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Charlestown N avy Varduo
se, Mass. sausio 8 d. kas pus
valandis šauta iš anuotos pa
gerbimui mirusio pulk. Roose- 
velto.

Airijos kovotojai už nepri
gulmybę paskelbė neprigulmy
bės proklemaciją. Paskelbia
ma, jog griebsis visokiausiu 
priemonių, kad atsimesti nuo 
Anglijos. Tas yra lygu pa
skelbimui karės Anglijai.

Rusijos delegacija Paryžiuje 
inteikė talkininkams memo
randumų, kuriame prašo pri
pažinti Siberijos valdžią, kai
po-visos Rusijos valdžią ir lei
sti jai atstovauti Rusiją taikos 
kongrese. Princas Lvov, pir
mas Rusijos premieras po caro 
nuvertimo išrinktas delegaci
jos vadu.

Iš Petrogrado atvyko Hel- 
singforsan nariai Danijos am
basados. Sako, jeg Petrog
rade gyventoją perpus belikę. 
Tramvajai neina, anglią nėra, 
jokią biznių neliko, elektra 
tedega 2 valandi dienoj, gatvė
se žmonią miršta nuo bado 
kasdien, raudonsargių yra a- 
pie 50.000; jie už mažą pasi
priešinimą sušaudo. Maskvo
je viename kalėjime esą 3.000 
politiškų prasikaltėlių.

Nedėlioję, 
Sausio-January

gyventojai — lie- 
labai nualsinti, 

išbadėję. Baisu

ir “Sandaros” iš 
Bostono! Tai ir viskas—ste
bėtina!.. Daug visokią inda- 
gacijų gausime daryti sugrįžę, 
kad suieškoti priežatsis tą mū
są čia absoliutės izoliacijos!.. 
Bene perdaug visur visokią 
cenzorią priviso F

Šiaip ar taip vienas dalykas 
aiškus, bent iš to vieno “Dar
bininko” sprendžiant, kad T. 
Fondas nekaip auga, kad pini
gą mažai surenkama, gi ją la
bai daug reikia ir reikės, jei 
tikrai norėsime savo nepri
klausomybės dalykus varyti ir 
ginti iki pačiam galui!. . Ir 
tie 50 tūkstančių iki Kalėdą 
surinktiną, apie kuriuos šū
kaujama “Darbininke,” tai 
tik mažoji dalis reikiamąją po
litikai pinigą... Taika šiek 
tiek tęsis, visokią derybą vis- 
tiek bus, visokią reprezenta
ciją, — ir mažos ir nemažos 
tautos norės Paryžiuje ar kitur 
— taikinimos metu — pasiro
dyti, užsireprezentuoti, trukš- 
mą kelti, viešai pasirodyti 
kuomi nors, — tam visam pini
go reikia tiek ir tiek!.. To 
dalyko, matos, tik vieni lie
tuviai nesupranta!.. Kitos 
menkesnės už lietuvius tautos 
savo politikai jau franką mili
jonus paleido ir leidžia, gi mes 
su tuščiomis rankomis, vien iš
sižioję — savo nepriklausomy
bės laukiame. Čia bus gal ir

BOLŠEVIKŲ JĖGOS UŽĖ
MĖ VILNIŲ.

Iš Varšavos pranešama, jog 
Rusijos bolševiką kariuomenė 
užėmus Vilnių. Kariuomenė 
susidedanti iš keletos tūkstan
čią vyrų. Jie išvaikę lenkų 
miliciją. Toji milicija, gen. 
Veitko vedama, buvo vokie
čių nuginkluota ir pasiųsta 
Baltstogėn.

Tokio koncerto dar nebuvo visoje Naujoje Anglijoje. Tai 
bus rinkinys naujausių dainą, daugiausia St. Šimkaus kompo
zicijos.

PRALEISI — AMŽTATS GAILĖSIES.
Apart milžiniško šv. Petro Bažnytinio Choro, kuris per 

pastaruosius metus žymiai padidėjo, dainuos žymiausios Nau
josios Anglijos solistės ir solistai. * s

TOKIE KONCERTAI RETENYBĖ.
Sėdynę pasirūpink išanksto, kad paskum neprisieitą sto

vėti.
Pasipirkęs išanksto tikietą sau sėdynę atrasi, kad ir vė

liaus atėjęs, nes visos sėdynės sunumeruotos ir niekas kitas ne
galės užimti.

ĮŽANGA LABAI PRIEINAMA.
Širdingai kviečia visus ~ _____

tą kaltė, kurie lietuvią visuo
menę demoralizuoja, šaukdami 
ją prie neutralybės, šmeiždami 
tuos, kurie šį tą Europoe vei
kia ir tt. Jaučiama mūsą ne- 
prikįc .-lybės priešą “gud
ri” agitacija, kurią mūsą

niais laikais, ypač Vokietijai 
ištižus, visur ima viršą pir- 
meiviškesnieji elementai, šali
ninkai liuosybės, tad ir Lietu
vai atsiranda daugiau šansij 
nepriklausomybę gauti, nors ir 
lengvai ją gali užšachuoti 4© 
miliardą franką įskolintų 
Prancūzą andai galingai — 
plačiai Rusijai: tai buvę “gra
žūs” laikai ir daili politika: 
absoliutizmas aziatiškas bi- 
čiuoliavos su liuosa Prancūzi
ja!. .

Šiandien eina gandas, kad 
Prancūzą kariumenė eina Ru- 
sion tvarkos daryti, ir tą pra
dėsianti nuo pietą šalies. Tiesa, 
tvarka rusuose reikalinga, tik 
pavojus, kad tvarkdariai ne
pamirštą, jog glemžamos rusą 
tautos liuosybės nor, nepri
klausomybės ieško ir ją myli 
lygiai taip, kaip savo nepri
klausomybę myli patys pran
cūzai. Pamatysime, kaip po 
šiam karui skambės mažą tau
tą apsisprendimo principas, jų 
liuosybė, lygybė ir tt.

Kas užims Rusijos rytus, 
Lietuvą ir žemiau nuo josios, 
kol kas nežinia! Visaip spėja
ma. Gerai būtą, kad Ameri
kos armijos lietuviškieji garni
zonai pasklystą po Lietuvą. 
Bent tiek būtą džiaugsmo, 
kadi juos Lietuvai ramesnia 
širdžia patiktų, nes Amerika 
Lietuvoje labai populeri, kiek
vienas kiemas, kiekviena šei
myna turi Amerikoje 2-3 savo 
narius!..

Iš Amerikos ne vien jokią 
raštą negauname, bet ir laik
raščių lietuviškų nematome! 
Pateko vos vienas N-is “Dar
bininko

SAKE PARODĖ KĄ GALI.
Stuttgarto mieste buvusis 

vice-kanclierius von Payer sa
kė prakalbą kritikuodamas 
Berlino valdžią. Sakė, kad gal 
ir gerai, kad socijalistai pasi
griebė valdžią. Parodo ki
tiems ir patys mato ką jie gali 
nuveikti. Socijailstai dabar 
mato, jog lengviau kritikuo
ti, negu vesti dalykus. Ji
sai sakė, kad socijalistai pir
miau kaltino visas valdžias ir 
prikaišiojo silpnumą ir nemo
kėjimą vesti reikalus, bet, sa
kė jis, dabartinė socijalistiš- 
ka Berlino valdžia yra silp
niausia ir negabiausia, kokia 
tik buvo Vokietijoj.

Bolševikų sukilimas Berline 
sujudino visą Vokietiją. Ba
varija piktinasi Berlino pjovy- 
nėmis ir ketina ginklą pavar
toti, jei patys berliniečiai ne
susitvarkys. Bet įvairiose 
vietose sukilimas Berlino pa
drąsino bolševikus. Bolševi
kai sukilo Dresdene, Bruns- 
wicke, Essene ir kitur.

■ turo jo
susirinkimą ir jų vadas Mach- 
sam šaukė, kad proletariatas 
tuoj turi sukilti, kad Mueni- 
cho arcivyskupą reikia pakar
ti ant jo katedros varpo virvės 
ir kad dabartiniai valdininkai 
turi būti teisti revoliucijoniško 
tribunolo.

lenkai, baltgudžiai, latviai, 
prūsai, apart kitų stmbių val
stybių atstovų — prancūzų, 
anglų, rusų, amerikonų, vo
kiečių, jugo-slavų ir tt... To
kia įvairybė tipų, ir toks vi
sur suktumas, kad žmogus 
nustoji nuovokos suskirstyti 
kas tau naudinga, kas ne, kur 
tikrenybė, o kur blogas, o tų 
blofų — tai nei galo, nei pra
džios !..

Kalbame, svarstome, o ga
las toks: neturime stipraus 
kumščio, savos armijos, tad 
ir nėra kuom reikalavimus pa
remti ir ginti!.. Jaučiamės 
kol kas ant—“loską” galingffi- 
nių, gi laikams nusiraminus, 
jei nuskriausti būsime, esame 
pasirįžę nenurimti iki teisybės 
neatsieksime tiek, kiek jos 
šiandie pasaulyje atsiekti ga
lima! Jaučiame lietuviai, kad 
jai ieškoti pajėgų turime ir jų 
nepristigsime, jos auga kas va
landa pas mus!

Pačioje Lietuvoje, kur žmo
nės per tuos kelius metus krau
juose mirko, badu ir ašaromis 
gyveno, ir tenai energios pil
na, ir tenai išdžiūvusios lūpos 
vien apie nepriklausomą šalį 
kalba, išbalę veidai ir įdubu- 

nepriklausomybės

pinklią lietu- 
itirti, norint 
nuvykti, pra- 
Lenkams rū

šiui, ir ją jau 
ta, kad “nėra 
gyvulio,” ku- 
ietuva.. 5” Jei 

rašo, kalba 
honijimas, ku- 
>cijalistėję ku- 
omanai ir tt.

sios akys 
laukia!..

Lietuvos 
tuviai labai 
nunakinti, 
klausyti pasakojimus, kokia
me tenai varge visi gyvena — 
o vis dėlto visi iki vienam ran
ką neapleidžia ir ant griuvėsių 
neprigulmingais žada būti. 
Reikia tik kad Amerikiečiai 
lietuviai nujaustų tą karštą sa
vo brolių Lietuvoje tvaksėjimą 
širdies, veržiančiosios į laisvę, 
ir paremtų pinigu skiriamu 
vien Lietuvos nepriklausomy
bei išgauti-iškovoti-išprovoti !.. 
Šia gadyne visi amerikiečių 
pinigai, visos rinkliavos tur 
būti pavestos vienam dalykui 
— Lietuvos nepriklausomybei 
išgauti!.. Kitą reikalą — ne
bėra kol kast.. Letuvos ne
priklausomybė —- tai visą mū
sų pirmas svarbiausias reika
las, tai mūsų svajonė, mūsą 
tikslas, mūsą gyvastis... Juo- 
mi gyvename...

Tamstai ir visiems daug la
bą dieną!

Kun. Juozas Dobužis.

Baisios skerdynės Berilne 
tarp valdžios jėgą ir bolševiką 
dar tebsitęsia, bet ateinančios 
žinios nurodo, jog bolševikai 
gatvėse kraujas dar liejasi, 
įveikiami. Kol kas Berlino 

Korespondentai iš Berlino 
telegrafuoja, kad kitą šalių 
žmonės nei mažiausio suprati
mo negali turėti apie didį pa
dūkimą ir sumišimą Berline. 
Priešingos partijos tiesiog ant 
kiekvienos gatvės kampo ker
tasi ant žūt būt. Žmonės vir
to žvėrimis ir it pablūdę sker
džia vieni antrus. Šautuvai 
pyška visose didžio miesto 
gatvėse. Svarbesnėse vietose 
arbuoja kulkosvaidžiai ir dun
da anuotos, kitur-gi veikia 
ugnį spjaujančios mašinos. 
Niekur karės lauke nebuvo to
kią pasiutusią skerdynių, kaip 
dabar kad Berline yra.

Berline susidarė daugybės 
tvirtovėlią. Kaikurias ją lai
ko bolševikai, kitas socijalis- 

j3^- —Tos- 
tvirtovėlės eina iš ranką į ran
kas. Piovynės eina dieną ir 
naktį. Abi pusi neša didelius 
nuostolius.

Nors bolševikai po biskį į- 
veikiami, bet didesniuose na
muose jie dar tebėra.

Bolševikai buvo beužvedą 
derybas su valdžia. Valdžia 
pareikalavo pasitraukti iš po
ziciją. Bolševikai atsisakė. 
Tai atsinaujino piovynės ir tę
sis iki viena antrą visiškai į- 
veiks.

Bolševikai yra užėmę visą 
laikraščių spaustuvių mūrus ir 
garsųjį Wolfo Biurą. Tai ki
tokių laikraščių neišeina, kaip 
tik bolševiką.

Aršiausi mūšiai eina apie 
laikraščio Tageblatt spaustuvę 
ir Wolffo biurą.

Iš Rotterdamo ir kitokią 
punktą ateina vis daugiau val
dišką jėgų kovai prieš bolševi
kus.

“kvailesnieji” politikieriai už 
gerą pinigą palaiko ir juo gy-, 
vena.

Bolševikai taip įsisiūbavo, 
kad ėmė judinti net neutrales 
šalis, kaip va — Skandinavi
ją, Olandiją, — na ir šposų 
prikrėtę Šveicaruose. Užva
kar ir vakar žadėjo būti bolše
viką pinigais surengtas gene- 
ralis streikas. Sustojo gele
žinkeliai, kaikur telegrafai, te
lefonai, elektra ir tt. Suneri
mavo visa Šveicarija! Tapo 
paskelbta kariuomenės mobili
zacija. Į 6 valandas Šveica
rai apsiginklavo, užėmė pozi
cijas, ir privertė streikierius 
dirbti, bolševikus išvarė iš sa
vo rubežių, gi dabar gaudo ją
ją slaptus sovietus!.. Bolše
vikai — visi čia žydai ir žydės, 
varosi Rusijos pinigais (auk
su) kurio Šveicarios bankuose 
jieji sukrovė miliardus!.. Vie
nas dalykas linksmas tai tas, 
kad bolševikai labai lėbauja, 
leidžia po brangiausius viešbu
čius ir visokias aristokratiškas 
buvusią karalių ir carų lindy
nes, didelius pinigus tad yra 
viltis, kad taip gyvendami 
praleis ir tai trumpu laiku vi
sus pinigus, kurių turi bega
les prisivogę iš Rusijos... Bol
ševikai skelbiasi lygybės apaš
talais, proletarų geradėjais, 
— gi patys elgiasi kitaip: aug- 
ščiausios rūšies hoteliuose lan
kosi, patarnautojų reikalau
ja, kad paltą užvilktų, nu
vilktų, pirmoje klesoje trau
kinyje keliauja ir tt. Vot, 
znaete, ja ot rodu demokrat, 
golovoj stoju za viekomi 
skorbiaščj robočij narod... 
kalba “bolševikas” — keliau- 
jantos vien tik I kliasos 
traukiniu ir už savo “bolševi- 
kizmą “gausiąs” po 36 ty- 
gauti sąrašus “bolševikų” ko
kias jieji algas gauna oficia
liai, ir kokias pasiima patys 
savavaliai “politikos reika
lams,” kuriuos atlieka prie vi
sokių hazardų ir ruletkų, kur 
tūkstančiai aukso tirpsta mi
nutėmis!. . Tuomet pasidalin
sime tomis žiniomis ir laikraš
tijoje.

Mindžiodami po politikos 
balą gauname susieiti čia su 
žmonėmis įvairiausio plauko, 
visokių pasikalbėjimų nuolat 
turime: armėnai, ukrainiečiai,
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Kas girdėti lietuvių kolonijose*
„ Eina iš So. Boston’o utarnin
kais, ketvergais ir subatomįsk Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION KATES:
Yearly ......................... ’............ $3.00
Boston and suburbs ...............4.00
6 months ....._......................1.50
Fore' gn countries yearly .... 4.25

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

reikia kuopoms būti prisiren
gusioms su gerais naujais su
manymais naudingais kaip or
ganizacijai, taip ir nariams. 
Praeitame suvažiavime buvo 
daug naudingų nutarimų, ne- 
kurie -jau įvykinti.

Bet daug dar užmiršta, net 
ir štai tokie menkniekiai, kaip 
apskričio iždo padidinimas. 
Dar iki šiol mokesčiai neišpil
dyti. Tas būtų reikalinga iki 
apskričio suvažiavimo išpildy
ti. Net ir įstojimo į apskritį 
dar ne visos kuopos įmokėjo. 
Tiesa 69 ir 51 kp. jau įmokė
jo. Kur kitos I Nors mūsų 
kuopelė dar jaunutė, bet aps
kričio nutarimų pildyme ar 
nepralenks tik s-niausiąs kuo
pas, nes jau ir po 10c. nuo na
rio kaip yra nutarta mokėti 
ant metų į apskričio iždą iki 
ateinančiam susivažiavimui

PRANEŠIMAS

Gerbiamoms L.D.S. N. A. Ap
skrido kuopoms pranešu, kad 

apskričio stfvažiavimas į- 
vyks vasario 16 d. 1919 
m. 1-mą valandą po pie
tų šv. Aoko svetainėj,

20 Webster Street, 
Montello, Mass.

Todėl gerb. kuopos malonė
kite atsiųsti kodaugiausiai ats
tovų į suvažiavimą ir atsivež
ti naudingų inešimų organiza
cijos gerovei ir tos kuopos, ku
rios dar nėra prisidėję prie ap
skričio, tai malonėsit dabar 
prisidėti ir atsiųsti savo atsto
vus į suvažiavimą, o kurios ne
galėsite pribūti ant suvažiavi
mo, tai galite pasiųsti įneši
mus Apskričio valdybai. La
bai būtų geistina, kad visos 
L. D. S. N. A. Apskričio kuo
pos atsiųstų savo atstovus į bus įmokėta. Tai-gi patartina 
suvažiavimą, nes daug yra ir kitoms kuopoms šitas iki 
svarbių reikalų kaslink L. D. suvažiavimui išpildyti, kad bū- 
S. organizacijos; taip-gi ku-' tų galima pasirodyti kas yra 
rios kuopos dar neprisiuntėte nuveikta.

Rn rmcrorko

J

PRIE NAUJO DARBO.

Daugelyje kolonijų Laisvės 
Savaitė pasibaigė. Daugelyje 
kolonijų aukų rinkimas taip 
smarkiai buvo pavarytas, jog 
jos galėtų tą darbą pertraukti, 
o pradėti kitą darbą. Taip da
ro "VVorcesteris. Toje šaunioje 
kolonijoje dabar prasidėjo 
Spaudos Savaitė, arba teisin
giau pasakius mėnuo, nes per 
šį ištisą mėnesį varomas spau
dos platinimas. Norivoode jau 
atlaikyta Spaudos Savaitė. 
Tai-gi ir kitos kolonijos pana
šiai gali darbuotis.

Spaudos platinimas yra pa
matas visų kitų darbų, nes 
spauda — laikraščiai yra liau
dies judintojai. Tie, kurie 
dėjo gausias aukas Lietuvos 
reikalams yra gerų katalikiš
kų laikraščių skaitytojai. Geri 
laikraščiai išauklėja gerus tė
vynainius ir uolius darbinin
kus. Tie, kurie yra šykštūs 
aukavime Lietuvos reikalams, 
arba jokių laikraščių neskaito, 
arba skaito šlamštus.

Tai-gi šiuomi kviečiame vi
sus gerus tėvynainius į katali
kiškų laikraščių platinimo dar
bą. Tame gali ir privalo pa
sidarbuoti kiekvienas. Priva
lo kiekvienas kalbinti prie 
skaitymo katalikiškų laikraš
čių tuos, kurie neskaito arba 
skaito bedieviškus raštus.

Dabar visi susirūpinę apie 
Lietuvą, nori gauti žinių iš 
gimtinės. Gi tik katalikiškie
ji laikraščiai tegauna Lietuvo
je einančių laikraščių ir tik 
katalikiškieji laikraščiai te
gauna indomių pranešimų apie 
Lietuvos reikalus nuo mūsų de
legatų ir iš kitų veikėjų Euro
poje. Šituo puikiai galima 
pasinaudoti laikraščių platini
me. Perskaitytus laikraščių 
numerius nenaikinkite, o duo
kite tiems, kurie neskaito.

Dabar kiekviena kolonija"te- 
pasirenka sau patogiausią tar
pą surengimui Spaudos Savai
tės. Išplatinkime katalikišką 
spaudą kuodidžiausia. Jei tas 
nepaprastai gerai nusisektų ir 
daug naujų skaitytojų būtų 
gauta katalikiškiems laikraš
čiams, tai per ateinančią Lie
tuvių Dieną — šv. Kazimiero 
dieną — Kovo 4 būtų visur 
surengti šaunūs apvaikščioji- 
mai ir tą dieną Amerikos lie
tuviai katalikai sudėtų Lietu
vos reikalams bent $200.000. 
Varykimės prie to.

" T----------
SAVINASI LIETUVĄ.

Lenkios premieras Mora- 
czeivski pasakė:

“Terltorialiu žvilgsniu mes 
reikalaujame to, kas mums et
nografiškai priklauso. Mes ne
norime to, kas yra vokiečių 
arba nkrainįečių, bet mes ma
nome, kad tuo atžvilgiu Lie-- 
tuva yra mūsų.”

savo duoklių į Apskričio agi
tacijos iždą po 5 centus ant 
metų nuo nario, tai malonėsite 
prisiųsti iki apskričio suvažia
vimo.

L. D. S. N. A. Apskričio 
Valdyba:

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

A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Norvvoodi, Mass.
P. S. Paraginame kuopas 

.pradėti rengti agitacijines pra
kalbas sulvg patogumo. Dėl 
kalbėtojų kreipkitės į “Darbi
ninką. ’ ’

Rast.

ROCHESTER, N. Y.
LDS. 71 kp. susimkimas.

Sausio 13 d. panedėlyje 7:30 
vai. vak. įvyks LDS. mėnesi
nis susirinkimas šv. Jurgio 
svetainėj. Visi nariai malonė
site atsilankyti ir užsimokėti 
savo duokles, nes neužsimokė
jusių organas bus sulaikytas. 
Kadangi visų mūsų priedermė 
yra atsivesti bent po vieną 
naują narį, tai-gi tegul kiek
vienas iš jūsų iš išpildo. Šian
diena vienintelis mūsų tikslas 
yra, sutraukti visus katalikus 
darįjpninkus prie tos katalikų 
organizacios, o paskui mes vi
si susivieniję drąsiai išvien 
galėsime stoti į kovą prieš sa
vo priešus.

i

Su pagarba
Ohio Apskr. Iždininkas 

U. S. Vaitkus,
232 Alaska Str.,
Dayton, Oliio.
\ -

DETROIT, MICH.
Gruodžio 15 d. bažnytinėj 

salėj buvo LDS. kuopos susi- 
rinkimts. Susirinkime buvo 
ir p. Aleksis. Davė inešimą 
paaukuoti į Tautos Fondą. Pa
skirta $10. Toilaus buvo skai
tytas laiškas iš Clevelando, 
kur kviečiama prisidėti prie 
Ohio apskričio LDS. kuopų. 
Nutarta prisidėti. Paskui ki
lo klausimas apie kuopos padi
dinimą, nes čionai lietuvių 
daug, o jie mažai težino apie 
LDS. Nutarta surengti pra
kalbas ir pakviesti gerą kalbė
toją. P. Aleksis pažadėjo susi
nešti su p. Karosu — ar jis ne
galėtą atvykti. Toliaus buvo iš
rinkta valdyba iš sekančių as
menų: pirm. Grigaliauskas,
vice-pirm. Atkočiūnas, rašt. M. 
Kutkauskas, fin. rašt. Tauki
nis, kasierius A. Stankus. 
Iždo globėja p-lė Niladauskai- 
tė. Organizatoriai S. Cibuls
kis ir S. Atkočiūnas. Susirin
kimai esti trečią mėnesio ne- 
dėldienį.

========?==
Būdamas ųariu LDS., liksi 

apsaugotas nuo visokių priešų, 
nes už tavo pečių stovi organi
zuoti darbininkai

Vasario 15 d. 1918 m. LDS. 
14 kp. ^susirinkime buvo pada
rytas .nutarimas, kad visi na
riai būtų organizatoriais. Tas 
nutarimas priimtas ir kiekvie
nas prisižadėjo išpildyti. Pra
ėjo metai ir pasirodė, kad tą 
nutarimą išpildė tik keli na
riai, o kiti turbūt užmisšo savo 
piredermes.
' Nuo vasario 15 d. iki Spalio 

25 d. 1918 prisirašė 37 nauji 
nariai.

Prirašinėjo šie LDS. 14 kp. 
nariai^ A. Radzevičius 3, St. 
Tarosevičius 3/ J. Liudvinai- 
tis, J. Brazauskas 1, St. Pra- 
nis 1, A. Matjošaitis 1, per 
prakalbas p. K. Čeąnulio 1, A. 
Kazlauskas 25 narius.

(P -as A. Kazlauskas pilnai 
išpildė savo priedermę. LDS. 
Centro Raštinė.)

Išviso 37 nariai.
LDS. 14 kuopos nariai su- 

aukavo sumažinimui “Darbi
ninko” skolų $44.50; “Darbi
ninko” namo fondui $35.00.

Buvusis atstovas nuo LDS. 
14 kp. Baltimore LD§. 3-me 
Seime paaukavo-namo fondu? 
vertės $25.00 laikrodėlį ir spil- 
kutę.

Sausio mėnesyje LDS. 14 kp. 
laikytame susirinkime nutarta 
atsišaukti į visas draugijas, 
kad sudarius Centrą iš visų ka
talikiškų draugijų, kas ir pa
daryta.

LDS. 14 kp. per tą laiką su
rengė 2 prakalbas, 1 balių ir vi
suose vakaruose platino kata
likišką spaudą.

Iš viso to matome, kad L. 
D. S. 14 kp. sulig išgalės veikė 
per 1918 m. Kaip girdėt iš 
narių, kad per šiuos 1919 m. 
žada daug daugiaus pasidar
buoti.

LDS. 14 kp. organizatorius.

v •

BALTIMORE, MDD. patiko, kad daugumas išreiš-

s. c.

Atėjo žinia būk Trockis Ru
sijos bolševikų karės ir laivy
no ministeris liepęs suareštuo
ti Leniną už tai, kad jis norė
jęs kompromisuoti su menševi-
kais. Bet patvirtinimas tos ži-' 
nios neatėjo.

■ ■ >
CLEVELAND, OHIO.

LDS. 51 kuopa laikys metinį 
susirinkimą po num. 2205 St 
Clair avė. N. E. A. Žitkevi
čiaus studijoj sausio 15 d. 7:30 
vai. vak. seredoj. Šitame su
sirinkime bus svarbių dalykų. 
Pirma apie LDS. bendrovę, 
antra apie Ohio apskričio 
suvažiavimą, kuris įvyks va
sario 2 d. š. m. Bus rinkimas 
delegatų ir ^kiekvienas LDS. 
narys ateidami atgabenkite ge
rų inešimų į apskritį. Nepa
mirškite atsivesti po naują na
rį. Būkite toki geri. Kurie 
esate užvilkę savo mokestis a- 
teidami užsimokėkite. U&imo- 
kėję pilnai iki sausio' mėn. 
gaus LDS. Kalendorių 1919 m. 
Taip-gi ir nauji nariai gaus. 
Šiam susirinkime bus išdalinti 
Šiame susirinkime bus išdalinti 

Kalendoriai.
Kurie neužsimokės iki sau

sio 15 d. bus išbraukti iš kuo
pos ir nekurie suspenduoti. 
Norim, kad “Darbininkas” 
virstų dienraščiu, bet ne taip 
darom kaip reikia. Bus atvi
rutės išsiųstos iš LDS. kuopos 
visiems, kurie užvilkę mokes
tis ir kaip gausite, tai brau
kite į kuopos susirinkimą

LDS. 51 kuopos Sekret.
A. S. Kulbickas.

Francijos valdžia jau intei- 
kė savo taikos programą Ame-

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kųpp. laikė priešme- 

tinį susirinkimą gruodžio 15 du 
1918 m. šv. Jurgio” parapijos 
svetainėje. Nariai atsilankė be
veik visi. Apsvarsčius kuo
pos reikalus nutarta surengti 
kokią pramogėlę ir išsimokin
ti teatrą. Jau knygutės yra

L. Vyčių metinis susirinkimas.
L. Vyčių 19 kuopa turėjo 

metinį susirinkimą sausio 5 d. 
1919 m. Buvo daug nuveikta. 
Išreikšta padėkavonė senąjai 
valdybai už jos prakilnų pasi
darbavimą pereitais metais. Į 
naują valdybą pateko: Juoz. 
Jenulevičius — pirm., Ant. Žu
kauskas—pagelb., Jonas Stoč- 
kus — rašt., Juoz. Lazauskas 
— iždu, Ant. Benešiunas — 
fim rašt., iždo globėjai — K. 

-K. Žvinklis ir V. Pilinkevičius. 
Išrinkta į veikiančiąją komisi
ją (Board of Directors): S. 
Lietuvninkas, J. Vaitkevičius, 
A. Žukauskas, P. Ručvs, E. 
Tamošauskiutė, P. Kasieriau- 
skienė, J. Jenulevičius. Kp. 
koresp. — K. K. Žvinklis.

Nutarta rengti vakaras su 
programų sausio 27 d. Bus 
lošta: 1) “Nespręsk neišty
ręs,’’ 2) “Be Moterų,” 3) 
“Dantistas ir 4)“Be žodžio.” 
Tame rengiamame vakarėlyje 
dalyvaus gerb. p. Jonas Či- 
žauskas su savo galybe. Bal- 
timoriečiai nepraleiskit geros 
progos, visi ateikit. Pamaty
sit naują scenos žvaigždutę 
gerb. p. M. Čižauskienę, kuri 
dalyvaus vaidinime 
“Be žodžio.”

Nutarta atnaujinti 
ninko” prenumeratą 
metų.

Buvo išduota raportas per 
taip vadinamą “Business ma- 
nager.” Pasirodo, jog mūsų 
kp. turi savo kambariuose ver
tės visokių dalykų ant $1.500. 
O kasoje pinigų dar yra $200 
suviršum. Išviso turtas išne
ša netoli poros tūkstančių, o 
narių skaičius apie 150. 
skaičius auga nuolatai.

Konst. K. žvinklis.

kė norą kitu sykiu jį matyti. 
Žmonių buvo pilna McCaddin 
salė. Valio Vyčiai! Jūsų dar
bai neša naudą visuomenei ir 
Lietuvai.

Tame pat vakarė tapo išneš
ta rezoliucija prieš lenkų savi- 
nimąsi Lietuvos ir Vilniaus.

Muzikos dalį vedė gerb. 
varg. J. Banys. Režisieriumi 
buvo K. Pusnikas. Vakaro ve
dėjų buvo kareivis A. Snieč
kus.

A Koresp. J. St—tis.

veikalo

“Darbi- 
ant 1919

Jų

gėlo rolę — p-lė O. Mikučiu- 
tė; Elzbietos — p-lė M. Var-’” 
čiuniutė; Tarno roję —- R. - 
Teniutė; Marijos rolę — p-lė 
Eva Pucėtaitė; Angelo H ro
lę — p-lė A. LiutkevfČiutė; 
Juozapo rolę — p-lė K. Šopie- 
niutė ir Angelo IH — p-lė O. 
Čemauckaitė. Piemenų - gi 
roles užėmė 1 2vyrų ir senelio 
rolę, kuri buvo svarbiausia 
tarpe piemenų B. Digris ir dar 
būrys apie 40 mergaičių, ku
rios užėmė vietas angelų cho
ro. Papuošalai buvo pritaikin
ti puikiai, senovės tų dienų 
tipai atrodė. Regėjosi publi
koje '/nejauta, regis perstaty
mas žiūrėtojams patiko. Va
karui vadovavo vietos vargo
nininkas p. J. V. Kovas, nes jo 
paties ir tas veikalas parašy
tas.

Svetainėje +aip daug svečių 
buvo, kad pastebėta, jog dar 
niekad tiek nebuvo suėjusių. 
Visi pakraščiai buvo stačių 
prisikimšę.

Labai gerai daro vietiniai 
Vyčiai, kad taip gausiai remia 
>avo parapijinę mokyklą.

Stuobris.

NEWARK, N. J.

“Kurie priklauso prie kito 
choro (t. y. Vyčių), tie prasi
žengia prieš Viešpatį Dievą.” 
Taip pasakė klebonas kun. E. 
Budrevičius, sausio 5 d. š. m. 
per pamokslą bažnyčioje.

Mes tikime, kad mūsų kle
boną taip primokino pasakyti 
šv. Cecilijos chorvedžiai, nes 
klebonas tuom pačiu laiku agi
tavo už šv. Cecilijos chorą.

Nuo Kalėdų iki Nauji} Metų 
Neivarke nuo senai yra kvie
čiamos visos tautos miesto sa- 
lėn pasirodyti su savo progra
mai s.

Šiais metais tas pasirody
mas visų tautų buvo labai pat- 

; rijotiškas ir visos tautos, iš- 
; skyrus lietuvius puikiai pasi- 
■ rodė. Gi lietuvius nuėjo re- 
; prezentuoti viso labo net 9 šv. 
j Cecilijos choristai. Žinoma su 
i tokia reprezentacija atsisakė 
pasirodyti. Prižadėjo repre
zentuoti kitą vakarą. Antrą 
vakarą reprezentavo biskį dau
giau. Iš to viso išeina, kad 
lietuviai ne tik, kad už visus 
žemiausia pasirodė, bet sve
timtaučiai, kurie prisimena 
seniaus lietuvių pasirodymus, 
pasakė, kad lietuviai jau visai 
susmuko.

Newark’e randasi du choru: 
Vyčių vienas choras su apie 50 
dainininkų. Šalę Neivark’o 
visai arti. Harrison’e smarkiai 
gyvuoja Birutės chorai Aš e- 
su tikras, kad tie abudu cho
rai — Vyčių ir Birutės, būti} 
sudarę apie 100 dainininkų ir 
su mielu noru būtų apsiėmę 
dalyvauti tokiame svarbiame 
pasirodyme, jei tik būtų duota 
žinia. Bet tiesa, atsiminus šv. 
Cecilijos choro sekretoriaus 
‘.‘Darbininko” viename nume
ryje pasakymą, kad jie t. y. 
šv. C. choristai negali dalyvau
ti ten, kur iš dainų juokus da
ro. O iš dainų sulig šv. C. 
choristų supratimo visi juokus 
daro, tie kurie tik dainuoja 
nebūdami šv. C. choristais.

Tai laikų nevarkiečiai susi
laukė, kad klebono, vargoni
ninko ir šv. C. choristų akyse 
rodosi, kad šventas tik gali 
būtinas, kurs prie sandarie
čių priklauso ir liberalams au 
kas renka. (Taip šv. Cecilijos 
choristai daro.).

Volungėlis.

NORWOOD, MASS.

Malonėkite atnaujinti neku
riu vardus aukavusių Lietuvai. 
J. Pileckas aukavo $51.00 (vie
ton $50.00), S. Razuleviča au
kavo $25.00, vieton $5.00; H. 
Baliutaviče aukavo 11.00, vie
ton $10.00; A. Jačius aukavo 
$11.00, vieton $10.00, P. Šašis 

■ 10.00; P. Kulieša $5.00; J. A- 
vižinis $1.00.

Dar meldžiame pataisyt ke
lių draugų vardus.

A. Marcinkevičius aukavo 
$10.00, F. Ramonas $2.00, A. 
Žitkeviče $10.00.

S. Vers ackas.

*

WEST H ANO VE R, MASS.
Gruodžio 28 d. čia raudon

kakliai buvo surengę vakarą. 
Vaidinimas buvo tai pasityčio
jimas iš Katalikų Bažnyčios 
apeigų. B. S. buvo apsirėdęs 
kunigiškais drabužiais, giedo
jo Dominus vobiscum, turėjo 
kryžių ant krutinės. Buvo ir 
kitokių niekybių. Tai-gi čia 
cieilikai pasirodė pilnoje savo 
kvailybėje ir nupuolime.

Ten buvęs.

WATERBURY, CONN.
Sausio 5 d. L. Vyčių 7 kuo

pa pastatė puiki} vakarą “Ka
lėdų Naktis,” 
mų, šešių aktų, 
tas neblogiausiai,

. . . kur įvyko mažos
partrauktos. Tuo tarpu išrink- tas atleistina. 
toji komisija jau darbuojasi.' žmonių buvo pilna svetainė. 
P-lė V. Dragūnaitė ir J. San-j Visiems buvo linksma ir akto- 
vaitis. Paskiaus išrinkti dele
gatai apskričio Conn. suvažia- 
viman į Ansonią, Conn. — A. 
Maciulevičius, J. Juodis, p-lė 
Ona Koluckaitė, U. Matuz ir 
tt. Viskas puikiai klojasi dar
bininkų kuopoje. Prisirašė 4 
nauji nariai — A. Čimielius, V. 
Stankaitis, X Andriokaitė, A. 
Apanavičsus.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 19 d- 1919 m. šv. Jur
gio parap. svetainėje. Tuoj po 
sumos malonėsite visi iariai at
silankyti, nes bus malonu pa
siklausyti raporto ir naujų na
rių nepamirškite atsivesti pri
rašyti.

trijų atidengi- 
Buvo suloš- 
nors kaip 

klaidos, bet

r

LEWISTON, ME.
Sąjungiečių balius.

Gruodžio 28 d., 1918 m. A.
L. R. K. Moterų Są-gos 6 kuo
pa buvo parengus puikų žiurs
tų balių. Pasirodė esama ga
bių moterų, ko visai nesiti- 
kėjom. Kuomet prasidėjo pro
gramas, tai kaip pradėjo mar- 
šuoti su įvairiais įvairiausiais 
žiurstais , vien tik ir mirga. 
Viena sąjungietė — p-ni L. 
Kauneckienė, tai net ir žiemos 
laike surado žalių ąžuolų lapų, 
iš kurių pasisiuvo žiurstą. Bu
vo ir vaikinų su žiurstais. Už 
žiurstus dovanas gavo: 1) p. M. 
Vasiliauskienė, 2) p-lė Z. Ba- 
niuliutė, 3) p. Ig. Kaminskas. 
Gerai žinomi dainininkai — 
p-le Z. Rimaitė ir p. N. Miki
tas padainavo duetą: “Būki 
sveikinta jūra Baltoji.” To
liau sekė dialogas “Ar-gi ne 
juokai.” Atliko p-lė Z. Rimai
tė ir Br. Ivaškevičiūtė. Dialo
gą pasakė “Vaistai nuo bla
kių” p-lė B. Mitkaitė ir Br. 
Ivaškiutė. . Toliau sekė due
tas- p-1 ės Z. Rimatės ir p. N. 
Mikšto “Tėvynės Dainos.” 
Dainos publikai begalo patiko. 
Gausus rankų plojimas priver
tė atkartoti.

Buvo laikraščių lenktynės. 
Laimėjo p. S. Martinkus. Švie
sos lenktynėse laimėjo p. T. 
Rudokas. Iš viso programo pu
blika matyt buvo patenkinta. 
Vedėja buvo p-lė M. Dailydai- 
tė.

Viskas užsibaigė linksmai. 
Mot Šą-gos kuopai pelno liko 
$20.00. Taip-pat yra linksma 
pastebėti, "kad mūsų sąjungie- 
čių yra didis pasišventimas la
bui Moterų Są-gos, kaip tai — . 
p-lė B. Mitkaitė aukavo $2.00 
dėl nupirkimo doyanų ir p-lė
M. Dailydaitė $1.00 vertės do
vaną. Taip-pat dirbo kiek ga
lėdamos pakėlimui 
vardo.

riams darbuoties, nors jiems 
niekas neužmoka. Visi vyčiai 
buvo linksmi, dėkojo svečiams 
už skaitlingą atsilankymą ir 
prisiketino pastatyti šiais me
tais daug vakarų ne tik Wa- 
terburyje, bet dar ir kitose ma
žesnėse kolonijose.

Minėto vakaro visas pelnas 
buvo skirtas naudai šv. Juoza
po mokyklos. Greitu laiku 
bus statomas vėl gražus veika
las “Šv. Cecilija” toj pačioj 
svetainėj. Girdėjau nekuriu 
Vyčius išsireiškiant, kad gir
di, jei tik matysią ir toliau 
tokį atjautimą iš žmonių pu
sės, tai statysią vakarus kas 
antrą sekmadien, kad ir neda- 
miegoti reikės.

Valio Waterbury’o Vyčiai, 
nes ką jie pasižada tai ir išpil
do.

NE W ARK, N. J.
LDS. 14 kuopa kaipo dalis 

taip brangios organizacijos 
nors ir jaunutė, bet jau daug 
ką yra nuveikusi lietuvių dar
bininkų labui. Išplatino dau
gybę įvairaus turinio gerų 
knygučių ir laikraštį “Darbi
ninką,” kuris yra širdis mūsų 
organizacijos.

Ši kuopa iš visų pajėgų re
mia, kad organas “ Darbinin
kas ”kogreičiansia virstų dien
raščiu.

Newarkiečiai privalo stoti į 
eiles LDS. 14 kp.

Susirinkimai laikomi kas 
antrą pėtnyčią kiekvieno mė
nesio po No. 1802 New York 
Avė. _

Broliai darbininkai ir darbi
ninkės stokime visi į darbą 
dėl savo gero, subruskime vi
si kaip vienas ir pasižadėkite^ 
kad per šiuos 1919 m. kiekvie
nas prirašysime prie LDS. 
mažiausia nors po vieną naują 
narį. Supraskime, kad tai 
mūsų pačių reikalas jėigu noriT 
me pagerinti savo būvį.

Mūsų LDS. 14 kp. turi būti 
mažiausia 200 narių, nors ir 
1918 m. turėjome 108 narius.

Aš vienas pasižadu prirašy
ti bent 30 naujų narių. Kas 
daugiaus?

Dirbdami išvien, turėsime 
ir pasekmes knr-kas didesnes. 
Nekurie nepasitikėdami savo 
pajėgomis sako: “Ką aš men
kas žmogelis mažai ką galiu 
nuveikti, tegul dirba gudres
ni už mane,” ne brol’, kaip tik 
mums menkiems ir reikia kar
kas daugiaus rūpintis savo rei
kalais, kad ir pūslėtomis ran
komis. Niekas kitas neiško
vos mums teisės, kaip tik me/ 
patįs būdami LDS. nariais ir

/ ------------------ -

DAYTON, O.
LDS. re.kalais Ohio valstijoje. 

Antrasis Ohio apskričio su-
* uas jau čia pąt Tai ia

Kuop. Rast.

CAMBRIDGE, MASS.
L. R. K. Moterų Sąjungos 

metinis susirinkimas įvyks 
sausio 12 d. nedėlioję, tuojaus 
po sumai bažnytinėj svetainėj 
ant IVindsor gatvės.

Brangios sesutės sąjungietės 
malonėkite ateiti ant šio susi
rinkimo,- nes tai yra metinis ir 
bus renkama nauja valdyba 
1919 metams.

v- Valdyba.

HARTFORD, CONN.
A. L. R. K. M. Sąjungos 17 

kuopa statys “Katriutės Gin 
tarai, ” sausio 12 d. Gana pui
kus veikalas su dainomis ir šo
kiais. Tai geistina būtų, kad 
niekas neapleistų tos progos. 
Bus ne tik teatras, bet bus gra
žių pamargijiimų, dainų.

Girios Duktė.

SCRANTON, PA.
Čia buvo vakarėlis šv. Juo

zapo mokyklos naudai. Moky
tojos kazimierietės gražiai iš
lavino vaikelius, kurie išpildė 
programą. Vaidino “Močiutės 
akiniai” ir “Daina be galo.” 

Ten. buvęs.

CLEVELAND, OHIO.

Gruodžio 8 du šv. Kazimie
ro dr-ja turėjo susirinkimą ir 
buvo nutarta aukuoti Tautos 
Fondui iš dr-jos iždo $500 ir 
nariai sudėjo antra tiek. Bet 
ne visi nariai dalyvavo susi
rinkime ir ne visi dėjo aukas. O 
mums rūpėjo, kad kiekvienas 
narys savo atliktų. Tai išrink
ta kolektoriai. Išrinktieji sa
vo darbą varė, bet kadangi 

V. Abraičiu- diętuviai čia išsimėtę gyvena,

t Vakaro Izaokas.

kareivis M. Raža-

BROOKLYN, N. Y. ,
L. Vyčių 41 kp. turėjo meti

nį susirinkimą sausio 2 d. 1919. 
Išrinkta nauja valdyba: pirui. 
— kareivis, A. Sniečkus; yice- 
-pirm. — p-ni A. Simutienė, 
prot. rast,
nauskas, finansų rašt. — Šiu- 
pieniutė, ižd. 
tė.

Tarp kita ko, visi nariai pri
sižadėjo karštai veikti dėl* vi
suomenės ir tėvynės labo.

Turiu pažymėti ir tą kad, 
čia Vyčiai puikiai darbuojasi. 
Sausio 4 d. 1919 statė scenoje 
veikalą, “Nastutė” ir “Daina 
be galo.” ‘^Našlutę” vaidino 
šie: O. Gyliutė, V. Abraičiutė, 
J. Mažeika, K. Pusnikas, J. 
Viršulis, J. Dailidėnas. Visi, 
ypač Giliutė ir Abraičiutė, 
šauniai atliko savo roles. Dai
na be galo išpildė J. Tumaso- 
nis, J. Krasnis ir kiti. Šio va
karo programas žmonėm taip

tai visų nebuvo galima pa
siekti. Todėl šiuomi kreipia
mės į visus narius, kad sausio 
12 du atneštų savo aukas dr- 
jos susirinkiman. 
nai aukuokite sulyg išgalių.

R. Žitkevičius, 
P. Andriejauskas, 
J. Marozas.

Visi būti-

WATERBURY, CT.
Sausio 5 d. vietinė vyčių 

kuopa buvo surengus vakarą. 
Vaiįįnta “Kalėdų Naktis.” 

Gerai vaidino Zakarijo rolę 
— p-lė Marė Alenskiutė; An-



t.-

N0RW00D, MASS. •
LDS. 3-čios kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sausio 13 
—^d. 1919 m. pobažnytinėje salėje 

7:30 vai. vakare. Tai bus ne
paprastas susirinkimas, yra 
daug^ svarbių reikalų. Taipo
gi bus renkama naua valdyba 
ateinantiems metams. Visi na- 
Tiai būtinai turit ateit.

Valdyba.

skas, Kaz. Mačiūnas.
Rozalija Čiurlionienė $6.00.
Po $5.00: Teresė Kriščiūnai

tė, Mare. Stanaitė, Ant Pet- 
rušionienė, St Mickunas, Kaz. 
Gabrielaitis, Ad. Oželis, Pr. 
Nemanius, VI. Virbalas, Jo
nas Zikaras, VL Petrauskas, 
Ant. Arlauskas, VI. Kaupas, 
St. Plėnis, Aloiz. Petrikas, 
Barb. Jasauskienė, Mot. Ber- 
nackas, Juoz. Balčiūnas, Ona 
Karlionienė, Kotr. Daugėlie
nė, Iz. Petrušiųnas, Pov. Plun- 
gis, Ona Maziliauskienė, Al. 
Mikrušas, Ig. Jasauckas, Sim. 
Kazlauskas, Jokūbas Balnis.

valdyba priklauso prie naujos 
armijos choro kur darbuojasi, 
kad tik daugiau pritraukti L. 
Vyčių prie naujos armijos. Ne- 
minavoja, kad laiko repeticijas 
karčiamų svetainėse.

L. Vyčių senoji 1918 m. 
valdyba kuri puikiai darbavo
si buvo pirm. Petr. Greičius, 
vice-pirm. U. Motuzaitė, prot. 
rašt. O. Koluckaitė, fin. rašt. 
M. Liurytė, ižd. K. Gaidimau- 
skas, knygyno komitetas — 
E. Baltušytė, P. Greičius. 
Buvusi senoji valdyba ir da
bar nenuilstančiai dirba, kad 
tik L. Vyčiai gyvuotų.

Konkondrilis.

PHILADELPHIA, PA. '

Aukos.

Klebonas J. J. Kaulakis 200.00
Juozas Stadelnikas ... .100.00, Juoz. Grizauskas, Ant. Bertu- 
Pranas Krikštas ..........100.00
Stasys Žvigaįtis.......... 100.00
-Jonas Piliponis.............100.00
Z. Juškas ..................... 100.00
Grab. Ant. Užumeckis 100.00 
Juozas Brazas .............150.00
Jonas Rutkauskas ... .100.00 
Antanas Šapaila.......... 100.00
Antanas Rimgaila .... 100.00 
Ant. Poniškis (pažad.) 100.00 
Jonas Bakšnis................. 60.00
Po $50.00: Kun. Ig. Zimblys, 
Ig. Merkels, Jonas Bačiulis, 
Juoz. Beržietis, Mar. Povilai
tis, Ant. Vaičikauskas, Juozas 
Palionis, Laur. Puidoką, Pov. 
Šiais, Ant. Kačikauskas, Ma 
rijona Svovilaitė, Jon. Mos- 
taitis, Petras Morkevičius, Jo-! 
nas Žitkus, Jonas Jakštis, Al. j 
Virbės, Tad. Grigalionis, " 
Šovinis, Vincas Varnaitis, S. j 
Ačas, Al. Klimas, Juoz. Va-1 
lentinas, Vinc. Šerlankevi- 
čius, Elzb. Kubilnskiutė, nAt. 
Freitikas, Kaz. Driža, Ant. 
Godonis, Kaz. Buliauskas, Pet. 
Mikalajūnas, Jonas Taraus- 
kas, Ant. Žvigaitis, Ona Pa
plauskaitė, Antanina Jakaitė, 
Mikas Žemaitis, Povilas Ban- 
konis, Antanas Valutas, Juoz. 
Kvietkauskas, Mar. Rimkevi- 
čienė, August. Sakalauskas, 
Ign. Paulauskas, Kaz. Majaus
kas, Juoz. Mostaitė, Mar. 
Siurvilaitė, Vinc. Varvalis, St. 
Agentas, Ant. Rimkunas, M. 
Valašiuniūtė, Karolis Pauplis, 
Pr. Gružinskas, Bol. Kivilius, 
Aleks. Šapkus, Jonas Hodelis, 
Antanas Balčiūnas, Vinc. Gai- 
-dimavičius, Pr. Krikštanas, 
Kaz. Mikšas, Jonas Rimgai
la, Ign. Lekiatas, Juozas Go
donis.

Po $25.00: Ona Dramantai- 
tė, St. Poškunas, Ant. Feržis, 
Kaz. Taraškus, Amt. Raziulis, 
Magd. Alvtaitė, Aleks. Beniu- 
šis, Pr. Ginkus.

Po $20.00: Vincas Valai
tis, St. Kaulakis, Zig. Kriš- 
topievis, Petr. Šimkaitė, Jo
nas Žitkus, Uršulė Stepšiukė, 
Ant. Vainavičius, Bem. Ben- 
dokeviče, Apol. JaŠmontaitė, 
Mar. Ramonienė, Prane. Ali
šauskienė.

Po $15.00: Jon. Matulis, Jo
nas Žukauskas, Mat. Raila, St. 
Klapatauskas, Juoz. Alekna, 
Konst. Zdanosaitė, Jul. Ber
notas, Vai. Sabaliauskaitė, P. 
Pelėdžius.

Po $10.004 Vacį. Turauskas, 
Juoz. Turauskas, Pr. Janu
šauskas, Ona Guokiutė, Jon. 
Vincas, Petr. urskaitė, Mot. 
Kimutis, St. Barauskas, Em. 
Žukauskaitė, Jonas Žukaus
kas, Ant. Agentas, Aleks. 
Šokas, Barb. Kersnauskaitė, 
Motiejus Roziulevičius, Jonas 
Kazlauskas, Kaz. Kirilauskas, 
Mot. Kazlauskas, Juoz. Lak- 
štuka, Ign. Ambrosas, Dom. 
Baublaitė, Juoz. Bagdonis, P. 
Virbai iunas, Kazimieras Mur
za, Rap. Pocių nūs, Mar. Po- 
vilaičiutė, Kaz. Miklas, Kaz. 
Balčiūnas, Ant. Dobilas, Petr. 
Martinkaitė, Juoz. Poška, B. 
Vilimaitė, Petr. Navickaitė, 
Mar. Baublaitė, Apalionija 
Šimkiutė, Teodora Misiuniutė, 
Adelė Čižauskiutė, Magd. Ve
ličkienė, Juoz. Cekaitis, Em. 
Katilaitė, Urs. Puodžiuniutė, 
Kar. Stočkienė, Prac. Valenti
ni ūkė, Košt. Juknaitė, Juoz. 
Rimeika, Adolf. Rinius, Kaz. 
Kulikauskas, St. Biržinskas, 
St. Ignotaviče, Mik . Kubar- 
čauskas, Pr. Jankauskas, VI. 
Česnas, EI. Zabelaitė, Dom. 
Skiotis, Jieva Briedikienė, Ve
ronika Stankaitė, Mar. Povį- 
lauskiutė, Mik. Valinčius, B. 
Akiškaitė, Košt. ZdaneVičiu- 
tė, Ant. Fergis, Kar. Stanke- _____ _____________
vičienė, Raila, Ant Savickas,' k0 ir da neingaliota. 0 kodėl _______ ________ _______
Kaz. Baublaitė. Kaz. arakau- nepasigiria, kad visa liauja 1 įondentas K. L. N. išvadina jį

šiene, St. Jurgaitis, Verba.
Jonas Valenis $4, Mik. Ri

meika $3.
Po $2.00: Juzef. Butkaitė, 

Čilė Puideikiutė, Jonas Vai
čius, Lietuvis, Juozas Švedas, 
Kotr. Zadaitė, Kaz. Lakaus- 
kas, VI. Žarkauskas.

Po $1.00: Ver. Katilienė, J. 
Mockus, Vinc. Mockus, Juoz. 
Krikščiūnas, Petr. Sandargie- 
nė, Kaž. Murža, Ant. Rago
žius, Jonas Kairis, Juoz. Bren
cius, Vinc. Sabalis, Prane. 
Lukšis, Em. Balčiuniutė, C. 
Linkevičienė, M. Valaitis, M. 

i Trakiniutė, V. Bučniukė, P. 
Kateivienė, Pr. Mikšas, Step. 

i Sinkevičius, Ark Storunas, 
pr • Lietuvos Gelbėtojas, Mar. Si- 

Į monaitė, D. Linauskas, V. Jo
cienė. P. Kliausis, K. Batlevi- 
če, S. Klišauskaitė, Ona Ba- 
tulevičiutė, Jonas Lekavičus, 
Aleks. Šepulis. Gabr. Spulgi- 
nas, Pr. Butikus.

Po 50c.: Ona Karbaunienė, 
A. Makauskai, V. Vasilienė, 
A. Kižla, O. Gaščiunienė.

Taip-gi prisidėjo ir su smul
kiom aukom, kuri siekė visos 
sumo siki $5.589.00. Bravo 
South pusės lietuvių kolonija. 
O-gi seniau jau buvo pasiųsta 
$510.00. Tai-gi sykiu pasiro
dė iš South Philadelphijos 
$6.099.00.

Valio! šaukim visi. Šalin 
Lietuvos priešai; lai gyvuoja 
laisva Lietuva!

Prie to tegul bus garbė ir 
kalbėtojams p. L. Šimučiui ir 
adv. M. Šlikui.

MONTELLO, MASS.

Sausio 5 d. Liet. Piliečių 
Kliubas buvo surengęs prakal
bas išnešti protestų prieš len
kus. Buvo Tautiškame name. 
Vedėju buvo A. Vaitkus. Kal
bėjo “Sandaros” red. Norkus. 
Jisai labai pataikavo bolševi
kams, gyrė juos ir sakė nesą 
Lietuvai pavojaus nuo jų. Ma
nė nuraminsiąs ir įtiksiąs vie
tos bolševikams. Bet kur tau * 
Priėjus prie rezoliucijos prieš 
lenkus bolševikai pasipriešino 
ir nebuvo priimta.

U. S. A. Pilietė.

HARTFORb, CONN.
Tautos Fondo 33 skyr. susi

rinkimas įvyks sausio 14 d*, 
utaminko vakare parapijos 
svetainėje. Kviečiami atsilan
kyti visi, kas tik atjauičate 
Lietuvos vargus.

Paskutinėj atskaitoj buvo 
praleista Jieva Butnoraitė, 
aukavusi $50.00.

Kūčių vakare Juozas Moni- 
kas $10.00 atnešė T. F. rašti
ninkui sakydamas: “Tai yra 
Kalėdų dovana Lietuvai.” Tai 
yra pavyzdingas žmogus su 
šeimyna gyvenantis toli už 
miesto. Neturėjo progos da
lyvauti prakalbose.

A. J. P., T. F. 33 sk. rašt.

K. D.

krutijęs, nes nemokąs savo 
darj?o. Bet juį; jis iš kriau- 
čystės gyvena gal kokį 30 me
tų. Tai-gi yra geras savo a- 
mate. Bet p. Jaroševičiaus 
veikimas tautiškoj dirvoj yra 
didelis. Lapkr. 3 d. pamatęs, 
kad taika arti, tuoj su didžiu 
uolumu stvėrėsi darbo. Vyčių 
susirinkime smarkiai agitavo 
gausiai aukuoti ir pagal jo a- 
gitavimą tą dieną sudėta $32. 
Tą pat dieną atsilankė šv. Ka
zimiero dr-jos susirinkime ir 
širdingai agitavo už aukavimą 
tėvynei .Dr-ja nutarė aukuoti 
$100. Vėl tą pat dieną buvo 
sušauktas T. Fondo skyriaus 
susirinkimas. Jis yra skyriaus 
pirm. Jis ragino išrinkti ko
lektorius ir tt. Sekantį nedėl- 
dienį važiavo į* Springfield ir 
sutvėrė Tautos Fondo skyrių. 
Ten lietuviai sudėjo $200. Tai 
matote, kad iš teisybės to žmo
gaus nenuoramos esama, tik 
tas neramumas eina Lieuvos 
geran. Be to jis prie progos 
agituoja už katalikišką spau
dą, remia ją ir platina. K.

i L. N. mini, ir apie kooperaciją, 
i O p. Jaroševičia ir čia dedasi 
darbu. Jisai, kaipo siuvėjas 
nesubankrutijo ir dirba atlie
kamomis valandomis. Tik al
goms dirbtuvėse labai pakilus, 
jis eina ten uždarbiauti^ Ji
sai, kaipo siuvėjas žmonėms 
patinka, žinoma visiems ne- 
intiksi.

Tai matote, kaip dalykai y- 
ra.

Tai aš.

Red. prierašas. IVestfieldo 
lietuviai, gerb. kun. _Vasiliau- 
sko vedami, gražioje santaiko
je gyveno ligšiol ir labai paki
lo. Apgailestaujame, kad 
rėjo kilti šis kivirčas, bet 
limės, jog šiuo pasibaigs.

tu
vi-

I

BALTIMORE, MD.

Sausio 1 d. 1919 buvo laiky
tas Šv. Alfonso Lietuvių para
pijos metinis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė gerb. kl. 
kun. J. Lietuvninkas. Išrink
ta komitetai ant sekančių 1919 

'metų. Parapijonų nedaug te
buvo susirinkę, nes buvo la
bai nepatogi diena. Susirinki
mas baigėsi gražiai.

Nemalonus “triksas.”
Visi Baitimoriečiai dar atsi

mena T. Fondo surengtos pra
kalbas, kurios įvyko gruodž. 
8 d. 1918 m. ir kokios lenkty
nės buvo su aukomis tarpe L. 
Vyčių ir Moterų Sąjungos. 
Tos dvi kuopos kariavo prieš 
viena kitą ir abidvi norėjo 
gauti viršų. Po teisybei L. 
Vyčių kuopa sumušė moterė
les. Bet patėmijusi tūla sąjun- 
gietė, jog vyčiai ima viršų, tai 
ji puolėsi prie klebono Lietuv
ninko, kad joms pagelbėtų. 
Klebonas atsisakė priešinties 
vyčiams, tad toji sąjungietė 
parodė silpnybę ir 
dirbti rengime gerb. 
jubiliejaus.

Konst. K.

CLEVELAND, O.
Prie vienybės.

L. Vyčių 25 kp. ir Cl. Liet. 
Teatrališkas Choras pakėlė 
klausimą kaslink vienybės. L. 
Vyčiai 25 kp. išrinko tam ko
misiją, minėtą darbą veikti su 
Teatrališku Choru; taip-gi ir 
Teatrališkas Choras tam pri
tarė. Veikianti komisija susi
deda iš šitų ypatų: M. Šimo
nis, A. Žaleduonis, V. Kiveris, 
A. Kranauskas ir A. Kanovers- 
kis. .

Vienybės vakarėlis.

L. Vyčių 25 kp. ir Cl. Liet. 
Teatr. Choras Naujų Metų su
laukimui surengė bendrą šei
mynišką vakarą. Dalyvavo tik 
nariai abiejų draugijų ir sve
čiai iš apielinkės. Buvo ska
nių valgių, saldainių ir minkš
tų gėrimų. Taip-gi orchestra 
buvo gana puiki. 10 vai. pra
sidėjo programas. Vedėjas bu
vo p. A. Kranauskas. Kalbė
jo p. V. Greičius. P-lė Žitkevi
čiūtė skambino ant piano, J. 
Šeštokas išsireiškė prieš vie
nybę. P. M. Šimonis, Tautos 
Fondo skyriaus pirm, ragino 
prie aukų. Tuomi programas 
užsibaigė. Sekė aukų rinkimas. 
Surinko $52 su centais. To- po iš mūs kolonijos korespon-
liaus sekė įvairūs šokiai iki 12 
vai. Tai pirmas toks linksmas 
ir gražus vakarėlis.

Rūtelė.

BRIDGEPORT, CONN.

L. Vyčių 37 kuopos metinis 
susirinkimas buvo gruodžio 15 
d. 1918 m. Apie tai buvo ko
respondencija ‘^Darbininke ” 
No. 1. Minavoja Konkodrilį, 
kad “jis neteisingai pripažino, 
kad X Šaučiunas yra neteisin
gai išvadintas katalikiškų or
ganizacijų ardytoju. Pasirašo 
naujoji valdyba. \ Pasirašiusie
ji Vyčiai visai- nebuvo ant su
sirinkimo laikyto lapkričio 10

atsisakė 
klebono

Žvinklis.

WESTFIELD, MASS.

Neteisingi aprašymai. 

“Darbininko” num. 148 Jil-

Taip; esu blaivininkas 
atsakė Antanai.

— Cha, cha, cha. Tai ko tų 
nesutinki su socija.lista.is? Juk 
ir jie blaivininkai. Aš nema
tau skirtumo.

— Gerai parodysiu skirtu
mą. Ar Tamsta rūkai?

— Nerūkau.
— Gerai. Tamsta žinai, kad 

asilai nerūko, tai kodėl tu ne
draugauji su asilais.

— Dėlto, kad aš vaikščioju 
ant dviejų, o asilai ant ketu
rių.

— Bet juk iš Ambraziejų 
krikštynų tu parrėpliojai ant 
keturių. Čia šeimininkas tik 
sukosėjo ir nutilo.

Nemuno Narūnėlis.

NASHUA, N. H.

“Darb.” No. 1 aprašoma 
apie Vyčių vakarą. Padėta — 
gruodžio 29. Tasai vyčių va- 
karas-maskaradas buvo ne 29, 
o 28 gruodžio.

Genelis.

SAUSIO 11-tą dieną 1919 m.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

180-2 New York Avenue,

Ne w ark, N. J. —
To vakaro pelnas skiriamas 

vien dėl šgavimo

LIETUVAI LAISVES.

Broliai ir Sesutės:—

Seni, jauni visi atsilankyki
te koskaitlingiausia įr kitus 
kvieskite ant to vakaro. Kas 
tik gyvas ir jaučiasi, kad jo gį- 
slose teka lietuviškas kraujas, 
lai atsilanko. Visą katalikišką 
visuomenę, draugijas ir kuopas 
kurioms rūpi Tėvynės Lietu
vos laisvė, kviečiame. New- 
arko ir apielinkės darbininkai, 
LDS kuopos nariai būtinai a- 
teikite ant šio vakaro kokio 
dar šiais metais nebuvo, ne tik 
Newarke, bet ir visoje apielin- 
kėje. Geriausia proga sma
giai laiką praleisti, o tuomi su
šelpsite suvargusią 
la:svą Lietuvą, 
kas kiek išgalės.
mos laikas, bet obuolių ant 
medžių bus įvalias ir galės pa
siskinti kas tik mokės apsisau
goti nuo sargo.

'Tikietas 30c.
(War Tax nereiks mokėti)

DETROIT, MICH.

Kūčių vakare, kaip kiti, taip 
ir p. K.'V. Sudintai parengė 
gražią vakarienę, kur susirin
ko užprašytieji kaimynai ir 
moksleivis E. J. Stigmanas iš 
Šv. Marijoa Kolegijos, Orchard 
Lake* Mieli. Tvaike vakarienės, 
vienas iš būrelio pratarė: — 
“Kadangi mūsų papročiu yra 
vienas kitam pirkti Kalėdų do
vanas, tai neužmirškime ir tu 
bernelių ir seselių, kurie tėvy
nėj dėl karės priežasčių ken
čia Paaukokime kiek kas iš
gali į Tautos Fondą.”

Ir taip aukavo po 25c.: J. 
Stankus, K. Sudintas, V. Su- 
dintienė, (už moksleivį uždėjo 
K. Sudintas), A. Stankus, Ad. 
Isoda, A. Margelis, M. Katar- 
žis, Mag. Statkienė. Viso labo 
$2.25.

Kaip jūsų pilvas.
____ ■-■■ .

Jeigu jūsų pilvas sugadytas 
ir silpnina spėkas jūs neturėtu
mėte slopinti su kokiomis nors 
stipriomis gyduolėmis, kurios 
tik suerzintų jus.

Jūs turite vartoti lengvias 
gamtiškas gyduoles, kurios už
ganėdins pilvą be jokio skaus
mo. ..

Milijonai žmonių jau žino, 
kadi geriausias daįktas nuo vi
sokių pilvo negalių suvalgyti 2 
saldaines Partola, kiekvieną 
naktį pirm eisiant gulti.

Partola i. e. šaltmėčių sal
dainiai, lengvioę dėl valgymo, 
kurios panaikina priežastis ne- 
virinimo, užkietėjimo, dispep- 
sia, gasus pilve, skausmą vi
duriuose, etc. Jos veikia tik
rai ir lengvai nedarydamos ne
smagumų vienos nakties laike 
ir kuomet jūs miegosite.

Ant rytojaus atsikelsite nau
ju žmogumi.

Partola geriausias draugas 
vyrų, moterų ir vaikų. Kiek
viename name visuomet turėtų 
būti Partola. Bakselis kai
nuoja vienas doleris; 6 bakse- 
liai kainuoja tik $5.00. Siųsk 

j pinigus su užsakymais į: Ap- 
i teka Partosa, 160 Second Avė., 
’ Dept. L. 3. New York, N. Y.

(15)

močiutę
Šokti galės, 

Nors žie-
iROCHESTER, N. Y.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
darbai.

Gruodžio 29 d. vietos T. 
Fondo skyrius buvo surengęs 
Laisvės Savaitės prakalbas, šv. 
Jurgio svetainėj. Kalbėjo L. 
Šimutis. Pirm prakalbų susi
rinkusiuosius žmones linksmi
no “Kanklių Benas,” kuris 
vakarą atidarė grieždamas A- 
merikos himną. Mūsų gerb. 
klebonas kun. J. Kasakaitis 
pasakė apie lenkų pastangas 
užgrobti Vilnių ir Lietuvą. L. 

' Šimutis nepaprastai gyvai kal- 
ibėjo. Ištiesi} Rocliesteriečiai 
visa širdžia pageidauja nepri
gulmingos Lietuvos, nes tą 
vakarą buvo apie 250 žmonių, 
o sumetė $2.300. Tai vis mū
ši] katalikų prakilnių minčių 
moterų ir vyrų darbai. Neku- 
rie iš jų jau buvo aukavę ir 
pirmiaus, vienok ir šį kartą 
neatsiliko su aukomis. Vienas 
iš žymiausių mūsų kolonijos 
lietuvių,’ tėvynės gelbėtojum 
yra Juozas Saunora, tai ne
paprastas žmogelis, bet toks 
kaip ir visi rankpelniai, ne 
koks biznierius. Išviso yra 
paaukavęs išgavimui Lietuvai 
laisvės $200. Jau mes vietos 
lietuviai esame surinkę $4.000. 
Lietuvių katalikų čia yra ne
didelė saujalė, bet jų darbai 
dideli.

Turiu dar paminėti , kad E. 
Šulčiutė T. Fondo 24 skyriaus 
raštininkė, smarkiai darbavo
si pardavinėdama “Laisvės 
Savaitės” ženklelius, kuri net 
kiekvienai ypatai ir priseginė- 
jo juos. Po prakalbų visi su
stoję sudainavo Lietuvos him- 

o “Kanklių Benas” prita-Lietuvos Srata.

Pinigai $2.25 pasiųsta Tau
tos Fondui sausio 9 d. “Darb.’ 
Adm.

dencija, po kuria pasirašo K. 
L. N. Korespondentas rašo, 
būk šv. Kazimiero dr-os susi
rinkime buvę įnešimas pakvie
sti bedievį-kalbėtoją. Toji 
dr-ja niekuomet savo vardu 
nebuvo rengus prakalbų.Drau-. 
gai nesakė kokį kalbėtoją kvie
sti. Tą gali patvirtinti visas 
susirinkimas. Koresponden
tas dr-joj randa šliuptarnių ir 
uodeguočių. Tai šmeižtas. To
ji dr-ja yra grynai katalikiška 
ir nepildantį katalikiškų prie
dermių išbraukiami.

Toliau iškoneveikiamas 
tinis siuvėjas. Kadangi 
vienas lietuvis siuvėjas 
tai čia apkalbamas p. J. Jaro-

f
I

ną, 
rė.

Gedimino Kalnas.

NAUJOS

STASIO ŠIMKAUS — CHORAMS DAINOS.

6, Aš jojau per girelę....................................30c.
7, Vai tu žirge............................................ ’.30c.
8, Nesigraudink mergužėle .........................30c.
9, Sėdžiu po langeliu....................................30c.

11, Gerkit broliukai........................................25c.
12. Važiavau dieną........................................25c.
14, Oželis ....................................................... 60c.
15, Mes padainuosim ir Bcauštanti aušrelė 30c.
16, Šią nedėlėlę...............................................25c.
10, Motule mano ........................................... 30c.
18, Ant tėvelio dvaro ....................................35c.
19, Saulutė tekėjo........................................... 25c.
20, Paukštužėli ............................./................30c.
21, Vienas žodis ne šneka............................ 45c.
22, Vai gudri, gudri....................................... 50c.

23, “Vakarinė Daina” iš Muzikalės Pjesos 60c. 
Chorams imant didesnį skaitlių egzempliorių, 

nuleidžiama didelis nuošimtis.
Adresuokite:

XAVIER STRUMSKIS,
222 Duffield Str., Brooklyn, N. Y.

9 9

9 9

9 9,

z

BENTLEYVILLE, PA.
Lietuvių čia yra foO. Yra 

čia katalikiškojo Sus-rrto kuo
pa su 70 narių. Ji geriausia 
gyvuoja už visas kitas čia e- 
sančias organizacijas. Čia y- 
ra sudėtinė bažnyčia — lietu
viams, airiams, lenkams ir ki
tokiems katalikams. Dvasišku 
vadovu yra kun. Misius, kurs 
:r dvasiškuose ir tautiškuose 
reikaluose gerai darbuojasi. 
Pusėtinai veikia ir vargoninin
kas Mickus, lavina chorą. Tik 
bėda, kad lietuviai nelabai tė- 
stoja prie choro; tą mato len
kai ir siūlosi. Kaip girdėjau 
vargonininkas ims lavint ir 
lenkus. Todėl lietuviai sujus- 
kime.

U. J. J.

vi e- 
čia 

tėra

Tai-gi neišprasdama daly- §evičia. Tas žmogus yra gerai
pasižymėjęs, o anasai korės-

WATERBURY, CT.

Pasikalbėjimas.

Vienas darbininkas sugrįžęs 
iš dirbtuvės prieš vakarienę iš
maukė keletą bonkų rudžio ir 
sėdo vakarienės. Prie stalo sė 
dėjo ir jo burdingierius blaivi
ninkas ir skaitė laikraštį. Šei
mininkas sumanė pasityčiot iš 
blaivininko ir prabilo:

— Na Antanai, tu skaitai/ir 
skaitai tuos laikraščius ir nei
ni išsigert. Kibą esi blaivinin
kas.

ROCHESTER, N. Y.

Išnešė protestą.
Sausio 2 d. Rochester’io lie

tuviai turėjo mass-mitingą šv. 
Jurgio svetainėj, kur išnešė 
protestą, prieš lenkų pasikė
sinimus užimti mūsų sostinę 
Vilnių. Išreiškėme Suvieny
toms Valstijoms, kad mes ne
norime jokios lenkų globos, 
bet vien tik trokštame laisvos 
neprigulmingos Lietuvos.

Apart to dar buvo paduotas 
prašymas New Yorko valstijos 
senatoriui, kad jis senate pa
remtų šen. Lodge inešimą, kur 
reikalaujama neprigulmvbės 
Lietuvai.

Tą patį vakarą buvo ir T. 
Fondo skyriaus susirinkimas, 
kur prisirašė 15 naujų narių. 
Nutarta siųsti kolektorius per 
stubas dėl rinkimo aukų.

A. Zimnickas apsiėmė sava
noriai būti kolektorium. Ant
ras buvo išrinktas VI. Pikunas.

E. šulčiutė,
T. Fondo 24 Sk. Rašt.

NEPAPRASTAS OBUOLIŲ 
’ IR KITOKIŲ VAISIŲ

BALIUS!
------Rengia-------

Liet. Darb. Są-gos 14 kuopa

Įvyks

S U B A T O J E,

J-

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

Kas užsirašys per mane 
laikraštį “DARBININKĄ” 
visiems metams ir prisius 
$į.50, tai aplaikys labai 
naudingą knygą — papigin
ta kaina SVEIKATA ver
tės $2.00. SVEIKATA tu
ri 389 puSTkpius.

Jeigu ka4 užsirašys “Dar
bininką” iš Bostono apie- 
linkės ir prisius $5.50 ir-gi 
aplaikys tą didelės vertės 
knygą — SVEIKATA.

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

nlme Ir pamokinama kaip žmogui apsisaugoti nuo visokią ligų. To
ji knyga SVEIKATA turi rastis namuose kiekvieno leituvio. 

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašykite šiuo adresu:

1233 ĮVEST 111-th PLACE, CHICAGO, ILL.
S. P. TANIS,



DARBININKAS

PUIKIAUSIA
■

PROGRAMA

Valdyba.

Komitetas.

Į

Sausio
TEL. BACK BAY 4200

Ker.

• • • •

J. A
mnmi

J. 
o. 
v.

R. 
J.
L. 
P.

V. Jakavičia ir A. Bironiutė 
sukolektavo per stabas nuo:

Pienas atpigsiąs. Tūli mies
to valdininkai pradėjo rūpin
tis, kad papiginti pienų bied- 
niems žmonėms.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafttf* ralaika plauku allnki- 

ma. praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos (aivos, angina alaukna priduoda 
ma jėms reikalinga vairia.

Dennafttga padarys kad Jusi! riau
kei bus tankus Ivetnus ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos išnyk* Mit visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai ižbandymui sampala.

Prisiuskite M e. (tampomi* persius 
timo lėiu, gausi išbandymui dežlute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALTIES CO.
BOX 37. PHILADELPHIA. PA.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
. “DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. |

PIRMO - KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

CASH UŽ LAISVES 
BOND’SUS.

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

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

• •• •••••••<’

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Brwd St, Phhddpfcii, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgai 

Ofi^o Valanda*;
>«»•• riteiH Kpoptate 

Vakarai*,

Dabar laikas pirkti naujai 
išleistą maldaknygę “PUL
KIM ANT KELIŲ.”

Kad būt gražiu.
V artok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą, 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. O. Box772, Waterbury, Conn.

Tel. Jamaica 1881—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Speciali«ta» paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso odya<M G~do visokias Ūsas
1-3 P. M. 7-S P.M. PUskiria Akinta*.

419 Boylston St. Bestai, Mass.

Vietinės žinios.
NAUJOSIOS ANGLUOS 

L D. S. KUOPOMS 
PRANEŠIMAS.

L. D. S. 1 kp. pastatė gana 
gerą veikalėlį “Prieš vėją ne
papūsi” Tad mūsų lošėjai ir 
kiti matydami kiek darbo rei
kia padėti prisirengiant prie 
kokio nors perstatymo, suma
nė apvažiuoti visas apielinkės 
kolonijas, kad sustiprinus L. 
D. S. kuopas.

Tai-gi norintieji užkviesti L. 
D. S. 1 kp. lošėjus ir su viso
kiomis informacijomis kreipki
tės į valdybų šiuo adresu:

J. Glineckas,
277 Silver St., S. Boston, Mass.

Šv. Petro Bažnytinio Choro 
nariams svarbus pranešimas. 
Pėtnyčioje, 8 vai. vakare bus 
paskutinė generališka repeti
cija prieš koncertų. Ateikite 
visi ir taip-pat atsineškite pi
nigus už parduotus tikietus ir 
neparduotus tikietus.

F. A. Z.

Pranešimas. Vasario 9 d. 
Pilu. Blaivininkų 49 kp. statys 
scenoje milžiniškų veikalų/Pa- 
locius ežero dugnuose.” Tai
gi šiuom perspėjame ir prašo
me, kad kitos draugystės ne
rengtų jokit] pramogų, kad 
tuomi nepakenkus vieni kitiem 
darbo.

Gražiai patarnavo. P-as M. 
Venis išsirūpino, kad našlei 
Šliupštikienei nereikėtų mies
tui taksų mokėti. Tos mote
ries vyras yra miręs pereitų 
pavasarį. Dabar ji su vai
kais daug nukentėjo dėl ligų. 
Nors ji turi trijų šeimynų na
mus, bet labai suvargus. O 
taksų reikėjo mokėti virš $60. 
Tai p. Venis, turėdamas gerų 
pažintį su miesto perdėtiniais, 
išsirūpino, kad tai našlei ne
reikėtų taksų mokėti.

Repeticija. Sausio 16 d. (ket
verge) bus repeticija Piln. 
Blaivininkų teatro: “Palocius 
ežero dugnuose. ’ ’ Kviečiami 
visi artistai susirinkti į bažny
tinę salę 7:30 vai. vakare.

P. Grinkevičia.

METINIS SUSIRINKIMAS.
Draugystės D. L. K. Keistu

čio atsibus metinis susirinki
mas nedėlioję 12 d. sausio-Ja- 
nuary 1919 po No. 164 Hano
ver St, Boston, Mass., 2-rų v. 
po pietų. Ant šito susirinki
mo ateikite visi, nes bus daug 
svarbių reikalų, tai-gi ateiki
te visi, kad paskui nesigailė
tumėte po laikui.

Ateidami ir naujų narių su 
savim atsiveskite.

J. Vinkevičius.
/ ■■

Narys Dr-jos D. L. K Keis
tučio p. Pr. Ambrozaitis užgir
dęs, kad visi nariai pradėjo 
atakų prieš Lietuvos priešus, 
nenorėdamas visiškai atsiskir
ti prisiuntė aukų $2.00.

Valdyba.

D. L. K. Keistučio Dr-jos su
rengtose prakalbose sausio 

1 d. 1919 aukavusių 
vardai.

Kauniečiai.
Antanas Taunis............ $50.00
St. Navickas.................... 125.00

($25 davė, o $100 pažade j)
Povilas Liobikas................50.00
Jo vaikai Bronė ir Vladas

po $1.00............................2.00
J. Tuleikis............................10.00
P. Tuleikis...........................10.00
Mar. Knistautas (pasiž.) 10.00 
V. Nastaris ......................... 10.00
A. Vaznikaitis..................... 10.00
J. Ruka.................................. 10.00
K. Katilevas......................... 10.00
A. Galkevičia ..................... 10.00
J. Riškus...............................10.00
J. Dragūnas....................    .5.00
K. Tintaris..............................5.00
K. Ketvirtis.......................... 5.00
J. Stimbiris .......................... 5.00
J. Repečka (pasiž.) .... >.5.00

Ripalis...............................5.00
Rutkauskas(pasiž.)... .5.00 
Vozgirdas......................... 5.00
Lukoševičius (pasiž.) 5.00 

5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.99

Nori padidinti Bostoną. Bos
tono majoras Peters sumanė 
aneksuoti aplinkinius miestus 
ir miestelius, kaip va Cambrid
ge, Chelsea ir k. Prieš majo
ro tų imperialistiškų žygį kįla 
pasipriešinimų.

Prieš bolševikizmą.
10 d. Bostone pramonininkai ir 
biznieriai turėjo susirinkimų, 
kur buvo svarstoma apie kovų 
prieš bolševikizmų. Tam už- 
megsta tam tikra organizaci
ja.

Ketverge 2 vai. po pietų per 
siskyrė su šiuo pasauliu a. a. 
Mėšlienė iš Brigtorio.

Laidotuvės bus subatoje 9 v. 
ryte šv. Petro lietuvių bažny
čioje.

V. 
P. 
P.
V.
U. Vozgirdienė..................
A. Stiukas...........................
J. Kulakauskas..................
J. Puišys.............................
A. Dubinskas......................
A. Bartuška.......................
A. Neviera.............'..........
M. Knistautas...................
P. Stonis,..............................

Vilniečiai.
J. Kovaliauskas (pasiž.) $50.00 
J. Vinkevičius...................40.00
M. Verseckas...................... 10.00
A. Vilkauskas...................... 5.00
V. Genevičius ....................... 5.00
A. Zaleckas..............................6.00
J. Selevičius ......................... 5.00
V. Tolveisa..............................5.00
"S. Bujus.................................. 5.00
A. Jalmokas ......................... 5.00
N. Preškius........................... 5.00
J. Vaškevičius...................... 5.00
S. Buja.................................... 5.00
J. Eidukonis......................... 5.00
J. Jeruševičius ...............    .5.00
V. Zickus................................5.00
A. Kučinskas......................... 5.00
S. Noreika..............................5.00
V. Rosteikas......................... 5.00
A. Miklušas........................... 5.00
F. Ramonas..............................5.00
A. Bizokas......... ................ ; .5.00
J. Jalmokas.......................... 3.00
A. Žarkauskas...................... 3.00
J. Diksa .................................. 2.00
F.’Galinis (paž. $5) davė 2.00 
V. Linevičienė .......................2.00
P. Akunevičius ..................... 2.00
S. Lungalskienė.. . ...............1.00
Adelė Širkunas..................... 1.00
Kovaliauskas...........................50

Suvalkiečiai.
Ona Cibnlskienė................ $4.00

Juozas Vinkevičius, 
D. L. K. Keistu Dr-jos Sekr.

NAUJA BENDROVE.
So. Bostone užsimezgė nauja 

bendrovė po vardu Lietuvių 
Prekybos Bendrovė, Jos pir- 
mučiansis tikslas yra prisiren
gti, sudaryti pienus ir išdirb
ti organizacijų dėl uždėjimo 
milžiniškos prekybos bendro
vės, kuri žinomą vestų platų 
biznį. Kol kas bendrovė ma
no užsiimti mažesniais darbais, 
kaip tai, patarnavimu lietu
viams pirkime rublių, parda
vime bondsų, siuntime pinigų 
į kitas šalis ir taip panašiai.

Bendrovės vedėju yra vi
siems žinomas p. J. J. Rama 
nauskas. Centralinis ofisas bus 
So. Bostone.

....5.00 
. . .10.00

.........5.00

.........5.00-

.........7.00
.......... 5.00

B. Stravmskaitė 
L. Prašpaliauskas 
A. Vaisiauskas .. 
V. Žėkevičius.
K. Bironas ... 
A, Buslevičius
V. Juozėnas......................... 5.00
L. Šūkis ................. 5.00
S. Zubelis ..............................5.00
A. Patembergas .................5.00
J. Morkūnas ...'.......... 5.00 
M/Jablonskas....................10.00
Konstancija Sadoniute ..50.00 
P. Kamienas ..................... 10.00
P. Santockas........................ 5.00
J. Kaleva ............................. 5.00
U. Mickiutę .......................... 5.00

Kupiniutė ..................... 10.00
Kimantas ........................ 5.00
Kriaučiuniukė................5.00
Jurkūnas ................. 5.00

A. Žilis .................................. 2.00
J. Tamoševičius..................2.00
J. Naujalis .......................... 2.00
Pranas Jankauskas .. ..10.00 
J. K. Naujalis ....................2.00
O. Šimbolaitė........................ 2.00
Adolfas Rukoiša ................5.00

Po $1.00: U. Žemaitienė, C. 
Černiauskienė, J. Strazdaus- 
kas, J. Proniauskas, J. Augus
tinas, M. Augis, A. Cesnaus- 
kiutė, L. Verbickas, M. Rai
la, M. Šliužas, A. Vinčius,
P. Rudavičius, N. N., J. Šmi
tienė.

Naujų etų lauktuvėse aukų 
sudėta $67.00.

Kun. Pr. Juškaitis...........10.00
Zofija Visockiutė................5.00
Marijona Niauraitė...........5.00
Jonas Kuncys...................... 6.00

Tamošauskas..................2.00
Marcinkevičienė ............2.00
Jakavičius...................... 2.55

Po $1.00: M. Sarapienė, K. 
Saulitienė, R. Šliužiutė, J. 
Smilgis, V. Kaminskis, B. 
Janulis, U. Mickiutė, M. Kri- 
siunienė, A. Krisiunas, A. 
Tamulynienė, M. Laukaitie
nė, F. Jankauskas, J. Tamo
ševičius, P. Vaitiekus, P. Ru
davičius, K. Švėgžda, I. Kai- 
ris, P. Lužeckiutė, A. Kaspa
ras, J. Kimantas, M. Rut
kauskas, A. Vaisiauskas, A. 
Stepulevičius, K. Voleika, J. 
Rudvitis, P. Čeikauskienė, S. 
Kavolius, K. Daugovietis, M. 
Žernauskienė, A. Jablonskis, 
A. Zaviackas, M. Zaveckienė, 
J. Kasparas, P. Jablonskienė.

...1.00 

...1.00 

... .50 

... .50 

...5.00 

...1.00 

...8.00 

..15.00 

...2.00 

...1.00 

...5.00 

...1.00 

...5.00 

.. .5.00 

..25.00

CAMBRIDGE, MASS.
Aukos.

T. Fondo prakalbose gruo
džio 30, 1918 kalbėjo kun. Pr. 
Juškaitis ir p. K. Cesnulis. 
Suaukota $570. Vardai ir pa
vardės aukavusių: ‘ , 
Mateušas Norbutas... .$200.00 
Vladas Jakavičia ..............25.00
Feliksas Zubelis ........40.00 
Ona Monkevičiutė ...... 20.00 
Marijona Armanavičiutė 20.00 a. Burokaitė 
Teklė Zokaičiute 7. .. ..10.00 
Ona Panlaičiukė .................5.00
Elzbieta Kazakevičienė 5.00 
Juozas Povilaitis ........5.00
L. Šidlauskaitė ........ 10.00
M. Niauraitė .....................10.00
Povilas Vaitiekus ...........10.00

K

V. Jakavičia . 
J. Mizutavičia 
M. Puodžiūnas 
P. Žukauskas. 
S. Urbonas ..
J. Stulpinas .
R. Kiršlius ..
K. Ciupila ...
S. Kazokas...
K. Marcelionis 
J. Kazlauskas 
G. Ribokas ... 
J. Jeneliunas .
R. Slankeviče 
P. Gaigalas ..

A. Vaisiauskas ir P. O. šimba-
laitė sukoletavo:

Stanislovas Radvilas ... .10.00 
Vincas Šimkus ................ 10.00
Stasys Jauga ................... 10.00
Domininkas Daunis .. ..25.00 
Jonas Giecius.........-............ 2.00
Janas Čiašas........................ 1.00
J. Kilkus ..............................1.00
J. Sirutis...............................5.00
F. Marcinkevičius..............2.00

Ona Mankevi&utė ir Kostanc.
Sodoniutė surinko:

Juozas Mockevičius ,...51.00
B. Ci.apas ..............................5.00
M. Jonis.................................4.00
K. Valeikas .......................... 2.00
K. Pažiūras ......................... 2.00
J. Valeikas............................ 1.00
A. Jablonskis........................ 1.00
K. Rimantienė ....................2.00
A. Gribavičia...................... 1.00
J. Pociūnas .................... '.. 1.00
P. Sargelis............................ 1.00
J. 'Kaleva .............  72.00
K. Šarkus ............................ 5.00
J. Vitkauskas......................1.00
J. Dailidienė........................ 1.00

.............1.00 

.r.... į.oo 

............. 1.00
..............50 

..........^0
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........ 50

D. Jbnuškienė .... 
Z. Visockaitė ... 
J. Šarnauskas ....
D. Kibartienė .......
S. VišniauskašjJj
A. Silonis...........
V. Zizienė .........

JAUNIMUI MOKYKLA.
Sausio 15 prasidės vakari

niai kursai jaunimui, kurie 
norėtų rengtis pastoti į augš- 
tesnes mokyklas sekantį rude
nį. Kursas, kuris tęsis iki 
liepos mėnesio šių metų pri
rengs jaunimą pastoti į Higli 
School sekantį rudenį. Klesos 
bus laikomos Seredos vakarais 
po dvi valandas. Bus moki
nama Mathematikos, Angliš
kos ir gramatikos ir panašių 
dalykų kuriuos reikia žinoti 
pirm negu galima į High 
School pastoti. Mokytoju bus 
baigęs Bostono Kolegijų Jo
nas J. Ramanauskas. Lekcijos 
bus duodamus So. Bostone. Jei 
bus reikalas tai lekcios bus 
duodamos ir kitais vakarais. 
Jaunimas kuris norėtų pasimo
kyti turėtų su p. Ramanausku 
susinešti tuojaus, nes į klesų 
bus priimami tik keletas. P-as 
Ramanauskų galima rasti 
“Darbininko” redakcijoje va
karais. J. A.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Šiuo kartu gauname gausy

bes korespondencijų. Šin nu
meriu jų indedame labai daug, 
bet stalčiuje dar liko virš tuzi
no. Dėl korespondencijų gau
sybės turime jas gerokai trum
pinti. Ir korespondentų pra
šome pranešti atsitikimus 
trumpai. Jei ne, tai mes tu
rime daryti operacijų. Tos pat 
priežasties delei tūlų korespon- 
dencios susivėlina.

PUIKIAUSI ŠOKIAI.
Ateinančio] subatoj, 11 d. 

sausio Lietuvių Labdarystės 
Draugija rengia gražius šokius 
Lietuvių Salėje. Bus gera or
kestrą, malonėkite atsilankyti 
visi. Kviečia

ĮSIGYK MALDAKNYGĘ, 
kurioje būtų visos reikalin
giausios maldės ir giesmės ir 
kad būtų paranki nešiotis ki
šenėje.

Toki maldaknygė yra 
“PULKIM ANT KELIŲ.” 
Atspauzdinta ant plonos po

pieros ir apdaryta gražiais 
minkštais drobės ir skūros ap
darais auksuotais ir raudonais 
kraštais.

Parsiduoda nuo, $1.50 iki 
$3.50.

“Darbininkas,”
242 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

REIKALINGAS lie- 
tavis partneris į gerai apmo
kamų biznį. Turi susikalbėti 
angliškai, kadi galėjus prižiū
rėti biznį.

Reikalinga $3.000.00 cash. 
Dėl platesnių informacijų ra
šykite šiuo adresu:

T. VARLEY,
31 Hougton St.,

Somerville, Mass.
(486)

SUMAŽINK BRANGŲ PRA
GYVENIMĄ!

Nebūk be cukraus. Mes prisiusime 
tris svarus chemiško cukraus, su ku
riuo m pasaldysite daugiau kavos kaip 
su 75 svarais paprasto cukraus, kurį 
perkate • krautuvėse. Chemiškas cuk
rus yra 25 kartus saldesnis kaip kad 
bent koks nors cukrus pasaulyje, jis 
yra išdirbtas chemiškai iš tikro maisto 
su paslaptingu procesu. Prisiųsk vie
ną popierinį dolerį už tris svarus. At
mink, kad trįs svarai yra lygus 75 sva
rams paprasto cukraus, tas nėra ap
gavystė. Jeigu neužsiganėdinsite mes 
grąžinsim pinigus.

John H. Rickvich,
P. O. Bos 401, Auburn, Wash.

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS “Packard” 1914-^8 
arklių jėga, gerame stovyje, 
geri “tires.” Atsišaukite pas: 

J. J. Plevokas,
90 B St., So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIOJI LEKCUA.
Giliausia prasmė yra tame 

žodyje ‘ ‘ taupyk. ’ ’ Tai reiškia, 
kad turi pirkt tik tuos daiktus, 
kurie turi geistinos vertės dau
giausiai. Tai yra didžiausia 
lekcija, kurių mums karė yra 
davusi. Tas pat yra ir su per
kamais vaistais. Atsitikime 
vidurių negerovės, kaip tai 
užkietėjimo, nevirškinimo, gal
vos skaudėjimo, nerviškumo ir 
abelno apsilpnėjimo, nevartok 
jokių pigių ir nepagelbstančių 
vaistų, paimk tik Trinerio A- 
merikoniško Kartaus Vyno E- 
liserio, kuris yra nepalygina
mu minėtuose atsitikimuose. 
Jis išvalo skilvį, sustiprina 
virškinimo aparatų ir suteikia 
spėkų visam kūnui. Visose ap- 
tiekose kaina $1.10. Trinerio 
Linimentas yra geriausiu vais
tu nuo reumatizmo, neuralgi
jos, ištinimo, nikstelėjimo ir 
tt Vratnik rašo mums gruo
džio 18 d., 1918 m., iš Genoa 
Junction, Wis.: “Aš delei reu
matizmo kentėjau taip, kad 
negalėdavau iš lovos išlipti, 
kone per metus laiko. Dabar 
Trinerio Linimentas pastatė 
ant kojų ir aš patariu kiekvie
nam reumatizmu sergančiam 
vartot tų pasekmingų vaistų.” 
Kaina aptiekose 35 ir 65c. Iš
sirašant — 45 ir 75c. Joseph 
Triner Co., 1333-1343 So. Ash- 
land Avenue, Chicago, UI.

BRIGHT0N1ECIAMS!
• x -1

Rengia L. D. S. 22 kuopa 
SUBATOJE, 

Lietuvių Didžioje Salėje, 
26 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Bus sulošta du labai gražūs ir juokingi veikalai — 
“GUDRUS KVAILYS” ir “ANT SLENKSČIO NAUJO 
GYVENIMO.”

Išpildys L. Vyčių 17 kp. Teatralio Skyriaus nariai iš S. 
So. Boston. Be to bus ir solistai iš So. Bostono po vadovys
te p. M. Karbausko. P-lė Al. Narinkevičiutė ir St. Motiejū
naitė ir p. J. Varaitis. Bus gera muzikė, kuri visus palinks
mins.

Todėl kviečiame visus vietinius ir apielinkių lietuvius- 
ateiti ir užtikrinam, kad būsite visi užganėdinti.

ĮŽANGA nebrangi — 50 c., 35cent. ir 25 centai.
Pelnas nuo šio vakaro skir iamas TAUTOS FONDUI

VICE-PIRM. — Pranas Tulei kis,
130 Bowen St, So. Boston, Masa 

PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevičlu*
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass 

FINANSŲ RAST. — St Noreika,
105 Silver st., S. Boston, Mase 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckaa,
244 D Str., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 
130 Bowen St, So. Boston, Mase. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DB-JOt 
PO GLOBA MOTINOS tV«.

VALDYBOS ADBE8AL
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ažmenskienė,
359 Fourth St. 

Vice pirm. — P. Giedr&ičiutė,
103 Sixth St.

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

Fia. Sekr. — A Lukoėevičiatė, 
377a Broadwav,

Iždiainkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienfi,
M. Stukienė. 

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. žiliu* 

kienė, P. Venienė, V. Songailie 
nė, A Kasinskaitė ir A. Ciiuvie 
nė.
Susirinkimai laikomi ka> 

antrų utarininka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vai. vakare Šv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

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

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS — Jonan A4o*avlCtt>» 

122 Bowen Rti, So. Boston,

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

PRIE DORCHESTER 8T.‘

Vaiandoi Nedfellotnl*
nuo 9 .ai. ryt. nuo 10 vai. ryta
iki 8 t*L vakare. ik! 4 vėl. vakar*.

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

VALDYBA 
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, M»«>
- Telphone: Dorcester 6973—"W 

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

I PROT. RAST. — Jonas Gllnockl*
277 Silver St, So. Boston, Mare, 

n PROT. RAST. — Marijona Brikais 

210 Silver Str., So. Boston. 
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas 

230 Fifth St, So. Boston, Mana 
KASIERIUS — Andriejų* Naudžiūnai 

16 Wlnfleld St, So. Boston, Mr* 
M A RA A T,K A _ Jonas Urbonas,

145 Silver St, So. Boston. 
Draugija laiko susirinkimui k» 

trečią nedSldienj kiekvieno mine 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinė 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se 
kantis susirinkimas bus sausio 19.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Až labai sirgau per 3 metus, nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispepetja, 

nevirinimas pilvelio, nuslatųjėjima* kraujo, inkstų, nervų ir abelnaa spė
kų nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj Ir už rūbelių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salų taras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atstgaat, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
matlųnira pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas lž- 

’ nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savai
tė po butelį Salutaras. Biteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau 
toki skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar Jaunuos smagiai Ir 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras mylistų geradėjui Ir lin
kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems «u tokiais atsitikimais pa
tariu nnoftlrdžlnl kreipties prie Salutaras*

SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. BattrtoM, Prtrf. 
1707 So. Halsied St., Telephone Canal 6417, Chicago, DL




