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kitos mintįs nedaleidžiamos. |’
Kun. J. Žilius, Sekr. jy Airijon.

Iš Varšavos pranešama, būk 
maršalas Foch įsakęs vokie
čiams leisti lenkų kariuomenę 
ginti Lietuvą nuo bolševikų. 
O tuo tarpu bolševikai nuo Vil
niaus einą linkui Lenkijos.

Lenkų kariuomenė pradėjo 
atstuminėti ukrainiečių jėgas 
nuo Lvovo, Galicijos sostinės.

Centralis Maskvos sovietas 
pritarė Lenino sumanymui pa
siųsti bevieliu telegrafu talki
ninkų taikos konferencijai pra
nešimą su išaiškinimu bolševiz
mo ir jo supratimo apie tai
ką.

Kaukaze prie upės Kumios 
gen. Denikin supliekė bolševi
kus. Paėmė apie 1.000 bolše
vikų nelaisvėn.

JAMES M. KEYES
AtsiSanklte prie manę* ra visokiais teis® iškala reikalais. Duo

du pilnas Informacijas kas-link Suvienyti) Valstiją įstatymą.
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Alijantai pakvietė Lietu-] 
vos delegatus

PRANEŠIMAS Iš PARY- 
’ ŽIAUS.

Kun. Adomas Vilimas (avi- 
čius) praneša kun. J. J. Jakai
čiui, kad jis a) baigia tverti 
francūzų-lietuvių komitetą, ku- 
rin ineis žymiausi Francijos 
žmonės.

b) Gavo leidimą, kad Lie
tuvos atstovai atvyktų prie A- 
1 i jautų valdžių ir palengvino 
susinešimą su Šveicarija ir Šve
dija.

c) Kun. A. Vilimo rašytas 
laiškas (kopiją prisiuntė) Ta
rybos ministerių pirmininkui 
prasideda žodžiais: “Skubi
nuosi pranešti, kad jūs tuoj 
siųstumėte lietuvių deelgatus 
prie Alijantų valdžių — Fran
cijos, Anglijos, Amerikos, Ita
lijos, taip-gi delegatus į tai
kos konferenciją.”

Jei delegacija iš Lietuvos ne
suspėtų atvykti tuojaus, tuo- 

‘ffięVpra’SSiffia suteikti įgaNojv 
mą prie Francijos valdžios in
žinieriui Ernestui Galvanaus
kui, adv. Mastauskui ir A. Vi
limui.

WASHINGT0N0 BULLE- - 
TINAI.

Rudeniop pereiti] metų Lie
tuvių viltįs buvo pakilę. Spa
lio 26 d. po Vid-Europos Uni
jos globa, dvylika tautų vidu
jinės Europoj Philadelphijoj, 
Independence Hali’ėje, paskel
bė nepriklausomybę. Tarp tos 
dvylikos tautų buvo ir Lietu
siai.

Lietuviai įgavo vilties, kad 
veik jos valstija bus Amerikos 
valdžios pripažinta. Kuomet 
11 d. lapkr. buvo paskelbta tai
ka, tai rodėsi, kad amerikie
čiai ištiesų interesuojasi Lietu
vos nepriklausomybės klausi
mu. Buvo sustatyti tekstai 
Lietuvos nepriklausomybės de
klaracijos ir perstatyti abiejų 
Tarybų susivažiavimui 26 ir 
27 d. lapkr. Tada visos mū
sų viltįs buvo sukoncentruotos 
prie Vid-Europos Unijos. Tary
bų priimtąjį deklaracijos teks
tą buvo apsiėmę apdirbti tos 
pačios ištaigos, kurios rengė 
nepriklausomybės deklaraciją 
Čecho-Slovakams.

,Da prieš Tarybų susivažiavi
mą gavome žinių nuo Amerikos 
valdžios, kad Lietuviškasai 
Šveicarijos Komitetas, remda
masis ant provokiškumo kaž
kurių Lietuvos Tarybos Vilniu
je narių prašąs pripažinimo ne 
Vilniaus Tarybos tik Augščiau- 
sios Šveicarijos Tarybos.

Sužinojęs apie tai Pildoma
sis Tarybų Komitetas išsiuntė 
17 d. Lapkr. vardu p. Mastau- 
ske šveicariečiams kablegra- 
mą, kurioje pasakė kad: “Po
litiškoji situacija reikalauja re* 
organizacijos Vilniaus Tary
bos. Šveicarų komitetas pri
valo su jais kooperuoti ir jiems 
gelbėti. Praneškite apie poli
tinį stovį Lietuvoje.”

, Tokioje pat prasmėj kableg- 
ramos buvo pasiųstos ir p. Au- 
gštuoliui į Stockholmą, kad 
painformuotų Vilniaus Tarybą 
reikalingume persiorganizuoti.

Veik atėjo žibių, kad Vil
niaus Taryba ištiesų persiorga-
..•■į.'' --y >■-

nizavo. Tada 23 d. Lapkr. 
Šveicariečiams buvo pasiųsta 
kablegrama: “Mes užginame 
naują Lietuvos valdžią ir pri
pažįstame jos autoritetą. Su
tikite pirmininką (Čecho-Slo- 
vakijos) p. Masaryką Prancū
zijoje arba Šveicarijoje.”

Lapkr. 26 d. buvo vėl siųsta 
kablegrama Šveicarijos Komi
tetui : Atsiųskite tekstą Ne
priklausomybės . Deklaracijos i 
arba principus naujo Lietdvos■ 
rėdo ir telegrafuokite Pild.! 
Komitetui įgaliojimą. Tada 
mes galėsime pasekmingai rū
pintis pripažinimu ir gavimu 
reikalingų (Lietuvai) paskolų.

Grįžę iš Tarybų posėdžio 
Lapkr. 26, AVashmgtonan. ra
dome iš Šveicarijos prisiųstą 
tokią kablegramą:“ Tautos Ta
rybai (Amerikoje). Yra būti- 
naiJr neišvengtinai reikalinga, 
kad Amerikos valdžia pripa- 
žintų-- Augšči&usiąją- Tautos 
Tarybą Šveicarijoje. Veikite 
energingai. Pakštas.”

Lietuvių Tautinės Tarybos 
turėjo susivažiavimą ir priėmė 
rezbliuciją, reikalaujančią, kad 
Amerikos Valdžia pripažintų 
provizorį rėdą Vilniuje. Jūs 
privalote kooperuoti ir gelbėti 
Lietuvos valdžiai, kuri viena
tinė gali būt pripažinta.

Persiorganizavus Lietuvos 
Tarybai ir Ministerijai, mūsų 
Pild. Komitetas, kad near
džius vienybės, norėjo gauti ir 
paskelbti jų Deklaraciją ir 
principus ir laukė jos teksto.

Antra, pasiskelbus Šveica
rų Komitetui Augščiausiąjnm 
Lietuvių Taryba, kilo keblu
mai, ant ko mus fr Amerikos 
valdžios atstovai atkreipė ati
dą.

Trečia autoritetas Vidt-Euro- 
poš Unijos matomai mažėjo ir 
nuo pradžios Gruod. mėnesio, 
taikai besiartinant, politiško
ji atmosfera regimai mainėsi.

Gruodžio 5, ant mūsų nuola
tinių klabinimų, Amerikos val
džia pranešė, kad nors ji prie
lankiai žiūrinti į Lietuvių ne
priklausomybės klausimą, bet 
tuom-tarpu neesanti pasirengu
si pripažinti jokios Lietuvių 
valdžios.

Nenusimindami tuomi judi
nome pavienes Įstaigas ir pa
vienius asmenis aiškindami žo
džiu ir memorandumais, ir me- 
morialais apie mūs reikalus ir 
troškimus. Tuom tikslu buvo 
atspausta ant greitųjų kelios- 
dešimtys kopijų memorandu
mo, kurs atsakomais laiškais 
buvo įteiktas visokioms val
džios įstaigoms, ambasadoms ir 
įtekmingiems pavieniams poli
tikams.

Gruodžio 3 d. Senatorius 
Lodge perstatė tą Liet Pild. 
Komiteto “memorandumą’ Se
natui, išreiškė lietuviams sim
patijoj, patarė tą raštą at
spausti, kaipo Public Docu- 
ment, ir perduoti komitetui Už
sienio dalykų. 10 d. Gruodžio 
tas pats Senatorius inešė Sena
te rezoliuciją kad “opinijoje 
Senato, Lietuva privalo bū+i 
nuo Rusijos atskirta ir jai^ tu
ri būti suteikta nepriklausomy
bė ir kad panašios teises, priva- 
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lo būti sukeiktos Latvijai ir Es 
tonijai.”

Kada Rusai, po bolševikų 
vardu pradėjo skverbtis į Es- 
toniją, Latviją ir Lietuvą, mū
sų Pild. Kom. po kiek kartų 
žodžiu ir raštu perstatė Statė 
Departmentui ir War Depart- 
mentui pavojų, kur gręsia 
Lietuvai iš rytų pusės taip ly
giai ir pavojų gręsiantį nuo 
lenkų.

Gavę žinių kablegrama da
tuota 11 d. Gruod. jog kun. 
Dobužis ir p. Pakštas išstojo 
iš Augščiausios Liet. Tarybos 
dėlto, kad Prūsų Lietuviai te
nais prilaiko atstovybę, “kad 
Gardino gub. yra Lietuviška ir 
kad žydai ir Lenkai jau įstojo 
Tarybon ir Socialistai grįžo; 
tai-gi, kad visos Lietuvių parti
jos Lietuvoje eina išvien ir kad 
svetimi gaivalai — Žydai, Balt- 
rusiai prisideda prie Lietuvos 
ir Prūsų Lietuva, atsiskyrusi 
nuo Vokietijos taip-gi prie Lie
tuvos jungiasi. Šią pastarąją 
žinią plačiai patvirtino ir gau
tasai iš Šveicarijos paskutinis 
num. (Gruodį.’ mėn.)) Pro 
Lituania.

Pild. Kom. sustatęs tam tin
kamą memorandumą įteikė A- 
merikos valdžios įstaigoms ir 
Valstijų ambasadoms, reika
laudami dabar, kada Lietuviai 
parodė savo kaip ir patapsi- 
sprendimais pripažinti Lietu
vą nepriklausomąja valstija.

Tai-gi per visą šį laiką ir Ta
rybos ir Pild. Kom. neliovė ir 
neliapja veikęs'tik vienoje pa
kraipoje, kad turi gauti Lie
tuvai nepriklausomybę. Visos

. . . —------ <------------

Galas girtam bizniui.
GALAS GIRTAM BIZNIUI.
Ketverge Nebraskos legisla- 

tura patvirtino prohibicijos bi- 
lių. Tuomi Nebraska padarė 
reikalingą valstijų skaičių, kari 
įstatymu uždrausti dirbti, par
davinėti ir įgabendinėti svai
galus į Suv. Valstijas. Reikė
jo, kad tokiam įstatymui pri
tartų 36 valstijos. Nebraska ir 
buvo trisdešimt šešta.

Bilius ineis galėn po metų. 
Tai-gi už metų Suvienytos Val
stijos tampa sausos. Bet sulvg 
karinių įstatymų visa šalis tu
ri tapti sausa nuo liepos 1 d. 
š. m.z ir būti tokia iki Ameri
kos armija bus demobilizuota. 
Po to prezidento proklemacija 
būtų tas įstatymas atšauktas.

Dabar matyt to atšaukimo 
nereikės. Ir Suvienytose Val
stijose girtas biznis galą gaus 
nuo liepos 1 d. 1919.

Iš Helsingforso pranešama, 
jog Rusijos bolševikų premie- 
ras pasakęs: ‘ ‘ Saugokimės
klaidų padarytų pereitais me
tais. Jei ne, tai šiemet mums 
bus mirtis.” Maskvoje dar
bai ėmė sustoti. Žulikvstės so
vietuose didinasi. •

KIEK IR KOKIAS TAKSAS 
MOKA NEPILIEČIAI.

Ištraukos Iš Įstatymo Apie 
Ineigų Taksas.

Ineigų taksoms įstatymas 
reikalauja, kad darbdaviai 
užlaikyti] du nuošimčiu (pro
centu) visų ineigų už 1918 me
tus nuo samdinių; kurie nėra 
piliečiai ir nemano šioj šaly 
gyventi. Kiekvienas asmuo, į 
kuris laikinai šioj šaly gyvena 
ineina į tą gyventojų rūšį.

Kiekvienas asmuo, kuriam 
reikia mokėti taksas nuo inei
gų ir kuris nepriduoda savo 
apskaitliavimo iki 1 kovo die
nai kiekvienų metų, užsitrau
kia baudos 50 nuo. nuo sumos,^ 
taksoms priklausančios. Tik-w 
renybėje bauda negali būti ma- ■ 
žesnė, kaip $20.00 ir nedidės-. ■ 

. nė, kaip $1,000.00. Kiekvie- ■ 
nas asmuo, kuris sudeda me- 1 
lagingą apskaitliavimą, užsi
traukia baudos $2,000.00 ir '1 
vienus metus kalėjimam

Svetimšaliai, kurie neišreiš
kė noro -šioj šaly apsigyve2dtara| 
reikalaujami užsimokėti 1 nu^H 
šimtį visų savo ineigų už 1913 
metus, pradedant kovo 1 cL, | 
už visus 1914-1915 metus, ir 2 
iiuoš. už 1917-1918 taksoms da- 
ramns metus.

To bus reikalaujama kiek. J 
vienais metais, kol įstatymas 
nebus pakeistas. , »

Prirengk savo ineigų ap
skaitliavimą taksų kolektoriui, 
kuris atsilankys, ty. pasakyk 
savo uždarbius kiekvienais 
metais nuo 1913 metų, taip-gi 
kur dirbai visu tuo laikotar
piu.

REIKALAUJA VYNO, .. 
SAIDĖS IR ALAUS.

Manchester, N. H. Darbi
ninkų unijos turėjo keletą su
sirinkimų ir pareikalavo, kad 
New Hamphire valstijos le- 
gislatura perleistų bilių, ku
riuo būtų legalizuota pardavi- , 
nėti lengvių vynų, saidės ir a- 
laus.

Berline jau veik apsistojo 
ginklų žvangėjimas. Retkar
čiais tesigirdi šaudymų. Kele
tas šmtų bolševikų sėdi kalėji
me. Tame skaičiuje Lieb- 
knechto sesuo. Sako esą ras
ta dokumentų, rodančių, kad 
sukilimas buvo suplenuotas 
Maskvoje.

Per ištisą sumišimų savaitę 
užmuštų buvo apie 200, o su
žeistų arti 1.000.

Nuostoliai siekia keletos de- 
sėtkų milijonų. Vienas vagi
lius sugautas su 60.000 markių 
vertės brangenybių. Kažku
riose miesto dalyse visos krau
tuvės buvo apiplėštos.

Bolševikų kareiviai, laikiu
sieji Silezijos stotį buvo prisi
plėšę tiek ąviesto, kad juo te
pė batus ir ginklus.

VILKŲ ATAKA.
Missouri valstijoj pąlei Mi- 

ssissippi upę tarpe farmerių 
atsirado apie 40 vilkų, kurie 
pradėjo užpuldinėti gyvulius. 
Farmeriai susiorganizavo ko
voti prieš užpuolikus.

Finlandijos valdžia susekė, I 
jog Rusijos bolševikų agitato- 1 
riai persirėdę įsmuko į Finlan- | 
d i ją ir rengia naują sukilimų. I

- a —■

Amerikos korėjiečiai pasiun
tė pręz. Wilsonui rezoliuciją^^ 
kurio protestuoja prieš Japon^H 
jos savinimąsi Korėjos. Korė- 
ja nori būti neprigulminga.

Iš New Yorko netrukus iš
plauks laivas Westward Ho su 
700 tonų maisto. Tas. laivas 
plauks į Dancigą ir maistas 
bus Lenkijai. Tiek maiste 
atsiėjo $2.225.000. Užmokėję 
lenkų ir žydų fondai. Ir 
tas teks Lenkijoj žydams i 
lenkams.

; 
;
;
i
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GAL APLANKYS DAR AN- i 
GLIJĄ IR AIRIJĄ.

Prez. Wilson, grįždamas iš i 
Europos, gal aplankys dar i 
—Angliją. Užsuks turbūt i

Iš Stockholmo pranešama, 
jog Petrograde pereitą subatą 
ir nedėlią buvo didelės 
monstracijos badaujanči 
nšą. Minios
šaukė, kad bo 
sargiafe _____
duonos Petrograde jau 
Žmonės gauna tik nemaltų avi-

____________________s

- Iš Helsingforso pranešama, i 
jog Rusijos bolševikus suplie
kė Estonijos jėgos palei Fin-^ 
landijos užlają. _
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IR JIE.
.Kuomet “tautininkų” laik- 

? raščiai iš neaiškių žinių, gau- 
iš Europos, pradėjo pusti 

L burbulus tikslu diskredituoti 
Į visą katalikų srovę ir jos vei- 
| kėjus, tai žinoma socijalistų 

šlamštai negalėjo tylėti. Ran- 
r -kas trindami šlamštų redakto- 

riai šūkauja apie “Skandalą 
lietuviškoje ‘diplomatijoje’ ” 
(“Naujienos”) ir “baisų skan- 
dalą klerikalų “ diplomatijo- 

L ' je’ ” (“Keleivis”).
Jie pakartoja “tautininkų” 

laikraščių pletkas su savo 
džanbambiškais pridėčkais. 
‘ ‘ Naujienos, ’ ’ vienok, nepa
miršta prisiminti apie savo re- 

« ceptą. Rašo jos:
“Pasirodo, kad visa mūsų 

dešniųjų srovių politika ėjo 
Į* klaidingu keliu. Tų srovių 

atstovai skelbė, kad jie iškau
linsią Lietuvai laisvę iš didžių- 

-,ją valstybių valdžių. Mes 
. jiems visuomet nurodinėdavo- 

• me, kad Lietuvos laisvės vil
tis yra pasaulio demokratijo- 

P^e, o ne ‘gerose’ valdžių ‘šir
dyse,’ nes tos valdžios atsto
vauja reikalus ponijos, kuri 
gyvena iš svetimos skriaudos 
ir pavergimo.

“Dabar kiekvienas gali ma
tyti, kad tiesa buvo mūsų pu
sėje.”

Jei tasai socijalistų dienraš
tis būt praleidęs šituos užreiš- 
kimus, tai jis būt gudriau pa
daręs. Po teisybei dabar kiek
vienas mato, kad tiesa ne jū
sų pusėje.

Ką jūs davėte lietuvių tau
tai, eidami skirtingais keliais, 
keliais jūsų “pasaulio demo
kratijos?” Jūsų veikimas aiš- 

HĮfei pasirodė “laisvės metais” 
‘Lietuvoje, kada jūs daužėte 
monopolius, uždarinėjote val
sčių raštines, su brauningais 
terorizavote žmones, juos ap
vaginėjote ir tt. „O paskui ka
zokai buvo atsiųsti terorizuoti 
lietuvius ir uždėti ant valsčių 
mokesčius už padarytus val
džiai nuostolius. O iš Ameri
kos lietuvių surinktų revoliuci
jai pinigų atskaitos po šiai die
nai nėra. Šitie daiktai tai 
žinoma visai neskandališki.

Gi šiais laikais ką jūsiškė 
“pasaulio demokratija”duoda 
Lietuvos nuvargintiems žmo- 

„’nėms. Jūsų pinigais •nusiųs
tas iš Amerikos Rusijon Troc
kis siunčia dabar į nuniokuotą 
Lietuvą gaujas burliokų išnau- 
jo terorizuoti lietuvius, kiek
vienoje parapijoje surengti 
Kražių skerdynes, iš badau
jančios Lietuvos maistą gaben
ti Rusijon. Lenkijos socijalis- 
tiškos valdžios premieras Mo- 
raczewski, einąs jūsų “pa
saulio demokratijos” keliu sa
ko, kad Lietuva lenkams pri
klausanti. Vokietijos karei
viai jūsų “pasaulio demokra
tijos” keliais traukdamiesi iš 
Lietuvos grobė, kas buvo dar 
likę, net namų duris ir langus 
išėmę gabenosi Vokietijon, kur 
jūsų “pasauHo demokratijos” 
šulai užviešpatavo.

Šitie visi dalykai tai visai 
neskandališki. Panašių ne- 
skandališkų dalyką būtą gali
ma pririnkti tūkstantį ir vieną. 
- Į šitą atsižvelgiant kiekvie

nas tepamąsto keno pusėje tiej

-
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(Tąsa)
Išlaikius tvarką viduj, liek- 

ti klausimas rubežių gynimo, 
arba tikriaus saugojimo. Ka
ro mes su niekuo nevedam ir 
nei vienas iš mūsų kaimynų — 
Vokiečių, Lenkų, Ukrainą, 
Rusų ir Latvių neturi pamato 
ant mūsų užsipuldinėti. Tai
gi didelių spėkų rubežiams 
sergėti mums ir nereikės. Bet 
vis tik, kaip aukščiau pasaky
ta, sargyba reikalinga, kad 
mūsų valstybėn neįsibriautų 
vagčium, kas neturi teisės mū
sų krašiant atvykti.

Išlaikius tvarką iš oro ir vi
daus, tik tada tegalima pra
dėti valstybės organizacijos 
darbą. Čionai stovim prieš 
milžinišką uždavinį.- Kad mū
sų valstybė išliktų, reikalinga.
kad ji kitų būtų pripažinta di- j vaime. 
džiųjų valstybių. Ligšiol mū
sų nepriklausomybę tepripaži- 
no vien tik Vokietija. Kitų visų 
valstybių mes negalėjom lig
šiol visiškai nė prašyti, dėlto 
kad, viena, Lietuvoj neturė 
jom savo valdžios, o kita — 
negalėjom iš Vietos pasijudin
ti, būdami priversti prašyti 
vokiečių valdžios leidimo va
žiuoti ar tai Berlynan, ar į ki
tas užrubežiaus valstybes. Tik 
dabar, darydami valdžią, ta
pom liuosesni ir gedime su ki
tais susisiekti. Aš, nesenai 
būdamas Šveicarijoj, apsilan
kiau pas visus sąjungininką 
pasiuntinius mūsų valstybės 
reikalais, visur statydamas 
klausimą apie mūsą nepriklau
somybės pripažinimą. Žino- 
ma, -jie negalėjo tuoj duoti at
sakymo, kadangi tai pareina 
nuo jų kraštų valdžios, kuriai 
jie tuoj apie mano žygį prane
šė. Iš pasikalbėjimo su jais 
ir besiremdami daugybe kitų 
daiktų, turime daug vilties, 
kad Lietuva visų bus pripažin
ta. Nelaukiant oficijalaus pri
pažinimo, Laikinoji valdžia 
stengiss tuoj sudaryti savo už- 
rubežinę atstovybę teisėmis 
diplomatinių atstovybių. Ir 
šiuo žvilgsniu pradžia jau pa
daryta. Tuotarpu dar nega
lime turėti tikrų, galutinai nu
statytų rubežių, nes tai gali 
būti įteikta tiktai būsimame 
taikos kongrese, kur mūsų li
kimas bus sprendžiamas. Lai
kinai turėsim Lietuvą tokią, 
kaip ji nustatyta vokiečių val
dymo reikalams, vadinasi šiau
rės ir pietų Lietuvą. Gindami, 
kas mums pridera, męs sveti
mo neieškosim, todėl tvirtai 
tikime, kadi mūsų santykiai su 
kaimynėmis tautomis bus ge
riausi, ypač su tomis, kurios, 
kaip ir mes, perdėm demokra- 
tingos bus.

Lietuvos valstybės organiza
cijos darbe didžiausia sunke
nybė guli sutvarkyme jos iš vi
daus. Valstybės organų ir vi
so jos aparato mes neturim. 
Kada Lietuva buvo varu pri
skirta prie Rusijos, buvusis 
jos aparatas tapo sunaikintas. 
Visur buvo įvestos tos pačios 
įstaigos, kurios ir kitur veikė 
Rusijoj. Valstybės plėtojimas 
per šimtą su viršum metą, per 
kūrins .Lietuva buvo pavergta, 
tiek smarkiai nužengė pirmyn, 
kad apie atgaivinimą savojo 
senybinio aparato dabar kalbos 
nebegali būti. Bet ir apie grą
žinimą rusą valstybinių orga
nų negalima kalbėti, kad ir dėl
to,' jog jie tapo iš Lietu
vos prašalinti, rusams iš čia 
besitraukiant, ir tenai iširo. 
Iš kitos pusės, vokiečiai, užim
dami mūsą kraštą, sutvarkė jį 
taip, kaip tai reikėjo karo 
tikslams o ne ramaus Haiko 
reikalavimams. Iš to išeina 
pasekmė, kad mes negalim pa
likti pas save be žymią permai
ną valstybės aparato toj for
moj, kurioj jie sudarėm Turim 
pasidirbti naują aparatą, tin
kantį mūsų gyvenimo reikala- 
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sunkios, kad gero aparato su
daryti negalime ir turime ten
kintis tuo, kas mums tuotarpu 
įmanoma. Sakysim, Laikino
ji valdžia, kaip ir visa Lie
tuvos visuomenė, norėtų turė
ti pavyzdingą mokyklą, kac 
pradinis mokslas būtų dykai ir 
priverstinas, kad užtektinai tu
rėtų įvairaus typo vidurinių ir 
aukštesnių mokyklų, visiems 
prieinamų. Ji norėtų ir-gi, 
kad Lietuvoj teismas būtų liuo- 
sybės padalijimas, su aukštų
jų mokyklų mokslą išėjusiais 
neatstatydintinais teisėjais ir 
tt., bet ji gerai numano, kad 
dabar mes to įvykinti negalime 
ir turime tenkinties tuo, kas 
mums įmanoma, vos begalėda
mi suskubti tai, kas mums 
šiandie daugiausiai reikalinga 
ir negali laukti. Šiuo žvilgsniu 
reikia jucu greičiausa sudaryti 
vietos savivaldą ir suorgani
zuoti centralinę valdžią. Kad 
toji savivalda tegali būti kuo- 
demokratiškiausia, aišku sa-

savininkai jokiu būdu nestengs 
atstatyti savo ūkio, jų nuosa
vybė virs jiems sunki r našta, 
nuo kurios jie rūpinsis nusikra
tyti.- Bus daug žemės iškarto 

■ parduoti, bet nebus iškarto 
daug pirkėjų, kurie norėtų 
jos įgyti ūkiui padidinti Ra
sis noro supirkti didžiules la- 
tifundijas į piniguočių rankas. 
Kad to neatsitiktų, valdžia tu
rės drausti tą spekuliaciją ir 
pati tapti dvarų pirkėja valsty
bės žemės fondui sudaryti. Iš 
to fondo gaus žemės bežemiai 
ir mažažemiai įmanomomis są
lygomis. Nuomininkai galės 
pavirsti savininkais nustatyta 
žemės išpirkimo tvarka. Tos 
programos laikinoji valdžia ne
galės pilnai įvykinti. Visoj

Bet finansinis sunkumas ne 
tame, ar jai prisieis pradėti 
gyventi su skola, • ar ne. Be- 
kuriant valstybės gyvenimą, 
jai reikia ištekliaus. Iškur jo 
gauti? Visose valstybėse, ka
rui pasibaigus, bus labai dide
li ir sunkūs mokesčiai. Tiems 
mokesčiams surinkti reikia tu
rėti didelis finansinis valdymo 
aparatas. Sakysim, įvesti mo
kestis nuo pajamų mums bus 
labai sunku, nes jokio apara
to, kuris kontroliuotų pajamas, 
mes neturim ir greitai nesuda- 
rysim; tuo tarpu kada kitos, 
valstybės, kur tiksliai apskai
tytas kasmet kiekvieno gyven
tojo turtas, gana lengvai tai 
atsiekti. Bet jeigu mes tai pas 
save ir žinotume, tai vis tik

bas reikia atlikti skubotai, kad 
galima būtų krašto valdymas 
paimti iš vokiečių į savo ran
kas. Bet jis turi būti atliktas 
rimtai. _ Kaip įvykins valdžios 
ėmimus iš vokiečių, bus vi
suomet pranešama. Matyda
ma visą milžinišką darbą, ku
ris laikinajai valdžiai reikia at
likti, ir primindama, kad tai 
reikia daryti nepastoviausiose 
politikos aplinkybėse, kada 
Lietuva apsupta iš visur suiru
tės kuri ir mūsų kraštan verž
te veržiasi, vistik ji nenusime
na. Numanydama uždavinio 
sunkumą, ji kreipia atvirai vi
suomenės domę į tai. Laikina
jai valdžiai aišku, kad ji. te
galės išpildyt savo uždavinį tik 
tuomet, kad plati visuomenė 
ją parems. Darbo tiek daug, 
kad užtektinai vietos jame vi
siems Lietuvos gyventojams, 
vistiek, kaip jie 
namie kalbėtą, ku
riam Dievui besi
me I s t ų. Besistengdama šią 
visuomenės užuojautą įgyti ir 
visus prie bendro darbo pri
traukti, laikinoji valdžia pa
sirūpins kuogreičiausiai su
kviesti Steigiamąjį Seimą, iš
rinktą demokratingaįs pama
tais. Kaip tik susidarys įstai
gos, kurios priruošiamąjį dar
bą atliks, tuoj Seimas bus su
šauktas, kad stambiausieji val
stybės gyvenimo klausimai bū
tų rišti netik su tautos žinia, 
bet ir jos valia. Belaukdama 
Steigiamojo Seimo, laikinoji 
valdžia klaus ir kitais būdais ~ 
dauguomenės valios.

Patiekiamas laikinosios val
džios darbo planas pritaikintas 
tik šios dienos neatidėtiniems 
reikalavimams. Darom pirmą
jį žingsnį, neturėdami jokio 
prityrimo. Iš čia neišvengti- 
na programos žymė — tūlas 
abstraktumas. Darbas, kurį 
mes jau pradėjom, duos nuro

tas, nes Lietuva turi daug val-ijymų, kas ir kaip reikia da- 
stybinio turto, kuris gali ga-Įpyti, kad nuvedus mūsų tėvy- 
rantuoti jos tikrumą.

ganizacija pačią gyventojų ga
lės užkirsti spekuliacijai kelią 
i^neduos, kad vieni turėtų pil
na maisto ir kitų reikalingų 
daiktų, o kiti nieko. Jau dėl 
tos vienos priežasties klausi
mas apie miesto savivaldą sto
jasi kur kas sunkiau. Jei dar 
čionai pridėsim sunykimą ka
ro metu miesto ūkio, tai su
prantama bus, kaip sunkus 
klausimas miestų savivaldos. 
Kad čia įvairios tautinės or
ganizacijos turės būti pritrau
ktos, tai aišku, nšs visur pa
sitikėjimas savo vientaučiais 
didesnis. Bet niekur nėr po
litika tiek kenksminga, kiek 
miestų ūky. Taigi valdžios 
bus kreipta labiausiai domos, 
kadi šioj šaly būtą politika, jei 
neprašalinta, tai bent, kiek ga
lima, sumažinta. To delei 
miestą savivaldą valdžia tvar
kys tik pasitariusi pirma su 
tautinėmis politikos organiza
cijomis. Beto čionai bus la
bai svarbu turėti nurodymą 

, kurie ve
dė jį prieš karą. Aky vaizdo j 
šių faktų valdžia ims į savo 
rankas miestų savivaldos orga
nizaciją tik tada, kai turės už
tikrintą miestą maistu ir kitais 
reikalingais daiktais aprūpini
mą.

Dėstant miestų savavaldybės 
jroblėmą, teko paliesti klau
simas, kaip svarbią rolę vai
dins sodžius mūsą krašto liki- 

, me. Todėl laikinoji valdžia 
ir visuomenės gyvenimą ims 

. tvarkyti, pradėjus nuo so
džiaus. Žemės ūkis yra Lietu
vos gyvybės pamatas: juo re
miasi, kaip buvo aukščiau nu
rodyta, mūsą prekyba ir pra
monė, jis krašto mokesnią šal
tinis.

Jei taip, tad gyvasis kraš-1 
to šaltinis privalo eilėje kitą 
Lietuvos gyvenimo sričią dau
giausia rūpesnio. Juk nema
ža kaimą ir vienasėdžią karas 
visai sunaikino. Kiti ūkiai nu
stojo savo gyvojo ir negyvojo 
inventoriaus.

Daugeliui pačią gyventoją 
trauktis iš savo tėviškės, vie
nur kitur vos du trečdaliu ir 
dar mažiau sodiečią bepaliko. 
Vasarą daug sugrįžo, daug te
bėra kelyje į Lietuvą, kiti te
belaukia svetur progos grįžti 
namon. Likusiąją namie yra 
sunkus padėjimas, pagrįžusių- 
ją dar blogesnis. Gerai, jei 
randa bent tuščias trobas, daž
nai labai beranda tik degėsius. 
Čia dar vargams ne galas. Sa
vo pajėgomis jiems sunku ant 
koją atsistoti. Čia būtinai tu
ri valstybė padėti, labiausiai 
dėlto, kad tie nukamuoti, iš- 
niekur atlyginimo negavę, ne
galėti) niekaip prasikurti. Že
mė, per ketverius metus nere
gėjusi tinkamo tręšimo, nualo, 
sunaikintas visas vyriausybės 
aparatas žemės ūkiui kelti ir 
gerinti, visos žemės ūkio orga
nizacijos suirusios, darbininką 
dėl karo ir dėl ligą, su juo ri
šamą, skaičius labai sumažė
jo, girios, kurios, žemės ū- 
kiui tiek tarnavo, yra labai su
naikintos. Aišku, jog čia 
valstybės pagalba ir globa yra 
reikalinga labai didelė. Visą 
pirma, ji turi apsireikšti kre
dito organizacijoje. Tokiame 
padėjime sodiečią ūkis, 
daugiausia suiro didysis, 
rą ūkis. Jie tiek suiro, 
sunku bus ir beatsikelti. Pa- 
yginus su mažuoju ūkiu, jie 

daugiau nustojo inventoriaus. 
Dažniausiai savininką apleisti, 
dvarai buvo paimti vokiečią 
ūkininkauti, ir šie ūkininka
vo, varu versdami sodiečius 
dirbti laukus. Tokia baudžia
va turės dabar, žinoma, iš
nykti, bet užtai ir tą dvarą ū- 
kiui teks dažniausiai sustoti, 
jam sustojus, kraštas turėtą 
daug pragaišties, nes suma
žėtų apsėtų laukų plotas. Ant
ra vertus, apleistas dvaro ū- 
kis galėtų tapti kaimynams 
pagunda dalyti .apleistą žemę. 
Kad to neatsitiktų, laikinoji 
valdžia laikys savo priederme 
tvarkyti ūkį tokiuose dvaruo
se.

Aišku, jog didžiąją dvarų

Šiuo metu valdžia-?_iest0 ūkJ° žinovl2’
daugiausiai tegali remtis mora
liu autoritetu. Padaryti pla
čiai visuomenei prievartą nie
kas ir svajoti negali. Kad ta
sai moralis jos autoritetas bū
tų didelis, reikia, kad ji im
tųsi ginti plačios visuomenės 
reikalus, ne vieno kurio luo
mo. Tai-gi tasai bendrosios 
gerovės obalsis tik tegali būti 
savivaldos pamatuose. Kaip 
reikia darbas šiandien pradėti, 
nurodyta atsišaukime, kurį pa
leido į šalį Valstybės Taryba 
kartu su Ministerių Taryba. 
Tenai, žinoma, nurodytas ne 
darbo planas, o tik pagrindai. 
Projektas savivaldos bus neuž
ilgo V alstvbės Tarybon ineštas. 
Susidariusioms aplinkybėms i- 
niciatyva šiame klausime te
gali būti pas pačius gyvento
jus. Pakvietimas tuoj pradu
ti šį darbą -rodo, kiek daug 
pasitikėjimo turi Valdžia, kad 
plati risuomenė vadovausis 
vien valstybiniais reikalais, bet 
ne atskirų grupių arba luomų.

Sunkiau susideda klausimas 
miestų savivaldos. Iš vienos 
pusės, miestai mūsų, ypač so
stinė Vilnius, susideda iš gy
ventojų įvairių tautų, kalbų ir 
tikėjimą. Tos grupės — ir 
' .ai kino j i valdžia to nė nesle
gia — dažnai nesutinka viena 
su kita ypač politikos aspiraci
jose. Įsikarščiavusios politi
kos kovoje, jos dažnai nepas
tebi, į kokią, bedugnę jos gali 
miestą atvesti. Bado šmėkla 
šiais laikais stovi prieš kiekvie
ną didesnį miestą. Jau iki šiam 
laikui išmaitinimas miestą bu
vo labai apsunkintas, ypač ne- 
turtiągesniems sluogsniams. 
Sodietis, per ilgus karo metus 
pakėlęs rekvizicijų sunkumą, 
nedaug tegali turėti atliekamo 
maisto. Jis reikalingas pats 
miesto išdirbinių ir todėl par
duotą dalį maisto, net tą, ku
ri jam pačiam reikalinga. Bet 
reikalingąją prekių miestas 
neturi. Ką jis gali duoti, tai 
popierinių pinigą. Bet šią pi
nigų vertė krinta, kur į si tikė
jimo nėr, kad už juos, . jei ne 
jam nebegali pristatyti, nes jų 
dabar, tai vėliau galima bus 
reikalingų daiktą pirkti. Kad 
to įsitikėjimo nėr, rodo atsiti
kimai. Taigi tokiose aplinky
bėse gali išmaityti miestą tik 
tas, kas sodžiaus pasitikėjimų 
teturi ir gali iš jo reikalauti 
net auką, reikalingą, kad vi
sas kraštas ne įklimptą į be
dugnę. Lietuvos valdžia įsi
tikinusi, kad bejos niekas ki
tas negalėtą šiandien imties to
kios atsakomos naštos, kaip 
miestą išmaitinimas. Ji vie
na tegalės paimti iš sodžiaus 
reikalingo maisto ir suteikti 
miestui, ji viena galės sustab
dyti išvežimą maisto iš mūsą 
krašto užrubežin formoje slap
to pirkliavimo ir gabenimo per 
rubežių. Bet parūpinti mais
to tiek, kiek ręįktų visiems iki 
sočiai privalgyti, vis tiek ne
galima. Todėl reiks dalinti 
tarp visų tas, kas bus pristaty
ta. * Čia be plačiausio pačių 
gyventojų bendradarbiavimo j 
begalima bus apsieit Tik or- j

Be; 
dva- 
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, pilnumoje išgliaudys ją Stei- mažai į§ to tesipelnytume, ne- 
I giamasis Seimas ne iš atžvilgio turėdami tikslaus aparato pa-
į kurį bent luomų, bet 
vaduodamasis valstybės 
reikalu. Didžiojo ar ma
žojo ūkio prasme bus ta pama
tinė žemės ūkio reforma išves
ta, jau šiandien galime numa
nyti. Patyrimas prieš karą ir 
ypač karo metu parodė, jog 
mažasis-, valstiečio, ūkis yra 
kur kas gajesnis, negu didysis, 
dvaro ūkis.

imti uždėtuosius mokesčius. 
Kiti pajamų šaltiniai mūsų val
stybei teatsidarvs tik vėliaus, 
kada prasidės prekyba su ki
tomis valstybėmis ir galėsime 
imti ančdėlius nuo prekių iš 
užsienio ir iš vidaus. Karo 
metu prekyba tebuvo, Lietuvą 
užėmus, t’k su Vokietija, bet 
visas iš to pelnas ėjo vokie
čiams, ne mums. Mes dar ne
žinom, kokiame stovy atiduos 
mums vokiečiai mūsų krašto 
finansus. Mes stengėmės tai 
sužinoti ir jei vis dėlto neži
nom, tai ne mūsų kaltė. Mū
sų padėjime pertat pradžia val
stybinio gyvenimo vis tik turės 
prasidėti nuo paskolos. Ge
riausia būt užsienio paskola, 
bet ji tik tada bus galimas 
daiktas, kai mūsų valstybė bus 
pripažinta didžiųjų valstybių. 
Galima taipgi ir vidaus pasko
la, bet jos realizacijos būdui 
kol kas mums trūksta medžia
gos, kad ką nors tikresnio pa
sakius. Šiaip paskolos reali
zacija tam tikrose politikos są- ; 
lygose nebus-persunkus daik-

Bet laikinosios valdžios už
davinys yra visų pirma sulopy
ti senoji troba, į kurią nors ne
betilps naujas Lietuvos ūkio 
gyvenimas, bet tuo tarpu bū
tą pakenčiama prisiglausti, ir 
tuojau, nieko nelaukiant, tuo 
pačiu žygiu ruošti pamatai 
naujiems rūmams, — žemes re
formai.

Miesto darbininkų klausimas 
užtai stovi prieš mūs akis visai 
kitoniškoj šviesoj. Jei valdžia 
čionai imtųsi bendrų pasaulio 
darbininkų padėjimo obalsių ir 
sakytų, kad ji juos įvykins 
Lietuvoj, tai ji lygiai nieko ne
sakytų, nes patiekti gražią pro
gramą ir neparodyti, kad ji 
tikrai gali būti susidėjusiose 
aplinkybėse įvykdinama reiš
kia padangėse svajoti, arba, 
kas blogiau, visuomenę apgau
dinėti. Tai-gi laikinoji valdžia 
ima klausimą ne taip, kaip jis 
būtą geistinas išrišti, 
bet kiek jis galimas mū
są realaus gyvenimo išlygose.

Kaip darbininką klausimas 
stovi Lietuvoj? Tiesa, Lie
tuvoj didelės pramonijos nėr, 
taigi ir darbininką luomas pa
lygintinai nedidelis. Bet var
gai šiojo luomo nemažesni už 
kitus. Silpnutė Lietuvos pra
monė tapo karo veik visai su- . 
naikinta. Kas buvo išdirba- ( 
ma tai tiį karo reikalams, ir j 
karui pasibaigus, tampa nebe- j 
reikalinga. Jau karo metu dar
bo išlygos blogėjo, uždarbis, 
sulyginus su brangumu pragy
venimo, mažėjo ir neretą dar
bininką vedė jei ne prie gryno 
bado, tai prie nuolatinio bada
vimo. Blogumą išsimaitinti 
miestuose juto pirmoje vietoje 
darbininkai, nes jie nebuvo ta
me padėjime, kuriame buvo 
darbininkai kariaujančią vals
tybių. Dabar, kada Lietuvoj 
lietuviai patys pradeda imti 
valdžią, darbininkai stovi prieš 
problemą — darbo ir duonos. 

■Tą jiems turės parūpinti laiki
noji valdžia. Ar ji galės dau
giau padaryti, daugiau nei a- 
bejotina. Didžiausia jiems bū
tą pagalba, jei galima būtą į- Į 
kurti stambesnę pramoni ją. jama savo aparato, ji privers- 
Bet tat labai sunkus uždavinys. La čionai užleisti daugiau vie- 
Su pramone jok ankšciausiame1 .................. .
ryšy stovi krašto finansai. O 
kokie mūsą finansai?

Valdžia nei sau, nei visuo
menei neslepia, kad finansinis 
jos stovis sunkus. Ar ji pra
deda gyvenimą su skolomis, ar 
be, ji šiandien nei to negali pa- j 
sakyti, f

Tasai valstybinis turtas leis 
t mums taip-gi įsisteigti savuo- 
’ sius pinigus. Naugės — nei 
> aukso, nei sidabro, mes netu

rim ir pertat negalim iš pra
džios užtikrinti iškeitimą po- 

' pierinių pinigų ant aukso. Bet 
tas nėr tiek svarbu, kiek daž
nai manoma. Čionai sunkeny
bės kitos rūšies. Parama fi
nansams yra ne auksas, ar 
koks kitas pinigas, bet preky
ba, kuri dideliame maste gali 
apsieiti visai be pinigų, pava
duojant-juos vertės popieromis 
ir čekiais. Piniginiai ženklai 
ir prekyba stovi artimame, ry
šy. Dabar visame pasauly ši 
lygsvara išvirto, nes ženklų be
galo priviso, - o prekių suma
žėjo. Tai-gi ir mes, jeigu 
gautume “per paskolą popieri
nių ženklų, tai tas maža mums 
tepadėtų. Reikia būtinai at
gaivint prekybą, nes tik tada 
mes stosime finansiniai tvirtai 
ant kojų. Tasai klausimas vi
sam pasauliui stojasi kaipo 
sunkiausia karo problemų. Už
tai niekas neras ypatinga, jei
gu ir Lietuvos laikinoji val
džia, kuri negalėjo nė ruoštis 
pirma prie tos problemos, ne
turi tuotarpu aiškaus plano. 
Viena tik aišku, kad ji tuoj 
stengsis užmegsti ryšius su už- 
rubežiu dėl prekių. Neturė- <

tos privatiniai iniciatyvai tir 
leisti liuosą prekybą. Valsty
bei iš kaipo fiskui bus gal dau
giau nenaudos, bet visuome
nės gerovei bus naudingiau. 
Taigi laikinosios valdžios rū
pesnis bus tuoj siųsti pirklius 
užrubežin ir, neilgai laukus, 

sakyti. Žinoma, sąjunginin-1 užmegsti derybas su svetimo- 
kai, pripažindami Lietuvos mis valstybėmis dėl prekybos 
nepriklausomybę, gali jai už-Į pradžios, 
dėti Rusijos skolų dalį. Bet 
iš kitos pusės jai labai daug tu
ri atlyginti tiek Rusija, tiek 
Vokietija už rekviziicjas, už 
miškus ir kitus galus. Pada
rytų jai nuostolių didumas, ku
rie, pagal tarptautinės teisės, 
ai turės būti atlyginti, tikrai 

dar nežinoma, bet skaitosi 
milijardais. Užtat negalima da- 
>ar pasakyti, kas didesnis, ar 

jai galinčios pripulti skoolsd 
ar jos nuostoliai. '

Šie klausimai veržiasi mūsų 
valstybės gyvenime pirmyn. Y- 
ra dar kitų, kurių valdžia taip- 

' gi nepamirš, kaip antai, švie
timo sutvarkymas, universite
to įsteigimas ir' tt Bet šie 
klausimai, palyginus su auk
ščiau nupieštaisiais, nėr tiek 
sunkūs ir pradžioj yra aiškūs 
savaime, Lietuvos valstybė tik

nę laisvėn gerovėn.

Ministeris pirmininkas kal
bėjo ilgai, visą valandą, pa
brėždamas naujosios solidarin- 
gos Laikinosios Valdžios pasi
ryžimą dirbti valstybės ir jos 
piliečių gerovei ir privesti kra
štą lig Steigiamojo Seimo.

Pusiau pirmos vai. d., pabai
gus Ministeriui pirmininkui 
dėstyti Laikinosios Vyriausy
bės programą, Valst. Tarybos 
pirmininkas praneša, jog, su
sitaręs su senjoren konventu, 
vyriausybės programos svars
tymas ir partijų prakcijų dėl 
jos pareiškimai bus kitame V. 
Tarybos posėdyje, kuris pa
skirta lapkr. 15 d. 10 vai. ryt
metį.

(“Lietuvos Aidas”)

P A P I L I S,
Biržų apskr.

Šiais metais javai apylinkėje 
užderėjo, taip žieminiai, taip 
ir vasariai. Sulyginus su pra
ėjusiais metais geresnei. Bet 
ūkini nkms atliekamų javų 
gangreit nebesama, nes atsiė
jo nemažą dalį ir valdžiai ati
duoti, todėl javai nuo pat ru
dens brangūs; pavasarį turės 
dar pabrangti, nes grįžta daug 
pabėgėlių ir yra nemaža iš 
vietinių pavargusių, kurie jau 
dabar turi pirkti. Su gyvu
liais ir negeriaus. Dažnai da
romos rekvizicijos taip juos 
sumažino, kad daugumoje ū- 
kininkų beturi tik po vieną gy
vulį. Laukiame geresnių lai
kų.

PREZ. WILS0N PRIEŠIN
GAS.

Italijos reikalavimų ingyti 
miestus Trieste, Trente ir ki
tus jugo-slavų punktus prez. 
Wilson neremia. Net visai prie
šingas tam imperialistiškąm i- 
talų žygiui.

GRAIKUOS REIKALĄ- - 
VIMAI.

Graikijos premieras Venize- 
los inteikė taikos konferenci
jai memorandumą, kuriame iš
dėsto Graikijos reikalavimus.

tada stosis ant tvirtesnio pa- Reikalauja Konstantinopolio. 
m*?0!..!?1 Pailsi-1 Didžiuma Konstantinopolio
mai didžiumoj bus išrišti. Dar- gyventojų esą graikai.
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sako
Senkus

rinimą būvio ir apie visą Jude- Į Artimas Sąryšis tarp Kūdikių
ivma bnnc ncaci c?ti Harhimn __ . - — - —

Vytis.

A. S.

KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS 
IR ŠEIMYNOS 

INEIGOS.

PADEREWSKI PRE
MIERAS

Lenkijos premieru stojo Pa- 
derevrski. Jis sustatys naują 
ministerių kabinetą.

NORTH AMERI-I 
CAN CLUE CO. |

Viena iš didžiausiu ir drūčiau- G 
siy insurance kompanijų Suv. G 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- 
stijos departmentu. Moka po- i i 
smedtinę, ligos ir nelaimes beni- || 
fitą $10 j metus, laike ligos gauni () 
$25 į savaitę. Delei platesniu in- G 
formacijų kreipkitės: 1’

So. Boston, Mass*

ST. CLAIR, PA.
Sujudo ant galo ir šios kolo- 

s lietuviai su savo kaimy- 
; sujudo ir stojo į kovoto- 

eiles už _ Lietuvos liuosybę. 
i jų vardai:

un. Juoz. Raštutis... .$207.00
11.20 

r. Juozapo Dr-ja............ 10.00
tas Kazlauskas ............ 10.00
iauskas Jokūbas........ 10.00

Po $5.00: Pocevičia Ad. (pa
ėjo $10), Kralikas Juozas, 

abauskas Mik., Stebingis 
;., Šmulkštys Tam., J akai- 
Ant., Slivinskas KonsL, 

enkunas Juoz., Jundrotas Jo- 
, Baniulis V., Gilys Ant., 

aplis Juoz., Brauka Mat., 
igmontavičia Pr., Stočkunas 

., Grimauskas Vincas, 
kevičius Mateušas, Pečiu- 

onis Baltrus, Patalavičia Sta- 
ys, Inkratą Jonas, 
uozas, Kazlauskas Tarnas, 
raučiunas Simonas, Rožans- 
as Martinas, Kazlauskas An

as $4, Makauskas *Matas

Po $2.00: Stebingis St., Žvai- 
itis J., Pabijonas J., Kunic- 

as J., Gudelevičia V., Čai- 
auskas P., Stankevičia J., Ši- 
okas M.
Po $1.00: Binkulis J., Zata- 

eckas VI., Petraitienė V.T 
imbutaitė K., Karpauskas A., 

Ūdra Ig., Jakaitis J., Juodze
vičius J., Našlėnas K., Šerys 
S., Daraškevičia Ig., Grajau
skas J., Smolenskis V., Pozie- 
Ta J., Zujauskas M., Matu
laitienė E., Blekaitis J., Ra
dauskas P., Brauka V., Dobu- 
^inskas P., Manelis A., Kri- 
-žanauskas M., Luišys A.

Smulkių aukų $5.80.
Viso labo $450.00.
Surinkime pažymėtų aukų y- 

pač atsižymėjo šios ypatos: 
učiunas Simonas, Rožans- 

Itas Martinas, Kralikas Juo
zas ir Kazlauskas Antanas.

K. J. R.

LEWISTON, ME.
Sausio 12, 1919 buvo L. Vy- 

čių 2-os kuopos susirinkimas 
su programų. Visųpirųia p-lė 

Petrošiūtė pasmuikavo pri- 
■mnt pijanu S. Bugnavičiųi 

Tautos himną. Po to p-lė Z. 
■Rimaitė pasakė jausmingas ei
les “Tėvynė.” Po .jos kalba
S. Bugnavičius apie jaunimą. 
Toliaus p-lė E. Ašmegaitė pa-

I sako eiles apie Lietuvą. Po 
ios kalba p-lė M. Dailidaitė,
T. Fondo skyriaus pirmininkė 
apie Lietuvos reikalus ir ragi
na visus prisidėti prie T. Fon
do. Dar p-lė A. Petrošiūtė pa
smuikavo pritariant pianu S. 
Bugnavičiųi “Kur banguoja 
Nemunėlis” ir “Onytė.” Po 
programo buvo vyčių susirin
kimas, kur prisirašė keletas 
nauji} narių. Nutarta įsteigt

tuviškas pamokas. Buvo 
ip-gi ir svečių ir visi išsine- 

gerus įspūdžius. Panašius 
programus nutarta rengti kas 
mėnesį, kur galės dalyvauti 
.kiekvienas narys, iavontis kal- 
Ibėti ir kitokių dalykų. Tai-gi 
.Valio vyčiai! lavinkitės, švies- 
kitės, nes tėvynės tokių tik ir 
laukia.

WORCESTER, MASS.
Piln. BĮ. 25 kp. gruodžio 12 

d. buvo metinis susirinkimas. 
Atsilankė vietiniai kunigai ir 
svečias kun. švagždis. Paau
kuota $110 Tautos Fondui. 
Prisirašė du nauji nariai. Val
dyba išrinkta sekanti:

< Pirm. Ad. Stoškus, pagelb. 
A. Masilionukė, prot. rašt. P. 
Stancelaitė, fin. rašt. R. J. Mo
lis, kas. M. Ščiukienė, pag. M. 
Liutkevičienė ir Uršulė Bub- 
iauskaitė, maršalka Petr. Lu
ndas. Vienas narys paauko
ji dailią vėliavą, kurios pa- 
ventinimas buvo gruodžio 15. 
ą dieną vakare buvo prakal- 

8. Vakarą vedė A. P. Stoš- 
Aukų surinkta $19.21. 

Šukienė dėjo $10, J. Kras- 
, A. Mažiukna, T. Taut- 
anė po $1.00.

MONTELLO, MASS. , .
Protestas.

Sausio 12 d. tapo suorgani
zuotas protestas vietos Lietu
vių prieš Lenkus ir Bolševikus. 
Susirinkimas įvyko šv. Roko 
svetainėje. Vadovavo p. M. 
Abračinskas, vietinis katali
kų veikėjas if Tautos Fondo 36 
skyriaus iždininkas. Tečiau su
sirinkimas nebuvo surengtas 
Tautos Fondo vardu, bet pla
čiosios visuomenės reikalais. 
Vietos klebonas gerai išgarsi
no bažnyčioje ir kas norėjo ga
lėjo atsilankyti. Susirinkimo 
vedėjas gyvai nupiešė Lietuvos 
skriaudas ir beširdį pasikėsi
nimą jos neprietelių Lenkų ir 
Bolševikų išplėšti Vilnių ir 
pavergti Lenkams, ar Rusams 
visą, Lietuvą. Nes mums ge
rai reikia įsidomėti, ir tai pa
rodys netolima ateitis, kad 
Bolševikai yra grynas Rusų iš- 
dirbinys ir kas su jais eina, tas 
parduoda Lietuvą Rusams. 
Galima paskelbti kaipo faktą, 
kad Bolševikai neužsilaikys ir 
po jų greičiausia sugrįš kokio 
nors caro valdžią. Tokiu bū
du jeigu Lietuva teks Bolševi
kams, tai ji galutinai paklius 
į caro rankas. Reikia žinot, 
kad visi Bolševikų agentai ir 
čia ir Vokietijoje verčiasi Ru
sų pinigais ir jų naudai vien 
dirba.

Rezoliucijos tapo priimtos 
vienbalsiai ir čia jas paduoda
me.

Rezoliucijos išneštos Brock- 
tono, Mass. Lietuvių susirin

kime, laikytame šv. Roko 
svetainėje, Sausio 12, 

1919.

Kadangi Lietuviai, kaip is
torija mums parodo, nuo am
žių gyvena toj šalyj, kur vadi
nasi Lietuva;

Kadangi Vilnius Gedimino 
inkurtas, buvo ir dabar tebėra 
Lietuvos sostainė;

Kadangi Lietuva kadaisia 
buvo neprigulminga, savisto
vi ir stipri valstija ir savo ne- 
prigulmybės niekuomet iš ge
ros valios neišsižadėjo;

Kadangi mūsų Prezidentas 
Wilson paskelbė visam pasau
liui, kad talkininkai kariauja 
už visų tautų neprigulmybę;

Nutarta, kad mes visi čia 
susirinkę Lietuviai iš Brock- 
ton, Mass., reikalaujame Lie
tuvai pilnos politiškos nepri- 
gulmybės;

Nutarta taip-gi, kadi mes, A- 
meriko Lietuviai, smarkiai 
protestuojame prieš pasikėsini
mą mūsų priešų, ar tai Lenkų, 
ar Rusų, ar Bolševikų, užim
ti Vilnių ir Lietuvą ir padary
ti ją prigulminga ar nuo Len
kų, ar nuo Rusų, ar nuo Bol
ševikų.

Mikolas Abračinskas.

CLEVELAND, OHIO.
Protestas.

Sausio 12 d. Acme salėj bu
vo lietuvių masmitingas ir pri
imta protesto rezoliucija prieš 
lenkus. Rezoliucija pasiųsta 
prez. Wilsontfi. Mitingo vedė
jas buvo M. Šimonis, sekreto
rius A. Žaliaduonis.

LEWISTON, ME.
Sausio 12 d. 1919 buvo lai

kytas susirinkimas LDS. 37 
kuopos._Apsvarsčius kuopos 
reikalus, tarp kitko nutarta 
pradėt Spaudos Savaitę ir ta
po išrinkta sekančios ypatos 
dėl platinimo spaudos: Z. Ri- 
maitė, J. Virvičaitė, M. Daili- 
daitė, O. Kaulakaitė, B. Iva
škevičiūtė, P. Jasiunas, B. Ja
kutis, 
LDS. 37 kuopos Raštininkas

B. Jakutis.

ANSONIA, CONN.
Sausio 6 d. šv. Onos Moterų 

Dr-stė paskyrė auką dėl Lie
tuvos laisvės į Tautos Fondą 
$50: Nutarta pagarsinti “Dar
bininke.”

M Jovaišienė, Pirm. 
S. Diliuvienė, Iždinihke.

PRANEŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Aps

kričio kuopoms pranešame, 
kad apskričio maršrutas jau 
prasidės šį mėnesį. Tai ger
biamos LDS. N. A. Apskričio 
kuopos malonėsite rengti pra
kalbas ir kad visos kuopos N. 
A. Apskričio surengtų prakal
bas. Visi į darbą, nes dabar 
patogus laikas. Rengdami pra
kalbas kreipkitės į šiuos kal
bėtojus:

. P. Gudas, “Darbininko” 
redaktorius, 242 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

A F. Kneižis, “Darbininko” 
Administratorius, 242 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Ofic. J. J. Ramanauskas, 242 
W. Broadway, So. Boston, 
Alass

M. Abračinskas, LDS. N. A. 
Apskričio iždininkas,187 Ames 
St., Montello, Mass.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba: 
V. J. Kudirka, Pirm. 
A. J. Navickas, Rašt.

TĖMYKITE.
New York ir New Jersey 
LDS. kuopų Apskričiui.

Gerbiamieji visi atidžiai tė- 
mykite į šį pranešimą.

Pranešu, kad būtinai kiek
vieną kuopa viršminėto Aps
kričio^ pasirūpintų su dele
gatais, kad prisiųstumėte Bro- 
oklvnan ant 26 sausio 1919 m. 
Karalienės Aniolų parapijinėn 
salėn,- So. 4 ir Roebling sts. 
Sesija prasidės tuoj po sumai. 
Tat gerbiamieji meldžiu nepa
sivėlinkite ir nepamirškite at
sivežti gerų įnešimų mūsų or
ganizacijos labui. Taipgi pa
gerbimui delegatų, tą pat va
karą 6 vai., bus lošiamas vei
kalas “Dėdė Atvažiavo,” kurį 
rengia LDS. 12 kuopa. Tad- 
gi reikės viskas aptarti iki pa
skirtai valandai. Taip-gi šir
dingai visus vietos ir apielin
kės lietuvius ir lietuvaites už- 
kviečiame atsilankyti ant virš
minėto gražaus ir juokingo 
programoj po jo užbaigimo 
bus ir šokiai, o salė gana švari 
ir graži. Tad 6 vai. vak., sau
sio 26, visi urmu į viršminėtą 
vakarą.

A. Dymta, Apskr. Rašt.

L. D. S. OHIO APSKRIČIO 
SUSIVAŽIAVIMAS.
Rengiamės išanksto.

Po visų vargų, po rūpesčių 
ir po nuliūdimų, ty. po epide
mijos galime atnaujinti veiki
mus. Mūsų apskričio suva
žiavimas dėl influenzos turėjo 
būti atidėtas. Šiandie jau ju
dam, ypač darbininkai. Mūsų 
susivažiavimas buvo šauktas 
rodos lapkričio mėn. 1918 m. 
Bet neinvyko delei anos baisios 
viešnos ir todėl Ohio valstijos 
LDS. apskričio suvažiavimas 
perkeltas į vasario 2M. 1919 m. 
Tat šioj minėtoj dienoje įvyks 
suvažiavimas, kuris bus vie- 
važiavime bus aptarta daug da
nas iš svarbiausių. Šiame su- 
lykų apie mūsų šiandieninį ju
dėjimą darbininkų, apie page-

jimą, kuris rišasi su darbinin
kais. Šitas suvažiavimas įvyks 
Akron, Ohio. Apie pačią tvar
ką praneš komisija rengimo ir 
LDS. Ohio apskr. rašt. Bet aš 
savo priedermę atlikdamas 
pranešu, LDS. Ohio kuopoms 
išanksto, kad jos rūpintųsi a- 
pie šitą suvažiavimą, kad jos 
išanksto pagamintų įnešimus, 
kad LDS. nariai išanksto savo 
kuopose iškeltų sumaynmus' ir 
ko jie pageidauja. Kiekvie
nas LDS. narys turi progą iš
anksto savo nuomonę išreikšti. 
Džiaugsmingą naujieną prane
šu. Štai apskričio rašt. J. M. 
Šimonis pranešė, kad gavoJai- 
šką iš Detroit, Mich. LDS. kuo
pos, kur sakoma, kad toji 
skaitlinga kuopelė prisidės prie 
šio svarbaus suvažiavimo ir 
dalyvaus. Labai smagu gir
dėti, kfld mūsų apielinkėje 
darbininkai juda. Tegul nepa
silieka ir Grand Rapids, Mich. 
lietuviai krikščionys darbinin

kai, tegul jie dalyvauja šiame 
suvažiavime. Jeigu dar nesu
tvėrė LDS. kuopos tegul sutve
ria tuojaus. Klauskite infor
macijų. Norėdami tverti LDS. 
kuopą, tai žemiaus nurody
tais adresais kreipkitės, gausi
te paaiškinimų ir visus nuro
dymus. Kur kokios kolonijos 
nori tverti LDS. kuopą ir pir
ma norėtų gauti nurodymus, 
tai lai kreipiasi pas organizato
rių

A. S. Kulbickas,
7602 Aberdeen Avė. N. E. 
Cleveland, Ohio.

LDS. kuopos norėdamas gau
ti kalbėtoją lai kreipiasi prie 
apskričio raštininko r

M. J. Šimohis,
6115 Dibble Avė? N. E.
Cleveland, Ohio.

KARĖS DARBININKAI.
Beatleiddnėjant karės darbi

ninkus iš Washingtono pasiro
dė indomių dalykų. Nors ne
buvo kam, nei laiko susekti 
tikrą skaičių raštininkų pa
samdytų karės reikalams, te
čiau spėjama, jog daugiau kai 
100,000 dirbo valdžios darbą. 
Iš to skaičiaus apie 75 nuošim
čius buvo moters. Toji didelė 
armija keitės besimainant dar
bams, toks keitimas kaip ka
da pasiekė iki 1,000 savaitėje, 
bet dauguma darbininkų suda
rė pastovų branduolį pasiren
gusį padėti laimėti karę.

Nors civilės tarnystės teisės 
ir buvo užlaikomos, tečiaus 
daug specijalistų padėjo darbi
ninkams, jie nebuvo skaitomi 
tarpe dešimčių tūkstančių, ku
rie turėjo pereiti kvotimus. 
Peržiūrint surašą įvairių val
stijų ir kolionijų, pasirodo, jog 
daugiau kai 40,000 karės dar
bininkų atėjo iš visų šalies kra
štų. Štai kiek, atėjo iš įvairių 
vietų.

Porto Rico, 34; Alaska, 3; 
Hawaii, 10; New Mesico, 49; 
Arkansas, 244; Oklahoma, 
279; Texas, 796; S. Carolina, 
1312; Louisiana, 366; Georgia, 
587; Arizona, 47; Wyoming 
35; North Carolina, 534; Ala- 
bama, 555; South Dakota, 154; 
Mississippi, 486; Montana, 
107; North Dakota, 171; Te- 
nnessee, 654; Misconsin, 701; 
Nevada, 25; West Virginia, 
382; California, 748; Kentuc- 
ky, 742; Utah, 125; Dela- 
ware, 68; New Jersey, 870; 
Connecticut, 396; Washington 
411; Illinois, 2036; Oregon, 
248; Missouri, 1226; Michigan, 
1048; Idaho, 123; Ohio, 1855; 
Petnnsvl vania, 3026; Florida, 
320; Nebraska, 458; Minneso- 
ta, 884; New Hampshire, 191; 
Maine, 337; New York, 4258; 
Colorado, 376; Rhode Island, 
256; Kansas, 815; Iowa, 1121; 
Indiana, 1416; Vermont, 187; 
Massachusetts, 2193; Virginia, 
1446; Maryland, 1481; District 
of Columbia, 5381.

Mirtingumo ir šeimynos Iš
eigų Išsiaiškino Betyri

nėjant.

Kad geriau išaiškinti koks 
sąryšis yra tarp kūdikių mir
tingumo ir šeimynos ineigų 
Kūdikių Biuras (Children’s 
Bureau) sutaisė tabelį, kuria
me nurodyta tyrinėjimai aš- 
tuoniuose miestuose.

Tabelyje paduodama pasek
mės šešerių metų tyrinėjimo 
darbo ir indedama pasekmės 
pasikalbėjimų su 23,000 kūdi
kių motinomis. -

Grupė su žemiausiais uždar
biais siekia $550 per metus, su 
augščiausiais siekia $1,250 ir 
augščiau. Žemiausių uždarbių 
grupėje (uždirbančių mažiau 
kai $550), mirė 162.5 arba 
vienas iš šešių. Augščiausioje 
grupėje (uždirbančių $1,250) 
mirė 62.5 arba vienas iš šešio
likos. Aiškiai matoma, jog 
.mirčių skaičius mažėja besieki- tį.

dinant šeimynos ineigoms 
prieinant prie - tinkamesnio 
pragyvenimo.

Kiekvienoje grupėj kūdikių 
proporcija yra sekanti:

Grupėje, uždirbančių ma
žiau kai $556. ineina 25.8 nuoš. 
ištirtų kūdikių.

Grupėje, uždirbančių nuo 
$550 iki $849 ineina 37.2 nuoš.

Grupėje, uždirbančių nuo 
$850 iki $049, ineina 153 nuoš. 
kūdikių.

Grupėje, uždirbančių nuo 
$1050 iki $1249, ineina 6.1 
nuoš. kūdikių.

Grupėje, uždirbančių $1250 
ar daugiau ineina 13.1 nuoš. 
ištirtų kūdikių.

Visų grupiųmždarbis pasku
tiniais dvejais metais užtikro 
padidėjo. Tečiau skaitmens 
nesenai apskelbtos Darbo Biu
ro, parodančios visuotiną pra
gyvenimo pabrangimą, nerodo, 
anot Kūdikių Biuro pranešimo, 
kad kūdikių gyvenimas būtų 
pagerėjęs su padidėjimu tėvo 
ineigų.

“Išvados yra tokios”
raportas, “jog tol kol bėdinu- 
mas nebus panaikintas kūdi
kių, gyvybė yra bereikalo žu
doma.”

LENKIJA “GLOBOS” 
LIETUVĄ.

London, sausio 16. — Lenki
jos valdžia provizijonaliai pa
ėmė Lietuvos administraciją 
idant apsaugoti ją nuo bolševi
kų. Taip pranešama iš Var
šavos. Tas padaryta sulvg 
prašymo Lietuvos respublikos 
preziednto.

(Nesame girdėję, kad Lietu
va būt išrinkus kokį preziden
tą. Taip-gi yra abejotina ar 
Lietuva norėdama atsiginti 
nuo meškos kviestų talkon vil
ką. Tai-gi šita žinia visai ne
aiški.)

PAMIRŠO VISKĄ.
Iš Londono nuvyko Rusijos 

delegacija į Francijos sostinę 
Paryžių. Delegacija susideda 
iš vadų visų Rusijos partijų 
išskiriant bolševikus ir caris- 
tus. Tie visi vadai pamiršo 
savo partijinius skirtumus ir 
nor alijantų pagelbos paliuo- 
suoti Rusiją nuo bolševikų.

LAIŠKAS Į “DARBININKO’ 
REDAKCIJA.

Gerb. “Darb.’J Redakcija!
Kreipiamės šiuomi į Tams

tas, idant paaiškintumėte 
mums sekantį reikalą:

Nuo tūlo laiko, berods vi
sos moterys ir merginos, pri
gulinčios į LDS., pradėjo gau
ti “Aušrinę,” iki šiol jau ga
vome jos du numeriu, už lap
kritį ir gruodį.

Mes to laikraštėlio nereika- 
lavome ir neužsiprenumeravo
me, bet mums yra siunčiamas

Tai-gi norime žinot, ką tai 
reiškia —kas toji “Aušrinė,” 
kas ją leidžia ir kękiu tikslu?

Jei mes LDS. narės ją (“Au
šrinę”) gauname, tai gal tai 
priedas prie “Darbininko?” 
(Nors iš LDS. seimo nematėme 
tokio nutarimo).

Tai-gi meldžiame mums per 
mūsų organą ‘ ‘ Darbininką ’ ’ 
paaiškint, ką bendro turi 
“Aušrinė” su “Darbininku” 
jeigu turi), ir LDS. narėms — 
nes jei mums reiktų kokius 
extra mokesnius į LDS. kasą 
mokėt už tą neprašytą priedą, 
tai mes griežtai prieš tai pro
testuotumėme. Kokie žmonės 
sudaro “Aušrinės” bendrovę, 
kas josios valdyboje ir tt. — 
niekur mūsų spaudoje nematė
me to garsinta.

Laukiame atsakymo per or
ganą.

Gaunančios “Aušrinę” LDS. 
kuopų narės iš Cicero, HL, 29- 
tos kp. Chicago, HL, 25-os kuo
pos Chicago UI.

Paaiškinimas. - LDS. ir jos 
organas “ 
bendro neturi su “Aušrine” ir 
ta bendrove, kuri ją leidžia; 
“Darbininkas” turi su “Auš
rine” tiek- bendro, kiek su 
“Tautos Rytu” ir “Mokslei
viu,” ty. “ Aušrinė,’ kaip mi
nėti laikraščiai yra “Darbi
ninko” spaustuvėje spauzdina- 
ma ir už darbą gauna užmokes-

PILNAI APVALDĖ.
Vokiškas laikraštis Vossische 

Darbininkas” nieko- Zeitung skelbia, jog Rusijos 
bolševikai jau pilnai apvaldė 
Rygą. Miestas kaikuriose da
lyse dega. Mintauja pilna pa
bėgėlių.

būna įvairūs ir apie visokius daiktus. Bet jeigu ku
rie apgarsinimai nebūna teisingi, tai tokie negali il
gai gyvuoti.

Kaslink apgarsinimų aptiekos Partosa, ztai jie 
randasi visokių kalbų laikraščiuose ir nuolatos per 
daugiau kaip 15 metų. Visi skaitantieji tuos pagar
sinimus atrado, kadi juose visados buvo teisybė skel
biama.

Tūkstančiai žmonių dėkingi yra Partolai už 
pasekmingą veikimą. Partola reguliuoja maisto 
virškinimą viduriuose, išvalo'ūžkietėjusius vidurius 
ir čistija kraują. Partola yra geriausia priemonė dėl 
gero vidurių veikimo.

Jūs taipgi skaitykite su įsitikinimu apgarsini
mus aptiekos Partosa.

Užsisakykit dėžutę Partola ir persitikrinkit.
Kainuoja! ik tai 1 dol., 6 dėžutės už 5 dol.

Apteka Partosa, 160 2-nd Avė. Dept. L. 3 New York.
(136)

nlme ir pamokinama kaip žmogui apsisaugoti nuo visokiu 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.

J. B. JUŠKEVIČIUS,
454 Broadway,

VIEŠUMAS TAIKOS 
KONFERENCIJOS.

Buvo manyta laikyti taikos 
konferencija slapta, neįsilei
džiant jokių korespondentų ir 
jokių pašalinių žmonių. Dele
gatams būt buvę uždrausta su 
korespondentais ar kitais paša
liečiais kalbėti apie tai, kas ta
riama. Visuomenei norėta pra
nešinėti tik oficialiai sustaty
tas žinias. Tokiam pienui A- 
merika ir Anglija priešinosi. 
Bet jas perbalsavo Francija, I- 
talija ir Japonija. Dėlto lai
kraštininkai pakėlė didį triuk
šmą. Tai po to yra tariamasi 
apie didesnį viešumą taikos 
konferencijos.

FINLANDUOS PIRKLIAI Į 
VISAS ŠAUS.

Sausio 20 d. iš Finlandijos 
sostinės Helsingforso išplauks 
komercijinės misijos į Franci
ją, _Angliją ir Suv. Valstijas.

§ DIDELES DOVANOS “DARBININKO” SKAITYTOJAMS!

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

Kas užsirašys per mane 
laikraštį “DARBININKĄ” 
visiems metams ir prisius 
?.į.5O, tai aplaikys labai 
naudingą knygą — papigin
ta kaina SVEIKATA ver
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-

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 Bureau 
of Immigration, 

109 Statė House, Boston.

•
Paieškau tėvelio Liudviko Nor

kaus, brolio Vincento ir scscr*. An- 
tosSs ir taip gi visų genčių ir pa 
žįstamų Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių parapijos. Taipgi paieš
kau tėvelių Kazimiero ir Onos 
Vileikių, brolio Jono, Vmeento, 
ElenbB ir kitų giminių ir pažįsta
mų Kauno gub., Baseinų pav, Liu- 
devėnų par. Patįs ar kas kitas 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Aleksandra ir Uršulė Morkai
(Po tėvais Vileikait?) 

215 Farritt St., Philadelphia, Pa



DARBININKAS

NELAIMĖ BOSTONE.

mą mašinėlę

se-

I

• v •

MINTOL VAPOCREAM

ki-

JSALOTARAS, CHEMICAL INSTITU TON. J. RaRrtn
• 1707 So. Halsted St., Telephone Can> Chics

t

■

IŠVIJO IŠ DORPATO.
Iš Stockliolmo pranešama, 

jog Estonijos jėgos privertė 
bolševikus išsinešti iš Dorpato, 
paliekant visokias reikmenas.

Vietinės žinios.

f

NEATIDĖĖIOTINAS 
DALYKAS.

IŠ PRIEŽASTIES INFLUENZOS EPIDEMIJOS MES 

NEGALĖJOME UŽGANĖDINTI VISŲ REI- 

' KALAVTMŲ DĖL

Prez. Wilson aplankys Bos
toną. Bostono majoras Peters 
pakvietė prez. Wilsoną, kad 
grįždamas iš Europos, grįžtą 
per Bostoną.

Jefferson »t, 

NEWARK. N. J.
Telefonus 9268

Madtet

Paieškau savo brolio Pranciškaus 
Mockaus, pirmiaus gyveno 1SS South 
Main St., IVaterbury, Conn. Jis pats 
ar kas kitas apie jį žinantis, meldžiu 
man pranešti.

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

ŠIS DIDIS IŠPIRKIMAS MINTOL VAPOCREAM 
LIUDIJA JOG JIS YRA GERIAUSIS VAIS

TAS NUO ISPANIŠKOS INFLUENZOS, 
SLOGŲ, ŠALČIŲ IR PLAU

ČIŲ UŽDEGIMO.

Bei! Phone Dicktawn 3095 M.

Dr. Ignotas Stankui]
1210 S. Broad St., Philaddpbia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.

Valandas;
Nuo 9 rito tiri S po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 
iki 4 «e

Be atidėliojimo išsirašykite 
Lietuvią Darbininką Kalendo
rią 1919 metams. Kaina 25c. e

dėsime dar knygų 
dirbti vertės $1.00.

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

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

z 234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos:
►1* RYTI 
a-* eo RITU 
SrS vakasc

ras su gerb. vargoninku, M. 
Karbausku.*

Dainą Mylėtojas.

Paieškau brolių Jono ir Juozo Ki- 
mašauskų 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) —

TTel. Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingų lipų. 
Ėmiau medicinos mokslų Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

X

Jau išėjo iš spaudos už sau
sį mėnesį “TAUTOS RYTAS.’ kiekvienoje lietuvišoje aptie-

‘voje. .JeLp^ra galima Ir 
amt* yr* įk-natinis vais- 
■ ir ji išgydys tave 
: y< mvo spėkas. Gerk 

7<-o kiekvienų
<< s v»1 ndns. po to trix 

rijių pakol ne- 
jfr į " jenzos.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

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

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

130 Bowen St., So. Boston, Mass. I p Q Box772, Waterbury, 
D. L K. Keistučio- Draugija Boston. į

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus , 
kas antrų nedėldienį kiekvieno mene- į 
šio 2-rų vai. po pietų ix> No. 164 Ha- i 
nover St., Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naujų narių su i 
savim atsivesti.

JUS GALITE SULAIKYTI

DermsLfusri tūlai k a plauku įlinki-
mt, prašalina pleiskanai, niežėjimą
odos galvos, ausrina plaukus priduoda
ma iėms reirolin&ra maiata.

Dermafusra padarys kad Juau plau
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Juaū galvoje bus tyra, pleis-
t visados ir plaukaikanos išnyks

nealinks daugiaus!
Reikalaujant prisiusime Jum pač-

ta suvis dykai išbandymui sampala.
Prisiuskite 10 c. įtampomis persiun

timo lėiu. rausi išbandymui dežiute
Dermafuros ir brošiura.

ARGIL SPECIALTIES CO.

Seredoj po pietą ištiBo ne
laimė prie North End Parko. 
United Statės Industrial Alco- 
hol kompanijos sprogo milži
niškas molaso kubilas. Žuvo 11 
žmonią, vienas nežinia kur din
go, o virš 60 sužeista. Nuosto- 
lią už daug tūkstančią dolerią.

Kai ištiko ekspliozija, tai 
dideli molaso stulpai ištiško 
augštyn ir paskui į visas pu
ses dribo žemėn. Apdrabstė 
aplinkinius namus ir gatvei. 
Ekspliozija buvo taip smarki, 
jog vežimą su arkliais iš dirb
tuvės kiemo permetė per tvorą 
ant gatvės. 0 paskui arklius 
ir vežimą apdribo molasas ir 
arkliai žuvo.

Molaso kubilas buvo 58 pė
dą aukščio.

> LABAI SUŠUKO.
‘Boston Globė” pereitą 

rėdą didelėmis raidėmis per 
dvi kolumnas uždėjo šitokį 
antgalvį: “Bolshevik Generals 
Torture Lithuanians.” Toj ži
nutėj pranešama, kad. bolševi
kai po dideliij kankinimą iš 
dvarininko Mičiulskio, gyve
nančio prie Baranovičių, išplė
šė 15.000 rublią.

Sugrįš panedėlyje. “Darbi
ninko” administratorius A. F. 
Kneižis sugrįš iš Čonn. valsti
jos panedėlio rytą.

Prasideda fėrai. Šv. Petro 
lietuvią pobažnytinėje salėje 
ateinančią nedėlią prasideda 
fėrai.

Atidėta susirinkimas. §v. Jo
no dr-jos susirinkimas dėl fė- 
rą nuo paprasto laiko perkeltas 
ant sausio 21 d. utarninke. Su
sirinkimas prasidės 7 vai. va
kare.

LAIŠKAI LIETUVON.
Ką tiįc per S. V. Statė De- ___ __________

partment ir Raudonąjį Kryžių Kalendorią reikia išparduoti 
sužinojome kad laiškus į Lietu
vą galima siąsti. Laiškai turi 
būti surašyti angliškai ant tam 
tikrą formą. Taip-gi reikia 
turėti paliudijimą nuo S. V. 
piliečio. Dėl platesnią žinią 
kreipkitės per laišką arba y- 
ęatiškai.
Lietuvią Prekybos Bendrovė,

244 W. Broadiway,
So. Boston, Mass_

per šį mėnesį-
Kalendoriuje yra visokiau

sią dalyką ir dalykėlią ir indo- 
miu žmelią.

Visi, kurie tik matė ir skai
tė mūs Kalendorią, sako, kad 
yra puikus.

GEROS GYDUOLĖS.
Aš Kazys Korzunas pranešu 

savo broliams lietuviams, kad 
aš turėjau paralyžią ir jau .ne
maniau išsigydyti, nes pralei- 
džiau $500 ir nieko nepagelbė
jo. Aš radau apgarsinimą lai
kraštyje, kad^ “Einik Oint
ment” yra geriausi vaistai nuo 
paralyžiaus. Nusipirkau vieną 
dėžutę ant išmėginimo ir į dvi 
dieni pajutau stiprumą, o į sa
vaitės laiką pasveikau, už ką e- 
su labai dėkingas. Dabar pa
tariu visiems vartoti nuo Pa
ralyžiaus arba nuo reumatizmo 
Einik Ointment kuris sustab
do didžiausį skaudėjimą ir 
kaulą sukimą. Galite gauti

Paieškojimai ir 
Reikalavimai. • 

“DARBININĘAS,” z 
242 W. Broadway, ■ 

South Boston, Mass.

Rusijos bolševiką valdžia 
pranešė Šveicarijos valdžiai, 
jog jei ji nepaliuosuos 30 su
areštuotą bolševiką, tai tiek 
pat šveicarą bus nužudyta Pet
rograde po vas. 1 d.

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

Sykiu su šiuo numeriu jei
gu lar neturite, tai susipirkite 
ir Kalėdinį sumerį. UŽ ABU 
25 CENTAI.

“Ta.utos Rytas,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

koje"arba tiesiog iš dirbtuvės. 
Kainuoja $1.75 ir $3.50 už dė
žutę. Pinigus siąskite money 
orderiu šiuo adresu:

Manufactured by the 
Z. A. Einik Ointment Co.

Mano adresas: v
K. Karžunas, 

General Delivery 
Union City, Conn.

JEIGU NEMOKI RAŠYTI

arba nori, kad raštas atrodytą 
' gerai, tai nusipirk drukuoja- 

(Typwriter>.
Karė pasibaigė ir 

atsidarys keliai į 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug įvairių 
laiškų Ir gavusiems 
laiškų bus daug 
lengviaus perskaity
ti brukuotą.

Tokios mašinėlės 
pirmiaus parsiduo- 
davo po $70.00, o 
dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę pri- 
su nurodymais kaip

TIKRASAI TURTAS.

“Tikiuos, kad visas šis Nau
jas Metas, teiks jąms gausingai 
tikrojo turto, kuris ne iš auk
so, neigi iš burto džiaugsmais 
išplaukia, tik iš sveikatos!” 
Daugelis Naują Metą pasveiki
nimo laiškelią panašiai skam
ba. dr nėra mažiausios abejo
nės, kad sveikata yra tikriau
siu turtu. Skaitykit laišką, ku
rį parašė Mrs Agnės Vanek, 
Eager pi., Baltimore, Mtk gruo
džio 20 d. 1918 m.: “Kentėjau 
per ilgus metus delei blogo ū- 
po ir nieks mane nelinksmino 
iki Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixeris nepatai-

Bruce Lockort, buvęs Ant 
lijos misijos Rusijon narys, sj 
grįžo Londonan. Bolševis 
valdžia jį buvo uždarius kali 
jiman. Sako, jog prie bd
ševiką pragyvenimas pakilo q 
sykius. Rusija esanti 
ištižimo stovyje.

VARGONININKAS 
vietos tuojaus. Atsakančiai 
no savo amatą, gali vesti c 
ant 4 balsą, pabaigęs

Draugijos Temykit!
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Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, žarpos, antspaudos, guzikuęiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(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 šarp£ o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

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

Susirinkimas. Sausio 9 d; bu
vo metinis susirinkimas Piln. 
Blaivininką 49-os kuopos. ‘ Į 
susirinkimą atsilankė nedau- 
giausia narią, bet nuveikta ne
mažai. Dauguma narią užsi
mokėjo, ką buvo skolingi cen
trui už “Tautos Rytą,” o kiti 
iškalno už pusę-metą, o darki- 
ti net iškalno už visus 1919 m. 
Iš protokolo pasirodė nemažai 
neužbaigtą dalyką; vienas 
stambiausias iš visą kitą, tai 
raportas Teatralės Komisijos. 
Paaiškėjo, jog teatras jau bai
giamas priruošti ir salė jau 
gauta ant 9-oš d. vasario ir bus 
sulošta milžiniškas teatras: 
“Palocius ežero dugnuose.” 
Nariai užganėdinti tokiuo ra
portu; tuoj pradėjo reikalauti 
išrinkti darbininkus tam vaka
rui. Darbininkai minėtam va
karui buvo išrinkti ir paskirs
tyta kiekvienam darbas P-as 
A. Kneižis bus programo ve
dėju.

Toliau sekė rinkimai valdy
bos dėl 1919 m. Valdyba pa
liko kuone visa ta pati, būtent: 
pirm. — P. Grinkevičia, vice- 
pim. (į pasitraukiusios p-lės 
Ad.) — P. Špokas, prot. rašt.
— K. Kaulinskaitė,- fin*rašt.
— J. Vilkišius, ižd.’— K. Pet- 
raičiutė ir kasos glob. — A. St.

Ir V. G.
Besvarstant apie platesnį 

veikimą Piln. Blaiv., ateina į 
susirinkimą gerb. kleb. kun. 
Juškaitis, centro Liet BĮ. Sus
ino pirm. Jis inešė, kokiuo bū
du geriau prisirengus prie ap- 
vaikščiojimo Pilą. Blaiv. Sa
vaitės, o BĮ. Savaitė jau nebe
toli. Prasidės 2 d. vasario ir 
baigsis 9 d. vas. Per tąsa- 
vaitę, nutarta rengti prakal
bas su pamhrginimais; ką ap
siėmė gerb. centro pirm., bū
tent: pakviesti kalbėtojus, pa
rengti bažnyčioje iškilmes 2 d. 
vasario. Toliau per tą savaitę 
bus kviečiami nauji nariai, pla
tinamos knygos paliečiančios 
blaivybė. Taip-gi bus renka
ma prenumeratos “T Rytui” 
O dėl pamargnnmo programą, į pagysi nno šalčio^ 
bus kviestas ir'bažnytinis cho- E“ftank dafosrų J J Tavo dldžlausls

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 ezpresą pasiųstume, 
o billa eitą per pirklį.

Nors inflnenza mažfnasi nekurtose 
vietose, daugelyje vietų skaitlius ser
gančiųjų auga. Yra labai svarbu kad 
aptiekoriai duotų mums užsakymus ant 
tiek klek jiems neatbūtinai reikia, kad 
tokiu budu mes užtektinai turėtume 
pristatyti toms vietoms kur epidemija 
daugiausiai platinasi.

Tiesioginis prisiuntimas vietoms per
blokštoms su “Flu.”

Kad pagelbėjus išvaryti epidemijų iš 
perblokštų vietų, mes prisiusime 3 tu
zinus 35c. mierio pakelių "bent kokiam 
aptlekoriui per Parcel Post arba expre- 
sų, kuris prisius mums Money Orderi 
arba čekį po $2.80 už tuzinų atimant 
5 nuoš.

ISPANIŠKA INFLUENZA 
Suvienytų Valstijų Visuomenės 

Sveikatos Skyrius sako:

"šioji liga yra platinama oru kurį 
mes kvėpuojame ir gazais nuo kūno, 
labiausiai iš nosies ir gerklės. Dėl šios 
priežasties, nosis turėtų būti patepta 
su Mentholated Cream, kad užkenkus 
prasiplatinimui ligos.” šiame laike, 
neatbūtinai yra reikalinga sekti pata
rimų Sveikatos Skyriaus ir vartoti 
Mintol tris ar keturis sykius J dienų, 
kiekvienų kartų ištepant abidvi nosies 
skyles.

šis yra paprasta mostls iš Menthol 
ir apsaugojantt nuo puvimo aliejų, 
kuris padaro apsaugojanėių ir gydrfn- 
člų mostj dėl kiekvienos nesveikos da
lies kūno.

VIENAS Iš PIRMIAUSIŲ BUDŲ 
GYDYMOSI, kada pradėsi jausti šal
ti. paimk vaistų dėl išvalymo vidurių. 
Valgyk daug maitinanflų valgių. Gu
lėk tykiai lovof 
nesirūpink. Garnį 
tas dėl Infln< 
jei tik tu taupi 
po blskĮ Ampco 
valandų per šeši,, 
ar keturfns karti

NEW YORK IR NEW JER- 
SEYS L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirm. — A. Miemikas,
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.
Raštininkas — A. Dymta, 

112 Berry Str.,
Brooklyn, N. Y.

Iždininkas — A. Lukoševičius, 
456 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.
Orgonizatoriai—A. Gerulaitis, 

■ 177 Diekes St.,
Kearney, N. J.

A. Kazląąskas,
85 Prospect"St., 

Newark, N. J.
A. Dymta,

112 Berry St., 
Brooklyn, N. Y. 

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

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

T. VARLEY,
31 Hougton St.,' 

Somerville, Mass.
(486)

SUMAŽINK BRANGŲ PRA
GYVENIMĄ!

Nebūk be cukraus. Mes prisiusime 
tris svarus chemiško cukraus, su ku- 
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
nų 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, VVash.

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

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 iki 
$3.50.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS “Packard” 1914—48 
arklią jėga, gerame stovyje, 
geri “tires.” Atsišaukite pas: 

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

sė mano sveikatos. Dabar jau- vargonininką Lietuvoje, 
čiuosi lyg atgimusi.” Blogas 
ūpas, galvos skaudėjimas, ner
viškumas ir tt. yra paprastai 
pasekmėmis skilvio betvarkės. 
Šitokiuose atsitikimuose Tri
nerio Amerikoniškas Elixeris 
teikia neabejotiną pagalbą. Vi
sose aptiekose kaina $1.10. 
Nuo nusišaldymo. nikstelėjimo, 
ištinimo, reumatizmo, neural
gijos, strėnų gėlimo ir tt. yra 
pasekmingiausias vaistas Tri
nerio Linimentas. Kaina aptie-| 
koše 35 ir 65 c., išsirašant — 
45 ir 75c. .Josepli Triner ('o. 
1333—1343 So. Ashland Avė 
Chicago, Illinois.

Graina ant vargoną su 
liais. Supranta teoriją m 
kos, su geru balsu, 
kreiptis ant adreso:

J. Noteika,
401 Lamberton St., 

Trenton, N. J.

JURGIS LATVĖNAS
Pardavėjas visokią malkp. 
Kietosios malkos $6.50, m 

šytos $5 už vežimą.
Priimama užsakymai pia 

tvti malkas su mašina.
Kreipkitės į mane atvirtai 

į kiu.
262 Sanders St., Athol,

i

Kad būt gražiu
Vartok tą mostj; ji padarys v 

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALT
Prašalina šlakus ir spuogus flu 
veido. Padaro minkštą ir balt 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00 
Pinigus galite siųst popierinį d 
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO

r
i

PIRMO ■ KLESOS

DANTISTAS
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOl 

PO GLOBA MOTINOS tV6 
VALDYBOS ADRESAI.
ąo. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė, 
359 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedraičiui ė, 
103 Siith St.

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

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

Iždininkė — M. MačiulintS,
42 /Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienš,
M. Stukienė.

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

kienė, P. VenienS, V. Songailie 
nė, A. KasinskaitS ir A. Čižuvi* 
nė. >
Susirinkimai laikomi kat 

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

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
S0. BOSTON, MASS 

VALDYBA
PIRMININKAS — 1L Žioba,

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

VICE-PIRM. — Jonas Galinis.
20 Wlnf1el<l St., So. Boston. Mm» 

I PROT. RAST. — Jonas GlinerkU
277 Silver St,’ Sov Boston, Mass. 

n PROT. RAST. — Marijona Brikaltt 
210 Silver Str., So. Boston. 

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas 
230 Flfth St, So. Boston, Mana 

KASIERIUS—Andriejus NaudžlOna*
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mam 

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

Draugija laiko sasirinkimus kai 
trečių nedėldienį kiekvieno mine 
šio 3:30 vaL po pietą Bažnytinė 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se 
kantis susirinkimas priežasties fėrų a- 
tįdėtas ant sausio 21 d. 7:00 vai. vak.

•UUMUUMUMUeUMMMUMU

lis nėra bran- 
kiekrienų a$>

KIM ANT KELIŲ.”

išleistą maldaknygę “PUL-

PLAUKU SLINKIMĄ

PHJLADELPHIA. PA.BOX 37.

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 gulėtų lovoje, jeigu yra- 
šilpnas pakol pastlprės.

BUK DRŪTAS IR SVEIKAS—Yra 
patartina žmogaus sistemų užlaikyti 
drūtame ir sveikame padėjime imant 
vienų arba du grudu Argo-Phosphate 
Tablets po kiekvieno valgio ir gulant. 
Tas- sustiprina visų nervų sistemų ir 
duoda reikalingų spėkų kad kūnas ga
lėtų išlaikyti prieš ligas.

KAIP APSISAUGOTI NUO INFLU
ENZOS—kuri yra bakterijos liga, pra
platinama labiausiai per žmonių dast- 
lytėjimą. daugiausiai iš spiaudymo, ko
sėjimo ir_čiaudimo. Tai-gi, saugokis 
žmonių turinčių šaltį, taip-gi saugokis 
susirinkimų. Viešas indas, abrusas ir 
tt. Imk daug mankštlnimo kūno ant 
lauko ir valgyk gerų pasotinantį val
gį-

Specialia Patėmijimas — MINTOL 
VAPOCREAM, kuris yra taip plačiai 
vartojafnas ir rekomenduotas gydytojų 
ir aptiekorių po visų Amerikų. yra gy
duolė nepaprasto gerumo ir joje yra 
Menthol, Komparo Eucalyptus Ir kiti 
gydanti aliejai, kuriuos daktarai vi
sur vartoja dėl užsidegimo ir užsikim
šimo visokios rūšies. Priežastis dėl 
kurios tiek daug šios gyduolės buvo 
išparduota yra tame, kad ji turi ne
paprastų spėkų dėl gydymo. Ji turi 
savyje visus vaistus, kurie buvo var
tojami su gera pasekme prieš influen- 
zų Anglijoje ir Ispanijoje kur toji epi
demija pirmiausiai prasidėjo. Ji yra 
geriausia apsauga vaikų ir suaugusių 
gerklių nuo bakterijų. laikyk puode
lį Mintol savo namuose. Jis yra taip- 
pat tau reikalinga kaip apdraudė ant 
tavo namų.
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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/

NedSHoml*
nuo 10 vai. ryta
Ik! 4 vaL vakare.

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Tel. So. Boeton 2 7O
DR. JOHN MacDONNELL, H. D.

Galima suiikalbeti ir lietuviukai 
Ofiso valandos:

Ryt tis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdjno. G^dovlaok^a H«aa
1-S P. M.7-S P.M. Priskiria Akioiua.

419 Boylstop St, Boston, Mass.

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND’SUS.

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

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

Aš, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metas, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dtopepslja, 

nevirinimns pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas spė- ] 
kų nustojimas viso kūno, "Ir buvrė-srastojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau SnIntams vaistų. Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojlaat^j 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti.! 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo Reo-j1 
maiiųmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ijg 
nyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau tais sariT 
tė jo buteiĮ SaIntams. Biteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamaAf 
toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai! 
an liblSMMS ir UMM) sykių 'dėkavoju Ra Inta ras mylistų geradėjui Ir II 

iriems savo drnmn<ms ir pažįstam lems su tokiais atsitikimais || 
tin^ntioairdžlnl kreipties prie Sslutsms:




