDS. N. A. Apskričio Val
dyba:

ALBANY, N. Y.

Pranešu, kad “Darbininko’ 
No. 11, sausio 28-19, tilpo ko
respondencija, kur randasi 
praleistos pavardės aukuoto
ji;. Praleista Wildžiunas Jo
nas aukavo $10, . Navikas Ma 
taušas aukavo $5.00, Rama
nauskas Povilas aukavo $15, o 
skambėjo $10.00, Šaltis Anta
nas aukavo $2.00, o skambėjo 
$3.00. Malonėkite' atšaukti

Pas mus naujienos senos. 
LDS. kuopos nariai mano ant 
šių metų labiau pasidarbuoti 
negu per pereitus metus.

SLRKA. kp. taip-pat mano 
nepasiduoti. Taip-gi sako, kad 
pradės rūpintis su visokiomis 
įeigomis. Kaip matyt Alba- 
ny, N. Y. lietuviai pagarsės.

Mikolas Makarevičius.

Nesityčiok, kad kito klaidų 
Tu pamatei. Nebūk satyras; 
Jų pataisyk ramiai, be vaidų, 
Kad pats esi toks gudrus vyras.

Bet ne! Nusijuokė ir kų gi!.. 
“Žiūrėkit!” — “Štai gi klaida tavo!” 
Visi sužiuro, kaip į vagį,
Tas vargšas tik paraudonavo...

Klaidas taisyk rainiai, nešmeiždams; 
Nesityčiok, kad jis suklydo;
Ir tu suklysi, gal, beeidams —
Ir tavyje gal, rasis vdų!..

- Pirm negu klaidų pataisyti 
Mes tik pajuokiam — taip tai esti,

• O jei dar mokam parašyti — 
Tuojau “brikš-brikš” visiems pranešti.

f

O tas žmogelis savo klaidų 
Pamatęs laikraštin paduotų — 
Jeigu ne nori kelti vaidų, 
Išeina šiek tiek “raudonuotas.

OE3OZ I0E3C1

(Iš “Darbo Balsas”)

n

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

$750.00 ir $1000.00.

UTHl]MmNR*CAuJANaofj

TURTAS VIRŠ $125,000.00Apsidraudusiems nariams išmoka: PAŠALPOS
$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00

savaitėje.

V. J. Kudirka, Pirm.,
37 Franklin Str., 
Norvrood, Mass.

A. J. Navickas, Rašt., 
58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

S. Paraginame kuopasP.
pradėti rengti agitaci jines pra
kalbas sulyg patogumo. Dėl 
kalbėtojų kreipkitės į “Darbi
ninkų.”

Magnus Swenson, Amerikos 
maisto kontrolierius dėl Skan
dinavijos, Finlandijos, Lenki
jos ir Baltiškų provincijų pa
sakė, jog Finlandijoj maisto 
stovis baisus. Sako, jog Ko- 
penhagen gali būti geriausiu 
centru išdalinimui maisto po 
tas žemes.

LAIŠKAS “DARBININKUI”
Vasario 3, 1919 

Chieago, III.
Gerbiamieji:—-

Malonėkite siuntinėti laik- • 
raštį “Darbininkų,” nes aš 
prieš išeisiant buvau nariu L. 
D. S. 63 kp. ir dabar sugrįžęs 
vėl pasilieku nariuętik jau ne 
63 kp., bet persikelsiu į Chica- 
gos kurių nors kuopų. Senai jau 
skaičiau “Darbininkų? ir išsi
ilgau; o kokio šlamšto neno
riu įlankas paimti.

Taip-gi gal pasiseks gauti 
naujų skaitytojų “Darbinin
kui.” Praeitų metų gavau ne
mažai. <

Linkėdamas viso gero pasi
lieku

Su pagarba
P. Karaliūnas.' . *

p. P. Karaliūnui ačiū už prie
lankumų ir pasižadėjimų pasi
darbuoti LDS. ir “Darbinin
ko” labui.

“Darb.” Adm.

. '-Z*. • - -

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg 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. AI ULEVIČIUS
S 4S6 GRANO ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

RUBLIUS ■ BONDS
Perkame r parduodame

Lietuvių Prekybos Bendrovė »
244 W. Broadway So. Boston, Mass.

DIDELIS BALIUS!
f

Rengia L.Vyčių
26 kuopa 

Eather Mathew’s 
Svetainėje

118 Green St., "VVorcester, Mass. 
Pradžia 8-tų vai. vakare.

Gerbiamas Worcester’io* 
Jaunime!'-

Pranešame kad viršminėta 
kuopa rengia didelį balių (ša
kius) su gyVoms gėlėms ir skra
jojančia krasa. Muzika ko- 
puikiausia, užkandžiai koska- 
niausi. Atsilankę visu kuo bū
site užganėdinti.

Atsilankyti kviečiami visi, 
jauni ir seni.

Įžanga 35 centai.
Karės taks ųnereikės mokėti. 

Kviečia Rengėjai.

Draugijos Temykit! I

••a

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, iarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 

' (artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikala^įmą.

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

v t

a.Tia.it


Vietines

ISPANIŠKA 
INFLUENZA

JUS G AUTE SULAIKYTI 
' PLAUKU SLINKIMĄ.

DR. W. T. REILLY
469 Bro*4w»y,So. Bostea,Mu$.

PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS

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

Aleksandra Burda, 
Bristol Bross, Bristol, Conn.

Tris Kartus savaitėje metams 
- Vieną kartą savaitėje **'

Bostono apielinkėje ”
Užrubežyje ”
Vienas numeris

Reikahskite pas agentas arba

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, išsi

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

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

Paieškau paeinančių iš Kauno 
gub., Raseinių apskr., šviekšnos 
parap., kaimo P. brolio ir seserų 
Orbių, Petro, Onos, Barboros ir 
Petronės. Taip-gi ir švogerio 
Greivio. švogeris pirmiau gyve
no Worcester, Mass., o paskutiniu 
laiku New Haven’e, Con.., bet jau 
kiek laiko kaip negaunu žinios. 
Meldžiu atsieilpti ant adreso:

P. Orbius,
281 Eglinton st., Glasgow-Scotland

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

Karė pasibaigė ir 
atsidarys keliai i 
Lietuvą, reikės ra- 

HgįEA Syti daug įvairią 
Kg-i\ laišką ir gavusiems 
Sg&į laišką bus daug 

5? lengviaus perskaity- 
ti drukuotą.

■KSj Tokios mašinėlės 
K pirmiaus parsiduo- 
W davo po $70.00, o 

dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę pri

dėsime dar knygą su nurodymais kaip 
dirbti vertės $1.00.

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

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

DR. F. MATULAITIS 
Oflaoadyaoa Gydo vtoeHa* Bpea
1-8 P. M. 7-S P.M. Priskiria Akintas.

419 Boylston St, Boston, Mass.

DARBININKAS”

GERA PROGA
Nedėlioj, 16 vasario 1919 m. 

SLRKA. 21 kp. - apvaikščios 
“Apdraudos Savaitę.17 Tai
gi tam tikslui bus surengtos 
prakalbos bažnytinėj šv. Pet
ro svetainėje 7:30 vai. vaka
re. Kalbės gerb. vietos kle
bonas kun. K. Urbanavičius ir 
kiti garsūs kalbėtojai. Da 
bus ir kitokių pamarginimų. 
So. Bostono ir apielinkės lie
tuviai turės gerų progų prisi
rašyti prie susivienijimo, nes 
tai yra geriausia organizacija 
visoje Amerikoje, kuri aprū
pina savo narius ligoje, mirus, 
ir kitose nelaimėse.

Įžanga visiems veltui.
Rašt. J. Mockevičius.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

“DARBININKĄ”

Dr. Paul J. J atmauk
C Jakimavičius)

"^11-11111 ni—ilin- -----
NnoliUI popiet. Nno7fcl»vekars
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