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Lawrence’o audiminėse pra
dėjo mažintis darbai. Dvi die
ni savaitėje nebus darbų. Tas 
palies 17.000 darbininkų.

Du Amerikos batalijonai su 
visokiais valgomais daiktais 
važiuoja Austrijos sostinėn. 
Tie batalijonai dalys bied- 
niems maistų.
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RIAUŠĖS ARGENTINOJ.
Argentinos sostinėj Buenos 

Aires buvo kilęs streikas ir se
kė baisios riaušės. Užmuštų e- 
są 250, o sužeistų 700.
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“Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectiop 1103, Act of Oetober 3, 1917, authonzed on July 12, 1918.”

Jau 151.124 kareivių atga
benta atgal iš Francijos. Yra 
tai dvylikta dalis visų Franci - 
joj buvusių Amerikos karei
vių..

Pittsburg, Pa. Buvo eks- 
pliozija filiu ezchange name. 
Sužeidė 9 žmones. Nuostolių 
už $1.000.000.

Formalis taikos konferenek 
jos pradėjimafe vėl atidėtas. 
Prez. Wilson tarėsi su talki
ninkų premjerais ir pasirodė, 
kad šių savaitę konferencija

STREIKAS PASIBAIGĖ.
Lai^ą darbininkai New Yor- fl 

ke buvo sustreikavę, reikalam 1

Žinios iš Lietuvos.

Penktoij Laisvės Paskola 
prasidėsianti balandžio mėne
syje. Paribaidanti gegužio 
1.

*
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rencija pernai metais uždėjo darni aštuonių valandų darbo 
pareigą privesti Lietuvą l:gi dienos įvedimo. Streikas pasi-j 
'teinamojo seimo, tenka pir- baigė po trijų dienų streikavi J 
mą kartą išeiti viešumon: v su-
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Bt office at Boston, Mass., under the Act of Mareli S, 1879.”
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Tautų teismas prasidėjo
Lietuvai laisvės nepripažįsta. 

Bet musų byla nepralaimėta. 
Sušukime, kad be laisvos Lietuvos nebus pasaulinės taikos.

1----------- j--------------
PARYŽIUS PERSIPILDĖ.

Taikos' konferencijai arti
nantis Paryžiuje privažiavo 
daugybės visokių diplomatų ir 
klerkų iš visų pasaulio kraštų. 
Miestas tiesiog persipildė. Lo- 
bininkai tuopai naudojasi ir 
plėšia neišpasakytas kainas. 
Pavyzdžiui paprasčiausi pietūs 
atseina $10. j /

SMULKESNĖS ŽINIOS.
Trennelton, Pa. — Parako 

dirbtuvėj sprogo 1.000 svarų 
dinamito. Trenksmas buvo gir
dimas per tris mylias. Du na
mai tapo sugriauti.

/ 
ilesinimas ant Če- 

premiero Kra- 
. Paleista į jį 

aikirita.

PIRMAS TAIKOS KONFE
RENCIJOS POSĖDIS.

Nedėlioj sausio 12 d. atsto
vai didžiųjų valstybių — gar
bingas Suv. Valstijų prez. Wil- 
son, premierai ir užsienio rei
kalų ministeriai Anglijos,Fran
ci jos, Suv. Valstijų ir Itali
jos buvo susirinkę 3 vai. po pie
tų Ęrancijos užsienio reikalų 
ministerijos rūmuose nustatyti 
taikos konfrencijos programą.

Formaliai taikos konferenci
ja atsidarė ant rytojaus pane- 
dėlyje sausio 13 d. Šitoje kon
ferencijoje jau visų talkininkų 
valstybių visi diplomatai ima 
dalyvumą.

Nedėlios konferencija buvo 
ir-gi svarbi. Tai buvo jau 
form&žis posėdis, kur tartasi 

fairenm
jos programų. Nutarta apie 
skaičių delegatų nuo kiekvie
nos šalies, nuskirta vietos įvai
rių šalių delegatams ir nustaty
ta valandos posėdžių.

Formalė taikos konferencija 
prasideda svarstymu apie įstei
gimų tautų Sąjungos arba tau
tų lygos. Po to bus svarsto
ma apie Vokietijų, Austriją, 
Balkanus ir kitas rytines tau
tas.
—------- ----------------— -f--- ■ ------------- --

BOLŠEVIKAI GALUTINAI 
ĮVEIKTI.

Pranešimai iš Berlino nuro
do, jog laikinoji valdžia visiš
kai paėmė viršų ant sukilusių 
bolševikų. Tos kariuomenės 
dalys, kurios buvo pasidavę 
bolševikų intekmei, atsimetė 
nuo jų ir stojo su valdžia. Ne- 
prigulmingųjų socijalistų va
dai Ledebour ir Meyer, kurie 
ėjo su bolševikais tapo suareš
tuoti.

NEPRIPAŽĮSTA NEPRI
GULMYBĖS LIETUVAI.

Prieš pat prasidėjimą taikos 
konferencijos iš Paryžiaus nuo 
adv. Mastausko Amerikos lie
tuvių atstovybė Washingtone 
gauna žinią apie tai kaip sto
vi Lietuvos neprigulmybės rei
kalai.

Praneša, jog
1) Anglija ir Francija neke

tina remti Lietuvos neprigul
mybės.

2) Jos ketina etnografinei 
Lietuvai siūlyti autonomiją po 
Lenkija. Lietuva turėtų savo 
finansus ir ekonominę sistemą, 
bet armija būtų pervien.

3) Jei Lietuva to nenorės,
tai ją ketina skirti prie Rusi
jos be gvarantijos net autono- 
mijošT®’*^’^--------

Matome, jog tautų teisme 
Lietuvos byla pavojuj. Bet by
la nepralaimėta. Viskas dar 
priešakyje. Viršuje minėtas 
pranešimas yra signalas S. O. 
S. (save, o save — gelbėkit, o 
gelbėkit!) nuo mūsų tautos. 
Tas signalas tesujudina visus 
ir kiekvieną lietuvį. Tas pri
valo pe į nusiminimą varyti, 
bet uždegti neužslopinamą ug
nį kiekviename iš mūs. Atėjo 
momentas, kada visi vienu bal
su turime sušukti, kad. nepri
imsime nei kokių lenkų, nei 
rusų nei keno kito jungo, o kad 
reikalaujame visiškos nepri
gulmybės; kad pavergta Lie
tuva bus kibirkštim naujai ka
rei, kad be neprigulmingos 
Lietuvos nebus pasaulinės tai
kos.

Pakelkime balsą nuo kurio 
sutruktų visos pinklės ir 
bangai visų neprietelių.

MAISTO STOVIS 
EUROPOJ.

Amerikos komisija gelbėji
mui badaujančios Europos ap
vok avo, jog 1.400.000 tonų 
maisto produktų reikės Euro
poj iki ateinančios pjūties. 
Tas maistas atseis apie $350.- 
000.000.

Įvairiose Europos dalyse 
maisto stovis toks:

Finlandijoj miestuose mais
tas veik išsibaigė. Ūkininkai 
duoną kepa su šiaudais maišy
dami.

Baltiškose provincijose mai
sto gali užtekti dviem mėne
siam.

Serbijoj duonos tegaunama 
po tris uncijas dienoj.

Jugo-Slavijoj taip, kaip Ser-
; bijej, ■* ■ '-1"- 111.

Lenkijoj šiaip taip žmonės 
gyvena, bet miestuose didelė 
stoka, vaikų mirtingumas ne
išpasakytas. __

Rumunijoj maisto užteksią 
mėnesiui.

Armėnija badauja.

Buvo 
ko-Slov 
marz

POPIEŽIUS GAUS ŽEMĖS 
JUOSTĄ.

Iš Ifaagos pranešama, jog 
taikos konferencijoj bus svars
toma apie popiežiaus klausi
mų. Popiežiui būsią suteikta 
sklypas žemės, kuri bus neutra
li. Tas sklypas tęsis nuo Va
tikano ir šv. Petro bazilikos iki 
jūrės. Tokiu būdu popiežiaus 
valstybė su išeiga jurėn, kaipir 
atsteigta. Tuomet popiežius 
be jokių varžymų galės viso
kiame atsitikime susinešti su 
viso pasaulio katalikais.

Chicagoj teismas pripažino 
kaltais laužyme karinių įstaty
mų penkis socijalistus. Visi 
yra žymesnieji vadai ir publi
cistai. Tarpe jų yra Victor 
Berger laikraščio Milwaukee 
Leader leidėjas.

Jau 22 valstijos pritarė įve
dimui visose Suvienytose Val
stijose prohibicijos. Sausio 8 
nubalsavo už prohibiciją legis- 
laturos valstijų Tennesseee, 
Tdaho ir Maine.

PAŠOVĖ PADEREWSKĮ.
_ Varšavoj inėjo hotelin, kur 
apsibuvo Paderewski, galvažu- 
dis ir šovė į tų lenkų veikėją. 
Paderewski tapo lengvai sužei
stas.

Iš Archangelsko pranešama, 
jog Didysis Kunigaikštis Kiri
las gavęs nuo buvusio Rusijos 
caro dukters Tatianos laiškų, 
kuriame sakoma, būk ex-ca
ras nesąs nužudytas.

ŽEMĖ KAREIVIAMS.
Vidurinių reikalų sekreto

rius Lane kongreso narių pra
šė nuskirti $100.000.000 ingiji- 
mui 215.000.000 akrų žemės dėl 
grįžtančių kareivių. Ta žemė 
būtų kareiviams duodama ant 
lengviausių išmokesčių.

PALENGVINA BLOKADĄ.
Talkininkai sutiko paleng

vinti blokadų apie Vokietijų. 
Vokietija turi daiktų, kurių pa
sauliui reikia, o Vokietijai rei
kia maisto.

Europoj atsirado nauja liga. 
Ji pavadinta Encophalitis Let- 
hargiae. Ji apsireiškia taip: 
žmogus tampa nepaisančiu, pa
skui ima silpnėti iki visiškai 
pajunta bejėgiu. Esanti pavo
jinga.

Woodland, Cal.—Karvė var
du Tilly Acartra sumušė re
kordų pieningume. Per perei
tus metus ji davė pieno 
33.424.8 svarų. Tai jokia ki
ta karvė nėra niekuomet pana
šiai pasižymėjus. Jos pienas 
davė savininkui $2640.89.

Snv. Valstijų valdžia pasirį- 
žo kovoti prieš visokius anar
chistus, skelbiančius spėka 
nuversti Amerikos valdžių. 
Svetimtaučiai radikalai bus 
suimami ir paskui deportuoja
mi.

Amerikos Darbo Federacijos 
sekretorius Frank Marrison 
greit išleis į unijas atsišaukimų 
išvyti iš savo unijų raudonuo
sius arba neduoti jiems geliuo- 
ti.

PIRMOS RINKIMŲ ŽINIOS.
Badene, Vokietijos provinci

joj, buvo rinkimai į Seimą. 
Balsuotojų buvo arti milijono. 
Bolševikai gavo tik 15.000 bal
sų. Buržuazinės partijos išrin
ko 72 atstovu, o socijalistai 39.

SULAIKYS ATEIVYSTĘ.
Žemesniojo rūmo ateivystės 

komisija svarsto ateivystės 
klausinių. Ketinama per kele
tą metų po taikos įvykinimo 
neleisti ateivių į Suv. Valstijas. 
Tuomi norima sulaikyti bolše
vikų agitatorių atvažiavimų.

Iš Rygos sugrįžo Kopenha- 
gon Danijos konsulas. Sako, 
jog latvių provizijonalės val
džios jėgos nei kiek neįsteigė 
atsilaikyti prieš bolševikus. 
Sako, jog dabar visos baltiš
kos provincijos papuola po 
bolševikais ir turėsiančios bū
ti iki taikos konferencia nu
tars kokiu nors būdu jas išgel
bėti. Reiškia ir Lietuva tu
rės taip liktis

Amerikos Darbo Federacijos 
prez. Gompers išplaukė Euro
pon. Su juo išplaukė kiti ke
turi darbininkų atstovai. Jie 
dalyvaus taikos konferencijoj. 
Jie pasakė, jog nuo šio laiko 
darbininkai nesėdės rankas su
dėję, kuomet diplomatai daro 
taiką. \ Amerikos darbininkų 
delegatai darbuosis išvien su 
kitų šalių darbininkų delega
tais.

VALSTYBĖS TARYBA.
Lapkričio 14 d. viešasis 

posėdis.
Šios dienos posėdžio visi lau

kė išsiilgę ir nekantruodami. 
Sudarytoji Laikinoji Lietuvos 
Valdžia viešai, dalyvaujant pu
blikai ir laikraščių korespon
dentams, šiandien Valstybės 
Tarybai išdėstė savo pirmiau- 
siuosius ir svarbiausiuosius už
davinius. Valstvbės Tarybos 
Pirmininkas trumpoje, bet į- 
sakmioje kalboje atvaizdino 
Lietuvos ir atgimusios lietuvių 
tautos žygius ir pastangas at
siekti tėvynės laisvei ir nepri
klausomybei. Ministeris pir
mininkas pareiškė Valstybės 
Tarybai Laikinosios Vyriausy
bės — Ministerių Kabineto — 
svarbiųjų artimųjų, darbų pro
gramą. Iš Lietuvos Valdžios 
šios dienos pareiškimų Lietu
vos visuomenė ir visi mūsų ša
lies piliečiai pamatys, kokie 
milžiniški darbai ir kokios be
galinės sunkybės laukia naują-} visose šalyse, 
ją mūsų valdžią ir atgimstan
čią mūsų valstybę stojant į 
naują savarankišką nepriklau
somą gyvenimą. Ir supras visi, 
jog tuo labiau reikia visiems 
telktis krūvon ir paremti viso
mis išgalėmis nauąją jau mūsų 
pačių valdžią, kad šalis galė
tų tvirtai ir tvarkingai įženg
ti į jos laukiantį laimingą gy
venimą.

Posėdį atidaro Valst. Tary
bos pirmininkas A. Smetona 20 
min. po 11 vai. dieną. Daly
vauja visas Tarybos Prezidiu
mas, visi Tarybos nariai ir vi- 
<sas Ministerių Kabinetas su 
Ministerių Pirmininku prieša
kyje. Salėje daug publikos. 
Visų lietuvių laikraščių, jau ei
nančiųjų ir dar netrukus pra
dėsi ančių jų eiti, koresponden
tai sėdi aplink spaudos stalą. 
Kitų tautų laikraščių kores
pondentų nėra.

Dar gerokai prieš pradėsiant 
posėdį, Valstybės Tarybos rū
muose visur pilna žmonių. Vi
si pakeltu ūpu kalbasi apie lau
kiamąjį posėdį, apie dabarti
nius atsitikimus, apie prade
damąjį didį valstybės statomą
jį darbą? Visiems rūpi, kad 
šių dienų kylą atsitikimai ne
sugriautų pradėtojo darbo ir 
neįšardytų, kaip viesulas, pa
čios nepriklausomybės. Svars
to kuopelėmis,* kad nereikia 
pasiduoti svetimiems mums ir 
mūsų šaliai priešingiems ardo
miems vėjams.

Prieš pat posėdžiui praside
dant, publika, jau susirinkusi 
salėje, raiai laukia, pasirodant 
Lietuvos Valdžios ir Valstybės 
Tarybos visoje visumoje. Ta
rybos Prezidiumui ir Ministe
rių Kabinetui įėjus ir susėdus 
savo vietose visiems įtempta 
atide klausant, Valstybės Ta
rybos pirmininkas phskęįbia 
posėdį esant atidalytą ir pra
taria į Valstybės Tarybą šiais 
žodžiais:

tos senai visų lietuvių trokšta
mos laisvės, tai reikia padė
koti prakilniems mūsų tėvynės 
sūnams ir dukterims, savo var
gingais darbais gaivinusiems 
apmirusią Lietuvos dvasią. Jie 
vyko į tą laisvės idealą neišsa
komai sunkiais keliais, įsižiū
rėję į jį, kaip į šviesią, toli ir 
aukštai žvilgančią žvaigždę. 
Beeidami į ten, jie ir galą ga
vo, bet patys žūdami, pramy
nė mums taką šiandien jau vie
škeliu virtusį. Garbė jiems 
tiems mūsų tėvynainiams!

Karo nukamuotas pasaulis 
trokšta rinties, santaikos Ir 
poilsio. Didysis gaisras, ki
lęs prieš kelerius metus, jau 
gęsta, bet dar neužblesęs. Ka
ringasis ūpas visur jau slūgs
ta. Akloji --pajėga, kuri ne
išmano nei gailesio, nei mei
lės, turi nusileisti teisybei. Ly
gybė žmonių, liuosybė tautų 
— toks šauksmas yra dabar 
girdėti visur ir jis ima viršų 

visose pasaulio 
dalyse. Visi kraštai vaitoda
mi stengiasi išsivaduoti iš po 
snnkių-sunkiausins, karo- naš-E

Paaiškėjo, jog L. Trocki Ru
sios karės ir laivyno ministeris 
dirbo Montreale prie laivų sta- 
tvmo ir ten jozdar likę $14 al- 
r*
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VALSTYBĖS TARYBOS 
PIRMININKAS A. SME

TONA.
Gerbiamieji!

Lietuviai, atėjo pati rimtoji 
valanda'tapti vėl nebepriklau
soma, savarankiška šalimi, ko
ki ji yra kitados buvusi. Kad 
mes jaučiamės esą visiškai arti

/

tos. Iš jo griuvėsių suirusiu 
milžinų valstybių kyla užmirš
tosios tautos ir reikalauja tei
sės savo asmeniui apsispręsti. 
Jų skaičiuje pasirodo ir Lietu
va, kuriai lemta keltis iš nu
mirusiųjų tarp nedėgulių smal- 
kinių pritvenkusiame ore. Pir
mykščiai mūsų šalies bendravi
mo pamatai nebetinka, tuo 
tarpu senųjį) vieton naujų dar 
neturime. Mūsų kraštui, ku
riame karas yra patiekęs daug 
sprogstamos medžiagos ii* su
kėlęs daugybę svaigstomų ga
ri), graso netvarkos gaivalas. 
Tik stipriai nustatyta tvarka, 
palaikoma visų krūvon sutelk
tų šalies pajėgų, testengs jį 
apsaugoti šiuo pavojingu metu 
nuo baisaus sukreto.

Tai junta ir ntato Valstybės 
Taryba, iškėlusi eikštėn nepri
klausomos Lietuvos obalsį ir 
išsergėjusi jį ligi šio laiko.Kaip 
sunkiomis aplinkybėmis turėjo 
darbuotis V. Taryba, paaiškės 
tada, kada šalis susilauks tik
ros žodžio laisvės. Jai teko per
gyventi daug sunkių valandų, 
labiausia tuomet, kuomet rei
kėjo neabejotinai ryžtis.

Jei plačiai Lietuvos visuo
menei daugdis V. Tarybos 
žingsnių liko nesuprantami, 
tad vra kaltas sunkus mūši) 
šalies karo stovis. Būdama vi- * w
są laiką atkirsta nuo visuome
nės ir neturėdama jokių tiesio
ginių ryšių su ja, negaudama 
laisvės žodžio spaudoje, V. Ta
ryba, užpuolama iš vienos ar 
iš kitos pusės, negalėjo atsi
ginti ir tikra šviesa nušviesti 
tai visuomenės savo rimtesnių 
politikos žygių, negalėjo vie
šai parodyti savo įtemptų pas
tangų šalies padėjimui page
rinti. . x

Paskutiniai karo atsitikimai 
greitais žingsniais veda ka
riaujančius į santaiką. Visi 
ruošiasi ją sutikti, reikia ruoš
tis ir Lietuvai, nors ir neka
riavusiai, bet begalo daug dėl 
to karo nukentėjusiai. V. Ta
rybai, kuriai lietuvių konfe-

daryti valdžią, leisti laikini į- ' 
statai, kurie laiduotų Lietu
vos visuomenei piliečių teises, 

Į jos asmenį ir turtą, ir išlaiky
ti pereiginiu metu tvarką ša
lyje. Tai nelengvas uždavi
nys Tarybai. Nors ji jaučia
si netobula esanti tam tikslui 
šalies atstovybė, visų pirma 
jaučiasi permaža savo skaičiu
mi esanti, tačiau nei laikas, nei 
aplinkybių rimtumas nelei
džia jai delsti priešingai, vi- 
so» apystovos verste ją verčia 
nieko nelaukiant, kuo-grei- 
čiausiai griebtis nebeatidėtino 
darbo. Tobulesnę atstovybę 
tegalės duoti steigiamasis sei
mas, renkamas visuotiniu, ly
giu, tiesiu ir slaptu balsavimu. 
Tuo tarpu V. Taryba tik šiaip 
taip apsitvarkius turės greitu 
laiku pasipildyti naujais Lie
tuvos piliečių norais be kalbos 
ir tikybos skirtumų ir pasipil- I 
džius rūpintis drauge su vy- I 
riausybe kuogreičiausiai su- į 
šaukti seimą. Mes tikimės, jog 
netrukus ir mažumos ryšis iš- 
vieno su mumis imtis Lietuvos 
valstybės atstatymo darbo ir 
tam tikslui panorės pasinaudo
ti jiems privalomąja teise ir at
siųs į ją savo atstovus. Tik>» 
viena "turime sau gerai įsidėmė? 
ti, būtent, kad: jei pakanka
mai nesusitvarkę šauktume sei
mą, kad paskęstume^ tokioje 
suirutėje, kuri yra apsėmusi 
Rusiją ir ją bedugnėn įstūmu
si.

Bet krašto rimtis ir tvarka 
pirmučiausiai pareina nuo pla- ' 
čios visuomenės susipratimo, 
nuo to, kiek ji palaikys V. 
Tarybą ir jos įkurtą valdžią, 
nuo visuomenės mokėjimo iš
tverti iki pačios svarbiosios va
landos — Lietuvos likimą le- 
miant pasaulio kongrese, kur 
bus sprendžiama, ar Lietuva 
sugebės savitai valdytis, vadi
nasi, ar ji yra priaugusi tap
ti vėl nepriklausoma valstybe.

Tai-gi, Lietuvos steigiama
sis seimas, Vilniuje demokra- 
tingais pamatais šaukiamas, 
tauri) sąjunga ir jos tarpe ne
priklausoma Lietuvos valsty
bė — tai šio momento obalsis. 
Kuriuo keliu eis mūsų vyriau
sybė į tą tikslą, kuo ji vadžio
sis į jį vykdama, tuojau gau
sime patirti iš vyriausybės dar
bų programos, kurią mums 
patieks ministeris pirmininkas.

V. Tarybos pirmininkas kal
bėjo sujaudintu, bet tvirtu bal
su. Jo kalba truko 10 minutų. > 
Jam pabaigus žodis duodama 
Ministeriui pirmininkui. .

Sekančiame numeryje bus 
graži, rimta pirmojo Lietuvos 
premiero Voldemaro kalba.) 

(“Lietuvos Aidas”)

VOKIETIJOS KRIKŠČIO
NYS VIENIJASI.

Vokietijos katalikų centras 
persiorganizavo ir atidarė sa
vo duris visiems krikščionims, 
tai yra ir protestonams.

Prof. Dunkelmann, * protes- 
toniškos teologijos profesorius 
prie Berlino universiteto, atsi
šaukė į protestonus, kad dėtus 
prie katalikų kovai prieš radi- V 
kalus.
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salius! Tą gali mėginti dary- £ 3« džiaugti ir pasididžiuoti, kad
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Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

DARBININKAS”
(The Worker)

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

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

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

| Kas girdėti lietuvią kolonijose

Sandaros kp., moterims ir-gi 
norėjo sutverti draugiją. Tai 
šios visai išdilo.

Kaunietis.

DUOKITE KELIĄ GYVAI 
TAUTAI.

Kada mūsų tautos laisvė 
jau rodos buvo siekte pasiekia
ma, — tada tik išvydome tik
rą ir didžiausią pavoją tai lais
vei. Tas pavojus — iš lenką 
pusės.

Laike karės nenumanėme ir 
nenujautėme, ant kiek tas pa
vojus yra didelis. Į jų šovinis- 
tiškos spaudos balsus rimtai 
nežiūrėjome. Gi ji} vadai mus 
apgaudinėjo, kada čia, Ame
rikoje, savo tikro veido nero
dė, kada ir nuo Amerikos val
džios slėpė savo užgrobikiškus 
tikslus, kada savo seimuose 
pravesdavo rezoliucijas, prie
lankiausias Lietuvos laisvei.

Šiandieną gi jau nukrito nuo 
ją veido ličina ir aiškiai išvy
dome užgriebiką išskėstus na
gus. Mūsą padėjimas va kaip 
atrodo:

1) Lenkų ministerių pirmi
ninkas Andrius Moraczewski’s 
išdrįsta laikraščių korespon
dentams skelbti, jog jie, len
kai, turi pretensijas tik prie 
etnografiškos Lenkijos; kad 
jie nesisavina nei Vokietijos, 
nei Ukrainos, bet kad Lietuva 
esanti dalis etnografiškos Len
kijos ir kad todėl ji esanti jų 
žemė ir jiems prigulinti. (Tele
gramos iš Varšavos 31 d. gruo
džio; tai gražus, tikrai poniš
kas pasveikinimas lietuviams 
su Naujais MetMs).

2) Francijos užrubežio daly
ką ministeris Picheon’as šio
mis dienomis pažada Paderew- 
skiui, jog bus atstatyta Len
kija jos istoriškuose rubežiuo- 
se — “ od morza do morza. ’ ’

3) Iš gana rimtą — angliš- 
kai-francūziškai-lenkišką šalti
nių mūsą Pildomasis Komite
tas gauna žinią, jog mūsą tau
tai nenorima pripažinti nepri
gulmybės, jog siūloma dėties 
su Lenkija, užlaikant savo au
tonomiją. (Savi pinigai ir sava 
ekonominė sistema, bet bendra j 
armija); jog jeigu nenorime, 
sako dėties su lenkais, tai būsi
me priskirti prie federacijos 
Rusijos tautų ir jau tuomet ali- 
jantai ąebeužtikrįsią mums 
autonomijos; jog Anglija ir 
Franci ja (o tur-būt ir Lenkija) 
nenorėsiančios sutikti kad būtą 
organizuojama Pabaltijos tau
tų sąjunga, nes tokia sąjunga, 
sako, būtų vokiečią intekmėje.

4) Alijantą valdžios leidžia 
ir aprūpina pasportais į Pary
žią — žydus ir lenkus; gi lie
tuviams pasportą nenorima iš
duoti. Viskas norima taip 
sudaryti, kadi lietuvių tautos 
autoritetingi atstovai nei pro
gos negautą išdėstyti taikos 
konferencijai savo tautos padė
jimo ir reikalavimą.
• Iš to visa matome, kaip si- 
stematiškai darbavosi lenkai 
laike karės mūsą pavergimui. 
Jų rūpestingai nulieti retežiai 
baigia mus apsupti ir taiko 
mirtinai užspausti. Jei ją ma
chinacijos pilnai nusisektą ir 
Lietuva būtą prijungta prie 
Lenkijos — prieš mūsų akis 
būtų ilgų metų sunki ir baisi 
kova su lenką imperljalistais

kad nei viena-kita svetima tau
ta nepriėjo taip arti prie mū
są tautos dvasios slaptybių, 
kaip lenką tauta, besąžiniš- 
kai įsikinkiusi savo politikos 
vežimėliu brangiausius katali
ką tikybos turtus.

Mes stovime ant kryžkelės. 
Vienas kelias — “vienybės” 
su lenkais — veda į mūsą tau
tos pražūtį; kitas — į tautos 
laisvę, į j°s skaisčią ateitį. 
Lenką gudriai užsukta Europo
je politika mus stumte-stumia 
į pirmąjį kelią. Mes pasirink
sime antrą kelią ir visi kaip 
vienas stosime kovon už savo 
gyvybę ir laisvę. .Mes pakil
sime toje šalyje, kuri mūsą lai
svei prielankiausia, nes ji ar
čiau mus pažino, nes ji pati lai
sva, demokratinga ir pažangi, 
nes ją veda dvasia^ Lincolną ir 
Wilsoną. Kraujo raidėmis už
rašykime savo širdvsna mūsų 
tautos motto:
Lenkas Lietuvai ant sprando 

nejodinės.

Nuo maro, bado, ugnies,
Karės ir palioko
Apsaugok mus, Viešpatie!

atsižiūrėdami.
Už tautos gyvybę ir laisvę! 
Už josios garbę ir vardą!

Kas išdrįs uždaryti burną 
gyvai tautai šiuo momentu vi- 
sapasaulinio tautą kvotimo!

Kas sulaikys mūsą atstovus 
nuo kelionės į Paryžių, į Ver-

tiek kiek tik valiojome net 
redaktorius p. Gudas su admi
nistratoriumi p. Kneižiu gali
ma sakyt dirbo dvigubai, ne
gu kad būtą galima iš ją rei
kalauti, o dirbo, kad atsiekus 
tąjį tikslą, kad pastačius 
“Darbininką” ant tvirtą koją, 

i Kad LDS. nariai galėtą pasi-

Vyčiai dirba.
Į valdybą pateko šios ypa

tos: Pirm. — J. Brazauskas, 
vice-pirm.
K. Krumėnas, prot rašt. — N.

J. Gvazdaitis ir

• •

Mes parodysipie aiškiai ir 
vaizdžiai šios šalies valdžiai ir 
visuomenei, kad gyva yra lie- 
tuvių tauta ir kad ji nepakęs 
lenki} jungo. Savo tvirtą pa
siryžimą rodysime aukomis, 
rezoliucijomis, protestais, rei
kalavimais, rodysime iš visų 
savo skaitlingą naujokyną; ro- . 
dysime nenuilstančiai; dirbsi
me, krutėsime, šauksime pa- 
tol, pakol neužgirs mūsų ne tik ! 
visi Suv. Valstijų žmonės, bet J 
ir didieji Paryžiaus ir Londono 
diplomatai. Mūsų gyvybės at
balsiai, mūsų gausios aukos ' 
pastatys ant koją ir mūsą tėvy
nę. Pakils visi lietuviai, kaip 
vienas žmogus, sutrupins len
ką nukaltus retežius ir eis sa- 1 
vo keliu, į jokius galiūnus ne

ti tik tie, kurie dėl savo pilvą 
ir kišenių gerovės su gryna są
žine milijonus jauną vyrą pa- 
siuntėtą į skerdynes, kurie ne
beteko idealą, ant kurią kak
tą Nemezida gal jau ruošiasi 
rašyti baisius žodžius: Mane 
Tekel, Fares; kurie užmiršo 
pavyzdžius Faraoną, Nabuch’- 
odonosorią, Aleksandrą Make
doniečių, Neronų, Napoleoną 
ir kitą tiems panašią. Ne! tai 
negali būti. Mūsą atstovai iš 
Lietuvos ir Amerikos turi nu
važiuoti į Paryžių ir nugriauti 
v.sas lenkų melagystes.

Kitaip — nelaukite Europo
je ramybės.

Stiprieji Galijotai lai atsime
na silpnus Dovidius. _

Laimės galutinai tie, kurią 
pusėje bus Viešpats.

Galėjo anglai ir francūzai 
daryti sutartis, kam mus ati
duoti; tik kas žin ar nepada
rė jie klaidos, kad mūsą pačią 
tame dalyke nepasiklausė, kaip 
mes apie tą manysime, ir ko 
mes norėsime. Tiesa, mes, pa
lyginus su jais — labai mažy
čiai. Bet ar reikia galiūno, kad 
didelę ugnį uždegti? Ar ant 
ugnekalnią manoma budavoti 
tautą ateitį ir pasaulio ramy
bę?

Tuo tarpu mes aiškiai ir ne- 
sviruojančiai pasakome, kad 
akyvaizdoje daromos mūsą 
tautai skriaudos kiekvieno gy
vo lietuvio širdis persiims kie
tu ir šaltu pasiryžimu — taip 
kaip šaltas ir kietas yra plie
nas — patol kovoti už savo tei
ses ir pilną laisvę — iki kol 
mūsą tikslas nebus atsiektas.

Uosis.

DIDINKIME “DARBI
NINKĄ!”

LDS. seimo yra nutarta di
dinti “Darbininką” prie pir
mos progos, kuomet tik tas bus 
galima.

Tai-gi broliai ir seserys L. 
D. S. nariai ir visi gerbiamieji 
pritarėjai ir rėmėjai, mano 
nuomone mes jau su ateinančio 
mėnesio pradžia galėtume 
“Darbininką” padidinti, tai y- 
ra išleisti du numeriu taip kaip 
dabar keturių puslapių, o su
batinį numerį leisti aštuonių 
puslapių, taip kaip, kad pirm 
karės darydavome.

Aš tame dalyke laiškus iš
siuntinėjau visiems LDS. lite
ratiškos komisijos nariams ir 
visiems LDS. Centro valdybos 
nariams. Kuomet atsakymai 
bus gauta, tuomet bus sušauk
ta vietinių LDS. centro valdy
bos narią -extra posėdis ir tuo
met galutinai bus nutarta ar 
didinti “Darbininką” ar dar 
ne.

Kodėl aš manau, kad 
reikalas jį didinti!

Visųpįrmiausia, dabar 
gyvenimą perleidžiame,
viskas pasaulyje verda, kunku
liuoja ir mūsų “Darbininkas” 
nespėja apie viską'mūsų visuo
menei pranešti — dėlto kad 
permažai laikraštyje vietos. 
Svarbūs raštai dėl vietos sto
kos turi trejetą ar ketvertą die
nų stalčiuje pagulėti.

“Darbininko” redakcijoje 
šiaip rankraščių prikrauti pil
ni stalčiai, korespondencijos 
nors ir žymiai trumpinamos, o 
vis-gi daugelį iš jų reikia ati
dėti į šalį arba net ir į gurbą 
vien dėl stokos laikraščio skil
tyse vietos.

Iš to tūli neužsiganėdana, o 
tas yra nepageidaujamu daly
ku.

Pinigiškai, tiesa dar mes
ir su savais judošiais—išgamo- -nestovime tvirtai, bet dalykai 
mis, kurią ne tik nestigtą, bet I jy^įai eina geryn ir jokio pa
skaičius jų nuolat didėtų. Tos vojaūs tuom tarpu “Darbinin- 
kovos pasekmių sunku šiandie- nesimato.
ną pramatyti. Atsiminkime, Kokia iš padidinimo būtą L.
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jie ir laikraštį gerą išleidžia, ir 
spaustuvę užlaiko ir iš viso to 
biznio ne tik ką organizacijai 
nedaro nuostolių, bet dar iš- 
palengvo .kapitales paskolas 
naikina, mažina.
„Jeigu bent vieną tūkstantį 

naują prenumeratorią “Darbi
ninkui” trumpu laiku surink
tume, tai bandytume mūsą re- 
dakcios štabą padidinti dar 
vienu redaktoriumi tuomet 
dviejuose būtą lengviaus ir 
“Darbininkas” dar žymiai pa
gerėtą.

Mūsą organizacija yra idėji
nė dėlto mes ir turime Kristaus 
idėjai viską aukuoti: savo e- 
nergiją, darbštumą, taupumą ir 
gabumus — kas ką tik turime 
tokio, su kuomi galime tas i- 
dejos praplatinimui prigelbėti.

Dabar visi Kristaus neprie
teliai bruzda, organizuojasi, 
veikia, stengiasi katalikių dar
bininku minias demoralizuoti, 
pasigauti Į savo vyliugingus 
politikos tinklus dėlto ir mūsų 
yra priedremė parodyti padvi
gubintą energiją, darbštumą 
ir pasišventimą platinime mū
sų idėjos krikščioniškos demo
kratijos obalsių, o tą geriau
sia mes atsieksime platindami 
katalikišką spaudą, stiprinda
mi katalikiškas organizacijas.

Mūsų LDS. narią, dėlto ir 
yra tiesioginė priedermė va
ryt kodidžiausią agitacią už su
stiprinimą ir didinimą mūsų 
L. D. S. ir mūsų “Darbinin
ko.”

Dabar kaip kuriose kolonijo
se prasideda “Katalikų Spau
dos Savaitės.” Atminkite vi
si LDS. nariai, kad užsitrauk
tumėte amžiną gėdą, jeigu lai
ke tokią savaičių kiekvienas iš 
jūsą negautą “Darbininkui” 
mažiausia bent vieną skaityto
ju

WORCESTER, MASS.
Iš Tautos Fondo 30 skyriaus 

veikimo.
Nedėlioję, 22 Gruodžio buvo 

prakalbos Tautos Fondo 30 sk.; 
kalbėjo lieut J. J. Ramanaus
kas ir P. Gudas. Abieją kal
bėtoją išsireiškimai padarė di
delį įspūdį. Vienas iš kalbėto
ją J. Ramanauskas aiškino a- 
pie reikalingumą armijos Lie-

kaip tik liberalų generolui ir 
yra didis nemalonumas. Pik
ta jam, kad mes katalikai pe
reitais 1918 metais susitverė
me S. L. R. K. A. 200 kp., L. 
D. S. 73 kp. ir A L. R. K. M. 
Są-gos 53 kp. Jis-gi stengėsi 
ir dėjo savo pastangas, kad 
Lindene visi žmonės eitų jo pė
domis. 1917 m. jis sutvėrė S. 
L. A kp., kuri labai silpna ir 
tvėrė TMD. kp. Joj yra 5 na-

Stankiutė, fin. rašt. — A. K. 
Masandnkas, ižd. — M. Stepo- 
naičiutė, iždo glob. — M. Jur- 
kaičiutė ir A. Ciporis, maršal
ka — R. Sarapas.

Vyčią organizatorius.

D. S. nauda! Visąpirmiausia 
pranyktą visi neužsiganėdini- 
mai; toliaus, labiau išsisiūbuo
tą mūsą rašytojai, kuomet jie 
pamatytą, kad jų straipsniai, 
korespondencijos ir kiti raštai 
po ją prisiuntimo tuojaus laik
raščio skiltyse telpa.

Skaitytojai gautą daugiau ir 
įvairesnės skaitymui medžia
gos.

Daugiau vietos būtą galima 
pašvęsti LDS. reikalams ir agi
tacijai, ir tt.

Visas keblumas yra piniguo
se, bet prie gerų norų, visai 
nesunku būtų ir tą keblumą 
prašalinti.

Dabar visos LDS. kuopos, 
visi veikėjai, kiekvienas LDS. 
narys ir narė tuojaus pasirįžki- 
me “Darbininkui” gauti bent 
po vieną naują skaitytoją, bent 
po vieną naują LDS. narį pri
rašyti ir bent po vieną “Darbi
ninko” laidos knygutę parduo
ti — tą viską padaryti visai 
lengva tik reikia gero noro ir 
biskį pasidarbavimo.

Jeigu tai padarysite, tai už
tikrinu, kad ateinančio mėne
sio pradžioje jau “Darbinin
ko” subatinį numerį pamatysi
te aštuonių puslapių, o atei
nančią vasarą, LDS. seime 
galima bus rimtai svarstyti a- 
pie “Darbininko” leidimą 
dienraščiu — kasdien.

Tai-gi dabar yra mūsų kvo
timai, kokias pasekmes jie at
neš, pamatysime vėliaus ir nuo 
to priklausys ‘ ‘ Darbininko ” j 
ateitis: likti po senovei ketu- ! 
rių puslapių ar tapti padidin
ti! ir pagerintu ir svajoti apie 
tapimą dienraščiu. Tas viskas 
nuo jūsų gerbiamieji LDS. na
riai priklauso — jei jūs norėsi- ’ 
te, tai padarysite, d jei ne- 1 
norėsite, tai r.e.

LDS. centras nuo pat praė
jusių metą seimo prie to sie
kia ir varosi kiek tik galėda
mas. , į

Sumažinome kiek tik galima i 
buvo centro ir Darbininko” Į] 
redakcijos ir spaustuvės užlai- Į j 
kymo išlaidas, dirbome: visi na.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
L. D. S. KUOPOMS 

PRANEŠIMAS.
L. D. S. 1 kp. pastatė gana 

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

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

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

REIKIA DARBININKŲ.
Washlngton, D. C. Gruodžio 

27, — Šiandieną Laivyno Bor- 
das pranešė, jbg reikalauja
ma dviejų tūkstančių januų 
amerikiečių mokintis darbo 
prie Suvienytų Valstių laivy
no. Kadangi greitai reikia 
pristatyti prekių laivus, ant 
kurią dabar dirbs vien tik pir- 
kliniai laivininkai, tai-gi ne
paprastai daug vyrą reikia iš
mokinti, kurie galėtų užimti 
vietas.

Iš dviejų tūkstančių dabar 
reikalaujamą vyrą pusantro 
tūkstančio užims mokinių (ap- 
prentice)vietas, kuriuos išsiun
tė ant marią Bordo Atlantiko 
mokyklos iš Bostono, ir penki 
šimtai ant Pacifiko laivo Iris, 
laivo Iris, San Franciaco.'

Liuosnorius kviečiama užsi
rašyti per kurį nors Bordo 
rekrutavimo viršininką prie 
aptiekų arba rašyti šiuo adre
su: Henry Howard, director of 
Recruting Service, Boston, 
Mass.

Italijos žinią agentūra skel
bia, jog popiežius Benediktas 
XV darbuojasi, kad sujungti 
Bažnyčias. Amerikos episko- 
pališkoji Bažnyčia tam prita-
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ir žmonių. Ant rytojaus du 
stipriu vyru Jonas Račius ir 
Jurgis Štreimikis atėjo pas kle
boną klausdami, kur jiedu ga
lėtą prisirašyti prie,, Lietuvos 
armijos. Jie sakė, atiduotą 
viską, idant Lietuva būtą ne- 
prigulminga. Sužinoję, kad 
dar lietuviai laukia pavelijimo 
organizuoti armiją nuo val
džios, vistiek padavė vardus 
pažymėdami, kad esą pasiren
gę eiti, kada bus šaukiami. 
Reikia nepamiršti, kad jiedu y- 
ra suvalkiečiai ir deda gausias 
aukas ant tėvynės aukuro.

Šitie tėvynainiai aukavo:
Ona ir Petras Landžiai $100.00 
Kaz. Valatkevičius......... 50.00
Silvestr. Balčiūnas'......... 25.00
Jeronimas Račkus .. ..102.00 
Jurgis Ciliauskas ...........52.00
Juozas Ulickas ................. 4.00
Vacį. Barysas................... 4.00
Kaz. ir Marcelė Kureičiai 25.00 
Mik. ir Mar. Žemaitaitis 50.00 
Juozas Ramanauskas ... .52.00 
Alf. Stankevičius .......... 13.00
Bernard. Tamulevičius 20.00 
Krist. Mikalionis..............50.00
Protazas Jazavitas......... 30.00
Kazys Giedraitis..............16.00
Stasys Česnulevičius ... .50.00 
Petras Skardžius..............50.00
Ant. Neviera....................20.00
Izidorius Bražiulis......... 50.00
Ant. Virbalas.................. 51.00

Po $15.00: Pr. V. Jakaitis, 
Kazimieras Baranauskas, Vinc. 
Galevičius, Jonas Valaitis, J. 
Čepkauskas, J. Steponavičius.

Po $10.00: Z. Varaškevičia, 
Juozas Šauris, Juozas Sruoga, 
Mat. Saliutka, S. Žukauskas, 
A. Kosulienė, M. Matlauskas, 
P. Kulokas, Ant. Masilioniu- 
tė, M. Gelusevičiutė, Ad. Ka- 

į Šėta, Ant. Žilinskas, F. Trun- 
ca, J. Mazikevičius, Kaz. Šče
pavičius, Ant. Sabaliauskas, 
Juozas Šamanskis, A. Bakšiu- 
tė, Pr. Bernatavičius, Juoz. 
Bulauskas, Ignas Kukauskas, 
St. Buolnas, Jonas Burba, J. 
Slavinckas.

Povilas Tatulis $7 ir Mot. Jo- 
vaišis $6.

Po $5.00: A. Slavickas, J. Že
maitis, J. Kaulakis, J. Balse- 
vičienė, J^ Grigas, E. Praka- 
piutė. J. Šrupša, M. Žemaitai
tis, Ant. Ragutis, J«-Domans- 
kis, Rokas Glaveckas, Jonas 
Savickas, Ant. Virbalas, Elz. 
Merkevičienė, Vinc. Gudukas, 
P. uišys, K. Bludienė, V. Stu- 
kas, O. Emkurienė, K. Deltu
va, J. Stonis.
' Po $3.: K. Mažeika, J. Kru
šas, J. Dabrila.

Po $2.50: Juozas Žemaitai
tis.

Po 2.00: Juoz. Kirmilas, Jur
gis Mažeika, Pr. Stirbys, 
Švagždys, K.-Tirlikas.

Po $1.00: Sil. Balčiūnas, 
Cuinis, P. Poderefskiutė, 
Palubeckis, J. Kedaitis, 
Gimbotas, V. Mitrikevičia, 
Aleknavičiūtė, J. Birskiutė, N. 
N., P.’Steponavičius, J. Grigas. 
J. Kazlauskas, A. Kazlauskas, 
Ant. Kazlauskas, V. Aranskis, 
J. Gerulaitis, A. Smolskis. - 

Išviso sruinkta $1.294.52. 
Daug yra kurie pirmiaus da

vė bet tuojaus bus pagarsinta 
kiek davė per visą Laisvės Sa
vaitę, ty. visos aukos sudėtos 
per tą Savaitę.

J. L., T. F. 30 sk. fin. rašt.

WATERBURY, CONN.
Šio miesto katalikai lietuviai 

šiandien jau padarė raštus 
(deed) nupirktam namui para
pijos prieglaudai našlaičių, ku
rių jau 8 vaikai yra prieglau
doje , 4 net nuo gruodžio 18- 
1918. Influenza padarė daug 
našlaičią — vieni likę be tėvo 
arba be motinos, o kiti visai 
be tėvų. Vietinis klebonas 
jau nuo kelią metą planuoja 
ką reikia daryti, kad užbėgus 
už akių tai baisiai nelaimei, 
kad dauguma našlaičią lietu
vių papuldami į protestantą 
prieglaudas negana kad ištau- 
tėja, bet kas aršiaus tampa pa
tys nekatalikais, klausdamas 
patarties vyskupo net pernai 
gavo atsakymą štai kokį: “Da
ryk ką išmanai kad kokiu nors 
būdu išgelbėtum nuo pražūties 
sielas.” Galutinai pasikalbė
jęs su Apaštalystės Maldos 
promoteriais nusprendė įsteig
ti šv. Juozapo parapijai nuosa
vą prieglaudą. Pasitaikė gera 
proga visai arti mokyklos nu
pirkti namas su dideliu daržu, 
sulygo užmokėti $5500, vieną 
tūkstanti jau Įmokėjo ir pada
rė raštus; inkorporavo po šiuo
mi užvardinimu: St. Joseph’s 
Lithuanian Aid association — 
Šv. Juozapo Lietuvią Labdary
bės Sąjunga. Apaštalystės mal
dos promoteriai padarė suges- 
tiją rinkti aukas apveizdėji- 
mui našlaičią. Ypač kataliką 
draugijos daro aukas neblo
giausia. Laike pačios epide
mijos vietiniai kunigai būdami 
užimti ligoniais ir mirštančiais 
neturėjo laiko nei pagalvoti a- 
pie našlaičius, tai net du kū
dikiu tapo išveštu į Kaliforni
ją, kuriuos dabar advokatas 
Eduardas J. Finn pasiryžo su
lyg valstios teisią atgauti.

BALTIMORE, MD.
Mes Baltimoriečiai imant 

daugumą draugijų ir kuopų, 
galėjome daug daugiau nu
veikti dėl savo tėvynės ir dėl 
kitų svarbesnių dalyki} per pe
reitus metus. Bet-gi pažvel
gus iš kitos pusės, tai mes bal
timoriečiai nemažai ir nuveikė
me. Beveik iš apie 20 draugi
jų ir kuopų svarbiausią rolę lo
šė Tautos Fondas, L. Vyčiai ir 
Moterų Sąjunga. Tautos Fon
do skyrius galima sakyti išsi
juosęs veikė, dirbo kaip ga
lėjo, dėl išgelbėiino Lietuvos. 
L. Vyčiai taip-pat diržus atsi
juosę dirbo dėl naudos parapi
jos ir tėvynės. Tai-gi mūsų 
vyčiai galima pasakyti dau
giausia ir dirbo. Jie sudėjo 
dėl parapijos šių metą bėgyje 
$260.00. O dėl Tautos Fondo 
$600.00 su viršum. Aš neran
du Baltimorėj kitos tokios dr- 
jos, kuri būtų tiek sudėjusi ir 
L. Vyčius sukirtusi.

A. L. R. K. Moterų Sąjunga 
stovi greta L. Vyčių, kuri yra 
sudėjusi į Tautos Fondą apie 
$560.00. Negalima praleisti 
nepaminėjus, jog ir~L. D. Są
junga puikiai gyvuoja, kas ją 
galėtų pralenkti Mes visi ži
nome, jog L. D. Są-ga yra dar 
jaunutė ir nariais neskaitlinga, 
vos apie 25. Bet pastaroji y- 
ra galima sakyti gyviausia 
Baltimorėj, i ją privalėtų spies- 
ties visi Baltimorės darbinin
kai. Tik pažiūrėkit, per Tau
tos Fondo prakalbas, gruodž. 
8 d. 1918 m. niekas netikėjo, 
kad LDS. ką tokio įžymaus pa
rodytą, bet jos pirmininkas a- 
tėjęs ant tų prakalbi} paėmė 
pirmas pozicijas su aukomis, 
paklodamas $250.00 ir pastaty
damas, jog tai yra nuo L. D. 
Są-gos 6-tos kp.

Bravo darbininkai, matyti 
jūsų krūtinėse dega meilės tė
vynės Lietuvos. Lai Dievas 
padeda jums augti ir bujoti. 
D. L. K. Vytauto dr-ja ir-gi pa
mažu juda kruta, pastaroji au
kavo Tautos Fondui $300.00. 
Dar yra dvi d.r-jos — šv. Kazi
miero ir šv. Jurgio, abidvi tu
ri gražias uniformas ir visur 
gražiai pasirodo; jos aukavo T. 
Fondui po $150.00.

Dar daug mes galėtume ras
ti Baltimorėj dr-jų bei kuopą, 
kurios visai nepasirodė perei
tą metą bėgyje. Tai-gi išimant 
tas dr-jas, mes ir nepadarėme 
tiek daug ir įžymaus darbo 
kiek Baltimorėj privalėjo pa
daryti. Bet abelnai imant ga
lima Baltimoriečiams maždaug 
pasididžiuoti, kaip tai nu 
dirbtais darbais ir aukomis T. 
Fondui, kurią sumėtėme šią 
metą laike apie $2.500, išimant 
pavienius aukotojus ir T. Fon
dą (tik ką draugiojs sudėjo). 
Bet ar bus mums to gana! Be- 
abejonės kad ne.

Tad Baltimorieičai visi į dar
bą, dirbkime kuouoli ausiai per 
šiuos 1919 m., kad pabaigoje 
metų turėtume gerus vaisius ir 
galėtume pasididžiuoti savo 
nuoveikaliais.

Konst. K. Žvinklis.LINDEN, N. J.

Nusistebėti reikia, kad Lūt- 
kauskas Suvalkietį išvadino 
melagium. Liutkauskas yra pil
nas pavydo ir keršto. Kai ka
talikai pradėjo čia susiprasti 
ir net rodytis svetimtaučiams 
savo katalikiškomis, tai jam portai. Pasirodo, kad mūsą!

NE W AR K, N. J.
L. Vyčių 29 kuopos 6 du sau

sio įvyko metinis susirinkimas. 
Į susirinkimą atsilankė skait-

BERRISSO ARGENTINĄ. ”
Malonu pasidalinti žinia su 

broliais amerikiečiais, kad mes 
Berriso Lietuvią Kataliką Ap
švietos Dr-jos “Aušros” 1-mas 
skyrius 17 d. lapkr. turėjome 
progą parodyti čionykštiems 
gyventojams trispalvę su žirg- 
vaikiu Lietuvos vėliavą.

Atėjus žiniai, kad pasibaigė 
didžioji Europos karės, nu
džiugo visi} širdįs.

Vakare 8 vai. (11 d. lapkr.) 
Berisso ir Ensenados (kaimy
niško miestelio) gyventojai 
simpatizuojantieji talkinin
kams. parengė ap vaikščioji
mą. Girdėjosi šauksmai: “viva 
los aliados!” “viva Mister 
Wilson!”“viva general Foch!’ 
ir k. Iš balkonų tik pylėsi 
gėlės, kurios net gatvių akme
nis padengė!...

Italai po to ėmė rengtis ant 
lapkričio 17, kviesdami kitą 
tautą dr-jas. Nors lietuviai 
nebuvo pakviesti, bet “auš- 
riečiai” išgirdę apie italą ren
giamą apvaikščiojimą, 15 d. 
lapkr. nuėjo į ją susirinkimą ir 
išreiškė norą dalyvauti. Italai 
su mielu noru sutiko. Tuojau 
“aušriečiai” subruzdo rengtis 
ir 17 d. lapkričio, 1:30 vai. po 
pietą Liet. Apšvietos Dr-jos 
1-mas skyrius išmaršavo.

Vėliavos visų buvo neša
mos, kaip tai: Suv. Valstiją, 
Prancūzų, Anglą ir k. Sakė 
prakalbas argentinas ir armė
nas ispanų kalboje ir italas — 
italų kalboje. “Aušriečiai,” 
laike iškilmės dalyvavo drauge 
ir sveikino pergalėtojus, kurie' 
sutrynė vokiečių įhilitąrizmą. 
Mūsų “žioplių partija” slan
kiojo šalygatviais ir kažko šai
pėsi. Žiūrint iš šalies išrodė, 
lyg “ne visi namie.” Lietu
viški “svieto lygintojai” taip
gi sekiojo iš paskui ir iš pyk
čio, raudonomis akimis žiūrė-

tingai narių. Buvo išduoti ra- jb i lietuvišką vėliavą, 

/■t Padubisiet



DARBININKAS

Lakštutė.

Paežerių Narys.

Kalbėjo oficie-

William Aglauckas.

Dr. Sd.
I

v •

v •

Rep.

Paieškau tėvelio Liudviko Nor
kaus, brolio Vincento ir sesers An- 
tosės ir taip gi visų genčių ir pa 
žįstamų Kauno gub., -Telšių pav., 
Varnių parapijos. Taip gi paieš
kau tėvelių Kazimiero ir Onos 
Vileikių, brolio Jono, Vincento, 
Elenos ir kitų giminių ir pažįsta
mų Kauno gub.-, Raseinų pav, Liu- 
devėnų par. Patįs ar kas kitas 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Aleksandra ir Uršulė Morkai
(Po tėvais Vileika it ė) 

Į 215 Farritt St., Philadelphia, Pa.

|g*
I -das,
p ■

| Petrauskaitė,

Siųsdamas čionai vieną dolerį, meldžiu atsiųsti dėžutę 
PARTOLOS. Tai jau yra šešta dėžutė. Pripažįstu, jog tai 
geriausias^ visų mano išbandytų vaistų. PARTOLA pasi
rodė pasitikėtiniausiu vaistu ir todėl iš širdies patariu ją vi
siems savo pažįstamiems.

gyventi. Tai galėtume daryti 4.__ 
Priris pasilinksminimus, suė- “

CAN CLUE CO
Viena iš didžiausią ir drūčiau

sių insurance kompanijų Suv. 
Valstijose. Po supervizija 47 val
stijos departmėntu. Moka po- 
smedtinę, ligos ir nelaimės beni- 
fitą $10 į metus, laike ligos gauni 
$25 į savaitę. Delei platesnių in
formacijų kreipkitės:

J. B. JUŠKEVIČIUS, 
454 Broadway,

So. Boston, Mass.

• •

ATHOL, MASS.
Aukotojai j T. Fondą.

kuopa ................... $10.00
Einoris................... 35.00

Ketvirtis ... 
ė Aneičiutė ... 
ina Morkunaitė

...15.00 

...10.00 
. .11.00 
..25.00 

...10.00 
..10.00 
..10.00 
..10.00 
..10.00 
..10.00 
..10.00 
..10.00 
...7.00 
..10.00 
:..6.oo 
...6:00 
...6.00 

............................6.00 
ĮSt. Vidugiris.................... 10.00

Po $5.00: Aug. Sklenis, Jurg. 
Alekevičius, J. Rečiunas, A. 
Ivasauskas, Kaz. Stašiunas, 
Julė Mileikaitė, St. Ivašaus- 
kas, Sim. Žilinskas, Ona Vait* 
kevičiutė, Mar. Šimkienė, Kaz. 
Morkevičius, Mik. Šalkauskas, 
Pov. Vaitkevičius, Petr. Ta- 
monis, Jonas Stonis, Kaz. Ta
mošiūnas. Pr. Rimša, Ona 
Balčiūnaitė, Ant. Rožiutė, Juo
zas Restauskas, Ant. ečmaus- 
kas, St. Ambrasas, Juoz. Puš- 
<čius, .Tonas Saučkas, Kaz. Ne 
vedonskas, Ant. Nevedonskas, 
Rap. Vyšniauskas, Ant. Ma- 
«iaučius, Ant. Ambrosas, Pet. 
Kazlauskas, Alb. Medelinskas, 
Jonas Dudis, Juoz. Aidikonis, 
ir A. Malakauškaitė, V. Spaus- 
tinaitis ir P. Kučinskas po $4.

Po $3.: J. GedaitisrJ. Niur
ką, Povilas Budriunas, K. 
Vaitkevičius.

Po $2.00: P. Bambonas, A. 
Ladšius, St. Perekšlis, J. Gil
intis, A. Mickeliunas, A. Pra- 
niaučius, K. Pinigis, K. Urbo
nas, K. Glebauskas, A. Glebau- 
skas, St. Vaitiekūnas, St. Bag
donas, J. Žirgelis, J. Jučionis, 
V. Zimontienė, A. Petrulis, J. 
Gliaudesis, M. Alekevičienė, J. 
Aidikonis, M. Andriulaitytė^V. 

' .J Žitkevičiūtė $2.50.
Po 1.00 j. F. Simaučiutė, M. 

^Mauričiutė, A. Losevičiutė, A. 
Davidonis, A. Kenešius, EI. 
Bajoriunaitė, J. Kvedaras, R. 
Kumštis, D. Karoblis, J. Ja
linskas, L. Gasiunas, M. Va
leckas, A. Vaicekauskas, A. 
Rolis, J. Kapickas, J. Baltrė- 
nas, A. Alekevičius, J. Ta
mošiūnas, T. Gilbertienė, P. 
Nurka, J. šešeika, A. Neve
donskas, K. Slizis, P. Broškas, 
J. Petrulis, S. Žebrytė, E. 
Makštelytė, K. Matulytė, E. 
Braskienė, J. Lesinskienė, A. 
Petrauskienė, K. Rąstauskienė, 
P. Rasinskaitė, K. Aksomitau- 
skaitė, M. Likaitė, J. Stepon- 
kaitė, B. O. Mokiutė, A. Kir- 
ša, V. Čironka, J. Panvežis, F. 
Navadorskas, M. Stanionis, M. 
Mozelnikas, J. Ambrosas, A. 
Ambrosas, P. Einoris, P. Pet- 
Tauskas, A. Baublis, J. Ivanau
skas, J. Kanapė, A. Vaitekū
nas, P. Kaulakis, G. Vaike- 
vičiutė. J. Majauskas, J. Pi- 
ragis, P. Sklenienė, J. Ašedavi- 
cius, K. Varnauskas, Pr. Balt- 
rešiunas, A. Rastauskas, K. 
Šopenas, R. Šatasr K. Straz- 

. Česnulevičius, K. Na
vickaitė, O. Petronienė, Ap.

, J. Rabišauskas, 
.i- P. Pralinskas, J. Gauronskis, 

J. Kristopaitis, K. Bundzą, M. 
Šidlauskas, P. Mosaitis, A. Gri- 
mauskas, O. Vistortaitė, J. La- 
pėnas, P. Aneičius.

29 d. gruodžio vakare pobaž- 
nytinėj svetainėj kalbėjo kun. 
Švagždis sugrįžęs iš Pietinės 
Amerikos. Kalbėjo apie var
gus pietinės Amerikos lietuvių 
ir kaip jis ten pakliuvo, ant 
galo pasakė daug naudingų ir 
įdomių atsitikimų iš gyvenimo. 
Jo kalba buvo tikrai pamoki- 
nanti.

Tam pačiam vakare buvo 
vaikų Kalėdų Eglaitė ir vaikai 
išpildė nemažą programą iš lo
šimo, deklamacijų ir dainų. 
Bažnytinis choras taip-gi su
dainavo kelias gražias daine
les.

Per K. Česnulio prakalbas 
surinkta aukų apie $150 ir 
taip-gi gana plačiai kalbėjo a- : 

tveriamą naują bendrovę, ;____
ią atholiečiai pasižadėjoj-us mjj

i Longinas Grigaliūnas 
tjuozas Sarapas ....
Br. Aukštikalnis .... 
Ant. Ruplis ............

Stanevičienė ..
Kotrina Sienaitė .... 
-Jonas Vizbaras ..... 
Rozalija Gotautytė .. 
"St. Petrauskaitė .. .. 
-Jonas Povilonis.......
Grasilda Likaitė 
;P. Pusčius .......

karštai remti.
1 d. saus, buvo L. Gelbėtojų 

vakaras. Buvo sulošta “Ne
padėjus nėr ko kąsti.” Loši
mas nusisekė labai gerai. Prie 
to dar buvo deklamacijų, mo
nologas ir daina prie “Taurių.* 
Publikai labai patiko ta daina. 
Žmonių buvo daug, nežiūrint 
ir ant tokio blogo oro. Gryno 
pelno liko $33.25. Kolektoriai 
surinko aukų $362 po stubas 
vaikščiodami. Viso labo į Ka
lėdinį Fondą yra surinkta $2.- 
70CL Bet atholiečiai tiki da- 
siekti iki $3000. Tai bus šešis 
sykius daugiaus kaip buvo pa
skirta. .

Lietuvos šakelė.

-r-ys!” ‘kun. Ališauskis, kun. 
Dzmidavičius, kun. Steponavi
čius,” ir kitų čielą eilę sumi- 
navojęs, purtino popiergalį 
šaukdamas ir rodydamas 
“priešus,” kurie nori Lietuvą 
“prapuldyti.” Man rodos kad 
retas cicilikas tesusilygintų su 
tuo tarškalu.

▼
vyras “stout,” bet mažai kva
po, mažai turi dvasios. O ka
talikiškas lietuvių jaunimas ir 
pat dabar permato, kur yra 
branduoliai, o kur tik šiukšlės 
ir jie visi prie L Vyčių spie
čiasi ir sako: Aš ir noriu būti 
Lietuvos Tėvynės vytis arba 
vytė!

Tokios tokialės iš mūsų gy
venimo.

GARDNER, MASS.
Prieš lenkus ir bolševikus.
Sausio 10 d. šios kolonijos 

lietuviai buvo sušaukę didelį 
masmitingą.
ras J. J. Ramanauskas ir K. 
Norkus. Buvo išnešta rezo
liucija prieš lenkus ir bolševi
kus. Rezoliucijoj prašoma, 
kad Amerikos valdžia “panau
duotų savo intekmę ir neduotų 
lenkų imperialistiškiems no
rams taip-pat ir Rusijos bolše
vikų įsikūnyti ir kad Lietuva 
būtų apsaugota nuo svetimų 
šalių letenų.”

Bolševikai buvo susiorgani
zavę suardyti mitingą, bet ne
pavyko. Norėjo priešintis re
zoliucijai, bet nepavyko. Bu
vo bekilą, bet kai oficieras 
Ramanauskas jiems atsakė, 
tai nutilo. Mitingą rengė šios 
organizacijos: Tautos Fondo 
113 skvrius, TMD. 30 kp., S. 
L. R. K. A. 162 kp., SLA. 124 
kp. ir ALTS. 123 kp.

GREENFIELD, MASS.
Apšmeižė.

“Darbininko” Num. 1 tilpo 
iš mūs kolonijos koresponden
cija, kurioj mūsų žmonės la
bai apšmeižiami. Sakoma, būk 
mes laikraščių neskaitą, labai 
girtuokliaują, esą tamsūs. Tai
gi tasai šviesuolis, drįsęs mus 
paniekinti, tegu pasirodo sa
vo tikra pavarde. Tai pasi
šnekėsime apie mūsų tamsumą 
ir kitas blogybes. Mūsų kolo
nijoj nieko baisaus neatsitiko. 
Čionykščiai žmonės skaito lai
kraščius. Veik visi užsilaiko 
kuogražiausia. Anas kores
pondentas turbūt buvo piktos 
valios žmogus.

BINGHAMTON, N. Y.
Vakare prieš Naujus Metus 

liberalai turėjo prakalbas. Kal
bėjo Liutkauskas iš Brooklyn, 
N. Y. Jisai matyt.gerai išsi
lavinęs savo “amate,'” ty. 
šmeižime katalikų ir kunigų. 
Kadangi tame vakare dalyva
vo daugiausia katalikai, (nes 
bažnytinis choras dainavo ir 
patys rengėjai išskyrus ar pu
santro, visi katalikai), tai ir 
buvo koktu klausytis.

Liutkauskas pasakė, kad. 
katalikų Lietuvių Dienoje pe
reitą metą surinkti pinigus 
$50.000, turįs komitetas Švei
carijoje ir už tuos pinigus su- 
pirkę Lietuvos karaliui rakan
dus ir automobilių. Bet ir dar 
matyt likę tų pinigų ir dabar 
tas komitetas norįs, kad ir 
tautininkai jį pripažintų ir vi
liojęs tautininkus sakydamas: 
“Pripažinkite mane, gausite 
pinigų,” bet tautininkai nega
lį pripažinti dėlto, kad tas e- 
sąs pro-vokiškas.

Kalbėtojas daugiau nieko a- 
pie tautos reikalus nepasakė, 
kaip tik gyrė savo partiją ir 
kas tik kur buvo gero nuveik
ta, tai anot jo, tai vis męs 
padarėme. Vienu žodžiu kai-, 
bėtojas tuščiakalbiu, nieką- 
kalbiu pasirodė; kada po pra
kalbai vargonininkas pradėjo 
prašyti, kad jis paaiškintų, 
ką tautininkai su savo surink
tais pinigais veikė ir ką gero 
šliupas su visa šeimyna važi- 
pėdamas Europoje nuveikė ir 
ką Bulota gero padarė, tai kal
bėtojas kožną žodį vargoninin
ko gaudė ironiškai tyčiodama
sis: ‘nu,” yes,” “dėl laisvės?” 
“oh,” “a taip,” ir kitokius iš
sireiškimus, iš šalies buvo net 
biauru matant tokį^intelgen- 
to” pasielgimą. Pasakė, kad 
katalikai per kunigų sąjungą, 
daugiau blėdies kares laike 
padarę negu socijalistai, nes 
Kunigų Są-ga prasidėjus ka
rei išnešusi rezoliuciją, kad 
po karės Lietuva liktų kara
lyste su karaliumi ir šiandien 
jie to trokštą ir tuos pinigus 
Tautos Fondo surinktus ne 
kam kitam sunaudoja, o kad 
jie kalbą, kad išgavimui lais
vės Lietuvai, tai tik muilydami 
akis, kad žmonės daugiau au
kų dėtų. Kaip popiežius taip 
ir kunigai visi norį Lietuvą 
sujungti su Lenkija ir užriog^ 
linti karalių ir prie to vėl “do
kumentus” skaitė po kelis kar-

WATERBURY, CONN.
Vietinės L. Vyčių kuopos 

nariai, šįmet Kalėdinių dovanų 
T. Fondui suaukavo viršaus 
$1500.00, o kuopoje pilnų narių 
nėra pilnai 200, išskyrus priau
gančius. Ar-gi neverti pagy
rimo ?.. 7 vyčių kuopoje dir
ba pasidalinę į šakas: choras, 
kuris tarnauja bažnyčioje, ve
damas p. J. V. Kovo. ' ____
lė grupė. Tėvynės Lietuvos 
rėmėjai^ kurie dirba prie T. 
Fondo įvairiose komisiose ir iš 
priaugančiųjų vyčiukių ir vy- 
čiukų, visokios rūšies atletikai. 
Dideliuose darbuose visi vie
non krūvon, ir padaro paste
bėtus darbus.

Bet negana dar to. Praėju
sį rudenį pastatė tris vakarus 
ir koncertą vietinės parapijinės 
mokyklos naudai. Apie šešis 
sykius dalyvavo T. Fondo ir 
kitokiose surengtose prakalbo
se choristai su įvairiomis dai
nomis paįvairinti, pagražinti 
vakarus.

Štai šįmet jau ir vėl, sausio 
5 d. įvyko puikus vakaras. Sta
tyta buvo “Kalėdų Naktis” 
vietinės mokyklos naudai.

Ateities programas platus 
nustatytas. Rengiasi sulošti 
“Šv. Ceciliją,” “Nekaltas Špo
sas” ir “Palangos Mergelė.” 
Na da ir prieš šv. gavėnę neap
leis nei metinio koncerto. Kol 
kas, dabar 7 L. Vyčių kuopa 
turi visos dailės srityje už va
dą p. J# V. Kovą. Tas milžinas 
žilis iki šioliai dar vis stengė 
mūsų jaunimą vesti, lavinti ir 
stumti pirmyn ir jį skatinti 
prie nenuilstančio veikimo. 
Nors jis gana visko nukenčia, 
ir neapykantos, ir vargo ir ne- 
migio, bet jis nieko nepaisyda
mas jaunimą stumte stumia 
pirmyn.

Tai-gi iki šiol mūsų kuopoje 
tokis yra veiklumas.

Gal kas pamanys, kad kuo
pa yra labai turtinga... Na, ne, 
turi dar $3.00 su centais skolos 
iš praeitų metų. Bet mat čia 
nariai nesivaro ant pinigų. 
Tai yra draugijos pasišventi
mas dirbti dėl visuomenės, la
bo.

Vyčių vietinė kuopa gana 
daug turėjo ir šiaip jau viso
kių nemalonumų. Mat prieš 
susitversiant L. Vyčių kuopai, 
jau mūsų mieste gyvavo ar 4 
ar S^Teatrališkos kuopelės vi
sokių pažiūrų lietuvių jauni
mas — ir socijalistai, ir laisva
maniai, ir krypuojanti katali
kai, na ir geri katalikai; visus 
juos rišo neva dailos pažiūros; 
vieni kitiems prijausdavo, o 
kaip Vyčių Teatralė grupė ir 
choras stato scenos dalioje dir
bti, tai anos stengėsi visos dar 
arčiau susivienyti, kad kaip 
nors vyčių dvasią nuslopinti. 
Bet pernešė vyčiai ir tą vargą. 
Jie stojo visom jėgom, kad 
prieš tą laisvamanišką ūkaną 
pasistatyti, ir išlaikė. -

Gi tos mišrios teatralės ir ki- . 
tokios grupės nusilpo, kitos vi
sai iširo; šventakuprių choras 
išnaujo perramstytas vos tik

HAVANA, GUBA.
Gerbiamam “Darbininkui” 

dėkuojame už laikraščius, ku
riuos mums , atsiuntėte per 
Mikolą Girnų, kuris iš Bos
tono atplaukė gruodžio 24 d. 
Holandijos laivu Mizar. Su 
juo linksmai praleidome Ka
lėdas, kurios pas mus buvo la
bai iškilmingos. Jau du metu, 
kaip Girnų pažįstame ir buvo
me linksmi su juo susitikti. 
Dabar jis daug indomių daly
kų papasakojo apie Montello, 
So. Bostono ir Brooklyno lie
tuvius ir apie jų judėjimą. 
Labai buvo malonu klausyti a- 
pie Suv. Valstijų lietuvius.

Havanoj mūs yra keletas 
vaikinų. Bet mes veik visi e- 
same čia augę. Kaikurių mūs 
motinos yra ispanės ir nedau
gelis iš mūs temoka lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Yra čia 
keletas lietuviškų šeimynų ir 
turi savo namus ir turtų. Vie
nas lietuvis jaunikaitis nusipir
ko garlaivį už *70.000. Mes tą 
garlaivį pakrikštijom “Keistu
tis,” kurs buvo Lietuvos did- 

Teatra_- vyriu. Tuo laivu mes išvažiuo-
jame vakacijų į pamares.

Yra čia keletas lietuviškų 
merginų, bet jos išpaikėju- 
sios ir mes su jomis nedrau
gaujame. Iš Amerikos lietu
vaičių neatvažiuoja.

Darbų čia yra ir uždarbiai 
geri. Daug yra krautuvių ir 
kotelių,, kur merginos uždar
biauja.

Oras čia geras, šiltas. Visa
da vasara. Draugas Girnus 
mums pasakojo, kad tenai pa
likęs sniegą ir buvo šalta. Mes 
savo gyvenime sniego nematė- 
ir norėtume žinoti, kaip jis iš
rodo.

Būtų žingeidu, kad lietuvai
čių atvažiuotų į Havaną apsi-

kokius ] 
jimus. .

Draugas Gimus išgyrė Mon- 
tello merginas. Sakė, kad esan
čios gabios lietuvaitės ir gra
žiai elgiasi sueigose.

Kai bus šilta, tai jis duos 
mums žinoti ir mes ketinam 
plaukti ant “Keistučio” į Bos
tonų susipažinti su lietuviško
mis merginomis. Norime pa
matyti, kaip lietuviai linksmi
nasi.

Draugas Girnus daug mums 
pasakojo apie Lietuvą, kurios 
mes niekuomet nematėme. Jis 
mus ragino būti gerais lietu
viais ir skaityti laikraščius 
lietuvių kalboje.

Draugas Gimus išplaukė į 
Rotterdamą gruodžio 28 d. 
Mes jį palydėjome iki pat lai
vo Mizar. Sakė, kad kai grį
šiąs į Bostoną, tai vėl užeisiąs 
“ Darbininkan. ”

Mes pasiliekame su pagarba 
ir dar kartą dėkuojame už lai
kraščius.

NAUGATUCK, CT.
Gruodžio 31 d. buvo vestu

vės Napoliaus Banaičio su p-įe 
Ona Nekemavičiute. Svečias 
Kundrotas užsiminė apie Lie
tuvą ir sudėta $30.00.

Aukojo po $5 Ona Petrau- 
kaitė, F. Matusevičiūtė ir V. 
Padvaraitis, S.. Dačkunas $2. 
Po $1 dėjo A. Kundrotas, F. 
Jenčius, J. Pocius, N. Banai
tis, Ona Banaitienė. J. Šalab- 
rita, J. Samuška, A. Samuš- 
kienė, A. Banaitis, A. Matu
levičiūtė. Kiti dėjo po mažiau.

Geros kloties jaunai porelei. 
Ten buvęs.

Mano Daktaras.”
Taip daugelis vietos rusų 

vadina PARTOLĄ, kuri yra -■ 
geriausiu vaistu išvalymui 
kraujo ir skilvio. Ji sugrąžina 
visą organizmą į normalį sto- _ • ' • 
▼l-

PARTOLA
(Daktaras saldainių- pavydale) 
gavo daugybes užtarnautų pa
gyrimų. Kasdien gauna padė- 
konės laiškų. Čionai tlpiname 
vienų iš trumpiausių.

Su didžia pagarba
F. Timotejev.”

Mes rokuojame, jog šitokies atsiliepimai apie PARTO- 
LĄ yra pakaktini tam, kad visi ją vartoti) ir įsitikintų į jos 
vertę.

Kuris dar nebandė Partolos 
saldainių, tai lai neatidėlioja, 
jei jis brangina savo sveikatą.

PARTOLA patariama dėžu
tėse vertės $1.00. Dėl visuome
nės patogumo mes siunčiame 
šešias dėžutes tik už $5.00. 
Kiekviename name turi rastis 
PARTOLOS.

ORTH ANERI

DYKAI
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam priisuntusiam už
sakymą ir pinigus su šiuo pa
skelbimu. Pinigus ir laiškus 
siuskite į:

APTEKA PASTORA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y. Dept L. 3 
(106)

DIDELES DOVANOS “DARBININKO” SKAITYTOJAMS! ®
“Naudingiausia knyga lie- Į 

tuvių kalboje, tai Sveikata i 
arba Tiesus ir Trumpas * 
Kelias į Sveikatą.” Taip j 
atsiliepė apie ją visi lai- < 
kraščiai.

Kas užsirašys per mane ! 
laikraštį “DARBININKĄ” j 
visiems metams ir prisius 1 
$į.5O, tai aplaikys labai j 
naudingą knygą — papigin- i 
ta kaina SVEIKATA ver- 1 
tės $2.00. SVEIKATA tu- ! 
ri 339 puslapius.

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

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

nime ir pamokinama kaip žmogui apsisaugoti nuo visokių ligų. To
ji knyga SVEIKATA turi rastis namuose kiekvieno leituvio.

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašykite šiuo adresu:
S. P. TANIS,

. 1233 WEST 111-th PLACE, CHICAGO, ILL.

VAŽIUOTI PER JŪRĘ DAR 
NEGALIMA.

Jokia laivų kompanija ne
parduos jums šipkortės, jei ne
turėsite pasporto.

Nemokėk už šipkortę prieš 
pasporto gavimą.

Kol kas dabar tiesiog nega
lima gauti pasporto.

Tas, kuris jums sako galįs 
išgauti pasportą už pinigus, y- 
ra sukčius.

Už aplikacijas ant pasporto 
išpildymą nemokėk daugiau, 
kaip nuo trijų iki penkių dole
rių.

Nevažiuok iš miesto, kuria
me dabar gyveni iki negausi 
nuo laivų kompanijos praneši
mą laivo vardo ir išplauki
mo dienos.

Jei tu atvyksi pajurinin mie
stan pirm negu tavo laivas ga
tavas, tai būsi pavojuje pra
rasti savo pinigus.

Būk, kur esi ir gyvenk be bai
mės.

Galbūt tu dar negalėsi iš
plaukti per keletą mėnesių.

Tuo tarpu laikyk savo darbą 
ir savo sutaupytus pinigus de- 
pozituok į Suvienytų Valstijų 
krasą. Valdžia saugiai juos iš
laikys iki tau jų reikės.

Massachusetts Bnreau 
of Immigration, 

109 Statė House, Boston.
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Valdyba.

to

/

Valdyba.

Valdyba.

grįžo

Vietines žinios

Jau. 9, 1919.

teko man skai-
•• iškeliavimą”

LAIŠKAS. 
Washington, D. G.

Gerbiamieji:—
“Darbininke” 

tyti apie mano 
į Lietuvą. Tuo tarpu aš dar 

■ ant vietos. Tiesa, jeigu galė
čiau — paukščiu aš tenai nu
lėkčiau. Bet kas kita norėti, 
o vėl kas kita galėti. Gyve
name sunkiose kariškose sąly
gose. Visos restrikcijos pasi
lieka dar po senovei. Sunku 
yra gauti leidimas išvažiuoti iš 
Amerkos, bet man pasisekė jis 
gauti. Galiu iš to atžvilgio sa
ve pavadinti laimingu, nes ki
ti ir to negauna. Tečiaus iš
gauti toksai leidimas, tai dar 
ne viskas. Reikia dar gauti 
paso avizaciją. Vadinasi rei
kia, kad viena iš Europos val
stiją norėtą įsileisti į savo ry- 
bas. GrT ambasados tokio lei
dimo neduoda pirma su savo 
valdžiomis • nesusižinoję. To
kiame tai padėjime ir aš dabar 
esmi. Laukiu kol viena iš Eu
ropos valstiją apsiims mane į- 
sileisti. Kaip ilgai reiks lauk
ti — nežinau. Jeigu viskas ge- 

- rai pavyktą, tai man būtą la
bai malonu dar Bostone prieš 
iškeliavimą atsilankyti.

Su pagarba
Kunigas Tarnas žilius.

DARBININKAS
KAIP ROOSEVELT BUVO 

APSIDRAUDUS.
Nesenai miręs pulk. Roose- 

tivelt buvo apsidraudęs ant 
$85.000. Buvo apsidraudęs ke
turiose kompanijose.

Iš Varšavos pranešama apie 
besiveržimus bolševiką Lenki
jon. Pasakojama apie ją ne
svietiškus žvėriškumus. Po- 
dolijoj tūlas St Skiebienski 
buvo traukiamas už koją ir 
galvos iki buvo pertrauktas 
perpus. Kitus apipila gyvus 
kerosinu ir padega. Dar kitus 
lauke apipila vandeniu ir lai
ko iki žmogus pavirsta į ledo 
šmotą. Kaip matosi bolševi
kai yra gan sumanūs.

Pranešimas. Vasario 9 d. 
Piln. Blaivininką kp. statys 
scenoje milžinišką veikalą :‘Pa- 
locius ežero dugnuose.” Tai
gi šiuom perspėjame ir prašo
me, kad kitos draugystės ne
rengtą jokią pramogą, kad 
tuomi nepakenkus vieni kitiem 
darbo.

LIAUDIES MOKYKLA.
Bostono ir apielinkės lietu

viai nori mokinties bet jiems 
sunku nes nėra kaip, nėr "kas 
juos pamokintą, nėr kam pra
dėti. Pasikalbėjęs su keliais 
žymesniais šios apielinkės inte
ligentais ir gavęs ją pritarimą 
ir pasižadėjimą užimti mokyto
ją vietas, aš drįstu pradėti 
darbą. Jo pasisekimas remia
si ant jūsą.

Bus įsteigta privatinė vaka
rinė Liaudies Mokykla kuri tę
sis šešis mėnesius, iki liepos 
mėnesio. Kiekviena klesa su
sidės iš nemažiau kaip 5 moki- 1 
nią ir nedaugiau kaip 12. Lek- 
cios bus duodamos vakarais 
nuo 7 vai. iki 9 vai. Tie kurie, ' 
pasekmingai užbaigs savo pas
kirtą kursą, gaus tam tikrą pa
liudijimą. Kaina kiekvieno^ i 
kurso nustatyta ant $25.00 mo
kant iškalno arba po $5.00 į mė
nesį.

Manoma įsteigti sekančius . 
kursus:

Panedėliais: Lietuviškas kur- : 
sas susidedantis iš Lietuvią• v

V ,
Historijos, Gramatikos, Rašy
bos, Literatūros ir tt. Šis 
kursas tiks visiems kurie nori 
geriau susipažinti su savo gim
tine kalba ir historija, kad su
grįžus į Lietuvą arba ir ma pa
silikę galėtą 
veikti.

pasekmingiau 
Z

Ųr&dinis kur
is angliškos

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

PUIKIAUSIA

Oficieras Jonas J. Ramanau
skas nesenai sugrįžęs iš kariuo
menės apsigyveno So. Bostone. 
Jis yra baigęs Bostono Kolegi
ją ir dabar ves So. Bostone 
Liaudies Mokyklą. Prie to dar 
jis yra vedėju Lietuvių Preky
bos Bendrovės. Ši bendrovė 
patarnaus lietuviams visokiuo
se dalykuose, kaip tai: pirki 
me Rusijos rublių, bondsą, 
pasiuntime pinigtj į visas šalis, 
patarnaus sudaryme visokią 
dokumentą ir popierių. P. Ra
manauską galima rasti ‘Darbi
ninko” ofise kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. iš ryto iki 9-tos vai. 
vakare, išskiriant seredos va
karus. Jis yra notary public.

Išvažiavo. “Darbininko” ad
ministratorius A. F. Kneižis ir 
oficieras J. Ramanauskac su
batos vakare išvažiavo į New 
Haveną. Nedėlioj p. Kneižis 
dalyvavo Conn. LDS. kuopą 
apskričio suvažiavime Ansoni- 
joj, Ct. Per šią visą savaitę jis 
sakys prakalbas įvairiose 
Conn. valstijos kolonijose. O- 
ficieras Ramanauskas 
panedėlio rytą.

• / 
S. A.Gaisras. So. Bostone 

Woods Machine kompanijos a- 
municijos dirbtuvėjjouvo gais
ras ir sunaikino 250.000 šrap- 
nelią ir kitokios medžiagos. 
Nuostolią už apie $500.000.

Labai gerai nusisekė, šv. 
Petro par. bažnytinio choro ve
damo p. M. Karbausko koncer
tas nedėlios vakare labai gerai 
nusisekė. Žmonią buvo pilna 
salė. Programas buvo apstus 
ir gerai išpildytas. Tai buvo 
vienas iš pasekmingiausią 
choro rengtą koncertą.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Vyčią 18-os kuopos 

metinis susirinkimas įvyks se
redos vakare, sausio 15 d. 7 v. 
vak., pobažnytinėj salėj. Visi 
vyčiai ir vytės ateikite ir užsi
mokėkite už ateinančius metus. 
Taip-gi nepamirškit ir naują 
narią atsivesti.

PROGRA

BR1GHT0NIEČIAMUtarninkais: 
sas susidedantis 
kalbos, geografijos, aritmetiko 
ir tt. Sis kursas tiks tiems 
kurie jokios mokyklos nėra ė- 
ję ir nori iš pat pradžios mo
kinties.

Seredomis: Akademijos kur
sas. Šis kursas prirengs moki
nius pastoti į Akademijas atei
nantį rudenį. Į šį kursą bus 
priimami tik tokie kurie jau y- 
ra šiek tiek mokinęsis pirmiau.

Jei bus reikalas tai ir kiti 
kursai bus mokinami. AteikD 
te pasitarti ir pasakykite ko 
norite mokinties, o jei atsiras 
nemažiau kaip penki mokiniai, 
tai tokie kursai bus įvesti/

Kiekvienas kursas susidės iš 
24 vakarų. Jei kuris norėtą, 
tai gali imti ir po du ar net ir 
daugiau kursą.

Dėl platesnių žinių norintieji 
gali sužinoti pas mane. Mano
ma pradėti kursus nuo 15-tos 
šio mėnesio, tai jei norite į 
kursą pastoti, tuojaus paduoki
te vardus, nes daugiau per 12 
nebus į kursą priimami.

Jonas J. Ramanauskas, 
244 W. Broachvay, 
So. Boston, Mass.

JEIGU NEMOKI RAŠYTI
arba nori, kad raštas atrodytą 
gerai, tai nusipirk (tinkuoja

mą mašinėlę (Typwriter).
Karė pasibaigė ir 

atsidarys keliai į 
Lietuvą, reikės ra- 
Syti daug įvairių 
laiškų ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengvinus perskaity- 

■1 ti drukuotą.
Tokios mašinėlės 

pirmiaus persiduo
davo po $70.00, o 
dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę pri

dėsime dar knygą su nurodymais kaiji 
dirbti vertės $1.00.

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, laiš2 
ku arba ypatiškai į

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

Rengia L. D. S. 22 kuopa 
SUBATOJE, 

Sausio-January 18 1919 m.

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

Pradžia 7:30 vai. vakare. —

Draugijos Temykit!

MINTOL VAPOCREAM

S

■ ' - -4

z:

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

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

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

IŠ PRIEŽASTIES INFLUENZOS EPIDEMIJOS MES 

NEGALĖJOME UŽGANĖDINTI VISŲ REI

KALAVIMŲ DĖL

Mūsą milžiniški atsarginiai sandėliuose magazinuose ir pas 
pirklius jau visi sunaudoti. Mes didiname savo spėkas 
kas diena ir stengsimės išpildyti Tamstą reikalavimus, 
kaip greičiausiai mes galėsime. Krautuvninkai, kurie ne
gali gauti užtektinai daug per savo pirklį turėtu telegra
fuoti mums, o mes jiems stačiai per expresą pasiąstume, 
o billa eitą per pirklį.

ŠIS DIDIS IŠPIRKIMAS MINTOL VAPOCREAM 
LIUDIJA JOG JIS YRA GERIAUSIS VAIS

TAS NUO ISPANIŠKOS INFLUENZOS, 
SLOGŲ, ŠALČIŲ IR PLAU

ČIŲ UŽDEGIMO.

Nors infiuenza mažinasi nekurtose 
vietose, daugelyje vietą skaitlius šeri 
gančiąją auga. Yra labai svarbu kan 
aptiekorial duotą mums užsakymus ant 
tiek kiek jiems neatbūtinai reikia, kad 
tokiu budu mes užtektinai turėtume 
pristatyti toms vietoms kur epidemija 
daugiaašiai platinasi.

Tiesioginis prisiuntimas vietoms per
blokštoms su “Flu.”
' Kad pagelbėjus išvaryti epidemiją iš 
perblokštą vietą, mes prlsląsime 3 tu
zinus 35c. mierio pakeltą bent kokiam 
aptiekoriui per Parcel Post arba ekspre
są, kuris prisiąs mums Money Orderį 
arba čeki po $2.8d už tuziną atimant 
5
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Paieškau brolią Jono ir Juozo Ri- 
mašauską Vilniaus gub., Alovės pav., 
Nemunaičio paarp., Užupių kaimo. Pir
miaus gyveno Shenandoah, Pa., bet da
bar nežinau kur ir neturiu adreso.

MARIJONA RIMAŠAUSKAITĖ,
299 D St., So. Boston, Mass.

(No. 5-6-7)

Paieškau savo brolio Pranciškaus 
Mockaus, pirmiaus gyveno 188 South 
Main St., Waterbury, Conn. Jis pats 
ar kas kitas apie jį žinantis, meldžiu 
man pranešti.

STANISLOVAS MOCKUS, 
52 IVhite Str., Lawrence, Mass.

REIKALINGAS lie
tuvis partneris į gerai apmo
kamą biznį. Turi susikalbėti 
angliškai, kad galėjus prižiū
rėti biznį.

Reikalinga $3.000.00 cash. 
Dėl platesnią informaciją ra
šykite šiuo adresu:

T. VARLEY,
31 Hougton St., 

Somerville, Mass.
(486)

East Cambridge lietuvią ko
operacijos metinis susirinki
mas bus pėtnyčios vakare po 
No. 875 Cambridge St., East 
Cambridge saus. 17, 7 v. vak. 
Visi šėrininkai ir Kooperacijos 
kostumeriai-remėjai meldžiami 
atsilankyti.

D. L. Kun. Keistučio Dr-jo» 
J. Volungevičius (vilnietis) 
$50.00.

Šv. Jono BĮ. dr-jos 
Andriejus Naudžiūnas 
$50.00.

narys 
aukojo

nuoš.
ISPANIŠKA INFLVENZA 

Suvienytų Valstijų Viauomen^t 
Sveikatos Skyrius sako: 

“šioji liga yra platinama oru kurį ( 
mes kvėpuojame ir gazais nuo kūno, j 
labiausiai iš nosies ir gerkles. Dėl šios 
priežasties, nosis turėtą būti patepta 
su Mentholated Cream, kad užkenkus 
prasiplatinimui ligos.” šiame laike, , 
neatbūtinai yra reikalinga sekti pata
rimą Sveikatos Slųrriaus Ir vartoti 
Mintol tris ar keturis sykius | dieną, 
kiekvieną kartą ištepant abidvi nosies 
skyles. "

šis yra paprasta mostis iš Menthol 
ir apsaugojanti nuo puvimo aliejų, 
kuris padaro apsnngojančią ir gydan
čią mostį dėl kiekvienos nesveikos da
lies kūno.

VIENAS Iš PIRMIAUSIŲ BŪDU 
GYDYMOSI, kada pradėsi jausti šal
ti, paimk vaistą dėl išvalymo vtdtffcią. 
Valgyk daug maitinančią valgią. Gu
lėk tykiai lovoje, jei yra galima ir 
nesirūpink. Gamta yra vienatinis vais
tas dėl Influenzos ir Ji išgydys tave 
>1 tik tu taupysi savo spėkas. Gerk 
po biskj Ampeo Ohiil Tonie kiekvieną 
valandą per šešias valandas, po to tris 
nr keturios kartus Į dieną pi kol ne- 
pi«"rst nno šalčio, slogą ar influenzos, Į 
Pa. tuk daktarą jei matysi reikalinga. 
Tavo dldžlausls pavoju* bu* nusilpne-l

jimas tavo sistemos, kuri leidžia 
toms ligoms už tavęs pagriebti ir pra
siplatinti kaip tai plaučių uždegimas 
ir gerklės uždegimas, kaip kada de
šinėj! ausis užsidega arba širdis yra 
nusilpninta. Tai-gi yra labai svarbu, 
kad sergantis gulėtą lovoje, jeigu yra 
silpnas pakol pastiprės.

BUK DRŪTAS IR SVEIKAS—Yra 
patartina žmogaus sistemą užlaikyti 
drūtame ir sveikame padėjime imant 
vieną arba du grudu Argo-Phosphate 
Tablets po kiekvieno valgio ir gulant 
Tas sustiprina visą nervą sistemą ir 
duoda reikalingą spėką kad kūnas ga
lėtą išlaikyti prieš ligas.'

KAIP APSISAUGOTI NUO INFLU
ENZOS—kuri yra bakterijos liga, pra
platinama labiausiai per žmonią dasi- 
lytėjir.ią, daugiausiai iš spiaudymo, ko
sėjimo ir čiaudimo. Tai-gi, saugokis 
žmonių turinčią šaltĮ, taip-gi saugokis 
susirinkimų. Viešas indas, abrusas ir 
tt. Imk daug mankštinimo kūno ant 
lauko ir valgyk gerą pasotinantį val
gi-

Specialia Patčmijimas — MINTOL 
VAPOCREAM, kuris yra taip plačiai 
vartomas ir rekomenduotas gydytoją 
ir aptiekorlą jjo visą Ameriką, yra gy
duolė nepaprasto gerumo ir joje yra 
Menthoi, Komparo Eucalyptus ir kiti 
gydanti aliejai, kuriuos daktarai vi
sur vartoja dėl užsidegimo ir užsikim
šimo visokios rošies. Priežastis dėl 
kurios tiek daug šios gyduolės buvo 
išparduota yra tame, kad ji turi ne
paprastą spėką dėl gydymo. Ji turi 
savyje visus vaistus, turte buvo var
tojam! su gera pasekme prieš influen- 
zą Anglijoje5 Ir Ispanijoje kurktoji epi
demija pirmiausiai prasidėjo. JI yra 
geriansia apsauga vaiką Ir suaugusią 
gerklių nuo bakteriją. Laikyk puode
lį Mintol savo namuose. Jis yra taip- 
pat tu nereikalinga kaip apdrnuda ant 

| tavo namą. Mažas pundelis nėra bran- 
I gus ir jį galima gauti pas kiekvieną ap 
i tiekorią.

<

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

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

Todėl kviečiame visus vietinius ir apielinkią lietuviu® 
ateiti ir užtikrinam, kad būsite visi užganėdinti.

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

VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,
130 Bowen St., So. Boston, Mus* 

PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčin*
147 W. 6-th St., So. Boston, Mas» 

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

KASIERIUS — Andriejus Zalleeka*
244 D Str., So. Boston. Mass. 

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

ton, Mass. laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrą nedtlcLen, 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą 
164 Hanover St., Boston, Mass 
Malonėkite visi ateiti ir daužia v 
naują narią su savim atsivesti.

i Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTA 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą, 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siąst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT 00. 
P. O.Box772, Waterbury, Conn.

ĮSIGYK MALDAKNYGĘ,
. . i 

kurioje būtą visos reikalin
giausios maldos ir giesmės ir 
kad būtą paranki nešiotis ki
šenėje.

Toki maldaknygė yra
“PULKIM ANT KELTŲ.”

Atspauzdinta ant plonos po
pieros ir apdaryta gražiais 
minkštais drobės ir skūros ap
darais auksuotais ir raudonais 
kraštais.

Parsiduoda nuo $1.50 
$3.50.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

SUMAŽINK BRANGŲ PRA
GYVENIMĄ!

Nebūk be cukraus. Mes prisiąsime 
tris svarūs 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. Prisiąsk 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, Wash.

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS “Packard” 1914-^18 
anįdią jėga, gerame stovyje, 
geri “tires.” Atsišaukite pas: 

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

•
LIETUVOS DUKTERŲ DĖJOS 

PO GLOBA MOTINOS BVA 
VALDYBOS ADRESAI.

X SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ažmenskienė, 
359 Fourth St.

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

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

Fin. Sekr. — A. LukoševičiutS, 
377a Broadway,

Iždininkė — M. MačiuliutS, 
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. PI e vokieti f. 
M. StukienS.

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

Menė, P. Venienė, V. Songaille 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Cižuvir 
nė. i
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mi 
nėšio. 7:30 vai. vakare 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Neč&Ilomin 
noo 13 wal, ryta 
icl 4 va!, vakare.

ii

■
PIRMO ' KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 

geriausiais prietaisais, bu 

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.'

Tel. So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima zmikalheti ir lietuviukai

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais^ iki 9

536 Broadway, So. Boston.

■
TEL. BACK BAY 4200

iki

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafutra sulaiką plauką slinki

mą. prašalina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvot, aušina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maista.

Dermafusa padarys kad Justi plau
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Jusū šeivoje bus tyra, pleis
kanos Utayks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Priaiuskite M e. stampomis peraiun 
timo lėto. sausi iibandymai dežiute 
Dermafuros ir brošiūra.

-ARGI L SPEC1ALT1ES CO.
BOX 37. PHILADELPHIA. PA.

Beu Pbona Dtcktnaan 3005 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., PHadelpkia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.

Ofiso Valandą
Nuo 9 rito iiti 6 po pista 

Vakarais, Ketverge noo • iki 9 P. M.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

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

x Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki' 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedeilomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

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

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS — Jonas Adomavičių* 

122 Bowen SL, So. Boston, Mum

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

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŽELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. f ioba, 

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

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

I PROT. RAŠT. — Jonas GllneckU
277 Silver St., So. Boston, Masu.

II PROT. RAŠT. — Marijona BriksiM
210 Silver Str., So. Boston 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas 
230 Flfth St., So. Boeton, Mas* 

KASIERIUS —Andriejus Naudilflnrt 
16 VVlnfleld St., So. Boston, Msm 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St, So. Boston.

Draugija laiko sasirinkimus ka- 
.trečią nedėldienį kiekvieno mėn* 
šio 3:30 vai po pietų Bažnytinė 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se 
kantls susirinkimas bus sausio 19.

DR. F. MATULAITIS
Ofi.o adjno. G do visokia. Hsr»«
1-3 P. M. 7-S P.M Priiktria Akinio*

419 Boylston St, Bostoi, Mm.

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND’SUS.

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

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

>  

Dr. J.H. Staknevičius
234 Lafayette St., Kamp.

Ofiso valandos:
S-11 RVT«
2-4 fo meru
S-S VaSASl

Jefferson st,
NCWARK. N. j.
Telefon.. Q26

Marke* W M

•••••••••••••••••••••••••••••••••©‘Mieeeee'Beeeeeeeeeeeeeeeeeee©®©®®®®®®*®®®'®
AB, ADOMAS h. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI KABAU.

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis bpvo. Dispepsija, 
nevlrinimas pilvelio, nuslabnčjlmas kraujo, inkstą, nervą ir abeinas spė
ką nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rūbelių, 
bet niekur negavau saro sveikatai pagelbos. _

i Bet kada pareikalavau Snlutara* vaistą, Bltterio, Kraujo valyto- 
j jo, Nervatona, Inkstą ir'Renmatlznib gyduoles, ta! po suvartojimui 

minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti.
1 Kraujas išsivalė. Nervai Ame stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 

mal iąmas pranyko, diegliai nebebndč po krutinę. Vidnrią rėžimas iš-
> nyko po nžmnšfmnl visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas saval- 
[ tt po bute!) Salutnrns, Riteri*, ir po 8 mėn. savo paveiksle pamačiau 
i tokj skirtumą knip tarp dienos ir nakties. Dabar jnnčinon smagiai Ir 

esu linksmins Ir 1000 sykių dėknvoju Snintarns mylintą geradėjui ir lln- 
t klu visiems savo drangoms Ir pnž|stnmlems su tekinis nrsitiklmata pn- 
tsriunuoMrdžInl kreipties prie Snlnritras:

SALUTARAS, '•REMICAL INSTTTUTTON, J. BaltrėnM, Frtrf. 
,■ Tclepbo

NMNMmi




