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iu skaičių, kol jie vi- 
Šiame darbe rei- 

labiausiai paspir- 
entojų, be kurios 

ti viena nieko nepa-
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Lietuvos premiero pirma prakalba.Lietuvos premjeras 
važiuoja Anglijon

nariai dabar jau-priiminėjami 
į sovietus.

Kooperatyviškų dr-jų kon
gresas stojo valdžios pusėn. O 
pirmiau labai priešinosi bolše
vikiškai valdžiai.

Kiti elementai, nesocijalis- 
tai, inteligentai, nors dar taip 
sakant nepasidavė bolševikiš
kai valdžiai, bet labai’ prieši
nasi svetimų valdžių įsikiši
mui.

Toliau pastebėtipa tas, kad 
į valdiškus ir kitokius ofisus 
pradėjo grįžti senieji inteligen
tiškieji darbininkai ir visokie 
speeijalistai. Iš pradžios jie 
buvo užboikotavę valdžių. Į 
kariuomenę pradėjo grįžti se
nieji oficieriai ir generolai. Ir 
pradedama juos priimti. Da
bar bolševikiškoji armija yra 
po valdžia senųjų cariškųjų o- 
fieierių ir generolų. Genera- 
lis štabas susideda iš likusiųjų 
viršininkų senojo štabo. Troc-

LIETUVOS LAISVĖS 
REIKALUOSE.

Tarybų Pild. Kom. Wash- 
ingtone kuone kas-dien klabi
na tam tikras valdžios įstaigas, 
kad; gavus Lietuvai pripažini
mą ir greitą paramą apsisau
gojimui nuo užplustančios plė
šiku gaujos.

Visi prašymai ir reikalavi
mai ne vien- žodžiu yra daromi, 
bet parašoma tam tikri memo
randumai nušviečianti vėliau
sius atsitikimus Lietuvoje ir 
ką jie rengia ateičiai ir užtikri
nimui pasauliui taikos.

Lietuvoje žmoneliai matyt 
ir-gi deda visas pastangas Lie
tuvai laisvę užtikrinti. Sulig 
pranešimų matyt ministerių 
pirmininkas prof. Valdemaras 
nuvažiavo Skandinavijon, kad 
fenais Lietuvai. prielankumą 
užtikrinus. Švedija ir Šveica
rija jau pripažįsta Lietuvos 
valdžios išduodamus paspor- ki yra tik iš vardo vyriausiu
tus. Prof. Valdemaras ren
giasi važiuoti Anglijon, kad fe
nais Lietuvos ateitį, sąryšy su 
pastovios taikos užtikrinimu 
gerai nušviesti. *

Amerikos Lietuvių Taryba 
sužinojus, kad Ministerių pir
mininkas Valdemaras randasi 
Skandinavijoje, tuoj susižino
jus su Tautos Fondu, kablegra- 

- ma išsiuntė jo vardu Lietuvos 
reikalams $25.000. Taip-gi kab- 
legrama prašyta p. Aukštuolio 
pranešti jam, kad jisai pini
gų ateinant palauktų.

Šiandiena (sausio 13 d.) ga
vom kablegramą nuo p. Aukš
tuolio iš Danijos, kurioj pasa
ko, jog pinigų dar negauta, 

v nors jau lygiai savaitė kaip iš
siųsta.

P. Aukštuolis pažymi, kad 
vokiečiai Lietuvą evakuoja ir 
paduoda ją rusų bolševikams.

Tarybų Pild. Komitetas pra
šė jo suteikti tikrą Lietuvos 
ministerijos sąstatą. Šiandie
ninėje kablegramoje jisai pa
duoda sekantį sąstatą:

Ministerių pirmininkas ir už- 
rubežinių dalykų ministeris 
prof. Valdemaras; jo padėjėjas 
Šleževičius; iždo ministeris 
M. Yčas, Vidaus Ministeris 
Stašinskas, agrikultūros Tū
belių, justicijos Leonas, apšvie
tos J. Yčas, karės Žukauskas, 
Baltguždžių reikalų Voronko, 
žydų reikalų Vygocki.

vadu. Vyriausias vadas visų 
bolševikiški) jėgų yra gen. Če- 
remisov. Prie caro tasai gene
rolas 1917 m. Galicijoj su savo 
armija pralaužė austrų liniją. 

Kaslink atkariavimo Ukrai
nos, Lietuvos ir Baltiškų pro
vincijų, tai tie karvedžiai nei 
kiek nesipriešina. Sutinka 
vesti armijas į tas šalis. Jie 
tikisi, kad gal likimo tekinis 
atsisuks kitaip, valdžia persi
keis ir tie užkariavimai nenu
eis niekais.

Kas kas, bet tas yra aišku, 
jog dabar Rusijos armija jau 
yra galinga.* Ji jau yra dide
lė ii gviai disciplinuota. Kaip 
sužinoma, tai geriausios tos 
armijos j'gos nukreiptos i Bal
tiškas provincijas. Jei bolše
vikų valdžia sumanys paverg
ti Ti Olandiją, "tai yri dalei- 
džiama, jog bolševikai tam tu
rėtų užtektinai jėgų.

Dabar jau pradeda aiškėti, 
jog Lenin bando nusileisti ki
toms partijoms ir pradeda ieš
koti jų paramos. Jis žino, jog 
tuomet jo valdžia tik sustiprė
tų.

Bet svarbiausia kliūtis yra 
tai stoka maisto. Petrograde 
tiesiog šimtai vyrų, moterų ir 
vaikų miršta kasdien. Tarpe 
tokių aplinkybių ir bolševikiš
kai valdžiai sunku laikytis. Jie 
laikosi, tik_iodel, kad jų rau- 
donsargiai turi pavalgyti. Pet- 

Liet. Informacijos Biuras. Įrogrado gyventojai pritartų 
svetimos valdžios įsiveržimui. 
Teroras čia veikė be sustojimo.

Maskvoj kitaip dalykai sto
vi; Ten jau trys mėnesiai, kaip 
nustojo teroras. Bet vėliau ar 
ankščiau ir Maskvoj badas at
silankys. Tuomet bus taip, 
kaip Petrograde. Kuomet tas 
laikas ateis, tai bolševikų va
dai pasitraukė ir užleis savo 
vietą tiems, kurie pirmi ateis.

_______
Pranešama, jog kai prez. 

Wilson sugrįš iš Europos, tai 
jis važinės po Suv. Valstijas 
prakalbas sakydamas. / 

—j____
Vengrijos ministeriai, kaip 

iš Budapešto pranešama, rezig
navo. Sekanti ministeriai būg 

sodj&list&i

KAS GIRDĖT RUSIJOJ.
Iš Stockholmo atėjo irido- 

mesnių žinių apie dalykus Ru
sijoj. Pranešama, jog bolše
vikų padėjimas stiprėja, bet e- 
koflomiškas Rusios stovis sil
pnėja.

Dabar Rusijoj bolševikiška 
tvarka jau nusistovėjo ir ją nu
versti pastangų nedaroma. 
Priešingosios bolševikams par
tijas pradeda aprimti ir prade
da imti dalyvumą valdžioj, kur 
kitų partijų žmonės prileidžia
mi.

Menševikų vadai, kaip va 
Abramovič ir Martov, pabūgę 
“anglo-- amerikoniško” impe
rializmo, pradėjo remti bolše
vikišką valdžią. Tos partijos šią 
oH

— Washington.
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MINISTERIO PIRMININKO 
PROF. A. VALDEMARO

KALBA.
(Pasakyta lapkr. 14.)

Atėjo svarbiausia mūsų tau
tos gyvenime valanda.' Šian
dien pradedame vėl gyventi 
kaipo valstybė. Dabar prade
da įvykti tai, apie ką mūsų 
pirmtąkūnai tesvajodavo, dėl 
ko persekiojimus kentėjo, dėl 
ko jie kraują liejo. Jų triū
sas ir vargai nenuėjo perniek. 
Lietuva iš numirusių prisike
lia ir prisikelia naujam, skai- 
stesniam gyvenimui. Ji pra
deda tapti nepriklausoma. Sa
kau, pradeda, nes, kol ištik
rųjų taps, turėsime daug dar
bo-padėti. Stovime nepriklau
somos Lietuvos prieangy ir ar 
ten įeisime, priderės iš mūsų 
pačių, priderės iš to, ar mes 
mokėsime organizuotis, ar pa
rodysime reikalingą ištvermę. 
Turime būti pasiryžę didžiau
sias aukas pakelti, kad mes 
jos pasiektume. Kodėl mes 
esame tiek ištroškę nepriklau
somybės? Tai męs darom ne 
tiek todėl, kad vėl savąją val
stybę turėtum, o dėl kitų, svar
besnių priežasčių. Valstybė 
pati savaime paimta mums nė
ra aukščiausia gerovė, dėl ku
rios viskas reiktų aukoti. Val
stybė mūsų akyse tėra tik for
ma, kurioje žmonės sugyven
dami gali geriausiai aprūpinti 
visus savo reikalus ir jaustis 
laimingi. Taip, mes norim, 
kad atgimstančioj Lietuvos 
valstybėj visi jos gyventojai, 
nežiūrint į tai, kurios jie tiky
bos, kad visi sakytų: “Tik 
nepriklausomoj Lietuvoj mes 
tegalim būti laimingi.”

Daugiau šimto metų buvom 
nustoję valstybės gyvenimo. 
Per prievartą buvom priskirti 
svetimai valstybei. Buvom toj 
valstybėj blogiau, nei įnamiai. 
Kiek persekiojimų iškentėm, 
visi gerai atsimenam. Kovo
jome prieš tai, bet palengvini
mo maža tematėm. Štai, ga
lop atėjo baisiausia valanda — 
karas. Valstybė, mūsų liuo
sybę pasigriebusi, mus iš mū
sų krašto variusi svetur duo
nos ieškotų, mūsų brolių krau
ją aukojusi save apginti nuo 
priešininko, mūs neapgynė. 
Lietuva tapo iš pradžios karo 
laukas, o paskui pavirto į 
priešininko užimtąjį kraštą. 
Kiek tai žaizdų Lietuvai sutei
kė, kas gali šiandien pasakyti. 
Ar-gi todėl stebina, kad mes, 
pirmajai progai pasitaiktūs, 
norime nusikratyti senojo jun
go. Bet senojo jungo besikra- 
tydami, mes nenorime jokio 
naujo užsidėti. Prieš visus pa
sikėsinimus prieš mūsų laisvę 
taip pat kovosim, kaip ir lig
šiol, niekur niekam nenusi
leisdami, stengėmės mūsų lai
svę atgauti.

Bet ar įstengsime apsiginti, 
nebūdami skaitlingi, negalėda
mi lygintis su didžiosioTnię tau
tomis? Žiųpma, jei pasauly 
prievarta viešpataus, negalė
sime prieš ją atsispirti. Bet 
naujas pasaulis atneša naują 
šviesą. ' Iš didžiosios Ameri
kos demokratijos pasklydo lin
ksma žinia — šalin su prievar
ta, teviešpatauja^ jos vietoj 
teisė. Programoje Amerikos 

Kilsono aiškiai iš-

rašyta—ir mažos ir didžiosios J geležinkeliais. Į visas Lietu- 
tautos turi tas/ pačias teises. 
Tautų plėšikų neturi būti. 
Tautų sąjunga — štai, kur 
kiekvienos tautos nepriklauso
mybės apgynimas. Jau žodis 
kūnijasi, jau -dalis valstybių 
tautų susiartina, kad suda
rius tokią šeimyną. Tai-gi ga
lime būti tikri, kad greta kitų 
nepriklausomų tautų ir mes, 
lietuviai, rasime sau vietos. 
Kad mes patys niekieno lais
vei nekliudysime, kaimynų ra
mumo nesudrumsime, argi rei
kia tai sakyti - Visa mūsų pra-. 
eitis tam garantuoja. Turėjom 
kanakados savo didelę ir galin
gą Lietuvąi Daug jon buvo 
inėję tautų įvairių tikėjimų, į- 
vairių kalbų. Visos jos sugy
veno gražiai draugėj,' nes mū
sų protėviai buvo suorganiza
vę Valstybę federacijos pama
tais. Jpkių persekiojimų ar 
tai dėl tikybos, ar dėl tautos 
nebuvo; Kielr tas Lietuvoj at
sitik o^buvo .darbas atėjęs iš 

nedaug tau- 
tiėk savo to- 

mes, lie
tuviai. Užtai negali būti abe
jonės, kad laisvoj ir nepri
klausomoj Lietuvoj turės v i- 
s i — aš pabriežiu šį žodį — jos 
piliečiai užtikrintas visas jiems 
laisves.

Nepriklausomybę įgijus, at
sidaro nauja ėra Lietuvos .gy
venime. Nėkieno nevaržomi, 
galėsime patys tvarkyti savo 
būvį pagal tautos pačios išma
nymą. Prieš mus atsiveria 
daug galimumų. -Mes stovim 
dabar kryžkely su dviem para
šais. Vienas jų skamba — lai- 
mėn, kitas — baisus žodis — 
pražūtim’ Ką mes rasime, ei
dami pirmuoju keliu ? Atsaky
damas šian klausimam, aš duo
siu visai ne fantazijos paveik
slą, o tik tą, kuris iš mūsų 
krašto realių ypatybių išeina. 
Esam žemdirbių šalis. Ko da
bar daugiausiai reikia visam 
pasauliui ? Maisto ir dar mai
sto. Tas, kas maistą gami
na, turi geriausį kelią page
rinti savo būviui. Už maistą 
galima bus -visko gauti — auk
so ir, kas brangiau už auksą 
— visokių prekių. Pirmų pir
miausiai visoki pabrikų išdir
biniai tenai plauks, kur ata- 
mainon maisto gaus. Tuo bū
du greitai pašoks krašto gero
vė. Būviui besigerinant, tuoj 
galima bus išnaudoti kiti Lie
tuvos prigimti turtai, pirmoj 
vietoj jos miškai. Galima, ga
vus kapitalo, medžius ne tik 
kaipo žalią prekę svetur išve- 
žinėti, bet jau namie ėilią pra- 
monijos šakų sudaryti. Dedant 
pamatą savo pramonijai, mes 
vėl apsieiname krašto prigim
ties dovanomis. Tiesa, ang
lių mes neturim ir pertat labai 
plačiai "industrijos nesudary- 
sim, bet ki'ek mums jėgos rei
kia, galime gauti iš vandens. 
Vanduo duos elektros jėgą, ku
rios užteks pabrikams, geležin
keliams ir švietimui. Koks iš 
tų ypatybių vaizdas išeina? 
Lietuva pavirsta į didelius lau
kus ir sodnus, gražiarpievas. 
tarp kurių išmėtyti gražūs, pa
skendę jtalinmoj ūkininkų na
mai. Viensėdžiai ir miesteliai 
surišti lygiais, kaip delnas, 1 «• • --:r :ais. Kraštas išbraižytas ji Valdžia tuo tarpu už ramu-

vos puses lengva, greitai ir pi
gu nuvažiuoti. Vietomis" už
eini didesnį pabriką Bet jo 
nerodo ištolo aukšti kaminai su 
dūmų debesiais. Jis elektra 
varomas, tai-gi galima pažinti, 
tik arčiau priėjus, kada išgir
sti linksmą darbo ūžimą. Ap
link jų auga eilė miestų ir mie
stelių. Skirtumas tarp mies
tų nedidelis: visi švarūs, visi 
malonūs, visi gyventi patogūs. 
Visur elektra, visur kanaliza
cija. Tai-gi skirtumas daugiau 
dėl akių. Kur pažvelgsi, pa
matysi sveikus žmones links
mais veidais. Kas pamatys 
Lietuvą, pasakys: “Čia darbo 
ir laimės šąli?.”

Štai, koksai reginys Lietu
vos gerovės mums rodosi, tegu 
ne artimiausioj ateity, bet tik
ras reginys, kurio, jei ne mes 
patys, tai bent mūsų vaikai 
susilaukti gali. Kuris kelias 
šion ateitin veda, pasirodys 
vėliau, kai pamatysime, ku
rio kelio reikia saugotis. Da
bar kitas galimumas. Tiek 
vargo matę, tiek skurdo ken
tę karo metu, lietuviai sako, 
nelyginant Rimšos arklys, “ga
na to jungo!” ir sustoja dirbę. 
Ligšiol iš mūsų ėmė viską per 
prievartą, nesiklausdami, ar 
mes norim parduoti, ar ne. 
Dabar ateina nauja valdžia, lai
svos ir nepriklausomos Lietu
vos valdžia. Dabar galima at
sipeikėti. Dabar jau niekam 
nebeduosiu iš to, kaš man li
ko. Esmi jau ir taip nuvar
gintas, tai nebemokėsiu dau
giau jokių mokesčių, nebedir
bsiu neikiek daugiau, nei man 
pačiam reikalinga. Kitas gal, 
vargo ligi sočiai ragavęs pasa
kys: “mano kaimynas dau
giau turi, pasiimsiu iš jo. Ne
teisinga, kad jis tiek turi, o 
aš mariau ir pertai vargo turiu 
daugiau.” Trečias gali, pama
tęs poniškai apsitaisiusį žmo
gų. pasakys — ‘ ‘ štai dykaduo
nis. Tai tokie ponai mus en
gė ir engia. Nusikratykim nuo 
jų. išnaikykim juos, bus len
gviau ir geriau be jų gyven
ti.” Ir jei kiekvienas, taip 
manydamas apie vieną savo ge
rovę, ir tai gerovę vienos die
nos, ims jąją gyveniman vy
kinti, pasidarys... Jūs žino
te, vyrai, kas pasidarys? Žo
dis anarklja persilpnas visoms 
baisenybėms išreikšti, kurios 
mus šiame atvėjy lauktų. Su
kiltų brolis prieš brolį, gentis 
prieš gentį, artimas prieš ar
timą Žmogaus gyvybė nebe
būtų branginama. Turtas tap
tų galingesniojo grobiu. Dar
bas nyktų, vargai ir skurdas 
augtų. Tai būt tikra pražū
tis ir pražūtis be vilties kada 
nors atsigriebti/ būtų palaido- 
jifnas vilties susilaukti kada 
nors skaistesnės ateities.

Kad taip neatsitiktų, ramu
mas ir tvarka krašte turi būti 
išlaikyta. Tai-gi Laikinoji 
Lietuvos ^Valdžia skaito savo 
pirmiausiu ir švenčiausiu už
daviniu apsaugoti valstybę njjo 
betvarkės. Gyvybė ir turtas 
kiekvieno piliečio turi būti ap
saugoti. Ramumas visur pa
laikomas. Prasižengimai prieš 
tvarką ir ramumu turi bū£i 
smarkiai bt^idžiami.- Laikino-

Apei taikos Konferencija
FORMALIAI PRASIDĖS 

TIK SUKATOJ.

Talkininkų Taryba nedėlioj 
pradėjusi svarstyti apie tai, 
kaip vesti taikos konferencija 
nesuspėjo pabaigti prirengimų 
ir konferencija atsidarys tik 
sausio 18 d. subatoj.

Tapo nutsatvta kokios vals
tybės bus įleistos ir po kiek 
balsų turės. Sekančios valsty
bės dalyvaus ir po šitiek balsų 
turės:

Suvienytos Valstijos ... .5 
Anglija............................ 5
Kanada............................2
Australija........................2
Pietinė Afrika..................2
Naujoji Zelandija.......... 2
Indija...............................2
Francija.......................... 5
Japonija......................... 5
Brazilija......................... 3
Belgija............................ 2
Serbija.............................2
Lenkija............................t
Rumunija........................ 2
Portugalija..................   .1
Graikija...........................2
Čeko-Slovdkija................2
Chinija............................ 2
Čia yra paženklinta tik tos, 

kurioms jau nutarta tiek balsų 
duoti. Kitų tautų ir valsty
bių atstovybė taikos konferen
cijoj dar nenutarta.

Subatoj formaliai atsidarys 
konferencija ir įžanginę pra
kalbą pasakys Francijos prezi
dentas.

LENKAI TURI DVI VAL
DŽIAS.

Talkininkai nežino kas daryti.
Iš Paryžiaus (per Associated 

Press) pranešama, jog talki
ninkai nežino kokią lenkų val
džią pripažinti. Dvi lenkų val- 

' džios reikalauja pripažinimo.
Iš vienos pusės yra Lenkų Tau
tinis Komitetas Paryžiuje su 
Dmovskiu priešakyje, o iš an
tros pusės yra Varšavos laiki
noji valdžia su Pilsudskiu prie
šakyje. Paryžiaus lenkų ko
mitetas susideda iš žymiausių 
lenki) vadųdr reikalauja, kad 
"talkininkai'jį pripažintų, kai
po vyriausią lenkų valdžią. Bet 
tam priešinasi Varšavinė val
džia, kuri ir-gi reikalauja pri
pažinimo.

-Dmovski sako, kad Varša
vinė valdžia negera, nes ji sa
vo galę paveldėjusi nuo vokie
čių ir be to esanti socijalistiš- 
ka. Gi Pilsudskį atsikerta, 
kad Paryžiaus komitetas yra 
aristokratiškas, priešžvdiškas 
ir nepriimtinas diduomenei.

Francios valdžia atsisakė 
pripažinti Varšavinę valdžią 
iki ji nesusitaikys su Paryžiaus 
komitetu.

Bet rinkimai į Steigiamąjį 
Seimą sauso 26 d. parodys len
kų žmonių valią.

mą neatsako, stengsis kuogrei- 
čiausia apsaugos dalyką paim
ti į savo rankas. Jau prieš 
tai padarysiant, bus iš anksto 
išleisti įsakymai tvarkai išlai
kyti. Beimant savo atsako
mybėn ramumo išlaikymą, Lai
kinoji Valdžia privalo furėti 
ginkluotą pajėgą—miliciją ir 
policiją. Sudaryti vieną ir 
kitą jau darbas pradėtas. Iš 
vidaus gali didžiausi ramumo 
ardytojai yra plėšikai, kurių 
pilna visa Lietuva. Valsty
bės Taryba, ligšiol neturėjusi 
krašte jokios valdžios, nega
lėjo nieko padaryti, kaip tat 
■prašalinus. Ji įteikė vokiečių 
tiek okupacijos, tiek vidujinei 
valdžiai eilę raštų, kuriuose 
išdėstytas buvo gyvas reikalas 
apsaugoti Lietuvos gyventojų 
gyvybę ir turtą nuo plėšikų. 
Okupacijos valdžia nieko nepa
darė ir plėšikų skaičius vis ei
na didyn. Tas, kas vadina
ma plėšikais, banditais yra iš
tikrųjų kombinuotas dabarties 
apsireiškimas. Didžiausia ban
ditų dauguma ne iš liuosojo no
ro tapo tuo, kuo jie yra — 
badas, bedarbė, pasiliuosavi- 
mas nuo priverstino išvežimo 
iš Lietuvos varė žmonės iš ra
maus gyvenimo draugėj su ki
tais. Laikinoji Lietuvos val
džia stengsis pirmų-pirmiausia 
šaknis prašalinti, kad naujų 
banditų neatsirastų ir podraug 
ivairibmts priemonėmis mažin
ti 
sai n

VOKIETIJOS BOLŠEVIKAI 
SUMALTI.

Vokietijos laikinoji valdžia 
jau apsidirbo su maištą pakė
lusiais bolševikais. Sausio 19 
d. bus rinkimai į Steigiamąjį 
Seimą ir valdžia tikisi, jog vis
kas ramiai bus.

Valdžia pasiryžus išnaikinti 
paskutinius bolševizmo pėdsa
kus. Bus uždrausta laikyti 
ginklai. Už laikymą ginklų bus 
mirtim baudžiami. Maištinin
kams nęra jokio pasigailėjimo. 
Ginkluotus tuoj <užmušinėja- 
ma, o agitatorius grudžiama 
kalėjimuosna.

Laike sukilimo bolševikai da
rė baisius plėšimus. Vienoj 
krasoj pavogė 120.000 markių. 
Visokie žulikai iš visos Vokie
tijos plūdo į Berliną talkon bol
ševikams ir jie darė plėšimus. 
Įsibriovė į policijos stotį ir vi
sus rekordus sunaikino.

Bolševikų didžiu rūpesčiu 
buvo kuodaugiausia btodica ~ įfc- 
pridaryti spaustuvėse. Ban
giausia jeibių padarytų laik
raščių spaustuvėse Vorwaerts 
ir Tageblatt.

Dabar daug bolševikų vadų 
užmušta, kiti kalėjimuose, dar 
kiti spruko iš Berlino.

tis Austrija nuo talkininkų ga

vo tiek maisto, kad jo pakak 

iki vas. 15.
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•) Girdėjau, kad Rusijos monarchis- 

tai senosios Rusijos atstatymui į Pa
ryžių pasiuntė 20 milijonų rublių auk
su.

, . ... T . . Laukėme vien leidimo komite- ševikai Šveicaruose susispietė
mentu visokeriopu budu Lietu- tui insikurti Paryžiuje, ir die-’Berne ir Ciurike. Vienam iš 

veicarų. Tą mūsų tarpo teko aplankyti bol-

IŠGAMIŠKAS LIBERALŲ 
DARBAS.

' Visi liberali} laikraščiai už- 
atakavo katalikų vadus keis
čiausiu būdu. Nešnekant jau 
apie tai, kad lietuvių atakos 
ir visos pastangos dabar turi 
būti dedamos, kad kovoti prieš 
mūsų išlaukinius priešininkus, 
tuo tarpu liberalai, užvedė to
kių “ablavų” prieš katalikus, 
kokios ligšiol nebuvo ir tai su 
mažiausiu pamatu.

X

Štai ‘ ‘ Tėvynė ’ ’ paskutinia
me numeryje įžanginis straips
nis yra antgalviu: “Kur kleri
kalai veda Lietuvos reikalus.” 
Tame straipsnyje pasakoma: 
“mūsų katalikų vadai ir jų ats
tovai, tarytum susitarę su 
Lietuvos priešais, viskų daro 
taip, kad tik Lietuva nebūtų 
laisva. ’ ’ Ir paskui išdeda fak
tus, paimtus iš kun. Vilimavi- 
eiaus laiško, tilpusio “Darbi
ninke.” To laiško turinį išde
da šitaip: “a) Visa Lietuva re
mia Lietuvos valdžių Vilniuje; 
b) vysk. Karevičius parėmė 
tų valdžių su 150.000 žemaičių 
parašais; c) jų remia Mažoji 
Lietuva ir Gardino gub. lietu
viai; d) ta valdžia buvo vokie
čių persekiojama ir kūnu bei 
dūšia ji buvo už alijantus ir su 
aliantais.”

Tai matome, kaip-Lietuvo
je katalikai arba anot “Tėvy
nės” klerikalai elgiasi su savo 
valdžia ir kaip darbuojasi tos 
pat “Tėvynės” ir kitų šlamš
tų išniekintas garbingas Že
maičių vyskupas Karevičius. 
Ar tų Lietuvos katalikų vadų 
veikimas rodo, kad jie viskų 
daro, kad tik<iietuva nebūtų 
laisva?

Bet lieka nekurie užrubežio 
veikėjai, kurie neva norėjo 
pasiskelbti augščiausiųja Lie
tuvos valdžia, kuri pienavus 
nuversti Vilniaus Tarybų. Kun. 
Vilimavičiaus laiške neįvardin
ti tie veikėjai, bet galima spė
ti, kad čia einama apie Švei- 
earijc s lietuvius. Galimas daik
tas, kad tų veikėjų pasikėsi
nimas buvo netaktingas, arba 
saumeiliškas arba net išdavi
kiškas, (o tiems daleidimams) 
mažiausio prirodymo nėra), tai 
vis-gi žinome, kad Amerikos 
lietuvių nei Pydantysis komi
tetas, nei A. L. Taryba nerė
mė nei ištolo Šveicarijos lietu
vių pasikėsinimo, o liepė rem
ti Lietuvos '.aidžių.

Na, tai kur protas ir sąži
nė to žnn gelio, kurs sako, kad 
“katalikųjradai ir jų atstovai, 
tarytum susitarę su Lietuvos 
priešais, liską daro taip, kad 
tik Lietuva nebūtų laisva.”

“Tėvynės” redaktorius yra 
toks neišmanėlis, kaip tas 
žmogelis, kurs pamatęs vienų 
nelabų kunigų, šaukia, kad 
visi kunigai nedori. >

Politikos dalykuose niekur 
neapseinama be susikirtimų. Ir 
tarpe Šveicarijos veikėjų buvo 
susikirtimų. Kun. Viskontas 
ir kun. Vilimavičius buvo prie
šai p. Gabrio ir kitų šveicarie- 
čių. Atsimename p. Gabrio 
ir kitų šveicariečių didį apkal
tinimu kun. Viskonto. Galop 
išsiaiškino, jog nieko baisaus 
nėra. Tas tarpsavinis nesuti
kimas gal būt vedė prie dabar
tį nių vienų antrų apkaltinimų. 
Dabar p. Gabrys kaltina vienus

JM. J. Kaupas

Washington, D. C. 
Com. on Public Inf orm. 

Gerbiamasai:—
Ištisas paskutinis tarpulai- 

kis — apie mėnuo su viršum, 
buvo tai karčių nesmagumų 
tarpulaikis. '

Patirėme, kas tai yra imties 
politikos ir vesti savo tautos 
nepriklausomybės reikalus ne
turint tam tikro diplomatų 
mechanizmo. Vienų gerų no
rų šia gadyne ypač neužtenka! 
Toji pajėga, kuriaja mus “ap
rūpino” Amerikos lietuvių vi
suomenė, užversdama mums 
ant pečių visą darbo naštą 
nešti jįjį Europoje, yra daug 
menkesnė už piemens Dovido 
akmenėlį, kuriuo tapo nugalė
tas Goliatas!*)

Lietuviai neturime Europoje 
bent žymesnėse politikos vie
tose nuosavios laikraštijos lie
tuvių tautos vardą kelti, jos 
aspiracijas aiškinti, nuo už
puolikų ginti ir tt. Lietuviams 
reikia tenkinties vos trumputė
mis žinelėmis retkarčiais ir tai 
kur nekur leidžiamomis, kuo
met lietuvių priešai gauna vie
tos daug ir visur savaip rašy
ti ir gyvus faktus Lietuvos pra
pulčiai kraipyti ir skelbti!

Mes neprieiname, neturime 
iš ko prieiti prie telegramų pa
saulinių agentūrų, kurios ap
rūpina žiniomis šioje gadynėje 
taip svarbiomis visiems politi
kos veikėjams, visoms tautoms 
ir visoms valstybėms.

Lietuvai esame priversti 
tenkinties žiniomis, ateinančio-

iš vienos pusės^ o kun. Vili
mą vičius kitus.

Kaip ištikro dalykai stovi, 
tai kol kas nežinia. Bet kad 
šveicariečiai būtų norėję pa
veržti Vilniaus Tarybų, tikė
ti negalima.

Bet juk pas lenkus Pary
žiaus Taryba ir Varšavos val
džia baisiai pešasi. Abi nori, 
kad talkininkai pripažintų. 
Paryžiaus lenkų Tarybų remia 
Amerikos lenkai, o Varšavos 
valdžia sako, kadi ji repre
zentuoja Lenkijos žmones. To
dėl jei tūli Šveicarijos veikėjai 
ir darė nelemtų žygį, tai vis
gi abelnai imant lietuvių poli
tika geriau pastatyta, negu 
pas lenkus. Nes Lietuvos žmo
nės ir Amerikos lietuviai remia 
Lietuvos valdžių, o pasikėsi
nusius šveicariečius Amerikos 
lietuviai sudraudė.

Bet liberalų pučiamasis bur
bulas galės būti geru patarna
vimu Lietuvos pražūčiai. Da
lį visuomenės galės suklaidin
ti ir pakenkti aukų rinkimui. 
Liberalų laikraščių redaktoriai 
negalėjo to nepramatyti. Ko
dėl jie tų darė? Į tai atsako 
“Sandara.” Tasai laikraštė
lis išpliurpęs niekus sušunka į 
katalikus: 
kos lietuvių
kratų eiles.” 
ja pasekėjų, 
miškų darbų.

Broliai katalikai, iš to kas 
viršuje išrodyta matote, kaip 
ištikro dalykai yra ir ko libe
ralai nori atsiekti savo nelem
tais užsipuldinėjimais ir pri
kaišiojimais. Atsimįs Lietuva 
šitų liberalų pragaištingų dar* 
bą. - Liberalai tame ant tiek 
nusidėjo, ant kiek suturės au
kų plaukimų. *

Karės laiku kiekviena vals
tybė baisiai baudžia tuos, ku
rie veikia tam, kad savųjų 
jėgas ar dvasių nusilpninti ar
ba priešininkui patarnauti. 
Dabar kritiškiausioje tautos 
gyvenimo valandoje tautinin- 
kai-liberalai silpnina jėgas sa- 
vųpjų, puldo dvasių, mažina 
d.uosnumų. Jie užsitraukia 
tuomi Lietuvos neprietelių var-

mis per antras ar trečiąsias 
rankas, į trečių ar ketvirtų die
ną, kuomet dalykai jau skai
tomi įvykę, kuomet lietu
viams daryti į juos intakų kar
tais vėlu.

Belieka tuomet vien erzin- 
ties, sirgti nervais, nemiego
ti per kiauras naktis, ir galvo
ti kur pas kų nuėjus ir “papra
šius” ar ne būtų galima lietu
vių naudai taip ir taip padary
ti. Tad mūsų politika gauna 
virsti prašinėjimo politika, el
getavimo pakiemiais.

Man dažnai ateina 
gerb. kun. Pr. Bučio 
kad nuvykę Europon
gausime būti rolėje “paprašai- 
kų.”

Kaip tas dalykas svetimtau
čiams rekomenduoja mūsų tau
tą ir kiek čia smagumo mums 
patiems, aiškinti nėra reika
lo!

Savo, vien lietuviams priei
namų kelių susisiekti ir savo 
tarpe susižinoti, kaip ir nėra. 
Jei kokie ir yra tai netobuli. 
Lietuviai tarp savęs nesusine- 
šame taip greitai, kaip susi- 
neša savomis žiniomis ir savais 
kurjerais kitų tautų visokie 
komitetai veikiantieji visose 
Europos šalyse. Mes to netu
rime, nes nėra iš ko insitaisyti 
ir užlaikyti.

Korespondencija, gromatos 
ir telegramos siunčiamos pa
prastais keliais dažnai tai su
stabdomos visai, tai vėlina
mos, tai kontroliuojamos vi
sai negeistinų ^pašaliečių, tai 
kaž kur nukišamos!

To viso nebūtų, jei lietuviai 
tokiems dalykams skirtų dau
giau ištekliaus, jei to ištekliaus 
būtų iš kur imti!

Žmonių turime: Kopenhago
je, Stoekholme, Ryme, Berli- 
ne, Londone, Paryžiuje. Smar
kiai, kaip Įmanydami lietuviai 
dirba — triūsia Šveicaruose, 
vis dėlto darbas neina kaip tu
rėtų eiti. Nuolat vieni aima
navimai: štai reikia tą ir tą at
likti, svarbus dalykas, — nė
ra iš ko jį vykdinti!

Kas daroma su priešais.

Šiandien pas visas tautas 
tautos išgamais pavadinti tie 
visi, kurie
patys nieko neduoda.
apie tokius renkama visokios 
žinios, savo žemėje jie bus pa
garsinti tautos nenaudėliais ir 
kaipo tokie bus išimti iš po vi
suomenės teisių! Tokiems taip 
ir reikia!

Gi kaip pavadinti tokius, 
kurie ne vien kad patys neduo
da, hęt dar varo visokias agi
tacijas prieš įstaigas tarnau
jančias tautos nepriklausomy
bei ir visokiems kitiems daly
kams, to niekur nesužinojau, 
nes jokia tauta, kovojanti už 
savo nepriklausomybę, tautos 
griovikams vardo jokio ne
duoda. Visus tokius kabina 
ant kartuvių ir laiko tenai ke
lias dienas svietui parodyti, 
kad žinotų, kur tautos išgamų 
vieta.

Šitų taktu labai susirūpino 
visi vokiškieji baronai Latvi
joje, rusų diidžponiai Ukrai
noje, lenkai Lietuvoje ir tt 

a Latviai su savo priešais jau 
beveik pabaigė apsidirbti, šiuo 
momentu ukrainiečiai galabija 
rusus, priešus Ukrainos nepri
klausomybės, artimoje jau a- 
teitvje kils kruvina kova 
tuvių su Lietuvos priešais 
mie pačioje Lietuvoje. .

Kas su Lietuva?
Su Lietuva toks dalykas. Ji 

kol kas niekam neprižadėta ir 
prie jokios valstybės nepriker
gta. Taip bent buvo iki gruo
džio 1 d. š. m. Lietuvų pasau
lio politikieriai visokių vėjų 
daužomi, paliko vienai sau ir 
matyt tūlam laikui. Jei Lie
tuva pati savo pajėgomis išliks 
gyva, jei apsigins nuo visų sa
vo priešų, jei ji pati pajėgs 
susiformuoti į nepriklausomų 
valstybę, ji tokia ir paliks 
amžiams. Tad Lietuva palik
ta savo likimui. Kiekvieno 
lietuvio priedermė šiuo mo-

Mūsų visuomenės laikrašti- 
jos, ypač dienraščių šiuo mo
mentu vienintelė priedermė ir|! 
tikslas lietuvius ir visus savo 
skaitytojus paversti karščiau
siais Lietuvos nepriklausomy
bės mylėtojais ir Lietuvos rė
mėjais.

Tautų klausimas ir nepri
klausomybės dalykai šiandien 
Europoje statomi griežtai ir 
aštriau negu kad kas mano.

-Šiandien jau kiekvienas tur 
galutinai užreikšti kuo esąs, 
ką remiųs, kam priklausąs. 
Visokie neaiškūs, klajojantie- 
ji elementai šiandien šluojami 
nho žemės paviršiaus.

Latvijoje, girdėjau, tauty
bės ir pilietybės griežtas pasi
reiškimas jau atlikta. Susira
šė ir susiorganizavo latviai 
Latviją atstatyti, svetimtau
čiai — vieni latviais užsirašė, 
kiti Latvijos piliečiais liko. 
Visi kiti nelatviai ir nepili ečiai 
pagarsinti svetimžemiais, ir 
leidžiami Latvijoje gyventi 
tam tikrais valdžios parėdy
mais, kiek to savojo krašto 
nauda leidžia.

Tas pats Lietuvoje turės į- 
vykti. Lietuviai lieka lietu
viais, kas nor užsirašo Lietu
vos piliečiais, o jau kitiems 
skiriama tą, ko vertas kiek
vienas svetimtautis! Tik tuo 
griežtumu prieinama prie tvar
kos ir tam tikrų principų vy- 
kdinimo.

Ištižimo ir Kristus nemėgo. 
Jam netiko vidurinieji, pusėti
nieji tipai, nė karšti nė šalti!

Tas pats šiandien su Lietu
va. Ne vien jos ardytojams 
negai būti vietos lietuvių vi
suomenės tarpe, bet nėra tenai 
vietos pusėtiniems Lietuvos ne
priklausomybės rėmėjams! Tas 
tai ir padarė, kad Lietuvos 
tokie gyventojai, kurie iki 
šiolei tiek temokėjo pasisakyti, 
kad esą “tuteišv katolik,” 
šiandien pareiškė esą Lietuvos 
vaikais ir jos nepriklausomy
bės ginėjais!

Tas mano mintis patikrino 
ką tik čia pat berašant atėjusi 
žinia iš Vilniaus, kad Minsko 
ir Gardino gub. baltgudžiai at
siuntė Lietuvos Valstybės Ta- 
rybon savo 6 delegatus, suriš- 
dami su lietuviais vienybės ir 
brolybės ryšiais savo ateitį!.. 
Mums čia didelis laimėjimas 
kovoje su lenkais, kurie visam 
pasauliui visa gerkle šaukia ir 
išrodinėja, kad baltgudžiai 
Lenkijai priklauso, kad balt
gudžiai patys linkę yra į len
kus (tur būt dėl polskos vie- 
ros!) kad jieji nieko bendro ne
turi ir nenor turėti su lietuviais 
ir tt.

Tą pat padarė Mažosios Lie
tuvos gyventojai, Lietuvoje gy
venantieji žydai ir t. v. lietu
viškieji lenkai (dvarininkai).

Totoriai už Lietuvą.

Kadaisiai Vytauto apgyven
dintieji Lietuvoje totoriai už- 
reiškė ir kardo prisiegą pada
rė, kad mylės Lietuvą, nes 
jiems bendra su lietuviais yra 
Lietuvos žemė, jos upės, jos 
miškai ir platybės. Krymo 
totoriai matė, kad jų viengen
čiai Lietuvoje nėra svetimša
liai. .

Tiek to su Vytauto vergais.
Slegiami to viso ką augščiau 

minėjau, kamuojami po 2-3 sa- 
vaiti smarkios čia ir-gi influ- 
enzos intaku, visokių kitų ne
smagumų patirdami ant vietos, 
stengėmės suorganizuoti tam 
tikrąparinktų žmonių lietuvių 
komitetų, ir jį visą apgyven
dinti Paryžiuje. Iš suorgani
zuoto komiteto tikėjomės labai 
daug Lietuvos naudai. Mūsų 
komitetan įstojo žmonės Lietu
vos dalykų žinovai ir jos reika
lų rėmėjai, žinomieji augštes- 
niuose politikierių ir diploma
tų sluogsniuose savo kilme, ga
bumais, pažintimis pasaulyje 
ir turtais. Turėjome nužiūrė
ję lietuvių komitetui Paryžiuje 
vienuose žymesniojo tos sosti
nės multi-milijonierio rūmuose 
buveinę, paties savininko spe
cialiai lietuviams* pateiktą.

visų lūkėsį per 2 beveik savai- 
ti vėjais nunešė žinia, kad šiuo 
laiku Paryžiuje lietuvių komi
tetas nėra pageidaujamas, ir 
nei vienam mūsų vykti Pary
žiun neleidžiama!

Atvyko tuo laiku Paryžiun 
latviai, insileido tenai prancū
zai finus, estus, armėnus ir ki
tus. Vieniems tik lietuviams 
užkirsta kelių!..

Lenkai buvo užkirtę kelių.
Visokie komentarai ir spėlio

jimai kas čia kaltas, tik tuo
met pradėjo aiškėti, kuomet 
pavyko susekti, kad vienas- 
- antras .lietuvis mums neaiš
kiuose santikiuose su lenkais 
jųjų padedamas lengviai nuvy
ko Paryžiun, kad tenai veikti 
kad ir be jokių lietuvių visuo
menės Amerikoje ar pačioje 
Lietuvoje ingaliavimų. Dar 
labiau nušvito mums dalykai, 
kuomet teko susidurti su šito
kiais žodžiais: Tamsta neįva
žiuosi Paryžiun, jei nepadėsi 
savo parašų po dokumentų, kad 
remsi sumanymų atstatyti Di
džiųjų Lenki jų (t. y. jai atiduo
dant Baltgudiją, Lietuvų, Uk
rainą ir tt.) ir neisi prieš lati- 
fundijas (stambieji dvarai). 
Po to visiems kaip ant delno 
paaiškėjo kas ir kokiais akme
nimis lietuviams užvertė kelių 
Paryžiun.

Negaudami iš savo visuome
nės tam tikrų inagių tuos ak
menis nuo tako į šalį nuversti, 
ėmėme galvoti kitokiais būdais 
nukelti savo veikimų Paryžiun. 
Tų visų pastangų galas toks, 
kad Paryžiuje jau susidarė 
žmonių būrelis, kurie tenai 
varo Lietuvos nepriklausomy
bės reikalus. Jųjų tarpe su
kasi vienas mūsų delegatų_adv. 
B. Mastauskas. Lietuvių tau
tos reikalai jau gvildenami 
Prancūzijos užsienių ministeri
joje tam tyčia inkurtame sky
riuje, pas patį užsienių minis- 
terį Painleve ir pas tokius 
politikierius kaip Bouillon ir 
Thamas. Laukiame taip-gi iš
kėlimo Lietuvos klausimo 
prancūzų parlamente. Be to 
ten pat jau gyva Amerikos pre
zidento paskirtoji komisija, ku
ri gvildena Lietuvos dalykus! 
Žodžiu, injudinta visa, kų in- 
judinti buvo galima iki šiai 
dienai.- Reikia tik, kadi patys 
lietuviai visi sykiu ir kiekvie
nas skyrium remtų tų visų dar
bų, kad tam visam darbui dir
bti aukų negailėtų, kad. būtų 
iš ko darbininkus užlaikyti ir 
visokias pažintis vesti su sve
timtaučiais, kurių pagelbos 
Lietuvos dalykai yra reikalin
gi!- -

Negavę leidimo vykti Pary
žiun, mudu su p. K. Pakštu, 
pasirengėme sprukti su viso
kiais reikalais savais keliais: aš 
Londonan, o jisai — Vilniun 
į Lietuvų, kad tenykštiems 
nuvežti reikalingų informacijų 
ir kitokių dalykų, kurių anie
ji negauna, atskirti nuo viso 
pasaulio vokiečių globa ir len
kų intrigomis. Aš Londone 
gausiu^tarties su oficialiais lat
vių tautos delegatais ir su ki
tais čia asmenimis. Po to, jei 
jau nebus man reikalo sukties 
Europoje, ketinu per Škotiją 
grįžti Amerikon, kad Ameri
kos lietuviams suteikti žinių a- 
pie dalykų stovį ir parinkti au
kų visokiems lietuvių tautos 
reikalams paties taikos kongre
so metu, kuomet išlaidų bus 
be abejo labai daug. Neužten
ka, kaip paprastai lietuviai 
mano, duoti delegatams kiek 
algos, kad iš josios šiaip taip 
galėtų pavalgyti, apsirėdyti ir 
sau guolį nusisamdyti. Yra 
dar delegatams daug stambių 
iškaščių — visokioms žinioms 
platinti,- kurjerams, laikraš
čiams, specijalistamS visokiems 
ir tt. ir tt Tad pinigų mums 
reikia didelio šmoto!

Betriusėdami apie mums pa
vestus dalykus gavome pergy
venti visokių čia t s. privati
nių įspūdžių.

Apie bolševikus.
Rusijos bolševikai susigabe- 

nė Šveicarijon krūvas priplėš
tojo Rusijoje aukso, sumanė 
Šveicaruose ir kitose šalyse 
pradėti savo propagandų. Bol-

ševikų lizdą Berne. Čia jųjų 
headąuarters. Stalus užgulę 
dirba žydai ir žydelkaitės, ta- 
vorščiais ir tavorčkomis kits 
kitų garbindami. Kaikurie jų 
kad ir nenustoję savo gimtų y- 
patybių virto dideliais sportais 
svetimo aukso aprėdaluose!.. 
Girdėjau, kad šitieji svieto at
naujintojai oficialiai algas ima 
sau pusėtinas, už tai visokiuo
se lėbavimo urvuose paleidžia 
tūkstančius, užtaraudami tur
būt ir čia proletarus! Tikima-

caruose rengėsi savo mokslus 
apvainikuoti daktarato vaini- _ 
ku. Tuo tikslu paraše veika
lų apie Prūsijos lietuvių krimi
nalistiką. A. a. Mikolas Aš
mys turėjo apie 30 m. amžiaus. 
Visų liaosą savo laikų jis plun
ksna dirbo lietuvių čia esančio
se organizacijose, gyvenda
mas viena mintimi, būtent: 
sužadinti Lietuvos meilę Prū
sų lietuviuose, kad susidėjus 
su Didžiąja Lietuva, sudaryti 

__  _ vieną gražią Lietuvos valstybę, 
si sugaudyti tikrų žinių apie. Vienminčių jis turėjo ir savo
slaptuosips bolševikų lėbavi
mus ir kitokius jų excesus, ly
giui jei -nesmarkesnius už se
nos maskolių biurokratijos pa- 
laidūnvstes. Tie tai bolševikai 
savo auksu apkvailino kai-ku- 
riuos geležinkeliečius, ir štai į- 
vyko šveicaruose negirdėta be
tvarkė, geležinkelių streikas. 
Betvarkei per dvi dieni užėjus 
bolševikai pagarsino Šveicari
jos valdžiai savo reikalavimus 
tuo neva tikslu, kad nuo didž
turčių ginti proletarus, nors 
nei vienų nei kitų šveicarų tar
pe nėra. To viso galas ir nau
da buvo tokia, kadi Šveicarija 
pastatė ant kojų savo kariuo
menę, militarė valdžia pasi
ėmė geležinkelius ir įvedę at
gal reikiamų tvarkų. Bolševi
kai gi su visais savo agentais 
tapo išvyti iš šalies, o gyven
tojams nuo jų paliko suviršum 
15 milijonų frankų skolos, ku
rios pasidarė visai šaliai šioje 
betvarkėje. Šiandien šveicarai 
taip inirto ant bolševikų, kad 
bijoma kruvinų persekiojimų iš 
pačiij žmonių už vienas kalbas 
apie bolševikus!..

Lietuviai apšmeižti.
Kaž kas pasirūpino Į bolševi

kų tarpų invelti lietuvių vardų. 
Prieš pirmų minėtų streikų 
Lauzannoje po žmones paskli
do gandas, kad su bolševikais 
eina išvien lietuviai ir kad tam 
tikroje vietoje pas lietuvius su
rasta apie 60 bombų pagamin
tų bolševikams prigelbėti.

Nereikia daug kalbėti, koks 
buvo mūsų visų ūpas visų vie
nų popietį, kuomet tokios kal
bos ypač smarkiai ėjo, ir kuo
met pro langus dairydavomės 
ar neateina įpykusi minia 
mums pogromų daryti. Spėja
me, kad koks lenkeliukas tokį 
gandų paleido, kad lietuvius 
“pafiksyti.” Lenkai apie lie
tuvius mėgia visokių nebūtų 
daiktų pramanyti ir juos gy
vais faktais versti. Kaip va: 
tai Lietuvos Valstybės Tarybos 
jau nebėra, tai Lietuvų valda 
vieni socijalistai ir žydai, tai 
paskirtas į Vilniaus vyskupus 
kun. prof. J. Matulaitis nebū
siąs tenai vyskupu, tai kan. 
Olšauskas tai prelatas Prapuo
lenis suspenduotas ir tt. ir tt. 
Tų pat jie daro ir su kitomis 
tautomis. Šv. Tėvo raštas apie 
tų paskyrimų tikrai užkliuvo 
Varšuvoje pas lenkus. Lenkai 
vis neleidžia lietuviui įsikurti 
.Vilniaus vyskupu, kad kuoil- 
giau jiems būtų valia per baž
nyčias varyti lenkomanijos 
.darbų lietuvių tarpe. Tokie 
jau tieji mūsų “bracia od mor- 
za do morza”!..

Iš tokio pat greičausia šalti
nio kokių tai keistų žinių buvo 
gavusi apie manę Lauzannos 
slaptoji policija. Imta ir intar- 
ta manę esant kokio tai bolše
vikiško krypsnio žmogumi!.. 
Dar pirm to turėjau eiti į po
licijos prefektūrą pasiteisinti 
iš padaryto primetimo, kad 
kiek jau laiko apsigyvenęs 
Lauzannoje niekam nerodau 
savo pasporto!..

Tie visi dalykai tuo keistais 
atrodė, kad visur buvau pilno
je tvarkoje! '

Matyt kokia tai slaptinga 
rankžt mane globojo, ieškoda
ma progos iškraustyti iš Švei
carijos! Iš to viso liko pamo
kinimas būti dar atsargesniu 
negu kad buvau pirma.

_ Mirė jaunas lietuvis.
Visų čia lietuvių gyvenimų 

pamargino ir tai juodai pamar
gino rurtis nuo gripo Mikolo 
Ašmio. A. a. Mikolas Ašmys 
gimė iš tėvų ūkininkų Šilų kar
čemos apskrityje Mažoje Lietu
voje. Augėlesnius mokslus jis 
ėjo Karaliaučiuje, Bailėje ir

gimtoje šalyje: Jųjų darbas 
paleido jau gražius diegus. 
Dar gyvas būdamas a. a. Miko- 
las Ašmys džiaugėsi savo vien
genčių Tilžėje, Įsrutėje ir ki
tur pasirįžimu dėties su Di
džiąją Lietuva vienon krūvon! 
Svajojamos Lietuvos valstybės 
a. a. Mikolui neteko susilauk
ti. Gruodžio 1 d. vakare apie 
10 vai. jis ųiirė, lydimas į am
žinumų dviejų draugų iš mūsų 
čia būrelio. Darbštus, rimtas, 
malonus, draugiškas ir didžiai 
doras, visų jis buvo mylimas. 
Jojo mirtis visiems, kas jįjį pa
žinojo, širdį suspaudė sunkiais 
nuliūdimo jausmais.

Atsisveikinome su draugu 
gruodžio 4 d. 4 vai. po pietų. 
Jo kapų apdengėme gėlėmis su- 
aukuotų vainikų, jo gi gražių 
sielų pavedėme sielų Amžina
jam Viešpačiui.

Kas nuveikta.

Suėmus krūvon visa, kas iki 
šioliai nuveikta Lietuvos nepri
klausomybės naudai, pasaky
ti reikia, kad nuveikta labai 
daug. Lietuvių niekur ne
snausta ir nesnaudžiama.

Užsieniuose daugiausia bus 
pasidarbavusios tai lietuvių or
ganizacijos Šveicaruose. Jo
sios išnešiojo po visų, pasaulį 
Lietuvos vardų: savo raštais, 
knygomis ir visokiomis leidžia
momis žiniomis josios supažin
dino svietų su lietuvių aspira
cijomis ir siekiais. Nepaisy
damos sunkių išlygų, kurio
mis dirbti gauna, tų organiza- _ 
cijų veikėjai Europoje bus nu
dirbę daugiau negu kas kitas, 
neminint pavienių čia kaikurių 
žmonių asmeniškumus, netak
tus, pasikarščiavimus ir tt.

Po jųjų, o gal lygiomis su 
jais eina lietuvių darbai Ame
rikoje: Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Informacijos 
Biuras sugebėjo pastatyti Lie
tuvos reikalus Amerikos dip
lomatijos sferose griežtai ir re- 
ališkai, visai atspėdami pačios 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
mintį. Atrodo, kad tieji nu
veiktieji darbai Lietuvos liki
me turės tiek nusverti, kiek 
pati Amerika svers likime viso 
pasaulio ir jojo tautų susiskirs
tyme.

Šiaip ar taip lietuviai jau 
tiek įsibujavo, kad mažmo
žiai jųjų nepatenkins jokia 
politika. Lietuvių tautai de
ra nepriklausomybė ir tai pil
noji. Jei jaja taikos kongresas 
nepatenkins lietuvių tautos, 
taikos nebus Europoje! Nega
vę kas pridera taikoje, ank
ščiau ar vėliau lietuviai patys 
eis kovoje imti kas jiems pri
valo. Nuskriausti ir be lais
vės, mes ginklais paversime 
kryžius, po kuriais sugulė lai
svės ginėjai, ir visi-kaip vie
nas eisime pasiimti sau nepri
klausomybę iš tų, kas bus jų 
pavergęs.

Anglijos orlaivininkvstės mi- 
nisteris sako, jog nuo gegu
žio mėnesio būsiu įsteigta su
sinėsimai per Atlantiką orlai
viais. Jis sako, jog neužil
go žmonės turės orlaivius ir 
jais lakios, kaip dabar auto
mobiliais.

Tai 
tik



DARBININKAS

BALTIMORE, MD.

IT. Bernotą.

gero

A. K.

Kviečia Rengėjos.

9 • •

k. 50.00

i i
50.00 j vargų, prakaito ir sielvartų tė- 
50.00 i vynės labui, pasiliks ainių ai-

Inkorporuota ant 100,000 dolerių
Rengia nuosavų dirbtuvę uždėti išdirbimui avalų (Shoe).

Jau surinkta $25,000.00
Lig dirbtuvė atsidarys reikia surinkti $40,000. 

PRĄMONĖN INDĖTI PINIGAI NEŠA DIDELĮ NUOŠIMTĮ. 
AVALŲ KRAUTUVIŲ SAVININKAI DĖKITE 

SAVO PINIGUS IŠDIRBYSTĖN!

ŠIAUČIAI JUNKITĖS IŠDIRBYSTĖN!

NORTH AMERI- 
:CAN CLUE CO. j 

} Viena iš didžiausių ir drūčiau- ! 
> šių insurance kompanijų Suv. ( 
| Valstijose. Po supervizija 47 vai- ! 
Į stijos departmentu. Moka po- į 
? smedtinę, ligos ir nelaimės beni- Į 
| fitų. $10 i metus, laike ligos gauni * 
į $25 j savaitę. Delei platesnių in- < 
’ formacijų kreipkitės:

J. B. JUŠKEVIČIUS, * 
į454 Broadway,

So. Boston, MassJ
’sse®@®s®s®s®©®®©@®ese®©©Č

Paieškau tėvelio Liudviko Nor
kaus, brolio Vincento ir sesers An- 
tosės ir taip gi visų genčių ir pa 
žįstamų Kauno gub., Telšių 
Varnių parapijos. Taipgi p<Ui J 
kau tėvelių Kazimieru fa* Onos '
Vileikių, b;-jJio Jono, Vtaeoto; 
Elenos ir kitų gimini? Ir pažįsta
mų Kauno gub., Baseinų pav, Liu- 
devčnų par. Patįs ar kas kitas 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Aleksandra ir Uršulė Morkai
(Po tėvais Vileikaitė)

215 Farritt St., Philadelphia, Pa.

Informacijų klauskite ir pinigus siųskite, o 

Krautuvninkai galite jau duoti užsakymus šiuo adresu:

THE PROGRESS SHOE MANUFACTURING C0.
58 Ames St, Montello, Mass

Xrba:

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ
(Lithuanian Development Corp’u.)

320 — 5-th Avenue, New York, N. Y.
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t Kas girdėti lietuvių kolonijose. |

DLIETUVIŲ DARBININKU 
SĄJUNGOS CHICAGOS 
APSKRIČIO PROTO

KOLAS.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos Chicagos Apskričio susi
rinkimas atsibuvo nedėlioj 
gruodžio 29 d. 1918; 2-rą vai 
po pietų Šv. Jurgio parap. 
svet. Chicago. UI.

Susirinkimų atidarė pirm. 
M. Mažeika su malda. Per
šaukta valdyba, pasirodė kad 
visi nariai iš valdybos atsilan
kė. Protokolas iš praeito su
sirinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. Užsiregistravo dele
gatai iš sekančių kuopų:.

Kuopa 20, šv. Mykolo parap. 
— A. Mureika, K. Aleksiunas, 
J. Globis, M. Mažeika.

Kuopa 29, Dievo Apveizdos 
parap. — Ad. Stulginskas, S. 
Šimulis, Petras Varakulis, N. 
Ziza.

Kuopa 29, šv. Jurgio parap. 
— J. Pabijanskas, K. Micke- 
liunas, K. Tvarkunas, K. V. 
Petrauskas, J. Žakas, M. L. 
Gurinskaitė.

Kuopa 49, Šv. Antano pa
rap. Cicero, III.—Pranas Zdan- 
kus.

Toliaus sekė raportai iš kuo
pų veikimo iš kurių pasirodo 
kad kiekviena kuopa per pas
kutinius 1918 metus yra gana 
daug nuveikus ir narių skaičiu
je paaugėjus, nekurios kuo
pos per tuos metus įsisteigė sa
vo užeigas ir knygynėlius, gi 
ant -ateinančių metų visos ke
tina dar daugiau veikti.

Duota įnešimas kad po aps
kričio'susirinkimui turėti pa
ruoštas paskaitas ar referatus 
plačiai išaiškinant apie Darbi
ninkų Sąjungų, jos reikalingu
mų ir abelnai imant gvildenti 
darbininkiškus klausimus. įne
šimas paremtas ir ilgai gvilde
namas , ant galo duota per 
balsus, nubalsuota kad turėti 
paskaitas paruoštas po kiek
vienam susirinkimui. Toliaus 
sekė raportas komisijos iš su
rengimo maršruto Chicagoj ir 
apielinkėj iš kurio pasirodė 
kad dėl svarbių priežasčių 
maršruto nebuvo galima suren- 

’ gti. tas palikta ant toliaus.
* Neturint naujų įnešimų eita 

prie rinkimo valdybos. Val
dyba rinkta iš trijų kandidatų, 
iš kurių pateko sekantieji na
riai.:

Pirm. M. Mažeika, 1-mas pa- 
gelbininkas P. Varakulis, 2-ras 

. pagelb. J.‘Petrauskas, rašti
ninkė M. L. Gurinskaitė, iždi
ninkas A. Ulobis, iždo globė
jai M. Zizas, K. Aleksiunas, 
organizatoriai A. Mureika, J. 
Pabijanskas, J. A. Globis, Ko- 
Tesp. Pranai Zdankus.

Kitas 'susirinkimas nutarta 
laikyti Dievo Apveizdos parap. 
svet. 18-th ir Union Avė., sau
sio 26 d. 1919.

Susirinkimas uždaryta® su 
malda per pirmininkų M. Ma
ceika

Pirm. — M. Mažeika, 
Rašt. — M. L. Gurinskaitė

dar gauna nuo jo iškolioti ir 
išvaryti lauk. Tai-gi Niagara 
Pails lietuviai ar matote koks 
tai žmogus. Jis iš jūs pralo
bo, o dabar jis nenori nei kiek 
tėvynei prigelbėti.

Vienas iš visi;.

BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių 44 kuopos mergiųos 

rengia šeimyniškų vakarienę 
su pamarginimais dėl kareivių 
sugrįžusių iš kariuomenės Ka
ralienės Aniuolų parapijos sve
tainėj nedėlioj, sausio 19 d. 
1919. Pradžia šokių 4 vai. 
Kviečiame visus senus ir jau
nus.

N0RW00D, MASS.
Sausio 5 d. L.. Vyčių 27 kp. 

įvyko metinis susirinkimas, 
kur apkalbėta svarbūs reikalui. 
Kuopos valdyba didžiumoj pa
siliko, ta pati. Pirmininku y- 
ra p-lė G. Norbutaitė, pagelb. 
A. Šidlauskas, prot. rašt P. 
"Salinta, fin. rašt. K Kašėta, 
iždininku, organizatorium ir 
korespondentu A. Kavolius. 
Taip-gi nutarta surengti teat
rų. Prie kuopos prisirašė Adol
fas Sinkevičius, p. Vesiui i utė, 
M. Keršiutė.

HARTFORD, CONN.
Pataisymas.

“Darbininko” No. 3 š. m. 
tilpo Tautos Fondo fėrų apra
šymas. Pasakytas pasidarba
vo ir keletas vardų pažymėta. 
Būtų įžeidimas tų, kurių var
dai nepažymėti. Turėjo bū
ti šie daugiausia pasidarbavo, 
nes ir daugiaus buvo kaip vy
rų, moterų ir merginų kurie 
darbavosi Visiems lygiai a- 
čiū už pasidarbavimų.

Tai nebuvo įžeidimas, kurių 
vardai netilpo.

A. J. P., T. F. 33 sk. rašt.

NEWARK, N. J.
14 LDS. kuopa daug 

nuveikė 1918 metais dėl kata
likiškos visuomenės. Daug na
rių labai uoliai veikė. Dauge
lis stebėjosi ir sakė, kad kas 
tokio nepaprasto yra tarpe 14 
kuopos narių. Praeitais me
tais kad buvo pakilęs tokis ū- 
pas darbuotis dėl savo brolių 
gerovės kovoti prieš tamsybę ir 
prieš tų\viskų kas yra priešas 
darbininkų, tai kas tik gyvas 
stojo į darbininkų eiles. Žmo
nės suprato, jog kovojant prieš 
priešus, darbo žmogus gyveni
mų pagerina.

Darbo vaisiai LDS. 14 kuo
pos: Surengė 2-jas prakalbas, 
1 balių, $10 aukavo dėl Lie
tuvos, aukavo $5 dėl 4 liepos 
parodos 1918, $5 aukavo per šv. 
Kazimierų į T. Fondų, surinko 
$45 dek “Darbininko” skolų, 
surinko dėl “Darbininko” na
mo fondo $35, apgarsinimų 
kalendoriui už $13.00.

Šitie nariai pasidarbavo, ku
rie buvo pasižadėję 15 d. va
sario laikytam susirinkime, 
kad kožnas narys turi būti or
ganizatorius LDS. 14 kuopos. 
Gaila, kadi ne visi savo pri
žadėjimų stengėsi išpildyti.

14 LDS. kūpa padidėjo. 1918 
metais prirašė naujų narių se
kančiai : A. Kazlauskas 46, A. 
Radziavičius 3, St. Tarosas 3, 
J. Liudvinaitis 2, J. Brazaus
kas 2, St. Pranis 1, A. Mati- 
jošaitis 1, J. Pelutis 1, K. Ka- 
rumenas 1, per prakalbas pas 
stalų prisirašė 1. Viso 61.

Kas iš senų kuopų daugiau 
naujų narių gavo ?

Broliai ir sesutės su Naujais 
Metais pradėkime dirbti visi 
kaip vienas. Kvieskime kož
nas savo draugus stoti į tarpų 
darbininkų. Kur daugybė, 
ten galybė, o ir patys lanky
kime kožną mėnesį susirinki 
mus, paduokime gerus įneši
mus. *

NIAGARA FALS, N. Y.

Gal kitų kolonijų lietuviai 
nei nepamislija, kadi čionai v- 
ra lietuvių ir kad kuomi būtų 
pasidarbavę. Priežastis yra 
tame, kad pašaliniai lietuviai 
mažai gauna žinių patėmyti a- 
pie mūsų kolonijų.

Mūsų šios vietos lietuviai 
darbuojasi dėl Lietuvos labo 
taip, kaip ir kitos geros ko
lonijos. Per triūsų ir darba- 
vimųsi gerb. vietos klebono 
kun. L. Vaicekausko yra viskas 
tvarkoj, 
skyrius ir renka aukas. Jis sa
vo užduotį gerai atliko. Nors 
buvo ir yra didžiausių kliūčių 
tam darbui.

WORCESTER, MASS.
Sudėjo arti $1.000.

■ '

• Mūsų kolonija jau yra pasi
žymėjus aukomis Lietuvai, bet 
išganingų darbų varyti nesi
liauja ir nesiliaus.

Pereitų nedėldienį sausio 12 
d. Rialto teatre buvo didelė 
pramoga, surengta suvienyto
mis jėgomis šv. Jurgio, Var
do Jėzaus, Vardo Marijos ir 
Lietuvaitės dr-jų. Buvo pal
tus programas ir prakalbos. 
Aukų iš viso bus nuo tos pra
mogos arti $1.000.

Programas buvo perilgas, 
kad apie viską surašyti. Pir 

, miausiai bažnytinis choras p. 
A. Vismino vedamas puikiai 
sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir keletą tautiškų 
dainelių. Grojo lietuvių be- 
nas. Pirmu kalbėtojum buvo 
P. Gudas, “Darbininko” re
daktorius. Aiškino apie Lie
tuvos reikalus ir sakė, kad kri
tiškiausias momentas atėjo ir 
todėl visi kuodidžiausias pas
tangas turi dėti, kad gelbėti 
Lietuvų. Jo prakalbą sekė 
aukų rinkimas ir kiti progra- 
mo šmoteliai.

Galop užėjo kalbėti gerb. 
lietuvių veikėjas ir mūsų myli
mas klebonas kun. J. J. Jakai
tis. Savo trumpų, bet suju
dinančią prakalbą pradėjo už- 
reiškimu, kad neprigulmybė 
Lietuvai neatlėks iš dangaus 
kepto karvelio pavidale. Ir 
ėmė nurodinėti į klintis, kurias 
priseina pergalėti žengiant į 
neprigulmingą Lietuvą. Be 
kito ko padavė sumanymų, 
kad visi lietuviai su lenkiško-; 
mis pavardėmis sulietuvintų' 
jas ir nukapotų uodegas. Tai
gi visokios uodegos “viez” 
“ski” ir tt. buvo nukirstos ir 
pasiųstos į Varšavą- Pilsuds
kiui.

Galop perskaityta rezoliuci
ja, kurioj užreiškiama, kad kė
sinimąsi jungti Lietuvų prie 
Lenkijos, ar Rusijos reikštų 
atnaujinimų karės ir kraujo 
praliejimo. Toliau rezoliuci-1 
joj prašoma, kad Suv. Valsti
jų valdžia leistų ir užtikrintų 
Amerikos lietuviams susiraši
nėti su Lietuvos žmonėmis ir 
Lietuvos valdžia.

Rezoliucija pasiųsta prez. 
Wilsonui, valstybiniam sekre
toriui, užsienio reikalų komi
teto pirmininkui ir senatoriams 
ir kongresmanams Mass. vals
tijos.

Taip tai mes darbuojamės 
kritiškiausioje mūsų tautos is
torijos valandoje.

Programų vedė Tarnas Dami- 
naitis. Prie surengimo prog- 
ramo pasidarbavo Jonas Vie- 
raitis, Jonas Vaitkus, Elzbie
ta Dominaitienė ir kiti. Pro
gramų pagražino. Warcesterio 
žvaigždės p-lės Matilda Šukiu- 
tė, EI. Baltruniutė, L. Šaltė- 
niutė, Oriniutė ir k.

Apie tų pramogų plačiai ra
šė Worcester Telegram ir kiti 
amerikoniški laikraščiai.

, Ten buvęs.

Jul. Bindokienė ............ ..25.00
Dom. Rimdeiko..................25.00
Teklė Bernotienė................ 20.00
Ant. »9abataitis..............  .20.00
Ig. Alekna............. ?.... . .20.00

(Seniau davė $5.00)
VL Bartkeviče .................. 15.00
Juoz. Bura ..................... 15.00

Po $10.00: K. Balčiūnas, P. 
Laučius, M. Trakimiutė, M. 
Dapkiuniutė, Ad. Gružauskas, 
Pr. Abromavičius. Mat Tarai
la Rom. Misiūnas, Dom. Kru
kauskas, Jieva Navardauskie- 
nė, Stanislovas Taraila, Juoz. 
Vincus, Pr. Gornevičė, St. Jo- 
kubauskas, Pr. Valukas, Vik. 
Stulas, Jonas Povilaitis, Jo
nas Daknis, Ant. Fraitikas, Či
lė Podeikiutė, Kar. Arbačaus- 
kas.

Po $5.00: St. Bazis P. šven- 
čiunas, Juoz. Baniulis, Juoz. 
Krasauskas, Elena Putrienė, 
Košt Peskarskis, Jieva Čeku- 
tiukė, Alena Bulauskiutė, Pr. 
Bazys, Juoz. Urbonavičė, S. 
Jankeliūnas, Kaz. Mikeliunas, 
Juoz. Vavežis, Ant. Gurkaus- 
kas, Mar. Majauskiutė, O. 
Račkauskaitė, Ona Kačiutė, M. 
Arlauskienė, Petr. Jokubaus- 
kas, Juz. Tranauskiutė, Juoz. 
Bazys, Ant. Černauskas, Juoz' 
Bakūnas.

Po $2.00:, Vinc. Vidginis, D. 
Križanauskas.
s“

Po $1.00: Vinc. Majauskas, 
Jonas Sutkus, Mare. Tribulie- 
nė, Baltr. Tributas, Juoz. Bū
rą, Jieva Navardauskas, M, 
Jankeliunienė, Juoz. Bazys, 
Mar. Jančauskienė, Mik. Ur
monas, Apol. Žvigaitienė, O. 
Tranauskiutė, Jok Stankūnas, 
St. Bazys, Juoz. Lukšjs, Ant. 
Toliaišis, Po v. Toraila, eVr. 
Šukštienė, St. Norbutas, Jon. 
Bačiulis, Ona Virbickiutė, J. 
Rainis, Juoz. Vaitkus St. 
Pleinis, Kaz. Majauskas, Ele
na Balčaitė, Ant. Urbonas, D: 
Jurevičius, P. Pakalnienė, Vai
kinas, Urš. Stravinskiutė, A. 
Kisielius.

Pasižadėjo sekanti.
iKaz. Eirikis.................. $50.00
Ant. Ragaišis . ..„.........50.00
Jonas Eirikis.................. 50.00
Pr. Jokubauskas 
Juoz. Bazys ....

PHILADELPHIA PA.
Prie Point Breeze yra lietu- 

j___vių, ir. sujudo kaip tikri
Yra Tautos" FondoJ Lietuvos tėvynainei ir parodė

Laike aukų rinkimo ne visi 
vienaip kaip reik pasielgė. Ko
lektoriai, kurie aukas rinko 
viso-ko gavo. -' Vieni aukavo 
kiek galėjo visai neatsisakinė
dami. Bet buvo ir “ parše vi - 
kų,” kurie po teisybei geres
nio žodžio neverti, nes savo 
tėvynei Špygų paaukavo.

Stasys Tūbinis, pasiturintis 
saliūnininkas nuo pat karės 
pradžios kokios nebūk aukos 
buvo renkamos, tai nei cento 
negalima buvo gauti. Jeigu ko- 
ektoriai pas jį inžengia ir pa-

Vilijos Laivas, prašo kiek nors paaukauti, tai

tikrų savo širdį aukaudami į 
Kalėdinį Fondų gelbėjimui 
Lietuvos. Aukavo sekanti per 
prakalbas brooklyniečio p. K. 
Krušo:
Baltram. Tribulas .... $200.00 

(Buvo davęs $15)
Ant. Vainavičius..........100.00
Rokas Gaubas............... 100.00
Petr. Mikolėnas.................50.00
Ona Tranauskienė............ 50.00
Juozas Tranauskas .. ..50.00
Pf. Statkus ......................... 50.00
VI. Kalmašauskas............ 50.00
Kaz. Balčiūnas.................. 50.00
Jonas Mozūras
Juoz. Garbuzas.................. 40.00
Marijona Vakonaitė ... .50.00
Kaz. Valančiunas ...... .100.00
Karolina Vaitekuniutė 25.00
Jonas Valinskas........... ... .25.00

Jonas Poška 50.00
Mik. Krukonis .. 25.00
Alena Motuziutė 10.00
Elena Zelickiutė 10.00
Juozas Burdulis . .5.00

Minėtos prakalbos ir aukos 
buvo 29 d. gruodžio 1918 m. 
ant Point Braeze p. J. Tranaus- 
kas svetainė, antros Springar- 
den Mississippi svetainėj. Čion 
yra sudėta abiejų prakalbų ir 
pasirodo, kad per abejas pra
kalbas surinkta aukų į T. F. 
kaipo $1.811.00 su pasižadėji
mais. O tai da ne viskas, to
liaus bus daugiau. Bravo Point 
Breeziečiai ir nortsaidiečiai.

Prie to rengiama didelės pra
kalbos 2 d. vasario 1919 m. Lie
tuvių Tautiškoj salėj prie 
Moyamensing avė. Kalbėto
jai bus iš kitų miestų. Ma
lonėkite atsilankyti koskaitlin- 
giausia. Kviečiami visi lie
tuviai ir lietuvaitės. Išgirsite 
daug ko naujo.

T. F. 21 sk. rašt. K. D.

DIDŽIAUSIA PADĖKA 
GERB. KUN. J. ŠVAGŽDIUI.

Lietuvių Katalikų Apšvietos 
Dr-jos 1-mo skyriaus nariai, su
sirinkę 20 d. spalių, išreiškė
me jums brangus dvasios vado
ve viešų padėkos žodį.

Nors neilgai mes turėjome 
laimę džiaugtis su Jumis klau
syti Jūsų pamokinimų kaip 
mylėti Tėvynę Lietuvą, kaip 
siekti prie doros ir apšvietos 
ir tt. Neilgai su mumis gyve
nai, bet per tų trumpų laikų 
pamylėjome Jus taip, kad 
skaudu buvo Jūsų netekti.

Negalėdami nieko kito pada
ryti. susitaikome su likimu ir 
velijame su Aukščiausiojo pa- 
gelba laimingai gyventi toj ša
lyj, kur tūkstančiai mūsų bro
lių laimingiau už mus gyvena... 
Gal Visagalis suteiks mums lai
mę dar kartų pasimatyti lais
voje tėvynėje Lietuvoje.

Daug gerbiamas dvasios Va
dove! Karštas Tėvynaini! Tik
rosios apšvietos Nešėjau! Ve
lijame-Jums sveikatas ir ištver
mės darbuojanties tarpe tikri] 
sūnų ir dukterų Lietuvos. Te
gul amžinas, nevystantis gar
bės vainikas nupintas iš Jūsų

niams!
Už “Aušros” 1-mų skyrių 

Pr. Makauskas — pirm. 
Jonas P. Velia — sekr.

Berisso, Argentina 
spalių 20, 1918.

Pagarsinime pavardžių kalė
diniam “Darb.” num. 145 LDS. 
30 kuopos įvyko stambių klai
dų. Prašome atitaisyti. Ne 
Bauravėnas aukavo, ale V. Bal- 
triejunas $16.00. Ne J. Lukšis, 
ale J. Jukšas davė $22.00, gi O. 
Kaminskiutė $5.00. O aukų 
buvo ne $2.65. ale buvo $200.- 
68.

Ji
AB JUS NORĖTUMĖT?

Ar jūs norėtumėt suteikti savo 
kraujui ir nervams visokių rei
kalingų dalių, kurie^atnaujin- 
tų jūsų organizmų ir suteiktų 
jums šviežių energijų ir gerų 
sveikatų

Išradėjas garsių saldainių 
Partolos pataria jums vartoti 
gerai žinomų sveikatos atnau
jintojų

PORTOGLORY
kuri yra moderniškas tonikas 
kraujui ir nervams. Portoglo- 
ry yra geriausias vaistas nusil- 
pnėjusiems, pavargusiems, ne
urasteniškiems žmonėms, ku
riems reikia gero naturalio to- 
niko juosius atgaivinti.

Tūkstančiai pasinaudojo var
todami Partoglory, peš jis y- 
ra pagamintas iš tokių dalių, 
kurie sudrūtina kraujų, susti
prina nervus, sudrūtina kau- 

-lus ir abelnai imant pagelbsti 
atgauti energijų, sveikatą ir 

* stiprybę.
Butelis Partoglory kainuoja 

$1, šeši buteliai kainuoja tik 
$5. Mes pasiųsime jums savo 
kaštais. Adresuok savo užsa
kymus tiesiog į Apteka Parto- 
sa, 160 Second Avė., Dept. L. 
3. New York, N. Y.

Tie, kurie kenčia nuo skil
vio negalių turi vartoti gar
sias Partolos kendes didelė dė- 

, žė kurių kaštuoja $1.00.

nlme ir pamokinama kaip žmogui apsisaugoti nuo visokių ligų. To
ji knyga SVEIKATA turi rastis namuose kiekvieno leituvio. 

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašykite šiuo adresu:
S. P. TANIS,

1233 ĮVEST 111-th PLACE, CHICAGO, ILL.

DIDELES DOVANOS “DARBININKO” SKAITYTOJAMS!
“N audingiausia knyga lie

tuvių kalboje, tai Sveikata 
arba Tiesus ir Trumpas. 
Kelias į Sveikatą.” Taip 
atsiliepė apie jų visi lai
kraščiai.

Kas užsirašys per mane 
laikraštį “DARBININKĄ” 
visiems metams ir prisius 
$4.50, tai aplaikys labai 
naudingų knygų — papigin
ta kaina SVEIKATA ver
tės $2.00. SVEIKATA tu
ri 339 puslapius.

Jeigu kas užsirašys “Dar
bininką” iš Bostono apie- 
linkės ir prisius $5.50 ir-gi 
aplaikys tų didelės vertės 
knygų — SVEIKATA.

SVEIKATA turi kelis 
šimtus paveikslų apie žmo
gaus kūno sudėjimų. Ap
rašoma įvairiausi apsireiš
kimai žmogaus kūno gyve-

The Progress Shoe 
Manufacturing Co.

Šeras $100; galima pirkti ne daugiau dešimtį Šerų vienam 

žmogui. •

Fabrikų organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BEND

ROVE; darbo vedimui pakviestas mokytas inžinierius-chemi- 
kas Pijus J. Žiuris, B. S. ir jis jau darbuojasi Montelloje; 
Mass.

NEPRALEISKITE PROŲOS PELNINGON VIE
TON PINIGUS INDĖTI!

VAŽIUOTI PER JŪRĘ DAR 
NEGALIMA

Jokia laivų kompanija ne
parduos jums šipkortės, jei ne
turėsite pasporto. —i

Nemokėk už šipkortę prieš 
pasporto gavimų.

Kol kas dabar tiesiog nega
lima gauti pasporto. ;

Tas, kuris jums sako galįs 
išgauti pąsportų už pinigus, y- 
ra sukčius.

Už aplikacijas ant pasporto 
išpildymų nemokėk daugiau, 
kaip nuo trijų iki penkių dole
rių.

Nevažiuok iš miesto, kuria
me dabar gyveni iki negausi 
nuo laivų kompanijos praneši
mų laivo vardo ir išplauki
mo dienos.

Jei tu atvyksi pajurinin mie
stan pirm negu tavo laivas ga
tavas, tai būsi pavojuje pra
rasti savo pinigus.

Būk, kur esi ir gyvenk be bai
mės.

Galbūt tu dar negalėsi iš
plaukti per keletu mėnesių.

Tuo tarpu laikyk savo darbų 
ir savo sutaupytus pinigus de- 
pozituok į Suvienytų Valstijų 
krasų. Valdžia saugiai juos iš
laikys iki tau jų reikės.

Massachusetts Bureau 
of Immigration,

109 Statė House, Boston. t

(G. 12)
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TEL. BACK BAY 4200

ki-

Dabar laikas pirkti naujai

išleistą maldaknygę “PUL-

IŠ PRIEŽASTIES INFLUENZOS EPIDEMIJOS MES 
NEGALĖJOME UŽGANĖDINTI VISŲ REI

KALAVIMŲ DĖL

Paieškau savo brolio Pranciškaus 
Mockaus, pirmiaus gyveno 188 South 
Main St., Waterbury, Conn. Jis pats 
ąr kas kitas apie jį žinantis, meldžiu 
man pranešti.

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

TW. So Bo«ton27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima įasikaikrti ir liftam takai 

Ofiso valandos: .
Ryt lis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

KIM ANT KELIŲ.”

Jefferson *t,
NCW*RK. N. J.
TeJ«fon». Q26

Marke*

ŠIS DIDIS IŠPIRKIMAS MINTOL VAPOCREAM 
LIUDIJA JOG JIS YRA GERIAUSIS VAIS

TAS NUO ISPANIŠKOS INFLUENZOS, 
SLOGŲ, ŠALČIŲ IR PLAU

ČIŲ UŽDEGIMO.

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND’SUS.

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

1113 Fayette St., Room 2. 
N. S. Pittsburgi, Pa.

Kad būt gražiu
' Vartok tą mostį; ji padarys vei
dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTA- 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą, 
odą. Kaina dėžutės 75e. ir $1.00; 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WLLBERT OO. 
P. O. Box772, Waterbury, Conn.

Paieškau brolių Jono ir Juozo Ri- 
mašauskų Vilniaus gub., Alovės pav., 
Nemunaičio paarp., Užupių kaimo. Pir
miaus gyveno Shenandoah, Pa., bet da
bar nežinau kur ir neturiu adreso.
----MARIJONA RIMAŠAUSKAITĖ, 

299 D St., , So. Boston, Mass.
(No. 5-6-7)

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prie taisai b, .su 

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos:
G-11 RYTI
2-4 ro Rrrv
e-e vAKARt

Ir
I

ra-

dėsime dar
dirbti vertės $1.00. ,

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

S. POCIUS,
24 Porter St., Montello,

DR. F. MATULAITIS
Ofiao odjno. 8 ,do risoki«»
1-3P.M.7-SP.M. Prtakiria

419 BoylrtoD St, Boston, Mass.

Vietines žinios
■— '■

Svečias. Pas So. Bostono 
lietuviu kleboną kun. P. Juš- 
kaitį vieši kun. Švagždąs, nese
nai grįžusis iš Argentinoj.

Apvogė. Po num. 134 Gold 
st. buvo įsiveržę vagys ir pri
darė daug blėdįes, išvogė daug 
daiktą ir sudraskė $100 liberty 
bondsą. Ten gyvena lietuviai.

Mažėja. Atsinaujinusi Bos
tone influenza vėl pradėjo ma
žėti. ,

Buvo išvažiavęs. Utarninko 
vakare ofieieras Ramanauskas 
buvo išvažiavęs į Lawrenee. 
Ant rytojaus grįžo ir vėl su rei
kalais visi gali pas jį kreiptis 
“Darbininko” ofise.

Susirinkit visi. Ateinančią 
nedėlią Cambridgėj bažnytinėj 
salėj tuoj po sumos bus Tautos 
Fondo skyriaus susirinkimas. 
Visi, kurie tik yra aukavę Tau
tos Fondui prašomi susirinkti. 
Bus kalbama apie platesnį vei
kimą.

Laikė repeticijas. L.D.S. 1 
kuopos aktoriai utarninko va
kare turėjo repeticiją ir labai 
gerai nusisekė. Ateinančią ne- 
dėlią jie vaidins gražius veika
lus Cambridgejėj.

Kaip adresuoja. Laišką 
4‘Darbininkui” ateina su keis
čiausiais adresais. Štai nese
nai vienas laiškas atėjo šitaip 
adresuotas:

Mr. W. Broadway 
So. Boston, Mass. 
242

Draugystės D. L. K. Keistu
čio nariai aukavusieji Tautos 

_ Fondui:
St. Lukoševičius ..............5.00
Juozas Repeška.........  5.00
Petr. Rutkauskas..............5.00

.Mart. Knistautas..............10.00
Tarnas Kreivis ...'...........JL.00

Viršuje minėtas St. Lukoše
vičius seniau buvo klaidingai 
pagarsintas, kaipo V. Lukiše- 
vičius.

-------Turime svarbių raštų. Nuo- 
latai gauname svarbių ir indo- 
mių raštų. Šiuo kartu gavome 
ir netrukus indėsime “Iš po 
mane balanos” Morkaus ir 
“Darbas ir Bažnyčia” M. Dū
rio.

^Sausio 1 d. 1919
Baltimore, Md. 

Gerbiamoji “Darbininko” 
Administracija:—

Apturėjus nuo Tamistų atvi
rutę kaipo paraginimą atnau
jinti prenumeratą “Darbiniu^ 
ko” šiems metams, prisiunčiu 
už visą metą 3 dolerius ir pra
šau kada baigsis ir vėl man 
pranešti, nes aš labai Tnėgstu 
“Darbininką” skaityti ir ki
tiems velinir užsirašyti “ Dar
bininką” kaipo vieną iš ge
riausių katalikiškų laikraščių. 
Taip-gi aš linkiu “Darbinin
ko” Administracijai ir Redak
cijai per šiuos metus susilauk
ti daug daugiaus skaitytojų ir 
rėmėjų ir tikiuosi, kad “Dar
bininkas” šiais metais virs 
dienraščiu.

Lai gyvuoja “Darbininkas!” 
Su gilia pagarba

M. Rudzinskiutė, 
Baltimore, Mdi

KAREIVIO LAIŠKAS 
IŠ FRANCIJOS.

Garbus “Darbininko” 
Redaktoriau:—

Aplaikiau tamistų laikraštį, 
kuris mane suramino. Aš jį 
gavau nuo draugų iš Scot- 
land’o, su kuriais susipažinau 
būdamas ant vakacijų iš Fran- 
cijbs. Aš karęjyijoje 4 metus 
su prūsais būdamas Kanados 
kariuomenėje neturėjau tokios 
lįnksmios dienos, kokią praleis 
£* an skaitydama “Darbinin- 

,, už ką dar sykį dėkavoju dž 
laikraštį. 3 lietuviai su manim 
buvo ir likos užmušti karės 
lauke.

Aš esu buvęs Worcester’yj, 
Mass. keletą metų atgalios. 
Mano pavardė Baublis. Daug

r

_ DARBININKAS •

vargo panešėm pakol prūso 
ragus nudaužėm ir dėkui Die
vui kad mūsų viršus. Didžiau
sia garbė Amerikos'broliams, 
kurie pribuvo mums į pagalbą.

Pasilieku sveikas ir Tanais- 
toms linkiu viso gero.

Mano adresas:
Sappor W. Bobbitt 898081 

38 Company No. 1. D. C. F. C.
Canadians France.

APIE RUSUOS RUBLIUS. “
Rusios pinigai išleisti dar 

prieš karę turi gerą vertę. 
Nors dabar jų kaina nupuolusi 
bet be jokios abejonės, kada į- 
vyks šiokia tokia tvarka Rusi
joje tie rubliai vėl atsieks savo 
tikrąją vertę.

Perkant rublius nėr didžios 
rizikos. Tik juos perkant rei
kia pirkti nuo atsakančių žmo
nių ar įstaigų. Tankiai agen
tėliai stengiasi parduoti falšv- 
vuotus arba Kerenskio arba 
Bolševikų rublius. Tokie rub
liai tai mažos vertės ir jų ne
patariama pirkti.

Kurie ypač manote grįžti į 
Lietuvą tai būtų gerai dabar 
pasipirkti rublių. Nors ir ne- 
grįštumet, juos savo gentims 
galėsite pasiųsti arba čia Ame
rikoje už augštesnes kainas 
parduoti.

Šiuomi laiku Rusijos rubliai 
parsiduoda už nuo 15 centų iki 
20 centų, bet kainos mainosi 
kas diena. Mūsų .patarimas 
tiems kurie mano pirkti rublius 
vra pirkti juos per atsakančią 
ir pritikimą įstaigą. Tada nei 
būsi perdaug už juos užmokė
jęs ir žinosi kad tie rubliai yra 
geri.

SIMNAS,
Suvalkų gub.

Jau ir mūsų kampelyje pra
siplatino degtinės varymas. 
Varo ne tik išdykėliai, bet jau 
prasimano ir geresnieji ūki
ninkai. Kaip tai graudu, kad 
šiuo metu žmonės dar nesusi
prato ir tokiais niekais užsi
ima.

t

1Draugijos Temykit!

-W-

r —t

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

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

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.
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MINTOL VAPOCREAM
Mūsų milžiniški atsarginiai sandeliuose magazinuose ir pas 

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

Nors infiųenza mažinasi nekuriose 
vietose, daugelyje vietų skaitlius ser
gančiųjų auga. Yra labai svarbu kad 
aptiekoriai duotumams užsakymus ant 
tiek kiek jiems neatbūtinai reikia, kad 
tokiu budu mes užtektinai turėtume 
pristatyti toms vietoms kur epidemija 
daugiausiai platinasi.

Tiesioginis prisiuntimas vietoms per
blokštoms su “Flu.”

Kad pagelbėjus išvaryti epidemiją iš 
perblokštų vietą, mes prisiusime 3 tu
zinus 35c. mierio pakelių bent kokiam 
aptiekorlui per Parcel Post arba expre- 
są, kuris prisius mums Money Orderį 
arba čekį po $2.80 už tuziną atimant 
5 nuoš.

ISPANIŠKA INFLUENZA 
Suvienytų Valstijų Visuomenes 

Sveikatos Skyrius sako:

“šioji liga yra platinama oru kurį 
mes kvėpuojame ir gazais nuo kūno, 
labiausiai iš nosies ir gerklės. Dėl šios 
priežasties, nosis turėtų būti patepta 
su Mentholated Craam, kad užkenkus 
prasiplatiniufui ll((os.” šiame laike, 
neatbūtinai yra reikalinga sekti pata
rimą Sveikatos Skyriaus ir vartoti 
Mlntol tris ar keturis sykius j dieną, 
kiekvieną kartą ištepant abidvi nosies 
skyles. .

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

VIENAS Iš PIRMIAUSIŲ BUDŲ 
GYDYMOSI, kada pradėsi jausti šal
tį, paimk vaistų dei išvalymo vidurių. 
Valgyk daug maitinančių valgių. Gu
lėk tykiai lovoje, jei yra galima ir 
nesirūpink. Gamta yra vienatinis vais
tas dėl Influenzoa ir ji išgydys tave 
jei tik tu taupysi savo spėkas. Gerk 
po biskį Ampco Chill Tonic kiekvieną 
valandą per šešias valandas, po to tris 
ar keturlus kartus į dieną pa kol ne
pagyri nuo šalčio, slogų ar influenzos. 
Pašauk daktarą jei matysi reikalinga.

Tavo didžiausia pavojus

^GEROS GYDUOLĖS.

Aš Kazys Korzunas pranešu 
savo broliams lietuviams, kad 
aš turėjau paralyžių ir jau ne
maniau išsigydyti, nes pralei- 
džiau $500 ir nieko nepagelbė
jo. Aš radau apgarsinimą lai
kraštyje, kad “Einik -Oint- 
ment” yra geriausi vaistai nuo 
paralyžiaus. Nusipirkau vieną 
dėžutę ant išmėginimo ir į dvi 
dieni'pajutau stiprumą, o į sa
vaitės laiką pasveikau, už ką e- 
su labai dėkingas. „ Dabar pa
tariu visiems vartoti nuo Pa
ralyžiaus arba nuo reumatizmo 
Einik Ointment kuris sustab
do didžiausį skaudėjimą ir 
kaulų sukimą. Galite gauti 
kiekvienoje lietuvišoje aptie- 
koje arba tiesiog iš dirbtuvės. 
Kainuoja $1.75 ir $3.50 už dė
žutę. Pinigus siųskite money 
orderiu šiuo adresu:

Manufactured by the 
Z. A. Einik Ointment Co.

Mano adresas:
K. Karžunas, 

General Delivery 
Union City, Conn.

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

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

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

112 Berry Str.,
. „ Brooklyn, N. Y.

Iždininkas — A. Lukoševičius, 
456 Grand St.,

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

177 Diekes St.,
Keamey, N. J.

A. Kazlauskas,
85 Prospeet St., 

Newark, N. J.
A. Dymta,

112 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

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

Karė pasibaigė 
atsidarys keliai 
Lietuvą, reikės i 

SA Syti daug įvairių 
' laiškų ir gavusiems 

laišką bus daug 
ftįlengviaus perskaity

ti drukuotą.
Tokios mašinėlės 

pirmiaus parsiduo
da vo po $70.00, -o 
dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę pri- 

knygą su nurodymais kaip
t.

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

Reikalinga $3.000.00 cash. 
Dėl platesnių informacijų ra
šykite šiuo adresu:

T. VARLEY,
31 Hougton St., 

Somerville, Mass.
(486)

SUMAŽINK BRANGŲ PRA
GYVENIMĄ!

Nebūk be cukraus. Mes prisiusime 
tris svarus chemiško cukraus, su ku- 
riuom pasaldysite daugiau kavos kaip 
su 75 svarais paprasto cukraus, kurį 
perkate krautuvėse. Chemiškas cuk
rus yra 25 kartus saldesnis kaip kad 
bent koks nors cukrus pasaulyje, jis 
yra išdirbtas chemiškai iš tikro maisto 
su paslaptingu procesu.^ Prisiųsk vie
nų popierinį dolerį už tris svarus. At
mink, kad trįs svarai yra lygus 75 sva
rams paprasto cukraus, tas nėra ap
gavystė. Jeigu neužsiganėdinsite mes 
grąžinsim pinigus.

John H. Rickvich,
P. O. Box 401, Auburn, Wash.

jimas tavo sistemos, kuri leidžia 
toms ligoms už tavęs pagriebti ir pra
siplatinti kaip tai plaučių uždegimas 
ir gerklės uždegimas, kaip kada de
šinėj! ausis užsidega arba širdis yra 
nusilpninta. Tai-gi yra labai svarbu, 
kad sergantis gulėtų lovoje; jeigu yra 
silpnas pakol pastiprės.

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

KAIP APSISAUGOTI NUO INFLU
ENZOS*—kuri yra bakterijos liga, pra
platinama labiausiai per žmonių dasi- 
lytPjlmą. danginusiai iš spiaudymo, ko
sėjimo ir čiaudimo. tai-gi, saugokis 
žmpnių turinčių šaltį, taip-gi saugokis 
s">ririnkinių. Viešas indas, abrusas ir 
tt Imk daug mankštinimo kūno ant 
lauko ir valgyk gerą pasotinantį val
gį-

Specialia Patemijimas — MINTOL 
VAPOCREAM, kuris yra taip plačiai 
vartojamas ir rekomenduotas gydytojų 
ir aptiekorių po visą Ameriką, yra gy
duolė nepaprasto gerumo ir joje yra 
Mentbol, Komparo Encalyptus ir kiti 
gydanti aliejai, kuriuos daktarai vi
sur vartoja dervižridegimo ir užsikim
šimo visokios rūšies. Priežastis <lel 
kurios tiek daug šios gyduolės buvo 
išparduota yra tame, kad ji turi ne
paprastą spėką dėl gydymcT ' Ji turi 
savyje visus vaistus, kurie buvo var
tojam! su gera pasekme prieš influen- 
zą Anglijoje ir Ispanijoje kur toji epi
demija pirmiausiai prasidėjo. Ji yra 
geriausia apsauga vaikų ir suaugusių 
gerklių nuo bakterijų. Laikyk puode
li Mlntol savo namuose. Jis yra taip- 
pat tau reik i’inga kaip apdrauda ant i 
tavo namų. Mažas puodelis nėra brn.- 
gus ir j| galima gauti pas kiekvieną ap-

ĮSIGYK MALDAKNYGĖ, 
kurioje būtų visos reik^in- 
giausios maldos ir giesmė ir 
kad būtų paranki nešiotis ki
šenėje.

Toki maldaknygė yra
“PULKIM ANT KELIŲ.”
Atspauzdinta ant plonos po- 

pieros ir apdaryta gražiais 
minkštais drobės ir skūros ap
darais auksuotais ir raudonais 
kraštais.

Parsiduoda nuo $1.50 iki 
$3.50.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

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

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

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demafnga sulaiką plauku slinki

mą. prsialina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, augina plauku* priduoda 
ma jėma reikalinga maistą.

Dermafuga padarys kad Juaū plau
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Juaū galvoje bus tyra, pleis
kanos išnyk* ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum peli
tą suvis dykai išbandymui sampala.

Prismikite JO c. s tamponais persiun 
timo lėtu, gausi išbandymui dežiute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGlt specialties co.
BOX 87. PM1LADEUPMIA. PA.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų lipų- 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Bell Pbone Dickin*«n 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Su, PHadelpkia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.

Ofieo
Nuo 9 rito ild S po pieta 

Vakarei*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

AMERIKA SIUNČIA JUDA
MŲJŲ PAVEIKSLŲ Į 

RUSIJĄ.
Suv. Valstijų žemdirbystės 

departmentasdhteikė visuome
nės informavimo komitetui pa
siųsti į Rusiją viršum dvide
šimt judamųjų paveikslų, ku
rie aiškina žemdirbystę, kelių 
taisymą ir miškų auginimą šio
je šalyje. Tai pasielgta pra
šant Rusų prijurinės žemieti- 
os, kadi nušviesti žemdirbys
tės veiklumą Amerikoje.

Rusai prašydami iš Ameri
kos judamųjų paveikslų tarp 
ko kito sako:

‘ ‘ Rusiją, kaipo galingą vai-1 se;
stiją ekonomiškais pamatais silinksminimn ' ' 
galima atstatyti tik išvystant piiskų išdirbystės laboratorijo- 
jos produktyves pajėgas. Tai je; apsaugojimas nuo išplovi

mo ir sodinimas medžių tautiš
kose giriose; statymas eiman- 
tinio šilo; statymas mediniais 
lankais šilo; kooperatyvis kar-- 
vių bandymas; nuo vilnos iki 
drabužių; visti) auginimas; 
Dėdės Šamo kiaulių auginimo 
kliubų darbas; kooperatyvis 
uogų auginimas’ šiaury tuose 
prie ramiojo vandenyno; ban
dymas cimanto tiltus statant; 
dirbimas kelių iš cimanto, žvy
ro ir akmenų, ir bandymas ak
menų keliams taisyti.

jos produktyves pajėgas, 
atsiekti galima tik pritaikant 
kiekvienoje išdirbystės šakoje 
naujausios mados mašineriją 
ir darbo būdus. Taip kad 
dauguma mūsų žmonių ypatin
gai kaimiečiai, nėra pilnai pri
sirengę' pritaikinti pažanges- 
nias priemones ir moderniškas 
mašinas, gerai organizuota 
propaganda, žemietia mano, y- 
ra vienas svarbiųjų reikalų šia
me laike. Svarbiausioji tokios 
propagandos dalis yra juda
mieji paveikslai, aiškinantis į- 
vairius industrijos jc žemdir

bystės prietikius, pavei 
vairių mašinų ir įrankių, h 
jais naudotis ir p. To viso na» 
galime laukti iš niekur kitur, 
kaip iš Suv. Valstijų. Ir kuo fl 
greičiau mes tų dalykų galėsi
me gauti, tuo didesnė iš jų bus 
nauda.” . 1

Filmos, kurias Suv. Valstijų^ ■ 
Žemdirbystės Departmentas 
suteikė vartoti Rusijoj apima 
sekančius dalykus:

Galvijų ir avių ganymas 
tautiškose giriose; lentų plovi
mas pietvakarinėse valstijose j 
lentų pjovimas iš lodgepole pu- 
šių Arapahoe tautiškose girio-

; tautiškos girios, kaipo pa
vietes ; darbas

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, i 

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

81 Mercer St., So. Boaton, Mass. 
PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas,

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

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

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

130 Bowen St., So. Boston, Mass.1
D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrų nedėldienį 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.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO& 
PO GLOBA MOTINOS RVi.

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fourth St. 

Vice pirm. — P. Giedraičiu: f,
103 Sixth St.

Prot. Seki. — M. Morktaiutė,
12 Lark St.

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

Iždininkė — M Mačiulintė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. PlevokienS,
M. Stnkienė. ‘ 

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žiliu» 

kienė, P. Venienė, V. Songaille 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Cižnvie 
nė. i
Susirinkimai laikomi kai 

antrą utarininka ki^vieno mė 
nėšio. 7:30 vai. vakare £v 
Petro Bažnytinėje Salėje.

ŠV. JONO EVANGELISTO
PAŠELPINŽS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS 

VALDYBA
PIRMININKAS - M. Žioba,

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

VICE-PIRM. — Jonas Galinta.
20 Wlnfield St, So. Boston. Maa» 

I PROT. RAST. — Jonas GllneckU
277 Silver St, So. Boaton, Mass. 

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

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas 
230 Flfth St, So. Boaton, Maaa 

KARTERIUS— Andriejų* Naudžiūnas 
16 Wtnf1eld St. So. Boaton, M«»« 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
' J 45 Silver St, So. Boston 
Draugija laiko sasirinkimns ka> 

trečią nedčldienį kiekvieno mSne 
šio 3:30 vaL po pietą Bažnytinė 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
kantis susirinkimas priežasties fėrų a- 
tidėtas ant sausio 21 d. 7:00 vai. vak.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Naša.

PRIE DORCHESTER ST.:

V alandoa N edčlioml*
nuo 9 vai. ryta ouo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. Iki 4 vai. vakare.

PIRMCH KLESOS

DANTISTAS

•OMONNOMONOOMOMOOmNONeoeMOMOMOMOOMOOOeMMMMMemNOM
Aš AnAMAO A V AD AT TA TTOY AG OTVAVATAT DAAAAŠ, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Až labai sirgau per 3 metus, nualabnčjęa pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirinimas pilvelio, nuslabn£jima»>kraujo, inkstą, nervų ir abelnas tpfr- 
ką ąustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjiu visoje Amerikoj ir už rubeiią. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salntaras vaistų. Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas iSslvaiė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
matiąmas pranyko, diegliai nebebadė pą krutinę. Vidurių rėžimas S- 
nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savai
tė po butelį Salutaras. Blteria, .ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačlaa 
tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Iv 
esu linksmas Ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras mylis’tų gerartėjui ir lin
kiu visiems savo drangoms ir pažįstamiems su tokiais atsitikim.. pn- 
tnrln M>»šlrdžlr>l kreipties prie Rslntarss: >

SALŪTARAS^CHKMICAL INSTITUTION, J. BaltrtnM, Prot. 
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, DL 
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