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ŠAUKIASI UŽTARYMO.
Lenkijos vyskupai atsišaukė 

į popiežių, kad jis pavartotų 
savo intekmę atitolinti nuo 
Lenkijos bolševikų pavojų.

kaizerio valdžia panaudodavo 
valdiškus, ofisus agitacijai už 
savo kandidatus, tai socijalis
tai iš kailio nerdamiesi keikė 
valdžių ir sakė, kad neturi tie
sos to daryti.

Kaip aprokuojama, tai vien 
socijalistai didžiumiečiai viso
kių lapelių ir atsišaukimų bu
vo atspauzdinę arti 30.000.000. 
Berline buvo ir poperos pritrū
kę visokiems plakatams.

licija arba apsauga. Reikia, 
kacūžmonės nepersiimtų baime, 
bet būtų tikri, kad. juos užstos, 
neduos skausti. Ginklų žmo
nėse yra — reikia tik juos su
rinkti.

Toliau komitetai turi paimti 
visų valdžių, kurių turėjo žan
darai ir kiti vokiečių pasodin
ti ponai.

Instrukcijų ir nurodymu 
laukti, tikėtis, kad kas nors 
patars, kaip tai visa daryti, nė
ra ko. Sumanumas, sąžinin
gumas ir tikras pasišventimas 
darbo žmonių reikalams tai 
šiuo metu geriausios instrukci
jos.

Tai-gi į darbų, visi, kas gy
vas! Kiekviena valanda bran
gi! Kaip surūdijęs geležies ga
balas, me_stas j ugnį, po kal
vio kūju tampa blizgančiu nau
dingu padaru, taip ir mes, ei
dami nūn į liaudį, krikščionys 
demokratai, parodysime, kad 
mūsų žodžiai lygūs darbams. 
Mes i švęskime Lietuvų į gero
vę!

LYGUMAI, Šiaulių 
Apie Lygumus. siaučia 
plėšikų; nėra tos savaitės, kad 
neapiplėštų bent kelių ūkinin
kų; dažnai dar sveikatų atima, 
primuša, o kitų ir visai negy
vai užmuša. Daugelis viena- 
sėdžių gyventojų negali bepa- 
gyventi savo namuose ir krau
stosi įnamiautų Į Šiaulius, ti
kis lieka be šeimininko, žemė 
apleista. Jeigu taip ir toliau 
tęsis, tai ir Lietuvai prisieis 
pergyventi tokį pat pabrangi
mų, kaip ir Rusijoje.

Visi nekantriai laukia, kada 
gi susitaisys Lietuvos kariuo
menė ar milicija, kurie uoliai 
užsiimtų išvalymu krašto. _ <

PRAŠYS AMERIKOS 
TARPININKYSTĖS.

_ Austrijos ir Jugo-Slavijos į- 
galiotiniai turėjo pasitarimų 
apie nustatymų rubežių. To ne
galėjo padaryti. Nutarė kreip
tis į Amerikų, kad nuskirtų ko
misijų, kuri ištyrus dalykų nu- 
statvtu rubežius.

ORGANIZUOKIME ŠALĮ.
Visame pasaulyje ima dūkti 

vėsula. Gyvenimo jūra ban
guoja vis smarkyn, iškilusi au
dra žaibo greitumu griauna se
nųjų tvarkų. Kaizerių ir ka
ralių sostai braška ir griūva 
viens po kito, imperializmo die
vaičiai, kurie pusę pasaulio 
turėjo prispaudę savo letena, 
jau trempiami pasiliuosavusių 
minių. —

Mūsų mažas laivelis — Lie
tuva — atsiduria viduryje tos 
siūbuojančios jūros. Mes, vos 
pradėję savoms kojoms vaik
ščioti, susyk pagaunami tų 
verpetų.

Griauti pas mus nėra ko, nes 
mes dar nieko neturime. Prieš 
kų mes kelsime revoliucijų? 
Prieš senųjų tvarkų?! Bet pa
tys vokiečiai jų sugriovė, o 
naujos tvarkos mes nesuspėjo
me įsikurti. Ne, mums nėra 
ko griauti', mums reikia tik kų 

I nor» statyti.
f) statyti tenka nepaprasto

se sąlygose. Nors mes esame 
Lietuvos šeimininkai, bet kar
tu'mus suka tas didžrulrt? ver* 
petas, pagavęs visą pasaulį, ir 
mums jo nesušaldyti. Mums 
tik reikia savo tėvynės laive
lio vairą sukti ten, kur mažiau
sia pavojaus būti visai paskan- 
dytiems.

O dabar Lietuvos padėjimas 
biaurus. Vokiečių netikusi 
politika darė tai, kad mes ne
galėjome paimti valdžios į sa
vo rankas. Vokiečiai vis lūku
riavo, trukdydavo, piešdami 
be atodairos mūsų kraštų. Tik 
kada patys prilipo liepto galų, 
kada kareiviai, žvangydami 
ginklais, pradėjo šaukti “Na
mo važiuojam,” vokiečiai iš po 
skverno parodė valdžios šešėlį. 
Ne šiandie, tai rytoj vokiečių 
kareiviai apleis. Lietuvų, o mes 
neturime nei apsaugos, nei pi
nigų, nei’ valstybei valdyti rei
kalingų įstaigų.

Kų daryti, ko griebtis, kad 
mūsų tėvynė nevirstų pragaru, 
neatsitiktų plėšikų rankose, ne- 
paplustų kraujuose?

Laukti vien nurodymų iš 
Lietuvos Tarybos ar iš Minis- 
terių kabineto, atidėti darbų, 
tai reikštų žudyti šalį patiems. 
Kų gali kad ir dešimti Tarybų 
geriausių norų pilnų, padaryti 
tokiuo metu? Nieko, jei mes 
patys nedirbsime. Mūsų parei
ga, kiekvieno piliečio pareiga 
gelbėti šalį. Atėjo laikas, ka
da mes galime patarnauti sa
viems, galime sumažinti var
gų ir skurdų Lietuvos darbo 
žmonėms. Stoja ne žodžių, 
bet darbo metas. Kada braš
kėti ima Lietuvos rūmas, gel
bėti reikia pirmiausia šalies 
pamatų — ūkininkus ir darbi 
ninkus. Visur, kiekviename 
sodžiuje, kiekviename valsčiu
je turi būti organizuojami ūki
ninkų ir darbininkų komitetai. 
Tam reikalui išrinkti per vi
suotinas sueigas po kelis ats
tovus, kurie ir sudarys vietos 
komitetų. Valsčių Komitetai 
turėtų jungtis į apskričių ko
mitetus. Tie komitetai ir tu
rėtų paimti visą valdžių vieto
se į'savo rankas. Pirmiausia 
komitetai turėtų žiūrėti, kad 
jų apylinkėje nesuirtų tvarka. 
Tam reikalui prie kiekvieno 

. komiteto turi būti įsteigta mi- 
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ANYKŠČIAI. Mokyk
los. Vokiečiams užeinant, 
čia buvusieji mokytojai ir veik 
visi inteligentai išbėgo. Švie
timu rūpinasi čia buvęs kun. 
Račys. Visoj parapijoj buvo 
lig 10 mokyklų. Mokytojauti 
teko ir klierikams, ir mergi
noms, ir dviklasę išėjusiems 
vaikinams. Mokyklos buvo 
pilnos mokinių.

Antrais vokiečių buvimo ipe- 
tais švietimas kitais pamatais 
buvo’ tvarkomas. Daugelis 
mokytojavusių negavo vietos. 
Liko tik viena mokykla, ku
rių lankė 41 vaikas, nes žmo
nės nepasitikimai žiūrėjo į 
naujai tvarkomų įstaigų. Mo
kytojavo B. Kemėšis.

Pernai metais gyventojai la
biau sukruto savo vaikus mo
kinti. Mokykloj mokinosi 70 
mokinių, o dar kelios dešim
tys norinčiųjų negavo vietos. 
Sumanymas steigti dviklasę į draug. gimnazijos kapelionil 
neįvyko, nes valdžia atsakė Kun. Gelžinis Mikalojus, Pa- 
Ueturinti tinkamo mokytojo.! kruoajus klebonas, paleistas 

nuo vietos, ten pat pasilieka 
gyventi. Kun. Plungė Jonas, 
iš Ruisjos sugrįžęs, Pakruo- 
jaus kam., Skirsnemunin ka- 
mendorin. Kun. Gudzinskas 
Juoz., iš Rusijos sugr., į Viek
šnius kam.

(“Lietuvos Aidas”)

NEŽINO KAS DARYTI 
SU RUSIJA.

Taikos konferencijos delega
tai dar nežino, kas daryti su 
Rusija, nežino, kokius delega
tus iš ten priimti. Konferen
cija išklausė pranešimų apie 
Rusijos stovį nuo Noulens, bu
vusio Francios ambasadoriaus 
Rusijoj ir nuo Danijos ambasa
doriaus Scavrnius, kurs pasku
tinis Rusiją apleido. Abu nu
rodinėjo, jog bolševikų val
džios pripažinti negalima.

tebegrįžta keletas ^Dundulis Dom., iKTaSiČ^ fi- 
lialista, Tubinų filijon. Kun. 
Rozumos Stan., Batakių ka- 
mendorius, Milašaičių filijon. 
Kun. Bumšas Bronislovos, Ma- 
giliavo vyskupijos, “Saulės” 
gimnazios kapelionu Jurbar- 
kan. Kun. Vitkevičius Pranciš
kus, Gelažių filialista, Gadfl- 1
navo altarijom Kun. Paulau- *
skis "Juoz., Šiaulėnų kam., 
Skaisgirio kamenodriu. Kun. 
Šlėkta Petras, Zarasų kam., 
Šiaulėnų kamendoriu. Kun. j/ 
Kačkus Adomas, Šidlavos ka- JR 
mend., Skrebotiškiu kamendo^y 
rium — bendradarbiu. Kun. 
Inčura Longinas, Saločių kam., 
Šidlavos kamendoriu. Kun. Me
škauskas Juozapas T. M., Dva- j 
siškosios Žemaičių Seminarijos 
kapelionu ir profesorium. Kun. 
Simonavičius Ant, Alsėdžių 
kamend. Švėkėnos kam. Kun. 
Liūlys Tadas Švėkšnos kam., 
Luokėn kamendoriu. Kun. 
Povilams Liudvikas, Luokės 
kam., Vadžgirin kamendoriu. 
Kun. Vaitekūnas Antanas, Še
duvos kamend., “Saulės”

neturinti tinkamo mokytojo. 
Čia vietoje buvo likęs vienas 
moksleivis Sližys, kurs vienas 
;r pildė mokytojo priedermes. 
Šiemet 15 vaikinų iš mūsų a- 
pylinkės įstojo į Utenos arba į 
Ukmergės gimnazijų 1, II ir m 
klasę.

Šį rudenį, susiradus iš grį-

: žusiųjų iš Rusijos daugiau 
kandidatų į mokytojų vietas A- 
nykščiuose įkurta dviklasę 
mokykla. Tik sunku pas mus 
su butais: daug jų sudegė. Da
bartini abi mokykli esti priva
čiuose namuose. Vietoj atsi
sakiusio mok. Sližio, mokins 
šiemet J. Puodžiūnas aukštes
niame skyriuj, b p-lė Kairytė 
— žemesniajame. Mokinių pri
sirašė daugiau 150, o tuo tar
pu jau lanko apie 120 moki
nių.
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NEIŠPILDĖ, 
pasibaisėjimu skaitome 
apie tai, kaip Rusijos

Tu jį iš 
Jis pri- 

na svoju 
veikti. Nekenčia sau 

Kiek yra šia ga-

dairos. Dirba ir kiti — bet nė 
taip smarkiai.

Ku:

Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali-

Są-

1 Spalių 1918

Lausanne.

kaip lietuviai lai- 'č.ian su kuo susipažinti ir va- v* I« w «• i _• a
IĮ

ką iv. Juozapo Darbininkų 
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 KATES: . 
Yeariy..............................  .$3.00
Boston and suburbs . — - .4.00
6 months ...;..................................1.50
Foreign countries yeariy ... .4.25

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

DARBAI MAŽINASI.
Pradeda ateiti' žin’ų iš lietu

viškų kolonijų apie mažinimą- 
si darbų. Tai nelinksma darbi
ninkams naujiena. Būtų gerai, 
kad korespondentai kuodau- 
giausia žin’ų pranešinėtų apie 
darbus. Rašykite, kur eina 
gerai r kur mažinasi. Iš to dar
bininkai gali nemažai pasinau- 
f doti.

Darbams mažinantis ir algos 
puola. Tai antras blogumas. 
Darbininkų padėjimas pradeda 
blogėti tais dviem atvejais.

Nedarbas kilo dėlto, kad ap
sistojo karės darbai, paleisti 
tūkstančiai kareivių, uždaryta 
bravorai. Be to pramonė ne
gali dar gerai eiti dėlto, kad 
išdirbiniams rinkos neatsidarė. 
Taika dar neįkurta, pirklyba 
tarpe tautų neatsinaujino. To
dėl gaminti prekes, nežinant 
kada jas bus galima išgabenti, 
yra rizikas. Tokiose sąlygo- 

'se daug pramonės šakų nega
li pilnai eiti. Be to kapita
listai ta proga naudojasi nu- 
inušdami darbininkams algas. 
Tokiu būdu prie naturalio sto
vio prisideda dar kapitalistų 
godumas.

Kai įvyks tarpe tautų taika, 
kai prasidės"plati pirklyba, tai 
dalykai pagerės. Kol kas tai 
darbininkams reik:a sujungto
mis spėkomis laikytis prieš ka
pitalistus. Be to reikia didinti 
taupumą, mažinti išlaidas ne- 
re’kalingiems daiktams.

X

ir tai “pirmenybei”, dažnai 
vien savę gano!

1. Gabrys & . Co. 
Lausannoje.

2. Viskontas su Vilimavičiu
— Fribourge. Veikimo ir vi
sokių intrigų tūzai tai'Gabrys 
su diskontu: jie čia llnktinių 
eina, kas pagaus “garbės vai
niką,” ateitis parodys galuti
nai. Kiti visi — tai jiems ak
li įrankiai.

Mes — kaipo delegatai A. L. 
Tarybos — be specialio inga- 
liavlmo išnagrinėti nesutiki
mus tarpe lietuvių Šveicaruose, 
į tuos tyrinėjimus nesileidome, 
kas buvo žodžiais mums įsaky
ta pildėme, kun. Viskanto kny
gų leidimą apmokėjome, visai 
nuošaliai nuo tų nesątaikų lai
kydamiesi, nors šį tą ir galė
tume pagauti.

Kun. Viskonto yra vienas 
gyvenimo tikslas: išgarsinti 
savę nepaprastu žmogu-didvy- 
riu, surištu santikiais su visu 
pasauliu... Gi jojo susidėjimas 
su lenkais ir informacijos duo
damos “lietuvių” vardu, o 
vien savo vieno valia drąsina 
lenkus po visą pasaulį garsin
ti, kad tikri — protaujantieji 
lietuviai nori Unijos Lietuvos 
su Lenkija ir tt.

Kitoji — priešingoji’ pusė ir
gi “ne bez griecha,” bet vis 
dėl to daugiau geros valios ir- 
gražesnio pasišventimo Lietu
vai ir jos reikalams. Apie p. 
Gabrį — nerašysiu, 
dalies kiek pažįsti, 
prato pats vienas “ 
ruku”
priešingų, 
dyne visokių pasaulių agentų, 
diplomatų, veikėjų politikierių
— Šveicaruose, kiek jųjų at
vyksta čionai — iš kitų šalių 
su visais jis tur intimiškas pa
žintis ir su visais veda visojjjus 
reikalus “Lietuvos ir savo 
naudai.” Jokiu būdu jojo vei
kimo sukontroliuoti negalima. 
Ką jis tikrai mano — nežinia! 
Gudrus, suktai— kaip žaltys. 
Su lietuviais skaitos kuoma- 
žiausia. Kenkti kiekvienam 
gal kur ir pas ką užsimanytų... 
Su savo “šalininkais” elgiasi 
suktai!.. Iš visų čia — vei
kia, kaip jautis, su atsidavi
mu tai kųn. Steponaitis — ne-

J. Sv. F. Kemėšis.

Mielas Drauge

» Jau beveik mėnuo kaip še
ri šiame Šveicaruose. Pradžio
je teko kiek pasitrankyti, ap
silankant su visokiais reika
lais Genevoje, Berne, Fribour
ge. O tų reikalų neužbaigta 
galybė! Ir galo nesimato. Iš 
visų pusių eina visokios žinios, 
visokio plauko veikėjai ir vei
kėjos gaudo mus pamatyti, 
pradedant nuo Lietuvos Tary
bos Pirmininko — A. Smeto
nos su M. Yču ir baigiant vo
kiečių agentais - politikieriais, 
apie kuriuos jau gavome žino
ti, kadLSU mum’s norėtų pasi
matyti. ____

Šioji Amerikos lietuvių dele
gacija užimponavo Europoje ir 
diplomatų domą atkreipė: jie 
mato* daug svarbos tame, ką 
veiks amerikiečiai-lietuviai tu
rintieji su savim Amerikos tal
ką.

Savo asmeniniams dalykams 
nėra mums laiko absoliutiškai. 
Suka galvas tai vienas kas tai 
antras. Nerimsta net įvairūs 
kąndidatai Į Lietuvos karalius, 
kurie šiandien revalizuoja su 
pakviestuoju Urachu! Su šiuo 
pakvietimu — lietuviai padarė 
klaidą. Taip juos visus mo
kėjo apgauti vokiety s, kad pa
tys nepasijuto jojo pinklėse. 
Vieni vokiečių valdžios agen
tai lietuvius spaudė, grasino, 
vargino, gi kiti, apsimetę dau
giau negu ištikrųjų yra lietu
vių prieteliais, patarimus sa
vo — Tarybai davė, kad štai 
pasirinkite savo ir karalių, ir 
padarysite vokiečių valdžiai 
“siurprizą” — šposą iškirsite, 
ir savo likimą prigelbėsite... 
Šposas tiesa iškirsta, bet pa
tiems lietuviams: susipainiojo 
su pačiais vokiečiais, jų žmogų 
— iš kraujo ir kaulo sodindami 
sau ant sprando karaliauti!.. 
Smetona su Yču ir visi matyt 
Lietuvoje moka teisinties ir 
daug tur racijos. Anot jųjų 
daugiausia kalti aliantai, kad 
tylėjo apie Lietuvą iki toliai, 
iki su jaja apsidirbo vokletys. 
Antra vėl man aišku kad to ka-_______________ ______
raliaus rinkimo nebūtų, jei lie- šelpėjas? Dirba be ne

žinias 
bolševikų gaujos užplūsta Lie
tuvą. Paskutinės žinios pra
neša, jog Rusios bolševikų jė
gos, užiminėjančlos Kuršą 
paėmė jau Mintaują^ o kitas 
bolševikų sparnas pradėjo grū
stis į žemaičių žemę ir jau užė
mė Papilę ir Šiaulius.

Vokiečiams iš Lietuvos trau
kiantis juos seka bolševikai. 
Vienas Lietuvos engėjas trau
kiasi, antras dar baisesnis se
ka. Liūdnas Lietuvos likimas.

Be£ atsimename, jog karę 
pertraukiant talkininkai su vo
ki ečja’ s buvo sutarę, kad ry
tiniame fronte vokiečiai pasi
trauks iš užkariautų žemių 
tuomet, kuomet talkininkai 
bus gatavi paimti ten globon 
mažąsias tautas. Jau trečias 
mėnuo, kaip tas buvo nutarta, 
o tuo tarpu talkininkai dar nei 
nesirengė tą išpildyti. Kuomet 
Rusijos bolševikai ėmė berian
tis Lietuvon, tai ir Lietuvos 
valdžia ir Amerikos lietuvių 
Pildantysis Komitetas po daug 
sykių atsišaukė į talkininkus 
neįleisti bolševikų į Lietuvą ir 
paliepti išsikraustyti vokie
čiams. Talkininkų valdžios 
nesijudina,

Sulyg to, 1
kėši talkininkų, buvo galima 
piįnai tikėtis, kad talkininkai 
prigelbės Lietuvai tapti visiš
kai neprigulminga ir nedaleis 
pašaliečiams užplūsti Lietuvą. 
~ Matome ką kitą. Lietuvą 
baigia užplūsti Rusijos že- 
miausyms gaivalas.

Lietuviai atslmįs tą, ką tal
kininkai turėjo padaryti, o ne
padarė.

tuviai iš Amerikos savo dele
gaciją būtumėm atsiuntę čia’ 
Europon mažiausia 8-10 mėne
sių pirmiau!..

Visa Lietuva kaip kokio iš
ganymo laukia alijantų pagel- 
bos... Sukiltų žmonės kaip 
vienas prieš vokietį, jei turėtų 
prie ko glaustis ir sau pagel- 
bos ieškoti Pačioje Lietuvo
je susirastų 300-500 tūkstančių 
jaunų vyrukų, kurie bėgtų pas 
Lietuviškus legijonus, jei fo
ke pasirodytų iš Amerikos 
ties Lietuva — rytų fronte!.. 
Legijonų organizavimą —Sme
tona, Yčas ir Co. skaito pirmos 
svarbos dalyku, x kuriuo remsis 
visos Lietuvos liuosybės išga
nymas—tad ORGANIZUOKI
TE LIETUVIŲ LEGLTONUS 
— čia mūsų ateitis švies:, skai
sti garbinga.

Lietuvos neprigulmybė tur 
daug stambių priešų. Senosios 
Rusijos šalininkai nor Lietuvą 
palaikyti Rusijos ribose. Jie- 
jie varo stiprią agitacią ne vien 
Praneūzioje ir čia tur nemaža 
šalininkų, bet taip-gi dirba ir 
pačioje Vokietijoje!

Lenkai ir-gi nesnaudžia. 
Laksto iš miesto į miestą, kaip 
karštu vandeniu apipilti—kuo
met ką gauna skaityti apie Lie
tuvos nepriklausomybę, ir sa
vo pinigais, intrigomis, aristo
kratiškomis—gražiomis ir ma
loniomis poniomis daug pink
lių mums daro. Imk tik ar-

Kun. Olšauskas būtinai šau
kia namo D-rą A. Maliauską 
— organizuoti liaudį! Geres
nių organizatorių anot jo, ne
są! Abejoja, ar gaus Malinus-/ 
kas leidimą važiuoti iš Ameri
kos iki karės pabaigai.

♦ ** ■ V . J AV

karuškuoti, tai ir sugauni kam
panijoje tokio diplomato-poli- 
tikierio lenkę, ‘artimą, pažįs
tamą ir tt... Ir pikta ir juo
kai ima, kuomet matai kokių 
priemonių vartojama, kad sa
vo siekiniams takus skinti, kad 
žmogų pagauti, jį “pavergti.” 

Tarpe veikėjų Lietuvių Švei
caruose nėra sutikimo ir su-

______ \

PORA ŽODŽIŲ APIE 
v p. J. GABRĮ.

Priėš trejetą savaičių esu 
gavęs iš kun. J. Dobužlo laiš
ką; nebuvau manęs garsinti 
jo spaudoje. Bet pasirodžius 
laisvamanių laikraščiuose p. J. 
Gabrio laiškui, iškeliančiam 
p. Mastauską ir išniekinančiam 
kun. J.~Dobužį ir p. Pakštą — 
tariausi būsią naudingu daiktu 
paskelbti tą laišką, -nes jisai 
šiek tiek nušviečia tą Asmenį, 
(p. Gabrį), apie' kurį dabar 
daug rašoma ir kalbama.

P. Gabrys drauge su karšta 
Lietuvos meile jungė visuomet 
ir savo nepaprastą troškimą — 
padaryti sau karjerą laisvoje 
Lietuvoje, kurios laisvei išgau
ti jisai ir deda srivo geriausias 
pajėgas. Tasai karjeros troš
kimas, jeigu išmintingai tvar
komas ir valdomas — negali 
būti labai smerktinas. Bet de
ja, pas p. Gabrį toji ypatybė, 
matyt, per daug jau buvo įsi
galėjusi ir kritiškiausioje va
landoje užtemdė net jo patrijo- 
tizmą.

Kada šį rudenį jisai patyrė, 
jog alijantų valdžios nėra lin
kusios pripažinti Vikraus lie
tuviškos valdžios, p. Gabrys, 
padedamas p. Mastausko apsi
skelbė patsai viršiausia Lietu
vos laikinąja valdžia. Tasai 
kelias jam atrodė aiškus :su ali
jantų kariuomene įvažiuoja į 

tenai tvarką.

laisvę — o drauge... ir savo 
karjerą aprūpina. Iliuzija bet
gi labai neilgai tęsėsi. Alijan- 
tai pripažinti nei Vilnietės, nei 
Šveicarietės Tarybos nesisku
bino; amerikiečiai lietuviai ne
davė ramybės savo kablegra- 
momis, reikalaujančiomis pri
pažinti Vilniaus valdžią- Gi 
pribaigė savieji: Dobužis ir 
Pakštas, kurie išpradžių buvo 
įstoję į “Gabrio kabinetą”; 
tečiau greitai atsipeikėję, 
11 gruodžio metė tą samozvan
cų kompaniją, susidariusią iš
pradžių gal ir gerais norais. 
Gabrys tada nebeteką lygsva
ros. Štai ir turime jo laišką 
į Amerikos laikraščius: gird, 
tik Mastauskas esąs tikęs, o 
Dobužis ir Pakštas niekam ne
tikę. Galima numanyti, kad 
kun. Dobužis ir p. Pakštas, pa
tyrę tikrąsias mintis p. Gab
rio — stojo atviron kovon su 
juo. Iš to galėjo kilti dar di
desnis p. Gabrio įmitimas. Ką 
mano p. Mastauskas — mes 
šiandien dar nežinome; tik lin
kę esame manyti, kad jisai 
palinks galutinai ten, kur links 
jį vedančios valdžios.

Ar p. Gabrys turi pamatą 
tvirtinti, kad kun. Dobuž’s ir 
p. Pakštas yra niekam tikę a- 
merikiečių delegatai?

Kalbi) mokėjimas — tiesa, 
svarbus dalykas. Kun. Dobu- 
žis — be lietuvių, lenkų, ru
sų, lotynų — dar vartoja ne
blogai vokiečių kalbą, šiek 
tiek anglų ir truputį francūzų. 
Tad jisai nėra nebylys. Diplo
matų susirinkimuose nelaiko
ma kvotimų iš filologijos, bet 
stengiamasi suprantamai min
tis išseikšti. Tą kun. Dobužis 
tikrai sugebės. P. Pakštas — 
be trijų seniau mokėtų kalbų
— išmoko dar neblogiausia ir 
anglų kalbos.

Ar moka jie pasielgti salio- 
nuose Kun. Dobužis, tikras 
esu, galėtų tuo žvilgsniu leng
vai pralenkti ir Gabrį, ir Mas
tauską; džentelmono manieros 
jam ingimtos: gimė ir augo in
teligentiškoje š^mynoje; tuo 
tarpu kada anie tik per vargą 
šį-tą ingyti galėjo. Gi p. Pakš
tą ne po salionus trinties siun
tėme. Buvo manyta arba su
naudoti jį pinigų rinkimui, pa
grįžus jam su inspiracija ir ži
niomis iš Europos, arba siųs
ti jį į Lietuvą. P. Pakštas va
žiuoja į Lietuvą. Ir gersi da
ro. Tasai jaunas žmogus turi 
nepaprastus gabumūs gero a- 
gitatoriaus ir organizatoriaus. 
Kam gi neaišku, kad dabar 
Lietuvoje tokių žmonių reikia.

Trumpe, ateitis parodys, kas 
bus naudingesnis Lietuvai: Ar 
Dobužis su Pakštu, ar Gabrys 
su Mastausku. Aš vienog at
virai pasakau Savo nuomonę, 
kad vien dėlto, jog Dobužis ir 
Pakštas neardo tautos vieny
bės, o remia Lietuvos valdžią
— vien dėlto jie yra verti di
desnio mūsų pasitikėjimo.

Be reikalo mūsų laisvama
niai rauda dėl jų netinkamu
mo. Jie jų nepažįsta taip 
kaip mes pažįstame ir dėlto 
nieko negali č’a spręsti. Mės 
tik tiek laisvamaniams galime 
pasakyti, kad jie galėtų jaus
tis labai laimingi, jeigu savo 
sriovėje turėtų nors porą tokių 
gabių ir šviesių žmonių ir to
kių patriotų, kaip yra Dobu
žis ir Pakštas.

Kodėl laisvamaniai taip iš
pūtė Gabrio laišką ir kitus da
lykėlius? Kas ' jiems labiaus 
rūpėjo: ar Lietuvos labas, ar 
Tautos Fondo surinktieji šim
tai tūkstančių? — tai lengva 
numanyti. Nuraminimui nera
miųjų pasakysime, kad Tau-

jisai nepripažins Vilniaus val
džios ir nepradės su ja veikti 
išvien. Samozvancų Tautos 
Fondas nerėmė ir nerems. Lai 
tai būnie aišku ponams laisva
maniams. Ir ar negeriau pa
galiams būtų, kad jie labiau 
rūpintųsi savo tėtušio išmuiti
nimu, kurs, rodos, gana bran
giai jiems atsieina — negu ka
talikų sudėtais pinigais.

Kalbant apie Gabrį — turiu 
čia. dar pridurti vieną dalyką. 
Aš nedrįsčiau mesti ant p. Ga
brio laisvamanybės šešėlio. Ne
teko man patirti jo paties tiky
binių įsitikinimų. Žinau vienog 
tikrai, kad, p. Gabrys, kaipo 
žmogus sveiko proto ir augšto 
mokslo — visuomet stoja ap
gynime tikybos ir jos reikalų, 
kada tik tasai klausimas lietu
vių veikėjų susirinkimuose iš- 
kįla. Tikybą ir krikščionišką 
dorą p.. Gabrys skaito vienu iš 
didžiausių tautos turtų. Tą 
aš tikrai žinau.

Be to turiu dar pasakyti, 
kad p. Gabrys turi labai didelį 
gudrumą ir toli siekiantį protą.. 
Labai galimas daiktas, kad ir 
savo šitą netaktingą ir žemą 
laišką į amerikiečių laikraščius 
jisai siuntė su kokiu nors ypa
tingu išrokavimu, vedančiu į 
labą ne vpatos, bet tautos. 
Gal net ir tasai, rodos, blogas 
žingsny s išeis ant gero. Nie
ko negalėdami tikrai spręsti ar 
spėlioti, — verčiau laukime to
limesnių atsitikimų.

Kun. F. Kemėšis.

į Kas girdėti lietuvių kolonijose. 
isM

WATERBURY, CONN.
, Darbai sumažėjo.

Pranešu visuomenei, kad 
niekas nevažiuotų į Waterbu- 
ry ieškotį darbo. Waterbury 
buvo pagarsėjęs darbais, bet 
šiandie visiškai jau nusmuko. 
Jau randasi daugybė bedarbių. 
Tai iš to matyti, kad jau ge
rumo nėra, o tik vienas blogu
mas. 2 savaitės atgal vietiniai 
angliški laikraščiai buvo pa
skelbę, kad jau čia esą 11.000 
žmonių be darbo. Šiandien jau 
turėtų būti kur kas daugiau, 
nes kasdiena darbai eina ma
žyn Žinoma, kada darbai 
eina mažyn, tuomet darbdaviai 
griebiasi koaštriausių priemo
nių prispausti darbininkus ir 
numažinti jųjų algas, taip kad 
net baisu pamislyt. Štai ką 
jie padarė; sumažino darbo va
landas, vietoj 10 vai. dienoje 
padarė 8, vietoj 50c. į valandą 
padarė 30c. Taip sutaisė, kad 
žmogus su šeimyna labai sun
kiai gali pragyventi.. Tai te
kis padėjimas čionai.

Darbininkas.

pis, J. Račiūnas, M. Navic
kas, M. Kaminskiutė, J. Ru
ginis, V. Šveiteris, V. Vasi
liauskas, J. Oepurna, A Tu- 
kis, A. Ramanauskas, E. Dū- 
džlūtė, P. Laukaitis, J. Sližis/'"" 
K. Ivanauskas, M. Stembrie- 
nė, L. Klevička, J. Andriuška, 
P. Remeikis, P. Vaitkuvienė 
$3.00.

Po $2.00: M. Benesevičius, 
K Ramanauskas, M. Vilkišius, 
A. Didžbalis.

o $1.00: K. Valukas, J. Ban- 
gardas, A Ragickas, J. Rikto- 
raitis, J. Saročka, M. Igorie- 
nė, O. Nartšaltė, Z. Baužienė, 
M. Giedraitienė, M. Kirminai- 
tis, J. Pociūtė, M. Tamošaitė, 
M. Lingiutė, V. Stankeviče, 
P. Būdžius, J. Zailskas, K. 
Valūnas, K. Rusevičius, A. 
Jagminas, A. Juraviče, A. Ko- 
deikis, K. Vilimavičiutė, P. 
Valiūnas.

Suedkavo dr-jos ir pavieniai 
11 d. gruodžio viso $3.439.35.

T. F. 40 sk. finansų rašt.
B. K. Dlgris. 

_________
BRIDGEPORT, CONN.

“Didelė” nelaimė.

Sausio 11 d. ištiko gaisras 
viename garadžiuj, prie ku
rio buvo lietuvių socijalistų 41' 
knygynas. Subėgo ugnege- 
siai ir gesindami sulaistė už- 
nuodintu vandeniu visas kny
gas, tarp kurių buvo ir Mark
so biblija su visais prisaky
tais. Dabar socijalistai siun
ta iš piktumo ir rengia disku
sijas prieš katalikus ir libera
lus ir kviečia visus “darbinin
kus” vienybėm Turbūt ma
no, dar darb’ninkai sudės pi
nigus nupirkimui Markso pri
sakymų į vietą sudegusios. r

Šalaputris.

ROCHESTER, N. Y.

-tautininkams.

Nedėlioję sausio 19 d. šv. 
Jurgio draugija turėjo 10 metų 
sukaktuvių apvai’kščiojimą.Da- 
lyvavo visos katalikiškos drau
gijos. Kuomet kun. J. Kasa- 
kaitis nuodugniai' išaiškino su
sirinkusiems apie dabartinius 
mūsų laisvamanių, pasivadinu
sių tautininkais nelemtus ir ne- ■ 
pamatuotus užsipuldinėjimus 1 
leidžiamus per “Tėvynę,” j 
“Vien. Lietuvninkų” ir kitus 
savo šlykštaus fanatizmo orga
nus ant katalikų su tikslu vien 
tik diskredituoti mūsų veikė
jus ir atstovus, kad suturėjus 
aukų plaukimą, prakilnūs Ro- 
chester’io tėvynainiai - katali
kai davė tiems priešams tokį 
atsakymą,, kad sumetė T. Fon- 
dan Lietuvos laisvės reikalams 
200 doL ir prie T. F. skyriaus 
prisirašė 20 naujų narių, ir su 
šia auka jau artinamės prie su
rinkimo 5.000 dol.

Visos kolonijos sekite šį pa
vyzdį ir tokius atsakymus duo
kite laisvamaniams ant jų 
šmeižtų. Šalin nusiminimas 
ir neužistlkėjimas šioje valan
doje. ; Ant kiek tieji Lietuvos 
priešai stengiasi suskaldyti 
mūsų vienybę ir susilpninti 
mūsų jėgas, ant tiek mes pa- 
dvigubink’me savo pajėgas, 
nes dabar tik mūsų darbas ir 
ištvermė užtikrins Lietuvai lai
svę.

AIRIJA PASKELBĖ 
NEPRIGULMYBŲ.

Sausio 21 d. Airijos atstovai 
Sinn Fein partijos susirinkę 
Airijos sostinėje Dubline pa
skelbė neprigulmybę.'

Atstovai stovėdami išklausė 
neprigulmybės dekleracijos, į- 
steigimo Airijos respublikos. 
Kartu reikalaujama, kad Bri
tanijos jėgos išsineštų iš Airi
jos.

tos Fondas surinktų pinigų ne- x Kai atstovai susirinko, 
pūdo bankose. 6 d. sausio T. 
Fondo iždininkas pasiuntė kab- 
legramomis:

1) Prof. Aaug Valdemarui į
Stockholmą... .$25.000.00

2) Kun. J. Dobužiui į 
Šveicariją .. . .$15.000.00

3) Kun. A Vilimavi- 
čiui į Paryžių.. ,$5.b00D0

Pagal reikalo bus siunčiama 
ir daugiau. (Iždininko kaucija 
pakeliama iki $100.000). k 
, Tautos Fondas šelpė Gabrio 
vedamą Biurą, pakol tas Biu
ras vart darbą beinteresingai. 
P. Gabrys nebegaus nei vieno 
cento iš Tautai “ *

, tai 
pirmiausia buvo išrinktas pir
mininkas, po to kun. O’Flana- 
gan atkalbėjo maldę, ir per
skaityta neprigulmybės dekle- 
racija airių, anglę ir francūzų 
kalbose. Po to perskaitytas 
atsišaukimas į laisvas tautas, 
pranešant apie įsisteigimą ne- 
prigulmingos Airijos.

KIEK KAREIVIŲ KARĖ 
AP J AKINO.

Sulyg aprokavimų karė iš vi
so kareivių apjakino 7.000. Po 
vieną akį neteko tarp 30.000 ir 

Fondo, pakol 40.000 kareiviųr

WATERBURY, CONN.
T. Fondo 40 sk. buvo suren

gęs po keletą kartų iškilmingas 
prakalbas, kur buvo kviestos 
visos Av. katalikiškos dr-jos 
imti jose dalyvumą ir prisidė
ti su aukomis. Per p. L. Ši
mučio prakalbas draugios au
kavo sekančiai:

L. Vyčių 7 kp...................$835.00
Liet. Darb. Są-gos 5 kp. 516.00 
Šv. Stanislovo dr-ja ... .263.30 
Šv. Juozapo Brolija ... .315.00 
Šv. Jurgio dr-ja............333.25
Šv. Kazimiero dr-ja ... .171.55 
Rūtos moterų dr-ja .... 109.00 
Šv. Agotos dr-ja.............. 60.00
Šv. Onos dr-ja.................. 50.00
Šv. Vardo Jėzaus dr-ja 162.35
L. Uk. Pol. Nepr. Kliub. 100.00
Apaštalystės Maldų dr-ja 20.75 
Šv. Petro ir Povilo dr-ja 20.25 
Piln Blaiv. 1 kp.............. 104.00
SLRKA. 91 kp.................12.25
Aido Teatrališka dr-ja . .10.00 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja 6.75

Pavienių aukotojų surašąs 
ir kurie aukavo L. Vyčių 7 kuo
poj ir SLRKA. 91 kp. Šios 
dvi kuopos malonės atleisti, 
kad ne skyrium patalpinta. 
Tai darau dėl užėmimo ma
žiau vietos laikraščiuose.
Kun. P. Saurusaitis .... 300.00 
Kun. J. V. Jankauskas 200.00 
J. Pileckas.....................   105.00
Kūn. J. J. Valantiejus 100.00 
J. V. Kovas........... -............55.00
J. M. Baltrušaitis ............ 55.00
K Sakalauskas ............ 51.00
R. Norušis.......................... 51.00
B. K. Digris.........................50.00
K. Ladyga.......................A50.00
P. Kevenas................  „50.00
M. Žickus.............................50.00
J. Bakutis ............... ... .50.00
J. Namura....... ~...........50.00
K. Pranulis..........................50.00
U. Norkevičienė................50.00
K. Skabeikis........................ 50.00
D. J. Matas........................ 50.00
L. Poškus.............................50.00
V: Pabilionis.........>............ 50.00
Kareiv. J. B. Šaliūnas... .50.00 
A Mažeika..........................40.00
J. Zienius . .\...................... 40.00
P. Dulkė.............................. 25.00
A Leškys............. ..
L. Misiūnas...........
S. Statkevičins ... 
J. Kačinauskas ...
M. Šliavas...........
M. Šliavas...........
A Jakštys ......
J. Salučka........ 
P. Drevinckas .... 
K Motekaitis .... 
O. M. Stalionaitė ..
O. Černiauskaitė ..
K. Čepurna...........
J. Brogis...............
J. Vaičiūnas...... 
B. Kucevičiutė.... 
J. Laukaitis...........
M. Dumbliauskas
V. Urbonas........... .
P. Grrbauskas ....
A Mofrkys..........
J. Lncas...................... <..10.001

Po $5.00: K. Adomaitis, J?
Segervičius, K. Lenerta, P. Šuo- ‘

■g>

.25.00 

.20.00 

.20.00 

.20.00 

.20.00 

.20.00 

.16.00 

.16.00 

.15.00 
15.00 
.15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

WESTFIELD, MASS.
Šv. Cecilijos Choras subatos 

vakare sudainavo keletą, tau
tiški) dainelių. Choro vedėju 
yra vargonininkas R. N. Bar
sis. Choras pusėtinai pralavin- 
tas. Po dainų buvo pasilinks
minimai. Pelnas buvo skirtas 
parapini. Yra rengiami pa
rapijiniai fėrai, kurie prasi
dės saus o 25 ir bus 26, 28, 30 
ir vas. 1 d. Vietos ir apielin- 
kių lietuviai kviečiami lanky
tis.

CAMBRIDGE, MASS. - ‘

Pilnųjų Blaivininkų 7 kuopa ' " 
šauniai rengiasi prie apvaik- 
ščiojimo 2-ros dienos vasario. 
Štai la kytame savo susirinki
me nutarė užpirkti iškilmingas 
šv. mišias ir pakviesti kitas 
vietines katalikiškas dr-as ir 
kartu dalyvauti laike pamaldų. 
Taip-gi tą dieną vakare bus su
rengtos puikios prakalbos su 
įvairiais pamarginimais. Be to 
nutarė surengti antrą vakarą 
vasario 9 d. su gražiu progra
mų teatru./Bus ir kitokių mar
gumynų. Pelnas to vakaro 
skiriamas “Tautos Rytui.” Be 
fo per tuos vakarus bus plati
nama spauda ir prirašomi nau
ji nariai. Tai-gi matoma kaip 
šita jauna kuopelė gražiai gy
vuoja. Vos keletas mėnesių 
kaip tapo suorganizuota pas
tangomis gerb. kun. Pr. Juš- 
kaičio. Štai turi narių dau
giau, kaip pusę šimto ir pini
gų kuopos ižde turi keliolika 
dolerių taip kad nei kiek nesi
lieta nuo kitų dr-jų. Tikimės 
neužilgo pavyti senesnes aplin
kines kuopas. Taip-gi^valdy- 
ba tapo išrinkta 1919 m. Dva
sišku vadovu — gerb. klebonas 
kun. Pr. Juškaitis, pirm.—Izi
dorius Kiuris, vice-pirm.—Ma
rijona Sundukienė, prot rašt.
— Ona*Mankevičiutė, f n. rašt.
— Ona Paulaičiukė, iėd. — 
Teklė Zokaitė, tvarkdarys — 
Ona Simbolartė.

Rašt. O. P.
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Stmodžlantis.

didelią komerciją ir. pramonę, bet tiktai Įsteigė skarmalų 
su Vokiečių pa

renką tarpe ir 
su kitomis Sla-

Tuli buvo suklaidinti ir manė, 
kad renka aukas prakalbą ren
gėjai. Ar matot bolševiką 
kiauliškumą.

Korespondentas.

tai negalėjo 
)
savo rimtoje 

ragino visus

vak. 
ras.

šis didis Gramafonas yra padary
tas iš puikaus ąžuolinio arba mahogo- 
ny medžio.

Jis yra 36 colių augščio, 16% colių 
gilumo, ir 16% colių platumo. Visos 
metalinės dalįs yra gražiai nikeliuo
tos ir jį galima užsukti grojant.

šis Gramafonas grojina visus rekor
dus, tai yra Victor, Columbia, Pathe. 
Edison ir tt.

Kiti pardavinėja šį Gramafoną už 
60.00 ir daugiau, — mes jį prisiun- 
čiame tiktai už $29.99. t

Gramafonas, tokis kaip šis pagraži
na namus ir malonu yra gražios mu
zikos išgirsti parėjus namoa po dienos 
sunkaus darbo.

Už šią prekę niekur tokio gramafo- 
no kitur negausi.

Prisiųsdami savo užsakymą įdėkite 
$3.000 kaipo pirmą mokestį, ant ran
kos.

Išsirašykite musų vėliausio leidimo 
katalogą prisiųsdami 5c. padengimui 
prisiuntimo lėšas.

WORCESTER, MASS.
Sausio 26 d. baigiasi Spau

dos Savaitė. Tą dieną prog
ramas bus labai indomus, nes 
kalbąs p. L. Šimutis, “Garso”- 
redaworius. Praneš daug nąjį- 
ją ir žingeidžią, žinių. Jo kali 
ba visada įndomi ir užžavėja 
visus. Taip-gi atvęš paliudi
jimus autos T. Fondo’. Bus iš-

' Užbaigiant vakarą padaina- 
“Star Spangled Banner” ir 
Lietuva Tėvynė Mūsą.” Visi 
savąjįžduotis atliko gerai ;žmo- 
nįą prisirinkę buvo gana skait
lingai. Taip sakant iš visą 
atžvilgių vakaras pavyko. Tu
riu pažymėti, kad tą vakarą 
rengė LDS. 53 kuopa, bet L. 
Vyčiai viską išpildė.

Vakaro pelno dalis skiriama 
į Kalėdinį Fondą.

, Dobilas.

GRAND RAPIDS, MICH.,
[ Gruodžio 29 d. 1918 m. XII 

R. K. Moksleivią S. A.
rand Rapids, Mich. surengė 

ėlį, kur buvo kuopos 
s vadovas, gerb. kun.

. Kelmelis ir klerikas Anta- 
Karužiškis iš lenką semi- 

ijos Orchard Lake, Mich.
rs laikas buvo ne labai pro-_____ ______________ ________

gus bet mūsą moksleiviai, mok-' clalinami visiems, kurie yra au-
sleivės, ir ją rėmėjai, nema
žai ten nuveikė. Pasirodė pas 
mus esanti tautiška dvasia, ku
ri su laiku, dar daugiau pasi
didins. Ypatingai pasirodė, 

| čia gimęs ir augęs jaunimas tu
rintis karštą tautišką meilę, at- 

dami savo dalį su tokiu ga- 
umu kad galime pasitikėti 
aug gero nuo ją ateityje, savo 
utos ir Lietuvos labui.

Kadangi laikas nedaleido* 
pilnai užbaigti, likos atidėta 
-ant Naują Metą. Tai dienai 
Atėjus moksleiviai ir mokslei
vės savo gabumais pilnai paro
dė. Atlikta buvo eilės, pasa- 

os, dainos, ir paskambini- 
mai ant pianos. Kl. Ant. Ka- 
ružiškis paaiškino kalbos didį 
reikalingumą tobulinimosi mo
ksle, o ypatingai' mūsą tautiš
koj dirvoj. Kun. Ig. Kelmelis 
pagerbė darbštumą mokslei
vią ‘z -

Prieš užbaigimą progrąmėlio 
moksleiviai nutarė paaukuoti 
$10.00 į Tautos Fondą iš kasos, 
ir tuomi pažadinti kitas tenai- 
tinesa dr-as prie didesnės aukos.

Vietinė Vyčią kuopa taip-gi 
nemiega ir galime pasitikėti iš 
ją paliks didi Tautos palaiky
tojai. Tarp ją randasi labai 
darbščią vaikiną ir merginą 
kaslink Lietuvos ir lietuvią vi
suomenės labo. Tautiško dir
voj dar esąs gerai atsižymėjęs 
gerb. Vincas Jusas.-Vyčią tik
slams, didžiu veikėju esąs da- 
bartin s Vyčią pirm. Liudvikas 
Abromaitis. Jam pirminin
kaujant Vyčiai žymiai auga, o 
kartu auga ir meilė tautos. Ją 
pavyzdis paragina ir kitus prie 
karšto darbo.

kavę į Kalėdinį Fondą nema
žiau kaip $5.00. Taip-gi šv. 
Kazimiero parap. choro nariai 
išpildys muzikalį programą.. 
Bus dainą, duetą, solią, kvar
tetą ir tt. Malonėkite atsi
lankyti nes gal negreit toki 
proga bus.

Susitvėrė L. D. S. kuopa.

Sausio 6 d. čia buvo gerb. 
kun. F. Kemėšis. Rinko auką 
š^. Kazimieru vienuolynui. Su
rinko' $730.00. Buvo - rodyta 
paveikslai per du vakaru. 9 d. 
saus, po rodymo paveikslą du- 

vo prakalbėlė apie LDS. Tik 
gaila, kad nebuyo pagąrsinta 
apie tai prieš auką rinkimą, 
nes po auką rinkimo daug išė
jo ir mažai liko prisirašyti. Pri
sirašė šie: Simonas Rakaus
kas, Jonas- Raila, Jonas M. 
Laskis, Petras Pocius, Brigita 
Austnriutė, Antanas Knapkis, 
Stasys Petrauskis, Jonas De- 
čius, Jonas Zekas.

Turiu, dar priminti, jog mes 
turime gerą kleboną ypatoje 
gerb., kun. Klorio. Jisai Uo
liai darbuojasi visuose katali
kiškuose veikimuose. Be a- 
bejonės jis prisidės ir prie L. 
D. S. kuopos sustiprinimo.

; - Narys.

WORCESTER, MASS.
Vieša padėka.

Mes, nariai Šv. Vardo 
zaus Dr-jos išreiškiam viešą
padėką gerb. vargonininkui, 
Šv. Kazimiero parapijos, p. A. 
Z. Visminui ir jojo1 giedoriams 
už sudarymą taip gražaus pro- 
gramo dainą per minėtos dr-jos 
parengtą vakarą 5 d. sausio 
1919 m.

Vardu Draugijos

Pirm. — J. P. Vaitkus. 
Sekr. — AP. Stoškus.

PHILADELPHIA, PA.

Sausio 6 d. vyčią 3 kp. turė
jo sus-rinkimą, kurį atidarė 
pirm. J. Ringaila. Buvo ren
kama valdyba ateinantiems 
metams. Liko veik visa ta pa
ti. įPirm. liko J. Ringaila, vi- 
ce-pirm. M. Baubilaitė, rašt. 
M. Kazlauskas, prot. rašt. L. 
Mačiunaitė, ižd. M, Alįtaitė, 
knygą peržiūrėtojai K. Butkai- 
tė ir J. Isodelis, maršalka P. 
Zikaras. Toji valdyba perei
tais metais gražiai darbavosi. 
Mūsų dvasiškas vadovas kun. 
I. Zimblis turi išvažiuoti' ant 
Port Richmond'. Tai vyčiai 
labai apgailestavo.

Sausio 12 d. toji kuopa tu
rėjo pramogą. Buvo lošta Iš
kilmingos vestuvės. Žmonių 
buvo daug. Aktoriai savo ro
les atliko gerai. Programo ve
dėju buvo P. Ziekaras. Per 

) vakarą buvo platinama kata
likiška spauda. Tą darbą va
rė p-lė U. Stravinskiutė ir p-lė 
Unguriutė. Juodvi nuolatai 
varo katalikiškos spaudos pla
tinimo darbą.

PATERSON, N. J.

Kiek man teko matyt kata
likišką lalkraščią, tai nieko ne- 
patėmijau apie šv. Kazimiero 

I dr-jos gyvavimą. Rodos, kad 
ji nieko neveikia. Ji-gi gana 
puikiai gyvuoja. Galim pasa
kyt, kad žymiausią pašelpmė 
dr-ja šioj kolonijoj. Narią 
turi apie §0. Pinigiškai ge
rai stovi. Turi kasoj apie 11 
šimtą dol. Štai turėjo susirin
kimą sausio 4 d. ir nutarė pa- 
aukot 100 dol. į Tautos Fondą,. 
Lai gyvuoja tokios draugijos. 

Kazimierietis.

WORCESTER, MASS.

A. . R. K. Moterą Sąjungos 
5 kuopa turėjo maskaradinį ba
lių sausio 4, 1919. Pasekmės 
buvo geros. Atsižymėjo šios 
ypatos: P-ni Vaitkevičienė — 
gavo 1-mą dovaną. Buvo pa
sirėdžiusį plunksnomis ir atro
dė kaip višta. Antrą dovaną 
gavo p. J. Liutkevičius. Jis 
buvo nigerka. Trečią dovaną 
gavo jaunas vaikinas, neatme
nu vardo. J^uvo labai juokin
gai apsirėdęs. Daugybė kitą 
ir-gi buvo puikiai pasirėdę. 
Pelno liko $40.00.

6 d. sausio turėjom mėnesi
nį susirinkimą. Nutarta leisti

Ant vyčią susirinkimą kalbė- delegatę į N. A. Apskričio 3-čią 
jo kl. Karužiškis, kuris mums' suvažiavimą, kuris įvyks 26 
priminė visuomet ginti ne vien d. sausio Hartford, Conn. Iš
tik tautiečius bet mūsą kalbą: rinkta į delegates p-ni O. Si'da- 

-----kriene.

įnešta atsišaukimas siratą, 
kurie neteko motinos ir tėvo 
laike epidemijos. Motina bu
vo narės Sąjungos ir tuomi na
šlaičiai atsišaukė į sąjungines 
prašydami’ sušelpimo. Vien
balsiai priimta ir laike susirin
kimo suaukuota $5.00-ir $5.00 
aukavo iš iždo.

Mūs kuopos raštininkė, p-ni 
T. B. Mažeikienė gerai darba
vosi pereitais metais. Už tai 
Kalėdą Diedukas apdovanojo 
sūnum ir 8 dieną sausio buvo 
krikštytas vardu Danielius- 
-Keistotis.. Krikšto tėvai p-lė 
0. Vasiliauskaitė ir p. A. Vis
minas.

‘ ‘ Stengiamės, ’ ’ sakė jis: “ pa- 
liuosuoti Lietuvą nuo lenkiš
kos vergijos, nuo... “poniš
kos liuosybės,” kuri jau senai 
iki?"jo lietuviams, bet ar at
kreipiant domos ant savo kal
bos.

Prie vyčią prisirašęs vietinis 
parapijos vargonininkas gerb. 
Vincas Puzaras, labai gabus 
vaikinas, kuris pasižadėjęs su
stiprinti gerą bažnytinį chorą 
ir kartu tverti Vyčią chorą.

Kaslink visuomeniško darbo, 
Lietuvai atgąvimo ndprigulmy- 
bės, mūsą tautiečiai ir-gi “siek 
tiek kruta.“ Pirmininkas T. 
Fondo gerb. V. Jusas pasišven
tęs dirba kiek galėdamas ir pa
sekmės jo nemažos.

Grand Rapids’o lietuviams 
buvo paskirta surinktL Lietu
vai Kalėdoms dovaną $200.00. 
Ta suma jau seniai sumesta, o 
ant Kalėdą Tautoj Fondas ka
soje skaitė arti $1000.00. Bet 
Grand Rapids’o lietuviai ne e- 
są užganėdinti ir turi viltį 
daug padidinsią tą sumą į 

.į _  trumpą laiką. Valio Tautie
čiai! Jeigu mes patys nega
lime stoti prie aktuališko dar
bo Lietuvos atgavimo, tai lai 
mūsą pinigai kovoa už mus, 
nes jeigu dar mes Lietuvos rei
kalais užsiėmusiems nebeduosi- 
me pinig šką pagelbą, tai mū
są priešai Lietuvą nugalabins 
o mūsą broliai ir seselės Lietu
voj paliks iš naujo, “poną” 
vergais.

4 ‘Atgis šviesi graži tautystė 
Nesigąilėkim tik darbą;
Prašvis tarp lietuvią brolystė, 
Iškils iš ašarą klaną.

Tik ranką viens kitam paduo
tom,

/ . - -M.
Tik būkim broliais tarp savęs, 
Tik tėviškę drauge vadnokim, 
Kuo kas įstengs, kiek tik kas 

galės.”

NEW HAVEN, CONN.

Pavyzdingos vestuvės.
Sausio 13 d. šv. Kaz. parap. 

bažnyčioj gerb. kun. Karkaus- 
kas surišo neatmezgamu ryšiu 
Jurgį Rukšnaitį su p-le Petro
nėle Matuškiute. Jaunave
džiai yra abudu SLRKA. na
riais, geri katalikai ir geri tė
vynainiai. Jaunavedys auka
vo T. Fondui $100, o nuotaka 
$50.

Vestuvės buvo pas p. A. Ma- 
čiulaitį po No. 117 Lloyd: st. 
Svečiams besilinksminant besi
šnekučiuojant J. Žukauskas 
prisiminė apie tėvynę, gi p. M. 
Stanevičius apie Lietuvos" lai
svę. Pagaliaus J. J. Mačiu- 
laitis išreiškė jaunavedžiams 
gražius linkėjimus, pakviesda
mas svečius pagerbti jaunave
džius padarant tėvynei auką.

Aukojo Jonas Mačinskas $5, 
Juoz. Žukauskas $2, Pr. Mačiu- 
laitis $1.25.

Po $1.00: M. Stanevičius, J. 
J. Mačiulaitis, J. Žukauskas, V. 
Rusgis, V. Jurgalčiutė, A. 
Dakniutė, A. Ligmalis, J. J. 
Jurgelis. 50c. Mačiulaitienė. 
Jaunavedžiai po $1.00. Viso 
suaukota $18.75, kurie per-

C. BROOKLYN, N. Y.

L. Vye’.ą 49 kp. rengia pra
mogą sausio 25 d. šv. Jurgio 
.parap. sžlėj. Pradžia 8 vai. 

Programas bus labai ge- 
Visi privalo atsilankyti. 

Valdyba.

WATERBURY, CONN.

‘ ‘ Darbininke ’ ’ buvo tilpusi 
linutė * iš Waterbury ’o apie 
Klinbo auką Kalėdiniam Fon
dui ir kai “tautininkas” Že- 
mantauskas Tautos Fondui 
skirtą auką konfiskavo, už
grobdamas į “tautininką” fon
dą. Ten buvo klaida. Pasa
kyta, kad buvo skirta $10, o 
ištikrąją Kliubas skyrė $100. 
Su dešimke Žemantauskas tur
būt nebūtą baderevęsis. Bet 
šimtinė matyt sukėlė jam ape
titą.

tik
VAUKEGAN, ILL.

Pas mus veikimo daug, 
rašytoją mažai. Todėl svie
tas nežino apie mūsą veikimus. 
Tatuos Fondui mūsiškiai pusė-

HOMESTEAD, PA

LDS. 53 kuopos vakaras 
pavyko.

Nedėlioj sausio 5 du 7:30 vai. 
vakare LDS. 53 kuopa buvo su
rengus linksmą vakarėlį, susi- duoti vietos Tautos Fondo sk. 
dedantį iš įvairią pamargini- 
mą. Pir'mausia L. Vyčią 11 
kp. choras vadovaujant p-lei O. 
Pikučiutei sudainavo Star 
Spangled Banner ir Lietuva 
Tėvynė mūsą. Gerb. kun. S. 
J. Čepanonis sakė prakalbą a- 
pie darbininką reikalus. Jis 
gana plačiai nurodinėjo kaip 
darbininkams yra re kalinga 
organizuotis, nes tik tada ga
lės atsispirt prieš kapitalizmą, 
kada bus susiorganizavę, apsi
švietę ir tt.

Gerb. kalbėtojas baigdamas 
savo prakalbą nurodinėjo L. D. 
S. tikslą ir naudingumą, kvies
damas prisirašyti kiekvieną 
prie tos garbingos organizaci
jos. Susirinkusiems gerb. kal
bėtojo prakalba patiko. Visi 
klausėsi su atida. Toliau O. 
Bulevičiutė dekliamavo “Lie
tuvos Vėliavai.” Buvo atvai
dinta “Pikta boba baisesnė už 
velnią.” Dzidoriaus rolėje bu
vo A Barzilauskas, Rožės — 
A. Muzikausk utė^ Piktos bo
bos — J. Naujokaičiutė, Vel
nio — K. Barzilauskas. Po 
vaidinimo J. Bulevičius deklia
mavo “Vergia,” O. Dvmšiutė 
dekliamavo “Delko,” A. Au- 
čiutė dekliamavo ‘ ‘ Giesmės. ’ ’ 
Toliau atvaidinta “Ne saldai
niuose meilė.” Adelės rolėje 
vaidino O. Dimšiutė, Juozo ro
lėje J. Grebliunas, Petro — V. 
Kraužlis.

Po to A. Aučintė dekliama
vo “Nieks,” J. Bulevičius de
kliamavo * ‘ Naujiena. ’ ’ Atvai
dinta “Daina be galo”: Gar- 
lianskio rolėje buvo P. Š>et- 
kaukas, Grybo — J. Grebliu
nas, Durovo -A P. Mėdonis, Te
resės — J. Naujokaičiutė, Ve
ronikos— A. Muzikau8kiutė. 
Žydo — P. Petraitis. ~ 
visam, L. Vyčią choras sudai
navo “Linksma pjauti” ir“ Pa-' 
yasario Himną.

ižd. p. V. Zavorskiui.
Geistina, kad š s gražus pa

vyzdis būtą pasektas kožnose 
vestuvėse arba šiaip pasilinks
minimuose.

Ilgą ir laimingą metelią jau
nai’ porelei.

Kartu Užaugęs.

būtent apsireiškia po kokio 
nors nusiminimo, permainą, 
pražuvimo arba ligos. Tuomet 
skyrius pasilieka pas mus la
bai aiškus ir gilus. ’

Apdovanoti'veikiančiu geru 
ir stipriu organizmu, mes neap- 
kainuojame jo.

Na, kad ir kuomet taip sa
kant mūsą pilvas užnuodytas, 
kraujas, lieka užnuodytas ir 
mes pajaučiame sunkumą kū
ne, kuomet mes turime skaus
mą galvos ir prarandame ape
titą, kas visuomet apsireiškia 
ženklu negero pilvo, — tuomet 
mes nykstame ir pasiliekame 
bejėgiais, suvaržytais. Nėra 
noro ką nors užsiimti, bet kaip 
paprastai gulėti lovoje ir nie
ko neveikti.

Liežuvis tuo sykiu pasidaro 
baltas, iš gerklės eina nepa
kenčiamas ir negeras kvapas.

Bet mes jau iš prityrimo ži
nome, kad visuose panašiuose 
atsitikimuose reikia išvalyti 
pilvą ir kraują, tai pirm gul
siant valgome 3 saldainius Par- 
tola, kurios išvalo kraują ir 
pilvą, sugrąžina apetitą ir pa
daro mus sveikais ir norma
liais.

Partola žinoma visur ir ap
turėjo Pasaulinėse Parodose 
auksinius medalius ir dovanas 
už savo geriausį pasižymėjimą.

Skrynutė saldainių Partola 
kainuoja 1 doleris; 6 skrynutės 
— 5 doleriai.

Turėkite skrynutę Partolos 
visuomet savo namuose, ir jei
gu jūs dar neturite jos, tai už
sisakykite už šį patarimą.
Laiškus ir užsakymus, o taip

gi tiesiog kreipkitės į
APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept L. 3 

New York,z N. Y. (119)

EORTH AMERI-I 
AN CLUE CO. j 

Viena iš didžiausių ir drūčiau- B 
j insurance kompanijų Suv.

Ostijose. Po supervizija 47 vai- į J 
įjos departmentu. Moka po- B 
įedtinę, ligos ir nelaimes beni- (j 
ą $10 į metus, laike ligos gauni ® 
5 į savaitę. Delei platesnių in- x 
rmacijų kreipkitės: (J

J. B. JUŠKEVIČIUS, |
4 Broadway,

So. Boston, Mass.t
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DIDEL&S DOVANOS “DARBININKO” SKAITYTOJAMS!

M

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

Kas užsirašys per mane 
laikraštį “DARBININKĄ” 
visaems metams ir prisius 
$4J>0, 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-

KEARNEY IR HARRISON, 
N. J.

Sausio 5 d. Š. m. buvo pra
kalbos, surengtos T. F. 105 
skyriaus. Kalbėjo p. Krasins- 
kas. Buvo pakviestas ir Dr. 
Bielskis? bet buvo pašauktas į 
Washingtoną, 
pribūti.

P. Krasinskas 
kalboje dailiai 
lietuvius, veikti išvieno, saky
damas ‘kad savo vidujinius 
reikalus rasim kada turėsim 
liuosybę, J dabar tik turim 
turėti viehintėlį tikslą, tai rei
kalauti Lietuvai liuosybės ir 
aukauti gausias aukas dėl jos 
išgavimo.”

Kalbėtojui užbaigus buvo 
renkamos aukos. Buvo surink
ta $108.01. Kadangi jau čio
nai’ buvo dvejos prakalbos, tai 
užtai mažai buvo surinkta. 
Baigiant aukas rinkti vienas iš 
publikos pasiprašė balso saky^ 
damas, kad norįs agitaciją pa
kelti, kad daugiaus aukautą. 
Gavęs balsą klausė: “Kaip da
bar tą Lietuvą atpirkti, kad 
jau nėra nei Rusijos caro, pas 
kurį būdavo Yčas perka Lie
tuvai laisvę, ir jau nėra Vokie
tijos kaizerio, pas kurį vys
kupas Karevičius pirkdavo.” 
Staiga jam balsas buvo atim
tas, nes aiškiai pasirodė, kad 
būta kraMutiniausio bolševiko, 
Lietuvos išgamo. Vakarą ba;-

L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI.

Dvas. Vad.—Kun. F. Kemėšis, 
2634 W. 67-th St,

Chicago, Dl.
Pirm. — F. Virakas, 

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass. .

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė.

Chicago, UI. 
Sekr. — A. F. Kneižis, 

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 

Ižd. — Andr. Zaleckas,
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
Kasos Globėjai —

Kun. K. Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir
J. Bakšys.
J. Bakšys. 

Literatiška Komisija —
P. Gudas,
F. Virakas, 
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K. Urbanavičius. 

Redaktorius — P. Gudas. 
Administrat. — A. F. Kneižis.

Po tani, gė Birutės Choras Lietuvos 
j himnu. Paaiškėjo, kad bolše

vikai pnė durą rinko aukas 
Stilsono ir Šukio išliuosavimui.

£ nime ir pamokinama kaip žmogui apsisaugoti nuo visokių ligų. To- o 
i į ji knyga SVEIKATA turi rastis namuose kiekvieno leituvio.
S Užsisakydami ir pinigus'siųsdami, rašykite šiuo adresu: a
H S. P. TANIS, |
B 1233 WEST 111-th PLACE, CHICAGO, ILL. |

Baisios Skerdynės ir 
Pogromai Lenkijoje.

Pogromai ir baisios skerdynes yra įvedamos I^nkijoje, tūkstančiai'ne
kaltų, neapsiginklavusių žydų yra nužudyta ir tie Pogromai bus baisesni, 
jei Talkininkai nepavelįs Vokiečių kariuomenei nuginkluoti lenkus. Tokie pra
nešimai yra platinami per visas Vokiškas-žydiškas laikraščių agentūras.

Lenku valdyba vie-O užsigynė, kad Jie įsteigė bent kokius Pogromus, 
ir Talkininkai patįs, ištyrjųėję dalykų pasakė tų patį.

Bet ir po tų oficiališkų paaiškinimų Lenkų valdžios ir Talkininkų, spau
da kuri yra Vokiečių ir Žydi} rankose dar vis nepaliauja platinusi žinias a- 
pie Pogromus Lenkijoje.

Ištikrųjų buvo Pogromas Lenkijoje, baisus pogromas, kuris tęsėsi, ne 
vienų dien^ ir ne vienų metų, bet kuris tęsėsi per 700 metų ir šis Pogro
mas buvo įsteigtas Žydų ir Vokiečių prieš Lenkus ir kitas Slavų tautas.

Tautos Vakarinės Europos pamatė žydus fr pažino juos jau 10-tame šimt
metyje ir už jų suktybes U nešvarius darbus pradėjo juos tinkamai bausti 
išvarinėdami juos iš" savo žemės, kad apsigynus nuo jų suktybių.

Minios Žydų atkeliavo į Lenkiją ir čionai gavę Pilietystės Teises, 12-tame 
ir 13-tame amžiuje tuojaus paėmė į savo rankas visų šalies pramonę, pre
kybų ir bankas.

Jie neįsteigė 
krautuves ir per 700 metų pagavo Lenkus į savo nagus ir 
gelba atėmė nuo jų Valstybines teises.

Visokia slapta politika ir melagystės buvo platinamos 
nesutikimams įvykus jie laikė Lenkus priespaudoje kartu 
viškomis Tautomis.

Laike šios paskutinės karės jie supirko žemes beveik už nieką pakol 
'Austrų parlamentas jiems neužgynė tą daryti, 1915 metais. Jie taip-gi no
rėjo visą šalies maistą užgriebti ir jie tą darė pakol dabartinė valdžia jų 
vadus nesukimšo į kalėjimus.

Apie šitą Pogromą pasaulio laikraščiaiJ tylėjo ir nei žodžio neprisimi- 
apie tą baisią skriaudą ir žmogžudystę.
Ir kodef tie baisus prasižengimai nebuvo paskelbti, kurie per tiek me- 

vedami prieš Trenkus ir kitas Slavų Tautas o dabar tiek daug apie Po
gromus Lenkijoje yra rašoma? Todėl kad Žydai per savo suktybes pramo- 
nijoje susikrovė didžius turtus ir su jais valdo pasaulio beveik visą spaudų 
ir laikraščių agentūras bendrai su Vokiečiais. ., '

žydai dabar pamatė, kad Lenkai ir kitos Slavų tautos pradeda ntidary- 
ti akis ir pamatyti savo baisiausius priešus pakėlė didį riksmą, darydami tų. 
jie nori pagauti pasaulio simpatijų ir tuomi išvengti bausmės, kurios jie 
užsitarnavo per savo neišpaaskytai baisias suktybes.

Taip, yra pogromai Lenkijoje, — bet tie pogromai yra Žydų ir Vokie
čių įsteigti prieš Lenkus ir kitas Slovokų tautas o ne Lenkų prieš žydus.

z Jei šios tautos atgaus vėl į savo rankas pramonę, prekybų ir bankas, 
jos vėl įgalės pastoti garbingomis tautomis, o jei ne, nėr joms išgany
mo.

Taigi pirkdami ką nors, atminkite iitą principą PIRKITE NUO
SAVŲJŲ ir-tuomi pat laiku patėmyk kokį ta vorą gauni t® nustatytą pre
kę. - •

Sulygink musų kainas su kitų.
Dėl pavyzdžio pažiūrėk į šį Didį Gramafoną.

UŽSIRAŠYK
A. L. R. K. Moksleivią 

Sus-mo organą
“MOKSLEIVĮ.”

Metams.................................$1.50
Eina sykį j mėnesį.
Prenumeratų Tr pinigus siųsk šiuo ad-

• “MOKSLEIVIS,
244 W. Broadvray. Chicago, m

Pan-American Exporters
1152 Milwaukee Avė., Dept234.
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Vietines

Draugijos Tęmykit!

MINTOL VAPOCREAM

ts busi; 
mokėti,

Bedarbių demonstracija. Bos
tono bedarbiai subatoj lankėsi 
pas majorą Peters, o panedėly- 
je pas gub. Coolidge. Bedar
biai pranešė apie netekimą dar
bą.

LnHlANIANR*CAlXljWttofA|iffic^

TURTAS VIRŠ $125,000.00

AR JAU TURI LIETUVIŲ 
DARBININKŲ KALEN

DORIŲ 1919 M.?

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

KETINA STREIKUOTI.
New Yorke 35.000 siuvėją 

ketina streikuoti, jei algos ne
bus ant 15 nuoš. pakeltos ir į- 
vesta 44 valandą darbo savai
tėje.

POMIRTINĖS'.
$150 00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

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

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

NEGAUS NEPRIGUL
MYBĖS.

Daug Amerikos laikraščią 
labai priešinasi Airijos nepri- 
gulmybei. Sako, kad Ang
lija daug milijoną išleidžia pa
pirkimui Amerikos laikraščią, 
kad rašytą prieš Airijos nepri
gulmybę. Boston Transcript, 
kurs'už kitą mažąją tautą tei
ses pusėtinai stovi, bet baisiai 
priešinasi Airijos neprigulmy- 
bei. Sausio 10 d. rašė, kad Ad
rija negaus neprigulmybės nei 
1919 nei-gi 2019 metais.

DR. F. MATULAITIS 
OflM 9 Ate —-'-“Tir IfM
l-» P. M. 7-SP.M. Prtektete Akintu. 

419 BoylaterSt Bertu, Jlan.

Susirinkimas. Sausio 24 dl 
pėtnyčioj tuoj po pamaldą bus 
extra suslrinkmas Pilu. Blaivi
ninką 49-os kuopos. Susirinki
mas bus 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai turi atsilankyti į 
tą susir nkimą, nes tai svarbus 
susirinkimas, būtent: tinkamai 
prisirengti prie apvaikščiojmo 
Blaivininką Savaitės.
T Kviečia Pirmininkas.

išleistą maldaknygę “P U TE

ATVYKO BOBUTĖ RUSUOS 
REVOLIUCIJOS.

Į Suv. Valstijas atvykaJBreš- 
kovskaja, vadinama bobutė 
Rusijos revolucijos. Pasako
ja apie supuvimą Rusios bol
ševiką valdžios. Sako, jog 
Rusijoj neužilgo grius bolševi
ką valdžia ir įsisteigs tikra de
mokratiška valdžia.

Kunigą permainos. Sulyg 
Jo Eminencijos kardinolo 
O’Connell padavadijimo gerb. 
kun. P. Juškaitis grįžta į Cam
bridge, kur lietuviai jo didžiai 
laukė. Į So. Bostono šv. Petro 
parapiją nuskirtas gerb. kun. 
K Urbanavičius, Moątello lie
tuvią klebonas. Į Montello-gi 
nuskirtas Nbrwoodo lietuvią 
klebonas kun. Daugis. Nor- 
voodiečiai turbūt gaus kun. 
Švagždį, bet tikros žinios apie 
tai dar nėra

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

SUKILIMAI PORTUGA- 
LUOJ. "

Po nužudymo prezidento 
Portugalijoj kilo neramumai ir 
paskui atviri maištai. Monar- 
chistai sukilo prieš dabartinę 
valdžią
f ---------------

NEPILIEČIUS ATSTA- 
TYSIĄ.

Wor c estery j e Norton Co. su
manė šitaip kovoti prieš ne
darbą: atleisti ištekėjusias mo- 
teirs, kurią vyrai uždirba pra
gyvenimą, atleisti merginas, 
kurios užėmė vyrą vietas, su
mažinti darbo valandas, atsta
tyti iš darbo nepiliečius.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bestos, Man.

PRIE DORCHESTER ST.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metą am 
žiaus. Y /

Mėnesinės duoklės sulyg metą laike įkirs 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada |i< 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiai® 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ari

Konstituciją, mokesniu knygelę, savaitinį1 
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gaun

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

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




