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kur tikybiniai principai atmes
ti.
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Lietuvos delegacija 
Paryžiuje.

Mastauskas grįžta Amerikon
“TAUTININKAI” ME- x 

LUOJA.

Tautininkų skleidžiamos pa
skalos A. L T. suvažiavime ra
sta be pamato. P-as B. Mas- 
tauskas apšmeižtas. Ką tik 
gauta iš Paryžiaus sekama ka- 
blegrama, p. B. Mastausko sių
sta:

“Atstovybė iš Vilniaus pri
buvo Paryžiun. Atstovybei pir
mininkauja' K. Alšauskas, na
riai: advokatas Rozenbaun Lie
tuvos užrubežinių reikalų vice- 
-ministeris, Daujotas ir Semaš
ka, Tarybos nariai. Adv. J. 
Gabrys yra misijos generaliu 
sekretorium. Siųskite pinigų. 
Išvažiuoju New-Yorkan 18 sau
sio, laivu “Lorraine.”

Iš to pranešimo aišku, kad 
p. B. Mastauskas ir visa A. L. 
T. delegacija su kun. J. Dobu- 
žiu ir p. K. Pakštu gerai ir pa
sekmingai veikia Lietuvos ne
priklausomybei.

A. L. T. siųs atstovybei Pa
ryžiuje reikalingų pinigų. Ko- 
lionijos surinkusios pinigų,tuo
jaus privalo siųsti Tautos Fon
do Centrui, kad būt galima 
Lietuvos Nepriklausomybės 
reikalus aprūpinti.

K. česnulis.
A. L T. Sekr.

RED. PRIERAŠAS. Adv. 
Rozenbaum matyt yra žydas. 
Tai turbūt tas pat, km kandi
datavo į Durną. Daujotas tur
būt yra atstovu nuo miestiečių, 
o Semaška ar tik nebus nuo 
baltgudžin. šita Lietuvos de- 
legacia galės gerai atstovauti 
lietuvius. Delegacijoj žydo 
buvimas netik galės nepakenk- 

' ti, o gerokai prigelbėti. Lietu
vos reikalams.

MAIŠTAI PETROGRADE.
Petrogrado badaujantieji 

gyventojai pakėlė maištą prieš 
bolševikišką valdžią Dėl tos 
priežasties bolševiką jėgos pra
dėjo trauktis atgal iš Estoni- 
jos.

DAUGIAU VALSTIJŲ UŽ 
BLAIVYBĘ.

Jau už įvedimą Suv. Valsti
jose prohibcijos balsavo 40 
valstijinių legislaturų.

RINKIMAI VOKIETIJOJ.
Pereitą nedėlią buvo rinkimai 

Vokietijoj į Steigiamąjį Seimą 
Pasekmės dar nežinomos. Vi
sos partijos vedė labai smar
kią agitaciją

STREIKUOS, KAD PALIUO-
SUOTI MOONEY.

National Labor kongresas, 
atsibuvęs Chicagoj nutarė nuo 
liepos 4 d. paskelbti generalį 
stre ką jei ik to laiko nepa
vyks paliuosuoti Mooney, kurs 
yra intartas metime į minią 
bombos laike demonstracijos 
San Franeiseoj. Mooney bu
vo nuteistas miriop, bet guber- kuomet Jie pasižymėjo tik danti jog jie ketino nužudyti 
natorius pakeitė bausmę kalė- veikimu prieš Lietuvos reika- prez. Wilsoną ir Francijos ir 

į jimu iki gyvos galvos. lūs. Anglijos premjerus.

|

PRALUOTAS PRAPUOLENIS,
didžiai pasidarbavęs Lietuvos reikalais prie Vatikano ir 
Italijos spaudoje. Noys jau persiritęs per šeštą dešimtį 
metų, bet vis nenuilstančiai veikia Ryme dėl Lietuvos.

JUGOSLAVŲ -SOCIJALIS- 
TŲ ATSIŠAUKIMAS, •

Iš Laibacho jugo-slavų soci
jalistų partija išleido į viso pa
saulio socijalistų organizacijas 
sekantį atsišaukimą:

Priimdami teisę tautų patap- 
sisprendimo, serbai, kroatai 
ir slovėnai reikalauja be jokių 
diskusijų žemių, gyvenamą 
jugo-slavų. Tarp tų žemių y- 
ra ir Gorica. Apygardos Tries
to, Istrijos, ' Fiumės ir Dal- 
macija kalbos žvilgsniu yra 
maišytos, bet geografišku ir e- 
konomišku žvilgsniu jos riša- 
si su Jugoslavija.

Jugoslavai yra daug skait- 
lingesni, negu oficialiai rodo
ma, nes oficialė statistika 
neima omenių motinos kalbą, o 
tik kalbą paprastai vartojamą. 
Italijos kareiviai taip-gi -apima 
distriktus Adelsbergo, Pestoj- 
nos ir dalis distriktų Istrijos ir 
Lojęs, kur gyventojai yra vien 
slovėnai. Italai užimdami Trie
sto ir Istrijos pakraščius iki 
demarkacijinės linijos linkui 
Carniolos, kartu su Fiume ir 
Dalmacija, papildo imperia
lizmo aktą nuskriaudžiant 
jugo-slavus. J ei norima išven
gti pavojingo tarp tų tautų an
tagonizmo, tai reikia šito im
perializmo akto atsižadėti.

Jugo-slavų socijalistų parti
ja protestuoja prieš spaudimą 
slovėnų šitose žemėse ir reika
lauja tų žemių sugrąžinimo 
prie Jugo-slavijos. Brutališkas 
italų užėmimas šitų žemių ati
ma 1.000.000 jugo-slavų gali
mybę tautiškai gyvuoti. Ita
lija elgdamasi šitaip rodo, jog 
ji nenori teisingo nustatymo 
Adriatikos klausimo ir tokiu 
būdu paliuosavimas tautų jai 
reiškia priedanga jos pavojin
giems imperialistiškiems žy
giams.

Užėmimas Triesto ir Fiumės 
jokiu būdu nesupuola su italų 
tautos tautiniu ir ekonominiu 
troškimu, nes šie uostai yra 
pirmos svarbos ekonominiame 
gyvenime Ju-go-slavijos ir ki
tų mažų valstybių, kįlančių iš 
griuvėsių buvusios Austro- 
-Vengrijos. ■

Jugo-slavai ir Balkanai ne
gali būti tikslu-kapitalistų iš
naudojimui. Jugo-slavams ne
turi būti svetimo jungo. Mes 
reikalaujame lygaus ir drau
giško klausimo išrišimo ant 
naudos abiejų tautų.”

Tasai jugo-slavų socijalistų 
atsišaukimas baigiasi nurody
mu reikalingumo sudaryti 
tarptautinę /komisiją kurion 
ineitų atstovai taip-gi italų ir 
jugo-slavų ir išrištų tą klausi
mą Galop atsišaukiamą kad 
viso pasaulio socijalistų orga
nizacijos paremtų jų reikalavi
mą. . " * į,.,. _______ _

Tai naująs prirodymas, kaip mę. 
kitų tautų socijalistai rūpina- ----- -
si tautos reikalais ir tautos že- Šveicarijoj, Lozanos mieste 
mės čielybe. Ar padarė ką pa- suareštuota keletas bolševiką, 
našaus mūsų socijalistai? Nie- Pas juos rasta dokumentai, ro-

Taikos konferencija
..........  n • J —>• .

DALYVAVO 72 DELEGATU.
Pereitą subatą apie 3 vai. po 

pietų formaliai tapo atidaryta 
Paryžiuje talkininkų taikos 
konferencija, kur dalyvavo 72 
delegatai. Įžanginę prakalbą 
pasakė Francijos prez. Poinca- 
re. Pasveikinęs vardu Fran
cijos delegatus, užsiminė apie 
karės bėgį. Pasakojo apie į- 
vairių talkininkų darbus ir 
nuoveikalius karėje laike ka
rės. r

Po prezidento prakalbos bu
vo rinkimas konferencijos ve
dėjo. Išrinktas Francijos pre- 
mleras Clemenceau.

•Iš viso delegatų buvo 72, ku
rie bnvo susėdę apie stalą tu
rinti arklio patkavos pavidalą. 
Prezidento prakalbos visi iš
klausė stati.

Subatoj buvo tik atidarymas 
konferencijos. Svarstymų ne
buvo. Tolimesniuose posėdžiuo
se pirmu dalyku svarstys apie 
įsteigimą tautų lygos (sąjun
gos). Pirmiausia bus svars
toma tos lygos projektas Ame
rikos patiektas.

Delegatai* nedalyvaus visi 
visuose posėdžiuose. Mažes
niųjų tautų delegatai bus pri
imti tuomet, kuomet bus svar
stoma apie jų atstovanjamą že-

Šveicarijoj, Lozanos mieste

NUŽUDĖ BOLŠEVIKŲ 
VADUS.

Vokietijos bolševikų vadai 
Liebknecht ir Rosa Luvemburg 
tapo užmušti sausio 16. Abu 
užmušė intužusi minia. Jie taip 
sakant tapo nulinčiuoti.

Jie buvo sukėlę maištą ir iš
leidę šitokį atsišaukimą: 

Draugai! Darbininkai!—
Eberto ir Scheidemanno val

džios negalima pakęsti. Šiuomi 
apreiškiama, jog ji žemiau pa
sirašiusio revoliucijinio komi
teto ir revoliucioniškų darbi
ninkų ir kareivių nuverčiama. 
Žemiau pasirašęs revoliucijo- 
n škas komitetas paima laiki
nai valdžios reikalus į savo 
rankas.

Draugai ir Darbininkai, rem- 
kite žygius revoliucijinio ko
miteto.
Berlinas, sausio 6, 1919.

(Pasirašo) Revoliucijinis ko
mitetas. Per Ledebour, Lieb
knecht ir Scholze.”

Šiaurinės Rusijos valdžia 
siunčia savo prezidentą Čai- 
kovskį į taikos konferenciją.

-- Taikos konferencijos žymiu 
dalyku bus tąi darbininkų 
klausimas. Darbininkų klau
simo nėra lietęs joks taikos 
kongresas.

Vokietija į taikos konferen
ciją yra nuskyrus grafą Brock- 
dorff-Rautzan ir Scheidemap- 
ną Jie stovėsią už laikymąsi 

tų.prez. WiJ

Krymo Stanicos lietuviai 
tremtiniai. Gauname patirti, 
jog šiomis dienomis sugrįžo iš 
Krymo Stanicoą (Kaukaze) 
lietuviai.

Petrapilio lietuvių dėl karo 
nukentėjusiems šelpti komite
tas (du moksleivių bendrabu
čiu, dvi vaikų prieglaudi ir 
šiaip jau tremtiniai) 1917 met. 
spalių 29 d. buvo išvežtas į 
Krymo Stanicą 400 žmonių 
skaičiaus. Beveik metams pra
slinkus, nepaprastai sunkioms 
pabėgėlių gyvenimo sąlygoms 
susidarius,* sušelpimo iš vieti
nės valdžios nustoję — lietu
viai ėmė ruošties kelionėn. Ka
dangi jie lėšų neturėjo o palik
ti svetimoj žemėj vargti bied- 
nesni lietuviai irgi negalėjo, tai 
išpardavė likusį Komiteto in- 
ventorį ir tik tomis lėšomis su
organizuotus 341 pabėgėlius 
vežė Lietuvon. Po ilgo kelionėj 
trankymosi. nuolat kelionėje 
sulaikomi, kuoblogiausiai mai
tinami Krymo Stanicos lietu
viai tremtiniai galų galais pa
siekė Vilnių.

Vaikams, ligonims ir seniems 
buvo neapsakomai sunki kelio
nė. Yra nemaža aukų — mirė 
gimnazijos mokinys Pranas 
Gasiūnas 16 metų. Išviso mi
rusių kelionės metu — 7. Li- 
gonimis tapo beveik visi, iš jų 
silpnesnių ligonių 37.

Gomelio ligoninėj paliko 
mokytoja Eugenija Kupstaitė 
su savo 7 metų broliuku. Kas
tantu, ir prieglaudos auklėti
nis Pranas Pleveris 14 m. Ba
rakų ligoninėje 6 žmonės.

Kalesnikuose, Rodunės apsk. 
reikalingas lietuvis feldčeris.

Lietuvos Valstiečių Sąjunga. 
Yra susidaręs Lietuvos Vals- 
tiečią Sąjungos atnaujinimo 
komitetas, kuris susideda, kaip 
iš senąją L. V. S. veikėją ir jo 
centro komiteto narią, taip ir 
iš naują.

Uniotų kunigas atvyko Vil
niun iš Petrapilio. Aplankė gu
dus. Gal ir apsigyvens. Norė
tą atgal gauti buvusią uniotų 
šv. Kazimiercr Katedrą, pirma 
pravoslavą, paskui per karą 
liuterią, dabar kataliką vokie
čių rankose. -

Sugrįžėlių mokinių iš Kau
kazo Vilniun atvyko ne 30 
(žiūr. rikliai išspausdinta Nr. 
130), tik 300 (trys šimtai).

SVĖDASAI.
Spalių 20 d. buvo iškilmin

gai atidaryta Svėdasų 2-klasė 
mokykla. Po pamaldų vietinis 
klebonas kun. B. Baronas su 
procesija pašventė naujai ati
darytą mokyklą; .po pašventi
mo susirinkusiems žmonėms 
paaiškino apšvietimo svarbu
mą Žmonėms patarė paturė
ti tą naujai atidarytą šviesos 
žydinį, nes vokiečių valdžia 
maža atidės tekreipė į mokyk
las. Po klebono kalbėjo mo
kytojas, kuris palygino buvu- 

< mokyklą su

I 
I
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ragmo žmones leisti vaikučius. ] 
Po mokytojaus kalbėjo vietinis 
ūkininkas Mikuckis, išaiškin
damas sunki] materialinį mo
kytoją ir mokyklą stovį ir ra
gino žmones prisidėti prie ap
švietimo platinimo ir savos mo
kyklos paturėjimo.

Svėdasų liaudies mokyklos neturi mokyklų. Pernai Var- 
namai, kurie buvo labai sunai
kinti per karą, trūsu vietinio 
mokytojaus, J. Kostečkos, ir 
sudaryto tam tikro komiteto, 
kurio pirmininku yra klebonas 
Baronas, o nariais: Jurgis Že
maitis, Juozas Niaura, Anta
nas Budreika, Jonas Augulis, 
Jonas Kiaušas, Jonas Antanė
lis, Mykolas Baronas ir Povi
las Prūsas, dabar jau šiaip taip 
sutaisyti ir mokslas tuojaus po 
pašventimo prasidėjo. Vaiku
čių yra jau apie 130. Veikia I, 
11/III, ir IV skyriai.

Tos pačios komisijos rūpes
niu jau atidaryta Svėdasų pa
rapijoje Kunigiškių mokykla 
ir Butėnų, mokykla. Į Kuni
giškius sugrįžo buvusis prieš 
karą mokytojas p. .Julius Grei
mas.

A N Y K Š C I A I.
Nuo šio rudens Anykščiuose 

atidaryta dviklesė liaudies mo
kykla. Mokytojauja J. Po- 
džiunas ir A. Kairytė.

PANEVĖŽIO “Saulės” sky
riaus muzikos kursai. 
Jų programa gana įvairi: 
skambinimas fortepionu,vargo
navimas, griežimas smuiku, 
giedojimas, balso nustatymas, 
muzikos istorija, teorija, har
monija, pučiamieji kapelijos 
instrumentai.

šitie Panevėžio liaudies mu
zikos kursai tai pradžia darbo 
muzikos srityje, tai takelis į 
aukštesnę mokyklą, net į kon
servatoriją, kuri, girdime bū
sianti įsteigta Vilniuje ar Kau
ne. čia bus pralavinti ypač 
moksleiviai, ateities šviesuo
liai.

Lietuva — dainų šalis, ku
riomis galima grožėtis, bet 
reikia jos ir skleisti, idant sa
viškiai jų neprimirštų, gi ki- 
tataučai pažintų. Dabar visai 
atbulai darosi. Senovės dai
na mūsų kaimuose tilsta. La
bai dažnai sugrįžėliai namo 
parsineša ir rusų dainų, gra
žių ir negražių, o vis svetimų, 
kur Į tačiau griebiasi ir kiti. 
Kai būsime muzikoje prala
vinti, kai pradėsime atskirti 
muzikos, dainos grožės nuo 
šlykštumų ir nuo to, į ką tau
tinė mūsų dvasia nelinksta, tai 
visi svetimieji dalykai patys 
savaime išnyks.

Tai-gi ir į tą naudingą dar
bą visomis mūsų muzikantų 
pajėgomis.

SALDUGIŠKIO apskritis. 
Šią vasarą šilaikiškės dvarely
je buvo paruošta apskrities 
mokytojams kursai, kurie tę
sėsi ištisus tris mėnesius. Kur- 
sistų buvo prisirinkę visokių 
tautų, kraštų ir tikybų. Kur
sus vedė apskr. mokytojas; jis 
gi ir vokiškai mokino. Perilga 
lietuviai išprašė ir lietuvių kal
bos pamokų, kurios ir buvo 
vedamos trijų lietuvių mokyto
jų. Kursai pasibaigė iškilmin
gai, rusrsėjo 3 d.4. -

ONUŠKIS, Rok. ap. Klebo
no rūpesniu įsteigta mokykla. 
Mokytojauja A. Pautienis.Lan- 
ko 43 lietuviai ir 22 žydai. Žie
mą bus apie 100. Tai-gi reik
ti] antros mokyklos.

VARDŽIAKIEMIS, Dūkšte 
i par. Tokie dideli sodžiai, kaip: 
Vardžiakiemis, Lygūnai, In- 
kaučiškė, Grikepeliai, Roskiš- 
kė, Rainiai ir k. t., vis dar

džiakiemvje buvo pradėjęs mo
kyti miesto mokyklą išėjęs 
Kaz. Umbrasas; buvo jau ga
vęs 35 vaikus, ir paliko su pen
kiais. Šiemet aš ir klebonas 
prašėva komendantą, kad pa
dėtų šiuose sodžiuose įsteigti 
mokyklas ir priversti, vaikus 
leistų. Pažadėta — nepadary
ta.

Alejūnai, Degučiai ir k. ne
tik nesirūpina mokykla, dar 
nei šnekėti lietuviškai nema
no: šneka lenkiškai, lyg va
žiuodami per gruodą.

VIEKŠNIAI, Akmenės ap. 
Mūsų apylinkėje šiemet šienas 
ir dobilai visai neužderėjo. 
Rugiai ir vasarojus pusėtinai 
teužderėjo, tiktai kad dėl ark- — 
lių stokos neperdaug jų buvo 
pasėta.

Daugeliui, kas. savo sėjęs 
neturėjo, šieno, delei jo bran
gumo, pripirkti negalint, vie- 
nintėlė viltis buvo šiaudai, ku
rių tikėtasi bus galima nusipir
kti ir šiaip bei taip karvutę ar 
ožką išmaitinti, bet dabar ir ši 
viltis dingsta. Ūkin’nkai, už- z 
klausti ar negali bent biškį 
šiaudų parduoti, dažnai atsa
ko: “Je, kad nereiktų tokios 
galybės išvežti, mielai duo
čiau, o dabar ir pats nebeži
nau kuo ir savo gyvulius mai
tinti reiks.” Blogai pas mu
mis su pašaru.

v •

VIEKŠNIAI. Drauge su pa
bėgėliais ir tremtiniais žemai
čiais iš Rusijos grįžta labai 
daug žydą ir buvusiąją rusą 
valdininką. Jie darbo dirbti 
nepratę, susiranda lengvesnių 
užsiėmimą. Rusas sargybinis 
gavo, štai, kelią prievaizdos 
vietą nors galėtą pildyti bet 
koks lietuvis. Kaimą seniū
nai protestavo, tik nieko ne
laimėjo. Sukalioja ir buvusi s 
uredninkas lengvos duonos. ;

JONUČIAI, Kauno ap. Prieš 
karą Jonučių kaime buvo 40 
gyventojų. Rusai sudegino 23, 
karo tikslams sugriovė 10 ū- 
kių, liko 7 ir tie nukentėję: 
sodai iškirsti, į Rusiją buvo iš
keliavę 20 žmonių. Sunaiki
nantieji ūkiai taisosi.

Laikraščių pareina 2 egz.

TELIAIČIAI, ten pat Gy
ventojų 16; d>u vokiečiu, kiti 
lietuviai. Visas kaimas nu
degęs. Karan buvo paimta trys, 
pabėgo į Rusiją 5. Nelaisvė
je 2 kareiviu. Į įvairius dar
bus vokiečiai yra paėmę 7 vy
rus. Laikraščių pareina 15 egz.

NEČIUNAI, Jon. ap. Išve
žamuosiuose į geležinkelį sen
kapiuose seniau rasdavę seno- 
ivnių pinigų ir dabar teberan
dama; dar kokių Lietuvos žen- 
klų-vyčių. GaHą kad neatsi
rado žmogaus, kurs būtų ra
dinius padabojęs. Dabar jie 
visi pasklydo po rankas.

(“Lietuvos Aidas”) A
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Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

Sę-

nereikia .. Kaip nebūk, at
mename jaunus Lietuvos ku- 

kurie pirmi šį biau- 
lenkišką mėšlyną nuo lie-

labai brangų doku- 
Jei, sako, mane visi 
kaipo “Marcinkie- 
aš dabar pasivadin- 

bus juokų. Bus,

kutis, J. Statkevičius, K. Puo
džiūnas, J. Bernatavičius, J. 

_ _ _ Staniliavičius 50c., Svetimtau-
E. B. matąi,” išvažiayusie Europon, čiai aukavo $4.50. Viso 233.60.

ką $V. Juozapo Darbininkų 
junga.
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* *

Apie Kapsuko su štabu ir 
krūva pinigų atsibeldimą Vil
niun buvo minėta kablegramo- 
je, atėjusioje iš Stockholmo i 
Bostono Transcriptui. Iš tos 
kablegramos paėmė žinią So.Į

turi dar žingsnį žengti <r dasi- 
žinoti, jog praėjo gadynė, kad 
tauta tautą valdytų. Lenkai 
taip-gi turi žinoti, kad lietu
vių neapykantą prie lenkų su
kūrė ne kokie agitatoriai — ar
ba svetimtaučiai rusai ir vo
kiečiai, bet patys lenkai už
traukė ant savęs lietuvių rūs
tybę. Lenkai neišpasakytai 
erzina lietuvius, kuomet- jie 
tvirtina būk rusai ar vokiečiai 
mus kursto prieš lenkus.

TAKSAI NUO INEIGŲ.
Suv. Valstijų valdžia dabar 

renka taksus nuo ineigų per 
1918 metus. Kongresas, susi
dedantis iš senatorių ir atsto
vų (representatives), kuriuos 
žmonės patys renkų_ išleido į- 
statymus, Suv. Valstijų Pini- 
gynui gauti pinigų, kad užlai
kyti kariuomenę, laivyną ir

ORGANIZAVIMOSI 
GADYNĖ.

Dabar labiau negu bile kada 
pirmiau visokeriopos organi
zacijos, partijos didina savo 
pajėgas, traukdamos narius sa
vo tarpam Dabar yra didis 
žmonijos sujudimas. Susirė
mė ardymo ir statymo jėgos. 
Plačiai imant žmonija pasida
lino Į dvi sroves — bolševikiš
ką ir nebolševikišką. Tai ne be 
pirmas toks žmon’jos sumiši
mas. Kaip visuomet taip ir da
bar galų gale ims viršų tvarkos 
jėgos. Bet tvarkos jėgos ims 
viršų ne be milžiniškų pastan
gų. Dabar visokios organiza
cijos didina savo pajėgas.

Su Naujais Metais Ameri
kos katalikiškoji -organizacija 
Knights of Columbus pasirįžo 
per šiuos metus išauginti savo 
organizaeią iki milijono narių. 
Šių meti) pradžioje ta organi
zacija turėjo tik 428.000. Reiš
kia toji organizacija pasiryžo 
daugiau, negu padvigubinti 
savo narių skaičių. Ji tą pa
darys.

Mes lietuviai katalikai ir-gi 
turime sujusti, kaip nekuomet, 
ir iš visų išgalių didinti savo 
organizacijas ir savo spaudą. 
LDS. nariai sujuskite, didis 
darbas priešakyje, be didelio 
susiorganizavimo, be išplatin
tos savo spaudos mes būsime 
bejėgiais prieš ardančias bol
ševikiškas jėgas.

BE LAIKO APSIDŽIAUGĖ.
Lenkai pasirodė naiviškais 

lengvatikiais. Kai atėjo neįti
kėtina žinia, būk Lietuvos 
respublikos prezidentas pave
dęs Lietuvą Lenki jas globon 
apsaugoti ją nuo bolševikų, 
“Kuryėr Bostonski” tą priė
mė už gryną pinigą ir suriko 
iš visos gerklės, kad “Lie
tuva pasiduoda po Lenkijos 
globa. ’ ’ Paskui redakcijinėse 
pastabose klausia: “Ką į tai 
pasakys čionykščiai x Lietuvos 
gelbėtojai’ — lenkofobai, kad 
prezidentas lietuviškos respub
likos pripažįsta Lenkija už tik
rą Lietuvos globėją? Ar jie 
sutiks su tuo, ką jų viengen
čiai ten veikia ir pripažįsta, 
kad bolševikizmas Lietuvai y- 
ra didesniu pavojum negu 
valdymas broliškos lenkų tau
tos, kuri niekuomet neroka- 
vo, neigi mano rokuoti lie
tuvius už kokius nelaisvius, bet 
rokuoja, už sąpiliečius, ly
gius sau ir užsipelnančius to
kių pat teisių, ir privilegijų. 
Lietuviai privalo tą atsimin
ti, kad. lenkų ponų valdžia iš
nyko iš Lenkijos nesugrąžina
mai ir jie turi pasirinkimui: 
susijungti unija su Lenkija, ar
ba paskęsti rusų jurėje, kur 
valdžia yra rankose despotiš
kos rusiškai žydiškos proleta
riato diktatūros.”

Toliau tvirtina tas lenkų 
dienraštis būk lietuviai links
tu prie bolševikų ne tiek iš į- 
eitikinimo ir iš atžvilgio į savo 
tėvynės labo, kiek iš neapy
kantos, agitatorių uždegtos, 
prie lenkų.

Kad ponų valdymo gadynė 
ir Lenkijoj dingo, tai galima 
tam tikėti, bet kad dabartinė 
lenkų valdžia nori valdyti ki- 

tautas, tai aišku, o lenkai

Bostono lietuvių laikraščiai. O 
kiti lietuvių darnesnieji laik
raščiai skelbė apie tai, kaipo 
specialiai “Keleivio” gautą ži
nią.

bene pasigavo ant lenkiškos 
politiškos meškerės.” “Tėvy
nė” num. 2 rašė: “mūsų kata
likų vadai ir jų atstovai, tary
tum susitarę su Lietuvos prie
šais, viską_daro taip, kad tik 
Lietuva nebūtų laisva.” Vienu 
žodžiu visų “tautininkų” ka
talikams verdiktas padarytas: 
Katalikai yra Lietuvos žudy
tojai. Ir vis-gi jie be paliovos 
šaukia apie bendrą darbą, vie
nybę. Apsižiūrėkite, jūs “ tau
tininkai,” ką jūs kalbate. Pa
smerkiate katalikus, kaipo Lie
tuvos žudytojus ir norite su 
jais bendrai veikti. Kaip jūs 
galite ir užsiminti apie dėjimą- 
si su Lietuvos skandintojais. 
“Šarap,” “šarap” apie vieny
bę.

GENIOTO MONOLOGAS.
Kareiviams teko karionė, 
O man kliuvo metavonė... 
Už kokį nusidėjimą? 
Tegu viską galas ima! 
Ar aš kaltas, ar nekaltas, 
Ar aš juodas, ar aš baltas, 
Pasauliui to nesakysiu. 
Ant laisvamaniškų lysių 
Užaugau laisvas vyrukas, 
Kaip patvoryj dagiliukas. 
Sėmiau mokslą cicilistų, 
Seniai žinojau, kad klystu, 
Dabar klimpau iki kaklo: 
Ar negaila manęs aklo? 
Juk aš laisvas kunigužis! 
Nors suiręs ir sulūžęs, 
Silpnadvasis, šiąudadūšis, 
Bet Mickaus varau tamystą. 
Jei kas manęs nepažįsta, 
Mano, kad aš koks didvyris, 
Sau tą luomą pasiskyręs, 
Iš kokio pasišventimo 
Kariauju prieš mokslą Rymo. 
Gi aš pabijojau karo! 
Mačiau, kad kitus jau varo: 
Mano kinkos sudrebėjo, 
Mano širdis suvirpėjo, 
Prakait’s mane apipylė, 
Ir sumaniau lįst i skylę. 
Iš Montello tuoj iškūriau 
Ir pas Mickų atsidūriau. 
Mickus manę apžiūrėjo 
Ir tuojaus mulkint pradėjo, 
Tas jam lengvai atsiėjo, 
Nes aš jau iš pat mažystės 
Esu linkęs prie kvailystės. 
Taigi greit patapęs mulkiu, 
Išmokau suktybių smulkių; 
Meluot žmonėms kiek tik lenda 
Ir Mickui atkišti žandą. 
Jis nesykį manę pliekė 
Ir prie ausų mano siekė. 
Sykį savo toj kirkužėj 
Manę, laisvą kunigužį, 
Žalių pool-roomių didvyrį, 
Viešai į pašonę spyrė! 
Į katorgą tokią kliuvęs, 
Maniau: visiškai pražuvęs! 
Bet geriau į žandą gauti, 
Negu Francijoj kariauti. 
Bet štai pasibaigė karė! 
Visiems linksma pasidarė! 
Kareiviai liuosi sau grįžta... 
Manę, kaipo šlapią vištą, 
Mickus katorgon pakinkė 
Ir dar spardo į pakinkį! 
O tu varge, mano varge! 
Kaip žmogus savę pavergia! 
Kilpą neria sau ant sprando 
Ir pasiliuosuoti bando... 
Pervėlu! Jau nebe laikas! 
Buvau bailys, buvau paikas, 
Įkišau į kilpas koją: 
Dabar visi rankom ploja! 
Kad viskam ateitų galas, 
Padaryti reik skandalas, 
Bet ir čia drąsos pristinga: 
Gelbėkite nelaimingą! 
Griaukit laisvąją kirkužę, 
Paliuosuokit kunigužį! 
Sudraskykit kietus pančius, 
Tegu baigias mano kančios! 
Kas sako, kad laisvi žmonės 
Nebedaro metavonės, 
Tas klysta, be galo klysta! 
Bevilkdams Mickaus tamystą, 
Aš nusišmeižiau nuo koto:— 
Ar jums negaila Genioto?..

Aidas.

z* ' . ■

saujoje turim? Ši taktika 
vokiečius šurpu pakratė. Kas 
rytas vokiškos pavardės nuo 
langų, nuo vežimų, nuo sie
nų, iš laikraščių, iš viso viešo 
gyvenimo, kai sniegas pava
sario, tirpo tol, kol visiškai 
sutirpo. Žodžiu, galinga Ame- 
rike vokiečių propaganda, ku
ri milijonus atsiėjo, kai šešė
lis pranyko. Tik tada ameri
konai Vokietijon nuplaukė. Qt, 
tai man taktas!

Norim, ar ne, bet tik tokiu 
Jaktu ir mes lenkus nuo savęs 
atsikratysim. Negana garsin
ti, kiek blogo mums lenkai 
padarę, negana reikalauti, 
kad kas kits už mus užtartų, 
— patiems reik darbą pradėti. 
Kartą iš svetimų rankų, it 
kitajiečiai, žiūrėti įpratę, ki- 
tajiečiais ir paliksim. Ne. 

_ _ Mums rejkia didvyrių. Nors
tuviškos dirvos liuobti prade- bent tai, ką pats nuveikti iš- 
jo. Varge mano! . Pats lie- ga]im, veikim, nelaukim sve- 
tuviai reformos nesuprato ir timų.Statykim klausymą prak- 
jai reikalo nemate. Tipišką tiškai. Lenkiškos kultūros ne- 
anų dienų lietuvių užsikirtimą norim daugiau, labai gerai; 
kai "Šiandien atmenu. Tik ką bet, ką darysim su ta, kuri 
nuo laivo nulipusį lietuvį atė-,muS jau kankina, kuri mūs 
jūną sveikinu ir klausiu, l^as kraują jau užteršė? Atsaky-

Kas nežino, kaip digliuotas 
kiekvienos reformos kelias es
ti! Žinoma, čia aš apie grį- 
nai — tautiškai lietuviškas re
formas kalbu. Štai pavyzdis. 
Apie pusę amžiaus tam, lie
tuviai daugiausiai tik lenkiš
kai poterėlį kalbėdavę. Mums 
nūnai net ir suprasti persun- 
ku, kaip tikras Lietuvos dzū
kas ar žemaitis išmoko, atmi
nė, pamylėjo varšavišką pote
rį, kurio jis niekad nematė ir 
nesuprato ? O bet-gi taip būta. 
Kiek lietuvių tokis poterėlis 
dangun nuvedė, lietuviams len
kai ir po šiai dienai pasakyti 
užvydi; bet, kad' jis ne vie
nam lietuviui akis praplėšė, a-

kus.
Ineigų taksus turi mokėti vi- nigėlius, 

si, kurie tik gyvena Suv. Vai- jų? 
stijose, kaip čia gimę, taip ir 
ateiviai. Tiktai tiems nerei
kia mokėti šiais metais, kurie 
pavieniai uždirba mažiau, kai 
$1.000. (apie $19.25 savaitėje) 
ir vedę, kurie sykiu moteris ir 
vyras ir nepilnamečiai vaikai 
uždirbo nedaugiau kai $2.000 
(apie $38.50 savaitėje).

Sunkiausioji našta, kurią 
valdžia su ineigų taksais turi 
pakelti yra tai\ karės išlaidos. 
Mūsų vyrai turi būti pervežti 
iš Europos ir tinkamai prižiū
rimi. Reikia laivų, kad juos 
saugiai namon sugrąžinti. Mū
sų kareiviai ir jurininkai, ku
rie yra sužeisti ir sergantys tu
ri būti kuogeriausiai prižiūri
mi. Mūsų narsiems vyrams 
negali būti perdidelės jokios iš
laidos, ir niekas ant žemės 
negali būti jiems pergera.

Iš taksais sumokėtų pinigų 
yra imami ir $100,000,000 ku
rių Prezidentas prašo pirkti 
maisto badaujantiems Europos 
žmonėms. Ateiviai, gyvenan
tieji Suv. Valstijose neras ge
resnio kelio padėti savo drau
gams ir giminėms karės su
griautose šalyse, kaip mokėda
mi jiems skiriamus ineigų tak
sus.

Dėdė Šamas atlieka daug ki- 
dalykų kaip čia gimusiems 
taip ateiviams, gyvenantiems 
Amerikoje. Štai nemokami 
samdymo biurai, per kuriuos 
ieškantieji darbo gali surasti. 
Didelis žemdirbystės depart- 
mentas mokina žmones kaip 
pasekmingai ūkininkauti ir į- 
vairius vaisius auginti. Dėdė 
Šamas saugoja mūsų Sveikatą 
prižiūrėdamas mėsos tinkamu
mą. Su urių žibintuvais ir pa
jūrių sargais jis nuo pražūties 
gelbsti keleivius ir laivus. Val
džia sergsti žmonių bankon pa
dėtus pinigus, ir gina teisų 
pirklį nuo neteisingos kompe- 
ticijos. Jis turi prižiūrėti, kad 
maistas ir kuras būtų teisingai 
visiems padalintas ir žiūrėti, 
kad mūsų vaikai ir mergaitės 
turėti) progos išmokti amato ir 
profesijos.

Taksai nuo ineigų yra ima
mi nuo bėdinųjų ir nuo turtin
gųjų. Bėdinieji ir turtingieji 
naudojas iš to ką, pinigai gali 
nupirkti; ir šiais metais karei
viai, kurie padėjo pasiekti gar
bingos pergalės Europoje pa
matys, kad turtingieji kaip ir 
bėdinieji moka už ligonbučius, 
kad išgydyti jų žaizdas ir už 
laivus, kad juos sugrąžinti 
namon.

Kiekvienas, kuris turi mo
kėti nuo ineigų taksus turi po 
prisiega išpildyti raštus. Tam 
reikalui blankos gaunamos 
tankose, krasos stotyje ir pas 
ineigų rinkėjus (Collectors of 
Internal Revenue) bei jų inga- 
liotinius.

Valdžia užlaiko kiekvienoje 
šalies sekcijoj ineigų taksų in
struktorius. Rinkėjai neis ieš
koti taksų mokėtojų, bet turės 
stotis, kurios bus lengvai su
randamos. Patarimai ir pa
gelta jų ofise bus gaunama 
veltui.

Tie, kurie uždirbo praėju
siais metais tiek, kad jiems 
reikia mokėti taksus ir bus ne- 
iŠpildę po prisiega tų popierų 
ir neindavę kur rei^“1

goic Tėvynėje? Nekas, nosį 
rankove braukdamas atsako: 
“jaunukas” lenkiškus poterius 
iškeikė, o lietuviškuosius mo
kintieji prisakė, 
supratau, kaip didžiai jam re-, 
forma įkarto. Gal kas sakys, i s‘ 
tai tik liaudis taip mintijo, Uz 
o inteligentai su atvira širdimi j 
reformą sutiko.
nesni klebonai aršiau už liau
dį prieš reformą piesta stojo. 
Tokis jaunų kunigų žygis, ma
nė sau, suklaidins žmones, pa
kenks tikybai, o nieko gero. 
Kaip tik priešingai buvo.— Ne
žiūrint į tai, jog lenkai įjo ir 
Nemuno neišlaistė lietuvius 
krikštyti beskubindami, lietu
vy? krikščionišką poterį sta
bams aukavo. Kitaip sakant, 
tik su lietuvišku poteriu Lie
tuvoje tikyba atsirado. Prieš 
tai jos nebūta, — nors bent 
lietuvio širdyje. Lietuviškas 
poterėlis lietuvio širdį meile 
Dievo ir savo tautos pažiebė. 
Lietuviškas poterėlis Lietuvo
je tai buvo pirmutinis jnūsų is
torijoje Velykų Rytas. Jis pir
mas išdrįso tiesiog lenkui 
mauti: “Res nolunt diu’male 
administrari!”

Tiek apie tai. Šiandien zo- 
oliogiškai - bulgariškai - war- 
szawiszkai - lenkiškai lietuviš
kų pavardžių klausymas ant 
stalo tvirso; ką darysime su 
juomi ?..

mas tik vienas, — Warszawon 
su ja!!!

Kai kam rodos, jog pavar
ys kalbos dė tai mažas daiktas. Morkus ±s jo šamo. ; <<Morkiewicz„ vienas ir

Ir kam-gi svajoti taip? 
Už ko pirmiausiai vokiečius 
amerikonai griebė, ar-gi ne už 

Žinoma. Pa
vardė, tai Asmeniška kiekvie
no vėliava. Kurios tautos pa
vardę dėvi, tos tautos piliečiu 
esi; taip, arba niekuomi ne
esi. O jei sumanei- lietuviu 
palikti, - pirmutiniai Lietuvos 
Pilietystės Popierai — ar at
sižadi warszawiszkos kultūros 
apgarsinimą ant lietuviškos 
pavardės kabinėti?..

Yra ir tokių, ką į warsza- 
viszką uodegą žiūri, kaipo į 
kokį tai 
mentą. 
pažįsta 
wicz,”

Nearšiausiai. Jei tėvynės lie
tuviai reformą seka atidžiai 
taip, kaip Amerikos, labai ge
rai; reformos viršus bus. Pra
našo nereikia: už dešimties me
tų nei mirusio Morkaus nie
kas “Morkevičiumi” užvadin- 
ti neišdrįs! Ypač mūsų politi- 
kai-diplomatai šiame klausy
me kitiems pavyzdžiu būti ga
li. Vienas paskui kitą, prie 
pirmutinės progos, grynai lie
tuvišku vandenėliu savo pa
vardes perkrikštija. .Kad kar
tais ir dar kartą jiems lenkai 
už akių užbėgę neužbaubtų, 
jog už Lietuvos gerovę “len
kai” kovoja! Washingtonan 
važiuodami warszawiszką-her- 
bišką pavardės gale uodegai
tę bagažiuje galą gauti paliek- 
ti. Vyrai! Daugk reiškia, 
kas Washingtone Lietuvos rei
kalais kėzo, Poška ar Posz- 
kiewicz! Geistina, kad ir 
smulkesni politikai - diploma
tai, pirm, neg kitiems lekci
ją duoti sumano, apsisuktų ir 
į savo uodegaitę pažiūrėtų.

Warszawo kultūra mums 
sausligės ko neįvarė; daugiaus 
jos nei šešėlio Lietuvoje neno
rim; tai tikra warszawiszka 
influenza, nuo kurios kiekvie
nas gyvas lietuvjs bėgti priva
lo.

O gal ir mums taktika ame
rikonų ant gero išeitų? Pamė
ginkime. Vokiečiams karę pa
garsinus jie, žiūrėk, ką sako; 
Pirm, gird, neg eisiva vokie
čiu po Vokietiją griosti, ką 
darysiva su tais, kuriuos jau

o
.siu Martinu, 
nebus;juoks kas ar ne; bet, kad 
dabar jau juokas yra ir kad 
apie penki milijonai lietuvių iš 
tavęs juokiasi, — faktas! ^Ar
ba: kam, gird, pavardę lauž
ti? Ar-gi ne taip mano prabo
čiai vadindavosi ?.. Lietuvi! 
ką kalbi ?.. Kas pirmas Lie
tuvos karalius buvo, Mindovė 
ar Mondauskas - Mindo vevi- 
čius?” — Mindovė! Kas mas
kolius supliekė, Gediminas ar 
“Gediminauskas?” — Gedimi
nas! Kas vokiečiams ramybės 
nedavė, Keistutis ar “Keistu- 
tavičius?” — Keistutis! Kas 
vokiečius po Žalgiriais suplie
kė ir Lietuvos vardą sekan
tiems amžiams išgarsino, Vy
tautas ar “Vitkauskas-Vitau- 
tevičius?” — Vytautas! Kas 
Lietuvai Lenkijos pančius ant 
rankų užnėrė, Jogaila ar “Ja- 
gielskis?” — Jogaila!!! Juk 
ir skaityk Lietuvos istoriją ir 
pats sau patikrink, kąd viso
kias negirdėtas neva “lietuviš
kas” pavardes, kaip ve/‘Čiur
leni?,” “Paciukanis,” “Mar- 
gevičius,” “Sakalauskas,” 
“Baranauskas,” — Tamistos 
“Jegielskis” Lietuvon inpor- 
tavo.

Bet kam gaišinti ir taip pliekas nei sugalvoti negali, bet
trumpą ir brangų laiką? Kas 
nemato dabar, nematys niekad. 
“Tam naktis visur — visa
dos.” Naujos Gadynės laik
rodis muša: kelk, lietuvi, da
bar, arba... niekad!

/ Morkus.

MONTELLO, mass.
LDS. 2 kp. turėjo metinį su

sirinkimą ir buvo valdyba rin
kta. Pirm liko p-lė E. Rože- 
niutė, rašt. — J. Baronas. Bu
vo svarstyta kaslink apskričio 
suvažiavimo. Išririkta tam ko
misija, kuri veikia kaslink su
rengimo.

Dabar kuopa pradeda veik
ti ir stoja vist Prisirašė pen
ki nauji nariąi.

♦ •

• •

Kaip tik “tautininkai” pa
reikalavo atšaukti adv. Mas- 
tauską, tai atėjo pranešimas, 
jog jis jau grįžta Amerikon. 
“Tautininkai,” sušukite, jog 
tai dėl jūsų reikalavimo jis 
vyksta namo.

PROVIDENCE, R. I.
Tikras džiaugsmas.

Nedėlioj, sausio 12 d. mūsų 
kolonijos lietuviai turėjo nepa
prastą giliukį. Kalbėjo čia 
didžiai gerb. kun. K. Urbona
vičius, Montello, Mass. lietu
vių klebonas, Tautos Fondo 
pirmininkas. Tai pirmH kartu 
šios kolonijos lietuviai susilau
kė prakilnaus tėvynainio ku
nigo ir išgirdo jo prakilnią 
prakalbą. Šias prakalbas bu
vo surengęs Tautos Fondo 136 
skyrius. Gerb. kun. K. Urbo
navičius plačiai kalbėjo apie 
Lietuvos praeitį ir dabartinius 
reikalus. Žmonių buvo pilna 
salė. Visi su pasigerėjimu 
klausė jo prakalbos.

Buvo aukų rinkimas. Au
kojo sekančiai: 
J. Bacevičius .. 
V. Nurmantas ..
S. Rusas .........

PASTABĖLĖS.
' Clevelando “Dirva” sustojo. 
Ji lietuviškoje laikraštijoj to
kią rolę lošė, kokią Chinija 
Europinėje karėje.

• •
“Vien. Lietuvninkų” ir “Tė

vynė” skelbia, kad katalikai 
dėlto esą pro-lenkiški, kad 
“Darbininkas” nepaminėjęs 
pral. Prapuolenio knygos *Len- 
kų apaštalavimas Lietuvoje.” 
Nors “švachesnio” argumento

turime pastebėti, jog “Darbi
ninkas” tos knygos nėra ga
vęs, o tik gautos naujos kny
gos paskelbiamos.

• •
“Tėvynė” num. 51 cicilikiš- 

ku būdu išniekino J. M. vysk. 
Karevičių, o jau num. 2 tas 
laikraštis turėjo pripažinti, 
kad vysk. Karevičius yra di
džiausiu Lietuvos valdžios rė
mėju. Dabar “Tėvynė” jau
čiasi, kaip musę prarijus.

• •
“V. L.” num. 2- paklausė 

“Kas žudo Lietuvą?” ir išve
dė, jog katalikų vadei esą Lie
tuvos žudytojai. “Lietuva” 
num. 7 rašo, “kad Amerika 
lietuvių taip vadinami “diplo-

Socijalistai “tautininkams” 
kliūtis daro visokiausias/.* Tau
tininkų” surengtose prakalbo
se per aukų rinkimą yra pri
darę visokiausių jeibių. “Tau
tininkas” Martus turbūt dau
giausia nuo jų nukentėjo. So
cijalistai nori, kad Lietuva bū
tų po bolševikiška Rusija, da
bartinę L. valdž'ą vadina bur- 
žuaziška. Bet“tautininkai” ty
li prieš socijalistus, o plūsta 
katalikus, kurie iš visų išga
lių rūpinasi, kad Lietuva tap
tų neprigulminga. Ką tas reiš
kia?

; SLA. ir jo organas “Tėvy
nė” nedėkingiausią rolę lošia 
kovoje už neprigulmingą Lie
tuvą. Tos organizacijoj seimu 

, pasipriklijo net tūli “tautinin
kai,” kad nepaskyrė nei kiek 
pinigų Lietuvi laisvei, o jos 
organas užsiima tik ardymu 
darbo už Lietuvos neprigulmy
bę. Sarmatinčiaus būti nariu 
tokios organizacijos.

Vienas iš “Darbi-, 
ninko” štabo.

... .10.00

....10.00

....10.00
J. Cickevičius ............ .. .5.00
J. Rusas............. . . . . ...6.50
P. Stanioliuniutė ....... .. .5.00
K. Cironka................ .. .5.00
A. Žydeckas .............. .. .5.00
A. Kacavičius ........... ...1.00
Smulkių aukų ........... .. .6.50

Viso.................. .$64.00
Ant prakalbų mažai mauka-

vo pertai, kad prieš prakalbas
aukos buvo rinktos po namus.
Aleksandra Vaitkunas rinko
su Anele Baliukoniute.Aukoto-
jų vardai:
O. Vilbalienė ............. . .30.75
D. Bemotavičius .... . .20.00
A. Dusevičiutė........... . .15.00
M. Kuciavičius ......... . .10.00
F. Kuciavičius .......... . .10.00
V. Žiromskas ............. . .10.00
A. Bartuliavičius .. .. ..10.00
J. Raginis.................. . .10.00
E. Kašėčiutė................ ..10.00
Z. Turonis................... ..10.00
V. Mečiunas .............. ...5.00
V. Belkus................... ...6.00
R. Jakeliavičiutė ....... ...6.00
M. Rudis .......'........... .. .5.00
Z. Marcinskiutė......... .. .5.00
M. Kazlauskiutė ....... ...6.00
J. Rukštalis .............. ...6.00
A. Balažiunas............ ...5.00
D. Molis..................... .. .5.00
M. Čiurila .................. .. .5.00
A. Dzekiavičius......... .. .5.00
V. Jonis...................... . .6.00
Ona Slapauskiutė....... ...5.00
J* Žycldis •••• •••• •• .. 5.00
A. Avižinis ........ : ... .. .2.00
P. Kačėnas................ ...2.00
J• Tjcidišius •••• •••• • ...3.00
S. Baliukas................. .. .2.00
B. Juškiavičius........... ...2.00

Po $1.00: B. Stražnickas, M.
Bagdonas, J. Rakutis, J. Kir-

... .$5.00

........5.00

........5.00

........5.00

........ 2.00

... .10.00

... .10.00

........7.00

........3.00
........2.00 
....2.00
........2.00 
....2.00

K. Stanioliunas, 
B. Vinke vičius, 
J. Savickas, P.

Maslauskas . 
M. Miškinis .... 
A. Aliukonis . . . 
A. Bartuliavičius

Raziukevičius 
Švedas ........
Lenkauskas . 
Stavaris .... 
Minkauskas . 
Klebonas ....
Butrimiutė . . 
Vilčinskienė

M. Pakula .
Po $1.00: 

J. Namaika, 
S. Cibulskis, 
Staniuliutė, K. Matekiavičius, 
J. Genis, P. Laniauskas, Albert 
H. Sydev (žydas). Viso $70.00.

12 d. sausio viso suaukuota 
$367.60 Tautos Fondui. Mažai 
tėra tokių, kurie pasidarbuo
tų dėl Tėvynės Lietuvos taip, 
kaip darbuojasi A. Vaitkunas, 
A. Babukonintė. J. Dvareckas, 
M. Jazapčiukiutė. Jei tokių 
būių daugiau, tai mes galėtu
me pasirodyti, kad ir Provden- 
ce 1 i et ux i a i'darbuojasi dėl iš
gavimo laisvės Lietuvai. Šir
dingai r.čiū aukų rinkėjams.

J. Adamonis.

HARTFORD, CONN.
Sausio 5 d. ALRKM. Są-gos 

kp. buvo surengtas vakarėlis 
naudai savo narės E. Melnin- 
kienės.

Programas susidėjo iš daug 
šmotelių — dainų, eilių ir pra
kalbų ir buvo parodyti kruta- 
mieji paveikslai. Viskas ga
na gerai, bet visųpuikiausia 
tai Hartfordo garsi solistė p-lė 
M. Ccrnauskiutė sudainavo dvi 
daineles.

Visai publikai patiko ir di
dis delnų ploj'mas šaukė per 
kelis sykius atgal.

Vakaro įžangos nebuvo, bet 
buvo paprašyta pas žmones, 
kad kas aukotų kiek kas išga
li dėl tos nelaimingos narės.

Tai-gi visi Hartforod lietu
viai, nujausdami jos padėjimą 
aukavo nuoširdžiai. '

Galop kalbėjo vietinis mūsų 
vargonininkas P. Kamantaus
kas, atjausdamas sunkų gy
venimą sakydamas, -kad jis 
aukaująs $3.00. Kas daugiau? 
Patsai padarė kolektą. Dėjo 
šitaip: P, Kamantauskas $3.- 
00, D. Daukšas $1.00. Po 50c.: 
M. Vilkaitė, E. Daukšiutė, F. 
Kveselis, J. Rradziavičius, K. 
Kasmunaitis, P. Stankienė, V. 
Petrukiaučienė. Paskiau nesu
žinojau vardų aukotojų, bet 
daugiau buvo ir stambesnių 
aukų. Išviso tas vakaras ne
laimingai moterei davė $125.- 
71.



F^harrisonkearnkyT
N. J.

Lietuvių aukos Lietuvai L. 
^Šimučio ir K. Česnulio prakal
bose ir ant susirinkimo T. F. 
105 sk. Aukotojų vardai: 
K. Stasiulevičiūtė .,. .$100.00

buvoMputarta paaukoti $20.00

A Kalkauskas........... .50.00
A Kriaueiukas ......... .50.00
A Nąkrošiutė............. .50.00
K. Bubėnas ................. .50.00
M. Aieptanavičius .... .50.00
K. Bilinokas .............. .50.00
JT. Grigonis.................. .50.00
K .Ablazevičius........... .50.00
J. Jaraška.................... .25.00
J. Šikorekis .... .... .25.00
K. Nakrošius............. 20.00
V. Bartuška............... ..20.00
-J. Nakrošius............... ..20.00
-J. Savickas ... I.......... ..20.00
A. Povilauskas .'......... ..20.00
AI. Jakeliavičius......... .20.00
A.-Daunoras ............... .20.00
JT. Šimeliunas.............. ..20.00
A. Uoliakas............... ..20.00
M. Zuikis ................... ..20.00
J. Jakelavičienė.......... .20.00
J. Jasevičius............... ..20.00
V. Džiovias................... .20.00
A. Mikalajūnas <... .. ..20.00
M. Šimeliunas .... .. ..20.60
V. Smorkis.................. ..20.00
M. Gižauskiutė........... ..20.00
M. Sinkevičius........... ..20.00
J. Spranaitis............... ..10.00
A. Jokūbaitis ..10.00
P. Vėl i vis..................... ..10.00
<S. Bubėnas ................. . .10.00
S. Raučis.......... a. . . .. ..10.00
M. Petrutis.................. ..10.00
P. Urbanavičius......... ..10.00
A. Adomavičius .... ..10.00
J. Juodziavičius......... ..10.00
B. Ęptrutis.................. ..10.00
J. Juozupaitis........... ..10.00
O. Gudaičiutė ............. ..10.00
A. Šaplavičius........... ..10.00
•J. Svirnelis.................. ..10.00
F. Simušas.................. ..10.00
J. Pakštas ................... ..10.00
J. Šilkaitis.................. ..10.00
J. Pukevičius ........ ..10.00
P. Matūzas ................ ..10.00
AzKazojukavičius .... ..10.00
S. Kaulaitis ............... ..10.00
V. Alenčius ................. ..10.00
<1. Uoliakas ................. ..10.00
M. Urbanavičius......... ..10.00
B. Bliuviutė ............... ..10.00
F. Šalkauskas............. ..10.00
A. Ablaževičius......... ..10.00
V. Sereika.................. ..10.00

Po $5.00: O. Jocienė, F. Ge-
raltauskas, J. Vizgirdas, M.
Savilionis, A. Milčius, S. Ba-
rejūnas, A. Kančius, S Bliu-
viutė, J. Kazlauskas, 0. O-
košienė, J. Valkauskas, J, UI-
činskas, J. Karčiauskas, J.
Misikevičius, . Juodziavičius,
A Liubiniutė, A Karbeliutė,
O. Bubėnas.

Smulkių $29.00.
Viso $1.309.00.
Prakalbose K. Krascinsko

sausio 5 d. ir ant-susirinkimo
TT. F. atnešė sekančiai:
Kun. F. Jakštis........... $50.00
A Gerulis ...... t... .25.00
Bažn. Birutės Choras .234)0
M. Smaižiuniutė......... .20.00
G. Jakenevičiutė .. .. .12.00
V. Mikoliūnas............. .10.00
K. Glėbas ................... .10.00
J. Volekas................... .10.00
A. Bomanas................. .10.00
J. Miknis...................... .10.00
V. Karoleviče .... ....... .įo.ob
M. Jokubaitė................ .10.00
K. Kulbekas ................ .10.00
S. Radzevičius.. -......... .10.00
J. Panavičius................ .10.00

iš iždo Labdarybės Dr-jai, ku
ri yra susitvėrus šelpti našlai
čius.

Taip-gi buvo išrinkta komi
sija iš dyiejųypatų — O. Stoč- 
kiene ir V. Verigiutė, prisidė
ti prie surengimo • parapijos 
fėrų.

Nutarta prisidėti prie N. A. 
Mot. Sąjungos apskričio.

Suvažiavimas bus sausio 26, 
1919, Hartford, Conn. M. Bta- 
šinskaitė ir O. Černiauskaitė 
išrinktoj atstovauti mūsų kuo
pą Apskričio suvažiavime.

0. čemauskaite, Rašt.

BROOKLYN, N. Y.

Sausio 12 d. S. L. R. K. A. 
134 kuopa ir Blaivininkų Dr-ja 
surengė paskaitas temoje: 
'"‘Lietuvių Gramatika ir tai- 
sykliška kalba,” Kar. Aniolų 
parapijos salėje. Paskaitą laikė 
Brooklyniečiams gerai žino
mas buvęs mokvtoas p. A. 
Dymta. Pirmininkas p. V. 
Abromaitis perstatė publikai 
paskaitininką. Šis gi pasakė 
įžanginę prakalbėlę, tiesiog pa- 
trijotišką. Po to'pradėjo skai
tyt paskaitą, kur buvo daugy
bės surinkta pavyzdžių lietu
viškos žargoniškos kalbos bei 
žodžių/Kuriuos gerb. paskaiti
ninkas pavadino barbarizmu ir 
nuoširdžiai ragino jų vengti 
kaip galint. Pav. vietoj len
kiško lenciūgo vartot tikrą 
lietuviška terminą retežis, ta- 
jemnyčia — paslaptis ir tt.

Tuo tarpu sutemo, o šviesų 
negalima buvo užžibinti. To
kiu būdu p. J. Petokas būda
mas karštas apšvietos mylėto
jas nubėgo krautuvėn ir nu
pirkęs atnešė keturias žvakes. 
Atrodė it žydų šabas.

Publikos buvo neperdau- 
giausia, bet visi matyt geri lie
tuviai, nes klausėsi paskaitos 
su didžiausia atida.

Prie progos turiu priminti, 
kad turėdami tarp savęs tokį 
vyrą kaip p. A. Dymta ar ne
galėtumėm mes (nors tos dvi 
kuopos) įkurt vakarinę mo
kyklą? Visi rengiamės grįž
ti į Lietuvą. Tai pravartu 
kiekvienam pasimokinti savo
sios kalbos bei gramatikos. 
Tad sukruskime broliai!

Mat. Mikolas.

kščionys demokratai faktiškai 
prirodė, kad šiandie Rusijos 
bolševikų valdžia yra supuvus, 
paremta ant savimeilės ir ne
apykantos. Nekuriems soci
jalistams pasidarė karšta ir 
spruko pro duris.

Sausio 1, 1919, buvo surengę 
vakarą pašalpinės dr-os Šv. 
Jurgio Kareivio ir Šv. Kazi
miero Kar. Į abi draugijas 
prisirašė po kelis naujus na
rius. Kalbėjo leitenantas J. 
J. Ramanauskas. Prakalba 
b^ivo labai paikokinanti, visi 
buvo užganėdinti. Po prakal
bų buvo duodami klausimai. 
Klausimų vertės čionai nemi
nėsiu, nes visi buvo panašūs 
viens į kitą. Klausė apie Ru
siją ir jos dabartinę valdžią. 
Socijalistai eidami pro duris 
zurzėjo, būk Ramanauskas pa
buvęs karuomenėje pasitaisė. 
Čia turiu pastebėti draugams 
socijalistams, kad gerb. J. J. 
Ramanauskas prieš kariuome- 
menėn eidamas, buvo geras ka
talikas ir dabar toks yra, bet 
jums broliai socijalistai dau
giau reikia lankytis ant pana
šių prakalbų o dar yra viltis, 
kad jūs pasitaisvsit.

Sausiu 4 d., kalbėjo p. O. Jan
kauskienė iš So. Boston, Mass. 
Kalbėjo vien ap’e spaudos nau
dingumą ir kokią spaudą kata
likai turi remti. Ji tikrai ver
ta pagarbos už tokią gražią ir 
įspūdingą prakalbą. Po pra
kalbos buvo pastatytas veika
las “Daina be galo.” Vyri} 
rolėse dalyvavo moterys ir at
liko tikrai artistiškai. Už ką 
publika dėkojo gausiu delnų 
plojimu. Šį vakarą buvo su
rengę N. P. Panelės Švč. mote
rų dr-ja ir A. L. R. K. M. Są
jungos 36 kuopa.

Sausio 5 d., užbagiant S. Sa
vaitę, buvo milžiniškas prog
ramas Vyčių 27 kuopos. Kal
bėjo Pr. Gudas, “Darbininko’ 
Redaktorius. Buvo perstaty
ta du veikalu “Dangus ir že
mė” ir “Aš nepaisau.” Abu 
minėti veikalai labai gerai 
nusisekė. Geriausia atsižy
mėjo lošime p-lės Nedzvedžiu- 
tė ir Jonušaičiutė. Taip-gi ir 
kiti aktoriai ir aktorkos labai

i

Po $5.00: F. Šalkauskas, M. 
Bublis, J. Stasiulionis, M. 
Jadzevičiutė, J. Starkus, K. 
Kulbaskas, Krenas ,Dragūnas,

Smulkių sukolektuota $167.- 
21.

Viso $437.21.
Su pirmiaus surinktais pa

sidaro $1738.21.
T. F. 105 sk. Raštininkas 

Vaclovas Sereika, 
170 Tappam Str., 
'Kearney, N. J.

Harrisono-Kearney lietuviai 
būtinai varosi iki $2.000 ir ne
nustoja varę ofensyvo.

NORWOOD, MASS.

LDS. III kuopos susirinkimas 
mas buvo sausio 13 d. Šv. 
Jurgio salėje. Iš svarbesnių 
nutarimų nekuriuos čionai pa
minėsiu. Buvo prisiųstas laiš
kas iš centro, kuris vienbal
siai priimtas ir visi atsilan
kiusieji nariai pasižadėjo va
ryt agitaciją už LDS., kad 
LDS. dvigubai padidėtų na
riais. Toliaus atsiradus gei
džiančių narių, kad būtų įsteig
ta vakarinė lietuviškos kalbos 
mokykla. -Vienbalsiai nutar
ta įsteigti, jei atsiras daugiau 
ypatų norinčių mokytis. To- 
liaus sekė valdybos rinkimai. 
Pirmininkių išrinkta Jonas Ka
šėta, o pagelbininkas Juozas 
Vansa, prot. rašt. Jokūbas 
Tvaska, fin. rašt. Jonas Pilec- 
kas, ižd. Pranas Kudirka, ka
sos golbėjai Antanas Ečius, 
Jurgis Versiackas, •rganiza- 
toriai V. J. Kudirka, A. Kava
liauskas, agentai — V. J. Ku
dirka, J. Pileckas.

WATERBURY, CONN.

Saus. 13, 1919, Moterų Są
jungos 25 kuopa laikė savo su
sirinkimą. Prisirašė dvi nau
jos narės — K. Sabaliauskienė 
ir V. Verigiutė.

Mūsų kuopa jau po truputį 
pradeda daugiau judėti.

VM « • • •

_ Katalikų Sp. Savaites 
atbalsiai.

Katalikų Spaudos Komisijos 
rūpesniu buvo surengta Spau
dos Savaitė, kuri tęsėsi ketu
ris vakarus. Programai buvo 
labai įvairūs, v Susidėjo iš 
prakalbų, deklamacijų ir teat
rų. Surengimui K. S. Savai
tės prisidėjo visos katalikiškos, 
organizacijos. Prasidėjo gruo
džio 27 di 1918 m. Pirmas va
karas buvo surengtas LDS. 3 
kuopos. Tai yra gyviausia 
šios kolonijos organizacija, 
kur priklauso uoliausi katali
kų veikėjai ir-geri tėvynainiai. 
Buvo diskusijos temoje: Ko
kia valdžia būtų geresnė Lie
tuvai ar bolševikiška ar krik-

Tarp svarbesniųjų įnešimi} sčioniškai-demokratiška. Kri-

Aukos dėl Lietuvos laisvės 
išgavimo.

HUDSON, MASS.

A V. Sedliavieius . ...$50.00
Jieva Siedliavičienė ....11.25
Mot. Pauplis .......... ....10.00
Jurg. Palaima ....11.00
Var. Zaleckiutė .... .... 10.00
Ona Kazakevičiūtė .. ....10.50
Var. Bonalis......... ....10.00
Dom. Merkialis .... ....11.00
Kaz. Stasiūnas .... ....10.50
Petr. Staniunienė ... ........ 5.00
Ign. Merkialis....... ......... 7.00
St. Trakimas........... ........6.00
M. Subačienė........... ........ 5.00
Z. Žilinskiutė ...-. . ........ 3.00
D. Jeruševičiutė ... ......... 3.00
Em. Višniauskas ... ....... 2.00
Z. Adomoniutė .... ....2.00
Em. Taparauskiutė . ........2.00

Po $1.00: J. Markūnas, K.
Gelažis, S. Paplauskas, B. 
Markūnas, K. Kibilda, M. Ži- 
čius, J. Milašauskas, J. Tapa-1 
rauskas, O. Jankauskienė, A. I 
"Cizgirdukė,. J. Tamošiūnas, į 
R. Nanartavičiepė, S. Baltru- 
kaitis, A. St^munas, M. Za- j 
bailienė, K. Sebeikienė.

Po 50c.: P. Stonis, J. Greš- 
ka, O. Jakubauskienė, M. A- Į 
damonienė, M. Kliukas. —

Po 25c.: P. Trąkimiutė, M. 
Nanartavičius, Z. Damai aki e- 
nė, J. Kazakevičius.

Suaukauta be vardų $1.27. 
Viso suaukota $192.02.

v •

gerai savo roles atliko. Per-t 
visą, Spaudos Savaitę buvo pla
tinama katalikiški laikraščiai
ir pardavinėjamos naudingos 
knygos. Iš viso knygų parduo
ta už apie\$40. Taipo-gi ir už 
prenumeratą keli desėtkai ka
talikiškų laikraščių. Žodžiu 
sakant, K. S. Savaitė visais 
atžvilgiais nusisekė.

Pagirtinas darbas.
Vietos katalikiškos pašelpi- 

nės dr-jos — dr-ja šv. J. Kar., 
šy. Kazimiero Karalaičio, N. 
P. Panelės Švč. moterų per sa
vo metinius susirinkimus nu
tarė prisidėt prie A. L. R. K. 
Federacijos, mokant po 2 c. 
nuo kekvieno natio ant metų.

Darbininko Sūnus.

AKRON, OHIO.

Dr-ja šv. Stanislovo ant grei
tųjų surengė mažas prakalbė- 
les, pasinaudodama proga iš 
atsilankymo gerb. svečio, p. 
Karoso buvusio “Darbininko” 
redaktoriaus. P-as Karosas 
tekalbėjo labai trumpai 12 d. 
sausio, nes tą pač:ą dieną tu
rėjo kalbėt Cleveland’e. Kal
bėjo apie Lietuvos reikalus. 
Kalba visiems patiko, bet ne
kurie rūgojo, kad pertrumpai 
tekalbėjo. Birutės- choras su
dainavo Lietuvos himną po va
dovyste K. Štaupo. Laike pra
kalbų susitvėrė Tautos Fondo 
skyrius. Pirmininku išrinktas 
B. Rakauskas, rašt. Pr. Janu- 
lėvičia, iždininku S. Rodavi- 
čia.

P. Karosui paraginus prie 
aukų geri tėvynainiai ant Lie
tuvos aukuro sudėjo apie $160. 
Kaipo-nedidelėje kolonijoje ir 
esant tarpe sužvėrėjusių bol
ševikų gan gerai pasisekė.

Kun. Alinskas visai* neatva
žiuoja Akronan. Katalikai li
ko be kunigo. Didžiausis var
gas, su kunigu niekaip parapi- 
jonai nesusitaiko.

.< Maudis.
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Būtent tūkstančiai žmonių patyrė tą, kad nuo galvos 
skausmo, prarasto apetito, nusilpnėjimo organizmo ir pil
vo skausmų — nėra nieko geresnio kaip skanios saldainės

PARTOLA
kurios veikia gerai, tikrai ir greitai, per naktį. Suvalgy
kite 3 saldainius pirm gulsiant ir atsikelsite ant ryto
jaus nauju, normaliu žmogumi. Visa skrynutė saldai
nių Partola kainuoja 1 dolerį. 6 skrynutės tik 5 doleriai.

Adresuokite:
APTEKA PARTOLA 160

New York.
— 2-nd Avė., Dept L. 3,

(159)

PADEREWSKI PRE
MIERAS.

Lenkijos premieru stojo Pa- 
■ dereivski. Jis sustatys naują 
ministerių kabinetą.

Į

FINLANDIJOS PIRKLIAI Į 
VISAS ŠALIS.

Sausio 20 d. iš Finlandijos i 
sostinės Helsingforso išplauks 
komercijinės misijos į Franci- 

Angliją ir Suv. Valstijas.

“Naudingiausia knyga lie
tuvių kalboje, tai Sveikata 
arba Tiesus ir Trumpai 
Kelias į Sveikatą.’’ Taip 
atsiliepė apie jų visi lai
kraščiai.

CLEVELAND, OHIO.
Pranešimas L. D. S. 51 kuopos 

nariams.
Pranešame, kad LDS. 51 

kuopa laikys savo ektsra su
sirinkimą 26 d. sausio š. m. ki
toj svetainėj po num. ir adre
su Gudrich House 1420 E. 31 
Str. Viršminėtam name L. D. 
S. 51 kuopa laikys susirinki
mus per visą metą'1919 ir ne- 
dėldieniais tuojaus po mišių. 
Tat šis susirinkimas bus 26 d. 
saus, nedėldienyje tuojaus po 

į mišių. Šiame susirinkime bus 
daug svarbių dąlykų, apie ku
riuos gavom iš LDS. centro ir 
mes privalome aną gabiai ap
svarstyti.- Po tam tinkamai į 
darbą stoti. Bus LDS. Ka
lendoriai. Visi gausite, nau
jieji ir senieji nariai.

broliai pirmyn, organizuoki
me LDS. org., auginkime kiek 
galėdami, ateitis darbininkų 
rankose.

Neužmirškite po naują narį 
kuopai atsivesti ir jūs sesutės 
ir-gi pasirodykite ką galite. Vi
si į darbą!

A S. Kulbickas,
LDS. 51 kuopos Sekret.

DIDELIS DOVANOS “DARBININKO” SKAITYTOJAMS!

Kas užsirašys per mane 
laikraštį “DARBININKĄ” ® 
visiems metams ir prisius @ 
$.į.5O, tai aplaikys labai « 
naudingų knygų — papigin- © 
ta kaina SVEIKATA ver- T 
tės $2.00. SVEIKATA tu- | 
ri 339 puslapius. ©

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

SVEIKATA turi kelis s 
šimtus paveikslų apie žmc- g 
gaus kūno sudėjimų. Ap- B 
rašoma įvairiausi apsireiš- g 
kimai žmogaus kūno gyve- g 

To- «& nime ir pamokinama kaip žmogui apsisaugoti nuo visokių ligų.
© ji knyga SVEIKATA turi rastis namuose kiekvieno leituvio.
g Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašykite šiuo adresu:
1 S. P. TANI S,
| 1233 ĮVEST 111-tk PLACE, CHICAGO, II.L.
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Karalienes Aniolų parapijmėn 
salėn, So. 4 ir Roebling sts. 
Sesija prasidės tuoj po sumai. 
Tat gerbiamieji meldžiu nepa
sivėlinkite ir nepamirškite at
sivežti gerų inešimų mūsų or
ganizacijos labui. Taip-gi pa- ,čiaus sutvirtės ir ei's į geresnes 
gerbimui delegatų, tą pat va
karą 6 vai., bus lošiamas vei
kalas “Dėdė Atvažiavo,” kurį 
rengia LDS. 12 kuopa. Tad- 
gi reikės viskas aptarti iki pa
skirtai valandai. Taip-gi šir
dingai visus vietos ir apielin
kės lietuvius ir lietuvaites už- 
kviečiame atsilankyti ant virš- 
minėto gražaus, ir juokingo 
programo; po jo užbaigimo 
bus ir šokiai, o salė gana švari 
ir graži. Tadi 6 vai. vak., sau
sio 26, visi urmu į viršminėtą 
vakarą.

A. Dymta, Apskr. Rašt.

L. D.

vėžes LDS. organizavimo ir 
steigimo nauji! kuopų. Todel- 
gi laukiama Detroitiečių pri- 
siunčiant delegatą. Pageidau
jama, kad iš Cincinato,4 Co- 
lumbos ir kitų didesnių miestų 
lietuviai kreiptųsi į šio Aps
kričio raštininką antrašu arba 
tiesiog į suvažiavimą, kur būt 
galima sutverti LDS. kuopą. 
O patarnavimą suteiksime vi
sada. Kitaip sunku yra su
žinoti, kur lietuviai gyvena. 
Todel-gi kaip galėdami pradė
kime labiaus judėti.

M. J. Šimonis, Apskr. rašt. 
6115 Dibble Avė., 
Cleveland, Ohio.

©©e©®©©©©©©®©©©©®®®®©©®®©

S. OHIO VALSTIJOS 
REIKALAI.

Susitvėrus Ohio valstijoj L. 
D. Sr Apskričiui, buvo nutar
ta pirmas suvažiavimas su
šaukti lapkričio mėnesyj, bet 
užėjus nelabajai influenzai, nu
kelta sausio mėnesin. TodeF- 
gi gavę iš Akroniečių tikrą 
pranešimą, kad viskas yra ren
giama LDS. Ohio valstijos aps
kričio suvažiavimas įvyks va
sario 2 d., ty. nedėlioj 1 vai. po 
pietų. Sesijos bus 130 Wooster 
Avė., Akron, Ohio. Delegatai 
ar svečihi yra kviečiami susi
rinkti paskirton vieton laiku. 
Taip-gi raštus, pasveikinimus 
ir kitokius reikalingus prane
šimus siųskite raštininko var
du: M. J. Šimonis, 130 Wooster 
Ąve., Akron, Ohio.

Tą pačią dieną po sesijų bifs 
iškilmingas vakaras Apskričio 
naudai Kraus salėj, 359 So. 
Main St., Akron, Ohio. Prog
ramo pradžia 6 vai. vak. Prog
ramas susidės iš juokingo vei
kalo “Daina be galo.” Bus 
dainų, prakalbų ir visokių pa- 
marginimų. Perstatymą ir dai
nas išpildys Clevelandiečiai 
Vyčiai ir LDS. nariai. Yra 
gera proga Akroniečiams ko- 
skaitlingiausia atsilankyti į 
viršminėtą vakarą, kur be a- 
bejonės patenkins visus, o tuo
mi paremsite prakilnų užma
nymą. Pageidaujama, kad kuo
pos prisiųstų kodaugiausia de
legatų, nes visos kuopos gy
vena apielinkėj ir nebus dide
lių išlaidų. O iš skaitlinges- ; 
nio susivažiavimo bus dau
giaus medžiagos. Gavau pra
nešimą iš K. Gervilio Detroit,. 
Mieli., kad žada LDS. 72 kp. ] 
prisidėti prie Ohio apskričio. < 
Labai puiku, susidarius nors r 

oklyūan ant 26 sausio 1919 m. I dviejų valstijų apskričiui grei- Į romuosius prietaisus.

PILNAI APVALDĖ.

Vokiškas laikraštis Vossische 
Zeitung skelbia, jog Rusijos 
bolševikai jau pilnai apvaldė 
Rygą. Miestas kaikuriose da
lyse dega. Mintauja pilna pa
bėgėlių.
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PRANEŠIMAS.

LDS. Naujos Anglijos Aps
kričio kuopoms pranešame, 
kad apskričio maršrutas jau 
prasidės šį mėnesį. Tai ger
biamos LDS. N. A. Apskričio 
kuopos malonėsite rengti pra
kalbas ir kad visos kuopos N. 
A. Apskričio surengtų prakal
bas. Visi į darbą, nes dabar 
patogus laikas. Rengdami pra
kalbas kreipkitės į šiuos kal
bėtojus :
^P. Gudas, “Darbininko” 

redaktorius, 242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
• A. F. Kneižis, “Darbininko” 
Administratorius, 242 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Ofic. J. J. Ramanauskas, 242 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

M. Abračinskas, LDS. N. A. 
Apskričio iždininkas,187 Ames 
St, Montello, Mass.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba: 
V. J. Kudirka, Pirm. 
A J. Navickas, Rašt.

T t M Y K IT E.
New York ir New Jersey 
LDS. kuopų Apskričiui. 

Gerbiamieji visi atidžiai tė- 
mykite į šį pranešimą. ’ 

. Pranešu, kad būtinai kiek
viena kuopa viršminėto Aps
kričio, 'pasirūpintų su dele
gatais, kad prisiųstumėte Bro-

VIEŠUMAS TAIKOS 
KONFERENCIJOS.

Buvo manyta laikyti taikos 
konferencija slapta, neįsilei
džiant jokių korespondentų ir 
jokit} pašalinių žmonių. Dele
gatams būt buvę uždrausta su 
korespondentais ar kitais paša
liečiais kalbėti apie tai, kas ta
riama. Visuomenei norėta pra
nešinėti tik oficialiai sustaty
tas žinias. Tokiam pienui A- 
merika ir Anglija priešinosi. 
Bet jas perbalsavo F’rancija, I- 
talija jr Japonija.. Dėlto lai
kraštininkai pakėlė didį triuk
šmą. Tai po to yra tariamasi 
apie didesnį viešumą taikos 
konferencijos.

PEP ALIAI, Kauno ap. Lap
kričio 3 d. naktį iš ūkininko J. 
Kundratavičiaus pavogė dau
giau nė 6.000 rb. Pinigai bu
vo sukaišioti į sienas ir užmū
ryti į pečių seklyčioje. Tai-gi 
atsiminkite, kas turi pinigų, 
jog jiems vieta banke (Lietu
vių bankas Vilniuje, Jurgio g. 
18, Red.), o ne sienų plyšiuo
se.

ORTH AMERI-j 
CAN CLUE CO. Į

Viena iš didžiausių ir drūčiau- © 
šių insurance kompanijų Suv. © 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- g 
stijos departmentu. Moka po- © 
smedtinę,, ligos ir nelaimės beni- © 
fitų $10 į metus, laike ligos gauni a 
$25 į savaitę. Delei platesnių in- © 
formacijų kreipkitės: g

J. B. JUŠKEVIČIUS, |

454 Broadway,
So. Boston, Mass.f

S
VAŽIUOTI PER JŪRĘ DAR 

NEGALIMA.

Jokia laivų kompanija ne
parduos jums šipkortės, jei ne
turėsite pasporto. *’

Nemokėk už šipkortę prieš 
pasporto gavimą.

Kol kas dabar tiesiog nega
lima gauti pasporto.

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

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

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

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

Būk, kur esi ir gyvenk be bai
mės.

Galbūt tn dar negalėsi iš
plaukti per keletą mėnesių.

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

Massachusetts Bureau 
of Immigration, 

109 Statė House, Boston. ‘

Paieškau tėvelio Liudviko Nor
kaus, brolio Vincento ir sesers An- 
tosės ir taip gi viną genčių ir pa 
žįstamų Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių parapijos. Taip gi paieš
kau tėvelių Kazimiero ir Onos 
Vileikių, brolio Jono, Vincento, 
Elenos ir kitų giminių ir pažįsta
mų Kauno gub., Raseinų pav, Liu- 

ŽELMfi, Jon. ap. Čia buvo'devfnų par. Patįs ar kas kitas • 
paslapčiomis plačiai varoma meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
degtinė. Valdžia keletą tokių '■ Aleksandra ir Uršulė Norikai 
varytojų susekė ir atėmė va- (Po tėvais Vileikaitė)

215 Farritt St., Philadelphia, Pa.
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DARBININKAS
Y~

Vietinės žinios.
Koncertas. Apie šv. Petro 

parapijos choro koncertą, bu
vusį sausio 12 d., “Darbinin
ke” trumpai tebuvo paminėta, 
kad jis gerai nusisekė. Bet. ta
sai koncertas užsipelno plates
nio aprašymo. Tai-gi aš kaip- 
ir nekviestas reporteris, platė
liau paminėsiu.

Programas buvo ilgokas, su
sidėjo iš 22 šmotelių. Štai kas 
ir ką išpildė:

Choras, “Mes padainuosim” 
(St.-Šimkaus); solo, p. K. Va
siliauskas — “Ko liūdit svete
liai” (M. Petrausko); Duetas, 
p-lės E. Narinkevičiutė ir St. 
Motiejūnaitė — “Valia, Valu
žė” (M. Petrausko); Choras, 
“Ant tėvelio dvaro” (St. Šim
kaus); solo, p-le St. Motiejū
naitė — “Pamylėjau vakar” 
(St. Šimkaus); Duetas, pp. J. 
Varaitis ir K. Vasiliauskas — 
4‘Kregždelė” (M. Petrausko) ; 
Choras, “Tykus buvo vakarė
lis” (St.‘Šimkaus); Solo* p. J. 
Varaitis — “Naujoji Gadynė” 
(M. Petrausko); Merginų Cho
ras — “Plaukia sau laivelis” 
(St. Šimkaus); Solo, p-lė E. 
Narinkevičiutė — “Mergužėlė 
nesvaliok” (M. Petrausko); 
Choras, “Vienas žodis ne šne
ka” (St. Šimkaus).

Čia buvo pertrauka.
Choras, “Kūrenamas mūs

(M. Petrausko); Solo, p. K. 
Vasiliauskas — “Skyrfau Sky
nimėlį” (M. Petrausko); Due
tas, p-lės E. Narinkevičiutė ir 
N. Kalinauskaitė — “Mielašir- 
dystė” (M. Petrausko); Cho
ras, “Saulutė .Tekėjo” (St. 
Šimkaus); Solo, p-lė St. Motie
jūnaitė — “Temsta dienelė” 
(St. Moniuszko); Choras, “Pa
sėjau Kanapę” (M. Petraus
ko); Solo, p. J. Varaitis — 
“Mažas mano yra "stonas” 
(M. Petrausko); Mergini} Cho
ras — “čiu-čiu, liu-liu” (Shu- 
man); Solo, p-lė E. Nar'.nkevi- 
čiutė — “Jeigu mane myli” 
(L. Denza); Duetas, pp. J. Va
raitis ir K. Vasiliauskas — 
“Kampe tupi” (M. Petraus
ko); Choras, “Paukštužėli 
Skrajūnėli”(St. Šimkaus)Tau
tos Himnas.

Iš choro dainavimų žmonėms 
p.atiko, nes ypač gerai sudai
nuota šie šmoteliai: “Tykus 
buvo vakarėlis,” “Vienas žo
dis ne šneka,” ir “Pasėjau ka
napę.”

Iš solistų ir solisčių, tai ži
noma pirmą vietą užėmė žino
mos p-lės A. Narinkevičiutė ir 
St. Motiejūnaitė. P-as J. Va
raitis ir-gi gavo gausių aplo
dismentų.

Koncerte buvo svečių. Buvo 
gerb. kun. Švagždis, gerb. kun. 
Virmauskis, seminarijos auklė
tinis Strakauskas, K. Šalis, stu
dentas Wentworth instituto. 
Vis', gėrėjosi nusisekusiu kon-. 
certu. Kun. Švagždis pasakė, 
jog So. Bostono bažnytinis cho
ras yra vienas iš geresniųjų 
kokius tik girdėjo Amerike,pa
gyrė solistę p-lę Narinkevičiu- 
tę. Studentas Šalis yra iš Netv
arko. Tik nuo Naujų Metų gy
vena Bostone ir mokinasi. Tai 
jis labai pagyrė koncertą ir so
listes.

Choro vedėjui p-nui M. Kar
bauskui p-lė A. Kiburiutė in- 
teikė gražų gėlių bukietą.

Kaip girdėjau ahoras yra 
pakviestas duoti koncertą atei
nantį mėnesį Brightone. Abel
nai imant šv. Petro parapijos 
choras ingijo gerą vardą ne 
vien ant vietos, bet ir apielin- 
kėse.

Nekviestas reporteris.

Sugrįžo. “Darbininke” ad
ministratorius A. F^ Kneižis 
sugrįžo, atlikęs maršrutą Conn. 
valstijoj. Laimėjo arti 80 nau 
jų narių delDDS.

Informacijas apie laiškų 
siuntimą į Lietuvą sutei
kia visiems ant pareikala
vimo.
LIETUVIŲ PREKYBOS 

BENDROVĖr
- 244 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Už L'ebknechto ir Rožės 
Luksemburg nužudymą socija
listai kaltina buržuaziją ir mi
lijonierius. Milijonierių or
ganas Tageblatt atsako, jog 
milionieriai neturi papročio 
vogti lavonų ir dalyvauti gat
viniuose mūšiuose.

Lokal Anzeiger skelbia, jog 
Vokietijos valdžia neketinanti 
sušaukti Steigiamojo seimo, 
nors rinkimai jau buvo.

FĖRAI.

Atnaujintieji šv. Petro para
pijos fėrai prasidėjo pereitą ne
dalią su dideliu pasisekimu. 
Dar bus fėrai panedėlyje, ket
verge ir nedėlioj. isi vietos 
ir apielinkės lietuviai privalo 
atsilankyti.

ŠEDUVA. Pas mūs, kaip ir 
daugumoje Lietuvos vietų, gy
venimas virte verda. Visokios 
naujienos iš Vilniaus gaudyte 
gaudomos. Spalių 20 d. per 
visuotinąjį “Blaivybės” narių 
susirinkimą iškilo dienos klau
simai, žemės reformos klausi
mai. Užkliuvęs tą dieną Še
duvos kun. Kr. iš Vilniaus iš
dėstė kr.-dem. partijos progra
mą tame dalyke. Soc.-liaud. 
irgi aiškino savąją. Truputį 
pasiginčyta dėl vidaus klausi
mų. Nors Okupacijos valdžia 
nei puse žodžio nekliudyta, bet 
vietos vyriausybė labai suju
dus ir nori iš adatos priskaldy
ti vežimą,—

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, 

Generat Delivery 
Union City, Conn.

J

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, ir 
atsidarys keliai į 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug įvairių 

|\ laiškų Ir gavusiems 
laiškų bus daug 
lengvinus perskaity
ti drukuotų.

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

dėsime dar knygų su nurodymais kaip 
dirbti' vertės $1.00.

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

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

UJIMAS LlE
Ii

LmiJANIANltCtewiCEoFA®C^

TURTAS VIRŠ $125,000.00
• ■ • ■ Apsidraudusiems nariams išmoka: 'PAŠALPOS ■

$3.50, $7.00, $10.50,ir $14.00
savaitėje.

8

POMIRTINĖS-.
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

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 — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kcl pasensi ar apsirgsi.-

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
ti ” Garsą” ir kitas pcperas nariai gauna dykai.

S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuviu 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:

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)

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

Pirm. — A.,Miemikas,
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 Prospect St., 

Newark, N. J.
A. Dymta,

112 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.

Draugijos Temykit!

MINTOL VAPOCREAM

IŠ PRIEŽASTIES INFLUENZOS EPIDEMIJOS MES 
NEGALĖJOME UŽGANĖDINTI VISŲ REI

KALAVIMŲ DĖL

Paieškau savo brolio Pranciškaus 
Mockaus, pirmiaus gyveno 188 South 
Main St., tVaterbury, Conn. Jis pats 
ar kils kitas apie jį žinantis, meldžiu 
man pranešti.

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

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

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

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

Lenkų diena. Mass. valstijos 
gubernatorius nuskyrė sausio 
26 d., kaipo lenkų dieną šioje 
valstijoje.
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REIKALINGAS lie
tuvis partneris į gerai apmo
kamą biznį. Turi susikalbėti 
angliškai, kad galėjus prižiū
rėti biznį.

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

T. VARLEY,
31 Hougton St.,

Somerville, Mass.
(486)

K

g P. MULEVIČIUS m
•» c

ŽM2V.D ST, Šia. W, BRGOKLYN, N. Y.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

81 Mercer St., So. Boston, 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. 
D. L K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2-rų vai. po pietų po No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naujų narių su j 
savim atsivesti.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ, 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis. 
DISTRIBUTOR WILBEBT OO.
P. O. Box772, Waterbury, Conn.

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

ŠIS DIDIS IŠPIRKIMAS MINTOL VAPOCREAM 
LIUDIJA JOG JIS YRA GERIAUSIS VAIS

TAS NUO ISPANIŠKOS INFLUENZOS, 
SLOGŲ, ŠALČIŲ IR PLAU

ČIŲ UŽDEGIMO.

Pažymėjo. Boston Herald 
pereitoj nedėlioj turėjo specia- 
lę telegramą ii Washingtono a- 
pie “trouble rai senus.” Tarpe 
jų paminėta ir Chicagos “Nau
jienos.”

Kačių paroda. Copley Plaža 
hotelyje sausio 22 ir 23 d. bus 
kačių paroda naudai Francijos 
sužeistų kareivių.

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

Tiesioginis prisiuntimas vietoms per
blokštoms su “Flu.”

Kad pagelbėjus Išvaryti epidemijų iŠ 
perblokStų vietų, mes prisiusime 3 tu
zinus 35c. mierio pakelių bent kokiam 
aptiekoriul per Parcel Post arba expre- 
sų, kuris prisius mums Money Orderį 
arba čekį po $2.80 už tuzinų atimant 
5 nuoš.

ISPANIŠKA INFLŪENZA 
Suvienytų Valstijų Visuomenes 

Sveikatos Skyrius sako:

“šioji liga yra platinama oru kurį 
mes kvėpuojame Ir gazais nuo kūno, 
labiausiai 16 nosies Ir gerklės. Dėl Šios 
priežasties, nosis turėtų būti patepta 
su Mentholated Cream, kad užkenkus 
prasiplatinimui ligos.” Siame laike; 
neatbūtinai yra reikalinga sekti pata
rimų Sveikatos Skyriaus Ir vartoti 
Mintol tris ar keturis sykius į dienų, 
kiekvienų kartų ištepant abidvi nosies 
skyles. —

Sis yra paprasta mostis ii Menthol 
ir apsaugojant! nuo puvimo aliejų, 
kuris padaro apsaugojančių Ir gydan
čių mostį dėl kiekvienos nesveikos da
lies kūno.

VIENAS Ii PIRMIAUSIU BUDŲ 
GYDYMOSI, kada pradėsi jausti šal
ti. paimk vaistų dėl išvalymo vidurių. 
Valgyk daug maitinančių valgių. Gu
lėk tykiai lovoje, jei yra galima Ū 
nesirūpink. Gamta yra vienatinis vale-, 
tas dėl Influenzos ir ji išgydys tave 
Jei tik tu taupysi savo spėkas. Gerk 
po biskį 4mpco CkflJ Tonie kiekvienų 

I valandų per šešias valandas, po to tris 
’ ar keturtns kartim | dienų pakol ne- 
I pagysi nuo Šalčio, slogų ar influenzos. 
I Pašauk daktarų jei matysi reikalinga.

Tavo didžiausia pavojus
•Ji :. ...

ki

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
ną 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 sistemų užlaikyti 
drūtame ir sveikame padėjime imant 
vienų arba du grudu Argo-Phosphate 
Tablets po kiekvieno valgio ir gulant 
Tas sustiprina visų nervų sistemų ir 
duoda reikalingų spėkų kad kūnas ga
lėtų išlaikyti prieS ligas.

KAIP APSISAUGOTI NUO INFLU
ENZOS—kuri yra bakterijos liga, pra
platinama labiausiai per žmonių dagi
ly tėjimų. daugiausiaijš spiaudymo, ko
sėjimo ir čiaudimo. Tai-gi, saugokis 
žmonių turinčių Šaltį, taip-gi saugokis 
susirinkimų. Viešas indas, abrusas ir 
tt Imk daug mankštlnimo kūno ant 
lauko ir valgyk gerų pasotinantį tai
gi-

Specialis Pat&Mjimas — MINTOL 
VAPOCREAM, kuris yra taip plačiai 
vartojamas ir rekomenduotas gydytojų 
if aptiekorių po visų Amertkų, yra gy
duolė nepaprasto gerumo ir joje /ra\ 
Menthol, Komparo Eucalyptus Ir kiti ' 
gydanti aliejai, kuriuos daktarai vi
sur vartoja dėl užsidegimo Ir užsikim
šimo . visokios rūšies. Priežastis dėl 
kurios tiek daug šios gyduolės buvo 
išparduota yra tame, kad ji turi ne
paprastų spėkų dėl gydymo. JI turi 
savyje visus vaistus, kurie buvo var
tojami su gera pasekme prieš inflnen- 
zų Anglijoje ir Ispanijoje kur toji epi
demija pirmiausiai prasidėjo. Ji yra 

| geriausia apsauga vaikų ir suaugusių 
i gerklių nuo bakterijų. Laikyk puode- į 
I lį Mintol savo namuose. Jis yra taip- j 
Į pat tau reikalinga kaip apdraudė ant j 

i tavo •namų. Mažas puodelis nėra bran- j 
i gus Ir JĮ gal ima gauti pas kiekvienų ap- 

nusipnė-tieknrių.

L

ĮSIGYK MALDAKNYGĘ, 
kurioje būtų visos reikalin
giausios maldos ir giesmės 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 
$3.50.

“Darbininkas,”
242 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

. PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS “Packard” 1914-^8 
arklių jėga, gerame stovyje, 
geri “tires.” Atsišaukite pas: 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOi 
PO GLOBA MOTINOS IV6

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskien?,
359 Fourth St. 

Vice pirm. — P. Giedraičiutė,
103 Siith St.

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

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

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. PlevokienS,
M. StukienA 

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. 2ilin» 

kienė, P. VenienS, V. Songailie 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižnvie 
nė. >
Susirinkimai laikomi kat 

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

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.!

NedCKomii
nuo 19 »al. ryta
Iki l»»l. vakar*.

Valandom 
nno 9 raL ryta 
iki 8 raL vakare.

T«l. So. Boa ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima nuikalkrti ir lieta vitr kai 

Ofiso valandos:
Ryt ils iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 '

536 Broadway, So. Boeton.

TEL. BACK BAY 4200

lki

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafoga sulaiką plauku slinki

mą. prašalina pleiskanų, niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma jėaas reikalinga maista.

JPermafuga padarys kad Jusli plau
kai bus tankus Ivelnus ir įkaistus.

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

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai iibandymui sampala.

Prishiakite Ne. įtampomi* peniun 
limo lėžu. gausi iibandymui dežiute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGtt SPECIALTIES CO.
BOX 87. PHILADELPMIA. PA.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų lipų. 
Ėmiau medicinos fiaokslų 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.

< •

Dabar laikas pirkti naujai

išleistą maldaknygę “PUL-

KIM ANT KELIŲ.”

8V. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Eioba, 

4 Levant St, Dorchester, Msu 
Telphone: Doreester 6973—W

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Wlnfteld St, So. Boston. Maw

I PROT. RAST. — Jonas Glineckia 
277 Silver St, So. Boston, Mass.

n PROT. RAST. — Marijona Brikaite 
'210 Silver Str., So. Boston.

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 
230-Flftb S t, So. Boston, Masa 

KASIERIUS—Andriejus Naudiianss 
16 Vlnfleld St, So. Boston, Mase 

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedSldienį kiekvieno m«ne 
šio 3:30 vai po pietų Bažnytinė
je Salėje, So. Boeton, Mase. Se 
kantls susirinkimas priežasties fčnj a- 
tidčtas ant sausio 21 d. 7:00 vai. vak.

DR. F. MATULAITIS
Ofiao adynoe G/dovUokla* Bena
1-3 P. M. 7-8 P.M. Prtekfrta Akinta.

419 Boylston St. Boston, Nao.

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND’SUS.

Mokėsime cash už Laisvės bond'som 
sulig turgaus kainų. Siųsk registruo
tame laiške arba ateik ypatlškal nuo 
7 Iki 9 vai. vakare.

1113 Fayette St., Boom 2, 
N. S. Pittsburgh, Pa.

234 Lafayette St., Kamp.
* valando*: Jefferson at,
trrc NKWARK.N.J.
>R«TU T«*rfon«» 9268
«A*C ltaket

m2- •-
<-

Ben Phone Dickfoaan 3095 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread St., PMadelpbia, Pa.

Lietuviu Daktarus ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
V.Varata, Ketverge noo 8 iki 9 P.ltf 

>*--*-^eaiii iki 4 aopHta

~ X.
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Aš, ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

; nevlrinimas pilvelio, nnslabnėjlnms kraujo. Inkstų, nervų Ir abelnasepg- 
i kų nnstojimas rišo kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VP 
' sur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rūbelių, 
Į bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto- 
[ jo, Nervątona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
i minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atstgant, stiprėti, gerai dirbti. 
' Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reo- 
' meilumas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas ii- 
i nyko Jo užmušimui visų ligų. Bėgta 8 mėnesių išgerdavau kas savai- 
[ tė po butelĮ Snlutaraa. Biteria, Ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau 
Į tokj skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai tr 
j esu linksmas tr 1000 sykių <’*kavoju 8atataras myllstų geredėjel Ir lln- 
, klu visiems savo drnngams pakistam lems su tokiais atsitikimais pe- 
• tnrln im««šfrdžinl kreipties prie Satataras:

įSALUTARAS, CHEMICAL TNSTITUTION, J. Baltrtnas, Prof.
• 1707 8o. Halsted St, Telephone Ganai 6417, Chicago, HL
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