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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotą ten, 
kur tikybiniai principai atmM-
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Žinios iš Lietuvos ''S *

REZOLIUCIJA LIETUVIŲ 
KARIUOMENĖS REI

KALE.

Amerikos Lietuvią Taryba 
laikė savo suvažiavimą Pitt-‘ 
sburge. Suvažiavimas prasi
dėjo pereitą seredą. Bostono 
dienraščiai gan plačiai su di
deliais antgalyiais pažymėjo 
suvažiavimą. * /

Pabriežiama rezoliucija, ku
rioj prašoma, kad Amerikos 
valdžia leistą Amerikos, lietu
viams sudaryti kariuomenę ir 
kuogreičiausia ją gabenti Lie
tuvon prigelbėti tenykščiai lie
tuvią armijai gintis nuo bolše
viku. x

Toliau suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kurioj prašoma 
Suv. Valstiją karės departa
mento parduoti Lietuvai gin
klą ir amunicijos, kurios Ame
rika turi Europoj.

Dar priimta kita' rezoliucija, 
kurioj įsakoma Tarybos atsto
vams Paryžiuje reikalauti tai
kos konferencijoj neprigulmy- 
bės Lietuvai. /- ■

Sulyg Rusijos bolševiką val
džios paskelbimo, tai per sau
sio, mėnesį įvairiuose Rusijos 
miestuose nugalabinta 11 pro- 
voslavą arcivvskupą.' Tame 
skaičiuje yra ir Kievo mitro- 
politas Vladimir.

Vas. 10 d. Trocki lankėsi 
Penzoj. Tai, kad užtikrinti 
jam sveiką kailį tapo suareš
tuota 200 “buržujų.” Jie lai
kyta, kaipo užstovai. Jei 
bent koks pasikėsinimas ant 
Trockio būt buvęs, tai tie bū
tų buvę visi nugalabinti. I

Rusijos .bolševikai buvo pa
skelbę, jog paėmę Kauną. Ber- 
line paskelbta, jog tai ne tie
sa, nes tą miestą laiką Vokie
tijos kariuomenė.

1

I

argmoni < nugraibytos ~ -—

anglišką laikraščių. Iš savą
ją dar negavome pranešimo a- 
pie nutarimus bei svarsty
mus).

Berline suareštuotas Rusijos 
bolševikų pasiuntinys Radek. 
Vokietijos’ spartakai (bolševi
kai) du kartu šturmavo kalė
jimą, kur jis uždarytas. Abu 
sykiu buvo atmušti.

Apie Pskovą mūšiuose Esto- 
nijos kariuomenė neatsilaikė 
prieš bolševikus ir pasidavė at
gal.

pasitikti WILS0NĄ.
- ■■■ - ■

VISI UŽIMTI PRISI
RENGIMU.

Bostonas paskendęs besiren- 
gimtiose pasitikti prez. Wilso- 
ną, grįžtantį iš Europos. Pėt- 
nyčios vakare atvyko Bostonan 
prezidento privatinis sekreto
rius Tumultv padaryti pasku
tinius prisirengimus.

Laivas George Washington, 
kuriuo prez. Wiison'atvyksta, 
neplauks prie krašto. Prezi- 
denias laivu Ossipee bus atvež
us prie krašto. O George 

Wasiiingtcn plauks į ’New 
Yorką ir ten išlaipys kareivius 
atgabentus iš anapus jūrės.

Nuo prezidento laivo pasku
tinis pranešimas buvo toks:

“Suv. Valstijų garlaivis 
(I eorge AVashington, su - prez. 
AVilsonu ir partija, atplauks 
Bostonan pa®ę<Iėlvje, vas. 24 
d.” ’

ir WilsAn^ apsistos Cop-
ley-Plaza'hotelyje. Kalbės Me-
ehanies salėj, kur telpa 7.000 
žmonių. Salėn žmonės bus lei
džiami su tikietais, kuriu be 
galo sunku gauti, nes aplika
cijų 'paduota arti 100.000.

Pirmiausia prez. AVilson bus 
sveikinamas šūviais iš armotų. 
Pasitiks tam tikra komisija, 
kurion ineina'ir J. E. kardino- 
las O’Connell. _____  ___

Francijos premjeras Clemen- 
eeau ir taikos konferencijos 
vedėjas tapo pašautas. Kulka 
pateko sprandam Spėjama 
kad užpuolikas buvo koks bol
ševikas.

NUTEISĖ SOCIJALISTUS.
Chicagoj ąuteisti kalėjiman 

penki soči jai istai už laužymą 
karinių įstatymą. Tarpe nu
teistąją yra Victor , Berger, 
kongr s iš Milwaukee, 
Wis. Jis nuleistas atsėdėti 20 

 

metą kalėjime. Bet dar turi 
-teise apeliuoti.

DIDIS STREIKAS ISPA- 
aNIJOJ.

Barcelonbs mieste Ispanijoj 
streikuoja virš 50.000 darbinin
ką. Per dvi dieni miestas bu
vo be vandenę, šviesos ir stryt- 
karią.

Ispanij
t- _

j 
i

riaisvarsto, 
fcfep’.iL AL--■- »

AMERIKONAI BERLINE.
Berlinan atvyko Amerikos 

kariuomenės. Apsistojo įvai
riuose koteliuose. Ją pareiga 
bus saugoti dabar gabenamą 
Vokietijon maistą ir žiūrėti, 
kad tas maistas būt gerai dali
jamas. ,

Rytiniu Adriatikos pakran
čių reikalauja Italių. Bet tos 
pakrantės turi prigulėti Jugo- 
-Slavijai. Buvo užsiminta, 
kad pavesti ginčą išrišti prez. 
Wilsonui. Italijos laikraščiai 
tam priešingi.

Trys Amerikos garlaiviai su 
maistu atplaukė į Dancigą. 
Maistas yra dėl Lenkijos.

Austrijos Steigiamajin susi- 
rinkiman išrinkta socijalistų 
70, krikščionių socijalistų 64, 
kitą partiją 78.

, NORI VISIŠKO ATLYGI
NIMO.

Reikalauja vykinti rojų
GAL KILTI NAUJA REVO

LIUCIJA.
darbininką, kurie tuo tarpu 
tik stiprina savo organizaciją 

, ir lenda prie kareivią, prašy
dami nesipriešinti 
reikės sukilti.

Tą darbininką 
Will pasakė: “Jei 
atsisakys išpildyti

’ kalavimus, tai aš esu įgaliotas 
apšaukti " generalį streiką 
Kruppo ir kitose dirbtuvėse,

; užgrobti mainas ir geležinke
lius bėgyje 24 valandą.

“Po mano komanda yra 30.- 
000 ginkluotą darbininką vien 

Berlino 
ir Hamburgo apygardose dar
bininkai ir gi organizuoti ir 
ginkluoti. Dusseldorf, Essen, 
Leipzig ir kiti miestai yra Ta
rybą kontrolėj ir valdymas 
tvarkiai eina.

“Aš pasakiau Noske (mili- 
tariam gubernatoriui) kas bū
tą, jei jis siųstą kariuomenę 
prieš mus. Jis sunerimavo ir 
draskė sau plaukus. Jis žino, 
jog didžiuma jo kareivią bus 
su mumis. Vienos dienos bė
gyje mes galime uždaryti vi
sas komunikacijas Vokieti
joj-

Socijalistai niekuomet, nie
kur nešykštavo prižadą kuo- 
d i džiausią. Kai ateina laikas 
pildyti prižadus, tai kitas da,

Vokietijoj dar gali kilti mai
štai. Socijalistiškos darbinin
kų organizacijos nerimauja. 
Va Esseno apygardos darbi
ninkų Tarybajau pasiuntė mi- 
nisteriams keletą ultimatumų, 
-reikalaudami vykinti socijaliz- 
mą, įvesti minimum algas di
desnes už dabartines masimum 
algas,* reikalauja pripažinti 
darbininkų Tarybas ir panai
kinti kapitalizmą. Tie gai
valai reikalauja įvesti rojų, ku
rį socijalistų vadai per tiek -vidurinėj Vokietijoj, 
metų jiems žadėjo, jei tik pa
ims valdžią į savo rankas. Da
bar valdžia socijalistų ranko
se, todėl darbininkai turi vi
sišką teisę reikalauti vykinimo 
rojaus su jo visokiomis links
mybėmis, gausumu ir viso
kiais pasitenkinimais. Bet tie 
darbininkai išsireiškia prieš 
vartojimą žiaurią 'priemonių 
nebent absoliutiškas būtą rei
kalas.”

Esseno apygardos darbinin
kai išrinko delegatą Theodor 
Will ir. pasiuntė pas ministe- 
rius reikalauti nevilkinant vy
kinti socijalizmą. Kancle
rius Scheidemann, garsusis so- 
cijalistą vadas, atsakinėja, jog 
vykins socijalizmą “taip greit, 
kaip tik bus galima.” Tuo- 
nu, vienoK, negali patenKnui

jiems, jei

pasiutinys 
ministeriai 
mūsą rei-

Talkininkai nori, kad Vokie- . 
tija atlygintą jiems už visus ' 
karės nuostolius ir už karės iš- ] 
laidas. Bet prez. Wilson prie- ' 
šinasi tam, nes jei. būtą iš Vo- 
kieti jos reikalaujama tiek, kiek 
talkininkai nori, tai Vokietija ' 
gal nei per 100 metą neišsimo- : 
ketą. Amerika stovi už tai, 
kad Vokietija užmokėtą tik . 
už nuostolius. Tą Vokietija į- ] 
stengtą padaryti per kokį 10 . 
ar 15 metą.

Tas kontribucijos reikalavi- , 
mas yra viena didžiausią kliu- , 
čią prie taikos.

Talkininką delegatai, atsiun- ( 
tė atsišaukimą ir ant laivo 
George Washington, prašant, 
kad sutiktą Vokietijai užkrau
ti kontribuciją.

Sulvg paskutinių žinią iš Pa
ryžiaus, tai delegatai taikos 
konferencijos labai rūpinasi i 
greit pabaigti konferenciją. 1 
Nori, kad balandžio mėnesyje 
jau būtą viskas gatava ir bū- s 
tą galima įsileisti Vokietijos 
delegatus. Delegatai norį, kad i 
gegužio mėnesyje jau būtą ga- 1 
Įima pasirašyti po taikds pro- i 
tokolu.

DĖL TAKSŲ NUO INEIGŲ.

Iš visą Suv. Valstijų gyven
toją, neišskiriant nei laikinai 
apsigyvenusią, dabar yra ran
kami taksai nuo ineigų. Nuo 
tą, kurie dirba dirbtuvėse, 
taksai palaikomi iš algos.Kiek- 
vienas darbininkas, ypatingai 
ateivys, kuris nemano visados 
čia gyventi,—mokėdamas tak
sus’turi reikalauti kvitos, ku- 
ri-pareikalavus bus kiekvie
nam išduodama. Kvitą yra 
išduodama tuomet, kuomet pi
nigai pasiekia valdžią. Nuo 
užmokėjimo, laiko gali praeiti 
keliatą savaičių pakol jie val
džią pasiekia ir tokiu pat lai
ku nusitęsia kvitos gavimas. 
Jei bus nuo kurio nors daugiau 
paimta, neg jam mokėti reikia, 
valdžia permokėtus pinigus su
grąžins. Tokiame atsitikime 
reikia kreiptis į Internal Reve- 
nue Komisijonierius arba ją de
putatus. .

Iškilus kokiam nesusiprati
mui galima kreiptis ir \ Lietu
vių Biurą šiuo adresu:

Lithuanian Bureau,
6 W. 48-th St., New York Citv.

KAS TURI PRANEŠTI 
APIE SAVO INEIGAS.

Komisijonierius Aiškina Inei- 
gą Taksą Įstatymus.

Kas pagal Suv. Valstijų į- 
statymus turi pranešti val
džiai apie savo ineigas?

Į tą klausimą atsako prane
šimas, kurį tik dabar gavo 
“Darbininko” redaktorius iš 
Internal Revenue Komisijonie- 
riaus, Washingtone, kuriam 
yra pavesta surinkti valdžios 
taksus po visą šią šalį.

“Kiekvienas Suv. Valstijų 
gyventojas, nežiūrint ar jis 
pilietis, ar ateivys, ineinsFį 
Taksų nuo Ineigų Įstatymų a- 
pierubę, jei jo ar jos ineigos 
per 1918 m. buvo tokios, ku
rios turi būti valdžiai prane
šamos.

“Kitaip sakant, kiekvieąas 

turėjo $1.000 ar daugiau mei- 
gų, ir kiekvienas- vedęs as
muo, turėjęs ineigų (suimant 
krūvon ineigas vyro, moters ir 
nepilnamečių vaikų) $2,000 ar 
daugiau turi eiti ir paduoti ra
štu deklaraciją iš visų savo in
eigų. -

“Tie valdžiai pranešimai tu
ri būti parašyti ant tam reika- 
lui pagaminti) popierų, kurios 
gaunamos iš Internal Revenue 
kolektorių, arba, jų atstovų, 
kurie yra pastatyti įvairiose 
patogiose vietose po Suv. Val
stijas. Asmuo, kurio inei
gos nebuvo didesnės kai $5,- 
000 turi parašyti savo raportą 
ant formos 1040 A, ir sekti vi
sus paaiškinimus ant tos for
mos atspausdintus.

“Visi pranešimai,
manti 1918 m. ineigas, turi 
būti induotais Internal Reve
nue kolektoriams arba jų ats
tovams nevėliau kai subatoje, 
kovo 15 d. 1919 m. Toji yra 
paskutinė diena, kurią įstaty
mai leidžia atlikti tą prieder
mę.

“Taksai, prigulintis už in
eigas per 1918 m. turi būti už
mokėti, paduodant pranešimą. 
Prie pranešimo turi-būti pri
segtas čekis, ar money orde
ris, parašytas kolektoriaus 
vardu.

“Kiekviena bendrovė turi 
pranešti savo ineigas ir išlai
das per 1918 m., paduodant 
vardą ir adresą, kiekvieno na
rio, taip-pat jam prigulinčią 
dalį pelno ar nuostolių, per vi
sus metus.

“Kiekvienas asmuo ar fir
ma, kuri išmokėjo algos, ran- 
dos, - fcaluksną ir p. per 1918 
m. nemažiau kai $1,000 vie
nam asmeniui turi inteikti ats
kirą pranešimą tiesiai Internal 
Revenue Komisijonieriul, Wa- 
shington, D. C., paduodant 
vardą, adresą ir kiek išmo
kėta kiekvienam samdininkui, 
savininkui, ar kam kitam, ku-1 
riam išmokėta nemažiau kai1 
$1,000. V

Formos įvairiems praneši- šiai ir visus patenki s. 
mams gaunamos pas Internal Vakaro pamarginimui bus ča-li čaplin. 
Revenue kolektorius. Ją adre
są turi krasoje ir bankose.

. VAKARŲ DIVIZIJA.
Minskan ateina taip vadina

moji vakarą divizija, kuri su
sidaranti iš lenkų, lietuvių ir 
gudą. Toji divizija esanti 
skiriama eiti Lenkijon ir Lie
tuvon ir ten sudaryti “sovie
tą” valdžią.

Bolševikai Lietu
voje. Bolševikai užėmė Šven
čionis. Čia jie paskelbė mobi
lizaciją. Karo reikalams iš 
kiekvieno ūkininko pareikala
vo po 200 rubliu.

Vietos žmonės jau sužinojo, 
kad bolševikai paskelbia Len
kijai karą ir tuo tikslu rengia 
didelę kariumenę.

♦ -

Petrapilis. Šia kokios dabar 
čia kainos: svaras duonos — 20 
rublių, svaras sviesto—80 rub
lių, žąsis—4Q0 rublių.

“Sovietą” valdžia nutarė 
nuo sausio mėn. 1 d. užginti
v'

api-

Vokiečiai nešinasi. Paskuti
nėmis dienomis vokiečiai sku
biai išveža visas savo įstaigas. 
Sako, ligi 1919 m. sausio mėn. 
5 dienos jie visa išsigabens ir 
patįs išeis. Archyvus vokie
čiai degina, visokią popierą 
pundus parduoda sankrovinin- 
kams.

DARO UŽSAKYMUS SUV. 
VALSTIJOSE.

Francija rengiasi padaryti 
Suv. Valstijose milžiniškus už
sakymus. Tš viso užsakymai 
sieks $250.000.000. Užsakys vi
sokią įrankių, ūkio mašiną, va
tos, vario ir tt.

Francija skubiai nori atsta
tyti savo pramonę, kad suteikti 

j darbus paleistiems kareiviams. 
' Be to Francijai rūpi ątsistaty- 
ti, kad taikai įvykus greit ga
lėtą pradėti pirklybą. Vokie- 

l tijos dirbtuvės ir mašinos ge
rame stovyje ir greit gali pra-

žmonėms virtęsau valgyti na- ^ti išdirbimus ir prrklybą.
- — visi privalo vaikščioti Todel Vokietija gali pagauti 

----------------- X------- *----
į*— cž įAlHEgfti

mie ■ 
bendrosna miesto virtuvėsna

Suomija tiesia ranką Igauni- 
jai. Suomija greitu laiku keti
na atsiųsti Igaunijon savo ka
reivių ir ginklu.

Tai Francija ir sku
bi naši.. , Dėl tos pat priežas
ties Franeija viąąįp trukdo tai
kos *kogferenciją ir statosi 
prieš Vokietiją, kad Vokietija 
neužgrobtų pasaulinių rinką.

James N. Keyes
Advokatas (

!
!
Į 350 Broadway, So. Boston, Mass.
| TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.

i

GREIT NEBUS ALAUS.
Bravorninką Sąjungos pre

zidentas Feigenspan pasakė, 
jog alaus Suv. Valstijose už
teksią tik iki gegužio, 1 d. Gi 
New Yorko, Nevr Jersey, 
Massachusetts, Rhode Island ir 
Connecticut valstijos alaus už
teks tik iki bal. 1 d. Iš svai
galą liks tik degtinė ir vynas.

Portugalijos valdžia paskel
bė, jog monarchistą sukilimas

PRIEŠINGI PRIVATINIAM
GELEŽINKELIŲ VAL

DYMUI.
Dabar visi darbininkai su

rišti balsuoja ar sugrąžinti ge
ležinkelius kompanijoms ar ne. 
Formaliai klausimas šitaip pa
statytas: x

•‘Ar Tamsta pritari, kad ge
ležinkelius valdytą ar kontro
liuotą valdžia ar nori, kad grį
žtų į privatines rankas!”

Balsai plaukia į Washingto- 
ną, į Amerikos Darbo Federa
cijos ofisą. Truks 7 savaites 
iki pareis visi balsai. 26 die
ną balsavimo pasekmės buvo 
tokios:

Mašinistai — už privatinę 
kontrolę 426, prieš 130.935.

Beilermakeriai — už 118, 
prieš 25.529.

Kalviai — už 75, prieš 26.- 
710.

Sheet Metai darbininkai — 
už 28, prieš 9.984.

Carmenai — už 805, prieš

h
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PIRMĄ KARTĄ WORCESTER ’ YJE

-------------- OPERETĖ---------------

“ŠVENTOJI NAKTIS”
-------------- IŠPILDYS-------- ------

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYTINIS CHORAS 

VASARIO-FEBRUARY 23 d., 1919

PLAZA TEATRE

FRONT STREET, WORCESTER, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

KVIEČIAMI VISI ATEITI!

Rengėjai.

NEPAPRASTA SO. BOSTONO LIETUVIAMS PRAMOGA

Margumynų Vakaras
. Rengia. Amerikos Lietuvią R. K. Moterą Są-gos 13-ta kuopa

NEDĖLIOJĘ, VASARIO-FEBRUARY 23 d., 1919 
ŠV. PETRO PARAPIJOS BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 

W. FIFTH STR., SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

f

Vakaras bus laabi gražus. Bus sulošta veikalai “Sulig 
naujausios mados,”.“Užkerėtas Jackus” ir “Aš nepaisau,” 
kuriuos išpildys geriausios artistės. Dainuos solistės p-lės A- 
lena Narinkevičiutė ir Stasė M otiejūnaitė. Dalyvaus vakaro 
programe p. M. Karbauskas ir kiti; Pamarginim aidu rėš gau-

1

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



HUDSON, MASS.

, Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietusią Rymo-K&tali- 
ką tv. Juozapo Darbininką Są
junga.

‘DARBININKAS”
(The Worker)____

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

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

“DARBININKAS,”
342 Broadvay, So. Boston, Mass.

Kuryer Bostonski” išnau- 
jo seilę varvina atėjus žiniai, 
būk vokiečių kariuomenę Lie
tuvoje sulyg talkininkų - parė
dymo turinti užvaduoti lenkų 
‘ ‘ kariuomenė. ’ * Tasai laikraš
tis užgiedojo apie “sojusz’ą’” 
Lietuvos su Lenkija. Berei
kalingas džiaugsmas. Lietu
viai lenkus mylės taip, kaip ar
mėnai turkus tol, kol lenkai 
norės paglemžti Lietuvą.

• • •
Ar Pildomasis Komitetas 

Washingtone kaip nors pri
mins sugrįžusiam prez. Wilso- 
nui apie Lietuvos reikalus?

• •
Mastauskas suvedė Valde- 

marą^ Lietuvos užsienio rei
kalų ministerį, su Henry White 
nariu Amerikos delegacijos 
taikos konferencijon. Tai “tau
tininkams” nauja proga su
šukti, kad Mastauskas turi 
būt atšauktas ir apšaukti jį 
pro-lenku.

Kas girdėti lietuvią kolonijose.
•NMMNMNMNeiNNIMNeMMMNMNNMMe

Z. Rimai-

ATSIVĖRĖ AKYS.
‘Lietuva” ir kiti “tauti

ninką” laikraščiai buvo pra
dėję varinėti savo spaudoje 
biaurias inisuacijas apie Ame
rikos lietuvių ir Lietuvos ats
tovus Paryžiuje ir Šveicarijo
je Savo prasimanymams me- 
džiagą sėmė iš neaiškią arba 
visai vienpusišką pranešimą 
kun. Vilimo ir tūlą pseudoni
mais prisidengusią ypatų. La
biausia nuo “tautininką” kliu
vo adv. Mastauskui, kurį lenk- 
berniu išvadino, kanauninkui 
Alšauskui, Gabriui už uzur- 
pavimą lietuvią atstovybės ir 
kitiems, kurie buvo tik tuomi 
nusikaltę, kad prie “tautinin
ką” sriovės neturėjo garbės 
prigulėti.

Mažatikius lietuvius “tauti-
v ninku” spaudos pranešimai 

• suklaidino. Pradėta neužsiti- 
kėti savomis įstaigomis, žmo
nėmis ir pagalios visu lietu- 
višku judėjimu, kuris yra va- 
romas Lietuvos laisvės išgavi
mui Tie pranešimai baiies- 
nią lietuvią ūpą nuslopino, e- 
nergiją pakirto, o kas-blogiau
sia juos sudemoralizavo.

Dabar pasirodo aiškiai, kad 
tūlą europiečių raštai apie mū
są atstovus Europoje buvo po
litišku nesusipratimu. Alyva 
išplaukė aikštėn. Valdemaras 
iš Lietuvos nuvažiuoja Pary
žiun ir su visais atstovais Al- 
šausku, Mastansku ir kitais 
dirba bendrai Lietuvos labui.

__ Tenais skandalo turbūt ir ne-. 
buvo, o tik mūsą laikraščiuose 
jis iškila. Lietuvos reikalai 
buvo varomi atsakančialLenk- 
bernią mūsiškių tarpe neatsi
rado.

Tik buvo aiškus užsikirti
mas Amerikos “tautininką”

• •
Tūlos draugijos bei asmenys 

nenorį aukuoti į partiviškus 
fondus. Į bendrą fondą jie au
kuotą. Tokiems patartina 
kreiptis į Elizabeth, N. J. Ten 
yra bendras fondas.

padarė LietuvaiPopiežius 
kas reikia. Paskirdamas Lie
tuvių Dieną pasaulio bažnyčio
se pripažino lietuvius, kaipo 
atskirą tautą. Paskirdamas 
lietuvį į- Vilniaus vyskupus 
pripažino tą miestą mums. 
Dabar reikia, kad Paryžiuje 
masonai nepagadintą popie
žiaus pradėtą gerą darbą Lie
tuvai.

UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
PIRMUTINIS STOJA

P. Narkeliūnas iš Montreal, 
Canada “Darbininko” Redak
cijai rašo: ___ z
“Gerbiamieji:—

Šiandiena aš skaičiau jūsų 
laikraštį ir radau, kad lietu
viai nori mobilizuoti savo ka
riuomenę Amerikoje. Žino
ma, tas būtų labai geru daik
tu ir aš būčiau pirmutinis ta
me dalyke, tik man duokite 
žinoti ar tikrai tas reikalas y- 
ra svarstoma.

“Aš esu buvęs Kanados ka
riuomenėje tris metus ir Fran- 
cijoje buvau 19 mėnesių. Tai

LEWISTON, ME.
Tautos Fondo 99 skyr. vakaras

Vasario 8 d. T. Fondo 99 
skyrius parengė vakarą su lo
šimais. Pirmiausiai T. Fondo 
skyr. pirm, p-lė M. Dailydaitė, 
paaiškino vakaro tikslą ir per
statė p-lę A Petrošaitę, kuri 
pasirėdžrusi į Lietuvos karės 
pabėgėlę pagrojo' ant smuiko 
‘ ‘ Lietuvos himną. ’ ’ Nors pir
mą sykį pasirodė viešai, bet 
puikiai pagrojo. Po to p-lė J. 
Virvyčaitė pasakė eilę apie 
Lietuvą.

Toliau sekė lošimas 1-mo ak
to vaizdelio, iš Lietuvos dabar- 
tinią laiką (parašytas p. A Ži- 
vaičio) “Paskutinį jau kartą.” 
Lošė šie: Motina
tė, Petronėlė, dukt. — A. Pet- 
rošaitė, Staselis — Al. Ivaške
vičius, vokiečiai kareiviai — 
pp. J. Sakalauskas ir J. Zlot
kus. Visi puikiai savo užduo
tį atliko, .ypač vokiečiai karei
viai, nudavė tikrą vokiečią 
žiaurumą.

Toliau sakė eilės p-lė R. Lau- 
caitė “Pamylėjo.” P. Mardo- 
sas pasakė monologą “Karei
vis,” apsirėdęs Amerikos ka
reiviška uniforma; atliko pui
kiai.

Toliau lošimas komedija 
“Dangus Brangus.” Aktoriai 
atliko puikiai. P-lė E. Anta
navičiūtė pasakė eiles “Gražu 
ir ramų mūsą Lietuvoje.” To
liau P. Mardosas pasakė mo
nologą ‘ ‘ Gražus, bet keistas su
tvėrimas. ’ ’ Šis monologas la
bai prijuokino publiką. Ant 
galo p-lė A. Petrošaitė pagra- 
jijo ant smuiko “Amerikos 
himną.” Vakaro vedėja p-lė 
M. Dailydaitė padėkojo publi
kai už skaitlingą atsilankymą 
ir ramų užsilaikymą. Tuomi 
programas užsibaigė. Žmonių 
buvo pilna salė, kad pritrūko 
ir sėdynių. Dauguma stovėjo. 
Po programo tęsėsi šokiai ir 
lietuviški žaislai. Čia turiu 
priminti, kad į šį vakarą buvo 
atsilankę ir žymių amerikonų, 
kaip tai iš Bates kolegijos pro
fesoriai ir visi labai gyrė, kad 
lietuviai gali taip artistiškai 
atlošti ir prašė, kuomet tik bus 
koks lošimas, kad jiems pra
neštų, jie atsivesiu savo mote
ris ir kitus draugus.

Žaidžiant tautiškus žaislus, 
tai visuose dalyvavo. Bates

PROVIDENCE, R. L
Dauguma lietuvių žino šį 

miestą, žino, kad yra čionai 
didelis būrys lietuvių^ bet jų- 
W gyvavimas visai apmiręs. 
Daugiausia čia mūsų broliai 
lietuviai sulenkėję (plaszcza- 
no). Bet dabar jau daug links
miau. Matos prasideda po bis- 
kelį darbuotis dėl sava kasdie
ninio gyvenimo ir dėl tėvynės 
brangios. Tik žinoma labai 
sunku, kad mažai darbščių 
žmonių teturim. Nenustodami 
vilties dirbam tiek, kiek išga- 
lim ir po biskį žengiame pir
myn. Aukos po biskį plau
kia. Štai antru kartu šių me
tų aukų rinkėjai Ab. Vaitku- 
nas su Anele Baliukoniute pri
davė Tautos Fondo skyriui 
$79.00.

Aukavusių vardai: .
Ant. Avižonis ....................22.00
Vinc. Dzekiavičius .. .. 10.00 
Petr. Kačėnas....................12.00
Aug. Trusilla...................... 5.00
Mot. Vilkmis...................... 5.00
Hary Peter (armėnas) 5.00
Juoz. Marcavičius .. .'. . .4.00
Juoz. Židonis....................... 3.00
Jurg. Rameika ....................2.00
Vinc. Gicavičius..................2.00
Kaz. Šilinis ......................... 2.00

Pasižadėję prakalbose pra
ėjusio 12 d. sausio.
Kaz. Kirkutis .................. .5.00
Jieva Kašėčiutė............... 6.00

Mieli broliai lietuviai, mes 
atsišaukiam į lietuvių visuo
menę, kas žinot kaip ir kokiu 
būdu išgydyt tie lietuviški 
lenkberniai, kaip atversti ant 
lietuvystės, tai meldžiam pa
tart per laikraštį.

Vincas J. Bankauskas, 
T. Fondo 136 sk. rašt.

VORCESTER, MASS.
Vasario 13 d. buvo Blaivi

ninkų gėrimų paroda. Taip-* 
gi buvo atvaidinta komedija: 
“Kas bailys.” Prakalbą labai 
rndomią pasakė kun. A Petrai
tis. Ragino visus būti blai
viais, ne vien nuo svaigalų, 
bet ir nuo visokių kitokių ne
gerų įpratimų, kaipo tai: rū
kymo, godulystės ir tt Kal
ba buvo pilna indomumo. To
liau kalbėjo vietinis daktaras 
Puskunigis apie kenksmingu
mą svaigalų, ir kokią blėdį jie 
atneša žmogaus sveikatai. Nu-

westfield7 mass.
Ši maža kolonija berods nė

ra atsilikusi nuo kitąp nes su
rinkta Tautos Fondui trigu
bai; už pasidarbavimą garbe 
privalo gerb. vietos kleb. kun. 
K. Vasiliauskuį, o padėka duo- 
sniems vietos lietuviams.

Seniausia ir daugiausia pa
sidarbavusi Bažnyčiai ir Tau
tai yra šv. Kazimiero Karalai
čio dr-ja. Kol neturėjome ba
žnyčios, tai draugystė per 
suvirš du metu pavedus buvo 
savo svetainę šventnamiui. Šį 
metą dėl bažnyčios kermošiaus 
ir-gi veltui pavedė ant visos 
savaitės. 6 šio mėnesio at
silankė ant susirinkimo mūsą 
vargonininkas R. N. Baršis su 
maldavimu svetainės. Vienbal
siai visi pritarė duoti ir svar
biuosiuose darbuose jam pri- 
gelbėti savais darbininkais.

SLRKA. kuopa gerai gyvuo
ja, tik biskį veiklumo trūks
ta. Vyčią yra nemaža kuopa, 
bet dėl pirmininko kaltės apie 
ją negirdėt.

Moterą Šv. Onos Dr-stė ma
tyt puikiai gyvuoja. Marijos 
Vaikelių ir-gi gausi dr-stė. Y- 
ra ir giedorią Dr-stė po vardu 
Šv. Cicilijos. Turi apie 30 y- 
patą, vidutiniškai pralavintas. 
Atvykus naujam vargoninin
kui rodos pradėjo kiek gerėti.

Kurie dirbo prie amunicijos, 
tai tą veik pusė atleista; yra 
pusėtinas būrys ieškančių dar- . 
bo; tad neapsimokėtų tuo tar
pu pas mus važiuoti; bet eina 
paskalos, jog trumpu laiku 
vėl prasidės darbai.

Žemaičių Kukutis.

CLEVELAND, OHIO
Katalikų spauda sparčiai 

platinasi, tad jau toki “tauti
ninką” laikraštukai kaip vie
tos karčemninko leidžiama, 
“Dirva” nerado vietos tarp 
vietos lietuvių ir užvertė ko
jas. Garsina būk dar iš nu
mirusių prisikelsiąs. Juk, 
aidoblistų “Darbininką Bal
sas” net du sykiu atgijo. Mic
kaus nezaležninką organas 
“Atgimimas” ir-gi.buvo atgi
męs. Bet ją neilgas gyveni
mas buvo atgimus. Nekitaip 

lės bus ir su “Dirva,” jei atgims. 
Sako, kaip vėl pradėsiąs tas 

. saliūnininko organas eiti, tai 
jį redeguosiąs kadaisiai buvęs 
“Keleivio” zeceriu, cicilikutis 
Karpavičius.

Nuėjus į “Dirvos” krautu
vę, krautuvės prižiūrėtojas, 
lenkas, vietoj “Draugo” kiša 
“tautininką” dienraštį “Lie
tuvą.”

Nepuiką įspūdį daro tame 
“tautininką” dienraštyje de- 

i darni jo “tūzą’ paveikslai, pa- 
i sirodo tai daugiausiai saliūhi- 
i ninku familijos.— Štai kad ir 

to dienraščio pirmame nume
ryje: Waterburio saliūninin- 

i ko Kažemėko ir jo tarno* Že- 
i mantausko ir Clevelando vie- 
i no saliūnininko dukters ir ki

to saliūnininko darbininko-re- 
daktoriaus paveikslai. Be to 
žymią to dienraščio dalį užima 
perspauzdinimas knygą prieš 
keletą metą atspaustą.

Žmonės net iš pačią tauti
ninką šneka, kad ant vietos 
netekome saliūnininko leidžia
mos gazietos, pasibaigs saliū- 
ninjnką sudėti ar surinkti pi
nigai “tautiško dienraščio” 
leidimui, neteksime ir jo.

Laisvamanią-tautininkų, biz- 
nierią leidžiami laikraščiai 
nepastovūs ir šmeižia katali- 
'kus. Te juos ir remia tą biz
nierių kostumeriai. Katali
kai, kaip iki šiol rėmė, tai ir 
ateityje turi remti ir platinti 
tik katalikų laikraščius: 
“Draugą,” “Darbininką,” 
“Garsą” ir kitus mėnesinius 
leidinius.

Vietos katalikai matę spau
doje, kad katalikai mano su
tikti su laisvamaniais bendrai 
šaukti seimą Clevelande. Nors 
mes nemanome, kad toks sei
mas dabar yra reikalingas, bet 
jei mūsų Taryba sutiks, tad 
vietos veikėją-katalikų bus pa
sistengta prie to koatsakan-

Moterų veikimas.
Moterų Sąjungos 45 kp. vas. 

16 d. buvo surengus prakalbas 
St John salėj. Malonu buvo 
matyti taip skaitlingą žmonių 
būrelį tokioj mažoj kolonijoj. 
Matyt didžiuma vietos žmonių 
buvo'atsilankę. Gal jie žin- 
geidavo nauju kalbėtoju, nes 
buvo svečias nebuvėlis oficie- 
ras J. J. Romanas. Šisai vy
ras neužvilė nei susirinkusius, 
nei rengėjus, nes jo kalba bu
vo indomi, smagi, vietomis pa- 
juokino žmones, vietomis ver
tė rimtai pagalvoti. Jo pra
kalbą vaisiumi buvo tas, kad 
prisirašė septynios naujos na
rės. Dabar turime 40 narių.

Prieš prakalbas p-nia Stefa
nija Bušauskienė sudainavo 
tautos himną. Laike prakal
bą žmonės pavyzdingai užsilai
kė. P-lė D. Bųšauskiutė gra
žiai deklemavo, p. Antanas Bu- 
šauskas labai gerai padainavo 
karės dainelę. Dar deklemavo 
p-lė O. Nanartavičiutė.

Padėka.
Mūsą kolonija pakilo dėka 

katalikišką kalbėtoją. Tie kal
bėtojai išjudino žmones. Tu
rime čia viešą padėką ištarti 
visiems buvusiems kalbėtojams 
už ją pasiaukojimą. Nei vie
nas ją neėmė atlyginimo už 
prakalbas. Nekurie nereika
lavo net nei kelionės lėšų. Gerb. 
oficieras J. J. Romanas ir-gi 
neėmė atlyginimo.

Ačiū, ačiū tokiems veikė
jams. Visos kolonijos pana
šiai sujuskite kaip mūsiškė. 
Nes neseni tie laikai, kada ka
talikai nedrįso išsiduoti to
kiai, o dabar cicilikai slapsto
si po užpečkius.

Aš parašiau.

WORCESTER, MASS.
Vasario 12 d. buvo vakarė

lis išreiškimui pasveikinimo 
vardo dienoj gerb. kun. Ju
liaus Čapliko. Susidėjusios 
drauge šios dr-jos, L. Vyčių 26 
kp., Moterų Są-gos 5 kp. ir Ba
žnytinis choras, surengė neti
kėtą iškilmėlę L. Vyčią name 
ir tapo pakviestas kun. Julius 
Čaplikas ant jam surengtos iš- 
kilmėlės. Pajutę įeinant sve
čią į namą, choras uždainavo 
“Ilgą metą jums.” Baigian- 
ties dainai, Moterą Sąj. narės 
atnešė puiką pvragą-keiksą su 
30 uždegtą žvakučių. Pasvei- 
kindamos padėjo į tam paga
mintą vietą. Toliaus su pa
sveikinimais ir linkėjimais į- 
teikė dovanas: bažnytinis cho
ras puikų rašomąjį “setą,” L. 
Vyčią 26 kuopa įteikė dovaną 
dėl cigarų stovvlą. Choras 
dainavo ir tarpuose buvo lin
kėjimai nuo visų, bei prakal- 
bėlės. Kun. J. Čaplikas iš- 
reiškė didį nusistebėjimą, net 
ir išgąstį papuolęs į pasveiki
nimo pinkles, visai jam neti
kėtas. Chorui dar sudaina
vus ilgų metų ir išsiskirstė vi
si linksmi namo. Žemaitis.

ALBANY, N. Y.
Vasario 9 laikytam susirinki

me SLRKA. 118 kuopos ir LDS. 
76 kuopos štai kas nutarta: Bu
vo pranešta, kad surengus pra
kalbas ir partraukti knygučių 
ir laikraščiu pardavinėti per 
prakalbas ir kad pritraukus 
jaunimo daugiau prie viršminė- 
tą kuopų ir pradėti lošti teat
rus ir rengti kokias nors pra
mogas dėl jaunimo. Pas mu
mis jaunimo yra nemažai, bet 
ligšiol nebuvo jokią lošimą, per 
tai dauguma lietuvią prigulėjo 
prie lenką. Bet dabar kaip su
sitvėrė viršminėtos kuopos, tai 
matydami ją gerus darbus, 
daugumas jau pradeda lenkus 
mesti ir rašyties pas mus. Nu
tarta pakviesti kalbėtoją, kad 
paaiškintą šių kuopų vertę. 
Dar buvo svarstyta apie Tau
tos Fondo reikalus, ar suvieny
ti fondus ar ne, antras ar yra 
reikalingas seimas? Mūsą nuo
mone su seimu reiktą palaukti.

Kituose miestuose, sako dar
bai labai sumažėjo, bet pas mus 
dar daug bedarbią nėra. Gir
dėti, kad netoli Albany, N. Y. 
Fordas nori pastatyti didelę 
dirbtuvę ir žada pagilinti Hud- 
sono upę. Tai greitu laiku mū
sų miestas daug padidėtą ir 
dar daugiau jaunimo atvažiuo
tų ir daugiau būtų veikėjų.

Pilietis.

žinoma vargo ir s 'Kolegijos proL Robinson’ul rodė kokios ligos kįla iš svai-
labiausia patiko “Aguonėlė.” 
Visi iš šio vakaro išsinešė ma
lonų įspūdį. Čia turiu paste
bėti, kad prie surengimo šio 
vakaro labai daug dirbo veik 
vieni vyrai, kurie turi vaike
lių. Nuo darbo nuvargę, atei
davo padėti scenerijų statyti. 
O vaikinai, tai tik prie kazy- 
rų stalo ir šaukia: “pykis,” 
“tūzas,” kojinis” ir tt. ir dar 
neva vyčiais save vadina. Jei
gu jūs esate vyčiai, tai tą pa
rodykite padoriais pasielgi
mais ir gerais darbais, o ne su 
kazyrėmis nagus daužykite, ar
ba su lazda “boles” stumdyki
te. Per tai jus visokie cicili- 
kėliai lengvai gali “pasižabo
ti” Pabuskite, broliai, imki
tės už gerų katalikiškų laik
raščių, naudingų knygų, o ne 
už kazyrų.

nebijau. Aš labai norėčiau 
Lietuvai savo žemei patarnau
ti. Ir jei Tamstos man pla
čiau pranešite, tai aš apsiimu 
daugiau gerą ir drąsią vyrą 
surinkti, katrie su pasišventi-

ginančių gėrimų. Paskiaus bu- Rusiai pasidarbuoti seimo su-

- vadą prieš lietuvią katalikų ‘mn Lietuvai norės patarnauti, 
visuomenės atstovus. Tas nž- Meldžiu pranešimo., 
sikirtimas pakenkė Lietuvos 
reikalams. “Lietuva” num.
40 dėdama Pildomojo Komite
to Washingtone gautas teleg
ramas nuo Alšansko ir Mas- 
tansko pažymi, kad “pirmiaus 
suteiktos žinios buvo spalvuo
tos vienpusiškumu, o tas bus 
paliudijimu arba paprasto as
meninio intrigantiškumo arba 
parodys jų pilną nemokėjimą 
orientuotis dalykų stovyje...

“Lietuvai” akys atsivė
rė. Jinai pripažįsta įvykusius 
faktus. O ką dabar pasakys 
“Vien. Lietuvninkų,”-“Tėvy
nė,” kurios užsimerkę trankė 
sutartinę -prieš. Amerikos lie
tuvių ir Lietuvos atstovus. Ar 
jos turės tiek pilietiškos drą
sos kad šmeižtus atitaisyti.

Skriaudų padarytų Lietuvai 
prasimanymais ir intarimais 
“tautininkų” laikraščiai ne
pataisys, bet jiems patiems 
“geriau vėliau negu nieka
dos” susiprasti ir niekų neple
pėti bus naudinga. >

Meldžiu pranešimo..
Su didžiausia pagarba

F. Narkeliūnas.”
Prie šito laiškelio plačių pa

aiškinimų nereikia. Čia tikro 
lietuvio tėvynainio jausmai iš
lieta. Ponas P. Narkeliūnas 
Europos žiauriosios karės pa- 
tiręs vargus ir nesmagumus, 
kuomet dagirdo apie kalbas 
dėl lietuvių kariuomenės orga
nizavimo, savo Tėvynės apgi- 
nimui nuo priešą vėl yra pasi
ryžęs atstatyti jauną lietuviš
ką krutinę. Duokit mums to
kių tėvynainių tūkstantį, kitą 
ir Lietuva bus laisva!

“Darbininko” Redakcija p. 
P. N. tinkamus paaiškinimus 
pasiuntė.

Kiauras Pilvas.

PASTABĖLĖS.
“Babuška” Breškovska, Rū

dydama Washingtone senato 
komisijai apie Rusiją, pasa
kė: “Mes esame nuogi” Tai 
nesukertamas socijalistams ar
gumentas prirodymui, kad Ru
sijoj jau įvykintas rojus. Juk 
rojuj Adomas ir Jieva buvo ir
gi nuogi.

BROOKLYN, N. Y. .
Lietuvos Vyčių 41 kuopa pa

rengė gražų vakarėlį vasario 8 
<£., panelės vytės parengė skry
nučių balių. Jos užsipelno pa
gyrimo, jos moka parengti 
gražius vakarėlius, jos tino 
kaip pritraukt prakilnesnį jau
nimą, jos darbuojasi su pasi
šventimu dėl labo Vyčių ir Tė
vynės.

Viršminėta kuopa statys 
scenoje antru kartu teatrą 
“Kastutė” ir “Daina be ga- 
lo.” .

Dakaras bus 22 vasario Ap
reiškimo Panelės Švč. svetai
nėj. Lai gyvuoja Vyčią 41 
kuopa.

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

ciciliką ir parševikų 245 kuo
pos buvo prakalbos. “Kalbė
tojas” buvo bolševikas. Sakė 
kalbėsiąs apie Lietuvos laisvę 
ir apie šeimynišką gyvenimą. 
Pasisakė esąs bolševikas. Nie
kino katalikus, kam jie nori 
atieškoti Lietuvą ir deda pini
gus. Girdi, mes jau turim 
Lietuvą , ji mums nekaštavo 
nieką. Suprask bolševikai užė
mė. Bet užėmė dar ne visą ir 
ne be kraujo. Tai-gi negali 
sakyti, kad nieko nekaštavo.

Buvo kolekta. Surinkta vos 
$6. Toliau “kalbėtojas” kai 
nradėj apie šeimy
nišką tai ir eieili-
kai užArMu slapstėsi. To
kio besmegenio retai kur te- 
galima užtikti.

vo sprendimas blaivininkų pa
darytų gėralų. Sprendėjų ko
misija buvo: Kun. J. Jakaitis, 
kun. J. Čaplikas, kun. A/'Pet- 
raitis, Daktaras Puskunigis, 
A Visminas, J. Vaitkus, A 
Rimša. Iš Bostono A. Stra- 
kaūskienė, vietinė V. Liutkie- 
nė, A Tansolaitė. Pirmą do
vaną gavo: K. Juškiene, antrą 
P. Stočkienė, trečią M. Ulevi
čienė.

Vasario 16 d. L. Vyčių 26 
kuopa sulošė komediją “Pini
gai, bet ne mirtis” pobažnyti- 
nėj salėj. Nusisekė neblogai 
Jono ūkininko rolę atliko J. 
Bačis, jis savo užduotį atliko 
gerai, kaip ir visada. Onos 
— atliko p-lė EI. Baltrušaičiu- 
tė. Ši mergaitė komiškas ro
les labai naturališkai moka at
likti. Barboros, tarnaįtės ro
lę, atliko p-lė J. Balanauskai- 
tė. Būtų gana“ gerai atliku
si, tik vietoje nuliūdimo, ga
na linksmai juokėsi, kas suga
dino ūpą indomaujančių. Pro
gramo vedėjas buvo kun. J. 
Čaplikas. Jis taip-gi pasakė 
puikią prakalbą apie jaunimą 
ir Vyčių organizaciją. Muzi
kali programą išpildė bažnyti
nio choro nariai, 
keletą dainų Šie nariai: 
Dominaičiutė, J. Aleksiuniu- 
tė, J. Žemaitaitis, St Vaškele- 
vičius, taip-gi P. Puišys ir A 
Purvmskas. Ir ant smuikos 
solo pritariant pianu broliai 
Ona ir Albertas VasiliMskai. 
Žmonių buvo pusėtinai, nes 
pas mus tai kiekvieną šventa
dienį yra jeib kokia pramoga. 
Žmonės taip įprato, kad jei jau 
kada neįvyksta nieko, tai ne
rimauja ir stebisi, kad neįvyk
sta. Gluosnis.

•. -ir ' ~

Sudainavo 
E.

rengime.
B. D.

PHTT.ADKLPHIA, PA.
Baisūs darbai.

Vienas pijokėlis Jurgis, gy
venantis prie Sigel st ant tiek 
“balevojo,” kad prabalevojo 
ir darbą, 'o da mat turėta arti 
$50.00. Tai darbo neturint ir 
tuos sumislijo. pragerti, taip ir 
padarė. Pragėręs ir sumislino 
sau gyvastį atimti. Paėmęs 
peilį trankė per gerklę, ale 
kaip netikėtai pajuto kiti, tuoj 
pašaukta policija ir atiduotas 
į ligonbutį. Mat nepataikė ge
rai, bo pagal šalį perpjovė ka
klą, tai gal da ir išgys ligon- 
butyj. Mat ne tik pinigus, o 
ir protą buvo pragėręs.

Gailestingas.

AKRON, OHIO.
~ Pastaromis dienomis Darbi
ninką Sąjungos kuopa žymiai 
pasididino, ačiū pasidarba
vimui Martinui Tulabai. Per 
pereitą savaitę prisirašė net aš- 
tuoni nariai. Tikimės, kad 
trumpu laiku galėsime lenkti- 
nruoti net ir su didesnėmis ko
lonijomis. Taip-gi manome pra
dėti ir naują bruzdėjimą, mat 
per šį sezoną buvome biskutį 
lyg ir apsnūdę, bet pavasariop 
kas kita.

Tad kad geriaus galėtume 
naudingesnią darbų stvertis, 
užkviečiame kuodaugiausiai 
naujų narių prisijungti prie 
mūsų kuopos.

DAYTON, OHIO.
Korespondencijoj iš Daytono 

“Darbininke” No. 15, kores
pondentas rašo, kad, tautie
čiai, girti susimušė, -o paskui 
per savo šlamštus, skundžiasi, 
kad juos katalikai muša.Tas y- 
ra visiškai netiesa. (Čia matyt 
ėjo kalba apie minėtas mušty
nes “Lietuvos” No. H. ‘Darb.’ 
Red.).

frątĮBrini korespondentas ra
šo kad persitraukę kalbėtoją iš 
Bostono ir tas padaręs šelmys
čių minkančius pardavinėda
mas.

Tas visiškai netiesa. Tautie
čiai visiškai prakalbų per tą 
laiką neturėjo ir netraukė to 
kalbėtojo, čia buvo socialis
tą prakalbos ir jųjų buvo kal
bėtojas, nes dar jisai per tas 
prakalbas sutvėrė LDLD. kuo
pą. Aš neužstojo anei už vie
ną pusę. Tą gal paliudyti vi
si Daytono lietuviai.

Jer. Urbonas,
536 Miehiean Avė.

------ Dayton, Ohio. - Jį

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Visiems korespondentams pri
mename,, jog jųjašteliai trum
pinami, o kartais suvėlinami 
vien dėl vietos stokos laikraš
tyje. Todėl prašome trumpė- 
liau aprašinėti atsitikimus. 
Daugelis korespondentų gan 
rūpestingai apdirba savo raš
telius. Tokie pirmiausia pa
tenka laikraštin. Bet kiti tai 
bile kaip sudrabsto. Ypač nuo
latiniai korespondentai priva- ' 
lo pasirūpinti pasitobulinti ra
šyme.

Pranui, Cleveland, O. . Su 
savo klausimu kreipkis tiesiog 
į L. A. Bendrovę. Adresas: 
Lithuanian Dvmt Corporation, 
320 Fifth avė., New York City. 
Gauti paaiškinimą.

Dobilui, Detroit, Mich. A- 
pie tai jau buvo ir dėl tos 
priežasties nedėjome Tamstos 
žinutes.

M. Paupliul K. Vrdikaus- 
kas yra esperantininkas. Pa
rašė Esperanto kalbos vadovė
lį ir tūlą ekzempliorių skaičių 
pavedė išpardavimui tokiu bū
du, kad užsisakantieji skirtų 
vadovėlio kainą brle kokiam 
Fondui. Užsisakantieji gau- 

| na vadovėlį, o ją pinigai eina 
I paskirtiems Fondams. Jo ad- 
resas: K. Vidikauskas. 2833 
Livingston st, Philadelphuų 

i-Fa.



L. D. S. Reikalai
P. Kanapeckas, Pirm.

reikalų apkalbėti^ Taip-gi at
siveskite nors po vieną naują 
narį. ""

A. Vaisiauskas 
V. Zenevičius 
Iš kuopos iždo .

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS TVIRTO

VĖS STIPRĖJA.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

ga prietelių ir rėmėjų turi 
daug ir labai prakilnios šir
dies žmonių. Kiekvienas svar
besnis “Darbininke” pakeltas 
sumanymas visuomet suras
davo sau paramos Amerikos 
lietuvių tarpe ir, nežiūrint į- 
vairių kliūčių, pasekmingai į- 
sikūnydavo gyveniman. To
kią nuoširdžią užuojautą ir sti- 
prą pritarimą iš plačiosios.vi
suomenės turėdama, L. D. Są
junga visuomet jautėsi turinti 
užtektinai energijos ir spėkų 
darbininkų luomo naudai uo
liai padirbėti.

Mūsų organizacija yra darbi
ninkiška įstaiga. Darbininkai 
žmonės ją įsteigė, jie ją plečia 
ir palaiko. Lietuvių darbinin
kų reikalai mums arčiausia 
širdies ir stovi. Kiekvienas 
teisingas lietuvio darbininko 
balsas suranda mūsų organiza
cijoje ir jos organe “Darbinin
ke” karštą pritarimą ir vietą. 
LDS. veikimo dirvos lietu
viams darbininkams skiriamos, 

■“Darbininko” skiltyse pagei
daujama kuodaugiausia darbi
ninkiškų reikalų apibudinimui 
medžiagos. Mūsų giliausiu 
troškimu yra kuotvirčiausia 
tarp savęs darbo žmones suriš
ti pasekmingai kovai už darbo 
žmonių geresnį būvį, apšvietos 
pasiekimą ir platesnį darbo 
žmonių reikalų pažinimą.

Lietuvio darbininko reikalai 
ikišiol gana buvo paįrę. Šei
mynos, visuomenės, ekonomi
jos srityse ne kiek lietuviai 
pritirimo ir mokslo turėjo, kad 
tiesiai būtų galėję iš įvairių 
gyvenimo sukuriu išbristi. Čia 
jiems į pagelbą atėjo LDS. su 
“Darbininku” ir kelią parodė 
prie tvarkos ir susiorganizavi- 
mo.

Iš syk sunkiau ėjo. Reikė
jo daug darbo padėti, kad lie- 
tuvius prie rimto veikimo įju
dinus. Saliūną, darbininkų iš
naudotojus, nesusipratimą ir 
tamsumą reikėjo nugalėti. Už
tai kuomet lietuviai darbinin
kai įsibėgėjo, tai jų veikimas 
plačiai po visą Ameriką išsilie
jo.

Auga, tvirtėja, plečiasi lie
tuvių darbininkų pajėgos, o jų 
priešakyj LDS. ir “Darbinin
kas” tvirtu žingsniu žengia 
pirmyn ir augštai kelia lietu
vių darbininkų krikščionių de
mokratų vėliavą.

Linksma, darosi ant širdies 
matant, kaip gražiai ir rimtai 
lietuvių darbininkų judėjimas 
auga. Ateitis mums atrodo 
graži ir skaisti ir lietuvių dar
bininkams pasisekimais turtin
ga. 0 kad jinai būtų pilnai 
pasekminga visiems Amerikos 
lietuviams darbininkams rei
kia į krūvą sueiti ir stoti po L. 
D. S. demokratiška vėliava. 
Darbininkų luomo reikalus tik 
organizuota pajėga galima ap
ginti ir jiems gerbūvį iškovo
ti.

Vienybėje — galybė. Gi ga
lybė mums reikalinga darbi
ninkų luomo reikalus sutvar
kyti, o taip-gi Lietuvos lais
vei išgauti. Darbo žmonių 
%alsas ir čia bus svarbiausiu 
akstinu.

Darbo žmonių būvis ir Lie
tuvos likimas remiasi' ant dar
bininkų pečių. . Ar ištesėsime 
juos pakelti!

Savo Sąjungą dar labiau su
stiprinkime, suorganizuokime 
į ją didesnę pusę Amerikos 
lietuvių darbininkų ir lietuviij 
darbininkų krikščionių demo
kratų laimėjimas bus pilnas.

Gerai žinome visi, kad “sko
la ne ‘rona’ — neužgys, rei
kia ją atiduoti,” todėl visuo
met jautėme paskolų naštos 
sunkumą ir tas dalykas kar
tais pakirsdavo, mums energi
ją prie darbo. Buvo jisai mums 
dideliu tormozu ir duodavo ki
tiems progos spėlioti, kad Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga sil
pnai laįkos, nors ištiktųjų taip 
nebuvo.

Paskolų našta slėgė ne vien 
mus. Ją n.tjausdavo ir mūsų 
prieteliai, kurie pagalios bend
rai susitarę, nutarė “elean up” 
padaryti ir paskolas panaikin
ti. Atakas pradėjo iš dviejų 
frontų: vieni nuo paskolų kra- 
ivties pradėjo, o kiti “Darbi
ninko ’ ’ morgičiams ‘ ‘ cash ’ ’ ka
pitalu karę paskelbė. Jau lai
mėta daug, o čia naujų kari
ninkų būriai susidarė.

“DARBININKO” PASKO
LAS PANAIKINO.

Kun. K. Urbanavyčius
So. Boston...................$215.00

Aleksandra Kasinskaitė,

5-tą kuopą, kad LDS. apskri
čiui surengtų du vakarus per
statant kokį tinkama veikalą, 
pageidaujama “Genovaitė;” 
Galima tikėtis, kad apsiims,

2.00
2.00 

.. *.. 15.00 
Po $1.00: P. Rudavičius, K.

Jablonskis, J. Tamašauskas,
O. Šimbelaitė, M. Norbutas, nes ta kuopa yra prielanki.
P. Talušis, R. žižis, M. Rai- 
la, J. Šakalis, A. Vinčiunas, 
J.-Naujalis, V. Janavičia. Iš
viso susidarė lygiai $36.00.

Ačiū Cambridžio LDS. 8 
kuopai už gražią auką. “Mor
gičių” galybė jau žymiai’ su
silpnėjo.

Laukiame žinių iš kitų Ame
rikos lietuvių padangių.

' PASIDARBUOKITE.
LDS. Apskričiai, kuopos 

nariai pasidarbuokite kuouo- 
liausia LDS. ir “Darbininko” 
naudai. Senas kuopas didin
kite, naujas tverkite ir skleis- 
kite kuoplačiausia mūsų Są
jungos obalsius. Apiegražias 
savo darbo pasekmes rašykite 
tuojaus ‘ ‘ Darbininkui, ’ ’ kad 
maloniomis žiniomis galėtume 
su visais pasidalinti.

Iki būsiančio seimo L. D. 
Sąjungos narius ir “Darbinin
ko” skai tvto jus pasi stengki-, 
me patrigubinti.

ir

Svarstyta apie įsteigimą 
dramatiško skyriaus. Išrinkta 
tam komisija.

Ateinantis susirinkimas bus 
vasario 23 d. 2 vai. po piet šv. 
Mykolo parap. (North Side), 
Chicago, UI. Bus kalbama ix 
referuojama apie įsteigimą 
krautuvių, užeigų ir tt., ypatin
gai po uždarymui smuklių.

Vienas apgailėtinas dalykas 
apskrityje: nesilankymas mo
terų, išskyrus raštininkę. Ar
gi jom nerūpi jų gerovė, ar bi
jo bendrai su vyrais veikti! Ro
dos tas nepateisinama. Nema
nau, kad šiame apskrityje bū
tų taip mažai susipratusių mo
terų. Jos be abejonės pasiro
dys.

Matytis, kad šis apskritys 
veikia, o trokšta dar 
giaus.

CHESTER, PA.
Vasario 23 d. laikys susirin

kimą LDS. 19 kuopa. Sykiu 
bus laikomas susirinkimas ir T. 
F. 17 skyriaus. Bus 4aikomi 
2:30 m. po pietų po no. 622 Mor
ton Avė., Chester, Pa. Turime 
daug svarstymų. Malonėkite 
visi nariai susirinkti ir nepa
miršti laiko kada bus laiko
mas.

K. S.

dau-

Pr.

George Washingto- 
no Gimimo Diena.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj tuoj po su
mos 23 vasario. Visi nariai 
malonėsite atsilankyti. Nepa
mirškite, kad tie, kurie nega
vote L. D. Kalendorių, tai gau
site dykai ir šiaip yra daug ko 
svarstytyti kaslink karės su 
“Darbininko” skolomis.
- LDS. 65 Kp. Raštininkė

Ona Z. Bugailaitė.

Paieškojimai ir
KeikaiavimaL
Ar norite greit paduoti, 

pirkti, surasti? Jeiguftaip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintas “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį........... 50c.
” tris sykius T....... $1.UU

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

So. Boston..................... ..10.00
Kun. J. Kasakaitis,

Pittston, Pa................. . .25.00
Marijona Venirrtė,
• So. Boston. . ............. . .20.00
Jonas Vilkinius

So. Boston.................... ..20.00
Vincas Abromaitis,

Brooklyn, N. Y........... ..25.00
Antanas Navikas,
* So. Boston.................... ..10.00
Kotrina Griciunaitė,

Athol, Mass.................. ..20.00

Sykiu............... $345.00
“Darb.” num. 19-tame

paskelbta..................... .$95.00

Išviso........... .... $440.00
Visiems atsižadėjusiems pa

skolų tariame nuoširdų ačiū už 
jų gausias aukas Lietuvių Dar
bininkų Sąjungai. Sykiu ti
kimės, kad atsiras prakilnios 
širdies žmonių daugiau ir pa
rems LDS. darbus ir užmany
mus.

KUNIGO J. KASAKAIČIO 
LAUKAS.

Gerbiamas Pittstono lietuvių 
klebonas kn. J. Kasakaitis nuo 
savo paskolos ($25.00) atsiža
dėdamas, ‘‘Darbininkui” se
kančio turinio laiškelį prisiun
tė:

“Gerbiamieji:—
LDS. ir leidžiamojo “Dar

bininko” laikraščio nuopel
nus matome didelius pasidar
bavime katalikų visuomenės 
dirvoje ir Tėvynės labui. Su-
manymas panaikinti skolą — laikyti, 
dovanojimu bei auka skolinto
jų yra geras, jei tik skolin
tojai sutiks. Aš iš savo pu
sės pilnai išsižadu, kad ir 
menka bus tai auka, bet lai 
eina Bažnyčios ir Tėvynės

• naudai.
Su pagarba

Kun. J. Kasakaitis”
Ponas Vincas Abromaitis 

(Abromavičius) iš Brooklyn, 
N. Y. ir-gi panašias mintis-sa
vo laiške išreiškia $25.00 “Dar
bininko” pagėrinimui pavesda
mas. Gauname ir daugiaus pa
linkėjimų ir paskatinimų, kad 
kuogreičiausia LDS. nuo visų 
skolų apvalyti. Su savo prie
telių parama tikimės tą pada
ryti.

CHICAGO, ILL.
LDS. Apskritys.

Yra ir čionais susipratusių 
darbininkų. Tik reikia pa
žvelgti į LDS. Chicagos apskri
čio susirinkimus, kad ir į pas
kutinį, kuris buvo laikytas sau
sio 26 d. Dievo Apveizdos par. 
svetainėje Chicago, UI. kad įsi
tikinti į jų veiklumą.

Visuose delegatuose buvo re- 
giama atsidavimas savo tėvy
nei. Jie gatavi tarnauti Lie
tuvai krikščioniškoje-demokra- 
tiškoje dvasioje. Jiems rūpi 
viskas, kas yra surišta su dar
bininkų laime. Ir užtai neste
bėtina, kad susirinkimai yra 
laikomi sulyginamai su kitais 
gana ilgai. Svarstoma daug, 
bet ir tai ne viską galima ap
tarti.

Kas tame susirinkime buvo 
svarstyta, sunku viską išdėti. 
Šį tą priminsiu.

Iš delegatų raportų paaiškė
ja, kad vienos turi įsisteigu
sios užeigas, kitos vakarus 
rengia ir tt Gaila, .kad nuo 
48-tos kuopos (Town of Lake) 
ir 5-tos kp. (Melroše Park) jau 
seniai neatsiunčia delegatų ap
skritim Nežinia kaip jos gy
vuoja.

Apskritys nutarė savo susi
rinkimus laikyti kolonijose 
šiame apskrityje pradedant 
nuo mažiausio kuopos nume
rio. Taip pervažiuos visas 
kolonijas. Kad 48-ta ir 58-ta 
kuopos niekad ir nekviečia 
apskričio susirinkimo pas sa
ve, ir tai teks jų koloni joBe at-

Apskritis yra išrinkęs tris 
organizatorius. Jei neklys
tu: Juoz. Globį, A Mureiką ir 
Vincą Petrauską. Jų užduo
tis stiprinti esančias ir tverti 
naujas * 
prakalbas surengti sustiprini- X*** • « • • V _ u • Ą

>rin
tuopas. Jei kur nori

PASKOLŲ PANAIKINIMO
FONDAS. s >

“Darbininko” numeryj 19- 
tame buvo paskelbta, kad 
“Darbininko” tvirtovėms su
stiprinti keletas prakilnių tė
vynainių nuo savo paskolų at
sižadėjo ir tuomi pradėjo Lie
tuvių Darbininkų Sąjungai

MORGIČIAMS SUMUŠTI
“GRANATA.”

LDS. 8 kuopa iš Cambridge, 
Mass. dagirdusi, kad atakos 
ant morgičių atsinaujino, tuč
tuojau su pagelba pasiskubi
no. ' $36.00 vertės “granatą” 
“Darbininko” morgičiams su
mušti prisiuntė. Iš “grana
to®” smarkumo ir didumo ne
sistebime, nes Cambridge, 
Mass. lietuviai darbininkai vi
suomet smarkūs buvo ir yra. 
Bet mums indomn kaip jie ga
lėjo taip greit tokią didelę “o- 
rudiją” sulipdyti. Meistų, 
matyt tenai yra šaunių. “Gra-

CHICAGO, ILL.

(North Side)

LDS. 20 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą 9 d. vasario 1 
vai. po pietų šv. Mykolo Ark. 
parapijos salėje.

Delegatai nuo Apskričio su
važiavimų pranešė, kad aps
kritis Chicagos jau subruzdo 
prie darbo. Kiek supratau iš 
delegatų, tai apskritis nutarė 
greičiausiame laike rengti agi- 
tatyviškas prakalbas. Prie 
tam dar nutarė išleisti lapelius 
delei pasekmingesnės agitaci
jos. Prie iškaščių atspaudi- 
nimo tų lapelių ir mūsų kuopa 
sutiko prisidėti.

Toliaus dar pasigirdo, kad 
Apskritis nutarė surengti Te
atrą prieš Velykas. Tikrai 
dar nežinau kokį veikalą. Ale 
kaip aš girdėjau, tai kviesią 
L. Vyčių 5-tą kuopą atlošti 
“Genovaitę.” L. Vyčių 5 kuo
pa rengiasi gavėnioj loštu mi
nėtąjį veikalą. Turbūt penk
toji kuopa neatsisakys pagel
bėti.

Mūsų kuopos komitetai pra
nešė, kad mes ir nemiegame. 
Kaip tai! Nugi turėsime pik
niką 25 gegužio 1919 m. River 
Side III. Bergmanu’s Grove.

Mūsų kuopa taip-gi nutarė 
surengti teatrą greičiausiu lai
ku.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks 9 d. kovo 1919 met. minė
toje salėje. Šiuomi pranešame 
Northsidiečiams, kad nelauk
tumėte ilgiaus, o ateitumėte tą 
dieną ir prisirašvtumet prie 
LDS.

Per praeitą susirinkimą pri
sirašė du nariai P. Krikščiū
nas, P. Navirauskas. Tiki
mės, kad ir ateinantis susi
rinkimas nebus be naujų na
rių.

CLEVELAND, OHIO.

Laisvamanių šposai.

Suvienytos Valstijos, kaipo 
šalis, nuskyrė šią dieną Tautos 
Švente pagerbimui atminties 
pirmo-šios šalies prezidento.

George Washington vedė A- 
merikos armiją prieš Anglijos 
kariuomenę ir tai buvo dėka jo 
vadovavimo ir šalto proto, kad 
pergalė buvo laimėta.

Taip, jis buvo šalto proto ir 
labai stiprus. Didžiuma tuolai- 
kiniij žmonių buvo stiprūs ir 
sveiki, nes visi turėjo ramų gy
venimą be rūpesčių, jie turė
jo savo namus, jiems nereikėjo 
niekam mokėti- randą ir pra
gyvenimas nebuvo tuomet toks

Paieškau pusbrolių Prano ir 
Vinco Greičių Varnių parapijos, 
Palukščių sodžiaus ir Vinco Ja- 
kaus. Kazimiero Budriais, Prano 
Petkaus Laukos parapijos, Gulbių . 
sodžiaus; viis Kauno gub. Pir
miaus gyveno Chicagoje, o dabar 
nežinau r.ur, meldžiu atsišaukti jų 
čių ar kas apie juos žino praneš
ti.

Pranas Anuza,
37 Union Street, 

Dykehead Shotts Scotland.

Nutarimų Raštininkas.

Paieškau brolio Martino Kni- 
čiūno, girdėjau jog išvažiavo į A- 
merikos-kariuomenę. Kaip girdė
jau, tai jis pirm paėmimo jo ka
riuomenėn gyveno po sekančiu ad
resu : 4947 Melvin Avė., East Chi
cago, III. Malonėkite duoti atsaky
mą ar jis pats ar kitas, už ką bū
siu labai dėkingas.

Julius Kničiunas,
P. O. Box 31„ E. Millinocket, Me.

Šioje kolonijoje vos tik juda brangus, kaip dabar. 
Sandaros 18 kuopa, iš kurios 
susideda ir Varpo choras. Prie 
Sandaros priklauso vien lais
vamaniai ir keletas raudonųjų. 
Jų veikimas vietos lietuviams 
gerai žinomas. Per pereitą 
laiką savo surengtuose vaka
ruose su teatrais ir damomis 
publiką tiek prikankindavo, 
kad sykį pamatęs lošiant, iš
girdęs jų chorą dainuojant, 
antrą syk nenori, žinoma iš
skyrus sandariečius.

Varpiečiai po globa Sanda
ros. pasitraukę iš Cl. Draugijų 
Sąryšio sujudo užbėgti katali
kų surengtiems vakarams.

Keletą sykių jų jau suklup
ta, bet dar vis nepaliauja. 
Dabartės jų tvirčiausias nu
sprendimas yra Vyčius nuboi- 
kotuoti. L. Vyčių 25 kuopa 
rengia koncertą 2 d. kovo. 
Varpiečiai iš pavydo vos ne- 
ekspliodavo. Dagirdo, kad 
dalyvaus pagarsėjęs solistas 
p. Sodeika. Tai tuojaus pa
ėmė ir jie tą pačią dieną su
rengė. Pagelbon pasikvietė 
kokį ten Butėną ir kad tai 
“tikras lietuvių Ka-ka-ka-ru
sas”.

Sunku šioje valandoje akis 
apdumti. .Supranta clevelan- 
diečiai Varpiečių šposus,o su
sipras, nerems jų keršto ir 
pavydo “koncertą.” . Jų dai
navimas” ne sykį Cleveian- 
diečiams ausis draskė.

Reikėtų daugiaus Varpie- 
čiams susipratimo, paliauti tas 
varžytines. Priežodis sako: 
“Iš blogo darbo menkos veT- 
tės vaisiai.” Ne kitaip ir čia 
bus.

Šiandiena L. Vyčių 25 kuo
pa yra nesugriaunama uola. 
Laisvamanių spėkos persilp- 
nos ją suskaldyti. Veltui jū
sų pastangos. Vyčių vaka
rus lietuviai rėmė, rems ir 
šiuom sykiu, nes atsilankiu
sius patenkina įvairiu gerai iš
pildytu programų. O šis vy
čių koncertas bus vienas iš 
puikiausių.

Bet dabar laikai skirtingi. 
Labai skirtingi.

Didžiuma mūs dirba labai 
sunkiai, kas iščiulpia sveika
tą ir energiją. Tūkstančiai y- 
ra tarp mūs kenčiančių nuo 
anemijos, nerviškumo, nemi
gos, abelno nusilpnėjimo, susi- 
griaužimo, spėkų netekimo ir 
tt. Ir tokis stovis, jei nebus 
rodos daryta atneš labai blo
gas pasekmes.

Todėl reikia tuoj pradėti rū
pintis. Kraujas turi būt pa
darytas raudonas ir turtingas 
ir visas organizmas turi būti 
atnaujintas geru pasitikėtinu 
tonikų ir raumenų stiprintoju.

Tūkstančiai jau žino, kad 
tam tikslui geriausias vaistas 
yra garsus Elixir-tonikas Par- 
toglorv, kurs moksliškai yra 
pagamintas iš tokių elementų, 
kurie* reikalingi maitinimui 
kraujo, raumenų, kaulų, ner
vų sistemos ir viso kūno.

Vienas butelis Partoglory 
kainuoja $1.00. Šeši buteliai 
kainuoja tik $5.00. Rašyk tie
siog į APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., Dep. L. 3. 
New York City. (G. 53)

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Km užsiraSys metams “Darbininką," 

gaus puiku LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokiu knygeliu, 
maldaknygių “Pulkim ant keliu." 
Kreipkite* pas:

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

Paieškau savo vaikų Veronikos, 
Marijonos ir Zofijos Vilkauskai- 
čhį, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Onusiškio valse., tos pačios para- 
v-Ki Tu™ 1^-^UTaZI. LR. VlTtj &aIIuXz. vau ŽLv* 
turi metai nieko nežinau apie 
juos. Prašau pranešti šiuo adre
su:

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

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

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

PARSIDUODA BEKERNĖ 
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖ. 

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

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

ANT PARDAVIMO Rakandai 
(Furniture) dėl 5 kambarių. Par
aduos pigiai. Ona JakavičienA 
287 Third St., So. Boston, Mass.

Mūsų visu užduotis platinti 
“Darbininkų.

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

pinigas paėmė su savim. Jis 22 
metų amžiaus, ji 29 metų. Abudu 
su akiniais. Kalba angliškai ir lie
tuviškai. Kas p:rmas man apie 
juos praneš, gaus dovanų $10.00.

M. Jusodavičius,
West Haven, Conn.

WATERBURY, CONN.
Šiuomi pranešu visiems L. 

D. S. 5-tos kuopos nariams, 
kad praeitą minėtos kuopos su
sirinkimą, nutarta susirinki
mus laikyti kiekvieno mėnesio 
ketvirtą nedėldienį. Pirmiau 
būdavo laikomi, kas antrą sek
madienį mėnesio. Todėl Šis 
sekantis susirinkimas bus 23 
d. šio mėnosio, antroj valan
doj po pietų paprastoj vietoj.

Teikitės atsilankyti visi L. 
D. S. nariai į minėtą susirinki
mą, nes katrie bus pilnai atsi- 
teisę į kuopą, tie apiaikys pui
kią dovaną ir tie, kurie atėję 
atsiteis\kuopą mėnesinę duok
lę užsimokės irtie ją apturės. 
O kurie ateiti patingės, tai tie 
po laiko gailėsis. Ir dar ne
pamirškite naujų narių atsi
vesti, 
tt

mui savo kuopos, jei kur skait
lius veiklių žmonių nori sutver
ti kuopą ir tam reikalui reikė
tų kalbėtojo,- tai lai kreipiasi 
prie: Juozas Globis, 617 W. 
37-th St., Chicago, III., Tel. 
Drover 7058.

Apskritys išnešė pageidavi
mą, kad kuopa skelbtų, kuo
met laiko savo susirinkimus. 
Tuomet būtų galima pas vie
ną kitą apsilankytu

Pasiuntė patarimą centrui, 
kad jis įgaliotų kun. J, Dobužį, 
A Vilimą, pp. Juozą galiūną 
ir Kazį Pakštą atstovauti per 
LDS. visus krikščionis demo
kratus darbininkus Darbinin
kų Konferencijose Europoj.

Taip-pat apskritys pageida
vo, kad kuopos dažnai laikytų 
susirinkimus, kur būtų apta
riami darbininkų reikalai ir 
klausimai, lavintūsi krikščio
niškoje dvasioje ir aptartų da
bartinį politišką padėjimą. 
Daugeliui politika ir darbinin
kų klausimas yra visai sveti
mi.* Reikia žiūrėti, kad to
kių trūkumų nebūtų. Darbi
ninkai jau vis visur užims va
dovavimą politikoje. Reikė
tų ir lietuviams neatsilikti.

nes užtai būsite pagerb-

i. S. Tautilas,
Fin. Raštininkas.

t

ANSONIA, CONN.
Pranešu visiems LDS. 43 

kuopos nariams, kad susirinki
mas bus 23 vasario, tai yra ne
dėlios vakare lygiai 7 vai. vak. 
Baso salėjo. Tai-gi prašau vi
sų narių ateiti į šitų susirinki
mų, nes turim daug svarbių

Tėvynainis.

MINERSVILLE, PA.
Labai nemalonus įspūdis pa- 

sidarė, ' kad atskaitoj vietoj 
$1000 kun. J. Dumčiaus padėta 
tik $100. Šiuo klaida atitai
soma.

Su pagarba
J. Mikutavičius.



DARBININKAS

Vietinės žinios

Morta,

Draugijos Temykit!

Vaivorykštė

Moksleivių susirinkimas įvv

GREIT IŠEIS IŠ SPAUDOS NAUJASFiilziniskas

142 Tappan Street,

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS

Ned&lomla 
ooo 20 Tai ryte 
iki 4 vaL vakar*.

Jonas Vilkišius į Montreal, 
Canada mokintis išvažiavo va
sario 19 dieną. Visiems sav6 
draugams ir prietėliams So. 
Bostone taria atsisveikinimo 
žodį.

Cambridžiaus lietuviai vasa
rio 23 dieną rengia protesto 
mass-meetingą. Kalbės So. 
Bostoniečiai. Bus išneštos tam 
tikros rezoliucijos prieš lenkus 
ir rusus;

Kad bnt gražiu.
Vartok tą mostį, jt padarys veidu 

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

Distributor Wilbert Co.,
P. 0. Bos 772, Waterbury, Ct.

Tel So. Boeton 2 70

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

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priomimo Tnludoe:
Nuo 2 iki S po pta*. Noo 7 iki 8 vakaro 

5»BRJAO»A.y Cir.GSr SJ. 8OSTJN 
Tel 603 S. B.

“RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
MOČIUTĖ.”

%

Atvykus iš Rusijos Ameri
kon Katerina Breškovska, Ru
sijos revoliucijos močiutę, da
bar vieši Bostone. Jinai kas
diena aplanko daug įvairių į- 
staigų ir prakalbas sako apie 
Rušijos padėjimą. Vasario 19 
“močiutė” aplankė Wellesley 
College, kur laike pietų pas 
Kolegijos prezidentę Eilėn 
Pendleton, mokinės skaičiuje 
1300 ypatų jai gražiai padai
navo.

Po pietų jinai kalbėjo anglų 
kalboje apie Rusijos revoliuci
ją. Breškovska Bostone dar 
keletą dienų žada prabūti, o 
paskui važiuos. į New-Yorką.

Važiuoja į Worcesterį. Dau
gelis So. Bostono lietuvių jau
nimo važiuoja nedėlioję, vasa
rio 23 dieną į AVorcesterį pa
matyti “Šventąją Naktį” ope
retę, kurią atloš Šv. Kazimie- 
rojietuvių parapijos choras 
Plaza teatre AVorcesteryj.

Šimtai laiškų, kurie ateina 
kasdieną, bus užtikrinimu, kad 
mes sakome teisingai išsitarda
mi “Triners niekados jūsų ne
apvils.”

Paskaitykite tiktai šituos du 
laiškus, vienas rašytai sausio 
10, antras 20, 1919 m.

“Ramsaytovvn,—Pa. — Aš 
kentėjau nuo vidurių ligos per 
6 metus. Triner’s American 
Elixir man pagelbėjo ir aš 
jį rekomenduoju kiekvienam. 
John Perepet.”

“Hamilton, Ohio. — Mano 
žmona sirgo per du metus. Ji 
kentėjo nuo vidurių ligos ir 
galvos skaudėjimo.

Triner’s American Elixer jai 
pagelbėjo ir nuo to laiko mu
du abudu jį vartojame. Mar- 
tin ir Julia Kosse.”

Vaistinyčiose $1.00. Dėl re
umatizmo, neuralgijos, lumba
go išsisukin u ir suputimų, su
tinimų, skaudulių ir tt. ge
riausia vartoti Triner’s Lini
mentas,. kuris niekuomet jūsij 
neapvils.

Vaistinyčiose 35c. ir 65c., 
per pačtą 45c. ir 75c. Joseph 
Triner Company^.. 1333-43 So. 
Asrland Avė., Chicago, III.

L. Hantmano Svetainėje, |756 Harrison Avė. Harrisone
Svetainės durįs atsidaris 6:30 vai. Koncertas prasidės 7-tą vaL Pakari

Worcesteriečiai p. p. Vismi
nas ir P. Puišis vasario 20 die
ną lankėsi “Darbininke” ir 
papasakojo, kad viskas kuo- 
slidžiausia eina besirengiant 
Worce$teriui prie operetės 
“Šventoji Naktis,” kuri bus 
pastatyta vasario 23 dieną.

Sergantiejivyrai ir mctuys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

D. L K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

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

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

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

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

• Naujos dainos ant 4 balsų, išsi
mokinimas notų 8 lekcijos be mo
kytojo visiems instrumentams ir 
dainavimui. Knyga $1.50 par
duodu už $1.00. Reikalauju agen
tų, duodu didelį nuošimtį.

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

PIRMO ■ KLESOS

DANTISTAS

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

PRIE DORCHESTER 8T;

Valandos
nuo 9 vai. ryta 
iki 3 vai. vakare.

“Gabijiečiai” dalyvaus visų 
tautų koncerte Mechanic’s 
Buildinge vasario 22 dieną. 
“Sandara” buvo pagarsinusi, 
kad bus kviečiama ir daugiaus 
dainininkų koncerte dalyvau
ti, bet, matyt, pabūgo, kad 
gabijiečių kiti “nesubytintų” 
ir nieko nekvietė talkon.

“Vaivorykštės Mergaitės.” 
So. Bostono keliolika lietuvai
čių trumpu laiku susitarė tar
pu savęs ir susiorganizavo 
draugijėlę “Vaivorykštės Mer
gaičių” (Rainbow Girls.). Ši 
draugijėlė turėsianti apribuo- 
tą narių skaičių-ir savo ypatin
gus įstatus.

Mergaitės jau rengiasi pasi
rodyti su puošniu vakaru ir 
tam tikslui mokinasi net tris 
teatrališkus veikalus. Draii- 
gijėlės valdyba, tikslas ir mie- 
riai netrukus paaiškės. Kol 
kas tie dalykai laikoma paslap
tyje.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe G .do vleokiaa
1-3 P M. 7-g p M. PrMtfria AHnfae.

419 Boylston St fhstoa, Mass.

Gedemino Lietuvių ūkėsų 
Draugija iš Bostono rengia ba
lių subatoje, vasario 22 dieną 
Lietuvių Svetainėje, E and Sil
ver st., So. Bostone. Balius 
prasidės nuo pietų ir trauksis 
iki vėlumai.

reikos išpildys žymią ctal‘ programo. P-lė E. Bradfiniutė — atsižymėjusi šokėja.
Gerb. ir Gerb. vietiniai ir iš apielinkfų, kaip matyti iš viršmrnėtų surašų, tai šis kon 

certas bus vienas išžymiausių, nes jame dalyvaus žymiausios spėkos, ir bus išpildyta dailės 
dalis. Kurie atsilankys nesigrandys o neatsilankiusieji graudinsią.

Pasibaigus koncertui bus š okiai.
SĖDYN IŲ KAINOS 35c. ir 50c., mažiems 15c.

VISAS TO VAKARO PELNAS SKIRIAMAS ĮTAISYMUI NAUJŲ VARGONŲ

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojai) į laiką vėliausius .mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 

' gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.
/ DR. GIBB8

užimantis vietą
DR. KENEALY

673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaetj 
Teatro. BOSTON, MASS.

I Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
į 9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

WILS0NAS BUS PANEDĖ- 
LYJE BOSTONE.

Prezidentas Wilsonas laivu 
■“Gebrge AVashington” atvyks 
Bostonan vasario 24 dieną, 
nedėlios naktį. Miesto ma
joras Peters su kitais valdi
ninkais rengia prezidentui iš
kilmingas sutiktuves, kuriose 
be civilių žmonių dalyvaus 
tūkstančiai kareivių.,

Panedėlyj bus parodavimai 
gatvėmis, prakalbos ir daug 
kitokių apeigų. Didmiesčio 
krautuvės dviem valandoms 
bus uždarytos. AVilsonas kal
bės Mechanic’s Hali, kur pub
lika bus leidžiama tik su ti- 
kietais, kuriuos reikia ank
ščiau gauti majoro ofise.

Bostono miestas iš AVilsono 
atsilankymo labai didžiuojasi 
ir žada jį karališkai priimti.

VIRIMO KURSAI.
Vasario 19 d. Šv. Petro pa

rapijos svetainės galiniame 
kambaryj Moterų Sąjungos 13 
kuopos narės turėjo virimo 
kursus. Dalyvavo virš 10 y- 
patų. Pasimokinta kaip vir
ti, kepti keletą valgių. Nugi* 
sekė gerai. Ateinančią sere- 
dą būsią kursuose daugiau mo
terų, nes dabar dauguma ne
žinojo, kad kursai įvyko.

Nauda iš tokių kursų-šeimi
ninkėms aiški. Virti, kepti 
kiekviena mergina ir moteris 
privalo mokėti atsakančiai, to
dėl visas lietuvaites Moterų Są
jungos 13 kuopos valdyba kvie
čia į virimo kursus lankytis. 
Virimo kursai įvyksta kiekvie
ną seredą 7:30 vai. šv. Petro 
parapijos pobažnytinėje sve
tainėje.

Meiles Paslaptybes
Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS. 

Parašė ir savo lėšomis leidžia
J. V. BALTRUKONIS.

Kaina 45 centai.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaranti ojame.

Bell Phon® DickhMon 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge noo B iki 9 P. M, 

N«B«Kami* iki 4 no pUta. V

“čali Čaplinas” atvažiuos. 
Vasario 23 dieną Šv. Petro pa
rapijos svetainėn į Moterų. Są
jungos 13 kuopos rengiamą va
karą atsilankys Čali Čaplinas 
ir krės ant estrados šposus. 
Bus juokų iki ausų! Nepra
leiskite progos Čalio pamatyti 
ir Visi nedėlioję atsilankykit į 
Sąjungiečių vakarą. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

_x Sąjungietė.

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

Karė pasibaigė ir 
atsidarys keliai 1 

\ Lietuvą, reikės ra- 
įBL*. -A šytl daug įvairių 

Jfcg? ■ A laiškų ir gavus tema
■į** Orišką bus daug

' '• lengvinus perskaity 
ri drukuotą.

Tokios mašinėlė?

<lavo STO.i >0, 
BF c.lirai- parduosime

tik už 515.18. Kas 
pirks mašinėlę pri

dėsime dar knygų 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.

MŪSŲ DIDŽIAUSIA 
LINKSMYBĖ.

Mūsų didžiausia linksmybė, 
tai skaityti laiškus, kurie atei
na kasdien nuo jaunų ir semi 
žmonių, kurie yra . vartoję 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine ir kaip jų šeimy
nos juomi pasinaudojo.

Tel. Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

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

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

p<ORTH AMERI-Į 
ICAN CLUE C0. | 
g Viena iš didžiausių ir drūčiau-
S šių insurance kompanijų Suv. gį 
» Valstijose. Po supervizija 47 vai- A 
5g stijos departmentu. Moka po- ® 
K smedtinę, ligos ir nelaimės beni- g 
® f itą $10 į metus, laike ligos gauni A
5 $25 į savaitę. Delei platesnių in-*’®
6 formacijų kreipkitės: *
g J. B. JUŠKEVIČIUS, | 

|454 Broadway,
| So. Boston, Mass.f
s ?:

Užsakymus siųskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą įfe 
skaitlių ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pinigus.p^

J. V. BALTRUKONIS, g
Kearny, N. J. ®

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; j- 
vairūs ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dęl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išJirbystė yra seniausia tar 
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

LIETUVIŲ MILITARIŠKAS 
KLIUBAS JAU VEIKIA.

Susirinkime laikytame vasa
rio 20 dieną Šv. Petro para
pijos lietuvių svetainėje priim
ta Kliubo įstatų projektas, ku
rį pagamino paskirta komisija 
iš pp. V. Ribinsko, Jono J. Ro
mano ir Jono E. Karoso. Kliu
bo vardas pasilieka tas pats. 
Tikslas: fiziškai, protiškai ir 
doriškai auklėti mūsų jauni
mą. Kas bus atsiekiama mi- 

'litarišku, atletišku ir gimnas
tišku lavinimosi. Nariais ga
lės būti lietuviai vyrai nuo 18 
iki 45 metų amžiaus. Lietu
vių Militariškam Kliubųį vei
kimo dirvos patiesta labai pla
čios.

Susirinkęs jaunimas labai 
gyvai svarstė kliubo reikalus ir 
visą jo veikimą jungė su Lietu
vos likimu. Netrukus žadama 
surasti tinkamą vietą kliubo 
narhj paskirtoje srytyje lavini
muisi, kurį ves prityrę lietu
viai karininkai, sugrįžę iš Suv. 
Valstiųj kariuomenės. Lai
kas bus sunaudotas tinkamai ko pobažnytinėje svetainėje 
ir sykiu prisilaikoma tvarkaus! vasario 19 dieną, 
visų reikalų vedimo. į
' Nutarta laikinai mankštimo-' 
si užsiimti ketvergais. Vė
liaus bus sudaryta tokie pienai, 
kokie bus reikalingi Kliubo

. spartesniam augimui.
Į laikiną Militario Kliubo

valdybą paskirta: 
Vladas Paulauskas, pirm. 
Jonas Karnila, vice-pirm. 
Kazys Marcinkevičius,' sekr. 
Vincas Grudzinskas, ižd.

. Kasos globėjai
Jonas E. Karosas 
Stasys Stankevičius. 

Instruktorius-mokytojus skirs 
valdyba. P-as Jonas J. Roma-, 
nas, buvęs Suv. Valstijų armi
jos oficieras nužiūrėtas pir
miausiu kandidatu į instrukto
rius; p. Karosas būti nuolati
niu instruktorium neapsiėmė, 
nes turįs daug laiko pašvęsti 
LDS. agitacijai, bet veikliu 

z Kliubo nariu pažadėjo būti ir 
agitacijai už Kliubo reikalus 
pašvęsiąs visą savo liuosą. lai
ką. - ■'

Prie-Kliubo prisirašė kele
tas : naujų narių. Sekantis 
Liet. Mil. Kliubo susirinkimas 
bus ateinančio ketvergo vaka
re toje pačioje vietoje..

Narių įstojimas $1.00; mėne-
■ sinės duoklės 25 centai.

Susirinkimą vedė p. J. E.
Karosas.
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