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P-lč E. Bradūniutė — atsižymėjusi šokėja.
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DĖL SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ TAKSŲ NUO INEIGŲ.

TRIUKŠMINGOS BRĖŠ
KO VSKOS PRAKALBOS.
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Kovo 1 susirinks Italijos 
parlamentas. •
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TROCKĮ DAROSI LABAI 
KARINGU.

RUSIJOJ GILTINĖS RUGIA
PJŪTĖ.

Franci jos valdžia uždėjo ant 
kapitalistų taksas. Iš to įplau
kų būsią arti 6 bilijonų, 
cijos kapitalistų turtai 
arti $75.000.000.000.

Trockis persergėjo Finlandi- 
ją, pranešdamas, kad jei finai 
didįs savo armijas Rusijos pa- 
rubežiais, tai ir bolševikai tą 
darysią.

P-nia M. Bradūnienė — žymi dainininkė,

NEVALIA MAUDYTIS.
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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes-

Washington.

DARBININKO” KAINA:
Tris kartus savaitė .. . .13.00 

vaitėje . . ..1.60 
ėję.... . .4.00 

-tams...........4,st

Iš Varsa vos pranešama, būk 
bolševikų karės ministeris 
Trocki pasakė: “Mes turime 
kariauti prieš išdavikiškus len
kus iki pąskutinio kareivio.” 
Paliepė kariuomenei eiti pir
myn iš Minsko ir Smolensko 
linkui Baranovičių.

Trocki virto labai karingu ir 
apsupo save tam tikrais komi- 
sijonieriais, su kuriais jis el
giasi kaipo su maršalais. Da
ro dažnai kariuomenės apžval
gas, kartais raitas joja, turi 
užsidėjęs augštą. avies kailio 
kepurę. Į kareivius jis svei
kindamas šaukia: “Zdrastvui- 
te soldatuški moji!” Tie at
sako: “Zdrastvui, tovąrišč!”

Trocki turėjo didelį susikir
timą su Leninu dėl dalyvavi
mo Prinkipo salos konferenci
joj. Susirinkime Sverdlov ir 
kiti Centralio Pildančiojo Ko
miteto nariai stengėsi juodu su
taikinti. Tame pat susirinki
me buvo kalbėta, kad reikia 
laikytiš'šio'kios'tvarkos," prane
šimai apie užmušinėjintus ir 
plėšinius pasiekia' “kapitalis
tišką spaudą.”

Trocki atsidavęs tvėrimui 
armijos. Dabar jau turįs a- 
pie 600:000 kareivių. Amuni
cijos dėl jos turįs šešiems mė
nesiams.

Trocki bando privįlioti mer
ginas į savo armiją. Tos ne
labą! stoja, netinka, kad Bol
ševikų valdžia panaikino ap- 
sivedimus, o įvedė viešą pa
leistuvavimą. Kova prieš ti
kybą varoma. - '
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Utaminko vakare Bostone 
puikioje Tremont Temple salė
je kalbėjo babuška Breškovs- 
ka. Prieš ją kalbėjo keletas 
kitų kalbėtojų, kurie žinoma 
palietė Rusiją ir nepritarian
čiai pasakė apie bolševikus. 
Neprielankiai užsimenant apie 
bolševikus salėj tuoj alasas ki
lo.

Prakalbų vedėjas pasakė, jog 
tikįs į žodžio laisvę ir paskui 
jei kas norės, tai galės atsi
liepti.

Pirmiausia kalbėjo unitari
nės Bažnyčios kunigas.. Kada 
jis pasakė: “Tas pat tikėjimas, 
kuris privertė Breškovską sto
ti prieš caro tyroniją, dabar 
ją verčia stoti prieš govėdos ty
roniją.” Čia kilo alasas. Kal- 
.bėtojas dar pasakė: “Mes svei
kiname ją, kuri stovi už re
voliuciją, kuri baigiasi teisin
ga valdžia.” Kalbėtojas tuo- 
mi baigė.

Kai Breškovską pakalbėjo, 
tai jauna rusė Janiševska pasa
kė norinti pakamantinėti Breš
kovską ir pasiteirauti apie jos 
misiją. Ji buvo pakviesta ant 
estrados.

Rusiškai šitaip sakė: 
“Kokia teise Tamsta sutikai 

vaišėse Somerset ir

Copley-Plaza koteliuose? Ko-< 
kia teise Tamsta eini į kapita
listišką publiką su geltonomis 
rr baltomis rožėmis, kuomet 
Tamsta turėtum nešioti raudo
ną, revoliucijos ženklą? Mano 
širdis sprogsta iš liūdesio. Tam
sta nesi Babuška, kokią mes 
tikėjomės matyti, tą kuri di
desnę savo gyvenimo dalį ištrė
mime prąleido. Mesjiroleta- 
rai apskelbiame Tamstą kont- 
revoliucijoniere. Ar Tamsta 
žinai, kas dedasi šioje šalyje? 
Ar Tamsta žinai apie Lavren- 
ec’o streikierius, kurių vaikai 
badu miršta kasdien? Ką Tam 
sta darysi su surenkamais čia 
pinigais Rusijoj? ‘Ar tai bus 
dėl vaikų paprastų žmonių ? 
Tamsta neatvykai .pasimatyti 
su senais draugais, kurių krau
jas buvo revoliucijoj.”

✓
Breškovską rūščiai atsakė:

“Ką gero jūs padarėt dėl Ru
sijos? Ar jūs teri ėjote dirbti 
dėl visuomenės labo? Ar jūs 
praleidote savo gyvenimą iš-r 
trėmime, kaip aš? Man sar
mata klausyti tokių, kurie atei
na kalbėti su tokia kartybe. Ar- 
jūs bent kiek numanote, kas 
dabar dedas Rusijoj.

"Proletariato, kovojančio už 
savo idealą, neliko. Rusų, 
japonų, vokiečių kareiviai su 
durtuvų pagelba bando viską 
atimti. Aš Amerikon atvykau 
parinkti aukų našlaičiams, bū
siantiems piliečiams. Aš noriu 
kad tie 4.000.000 našlaičių tap
tų gerais piliečiais, kad jie ga
lėtų ginti ir globoti Rusiją atei
tyje.”

Harold AVilliams iš Londono 
praneša apie tai, kad Rusijoj 
mokslo vyrai miršta badu. Pa
staromis dienomis Petrograde 
mirė badu garsus prof. Lopo- 
dinevski, narys Rusijos akade
mijos. Mirė ir prof. Smirnov, 
taip-gi narys Akademijos, žino
vas dailės ir buvęs Ermitažo 
direktorius. Prieš mirtį jis bu
vo ištikęs nuo bado. Trečias 
Akademijos narys Liaunov iš 
nusiminimo nusišovė. Didysis 
kunigaikštis Mikalojus Michai- 
lovičius buvo garsus istorikas, 
buvęs akademijos prezidentas, 
neužsiėmęs politika, bet turėjo 
nelaimę būti kunigaikščiu, to
dėl bolševikų buvo sušaudytas.

-Bet prieš profesorius ir aka
demikus bolševikai ypatingos 
kovos nevedė. Švietimo komi
saras Lunačarski maitinimo 
reikale profesorius priskyrė 
prie pirmos kategorijos. Šiaip
gi apšviestūnija buvo priskir
ta prie trečios kategorijos, tai 
yra laipsniško mirimo badu. 
Bet ir trečiosios kategorijos, 
žmonės gali gauti maisto tik 
tie, kurie turi pinigų ir ener
gijos ieškoti maisto. Mokslo 
vyrai matyt neišsimiklino lan
dyti po visokius užkabuorius ir 
todėl miršta badu.

'Petrogrado aplinkiniuose so
džiuose yra maisto, bet atga
benant pasitinka ginkluoti rau- 
donsargiai ir atima. Gudrumo 
reikia, kad įgabenti maisto 
Petrogradan. Ūkininkai apie 
Vologdą užkasinėja maisto pro
duktus ir neparduoda nustaty
ta kaina. fežfaijaaC
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Francūzai pabėgusieji iš Ma- 
I skvos ir atvykusieji Paryžiun 
Įsako, jog Sovietų valdžia nu- 
Į statė po kiek kartų žmonėms 
Į valia maudytis viešose pirtyse 
ir namuose. Žmones paskirs
tyti į tris kategorijas. Pirmos 
kategorijos žmonėms maudytis 
valia du kartu mėnesyje, ant
ros kartą nienesyje, o trečios 
tai visai uždrausta maudytis.

Maskvoje maisto baisiai sun
ku gauti. “Bado šiltinės,” 
kaip bolševikai praminė miri
mą badu, miršta po 2.000 ir 
3.000 dienoj.

Leninui maisto netrūksta. 
Jisai valgo iki netelpa. Jo mė
nesinė bila vien už vaisius ir 
daržoves išneša 60.000 rublių.

LENKIJOS KARALIUS 
NORĖJO NUŠAUTI 

WILSONĄ.
Kai |>rez. Wilson atvyko Bos

tonan ir apsistojo Copley Plaza 
hotelyje, tai į tą hotelį ėmė 
briautis tūlas asmuo. Jį pa
gavo policija ir rado pas jį re
volverį. Prisipažino, kad no
rėjęs nušauti prez. AVilsoną. 
Sakė, jog AVorcesteryje viena 
organizacija jam liepus tą pa
daryti. Jei nepadarys, tai^jis 
būsiąs nužudytas. To asmens 
vardas pavardė yra Andrew J. 
Rogosky. Jis lenkas. Gyvena 
AVorcesteryje.

Prieš porą mėnesių tas žmo
gus buvo atėjęs pas lenkų kun. 
Bojanowski, pasakė esąs Len
kijos karalius ir reikalavo, kad 
kunigas ir AVorcesterio lenkai 
jį tokiu pripažintų. Kunigas 
prižadėjo sušaukti lenkų mitin
gą tame reikale.

Ne Nuosavybės Taksai, Bet 
Apima Visas Ineigas.

Ineigų taksai, kuriuos da
bar Suv. Valstijos renka, yra 
tai ne taksai nuo ūkių, dirbtu
vių-ar žmonių, namų. Jie nė
ra nei taksai už sutaupytus pi
nigus, kuriuos taupūs žmonėinigus, kuriuos taupūs žmonės^ 
turi pasidėjęs bankose, Libe/_ 
ty Bondsuose ar 
turi sutaupę.

Jie yra tik taksai arįt inei
gų per 1918 m. Jie uždedami 
ne ant ūkės, bet ant to, ką 
ūkininkas uždirbo, nc» ant dirb
tuvės, bet ant to, ką savi
ninkas ar amatninįas uždirbo; 
ne ant žmonių m^mų, bet ant 
raudos, kurią savininkas pa
ėmė; ne ant pinigų ,padėtų 
Lankoje ar kur kitur, bet ant

Pranešant savo ineigas rei
kia sekančiai skaitliuoti:

Pirmiausiai, suskaitliuok 
teisingai kiek gauta^algos ar Į 
mokesnių už darbą: uždarbį iš 
profesijos, amato, biznio, pirk- 
lybos, perkant ar parduodant 
nuosavybę; randą, palūka
nas, dividendus, ir visas ki
tas ineigas, gautas per 1918 
m.

Gali praleisti ir neskaitliuo- 
ti gautąsias*" dovanas, atlvgR 

Į nimą už sužeidimą, kokį noTs 
mokesnį už aktyvį darbą Suv. 
Valstijų Armijoje ar Laivyne, 
atlyginimą, gautą iš inšuran- 
są (lįfe insurance policies)) 
jei gauta ne daugiau, kaip iš
viso inmokėta, palūkanas gau
tas už valstijos, miesto, ar 
Suv. Valstijos valdžios borrd- 
sus, (čia neineina turėjimas di
delio skajčiaus Liberty Bonds), 
ir ūkės paskolų bondsus.

Taip visas ineigas krūvon 
sudėjęs, gali atimti visas rei
kalingas išlaidas, vedant biz
nį ai amatą; palūkanas išmo
kėtas už morgičius ar kitas 
skolas, visus išmokėtus tak
sus išskyrus Suv. Valstijų inei
gų ir pelno perviršiaus taksus, 
ir taksus už vietinius pataisy
mus, nuleidžiant sutras, dir
bant šalygatvius ir p. visus 
nuostolius, už kuriuos negauta 
atlyginimo; skolas, kurios pa
sirodė tais metais, jog bus ne- 
išrenkamos; nustojimus ver
tės (depreciation) ant trobesių 
ir mašinų, kurios vartojamos 
ineigų gavimui, aukas labda
ry} ės, mokslo, tikybos ir ap- 
švietos įstaigoms, nepervirši
jant 15 nuoš. visų ineigų, b^ jo
kio išėmimo.

Į leidžiamuosius išėmimus 
neineina asmeniškos, pragyve
nimo it šeimyniškos išlaidos, 
taip, kaip iįr išmokėjimai už 
pataisymą afr pagerinimą val
domosios nuosavybės.

Tai vis^ apakai tliavus ir atė
mus leistinuosius išėmimus, 
gaunamos tikros ineigoą (net 
inccftne), pagal kurias ir reikią 
in£&ėti taksus, prisiekiant ir 
Sugrąžinant išpildytas pope- 
ras.

Jei esi nevedęs ar nevedus 
ir tikrų ineigų turėjai nema
žiau kai tūkstantį doliarių 
($1,000); arba, jei vedęs ar ve
dus ir tikrų ineigų (sykiu su- 
imant vyro, moters ir nepil
namečių vaikų ineigas) turė
jai du tūkstančiu ($2,000) ar 
daugiau, pranešimą turi būti
nai išpildyti.
, Pranešimą pripildyti veltui 
padės Ineigų Taksų Pasiunti
niai, kurie lankos kiekviena- 

patarėjai turės savo ofisus,- ka
me per dieną ar vakare bus*ga- 
lima prie jų prieiti.

Visi pranešimai turi būti in- 
teikti nevėliau kai subatoje, 
kovo 15 d.^x ’

Toji diena yra paskutinė 
diena taksus išmokėti. Tai-gi 
su pranešimu reikia pridėti če
kį arba money orderį Internal 
Revenue kolektoriaus vardu 
parašytą. \ •
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Rengia Birutes Bažnytinis Choras, iš Harrison 
ir Kearny, N. J.

Subatoj, Kovo 1-mą d.‘ 1919.
L. Hantmano Svetainėje, 756 Harrison Avė. Harrisone. 
Svetaines durįs atsidaris 6:30 vai.

DALYVAUS ŠIE CHORAI:
Karalienės Aniolų parapijos Choras, po vado

vyste K. Kibarto ir Solistai iš Brooklyn’o.
Šv. Cecilijos, po vad. A Radzevičiaus, ir L. Vy

čių, po vad. J. Banio, iš Newarko.
Taip-gi dalyvaus garsi dainininkė M. Bradūnie

nė, ir žymi šokėja p-lė E. Braduniutė. i

Prie to ir vietinis Birutės Choras, po vad. V. Se
reikos išpildys žymią dal‘ programo.

Gerb. ir Gerb. vietiniai ir iš apielinkių, kaip matyti iŠ viršminėtų surašų, tai šis kon
certas bus vienas iš žymiausių, nes jame dalyvaus žymiausioŠ spėkos, ir bus išpildyta dailės 
dalis. ^Kurie atsilankys nesigraudys o neatsilankiusieji grau dinsis.

Pasibaigus koncertui bus š okiai.
SĖDYNIŲ KAINOS 35c. ir 50c., mažiems 15c.

VISAS TO VAKARO PELNAS SKIRIAMAS ĮTAISYMUI NAUJŲ VARGONŲ
- ( ' Užkviečia BIRUTIS CHORAS.

Anglijos daktarai Londone 
turėjo suvažiavimą ir nutarė 
įsteigti uniją. Tikimasi, kad 
prisidės prie jos arti 20.000 
daktarų. Buvo pasiūlyta pri
sidėti prie T)arbo Parfijos^ Lef 

atmesta.
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BRAVARAI VIRSTA 
Į CUKRAUNES.

Illinois valstijoj tūli bravar- 
ninkai savo dirbtuves pasiryžo 
paversti į cukraunes. Esąs iš
rastas naujas būdas dirbti cuk
rų iš komų.

PANAIKINO SENĄ 
ARMIJĄ.

Vokietijos Steigiamasis Sei
linąs, nutarė panaikinti senąją. ? 
armiją, o vieton to įsteigti res- f 
publikoninę gvardiją.
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Nabagas Vincelis.
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J.R.K. •
A. B.

veikėją pa- įiua, J. Papievis ir A Polis. U. D.
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atmenąs. Tai apie jokį vokia- * tuščią maišą sujungti su kata-

Tuoih tarpu 
trenkė ir net 
pėdų į šalį, 

sulaužvta-ko-

WO
Vyčių 

bą po se
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“L. A.
(Tš “Tėvynės Sargo”)

likų pilnu maišu. Tokiu bū
du tautininkams būtų “gut ge- 
šeft.”

BALTIMORE, MD.
Vas. 1 d. Moterų Sąjungos 8 

kuopa buvo surengus Tautos 
Fondo naudai pramogą. Pelno■ Pataisoj aF-lvita, A. ZavHtata, F. Barto- _

P° J “"S"?- padaryta apie 25 doi.

MASS.
.pradėjo dar-

Paliko moterį ir duktė-

Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų t v. Juozapo Darbininkų 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

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

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

LIETUVIŲ ATSTOVYBE 
PARYŽIUJE.

Profesoriui Valdemarui nu
važiavus į Paryžių lietuviškos 
atstovybės reikalai ten turės 
susitvarkyti ir kiek paįrę pir
miaus mūsų diplomatų santy
kiai beabejonės susitaisvs.Rim- 
tas ir ramus p. Valdemaro bū
das, jo taktas suves prie ben
dro darbo Lietuvos labui visus 
lietuvių atstovus ir jų veikimą 
pakreips i tinkamas vėžes. Val
demarui vadovaujant, kaikurių 
lietuvių atstovų užsikirtimai, 
asmeniškumai, jei visai ir ne
pranyks, bet progos neturės 
Lietuvos reikalus kitataučių 
akyse kompromituoti. '

Ikišiol Paryžiuje buvo vei
kiama neorganizuotai. Vieni 
tiesė vienokius, kiti kitokius 
pienus, gal visi turėdami o- 
menyje tėvynės naudą, bet re
zultate pasidarydavo nesusi
pratimų ir kartais kildavo vie
šumon tokių ginčų, kurie bu
vo mūsų tautos nenaudai. Ne- 
susiklausymas tarp delegatų ir 
kitų tenai apsigyvenusių lietu
vių buvo kliūtimi tinkamai 
vesti Lietuvos reikalus.

Dabar Lietuvos reikalai ge
rėja. Valdemaras bendrai su 
visais kitais atstovais galės Pa
ryžiuje didžiai naudingą darbą 
Lietuvai nuveikti. Atsižvel
giant į tai, kąd Paryžiuje ran
dasi mūsų stambieji ir gabieji 
tautos vyrai, kuriems nestoka 
politiško sumanumo ir diplo
matiškų gabumų, ramiau ga
lėsime į savo atstovybės reika
lus žiūrėti ir tikėsimės jai pa
ramos iš visi] lietuvių.

Politiška lietuvių akcija pri
valo būti viena. Tauta vienu 
balsu turi reikalauti sau teisių. 
Vienų kitiems už akių landžio
jimai politikoje, kenkimai, var
žytinės neprivalo būti paken
čiami.

Tvirtai tikime, kad pajėgos 
Mastausko, Gabrio, Alšausko, 
Vilimo ir kitų su profesoriumi 
Valdemaru priešakyj bus tin
kamai sunaudotos ir susidarys 
lietuvių diplomatija naujaga- 
dvninėje formoje.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
MINISTERIŲ PIRMI

NINKAS.
A. Valdemaras yra gimęs 

1883 metais balandžio 4, 16 d. 
Dysnos sodžiuje, Tverečiaus 
parapijos, Švenčionių aps
krities, Vilniaus gubernijos. 
Lenkai yra jį apšaukę, pus vo
kiečiu; tur būt, dėl jo pavar
dės. Tas netiesa. Prof. Au
gustino prosenelis į Vilniaus 
guberniją yra atkilęs iš Lenki
jos, kur buvo prirašytas kai
po Varšuvos bajoras. Mokė
jo gražiai vokiškai*. bet gra
žiai ir prancūziškai, ir Napo
leonui užeinant, buvo jo ka
riuomenės vadoklis. Iš to spė
jama jį greičiau buvus prancū
zą, ne vokietį.

Jau tas. prosenelis buvęs su
lietuvėjęs, lietuvaitę vedęs, 
kaip ir paskui senelis ir tėvas. 
Valdė žemę. Užėjus liustraci- 
jai, drauge su kitais smulkiais, 
ir Valdemaras — tėvas prisira
šęs į valstiečius dėl gavimo že
mės nuosavybės. Taip kad, prof. 
Augustinas jau yra gimęs val
stiečių ir kitų šeimynos tradici
jų, kaip tik lietuviškų, nebe

tiškumą nebegali būti nei kal
bos: mūsų Ministerių Pirmi
ninkas yra grynas per tris kar
tas lietuvis. „ v

Liaudies mokyklą išėjo, Tve
rečiuje, miesto mokyklą Šven
čionyse, gimnaziją (Penktąją) 
PetApilyje, ten pat ir istori- 
jos-filiologijos skyrių universi
tete 1911 metais, kaipo moki
nys garsių Airopos vardo Aka
demikų Petr. Un. profesorių 
Rostovcevo ir Zielinskio.

1913 m. buvo paskirtas pri- 
vat-docentu į Bestiuževo kur
sus. Pagaliau 1916 m., kylant 
Petrapilio universiteto skyriui 
i Permę, ir Augustinas Valde
maras gavo “ekstraordinatū- 
rą,” destis, paskirtas klasiki
nės filologijos katedros ekstra
ordinariniu profesorium.

Yra parašęs visą eilę mokslo 
straipsnių rusų, lotynų ir vo
kiečio] kalbomis; yra nuolati
nis bendradarbis Brockhauso ir 
Effrono Encikolpedijos Žody
no, kur galima rasti jo straip
snio] iš filologijos, istorijos, ju
risprudencijos ir publicistikos.

Lietuvio] gyvenime veikliai 
dalyvavo nuo pat gimnazijos 
laikų. Lietuvių laikraščius puo
šia nemaža gražių, rimtų, svar
bių publicistinio] straipsnių. Y- 
ra skaitęs per Visuotinius Mok
slo Draugijos susirinkimus.

Plačiai į lietuvio] politikos 
dirvą išplaukė 1917 m. per Ru
sijos Lietuvio] seimą Petrapily
je geguž. mėn. ir per Tautoj 
Kongresą Kieve rugpiučio mėn. 
Per abudu kartu griežė, taip 
sakant, pirmąjį smuiką, suma
ningai gindamas ir apginda
mas Lietuvos nepriklausomy
bės idėją. Per abudu kartu 
lietuviai ir svetimtaučiai išvy
do jame rimtą politikos pajė
gu
• Per taikos tarybas Lietuvių 
Brastoje, kaipo Ukrainos de
legacijos attaclie suvaidino 
taip-pat žymią rolę Ukrainos 
reikale.

Yra Airopą pažines. Karas 
prof. A. Valdemarą aptiko Ry
me. Gerai moka daugelio kal
bų: lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai, vokiškai, angliškai, šve
diškai, itališkai, prancūziškai, 
lotyniškai, graikiškai.

Tai ir vilčių nemaža, kad ir 
šioje aukštoje vietoje padarys, 
aiškią žymę. Duok, Dieve', lai
mingai!

Amerikos augštesnioji kata
likų dvasiškija dalyvavo airių 
suvažiavime Philadelphijoj, J. 
E. Kardinolas Gibbons Airijos 
neprigulmybės rezoliuciją per
skaitė. Tai dabar tautininkai 
turi juos apšaukti klerikalais, 
nes į politiką kišasi, net sei
me maldą kalbėjo. Tai. aiš
kiausia parodo, kad Amerikos 
dvasiškija kišasi politikon ir 
kiša tikybą politikon. Ei tau
tininkai pakelkite balsą.

DĖL LIETUVIŠKŲ MOKY
TOJŲ.

Prieš porą meti] Amerikos 
lietuviai buvo subruzdę ieškoti 
lietuviškų mokytojų, kurie ap
siimti] važiuoti į tėvynę ir ten 
mokytojauti. Įvairiems ki
tiems reikalams spaudžiant, ne
tik kad tas pasikėsinimas ne- 
invyko, bet lyg ir visai išėjo 
taip sakant “iš mados.”

Sumanymas tas turi daugiau 
svarbos dabar, neg kuomet nors 
pirmiau. Pasibaigus taikos ta
ryboms ar net ir pirmiau Lie
tuva turi pradėti ramų gyveni
mą — tokį, koks civilizuotai 
tautai priguli. Jei bus nepri- 
gulmybė suteikta, reikės dirb
ti kaipo savystoviai tautai; jei 
pilnos neprigulmybės ir negau
sime (kas žino, - kas gali atsi
tikti) mes nors kultūrinę nepri- 
gulmvbę turėsime gauti. Rei
kės steigti mokyklas, prade
dant mažesnėmis ir baigiant 
augštosioms. Vargiai jau da
bar berasi žmonių lietuvių tar
pe,-kurie nepripažintų mokyk
los svarbos. Jau ir dabar kaip 
matytis iš Lietuvos laikraščių 
mokyklos visur rengiamos, 
nors ir pri ė taip sunkių aplin
kybių, taip nenusistovėjusii] 
sąlygų. Gyvenimui gi pradė
jus Įstoti į tinkamą vagą jų 
daugiau atsiras. Bet tuo pa
čiu laiku atsiras ir sunkenybių. 
Viena iš jų tai mokytojų sto
ka. i
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i Kas girdėti lietuvių kolonijose. I

lienė, J. Vilimas, A. Bandžiutė 
mok., K. Vilimas, J. Masys, P. 
Skraibis," J. Vasiliauskas, V. 
Mediką, V. Kajackas, K. Ži- 
žiunas, A. Valančiunienė, J. 
Balkevičia, J. Kadys $1.75, 

į Petras Velš 70 centų.
Po 50 centų: J. Špaičis, J. 

Čepaitis, J. Veltrakis, J. Mo
tuzą, J. Kvasas, J. Černius, 
V. Petraitis, J. Marcinka, A. 

1 Pocius, P. Žilinskas, J. Biel
skis, J. Palubinskas," S. Tamo
šauskas, J. Kukliorius, J. Jan- 

i kauskas, J. šakinskas, J. Ur- 
j ba, J. Vilimas, K. Balis, P. 
Ramanauskas, A. Kreivienė, 
P. Rudavičia, K. Zubavi ???? 
P. Abrazaitis, M. Skrinskienė, 
M. Skrinskiutė, M. Jurkienė, 
K. Kumpis, V. Bridrevaitie- 
nė, O. Naikelienė, J. Ivinskis.

Dar smulkesnėmis aukomis 
nekurie asmens sumokėjo 13 d. 
73c.

Viso surinkta $991.42.
Šv. Kazimiero parapija va

karams ir posėdžiams Lietu
vos naudai davė savo svetainę 
veltui.

MONTREAL, CANADA.
Mūsų lietuvių kolonija gir

dėdama šauksmą iš Lietuvųs 
tėvynės pasiilgusios liuosybės 
ir jausdama karštą darbavimą- 
si mūsų brolių, sesučių jung
tiniuose Valsčiuose prie Tau
tos Fondo, taip-gi giliai su
prato reikalą nepriguimingos 
Lietuvos ir uolesni tautos dar
bininkai suruošė pavyjimu šv. 
Kazimiero parapijos svetainėj 
net dū vakaru-koncertu. Pir
mame pastatė puikią dramą 
“Betlejus,” kurioje mūsų ar
tistai pasirodė tinkamais savo 
rolėse ir aiškiai suprantančiais 
mintį svarbaus veikalo. Šits 
vakaras davė pelno $42.81. 
Antru gi atveju sutaisė prakal
bas, kuriose pasižymėjo stu
dentas J. Lipkus ir klebonas 
kun. J. Vyšniauskas. Visą 
dailiąją dalį programos užpil
dė lietuvių mokyklos mergai
tės po vadovyste savo mokyto
jų. Savo tautiškomis' daine
lėmis ir gimnastikos išlavin
tais judėjimais atgaivino sve
čius doriškai ir tautiniai. Šio 
vakaro pelnas $49.38. Ši Lie
sa sudėjo dar aukų $1.25. Kita 
klesa Pointe st. Charl. sudėjo 
2 dol. Laike šių vakarti ir 
šiaip uolesniems katalikams 
tautiečiams berenkant po na
mus Lietuvos išvadavimui au
kas susidėjo nuo senkančių 
draugijų ir asmenų. 100 dol. 
aukavo Šv. Kazimiero Draugi
ja ir šv. Onos moterį] draugija. 
Po 30 dol. Lietuvos Vyčių 33 
kuop'a ir Gyvojo Rožančiaus 
Draugija. Po $25 dol. Mari
jos Vardo mergaičių dr-ja ir šv. 
Jono Evangel. draugija. Pa
vieni asmens: kun. J. Vyšniau
skas 50 dol. Po $25.00 dol.: 
J. Endriukaitis ir V. Apanavi- 
če. Rakauskas Kaz. davė 20 
dol. Po $10.00: A. Kairaitis, j 

P. Kasparas, A. Raugevičia,

šaukta į kariuomenę, o katrie 
buvom dar pasilikę, tai dide
liu darbu neužsiėmėnr, laukėm 
pagrįžtančių savo veiklių na
rių. Tai jau ir sulaukėm ke
lių na riųk Pereitame susirin
kime buvo įnešimas, kad Vy
čių name jaunimą mokint muš
tro. Tai Vyčiai sutiko^ duot 
namą lavintis kariško muštra- 
vimo. Tą viską veda Milius.

Vas. 8 d. buvo šokiai ir kiti 
žaislai, o 16 d. vasario buvo 
parengtas teatrališkas vakaras. 
Pirmiausia gerb. kun. J. Čapli
kas pasakė prakalbą. Atvai
dinta veikalas “Ne mirtis, bet 
pinigai.” Artistai labai gerai 
atsižymėjo. Ypač gerai vaidi
no J. Bačys, EI. Baltrušiutė, 
J. Bielenauskaitė, V. Stepona
vičiūtė, P. Puišis, M. Miklusis. 
Kitą programo dalį išpildė mū
ši] solistai ir kvartetas. Dai
navo J. Žemaitaitis, p. Vaške- 
levičius, M. Daminaičiutė, J. 
Aleksiuniutė, p. Puišis, A. Pur- 
vinskas, J. Vaškelevičia ir EI. 
Baltrušiutė. Pianu paskambi
no p. A. Visminas. O duetas 
iš smuiko ir pijano buvo p-lė 
Vasiliauskiutė ir R. Vasiliaus- 
kutis. Tuomi vakaras užsi
baigė. Publikos buvo pilna 
svetainė.

Korespondentas.

LINDEN, N. J.

Baisi nelaimė.
20 d. vasario patiko baisi ne

laimė Joną Juodį ant Tremley 
mažos stoties. Jisai norėjo per
bėgti per gatvę, 
karas smarkiai 
numetė apie 20 
Baisiai sužeistas,
ja dviejose vietose ir galva per
skelta, nėra vilties ant pasvei
kimo.
n-

MASON CITY, IA.

Darbai eina gerai.
Per porų mėnesių čia darbai 

buvo sumažėję. Dabar eina 
gerai.

Lietuvių mažas būrelis tėra. 
Lietuviai gerai gyvena. Turi 
savo nuosavybes. Žmonės čia 
uždarbiauja cementinėse, sker
dyklose ir plytnyčiose. Darbų 
galima gauti.

Nupirkimo Vėliavų Komisija 
buvo sušaukus susirinkimą vi
sų Lindeno lietuvių 16 d. vas. 
š. m. Nutarta galutinai kas 
ir ir po keno globa bus tos vė
liavos. Į susirinkimą atsilan
kė labai mažai *žmonių, bet ku
rie atsilankė, visi buvo užga
nėdinti su Komisijos pasidar
bavimu nupirkimo vėliavų ir 
nutarė, kad šios vėliavos būtų 
užlaikomos ir globojamos L. D. 
S. 73 kp., o varde visų Linden, 
N. J. lietuvių ir nutarta, kad 
kuriai draugijai ar kuopai ne- 

J skiriant srovių pareikalavus 
kokiame surengime ar iškilmė
je duoti abi vėliavas. Bet pra
nešame visoms draugijoms ir 
kuopoms kas reikalausite vė
liavų, tai kreipkitės prie Ko
misijos arba prie LDS. 73 kp. 
Valdybos. O Komisija Globo
jimo Vėliavų tai šie: J. A. Tus
ka, J. J. Liudvinaitis, J. Step- 
šis.

Tą patį vakarą susirinkime 
išdavė raportą komisija aukų 
rinkimo dėl vėliavų ir aiškino, 
jog buvo nuėję prašyti aukos 
pas p. J. W. Liutkauską. Tai 
jis visai atsisakė nuo aukavimo 

i ir štai ką pasakė: “Broli mie
las, tai ve tas yra geras daly
kas, bet kad kaip kitur yra 

j daug tų Jurgių, o pas mus tai 
Raulų.” Tai mes kaipo ko- 

■ misija klausiame p. J. W. Liut- 
kausko, kad paaiškintų kas y- 
ra tie Raulai.

Glob. Vėliavų Komisija: 
J. J. Liudvinaitis, 
J. A. Tuska, 
J. Stepšis.

PASTABĖLES.

Yra žmonių, kurie taip ne
kenčia girtybės, jog geria, 
maukia svaigalus, kad tik jų 
greičiau neliktų ir žmonės blai
vi būtų. Yra žmonių, kurie 
taip nekenčia tabako, jog rū
ko ir rūko, kad tik sunaikin
ti taboką. Yra žmonių, kurie 
taip nekenčia kapitalizmo, jog 
grobia tik grobia kapitalą nuo 
kapitalistų, kad jie negalėtų 
samdyti darbininkų. Andai 
Rusijoj bolševikai užgrobė vi
sus kapitalus, net Kapsukas su 
gera pinigų krūva atsibeldė 
Vilniun. O Liebknecht, kurs 
nesenai tapo nulvnčiuotas, taip 
nekentė kapitalo, jog buvo su
sirinkęs arti $3.000.000 nuo į- 
vairių Vokietijos kapitalistų. 
Jis jiems siųsdavo laiškus, ku
riuose reikalavo tūlos sumos, 
už neišpildymą baugino pasta
tymu ant “juodojo surašo.” 
Tai yra neišpildžiusis bile va
landa galėjo būt nugaalbintas. !

Tūli lenki] diplomatai sako, 
jog lietuviai su savo kvietimu 
karaliaus pasidarė reklamos už 
$100.000. Bet daleiskime, kad 
tas ne vien reklama būt buvę, 
o kad būtų nuvykęs koks ku
nigaikštis Lietuvon karaliauti 
ant 10 metų, kaip tai buvo 
p’ ’ūota. Tai ką? Vokieti
jos valdžia būt turėjus sustoti 
plėšus ir rekvizicijas darius 
Lietuvoj ir ten būt susidarius 
tokia kariuomenė, kad nei 
bolševikai, nei lenkai nebūti] 
drįsę liesti Lietuvos.

Tūlos draugijos ir šiaip su
sirinkimai išneša reikalavimus, 
kad fondai būtų suvienyti. Pa- 
♦ttrtina tą reikalavimą aiškiau 
;šrcikštf. Pavyzdžiui galima 
sakyti, kad reikia tautininkų

sieja lietuviai praregėdami mo
kytojoj stoką steigė specijalius 
kursus. Kaip galima suprasti, 
tai dabartinėj mokyklos Lietu
voje, beveik tai vienais,1‘ nau
jai iškeptais” mokytojais ir gi
nas. Jų anaiptol neužtenka. 
Rodos didelė spraga, kurios 
užpildymui gerokai gali prisi
dėti Amerikos lietuviai moky
tojai.

Be specialius mokytojų kur
sus baigusių čia randas dar ir 
šiaip apšviestos jaunuomenės 

kaip čia Amerikoj gimusios, 
taip ir iš tėvynės atkeliavusios. 
Jiems nesunku būtų paimti spe
cijalius kursus, prisirengti mo
kinti ir prie pirmos progos per
sikelti į Lietuvą.

Amerikos mokytojai Lietu
vos mokyklose ineštų daug ko 
naujo, svarbiausiai tai demo
kratizmo ir praktiškojo gyve
nimo idėjų. Būtų tai labai 
svarbus indelis, žiūrint netik 
tautiškumo, bet ir abelnai ci
vilizacijos žvilgsniu.

Naujam gyvenimui apsireiš
kus atsiras nauji reikąlavimai. 
Tų reikalavimų vien abstraty- 
vėmis idėjomis, kokiomis per
simus iš Rusijos ir kitų Euro- 
pos mokvklose Lietuvos inteli
gentija tinkamai išpildyti ne
galės. Amerikos inteligentija 
ineš naujasnių ir praktiškesnių 
idėjų, kurios turės prisidėti 
prie naujai pradėjusios plėto
tis tautos gyvenimo problemų 
išrišimo. Kas-gi geriauisai ga
li tuos naujus ir sveikus idea
lus paskleisti, kad ne mokyto
jai. Jie arčiausiai prieina prie 
žmonių tuo laiku, kuomet jų 
idėjos vos tik pradeda megs- 
ties. Jie jas padeda išauginti 
ir, jei žino savo darbą, insta- 
to į tokią vagą, koki jiems iš
rodo tinkamiausia.

Amerikos lietuviai mokyto
jai ir apšviestoji jaunuomenė 
turėtų atsiminti, jog jų laukia 
tėvynėje plati dirva demokra
tijos sritije.

Sigma.

Dabar laikas pirkti nau lai 
kleista maldaknvge “PUL
KIM ANT KELIU.“

j Jt “ O 7

_ j J. Grigaliauskas. V. Arlauskas,
|J- Arlauskas, A. Stašaitis, jo'
I žmona M. Stasaitienė, Konst. 
Buzas, A. Dvaranauskas, J. 
Žentelis, A. Baltušis, E. Bud- 
riutė mok. Mok. Marietta 7 dol.

Po 5 dol. L. Kreivys, A. Kas
paraitis, J. Leskevičia, J. Ruz- 
gaitis, Jurg. Kleiza, O. Am
brasas, Juoz. JurLšas, J. Stoč- 
kus, M. Agurkis, J. Kruklys, 
Juoz. Kalinauskas, Pr. Samuo
lis, J. Junkauskiutė, K. Šaki
nis, J. Stasaitukas, J. Givis, 
J. Žemaitis, J. Karpavičius, 
J. Antanavičius, J. Pakulius, 
V. Valaitis, J. Valiukas, jo 
žmona E. Valiukienė, Kaz. A. 
Vilimas, Jon. Jokubauskas, J. 
Kaneva, J. Mileris, J. Pėsti
ninkas, J. Kaminskas, St. Plio- 
plys, An. Zubis, A. Kalvaitis,
J. Jokubauskienė, J. Valan- 
čauskas, P. Dubauskas.

Po 4 dol.: A. Stankevičius, 
P. Pleskus, A. Bandžius, Juoz. 
Braknis.

Po 3 dol.: P. Jankauskas, A. 
Šalaševičius, J. Simokaitis.

Po 2 dol.: J. Popieraitis, L. 
Smilgys, K. Liniauskas, D. 
Lautė, J. Paznokaitis, J. Vaiče
kauskas, J. Budrevičia, B. Žu
kauskas, V. Akuckas, M. Ale- 
kaičiutė, J. Dvilaitis, Pr. Vai
čekauskas, A. Bagdonas, A. 
Astrauskas, K. Bindokas, J. 
Putrimas, M. Barnelis, J. Ja- 
siūnas, A. Šnirpunas, J. Brak- 
nia, J. Amžis. į

Po $1.00: J. Skėrys, J- Vaup- 
šas, A. Vaškevičių A. Giko- 
raitė, J. Biliūnas, r.-Ūsas, J. 
Lubis, O. Buzienė, J. Motuzą,
K. Žįbitis, M. Pajaujis, J-
Mistikas, V. Rastauskas, J. 
Kelminskas, A. Markeliui^, 
K Novogonskis, A. Stulgis, V- 
Radzevičius, Al. Paulauskas, J. 
Bendžiūnas, J. Sauka, K. Pras- 
pąliauskas, J; Kalašinskas, K. 
Varnaitis, J. Stankevičius, P. 1 
Besasparis, Jurg. Mikalauskas, 
A. Astrauskienė, J. Mali šaus- ' 
kas, J. Kučinskas, S. Matu- 1 
levičius, K. Pr. Vilimas, V. Na
ruševičius, K. Brastauskas, J. 
Kreivėnas, J. Ranlinaitis, A. 
Repšas, S. Norkeliunas. K. 
S*nnys, A. Maigienė, A. Kliše- a
vičins, K. Vosylius, J. Rudzevi- Į tnonioli 
čius, A. Dainora, O. Staigvi- kė, nes W

N0RW00D, MASS.

A. f A.
15 d. vasario persiskyrė su 

šiuom pasauliu Emilija Burbu- 
liutė po vyru Sankuvienė. Iš-

į gyveno su vyru metus ir pusę. 
Buvo 29 m. amžiaus. Paliko 
dideliam nuliūdime vyrą, bro
lį Juozą ir seserį... Magdeieną. 
Lietuvoj turėjo motiną, 3 bro
lius ir 2 seseris. Paėjo iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Anta- 
šavo parap., Žekiškių sodžiaus. 
Gražiai palaidota vas. 18 d. 
Prigulėjo prie Neperstojančios 
Pag. P. Švč. dr-jos.

NEW PHILADELPHIA, PA.
4* i

Spaudos Savaitė.
Dieną 20 vasario pobažnyti- 

nėje svetainėje buvo surengtas 
vakaras “Spaudos Savaitės” 
apvaikščiojimui. Vakaro pro
gramas susidėjo iš dainų, de- 
kleinacijų ir prakalbos. Kal
bėjo kun. M. Durickas apie 
spaudos galybę, išdėstydamas, 
kuomi yra z muilijai gera spau
da, o kuomi bloga: bloga spau
da, anot kalbėtojo, tai di
džiausias pabojus ir tiesai ir 
dorai. Publikos buvo prisirin
kus pilnutėle svetainė. Visi 
užsilaikė pavy:. bn/ai. Po pra
kalbai daug visokios geros lite
ratūros išparduota. O spau
dos komisija ir to’iaus platins 
naudingas knygas.

GIRARDVILLE, PA.

Lietuvos laisvei $1,473.75.
Nors mūs kolonija yra maža, 

j bet atsiradus gerų tėvynainių 
| padarėm piniginį ofensyvą dėl 
į Liet, laisvės.

Bet ne stoka čia ir išsigimė- 
i lių. Dagirdę, kad aukos gau
siai plaukia, tai tie išgamos 
sakė, kad jūs girdi savo auko
mis Lietuvai retežius perkat.

Pradžia ofensyvo prasidėjo 
lapkr. 30, su prakalbomis dr. 
Bielskio ir kun. Augustaičio. 
Žmonių buvo mažai, bet po 
prakalbų žmonės užsidegę tėvy
nės meile ir gausiai aukavo. Su
dėjo su pažadais net virš $500. 
Kolektoriai per stubas surinko: 
A. Sidaars ir
. M. Gelumbauskas ... .116.00 

A. Sidabras ir
V. Janušaitis 

M. Zubriutė ir
V. Morkūnas....................78.00

St. Mikša ir
J. Vilkelis............?............45.00
Daugiausia surinko gerb. 

kun. J. Valaitis. Buvo ir tokių, 
kurie prisižadėjo ir neištesėjo.

Gruodžio 4,1918 Laisvės Fon- 
dan pasiuntėm $550. Vas. 8 d. 
1919 surinkta $832.75.

Iš viso iš Giradvillės, Pa. 
$2.695.83.

Tautos Fondo 3čio skyriaus 
Rašt. J. Raibikis.

WORCESTER, MASS.
Tautos Fondo 30 skyrius per 

du savo susirinkimu 4 vasario 
ir 17 1919 m. vienbalsiai nuta
rė surengti didelį koncertą’ 2 
kovo “Plaza Teatre.” Prog
ramą išpildys šv. Kazimiero 
parapijos choras vadovaujant 
p. A. Visminui, pritariant gi 
vietiniai lietuvių orkestrai su
sidedančiai net iš 10 ypatų. 
Kalbėtoju yra pakviestas juris- 

| tas Kaz. Česnulis iš VVashing- 
tono. Bus ir solių. Dainuos 
p-lė Eleonora Šaltėniutė, p-lė 
Elzbieta Baltrušaičiutė, Ona 
Karsokiutė, Petronė Žiurins- 
kiutė ir k. V ienu žodžiu, Wor- 
cesteriečiai rengias apvaikščio
ti Tautišką Dieną taip kaip 
kad dar neapvaikščiojo. Tau- 

i tos Fondo skyrius praeitais 
1918 m. gerai pasidarbavo. Nė
ra abejonės, kad šiais metais 
dar geriaus pasidarbuos.

Valio VVorcesteriečiai, nepra
leiskite šios puikios progos, 
kad po laikui nereikėtų gailė- 

Į tis.'
; Kviečia visus atsilankyti

30 skyriaus Valdyba.

Rep.

CLEVELAND, OHIO.
Katalikų veikimas.

Nors dabartinės suirutės slo
pina žmogaus dvasią, vienok 
lietuviai katalikai neatboja, 
eina pirmyn.

Šiuo laiku laukiam dvasiške 
vadovo ir turim-virtį, kad šv. 
Jurgio parapija laiminga pa
stos.

Lietuvos Vyčių 25 kuopa ren
gia jnilžinišką koncertą ir bus 
su šokiais. Atvažiuos p. A So
deika Scranton, Pa. su savo 
milžiniška baritonu.

LINDEN, N. J.
LDS. 73 kp. nors jaunutė, 

bet veikli ir sumaningai dirba 
ne tik savo reikaluose LDS. 
org., bet ir užsiima kitokiais 
dalykais kas tik yra lietuviams 
reikalinga. LDS. 73 kp. suma
nymu ir pasidarbavimu, o visų 
Lindeno lietuvių pritarimu ir 
aukomis įsisteigė vėliavas ame
rikonišką ir lietuvišką. Tai
gi čia paminėsime ir visų auka
vusių vardus: J. Ei vis $2, V. 
Mačiulintė $1.50, J. Kazakevi
čius $1.50. Po $1.00: J. Butke
vičius, J. Liudvinaitis, J. Tvas
kus, A. Riauba, P. Mikšis, J. 
Tuska, J. Gregiškis, J. Žeko
nis, N. Polis, A Laučius, F. 
Gečys, P. Jadviršis, J.Valavi- 
čia, F. Gutauskas; J. Strazdas 
75c.; po 50c.: J. Katinas, M. Ta- 
masevičius, K. Linarta, J. 
Krutulis, S. Šarkus, J. J. Ge
čys, J. Stepšys, B. Šaltienė, J. 
ČesnaVičia, A Klimas, A Pa
pievis, J. Malinauskas, P. Ža-

HAVERHILL, MASS.
Sukatoje, 22 d. vasario vietos 

Lietuvių Kat. Nemuno choras 
buvo parengęs koncertą Lietu
vių Gedimino salėje. Koncer
te dalyvavo ir kitų artimesnių 
kolonijų chorai: N. P. P. Švč. 
parap. Cambridge, Mass., Šv. 
Cecilijos Lawrence, Mass., Šv. 
Juozapo, Lowell, Mass. Be cho
rų buvo žymesni solistai: p-lė 
L. D. šaltėniutė, J. Kriviutė, M. 
Arlauskiutė, J. Bujutė, E. Va
li nkevičiute, A. J. Šaukimas. 
Iš solistų atsižymėjo p-lė Šaltė
niutė; ji gavo bukietą gyvų gė
lių. Dainos pavienių chorų išė
jo vidutiniškai, kaip vieno taip 
ir visų, nes chorai vienas nuo • 
antro skolinosi reikalingą sau 
skaitlių dainininkų. Tas at- " 
rodė keistu publikos akyse, 
matant tas pačias ypatas prisi
dengiant vis nauju vardu.

Priešakyje sėdėjo su dėžėmis 
saldainių ypatos ir puotavojo. 
Tos ypatos ir alaso darė. Tai 
nemalonų įspūdį darė.

Monologą pasakė p-lė Tarie- 
liutė. Koncertą baigė suvie
nyti chorai Lietuvos ir Ameri
kos himnais.
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Vijurkas.

Prašyk tuojaus katalogą šiuo adresu:

I

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA

Pranas Anuza,
37 Union Street, ' 

Dykehead Shotts Scotland.

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

Racine, Wis.

ANT PARDAVIMO Rakandai 

(Fumiture) dėl 5 kambarių. Par- 
siduos pigiai. Ona Jakavičienė, 
287 Third St., So. Boston, Mass.

Paieškau pusbrolių Prano ir 
Vinco Greičių Varnių parapijos, 
Palukniu sodžiaus ir Vinco Ja- 
kaus, Kazimiero Budriais, Prano 
Petkaus Laukos parapijos, Gulbių 
sodžiaus; viis Kauno gub. Pir- 
miaus gyveno Chicagoje, o dabar 
nežinau r.ur, meldžiu atsišaukti jų 
čių ar kas apie juos žino praneš
ti.

Paieškau savo giminaičių Vinco 
ir Tado Staškių, Kauno gub., 
Šiaulių pa v., Joniškio miesto. Gir
dėjau kad gyvena apie Chicagą, 
bet neturim adresų. Tai-gi jie pa
tįs ar kas kitas praneškite.

Izidorius Brazulis,
14 Bradley St., Worcester, Mass.

. ALBANY, N. Y.
Paliokas palioką apgavo.

Vas. 12 d. prie vieno lenko, 
einančio darban prieina kitas 
ir prašo jam išmainyti pinigus.

Komedijos, Farsos, Gyvenimo Vaizdai, Dialogai, 
Monologai ir tt.

J. V. KOVAS,
21 Congress Avenue, Waterbury, Conn.

?!

?! 
?!

TEATRAS!
Paieškau brolio Martino Kni- 

: čiūno, girdėjau jog išvažiavo į A- 
merikos kariuomenę. Kaip girdė
jau, tai jis pirm paėmimo jo ka
riuomenėn gyveno po sekančiu ad
resu : 4947 Melvin Avė., East Chr- 
cago, III. Malonėkite duoti atsaky
mą ar jis pats ar kitas, už ką bū
siu labai dėkingas.

Julius Kničiunas,
P. O. Bos 31„ E. Millinocket, Me.

Paieškojimai ir 
KeiKaia viniai. 
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį...........50c.
*’ tris sykius..........$1.00

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Paieškau savo vaikų Veronikos, 
i Marijonos ir Zofijos Vilkauskai- 
čių, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Onusiškio valse., tos pačios para
pijos, Gražnikėlių kaimo. Jau ke
turi metai nieko nežinau apie 
juos. Prašau pranešti šiuo adre
su :

Antanas Vitkauskas,
56 High St., Nashua, N. H. U.S.A

- Paieškau savo brolio Šliauterio 
ir švogerio Antano Jorkaus; paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Triškių parap.; brolis Maldenių 
vienkiemio, švogeris Tauragėnų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo 

' adresu:
Stasys Šliauteris,

4952 Thrush Avė., St. Louis, Mo.

AM, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Až labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis bwo. Dispepsija, 

nevirtu imas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkstą, nervo ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensią Vi* 

ieSknjau sau pageibos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rnbežlą. 
niekur negavau savo sveikatai pageibos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaisto. Bltterio. Kraujo valyto- 
Nervatona, Inksto ir Reumatizmo gyduolėj tai po suvartojimui

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas ifaivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ren
inai ląmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurio rėžimas iš
nyko po užmušimui viso Mgo- Bėgiu 8 mėnesio išgerdavau kas savai
tė po butelj Salutaras. Blterta; ir po 8 mte. savo paveiksle pamačiau 
tokį skirtumo kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir 
era linksmas ir 1000 sykio dėkavoju Salutaras mylištą geradėjui Ir lin
kiu vMema savo draugams ir pažjstamiems sc tokiais atsitikimais pe- 
tartu nuoMrdžtal kreipties prie Salota ras:

I8ALUTARAS, CHEMICAL INSTTTUTTON, J. B&KrtMs, Prtrf 
♦ 1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417, Chicago, HL 
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412 6-th St.,
Pradžia 7-tą vai. vakare

Įžanga vyrams 25 c., karės taksų 3 c.;
Moterims ir merginoms 10c., karės taksų lc.

NEWARK, N. J.
Vasario 13 d. LDS. 14 kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimą. Iš
duota raportas iš laikyto LDS. 
14 kuopos obuolių baliaus Lie
tuvos laisvės naudai, kuris bu
vo 11 d. sausio.

Pasirodo, kad p. J. Pelutis 
labai tvarkiai vedė to vakaro 
Sąskaitą, nes raportas buvo la
bai aiškus ir pelno Lietuvos 
laisvei liko į 50 dol.

Daugiausia to vakaro priren- 
gimui ir pačiame vakare pasi
darbavo pp. J. Pelutis ir A. Ka- 
zlas; žinoma buvo ir daugiaus 
pasidarbavusių.

Taip-gi kuopa jau aptarė, 
kad šv. Kazimiero dienoje pa
aukoti 10 dol. ir Streikierių 
Fondui 5 dol. iš kasos.

Sausio mėnesį buvo nutarta, 
o šiame susirinkime jau įduota 
dovana auksinė plunksna p. A. 
Kaziui už apštti pasidarbavimą 
prirašinėjant į LDS. naujus na
rius. Nors dar tik apie metas 
laiko kaip p. Kazlas tepriguli Į 
LDS. 14 kuopą, o jau naujų na- 
rių prikalbino i 50. Kad nors 
po vieną tokį veikėją kiekviena 
LDS. kuopa turėtų!

Vas. 15 d. L. Vyčių Beno 
koncertas gerai nusisekė; ir 
gražių dainų: kaip solių, dueti) 
ir chorų netruko; na ir publi
kos atsiiankė pusėtinai. Jei 
ne Vyčiai, tai katalikų jaunuo
menė būtų visai apmirus; bet 
jų pasidarbavimas duoda daug 
vilties ir jų veikimą kiekvienas 
turime remti.
Truputis slaptos diplomatijos.

Nedėlioj bažnyčioje klebonas 
užsakė, kad panedėlyje visi su
sirinktų ant mass mitingo, nes 
būsią išneštos rezoliucijos rei
kalaujančios Visuotino Lietu
vių Seimo ir išnešimas protes
to prieš lenkus, bolševikus ir tt. 
Po sumos pasirodė ir plakatai 
su tuom pačiu tikslu, po kurių 
pas i rašo “ V". S. R. V. ’ ’ Ką tos 
raidės ženklina, niekas nega
lėjo atspėti, nes po jomis jo
kios organizacijos neprilaiko
ma.

Panedėlyje Lietuvių Svetai
nėje susirinko gerokai-žmonių. 
Laukiame kas čia pradės. Pa
sirodo ant estrados gerai žino
mas tarpe katalikų veikėjas 
fotografistas p. A. Pempė ir 
paaškina, jog šis “mass” mi
tingas sušauktas tam, kad rei
kalauti Lietuvių Visuotino Sei
mo; kur būsią pareikalauta 
Lietuvai neprigulmvbės, ati
darymas susinėsimų su Lietu
va ir išneštas protestas prieš 
lenkus ir bolševikus ir tt. P. 
A. Pempei ^pabaigus, K. Vaške
vičius paklausė: “Kas šį susi
rinkimą šaukė norime žinoti!”

P. Pempė: “Mes, matydami, 
kad, abiejų Tarybų bendrame 
posėdyj nutartas šaukti L. V. 
S. nėra vykdomas, o kuris la
bai yra reikalingas, tai pasi
tarę mes, klebonas Budrevičius, 
Dr. J. H. Staknevičius,'A. Tre
čiokas, V. Leščinskas ir aš (tai 
yra A. Pempė), šį “mass” mi
tingą šaukėme.”

Tolesniai tūlų klausimai: 
“Kas jus įgaliojo šaukti tokį 
mass mitingą?” A. Pempė: 
‘ ‘ Ar tai čia reikia kokio įgalio
jimo, matėme reikalą tai šau
kėme.” “Kodėl nesikreipėte į 
Centrą Newarko Liet. Katalikų 
ir Tautininkų Tarybą, bei pa- 
šelpines draugijas ?” A. Pem
pė: “Tam nėra jokio reikalo ir 
be jų galima apsieiti.”

Katalikų veikėjams rodos pa
kvipo, kad tas triksas su tau
tininkų žinia pagamintas, tai
gi nemažai atsilankė ir katali
kų; bet tautininkai laikėsi vi
sai nuošaliai.

Kandidatais į pirmininkus 
A. Pempė, K. Vaškevičius ir A 
Trečiokas, rezultate: pirminin
ku K. Vaškevičius, pagelbinin- 
ku A. Pempė; į raštininkus: J. 
Brazauskas ir A. Trečiokas; 
pirmuoju tampa Brazauskas, 6 
pagelbininku Trečiokas.

Toliaus išrinkta keturi kalbė
tojai: du kalbėjo už seimą ir 
du prieš seimą Pirmas A 
Staknys kalbėjo prieš seimą 
(bent tuom tarpu) apie pusę 
valandos, aiškiais išdėstinėjo 
kokią jis naudą atneštų, jei jį 
tuojaus šauktume ir kokius 
nuostolius padarytą A. Pem
pė kalbėjo už seimą, bei pakar
tojo jau pirmiau pasakytus žo-

džius atidarydamas susirinki
mą. P. Lukšis taip-gi už sei
mą, nurodinėjo didelį jo reika
lingumą ir sakė: “Jei mes da
bar jo nešauksime, tai paskui 
gali būti pervėlu.” S. Pranis 
taip-gį prieš seimą kalbėjo; pa
sakė: “Nebepaantrinsiu p. Sta- 
knio žodžių, nes jis jau gana 
išaiškino, bet -tik pasakysiu, 
kad mes taip darydami pasielg
tume taip kaip toji netikusi ar
mija, kuri vietoje klausyti savo 
generolų, pradeda klausyti 
dienščikų, kurie oficierams 
batus valo, ty. ignoruojame sa
vo išrinktas Tarybas!”

Kaslink paties “mass” mi
tingo pasakė: ‘.‘Tie ponai pra
dėjo atžagariai; kaip kad šunį 
vedus vietoje už galvos, jie pa
sirišo už uodegos vilkti, ty. vi
sur pradeda nuo draugijų ir 
kuopų, o jie jas visai ignora
vo,” ir išreiškė savo nuomonę, 
jog tą mitingą šaukė tautinin
kai su tiksiu katalikus apmul- 
kint, nes ir iškišo ypatas, ku
rios tarpe katalikų veikia, ar
ba tūlos nors bent tautininkų 
priskaitomos prie katalikų.

Prie šaukėjų mitingo sudary
tos rezoliucijos p. Staknis pa
gamino kitą, ty.: “Kada abi 
Tarybos sutiks, kad reikia sei
mo, tai tada ir mes pristosi 
me”; o jų buvo, kad tuojaus 
šaukti. Rezultate: apie 70 bal- 
sų prieš 30 nubalsavo Staknio 
rezoliuciją. Norėta dar pro
testas išnešti, bet publikai at
sibodo ii* urmu pradėjo eiti 
lauk ir viskas užsibaigė. Trik- 
sas nenusisekė. Beje prieš per- 
balsuojant rezoliucijas, buvo 
daug dar diskusuota ir pasiro
dė aiškiai, kad visi tautinin
kai kaip vienas laikės už seimą. 
P. Puodžiūnas susigraudinęs 
kalbėjo, kad reikią abu fon
dus suvienyti; tame ir seimo 
reikalas.

Reįkia pridurti, kad mūsų 
klebonas kun. Budrovitz širdin
gai remia tautininkus, o kata
likams neprielankus. Ar tai 
nekeista. Musų kunigas čia au
gęs nei kiek nesirūpina pažin
ti lietuvių srovinių reikalų ir 

' todėl pridaro tokių keistų da
lykų.

Rodo turįs krūvą pinigų ir ne- davėsi apgauti, 
turį*, kas išmainytų, visos e-' 
są šimtinės. Žmogus sako tu
rįs pinigų banke, bet nenorįs 
išimti. Tuo tarpu pasipainio
ja trečias. Tasai, sako išmai
nysiąs. Išsiima pinigus, bet 
ir pas jį tik šimtinės. Ir pra
šo darbininko, kad išmainytų 
$1.000, už “fatygą” duosiąs 
$200. Pasiduoda ant meške
rės, <

Tai matote, kokios tarp len
kų šunybės darosi.

; Pilietis.

Reikia naudotis 
mokslu.

Žinoti apie ką nor snepakan- 
ka, reikia panaudoti žinojimą,

eina namo pasiima banki- kad tuomi Į“ “P*?, ydingu 
nę knygutę ir dar namie turi- ir visai draugijai. .

Pati baręs, kan/7^1 J“5 ,zmote Pavyzdžiui,mus $150.
jis pinigus ima. Vyras sako 
“milcz, baba,” yra proga len
gvai uždirbti $200. Išsiėmė 
iš banko $1.000. Susitiko su 
nepažįstamu, kuris sako: “Štai 
mano geležinis baksiukas su 
$9.000, paturėk jį.” Darbi
ninkas ima baksiuką ir pa
duoda savo $1.100. Po to ne
pažįstamas sako eiti namo, pri
pirkti vištų ir ištaisyti gerus 
pietus ir daboti jo baksiuką su 
pinigais. Lenkas dumia na
mo ir davinėja Įsakymus pa
čiai. Vištos jau iškepė, pietūs 
gatavi, o. nepažįstamojo, kaip 
nėr, taip nėr. Parūpo žmo
geliui. Jąm žingeidu, kas 
baksiuke. Atlupa, ugi vietoj 
pinigų laikraščių šmoteliai. 
-Suprato, kuris čia galas. Su
ėmęs galvą dui į policiją. Ten 
vos neištiko tragedija, naba
gas iš nusiminimo norėjo šok
ti pro langą nuo trečiųjų lubų. 
Parėjęs namo vos iš proto ne
išėjo.

Pernai panašus atsitikimas 
.čia buvo su lenku-šiaučium. 
Pas jį buvo užėjęs agentas su 
bakseliu pabresuotų geležies 
šmotelių. Sakė, kad tai gry
nas auksas. Žėdnas šmotelis 
kainuojąs po $500, bet jam par
duosiąs du už $500. Šiaučius

jog Partoglora yra geriausiu 
sustiprintoju spėkoms silps
tant, netekus energijos, įvykus 
mažakraujai ir kad tasai vais
tas patartinas vartoti praturti
nimui kraujo ir prigelbstantis 
prigimčiai paprastais natūra
liais būdais, aprūpinant ją rei
kalingais maistingais daiktais.

Bet kas do nauda iš jūsų ži
nojimo, jei jūs būdami silp
nais, nuvargę, ir nerviški ir 
jūs nepasinaudosite savo žino
jimu ir neužsisakysite vieną ar 
šešias bonkas to kūno sustiprin
tojo Partogloros ? •

Tūkstančiai žmonių pasinau
dojo savo žiniomis ir patyrimu', 
ię jums reikia sekti jų pavyz
dį. Bonka Partogloros kai
nuoja vieną dolerį, o šešios 
bonkos tik penkis dolerius. 
Mes" jas išsiunčiame gerai už- 
pakuotūose siuntimuose mūsų 
iškaščiais į kitus miestus. Pi- 

jnigus ir užsakymus siųskite 
tiesiog į

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.,

New York City Dept. L. 3.
Kenčiantieji pilvo sukietėji

mą ir kitas skilvio negales tu
ri vartoti garsias Partolos ken- 
des, kurių dėžutė kainuoja 
$1.00.

cI
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LIETUVOS

%

Pasiūlome musų gerbiamiems 
artistams naujus veikalus.

Naujanybės. ir įvairumai mūsų scenoje.
v

Nauji, gražūs ir lengvi perstatymai.

DIDELIS
TEATRAS!!
“ŽMONES”
Rengia Lietuvos Vyčių 17 kuopa 

Nedėlioj, Kovo-March 2, 1919. 
Bažnytinėje Salėje,

Flfth Street, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Ateikite pamatyti puikiausi veikalą “ŽMONES,” 3 aktų 
dramą", pirmu svkiu Bostone. —

ŠIRDINGAI VISUS KVIEČIAME.
Vietiniai ir apielinkių lietuviai ir lietuvaitės nepraleiski

te taip puikios progos, bet ateikite į šį taip gražų vakarėlį, nes 
tai bus paskutinė pramoga prieš gavėnę. -

PRALEISI — GAILĖSIES.
ĮŽANGA PRIEINAMA.

širdingai kviečia KOMITETAS.

Rengia
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 3 kp.

SUBATOJE,

Kovo-March 1 d., 1919 m.
Bažnytinėje Salėje,

St. James Avė., Norwood, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, Norwoodo ir apie- 
linkių malonėkite ateiti ant šio taip puikaus TEATRO. So. 
Bostono L. D. S. 1 kp. artistai suloš puikų veikalą “PRIEŠ 
VEJĄ NEPAPŪSI.” Tie, kurie jau matė Bostoniečius lo
šiant šį veikalą nesigaili nuvažiuoti pamatyti antrą ir trečią 
syk.

Apart veikalo bus Įvairių pamarginimų, kaip tai: trialo- 
gu. deklemacijų ir tt.

. APEEISITE — GAILĖSITĖS.
Visi, o visi Į teatrą! Įžanga prieinama.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

o bendrove ruikus palius
Rengia Šv. Kazimiero Draugija

Subatoje, -

Kovo-March 1 d., 1919 m.
VINTORS SVETAINĖJE

Naujas Ofensyvas.
Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų tautų 

federaciją Lietuva liko savistovė valstija.
Lietuvai liekant savistovė valstija reikalinga 

tuojaus šalies atstatymui dideli pinigai.
Reikia atstatyti —
a) Lietuvos ūkininkystę,
b) Lietuvos pramonę, ,
c) Lietuvos pirklybą,
d) Tjuprif bus reikalinga finansuoti Lietuvos 

atidžią.
Kas skolins Lietuvai pinigus — tas bus Lietu

vos šėr įninkąs.
Lietuviai1; mes būkime savo šalies šėrininkais!
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE RŪPINASI 

SI DĖL LIETUVOS ATSTATYMO TUOJ SURINKTI 
$1000.00.

PIRKITE LIETUVOS AT8TATYMO BENDROVES 
itRUS-

Kreipkites prie mūsų.agentų arba tiesiog į L. 
A. Bendrovės raštinę ir klauskite paaiškinimų.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
LITHtJANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 

320 — 5-th AVENUE, NEW YORK, N. Y.

Kas nžsiraSys metams “Darbininką,” 
raus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipki tės pas:

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

PARSIDUODA BEKERNĖ 
(duonos keptuvė) 
IR GROSERNĖ

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.

1 ———

Gerbiamieji Racino, Kenosha ir apielinkių lietuviai ir lietu
vaitės:—

- Šis balius, tai bus vienas iš puikiausių. Bus gana gra
žus programas, kurį paįvairins Šv. Cecilijos Choras sudai
nuodamas puikių lietuviškų dainelių. Taip-gi bus visokių 
žaislų ir kitokių margumynų.

SKANIAUSI SALDŪS GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI.
Grieš puiki muzika, taip, kad kiekvienas turės progą sma

giai pasišokti. Visi, kaip vienas ant šio baliaus. Neatsilan
kiusieji gailėsitės. Taip-gi pri menam, kad šis balius, tai bus 
paskutinis prieš gavėnę.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

I



4 DARBININKAS

Vietines žinios.

BOSTONO LIETUVIŲ DO
VANA PREZIDENTUI 

WILS0NUI.
Vietos lietuvių veikėjų už

manymu grįžtančiam iš Euro- 
' pos prezidentui AVilęonui in- 
teikta puošnus gyvų gėlių bu
kietas. Parūšas ant tautiškos 
•spalvos kaspinų buvo padėtas 
sekantis: -

“To President AVilson, be- 
Įoved champion of the opressed 
nations, from Lithuanians of 
Boston. ’ ’

Bostono anglų dienraščiai 
pažymėjo lietuvių dovaną pre
zidentui. Prie gy\ų gėlių bu
kieto nupirkimo prisidėjo savo 
aukomis šie tėvynainiai:

Kun. K. Urbanavyčius $5.00. 
, , Po $2.00: M. Venis, Jonas E. 

Karosas, Dr. P. J. Jakimavi
čius, P. Čaplikas, A. Ivaške
vičius,- M. Urbaičiukė ir M. 
Ovierka.

. Po $1.00:, A. Vaisiauskas, Jo
nas J. Romanas, Ant. F. Knei
žis, Ant. Pilvinis, J. Valec
kas, K. Jurgeliunas, Jaunas 
Biznierius, Jonas ir Povilas 
Petrauskai, Bevardis, F. J. Ba- 
gočrus, Pranas Gudas, A. Aš- 
mianskas, J. Šokas, K. Šid
lauskas, J. Milukas, M. Kil
moniutė, A. Kazukas, J. Moc
kus, A. Staniuliutė, A. B. Mu
raška, J. Mockevičius, A. Stu- 
kas.

Po 50c.: Z. VasiK St. Norei
ka, A. Zaleckas, V. J. Jakš
tas, A. Šapalis, P. Giedraičiu- 
tė, S. Višiniutė, P. Milius, J. 
Glineekas. V. Valatka, M. Moc< 
kapetris.

Po 25c.: J. Balkus, J. Jakš
tas, A. Navikas, J. Deringaitė, 
J. Šveistys.

Daugiausia šiuo reikalu pasi
darbavo kun. K. Urbanavyčius 
ir p. M. Venis.

■- *

joji Gadynė” — M. Petraus
ko. . '

9. Merginų Choras 
aia sau laivelis” — St. Šim
kaus.

10. Solo, p-lė E. Narinkevi- 
čiutė—“Mergužėle nesvaliok”

»

“Piau-

“Užkerėtas Jackus” publi
ką prijuokino iki ašarų. Tą 
nelabąjį Jackų visi bostonie
čiai ilgai paminės. Agotos 
Jackaus motinos rolę atlikt p- 
lė Ona Pratašiutė; Barboros 
Jackaus moteries — M. Za- 
rankiutė; Jackaus tėvo Valen
to — p-lė K Petraičiutė; Jac
kaus rolę išpildė p-lė Marijo
na Kilmoniutė; Kalvio Andriu - 
no Jackaus darugo — p-lė Ant. 

’Majauckaitė; šaltvšiaus — p-lė 
Ona Bagočaitė. Visos artistės 
pasižymėjo dideliu gyvumu. 
Kitos net dviese veikaluose tu
rėjo dalyvauti, kitos pirmą 
syk ant estrados pasirodė, bet 
visos savo užduotį puikiai iš
pildė.

♦P-lė M. Kilmoniutė tai tik
rai pasižymėjo. Jinai savo 
artistiškais gabumais kiekvie
ną gali patenkinti.

Solo “Tykiai Nemunėlis te
ka”’ “Ant marių krantelio” 
sudainavo p-lė A. Narinkevi- 
čiutė So. Bostono lietuvių lak- 
štingalė. Puikiai išėjo.

Pijanu skambino gerb. p. M. 
Karbauskas.

V “Gali Čaplinas” ir-gi nema
žai publikąx prijuokino, ypač 
vaikams jisai patiko.

Šiuomi margumynų vakaro 
programas ir užsibaįgė. Pub
likos buvo pilna svetainė. Po 
vakaro girdėjosi kalbų, kad 
pirmą syk So. Bostone toks 
puikus vakaras buvo sureng
tas. Svečių buvo iš Brigh- 
tono, Montello ir Nonvoodo.

Garbė Sąjungietėms, kad 
taip gražiai pasižymėjo. Mote
rų Sąjungos 13-ta kuopa spar
čiai žengia pirmyn visais atve
jais. Veikime jos niekas ne
gali pralenkti. x

Štai ir vėl parsitraukė 3 vei
kalus: “Dangus brangus,” 
“Daina be galo” ir “Be vy
rų”; visi trys veikalai išleisti 
p. J. V. Kovo.

Visam Moterų Sąjungos 13 
kuopos veikimui labai pritaria 
p-lė Marijoną Sakalauskaitė, 
kuri nesenai pas mumis apsi
gyveno, bet jau daug pagel
bos mums suteikė.

Jinai mums daug pagelbės 
ir vakarų surengime, nes yra 
viena' iš gabiausių artisčių.

Turint savo tarpe tokių 
stambių pajėgu,. bus mums 
linksma veikti ir savo veikimą 
plėtoti.

Reikia dar pažymėti, kad 
vakaro tvarką labai sumaniai 
palaikė p-ni Agota Strakaus- 
kienė. Nuo vakaro pelno Są- 
jungietėmsliks nemažai.
' Nuoširdų ačiū reikia tarti 

visiems atsilankiusiems į Va
karą ir dalyvavusiems vakaro 
programe: p-ui M. Karbaus
kui, solistėms p-lėms A. Na- 
rinkevičiutei ir St. Motiejūnai
tei, aktorkoms ir gerb. kle
bonui kunigui Urbanavyčiui už 
svetainės suteikimą.

Korespondentės 
Pagelbininkė,

vių klebonas kun. Fr. Juškai
tis ir nuodugniai išdėstė Lie
tuvos reikalus. Susirinku
sius dar gražia muzika pa
linksmino Lietuvių Benas ve
damas, p. Buinio ir bažnytinis 
choras, vadovaujant p. Eino- 
riui iš Loveli, Mass., sudaina
vo keletą gražių tautiškų dai
nelių. Įspūdis iš mass-meet- 
ingo pas Cambridge lietuvius 
pasiliko geras ir visi dabar 
jaučiasi esą. stipri dvasioje ir 
gali visus Lietuvos priešus nu
galėti.

Mass-meetingo iškaščių pa
dengimui surinkta $29.00.

Rezoliucijas nutarta pasiųs- 
ti Prez. AVilsonui, Sekreto
riams ir Kongresmanams.

P atrijo tas.

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS I 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jomis Adomavičiui,

122 Botven St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vineas Zalieckas, 

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

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

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

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

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

Mass. laiko' mėnesinius susirinkimus 
kas antrą nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietų po No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naujų narių su 
savim atsivesti.•%

PIANŲ DARBININKAI AP
SIŽIŪRĖKITE — PA

KLAUSYKITE.
Nepaprastai svarbūs Mass- 

-Susirinkimas Cambridgiaus 
Pianų Darbininkų bus Panedė
lio vakare kovo 3 d., 1919 m. 
East End Christian Hali 7 
Burlegh St, Cambridge, Mass., 
į kurį kiekvienas Pianų Darbi
ninkas Cambridgiaus ir apie- 
linkių būtinai kviečiamas atei
ti. Šiame susirinkime parinkti 
geri kalbėtojai palčiai išaiškins 
darbininkų padėjimą dabarti
niame momente. Tai ir svar
biausia. kad kiekvienas darbi
ninkas "suprastų dabartinį pa
dėjimą. Apsaugojimas namų, 
suteikimas apšvietos jūsų vai
kams ir priverčia jus būti aš
triais prieš dabartinę seną pa
jėgą ir prisidėti prie šio dar
bininkų judėjimo tuojaus, tuo 
sykiu mažiaus vargingu laiku 
atsikartos pasaulio išdirbvstė- 
se susijungus visiems.

Kapitalas niekados nesnau
džia.

Komitetas Vietinės 
■Unijos 30.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS

. I
‘^DARBININKĄ.”

— M. Petrausko.
11. Choras, “Vienas žodis ne

šneka” — St. Šimkaus.
12. Choras, “Kur namas 

mūs” — M. Petrausko/
13: Solo, p. K. Vasilįauskas

— “Skyniau Skynimėlį” 
Petrausko.

14. Duetas; p-lės E. Narinke- 
vičiutė ir N. Kalinauskaitė — 
“Mielaširdystė” — M. Petrau
sko.

15. Choras, “Saulutė Tekė
jo” — St. Šimkaus.

16. Solo, p-lė St. Motiejūnai
tė — “Temsta dienelė” — St. 
Moniuško.

17. Choras, “Pasėjau Kana
pę.” — M. Petrausko.

18. Solo, p. J. Varaitis — 
“Mažas mano, yra stonas” — 
M. Petrausko.

19. Merginų Choras — “Čiu- 
čiu, liuliu” — Sliuman.

20. Solo, p-lė E. Narinkevi- 
čiutė — “Jeigu mane myli” —■’ 
L. Denza.

21. Duetas, pp. J. Varaitis ir 
K. Vasiliauskas — “Kampe 
tupi” — M. Petrausko..,

22. Choras, “Paukštužėli 
Skrajūnėli” —'St. Šimkaus.
. Tautos Himnas.

Be pažymėtų čia dainų pa
kartojimui buvo sudainuota 
daug kitų. Į koncertą buvo 
atsilankė keletas anglų, kuri? 
labai stebėjosi, kad lietuviai 
taip augštai dainų ir muzikos 
srvtyje yra pakilę. Poną Kar
bauską ir solistus anglai už
prašė dalyvauti“Brightone ren
giamuose visii tautų koncertuo
se.

Publikos i erdvą ir gražią 
Lietuvių Kooperacijos svetainę 
buvo prisirinkę daug ir visi a- 
tidžiai choro dainų klausėsi.

Vakarą atidarė 8 vai. vakare 
gražia prakalbėle p. A. Matu
kas.

Briglitono lietuvius už tokių 
gražių pramogų parengimą rei
kia pagirti, o So. Bostono Šv. 
Petro parapijos chorui tarti a- 
čiū už dalyvavimą lietuvių pa
rengtuose vakaruose.

Žvalgas.

M.

VAIDINIMAS.

Veikalas “Žmonės,” drama 
3 aktų bus vaidinta L. Vyčių 
17 kuopos nedėlioj kovo 2 d. 
Šv. Petro parapijos Bažnytinė
je Salėje W. Fiftli St., So. Bos
ton, Mass. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Šis puikus veikalas 
bus atvaidintas dar pirmu sy- 
kiu So. Bostone. Todėl ger
biamieji nepraleiskit progos 
pamatyti gerą veikąlą. Įžanga 
visiems prieinama.

Širdingai kviečia visus
Rengėjai.

Viena iš didžiausių ir drūčiau- $ 
šių insurance kompanijų Suv. g 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- S 
stijos "departmentu. Moka po- 
smedtinę, ligos ir nelaimės beni- g 
f i tą $10 j metus, laike ligos gauni £ 
$25 j savaitę. Delei platesnių in- ® 
formacijų kreipkitės: . S

ORTH AMERI-f 
CAN CLUE CO. |

J. B. JUŠKEVIČIUS, į 
454 Broadivay,

So. Boston, Mass.'- © \ t

I

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
CHORO KONCERTAS 

BRIGHTONE.
SLRKA. 213-tos kuopos pas

tangomis Briglitono lietuviams 
- buvo surengta vasario 22 dieną 
Lietuvių Svetainėje 26 Lincoln 
st., puikus koncertas, kurį iš
pildė So. Bostono lietuvių Šv. 
Petro parapijos choras. Kon
certui vadovavo p. M. Karbau
skas.

Dailės žvilgsniu koncertas 
pavyko kuogeriausia. Choru 
dainos Briglitono lietuvius ža- 
vėte žavėjo ir aplodismentams 
nebuvo galo. ( Bemaž kiekvie-

KONCERTAS

IR JUOKINGAS TEATRAS.
Rengia šv. Juozapo Draugija 
Bus 2 Kovo (March), 1919

DIDŽIOJOJ INSTITUTE
SVETAINĖJ,

277 Cambridge Str., 
Cambridge, Mass.

Pradžia 1 vai. po piet.
Atvažiuos komp. M. Petraus

kas su gabiausiais artistais ir 
visu “Gabijos” Choru, atvai
dins dvi juokingas operetes: 
‘ ‘ Lietuviškas Milijonierius ’ ’ ir 
“Malūnininkas^ ir Kaminkre- 
tis.”

Kviečia Komitetas.

S
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius) 
Priėmimo vetendoe: .

Nuo 8 iki 3 po piet. Noo 7 iki S vakare
■ ■ 538 BRO ADWAY Cjr. G ST SO. ttOSTON. 

Tel 502$. B.
• į' Jį « f. 3 j— f te.' '*J*. fg

1
i Lietuvis Dantistas

DR. M. V. CASPER
> (Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.

’ • Tel. So. Boston 27.
‘ Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

l>30—6 ir 6:30—9 P. M.

I I 
I t
I ! 
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IŠ SAJUNGIEČIŲ VEI
KIMO.

Moterų Sąjungos 13-ta.kuo
pa vas. 23 dJŠv. Petro parapi
jos svetainėje surengė margu
mynų vakarą, kuris susidėjo iš 

ną dainą reikėjo atkartoti. Pui- dainų, teatrų,/dijalogų, prakal
ki__ __________ 1_ "L„i___ j bų ir tam panašiai.

Vakaro vedėja p-ni O. Jan- 
kienė, atidarydama pramogą, 
paaiškino tikslą ir prašė susi
rinkusios publikos užsilaikyti 
laike programo gražiai. Pas
kui pakvietė gerb. kleboną 
kun. K. Urbanavyčių pakalbė
ti. Kalbėtojas trumpai pažy
mėjo teatrų svarbą ir nurodė, 
kaip sunku artistams loštų 
kuomet svetainėje ūžia.

Po prakalbėlės prasidėjo 
margumynų vakaro progra
mas. Pirmiaušia buvo suloš
ta iš lietuvių gyvenimo 2 ati
dengimų vaizdelis “Aš nepai
sau.” Vei kaliukas'parašytas 
ir išleistas J. V. Kovo ir Mo
terų Sąjungai lošti labai nau-y 
dingas. •

Artistės savo roles atliko ar
tistiškai ir labai gyvai. Iš
pildė: motinos rolę p-lė M. 
Brikaitė; tėvo p-lė Ona Bago
čaitė; Juozuko, vyresnio jų 
sūnaus, p-lė Ant. Bučaitė; O- 
nos, vyresniosios dukters p-lė 
O-Kohanskiutė; Kaziuko jau
nesnio sūnaus — p-lė B. Kri- 
viutė; Adelės jaunesnėsės duk
ters p-lė Dom. Kiburiutė; kai- 
minkos Sabieiės p-ni 
Dambrauskienė; antros 
minkos Sabienės p-ni 
Giedraitartė.

“Pamylėjau vakar,” 
gau - pas tėvelį” ir- “Temsta 
dienelė” — solo gražiai sudai
navo p-lė St. Motiejūnaitė. 3 
sykiifs publikos buvo atšaukta 
vėl padainuoti.

Toliau sekė lošimas 
naujausios mados.” 
šauniai p-lės Alena Narinkevi- 
čiutė ir N. Geciutė. Rankų pio-

kiaušiu sudainuota Šimkaus 
kompozicijų dainas: “Ant tė
velio dvaro,” “Vienas žodis ne 
šneka, ” “ Plaukia sau laivelis^ 
ir Petrausko “Pasėjau kana
pę. ’ ’ Kitos dainos ir-gi pavy
ko gerai.

Solistai p-lės A. Narinkevi- 
čiutė, St. Motiejūnaitė, N. Ka
linauskaitė ir pp. Jokūbas Va
rai tis ir K. Vasiliauskas buvo 
koncerto tikru papuošalu. Pub
likos aplodismentų priversti po 
kelis syk savo dainas turėjo 
pakartoti. Buvo malonu kaip 
solistų taip ir viso1 choro dainų 
pasiklausyti ir reikia pripažin
ti kad Šv. Petro parapijos cho
ras žymiai progresuoja. Dė
ka p. M. Karbausko darbštu
mui ir choro gražiam susiklau
symui viskas prirengiama at
sakančiai ir labai išlepintą pub
liką choras įstengtų patenkin
ti.

Choras išpildė Brightone se
kantį dainų programą:

1. Choras, “Mes padainuo
sim” — St. Šimkaus.

2. Solo, p. K Vasiliauskas 
“Ko liūdit sveteliai” — M. 
Petrausko.

3. Duetas, p-lės E. Narinke- 
vičiutė ir St. Motiejūnaitė — 
“Valia Valužė” — M. Petraus
ko.

4. Choras, “Ant tėvelio dva
ro” — St. Šimkaus.

5. Solo, p-lė S. Motiejūnaite 
— “Pamylėjau Vakar” — St.' 
Šimkaus. •

6. Duetas; pp. J. Varaitis ir 
K. Vasiliauskas — “Kregžde
lė” — M. Petrausko.

7. Choras, “Tykus buvo va
karėlis” — St Šimkaus.

Košt, 
kai- 

Kost.

“Au-

“Sulig 
Atliko

•__________
CAMBRIDGE LIETUVIAI 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
LENKUS IR BOLŠE

VIKUS.
/'Kitoms kolionijoms neužsi

leisdami ir Cambridge lietuviai 
pakėlė savo balsą prieš lenkų 
ir rusų bolševikų veržimąsi į 
Lietuvą. Vasario 23 dieną 3 
vai. p<V pietų buvo sušauktas 
Kellęy svetainėje Cambridge 
lietuvių protesto mass-meet- 
ingas, kuriame dalyvavo 300 
žmonių ir buvo* išneštos tam 
tikros rezoliucijos.

Kalbėjo mass-meeting’ą ati
darydamas p. A. Vaisiauskas 
apie susirinkimo tikslą, pa
skiau Lietuvos reikalus pla
čiau aiškino pi Jonas E. Karo
sas, po kurio kalbos vienbal
siai priimta rezoliucija, kurio
je pabrėžta, kad Cambridge 
lietuviai protestuoja prieš 
lenkus" ir rusų bolševikus, o 
taip-gi reikalauja Lietuvos at
stovybei pripažinimo teisių 
Taikos Konferencijoj,' Pary
žiuje ir t. pr~

Rezoliuciją perskaitė lietu
viškai p. A. F. Kneižis; P. A 
Vaisiauskas paleido ją ant-bal
sų, Nors publika buvo gana 
marga, nes susidėjo iš įvairių 
pakraipų žmonių, bet visi už 
rezoliucijas balsavo.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA.

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

VICE-PIRM. — Poy. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Bostoja, Mass.

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas, 
228^D St., So7 Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,
292 E St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. —; Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

Draugijos-Tėmykit!

I

Nedaliomis' 
nuo 10 vai. ryt* 
Iki 4 vai. vakar*.

be skausmo, su
su

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* Gvdo visokia* ligas
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Maw.

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

RUSAS DAUTARAS
DR. N; A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų.
Ėmiau medicinos mokslą. Berlino, 
S84 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaiea Plain, Mass. /

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 išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str.,

GREIT IŠEIS IŠ SPAUDOS NAUJAS 

TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Meilės Paslaptybės
Drama 5-se veiksmuose, 6-šiuose atidengimuose. 

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS.
šis veikalas labai tinka perstatymui. 

Kaina 45 centai.

Užsakymus siųskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 
skaitlių ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pmigus.m

, ; • J. V. BALTRUKONIS, g

142 Tappan Street, Kearny, N. J.

nenfenlaiBnBnlanBn&tenBnBnBnB^
fu

B

PUIKUS AUKSO LAIKRO
DĖLIS TIK UŽ $40. Sf

Tas laikrodėlis labai paran
kus . 12 didumo, 14k. aukso, 
rankomis išbraižytas,- Sriubelių 
užsukamas, 15 akmenų Wal- 
tham Eik $40.17 akmenų Wal- 
tham arba Elgin $46.00. Rank
pinigius siųskite sykiu su užsa
kymu likusius užmokėsite kai 
gausite tavorą. ,

J*. S. Jeigu nebūsite užganė
dinti sugrąžinsime pinigus, ne
pasilikdami nei vieno cento. 
Rašyk tuojaus.

P. VALUKONIS,
255 Broadway,

Sergantieji vyrai ir moterys!
V.

Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 
jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant i 
examino dykai; leiskite manzpažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su
virs 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išesaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa- i 
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi- slab- | 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- j 
kai. L

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- j 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- i 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- j 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvpjū, nosėje arba gerklėje Į 
pasitark su manim.

NEGAIŠINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
butįus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nž 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atrimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa ! 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR. GIBBS 
užimantis vietą 
DR KENEALY

Į * ___ / \
;673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, ,MASS.
į Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis Į

9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

□3

/ .
I

9

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai 
geriausiais prietaisais, 

naujų išra imu.
isą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.Z

Valandos
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietu&isakai 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
9-11 RYTE NEWARK.N.J.
2-4 po pietų Telefonas 92
6-8 vakare Market

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražiu
Vartok tą mosti, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
Salina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą, Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąst 
popierinj doleri arba stampomis.

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

I

Bell Pbone Dickinaon 3905 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ilsi S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo6ikį9P.M.

NedeKuO. 1U4 napšėta. v

į JUS GALITE SULAIKYTI i 
PLAUKU' SLINKIMĄ.
Dermttor* sulaiką plauku alinki- | 

K ma, prašalina pleiskana*, niežėjimą , 
r odos galvos, aušina plauku priduoda Į 
I ma Jėma reikslinsa malsta.
K Dermafuga p adarys kad Jufi pla»- ■ f kai bus tanku švelnu ir skalatua.

Oda Juū galvoje bus tyra, pleis- 
g kanos išnyks snt visados ir plaukai 
M neslinka daugiaus!
] Reikalaujant prisiusime Jum pa6- 
E ta suvis dykai išbandymui sampala. f Prisiųskite M c. stampomis pentun j timo lėšų, ganai išbandymui dežiute 
* Dermafuroa ir brošiūra.
I ARGU. SPECIALT1ES CO. 
Ž BOI 87. PHILADO.PMIA. PA.




