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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtii, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.
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PONI S. GREIČIENĖ, ats Lietuvos Vyčių 25
kuopos solistė (sopranas). Dalyvaus Vyčių kuopos surengta- 
me koncerte kovo ? d. Poni G"reičien 5 yra labai daug pasidar
bavusi dailės šiltyje ir bemaž kiekviename svarbesniame vaka
re dalyvauja.

K SUBATA, KOVO 1 D., 1919

Clevclando Lietuvos Vyči• ' > ’rtsnos Choras, vedamas p. V. A. Greičiaus. Šis gra
žus choras dalyvaus Lietuvos Vyčių koncerte, kuris Įvyksta kovo 2 dieną. Acme svetainėje, 

Cleveland, Ohio.

apipuolė nepažįstami

iš Kepenhageno pranešama 
apie Estonijos 
mrs bolševikų žiaurumų 1 
svnberge ir Dorpate. Wesen- 
berge vas. 17 guberna 
:,!p 
besu

Lietuvos reikalai

Maskvoj kartą pusnyse apsi
stojo Lenino automobilius. Tuo

>u
žmonės ir nuo šoferio nuvilko 

................. ... Griebė ir už Leni
no. Bet tas sušuko: “Aš esu 
Lenin.” Vagiliai atsakė: “Tas 
gerai Mes žinome, kad Tams
ta nesipriešinsi tol, kol mes e- 
same draugai.”

valdžios ištvri-' f
tarp 

t°riaU!,; ( kailinius, 
vveizdoje atkasta kapas, kuri 

82 lavonai su suskaldyto-į 
pagiuehę s m;s galvomis ir subadyti dur-i 
. Netru-: į< Liudytojąi sakė, kad;

_ ______ . , x - > 
nes spartakai esą perkonserva- ■ nugalabinti ir suversti duobėn, j 
tyviski. i Dorpate bolševikai užmuštus

_____ j žmones i upių eketes grūdo.
— - - - - - - - - - - i Viename skiepe rasta krūva la

vonų. Jie buvo kirviais už
kapoti ir apvogti. Narvoj bol
ševikai paskandino 30 moterų. 
Pririšdavo po akmenį po kaklu 
ir mezdavo upėn. __

i Vokietijoj Duesseldorio mh c_ mvuiiai su
stc spartakai buvo pagriebę į galvomis ir subadyti dur- 
valdžią į savo rankas. Netru-j 
kus prieš juos kilo anarchistai, į prje top (jnobės &5nės buvo

Paryžiuje pasibaigė skerdyk
lų darbininkų streikas.

ANTANAS SODEIKA ižymįaus'as lietuvių tarpe solistas 
(Baritonas) iš Scranton, Fa. Dabartiniu laiku važinėja po 
lietuvių kolonijas su koncertais. F^vo 2 dieną dalyvaus Vy

čių kp. parengtame koncerte C i c v cianą, Ohio.

Berne, / pažangiečių, 8 Įvairių frakcijų
Vasario 3 d.. 1919., (santaros, soc.-dem., soc. liau- 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. • įninku)) socijalistai ir 2 be- 
■ patyviai.

'Naujausios telegramos iš K. Pakštas.
Lietuvos praneša: (Antras daug ilgesnis prane-

Lietuviai jau užvaldė gelžke-! Šimas bus sekančiame numery- 
lio liniją Šiauliai-Kaišedorys, Je)> 
nors tai dar nereiškia, kad bol-; 
ševikų pavojus būt pranykęs. ! 
Lietuvių su bolševikais karė 
dar tęsiasi.

Lietuvos Konferencija Kau-; 
ne prasidėjo sausio 16 d. ir už
sibaigė sausio 23 d. Suvažia
vo 160 atstovų, kurių 93 krik- 
ščionvs-demokratai, 30 socija- 
lišti] iš įvairių frakcijų, 7 pa
žangiečiai, 2 santariečiai ir 28 

-bepartyviai, savo daugumoje 
ėjusieji su krikščionimis-demo- 
kratais. Konferencija užtvir
tino Valstybės Tarybą ir pri
brinko 8 naujus narius: 3 krik
ščioni s-demok ratus, 3 gudus ir 
2 bepartyviu. Ministerių ka
binetas pasiliko tas pats —koa- 
licijinis. . /

Smulkesnių Konferencijos 
darbų telegramos nepranešė.

Thid dabar Lietuvos Valsty
bės Taryboje yra 44 nariai: 34 
lietuviai, 7 gudai ir 3 žydai. Vi- 

( si žydai zionrstai. Gudai dau
gumoje socijalistai. -Gi lietu
viai sulyg partijų dalinasi taip: 
13 krikščionių-demokratų, 11

Francijos Mokslo Akademija 
siūlo Taikos'konferencijai įves
ti naują kalendorių. Pataria 
nustoti skaityti metus nuo Kri
staus gimimo, o pradėti nuo 
ateinančių Naujų meti) skait
liuoti metus. Tai girdi būtų 
metai skaitliuojami nuo per
tvarkymo pasaulio. Metai tu
rį turėti 13 mėnesių po 28 die
nas.

Francijos premieras Clemen- 
ceau, kurs buvo anarcliisti] 
pašautas, jau vaikščioja ir jau 
dalyvauja taikos konferencijos 
posėdžiuose.

Maskvoj bolševikai uždarė š. 
Baziliaus bažnyčią. Pravos
lavų branginamas Iverskos Mo
tinos Švč. paveikslas tapo už
dengtas drobe, ant kurios pa
rašyta: “Religija yra žmonėms 
opiumas.”

LIETUVIŲ VEIKIMAS 
PARYŽIUJE.

New Yorko “Evening Sun.” 
vas. 25 d. indėjo ilgą korespon
denciją iš Paryžiaus su data 
vas. 12. Aprašoma apie mažų
jų tautų delegacijų veikimus, 

i Bet veik didesnė dalis pašvęs- 
■ ta apie lietuvių delegatu veiki
mus. Minimi Olšauskas, Gab- 

!rys, Mastauskas, Rozenbaum, 
Daujotas ir Semaško. Daug 

i komplimentų duodama Mastau- 
skui, kaipo Amerikos piliečiu^. 
Daug cituojama iš Olšausko pa- 
sakojimi) apie Lietuvos reika
lus.

Šita žinia matyt buvo rašy
ta prieš prof. Valdemaro atvy
kimą Paryžiun. •

Prez. Wilsono prakalba Bos
tone pasakyta patiko Francijos 
diplomatams, nors prez. Wil- 
sonui taikos konferencijoj rei
kėjo gerai kirstis su jais.

Amerikos pulk. Wm. R. G ro
vė, maisto komisijos narys, 
apleido Lvovą ir išvažiavo i 
Gardiną tyrinėti maisto stovi.

Danijoj nuo vas. 24 panai
kinta cenzūravimas telegramų 
siunčiami] užsienin.

Šią žiemą Maskvoj baisūs 
speigai. O nei anglių, nei mal-l 
kų nėra. Žmonės gyvena, kaip' 
laike ‘francūzmečio — kūrena 

i rakandais, kad ir brangiau- 
. siais.

Nuo kovo 1 d. Franci joj pra
dės veikti orinė pačta. Tarp 
didžiųjų miestų lakios orlai
viai, gabenantieji pačtos siun
tinius.

Anglijos valdžią sutinka pa
vesti Amerikai globoti Armeni-

CHICAGO, ILL.
Talkon streikeriams.

LDS. 20-ta kuopa laikė extra 
susirinkimą 23 d. vasario šv. 
Mykolo Arkaniolo parapijos 
salėje.Susirinkimas buvo šauk
tas su tikslu, kad būti] gali
ma surasti kokią nors pagelbą 
streikuojantiems darbininkams 
Lawrenee, Mass. Tam reikalui 
aukojo kun. F. Kudirka $5.00, 
M.* Mažeika $3.00, A. Nausieda 
$2.00, A. Baškis $2.00. Po do
lerį K. Balčiūnas, B. Trečiokas, 
J.Naujokas, A. Baceviče, J. 
Petraitis, A. Gerdžiunas. Nu
tarėme surinkti tam dalykui 
$100.00. Tą t ikimės surinkti 
per prakalbas, kurias nutarė
me turėti 28 d. vasario Šv. Mi-

CLEVELAND, OHIO.
Permainos.

Senasis Clevelando lietuvių 
parapijos klebonas kun. J. Ha- 
laburda jau išvažiavo. Vys
kupo sekretorius vasario 23 
dieną pranešė bažnyčioje, kad 
į mūsų parapiją bus paskirtas 
klebonu kun. Vilkutaitis iš 
Youngstown, Ohio.

Petrograde šunienos svaras t kolo parap. salėj, 
kainuoja 12 rublių. Vidušiks.

Italijoj darbininkų reikalavi
mai išpildyti. Iš pradžios rei
kalavimus pastatė pačtos, tele- 
.grafo ir telefonų darbininkai. 
Kuomet jų reikalavimai buvo 
išpildyti, tai sukilo spaustuvių 
darbininkai ir tūlų kitų pra
monių. Reikalavimai išpildy
ti.

.v

Maskvoj cukraus svaras kai
nuoja 50 rublių. Žemčiūgai, 
deimantai ir kitokios brange
nybės Maskvoj be vertės. Tų 
daiktų retai kas pavagia. Mai
stas ir drabužis brangesnis ten 
už visas brangenybes.

w __

Broadway, So. Boston, Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OR 80. BOSTON 600.

VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.

James M. Keyes
Advokatas

V“ a,_ „

Baltimorės, Md. lietuvių parapijinis choras, šauniai vedamas gerb. J. Čižausko. Choras nesenai 
dino operetę ‘‘Adomas k Jieta.’’ Kovo 3 ir 4 dd. šisai choras šv. Alfonso salėj statys scenoj operetę 
9?rb; chorvedis p. J. Cižauskis sėdi antroje eilėje viduryje. Po jo kairei sėdi jo žmona Marijona, kuri yra 
ninkA šisai choras yra džiaugsmai ir garbė BaHimorėa lietuviu.

artistė daini-



Žinios iš Lietuvos
Są-

pa-

Giedoris.
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Dailės Mylėtojas.

i

irteisybę, Kristaus idealus, 
a

f
I

paaiškinti apie Lietuvos reika
lų stovį. Jei ne, tai kviesti 
bi kurį Lietuvos valdžios dele
gatą Amerikon.

Eina ii So. Boston’o utarnin
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali 
kų iv. Juozapo Darbininkų 
junga.

‘DARBININKAS”
(The Worker)

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

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

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

VISUOMENĖS DOMAI.
Šiandien yra svarbus momen-

■ s. Visokios pat t’jos if parti- 
jdės dirba ir ovranizuojasi, 
kad šio momento svarbą išnau
doti ir kad didesnes žmonių 
minias savo pusėn patraukti.

Daugiausiai šiandien domos 
kreipiama į darbininkus, nes 
darbininkai atlieka d’džiausius 
darbus ir su darbininkų pagel- 
ba galima žmoniją privesti 
prie geresnės tvarkos ir atei
ties, arba priešingai — prie a- 
narcliijos ir suirutės.

Šiandien atsirado' visokių 
“vadų,” kurie žada darbinin
kams rojų ant žemės ir aukso 
kalnus. Tokiais prižadais ban
do žvejoti sau pasekėjų, kad su 
jų pagelba įvykinti socijalistiš- 
ką rojų ant žemės, tai yra, su
irutę, badą ir. ant galo skerdy
nes tiems patiems darbinin
kams.

Ypatingai lietuviški socija
listai sujudo. Paleido kalbė
tojus ir šlamštus, kurie biau- 
riausiai niekina katalikų vi
suomenę ir vadovus visokiais 
melais ir šmeižtais. Tuonn 
mano apmulkinti darbininkus 
kad juos padarius aklais soci
jalistų pasekėjais.

Šiandien agitacijos galin
giausiu įrankiu yra spauda ir 
gyvas žodis, tai-gi socijalistai 
traukia už kalbėtojus visokius 
tamsūnus, kurie savę vadina 
darbininkų užtarėjais. Per to
kias prakalbas renka pinigus 
šlamštų praplatinimui. Pri
sipirkę už tuos pinigus visokių 
raštų, kurie doram žmogui į 
rankas gėda imti, duoda žmo
nėms dykai. Tokiu būdu sė
ja tarp lietuvių suirutę ir 
bando stabdyti kad ir prakil
niausią darbą.

Mes lietuviai katalikai nega
lime ant to žiūrėti užmerktomis 
akimis. Šventa priedermė kiek
vieno susipratusio' kataliko y- 
ra užbėgti tam visam už akių. 
Mes privalom išrodyti visiems- 
tų darbininkų'priešų — socija
listų nešamą nelaimę. Jie no
ri užtraukti ant darbininkij 
vargus. Mums reik išplatin
ti koplačiausia dorą, katalikiš
ką spaudą. Patartina, kad 

'kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
atsirastų keli vyrukai, kurie 
sutvertų katalikų spaudos 
draugiją arba tam panašų ko
mitetą, nors iš keleto prakil
nesnių narių. Toliaus steng
tis prikalbinti daugiau. Kad 
tos kuopelės pasiimtų sau už 
tikslą platinti katalikišką spau
dą pasiskiriant koloniją į rajo
nus ir pereinant bent kelis kar
tus į metus lietuvių stubas už- 
rašinėjant laikraščius ir parda
vinėjant knygas.

Kad tos kuopelės kreiptųsi į 
draugijas su atsišaukimais pa
remti kat. spūudą, paaukojant 
nors mažą dalelę pinigų iš ka
sos, taipo-gi parenkant iš na
rių aukų,. Už tuos pinigus 
kat. spaudos draugijėlė galėtų 
partraukti naudingų knygelių 
ir duotų dykai taikė prakalbų 
ir kitokių susirinkimų. Įžan
gą į vakarus ir pramogas tam 
tikslui galima keliais centais 
padidinti. Lai katalikų spau? 
dos draugijėlės nariai prie 
kiekvienos pragos, kiekviena
me susirinkime užrašinėja laik
raščius ir pardavinėja katali
kišką literatūrą.

Pagirtinas darbas būtų, per
skaitytus laikraščius nenumes- 
ti, bet duoti tam, kuris ne
skaito.

Lai kiekviena Dj-gija išren
ka narį, pas kurį visi suneštų 
perskaitytus laikraščius ir iš
dalintų dykai neskaitanti eros. 
Tuomi pripratintume visuome
nę prie gerų laikraščių ir kny
gų skaitymo. Žmogus gavo* Jta. 
lis sykius knygą arba laikraštį 
dykai, panorės toliaus pats iš
sirašyti. Tuomi labai parem- 
sime katalikišką spauda ir'iš
vysime iš savo namų visokius 
šlamštus. -

Taip tik darbuokimės, daug 
prisidėsime prie lietuvių tautos

ATLIKIME PAREIGĄ.
Visose kolonijose privalo būt 

surengti apvaikščiojimai1 pa
minėti "I.ietuvių Šventę, Šv. 
Kazimiero dieną. Kolonijos 
tą gali padaryti taip, kaip jonais 
paranku — ar tą dieną, kada 
ta šventė pripuola (kovo 4) 
ar kokią kitą dieną. Veikles- 
nėsės kolonijos tą šauniai da
ro.

Antras daiktas yra tai tas, 
kad kiekvienas lietuvis atliktų 
savo pareigą, duodamas Lietu
vai auką. Nuo pat tos šventės 
įsteigimo yra skleidžiama ta 
nuomonė, kad kiekvienas au
kuotų dienos uždarbį. Be
darbiai, streikininkai, sergan
tieji žinoma paliuosuojami. 
Šiaip kiti dirbantieji lai skai
to už pareigą prie šios progos 
išmokėti mokestį Lietuvai.

Tą reikalą suprantantieji lai 
ragina kitus tą atlikti.

PALIOKŲ DURNUMAS IR 
NACHALIŠKUMAS.

Record Codzienny (Detroit, 
Mich.) rašo: “Paskutinėsės te
legramos atnešė labai linksmą 
naujieną, pranešanti, jog ga
lop Lenkija ir Lietuva susitai
kė. Lietuviai patys paprašė len
kų paimti Į savo rankas admi
nistraciją ir atitolinti pavojų 
nu boolševikų ir vokiečių.”

Toliau sakoma, kad senovėj 
lietuviai iš liuoso noro susijun
gė su Lenkija kovoti prieš 
bendrą “dobra.” Čia matyt no
rėta pasakyti “wroga.” Tai 
išėjo, kad lietuviai ir lenkai 
buvo susijungę kovoti prieš 
bendrą labą. Tai šitoji spau
dos klaida išreiškė tikrą teisy
bę, kad vienybė abiem tautom 
neišėjo ant labo.

Dar tas polanderių laikraš
tis sako, kad seniau unija lie
tuviams nebuvo užmesta ir da
bar įvyksią širdingi santikiai. 
Galop sušunkama tegyvuoja 
‘zgoda litewsko-polska.”

Kaip dabar mes iš. visų spė
kų purtomės nuo unijos su 
Polanderija taip ir anuomet 
mūsų prabočiai kratėsi nuo jos.

Lenkai per neišmintį ir go
dumą nenori to matyti ir pri
pažinti. Mes be keiksmų ir 
pravardžiavimų negalime iš
reikšti protestų prieš lenkus, o 
šie šneka savo ir gana. Tai pa
liokai matyt turi “psiakrevs- 
ką” kraują.

TARYBOS NUTARIMAI.
Paskutinis “Garso” numeris 

praneša apie Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimo nuta
rimus, apie ką jau buvome bis
kį sužinoję iš amerikoniškų 
laikraščių. Priimta rezoliuci
ją, kurioj sakoma, kad Ame
rikos lietuvių atstovai Europoj 
privalo veikti po priežiūra ir 
nurodymais Lietuvos valdžios 
atstovų. Nutarta parkviesti A- 
merikon Pakštą. Rūbų ir ki
tokių reikmenų siuntimui Lie
tuvon išrinkta komisija iš kun. 
J. Petraičio ir P. Mulevičiaus. 
Išnešta rezoliucija prieš šauki
mą Visuotiną Amerikos Lietu
vių Seimą. Nutarta siųsti 
vieną deeigatą Europon, kurs 
už mėnorio sugrįžtų ir praneš
tų Amerikos lietuvių visuome
nei apie Lietuvos reikalus.

Lai bus leista mums išsireik
šti prieš nutarimą.

U Ž V A L-K I S,

Truskavos par., 
Panevežio^apskr.

Daugelis Lietuvos vietų guo
džiasi, jogiai karas sunaikino 
jų draugijas. Tai-gi žmonės 
darbuojasi: atstato senas ir 
steigia naujas draugijas. Pas 
mumis gi gyvuoja įsteigta jau 
rusų laikais “Dzvonku tūzo” 
draugija. Vokietiją pasauly
je laiko pramonės šalimi. Bet 
nuo to ir mūsų sodžiaus jauni
mas anaiptol nenori atsilikti.

Atėjęs iš svetimo sodžiaus 
žmogus tiesiog negali atsistebė
ti jaunimo sugebėjimu rietis ir 
pykti dėl išskleistų ant stalo 
“velnio paveikslėlių.” O jei
gu kuris nedrįsta blaiviu pro
tu “abrozėlių” atskleisti, tai 
tuojau atsiranda geradaris pa
dėti su “drąsybės skystimu.” 
Laikraščių bei knygų skaity
mui tai nėra laiko, nes to ne
leidžia jų pirmininkas. Žino
ma, čia liktai tekalbama vien 
.apie tos pramonės skyriaus 
žmones. Yra bet ir susipra
tusių žmonių, kurie skaito lai
kraščius. Tikimės, kad ir mū
sų draugai kortauninkai pažins 
savo klaidas ir sieks prie geres
nio tiksle., ko mes širdingai 
trokštame.

T A I K O N Y S
(Pampėnų parap.)

Visur jaunimas kruta, spie
čiasi į draugijas, lanko vaka
rinius kursus, kad apsišviesti, 
bet, deja, mūsų sodžiaus jau
nimas to neatjaučia, jis laikosi 
senovės tamsybės papročių, vie
ton gerą draugijų, jam rūpi 
šlykščios vakaruškos, bliovi
mas, biaurių kalbų pliauški
mas. Tai-gi, jaunime, atbusk 
iš to apsnūdimo, dėkis prie 
draugijų, imk į savo rankas lai- 
kraštį ir dorą knygą, nes jie 
tik sukels tavyje prakilnią dva
sią!

VILKIJA
(Kauno apskr.)

Prie kun. Gendrėno 
žmonės, ypačiai jaunimas, jau 
buvo pamėgę skaityti laikraš
čius, bet dabar, deją, žmo
nės jau vėl užmiršta laikra
ščius, nes kun. Gendrėną iš
kėlė kitur. Tačiau turime vil
ties, kad ir naujai atvykusis 
pas mus kun. Jasas tuo žvilgs
niu pasirūpins.

Žmonės, aš visus kviečiu, 
kad šiuo laiku būtinai palaiky
tumėte katalikų spaudą, nes 
tai jums patiems yra labai svar
bu.

RIETAVAS.
Lapkričio mėn. 17 d. buvo 

politinis Rietavo parapijonių 
susirinkimas, kad išrinkus pa
rapijos komitetą. Nors Rieta
vas yra nedidelis žemaičių mie
stelis ir visa apylinkė gryniau
sių žemaičių apgyventa, vienok 
pasirodė, kad ir tokiame mie
stelyje yra įvairių partijų, ku
rios norėjo užgrėbti į savo ran
kas valdžią. šeštadienį, t. y. 
lapkr. m. 16 d. susirinko kele
tas žinonių (Varšuvos kilimo) 
ir padarė savo posėdį, nepasi
tarę nei kiek su visa visuome
ne ir nutarė sekmadienį atlikti 
slaptai prie uždarytų durų su
sirinkimą ir išrinkti savotišką
jį komitetą. Tiesa, tai ir buvo 
sekmadienį, po pamaldų. Para- 
pijonįs atrado salės duris už
rakintas ir raktas buvo vieno 
žmogaus rankose. Bet parei
kalavus atidaryti, duris, salė 
prisirinko pilnintelė žmonių. 
Pasidarė gražus didelis mitin
gas. Vadauti susirinkimui bu
vo išrinkti tuojau 4 vyrai: Rie
tavo gimnazijos direktorius — 
pirmininku, jo padėjėju val
stietis Kuzminskis,' sekretoriu
mi liaudies mokytojas Šarka, 
jo padėjėju valstietis Mockus.

Nutarė išrinkti iš kiekvienos 
sodos po kelius vyrūs, kurie su
sirinkę lapkr. m. 20 d. išrinktų 
iš savo tarpo Parapijos Komi
tetą, paskiau visi išreiškė pasi
tikėjimą Lietuvos Tarybai ir 
nutarė raštu tą pasitikėjimą 
nusiųsti. _ ..

Toliau Vokietaitis papasako
jo žmonėms apie politinį Lietu
vos stovį. Taipogi parinko iš 
savo tarpo vyrus, kurie pervei
zėjo produktus, kurie buvo su
rinkti rekvizicijos laiku, ir ne
davė išvesti. Tuo susirinki
mas ir pasibaigė.

Lapkričio m. 20 d. susirin
ko sodų įgaliotiniai ir jau iš
rinko Parapijos Komitetą. Iš
rinko gimnazijos direktorių 
Kerpę, Jurgaitį ir Praną Vir- 
žintą, — visi jie valstiečiai. 
Darbininkams buvo palikta tei
sė susirinkti atskirai ir išrink
ti'iš savo tarpo į Komitetą tin
kamus žmones. Darbininkai su
sirinko lapkr. m. 24 d. ir išsi
rinko iš savo tarpo darbinin
kus ir mažažemius: Putramen- 
tą Elijošių ir Viešnauską. Žy
dai miestelėnai išrinko vieną 
žydą.

Tokiu būdu Rietavo Parapi
jos Komitetas susidarė iš trijų 
valstiečių, tri.jų darbininkų ir 
vieno žydo.

Komitetą sudaryti daugiau
siai pasidarbavo Kerpė ir Vo
kietaitis, gimnazijos "mokyto
jai. z

P U T R I Š K I A I
(Marijampolės apskr.)

Šiame kaime susiorganizavo 
jaunimo draugijos “Pavasari
ninkų ’ ’ kuopa.

V A B A L N I N K A S.
Lapkričio mėn.,17 d. buvo 

jaunų ražančinikių susirinki
mas (Rožės No. 10).

Susirinkime pirmininkavo 
p-lė Žitkevičiūtė. Susirinki
me pirmučiausiai paskaitė iš 
“Pavasario” du straipsniu, ei
lių. Nutarė daryti susirinki
mus ne rečiau, kaip vieną sy
kį per mėnesį, rengti paskai
tų, kas galės, užpirkti šv. Mi< 
šias, kad Dievas laimintų krik
ščionių demokratų darbams.

(“Tėvynės Sargas”)

KANUOLES NUIMAMOS 
NUO PIRKLYBOS 

LAIVŲ.
Suv. Valstijų Laivyno Bor- 

das prisakė nuimti kanuoles 
ir kanuolių platformas nuo lai
vų, siunčiamųjų į užrubežius 
pirklybos reikalais.

Ant laivų, kurie randas 
Bordo žinyboje kanuolių pama
tai verčiami į mares be jokių 
ceremonijų. Tie pamatai pa
prastai plieno platformos pa
statytos abiejuose laivo galuo
se.

Kanuoles nuėmus, vyrai, ku
rie buvo prie kanuolių laike 
submarinų karės grįžta atgal 
pildyti paprastas laivininkų 
pareigas.

Laivyno Bordas mano, jog 
tos permainos daug prisidės 
suteikti darbininkų prie pirk
lybos laivyno, kaip reikalauja
ma ramybės laikais. Karės 
laike iš per didelio žmonių su
sikimšimo sanlygos ant pirkly
bos laivų buvo labai nenorma- 
liškos. Laivai, kurie paprastai 
turėdavo dvyliką pirklybos lai
vininkų dažnai turėdavo dar ir 
penkioliką vyrų prie kanuolių. 
Jie užimdavo paprastus laivi
ninkų kambarius, kuriuos pirk
lybos laivininkai mielai jiems 
sutikdavo pavesti, patys gy
vendami kur kitur, kur buvo 
galima.

Laivyno Bordas dabar grąži
na laivininkus į tuos kamba
rius. kuriuose iie na urate bu
vo gyvent* prieš karę, tik tie 
ių kambariai perkelti daugiau i 
pasturgalį, neg pirmiau kad 
Md^vo. Jnog permainyta iš 
’ dėl m;nn. bet vėliau na- 
^mdė. Aoji nermaina rin-

vyno Bardas mano panaudoti 
pirklybos laivus savo plačiam 
programui mokinti laivinin
kus, kurie bus reikalingi nau- 
jiemsiems laivams.

Neužimtuose kambariuose, 
kuriuos apleidžia kanuolių lai- 
vyninkai ir kiti bus apgyven
dinami mokiniai, keturi že
mesni oficieriai ir keturi že
mesni inžinierių afieieriai. Pa
starieji bus viršum, paprasto
jo afieierių skaičiaus specia
liam lavinimui po to, kaip jie 
bus perėję techniškas nemoka
mas Bordo mokyklas inžinie- 
rvstėj ir navigacijoj. Manoma, 
jog taip bus galima sunaudoti 
perviršių dabartinių žemesnių 
afieierių, kurie tokias mokyk
las užbaigė. Nuo Amerikos' 
įstojimo į karę iš tų mokyklų 
išėjo 6,799 laivyno afieieriai ir 
inžinieriai.

Pirm neg gauti leidimą (li- 
cense) žemesniesiems aficie- 
riams bus leista lavintis ant 
mariij nedaugiau kai tris mė
nesius, po to jie siunčiami ant 
kitų laivų, kaipo afieieriai. Jie 
nėra be prityrimo’, nes tik pri
tyrę laivininkai tėra mokinami 
Bordo mokyklose.

Pirklybos laivų mokiniai bus 
imami nuo Bordo lavinimo lai
vų, ir bus mokinami ant pirk
lybos laivyno, kaipo paprasti 
laivininkai, gaisrininkai, tar
nai ir virėjai.

PREKYBA SU FINLANDUA
Finlandijos prekyvietės bus 

neužilgo atdarytos Amerikos 
pirkliams. Karės Pirklybos 
Bordaš praneša, kad dabar ei
na Finlandijoje tarybos, ku
riomis Amerikos pirkliams bus 
lengva ineiti į tą šalį.

Šiandieną Finlandijoje rei
kia čeverykų, drabužių, va
tos, įvairių mašinų, kaip ir 
automobilių, trakt erių ir ki
tokių ūkės įrankių.

Šnekama, kad bus sudarytas 
Helsingforse tarpali j antinis 
komitetas, kuris duos visus 
užsakymus dėl įvežimo įvairių 
prekių Finlandijon iš alijantų 
Valstijų. Kaip tas viskas bus 
vedama dar tikrai nežinoma. 

»Tai bus pranešta už kelių die
nų. Pakol tai invyks pataria
ma Amerikos pirkliams, susi
žinoti su savo korespondentais 
toje šalyje, reikalaujant suži
noti nuo Amerikos konsulio a- 
pie tikrą dalykų stovį. Ame
rikos konsulis Helsingforse 
tuose tarimuose turi artimus 
santikius, ir norintiems pirk
liauti su Finlandija suteiks vi- 

■fcus patarimus, kas reikia da
ryti. Taip apsižiūrint, ma
noma, jog Amerikos pirkliai 
sutaupys nemažai laiko ir ga
lės greitai pradėti darbą.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VEIKIMAS.

Washington. — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus per dieną 
ir naktį atviras klubas ir krau
tuvėlė (canteen)Bordeaux mie
sto kareiviams, dabar vienoje 
didžiųjų apsistojimo vietų 
Prancūzijoje, patinka geriau, 
pereinantiems Amerikos karei
viams, neg miesto trukšmas ir 
šviesos. Per vieną tik mėne
sį apsilankė ir pietavo net 43,- 
000 kareivių.

Įstaiga turi užėmus tris di
delius barakus — du klubu ir 
miegojimui, kame telpa 100 vy
rų kas naktį, ir trečią krautu
vėlei. Visi klubo privalumai 
suteikiami kareiviams, lau
kiantiems traukinių ir laivų, o 
krautuvėlė, taip populeriška, 
kad reikia dvylikos moterų, 
dirbančių trijose permainose, 
po aštuonias valandas kasdie
ną, kad tinkamai patarnauti 
vaikinams, kurie atsiianko čia 
įvairiais dienos laikais.

Bordeauv armijos viršinin
kai labai džiaugias klubo ir 
krautuvėlės darbais, ir sako, 
’og įstaiga suteikia pageidau
jamas aplinkybes apsilankan
tiems.

Franci ios katalikai turėjo su
važiavimą, kur iSdirbta parti
niu? nla*f^rma ir numatyta vei
kimas besiartinančiuose rinki- 

Pareikalauta, kad ti- 
kyVuėa kongT^firaeincg, kurios

i atsilankę, pikiai užganėdinti. 
Vakaro programas užbaigta 
tautišku himnu.

20 d. vasario P. Blaivininkų 
15 kuopa surengė šeimynišką 
vakarienę, prie kurios taipos- 
gi buvo lošimas, deklemacijos 
ir dainos, po visų pasilinksmi
ni mų buvo'duota lietuviška va
karienė.

IKas girdėti lietuvių kolonijose. I
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WORCESTER, MASS.
“Šventoji Naktis” nusisekė. į

Pasidarbavimu mūsų gabaus 
vargonininko p. A. Vismino, 
Šv. Kažimicro Bažnytinis Cho
ras susidedantis iš 70 ypatų 23 
vasario 1919 atvaidino opere
tę “Šventoji Naktis.” Kad 
mūsų choras po vadovyste p. 
A. Vismino žengia pirmyn, tai 
visi mūsų miesto lietuviai tą 
mato ir girdi kaip bažnyčioje 
laike pamaldų, taip lygiai lai
ke koncertų svetainėje.

Nors vakaras ir nelabai bu
vo išgarsintas, nors šimtai 
žmonių be darbo, nes daugybė 
žmonių jau net po du tris mė
nesius nedirba, bet publikos 
prisirinko kupinas “Plaza Te
atras,” kur yra 1820 sėdynių. 
Minios žmonių turėjo grįžti na
mo, nes nei vietos, nei tikietų 
neužteko.

Buvo atvykusiii ir iš aplin
kinių miestų ir miesčiukų jau
nuomenės. Buvo svečių iš Bos
tono, Montello ir apielinkės 
jaunuomenė, po vadovyste p. 
J. Karoso ir p. Kneižio atpiš- 
kėjo net “Special Traukiniu.” 
Iš Atliolio, Nashua, N. H. tur
būt makabiliais atidūmė.

Nagi choristai ir atsižymėjo 
ir pasirodė ką jie gali, kad ne 
be reikalo Šv. Khzimiero para
pijos croristų vardą nešioja, 
kad jie jo yra verti pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Viri lošėjai, tinkamas roles 
iurėjo pas-spyrę dėlto ir sulo
šė kopirk-ausiai. P-nai Miko
las Miklusis — Lukošiaus ro
lėje, Erodo — Stasys Vaške- 
levičius, V i gal o — P. Puišys, 
Angelo — p-lė Eleonora Šaltė- 
niutė, Trys Karaliai: Antanas 
Kaminskas, P. Baublys ir I. 
Česna. Velnio — A. Purvins- 
kas. ■ Senukas — Juozas Že
maitaitis. Piemenys: A. Aliu
kas, Ciunis. Giltinė — K. Tir- 
likas. Japo kareivis — Bol. 
Gudelis, Šerne — J. Marcin
kus, Kanas—P. Pr. Navickas. 
P-nas M. Miklušis lošė ir kal
bėjo kaip specialistas lošėjas, 
p. Vaškeliavičius kad būtų kiš
kelį aiškiau kalbėjęs, būtų ge
rai padaręs. Juozas Žemai
taičiui tai negalima nieko už
mesti.

Iš jo galima tikėties su lai
ku susilaukt vieno iš geriausių 
lošėjų mūsų scenoje.

Aniolas p-lė L. Šaltėniute 
tikrai anioliškai nulošė. Savo 
švelniu balseliu žavėte žavėjo 
publiką.

Vienu žodžiu sakant, daly
vavusieji šioje operetėje savo 
užduotis atliko kuogražiausiai 
ir geriausiai.

Publikai lošimas taip pati
ko, kad kartu ir juokėsi ir ver-1 
kė, o aplodismentams, tai ne
buvo net saiko 
ausis užūžt.

Duok, Dieve, kad tokius va
karus mūsų choristai- sureng
tų kotankiausiai, taip kalbėjo 
dauguma publikos skirstyda
miesi namo, o ir aš tam prita
riu.

AKRON, OHIO.
Lietuvių Rūtos Bankas nu

sipirko namą. Su įrengimu 
lėšuos apie $20.000. Lietuviai 
Akrono labai džiaugiasi, kad 
trumpame laike galėjo tokią 
nuosavybę įgyti. Kas tur cash 
pirkęs Šerus, tikime bus šiuo
se metuose didelis nuošimtis.

Ir nekurie lietuviai labai re
mia tą lietuvių įstaigą pasidė
dami užčėdijimus.

Darbai eina gerai ir nors iš 
kitur atvažiavusiems sunkoka 
gauti darbą, vienok gauna. 
Vietiniai visi gerai dirba. L. 
I). S. 64 kuopa auga narių 
skaitliumi. Įgavome gerų vei
kėjų.

HARTFORD, CONN.
Vasario 23 d. čia buvo LDS.
kp. puikus vakaras. Pub

likos buvo vidutiniškai, prog
ramas susidėjo iš daug visokių 
pamarginimų. Kalbėjo kun. 
Vasiliauskas iš AVestfield, 
Mass. Labai įspūdingą prakal
bą pasakė nurodinėdamas svar
bą prigulėjimo prie organiza
cijų. ypač LDS., skaitymo ir 
platinimo literatūros ir abelnai 
palietė daug svarbių šiais lai
kais lietuvių priedermių.

Suloštas veikalėlis “Kontri
bucija.” Lošė LDS. 6 kp.-na
riai; atlikta pusėtinai.

p. S. Norkevičius su sayo 
vaikučiais puikiai- sudainavo 
“Darbininkų Himną” ir dau
giau dainelių. S. Norkevičiu- 
kas sugrojo solo ant “Come- 
to.” Puikiai deklemavo mer
gaitės Savickiutė, mažos mer
gaitės, bet tur dailią aiškią iš
kalbą. veik ant kiekvieno ren
giamo vakaro vis turi išmokti 
naujų eilučių.

Per prakalbas prisirašė du 
nauju nariu.

Kp. Korespondentas.

CAMBRIDGE, MASS.
Puikiai nusisekė vakaras 

Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelės dr-jos 23 d. vasario Baž
nytinėj svetainėj. Nors tą die
ną oras buvo nepuikus, bet 
vakarui atėjus, pradėjo rink. . 

?tis žmonių didi pulkai ir bere
gint priėjo pilna svetainė, kad 
paskutiniams neteko vietos, 
priversti buvo grįžti namo. 
Vakaro programas buvo sutai
sytas gan gražiai ir tinkamai, 
su įvairiais pamarginimais. Vi- 
sųpirmu atidarė vakarą Lietu
vos Himnu ir orkestrą, veda
ma p. L. Buinio. Paskui buvo 
loštas puikus ir juokingas vei
kalas “Piršlybos.” Buvo į- 
vairių pamarginimų, deklema-- 
ei jų, skambinimų, ką atliko p. 
Romanas Kasparavičius pia
nu, p-lės Klora ir Helena Kas-* 
paravičiutės ir p-lė M. Kiman- 
tukė. A. šliužiutė ir B. Ra- 
čiuniukė sudainavo solo. Vi
sas programas buvo gerai at
liktas, taip kad kiekvienas li
ko užganėdintas ir dar girdė
jau pageidavimą, idant būtų . 
dar kartą surengtas tokis va
karas. Žodžiu sakant labai 
linksmai laiką praleido, visi 
skaniai pasijuokė. Artistai ko- 
puikiausia savo roles atliko, 
net malonu buvo žiūrėti. To
dėl garbė ir padėka priklauso 
tokiems artistams.

Ten buvus Birute.

Kitas “Darbininko” kores
pondentas buvęs “Gabijos” 
draugijos vakare Bostone, kur 
buvo lošta “Šventoji Naktis,” 
rašo, kad W ore esteri a šv. Ka
zimiero choras Bostono gabijie- 
čius visais žvilgsniais 'Sumušė.

MINERSVILLE, PA.
Vasario 15 d. Lietuvos Vy

čių 39 kuopa surengė vakarą. 
Vaikai sulošė komediją “Ryk
štės •orivedė.” O mergaitės, 
“Tylėk nes tuoj suminsiu.” 
Didieji sulošė “Dainą be ga
lo.” Lošima siš visų atžvil
gių pavyko puiikai, kaip ma
žesniųjų taip jr didelių, ypač 
atsižymėto Povilas Sutkevieius 
Gartiausko rolę labai gerai at
liko. Tarpuose buvo dekle
macijos ir dainos. “Žiemos 
laikas,” 8 metų vikas J. Bag
donavičius deklemavo ir pub
likai patiko.

BROOKLYN, N. Y
SLRKA. 41 kuopos lykyta

me ekstra susirinkime vasario 
23 š. m. be susivienijimo rei
kalų, buvo pakeltas klausi
mas, kaslink seimo Šaukimo. 
Nutarta, kad nėra reikalo 
Saukti visuotino seimo.



DARBININKAS

L. D. S. Reikalai.
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gul apskričiai ir kuopos pa
svarsto ir mums savo sumany
mus prisiunčia.

LDS. augimas remiasi ant 
Sąjungos narių gyvumo ir-dar
bštumo, tad visus narius ir 
kviečiame šiuomi prie .bendro 
lietuvių darbininkų luomui 
naudingo darbo.

L. D. S. NAMAS.
Sumanymas įsikurti savo na

mą su visais patogumais spau
stuvei, redakcijai, administra
cijai buvo jau kilęs pačioje 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
užmazgoje. Chicagos lietu
viai darbininkai 1915 metų pra
džioje, svarstydami apie lietu
vių darbininkų organizacijos 
steigimą, drąsią mintį išreiš
kė, kad nauja organizacija tu-* 
rėsianti būti tobulybės, tvarkos 
ir galybės pavyzdžiu kitoms 
Amerikos lietuvių organizaci
joms, o tam reikėsią L. D. S. 
turėti savo laikraštį ir nuosavą 
namą, kad pasekmingai savo 
veikimą vystyti.

L. D. S. kongresai vienas po 
kito namo steigimo klausimą 
kėlė, bet pasirodant, kad Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos pa
jėgos to reikalo įvykinimui bu
vo per silpnos, klausimas vis 
būdavo atidedamas ant toliau.

Bet nariai ir kuopos visvien 
nerimavo. Namo klausimą iš- 
palengva gvildeno ir pagalios 
L. D. S-gos 3-čiame kongrese 
nutarta LDS. namą steigti, bet 
nuo seimo jau prabėgo keli mė
nesiai, sekantis kongresas ar
tinasi, o mūsų visų tuo svar
biu reikalu tiek mažai nuveik
ta, kad pasekmių net nesino
rėtų viešai skelbti.

Namo steigimo fonde randa
si vos kokis pora šimtų dolerių, 
gi LDS. 3-čias kongresas nuta
rė namo tol nesteigti, kol fon
de nebus $10.000.00. Čia rei
kia rimtai paieškoti priežas
čių, kodėl mes taip apsileido- 
me. Svarbiausia ' priežastis 
bene bus ta, kad Lietuvos rei
kalai ir likimas mūsų pajėgas 
pakreipė Tėvynės linkui, kur 
mūsų pagelba buvo daugiau
sia reikalinga. Dirbome atsi
dėję Tėvynės naudai, L. D. S. 
reikalus nustumdami į užpaka
lį. Dauguma iš mūsų taip-gi 
aktyviai dalyvavo Amerikos 
lietuvių visuomeniškame judė
jime ir tokiu būdu lietuvių dar
bininkų sumanymai pasiliko 
antraeiliu klausimu.

Šių dienų gyvenime svar
biausią rolę pradeda lošti dar
bo žmonės. Pats gyvenimas 
reikalauja, kad lietuviai dar
bininkai sparčiau savo reikalų 
apibudinime žengtų pirmyn ir 
prirengtų savo busimajam vei
kimui plačias dirvas. Indus
trijos, pramonės, prekybos ša
kas reikia palenkti prie darbo 
žmonių reikalų tinkamo išriši
mo ir užtikrinimo jiems gerbū
vio.

Tvarki, stipra organizacija 
gali pasekmingai darbo žmo
nių reikalus atstovauti ir jų 
vardu veikti.

LDS. .stengiasi į tokios orga
nizacijos vagą įsiveržti. Sten
giasi dirbti kiek galėdama, bet 
jai trukdo išplėsti pajėgas vi
dujiniai Sąjungos reikalai. 
Daug sumanymų iškelta, bet 
mažai jų įvykinta. TDS. 55 
kp. narys M. J. Urbonas labai 
teisingai šiame “Darbininko” 
numery j _rašo, kad pirma įvy
kinkime seimo nutarimus, o pa
skiau prie naujų sumanymų ei
kime.

Iš senųjų sumanymų L. D. S. 
Namo inkūrimas yra svarbiau
sias. Savas namas mūsų po
zicijas sustiprins, priduos, 
mums daugiau energijos veik
ti, o kas svarbiausia finansi
niai L. D. Sąjungą sustiprins.

Į metus dabar išmokama nuo
moms šimtai dolerių. Tie pi
nigai eina svetimųjų naudai. 
Atsakantį namą kartais sunku 
gauti ir negalima į jį sutilpti 
su spaustuvės reikmenimis; ne
paranku administracijos reika
lus vesti, o turint knygyną nė
ra kur jo padėti. Taip daug 
dalykų nueina niekais. Turė
dami savo biznio, knygyno, 
spaustuvės vedimui atsakantį 
namą, galėtume trigubai pel
nyti ir pačiai organizacini, o 
taip-gi bizniui ir spaustuvei. 
Su savo namo ingijhnu laimė
tume labai daug.

gų vieno kito vakaro, tai būtų 
daug sykių naudingiau vi
siems.

M. J. Urbonas, 
LDS. 55 kp. narys, 

DuBois, Pa.

PROTOKOLAS
LDS. Ohio valstijų kuopų Aps

kričio 2-o suvažiavimo va
sario 2 d., 1919 m. Hotel 
Buchtel, Akron, Ohio.

L. L.* S. REIKALAIS.
Šiomis dienomis kilęs suma

nymas, kad agitacijos tikslu 
reikia surengti L. D. S. naudai 
prakalbų maršrutus visose ko- 
lionijose, yra labai geru daik
tu. Tam sumanymui, jeigu 
prasimatytų jo tikrai ir užtikri
nančiai geros, naudingos, at
simokančios už darbą, pasi
šventimą ir nemažas išlaidas 
pasekmės, tai reiktų kiekvie
nai LDS. kuopai be- išimties pil
nai pritarti.

Tečiaus, rimtai apsvarsčius 
viršminėtą dalyką, neviena 
kuopa su tikru širdies skaus
mu turės tarti: “Tokių gražių 
ir naudingų pasekmių, šiuom 
tarpu, negalima tikėtis.” Na, 
ir jeigu ne, tai veltui tas mū
sų sumanymas (nors geras), 
veltui tas nemažas mūsų pasi
šventimas ir laiko ir turto eik
vojimas. Bet, kodel-gi ne? 
Ugi todėl, kad lig šiol dar mes 
neišmokome tikrai darbinin
kiškai visur ir viskame pasiel
gti, tai yra, paremti tų savo 
gražių sumanymų, gražiausiai 
ištartų per prakalbas žodžių ir 
puikiai suformuluotų per Sei
mus rezoliucijų su užtikrinan
čiais gerų pasekmių darbais.

Atminkime, patarlė sako, 
kad ‘ ‘ Žodžiai tik mokina, o pa
vyzdžiai traukia.” Žodžių, 
užtad, neužtenka, kad patrau
kus darbininkus prie LDS. Or
ganizacijos ir organizuoto dar
bo su pasekmingomis ir kiek
vieną džiuginančiomis pasek
mėmis. Ne. Prie žodžių reik 
pridėti tą svarbesnę patarlės 
pusę, tai yra, tvirtai paremti 
tuos savo žodžius, sumanymus, 
rezoliucijas ir blizgančius pri
žadėjimus gerais, pavyzdin
gais, viltį gerų pasekmių už
tikrinančiais darbais. O to at- 
sižymėjimo kaip tik mums ir 
trūksta.

Kiek mes neprišnekame, ko 
neįnešame, neužtikriname, ne 
prižadame per savo Seimus ii 
per tas savo iškalbingas, au 
sis kutenančias prakalbas® 
Labai daug! Bet, kada mes 
sugryžę iš tų Seimų ir praka1- 
bų tuos savo žodžius užmiršta
me, nepasistengiame padaryti 
jų kūnu, tada sukelta žmonė 
se viltis atsiima, nusiverčia i 
šalį* jų užsitikėjimas, atšala 
jų širdis nuo mūsų prakilnios 
organizacijos, ir taip, paga1 
Evangeliją, “jųių paskutinis 
padėjimas yra aršesniu už pir
mutinį. ’ ’ - Mūsų žodžiai su
skambančiais prižadais nueinr 
niekais.
Užtad. nors viršminėtas suma 

nvmas yra geras, kaip ir daug 
kitų, kurių matyt, mums nie
kad netrūksta, būtų geriau ir 
naudingiau LDS. organizacija: 
ir abelnai visoms LDS. kuo
poms, kad sumanytojai viršmi- 
nėto dalyko, vieton atsitrauki
mo nuo savo svarbių pareigų,ir 
iš dalies jų apleidimo, idant į 
vykinus savo naują sumanymą, 
pasiliktų namie prie savo dar
bo ir pasistengtų greičiau ir at- 
sakančiau įkūnyti senus suma
nymus užtvirtintus per Seimus 
ir prižadėtus per prakalbas.

Važinėjimas, ant galo, pa
ima daug brangaus laiko, o dar 
daugiau iškaščių, kurių šio
mis dienomis ir taip turime pa
kaktinai. Kad tas brangus lai
kas būtų sunaudotas įvykinime 
senųjų sumanymų, o kuopoms 
būtų atsakančiai paduoti per 
organą patarimai kaip surengti 
kokią pramogėlę karts nuo 
karto idant palaikyti senuosius 

į narius ir pritraukti naujus, 
tuom pačiu laiku padedant L.

Nepribuvus apskričio pirmi
ninkui K. Stupinkevičiui, ati
darė susirinkimą vice-pirm. J. 
Jonuška. Pakviečia kun. M. 
Cibulskį atkalbėti maldą. Su
važiavimas patvirtina apskri
čio vice-pirm. J. Jonušką už 
vedėją, M. J. Šimonį už rašt.

Mandatų peržiūrėjimui iš
rinkta sekanti: A. S. Kulbic- 
kas ir kun. M. Cibulskis. Ta 
pati komisija užtvirtinta įne
šimus sutvarkyti.

Delegatai atvyko iš šių kuo
pų:

Cleveland, Ohio 51 kp.: A. S. 
Kulbickaš, J. Jonuška, A. Ka- 
noverskas, O. Matulaičiutė, V. 
Runta, A. Žaliaduonis, J. Ka- 
noverskas ir M. J. Šimonis.

Akron, Ohio 64 kp.: S. Roda
vičia, M. Toluba, K. Tama
šauskas ir K. Štaupas.

Dayton, Ohio: Kun. M. Ci
bulskis.

Detroit, Mich. LDS. 72 kuo
pa: Įstoja į Ohio valstijos ap
skritį, atstovauja K. J. Gervi
lis. Priimtas su aplodismen
tais.

Atsilanko vietinės LDS. kuo
pos narys B. Rakauskas. Sutei
kiama lygus balsas.

Perskaitytas iš pereito suva
žiavimo protokolas. Likosi pri
imtas.

Valdybos Raportai.

Vice-pirm. J. Jonuška, pa
aiškina. kad neturėdamas daug 
laiko, negalėjęs daug ką nu
veikti, bet dirbo kiek laikas 
pavėlino.

Rašt. M. J. Šimonis dirbęs 
pagal savo išgalės. Raportai 
užgirti.

Nepribuvus ižd. A. S. Vait
kui, raportą inteikia kun. 
Cibulskis. Skamba šiaip. Nuo 
pirmo apskričio suvažiavimo 
i np laukė: 
l-ine suvažiavime suauko-
la................................$11.50

LDS. 69 kuopos įstojimas į 
apskritį.......................... 1.00

L. D. S. 51 kp. įstojimas
i apskritį...................... 1.00

LDS. 69 kp., nuo nario po
10c. metinė? apskričio 
mokesties........................2.50

nizavimui. Tas palikta Ohio 
ir Michigan organizatoriams 
sutvarkyti.

Atsilanko susivėlinę delega
tai K Štaupas, p-lė O. Matu- 
laičiutė ir viešnia p-lė J. Lap- 
kauskaitė. Susirinkimas sutin
ka juos avacija.

Spaudos Reikalais.

6. a) Apskritis pageidauja, 
kad kiekviena LDS. kuopa iš
rinktų agitatorių, kuris steng
tųsi kuodaugiausia katalikiš
kos spaudos išplatinti; ypač or
ganą “Darbininką” k jo lei
dinius.

7. b) Pageidaujama, kad iš- 
leidžiajni LDS. kalendoriai bū
tų ankščiau išsiuntinėti kuo
poms; pradžioje gruodžio. Su
vėlinti pačiai Sąjungai daug 
nuostolio padaro. Prie to ap
skritis dar reikalauja, kad L. 
D. S. Centras išleistų ir sieni
nius Kalendorius gražios spal
vos, jie gali būti parduodami.

8. c) Nutarė, kad Bendras 
Katalikų Organizacijų Seimas 
atsibūtų ten, kur iš visų ko- 
lionijų būtų parankiausia su
važiuoti.

9. d) Delegatas į sekantį L. 
D. S. Seimą didžiuma balsų iš
rinktas nuo Ohio ir Mich. aps
kričių, S. Radavičia su šiomis 
išlygomis, jei visos priklau
sančios LDS. kuopos šiame ap
skrityje padengs iš kuopų iždo 
delegato kelionės išlaidas.

10. e) Tautos Fondą patvir
tinta ir nutarta remti visokiais 
būdais.

11. f) 3-čias Apskričio’ suva
žiavimas nutarta laikyti Day- 
ton, Ohio. Dieną paskirs Ap
skričio valdyba.

12. g) Nuo šio suvažiavimo 
Apskritis vadinsis jau Ohio ir 
Michigan LDS. Apskritis.

Užbaigiant suvažiavimą bu
vo išreikšta daug gražių išreiš
kimų ir linkėjimų. Pirm. K. 
Stupinkevičius linkėjo visiems 
išvieno dirbti šios organizaei-

jos gerovei, kad pagerinus dar
bininkų būvį. _

Vietinis S. Rodavičia dėkuo- 
damas, linkėjo visiems atsi
lankiusiems už gražius suma
nymus.

Ai. S. Kulbickaš vardu LDS. 
51 kp. ir L. Vyčių 25 kp. pa
sveikino visus susirinkusius.

K. J. Gervilis vardu Detroit 
LDS. 72 kp linkėjo apskričiui 
su pasišventimu visose kuopo
se skleisti gerą agitaciją, - kad 
kodaugiausia narių pritraukus 
ir naujų kuopų pristeigus.

Galop gerb. kun. M. Cibuls
kis pasveikino LDS. 69 kp. var
du, nuplėšdamas reikalą rem
ti šią organizaciją, sutvirti
nant darbininkiškas spėkas sa
vo būvio pagerinimui.

Atkalbėjus maldą, suvažia
vimas uždaryta. /

Apskričio Pirmininkas
Kaz. Stupinkevičia.

Raštininkas M. J. Šimonis.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester 6973AV. 

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

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,
262 Fourth St., Room 7.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,
292 E St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 Vasario, 
3:30 vai. po pietų.

PUIKUS AUKSO LAIKRO
DĖLIS TIK UŽ $40.

Tas laikrodėlis labai paran
kus . 12 didumo, 14k. aukso, 
rankomis išbraižytas, Sriubelių 
užsukamas, _L5 akmenų. Wal- 
tham Fik $40. 17 akmenų Wal- 
tham arba Elgin $46.00. Rank
pinigius siųskite sykiu su užsa
kymu likusius užmokėsite kai 
gausite tavorą.
1 P. S. Jeigu nebūsite užganė
dinti sugrąžinsime pinigus, ne
pasilikdami nei vieno cento. 
Rašvk tuojaus.

P. VALUKONIS,
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

* KONCERTAS 
IR JUOKINGAS TEATRAS. 
Rengia Šv. Juozapo Draugija 
Bus 2 Kovo (March), 1919
DIDŽIOJOJ INSTITUTE 

SVETAINĖJ,
277 Cambridge Str., 

Cambridge, Mass.

Pradžia 1 vai. po piet.
Atvažiuos komp. M. Petraus

kas su gabiausiais artistais ir 
visu “Gabijos” Choru, atvai
dins dvi juokingas operetes: 
“Lietuviškas Milijonierius” ir 
“Malūnininkas ir Kaminkre- 
tis.”

Kviečia Komitetas.

3

16.00Išviso inėjo
Išeigos:

Knyga dėl surašymo ineigų 
ir išeigų ................. .10c.

Iškaščiai susirašinėjimui
Apskričio reikalais ......... 24c.

T* ■

Sudaro......................... 34c.
Tą sumą padengė — dova

noję. Kasoje randasi 16 dol. 
Raportas priimtas. Organi
zatorius A. S. Kulbickaš paaiš
kino, kad agitavęs kiek ga- 
ėjęs ir jo triūsu Detroito kuo
pa prisidėjus prie Apskričio. 
Raportas pagirtas.

Pribfma Apskričio pirm. p. 
N. Stupinkevičius iš Youngs- 
town, Ohio su paliudijimu iš 66 
kp. Sutiktas garsiu rankų 
plojimu. Vice-pirm. J. Jonuš
ka pakviečia užimti pirminin
ko vietą. Užima ir pasiaiški
na susivėlijimo priežastį.

įnešimai priimti sekanti.
1. Kad prie LDS-Centro bū

tų įsteigtas pilnas Informacijos 
Biuras LDS. nariams apie ko
lonijų padėjimą Kad būtų pra
nešama, kur parankiaus pra
gyvenimas padaryti.

2. Išrinktas Michigano vals
tijoj LDS. Apskričio organiza
torium K. J. Gervilis iš Det
roit, Mich. ■*■ /-

3. Kooperacijų klausimas pa
likta pačioms kuopoms svarsty
ti.

4. Padidinti Apskričio iždą 
išlaimėjimais. Tuo darbu pa
vedama apskričio valdybai pa- Į 
gi rūpinti.

Ohio valstijai mar- 
ų kuopų orga-

LIETUVOS

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE RŪPINASI 
-T DĖL LIETUVOS ATSTATYMO TUOJ SURINKTI 
$1000.000. ■ '

PIRKITE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
ŠERUS-

Kreipkites prie mūsų agentų arba tiesiog į L. 
A. Bendrovės raštinę ir klauskite paaiškinimų.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 

320 — 5-th AVENUE, NEW YORK, N. Y.

Influenzos ženklai
turi būt naikinami atsitikimuo
se amemijos, silpnose 
žmonėse, kurie nualinti ir nu
vargę, kurių energija mažėja 
ir kurių spėka silpsta, lygiai, 
kaip ir tuose, kurie atgijo nuo 
influenzos.

Geriausias kovojimo būdas 
yra tai stiprinti savo kraują ir 
visą sistemą, suteikiant jai 
reikalingų maistingų elementų, 
kurių randasi garsiame Par- 
toglorso Elixire.

Partoglora yra gabiai ir mo
ksliškai sutaisyta iš tokių ele
mentų, kurių reikia maitinimui 
kraujo, raumenų, nervų, kaulų, 
trumpai tariant dėl maitinimo 
viso organizmo.

Tūkstančiai atsitikimų jpri- 
rode, kad Partoglora yra ge- 
rialsias vaistas praturtinimui 
kraujo, įgijimui spėkų ir at
gaivinimui visos sistemos. In- 
fluenza daugelyje vietų dar 
tebsiaūčia ir jei gauti pasilpnė- 
jusių, tai be atidėliojimo turi 
gauti tos Partogloros. Vienas 
butelis, kainuoja vieną dolerį. 
Šeši doleriai kainuoja tik $5^0. 
Mes jums tą pasiųsime ant jū
sų adreso tą pat dieną gerame 
supakavime mūsų kaštais die
noj gavimo jūsų užsakymo.

Yra labai svarbu laikyti vi
durius liuosai ir virškinimą ge
rame stovyje tuo pat laiku, nes 
pilvo negalės kaip va užkietė
jimas, nevirškinimas palenkia 
jus prie pagavimo naujų ligų.

Jei jūsų virškinimo organai 
neveikia gerai, jei turi pilvo 
skaudėjimus, galvos skaudė
jimus, pilvo išpūtimą, nemalo
ni} kvapą iš burnos, jei neturi 
apetito, tai tuomet jums rei
kia Partolos kendžių, kurios 
gavo auksinių medalių už savo 
gerumą. Jos panaikys pilvo 
trukdėsius ir paakstys virški
nimą.

Suvalgyk tris Partolos ken- 
des prieš gulimą ir pajusi ge
rai. Didelė Partolos dėžutė 
kainuoja tik $1.00.

Partoglora ir Partola yra ge- 
į riausi vyrams ir moterims ir jų 
turi būti kiekviename name.

Kreiptis asmeniškai arba lai
šku tiesiog j

APTEKA PARTOSA, 160 
Second avė., . Dpt. L. 3. New 
York City. (G. 74)

Naujas Ofensyvas.
Europoje kalbama apie Pabalti jos mažųjų tauki 

federaciją. Lietuva liko savistovė valstija.
Lietuvai liekant savistovė valstija reikalinga 

tuojaus šalies atstatymui dideli pinigai.
Reikia atstatyti —
a) Lietuvos ūkininkystę,
b) Lietuvos pramonę,
c) Lietuvos pirklybą,
d) Tuojau bus reikalinga finansuoti Lietuvos 

valdžią.
Kas skolins Lietuvai pinigus — tas bus Lietu

vos šėrininkas.
Lietuviai, mes būkime savo šalies šėrininkais!

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintos “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykj...........5Oc.
” tris sykius.......... $1.00

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Paieškau pusbrolių Prano ir 
Vinco Greičių Vainių parapijos, 
Palukščiu sodžiaus ir Vinco Ja
ką us, Kazimiero Budria us, Prano 
Petkaus Laukos parapijos, Gulbių 
sodžiaus; viis Kauno gub. Pir
miaus gyveno Chicagoje, o dabar 
nežinau liur, meldžiu atsišaukti jų 
čių ar.kas apie juos žino praneš
ti.

Pranas Annza,
37 Union Strflt, 

Dykehead Shotts Scotland.

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

Paieškau savo giminaičių Vinco 
ir Tado Staškių, Kauno . gub., 
Siaubų pav., Joniškio miesto. Gir
dėjau kad gyvena apie Chieagą, 
bet neturim adreso. Tai-gi jie pa
tįs ar kas kitas praneškite.

Tridflrfua BracuNs,
14 Bradley St, W«

PARSIDUODA BEKERNĖ 
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNfi 

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

y

Draugijos Temykit!

4
Darbininkas.

<

Barcelonoj Ispanijoj revoliu- 
cijoniškas judėjimas didinasi.

Sudėkime savo dienos 
išpirkimui Lietuvos

Jūsų Giovanni 
Kaina visose aptieko- 

Reumatizmas. neu- 
strūnu skaudėjimas,

Te!. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisskai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 

vairūs ženklai: kokardos, žarpos, antspaudos, guzikačiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,

- 16 Pleasant Str

PAŽINKITE

ORTH AMERI-1 
CAN CLUE CO. j

Viena iš didžiausią ir drūčiau- © 
šią insurance kompaniją Suv. ® 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- S 
stijos departmentu. Moka po- © 
smedtrrrę, ligos ir nelaimės beni- g 
fitą §10 į metus, laike ligos gauni £ 
$25 į savaitę. Delei platesnią in- 
formaciją kreipkitės: x

J. B. JUŠKEVIČIUS, J 
454 Broadway, 4

So. Boston, Mass.4

Tel. .Tamaica 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 pietą.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

t Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER

1 (Dr. M. V. Kasparavičius)

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

f Ofiso valandos: 10—12:30 ryte
1 ;30—6 ir 6:30—9 P. M.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūroį arba ko-! 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas Yievirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, 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 vartojau 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
vijingi. Ateik tuojau paą^mane jei tu reikalauji pagelbės 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR. OIBBS ** 
užimantis vietą 
DR. KENEALY

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

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

JUS GALITE SULAIKYTIPLAUKU SLINKIMĄ
Dermsfug* rulsik* plauku slinki-

pražilina pleiskanas, niežėjimą
odos galvos, angina slankas priduoda

reikalinga maišia.ma jė
Dermafuga e adarys kad Justi plau

kai bus tankus i vetyj* ir skaistus.
Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis-

kanos išnyks snt visados ir plaukai
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime
ta suvis dykai itbandymul •

Prisiųskite 10e. stampomis persinn
timo lėžn. gausi ilbandymai dežlute
Dermaturos ir

TIES CO.APG’L S
PHILAOELFHl A S*.nox 37.

SĄJUNGIEČIŲ DOMAI.
' Moterų Sąjungos 13 kp. mė

nesinis susirinkimas bus ket- 
. ____ verge, kovo 6 dieną Šv. Petro
LIET. MILITARIO KLIUBO parapijos svetainėje. Prasidės 

MUŠTRAI. “ ‘
Vasario 27 dieną Šv. Petro 

parapijos svetainėje įvyko Lie
tuvių Militario Kliubo narių 
kareiviški muštrai ir gimnasti
ka. Susirinko narių nedau- 
giausia, bet muštre visi pasi
rodė šauniai.

Energingai visi stengėsi ele
mentarius muštro dėsnius pa
žinti ir jei taip toliau eisis, tai 
So. Bostono lietuviškas jauni
mas trumpu laiku militariška- 
me išsilavinime bus pavyzdžiu 
kitoms lietuvių kolonijoms: 
Gimnastika taip-gi gerai sekė
si.

Po pusantros valandos mušt
ro it-gimnastikos visi paten
kinti išsiskirstė namo.

Generaliu muštro instrukto
rium ir komandierium bu
vo p. Jonas J. Romanas, 
prižiū/ėtojum, kad teisingai 
komandos būtų pildomos, buvo 
p. Jonas E. Karosas.

Susirinkęs į muštrą jaunimas 
darė begalo malonų Įspūdį. 
Dabar pienuojama, kaip dau
giau narių pritraukti ir Kliu
bo pajėgas padidinti.

Su laiku Liet. Milifariškas 
Kliubas, kaip sako Kliubo 
pirmininkas p. VI. Paulauskas 
ir sekr. Kazys Marcinkevičius, 
išaugs į didžiausią lietuvių 
draugiją So. Bostone.

Galime tikėtis, kad tas pra- 
liąšavimas pilnai išsipildys.

Vietines žinios.

7:30 vai. vakare.
Visos narės atsilankyki! ir 

naujų narių atsiveskit. Susi
rinkime turėsime labai svar
bių reikalų aptarti.

Valdyba.

UŽGAVĖNIŲ VAKARIENĖ.
Lietuvos Vyčių 17 kuopa 

kovo 4 dieną, utaminko vaka
re, rengia Užgavėnių vakarie
nę Šv. Petro parapijos svetai
nėje. Vakarienėje dalyvaus 
Vyčiai ir kitas So. Bostono lie
tuvių jaunimas.

Pilnųjų Blaivininkų 49 kuo
pa buvo parengusi savo artis
tams vaakrienę vasario 25 die
ną Šv. Petro parapijos svetai
nėje. Dalyvavo gražus jauni
mo būrelis; buvo atsilankęs ir 

' klebonas kun. K. Urbanavy
čius. Blaivininkų vakarienė 
susidėjo iš lengvų užkandžių 
šaltakošės ir minkštų gėrimų.

Landukas.

IŠDAVĖ RAPORTUS IŠ 
SUVAŽIAVIMO.

LDS. 1-inos kuopos susirin
kime, laikytame vasario 23 die
ną Šv. Petro parapijos svetai
nėje, delegatai išdavė rapor
tus iš Naujosios Anglijos L. D. 
S. Apskričio Suvažiavimo, bu
vusio vasario 16 dieną Monte- 
llo, Mass. Kuopos narius dele
gatų raportai piinai patenkino.

Paskiaus dar paaiškėjo, kad 
LDS. 1-mos kuopos vakaras, 
buvęs tuojaus po Kalėdų, da
vė kuopai gryno pelno 61 do
lerį su centais.

LDS. 1-moji kuopa smagiai 
jaučiasi ir išsijuosus L. D. Są
jungos ir “Darbininko” nau
dai dirba.

z

"PASISKAITYKITE ČIA. _

Lietuvos Vyčių 17 kuopa 
rengiasi prie dviejų labai gra
žių veikalų sulošimo. Balan
džio 27 dieną bus lošiamas 
5-kių aktų veikalas “Eglė Žal
čių karalienė,” o gegužio 4 die
ną “Iš Meilės.” Abu veikalai 
bus lošiami šv. Petro parapijos 
svetainėje. Prašoma kitų drau
gijų ii' kuopų pažymėtomis die
nomis jokių vakarų nerengti, o 
dalyvauti Vyčių kuopos rengia
mose pramogose.

Komisija.

NEGIRDĖTA PRAMOGA.
Užgavėnių vakare, Šv. Kazi

miero dienoje, Cambridge’iaus 
gaspadinės ruošia nepaprastą 
vakarienę. Vakarienė susidės 
iš suaukuotų valgių. Kiekvie
na gaspadinė atneš prirengus 
vakarienę dėl kelių ypatų. Pa
skui bus ji parduodama tam, 
kuris daugiausiai duos. Nu
sipirkęs galės gardžiai paval
gyti ir gerai užsigavėti.

Apart valgių, bus progra
mas: dainų, dialogų, eilių, kal
bi) ir visokių žaislų. Dar to
kio vakaro Cambridge’iuje nei 
apielinkėje nėra buvę. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pui
kiai’, naudingai laiką praleis
ti.

Tame vakare bus likusių Ba 
zaro daiktų išleidimas. Pel
nas eis parapijos morgičių su
mušimui. Apart to kiekvie
nas turėS'progą savo dienos už- Į 
darių paaukoti ant Tėvynės' 
aukuro. Atminkime' jog tai 
mūsų tautos šventė šv. Kazi
miero, 
uždarbį 
laisvės.

“ŽMONĖS.”
Kovo 2 dieną, nedėlios vaka

re, Šv. Petro parapijos svetai-< 
nėję bus Liet. Vyčių 17 kuo
pos suloštas puikus 3-jų aktų 
veikalas “Žmonės.” Artistai 
gerai išsilavinę ir prisirengę; 
teatras bus atliktas šauniai, to
dėl patartina visiems So. Bos
tono ir apielinkių lietuviams Į 
šį vakarą būtinai atsilankyti ir 
naudingai liuoslaikį praleisti. 
Lošimas prasidės 7:30 vai. va
kare.

ĮNINKĄS

AR MATEI “VALKATĄ.” 
“Valkata” yra tai puikus, 

juokingas ir pamokinantis sce
nos veikalas. Jis bus vaidina- 
mas Cambridge’iaus Vyčių, ga
bių artistų nedėlioję, kovo 2, 
1919 pobažnytinėje svetainėje 
7 vai. vakare prasidės. Aktų 
tarpais bus eilių, dainų ir kal
bų. Įžanga bus nedidelė, tik 
50c. ir 35c. Pelnas bus skiria
mas “Vyčio” palaikymui ir 
parapijai.

Ateik ir persitikrink apie 
“Valkatą.” Kaip iš prasto 
žmogaus tapo sidabro kasvklų|rėjęs “kunigužis 
savininku.

IŠ KR AP INO LIETUVIŠKAS 
STUBAS.

i Brighton, Mass. Iš So. Bos
tono vasario 17 dieną buvb at- 
sibeldęs pas mus nezaležninkų 
kirkužės “kunigužis” ir pasi
ėmęs už vadą vietinį Alšauską, 
vaikštinėjo po lietuvių stubas 
ir krapino grindis. Alšąuskas 
visiems sakė, kad tai esą ‘ ‘ ka- 
lėdninkai” iš So. Bostono. Tie 
“kalėdninkai” buvo ir mano 
stuboje apsilankę. Jų laimė, 
o mano nelaimė, kad tuo laiku 
aš nebuvau namie. Nebūtų tu- kuogeriausiai tą darbą atlieka.

AR JAU KARĖ PASIBAIGĖ?
Juokiesi, išgirdęs Henriko 

Lauderio dainą“ Ura, karės jau 
nėra,—ura, mūšis laimėtas.” 
Bet yra viena karė, kuri nie
kad nepasibaigs. Tai mūšis 
kurį mes nuolatos vedame su 
nuodais bei bakterijomis atsi
randančiomis mūsų viduriuose, 
ir kurie turi kaip galima grei
čiau būti prašalintais. Trine- 
rio" Amerikoniškas Kartaus Vy
no Eliksiras yra vaistu, kuris

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

l 
DARBININKĄ.

Vytis.

Tarptautinė muzikos pramo
ga. Vasario ir 22 dieną Me- 
chanics Building’o svetainėje 
buvo rengiama įvairiausių tau
tų dainų, muzikos iiNtautiškų 
žaislų programai, kuriuos iš
pildė apie 24 tautų daininin
kai ir šiaip jau artistai. Pra
moga pasižymėjo dideliu mar
gumu, puošnumu ir Įvairumu. 
Dalyvavo tarptautinėje pra
mogoje subatos vakare va
sario 22 dieną ir “Gabijos” 
draugijos choras, kuris sudai
navo, rods, tris tautiškas dai
nas.

’ Pramogos programai buvo 
aispauzdinti labai gražūs. A- 
pie kiekvieną tautą progra- 
muose pažymėta vieno pusla
pio tekstu. Apie lietuvius in- 
dėta ištrauka iš Lietuvių In
formacijos Biuro rašinėlių. 
Užvardinta “»Tlie voice of Lit- 
huania.”

progos ma
no moterei pliaukšti niekį) apie 
katalikus, o savę skirti prie 
streikuojančių*, kunigų unijos. 
Būčiau aš jį į kelias sekundas 
iš stubos įškrapinęs.

Visą pusvalandį kaulino iš 
mano moteries pinigų, bet nie
ko negavęs išsinešė lauk. Da-, 
bar Briglitono moterys yra pri
sirengusios, jam vėl atsilankius

Štai pavyzdis to, ką jis nuvei
kia daugeliui ligonių: “Leadvi- 
lle, Colo. Sausio 28, 1919. Bū
čiau jau negyvas jei ne Trine- 
rio Amerikoniškas Kartaus Vy
no Eliksiras.
Pietti.” 
se $1.10. 
ralgiia, 
skaudanti raumenįs reikalauja 

pasitikti šluota ir šaltu yande- -rdto palengvinimo, nes jie 
perskaudūs. Trinerio Linimen- 
tas veikia greit ir pasekmingai. 
Kaina aptiekose 35 ir 65 c., pač- 
tu 45 ir 75c. Josepli Triner 
Company, 1333-1343 So. Asli- 
land Avė., Chicago, III.

niu. Tokiems valkatoms to ir 
reikia.
- Tegul žmonių neapgaudinėja j 
ir nel^Tidžioja neprašyti po ge-1 
rų lietuvių stubas.

St. Zakauskas.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius.

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

81 Mereer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas,

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

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

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

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

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrą nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietą po No. 164 Ha- 
nover St., Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naują narią su 
savim atsivesti. ____

VALKATĄ”
t

Veiksmų Drama iš gyvenimo Vaizdelis
Sulos Lietuvos Vyčių 18-1 a. kuopa

IŠ SO. BOSTONO LIETUVOS 
VYČIŲ PADANGĖS.

Vasario 24 dieną, 8 vai. va
kare, Šv. Petro parapijos sve
tainėje įvyko Liet. Vyčių 17 
kuppos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo..arti 40 narių. Pir
mininkei p-lei Zosei Gurkliu- 
tei atidarius susirinkimą, tuo
jaus pašaukta įvairias vakarų, 
teatrų komisijas išduoti rapor
tus, kurie Vyčių kuopos veiki
mą parodė esant labai gyvu ir 
naudingu.

Skaityta laiškai narių karei
vių su pasveikinimais ir Liber- 
,ty Loan Komiteto užkvietimus 
pasidarbuoti Penktąjai Laisvės 
Paskolai. Tuo reikalu pada
ryta tinkami nutarimai.

Išvažiavusio kuopos kasie- 
riaus p. Jono Vilkišiaus vietos 
dar niekam nepavesta, bet nu
tarta palaukti iš jo žinių.

Išrinkta rengiamam Vyčių 
kuopos vakarui nedėlioję kovo 
2 d. Šv. Petro parapijos sve
tainėje vedėjai, tvarkytojai, 
prižiūrėtojai ir kitokie reika
lingi valdininkai.

Vakaras rengiamas “Vyčio” 
organo naudai. “Vyčiui” p. 
Antanas Kairis yra paaukojęs 
$10.00.

Kilus klausimui ar reikia 
dabar Amerikos lietuviams po
litiško seimo, vienbalsiai nu- 

^Jxalsuota kad ne.
Dar pasvarsčius kitus kuo

pos reikalus susirinkimas už- 
:a 10 vai. vakare.

- • z Narys.

Jžantas Antanas Pašekar- 
bostonietis, aplankė pane- 
j, vasario 24 dieną “Dar
ko ’ ’ Redakciją. Savo ka- 
ką tarnystę A. Pašekar- 

pildė Camp Travis, Tezas. 
sugrįžo visai iš kariuo- 
ir žada pastoti į Boston

NEDĖLIOS VAKARE,

Kovo-March 2 d., 1919.

Nedėlloci’a 
nuo 10 vai ryta 
Iki 4 vai. vakaro.

prietaisais, bu

Si
4

I i*
• ? I

PIRMO8 KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvaran tuojame.

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

PRIE DORCHESTER 8T.Z

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

ir-!! "s ~-r-1

Dr, J,H. Staknevičius

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTI
2-4 PO PICTU6-8 VAKAREf \

Sergantieji vyrai ir motery s!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino 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 išesaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas maųe. 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.

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

Market

DR. F. MATULAITIS
Ofiooadyno* Gvdo vi*okta» Hga*
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskirta Akinta*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį, ji 

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

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

BAŽNYTINĖJE SALEJE,
Windsor Street,- . Cambridge, Mass.

PRASIDĖS LYGIAI KAIP 7-NIOS VAKARE.

GERBIAMIEJI:—-
Cambridge’iaus ir apielinkių dailės mylėtojai pasinaudokite proga jr pamatykite 

“VALKATĄ,” kuris yra vienas iš gražiausių ir įspūdingiausių parašytų veikalų iš gyveni
me

Apart didelio teatro, bu s dainų, muzikos ir kitokių pa marginimų. Ateikite visi ku
rie mėgstate smagiai pasijuok ti ir linksmai laiką praleisti. T aip-gi atminkite, kad šis vaka
ras bus pirmas toks iškilmingas rr paskutinis prieš užgavėnes.

Reikia pažymėti, kad šis veikalas bus suloštas dabar pi Įname atidengime, todėl atei
kite ir tie kurie jau matėte pirmiaus.

ĮŽANGA pigi, nuo 25 centų ir brangiaus.

Bell Phone Dtckinson 3995 M

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

Lietuvi* Daktarai ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

F




