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Žinios iš Lietuvos

MIESTO BOSTONO
Sveikatos Departamentas

ATSIMINK

spėka bandys išvaikyti ir pa 
imti valdžią į savo rankai

o kartuvių, 
to savo kan-

Buvo jų šalininkas 
policijos viršininkas 
bet jis tapo atstaty-

skaitosi Platelių filija, ir turi 
apie 10 atlaidų. Būtinai čia 
reikia mokyklos nes pačiame 
Bežore yra apie 30 vaikų.

Prieš karą mažai kas rūpi
nosi apšvietimo dalykais, bet 
dabar kur kas toliau pažengta. 
Beveik visi laikraščiai, po ke
letą egz. į Beržorą pareiną.

UKRAINIEČIAI BOMBAR
DUOJA LVOVĄ.

Ukrainiečiai smarkiai bom
barduoja Galicijos Sostinę 
Lvovą, kur randasi Lenkijos 
jėgos. Elektrikos dirbtuvė ta
po sugriauta ir šiaip daug blė- 
dies pridaryta.

“Aceėptance for mailing at special rate of postage provided for in

ČIA REIKIA TAUPYTI 
MAISTĄ.

Amerika galės Europą mai
tinti ant tiek, kiek čia bus at
sekamo maisto. Todėl .visų 
pareiga yra čia taupyti kiek
vieną maisto biskelį, neeikvoti 
nei trupinėlių, sunaudoti visus 
likučius.

DĖL REKVIZICIJŲ.
Lapkr. mėn. 10 d. Lietuvos 

Valstybės Taryba gavo iš se
nosios Vokiečių vyriausybės 
raštą, kuriuo pranešama, kad 
rekvizicijos sumažinamos dau
giau, kaip per pusę. • Po tuo 
raštu pasirašęs hauptm. Gilza.

(“Tėvynės Sargas”)

S A R O S T I S, 
Deltuvos par.,

Ukmergės apskr.
Atvažiavus pas mus, į Del

tuvą, naujajam klebonui K. 
Šurnai, jo paraginti, sarostie- 
čiai pradėjo rūpintis liaudies 
mokyklos įkūrimu. Ir yra vil
ties, jog jų tas noras bus iš
pildytas, nes Sarostyje mokyk
la yra būtinai reikalinga.

JAPONAI KRAUSTOSI IŽ 
SIBERUOS.

Japonijos valdžia atšaukė 
javo kariuomenę iš Siberijos. 
fen buvo 24.000 japonų karei-

GABENS DAUG MAISTO 
EUROPON.

Suv. Valstijų maisto admi
nistratorius Hoover, kurs da
bar yra Paryžiuje paskelbė, 
jog maisto gabenimas Europon 
bus padidintas. Vokietijos gar
laiviai tam bus panaudoti. 
Hoover apreiškė, jog prekiniai 
Vokietijos laivai talpina 3.- 
000.000 tonų. -O Vokietijos 
pasažieriniai laivai bus panau
doti gabenimui namo Ameri
kos kariuomenės iš Francijos. 
Europoje yra 125.000.000 žmo
nių, kurie alksta.

. Už leidimą naudoti laivus 
Vokietija gaus iš Amerikos 

^maisto.

SUAREŠTAVO TROCKIO 
DUKTERĮ.

Varšavoj suareštuota Troc
kio, Rusijos bolševikų karės ir 
laivyno ministerio, daikte. Pas 
ją rasta šeši milijonai mar
kių. .

BUDAPEŠTE KARES 
STOVIS.

Naujų Metų dienoje Vengri
jos sostinėj Budapešte komu
nistai buvo padarę didelę de
monstraciją. Tarp demonstran
tų ir valdžios sargų buvo išti
kęs susirėmimas ir buvo už
muštų ir sužeistų. Dėl tokio 
atsitikimo buvo paskelbta ka
rės stovis.

DVARININKŲ SPIETI- 
MASIS. ’

Telšiuose lapkr. 3 d. “Beri- 
no” viešbutyje buvo susirinkę 
visos apskrities lenkai dvari
ninkai. Tartasi paslapčiomis 
apie opiuosius šios dienos klau
simus. Vieną siunčia į Vilnių.

Kėdainiuose dvarininkų su
važiavimas sprendė žemės ir 
kitus klausimus lapkr. 7 d. ir 
pasiuntė delegatą Vilniun. Vi
sa daroma, kažin kodėl, pas
lapčiomis. Dvarininkų organi
zacinės komisijos pakvietimai 
įteikiami kiekvienam asmeniš
kai. Laiškų nešėjai perspėja
mi apie paslaptį.

Taigi ir Lietuvos ūkininkai 
nesnauskite ir darykitės bū
rius savo reikalų ginti ir atsi
spirti dvarininkams, jei jie bū
tų ką kenksminga Lietuvos 
kraštui nusprendę.

(“Lietuvos Aidas”)

raudonoji vėliava su vy- 
i

ATSITIKIMAI VILNIUJE
Sekmadienį, lapkričio mėn. 

10 d., Vilniaus vokiečių karei
viai paėmė valdžią į savo ran
kas. Visa įvyko ramiai ir tvar
kiai.

Apie 10 vai. rytą per miestą 
praėjo kareivių demonstracija 
su raudonomis vėliavomis, ku
ri buvo sustojusi ties vokie
čių karo komendantūra (šv. 
Jurgio pr. 8) ir karo valdyba 
(ties Lukiškio pleciumi), kur 
buvo nuimtos tautinės vokie
čių vėliavos. Paskui per Lu
kiškio piečių ir pakrančio gat
ve demonstracia nuėjo prie na
mų, kur gyvena Lietuvos ka
ro gubernatorius von Harbon. 
Ten visų pirma prakalbėjo 
Prūsų Lietuvos pilietis, karei
vis p. Aukštelaitis, kuris pa
žymėjo Vilnių esant Lietuvos 
miestu ir nurodė į reikalą vo
kiečių kareiviams palaikyti 
Lietuvos valdžią. Paskui išė
jęs prakalbėjo karo gubernato
rius generolas von Harbon, 
pasveikinęs kareivius draugus 
su išgauta liuosybę ir pažymė- 
•jęsTkadjie'esą ne namiejče. Po 
to demonstrantai ramiai išsi
skirstė. Ėjusi su ^kareiviais 
žmonių minia, daugiausia žy
dų. Pakrančio gatvėje buvo 
atskirta nuo kareivių ir buvo 
padarytas mitingas ir žydai 
kalbėtojai pakalbėjo apie in
ternacionalą, ir tt.

TAURAGĖ.
Prieš karą Tauragė buvo la

bai gražus miestelis. Kasdien 
kibždėjo gatvėse pilna žmonių. 
O dabar iš to miestelio beliko 
vieni griuvėsiai. Prieš karą 
buvo naujai pastatyta Bažny
čia, bet vos vokiečiams užei
nant buvo nudaužyta. Kur ki
tados stovėjo dideli namai, da
bar riogso kaminai ir pamatai. 
Dabar jau šiek-tiek pradėjo 
žmonės atsistatyti, nors ir guli 
krūvos rąstų, bet gaila, kad 
žmonės atgal eina į sodžius, 
geriau dabar būtų skirstytis į 
viensėdijas. Prieš karą buvo 
čia ir vartotojų draugija, bet 
dabar beliko vienas parašas 
ant nugriuvusio namo. Reįkė- 
tų tauragiečiams pagalvoti ir 
pradėti spiestis į draugijas, o 
neduotis išnaudoti žydams.

VISOJE VOKIETIJOJE 
DIDŽIAUSIAS SUJU

DIMAS.
Vokietijoj prasidėjo kampa

nija rinkimų į Steigiamąjį Sei
mą. Agitacija pilname įsisiū
bavime. Kampanija taip smar
kiai ir energingai vedama, jog 
beveik pereina prezidento rin
kimus Amerikoje.

Rengiamos demonstracijos. 
Jas rengia visokios partijos. 
Berlino katalikų partija 
(Christliche Volkspartie, per
sidirbusi iš senojo katalikų 
centro) parodavo -gatvėse ir 
dalyvavo arti 60.000 žmoniij. 
Po to laikė įvairiose salėse mi
tingus’ir 10.000 žmonių marša- 
vo didžiausiaja gatve vadina
ma Unter Den Linden. Minia 
buvo sustojus prie tikybų mi
nisterijos rūmų (Kultusminis 
terium). Namų balkonas pa
puoštas raudonai. Buvus i s 
Reichstago narys Pfeiffer su
šuko, rodydamas į ministeri
jos rūmą: “Tai pagonystės 
namai, kur gyvena Adolph 
Hoffmann, kurio nelabumą pe-

Visokie susirinkimą? pavojjogi.
Užsidengk gerklę arba nosį su nosine jeigu kosti, spiau 

arba Čiaudėji.
Vengk nebūtinai reikalingų lankymų namų, kur yra

PARDUOS MULUS.
Camp Devense, Mass. sau

sio 7, 14, 21 ir 28 bus pardavi
nėjama ant Imitacijos mulai ir 
arkliai. Toje stovykloje bu
vo 2.200 gyvulių. Išviso val
džia dabar parduos 44.455 ark
lių ir mulų.

nia saukė, kad Hoffmann pa
sirodytų ant savo raudono bal
kono, bet niekas nepasirodė.

Senieji aristokratai ir kai
zerio šalininkai ir-gi darbuo
jasi. Vienok su demonstraci
jomis nedrįsta išeiti gatvėn. 
Rengia prakalbas tik salėse. 
Vienose prakalbose tos parti
jos vadas grafas Mollendorf 
pasakė, kad dabartinės val
džios viršininkai esą ‘žmonės, 
kurie niekuomet neišmoko 
klausyti,-žmonės, kurie niekuo
met visai nieko neišmoko, bet 
turinti drąsą bandvtLkitus mo
kinti.”
r- Dabar prieš rinkimus veik 
kas savaitė dygsta naujas lai
kraštis. Visi laikraščiai pilni 
apie rinkimus. Kampanija 
virte verda. Visos partijos 
griebiasi visokių priemonių, 
kad tik pritraukti minias. Da
bartinę valdžią labiausia vaso- 
ja spartakiniai (bolševikai) ir 
senosios valdžios šalininkai. 
Spartakinių organas “Raudo
noji Vėliava” ilgą istoriją iš
dėjo, kaip dabartinė valdžia 
leido tūlam Voltui pardavinė
ti Vokietijos kareivius Kuršo 
baronams. Bet nieko pana
šaus nebuvo. Buvo tik tas, 
kad valdžia leido Volkui sam
dyti Vokietijos oficierius ir ka
reivius sudarymui taip vadina-

BOLŠEVIKAI STIPRĖJA 
VILNIUJE.

Iš Varšavos pranešama, jog 
Rusijos bolševikų jėgos Vil
niuje didėja. Bolševikų kariuo
menė plaukia Vilniun iš vaka
rų ir šiaurės vakarų. Vilniaus 
dar neapleido vokiečiai, bet 
kaip bolševikų jėgos padidės, 
tai pasitrauks perduodami vis
ką Rusijos bolševikams.

Vilniuje visur išklijuoti pla
katai skelbianti, jog greit už
ims visą valdžią Sovietas.'

Raudonoji Gvardija pasiekė 
Švenčionis ir Molodečno, ku
re yra netoli Vilniaus. Į vaka
rus nuo Vilniaus padangė Nu
švitus nuo pleškančių sodžių, 
miestelių ir . dvarų. Tai svieto 
lygintojų darbai.

Vokiečiai iš visų miestelių 
traukiasi ir grįžta Vokietijon. 
Kelyje žmones plėšia kaip ga
li. Ko negali paimti, palie
ka bolševikams.

Miesteliuose apie Dvinską 
Raudonoji G cardėja jau nužu
džius 6 ar 7 kunigus.

MIRĖ HERTLING.
Vokietijos buvusis kanclie- 

rius ir katalikų vadas Hertling 
mirė pereitą subatą po šešių 
dienų sirgimo. -

BERŽORAS, 
Platelių parapijos, 

. Sedos apskričių. 
Mūsų bažnytkaimis stovi 

gražioje vietoje; ant Beržeriš- 
kio ežero kranto, du varstu at
stu nuo Platelių miestelio. Ba
žnytėlė medinė, šv. Stanislo
vo vysk, vardu, pastatyta'1746 
m. kaipo parapijos kapų kop
lyčia, (nes Plateliuose po šiai 
dienai jokių kapų nėra) dabar

mos “geležinės^ divizijos” ap- 
bolševikų.

is senosios val- 
išsijuosę vano- 
, kad valdiš-

Po piet vokiečiai kareiviai 
sudarė savo Kareivių Tarybą. 
Pirmininku išrinko kareivį 
Metterrį — buv. social-demo- 
kratų partios sekretorių ir 21 
narį.Kareivių Taryba įėjo į su
tarimą su karo gubernatorijos 
valdžia ir pasiėmė ant savęs, 
tvarkos palaikymą mieste.

Diena praėjo ramiai. Tik 
vakare lenkų gauja daugiausia 
jaunimo, susirinkus ties Lie
tuvos Valstybės Taryba, buvo 
bandę padaryti demonstranci- 
ją. Buvo mesta akmesų ir iš
mušta pora lango stiklų. Vo
kiečių kareivių tvarkdariai tą 
gaują tuojau bet-gi išvaikė. Po 
miestą vaikšto patruliai. Ru
sų belaisvių kazermės ir kalė
jimas tebesergiami.

Lietuvos Valstybės Taryboj 
beveik visą dieną ir naktį bu
vo posėdžiai. Nuo pirmadienio 
ryto, lapkr. 11 d. iš Liet. Ta
rybos rūmų plevėsuoja valsty
binė 
čiu.

VILNIUJE.
.. Paskirtasis Vilniui vyskupu 
kun. dr. Jurgis Matulaitis-Ma- 
tulevičius žada įsišventinti į 
vyskupus Kaune g r u d ž i o 
1 d., laikyti gi ingresą Vil
niuje g r u o d ži o 8 d.

Sugrįžo iš Kaukazo muzikas 
Julius Štarka. Apsigyveno 
Vilniuje.

Švietimo Ministerija, girdė
jome, esanti nusprendusi šio
mis dienomis visai panaikinti 
vokiečių kalbos pamokas pra
dedamosiose Lietuvos mokyk
lose, jų vieton padidinti gam
tos pamokų, surištų su ūkio ži
niomis.

Geležinkeliu važinėjimas į 
Vilnių ir iš Vilniaus privati
niams asmenims yra kai ku
riam laikui visai draudžiama. 
Išimtis daroma tik tiems, ku
rie nori grįžti į savo ligi šiol 
gyventas vietas. Tatai patik
rina pasai. Atvažiuojantieji iš 
Lenkijos lenkai ir neturį Vil
niuje nuosavybės, yra grąžina
mi atgal. Susisiekimas iš Kau
no į pietų pusę taip-pat užda
rytas ilgesniam laikui. Lei
džiama važinėtis per Lida ir

ginti Kuršą su
Iš antros pui 

džios šalininka 
ja vldžią už ti 
kus ofisus panaudoja vedimui 
agitacijos už šąvo kandidatus 
— socijal-demokratus. Kuomet 
senoji valdžia panašios agita
cijos ėmėsi, tai socijalistų or
ganas VorvraeĄs šaukė, kad 
tai esą biauriauįia rakalystė ir 
razbaininkiškasf darbas. ’ ’

KAUNO ORGANIZACIJŲ" 
REIKALAVIMAI.

Kaunas, XI—16. Po politi
kos susirinkimų lietuvių, žy
dų ir lenkų organizacijų atsto
vai kareivių tarybai įteikė to
kį nutarimą: 1. Kauno mies
to ir jo apskrities valdžia per
duodama visų gyventojų atsto
vams. 2. Padėti sudalyti poli
ciją ir miliciją. 3. Patikrinti 
laisvą susisiekimą telegrafu ir 
telefonu su lietuvių valdžia 
Vilniuje ir kitomis vietomis. 
4. Ratušo salę ir kai-kuriuos 
kitus rūmus atiduoti organiza
cijoms susirinkimams daryti. 
“Naujosios Gadynės” 
spaustuvę ir popiero atsargą 
atiduoti Lietuvos Valstybei.
6. Visi žmonės, kurie nusikal
to prieš buvusią kaizerinę val
džią, paleisti iš kalėjimų. 7. 
Visi karo ir civiliai belaisviai 
Lietuvos piliečiai, o taip-pat ir 
darbininkai, išsiųsti į Vokieti
ją, paleisti tėvynėn. 8. Lais
vė kalbos, susirinkimų ir spau
dos. Leisti laisvai, be jokių 
leidimų, steigti naujas orgąni- 
zacijaš. Laisvė koresponden
cijos visomis krašto kalbomis. 
Laisvas spAusdinių įvežimas. 
Patikrinti laisvai steigti mo
kyklas, bibliotekas ir skaityk
las. 9. Neleisti išvežti iš ša
lies maisto dalykų, meblių ir 
tp., o rekvizuotus daiktus ati
duoti draugijų: organizacijoms, 
kurios atiduos juos savinin
kams. Kareivių taryba priža
dėjo pildyti teisingus piliečių 
reikalavimus. Valdymą ati
duoti vietiniams gyventojams 
galėsią, žinoma, tik tada, kai 
vokiečių kareiviai apleis šalį. 
Kareivių Tarybos posėdyje, 
lapkr. 12 d., panaikinta garbės 
atidavimo pareiga. Formos 
galima būsią ir toliau nešioti.



Pamatiniai dalykai.

Pirmininkas.99 skyr. rašt.

p.

v* •

F. V.

17.69
15.00
13.00
11.23
12.69

vėliaus $500.00. Tai ir ta skait
linė tapo daugiau negu padvi-

katali- 
katali- 
niekas 
vieną

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

bą 1919 m. ir gausite visi pil
nai užsimokėję duokles po Ka
lendorių dovanų 1911> m. 
Kiekvieno yra šventa prieder
mė atsivesti po naują narį, nes 
mūsų kuopelėn per 4 mėnesius 
įsirašė 14 narių. Tai visi pri- -1 
valo prikalbinti kitą 14, tai b 
28. •gubinta. Užtai garbė priguli 

aukautojams.

GAUSIOS AUKOS.
Sausio 5 d. laike e prakalbų

kun. J. Amboto, kun."Karkau- kad dabar tinkamiausia val
ako ir J. J. Romano Waterbu- 
ryje, Ct. aukų surinkta $1.500. 
Waterbury turi Kalėdiniame 
fonde išviso $12.000.

Gruodžio 29 d. Rochesteryje 
laike L. šimučio prakalbų su
rinkta $2.000. Išviso jau ta-1 “rzeczpospolita,” kur vien a- 
rima $4.000. Rochester vary- {ristokratai ir šlėkta visokiais 
sis iki $25.000.

ANGLUOS ADMIROLAS
VILNIUJE.

New Yorko laikraščiai suba-1
tos vakaro aido J e rašė, jog kiškos respublikos kokia yra +į gventaii Tėvą.
Anglijos admirolas lankėsi Vii- ----------- -- --------- ’ x-------------- *
niuje ir matėsi su Lietuvos ko
mitetu (turbūt Taryba). Ad
mirolas sakė būsiąs Liepojuj

ką tv. Juozapo Darbininką 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

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

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

X

PILNAI PRITARIAME.
' Paskutiniame “Moterų Dir
vos” numeryje pakelta geras 
klausimas. P-lė A. Bajoriutė 
kviečia Amerikietes pradėti 

--Raudonojo Kryžiaus darbą — 
gaminti drabužius siuntimui 
Lietuvon. Ji rašo:

“Lai mūsų veikėjai rūpi
nasi laivu, o mes moterėlės 
pradėkime rūpinties ‘stofu.’ 
Darbas ne vieno, ir ne vie
nos dienos. ‘ Tverkime tam 
tikras kuopeles kiekvienoj 
kolonijoj, užsivardinkime 
tam pritaikintu vardu ir 
dirbkime. Darbas bus pana
šus į Raudonojo Kryžiaus, 
tik skirtumas tame, kad pa
čios turėsime nusipirkti ir 
padaryti. (Čia kalbu apie 
drabužius). Senais drabu
žiais dabar dar nepradėki- 
me, jei bent visai būtų ma
žai nešioti arba visai ne. 
Nei viena nepavargsime, kad 
ir visai naują šmotelį audek
lo nupirksime, ir pasiųsime 
.nors po vieną dalykėlį. Pra
dedant nuo apatinių marški
nių iki viršutinio ploščiaus; 
nuo čeverykų iki kepurės dėl 
didelių ir dėl mažų. Ma
žiems daugiau yra reikalin
gą nes jie greičiau nunešio- 
ja.

“Tas reikalas, mano nuo
monė, turėtų būti neatidė

liojamas, bet pradėtas kuo- 
veikiausiai*”
“M. Dirvos” redakcija už- 

girdamaJ sumanymą nuo savęs 
patėmija šitaip:—

'“Tečiaus, kad darbas ge
riau sektūsi, mes turime bū
ti užtikrintos, kad surinktie
ji drabužiai bus Lietuvon 
pristatyti ir tinkamai išda
lyti. Manome, kad mūsų 
Washingtoniečiai veikėjai 
turėtų tuo reikalu netrukus 
susižinoti su Suv. Valstijų 
valdžia ir paskelbti spaudo
je, ką tenai bus patyrę.” 
Ir mes pridursime, jog iš 

pradžios turime išgirsti prita 
rimą ir nurodymą iš mūsų 
augštųjų įstaigų. Palaikyki
me autoritetą mūsų atstovybės 
Washingtone ir pagal jos, t. y. 
Pildančiojo Komiteto direkty
va kibkime į darbą. Išgirdę 
balsą iš Washingtono imsimės 
darbo nei kiek negaluodami. 
Tie visr daiktai žinoma turės 
būti Lietuvos pavargėliams iš
dalinti per Lietuvos valdžią.

L. KR. DEM. PARTIJOS 
PROGRAMAS.t

Valstybės sutvarkymas. 
2 paragrafas.

Lietuva turi būti nepriklau
soma demokratinga respublika 
etnografijos ribose.

Tuose žodžiuose yra visi tie 
dėsniai,, kuriais krikščionys 
demokratai vadovaujasi prie 
Lietuvos valstybės įsteigimo.

Lietuva turi būt nepriklau
soma, demokratinga respubli
ka.

Kas-gi apie tai galėtų abe
joti arba to nenorėti nebent 
koks- mūsų tautos išgama ar 
išsigimėlis. Juk amžius Lie
tuva buvo laisvą tik susijun
gimas su Lenkija atnešė Lie
tuvai su -didikų ištvirkimu kar
tu ir pavergimo pančius.

Bet, nors .Lietuvos priešai ir 
suskaldė Lietuvą nors jos 
žmones nualino, pavergė ir 
Lietuvos vardą nuo pasaulio 
žemlapio pasistengė išbraukti 
tie stiprūs mūsų pavergėjai 
kaimynai, mūsų išnaudotojai, 
bet lietuvių dvasios neįstengė 
pavergti, perdaug giliai į Lie
tuvių kraują meilė laisvės bu
vo įaugusi, kad koks palio
kas, rusas ar vokietys būt ga
lėjęs j? iš tenai išrauti.

Lietuviai laisvi būdami lais
vę mylėjo; lietuviai būdami 
pavergtais prie laisvės dūsavo, 
laisvės troško, už laisvę kovo
jo ir prieš galingiausius vokie
čius ir rusus kaip Dovydas 
prieš Galiotą į koyą drąsiai ė- 
jo ir kovą laimėjo. Lietuva 
jau pasauliui pasisakė kad ji
nai yra laisvą nori būti lais
va ir bus laisva — tik reika
laują kad pasaulio tribunolas 
ir kaimyniškos valstybės su 
tautomis jai tąją laisvę pripa
žintų ir pasaulio perversmių 
istorijos lapuose įrašytų kaipo 
jau įvykusį faktą.

Kaip žinios iš Europos pra- 
nešą tai Švedija ir Šveicari
ja Lietuvos pasportus pripa
žįstą reiškią jog Lietuvą 
skaito laisva nuo nieko nepri- 
gulminga. Net toks vokiečių 
kaizeris ir tas turėjo Lietuvą 
pripažinti laisvą nors tik ant 
rašto — bet vis-gi pripažino.

Suvienytų Valstijų senate 
inešta bilius, kad Lietuvą pri
pažinti laisvą o tas tai ir duo
da mums didžiausią viltį, nes 
kas-gi dabar išdrįstų to nepri
pažinti ką tokia galinga šalis 
kaip Suv. Valstijos jau pripa
žįstą kad prezidentas Wilso- 
nas savo pamatiniuose taikos 
punktuose nors vardo ir nemi
nėdamas pritaria — tokių, di
plomatų tarpe neatsiras — ne
bent koksai karštagalvis fana
tikas.

Bet jeigu ir -visas pasaulis 
nenorėtų Lietuvai laisvės pri
pažinti dar ir tuomet liet. krik, 
demokratai rankų nenuleistų 
o kovotų visais dorais sau pri
einamais būdais kad Lietuvą 
padaryti laisva ir nuo nieko 
soma.

Negana ką Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausoma bet ji
nai turi *būti “demokratinė 
neprigulminga arba nepriklau- 
respublika etnografijos rybo
se.”

Jau tie laikai praėjo kuomet 
tautos savo valdymui karalius 
ir kunigaikščius rinkdavosi, 
jau žmonija ant tiek išsivystė 
ir visuomeniškai pribrendo,

kur visi Lietuvos gyventojai 
turėtų teisę spręsti apie Lietu
vos viešus reikalus taip kaip 
jie visi neša ir- pareigų naštą 
kaslnk šalies įvairių reikalų. 
Mes nenorime nei vieno nus
kriausti, nesz žinome kad 
skriaudos skriauda neatitaisy
si. Dėlto kr. demokratai ir rei- 
kalaujaLietuvai * demokratin- 
gos respublikos, o tokios res
publikos reikalauja Lietuvos 
etnografijos rybose. Lietuviai 
etnografijos rybose. Lietuviai 
žino kad Lietuva senovėje tę
sėsi nuo Baltiko iki Juodųjų 
marių, kad dideli plotai rusų 
tautos apgyventi priklausė 
Lietuvai, kad visa Baltgudiją 
didelė dalis Pagirėnų ir Ukrai
nos priklausė Lietuvai, bet 
lietuviai žino kad tos žemės, 
tai ne lietuvių žemė, tai žemė 
tų tautų kurios ant tų žemių 
gyveno ir tebgvvena, dėlto lie
tuviai Lietuvos ir reikalauja 
vien tik lietuviais apgyvento
se žemėse — etnografinėse ri
bose. . . -

Tos žemės plotas lietuviams 
priguli nuo neatmenamų am
žių ir niekam lietuviai jo nei 
vienos pėdos neužleis, kad už 
tai reiktų ir dideliausių aukų 
lietuviai nesigailės, kad ir sa
vo kraujo ir gyvasčių.

L. Kr. Dem. tuomi pasirodo, 
kad jie reikalauja tik to kas 
tikrai ir neužginčijamai jiems 
priklauso, o nieko svetimo ne
reikalauja ir nemano reikalau
ti.

Kas-gi iš lietuvių su tuomi 
nesutiktų, kas galėtų būti tam 
priešingu — niekas.

džios forma yra demokratinė 
respublika, kur visi suaugę 
žmonės turi lygias teises ir 
sprendžia apie savo šalies rei
kalus. Mums nereikia tokios 
respublikos kokia buvo lenkų

! šalies reikalais rūpinosi ir jų 
Į sprendimo turėjo balsą ir žino- 
jma kitus luomus skriausdami 
j nualino šalį ir galutinai jos 
Į laisvę prašvilpė.
Į Mums nereikia nei bolševi-

Rusuose kur proletaras terori
zuoja visus kitus luomus ir ki
tokių politiškų pažiūrų žmo
nes. Mes norime ir siekiame
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LEWIST0N, ME.
Du sykiu padvigubino.

. Aukomis liuosavimui Lietu
vos LewistonieČiai neatsiliko. 
Štai vardai tų kovotojų už Lie
tuvos laisvę:
Uršulė Ukanaitė -........... $51.50
Zofija Rimaitė.................... 50.25
Rozalija Baniulienė .. . .50.00 
Jonas Milaševičius........... 50.00
Cecilija Gauronskaitė ...30.00 
Antanas Jakutis................ 26.15
B. Mitkaitė .........................25.50
Juozas Danevičius............25.00
Elena Rimaitė.....................20.00
Steponas Būgną vi čius... .20.00 
Zofija Diringienė .. 
Benediktas Meškaitis 
Jonas Vaznis............
Albertas Vameckis . 
Antanas Adomaitis..

Po $10.00: Zofija Norbųtie- 
nė, Simonas Ivaškevičius, Ma
rijona Meškaitienė, Adomas 
Rimas, Stasys Eišmontas, Pr. 
Norbutas, Bronė Ivaškevičiū
tė, Nikodemas Mikitas, Domi
ninkas Strazdauskas, Agota 
Breitmozerienė, Aleksandra I- 
vaškevičius, Mikolas Blaževi
čius, Tamošius Rudokas, Pet
ras Kauneckis, Boleslavas Ja 
kutis, Ona Kaulakaitė, Liud- 
visė Kauneckienė, Pranas Žei- 
mis, Anufras Bikulčius, Vla
das Adomonis, Jonas Zlotkus, 
Joakymas Mikštas, Marijona 
Ivaškevičienė, Leonas Mileš- 
ka, B. Simokaitienė, Juoz. 
Augustaitis, Vytautas Kisi- 
liauskas, Antanas Kauneckis, 
Aleksandra Klemonskis, A. L. 
R. K. Mot. Sąj. 6-ta kuopa, L. 
D. S. 37 kuopą LietuVos Vyčių 
2 kuopa.

• Augustinas Juška $6.25, Juo
zas Bikulčius $6.23, Kostantas 
Jakutis $5.23, Jonas Kantauc- 
kas $5.23, Antanas Ausikaitis 
$5:23,Karolina Stankiesė $5.23, 
uozas Paulauskas $5.25.

Po $5.00: Marei joną Berno
taitė, Ona Rimienė, Z. Baniu- 
laitė, K B ūkis, P. Jasiunas, 
M. Čereškevičienė, ""A Daily- 
dienė, M. Povilaitieųė, S. Pau
lauskas, J. Matulionis, Marijo
na Dailydaitė, I. Jagėla, E. 
Bernotaitė, O. Kiršaitė, P. 
Mąrdosas, J. Vasiliauskas, M. 
Didelis, J. Šepekaitė, P. Bikul
čius, J. Lapukas, St. Daily
daitė, P. Bubokas, A Rimas, 
A. Banaitis, P. Mainoris, R. 
Šabonaitė, J. Paušis, K. Bikul
čius, St. Klemonskis, A Pet
rošienė, E. Norvaišaitė, J. Ja- 
sas, S. Simajauskis.

Z. Čereškaitė $4.23, A Rudo
kas $4.23, Z. Mauragienė $400, 
A. Bučionis $2.75, J. Vitonis 
$2.50.

Po $2.00: A Žarkauskas, J. 
Gendrulis, K. Jasas, O. Še- 
meklienė, Sim. Augustaitis 
$1.50, A. Bikulčienė $1.25. 
' Po $1.00: P. Vaičiulaitė, E. 
Rybokaitė, K. Jakutienė, E. 
Breitmozeraitė, B. Bikulčius, 
P. Žarkauskas, P. Laučius, J. 
Malčius, B. Mikštas, P. Dalen- 
kevi čius, V." Stelmokas, U. 
Malčienė, J. Virvičaitė, F. 
Stasiulis, J. Šaltis, P. Adomė
nas, J. Šemeklis, P. Makštelis, 
A. Gudas, T. Domkienė, S. 
Eišmontienė, E. Eišmontaitė, 

, J. Žvilpis, J. Klenanskis, T. 
Norbutaitė, Z. Petrikaitė, J. 
Sakalauskas, JTMaskolaitis, J. 

; Labonskis, A. Bražas, J. Povi
lai tis,.K Milierius, K. Simona- 
vičius, J. Simajauskas, A. Pa- 
sečkienė, F. Bartkienė, V. 
Stasiulienė, K. Staniulis, I. 
Šakinis.

; Išviso $1021.78.
Taip-gi dar pasižadėjo N. P. 

! P. Švč. Mot. Draugija paauko- 
■ ti $25 ir šv. Baltramiejaus dr- 
i ja nutarė surengti baliipdel T. 

Fondo. Viršminėtos aukos ta
po surinktos laike A. F. Knei- 
žio prakalbų ir “Laisvės Sa- 

' vaiteje” vaikščiojant per stu- 
‘ bas. Kolektoriais buvo šios y 

patos: B. Jakutis, Z. Rimšai
tė, B. Mitkaitė, N. Mikštas, J. 
Zlotkus, U. Ukąnaitė, B. I- 
vaškevičiutė, P. Jasiunas, M.

PREZ. WILS0N RYME.
Suv. Valstijų prez. Wilson 

atvyko Ryman sausio 3 d. 
10:25 vai. iš ryto. Didelės mi
nios sveikino garbingą prezi
dentą Važiavo tiesiog par- 
lamentan ir ten pasakė prakil
naus turinio prakalbą. Pa- 
briežė savo augštus jau kitur 
išreikštus tikslus. Be kito ko 
pasakė:

“Ypatingas šios karės fak
tas yra tai tas, kad didžios 
imperijos griuvo. Ir tų impe
rijų ypatybė buvo tai ta, kad 
jos po prievarta laikė prispau
stas tautas ir rėmėsi ant 
intrigų.'

Didžiausia sunkenybė tarpe 
tokių tautų, kaip Balkanų 
buvo tai tas, kad jos buvo 
prieinamos slaptingoms intek- 
mėms; kad į jas ineita su vi
sokiomis intrigomis; kad šiau
rinės dalies to krašto gy
ventojai buvo nepatenkintos 
gautos, kurios buvo laikomos 
krūvoj ne užuojauta ir priete- 
lingumu, bet militare pajėga.

Dabar intrigos panaikintos, 
pančiai sutrauįdnti ir ką mes 
parūpinsime yra tai naujas ce
mentas, kurs žmones laikytų 
krūvoj. Jie nėra pripratę prie 
neprigulmybės. Dabar jiė tu
ri likti neprigulmingais.

Esu tikras, jog jūs pripažįs 
tate principą kaip aš, jog 
tai nėra mūsų dalykas pasaky
ti kokią valdžią jie įsisteigs. 
Bet mes esame tų tautų prie- 
teliai ir yra mūsų pareiga, 
kaipo draugų žiūrėti, kad su
teikus joms kokią nors globą, 
suteikti tą kas laikytų juos 
krūvoj.

Tėra tik vienas daiktas, kurs 
laiko tautas krūvoj, jei jūs iš
skirsite spėką, ir tai yra prie- 
telystė ir gero velijimas. Vie
nintelis daiktas, kurs riša tau
tas krūvon yra prietelystė. To 
dėl mūsų užduotis Paryžiuje 
yra tai organizavimas pasau
lio prietelystės — žiūrėti, kad 
visos doriškos spėkos, kurios 
veikia dėl teisumo ir teisybės 
ir laisvės yra sujungtos ir pa
daryta pamatinis suorganiza
vimas,prie kurio pasaulio žmo
nės mielai ir greitai glaustus.”

Iš parlamento garbingas 
prez. Wilson nuvyko aplaiky- 

.• Pri® Vati
kano buvo iškilmingai pasitik
tas. Šventasis Tėvas priėmė 
prezidentą sosto rūme. Popie- Į Dailydaitė ir A Ivaškevičius. 

■ žius buvo baltai pasirėdęs. D- Levistoniečiams iš pradžios 
' gą laiką privatiškai šnekėjosi, j buvo paskirta "surinkti $100.00,

MONTELLO, MASS.
Kalėdų dienoj pas P. Važe

lį buvo krikštynos ir sudėta 
aukų Tautos Fondui $4. Dėjo 
po $1 J. Kašėtą K; Patgaliaus- 
kas, P. Zolią po 50 c. Tamu- 
levičienė, P. Važelis.

Mj A

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 29 d. sudegė Bakau- 

čio namai. Kartu sudegė 2 vai
kai, vienas trijų, antras ketu
rių metų. Vyras buvo išėjęs 
girtuokliauti, o pati nesulauk
dama ėjo jo ieškoti. Sugrįžo 
neradus vyro, bet namus ra
do bedegant. Vaikelių "lavonai 
rasti po lova susikibusiu.

S.

WESTFIELD, MASS. i
Buvo apsistojus toji baisioji 

liga influanzą visi žmonės 
buvo pradžiugę, dabar ir vėl 
pradėjo atsinaujinti.' Daug 
žmonių serga, tik mažiau mirš
ta. Ligšiol iš lietuvių mirė tik 
vienas Aleksandra Kišiunas, 
kurį palaidojo 29 gruodžio, 
1918, su bažnytinėmis pamal
domis ant Šv. Marijos kapinių. 
Prigulėjo prie SLRKA. 97 kp. 
Paliko moterį ir brolį.

Čia per Kalėdas 3 šeimynos 
iš lietuvių neblogai atsižymėjo 
savo girtuokliavimu. Kaip gir
dėjau tose šeimynose kilo peš
tynės. Kokis tai J. K susipe. 
šė su savo moterim išdaužė vi
sus indus iki paskutinio šaukš
to. Sarmata Westfieldieeiams 
lietuviams, kad tokioj prakil
nioj kolionijoj atsiranda indi- 
jonų, kurie gatavi pasipiauti 
peiliais ir pažemina lietuvių 
vardą. J /

Laikas būtų susiprasti.
M V. K.

i i

DAYTON, OHIO.

. Dabar jau į centrą T. F. pa
siųsta $300, o surinkę turim 
viršaus $500 ir da vis daugi
nas Šv. Petro dr-ja davė iš ka
sos $10, šv. Mikolo dr-ja $10, 
LDS. kucipa $25, Susiv. R.-K. 
kuopa aukavo iš kasos $25, Po 
apiekos Panelės Švč. moterų 
dr-ja aukavo iš kasos $15.
Kun. M. Cibulskis............ 52.50
Macenta Jonas...................13.25
Gicauckas Juozas............. 12.00
Zukaitis Kazys .................11.00
Bartkus Petras....................11.0
Gricaviče Stanislovas... .10.30 
Vaitkus Antanas............. 10.00
Vencius Petras ...................10.00
Andriuška Povilas............. 8.00
Birbalas Vincas...................8.00
Tamošauskas K. ..................7.50
Dulckes J.......................... :.. 6.75
Valušis K................................. 6.00
Augustauskas J..................... 5.50
Zailinckas J....................  .5.50
Valis J...................................... 5.25
Masinauskas S........................ 5.20
Zupkus iD................................. 5.00
Razanauskas J........................5.00
Gičauskienė R.........................5.00
Raskeviče P.......... ..................5.00
Žilinskiutė O. ....................... 5.00
Mickuniutė A..........................5.00
Zukaitis A............................... 5.00
Vilimaitis A.............................5.00
Ambrozaitis J. ____ '.......... 4.85
Petkeviče M.........................  .4.25
Kealiaucius K.........................4.00
Mockevičia S.......................... 3.50
Juškevičiukė B...................... 3.50
Palaikiutė M....................  . .3.50
Sluzinas P........................... ..3.00
Zubrickas J. .......................... 3.00
Zubrickas F.............................2.50
Kiniėnė M..........................   .2.50
Aržuolaitis A ......................2.75
Savickis L. ........................... 2.50.
Majauskas F.................... <<.2.25
Masinauskas J................  .2.25

Po $2.00: Kavaliauskas S., 
Žilinskas J., Augustauskienė 
O., Latovas P., Dobilevlčia 
S., Petrokienė R., Kazlaus
kas J., Tulauskas J., Bartulis 
M., Kavaliauskas J., Sinke- 
viče J., Jukneviče K.

Po $1.50: Raipa S., Andriu
šis A., Ražauskas S., Savic
kis F., Danielius J., Klimau- 
skis S., Čepulionis S.

Po $1.25: Ardzijauskas A, 
Milasiunaitė A, Kizas A., 
Skačkauskas T., Butkus P. ir 
Kazlauskas 5". $1.20.

Po $1.: Dambrauskiutė, La- 
tovienė J., Janušauskas S., 
Grinius J., Vanageviče A., 
Mikalauskas J., Kavaliauskas 
J., Augustauskas J., Raipukė 
O., Adomaitis S., Bernatonis 
M., Lenkutė M., Petrokas J., 
Radveckas J., Širvaitis X, 
Petrokaitis P-, Palubinskas A., 
Gudelis A., Žitkus A, Oli- 
kas P., Gricius A., Gricius A., 
Petrokas K., Valusiopis P., 
Urbonas J., Petkevče P., Ra- 
zauskiutė O. Šlapikas J., U- 
sas M.* Zupkus J., Milaške- 
vičius J., Varaika K., Marti
naitis J., Mainckas F., Ka
tilius J., Varkala J^ Kava
liauskas J., Toliušienė, Vait-I 
kienė A, Kudirkienė M.

WORCESTER, MASS.
Spaudos Dr-ja buvo surengu

si prakalbas Kalėdų vakarą. 
Programas buvo gana smagus, 
tik gaila, kad nedaug žmonių 
tebuvo. Vakarą vedė J. P. 
Vaitkus. Sudainuota keletas 
dainų. Potam p. Česnulis pa
sakė puikią prakalbą kas-link 
tautos atgijimo. Paaiškino a- 
pie spaudą. Taip-pat vietinis 
klebonas ragino visus 
kus užsisakyt po gerą 
kišką laikraštį, kad 
nepaliktų neužsisakęs
arba daugiau. Aukų T. Fon
dui .surinkta $170.

Kp. Rašt. J. Senkus.

MONTELLO, MASS.

LDS. kuopų apskričio reikale.
LDS. 2-oji kuopa atsišaukia 

į Naujosios Anglijos kuopas, 
kad rinktų delegatus į apskri
čio suvažiavimą, kurs bus vas. 
16,1 vai. po pietų šv. Roko sa
lėj, 20 Webster st. Prašome 
kad visos* kuopos siųstų kuo- 
skaitlingiausia delegatų. Yra 
svarbių reikalų ir dabar toks 
momentas, kada reikia daug 
darbo atlikti, o tik susijungę 
juos galime atlikti.

Prie tos progos vietinė LDS. 
kuopa rengia vakarą Būtų ge
rai, kad delegatai iš kitur bū
tų pasirengę kaip nors daly
vauti programe — kas-prakal- 
bėle, kas dainavimu, kas de- 
klęmacija ir tt. Būtų gerai, 
kad išanksto būtų pranešta, 
kas kuo galės prisidėti. Mes 
jų vardus indėsime progra- 
man.

_ Vardu LDS. 2-ros kuopos
M. Abračinskas.

WATERBURY, CONN.
Jono Račiūno

Surinktos aukos per stabas 
kolektuojant.

Pranas Glodenis................. 55.00
Pranas Aleseka...................50.00
Mikolas Budreika _____   30.25
Rožė Daugirdžiutė............25.00
Klemensas Kuzma............20.00

Po $10.00: Kazys Matukai- 
tis, Juozas Kučinskas, V. Klik- 
na, Justinas Kudirka, A. A. 
Janavičius.

Po $5.00: Jonas Zupkus, P. 
Gubuleviče, A. L Kovai, Ma
rijonas Kaninckiutė, Agota 
Jurkūnienė, Adomas Poniškis, 
Petras Zaikauskas, Liudvikas 
Petruškeviče, Justinas Kume
taitis, Vincas Samuolis, Ona 
Česniutė, Aleksandra Bložė, 
Jonas Vąlukas, Jonas Šnickus, 
Juozas Šnickus, Juozas Joku- 
bauskas, Jonas Poliutis, Ma
ri josa Stankus, Jonas Suopis, 
Antanina Bencevičiutė, Mari
jona Grigalgauckiutė, Kotri- 
na Auksiniutė.

Pranas Burauskas $3.
Po $2.00:" Kazė Sutautienė, 

Br. Dovydaitis, M. Bardaus- 
kas, Kaz. Rakauskas, Jieva 
Petrauskaitė, M. Armanaviče, 
K. Steponaitis, Paul. Šukaitie- 
nė, Petr. Jokubauskas.

Po $1.00: Mar. Dvariškienė, 
Juoz. Trušinskis, Vinc. Urba- 
naviče, Jonas Mardusas, Ona 
Stankienė, Mar. Kazlauskiutė, 
Mr. Feinberg, M. Zaiks, M. 
Grėbliunas, V. Eidfukeviče, A. 
Papliucienė, S. Vazlikaitis, K. 
Urba, M. Ambrazauskiutė, O. 
Urbanavičiukė, A. Juška, V. 
Puškevičienė, J. Jenuškeviče, 
J. Gokas, V. Balelis, O. Zmu- 
dienė, P. Miseviče, J. Alionis, 
D. Matas, J. Zailskas, J. Saroč- 
kas, K. Igaris, JL" Kažemėkie- 
nė, K. Vasiliauskas, J. Sumau
tas, M. Mažeika, K. Pocevčia, 
V. Lemulis, F. Udelovilz.

BERISSO, ARGENTINA.
1 ^šubatos vakari 23 d. lapkri

čio Lietuvių Katalikų Apšvie
tos Dr-jos “Aušros” 1-mo 
skyriaus buvo susirinkimas. 
Tapo išrinktas delegatas Jonas 
Totilas važiuoti į Buenos Ai
res “Aušros” Centro šaukia
mą suvažiavimą Suvažiavi
mas šaukiamas išreiškimui Ar
gentinos lietuvių simpatijos 
talkininkams ir Suv. Valst. 
prez. W ii šono prašyti, kazbTai- 
kos Konferencijoj užtartų už 
mūši) našlaitę Tėvynę Liefh- 
vą.

Susirinkime dalyvavo narių 
nedaug, bet iš visų buvo ma
tyti? kad myli savo organiza
cija “Aušrą*

Užsiminus apie užprenume- 
ravimą daugiau laikraščių, 
pasirodė, kad kasoj pinigų 
neperdaug. Mat skyrius jau
nutis ir remia visus prakil
nius reikalus; vien tik vėlia
vos kainavo $30.00. Išrinkta 
Pr. Lostvs ir Juozas Yntas, iš- 
kolektuoti iš narių mėnesines 
mokestis, kurie yra atsilikę ir 
užprenumeruoti šiuos laikraš- 

“Darbininką” “Išei-

MANCHESTER, N. H.
Čia priskaitoma tiktai apie

250 ypatų, vienok čia randasi 
gerų tėvynainių, tai su auko
mis nemanoma pasilikti nuo 
škaitlingesnių kolionijų. Jau 
surinkta ir pasiųsta T. F. $1.- 
000.00. Vienok kaip teko gir
dėti, tai pas vietinį T. F. sky
riaus iždininką aukos vis slen
ka dešimtinėmis. Beto vieti
nis T. F. 49 skyrius po Nau
jų Metų žada parengti prakal
bas, kuriose tikime geri) pa
sekmių.

Čionykščius lietuvius dva
siškais reikalais aprūpinėja 
Nashuos, N. H. lietuvių klebo
nas gerb. kun. L. Tylia. 22 d.
gruodžio 1918 m buvo atvykęs čius: — 
Manchesterin. Pasakęs gražų (vių Draugą” ir iš Lietuvos 

“Tėvynės Sargą”
•Tautos Fondo skyriaus susi

rinkimas buvo taip-gi ir išrin
ko į Suvažiavimą delegatą V. 
Ivanauską.

Tautos Fondo ir “Aušros” 
skyrių susirinkimai nutarta 
laikyti kas mėnuo pirmą sek
madienį po 20 d. kiekvieno mė
nesio.

Dabar “Aušros” 1-mas sky
rius ir Tautos Fondo skyrius 
(pastarasis numerio dar netu
ri) persikėlė pas Pr. Makaxwį^j 
ką todėl norintiems susi žino- 
ti kam iš amerikiečių, ar iš ar-3| 
gentiniečių, malonėkite kreip-| 
tis šiuo antrašu: Calle Rifr * 

į Jane Iro 4132 — Bensso, F. veį 
i S. Rep. Argentina.

Pranas Makauskas. . 
l “Aušros*' Skyr. PiriMOfl

Manchesterin.
pamokslą, priminė, kad dė
tų T. Fondan Kalėdų dovanas. 
Prie progos turiu pažymėti, 
kad mes neturime savo tarpe 
nei kunigo nei šiaip svietiško 
gero inteligento. Kas-gi Man- 
chesteriečius paragino sudėti 
minėtas aukas? O-gi mes pa
tys viens antrą paragindami j 
aukoti tą atliekame. Tai-gi 
mes reikalautume ir nuo kitų Į 
kolionijų, kad tą padarytų. , 

Manchesterietis.

• LINDEN, N. J.
LDS. 73 kuopos/metinis susi-' 

rinkimas įvyks 12 d. sausio pas 
J. Liudvinaitį stuboje Wood| 
Avė. kampas 10-th St. Visi na 
riai malonėkite atsilankyti 
Yrą svarbių reikalų aptarti iri 
reikės išsirinkti naują valdy-l



Lietuvių Darbininkų

Kalendorius
TĖMYKITE1919 m

Kaina 25 centai
L. D. S. nariai, kurie bus pilnai užsimokeje savo

duokles gaus Kalendorių dykai

STROPAS IR KOIPARIJA

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Draugijos Temykit!

Adresuok

242 W. Broadway, So. Boston, Mass
“Darbininkas”

Gaunamos “Darbininke”

Pranešimas A L. R. K. Moterą 
Sąjungos N. A Apskričio 

delegatėms kaslink* 
3-čio suvažiavimo.

Brangios sesutės, kaip jau 
matėt “M. D.” apskričio pir
mininkės pranešimą, kad 3-ias 
suvažiavimas bus 26 d. sausio 
1919 m. Hartford, Conn. To- 
delgi mes 17 kuopa kviečiame 
atsilankyt koskaitlingiausia į 
nurodomą vietą, kur bus lai
koma sesijos.

Bus parapijos svetainėje 41 
Capitol Avė., Hartford, Conn. 
Rasti visai lengva, nes netoli 
nuo stoties.

Mes malonėtume visas pasi
tikt ant stoties, jei tik katros 
pranešite laikais. Malonėkite 
kreiptis šiuo astrašu:

Teklė Binkienė,
41 Capitol avė., Hartford, Ct.

Prie dabartinhj sunkią aplinkybią gyveni- 
ziškai ir protiš tino, kad daugybė žmonią fi- 
džia ir susirgę kai .užsnūdo. Jie greit apsilei- 
mo nieko stebė ieško priežasčią ligos netikro
se aplinkybėse, tankiai skaito neišgydomais.

Jie nežino dar, kad prie sugadyto pilvo, 
užkietėjimo, ir a beiname susinervavime reikia 
paimti Partolos, saldainią išvalančią kraują 
ir pilvą.

Tai geriausia pagelba dėl suaugusią ir 
vaiką. Turiu pagirimo laišką nuo šimtą tūk
stančią žmonią.

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guaikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvią Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją. _

Naujos organizacijos reikalaukite probą, senos <i 
prisiąskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą. t

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Nevr York City, N. Y. 
' Gruodžio 27,1918: 

‘ ‘ Darbininkas, ” ■ •
242 W.‘Broadway, '

So. Boston, Mass.
Gerb. Redakcija:—

Jūsą laikraščio No. 145 (477) 
tilpo korespondencija, iš Lin- 
den, N. J., po kuria pasirašo 
“Suvalkietis.”
“Suvalkietis” sako, kad Lut- 

kauskas “varė agitaciją ir pa
niekino kataliką tikėjimą.” 
Toliaus sako: “ 
kauskas

Atspauzdinta ant plonos po-darais auksuotais ir raudonais 
pieros ir apdaryta gražiaiskraštais.
minkštais drobės ir skūros ap- Parsiduoda nuo $1.50 iki

PARTOLA neperskiriamas draugas kiekvienoje šeimy
noje ir vartojama visuomet ir visur dėl išvalymo kraujo ir 
pilvo.

Pąimkite -tris saldainius pirmirm gulsiant ir ant rytojaus 
atsikelsite atnaujintu žmogumi.

Neleiskite brangaus laiko ir užsisakykite šiandiena. Gy
dytojas pavydale saldainią Partola apsireiškia geriausiu 
draugu vyrą, moterą ir vaiką. Kiekviename lietuvią name 
turėtą rastis PARTOLA.

Partola rekomenuojama ir parsiduoda didelėse skrynutė
se, kainuoja tik 1 oleris; 6 skrynutės, dėl patogumo žmo- 
nią išsiunčiama tik už 5 dolerius.

Graži ir tinkama dovanėlė kiekvienam prisiuntusiam 
užsakymą ir pinigus sykiu su šiuo apgarsinimu.

Kada jis (Lut- 
JVL.) pamatė iš

garsinimus, kad bus koncertas 
SLRKA. 200 kuopos, 30 —d. 
lapkričio, tai tuoj su užside- I 
gimu pradėjo pliovofi į žmo
nes, jog tai sąs koncertas ren
giamas ne lietuvią, o tik Ry
mo Kataliką etc... ” Ant ga
lo mane pakolioja “šliuptar- 
niu.” „

Kur esu įtariamas vari me a- 
gitacijos prieš kataliką tikėji* 
mą ir prieš koncertą, tai yra 
neteisybe. “Suvalkietis’ 'me
luoja. ’’

‘‘ Suvalkiečiui, ’ ’ matomai,’’ j 
nerūpėjo nieks daugiaus^ kaip Į 
tik apšmeižti ymane. Žinau, j 
kad silpni žmonės pavydo ir 
keršto yra valdomi. Tuomi ir 
“Suvalkietis” vaduojasi. Jei
gu turi prieš mane faktus “Su
valkieti,” tai nesidangštyk 
kauke, o išeik kaip tikras tei-1 
sybės apgynėjas, po savo loc- 
nu vardu, o tada galėsime pa- Į 
sikalbėti. '

Kas link įtarimo manęs, 
“šliuptarniu,” tai yra kolionėį 

i ir už tai aš “Suvalkiečiui” ga- j 
• liu tik tiek paaskyti: “Atleisk 
jam Viešpatie, nes jis nežino (

Skaityk "Darbininką” - žinosi kas dedasi tėvynėje 
ir visame pasaulyje. Žinok, kad “Darbininkas” eina 

3 sykius į savaitę ir metams kainuoja $3.00, vienas nu
meris 3 centai. Apdovanok savo draugą arba ppažsta- 
mą laikraščiu "Darbininku”.

Buk platintoju laikraščio “Darbininko”. -



Valdyba,

atsieis mažiaus mokėti,

P. MULEVIČIUS

veidmai- 
visiems

kraiANIANRCAtlIAMIEofAlffic#

TURTAS VIRŠ $125,000.00

Ofiso valandos
9-11 RYTE
2-4 PO PIETŲ
6-8 VAKARE

Palionio 
-“Prieš

POMIRTINĖS:
$150-00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Sioba,

4 Levant St., Dorchester, Mass 
Telphone: Doreester 6973—W 

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

I PROT. RAST. — Jonas -Glfoectl*
277 Silver St., So. Boston, Mass. 

n PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė 
210 Silver Str., So. Boston. 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas.
230 Fifth St^ So. Boston, Mass 

KASIERIUS—Andriejus Naudžlflna»
16 Wtnfield St, So. Boston, Mas» 

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

Draugija laiko susirinkimus ka> 
trečią nedčldienj kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinė 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se 
kantis susirinkimas bus sausio 19.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi 

todėl rašykis dabar 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitini laikraš
ti "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

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

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

L. D. S. Centro Valdybos su
sirinkimas bus sausio 8 d. 8 
vai. vakare, “Darbininko” re
dakcijos kambariuose. Kvie
čiame visus, ateiti.

L. D. S. Centro Raštininkas
A. F. Kneižis.

LIETUVOS DUKTERŲ DB-JU? 
PO GLOBA MOTINOS tVO

VALDYBOS ADRE8AI. '
SO. BOSTON,' MASS.

Pirm. — T. AšmenskienS,
359 Fourth St.

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

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

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

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė. 
M. StukienS.

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins 

kienė, P. Venienė, V. Songailie 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čiiuvie 
nė. >
Susirinkimai laikomi kat 

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

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

nauju išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

PIRMO - KLESOS

DANTISTAS

REPETICIJOS.
Utaminke 7 d. 7^0 vai. va

kare.bus. repeticijos šių veika
lų: “Gudrus Kvailys” ir “Ant 
Slenksčio Naujo Gyvenimo.” 
Meldžiam visų aktorių - ateiti 
paskirtame laike. Turim at- 
ikti pilną repeticiją ir kitokių 

daug svarbių nutarimų. Šiuos 
viršminėtus veikalus vaidinsi
me Brightone 18 d. sausio, su- 
jatoj.

Brightoniečiai smarkiai ren
giasi prie šio vakaro ir žada 
visi atsilankyti.

SO. BOSTONO BOLŠEVIKAI 
UŽVALDĖ LIETUVIŲ 

SALĘ.
Pėtnveios vakare buvo Lab

darystės dfaugijos metinis su
sirinkimas ir rinkimas naujos 
valdybos. Į valdybą pateko 
kaip mums praneša visi bolše
vikai. Nors prie tos salės pri
gulėjo ir katalikai, bet valdė 
laisvamaniai, kurie katalikams 
gamino visokias pinkles kad 
tik jie pasitrauktų. Jiems pa
tiems dabar priseis eiti prašy
ti salės iš katalikų arba galu
tinai virsti bolševikais.

Kaip girdėt, tai bolševikai 
persikrausto su visomis “mar- 
salietėmis” nuo Broadway į 
Lietuvių Salę. Na ir jjerai, lai 
pasimokina mūsų laisvamaniai 
kaip reikia gerbti kitus, o y- 
pač katalikus.

Kaip girdėjome, tai Lietuvių 
Salėje mūsų laisvamaniai ne
mažai paslėptų bačkučių ištuš
tina ir turbūt kuomet rinkimai 
buvo, tai vienas ar kitas gal 
bačkutę mylavo. Labai negra
žus darbas, jeigu ištikrųjų taip 
vra. - z-

Tel. So. Boeton 2 70
DR. JOHN MtcDONNELL, M. D. I

Galima susikalbėti ir lietuvisehai 
Ofiso valandos:

Ryt as iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. | 
iniiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiii—■—

DR. W. T. RĖKLY
469 Broadway,S®. Boston,Mus.

PRIE DORCHESTER 8T.1

DR. F. MATULAITIS
-Ofiao adyno, ’ivdo viioktai Hą—
1-8 P. M. 7-S P.M. Priektrta Akintai.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Vincas Liutkevičius .., .10.00 
Rozalija Viseckienė ... .10.00 
Mag. Ausiukaitė (žad.) 50.00 
Agota Sabienė ......................5.00
Jonas Jakimavičius -.. . .10.00 
Antosė Barisienė........ .50.00 
Kun. Pr. Juškaitis ......25.00 
Mag. Pajojutė ...... .., .7.00 
(Kilmoniutė $100 iš “Darb.”) 
Mik. Januškevičienė ....10.00 
Izabelė Zmajauskienė .... 1.00 
Ona Natkus .........................1.00
Joana Vazuikaitienė .. ..1.00 
Jieva Maksienė.................   5.00
Kaz. Gelbagis........................ 1.00
Juoz. Rukša ........... ............. 1.00
Petras Dzervus....................5.00
Monik Virbelaitė ........5.00 
Danielius Lingevičia .... 5.00 
Ona Povilaičiukė ............... 1.00
Ona Petraičiutė ................. 1.00
Ona Aukštikoriutė............5.00
Marijona Tamulaitienė 5.00 
Vai. Kučinskas .................1.00
Anelė Kabalinskaitė .... 1.00 
Ona Stanaičiutė.................. 5.00
Vincas Gudukas................. 5.00
Barbora Šveistienė ............1.00
Marijona Mankauskienė . .1.00 
Antanas Mankauskas .... 1.00 
Ignas Mačiulaitis......... ,...1.00
Petras Mulevičius .............2.00
Antanas Vineckis............. 1.00
Martinas Raulušonis .... 10.00 
Jurgis Bakutis .....................1.00
Ignas Šakalis................ 2.00
Juozas Šakalis .....................1.00
Jonas Kulawauskis...........1.00
Baltr. Stočkus......................1.00
Juozas Petrauskas...........1.00
Jurgis Šilinis.......................1.00
Marijona Vestfilienė .. ..1.00 
Andr. Simanavičius...........50c.
Anat. Densmolienė............1.00
Antanas Kairys ................ 50.00
Antanina Majauskaitė 100.00 
Aleksandra Kasinskaitė 10.00 
Viktorija Zugelevičiutė .. 5.00 
Juzefą Šultienė .....................5.00
Ona Jankauskienė...........50.00
Ona Staniuliutė ................ 50.00
Ona Romikaičiutė ............50.00 i
Juzefą Pečiukoniutė ... .50.00 j 
Jonas Grubinskas................5.00 j
Pranas Lingevičius .... 10.25 
Anastazija Jakaitė .... 10.00 j 
Antanina Bucaitė ..............5.00 Į
Stanislava Andrukoniesė 10.00 j 
Kotrina Babinskienė .. . .5.00 Į 
Magdelena Didžiūnienė 10.00 ! 
Marijona Brikaitė............. 5.00 Į
Dom. Januškevičienė ...20.00 j 
Smulkių aukų ......................85c. Į
Kaz. Višniauskas ................. 2.00 i
Jonas Jakštas......................1.00 Į
Stanislovas Klapauskas 10.00 ‘ 
Justinas Tuleikis................ 1.00 1
Izidorius Ruka................. ..1.00 ;
Emilija Maluziukė............2.00 Į
Kaz. Gumauskienė............1.00
Antanina Dirmauskienė 5.00 
Kazys Sluskonis................ 50.00
Veronika Šapamienė ... .10.00 
Magdelena Vaiginienė... .5.00 
Sukolektuota...................... 30.97

SO. BOSTONIEČIŲ AUKOS 
GRUODŽIO 8 DIENĄ.

Ona Bagočiutė ................ 100.00
Agota Strakauskienė ....5.00 
Jonas Bandzinas ............100.00
Stas. Šiefkaitė .................... 5.13
jršulė Žilinskienė........... 10.00

Adomas Šiefka ................. 50.00
jt. Mažulytė........... .......... 10.00
Jokūbas Stakionis...........10.00
M. Venis ............................. 10.00
Juozas Einingis ................ 50.00
Ona Skirmančiutė ______50.00
Leosė Šarkunienė ............20.00
Juodas Rukša.....................20.00
Justinas Augunas ............10.00
Viktoria Linčauskienė 5.00 
Juzefą Lingvinienė .. . .15.00 
Juozas Šveistys ................ 10.00
VI. Dideliutė ........................... 50
St. Danielius ......................10.00
Liudv. Navickaitė........... 10.00
Konst Žilaitė .................>.10.00
Vai. Dovidoniutė ................ 5.00
.Veronika Ambrozrutė ... .5.00 
Paulina Bronušaitė .. . .40.00 
Alena Zenevičiutė............. 5.00
Kaz. Prunska .................   10.00
Juozas Šukys...................100.00
Zuzana Žukauskiutė ....10.00 
Marcelė Žukauskiutė ... .10.00 
Barbora Prunskienė .... 5.00 
Juoz. Uždavinys................ 10.00
Elzbieta Deksniukė .... 10.00 
Marijona česnakevičiutė. .5.00 
Ona Vitkienė........................ 5.00
Marijona Tamošauskienė 5.00 
Steponas Navickas .... 20.00 
K. Kaulinskaitė (žad.) 50.00 
Jieva Merkelienė................ 50.00
Augustas Bilinskas .... 20.00 
Mar. Zupkauskienė..... .50.00 
Alena Asavičiutė................ 5.00
Juozas Marcelionis............ 5.00
Petras Valentas .... ... .5.00 
Teofilė Petrauskaitė ... .10.00 
Stanislava Laukaitė .... 1.00 
Marijona Stasiuilenė ...100.00 
Kazys Balčiūnas.................5.00
Adolfas Nevieta .. .. ... .5.0() 

•Julė Staniuliutė ................. 5.35

visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkės prisidėtų prie taip 
taip prakilnios organizacijos ir 
už tai rengia tam panašius" va
karus, kad supažindinus su L. 
D. S. tikslu ir taip-pat, kad su
stiprinus savo iždą kuopos iš
laidoms. Lošėjai už savo dar
bą ir laiką nereikalauja nei 
vieno cento, bet viską aukau
ja ne kam kitam, kaip tik dar
bininkams. Tas jų pasišventi
mas, lai paragina kiekvieną 
prie darbo. Atsimink priežo
dį: “Vienybėje galybė.”

Ker.

BeU Phone Dickinaon 3905 M.

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

♦
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pieta

Vakarais, Ketverge nao 6 iki 9 P. M.
4 «• piita.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai. :

Už smulkius apskelbimus ir! 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį. ..........50c.
” tris sykius...........$1.00 '

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

[J L.D.S. 1 KUOPOS VAKARAS
Nedėlioję, 5 d. sausio buvo 

surengtas^ vakaras su puikiau
siu programų susidedančių iš 
ęįlių, monologų, trialogų pra
kalbų ir perstatymų. Vakaro 
vedėjas buvo p. J. Glineckas, 
kuopos pirmininkas. Jis yra 
atsidavęs L. D. Są-gai ir labai 
daug darbo pridėjo prie suren
gimo šio vakaro. Trialogą iš 
Poemos “Meilė” (Kun. M. 
Gustaičio)“Gedulių Šeimyna” 

F — atliko šios ypatos: “Moti
nos” rolėje — p-lė Z. Gurkliu
tė, “Dukterys”—seserįs, p-lės 
M. ir Z. Žukauskaitės. Visos 
savo užduotis atliko gerai.

Eiles “Ant marių krašto” 
(M. Gustaičio) pasakė p-lė O. 
Stanaičiutė. Ji atliko taip ge- 

' rai, kad net buvo iššaukta at
kartoti.

Puikias eiles ir prakalbėlę 
pasakė jauna bet gabi artistė 
p-lė A. Stašaičiutė. Jos graži 
ir aiški kalba kiekvieną žavė- 

č jo.
Pasakė prakalbėlę mokslei

vis p. Pr. Strakauskas apie 
darbininkų reikalus. Jis nu
rodė kaip darbininkai turi rū
pintis pagerinti savo būvį. 
Nurodė, kad patikėjimas gra
žiems žodeliams neva darbi
ninkų užtarytojams, labai 
daug privedė prie skurdo ir 
nelaimių. Sako, vienintelis 
būdas darbininkams atsiekti 
savo tikslą, tai mokintis; skai
tyti geras knygas ir laikraš- 
raščlus; prigulėti prie geri], 
tikrų darbininkiškų organiza
cijų, kaip tai LDS., šluoti iš 
savo namų netikusius laikraš- 

*■. čius ir knygas, o ypač dabar- 
tipiu laiku, kuomet mes mato
me tikrąjį jų veidą 
niavimo. Jo kalba 
patiko.

Toliaus sekė M. 
triveiksmė komedija ■ 
vėją nepapūsi.” Veikiančios 
ypatos buvo Šios: Daunoro ro
lėje — p. Antanas Navikas, 
Barboros — p-lė O. Stanaičiu
tė, Julės — p-lė M. Žukaus
kaitė, “Veronikos — p-lė Z. 
Žukauskaitė, Ragaišienė—p-lė 
M. Kilmoniutė, Arvido — p. 
K. Povilaitis, Antano — p. P. 
Miliauskas, — Katriutės—p-lė 

j Z. Žukauskaitė.
Reikia pažymėti, kad visi iš

pildė savo roles gerai ir atvai
dino veikalėlį gan gyvai. Y- 
pač gerai atliko Daunoro rolė
je A. Navikas. Žiūrėtojas tar
si matė jo ypatoje tikrąjį Lie
tuvos sodietį Daunorą.

Pasirodė ir nauja pajėga, tai 
p. K. Povilaitis.'

: * Dvi sesutės p-lės Žukauskai
tės jau nuo senai pasižymėju
sios ir dabar atliko gerai. P-lė 
M. Žukauskaitė yra narė L. D. 

\S. 1 kp., o p-lė Zuzana kandi
datė. Tai Bostono žvaigždu
tės scenoje. Taip-paJ. pasižy-. 

„ mėjo p-lės O. Stanaičiutė ir M.
Kilmoniutė.

Negaliu aplenkti nepažymė
jęs, kad beveik visi lošėjai turi 
net po kelias roles kitų kuopų 
rengiamusoe vakaruose ir tik 
reikia stebėtis jų pajėgomis ir 
pasišventimu, o vis tai darbi
ninkų gerovei.' Kaip tik to

ki kie vakarai kiekvieną darbi-
|| ninką veda prie šviesesnės a-
iį teities ir ragina prie darbo. 

Darbininkai pagerins savo 
kB būvį ne revoliucijomis,ne keik

smu ir koliojimu kitų, bet e- 
I voliucijos keliu; žengdami ap- 

kK švietos keliu pasieks sau geres- 
|^k nį gyvenimą. Jei trokšti sau 
B|B ir visiems darbininkams geres- 

nio gyvenimo, tai jungkis į 
|Į||B vieną organizaciją, kurioje ras- 
|||B tum sau suraminimą. Mūsų o- 
HEs. ' ;i būna. “Krikščionys
gSSEkt ■ “’Tfik-
gaB™ stan- ai darbininku priguli 

M. ir trokšta, kad

Vietinės žinios

MMMMMMeMeMMMMMeeMMeMMMeeeMMMMM
AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, f

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, j ' 
nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė- | Į 

i kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- 1 > 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubežių, ' [ 
bet niekur negavau savo sveikatai pageltos. •

Bet kada pareikalavau Salų ta ras vaistų. Bitterio, Kraujo valyto- 1 
| Jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui ] Į 
' minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. • 
r Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- z 
J matląmns pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ii- X 
i nyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3-mėnesių ISgerdavnu kas savai- • 
1 tė po buteli Salotame, Biteria, ir po 3 mėn. saro paveiksle pamačiau 1 
Į toki skirtumų kaip tarp Jienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir X 
> esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salų ta ras mylistų geradėjui ir ltn* 1 
' klu visiems savo draugams. Ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- X 
i tariu nuoSirdžtnl kreipties prie Salutarns:
8ALUTARAS, CHEMICAL INSTTTUTION, J. Baltrėnaa, Prof. X 

i 1707 So. Halsted S>., Telephone Ganai 6417, Chicago, HL |

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

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




