
iento pastatyti

A. Smetona.

Fabri

D. S. Kalendorių 1919 metams

Rusijos bolševikų jėgos yra
30 mylių nuo Revelio.

Francijos prez. Poincare ke
tina aplankyti Ameriką atei
nančią vasarą.

Karės lauke Suv. Valstijų 
kareivių tapo apjakinta apie 
100.

Vidaus reikalų ministeris 
V. Stašinskis.

Garsusis Vokietijos gen. 
Ludendorf apsigyveno pietinėj

Teisingumo ministeris
P. Leonas.

Vilnius, 1918 m. 
lapkričio 11 d. 
(“Tėvynės Sargas”)

Berlino valgyklų, hotelių ir 
alinių darbininkai susitaikė 
nedėlioj. Tapo nustatyta al
gos ir panaikinta kyšiai.

sunku jas apdirbti šie
napjūtės laike ir negalima tin
kamai sunaudoti.

Kaime yra pradedamoji mo
kykla, kuri nuo 1915 m. lig 
šiam rudeniui negyvavo. Dav 
bar vėl atidaro — mokytojatf- 
ja p. Šernas. Mokyklos bu
tas dar nepabaigtas taisyti ir 
dabar mokykla laikinai atsi
randa Dukumių kaime.

Javai užderėjo vidutiniškai.

LIETUVIAI SUSIRĖMĖ SU 
BOLŠEVIKAIS.

Iš Rusijos bevieliu telegra
fu pranešama, jog bolševikai 
varosi gilyn į Lietuvą. Jau 
paėmė daug sodžių. Lietuvių 
kariuomenė paėmė Podbrod- 
zie, apie 30 mylių į šiaurės ry- 
tds nuo Vilniaus. Apie Ste- 
panovą bolševikai paėmė 3.000 
nelaisvių ir daug grobio . ■

lė įstaiga, kuri vadinsis Suv. 'Netekdavom pieno savo kūdi 
Valstijų laivyno Marių Tarny
stės Biuras (Sea Service Bu- 
reau of the U. S. Shipping 
Moard).

Toji įstaiga turės savo ofi
sus prie svarbesniųjų Ameri
kos uostų ir samdys visus dar
bininkus, kokie tik reikalingi. 
Privatinių asmenų valdomi 
laivai galės naudotis Biuro pa
tarnavimu tomis pat sąlygomis 
kaip ir laivyno Bordo valdomi 
laivai.

Kapitonas Irving L. Evans 
iš Cleveland, Ohio, pirmiau 
buvęs kapitonu ir laivyno ad
vokatu šiandiena yra perkeltas 
iš Bordo rekrutavimo skyriaus 
į naujojo Biuro viršininkus. 
Tas biuras tapo sudarytas, su
jungiant to paties vardo įstai
gą rekrutavimo skyriuje su e- 
sančiomis Bordo veikimo įstai
gomis, kurios ligšioliai prista
tydavo vyrų ant Bordui pri
klausančių laivų.

Bordas netik suteiks darbo 
prityrusiem^ laivininkams, bet 
ir leis į marių darbą visus bai
gusius lavinimo kursus prie 
laivyno Bordo. Tarpe tų bus 
daug jaunų Amerikiečių, pir
miausiai gavusių prityrimą sa
vo darbe ant Bordo lavinimo 
laivų ir taip-pat bus prityrusių 
laivininkų ir inžinierių, kurie 
mokinos savo amato Bordo ne-

Švietimo ministerijos Valdy
tojas

J. Yčas.

Lozanos miesto valdyba ir 
kontonas Vaud, kur tas mies
tas randasi prašo7 Federalės 
'tarybos uždrausti laikyti 
tąrptautinį socijalistų kongre
są Lozanoj. Vaud kontono (ap
skričio) visi gyventojai nenorį, 
kad jų msiete suvažiuotų rau
donieji.

v S M A L I E Č I A I,
Biržų pav.

Vienas didžiųjų kaimų Pa
pilio valsčiuje. Ūkininkai že
mę dirba šniūrais ir ant trejų 
laukų, bet pievų turi net už 
keleto varstų. Su tokiomis pie
vomis labai nepatogu ūkinin
kams

SMULKESNĖS ŽINIOS.
Prez. Wilson atsišaukė’į S. 

V. kongresą paskirti $100.000.- 
000 sušelpti badaujančius dar
bininkus Europoje. Respubli
konai tam reikalui skirti tiek 
pinigų priešinasi. \

kiams. Stikdavome duonos, 
svetimus bešerddmi. Lietuvos 
Vyriausybė rūpinsis, kad nei 
vienas grūdas, nei vienas kiau
šinis be jos žinios nebūtų ima
mas iš krašto.

2. Ketverių metų karas su
ardė mūsų ūkius. Mūšiai, ė- 
ję Lfetuvos žemėje, pelenais 
pavertė mūsų trobesius. Karo 
nuostoliai turės būti Lietuvai 
atlyginti. Vyriausybė tuojau 
imsis daryti visų tų nuostolių 
sąrašus.

3. Lietuvos Vyriausybė rūpin
sis, kad tuoj būtų paleisti ir 
galėtų grįžti visi lauro belais
viai ir risi iš Letuvos ištrem
tieji dėl politikos nusidėjimų 
karo metu.

(Šičia keletos eilučių trūks
ta. “T. S-ge” jų nebuvo. 
“D-ko” Red.)

valdyti tik laikinai. Ji no
ri tik apsaugoti Lietuvą nuo 
Suiručių ir privesti šalį ligi vi
sų žmonių renkamo Steigiamo
jo Lietuvos Seimo. Valdžios 
tikslas greičiausiai sušaukti 
Steigiamąjį Seimą visuotiniu, 
lygiu, slaptu ir tiesiu balsa
vimu. Jisai galutinai nutars, 
kaip turi mūsų kraštas valdy
tis. Jisai nustatys santykius 
Lietuvos su kaimynais. Jisai 
įstatys ir nuolatinę Lietuvos 
Valdžią , „

5. Žemės valdyme ikišiol bu
vo Lietuvoje daug neteisybės.

LAIVŲ DARBININKAI.
Washingtos, D. C. — Suvie

nytų Valstijų laivyno Bordas 
praneša, kad pradedant su 
Naujais Metais, laivininkams 
ant visų pirklybos laivų, kurie 
Bordo globoje, samdys centra-

DOVANA PREZ. WILSONUI
Šventasis Tėvas garbingam 

prezidentui suteikė dovaną — 
mozaišką šv. Petro stovylą. 
Stovyla esanti verta $40.000.

Krutinėję plaka narsi lietuvio 
širdis, į milicijos eiles, tesi
moko ginklą vartoti, bet te- 
vartoja jį tik šventu reikalu 
mūsų tėvynei ginti.

Žinokite visi Lietuvos pilie
čiai, kad Valstybės Taryba 
remsis jūsų išrinktaisiais Pa
rapijų ir Apskričių Komitetais 
ir drauge su jumis ves Lietu
vą į laisvę, laimę ir gerovę. ,

Netrukus, dar šiais metais, 
tam tikru įstatymu Valstybės 
Taryba pasikvies jūsų išrink
tuosius atstovus į Vilnių bend- 
rąjai Valstybės Taryba Kon
ferencijai. Šitoji Konferencija 
turės papildyti Valstybės Ta
rybos sudėtį.

Būkite pasirengę, Valstybės 
Tarybai pašaukus, eiti ten, kur 
reikės, mūsų brangios tėvų že- 

Lietuvos gintų!

LIETUVOS PILIEČIAI!
Didysis karas, kurs per ket

verius metus žudė Lietuvą, 
baigiasi. Jam baigiantis turi 
nukristi pančiai, metų metus 
varžę Lietuvos kraštą Kovai 
dar ne galas, bet jau teka 
mums laisvės saulė.

Iki paskutinės valandos ne
buvo leidžiama Lietuvos Vals
tybės Tarybai su savo krašto 
žmonėnlis susisiekti ir šalį 
tvarkyti. Kiekvienas jos žing
snis buvo trukdomas. Ištisi, 
metai Valstybės Tarybai neva
lią buvo pasakyti liuoso žodžio 
savo žmonėms.

Dabar tos kliūtys pradeda 
nykti. Senosios vokiečių vy
resnybės nebėra, ir tiktai šian
dien galima imtis statyti lais
vos Lietuvos gyvenimą. Jau 
atėjo darbo valanda, ir Valsty
bės Taryba tikisi, kad jūs vi
si — Lietuvos vyrai ir moters 
— mokate ne tik dėl laisvės 
kovoti, bet ir iškovotąją lais
vę stipriai laikyti.

Nuo šios dienos mes patys 
jmsime Lietuvą valdyti.' Val- 

barf^DE^^Tygiai 
visais Lietuvos piliečiais, ne- 
skrdama nei kalbos, nei tiky- , 
bos, nei lyties. Dabar ji jau 
kuria savąją valdžią kuri su
darys valstybės įstaigas ir su
tvarkys krašto savivaldybę. 
Darbo tik pradžia; dar veik vi
sa valdžia vokiečių ranokse; 
daug dar laukia mus rūpes
nių.

Imdamies darbo pasisakome, 
kokie yra mūsų pirmieji rūpes
niai:

l. Per ketverius metus spau
dė mus didžiausi karo vargai.

mes
Valstybės Tarybos Preziden

tas

Greta didžiausių žemės plotų 
savininkų skurdo šimtai beže
mių ir mažažemių, norinčių ir 
sugebančių savą ne svetimą 
žemę dirbtu Laisvoj Lietu
voje taip būti neprivalo. Mū
sų Steigiamasis Seimas turės 
pasirūpinti, kad Lietuvoj žem
dirbiai kurie nori ir sugeba že
mę dirbti, gautų jos pakanka
mai. Jo bus darbas, kad nebe
reikėtų Lietuvos žmonėms iš 
savo krašto gabentis ir ieškoti 
duonos svetur. Lietuvos Vy
riausybė paruoš visa, kas bus 
reikalinga Steigiamajam Sei
mui žemės reformai pdaryti.

6. Lietuvos Vyriausybė rū
pinsis, kad miesto ir sodžiaus 
darbininkai turėtų darbo ir už
darbio ir kad jie būtų saugoja
mi nuo išnaudojimo.

Einant į darbą daug mums 
reikia patvaros ir stiprybės, 
nes turime daugelį priešų, ir 
mums tenka gintis vieniems, 
nelaukiant iš niekur talkinin
ką Yra žmonių, tykojančių 
užgrobti Lietuvos žemę, iš
plėšti Lietuvai jos širdį —- Vil
nių. jie ginklu ruošiasi mus 
užpulti. Yra žmonių, kurie 
dangstydamies gražiais demo
kratizmo vardais ir žodžiais, 
nori suardyti mūsų pačių tarpe 
vienybę.

Norėdama atsiremti prieš vi
sus mūsų priešus, Valstybės 
Taryba drauge su josios pas
kirtaisiais ministeriais prane
ša jums, kas reikia tuojau da
ryti.

Negaišindami nei dienos, 
kiekvienoje parapijoje susirin
kate visi vyresnieji, be kalbos 
ir tikybos skirtumo, ir išrinki
te Parapijos Komitetą iš pen
kių arba septynių žmonių. Iš- 
rinktasai Komitetas turi tuo
jau paimti į savo rankas tvar
kyti apylinkės gyvenimą Ta
sai Komitetas tuojau turi pa
sikviesti stiprius ištikimus vy
rus ir sudaryti iš jų miliciją 
Milicijos darbas yra saugoti 
ramius žmones nuo visokių 
grobikų ir užpuolikų ir palai
kyti viešąją tvarką

Komitetai tegu susižino su 
kaimyninių parapijų komite
tais ir bendrai teįstengia Aps- 
skričių (Kreizų) Komitetus. 
Šitieji teužmezga nuolatinius 
ryšius su Lietuvos Vyriausybe.

Valstybės Taryba drauge su 
savo ministeriais rūpinsis, kad 
niekas nekliudytų jūsų išrink* 
tiesiems Parapijų ir Apskričių 
Komitetams darbo dirbti. Ji
nai rūpinsis taip pat, kad jūsų 
sudarytajam milicijai būtų pri
statyta ginklų.

Rinkdami Komitetus ir stei
gdami miliciją klauskitės, kai 
bus reikalo, ir tarkitės su vie
nintele visos Lietuvos atstovy
be — Valstybės Taryba ir pa
dėtąja josios Vyriausybe. Ji 
siuntinės savo įgaliotinius, ku
rie aiškins ir patars, kaip tat 
geriau padaryti.

Vyriausias dabar darbas, di
džiausioji Lietuvos piliečių pa
reiga — palaikyti krašte vie
nybę, ramybę ir tvarką Tegu 

eina Lietuvos jaunimas, kurio

Valstybės Tarybos Vicepre
zidentai

Dr. J. šaulys. 
Kun. J. Staugaitis.

Ministerių Tarybos Pirmi
ninkas ir Užsienių reikalų mi- 
nisteria,, *• -m vr * ~~ i

Prof. A. Valdemarai

iš Lietuvos
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TĖMYKITE

P. Spirginis.

slaviškos 
kurie yra

ju Aukščiausiojo 
tiesų; nebūkime 
bet gyvenkime.

kare — Bridgeport, Ct.
Sausio 14, 1919, utarninko 

vakare — Hartford’e, Conn.
Saus. 16, 1919, ketvergo va

kare — Waterbury’je, Conn.
LDS. Conn. Apskr. Rašt.

WATERBURY, CONN.
Jau čia baigias dabar Lais

vės Savaitės. Jau veik kiek
vienas lietuvis yra šiek tiek 
aukavęs. Kolektoriai veik jau 
visi savo distriktus perėjo ir 
veik jau visi pagarsino kas 
kiek aukavo, o aš dar ne. Tai 
štai aš savo pagarsysiu. Ni
kodemas Želvis, geras tėvynai
nis ir kaipo lietuvis graborius 
klojo $50.00; 2-tras Juozas Bal- 
trušist biznierius, 875 Bank st. 
—51.00; Ona šaluševičiutė $10. 
Po 5.00 — Petras Borkertas, 
M. Vaitukevičiutė, M. M. Ci- 
bulskienė', Endrius Kačkus, 
Adomas Samuolis. M. P. Lau
kaitis. Pažadėjo po $5.00 — 
A. Maurutis, Jonas Barkaus
kas, J. Pauliukas. Tie pasi
žadėjusieji pirmiau aukavo J. 
Miglinas $5, Juozas Miglinas 
$5.00. Po $1.00: M. Pocetie- 
nė, BĮ. Kveslys, A. Mikolaitis, 
J. S. Lipinckas, O. Šiugždienė 
ir Juzė Bakunienė $2.00. La
bu $159.00. Ir 3 po $5 pasiža
dėjo. Tai mano 6-tam distrik- 
te bus labu $174.00.

' Kolekttflfas.HUDSON, MASS.
Gruodžio 15 d. čia kalbėjo 

p. A. F. Kneižis 'Tautos Fondo 
reikale. Buvo ir aukų rinki
mas. Viskas gerai nusisekė. Po 
prakalbos visa publika tris 
kartus sušuko valio už nepri- 
gulmingą Lietuvą. Paskui su
šukta valio aukavusiems po 
penkis dolerius. Sugieduota 
Lietuvos himnas. Tada prasi
dėjo aukų rinkimas. Surinkta 
$122. Pirmiau LDS. kuopos su
sirinkime ir per Moterų Sąjun
gos prakalbas buvo surinkta

Kviečia Valdyba.

LIETUVOJE KAREI 
PASIBAIGUS.

Mes Amerikos lietuviai ge
rai atsimename, kaip visų vei
dai nušvito, kaip visi pralink- 
smėjome, kuomet atėjo žinia a- 
pie mūšių pertraukimą. Euro
poje. Gerai pamename, kaip 
tuomet mes neišpasakytai su
judome veikti dėl Lietuvos. 
Tuomet nepasijutome, kaip 
prasimušė aukos šimtinėmis. 
Tai buvo toks dvasios pakili
mas, kokis retai teatsitinka. 
Bet kas dėjosi tuomet pačioje 
Lietuvoje! Visk o nežinome, bet 
atėjusieji tais laikais ten išė
jusieji laikraščiai parodo, kad 
ten sujudimas buvo neapsako
mas. Lietuvos piliečiai bu
vo pašaukti tvarkyti savo kra
štą, pradėti tiesti nepriklau
somos Lietuvos pamatus.

Svarbesniuosius raštus pers- 
pauzdiname, skaitykite, gro
žėkitės ir užsidegkite didesniu 
troškimu laisvės Lietuvai ir su 
padidintu uolumu darbuokitės 
dėl Lietuvos.

LDS. Conn. Apskričio kuopų 
suvažiavimas prasidės neda
lioj, sausio 12 d. 1 vai. po pie
tų bažnytinėj salėj. Mišparų 
laike pertrauka. Po Mišparų 
tuojaus 2-tra sesija ir trauksis 
kol užsibaigs. 7:30 vai. vakare 
bus didis ir žingeidus progra
mas. Waterbury’o vyčiai loš 
‘ ‘ Daina be galo ” ir “ šlamš
tai,” po vadovyste p. J. V. Ko
vo. Po lošimo bus prakalbos. 
Kalbės “Darbininko” admini
stratorius, p. A. F. Kneižis. 
Visi Ansoniečiai į vakarą kvie
čiami. Nes daugiaus tokios 
progos gal greitai neturėsite. 
Waterburiečiai rengiasi labai 
puikiai po vadovyste p. J. V. 
Kovo. Deda visas pastangas, 
kad užganėdinti Ansoniečius. 
P-as A. F. Kneižis taip-gi at
važiuos su puikia prakalba, iš 
kurio bus daug ką pasimokin
ti.

taip Į nepamirškite* pakalbinti savo 
nes r draugus prie LDS. Dabar 

resi-Į lengviausias laikas prirašyti.

I naujus narius, nes tikrai ži
nau, kad šiais tokiais svar
biais gyvenimo reikalais nei 

atąsl vienas nebus be gero laikraš- 
ciją, I čio; be pasaulinių žinių, o dar 
iždi- labiau be žinių apie Lietuvą.



I Linkima naujam kunigui ge- 
| riaušių pasekmių besidarbavi-

Draugijos Temykit!

$

glrdsti uėtifif ulėnije&
PATER SON, N. J.

Protestavo prieš lenkus ir 
bolševikus, nukapojo len

kiškas uodegas ir p&- 
riuntė Paderewskiui.

čionykščiai lietuviai pradė
jo Naujus Metus pavyzdingai. 
Pasklidus gandui,~jog Lietu
vai gręsia pavojus nuo lenką 
ir būk raudonoji gauja bolše
viką ateina plėšti mūsą ir taip 
nuvargistą gimtinę, tai suju
dome visi. Sušauktas tapo vi
suotinas susirinkimas, kur su
sirinko apie 300 žmonią ir 
vienbalsiai nutarta:

1) Protestuoti prieš lenku 
^valdžios kriminališką žygį, 2) 
^-šauktis alijantą pagelbos, y- 
Cpač S. Valst., kad neleistą 
| bolševikams draskyti mūsą že- 
Bmę; 3) prašyti pavelijimo S. 
^Valstiją leisti suorganizuoti 

lietuvišką armiją, kurią siąstų 
U į Lietuvą. Tuos (nutarimus 

pasiųsta p. Norui į Washing- 
toną. Po rezoliucijomis pasi
rašė pirm. J. Sprainaitis ir se
kretorė Pr. Venckaitė.

Lietuvią ūpas buvo įkaitęs, 
kuomet vietinis klebonas inešė 
sumanymą mesti šalin lenkiš
kas pavardžių uodegas. Vien
balsiai nutarta tuojaus opera
ciją padaryti. Pirmiausia vie
tinis klebonas kun. J. Petravi
čius sakė: “Mane nuo šios die
nos vadykit kun. J. Petraitis.” 
Pasipylė delną plojimas visoj 
svetainėj. Tuoj iš publikos 
kiti šitaip persikrikštijo: B. O. 
belevičius — Obolis, Alf. La
pinskas — Lapinis, Juozas Ka
minskas — Kaminas, Ant. 
Petkevičius — Petkus, R. Žal- 
nierauskas — Žalnierius, Adol. 
Stankevičius —Stankus, Juo- 

į zas Žilinskas —Žilius, Ignas 
Kulikauskas — Kūlikas, Pet
ronė Zdanevičiutė — Zdaniu- 
iė ir taip toliau visi apsikar- 
pė. Visi nukarpę uodegas sudė
jo į kibirą, užsakuotą ir užad- 

> rasuota Ignas Paderewskis, 
' Varšava, Lenkija, via Dancig 
y Nutarta kreiptis prie alijantą 
L ir neutralią valdžių, kad tą 
E ekspresą palydėtų kariškais 
t laivais ir paleista kuoveikiau- 

K. fiia Varšavon be muito.

Valio Demokratiška Lietu
viška Respublika. Užgiedota 
Lietuvos ir Amerikos himnai. 

Patersoniečiai biskį susivė
lino su kalėdinėmis dovano
mis, bet sako priežodis “ge- 
riaus vėliaus, negu niekad.

i Kadangi buvo daug svarbią 
reikalų, tai T. F. atidėjo Lais
vės Savaitę ant antros nedė
lios sausio mėnesio. Kaip ži- 

| nom Patersono lietuviai kata
likai nebuvo niekad paskuti- 

| niai tėvynės reikale ir dabar 
jnebus. Vistiek sudės kelis sy- 
kius daugiau, negu beparty- 
viškas Elizabeth, N. J.

Tėvynainis.

GRANBY, CONN.
29 d. gruodžio čia įvyko 

įkalbos ir koncertas, kurį 
surengė Tautos Fondo 135 sk. 
Tariame širdingai ačiū šv. Ce
cilijos chorui už jo pasidarba
vimą. Kalbėtojas buvo Hart- 

| fordo gerb. klebonas kun. J.
J. Ambotas.

Štai aukavusių vardai: 
Įgn. Valkauskas ______$11.00
J. R. Jutsnukiai ................ 11..00

Po $5.00 j J. Leonavičius, F. 
Kupriukas, A. Daunča, B. 
Camkunas, O. Šleiviemė, F. 

„ .Makarevičius, P. Ivanauskie- 
A. Škiperis, Kaz. Rač- 

nskas, P. Calkonis.

Po $1.00: K. Valkauskiutė, 
| A. Labutienė, J. Deltuva, J. 

lauskienė, J. Urbanavi
čius, M. Klebienė, M. Blažis, 

-p J. Ališauskas, A. Ališauskas, 
P. Cekirdo.

kių surinkta $20.44. 
surinkta: $102.44; nuo

1S 1

surinkęs $170.44.

POQUO1
Tautos Fondo 61skyrius su- 

kolėktavo $154.00. Skyrius sil
pnai gyvuoja, bet rūpesniu 
Ignaco Juškevičiaus įvyko ko- 
lekta. Kad būtą daugiau smar
kesnių veikėją, tai žinoma bū
tų daugiau gaunama. Kai iš 
Hartfordo buvo atvykę veikė
jų sutverti vyčių , kuopą, taiį 
išsykio prisirašė bene 25. Per 
du metu kuopa sudžiūvo, kaip 
tabako lapas. Vėl apie du me
tu atgal Dr. Bielskis sutvėrė 
Tautos Fosdo skyrių ir prisi
rašė' 20 narių. Dabar bėra 7. 
Mat reikia mums pašalinės pa
gelbos. Kas jos suteiks!

M. B. J.

Visųpirma mažos mergaitės 
sulošė “Eglė.” Po kalbė
jo A. P. Domeika. Tuojau po 
jo kalbėjo p-lė M. Dailydaitė 
iš Lewiston, Me. Ji ragino tė
vus auklėti savo kūdikius ka
talikiškoje dvasioje ir neleisti 
ištautėti. Ant galo ragino 
prisidėti prie T. F. kiekvie
nam. Po jos kalbėjo S. Bug- 
navičius iš Leviston, Me. Ra
gino jaunimą spiestis į kuopas 
ir darbuotis savo ir tautos la
bui ir ragino sutverti Vyčių 
kuopą. Deklemavo “Kapai” 
p-lė B. Ivaškaitė iš Lewiston, 
Me. Jos deklamacija buvo 
labai žingeidi. Kadangi įžan
ga buvo visiems dykai, tai va
karo vedėjas p. Z. Sabaliaus
kas paprašė publikos sumesti 
lėšų padengimui. Suaukavo 
$19.30.

Pasibaigus programai mažos 
mergaitės sudainavo Lietuvos 
himną-sn iškelta tautiška vė
liava. Pasibaigus viskam, pir
mininkas paaiškino, kurie no
ri aukoti į Tautos Fondą, lai 
ateina. Aukavo sekančios y- 
patos:

Po $10.00: J. Jejnčius, 
Venckus, A. Paulauskas.

Po $5.00 į K. Budris.
- Po $1.00: M. Dubinskienė (ir 

pažadėjo mokėti mėnesinės po 
50c.), J. Jenčius, K. Budris, 
V. Rugienius, A. Maliauskas, 
F. Kaladžiukis, A. Vaišvilienė.

Po 25c.: M. Dubinckienė, A. 
Pranckaitis, J. Rugienius, P. 
Kemeraitis, J. Sabai iauskis, B. 
Kaladžiuckis.

T. F. Skyr. Pirmininkas 
Z. Sabaliauskas,

69 Congress Str,. 
Rumford, Me.
P. S. Prie Moterų Sąjungos 

prisirašė 8-jos naujos narės, 
pasidarbavus p-lėms M. Daily- 
daitei ir B. Ivaškaitei.

MONTELLO, MASS.
Parapijos jubiliejus.

Niekam rods neateitų gal
von mintis, kad garai šv. Ro
ko parapija gyvuoja čionai jau 
20 metų. Bet taip yra, ir se
ni parapionįs, kurie turi isto
riškas galvas, labai gerai tą at
simena. - Ir kad priminus a- 
pie tai platesnei visuomesei, 
jie surengė gražų apvaikščio- 
jimą. Jau rudenyj buvo ma
nę tą apvaikščioti, bet nema
loni influenza visus plianus su
gadino. Ir taip dėl visokių 
priežasčių atidėliota, kol nepri
eita prie Naujų Metų. Na, 
dabar jau be juoko reikia su
rengti apvaikščiojimą, nes be
matant ateis 21 metai, o tas su- 
gadytų visą įspūdį, — taip gal
vojo Montelliečiai, ir kad su
rengė, tai surengė — visai 
gražų vakarėlį. Pasitaikė dar 
ir svečias, gerb. kun. P. A. 
Vermauskis iš Lavrenee ir pa
sakė labai indomią ir karštą 
prakalbą, kurioje atsiminė pui
kius įspūdžius, kuriais gėrė
josi rietos Lietuviai 20 metą 
atgal, kuomet dar mažam bū
rely būdami, susiorganizavo 
ir pastatė sau bažnytėlę. Davė 
taip-pat gerb. kalbėtojas Mon- 
telliečiams gražių pamokini
mų, kad reikia ne vien tik me
džiagos bažnyčią pas savę tu
rėti, bet ir dvasios bažnyčią 
savo širdyj užlaikyti. Vietos 
klebonas kun. K. Urbanavičius 
trumpai išdėstė šv. Roko para
pijos istoriją, išgyrė parapio- 
nus už jų pasišventimą, kuo
met 1913-14 metais reikėjo sun
kiai kovoti už parapijos būvį. 
Paskui palinkėjo visiems link
smų Naują Metų, mat, per pa
čius Naujus Metus apvaikščio
jimas ir įvyko, — ir galutinai 
visus paragino prie ištvermės 
parapijos palaikyme.

Ypač gerai pavyko muzikalė 
vakaro dalis. Jaunutis vargo
nininkas, p. Rapolas Juška, — 
jis eina vos 14-tus metus, — 
labai gražiai išlavino Šv. Roko 
parapijos chorą, kurs čia jau 
ir sudainavo puikių tautiškų 
dainų. Iš duetų atsižymėjo 
p-lės M. Raipaitė ir Z. Monce- 
vyčiutė ir vyrų duetas p. Pet
ras .Juškaitis ir Vaclavas Ba- 
kanauskas. Reik pripažinti, 
kad Juškaičio drūtbalsis skam
bėjo it kokio milžino šauks
mas, raginantis Lietuvius prie 
tėvynės atgaivinimo. Taip-pat 
žavėjančios solistės, p-lės M. 
Raipaitė ir P. Abračinskaitė 
labai daug prisidėjo prie pa
gražinimo vakaro. Vaikučių 
būrys sudarė Kalėdų Aglaitę, 
o keturi artistai-mėgėjai ga
biai sulošė teatrėlį “Knarkia 
paliepus.” Ne pro šalį bus 
paminėti ją vardus, nes to pil
nai užsipelnė: K. Čirbulėnas, 
V. Kakanauskas, J. Česnule
vičius ir O. Samsoniutė. Maža 
mergaitė Em. Kašėtaitė pasa
kė labai gražias eiles, kurias 
publika priėmė gausiu delnų 
plojimu. Žmonią buvo apie 
400 ir visi buvo pilnai užganė
dinti.

Gaila, kad 20 metų sukaktu-, zaus dr-ja laikė susirinkimą, 
vės taip retai atsikartoja, o bū
tą pageidaujama daugiau to
kių vakarų turėti. Bet jų 
turbūt nepristigs, nes štai šv. 
Kazimiero dr-ja rengia indomų 
vakarą 16 d. sausio, o parapi
jos choras 18 d. sausio paga
mins kitą pramogą, kur dar 
bus ir šokių. Žodžiu, Monte- 
liečiai atgijo.

Nemuno Sargas.

HOMESTEAD, PA.
Tautos Fondo 23 skyriaus 

veikimas.
Gruodžio 22 vakare Tautos 

Fondo 23 skyrius buvo suren
gęs prakalbas. Kalbėjo gerb. 
kun. J. Strimas, antras karei
vis J. E. Karosas. Pirmiau
sia gerb. vietinis klebonas 
kun. S. J. Čepanonis paaiškino 
prakalbų tikslą. Kalbėtojai, 
kaip pirmasis, taip antrasis 
kalbėjo įspūdingai, rimtai ir 
sujudinančiai. P. J. Karosas 
po savo prakalbai pradėjo 
kviest prie stalo ir aukaut. Pir
mutinė auka pasirodė trisde- 
šimtinė, antra penkdešimtinė, 
ilgainiui pradėjo kloti šimtines 
ir aukščiaus. Iš viso surinkta 
$1.400.

Turiu pažvmėt, kad 
vime L. Vyčiai užėmė 
vietą.

Antrą dieną Kalėdų,
džio 26 d. Tautos Fondo sky
rius buvo surengęs vakarą. Va
karas pavyko puikiaus, negu 
kad buvo tikėtasi. Pelno liko 
$359.75.

auka- 
pirmą

gruo-

J. Grebliunas.

SPRINGFIELD, MASS.
Šios kolonijos lietuviai su

judo aukas dėti dėl Lietuvos. 
Buvo atvykęs iš Westfield p. 
Jarušas ir laikė prakalbą. Au
ką surinkta $63. Po to merge
lė Biruta Jaros ai t ė padeklema- 
vo tokią eilių, kokią čia nie
kas nebuvo girdėjęs. Auką rin
kimas tęsiamas toliau.

Užnemunietis.

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio 29 d. buvo pra

kalbos. Žmonių prisirinko a- 
pie 300. Įžanginę kalbą karš
tai pasakė vietos, gerb. kun. 
Kasakaitis. Svarbiausiu kal
bėtoju buvo p. L. Šimutis, 
“Garso” redaktorius. Jo kal
ba visus sujudino.

Apskritai p. Šimutis katali
kiškai Lietuvai yra tikras žie
delis. Pinigų surinkta $2.000 
su kaupu. Su pirmiau surink
tais $4000 su kaupu, čion ban
doma išgaut pinigų $25.000. 
Yra tikra viltis gauti, jei tik 
paskirtos vpatos nuoširdžiai 
darbuosis.

WATERBURY, CONN.

"Gruodžio 8 d. Šve. Vardo Je-

v.

CHICAGO, ILL.
Primicijos.

Gruodžio 21 d. šv. Bedo Ko
legijoj vyskups E. M. Dunne 
įšventino lietuvį D. S. Brigma- 
ną į kunigus.

Primicijas laikė Chicagoj šv. 
Mikolo bažnyčioje Kalėdą die
noje. Per mišias tėvaa-mari-

Kilo klausimas apie Lietuvos 
Kalėdinę dovaną.- Visi nariai 
išreiškė pritarimą.

Nariai aukojo šitaip:
J. Bakutis ........................ $25.00
S. Kulikauskas .................10.00
L. Budvitis"^....................10.00
J. Inkratas............................ 5.00
J. Norkus ..............................5.00
M; Skystimas.......................5.00
P. J_. Tutoraitis ........ 1.00 
J. Kintas .................... 1.00.
Smulkią auką  ..............35
Iš Dr-jos ižde.................100.00

Viso ....................$162.35
Pinigai yra priduoti vieti

niam Tautos Fondo skyriui 
per L. Šimučio prakalbas 11 d. 
gruodžio.

P. J. Tutoraitis, fin. rašt.

„ pasiųsta į centrą $68. j°nas Kulikauskas pasakė 
os Fondo -T35 skyrius vi- Pataikintą pamokslą.I — ■ — M. — —- ■ B .. — ■ ■ ■ ■ - —- —

riaušių pasekmių
J. Leonavičius, Rašt. j me tarpe lietuvių.

Box 88, Tariffville, Ct. Jaunutis.

RUMFORD, ME.
Teatras ir prakalbos.

Gruodžio 29 d. T. F. 140 sky
rius parengė teatrą ir prakal- 
bas-ant naudos Tautos Fondo.

nai c
Nedėliojo 22 d. gruodžio I Tolesni“ 

1918 m. Tautos Fondo 79 aky- ®^ubaa ir 
riaus įvyko prakalbos rintei 
mui auką. Kalbėtojais buvo 
pakviesti iš Chicagos advoka
tas p. V. Rutkauskas ir 
“Vyčio” redaktorius p. Zujus. 
Nors abu kalbėtoju vaizdžiai 
nupiešė Lietuvos reikalus, kaip 
reikalingos yra aukos kovai už 
jos laisvę, bet mūsų socializ
mu suklaidintų brolių širdžių 
neįstengė sujudinti; iš suvirš 
poros šimtų publikos, su auko
mis pasirodė vos 42 asmens. 
Yra šie:

D. Jackevičius................$50.00
Juoz. Lazdauskas ............. 25.00
Petras Atkočiūnas............25.00
Step. Jurgaitis.................. 25.00
Anupr. Seža............. ........... 20.00
VI. Milčius................. ^... .20.00
Juoz. Turčinskas .. ... .11.00

Po $10.00: Juoz. Kesminas, 
Jok. Simanavičius, Alb. Vai- 
nutis, Ant. A. Gudžiūnas, Ad. 
Simonavičius, Tad. Ramanau
skas, M. Liaudanskas, Kaz. 
Šapalas, Ant. Gabis, Ad. 
Tvrbutas, Bern. Vaičkus, Tam. 
Zizminskas, Bern. Televičius.

Po $5.00: Katr. Televičienė, 
Juoz. Kreišmontas, Juoz. Ste
ponas, Juoz. Ugenskas, Tam. 
Putina, Ona Sakalienė, Ag. 
Zizminskaitė, Ant. Valčiukas, 
onas Zaleckis,

Po $2.00: P. Juška, J. Der- 
kintis.

Po $1.00: Barb. Roževičienė, 
P. Ruigis, A. Gudzevičius, J. 
Tauškela, J. Samalionis, 
Kežas, St. Urbonas, P. 
tautas, J. Žutautas, Ona 
malionis, A. Gudžiūnas.

Smulkių aukų $3.05.
Viso $369.05. 
Tuom tarpu žadame < 

giau veikti.-
J. Lazdauskas, 

Skyr. Raštininkas.

J. 
Žu- 
Sa-

dau-

rp^ ėjo per 
biznierius, nekurie 

prasti darbininkai dar su šei
mynomis dėjo gausias aukas. 
Bet biznieriai tik po $10.00 te- 
dėjo. Nekurie atsisakė, išsky
rus A. Mazalą, kuris aukavo 
$50.00. Tai-gi dabar nors jau 
Laisvės Savaitė pasibaigė, bet 
Hartfordiečius dar žada aplan
kyti tautos reikalais, dar Hart
forde nebuvęs p. J. Karosas.

A. J. P., T. F. 33 sk. rašt.

zįl Užlaikyk ugnį 
degančią.

SO. MANCHESTER, CT.
Sausio 12 laikys Tautos Fon

do skyrius savo susirinkimą. 
Visi kviečiami ateiti po num. 
34 Spruce st., So. Manchester, 
Ct.

Rašt.

WORCESTER, MASS.
"w‘ • • -A*- -

AVorcester’io Lietuvių Su
vienytos Katalikiškos Dr-jos 
rengia koncertą 12 d. sausio, 7 
vai. vakare Rialto Theatre. 
Dainuos bažnytinis choras, 
grieš lietuvių orkestrą ir kal
bės garsūs kalbėtojai. Pelnas 
skiriamas Lietuvai. Tai-gi at- 
silankykit koskaitlingiausia, o 
būsit užganėdinti.

J. Vieraitis.

WATERBŪRY, CONN.
Sau jale juokų.

. Kada T. F. išrinko atstovus, 
kurie atlankytų visas dr-jas ir 
ragintą ir aiškintą, kad au
kotų į T. F., tai veik visos ka
talikiškos dr-jos ir prisidėjo. 
Taip-gi buvo pakviestas ir Ne- 
prigulmingas Politiškas Kliu- 
bas. Kliubo nariai paskyrė 
$10.00 ir pavedė pinigus T. 
Fondui ir paskyrė žmogų pini
gus perduoti T. F. Tasai žmo
gelis nunešė tą auką pas p. J. 
Žemantauską į liberalą fondą. 
P. Žemantauskas pamatęs, kad 
čekis rašytas yra T. Fondui, o 
ne kam kitam, tuojaus liepė 
čekį pertaisyti. Tas žmogelis, 
nesuprasdamas kame dalykas 
ir pertaisė čekį. Vėliaus, ka
da T. F. veikėjai sužinojo, kad 
su Kliubo pinigais taip atsiti
ko, Žemantauską patikę ant 
gatvės paklausė: “Jonai, ko
dėl taip padarei!” Žemantau- 
skas aiškinosi, būk nepatėmi- 
jęs. Pas jį visokias aukas vi
si nešą, jis negalėjo patėmyti. 
Bet pinigai jau yra nusiųsti į 
Neprigulmybės Fondą. Tai p. 
Žemantausko pasiteisinimas. 
Tai-gi aš paklausiu p. Žeman
tausko, jei tamsta sakai nepa- 
tėmijai, tai kam liepei čekį 
permainyti Neprigulmybės 
vardu! ‘ ‘ Tėvynės* ’ paskuti
niame numeryje skundžiasi, 
kad katalikai jam visur užbė
ga kelius. Tai čia mūsų li
beralai turbūt gerai prisižiūrė
jo į žydą: Žydas pats muša, 
pats rėkia. Tai ir mūsų libe
ralai šunybes daro ir sako, kad 
kiti jiems daro šposus.

Suuodžiantis.

HARRISON IR KEARNEY, 
N. J.

Pavyzdinga varduvių diena 
Birutietės p-lės A. Harmon, 
buvo 28 d. gruodž. Atsilankė 
visi nariai Birutės Choro pa
gerbti savo ištikimą narę. In- 
teikė gražų gyvą gėlių bukie
tą ir žiedą. Visi linkėjo ilgą 
ir laimingą metą. Taip-gi pui
kiai buvo visi priimti ir gra
žiai žaidė. Nors p-lė A. Har
mon išauklėta lenkiškoj dva
sioj sykiu ir amerikoniškoj, 
bet suprato savo kilmę užau
gus į metus, jog ji paeina iš lie
tuvią ir nenori dabytis kitą 
plunksnomis ir sugrįžo į lie
tuvių būrelį. Labiaus myli 
lietuvius ir kalbą pr^ėvią, ne
gu kaikurios tikros lietuvės, 
dėlto ir verta pagerbimo. To
liau besilinksmindami neuž
miršo ir Lietuvos. įnešė mūs 
gerb. ehorvedis V. Sereika, 
kad kiek kas gali paaukuotą.

Visi pritarė tam ir surinko 
$18.50.

Šios ypatos aukavo jo $1.00: 
J. Slaponaučius, V. J. Piete- 
ris, vV. šimeliunas, E. Černe- 
liutė, J. Gvazdaitis, F. Stasi- 
ilonis, A. Volekas, E. K. Dam- 
brovsky, K. Jerka, A. Dauno
ras,' A. Gerulis, V. Sereika, 
M. Bubeniutė, T. Burneika, 
P. Kazeliutė, A. Krasovsky. A. 
Hamon 50c.

Iš iždo $5.00/ Nekurie biru- 
tiečiai yra aukavę pirma jau 
po $50 ir mažiau. Visus sudė
jus, ajie keturis šimtus būtą.

K J. N—šis.

NEPAPRASTAS OBUOLIŲ 
IR KITOKIŲ VAISIŲ 

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

Liet. Darb. Są-gos 14 kuopa 
Įvyks

S U B A T O J E,

SAUSIO 11-tą dieną 1919 m.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 
180-2 New York Avenue, 

Newark, N. J.
To vakaro pelnas skiriamas 

vien dėl šgavimo

LIETUVAI LAISVES.

Broliai ir Sesutės:—
Seni, jauni visi atsilankyki-, 

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

Tikietas 30c.
(War Tas nereiks mokėti)

Kad užlaikius ugnį pečiuje 
jūs turite iškratyti visuomet 
pelenus. Ir kad užlaikius svar-» 
blausias dalis organizmo, e- 
pergiją ir gyvybę kūne, jūs 
turite užlaikyti svarbiausias 
organizmo dalis švariai nuo vi
sokių atmatų ir prašalinti ku
rios kenkia ten ir kurios virs
ta į nuodus ir užnuodija visą 
jūsų kūną ir maistą.

Paimk kiekvieną naktį pirm _ 
gulsiant 2-3 saldaines

PARTOLA
kurios atnaujins kraują ir pil
vą ir jūs jausitės nauju ir sti
priu ir neturėsite ženklo dis
pepsijos, skilvio nemalimą, 
užkietėjimą, galvos skausmo, 
pilvo skausmo ir tam panašių.

Jūsų sveikata nei kuomet 
nesumažės.

Partola gavo auksinius Dip
lomus 6 Pasaulinėse Parodose 
Europoje, ir žinoma visur kai
po “Gydytojas saldainių pa- 
vydale. ’ ’

Bakselis Partolos kainuoja 
vienas doleris; 6 bakseliai pa
siunčiami tik už $5.00.

Visi laiškai ir pinigai turi 
būti siunčiami į:

Apteka Partosa, 160 — 2-nd. 
Avė., Dept. L. 3. New York, 
N. Y.

(4)

Visi į Koncertą.
Visi vietos ir apielinkės lie

tuviai pasiryžkite ateiti į baž
nytinio choro koncertą atei
nančią nedėlią pobažnytinėj 
salėj.

Choras iš visą išgalių per il
gą laiką rengėsi prie šio kon
certo.

Atėjusieji turės kosmagiau- 
sią laiką.

Retai tepasitaiko tokią kon
certą, kaip kad bus ateinančią 
nedėlią. Todėl kiekvienas te- 
atsilanko.

t /D

HARTFORD, CONN.
Atbalsiai Laisvės Savaitės.
Pirmiausia buvo surengtos 

prakalbos. Kalbėjo p. L. Ši
mutis, kur surinkta $2.026.00. 
Po tam sekė T. F. fėrai, kurie 
davė gryno pelno $600.00. Ne
būtume tiek surinkę jeigu vis
kas būt reikėję supirkti. Bet 
reikia tarti ačiū geros valios 
lietuviams, kurie įvairią daik
tą suankavo. Ir taip-gi? dar
bininkams, kurie taip pasi
šventę dirbo. Pasidarbavo p- 
lė Eleonora Mašiotukė, A. Ma
šiotą, A. Kučas, V. Elijošienė, 
T. Blažienė, J. Varkala.

Užsipelno pagyrimo p-lės 
Marijona Labeskiutė ir Jadvy
ga Kamantauskiutė, kurios 
Lietuvos nematė, bet pagirti-

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; |- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaądoa, guzikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailčs 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvią Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją.

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

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str
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Kad būt

ęjko^ socijalistai nuo Amerikoj 
valdžios, nuo darbininkų ir

•s.

Ker.

s

Ker.

Ker.

P. MULEVIČIUS

A

ga vis dar smarkiai siaučia. 
Per 24 vaL apsirgo naujų 213.

Seredoje, iš priežasties lai
dojimo ex-prezidento Roose- 
velt’o Bostone visi Suvienytų 
Valstijų teismai bus uždaryti.

Utaminke palaidotas iš Šv. 
Augustino parapijos biznierius 
a. a. David Walter Creed.

P-lė Alena Narinkevičiutė, 
pasižymėjusi savo skamban

čiu gražiu balsu dainininkė. Ji 
dainuos ir šiame koncerte.

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

“Darbininko” No. s481 ats
kaitoje aukavusių į Tautos 
Fondų įvyko klaida. Vietoje 
J. L. Petrauskas $5.00; turėjo 
būti, J. L. Petrauskas $50.00.

Lithuanian ItČAiiiANCEofi
TURTAS VIRŠ $125,000.00

Britvos
$4.00 ir $5.00.

Lietuvių Darbininkų Kalen
dorius 1919 m. jau gatavas ir 
galima gauti “Darbininko” 
knygyne. Kaina 25c.

X

Paieškau Marcelės Aleknaitės, Juozo 
Petrausko Ir Juozo Nekeli AS paei
nu iš Kauno gub., Telšią pav., Sedos 
vaisė. Malonėkite patys ar kas kitas 
pranešti šiuo adresu:

LEONAS TURKUS,
314 Muer Avė., Harrison, N, J. 
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CASH UŽ LAISVES 
BOND’SUS.

Mokėsime cash už Laisvės bond’sua 
sulig turgaus kainą. Siųsk registruo
tame laiške arba ateik ypatiškal nuo 
7 iki 9 vai. vakare.

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

Tai. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I

Galima insikalbtti ir I
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai. >
Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. ;

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir tari savo didelį paveikslų? 

Jeigu >e, tai
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
ne kuinet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amate gali atsišaukti: 

J. J. DRIZA,
500 8.2nd8t., Priladelphia, Pa.

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

RUSAS DAKTARAS 
DR. N. A. GLEB0W.

SpecioUstoe poslaptinpą lipą, 
ėmiau medicinos mokslą Berlino, 

428 Centre Street, 
Jamaica Plain, Mass.

OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 
ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
S84 Main St., 

Cambridge, Mass.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Denufuga sulaiką plauku slinki

mą. prašalina pleiskanas; niežėjimą 
odos galvos, angina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maista.

Dermafuga padarys kad Jusū Plan
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos išnyks snt visados ir plaukai 
neslinka dauginus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiūkite 10 e. stampomis peniau 
tūno lėšų, gausi išbandymui dežiute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALT1ES CO.
BOS 37. PHILADELPHIA. PA.

284 Lafayette St., Kamp. 
Ofiao valandos: Jeffenon i
»-11 RYTI NEWARK.N.J.
a-4 ro mrvu Telefonai 9!
S-S vakari Markrt

458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

PIRMO- KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami irpripi 
domi visai be skausmo, i 
geriausiais prietaisais, 1 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojam

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

PRIE DOBCHE8TEB 8TJ

Valando*
nuo 9 vaL ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vaL vakare. iki 4 vaL vakata.

“INFLUENZA” NESI
LIAUTA.

Kaip pranešama Sveikatos 
Departamento, kad naujoji K-

Paieškau Adomo Baruso Kauno 
gub., šiaullą pav., Akmenės par. Ke- 
tarius metus valdė viešbutį Akmenės 
mieste ir paskui atvažiavo į Amerikų 
ir girdėjau, kad gyvena Bostone. Kas 
apie jį žinote arba jis pats malonėki
te atsišaukti šiuo adrsu: 

KAZIMIERAS ŠIMKUS, ' 
3 Franklia Avė., Harrison, N. J. 
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TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
Ofiso jdyao« Šydo visokias Bsm
1-8P.M.7-8P.M. Priskirta Akintas.

419 Beylstoi St, Bestos, Mus.

POMIRTINĖS’.
$150.00, $256.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Vietines žinios.

ŠV. PETRO BAŽNYTINIO 
CHORO KONCERTAS.

So. Bostonieičai ir apielin- 
kių lieiuviai su nekantrumu 
laukia nedėlios, sausio 12 d. 
7:30 vai. vakare, kad išgir
dus gražių tautiškų dainelių 
dainuojant gerai išlavintais 
balsais šv. Petro bažnytinio 
choro ir žymių solisčių ir solis-

* tų. -

Visi žino, kad neapsiriks.
Jog niekas negali užginčyti, 

kad šv. Petro Bažnytinio Cho
ro koncertai visuomet išėjo 
“first class.” Vedėjas choro 
p. M. Karbauskas deda visas 
pastangas, kad ir šis koncertas 
išeiti} geriausia.

P-nas Mamertas Karbauskas
Šv. Petro Bažnytinio Choro 

vedėjas. Šį metų sukanka 15 
metų kaip jau tarnauja šv. 
Petro lietuvių parapijoje, So. 
Bostone.

Kiek man teko sužinoti iš 
rengėjų, tai bus pastatyta 
naujausios dainos daugiausia 
St. Šimkaus, kuriose pilna lie
tuviškos dvasios.

Apart choro dainuos žy
miausios Naujosios Anglijos 
solistės ir solistai. Iš vieti
nių bus šie: p-lės Al. Narinke- 
vičiutė — soprano ir St. Motie
jūnaitė — soprano, p. Jokūbas 
Varaitis — tenoras, Al. Kali
nauskaitė ir L. Maleikiutė, p. 
K. Vasiliauskas — bass.

Kadangi šv. Petro Bažnyti
nis Choras per praeitus metus 
žymiai padidėjo, tai ir šio kon
certo pasisekimas bus kur kas 
geresnis.

Jau dabar nieko daugiaus 
netrūksta, tik, kad visi tu
rėtų nusipirkę iš anksto tikie- 
tus ir nedėlioję 7:30 vai. vaka
re būti šv. Petro Bažnytinėje 
Salėje ant Fifth gatvės. Ti- 
kietus nusipirkti galite pas 
choro narius ir “Darbininko” 
Administracijoj.

/
Panedėlyje, sauMo 6 d. baž

nytinėje salėje buvo susirinki
mas A.’L. R. K. Federacijos 
Komiteto. Apkalbėta daug 
svarbių dalykų, o ypač tai ren
gimas kito ioass-mitingo iš
nešimui rezoliucijos prieš lea. 
kus ir bolševikus. Tam dar
bui išrinkta komisija.

Ker.

NAUJŲ METŲ LAUK
TUVES.

L. Vyčių 17 kp. kasmet ren
gia Naujų Metų lauktuves 
tąip ir šių metų laukė. Šių 
metų lauktuvės buvo skirtin
gos nuo praėjusių, turbūt dėl
to, kad šie metai sugrąžins 
mūsų tėvynei laisvę arba ver
giją

Laukįant Naujų Metų išpil
dyta gana įvairi programa su
sidedanti iš lošimų, eilių, dri- 
lių, dialogų ir krutančių pa
veikslų. ,

Pirmiausia pastatytas vei
kalas “Nespręsk Neištyręs.”

Atliko šios ypatos: Bailutis
— p. Ant. Bendoraitis, Bailu- 
tienė — p-lė Z. Gurkliutė; Vai
kai — p-lė A Grabijoliutė ir 
A. Zenevičiutė ir Daugėla — p. 
P. Miliauskas. Visi savo už
duotis išpildė gerai.

Puikiai paskambino pianu 
p-lė Al. Kiburiutė.

Drilių atliko mažos mergai
tės p-lės A. Kohanskiutė, D. 
Kiburiutė ir K. Švagždžiutė; 
skambino joms p-lė A. Kibu
riutė.

Dialogą “Naujosios Mados
— Senų Metų” atliko p-lės Al. 
Narinkevičiutė ir P. Geciutė.

Dialogą “Seni ir Nauji Me
tai” atliko p-lės M. Beržins- 
kaitė ir O. Dobosiutė.

Vakaro vedėju buvo p. A. F. 
Kneižis.

Pasibaigus programui buvo 
įvairių žaislų iki Naujų Metų. 
Varpams užskambinus 12 vai., 
visi vienu balsu užtraukė 
Tautos Himną “Lietuva tėvy
nė mūsų” ir paskui prasidėjo 
vienų kitiems linkėjimai su 
Naujais Metais. Pradedant 
Naujus Metus moksleivis p. 
Pr. Strakauskas parodė kru
tančių paveikslų ir taip visi 
susirinkusieji išsiskirstė apie 1 
vai. nakties. K

KĄ PASĖJOTĖ, TĄ IR 
PJAUJATE.

Amerikos lietuvių socijalis
tai pradėjo siuntinėti blankas 
aukų rinkimui į Lietuvių Soci
jalistų Sąjungos apsigynimo 
Fondų. Tų blanką ir atsišau
kimą gavau andai ir ašen. At
sišaukia, kadi reikią gelbėti 
Stilsoną ir Šukį, kurie tapo 
nuteisti už prieškarinę agitaci
ją. Atsišaukime labai prašo
ma aukų gelbėti tuos “darbi
ninkų prietelus” ir “kanki
nius.” Bet tik didžiausi ne
susipratėliai ir tamsūnai gali 
nesuprasti, ko užsipelnė Ame-

■ V IujrPTRMn
130 Bo*en SL, So.

PROT. RAST. — Juompm Vinkevlčlu
147 W. 6-th St, So. Barton, Mam 

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

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas
244 D Str., So. Boeton. Mase. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boeton, Mase. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bo» 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrą nedėldien, 
kiekvieno mAnesio 2 vai. po pietą 
164 Hanover St., Boston, Masa. 
Malončkite visi ateiti ir daugias 
naują narių su savim atsivesti

Vartok tą mostį; ji padarys n 
dą TYKŲ, SKAISTŲ ir BAL 
Prašalina šlakus ir spuogus ; 
veido. Padaro minkštą ir h 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1 
Pinigus galite siųst popierinį 
lerį arba stampomis. 
DISTKIBUTOR WILBERT < 
P. O. Box772, Waterbury,

Sausio 7 d. buvo teismas 
John Lucey 15 m. už išvogi
mų Boston & Maine Railrood 
stoties Malden.

Kaip tik paleido iš teismo 
salės, tai su savo draugu atė
jo į Bostonų ir vėl buvo suareš
tuotas už vogimų daiktų iš 
krautuvės.

UŽMUŠTAS DARBININKAS 
ANT NEW HAVEN 

GELŽKEIO.
Utaminko ryte rasta ant N. 

Y. N. H. & H. gelžkelio relių 
žmogus vardu John Tierney, 
58 metų amžiau, vedęs; gyve
nęs 39 Vaughan Avė., Dorches
ter’y.

Jis kaip matyt buvo užmuš
tas važiuojančio expreso.

Rado jį pravažiuojantis ta- 
vorinis traukinis.

STOUGHTON, MASS.
Gruodžio 13 d. mirė a. a. 

Vincentas Sarapas 34 m. am
žiaus. Paliko moterį ir mer
gaitę 15 mėnesių. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Paėjo iŠ Kauno gub., Vabal
ninku paarp., Natiškių kaimo.

B.

Jau išėjo iš spaudos už sau
sį mėnesį “TAUTOS RYTAS.’ 

Gražus ir turiningas. Patar
tume kiekvienam įsigyti. Kai
na 10 centų.

Sykiu su šiuo numeriu jei
gu lar neturite, tai susipirkite 

Kalėdinį zumerį. UŽ ABU 
25 CENTAI.

“Tautos Rytas,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass..

nuo viso pasaulio. Mes lietu
viai darbininkai gerai žinome 
savuosius raudonuosius darbi- 
-ninkų “prietelius.” Kas ne
žino, kad jie baisiausia agita
vo prieš karę, kuri buvo ve
dama prieš tyronę. kaizeri, pri
spaudėjų tautų ir darbininkų. 
Reiškia socijalistai pasirodė 
kaizerberniais, šalies išdavi
kais. Todėl kaipo tokius Dė
dė Šamas privalėjo griebti už 
keteros. Tai-gi kų jie pasėjo, 
tų ir pjauja.

Bet jūs nesidangstykite prie- 
telingumu darbininkams. Vi
si žinome, kokį rojų jūs įkū
rėte Rusijoje. Tas rojus toks, 
kad iš jūs pačių tarpo atsirado 
tokių, kurie iš visų jėgų smer
kia tuos rojaus kūrėjus. O ką 
jau besakyti apie tuos, kurie 
iš principo jiems priešingi.

Mes lietuviai dabar žinome, 
jog jūsų vadas Kapsukas, kurs 
persekiojo su burliokų pagelba 
lietuvius Rusijoj, dabar su ka- 
capų gaujomis užplūsta nu
vargintų Lietuvų, kad jų ga
lutinai pasmaugti.

Tai-gi bent gėdų turėkite 
lįsti prie mūsų aukų prašant 
gelbėjimui tų, kuriuos Dėdė 
Šamas pritvėrė.

Aš spėju, jog ir kiti pado
rūs žmonės gavo tų socijalistų 
atsišaukimų. Todėl žinokite, 
su kuo turite reikalų.

A. Dagis.

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

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

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

Parsiduoda nuo $1.50, iki 
$3.50.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Paieškau žento Jono Amusaičio Su
vaiką gub., Marijampolės pav., Liudvi
navo kaimo. Gyveno Montreal, Cana- 
da per 10 metą ir tea apsivedė. Me
tai atgal jojo moteris mirė ir paliko 
sūnų Joną. Dabar girdėjau, kad jisai 
yra- išvažiavęs iš Montreal į Detrolt, 
Mich. ir apsivedė. Pagyvenęs išvažia
vo kitur ir girdėjau, kad mirė. Da
bar aš norėčiau atsiimti tą sūnų į 
Msatreal, Canada, tai jeigu kas žino
te kur jis dabar randasi, tai praneš
kite šiuo adresu:

< ONA GBNIBNĖ,
880 Dufrinse St., Montreal, Canada. 
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Beū Phone Dickinson 3995 M.

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
NedeBemis iki 4 o. (ritas. 9

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5-po pieta

SUMAŽINK BRANGŲ PRA
GYVENIMĄ!

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

John H. Rickvich, 
P. O. Box 401, Auburn, Wasb.

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

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

PADEKAV0NE.
Nuo širdies ačiuoju So. Bos

tono lietuviams už paramą 
per praeitus metus pirkdami 
mano krautuvėje.

Aš kiek galėdama rūpinsiąs 
užganėdinti visus ir per šiuos 
metus.

Linkiu visiems lietuviams 
linksmiausių Naujų Metų.

MISS E. M. LANE*
Drapanų Krautuvė

275 Broadway, So. Boston.

VISUOTINAS SUVAŽIA 
VIMAS BIZNIERIŲ 

šaukiamas
LIETUVOS ATSTA

TYMO BENDRO
VES

11 ir 12 Sausio (Subatoje ir 
nedalioje) 1919 m.

WORLD-PULITZER 
BUILDING 

NEW YORK CITY.
P ARK R0W 

prie
BROOKLYN BRIDGE.

Šio pirmojo visuotino lietu
vių biznierių suvažiavimo tik
slais—

1. Aptarimas bendro veiki
mo pienų ir įsteigimas

a) “Transfer House” New 
Yorire

b) Nustatymas “Foreign 
ExchangB” reikalų ir

c) )steigimas lietuvių bankų 
New Yorke ir Brookljme.

2. Užmezgimas ryšių tarpe 
biznierių ir pramonininkų.

Suvažiavime p. ROMANAS 
KARUŽA, pirmininkas LIE
TUVOS ATSTATYMO BEN
DROVES skaitys referatą te
moje:—

“Nauji apsireiškimai Ame
rikos lietuvių ekonominiam 
judėjime ir jų reikšmė lietu
viams Amerikoje ir Lietuvo
je.”
Susivaž avimas prasidės lygiai 

10 vaL ryte, sausio 11 d.
Mananti dalyvauti praneški

te —
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVE
320 Fifth Avė., 

New York, N. Y.
(Apgarsinimas)

-J. “■

. DOVANA LIETUVAI
Kiekvienas vyras nori turė

ti gerą britvą. Mes dabar tu
rime geriausios išdirbystės 
britvų ir patariu pasipirkti 
mūsų krautuvėje, jei tik jums 
yra reikalinga. Jei neskųs ge
rai atmainysiu ant kitos arba 
pinigus sugrąžinsiu, 
dviejų kainų 
Gerbiami Amerikos Lietuviai: 
Aš čia jums rekomenduoju pir
kti mūsų britvas dėlto, kad aš 
tūriu gerą patyrimą apie brit
vas, o svarbiausia tai, kad kas 
pirks britvą vertės $4.00, mes 
skiriame 50c. kaipo auką dėl 
Lietuvos labo; o kas pirks 
britvą už $5.00—skiriame 75c. 
Lietuvos labui. Taigi su jūsų 
noru ir prijautimu o mano už- 
manyu ir darbu galima keletą 
šimtų dolerių surinkti dėl 
Lietuvos. Kiekvieno jūsų var
dą pagarsinsiu į paskirtą jūsų 
pačių laikraštį kokį tik norė
site ir taip-gi pinigus siųsiu į 
kokį jūs paskirsite fondą. Pi
nigus siųskite mdfiey order’iu 
ar apdraustame laike. Adre
sas:

LIETUVIŲ BARBERNE 
M. Zizas

' 138 Millbury Str., 
"VVorcester, Mass.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

Už smulkius apskelbimus h 
paieškojimus kaina:

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

Pinigus Muškite iš kalno.

LIETUVOS DUKTERŲ DB-JOt 
PO GLOBA MOTINOS tVt 

VALDYBOS ADRESAI
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. AAmenskienS,
359 Fourth St. 

Vice pirm. — P. Giedraičiutė,
103 Sixth St.

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

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė,
377a Broadvray, 

Iždininkė — M. MačiuliutS,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Pievokienš,
M. Stukienė. 

Maržalka — O. MizgirdienS. , 
Board direktoriai: — M. Žilink 

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

antrą utarininka kiekvieno me 
nėšio. 7:30 vaL vakare Šv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba, 

4 Levant St., Dorchester, Mase 
Telphone: Dorcester 6973—W

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Winfield St, So. Boston. Mass 

I PROT. RAST. — Jonas Gllneciia, 
277 Silver St, So. Boston, Mara.

n PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite 
210 Silver Str., So. Boston." 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 
230 Fifth SL, So. Boston, Masa 

KASIERIUS— Andriejų NaadHflnas 
16 Wlnfleld SL, So. Boston, Man 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Bestos. • - 

Draugija laiko aasirinkiiBus k*» 
trečią nedėldionį kiekvieno mėsa 
aio 3:30 vai po pietų Bažnytini 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
kantis susirinkimas bus sausio 19.

Ispaniška Influenza
“Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi 

katarą.” čia pasiūlome gyduoles su ku
riomis visi sergantieji gali stoti prieš. 
Jeigu Jus norite prašalinti katarą su 
visais Jo prikliais apsireiškimais iš sa
vo sistemos l labai trumpą laiką Jus 
galite tą padaryti su musą Automatiš
ku įkvėpuotojo. Gydo nuo Ispaniškom 
Influenzoe, Kataro, Dusulio, Karštli
ges, Kosulio, šalčio ir Kurtumo. Gydo 
ir užlaiko sveiką. Laiko per visą .gy
venimą. Pasiųsime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.00.

Mažiausia dvi kvortl nuodą medegos 
Išbėgs iš galvos i pilvą j dvidešimts-ke- 
turtas valandas turint dideli katarą ir 
priežastimi daugiausia nuo pilvo ne
tvarkos. Vienas būdas išgydyti tą, tai 
sustabdyti bėgimą. Nekęsk kitos die
nos nuo kataro. Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova.

Užsisakyk tą gyduolių šiandiena. 
HHRB REMHDY CO.,

503 Trust Bldg., Galveston, Tezaa

Dr. J.H. Staknevičius

Apsidraudasiems nariams išmoka: PAŠALPOS-
$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00

savaitėje.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį ”Garsą’_Lir kitas poperas nariai gauna dykai

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar, Jta tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją šutvė- 
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

Ai, AB0MA8 A KARALLAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Až labai sirgs n per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 1 

nevirinimas pilvelio, DUslabnėJhnM kraujo, lakstą, nervą ir abetaaa apS* | 
ką nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VI- ' 
mr ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežlą. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui , 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reo- 
maiiąmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vldnrią rėžimas Iš
nyko po užmušimui visą ligą. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savai
tė pp buteli Salutaras, Biteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau 1 
tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir 1 
esu linksmas ir 1006 syklą dėkavoju Salutaras mylistą geradėjul Ir ltn- j 
klu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

JALŪTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. BaltrtnM, Prof. 
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, D į




