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Siberi jos rusų laikraščiai labai

niūkūs veikti prieš bolševikus.

TRAUKIASI IŠ SIBERUOS.
Talkininkų jėgos yra trau-

BOLŠEVIKAI PERSIMAINĖ.

GELEŽINKELIUS ŽADA 
PAVESTI DARBININ

KAMS.

BREŠKOVSKA Į WASHING- 
TONĄ.

Breškovska, bobutė Rusijos 
revoliucijos vas. 12 d. bus Wa- 
shingtone. Tai bus Lincolno 
gimimo diena.

Šeatle, Wash. ketina sustrei
kuoti elektrikos darbininkai. 
Jie tuomi nori paremti su- 
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Darbininkai nori 
valdyti geležinke 

liūs

Suv. Valstijų kongrese tapo 
ineštas apsvarstymui pienas 
pavesti šios šalies geležinkelius 
patiems darbininkams. Darbi
ninkai sudarytų korporacijų ir 
ji valdytų geležinkelius. Gele
žinkelių darbininkų yra apie 
2.000.000. Su šeimynomis jie 
sudaro 8.000.000 žmonių. Dar
bininkai tam pienui pritaria.

Suv. Valstijų geležinkeliai 
yra verti tarp $18.000.000.000 
ir $20.000.000.000.

Sulvg pieno kompanijų šėrus 
paimtų valdžia ir valdžia dar
bininkų korporacijai taip sa
kant parandavotų tuos geležin
kelius, o darbininkai suteiktų 
operuojamų spėkų (operating 
ability).

per metus yra arti $5.000.000.- 
000. Tas įplaukas darbininkų 
korporacija imtų savo globon, 
iš jų apmokėtų algas, darytų 
visokius pataisymus, pagerini
mus ir tt.

Prieš karę geležinkelių kom
panijos savo darbininkams per 
metus išmokėdavo apie $1.700.- 
000.000. Dabar valdžia išmoka 
apie $2.600.000.000.

Iš grynojo pelno darbininkų 
korporacija mokėtų randų už 
vartojimų tos nuosavybės. Jei 
būtų supluso virš 5 nuoš.. tai 
tas surplusas būtų padalintas 
tarp valdžios ir darbininkų. 
Bet jei būtų deficitas, tai jį pa
dengtų valdžia.

PRITRUKS DARBININKŲ
Darbo Departamentas skel

bia, jog Suv. Valstijose greit 
išnyks visokios nedarbo šmėk
los ir net bus didelė darbininkų 
stoka. Pavasarį, kada dar
bai prasidės ant farmų ir kada 
kitos pramonės ims gyviau ei
ti, tai bus stoka apie 2.000.000 
darbininkų.

PREZ. WILSON GREITAI 
GRĮŽ.

Ateinančių nedėlių prez. 
Wilson pienuoja išplaukti iš 
Francuos. Dabar jis Pary
žiuje kasdien daug dirba, kad 
užmezgus^ir sudrūtinus Tautų 
Lyg*-

Suv. Valstijų valdžia pradė
jo budriai sekti bolševikų pro
pagandų šioje šalyje.

Portugalijoj monarchistų su
kilimai dar galutinai nenuslo
pinti.

Amerikonas W. D. Childs, 
Western Union Telegraph kom
panijos atstovas, Petrograde 
mirė nuo bado.

ANGLIŲ VARTOJIMAS 
KARĖS METU.

Prezidento įsakymu, rugpjū
čio 21 d. 1917 m. buvo nusta
tytos augščiausios kainos už 
minkštąsias anglis. . Tos kai
nos įvairių distriktų mainose 
buvo nuo $1.90 iki $3.25 už to
nų. Pastebėtinai didelis rei
kalavimas anglių tais metais 
iškėlė kainas lig $5, $6 ir net 
$7.50 už tonų. Potam buvo 
viskas sutvarkyta ir dabarti
nės kainos siekia nuo $2.35 iki 
$4.95 už tonų.

Zonų reguliacijos buvo pa
skelbtos kovo mėn. 1918 mėn. 
1918 m., padalinant visų šalį į 
keturiolikų distriktų, ir sako
ma, jog panaikinant vežimų 
iš tolimesniųjų vietų ir sutei
kiant anglių iš artimiausiųjų 
kasyklų geležinkeliams sutau
pyta 160,000,000 vieno karo my- 
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su dideliu anglių iškasimu yra 
aiškus, kada paimama domon, 
jog anglių negalima laikyti su
krovus prie kasyklų, ty., kad 
karai su anglėmis turi nuolat 
bėginėti.

Karei' spiriant, Suv. Valsti
jose iškasta 1917 m. apie 50,- 
000,000 tonų minkštųjų ang
lių, ir apie 12,000,000 tonų 
antracito daugiau neg 1916 m. 

iams prisiėjo pervež
ti 60,000,000 tonų anglių dau
giau, neg 1916 m.

Kuro Administracija nori at
kreipti domų, kad nustatytos 
kainos (Leverio Aktu) buvo 
maksimalės kainos, remiamos 
labiau ant darbo lėšų, neg ant 
anglių gerumo^ bet galima ti
kėtis, jog neužilgo bus galima 
sugrįžti prie normalių laikų 
kainų, pamatuotų ant anglies 
gerumo.

Kuro Administracija taip- 
pat praneša, jog remiantis al
gų nustatymu, spalių mėn. 1917 
m. mamų darbininkų algos, ma
noma, bus tos pačios ir mink
štųjų anglių brangumas iki ra
miųjų -laikų bus tvarkomas 
pagal dabartinio mokesnio dar
bininkams.

Maksimalės kainos ir zonų 
reguliacijos ant Pennsylvanijos 
anthracito palieka kaip buvu
sios.

KEISTAS ATSITIKIMAS.
Du vokiečių vagonu, kurie 

bnvo talkininkams pavesti su- 
lyg karės pertraukimo sutar
ties, sulošė labai keistų rolę. 
Francūzai juosius naudojo'ga
benimui pasažierių. Kai trau
kinys pradėjo eiti, tai pasa- 
žiėriai pajuto sunkumų alsuo
ti ir pajuto smarvę gaso. Pa- 
sažieriai išmušė langus. Bet 
kaip tik tyras oras pradėjo ei
ti vagonam ir susimaišė su ga- 
zais, tai ištiko ėkspliozija ir 
vagonai užliepsnojo. Penki 
žmonės žuvo, o 16 sužeista. A- 
bu vagonu tuoj sudegė.
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Šv. Kasimi ero parapijos choras, Worcester, Mass.
Viduryje sėdi gerb. klebo nas kun. JžJ. Jakaitis, iš šalių: gerb. kun. J. Čaplikas ir varg. 

A. Z. Visminas. - W
Ar nebus šis choras daugi ausiai iš visų lietuvių chorų aukavęs į kalėdinį Tautos Fon

dų ? $477.00.
Stambesniai aukavę šie nariai: K. Tirlikas $110.00, P. Puišys $107.00, M. Miklušis 

$105.00, A. Z. Visminas $70.00, J. Čiunis $16, J. K. Žemaitai tis (moksleivis) $12.00. Cho
ras iš kasos: 25.00, smulkesnių aukų sudėjo $32.00. Viso labo $477.00.

Šis jaunas choras gana sni arkiai augi, o dar smarkiau v eikia. Daug koncertų yra su
rengęs kaip dėl Tautos Fondo taip ir kitiems labdaringiems tikslams. Be to dabar deda vi- 
W vasari®. 23
d. Mieste Plaza Teatre. • v •

Bolševikų armija stipri ir 
disciplinuota.

Vienoj telegramoj apie bol
ševikus šitaip rašoma:

Tai vienintelė armija Euro
poje, kurios negali paliesti 
revoliucija. Taip pasakė vie
nas pašalietis, kuomet Rusijos 
bolševikiška kariuomenė mar- 
šavo Minsko gatvėmis ir dai
navo internacijonalų.

Tirštos vyrų masos, arkliai 
ir artilerija su laikrodžio tik
rumu veikė pagal jaunų gra
žiai pasirėdžiusių oficierių ko
manda. Tai jau nebūto Rau
donoji Gvardija. Raudono
sios Gvardijos jau nėra. Tai 
buvo dalis taip vadinamos 
Raudonosios armijos, kuri da
bar jau yra visai kitas dalykas. 
Ji vadinasi raudona tik todėl, 
kad joje daug raudonų spalvų 
vartojama.

T&i toji armija, kuri daro 
sau kelių į Baltikos jurę ir į 
Juodąsias jūres.- Ji kų tik užė
mė Kievų, tokiu būdu atidarė 
Rusijos aruodų Lenino valsty
bei.

Minsko darbininkai tų armi
jų sutiko su ištiestomis ranko
mis. Vokiečių kareiviai pri- 
gelbėjo. Negalima suprasti 
kodėl tie rusai nesipriešina pri
verstinam kareiviavimui.

Jei tie, kurie prigelbėdami

vesta skaisčiai raudoni kaspi
nai' ant rankovių. Oficierių 
saliutavimas atnaujintas. Mas
kvoje oficierių mokykla gerai 
sutvarkyta. Nesimato besival
kiojančių dykų kareivių.

Tarp oficierių ir kareivių į- 
vesta geri santikiai. Oficieriai 
nėra vien iš senosios valdžios, 
bet suorganizuojama naujų. 
Dabar bolševikiška armija tu
ri apie 1.000.000 kareivių.

Lenino armijos oficieriai y-, 
ra daugiausia jauni vyrai, kaip 
kad Napoleono buvo.

Bolševikiškoj Rusijoj perėjo 
rami kontrevoliucija ir dabar 
nėra tas, kas buvo metai atgal. 
Persikeitė viskas.

Leninui užimti valdžių žuvo, ži-
notų apie tai kokia disciplina 
dabar yra Rusijos armijoj, tai 
jie savo grabuose apsiverstų. Į 
bolševikų valdžių inėjo menše
vikai ir dalis buržuazijos, ku
ri tvarko valdiškas pramones.

Armijoj įvesta aštriausia dis
ciplina. Joj tarnauja daug se
nosios valdžios oficierių. Ar-

Vienas Norvegijos, antras mija sudaroma priverstinai.
Švedijos laivas nuskendo, ūžė- Šių žiemų buvo Maskvoje 
ję ant klaidžiojančios minos, garsi oficierių diena. Vietoj 

| Žuvo 25 žmonės. I partiekimtų oficierių epoletų į-

Tris kartu savaitė 
Vienų sykį savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje metams 
Vienu numeris

..33.00 
. ..uo 
. . .AOf

Darbininkų judėjimas
TURI KITAIP ELGTIS.

New Yorko biznierius R. J. 
Galdwell pasakė:
“Mes pramonę valdome, kaip 

oligarchai. Mes nustatome al
gas, kaip manome, išskiriant 
ten, kur unijos gali įsikišti. 
Mes atsisakome tartis su dar
bininkais apie jų darbo sųly- 
gas.

“Koks kenksmas gali būti iš 
pritaikymo demokratiškų prin- 

1 cipų prie pramonės ? Tas jau 
matosi valdžioj. Todėl nėra 
galima daleisti, kad kitaip bū
tų pritaikant prie pramonės.

“Darbininkų negalima ro
kuoti, kaipo tavorų, kurį ga
lima būtų kaip gumų arba 
kviečius, sudėti į sandėlius ar
ba į aruodus nedarbo laiku, 
kad sunaudoti pasididinus už
sakymams. Darbininkai ir dar
bininkės yra gyvenančios dū
šios, — kurios alksta kaip gau
sos, taip ir bado metu. Ir 
jau jie susiprato iki to, kad jie 
jaučiasi žmonėmis, o ne tavo- 
ras ir todėl reikalauja pridera
mo su jais pasielgimo.

- “Kiekvienas biznis privalo 
gausos laiku parūpinti apdrau- 
dos fondų dėl bado laiko ir 
kiekvienas biznis privalo val
dyti savo narius su sutikimu 
valdomųjų.”

LENINAS ŠAUKIA SEIMĄ.
Rusijos bolševikų premje

ras Lenipas išleido atsišaukimų 
į bolševikų komitetus Vokieti
jos, Austrijos, Lenkijos ir Bal
tiškų provincijų. Atsišaukime 
kviečia komunistų konferenci
jų, kuri užstelbtų taikos kon
ferencijų Paryžiuje ir socijalis- 
tų konferencijų Berne. Tų at
sišaukimų paskelbė Petrogrado 
laikraščiai.

Rusijos bolševikų užsienio 
reikalų ministerrs Cičerin pas- 
kelbė^og bolševikų valdžia su
tinka dalyvauti Princes salos 
konferencijoj, kur turėtų da
lyvauti visos Rusijos partijos 
ir tautos. Prof. Bachmetiev, 
buvęs Rusijos ambasadorium 
Washingtone pasakė, jog su
jungtos Rusijos valdžios tol 
kariaus prieš bolševikus, kol 
neužtikrins Rusijai demokrati
jos.

BOLŠEVIKAI VIENIJASI.

Paryžius, vas. 4. — čionyk
ščiai lenkų atstovai gavo žinių 
apie tai, kad vokiečių armija, 
užimant dalis Lietuvos ir Esto- 
nijos siuntė prie Rusijos sovie
tinės valdžios delegacijų, kuri 
padarė sutartį, sulyg kurios 
bolševikų valdžia apsiima tran- kiamos po biskį iš Siberijos. 
sportuoti vokiečių kareivius iš 
Ukrainos Briansko-Kauno ge- priešinasi tam. Ragina talki- 
ležinkeliu, kuris yra bolševi
kų kontrolėje.

Kareivių Taryba, su Werle, 
spartakinių (Vokietijos Bolše
vikų) vadu priešakyje- kontro
liuoja dešimtų Vokietijos armi
jų, kuri turi Kaunu ir Gardi
nu. Generalis «štabas suside
da iš bolševikų. Yra-sakoma, 
būk toji armija privertusi len
kų kariuomenės būrius, kovo
jusius prieš Rusijos bolševikus, 
apleisti Vilnių ir išduoti gink- Singi militarizmut Sakė jis: 
lūs.

i

NEIEŠKOS KALTININKŲ.
Socijalistų tarptautinė kon

ferencija, atsibūnanti Berne, 
priėmė rezoliucijų, kurioj sa
koma, kad nebus ieškoma ka
rės kaltininkų. Paskui priim
ta rezoliucija apie atgaivinimų 
internacijonalo. Vokietijos de
legatas pasakė, jog Vokietijos 
socijalistai visuomet buvę prie-

“Jauna Vokietijos respubli
ka gatava sutikti nusiginkluo- 

Bolševikai užėmė Žrtomirų,! ti su ta išlyga, jei visos kitos 
Volynijos gubernijoj. šalys tų pat padarys.

PIRMA AUKA.

Ket vergo rytų Lawrence’o, 
Mass. streikas paėmė pirmų sa
vo aukų. Tapo nušautas Brag- 
gio Venturo. Jis grįžo iš strei
kininkų mitingo, kurs buvo 
seredos vakare ir labai užsitę
sė. Piktadarys pasislėpė.

Lawrence’o audėjų streikas, 
kaip spėjama, greit baigsis. 
Daug streikininkų grįš darban 
ateinantį panedėlį.

Sutinka, kad būtų įvesta 48 
vai. darbo savaitė, o algos vė
liau būtų nustatytos.

SIUVĖJŲ STREIKAS.
New Yorke streikuoja 15.- 

000 siuvėjų. Nori išsikovoti 
44 valandų darbo savaitę. Treč
dalis streikierių jau grįš dar
ban šių savaitę, nes jau pada
rė sutartį su darbdaviais. Strei
kas ėjo nuo sausio 3 d.

BRANGUS PRAGYVENI
MAS ŠVEDIJOJE.

Amerikos konsulis iš Stoek- 
holmo' praneša į Valstijos de- 
partmentų nuo 1914 m. iki lie
pos mėnesiui 1918 m. trumpų 
žinių, parodančių kaip Švedi
joje pragyvenimas pabrango. 
Valstijos Departmentas tas ži
nias inteikė Darbo Departmen- 
tui, kuris jas atspausdino gruo
džio mėnesio numeryje savo 
Monthly Labor Review.

Iš tų žinių pasirodo, jog 
valgis viešbučiuose pabrango 
paskutiniais mėnesiais ant be
veik 54 centų arba nuo 20 nuoš. 
iki 25 nuoš. ir kad pirmos kle- 
sos restoranuose už pietus su
sidedančius iš sriubos, žuvies, 
mėsos ir vaisių reikia dabar 
mokėti nuo $1.88 iki $2.68, o 
antros klesos restoranuose, ar
ba pensiatuose, už pietus rei- 
pie 2,000 koronų ($536) per m» 
kia mokėti' apie $1.34.

Konsulis paduoda tabelį, pa
rodantį, kad išlaidos už mais
tų, šviesų ir kuru, paprastai 
šeimynai iš vyro, moters ir 
dviejų vaikų, 1914 m. buvo a-

Išrodo, jog paėmus šimtų 
kaipo pamatinę skaitmenį už 
1914, pragyvenimas 1918 m. 
pakilo iki 294.3 Stockholme, 
285.5 Gottenborge, ir 282.9 
Malme. Taį yra, kad pragy
venimas pabrango 194.3 nuoš. 
Stockholme, 185.5 nuoš. Got- 
tenborge, ir 182.9 nuoš. Malme.

_ l

YPATINGOS LAIŽYBOS.
Iš Waterbury, Ct. gavome ži

nių, jog ten buvo šitokios lai- 
žybos. Du ‘ ‘ Darbininko ” skai
tytoju “betino” ar lietuviai 
sumušė bolševikus ties Kaše- 
darais ar ne. Vienas sakė, 
jog skaitęs “Darbininke,” kad 
lietuviai supliekę, kitas tvirti
no, kad “Darb.” to nerašė. 
“Susibetino” ir abudu atsklei
džia tų patį ir tos pat dienos 
“Darbininko” numerį. Ir kų- 
gi viename yra žinia apie lie
tuvių pergalę, kitame to n

Katras čia pralošė?
Skaitytojai jau žino, kaip 

tai atsitiko. Buvo rašyta, jog 
pusę “Darb.” jau buvo atspau
sta, kuomet atėjo žinia apie 
lietuvių pergalę. Todėl tos 
laidos vienuose numeriuose to
ji žinia buvo, kituose ne. Ir 
abiejų mat pateko Waterbu- 
ryn.

Tai katras minėtame atsiti- 
*ne išlošė laižybas!
Abu išlošė ir abu pralošė. 

Vienas antram čia nieku nekal
tas.

4◄
NAUJAS SKANDALAS.
Iš Detroit, Minh. gavome ko- . 

respondencijų ir iškarpų iš an- 
gliškų laikraščių apie skauda- y 
lų lietuvių šv. Jurgio bažnyčioj > 
vas. 2 d. Ten klebonauja kun. 
Kaz.z Skripka. Skandalas veik 
skaudesnis už nesenai buvusį 
Clevelande, Ohio.

Plačiau bus sekančiame nu
meryje.

I
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Ema iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų Są-

noma sušaukti. Abiejų Tary
bų bendrame posėdyje katalikų 
atstovai tą patį aiškiai pabrie- 
žė ir nurodė, kad seimas visai 
nereikalingas.__ Vienas kitas

— Wm. Tume-
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TULAIČIO-MATULEVI- 
ČIAUS ĮŠVENTIMAS 

VYSKUPU.
Ne šhntą, ne du, ne tris, tik 

kuo ne visą pusę tūkstančio 
metų stovi' Kauno paneryje 
milžiniški, bet iš lauko pusės 
nedabinti mūrai, dabartinė 
Žemaičių katedros bažnyčia. 
Ji tikra reiškėją pačių žemai
čių būdo. Plaudė Kauną dvie
jų upių santeklį tvanai', siautė 
ūžė gaisrai, — Žemaičių tikė
jimo šventykla, jų dvasios reiš
kėją, tebestovi, kaip ir pirma.

DAR APIE SEIMĄ.
Lietuvių katalikų spauda sa

vo žodį apie naujo seimo šau
kimą jau ištarė. Pritarimo 
neparodė ir negalėjo parodyti, 
nes seimo sumanytojai nei vie
no rimto argumento nepastatė 
delko seimas turi būti šaukia
mas.

Tautininkų spaudoje pakel
ti klausimai yra pakartojimai 
tų pačių dalykų, kuriuos jau 
praeitas Amerikos Lietuvių vi
suotinas seimas išgvildeno. Vėl 
šaukti žmones, ir didelius iš- 
kaščius pakelti senų dalykų 
pakartojimui, būtų perdaug ne
patogu ir nerimta. Kitataučių 
akyse pasirodytume politiškais 
nesubrendėliais, rėksniais ir 
nemokančiais rimtai savo Tė
vynės reikalų vesti. Vienas 
seimas buvo sušauktas Lietu
vos laisvės reikalams aptarti ir 
užtenka to amerikiečiams, y- 
pač kad seimo darbai pilnai at
sakė Lietuvos laisvės klausimo 
apibudinimui ir nušvietimui.

Kitus klausimus, kuriuos 
seimo, sumanyto jai kelia, jau 
atlieka'pačios Amerikos lietu
vių koLionijos, išnešdamos grie
žtus protestus prieš lenkų ir 
rusų bolševikų veržimąsi į mū
sų Tėvynę. Negana to kolio- 
nijos reikalauja Lietuvos ats
tovavimo Taikos Konferencijo
je, prašo Suv. Valstijų val
džios paremti Amerikos lietu
vių norą sudaryti čia kariuo
menę Lietuvos laisvę apginti, 
leisti susinešti Amerikos lietu
viams su Lietuvos valdžia ii 
žmonėmis ir prašoma Amerikos 
eiti pagelbon.

Naujam seimui nieko dau
giau neliktų nuveikti, kaip ko- 
lionijų pėdomis nueiti ir svars- 
tajjffbkius dalykus, kurie pa- 

■r gyvenimo jau išrišti.
^Politiškas gyvenimo pulsas 
taipgi parodo, kad mums čia 
seimo visai nereikia. Visas 

.veikimas dabar persikėlė į/Tai- 
kos Konferencijos vietą, Pa
ryžiun, kur ir lietuviams sa
ko jėgas reikia stiprinti. Be 
trukšmo, ramiai abiejų Tarybų 
Pildomojo Komiteto darbus 
ton sritin galime palenkti. Ta
rybos veikia; jos, (taip yra su 
Am. Liet. Taryba) yra organi
zuotų lietuvių atstovybe. Iš jų 
veikimo matome dideliausią 
Lietuvai naudą ir jfiieko naujo 
seimas tuo klausimu neišras.

Naujas seimas ‘ greičiausia 
kali virsti srovinių pageidavi
mų, nesutikimų, intrigų are- 
jia ir partijinės agitacijos šal
tiniu. Prie to veda tautinin
kų vadai ir spauda demagogiš
kai įsipiršdama į liaudies prie
telius vadus. Žinoma, mes 
katalikai jaučiamės šiandiena 
ant tiek stiprūs ir susipratę, 
kad be jokios baimės galime 
priimti mums mestą tautinin
kų pirštinę. Bet kam bus nau
da iš to viso? Nauji trukšmai 
sudarys naują pragarą mūsų 
tarpe ir Tėvynei pateiks kaušą 
tulžies vieton laisvės ir duo-

. .$3.00 

...4.00. . * -*
.1.50 Ji neskyla, netrupa; rodos juo 

1 senyn, juo plytos kietyn, ir 
stovės tas galingas, rimtas, ne
dailintas mūras, kaip koks 
Babilionijos arba Meksikos sta
tymas ne pusę tūkstančio, tik 
keturis penkis tūkstančius me
tų. Nesunaikinama, kaip ir 
pati Žemaičių dvasia, ir tiky
ba.

Bokštas žemutis, vos vos pro 
čiukurą prasikiša; antro ir vi
sai nėra, *tyčia ar ne nė nepra
dėta? Durys žemos. Na, ly
giai, kaip žemaičių troba. Įeik 
gi vidun, visai ką kita rasi: er
čią ir kultūrą, net dailę. Že
maičių katedra visą savo gra
žumą viduje slepia. Ten aukš
ta, ten platu: ten skulptūros 
ir polichromijos meno stilius. 
Ne laukutinė pusė, tik viduje 
veiksliausioje vietoje, didžia
jame altoriuje, kaip ir pridera 
būti, Kalvarija, kaip ir žemai
čio būklė, veiksliausioje vieto
je dideliausi “Deiva Munka.”

Keistą įspūdį daro tasai Kau
no katedros Prikryžiuotasis. 
Kiek ten visokių “apaštalų,” 
kiek visokių pagražinimo gum
bų, filiarų, piliastrų, kamyzų, 

1 niškų, vis dėlto virš altoriaus 
plačiausia erdvė, kurioje Pri
kryžiuotasis, viešpatauja vie
nas. .. vienas... visų apleistas. 
Nei po Jo kojų parkritusios 
moters ne jaukina mirties va
landos.

Panašų įspūdį darė ir vys
kupo Jurgio konsekracijos va
landa. Aplink švytruoja ke
liolika asistentų. Blizga siūti-

rai. Keliolika jaunų levitų. 
Vis dėlto kniūpščias kryžium 
parkritęs vyskupas Jurgis 
prieš konsekruojantį jį vysku
pą Pranciškų rodės vieni... 
vieni... visoje toje minioje. 
Nieko bendra su iškilme, nes 
ten mezgasi bendrovė su Pri- 
kryžiuotuoju; nes čia apsiima- 
ma Jo takai rodyti. Graudu, 
ašarojasi akys; ir bailė ūžčio
ja per kailį: ar tesės? Ar 
pagarbins ir išaukštins Išrin
kusįjį, ar “sukompromituos” 
Mokytoją iš Nazareto šiais re
voliucijų ir visokių sukretu lai
kais

Šiuo metu priimti ganytojo 
lazdą nepiga net tikrai pašauk
tam dvasininkui. Visokios po
litikos kėsinasi pavergti sau 
visas sritis, siekia ir pačios 
dvasios. Neminint kodėl su
sirinkę į katedrą virpančiomis 
širdimis meldė Aukštiją, kad 
šitą išsirinktąjį apšarvuotų ne 
tik dieviška išmintimi, bet ir 
žemiška gudrybe.

Gruodžio 1 d. 10 vai. prasi
dėjo vyskupo Jurgio konsek
racija. Konsekratorius buvo 
— Žemaičių vyskupas Pranciš
kus Karevičius; tik nebuvo 
nė vieno vyskupo asistento, 
kaip tai paprastai esti. Sei
nų vyskupas, Antanas Karo
sas, išvažiavęs į Lomžą, kur tą 
pat dieną konsekracija jo vys
kupo sufragano Jalbrzykows- 
kio; be to', atvažiavęs Seinų 
vyskupijos lankytų Apaštališ
kasis Vizitatorius monsinjoras 
Ratti. Minsko vyskupas, Zig
mantas Lozinskis negalėjo- at
vykti grįžtančios kariuomenės 
užimtuoju gelžkeliu. Tad juos 
pavadavo Vilniaus kapitulos 
prelatas Karolis Baika ir Sei
nų kapitulos prelatas Dabryla. 
Archidiakonu buvo Žemaičių

Amerikos Lietuvių Tarybos 
paskutiniame posėdyje New- 
Yorke. Tarybos sekretoriui 
«ni*®ešus, kad tūli veikėjai ke- 

injo seimo sumanymą, vi
riai vienbalsiai pripažino, 
nemato jokio pamato to- 
seimui, kokį dabar ma
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karštųjų tautininkų pašoko ir 
metė katalikams lenkomanys- 
tės dėmę, bet su gėda turėjo 
atgal apkaltinimą pasiimti. 
Nebuvo dar Amerikos lietuvių 
katalikų tarpe tokio atsitiki
mo, kur katalikai būtų lenkų 
niekšystes užtarę. Protesti] 
mass-meetingų surengime lie
tuviai katalikai pirmieji pasi
rodė.

Fondus vienyti reikia, tauti
ninkai sako. Gerbiamieji, kaip 
jūs tokius dalykus suvienysit, 
kokių pati liaudis nenori vie
nyti. Monarkizmo, absoliu
tizmo juk žmonėms neantmesit 
prieš pačių žmonių valią

Kad seimas, jei ir įvyktų, 
bus fiasco, parodo patys žmo
nės. Nėra ūpo prie seimo, 
protestai' kįla, neužsigatnėdini- 
mas. Pjjskite jei norite prieš^kas. 
vėją, bet pasekmėje nesibar- 
kite ant kitų už nepasisekimus. 
Patys būsite kalti.

Keista dar ir tas, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos sekre
torius paduodamas Tarybos 
nariams seimo reikalą balsuo
ti, klaidingai perstatė Tary
bų bendrame posėdyje dalyva
vusių narių mintis. Aiškiai 
visi katalikai nariai pasakė, 
kad principe seimo šaukimui 
nėra priešingi', bet dabar sei
mo šaukti nemato jokio reika
lo.

Jeigu jau tięsitf, demokrati
niu būdu prie seimo negalima 
prieiti, o reikia ieškoti pagel
bos už kulisų, tai’ visas dar
bas bus ūžnieką

Bereikalingas erzinimas žmo
nių ir brukimas jiems prievar
ta savo valios rr nuomonių, tai 
senų gadynių liekanos. Būki
me nors sykį demokratais ir 
ambicijas į šalį padėję, paklau
sykime žmonių balso.

Opieki Matki Boskiej — len
kės tarnaitės,

Šv. Juozapo darbininkų drau
gijos,

Moksleivių “Ateitininkų”— 
Vaitkus,

Jaunimo kuopos — kun. Pet
rauskas,

Vilniaus Kr. Dem. — prof. 
Rainys.

Katalikių Moterų dr.—Nau- 
jelytė,

Naumiesčio dekanato — kl. 
Skinkis,

Trakų~dekanato — dek Ma
liukevičius,

“Saulės” dr. 
lionis/

Inteligentų vardu —Raupys, 
Dar gimnazijos direktorius 

Dovydaitis. '
Moksleiviai

Miesto — Račkauskis
“Saulės” ir Katalikų 

kytojų Sąjungos
Prūsų lietuviai įteikė gražiai 

varsotą adresą:
“Jo Ekscelencijai Vilniaus 

Vyskupui D-rui.Matulevičiui.
Mes, Prūsų lietuviai, išreikš

dami savo pageidavimą susi
rišti su Didžiąja Lietuva, svei
kiname šiandieną Jūsų Eksce
lencijos asmenyje atsigaivinan
tį tautinį vyskupišką sostą Lie
tuvos sostinėje. Pilnį vilties 
maldaujame Aukščiausiąjį, kad 
palaimintų Ekscelenciojs dar
bą brangios tėvynės gerovei. 
Kaunas. Gruodžio mėn. 1 d. 
1915 m. ’ ’ Parašai.

Pagaliau, rusų šventikas, 
priėmęs uniją su Rymu, kun. 
Ziemacki pasveikino rusiškai'.

Visij kalbų turiniui pakarto
ti netenkame vietos. Visiems 
J. M. vyskupas Jurgis atsakė 
per tris-kart; dusyk lietuviš
kai, gi' sveikinuosioms lenkiš
kai — lenkiškai. Jis sakė:

Numanau ir matau, į kokį 
sunkų darbo kelią esu nūn įsta
tomas. Kiek tik galėdamas 
stengiaus pabėgti, bet Dievas 
kitaip skyrė, 
darbo bijojau:

Krikščionybė tik Dievo pa- 
dargas,naudingas visiems žmo
nių dalykams; be jos blogiau 
esti. Tikėjimas tai ne ati
trauktas nuo gyvojo gyvenimo 
dalykas; tai gyvenimo veiks, 
nys, idėja — pajėga. Nutolo 
nuo jos sakysime, Prancūzija 
ir ėmė nykti mažėti. Tai-gi, 
labai malonu, kad Laikinoji 
Lietuvos Valdžia pritaria tiky
bai.

Visur skundžiasi visuome
nės, kad “žmonių” trūksta. 
Tai-gi, visi auklėkime tų “žmo
nių,” kaip tik išmanydami, 
kad kuodaugiaucia būtų sta
tančių galybių; griauti ir ne
auklėtas pataikys. Spauda — 
didelė galybė: ji gali visuome
nę pastūmėti šen ar ten. Gi 
visur ieškoma žmonių pasišven
timo, savęs išsižadėjimo, ir tą 
idealą paliko mums ne kas ki
tas, kaip Kristus, savęs išsi
žadėjęs, žmonėms pasišventęs. 
Piktos jėgos Jį nugalėjo, gi 
Jis viršgamtine galybe kėlės ir 
pats viską nugalėjo — meile. 
Jei norime Dievo karaliją pri
artinti, turime ^pasišvęsti ir tei
kime sveikas (darbo sąlygas, 
kad tautos ir valstybės sveikos 
augtų. Medis kirmino pagrauž
tas skursta ir geriausioje že
mėje; gi sveikas ir uolynuose 
moka susirasti tinkamos dirvos 
ir tarpti. .

Visa taikos, meilės, teisybės 
ir nuolankumo dvasia, kuri bu
vo jaučiama vyskupo Jurgio 
atsakuose, sunku atskirais sa
kiniais atšviesti: jos tebuvo ga- 
lima gerti.

(“Lietuvos Aidas”)

“Rūtos” valdybos susirinki
mas. Penktadienį gruodžio 6 
d., 8 vai. po pietų šaukiamas 
“Rūtos” valdybos narių susi
rinkimas. Bus svarstomi svar
būs klausimai.

seminarijos rektorius prel. Ma- vargo žmogus, 
culevičius, asistentais inspek- kitur žmonijai juoba patarnau- 
torius kun. Kaz. Paltarokafe ir j s’ąs. Kiekvieno padėjimo žmo- 
prof. Br. Liausas.

Skiriamąją Papos bulą pa
skaitė Vilniaus kapitulos ka
nauninkas Karolis Liubaniec. 
Be to, iškilmėje dalyvavo Val
stybės Tarybos atstovai: vice
pirmininkas kun. Staugaitis, 
narys dekanas Lad. Mironas, 
sekretorius Bizauskas ir Min. 
Tar. vedėjas Kaz. Vizbaras.

Be minėtųjų Vilniaus kapi
tulos atstovų, Vilniaus kuni
gijai atstovavo klebonas Kre- 
tavičius, Trakų’ dekonijos de
kanas Maliukevičius ir kleb. 
Varnas. Be Jo, kanauninkas 
Kukta ir prof. Rainys nuo Vil
niaus lieturių

Buvo delegacijų ir iš Seimi 
vyskupijos. Ką besakyti apie 
patį Kauną.

1 vai. prasidėjo pasveikini
mai nuo dvidešimties kelerių 
lietuvių organizacijų ir nuo vie
nos lenkių — Opieki Matki 
Boskiej. Tad:

Valst. Tarybos prezidiumo 
vardu kalbėjo kun. Staugaitis.

Ministerių Kabineto — Viz
baras, *

Seinų kapitulos — kan. dr.
Grigaitis,

Spaudos — prel. Dambraus-

“Lietuvos Aido” vardu kun. 
Tumas pasakė: “Mielas Gany
tojau. Keblus ir šakotas yra 
darbas vienatijo lietuvių dien
raščio, kurs’^rtšviečia mūsų vi
suomenei taip pat keblų ir ša
kotą^ Laikinosios Vyriausybės 
darbą. Jo darbininkai pave
dė man pasakyti Ganytojui, jog 
mes žmoniškai galime netesėti, 
galime pristigti išminties, tik 
niekados nepristigsime gerų 
norų rr geros valios. Tai-gi 
“Lietuvos Aido,” nepartijinio 
ir nepriklausomo dienraščio 
redakcija ir bendradarbiai ti
kybos, ir doros dalykuose išti
kimai klausys teisėto tos teri
torijos Ganytojo. Ir džiaugsis, 
jausdami, jog vis daugiau yra, 
kas nuo grynų žemės sielvartų 
stengias žmonių sielas patrauk
ti į dvasios sritį.”

Kauno katalikų vardu. — 
kun. Penkauskis,

Krikšč.-demokr. Blaivybės — 
kun. Galdikas,

| gus neša sunkias pareigas; juo
ba kunigas; juoba vyskupas. 
Negi mano asmuo čia jus su
vedė, tik tos idėjos, kurios pa
saulį stumia pirmyn, 
tokių jėgų-— Bažnyčia, 
teko ir pateks iki’ galo; 
pateks ir tie, kurie jos laiko
si, ar tai būtų atskiri žmonės, 
ar-ištisos tautos ir valstybės, 
už kūrins visus mirė mūsų Iš
ganytojas Jėzus Kristus. Tad 
manau geriausiai žmonėms, 
tautoms ir valstijoms patar
nausiąs, jei pats kuodaugiau- 
siai prisigerdamas Jo dvasios, 
kuo daugiausia jos skelbsiu, Jo 
dėsniais viską remsiu. Ko gi 
kilnesnio galima visuomenei 
duoti už dorybes, tą jos svei
katą ir tvirtybę.

Tai-gi žmones dorindamas, 
rodos, geriausiai visiems pa
tarnausiu, geriausiai išpildy
siu ne tik vyskupo, bet ir tos 
šalies piliečio pareigas. Rūpin
siuos palaikyti visas kilnias 
pastangas, kame tik jų išvy
sim Krikščionybės dvasia ne
abejotinai sumažins visas esa
mąsias tautų neapykantas. Ba
žnyčiai nėra graiko nei rymie
čio; nėra žydo nei stabamel- 
džio, — visa žmonija — Kris
taus kūnas. Esu pasiruošęs vi
siems lygiai patarnauti. Džiau
giuosi ir draugijomis, nes “ka
me du trys vardan mano, ten 
ir aš esu” sakė Kristus. Tai
gi Kristus gaivins jas, padės 
gyventi. Jo idealais ir nukryp
ti tinkamon pusėn.

Žiūrėkite, kas darosi', saky
sime, karo dalyke. Karas 
prasidėjo kažinkokiais tikslais, 
o pasibaigė^ daug aukštesniais, 
kurie ir mirti negali. Kristus 
visas tautas gaubia savo mei
le; Jis mirė lygiai už visas tau
tas, sluoksnius ir krypsnius. 
Ir mano tad pafeiga tarnauti 
visiems, ypač liaudžiai, iš ku
rios esu paimtas ir vėl jai ski
riamas. Kas tik bus reikalin
gas Kristaus dvasios, visiems 
rūpinsiuos padėti jos gauti. Vi
sa tai prašom pranešti ir tiems, 
kurie į mane jus čia dabar yra 
atsiuntę ir padėkokite visiems, 
kurių vardu man išreiškėte 
tiek gražiųįodžių. j j

Vilniaus choro repeticijos.
Ponas J. Tallat-Kelpša prašo 

pranešti, kad lietuvių choro 
repeticijos yra daromos 
Aido” 
vak. 
ketvirtadienį 
penktadienį — visiems drauge.

Rietavas. Lap. 6 d. iškilmin
gai pašvęsta gimnazija. Žmo
nių prisirinko pilna bažnyčia: 
vaikų tėvai, komitetai gimnazi
jos namui statyti, kviestieji 
svečiai. Mišias laikė gerb. 
“Saulės” Dr. skyriaus pirmi
ninkas kun. Maciejauskas ir 
gražiai išdėstė mokslo svarbu
mą. Rietavo bažnyčios skliau
tai be jie pirmą kartą atmušė 
tokio rimtai mokslinio pamoks
lo žodžių. Per Mišias giedo
jo choras, griežė violončelė.

Po Mišių kalbėjo kap. Žadei- 
kis. Mokyklon negalėjo sutilp
ti žmonių. Pašventęs ją de
kanas Mac. vėl prakalbėjo, dė
kodamas steigėjams.

Direktoris Kerpe davė apys
kaitą surinktų aukų. Vokiškai 
kalbėjo Amtsvoršteheris, Vo
kietaitis sakė apie lietuvių kal
bos atgijimų.

Visus sujudino valstietis P. 
Kurminskis, kurs su ašaromis 
minėjo kalbos prispaudimus ir 
jos paniekiniiųus.

Tik niekas nepaminėjo-ir ne
padėkojo didžiausio gimnazijos 
steigėjo dr. Cirtauto ir dekano 
Maciejausko. Mokinių prim- 
ta-65. Čia labai svariau turėti 
vidurinė mokykla, nes iš čia vi
sur labai toli.

(“Lietuvos Aidas”)

Gerbiamieji:—
Prisiunčia jums $50 ir mel

džiu pasiųsti į Tautos Fondą, 
ba aš nežinau adreso. Toles
niai linkiu broliams tautie
čiams tikro sutarimo, kad ne
būtumėt išskirti nei katalikai, 
nėr cieilikai nei tautiečiai. Vi
si išvien turim remti Lietuvos 
valdžią, katras tik esam lietu
vis. Dėki m savo jėgų kiek ga
lėdami, kad nepavėluotumėm, 
po tam būsime mes ęatys kal
ti.

Su godone
Julia Bėkeriutė. 

Bayside, L. I.

Čekis ant $50.00 gautas ir va
sario 4 d. pasiųstas Tautos Fonr- 
iui. “Dart.” Adm.

NE W HAVEN, CONN.

“Sandaros” 3 numeryj iš 
New Haveno korespondencijoj 
tūlas saliunininkas, išlindo 
kaip Pilypas iš kanapių.

Jisai rašydamas sako, tauti
ninkai neįenkę Tautos Fondui 
ir nemaną kenkti ir girdi pri
rengę katalikams Laisvės Sa
vaitei dirvą.

Na tai dabar pažiūrėkime, 
kaip liberalai rengė katalikams 
dirvą. Laisvės Savaitės pir
mos prakalbos buvo 24 d. lap
kričio. Katalikai suaukojo T. 
F. virš $4000, nežiūrint, kad 
Tautos Fondo antros prakal
bos buvo iškalno garsintos ant 
1 d. gruodžio. Gi laisvama
niai išgirdę, kad katalikai su
dėjo pirmose prakalbose virš- 
minėtą sumą, tai jie išsigandę 
ir nežinodami ką daryti, tuo
jaus surengė ekstra prakalbas 
ir-gi gruodžio} d. tuojau po 
pietų. Šiuo sykiu jie ne Šliu
pą, bet iš Brooklyno Norkų ir 
Martų pasikvietė. Pastarieji 
turbūt dėl tėvynės meilės pasi
šventę kalbėjo apie katalikų 
veikėjų simpatijas lenkams, 
linkimą prie monarchijos ir 
negerus pamatus Tautos Fon
do. Gi Marius apie davatkas, 
bažnyčias, kunigus, popiežių ir 
Romos netikusią tvarką. Tuom 
tarpu katalikai pastebėjo pra
gaištingas Lietuvai tokias libe
ralų prakalbas. Šiame svar
biame momente, tai liberalų ap
gynėjas K. A. Makarevičius, 
progreso prie baro prisitraukęs 
ir pradėjo akėti “Darb.” ir 
“Garso” korespondentus, iš
vadindamas šikšnosparniais, 
vyčiais — trukšmadariais ir tt.

Nors būtų galima smulkme
niškai faktais nurodyti laisva- 
manių asmeniškus atsinešimus I 
link Tautos Fondo, bet manau, 
kad iš to, kas virš pažymėta 
bus aišku, kokie prieteliai lais
vamaniai yra Tautos Fondo, o 
kartu ir Lietuvos. Nors “San
daros” koresp. tvirtina, kad 
tautininkai už kitus daugiaus 
myli Lietuvą ir jos reikalus 
stato aukščiau visko, bet tikre
nybėje pasirodo, kad laisvama
niai myli tėvynę ir jos reika
lus stato aukščiau visko tik 
riksmu ir tuščiomis kalbomis. 
0 kad taip yra, tai jie patys 
Ii ūdija. Štai kada Lietuvai
reikalingas didelis darbas ir 
gausios aukos, tai mūsij lais
vamaniai "sako, kad jų visai 
mažas skaičius. Supraskit, 
nereikalaukit iš jų aukų, nes 
jie ir taip esą katalikus pra- 
lenkę. Reiškia, kaip reikės 
aukas Lietuvai dėti, tai lais
vamanių susimažina, kaip ru
denį musės. 0 4caip kokiomis 
teisėmis naudotis, tai' tie patys 
laisvamaniai tuojaus pašoka ir 
pučias it ta varlė, kad su 
jaučiu susilyginti.

Lietuvos Sūnus.

HUDSON, MASS.
Darbai gerai eina.

Dabar labai daug girdėtis 
pie bedarbes, 
panašaus nėra, 
tuvės dirba po senovei, 
sa jau viršlaikiai nekuriose 
dirbtuvėse panaikinti, bet yra 
tokių, kur dirba kas vakaras. 
Da pas mus niekur nesigirdė
jo, kad kur atleistų iš darbo 
darbininką dėl nebuvomo dar
bo. Dar nekurios dirbtuvės 
ir naujus darbininkus priima.

Čia per Naujus Metus susi-

sveiks.’y Po užkandžių kal
bėjo kp.' dvasiškas vadovas 
kun. J. Kasaakitis. Jis ragino 
visus vyčius būti gerais tėvy
nainiais ir žengti prie savo tik
slo. Nors senovės vyčiai jau 
ilsisi kapuose, bet pasiliko jų 
dvasia, kuri ir kelia mus prie 
atgijimo prie Vytauto ir kitų 
didžiųjų Lietuvos kunigaik
ščių laikų viešpatavimo. Po 
jo kalbos kiekvienas iš karei
vių ištarė po keletą žodžių. 
Pasilinksminimas tęsės iki vė
lai nakčiai. Tegul Rocheste
rio jaunimas ir ant toliaus taip 
prakilniai gyvena vienybėje.

10-tų sukaktuvių apvaikščioji- 
mas.

Sausio 19 d. šv. Jurgio kar. 
dr-ja apvaikščiojo 10-tų drau
gijos gyvenimą sukaktuves. 
Dalyvavo visos katalikiškos • 
dr-jos bažnyčioje, o paskui va
kare ant pasilinksminimo. Va
karas buvo su puikiais pamar- 
ginimais ir kalbomis. Kalbėjo 
kun. J. Kasakaitis, kuris ką tik 
buvo parkeliavęs iš Tarybų su
važiavimo, tai-gi daug ką nau
jo turėjo pranešti mums. Bu
vo reikamos aukos išgavimui 
Lietuvai laisvės. Surinkta 
$200. J. Saunora davė klausy
mą ‘‘ Kas ant pasaulio yra ga
lingiausias.” Ant galo vienas 
žmogelis sako: “nugi laikraštis 
‘Darbininkas’ ’‘ ir tiesa, įspė
jo. J. Saunoras sako — kur 
tik laikr. ‘Darbininkas” užsi- 
viešpatavo, iš ten visus šlamš
tus išvijo, nepalikdamas nei 
pėdsakų jųjų. Už tokį "atsa
kymą J. Saunoris tam žmogui 
užrašė “Darbininką” ant visų 
metų veltui.

Gedimino Kalnas.

WATERBURY, CONN.
Sausio 30,1919 met. mirė vy

tis Jonas Stalonis, palikdamas 
motiną ir dvi sesi didžiame nu
liūdime.

Buvo tylus jaunikaitis, my
lėdavo su visais pasilinksmin
ti, ypač su paaugusiais vai
kais, taip-gi mylėdavo bolę 
mušti kas panedėlio ir ketver
go vakarais.

Lai jam būna lengva ši sve
tima žemelė.
Vyti.

DUQUESNE, PA.
Vas. 2 d. buvo bolševikiškos 

prakalbos. Klausant jų “pra
kalbų” negalima tikėti, kad tie 
“kalbėtojai” būtų sveiko pro
to. Šaukė, kad bolševikai nu- 
vertę carą, ragino žmones at
imti bažnyčią, o kunigą varyti 
į dirbtuvę. Durnius nežino, kad 
bažnyčia yra mūsų ir nereikia 
jos nei nuo ko atimti. Gal būt 
norėjo, kad bolševikai atimtų 
bažnyčią? Tai to nebus. Už
sipuolė ant neištekėjusių mer
ginų, bei nevedusių vaikinų. 
Bet tarp pačių bolševikų tokių 
daugiausia.

PRANEŠIMAS.
Pilnųjų Blaivininkų Conn. 

Apskričio 3-čias suvažiavimas 
įvyks vasario 23 d. 1919 m. 
New Haven, Conn. parapijos 
svetainėje apie 2 vai. po pietų. 
Tad gerb. kuopos malonės pri
siųsti atstovus į būsiantį suva
žiavimą. Taip-gi parūpinkite 
gerų sumanymų kaslink plati
nimo blaivybės, nes šis apskri
tis tik tam yra ir sutvertas,~£—-------*—-------------------- ctuii via ii sutvcruis,

tvėrė SLRKA. 223 kp. iš 5 no-, |-a^ SUrasti būdus kaip geriaus 
rių. Dabar jau turi 8 narius.------ •
Nepoilgam galima tikėtis, kad 
šioji kuopa išaugs didelė, nes 
visi lietuviai labai indomauja.

Reporteris.

ROCHESTER, N. Y.
Vakarienė.

Sausio 28 d. L Vyčių 93 kp 
merginos buvo surengę puikią 
šeimynišką vakarienę, priėmi
mui sugrįžusių "lietuvių karei
vių. Pirm pradėsiant vaka
rieniauti, p-lė Kot. Duleickių- 
tė paaiškino vakaro tikslą, pas
kui šv. Cicilijos ir vyčių cho-

praplatinti blaivybę. Kad nei 
viena kolonija lietuvių apgy
venta Connecticuto valstijoj 
nebūtų be blaivininkų kuopos. 
Kur tik randasi lietuvių para
pija, būtinai turi gvvuot ir 
blaivybės kudpa. Taip-pat y- 
ra kviečiama kuopos, kurios 
dar nėra prisidėję prie apskri
čio. Malonėkit prisidėti. Jei
gu nebūtų galima atstovauti y- 
patiškai, tat nors raštu pra- 
neškit apie kuopos atsmešimą 
kaslink apskričio.

M. J. Zailckienė, 
Apskr. Pirmininkė.'

4 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

t



L.D.S. Reikalai

Meldžiu, gerbiamoji poni

RUMATIN IR PARTOPAIN

Valdyba Taip-gi ir Tau verta išbandyti

Rumatin ir Partopain
kartu kainuoja $2.00

DIDELIS BALIUS!Valdyba,

Draugijos Tėmykit!

M. A NORKŪNAS,

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

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

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kuoops įuyks susi

rinkimas vasario 16 d. 1919 m. 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je tuojaus po sumos nedėlioj. 
Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti ir naujieji 
nariai* nepamirškite ateiti, nes 
bus išdalinami kalendoriai už- 
dyką ir šiaip daug ko naujo iš
girsite ir naujų narių atsives
kite prisirašyti.

U. A. Matuz, Kp. Rašt.

O tuomet ir skaudėjimai išnyks. Tokiuose atsitikimuose reikia pasirūpin
ti kraujo valymu, nes reumatizmas iš ten kįla, nes nečystumai arba kenksmin
gos rūgštys kraujuje įsiviešpatauja arba gįslose susikruša iki tokio laipsnio, 
kad kraujas negali gerai cirkuliuoti. Dėlto tai pajuktame dažnai didelį skaus
mą.

suomenė žino. Užtenka tik 
paminėti jųjų vardus. Po kon
certo bus šokiai. Tikimasi la
bai didelės publikos, nes jau 
dabar pusė tikietų išparduota. 

Šiuom kart, manau, užteks. 
Vėliaus parašysiu daugiaus.

... Beržas.

Atpinga mėsa, pienas ir ki
ti dalykai, bet ne taip staiga, 
kaip jie kilo augštyn. Apie ke
letas tūkstančių žmonių randa
si be darbo. Nekurtos dirbtu
vės apsistojo tik ant neapri- 
buoto laiko, o kitos visai užsi
darė.

Vas. 1 d. buvo sušaukti visi 
lietuviai kareiviai ir išnešė 
protestą prieš lenkų nešvarų 
politikavimą, kuriuo jie mano 
sudrumsti viso pasaulio nuo
monę ir tokiu būdu susižvejoti 
sau Lietuvą, jeigu ne visą, tai 
bent nors nekuriuos jos mies
tus. Protestas sudarytas vien 
lietuvių kareivių tarnaujančių 
Suv. Valst. kariumenėj ir kai
po tokis, be abejo, turės žymią 
reikšmę.

CHICAGO, ILL.
(Brighton Park)

Svarbus pranešimas.
LDS. 57 kp. laikys savo m£- 

tinį susirinkimą panedėlį 10 d. 
vasario Nek. Pras. Švč. M. P. 
parapijos svetainėj kamp. 44 
st. ir Fairfield avė. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Kviečiame vi
sus narius atsilankyti ant šio 
susirinkimo, nes turėsit užsi
mokėti už organą “Darbinin
ką” ir nepamirškit atsivesti 
naujų narių.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Cambridge, Mass. Mėnesinis 

susirinkimas LDS. 8 kuopos 
bus vas. 11 d. utaminke 7:00 
vai. vak. Teatro komisija 
privalo būtinai pagaminti ir 
susirinkime išduoti raportą. 
Visi nariai privalo susirinkti. 
Meldžiame neprigulinčių atei
ti ir prisirašyti. Nariai priva
lo pasirūpinti nauji] narių pri
kalbinti. Sujuskime visi ir 
auginkime LDS., kelkime tarpe 
lietuvių krikščionių demokra
tų judėjimą.

Taip-gi ir aš 
kentejąp nuo 
reumatizmo,

118 Green St., IVorcester, Mass, 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

yra išbandyti vaistai' prieš reumatizmą. Apie vertę tų dviejų vaistų Aptiekos 
Partosa puikiai liudija sekantis laiškas:
Gerbiamas Pone Aptiekoriau:—

Sename krajuje buvau mokytojom! vienam iš labiausia kalnuotų kraštų, 
kur turėjau išpildyti savo pareigas sename, veik griūvančiame šaltame name. 
Tuomet tai aš buvau nepaprastai prasišaldęs. Iš to paskui išsivystė baisus 
reumatizmas. Garsiame maudymosi mieste seno krajaus biskį pasigydžiau, pa
jutau taip, jog maniau, kad atsikračiau nuo' tos biaurios ligos. Tada ir su
maniau važiuoti į Ameriką. Čionai vienok, ta biauri jiga išnaujo mane apė
mė ir maniau, jog jau atėjo man galas. Bet štai vienas mano pažįstamų at
kreipė mano atydą į jūsų reumatiškus vaistus. Užsisakiau jų tuoj. Dėkų Die
vui jau po dviejų dienų vartojimo jų persitikrinau, jog Rumatin ištikro pra
šalina kenksmingas rūgštis, darančias skaudėjimus ir juosius iš kūno praša
lina. Skaudėjimai dingo, o kuomet mano sąnariai vėl skaudėti pradėjo, tai ge
rai ištryniau mostimi Partopain ir tuomet it stebuklingu būdu atsikračiau nuo 
skaudėjimų. Šiandie jaučiuosi visai gerai, ir tikiesi, jog daugiau jau ne
reikės guostis. Pasirašau su brolišku pasveikinimu

JAN SZYDROAVICZ
b. mokytojas, dabar rankpelnis fabrike 

’ / 125 Cottage Grove Avė., Chi'cago, III.

Gerbiamas Worcester’io
Jaunime!

Pranešame kad viršminėta 
kuopa rengia didelį balių (šo
kius) su gyvoms gėlėms ir skra
jojančia krasa. Muzika ko- 
puikiausia, užkandžiai koska- 
niausi. Atsilankę visu kuo bū
site užganėdinti.

Atsilankyti kviečiami visi, 
jauni ir seni.

ANSONIA, CONN.
Buvo 12 sausio koncertas L. 

D. S. 43 kuopos. Buvo pa
kviestas iš AVaterbury’o vyčių 
choras po vadovyste vargoni
ninko p. J. V. Kovo, kuris taip 
nenuilstančiai savo veikimu 
užganėdino visus lietuvių An- 
soniečius, kad dar po šiai die
nai yra minimas tas vakaras, 
Taip-gi turiu priminti, kad ji
sai paliko Ansoiujoj savo ge
rai išlavintą p. P. Dulkę už 
vargoninką, kuris taip pradė
jo veikti, kad trumpu laiku 
surengė vakarą, kuris bus ne
dėlioj vakare 9 tasario šv. An
tano parapijos salėj. Tai-gi 
prašom visus Ansoniečius, ne
praleisti šito vakaro. Išgirsi
te visokių dainų, monologų, de
klamacijų ir įvairių pamargi- 
nimų. Dar turiu priminti, kad 
bus da ir iš Waterbury’o gar- 

vi- sūs veikėjai, kurių veikimus

bet “RUMATIN” 
visiškai mane išgy
dė.

BRIGHTON, MASS.
Puikiai nusisekė.

Vasario 2 d. 1919 m. Tautos 
Fondo 137 skyrius buvo suren
gęs dideles prakalbas Lietuvių 
Svetainėje 26 Lincolų St. Pra
kalbų tikslas buvo išaiškinti 
reikalingumą ir naudą aukoti' į 
Tautos Fondą žodžiu sakant, 
kad tėvynės priešai negalėtų 
suklaidinti mūsų visuomenės ir 
atitraukti nuo aukavimo.

Pirmas kalbėjo vietinis p. B. 
Ajauskas. Ragino visus auko
ti Tautos Pondui ir įsigyti 
Tautos Fondo paliudijimą kad 
tuomi galėtų kiekvienas pasi
rodyti tikru Lietuvos gelbėto
ju. Antras kalbėjo kareivis 
p. J. Karosas, “Darbininko” 
redaktorius. Jisai išrodinėjo 
lenki] visas šunybes, kurias 
jie yra padarę praeityje, norė
dami lietuvius sulenkinti ir 
kaip dabar jie vėl nori lietu
vius pavergti. Kalbėtojas pa
sakė, kad jis pirmas sutinkąs 
važiuoti į Lietuvą ir galvą pa
dėti už Lietuvos laisvę ir nepri- 
gulmybę. Trečias kalbėjo T. 
Fondo pirmininkas gerb. kun. 
K. Urbanavičius, So. Bostono 
lietuvių parap. klebonas. Ji
sai savo aiškioj kalboj kalbėjo 
apie Lietuvos istoriją. Pasi- 
remdamasant praeities, drąsiai 
tvirtino, kad lietuviai pasi- 
tenkis tik visiška neprigulmy- 
be.

Taip-gi turiu dar priminti, 
kad grajino pertraukose lietu
vių benas iš Cambridge, Mass. 
po vadovyste Longino Buinio. 
Žodžiu sakant visi buvo užga
nėdinti prakalbomis kad ir bol- 
ševikučiai nei gugu.

Taip-gi buvo padaryta ko- 
lekta dėl lėšų padengimo. Dė
jo kun. K. Urbanavičius $3. Po 
$1.00: B. Ajauskas, K. Kaz- 
mauskas, V. Gedrinas, V, Va
leika, A. Šimkus, A. Baužins- 
kas, A. Kataržis, A. Simonavi- 
čius, K. Blinstubas. Smulkes
nių aukų surinkta $14.20. Išvi
so $26.20.

Lietuvos Pilietis.

V. J. Kudirka, Pirm.,
37 Franklin Str., 
Norwood, Mass.

A. J. Navickas, Rast.,
58 Heaton Avė., 
Norvvood, Mass.

P. S. Paraginame kuopas 
pradėti rengti agitacijines pra
kalbas sulyg patogumo. Dėl 
kalbėtoji] kreipkitės į “Darbi
ninką”

ROCHESTER, N. Y.
Vasario 10 d. panedėlio va

kare įvyks LDS. 71 kp. mėne
sinis susirinkimas. Malonė
kite visi nariąi^pribūti ir nau
jų narių atsivesti.

E. šulčiutė, rašt.

WORCESTER; MASS.

Čionykščiai lietuviai niekuo
met nėra be darbo, o dabar tai 
atlikinėja nepaprastus darbus. 
Vas. 2 d. prasidėjo BĮ. savaitė. 
Tą dieną kalbėjo p. A. F. Knei- 
žis “Darbininko” administra
torius. Žmonių prakalbose bu
vo daug.

Tautos Fondo skyrius visas 
savo jėgas sukoncentravo į 
ruošimąsi prie šv. Kazimiero 
dienos, kuri bus apvaikščiota 
kovo 2 d. Pramoga bus Plaza 
Teatre. Programą išpildys šv. 
Kazimiero choras ir orchestra.

Rep.
NIAGARA FALLS, N. Y.
Čia lietuvius yra užgulus len

kystės dvąsią Lietuvaitės 
draugauja su paliokiukais. Kai 
būna kokia lietuviška pramo
ga, tai jos ateina su tais palio
kiukais, pastovi prie durų, o 
jei ir i ne i na vidun, tai tik ty- 
čio^si iš lietuvių. O kai jos 
ant paliokų-balių nueina, tai 
rodos jos danguje atsiduria.'

Yra didelis tų lietuvių neiš
manymas nertis iš savo kailio, 
didelė sarmata lietuvaitėms 
puoštis svetimomis plunksno
mis. Ypač sarmata lietuvai
tėms dėtis su mūsų nepriete
liais lenkais. Be to juk palio
kai Amerikoje yra paniekoje. 
“Polak” ar “Polanderis” čia 
yra tiesiog keiksmo žodis. Lie
tuviai turi čia geresnį vardą. 
Ir vis mat atsiranda lietuvių 
neišmanėlių, kurie to nesupran 
ta.

Parapijos reikalai.
Kun.’J. Halaburda vartoja 

aštrias priemones, kad tik pra
ilginus savo dienas šv. Jurgio 
.parapijoj. Bet ant jo nelaimės, 
o ant parapijom] naudos, kaip 

-AK1 s jo jėgos veikia visai prie
šingai, negu klebonas manė.

Kaip jis čia sunegeravo žmo
nes ir kiek jis jiems pridarė 
nesmagumų, t.ai sunku ir be- 
aprašvti. Ir tai turėdamas tik
tai mažą saujalę savo šalinin
kių. Beveik visi; parapijonai 
jo griežtai nenori, išimant a-. 
pie porą desėtkų ypatų.

Pradžioj šių metų vyskupas 
atsiuntė kun. J. Halaburdai ir 
seniemsiems kancelmonams lai
šką kur buvo pasakyta, jog 
kun. J. Halaburda neturi jo
kios tiesos rinkti* kitų4<omite- 
lų, nes, anot vyskupo, jau jis 
nebuvo šios parapijos rektoriu- 
mi. Bet ar jis klausė? Kur 
tau. Gi paukšt ir išsirenka 
naujus komitetus.

Kaip jis nesistengia veikti 
priešingai dvasiškos valdžios 
ir šv. Jurgio parapijonų, vie
nok jau jo dienos Clevelande 
visai suskaitytos. Ir nekly- 

/ ■sju, kad pasakysiu, jog šian- 
■dien, o gal rytoj, jisai turės 
prasišalinti, nes tą liudija vi
sos dabartinės aplinkybės. Jie- 
ga nepadarysi meilės.

Beje, būčiau ir užmiršęs. 
■“Dirva” ginčinosi, kad kun. 
J. Halaburda apleis Clevelandą 
pirm Naujų Metų, o čia kaip 
sykis nabagė pati pirma pa
statė kojas. Tikros priežasties 
nieks nežino. Vieni jako, kad 
tai nuo “flu,” kiti vėl mano, 
jog ši netikusi žiema jai pa
graužė šaknis. Bet visi žino, 
jog jau ji pasimirė. Nekask 
kitam duobės, nes pats į ją į- 
krisi. “Dirva” kasė kun. J. 
Halaburdai, o kunigas kasė 
* ‘Dirvai.” 0 dabar abudu 
šlamšt į ją ir suvažiuos.

> Parševikai bando pasinaudoti.
Taip dalykams stovint clevę,- 

landiečiai yra labai kritiška- 
- me padėjime. Iš to žinoma 

naudojasi kas? O-gi kas nau
dojasi Rusijoj betvarkei užsto- 

j jus? Gi bolševikai. Čia taip
gi to labo netrūksta. Visokie 

[ mirtiečiai, varpiečiai, sanda^ 
riečia! ir kitokie parševikai 
griebiasi įvairiausių įrankių, 

L kad tik labiaus sudrumsti Cle- 
Į velando lietuvių veikimą.

Rengia visokius neva “kon- 
Keeztjis,” meškeriodami Vyčių 
■ ir Teatrališko Choro narius, o 

Į ypas mergaites. Bet vis-gi tas 
į jiems matyt labai silpnai seka- 
| si. Nes jau ar antri metai bė

ga, kaip jie bando sutverti 
! maišytą chorą ir dar vis jo ne
išturi.

Reumatizmas yra vienas iš prikliausių ligų. Kuomet jis užleidžiamas, tai 
jis mus taip nusilpniną jog vos galime pasijudinti, — o su juo eina taip-gi daug 
kitų ligų, kurios žmogui dažnai mirtimi gręsia.

Tam kentėjimui reikia užbėgti už akių, kaip tik jis apsireiškia pradinėj 
stadijoj, ir kaip tik duodasi jausti įvairiose kūno dalyse.

TĄ PRIEŽASTĮ REIKIA PRAŠALINTI.
. ' I

Lošimas nusisekė.
L. Vyčiai kad pradėjo veik

ti, tai ir veikia, jau niekas*įsi
siūbavusių vyčių negalės sulai
kyti, nes jau pasakėme vi
siems “look out” ir einame 
pirmyn.

Štai sausio 27 d. turėjome 
vieną iš gražiausių vakarų su į- 
vaifiausiu programų. Buvo pa
statyta scenoje lietuviškas 
“Vodvylius” (Vaudeviile), ku
rio dar Baltimorėj niekad ne
buvo.

Štai programo turinys:
1) “Lietuvos Hymnas,” 2) 

“Einu per dvarelį,” 3) “Tekė
jo saulelė.” Tą viską išpildė 
L. Vyčių parapijinis choras.

Vėliau buvo suloštas veika-. 
las “Be Moterių,” kuris per
stata 12 vyrų mokyklą moteris-, 
kų darbų, iš ko publika turėjo 
tiek juoko, jog lošėjai nega
lėjo nei kalbėti, kad net kiek
vienas jų žodis buvo palydžrv 
mas gausiu rankų plojimu.

Toliaus buvo vaidinta “Ne
spręsk neištyręs.” Taip-pat 
puikiai nusisekė. Vaidino šie: 
S. Lietuvninkas — Balučio ro
lėje, O. Akelaičiutė — Balutie- 
nės, O. Vaškevičiutė — Aldo
nos, A. Akelaitis — Vytauto, 
A. Benešiūnas — Daugėlos.

L. Vyčių parap. vyrų choras 
sudainavo keletą dainelių, 1) 
“Kukuliai,” 2) “Prirodino se
ni žmonės,” nuo ko publika ne
rimavo ir rankų plojimais iš
šaukė dainininkus po kelis sy
kius.

Gerb. p. M. Čižauskienė, ga
biausia Baltimorės kolonijoj 
artistė, vaidino veikalą “Be 
žodžio,” kurį ji pati parašė. 
Į tą veikalą ineina šeši lošėjai, 
bet iš jų nei vienas netarė nei 
pusės žodžio, bet vaidinimu 
vienu p. M. Čižauskienė taip 
užžavėjo publiką kad visi ko 
netrūko iš juoko.

Galutinis vaidinimas buvo 
“Pašėlęs dantys,” jį vaidino, 
J. Lazauskas, F. Tamošauskai- 
tė ir J. Kairis. Visi taip gra
žiai atliko, jog nebuvo galo 
rankų plojimams.

Užtai mes Baltimorės L. Vy
čiai turime tarti širdingiausią 
ačiū gerb. p. Jonui Čižauskui, 
už tokį jojo darbštumą Mes, 
Baltimorės vyčiai nuo p. J. Či- 
žausko atkeliavimo į Baltimore 
jau pakilome ’hnt pirmo laips
nio. Tik nepažiūrėk kur, tai 
stebuklai darosi. Eik į baž
nyčią, choras kaip užgieda, net 
bažnyčia dreba, eik į svetainę 
įvairios repeticijos, eik į namus 
ir ten rasi įvairius plenusda- 
rant, kad kaip Baltimorircius 
pakėlus ant aukštesnio, laips
nio.

Vienu žodžiu, gavome veikė
ją kokio nesitikėjome ir net 
verti nebuvome, bet dabar 
džiaugiamėsi.

Lai gyvuoja p. J. Čižauskas 
ir jojo žmona. Lai gyvuoja L. 
Vyčiai ir visi vyčių skyriai.

Konst. K. žvinklis..

Todėl gerb. kuopos malonė
kite atsiųsti kodaugiausiai ats- 

| tavų į suvažiavimą ir atsivežti 
naudingų inešimų organizaci
jos gerovei ir tos kuopos, ku
rios dar nėra prisidėję prie ap
skričio, tai malonėsit dabar 
prisidėti ir atsiųsti savo atsto
vus į suvažiavimą o kurios ne
galėsite pribūti ant šuvažiąvi- 
mo, tai galite pasiųsti įnešimus 
Apskričio valdybai. Labai bū
tų geistina, kad visos L. D. S. 
N^A. Apskričio kuopos atsiųs
tų savo atstovus į suvažiavimą, 
nes daug yra svarbių reikalų 
kaslink L. D. S. organizacijos; 
taip-gi kurios kuopos dar ne- 
prisiuntėte savo duoklių į Aps
kričio agitacijos iždą po 5 cen
tus ant metų nuo nario, tai ma
lonėsite prisiųsti iki apskričio 
suvažiavimo.

LDS. N. A. Apskričio Val
dyba :

__

Puodelis Rumatino ir Partopaino doza prie to

DYKAI!
Kalendorius 1919 m. ji

Tikras pagražinimas kiek- * • <4

. vienos 'lietuviškos stubos y- • *4
ra šisai kalendorius, kuris
duodamas su kiekvienu užsa-
kvmu. *

Kartu su užsakymu prašo-
me atsiųsti pinigus ir šį ku-
poną.

Užsakymus^ siųsti reikia
adresu
APTEKA PARTOSA, 160 — i

2-nd Avė., Dept. L. 3, New
York, N. Y. (R.—30) 1
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Report
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MINTOL VAPOCREAM

TEL. BACK BAY 4200
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Paieškau savo vyro Jono Radze
vičiaus 42 metų. Jis paeina iš Su
valkų gub., Bartininkų valse. Mu
du apsivedėva Alvite, Suvalkų g.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALINES DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, išsi

mokinimas notų 8 lekcijos be mo
kytojo visiems instrumentams ir 
dainavimui. Knyga $1.50 par
duodu už $1.00. Reikalauju agen
tų, duodu didelį nuošimtį.

G. A. BARONAS,
Box 774, McKees Rocks, Pa.

3. “GARSAS” 
tams $2.00; pusei metų $1.00. 
sas:

Paieškau brolių Kazio, Adomo ir 
Vinco Burdų, Vilniaus gub., Žas- 
lių parap. Pirmiaus Adomas gy
veno Somerville, Mass., o Kazys ir 
Vincas Scranton, Pa., o dabar ne
žinau kur. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

Aleksandra Burda, 
Bristo! Bross, Bristo!, Conn.

metų. 1914 m. jis išvažiavo į Su
vienytas Valstijas. Meldžiame at
siliepti arba kas kitas praneškite 
apie jį.

Marijona Radzevičienė,
(Po tėvais Žvingiliutė)

2 Lalonde St., Montreal, Canada.

JUS GALITE SULAKTO 
PLAUKU. SLINKIMĄ.

mufiin Mlaika planini

galvos, angina planknagi 
reikalinga sąstatą. ' 

■afaga p adam kad Jai 
tanku Ivėtau ir skali 
Jut galvoje boa tyra, 

kanos Ufayka ant vtadoe

Reikalaniant prialu!«a 
ta snviadyM

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

— Savaitraštis. Me-
Adre-

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson a
9-11 ryti NEIŠTARK. N. J.
2-4 fo pirru Telefonas Q<
8-8 vakare Market

Tai. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima siuikalktti ir littuviitkai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

5. “VYTIS” — Puikus jaunimo laik
raštis. Metams $2.00. Adresas:

“VYTIS,”
3261 So. Halsted St., Ckicago, IU.

**»•«•»»*
6. “EŽYS” — Prijuokina iki ašarų. 

Atrėplioja iš 
jokių pavojų 
Metams $1.00.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKATSTŲ 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 
popierinj doleri arba štampomis.

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

DR. F. MATULAITIS 
Oftao^dyno* ' Gydo visokia* liga*
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskirta Akintas.

419 Boylitou St. Boston, Mus.

“GARSAS,”
456 Grand St., Brooklyn,

**•••«•••
5. “MOTERŲ DIRVA” — Tai mote

rims skiriamas mėnesinis laikraštis, be 
kurio nei viena negali apsieiti. Me
tams tiktai $1.00. Adresas:

“MOTERŲ DIRVA,”
3261 So. Halsted St., Ckicago, IU.

DR-. W. T. REILLY
469 Bro*dway,So. Bestai,Man.

PRIE DORCHESTER 8TJ

Valandos NadUtamla
E nuo 9 vaL ryt* ano 10 vai ryta
| iki 8 v*L vakar*. Iki 4 vaL vakar*.

5 .......m n ■imiam—

Vietinės žinios U LIETUVIŲ MOTERŲO.
PRANEŠIMAS.

Vasario 13 dieną Šv. Petro 
parapijos svetainėje So. Bosto
no lietuvių katalikiškos drau
gijos rengia nepaprastai gražią 
vakarienę. Vakarienės tikslą 
patirsite atsilankę į pramogą. 
Vakarienės tikietai parsiduos 
tik iki nedėlios vakaro vasa
rio 9 d. Norintieji gražioje 
ir smagioje vakarienėje daly
vauti, tuojaus pasipurkite ti- 
kietus “Darbininko” Adminis
tracijoje ir pas komisijos na
rius.

KUN. K. URBANAVIČIAUS 
PAGERBIMUI VAKARIENĖ.

Vasario 6 dieną Quincy Hou- 
se viešbučio kambaryje buvo 
surengta privatiška kun. K. 
Urbanavyčiaus pagerbimui va
karienė, kurioje dalyvavo 19 
ypatą.

Vakarienėje tostmasteriu 
buvo Jonas E. Karosas. Lin
kėjimus naujam So. Bostono 
lietuvią klebonui ir veikėjui iš
reiškė: leitenantas Jonas J. 
Roman’as, p. K Šidlauskas, 
Kun. J. Švagždys, Norwoodo 
lietuvią klebonas, p. p. A. F. 
Kneižis, J. Adomavičius, p-lė 
M. Uškuriutė ir p. Grigoraitis 
iš Lawrence, Mass., pp. F Za- 
leckas, J. Mikalauskas ir kiti. 
Visiems gražiai atsakė kun. K. 
Urbanavyčius.

Muzikos ir dainą programą 
gyvai ir puikiai išpildė p. Gri
goraitis su p-le A. Narinkevi- 
čiutė ir p. Mikalauskas.

Svečią ūpas buvo gražus ir 
pakilus. Matyti buvo iš akią 
ir veidą, o taip-gi ir prakalbė- 
lią. kad visą simpatiją kun. 
K. Urbanavyčius pasigavo.

Anglišką laikraščią reporte
ris p. E. G. Lennon kun. K. Ur- 
banavyčią taip-gi nuoširdžiai 
pasveikino.

Užbaigiant vakarienės iškil
mes sudainuota Lietuvos ir A- 
merikos Himnus. Gauta taip
gi pasveikinimas nuo Brock- 
tono lietuvią telegrama, kuri 
skambą sekančiai:

11 Brockton and Montello 
Lithuanians take this occassion 
to express there thanks and 
love for your past labor and 
condescendence Please receive 
also hearty congratulation of 
their new pastor Rev. A. Dau
gis.”

Kunigas Fr. Virmauskis sa
vo pasveikinimus prisiuntė per 
p. Grigoraitį.

PASIIMK 5 DOLERIUS!
“Draugas” Aleksandras Se- 

beika iš Maldeno kiek laiko at
gal papasakojo “Keleiviui,” 
kad jį Vyčiai užkabino jam 
perkant “romo” pantę So. Bos
tone, o po to sekė paskui jį 
net iki Washington ir Dover 
gatvių kertės, kur viename sa- 
liūne smarkiai jį apdaužė. Už 
sumušimą, anot Sebeikos, vy
čiai buvo suareštuoti.

Jei “ draugas ’ ’ Aleksandras 
Sebeika dorodys faktiškai, kad 
jo užpuolikai yra Lietuvos Vy
čių organizacijos nariai, aš, že
miau pasirašęs, duosiu jam 
penkis dolerius dovanų. Jei Se
beika to nepadarys, tai už me
lus ir prasimanymus bus pri
kaltas prie gėdos stulpo.

Išvardinkite, “drauguti,” 
tuos “vyčius” vardais ir pa
vardėmis ir gausite $5.00.,

Stanislovas Zakausk&s, 
2 Roddy PI., 
Brighton, Mass.

CAMBRIDGE, MASS
Moterų Sąjungos 22 kuopos 

susirinkimas bus nedėlioj, va
sario 9 po antrųjų mišių baž
nytinėj svetainėj. Visos narės 
būtinai atsilankykite. Visos ka
talikės moterys ir merginos pri-

VEIKIM
Vasariu 4 d. buvo Moterą 

Sąjungos 13-tos kuopos susi
rinkimas Šv. Petro parapijos 
svetainėje. Šiame susirinkime 
paaiškėjo, kad nuo gruodžio 8 
cL, 1918 m. iki vasario 4 d. šią valėtą priklausyti prie šitos 
metą prisirašė prie kuopos 30 
naują narią.

Galutinai _ aptarta reikalai 
vakaro, kuris įvyks vasario 23 
diėną. Bus tame vakare ap
sčiai įvairumą, taip-gi šaltako- 
šės ir skanią gėrimą. Iš te
atrališką veikalą žadama pa
statyti net du: “Užkerėtas 
Jackus” ir “Aš nepaisau.” Di- 
jalogai, monologai ir dainos 
birės kaip iš gausybės rago. 
Naujosios Anglijos gabiausios 
solistės dalyvaus. Visą vaka
ro programą atliks vienos mer
ginos. Mot. Są-gos 13 kuopa 
tikisi ant šio nepaprasto vaka
ro svečią ne tik iš So. Bostono, 
bet ir iš visos apielinkės. Taip
gi prašo, kad tą dieną kitos 
draugijos jokią pramogą ne
rengtą. Visi apsilankykit ant 
sąjungiečią vakaro.

Vakaro tvarkai vesti išrink
ta keletas sąjungiečhj.

Toliau turiu pranešti, kad 
Moterą Sąjungos vakariniai 
kursai atsilieka šitokioje tvar
koje:

Panedėlio vakarais mokina
ma siuvimo, siuvinėjimo ir 
mezgimo. Siuvimo mokina po
ni M. Plenckienė; mezgimo ir 
siuvinėjimo p-ni Z. Motiejūnie
nė.

Seredos vakarais — šeimi
ninkavimo ir valgią gaminimo 
mokins poni O. Jokavičienė. 
Pageidaujama, kad visos są- 
jungietės lankytųsi į vakari
nius kursus, joms pamokos tei
kiamos veltui, pašai ietės turi 
mokėti po 10 centij už vakarą. 

Paskui šiame susirinkime 
buvo nutarta gavėnios laiku 
užpirkti šv. Mišias už mirusias 
sąjungietes. Laike mišią vi
soms sąjungietėms prieiti prie 
Dievo Stalo1.

Baigiant susirinkimą, atsi
lankė gerb. kun. K. Urbanavy- 
čius, naujas So. Bostono lie- 
tuviij klebonas. Sąjungietes 
sutiko kleboną gausiu delnu 
plojimu ir pakvietė būti kuo
pos dvasišku vadovu, su kuo 
kun. K. Urbanavyčius sutiko ir 
trumpoje prakalbėlėje išreiškė 
savo' linkėjimus ir patarimus. 
Sąjungietes atsistojimu savo 
džiaugsmą išreiškė. Jos pa
matė, kad geri), klebono asme- 
nvj surado sau didelį prietelią. 
Dar Montello būdamas kun. K. 
Urbanavyčius daug sykią buvo 
atvažiavęs M. S-gos 13 kp. kal
bėti.

Korespondės Pagelbininkė.

Aplankė. Ponai Juozas ir A- 
gota Strakauskai aplankė šio
mis dienomis savo sūnų Fran- 
cišką, kuris dabar mokinasi 
Šv. Jono Seminarijoje, Brigh
ton, Mass. Jaunas klierikas 
labai apsidžiaugė iš tėvų atsi
lankymo. Prie to jaučiasi ge
rai ir savo draugams, pažįsta
miems, kurių daug turi, So. 
Bostone siunčia gerą glėbį labų

Girdėjęs.

Atitaisymas. Darb. būva 
minėta, jog Kavoliaus mirusi 
žmona, (Cambridge, Mass.) 
buvo išgyvenus Amerike apie 
10 metų. Ištikro ji išgyveno 
12 metų.

PARDAVIMAI.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

Už vieną sykį........506. 
” tris sykius .......... $L00

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, - 

Sooth Bortoą, Mass.

SKAITYK!
Ar skaitai gerą laikraitįf! — O gal 

koksas Šlamštas, kurs Tave mulkina 
ir išnaudojęs kvatoja, lanko Tavo Sva
rius namelius f — Nebūk be gero rim
to laikraščio! žmogus kuris suvisai 
neskaito, arba laiko blogus raštus, 
šmeižimus, lyginasi aklam, arba .tam, 
kuris tyčia sau užsipila akis, kad ne
matyti teisybes.

• •• •**••• s

1. “DRAUGAS” — Sužinosi viską, 
ateina kasdien, metams atsieina $5.00; 
pusei metų $3.00. Adresas:

“DRAUGAS,”
1800 W. 46.tK SV, Ckicago, IU.

• «*•«*•«•
2. “DARBININKAS” — Geriausias 

darbininkų laikraštis. Eina tris kar
tus i savaitę. Metams $3.00, pusei me
tų $1.50. Adresas:

“DARBININKAS”
244 W. Broadtcay, So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Pilnąją Blaivininką 7 kuopa 

šauniai prisirengė prie apvaik- 
ščiojimo . Savo metiniame su
sirinkime nutarė užimti iškil
mingas mišias šv. ir kviesti ki
tas vietines katalikiškas dr- 
jas: 22 kuopą Moterą Sąjun
gos, Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės dr. ir šv. Stepono dr. 
kartu dalyvauti laike mišią 
vas. 2 d. Tą dieną vakare tu
rėjo puikias prakalbas su į- 
vairiais pamarginimais. Be to 
dar bus kitą vakarą vasario 9 
d. su puikiu ir įdomiu progra
mų. Bus suloštas teatras ir 
kitokią gražią pamarginimą. 
Pelnas to vakaro skiriamas 
parėmimui “Tautos Ryto.” Be 
to per tuos vakarus bus plati
nama spauda ir agituojami 
nauji nariai.

Narią mūsą kuopa turi apie 
50, pinigą kuopos ižde yra ke
letas desėtką dolerią. Taip 
kad neužilgo tikimės pavyti se
nesnes aplinkines kuopas ir lai
kui bėgant pralenkti. Valdy- 

1919 m. sekanti: Dvasiškas 
vadovas gerb. klebonas kun. 
Pr. Juškaitis, pirm. Izidorius 
Kairi's, vice-pirm. Marijona 
Sundukienė, rašt prot Ona 
Mankevičiutė, fin. rašt. Ona 
Paulaičiukė, iždininkė Teklė 
Zokaičiutė, tvarkdarė Ona Šim- 
bolaitė.

PARSIDUODA pigiai auto
mobilius. Informacijų delei 
kreipkitės į “Darb?* Adminis
traciją, 244B’way, S. Boston.

PARSIDUODA BEKERNĖ 
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖi 

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

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

NEPRALEISKITE PROGOS!
Parsiduoda dveji namai su 

krautuve, sodu, daržu ir višti- 
ninkais; mieste, tarpe dviejų li
nijų karų, arti gelžkelio stoties. 
Grosernės biznis išdirbta per 7 
metus. Kreipkitės prie:

J. P.,
24 Broadi St., Montello, Mass.

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

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS Jonas Adomavičins,

122 Bowen St; So. Boston, Mass.
VięE-PERM. — Vincas Zalieckas, 

KL Mercer St, So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas,

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

128 Heath St, Rorbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckaa

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

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

Mass. laiko mėnaslnlus susirinkimus
kas antrų nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2-rų vai. po pietų po No. 164 Ha- • -»<»nover St, Boston, Mass. Malonėkite atvykom Kanadon, jau 12
visi ateiti ir daugiaus naujų narių su 
savim atsivesti.

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

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

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,
228 D St., So. Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠAT^KA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

REIKALINGA moterų prie 
sortavimo medvilnių. Lengvas 
darbas, geras užmokestis. Atsi
šaukite į Railway Suply Mfg. 
Co., 267 Medford St., Charles- 
town, Mass.

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitšs pas:

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St., Keamey, N. J.

Anglijos nepaisydamas 
delei tolimos kelionės. 
Jo buveinė:
“EŽYS,”

281 Eglinton St., Glatog-to S.S. Scotland 
*********

7. “IŠEIVIŲ DRAUGAS” — Angli
jos lietuvių laikraštis. Metams $2.00. 
Adresas:

“IŠEIVIŲ DRAUGAS,”
281 Eglinton St., Glasgow S. S. Scotland 

*********
8. “TAUTOS RYTAS” — Pilnųjų 

Blaivininkų mėnesinis laikraštis. Me
tams $1.00. Adresas:

“TAUTOS RYTAS,”
244 W. Broadtcay, So. Boston, Mass.

• ••••••••
9. “ŽVAIGŽDE” — Savaitinis laik

raštis. Metams $2.00. Adresas:
“ŽVAIGŽDE,”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa. 
*»••♦*•**

10. “MOKSLEIVIS” — A. Liet R.
K. Moksleivių organas. Kainuoja $1.50 
metams. Adresas: __ _
244 W. Broadtcay, So. Boston, Mass.

*••••••«•
11. “ŠVIESA” — Mėnraštis. Metams 

60c Adresas:
“Šviesa;*

46 Congress Avė., Waierbury, Conn.
*••••*•••

— Nelauk kitos pėdės, užsirašyk da
bar kokius norint iš augščiaus minėtų 
laikraščių ir buk apšviestas, mokytas 
žmogus kaip ir kiti! Nepeik neban
dęs.

IŠ PRIEŽASTIES INFLUENZOS EPIDEMIJOS MES 
NEGALĖJOME UŽGANĖDINTI VISŲ REI

KALAVIMŲ DĖL

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

ŠIS DIDIS IŠPIRKIMAS MINTOL VAPOCREAM 
LIUDIJA JOG JIS YRA GERIAUSIS VAIS

TAS NUO ISPANIŠKOS INFLUENZOS, 
SLOGŲ, ŠALČIŲ IR PLAU-

* ČIŲ UŽDEGIMO.

Paieškau paeinančių iš Kauno 
gub., Raseinių apskr., Šviekšnos 
parap., kaimo P. brolio ir seserų 
Orbių, Petro, Onos, Barboros ir 
Petronės. Taipgi ir švogerio 
Greivio. Švogeris pirmiau gyve
no Worcester, Mass., o paskutiniu 
laiku New Haven’e, Con.., bet jau 
-kiek laiko kaip negaunu žinios. 
Meldžiu atsieilpti ant adreso:

P. Orbiųs,
281 Eglinton st., Glasgow-Scotland

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

SENAS RECEPTAS.
Mes nesame visi vienokiais. 

Nekurie iš mūsij esam palai
minti stipriu sudėjimu, gi ki
ti visai kitaip.

Jeigu žmogus jaučiasi gerai, 
tai visas jo turtas ir geriausia 
laikytis senojo recepto: Laiky
kite savo vidurius išvalytus!

Viduriai tai pastovumas svei
katos, ir kaip tik jie yra išva
lyti’, tuomet visi nesmagumai 
prapuola. Skaitykite šitą laiš
ką, kuris jums paaiškins.
“Shiner. Texas. Dec. 31,1918. 

Mano žmona sirgo per 4 me
tus. Ji mėgino visokius vais
tus, bet buvo be jokią rezulta
tą, pakol nepradėjo vartoti 
Triners American Elixir of 
BitterWine. kuris yra pirmu
tinis vaistas mūsą name. Frank 
Dornak.”

Imkite šitą vaistą dėl savo 
sveikatos, visose vaistinyčiose 
parsiduoda po $1.10.

Taip pat pirkite Triner’s Li- 
niment šiandieną — rytoj gali 
būti jums reikalingas!
. Geriausias vaistas nuo išsi

sukimo, neuralgijos, reumatiz
mo, lumbago, suputimą ir tt

Vaistinyčiose 35c. ir 65e., per 
pačtą 45c. ir 75c.

Joseph Triner Company, 
1333-43 So*^_AsHand Avė.,

Nors influenza mažinasi nekurtose 
vietose, daugelyje vietų skaitlius ser
gančiųjų auga. Yra labai svarbu kad 
aptiekoriai duotų mums užsakymus ant 
tiek kiek 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 epidemiją iš 
perblokštų vietų, mes prisiusime 3 tu
zinus 35c mierio pakelių bent kokiam 
aptlekoriui per Parcel Post arba eipre- 
są, kuris prisius mums Money Orderį 
arba čeki po $2.80 už tuziną atimant 
5 nuoš. .

ISPANIŠKA INFLUENZA 
Suvienytų Valstijų Visuomenes 

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
rimą Sveikatos Skyriaus ir vartoti 
Mintol tris ar keturis sykius i dieną, 
kiekvieną kartą ištepant abidvi nosies 
skyles.

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

VIENAS Iš PIRMIAUSIŲ BUDŲ 
GYDYMOSI, kada pradėsi jausti-šal
ti. paimk vaistų dėl išvalymo vidurių. 
Valgyk daug maitinančių valgių. Gu
lėk tykiai lovoje, jei yra galima ir 
nesirūpink. Gamta yra vienatinis vais
tas dėl Influenzos ir ji išgydys tave 
jei tik tu taupysi savo spėkas. Gerk 
po bisM Asspoo CkiU Tonic kiekvieną 
valandą per šešias valandas, po to tris 
ar keturius kartus | dieną pakol ne
pagyri nuo šalSo, slogų ar Influenzos. 
Pašauk daktarą jei matysi reikalinga.
Tavo didšiausis pavojus bus nusilpnš- Uekorių.

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 
silpnas pakol pastiprės.

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

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

Specialis Patčmijimas — MINTOL 
VAPOCREAM, kuris yra taip plačiai 
vartojamas ir rekomenduotas gydytojų 
ir aptiekorių po visą Ameriką, 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 buvcfl 
išparduota yra tame, kad ji turi ne
paprastą spėką dėl gydymo. Ji turi 
savyje visus yaistus, kurie buvo var
tojami su gera pasekme prieš influen- 
zą Anglijoje ir Ispanijoje kur toji epi
demija pirmiausiai prasidėjo. Ji yra 
geriausia apsauga vaikų ir suaugusių 
gerklių nuo bakterijų. Laikyk puode
li Mintol savo namuose. Jis yra taip- 
pat tau reikalinga kaip apdrauda ant 
tavo namų. Mažas puodelis nėra bran
gus ir jj galima gauti pas kiekvieną sp-

JEIGU NEMOKI RAŠYTI

arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuoja- 
mą mašinėlę (Typwriter).

Karė pasibaigė ir 
atsidarys keliai i 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug Įvairių 
laiškų ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengviaus perskaity
ti drukuotą.

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

dėsime dar knygą su nurodymais kaip 
dirbti vertės $1.00.

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

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

TH AMERI 
CAN CLUE C0.
i Viena iš didžiausių ir dručiau- 
' šių insuranee kompanijų Suv. 1 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- j 
stijos departmentu. Moka po- i 
smedtinę, ligos ir nelaimės beni- ' 
fitą $10 į metus, laike ligos gauni j 
$25 1 savaitę. Delei platesnių ln- < 
formacijų kreipkitės:

J. B. JUBKEVIČIUS, ;
454 Broftdway,

So. Boston, Mass.
MMMOMMMMO

Bei! Phone DicHnsen 3995 M.

Dr. Ignotas Stankų*
1210S.BmJSL,PHriebfa,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas) 

NasgriteiUSpiMa 
Vakarais, tiki 9 P. M.
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