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NEDALEIS IKI SUSIRĖ-

Naujausios žinios iš Weima- 
ro praneša, jog ten viskas val
džios rankose.

IS SEIMAS 
SIDĖJO. . 
vas. 6 d. atsidarė

Lietuvos reikalavimai.
gali stovėti viena.”

Žinios iš Lietuvos.

Kriukai. Jon. Lapkričio 17 -------------
d. atidarė ir pašventė Varto- MOTERŲ VISUOMENINĖS 
toją dr. krautuvę ir pradėjo 
prekes pardavinėti.

AMERIKOS MAISTAS 
ČEKAMS. -

Čekijos sostinėn atgabenta 
25.000 toną maisto. Tasai mai
stas eis šelpimui čeko-slovaką.

KĄ D
Vokieti!
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Bolševikai užėmė Darbininkų judėjimas.

PAĖMĖ UKMERGĘ.
Kopenhagen, vas. 4. — Kaip 

pranešama iš Vilniaus, tai bol
ševikai, ėjusieji nuo Dvinsko, 
paėmė Ukmergę, už 45 my-’ 
lią į šiaurės-vakarus nuo ViL- 
niaus, Lietuvos sostinės.

PRAŠYS AMERIKOS 
GLOBOS.

Didieji Amerikoniški dien
raščiai indėjo Amerikos Lietu
vią Tarybos Washingtone pa
skelbimą, jog Lietuvos minis- 
ter.'u kabinetas prašys Ameri
kos globos iki Lietuvoje nusi- 
statys valdžia ir tvarka.

Paskelbime sakoma, jog Lie
ta vos valdžia “turi visišką pa
sitikėjimą, kad Tautą Lyga tin
kamai nustatys rubežius. Ji 
paves savo likimą j rankas tos 
lygos ir paprašys, kad Suvie
nytos Valstijos, kurią valdžia 
bus pavyzdžiu Lietuvai, būtą 
nuskirtos, kaipo globėja iki ji

PASKELBĖ MOBILI
ZACIJĄ.

Iš Helsingforso, Finlandijos 
sostinės pranešama, jog Mas
kvos centralis Sovietas paskel
bė mobilizaciją vyrą nuo 29 iki 
45 metą amžiaus. Toji kariuo
menė bus panaudota karei, jei 
sumanytoji konferencija ant (Lietuva) aiškiai parodys, jog 
Princcs salos nenusiseks.

STREIKAS BLOGOSE RAN
KOSE.

Lawrence’o, Mass. audėją 
streikas prasidėjęs pereitą pa- 
nedėlį, pakliuvo į aidoblistą ir 
kitokią karštagalvią rankas. 
Todėl be riaušią, be žmogiš
ką auką vargu bus apseita.

Yra sakoma, būk už strei
ką stovį tik ateiviai, svetim
taučiai. Vėl sakoma, jog len
kai, graikai ir kiti svetimtau
čiai darbininkai nei nežinoję, 
kad einama prie streiko. Gavę 
paliepimą streikuoti ir turi 
streikuoti.

Streikininką generalio komi
teto sekretorius Kaplan atsisa
kė nuo Amerikos Darbo Fede
racijos, pavadino ją skebine 
organizacija. Ir apreiškė, kad 
atvyksiąs aidoblistą organiza
torius. Tokiose aplinkybėse 
vargu koks geras išeis iš to 
streiko.

STEIG

Ketverg
Weimare 'V okietijos Steigiama
sis Seimas Provizijonalė val
džia su pr mieru Ebertu prie
šakyje Befliną apleido vas 3 
ir išvažiavj> į Weimarą priimti 
delegatus. | Premieras išva- 
ži u od amas-dėkojo kareiviams 
už taip šauną Berlino gynimą 
laike bolševiką sukilimo. Iš
reiškė vilti jog Berline tvar
ka bus užlaikyta valdininkams 
ten nesan

BOLŠEVIKAI.
bolševiką orga

nas “Die the Fahne” (Rau
donoji Vėliava) buvo uždaryta 
laike ją s 
kraštis išn

YČAS VYKSTA PARYŽIUN.
Bernas, -vas. Lietuvią 

Presos Biuras skelbia, jog vo
kiečią armijos, kurios dar te
bėra Lietuvoje ir kaimyniško
se žemėse prigelbėjo atplūstan
tiems bolševikams, suteikiant 
jiems maisto, pavedant gink
lus ir amuniciją ir atiduodant 
jiems daug mylią telegrafo ir 
telefono liniją ir taip-gi vieną 
geležinkelią liniją. Vokie
čiai teikdami bolševikams to
kią gerą pagelbą, iš antros pu
sės iš visą jėgą trukdė lietu
vius, kad jie nesusitvarkytą 
atsispirti prieš bolševikus.

Biuras taip-gi skelbią, jog 
Lietuvos finansą ministeris Y- 
čas, keliaudamas Paryžiun, su
stojo Bęrline, kad pastatyti 
Vokietijos provizijonalei val
džiai reikalavimus teritorijos 
klausime. Yčas pasakė, kad 
Lietuva reikalauja sekančią 
apskričią Rytinės Prūsijos: 
Klaipėdos, Tilžės, Šilą Karče
mos, Ragainės, Latguvos, Įs- 
ruties, Gumbinės, Stalupėną 
ir Pilkalnio. Visuose šituose 
apskričiuose gyventojai užlai
kė lietuviškas ypatybes nežiū
rint į 500 metą vokiško viešpa
tavimo.

Bernas, vas. 2. — Prof. Vol
demaras, Lietuvos užsienio 
reikalą ministeris ir Yčas, 
Lietuvos finansą ministeris, 
skelbia, jog sulyg Lietuvos 
provizijonalės valdžios įsaky
mą esą- ingalioti reikalauti 
taikos konferencijos, kad Lie
tuvon turi ineiti šios žemės: 
visa Kaimo gubernija, dalis 
Kuršo gub. su Palangos mies
teliu ir Uukštos apskričiu, visa 
Vilniaus gub., su mažu išėmi
mu rytinėje dalyje, Gardino 
gub. iki Ukrainos rubežią, Su
vaiką gub. su išėmimu Augus
tavo apskričio pietuose ir tū
los dalys Prūsijos, apie ką jau 
buvo kablegramuota.

(Abi šios kablegramos buvo 
Bostono Christian Science Mo- 
nrtor’e).

Kovo paskutinį nedėldienį 
prasidės dieninės šviesos tau
pymas, tai yra viena valanda 
reikės keiti ankščiau.

PERSERGSTĮ_NUO 
BOLŠEVIKŲ.

Rusijos šiaurinės valdžios 
prez. Čaikovski, keliaująs Pa
ryžiun, Londone išreiškė savo 
nuomonę apie bolševikus. Jis 
sako, kad kol gyvuos bolševiz
mas, tol Rusijoj nebūsią tai
kos visoj Rusijoj. Toliau, sa
kė jis, jei Rusija nebus įleis
ta taikos konferencijoj, tai jos 
nutarimai nesuriš Rusijos. Bol
ševikai, sakė jis, nėra poli
tiška partija, o vagią ir gal- 
važudžią tyronija ir todėl su 
jais negali būti jokią derybą. 
Bolševikams reikią pasakyti 
atsitraukti nuo valdžios vairo 
ir leisti Rusijai išrinkti Konsti- 
tucijinį susirinkimą, jei-gi jie 
nesitrauks, tai reikia suorga
nizuoti tarptautinę jėgą, 
nušluos terorizmą.

STREIKAI TEBEINA.
Anglijoj streikai nesimažina. 

Sustreikavusieji tebsilaiko.Tik 
geležinkelią darbininkai suti
ko nestrėikuoti. Londone ho- 
telią darbininkai sustreikavo.

Glasgoive 10.000 kareivią 
saugoja tvarką. Ant namą su
statė kulkosvaidžius. Garsieji 
“tankai,” vartoti karės lauke 
ir-gi gabenami į streiką cent
rus. Airijoj Sinn ‘Feineriai 
(kovotojai už visišką neprigul- 
mybę) susijungė su streikinin
kais. Belfast yra visiškoje 
darbininką malonėje, viskas 
kas daroma viešai, daroma tik 
su streikininką leidimu.

Ar tai tik nebus Anginoj 
pradžia tokią perversmią, ko
kios buvo Rusijoj, Vokietijoj, 
Austro-V engrijoj.

MASKVOJ BAISUS 
PADĖJIMAS.

Stockholman atvyko keletas 
francūzą pabėgėlią iš Maskvos. 
Pieno puodeliukas kainuoja 
15 rublią, duonos svaras 25 
rubliai.

Šiltinės siaučia mieste. Apie 
kapinyną vartus nuolat knibž
da žmonės, norinti palaidoti 
gimines. Numirėlius laidoja 
be grabą.

NESIKIŠ.
Anglijos ministeriai laikė po

sėdį ir svarstė apie didįjį strei
ką. Nutarta kol kas nesikiš
ti.

Londone hotelią darbininkai 
nutarė streikuoti. Sustrei
kuos apie 8.000 vyrą ir mote
rą.

..................... . ■ •

Paryžiaus taikos konferenci
jos sumanymui pavesti Vokie
tijos kolonijas ir Turkijos už
kariautas provincijas Tautą 
Lygai Amerikos tūli senatoriai 
labai priešinasi. Priešinasi 
senatorius Lodge, Knox, Lewis 
ir AValsh.

ilimo. Vas. 3 tas lai- 
jo pasirodė. Tasai 

organas krečia savo pasekėjus 

 

susilaikyti'nuo riaušią, bet at
virai grurūoja valdžiai kerštu 
ir abelnu teroru, kaip tik ją 
(bolše spėkos sutvirtė-
siančio Skelbia, jog prole- 

rivaląs paisyti, kastaria

KAIP ATSIKERŠIJO.

Prieš keeltą savaičią Wei- 
mare buvo toks nuotikis. Bu- 
vusis to miesto kunigaikštis Vi
lius vaikščiodamas apie savo 
dvarą išsitarė: “Ar-gi visuo
met tie kiaulės knaisys viešus 
parkus?” Tą nugirdo keletas 
vietos Kareivią Tarybos narią. 
Kad kiaulės, tai parodė, ką 
kiaulės gali padaryti. Nutvė
rė buvusį kunigaikštį pasiguldė 
ir bizūnais tiek davė nugaron, 
kiek tilpo.

. KIEK BUVO BAISIŲ 
MIRČIŲ.

New Yorke per pereitus 1918 
metus naminią žmogžudysčią 
buvo 273, patžudysčią buvo 
772. Tai buvo biskį mažiau 
tą baisią mirčią, negu 1917 me
tais.

SAUGOS STEIGIAMĄJĮ 
SEIMĄ.

Vokietijos provizijonalė val
džia rengiasi gerai saugoti 
Steigiamąjį Seimą, kurs bus 
Weimare. Kuomet pirmoji 
specialė kariuomenė atvyko į 
Weimarą, tai vietos Kareivią 
Taryba nuginklavo juos. Bet 
kuomet atvyko daugiau ka
riuomenės, tai vietiniai nuti
lo.

DAUGIAU SUTEIKS, NEGU 
REIKALAVO.

Francijos krasą, telegrafą ir 
telefoną darbininkai buvo pa
reikalavę pakelti algas ant 100 
nuoš. Tai valdžia prižadėjo 
pakelti ant 200 nuoš.

New Ilavene, Ct. Yale uni
versitetas uždraudė studen
tams eiti į'viešas šokią sales. 
Neklausantieji bus išmesti iš 
universiteto. Tas padaryta dėl 
to, kad kartą po vidurnakčio 
studentai vienoj šokią salėj 
buvo sukėlę riaušes.

Ant traukimą, bėgiojančią 
tarp Bostono ir New Yorko, 
prapuldavo expresinią pakietą. 
Per tai American Express kom
panija turėjo $100.000 nuosto- 
lią. Per tyrinėjimus’ susek
ta, jog vagiliais buvo 11-tos 
kompanijos darbininką.

MIMO.
Į Teschen pasiąsta kontro

lės komisija, kad nedaleisti 
susirėmimą tarp čeku ir lenką. 
Teschen yra Austrijos Silezi
joj-

PAĖMĖ KIEVĄ IR 
VINDAVĄ.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog Rusijos bolševikai Kurše 
paėmė Vindavą. Iš Varšavos 
pranešama, jog bolševikai pa
ėmė Kievą, Ukrainos sostinę.

NORI PERSISKYRIMO.^
Vokietijos laikraštis Muenich 

Zeitung rašo, jog buvusia Vo
kietijos sosto įpėdinis Frederi* 
kas Vilius užvedė bylą prieš 
savo žmoną. Reikalauja per
siskyrimo.

Anglijos ir Francijos ligoni
nėse dar yra apie 100.000 su
žeistą Amerikos kareivią.

ANTALIEPTĖS APYLIN- . 
KĖJE.

Kaip tik Lietuvos Taryba su
darė savąją Lietuvos Valdžią, 
tai mūsą žmoneliai džiaugda
miesi laukė, kad dabar rekvi
zicijoms būsiąs galas. Niekas 
taip neįvargino Lietuvos gy
ventoją, kaip rekvizicijos. Tu
rėdamas ūkininkas grūdą ar 
gyvulį, abejoja, kad tai yra 
jo.

Žiūrėk, rodos, jau ūkinin
kas atidavė, kas jam buvo liep
ta, bet štai, kurią dieną atva
žiavo žandarai, padarė kratą 
ir, kas tik jiems tinka, pasi
ėmė. Taip jie darė iki pasku- 
tinią dieną. Įvykus Vokieti
joje revoliucijai ir pradėjus 
tvarkytis Lietuvos valdžiai, 
žmonės liko kiek drąsesni. Bu
vo atsitikimą, kuomet rekvi- 
zuotojai, nieko nepešę, grįžda
vo sausomis. Nemaža žmonės 
susirūpino jau rekvizuotais 
daiktais. Pasklido gandas, 
kad vokiečiams iš Lietuvos ne
galima nieko išvežti, kiekvie
name gi valsčiuje yra tūkstan- 
tyš pūdą rekvizuotą grūdą, 
bulvią," kailią ir tt. Tuo ūki
ninkai labai susirūpino, nes jau 
buvo atsitikimą, kad vokie
čiai rekvizuotus grūdus par
duodavo žydams. Parapiji
niams komitetams dar nesusi
tvarkius ir neturint savo mili
cijos, kai kurią kaimą ūkinin
kai, tarp savęs susitarę, ėmėsi 
patys saugoti grūdus, kad vo
kiečiai neišparduotą. Vienok 
girdėti, kad Antalieptėje gera 
dalis’ jau esanti parduota. 
Kad tas turtas tarp žmonią pa- 
sklįstą, tai ūkininkai nebijo, 
bet jie nenori, kad juos paimtą 
į savo rankas žydai, nes jie 
moka nugabenti net Dinabur- 
kan. Maisto gi ūkininkai ne- 
perdaug turi, yra tokiu, ku
riems savos duonos neužteks. 
Centneriui rugią mokėjo iki 
100 rub., o Zarasuose net 130 
rub.; dabar truputį atpigo, nes 
daugelyje vietą vokiečiai par
davė nemaža grūdą. Apskri
tai, vokiečiai stengiasi viską 
išparduoti. Parduoda arklius, 
ūkio mašinas, kartais net savo 
drabužią dalį. “Lengviau bū
sią tėvyškėn keliauti,” sako 
jie patys. Parduoda pigiai, 
tik patys žmonės dažnai įkelia 
kainas. Pavyzdžiui, parduo
da arklį už 300 markią bet 
žmonės įvaro iki 1000, ko jis 
nė nevertas; nusipirkęs griau- 
dena, kad brangiai užmokė
jęs-

Nuo senovės Lietuvoje labai 
išsiplatinę naminės girnos, vo
kiečiai gi užėję griežtai užgynė 
namie malti. Mūsą apylin
kės girnos atsidūrė Balčią dva
re, kruiomis vokiečiai takus 
sau pasidarė. Dabar, rodos, 
nė vienos girnapusės nebeliko 
ir kaimą kamarose vėl girdėti 
girną ūžimas. Malūnuose jau 
mala be jokią kortelią. Pik- 
liuoja kviečius, rugius, žirnius 
visai taip, kaip prieš karą. 
Žmonės juokiasi vokiečiams: 
ką, vyručiai, per trejus su vir
šum metus plėšėt mus nesigai
lėdami ir vis dėlto jūs ubagai, 
o pas mus kaip buvo taip ir y- 
ra;_ matot, kaip mes pikliuo- 
jam!

Kad kiek švelniau apsieitą,

žmonės vokiečius pavaišina ir 
čia vokiečiai stebisi. Prikre
čia torielią sviesto, sūrio, deš
rą, kiaušinią. Jie stačiai ne
suprantą, iš kur tai visa esą. 
Viena karvė, jie ima pieną, šei
myna ir dar sviestas, sūris. 
Stebuklinga esanti šalis Lietu
va. Kai kurie pramokę lietu
viškai turi apsirinkę sau mer
geles ir mano čia pasilikti.

Labai blogą įspūdį daro vo
kiečią gaudymas jauną vyrą į 
darbininką batalionus. Dar 
šio mėnesio 10 dieną iš Anta
lieptės išvarė kelioliką jauną 
vyruką, kurią lig šiol nepalei
do. Pirma jie reikalavo, kad 
jiems .seniūnai duotą tokią vy
rą, bet kuomet šie atsisakė, 
tai jie patys prisigaudę, kur 
sutiko: kelyje, bažnytkiemyje. 
Prie bažnyčią mylimoji gaudy
mo vieta buvo. Nusižengimą 
ir čia netrūkdavo. Dabar gi 
pradėjus važiuoti tėviškėn, ima 
tik pinigus, taip-pat ir par
duoda tik už pinigus. Vienoje 
vietoje buvo daug žibalo ir ben
zino. Vokietys, jeigu pini
gais, ima nuo 3—5 rub. už 
svarą, o jeigu duosi sviesto sva
rą, jis pripils ir trejetą litrą 
(apie 7 svarus). Išvažiuoda
mas pardavė viską už pinigus, 
benziną po 2 rubliu už litrą. 
Bet kuomet paskui jis pradė
jo pardavinėti žibalą po 5 rub. 
litrą, tai du gudresniu ūkinin
ku paklausė, kam šie pinigai, 
tau ar valdžiai. Na jeigu tau, 
tai sveikas pardavinėk po 1 
rublį litrą. Nė trupučio nesi
priešindamas pardavė po rublį 
litrą.

činskas. K. Sruoga, S. Aukš
tikalnis ir moksleivis A. Puo
džius. Balsavo ir kandidates 
statė ir moterys. Ją kandi
datė Emilė Jonauskaitė vienu 
balsu teneatsvėrė A. Puo- - 
džiaus. Moterims protestuo
jant, 28-XI manoma būtinai 
pririnku nors vieną žinomąją 
moterą veikėją. Komitetas 
pasivadino: “Valstiečią ir dar
bininką vykdomasis komite
tas.” Per tris susirinkimus jis 
jau susidarė programą, kuria 
svarstys vykintinuosius daly
kus, būtent: milicijos sudary
mą, krašto apsaugos, mokes- 
čią, maisto ir labdarybės, su
sisiekimo ir k. Žydą rolė vo
kiečią okupacijos laiku balsuo
tojus sulaikė nuo ją rinkimo; 
žydui ir nepavyko. Bežemiai 
reikalauja dar du pririnkti prie 
Vilčinsko. Sutinkama.

VILNIUJE.

Vilniaus darbininką domei!
1. Lietuvią Krikščionią Dar

bininką Sąjungos Valdyba pra
neša visiems buvusios šv. Mi
kalojaus vyrą Draugijos na
riams, kad toji draugija dir
ba ir toliau, tik nesivadina 
senuoju vardu, o Lietuvią Kri
kščionią Darbininką Draugija. 
Visi nariai, kurie nori būti 
naujosios draugijos nariai, pri
valo per du artimiausiu susi
rinkimu inešti nario mokestį.

2. Visuotinas Liet. Krikšč. 
Darbininką Sąjungos susirinki
mas bus lapkričio 24 d., Šv. 
Mikalojaus salėje. Bus skai
toma: “Profesijonalės Sąjun
gos ir ką jos duoda darbinin
kams.” Nariams įėjimas veL-7 
tui. Svečiams lU'kap. Po pa
skaitos liuosoji tribūna, žaidi-

Vilkaviškio apskrities (Suv. 
g.) mokytoji) suvažiavimo 1-sis 
posėdis buvo 1918 m. XI-24 d. 
Buvo pasikalbėta apie praei
tąjį, dabartinį ir ateinantį 
padėjimą mokyklą ir mokyto
ją. — Įgaliota Vilkaviškio mo
kytojai — Vitkauskas iš Alks- 
nėną, m. Vosylius su Inspek
torium Jakučioniu kreiptis į 
Vilkaviškio apskrities Tarybą, 
kad toji lieptą savo apskrities 
visoms valsčią ir miesto tary
boms rūpintis prideramu išlai
kymu mokyklą ir mokytoją. — 
Antras mokytoją posėdis žadė
jo būti gruodėio 6, o visuoti
nis apskrities mokytoją posė
dis būsiąs prieš Kalėdas 1918 
m. gruodžio 22 d.

Joniškis. Lapkr. 17 d. vai
dino “Paslidžiais takais.” Jei
gu kas tą vakarą peiks, tai jis 
bus peiktinas, jeigu girs, tai 
bus girtinas. Tai jau geriau 
pagirkime: mėgėjai pirmą kar
tą vaidina.

AKCIJOS BIURAS.
Vilniaus Lietuvią Katali- 

kią Moterį) D-jos Valdyba pra
neša Lietuvos visuomenei, ku
riantį Vilniuje Moterį) Visuo
meninės Akcijos Biuras. Biu
ras rinks žinias apie tas mote
ris lietuves, kurios gali ir no- 
ri dalyvauti visuomeniai vals
tybiniame Lietuvos gyvenime 
ir stengsis sutelkti vienon krū
von visas ligšiol iškrikusias 
moterą pajėgas. Tuo tikslu 
prašome visas mūsą drauges 
pilietes, kuros turi noro vie
šai pasidarbuoti moterą ir vi
sos tautos naudai ir norėrų 
darbuotis kontakte su mumis, 
toujau pranešti:

1. Vardą, pavardę, 2. kur 
gyvena (tikslus adresas), 3.,' 
užsiėmimą, 4. moksl. cenzą, 5. 
ar gal darbuotis tik vietoje, ar 
kur tik reikės. y

Nurodytąsias žinias prašome' 
laiškais siąsti Liet. K. M. D-jos 
Valdybai šiuo adresu: Vilnius, 
Bonifratą gatvė Nr. 2—2. B. 
Girienei.

PIENO MOKYKLA.
Į atstatomojo Lietuvos ūkio 

pamatus labai tinka pieno ūkis 
ir gyvulią auginimas. Ją tam 
tikra mokykla buvo Baubliuo
se ties Šiauliais, vienintelė

Vabalninkas. Lapkr. 17 d. 
parapija tarėsi, kaip čia susi
daryti komitetas, kaip rinkti ,1
kaimą įgaliotiniai. 21 d. įvyko rūšies mokykla Lietuvoje. Da- 
kaimą įgaliotinią susirinkimas;bar jos nebėra, bet atgaivinti 
jo vestą pakviesta piliečiai:jį reikia. Tepagalvoja mūsą 
K. Sruoga, J: Sruoga, D. agronomai, kaip ir kur tai’ 
Gecevičius ir A. Vaižmužys. daryti. Yra daug jaunuome- 
Kortelėmis išrinkta į komitetą:neš, nebaigusios kitą moks 
St Latvėnas, kun. St. Ignotavi-Jie atsilieps, pašaukus, 
čius, ofic. Kaziiiūnas, J. VH- (“Lietuvos Aidas”)



I Lietuvos pulkus*

S% kp.

y

4 I7 ■

so
R&str. A. B—te.

po

v •

S. D.

M. Kazys.

Bus gana kitiems tarnauti, 
Svetimtaučių jungą traukti, 
Galim patys viešpatauti, 
Svetimi gal pasitraukti.

Vyrai, reik apsižiūrėti,
Laikas mums labai brangus, 
Kas tėvynei nor padėti, 
Eiikt į naujus pulkus!

Darbo mes nesigailėjom 
Atgimimui Lietuvos, »
Daug už ją mes nukentėjom... 
Neužleisim niekam jos!

asaplio “Dar- 
šis atsakymas

Lietuvoj nuo laiko šito 
Lietuviai šeimininkaus,
Jau ir mums aušra prašvito — 
Nieks daugiau mus neprigaus.

MOKYTOJŲ KONFE
RENCIJA.

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
Lei-

Ne todėl spėkas aikvojom, 
Pančius stengėmės numest 
Ir už laisvę jos kovojom, 
Kad kitiems dabar pavest!..

s-

VASARIO 9-tą dieną BAŽNYTINĖJE LIETUVIŲ SALĖJE bus sulošta puikiausias vei
kalas “PALOCIUS EŽERO DUGNUOSE ” ~ ,

, K

Tai yra trijų veiksmų drama A. Fromo (Gužučio) parašyta. Tai vaizdelis iš lietuvių gy- 
venirtio, kuris vienas iš gražiausių ir indomiausių lietuvių literatūroje nusisekęs parašyti.

< \ •

Visus kviečiame be skirtumo pažiūrų ir įsitikinimų į tą teatrą: jaunimą—vaikinus mer
ginas; ženotus, paaugusius ir žilagalvius, nes tas teatras turi visus užganėdinti gabių artis
tų lošimu ir begaliniu turiningumu veikalo; jeigu tik klausytojai atidžiai temis visą lošimą 

O prie tam bus labai puiki orchestra, saldžių gėrimų ir šaltakošės.

Kviečiame koskaitlingiausia atsilankyti.

MILŽINIŠKAS

P. S. Vaikai nebus įleidžiami, negu tik su tėvąis, užmokant lygią kainą už sėdynes su eu- 
augusiai^^^jjjjj|r y ' a*.*.-*' •*

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa-

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

SUBSCRIPTION KATES:
Yearly............................................... $3.00
Boston and suburbs .................. 4.00

4> months.......................................... .T..50
* Foreign countries yearly ... .4.25

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

Vyrai, kas tik gal, skubėkit •
Į lietuviškus pulkus, 
Valdžiai mūs jaunai padėkit, 
Nuvalykit jai takus!

Šiandien Lietuvai pavojus 
Gręsia iš visų šalių;
Reik ji gint, visiems sustojus, 
Nuo plėšikų įvairių.

BALTIMORE, MD.

LDS. 30 kp. laikys savo mė
nesinį susirinkimą vas. 9 Š. m. 
Tad visiems nariams pranešu, 
kad kuris tik yra pilnai užsi
mokėjęs už 1918 metus ir dar 
kuris užsimokės per šį susirin
kimą, gaus veltui Darbininkų 
Kalendorių 1919 metams. Ka
lendorius vertės neapkainuoja- 
mos, jame kiekvienas ras sau 
naudingų pasiskaitymų. Šių 
metų Darb. Kalendorius savo 

Administra- skaitytojus daro didesniais 
žmonėmis ne tik protu ir dva
sia, bet ir ekonomišku žvilgs
niu.
į’aip-gi kurie atsives naują 

narį prirašyt prie LDS., tai 
gaus dovanas puikią knygą. 
Nepamirškite, susirinkimas, at
sibus 5 vai. po pietų šv. Alfon- 

salėj.

L. D. S. CONN. APSKRITIS.
Broliai, nepamirškime, kad 

mes esame darbįninkai, papras
ti darbininkai. Na ar-gi jau 
mums nėra progos ateityje pa
kilti? Pagalvokim. Tuojaus 
gal pamatysime vieną kitą pro
gą, kur laipsniškai galėsime pa
kilti. Na ar mums jau vis tik 
vargai ir nelaimės, o jau švie
sesnių dienų mūsų gyvenime 
jau mums nėra paskirta. Ne
tiesa, yra daug ir labai daug, 
tik mes mokėkime surasti. 
Čionai mėgysiu privesti keletą 
pavyzdžių, su kuriais mes ga
lėtume suprasti savo gyveni- 

jmą. Šioj šalyj nesi skirtingas 
Į nei truputį nuo žydų. Bet žy
dai atvažiavę į šią šalį pasiel
gia labai skirtingai, negu lie
tuviai. Žydas pradeda savo gy
venimą sekančiai. Po sunkios 
kelionės atsilsi saldžiai. To
liau suranda sau tinkamą dar
belį. Lietuviai visiškai skirtin
gai elgiasi. Mes atvažiavę vi
sai kitaip pasielgiame. Mūši) 
pirmas daiktas yra tai susvai- 
ginti savo protą. Dabar suly
ginus vien tik pirmą žingsnį 
mūsų gyvenimo su kitos kul
tūrinės tautos, tuojaus pama
tome labai skirtingą apsireiš
kimą.

Mes pragyvenę vieną ar ki
tą metą, mes nieko viršaus ne
pamatom ant savęs. O pa- 
žvelgkime į žydą, apie, kurį 
kalbėjau. Tuojaus pamatysi
me didį skirtumą. Jis nuo pir
mų metų gyvenimo kitaip pa
matysime. Jis ką nors naujo 
patyręs ir savo gyvenimą pats 
patobulinęs. O mūsų lietuviai 
ar pakelia nors' truputį savo 
gyvenimą. Anaiptol, žinoma 
yra, bet mažas skaičius, tik 

j išėmimas. Gal nebus svarbu 
, kad aš čia 

kalbėjau apie žydą. Tai tik 
pavyzdis. Na, broliai ir se
sutės ar ne laikas mums jžtu 
būtų susiprasti ir savo klaidas 
pamesti’. Ar nebūtų kas-žin 
gerinus, jeigu mes savo dūsa
vimus padėtume į šalį, o imtu
mėmės už darbo ir pradėtume 
v" ti gyvenimą žydišką. Steng- 
kimės ką nors suprasti’. Yra la
bai daug išėjimų į geresnę a- 
teitį. Jei mes patys neieškosi
me, kitas mums niekas nesu- 
ipvkos. Ne vienas iš mūsų 
brolių darbininkų ir sesučių 
daibininkių tiki ir laukia, kad 
bolševikizmas pagerintų būvį. 
Bet jei jie to ir dastotų, tai 
tas viskas jiems veltui nueitų, 
bet jie deda savo galvas norė
dami savo dasiekti. Tai tas 
mums aiškiai parodo, kad jei 
stengsies surasti dėl savęs ko, 
tai gal ir surasi, bet vis tik 
per didelį darbą. Daug ra
sis tokių, kurie sakys: “Tai 
kr 'p čia dabar pradėti. Aš nie
ko nežinau.” Tuomi nenusi
teisinsi, yra daug kur žino, tau 
patars, parodys kelią. Tinka
miausias kelias yra, prigulėti 
prie LDS.

L. D. S. Reikalai
! ____ - X

HARTFORD, CONN.

LDS. kp. veikimas.

Darbininkų Sąjungos 6 
šiemet žada sparčiams veikti. 
Sausio mėn. laikytame susirin
kime prisirašė 2 nauji nariai.

Po tam 14 d. sausio buvo su
rengtos prakalbos, kur kalbė
jo “Darbininko” . ' 
torius p. A. F. Kneižis; prisi
rašė 7 nariai.

Gerb. kalbėtojas gerai pažin
damas darbininkų padėjimą, 
daug nuotikių perstatė ir nuro
dinėjo ketius vedančius prie 
geresnės ateities darbininkams.

Antras vakaras.
15 sausio tas pats kalbėtojas 

kalbėjo. Bet vakaras buvo ren
gtas L. Vyčių. Buvo rodomi 
krutami paveikslai, po tam kal
bėjo p. A. F. Kneižis.

A. J. P.

LAIŠKAS Į “DARBININKO 
REDAKCIJĄ.

Rochester, N. Y. Padėkavo- 
nė UŽ laikraštį “Darbininką” 
Juozapui Saunoriui, kuris 19 
sausio per šv. Jurgio dp-jos de-
šimtmetines sukaktuves davė 
publikai sekantį klausimą: 
“Kas yra pasaulyje stipriau- 
sis? Kas tą klausimą geriau- 
įai atsakys, tas gaus $3 vertės 

binįnką’ laikraštį ant čie- 
lų me’Hį” Tad iš publikos daug 

pasipylė, bet nęi

LIETUVA NEPRAŽUS.
Nors dabar Lietuvoje užvieš

patavo didesnis engėjas, žiau
resnis despotizmas, negu vo- 
kietys, bet neprivalome nusi
minti. Bolševikų “valdymas” 

/ daugiausia apsireiškia mies
tuose. O Lietuvoj vos kele- 

■“tas miestų tėra. Lietuviai pe
rėję vokišką “mokyklą” bus 
šiek tiek prisirengę sutikti 
naujus engėjus.

Bet r
A gdy žmudzki niedwiedz 

ryknie,
Sgasni slonce i swiat zniknie.
(Kuomet žemaičių meška 

suriks, tai tuomet saulė už
ges ir svietas žus).

Taip buvo pasakyta apie že
maičius vieno lenkų rašytojo. 
Tas buvo parašyta apie laiką 
po pirmo Lenkijos padalinimo. 
Dabar lenkai privalo tuos žo-j 
džius atsiminti ir žinoti apie _ ,. , .„„i v v .w. v, musų lietuviams,galybę žemaičių meškos, nepri
valo nei jie jos erzinti. Že
maičių meška nepasiduos nei

Šios savaitės pradžioj buvo 
iš Paryžiaus pranešta apie tau
tų reikalavimus. Pasirodė, jog 
lenkai turi pretenzijas prie 
Vilniaus; bet Lietuvos nesisa- 
vina. Negaus jie nei Vil
niaus. J *

Lietuvos atstovybė Paryžiu
je susidarė tvirta ir rimta. Lie
tuvos reikalus iškels pridera
mai ir gerai atstovaus. Nors 
Lietuva užplūsta didžių ne
prietelių, bet jos valdžia buvo 
susiorganizavus ir ji veikia, 
kadir svetimoj žemėj, bet kai
po provizijonalė valdžia.

Bet kadangi Lietuva tapo 
neprietelių užplūsta, tai ir ten 
nebus paramos provizijonalei 
valdžiai ir jos atstovams Pary
žiuje. Visa išlaidų našta gu
la ant Amerikos lietuvių.

Sukeikime savyje dvasią, 
pasiaukojimą tėvynei ir pa

ritinkime ją baisiausiame jos 
istorijos laikotarpyje.

DĖL LIŪDNO ATSITIKIMO 

CLEVELAND, O.

> Viena iš šauniausių Ameri
kos lietuvių kolonijų be abejo
nės yra Cleveland, O. Lie
tuviai ten veiklūs, duosnūs, at
sidavę Lietuvos reikalams ir 
abelnai visuomeniniame veiki
me clevelandiečiai yra pirmose 
eilėse.

Per ilgą laiką Clevelando 
lietuvių katalikų šv. Jurgio pa
rapija gražiai gyvavo, gabaus 
šeimininko klebono kun. Hala- 
burdoš vedama. Turi ir para
pijinę mokyklą. Parapija taip 
gerai buvo pastatyta, kad re
tai kuri Amerikos lietuvių pa- 

| rupija gali su Clevelando susi
lyginti. . Naujai bažnyčiai že
mė nupirkta labai gražioje vie- 

* toje. Ir Clevelando lietuviai 
pripažįsta, kad jų dvasios va
dovas klebonas kun. Halabur- 

parapijos rei-

■------------------- ---------------------- -----------------

priežastis gal būt buvo ta, kad 
klebonas neturėjo jauno kuni
go vikaro. Metų ir darbui 
našta gal būt klebonui buvo 
persunki, kad daugeriopuose 
darbuose veikti su žmonėmis. 
Kaip ten nebuvo tarp parapi
jom) ir klebono pasidarė spra
ga, kuri vis didėjo iki nedaėjo 
iki labai liūdnų, apverktinų 
pasekmių. Pereitame “Darb.” 
numeryje buvo pranešta apie 
tą atsitikimą Clevelando lietu
vių bažnyčioje. Mes nežinome 
ar ten taip buvo, kaip kores
pondentas pranešė. Lai skai
tytojai aną korespondenciją 
nelaiko už redakcijos nuomo
nę.

Bet ar visiškai ten taip bu
vo ar ne, visgi iš jų sužinome, 
jog ten buvo toks nuotikis, ko
kio neduok, Dieve, niekur.

Clevelando lietuvius kvie
čiame prie susivaldymo, būti 
kantriais ir nepasiduoti suve-

Ant nelaimės nuo tūlo laiko 
asidėjo atsirasti nesusiprati- 

.esntikimų tarp dvasios 
it parapijom}. Laikui 
tie dalykai negerėjo, 
nelaimės aršėjo. To*' 

apsireiškimo pamatinė

HOMESTEAD, PA.

LDS. kp. susirinkimas.

LDS. 53 kuopos susirinkimas 
Įvyks vasario 16 d. tuojaus po 
pamaldi^ mokykloje. Visi na
riai teiksitės pribūt, nes neku
rie užvilkę mokestis.

Užsimokėjusieji pilnai mo
kestis, gausit po labai puikų 
kalendorių 1919 metams. Taip- 
pat nepamirškit naujų narių at
sivesti. Nauji nariai ir-gi gaus 

kalendorių.
Jonas J. Grėbliunas,

LDS. 53 kp. Rašt.

CICERO, ILL.
Darbininkų užeiga.

Viena iš gražiausių ir nau
dingiausių įstaigų tarnaujan
čių visuomenei yra tai “Dar
bininkų Užeiga,” kuri randasi 
po num. 1447 So. 50-th Avė. Ji 
yra tai nuosavybė Liet. Darbi- 
ninkų Są-gos 49-tos kuopos. 
Toje užeigoje gaunama šalta- 
košės, saldainių, minkšti) gėri
mų, mokyklos vaikams reikme
nų, randasi kat. laikraščių ir 
knygų agentūra, šv. Kazimie
ro knygynas laiko savo knygy
ną čionais. Bet labiausiai tai 
žmonės^ ypatingai jaunimas, 
randa čionais vietą sau tinka
mą užėjimui, kur tikrai jaučia
si lyg esąs savoje šiltoje gūšte- 
lėje.

J. Turčiniškis.
(“Lietuvos Aidas”) 
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Aukokite i Tautos Fondą

atsaku
vienas neį ėjo. Tad pamsiti- 
nęs atsakiau^ jog tai turi būti 
drūčiausis an 
bininkas.” Ta
tapo priimtas, x paaiškinant, 
lyid tai “Darbininkas’' laikraš
tis begaliniai drųtas. J. Sau
noriui bevaikščiojant po stu- 
bas pasitaikė, kur per ilgus lai- - 
kus gyvavo kruvina “Kova,” 
“Keleivis” ir “Kardas” vieš
patavo, o dabar jų vieton ta
po įvykdytas “Darbininkas,” 
kuris pergalėjo tokius užsise- 
nėjusius šlamštus.. Tad gali
ma suprasti, kad tai “Darbi
ninkas” drūčiausis ant pasau
lio. -Tai-gi p. J. Saunoriui ta
riu labai nuoširdi) ačiū už to
kią puikią dovaną, kurią jau 
aplaikiau. Man labai patinka 
“Darbininką” skaityt, vėlinu 
visiems “Darbininką” skaity
ti ir platinti, nes tai vienas iš 
drūčiausių darbininki) laikraš
čių. Taip-pat nuoširdžiai ačiū 
“Darbininko” Redakcijai už 
metraštį, kuri aplaikiau sykiu 
su laikraščiu.

Juozas Bartusevičius.

CHICAGO, ILL.
Pildo prižadą.

Malonu yra, kad gauni pri- 
sižadėjimą, bet dar maloniau 
susilaukti išpildymo. Tas pats 
tikos ir su LDS. 20 kuopa. Bu
vo linksma girdėti įnešimą į- 
kurti LDS. Namo Fondą iš 20 
kp. ir pridėta, kad visos kuo
pos įmokėtų po šimtą dolerių. 
Prie to pridėjo prisižadėjimą į- 
mokėti tą šimtinę, kaipo atida
rymą fondo. Be to dar tos pa
čios kuopos ienas narys pave
dė $25 paskolą duotą “Darbi
ninkui” duodamas inešimą į- 
stėtgti fondą. Tai ne tas vie
nas narys trokšta darbinin
kams pagerinti būvį. Šis ant
rasis yra Karolis Aleksiūnas. 
Jis dovanojo kuopai kišeninį 
loikrodėlį LDS: namo reikalui.

Tai-gi jau šiandie yra gata
vos sesijos, paimta daržas pik
nikui Bergman Grove ant 25 d. 
gegužio, 1919. Tai jau matosi, 
kad šimtinė pareis į namų Fon
dą. Tai-gi prašome kitų kuo
pų nerengt toje dienoje pikni
ko ar išvažiavimo, nes du vie
noje dienoje nepavyks. Da ne
viskas yra, bus ir daugiau. Pe
reitą susirinkimą kalbėtasi a- 
pie surėdymą daržo dėl pikni
ko ir kaip kuopos iždą padidin
ti. Jonas šušis, pasiprašo bal
so ir sako: “Surengti kokią 
pramogą su visokiais įvairu
mais ir bus ižde pinigų.” Dar 
pi i dūrė: “Aš paaukuoju kuo
dai vargonus.” Visi karštai dė
kojo plodami delnais.

šeimyniškas vakarėlis.

Mūsų kuopa susitarus su Mo
terų Sąjungos 4 kuopa rengia 
vakarėlį 23 d. vasario parapi
jos svetainėj.

Pr.

_________ z X 
HUDSON, MASS.

LDS. 56 kp. metinis susirin
kimas buvo 12 sausio' 1919 m. 
Nariai veik visi atsilankė ant 
vietos gyvenantieji. Nutarta 
surengti balių pirmą nedėlią 
po Velykų, surengti teatrą pa
togiu laiku , įsteigti pavasarį 
lietuvišką užeigą su lengvais 
gėrimais ir knygynu. Tą dar
bą pradėti išrinkta komisija AL 
Pauplis ir Andr. Šaslavičius, 
kurie pradės iškalno veikti, kad 
gerai viskas būtų lig pavasario 
sutvarkyta. Paskui prasidėjo 
svarstymas apie vieną negeisti
ną narį. Pasirodė, kaa M. 
Peritnis negali būti LDS. nariu 
ir likosi nutarta jį išbraukti iš 
kuopos. Besvarstant įvairius 
kuopos reikalus prasidėjo ir 
naujos valdybos rinkimai ant 
šių metų. Pirm, liko J. Palai
ma, fin. rašt. Ona Kazokiutė. 
Šiaip visa valdyba pasiliko se
noji; prot. rašt. Mot Pauplis, 
kasierius Petr. Stonis, kas. glo
bėju Kaz. Staniunas. Šie visi 
nariai jau ant trečių metų pa
silieka valdyboj savo vietose.

* i CtUCL**a«UB 
Matas Pauplis,
Kp. Sekretorius.

KĄ SAKO APIE LAIKRAŠ
TĮ “DARBININKĄ.”

Aš Juozas Palikevičius skai
tytojas “Darbininko” ant ne- 
kurio laiko buvau persiskyręs 
su viršminėtų laikraščiu ir bu
vau užsirašęs kitą laikraštį. 
Bet man nepatinka, tai siunčiu 
vėl $3.00 atnaujindamas laik
raštį “Darbininką,” kurį ma
lonėkite siuntinėti man po 3 sy
kius į savaitę per visus metus.

/ Su pagarba
Juozas Palikevičius.BROOKLYN, N. Y.

Gera proga!

LDS. 12 kuopos šaukiamas 
susirinkimas vasario 10 d. 7:30 
vai. vakare Kar. Aniolų salė
je. Sykiu atsišaukia į visuo
menę, kuri prijaučia katalikiš
kam judėjimui atsilankyti ant 
šio susirinkimo, nes tik dabar 
proga užsirašyti “Darbininką’ 
arba įstoti į Sąjungą tik už $3, 
o gausite “Darbininką” ant vi
sų metų tris kart savaitėj. Be 
to gausite kalendorių ir gražų 
Sąjungos ženklelį vertės $lrdy- 
kai.

Taip-gi visi nariai ir kurie 
džioti tiems, kūne šitą ateiti- neturite kalendoriaus pasiimsi- 
kiiną bando sunaudoti skaldy-J te. ........

Nyack, N. Y. — Aniline Dye 
Products kompanijos dirbtuvėj 
buvo keletas ekspliozijų. Vie
nas žmogus užmušta, o apie 30 
sužeista. Dirbtuvė labai nu
kentėjo.

SUVAŽIAVO SOCIJALISTŲ 
DELEGATAI.

Šveicarijos sostinėn suvažia
vo 120 socijalistų delegatų. Su
važiavo atstovų nuo 12 tautų. 
Iš Amerikos delegatų nėra.

UŽDARĖ DU LAIKRAŠČIU.
Kofeine Anglijos kariuome

nė uždarė du vokišku laikraš
čiu. Koelnas yra Vokietijos 
miestas, anghj užimtas sulyg 
karės pertraukimo sutarties.

PERSTATYMAS!!
K •

Kauniškė Lietuvių Katalikų 
Mokytojų Sąjunga aptarti la
bai svarbiems visos Lietuvos 
mokyklų ir mokytojų reika
lams pirmoji imasi inięjatyvos 
ir šaukia š. m. gruodžio 14 ir 
15 d. mokytojų konferenciją 
Kaune. Konferencijon kviečia 
mi kaip gimnazijų ir kitų vidu
rinių bei specialinių, taip ir 
liaudies mokyklų mokytojau 
Konferencijos programa, tvar
ka ir kitos teknikinės smulkme
nos bus paskelbtos kuogrei- 
čiausiai."(‘‘LietamValdyba,mui katalikų.

SOUTH BOSTON, MASS
rengia Pilnųjų Blaivininkų 49 kp

(

į
JL

ĮŽANGA PRIEINAMA PRASIDĖS 7 VAL. VAKARE.

Kviečia RENGĖJAI



DARBININKAS
■

Konst. K. žvinklis.

ĮMMMMMOMMMMMMMMMMMMMemMMMMM

Kas girdėti lietuvių kolonijose-1
.......

CLEVELAND, OHIO.
Seimas nereikalingas.

Sausio 29 d 1919 metą Cle- 
velando lietuvią tautiškai-ka- 
talikiškų dr-ją ir kuopą Sąry
šis turėjo susirinkimą, kur da
lyvavo atstovai nuo L. S. K. Šv. 
Kazimiero, Šv. Jurgio, Šv. Juo
zapo, Lietuvos Vyčią 25 kp., 
jSLRKA. 8 kp., SLRKA. 50 kp., 

1. 142 kp., r-ies Svė. 
Vartą moterų, Cl.-L. Te-

Darbai sumažėjo.
•

Darbai čia labai sumažėjo. 
Tūkstančiai onią be darbo. 
Lietuvių čyr'pusėtinas būrelis. 
Abelnai i

choras, kuriam vadovauja di
džiai gerb. p. Čižauskas. Bus 
įvairią lietuvišką žaislą. Vie
nu žodžiu bus gražiausias pasi
linksminimas, kokio mes Bal- 
timorė L. Vyčiai dar nesame 
turėję.

t gyvena sutiki
me. keletas išgamą atsi
rado, kurie gadina mūsą var
dą šmeiždami gerus žmones.

!LRKA. 142’kp., P-lės zŠyč’ 
Lušros 
trališko choro, LDS./51 kp., 
k L. Parapijos Šv. Jurgio gie
drią, SLA. 136 kp.

Meko beno, A. L. 
Sąjungos 26 kp., 
nų beno, TMD. 
tos Fondo 22 sk. ____ ____
rinkime pakėlė Klausimą ar rei
kalingas dabartiniu laiku šauk
ti Amerikos lietuvių visuoti
nas seimas,/kurį neva iškėlė 
abi tarybos; WasLingtone.

Sąryšio J susirinkime buvo 
nlačiai apkalbėta ir pasirodė, 

dabartiniu laiku seimas 
■fcįYingas. Kadangi tie da- 
Prad kuriu manoma šauk- 

R^seim:), jau yra vykdomi a- 
bieją tarybą ir lietuvią po ko
lonijas, kaip tai: Išnešami pro
testai prieš lenkus ir bolševikus 
ir rezoliucijos reikalaujančios 
Lietuvai neprigulmybės ir ki
ti reikalai. Taipo-gi Sąryšis 
nutarė, kad A. L. T. ir Pildo
masis Komitetas, paantrintų 
reikalavimą Lietuvai neprigul
mybės ir lietuvią atstovą įlei
dimą į taikos kongresą, pasi
darbuotų lietuvią kareivią rei
kale, išreikalautu kad būt ga
lima susinešti su Lietuva ir tt. 
Pilnai pritardami autoritetui 
veikime A. L. Tarybos ir Pildo
mojo Komiteto.

Nutarta, kad jeigu abi tary
bos matydamos reikalą, nutar
imą šaukti seimą, tai Cl. Lietu- 
Ivią Sąryšis išnešė pageidavi
mą, kad seimas būt šaukiamas 
viduryje, kad visiems Ameri
kos lietuviams būt parankiau 
suvažiuoti.

Ant galo nutarta vienbalsiai, 
kad apie fondą vienijimą nebūt 
visai kalbos, nes suvienyti 
fondai nustotą kataliką visuo
menės (kurie dabar šimtinėmis 
aukauja į Tautos Fondą) užsi- 
iikėjimo ir auką. Tuomet iš
eitą ant blėdies Lietuvai, o ant 
gero Lietuvos laisvės priešams.

Cl.'LTŠąryšio Komisija:

A. žaliaduonis,
M. J. Šimonis, 
Adolf. J. Konoverskis.

DAYTON, OHIO.

“Lietuvpje,” laisvamanių 
■dienraštyje No’. 11 yra šmei
žianti korespondencija kleboną 
kun. M. Cibulskį, būk jis nie
kinęs SLA. 105 kuopą Dayton, 
Ohio. O to niekad kunigas ne
daro. A. a. F. Lekavičįa nebu
vo atmestas kunigo palaidoti, 
bet patys tautiečiai nuėjo pas 
vokietį kunigą. Lekavičia per 
1918 metus parapijoje užsimo
kėjo ne $56, o tik $3. Tą pa- 
liūdija knygos. Jo sesuo ne
prašė kunigo, nes kunigas pats 
buvo nuėjęs į namus ir apsiėmė 
palaidot).

Bet tautiečiai cicilikai nega-

. L. Tau- 
K. Moterų 

ietuvos Sū- 
kp. ir Tau- 
Tame susi-

Lenką pasielgimas.

Netoli nuo Davtono Spring- 
fielde, O. kas ten išplėšė preki
nį karą. Jame buvo degtinė. 
Pavogta net už $10.000. Į ant
rą dieną detektyvai atsivijo į 
Daytoną ir pas vieną lenką sa- 
liūnininką rado 3 statines, o 
pas antrą 2.

Korespondentas.

CHICAGO, ILL.
Kat. Vienybės susirinkimas,
Liet. Rymo Kataliką Vieny

bės Centro mėnesinis susirin
kimas bus utarninke, vasario 
14 d. lygiai 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos parap. svetai
nėje (18-ta ir Union gatvės) 
Chicago, III. Laukiama skait
lingo atsilankymo delegatą iš 
skyrią ir draugiją ir kataliką 
veikėją.

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
P. BĮ. Savaitės Rengimo Ko

misija laikė susirinkimą sausio 
30 d. galutinai sutvarkyta Sa
vaitės veikimas. Per visus va
karus bus pardavinėta įvai
rios knygelės ir “Tautos Ry
tas” ir užrašinėjami laikraš
čiai. Geriausia pasidarbavę 
gaus dovaną $5. Paskyrė Svirs
kis.

Gėrimų paroda bus paskuti
nį vakarą 13 vasario. Todėl, 
malonėkit prisiąst tą dieną po 
pietą gėrimij sprendimo Komi
sijai.

A. P. Stočkus.
>

Jo-
ap- 
jau

WATERBURY, CONN.
30 d. sausio prie Bank gat

vės P. Jokšos bučernėj kilo 
gaisras. Labai daug žmonių 
prisirinko pamatyt gaisrą. Ant 
to didelio triukšmo atėjo ir 
raudonuką mokytojas žilis P. 
P. Minėtas pasaulio lyginto
jas atidžiai žiūrėjo į gaisrą, net 
seilės driekės iš džiaugsmo, 
kad kapitalisto turtas dega. 
Manė sau, kad ugnis lygybę 
daro. O čia mat šalę jo sto
vėta kito lygintojo, kuriam ma
tyt labiau rūpėjo lygybė. Varg
šo Žilio akies mirksnyje iš
traukė iš kišenės $100.00. Spė
jama, kad jo mokinys tą špo
są iškirto, padarydamas soci- 
jalistišką lygybę. Dabar Ži
lis susipranta, kokią sėklą sė
jo, tokį ir vaisią gavo. Dabar 
vargšui reikės nemažai sulopyt 
kelnią kol tą šimtinę parpra- 
šys į savąjį kišenių. Kas tavo 
tai ir mano, o kas mano, tai y- 
ra mano. Tai toki vargai su 
mūši) cicilikpalaikiais.

Ponas Pagramdinis.

WESTFIELD, MASS.
Vietos lenkai nuo senai gy

rėsi, jog jie rengia parodą ir 
sakė nešią ir lietuvią vėliavą. 
Bet prieš ją apvaikščiojimą lie
tuviai surengė prakalbas ir bu
vo užduota lenkams karčią pi
pirą. Kalbėjo lietuvią žino
mas veikėjas p. J. E. Karosas. 
Po prakalbos buvo išnešta re
zoliucija prieš lenkus. Rezoliu
cija tilpo vietiniame ameriko
niškame laikraštyje ir buvo net 
Springfieldo laikraščiuose.. 

Westfiel<T Evening Journal 
.prieš rezoliuciją indėjo šitokį 
antgalvį“Lithuanians of West- 
field take neaded action.” Re
zoliucijoj buvo protestuojama 
prieš lenkus ir bolševikus.

Tai miesto valdžia pamatė 
lenką kiaulystę ir neleido neš
ti lietuvią vėliavos. 'Bet jie 
negalėjo nei viešai maršuoti. 
Tik salėj atlaikė mas-mitingą. 
Ir aš buvau nuėjęs į ją tą mi
tingą. Bet prie durą buvau 
sulaikytas. Vienas lenkas pa
klausė: “Ko nori tu, pagan 
litwin.” Ir neleido.

Pinavijas.

nariai. Kalbėta apie apskri
čio suvažiavimą, kurs bus vas. 
16. Tai reikia^ rengtis. Tė- 
atralis ratelis pranešė, jog sa
vo darbą varo smarkiai.

Koresp.

ko-

RUMFORD, ME.

Didelė neteisybė.

‘•Darb.” num. 13 buvo 
respondeneija, kur rašoma kad
tūla moteris atvykus iš.Wor- 
cesterio, prakalbose padarius 
negerumą. Beto ji perstato
ma kaipo girtuoklė, bedieve 
ir tt. Tai didelė neteisybė. 
Ta moteris šiaip yra silpnos 
sveikatos, bet ji yra blaivi
ninke ir gera katalikė. Šiuo- 
mi atitaisau nuplėštą šlovę. 
Anas korespondentas arba jos 
nepažįsta arba yra piktos va
lios žmogus.

WILS0N, PA.
Turiu parašyti keletą žodžių. 

Kada buvo pradėjus labai siau
sti ispaniška influenza, tai val
džia buvo uždarius smukles ant 
kelią savaičių. Tai Wilson’o 
progresistai buvo, labai nusimi
nę ir “progresas” buvo beap- 
sistojąs, nes mūsų progresis
tai turėdavo galvas sukti, kad 
nepritrūkus degtinės. _ Kada li
kos smuklės atidarytos 11 lap
kričio ir karė likos pertrauk
ta, tai mūsą karštuoliai labai 
smarkiai šoko kritikas varyti 
po smukles. Žinoma “apšvie- 
tos” prisitraukė iš prasmirdu
sią bačkučių. Nors kritikuo
jantis visaip atseina, bet pasi
rodė, kad jei neįveikia žodžiu, 
tai pavartoja kumštį Keli me
tai atgal AVilsono lietuviai la
bai sutikime gyveno. Buvo 
keli socijalistai, ale neužsipul- 
dinėdavo ant savo brolių tau
tiečių. Mat suaugę buvo, tai 
rimtesni. Ale kaip atrirado ke
li karštuoliai, tai pradėjo už- 
sipuldnėt ant savo draugą. 
Girdi jūs esate patrijotai ir 
stojate už savo tautą. Bet jei 
jūs, socijalistai, panaikinsite 
lietuvių tautą ir prisidėsite 
prie žydu, kacapų, kuriuos 
Kapsukas užvedė ant Lietuvos, 
tai vistiek turėsite būti kaca
pų patrijotais. Patartina Wil- 
sono progresistams paliauti su 
tokia savo apšyieta.

Teisybės Ieškotoja.

Tai-gi tėvams yra puiki pa
moka, kad vaikams neduoti 
šaudyklių.

Gruodžio 29 d. 1918, atsilan
kė vagilius pas tūlą Mrs. Le- 
bowitz gyvenančią ant Rigis- 
town Road. Kadangi nieko 
nebuvo namie, tai tas “gėra- 
dėjas” pasiėmė auksu už $1.- 
646.00 ir nuėjo savais kelais.

Sausio 23 d. 1919, 12:30 vai.
nakčia, kada jos vyras buvo iš
važiavęs į New York’ą ir vėl 
atlankė gal tas pats*“ponulis.” 
Atėjęs į kambarį, kur Mrs. Le- 
bowitz gulėjo ir ieškojo po jos 
paduška žiedų; paskui išvertė 
visą komodą, o Lebowitz pasa
koja, kad ji toj valandoj iš iš- 
gasščio negalėjo nei pakrutė
ti. Plėšikas pasiėmė šilkų, auk
so ir sidabro už suviršum $6.- 
000 ir du uzbonu, kurie buvo 
verti $1.000. /

Patartina lietuviams' apsi
saugoti nuo tokių plėšiku. Y- 
patingai tiems, kurie gyvena 
ant laukų, kaip ve: ant Belair 
Road, Bengies Road ir Rosse- 
vell Md.

Ihfluenza vėl pradeda siaus
ti. Štai nuo sausio 19 d. iki 
25 d. apsirgo 1370 žmonių. Bet 
mirimų nedaug tebūna.

Konst. K. Žvinklis.

WATERBŲRY, CONN.
Surinktos aukos antru kartu.

Marijona Križauzliutė ... 11.00
i ioz. Križauzliutė .. .... 10.50
Antanas Križauzlis ............5.00
Magdalena Karevičiutė ... 5.00 
Nuo žydą ir amerikoną 

surinkom da.....................62.52

Ten buvęs.

HARTFORD, CONN.
Svarbios prakalbos.

Tautos Fondo 33 skyriaus, 
yra rengiamos svarbios pra
kalbos 9 d. vasario, nedėlios 
vak. 7 vai. Cathedral Lyceum, 
227 Lavrence St.

Kalbėtojas bus kareivis 
nas Karosas. Pirmą sykį 
lankys Hartfordą. Jisai
nuo senai yra gerai žinomas 
visuomenei kaipo prakilnus 
tautos veikėjas.

Tai-gi vietiniai ir apielinkės 
lietuviai pasinaudokite šia 
proga. Bus perstatoma tikro
je šviesoje dabartinis Lietuvos 
padėjimas, kas kiekvienam tu
ri būti žinotina.

Įžanga visiems dykai. *
A. J. P., T. F. 33 sk. rašt.

WORCESTER, MASS.
Sausio 26 d. “Realto Teat

re” “Aušrelės” dr-ja turėjo 
koncertą po vadovyste komp. 
Miko Petrausko’. Žmonią pri
sirinko gana didis būrys. Žmo
nės tikėjosi išgirsti čia nepa
prastą koncertą, nes Worces-

WORCESTER, MASS.
Šv. Jurgio Dr-ja laikytame 

susirinkime vasario 1 d. 1919 
m. nutarė dovanoti užvilktą 
mokestį kareiviams. Atsilan
kė du kareiviai paleisti iš ka
riuomenės ir norėjo užsimokėti 
užvilktą mokestį už 8-nis mėne
sius. /

Raštininkas nepriėmė ją mo- 
kesties pagal konstitucijos ir 
padavė dr-jai ant apsvarstymo. 
Dr-ja apsvarsčius nutarė neim
ti jokios užvilktos mokesties 
nuo kareivią ir paliko pilnais 
nariais su išlyga, kad užsimo
kės už vieną mėnesį.

Tai-gi lai būna pavyzdis ir 
kitoms organizacijoms.

Vytautas.

WATERBURY, CONN.
Sausio 26, Tautos Fondo 40 

skyrius laikė metinį susirinki
mą. Buvo prisirinkus veik 
pilna svetainė. Pirmiausia 
buvo renkama valdyba. Pirm, 
liko P. Totoraitis. Kiti paliko 
seni. Po apsvarstymui neku- 
rią dalyką J. Račiūnas prane
šė, kad pas svetimtaučius su
rinko į Kalėdinį Fondą $94.02. 
Dabar nuo sausio 1,1918 metą 
iki sausio 26, 1919 metą yra į 
centrą pasiąsta $14,105,50. Iš 
tą pinigą yra skirta Kalėdi
niam Fondui $12,685.50. Bet vi
si susirinkusieji nutarė vien
balsiai Kalėdinį Fondą dapil- 
dyti iki $15,000.00.

Ižd. K Ivanauskas.

DETROIT, MICH.
Pranešimas.

Pranešu visiems Michigan 
valstjios lietuviams, jog atva
žiavęs iš armijos šiemet liko 
■paskirtas į Internal-Revenue 
Office on income tax, war tax, 
personai tax, ir visokius fede- 
rališkus taksus, už klerką lie
tuvis P. M. Čiurlionis. Jeigu 
kurie turite šiokius ar tokius 
reikalus su tax’ą mokėjimu, 
tai galite kreiptis prie federa- 
liškojo klerko, kuris yra mūsą 
brolis lietuvis. Jis su mielu 
noru apsiėmė patarnauti. Jei 
kas turėtą kokius reikalus ant 
Jcvrią norėtą gauti paaiškini
mu, tai gali kreipties laišku. 
Antrašas: M. Čiurlionis Inter- 
nal Revenue, Detroit, Mich.

Su visokiais reikalais galite 
kreiptis gyventojai miesto Det
roit’o ir jo pavietą.

Išviso surinkta........... $94.02
Tai vis atėjo tie pinigai per 

mano sunkų pasidarbavimą.
Jonas Račiūnas.

n

Valgyti būtinai reikia laiku. 
Pusryčiai privalo būti jau su
virškini^ ir geras apetitas tu
ri būti jaučiamas pietums. O 
ką su jūsųapetitu?

Silpni viduriai nevirškina 
valgio, o tas visiškai užmuša 
apetitą.

Žmonės, su $lvo trukdėsiais 
privalo vartoti gardžias ken
des

PARTOLA
Daktaras kendčs pavidale 

ji Jums išvalys kraują ir skil
vį ir sugrąžins netektą apeti
tą.

Partolos kendės — priimnios 
valgyti, veikia švelniai ir grei
tai be jokią skaudėsią.

Suvalgykite tris kendes prieš 
gulimą ir įsitikinkite, jog ant 
rytojaus atsikelsite atnaujintu 
žmogumi.

Dėžė kainuoja $1.00. Dėl vi
suomenės patogumo mes par
duodame 6 dėžutes už $5.00.

(46

DYKAI
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam prisiunčiusiam už
sakymą ir pinigus kartu su 
šiuo pagarsinimu.

Laiškus ir užsakymus adre
suokite :

APTEKA PART0SA
160 Second Avė.

New York, N. Y. Dept. L. 3.

RUBLIUS ■ BONDSUS
Perkame ir parduodame 

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
244 W. Broadvray So. Boston, Mass.

MES VIENĄ KNYGĄ LAIKOME UŽADRESUOTĄ 
DĖL TAMISTOS.

v

s

terio lietuviai brangina gerus 
koncertus ir supranta gerą mu
ziką. Bet šis koncertas buvo 
tai tik sorkės. Publika negalė
jo išsilaikyti nesijuokus. Ki
tiems pikta buvo. Vienas so
listas išėjo ant scenos, persi
kreipė kaip šernas pasišokėda
mas, kad rėkia, tai rėkia lau
kiniu balsu, pianas 3 balsais 
žemiau. Choras pradeda dai
nuoti. Jokio sutarimo. Vienas 
artistas, solistas, nepribuvo, 
tai žmonės labai įdomavo koks 
tai būtą buvęs paukštis. Kiti 
sako, kad tuomi būtą buvęs 
M. Paltanavičius, kuris būtą 
užtraukęs solo ir būtą subyti- 

j nęs visus “Aušrelės” dailinin- 
lėdami priekabės išrasti ant kus solistus, 
kunigo, išmislioja.

Prieš kokias tris savaites 
"“tautiečiai” prisigėrę saliūne 
susimušė, o paskui per savo 
šlamštus guodžiasi, būk kata
likai juos mušę. “Žydas mu
ša — žydas rėkia,” sako patar
lė. Taip ir su “tautiečiais^”

Prieš savaitę tautiečiai bu- ‘linimo mūsų kuopos.

Nedėlioję vas. 2 šv. Pranciš
kau? pobažnytinėj salėj buvo 
prakalbos, surengtos šv. Onos 
Moterą pašalpinės dr-jos. Kal
bėjo klierikas Bakšis. Jis api- 
briežė moterų istoriją senovėje 
ir dabartiniu laiku. Taip-gi 
uždrožė socialistams, bolševi
kams ir kitiems. Buvo dainą 
ir. deklamacijų, kurios pavy
ko neblogiausia. Ant galo 
buvo skrajojanti krasa su do
vanomis.

Worcesterio Jonukas.

Ten buvęs.

vo parsitraukę kalbėtoją. Sa
lto, kad iš Bostono. Paskui tas 
ją“kalbėtojas” pradėjo po sta
bas ’kalėdavoti ir reinkočius 
pardavinėti. Viena mergina 
mžsisakė. Įdavė rankpinigių $2. 
Tasai “tautiečių” kalbėtojas 
sakė, kad reinkotis atseis $6. 
-O kai ekspresu atėjo, tai pa
reikalauta $8. Mergina pama
tė apgavystę ir rankpinigius 
.atsižadėjus, neėmė reinkočio.

Tokie tai “tautininką” dar- 
-heliai.

BALTIMORE, MD.
Vasario 2 d. 1919 m. L. Vy

čią 19 kuopa turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Prisirašė 4 nau
ji nariai. Buvo daug ir gy
vo svarstymo kaslink patobu- 

Nutarta 
padidinti ir geriau sutvarkyti 
knygynas. Nutarta surengti 
šeimynišką vakarėlį vasario 16 
d. š. m. Tame vakarėlyje da
lyvaus L. Vyčią nariai, narių 
tėvai ir bus užkviesta visa* Bal- 
timorės inteligentija. Bus pui
kus programas, kaip tai: pra
kalbą, dainą, duetą ir soliai. 
Nariai kada susės visi prie sta
lo išrėš kiekvienas po trumpą 
prakalbėlę. Visas dainas ir ki
tokius muzikos dalykėlius ift- 
pildyB L. Vyčią parapijinis

WATERBURY, CONN.
Veja laukan laisvamanius.
Vasario 2,1919 Šv. Jurgio K. 

K. Dr-ja laikė mėnesinį susi
rinkimą, kur tarp kitą daly
ką katalikai parodė savo tei
singumą it prašalino pirm. Po- 
čią iš komiteto, o jo vieton iš
rinko p. Totoraitį.

Pocius pirmininko vietą užė
mė sausio 5,1919 ir tame trum
pame Talke pasirodė kas do per 
paukštis, tai ilgai nelaukė ir 
laukan iš komiteto.

1*. Totoraitis geras katalikas 
ir gabus draugijiniame veiki
me, pataiko tvarkiai vesti su
sirinkimus, o tokiem, kurie 
galvas suka kaip panaikinti 
'straipsnius iš konstitucijos a- 
pie atlikimą Velykinės ir ki
tokio plauko avinėliams vilko 
kailyje, lai nebūna vietos ne
tik komitete, bet ir katalikiš
koje draugijoje.

¥OUNGSTOWN, O.
Šv. Jurgio dr-ja laikytame 

savo mėnesiniame 12 d. sausio 
1919 m. svetainėj E. Federal 
str. 4 vai. po pietą vienbalsiai 
nutarė numažint įstojimo mo
kestį naujai1* prisirašantiems 
nariams, tiktai $1.00. Taip 
bus per 3 mėnesius, iki 31 d. 
kovo 1919 m. Po tam vėl bus 
įstojimas po senovei pagal dr- 
jos konstituciją, ir taip: nuo 17 
iki 20 metą $2.00, nuo 20 iki 
25 m. $3.00, nuo $25 iki 35 m. 
$4.00, nuo 30 iki 35 m. $5., nuo 
35 iki 45 m. $6.

Taip-gi dr-ja moka pašelpos 
ligoje $7 savaitėje ir $100 po
mirtinės.

Dėlto dr-stė kviečia visus 
Youngstewn, O. ir aplinkinių 
miestelių lietuvius, kad pasi- 
skubintumet prisirašyt į drau
gystę iki 31 d. kovo, pakol pi
gus įstojimas. 12 sausio iškar
to prisirašė 7 nauji nariai. 
Norėdami prisirašyti kreipki
tės pas pirmininką Petrą Bu- 
koną arba kasteriu Vincą Ža
lį; norėdami didesnių infor
maciją, kltuskit sekret. Kaz. 
Stupinkevičiaus iš Struthers, 
O. Draugystės mėnesinis susi
rinkimas bus 1 vas. 1919 4 vai. 
po pietą 245 E. Federal Str. 
Meldžiu visus narius susirink
ti ir atsivesti naujus norinčius 
prisirašyti.

Kaz. Stupinkevi&us.

TRENTON, N. J. _

Gausi garnio dovana.
Aleksandrą ir Marijoną Sta- 

ciavičius garnys apdovanojo 
dviem gražiais ir sveikais sū
neliais, kuriems duoti vardai 
Aleksandra ir Viktoras. Krik
štynos įvyko nedėlioję, 19 d. 
sausio š. m. Svečią nedaug te
buvo, bet neapsėjo be auką. 
Aukavo sekančios ypatos po 
$2.00: A.. Junča ir P. Jekelia- 
vičius; V. Turoniutė $1.50; K. 
Turanis $1.25; po $1.00: K. Gri- 
bauskienė, J. Abramavičius, J. 
Stacevičiutė, A.’ Stacervičius, 
M. Jakeliavičius, A. Staselia- 
vičius, J. Velivis, K. Velivis, 
K. Turonienė, J. Vaisietienė; 
po 50c.‘.Aleksandra ir Viktoras 
Stacevičiai (kūdikiai), J. Ja
keliavičius, R. Jakeliavičiutė ir 
A. Abramavičiutė. Viso suau- 
kuota $19.25. Pinigai perduo
ta T. Fondo 55 skyriaus iždi- 
hinkui J. Veliviui.

Ten Buvęs.

NUSIPIRK KĄ TIK IŠLEISTĄ 
MALDAKNYGĘ 

“PULKIM ANT KELIŲ.” 
101A Kietais drobės apdarais, rau

donais kraštais ............... $1.50
102A Liauniais (Flexible) Im- 

mitation drobės virše
liais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais ....$1.85 

102B Toki pat auksuotais kra
štais .... ..........................$2.00

103A Liauniais (Flexible)ska
ros apdarais, auksuo
tais kraštais, apvaliais 
kampais...........................$2.50

104B Toki pat juodos moroko 
skuros apdarais............ $3.50
Užsakymus su pinigais adre 

suok:

i

f'?

BALTIMORE, MD.

Susišaudė.
’ . Sausio 24 d. vaikas J. Buč- 

nio, 14 metą amžiaus su revol
veriu peršovė kitą vaiką, P.

. Dutkevičią, 12 m. amžiaus. Ta 
į tragedija atsitiko juodviem 

bežaidžiant J. Bučnis tuoj 
buvo areštuotas ir jis pasako
ja, kad jis Dutkevičiukui ro
dęs revolverį ir netyčiomis pa
spaudė ir revolveris šovęs; ko- 
lipka periindo per burną, gerk
lę ir sprandą. Vaikas buvo 
tuoj nugabentas ligoninėn ir 

. vargiai pasveiks.

Į
L

k y



PROTESTO 
MASS-MEETING’AS.

r Konferencija. Vasario (Feb.) 
19, 1919, Lietuvių Svetainėje,! 
kampas E ir Silver gatvių, So. 
Boston’e, 1 vai. po pietų įvyks 
konferencija apkalbėjimui Lie
tuvių Ūkėsų Dr-jos atsišauki-

Vasario 3 dienų 9 vai. vaka
re p. A. Ivaškevičiaus ofise 315 
Broadway įvyko Bostono lietu
vių veikėjų susirinkimas, ku
riame nutarta surengti milži
niškų šios apielinkės lietuvių 
protestų prieš Lietuvos užpuo
likus lenkus, rusus bolševikus 
ir kitokius mūsų tėvynės prie
šus.

Susirinkime dalyvavo pp. 
Stasys Norkūnas, Mikolas Ve
nis, A. S. Komičius, A. F. 
Kneižis, Dan. Šapalis, VI. Jak
štas, A. Vaisiauskas, A. Ivaš
kevičius, leitenantas J. J. Ro
man’as ir kareivis Jonas E. 
Karosas.
• Pirmininkavo susirinkimui 
p. Dan. Šapalis, sekretoriumi 
buvo Jonas E. Karosas.

Pirmiausia paaiškėjo, kad 
ankščiaus Bostono lietuvių iš
neštas protestas prieš lenktis 
buvo nepilnas ir mūsų tautos 
laisvės reikalams pilnai neat
sakė, nes nebuvo pažymėta 
lietuvių pasipriešinimo prieš 
rusų bolševikų veržimąsi į Lie
tuvą, todėl vienbalsiai nutarta 
surengti antrą protesto mass- 
mitingą, kuriame:

1. Užprotestuoti prieš lenkus 
imperialistus, rusus bolševikus 
ir visas kitas ginkluotas spė
kas, kurios veržiasi į Lietuvos 
rubežius imperialistiškais tiks
lais ir užkerta kelią Lietuvos 
žmonėms patiems savo krašto 
reikalus sutvarkyti ir ingyti 
laisvę ir neprigulmybę, prie ko 
dabar visa Lietuvių tauta sie
kia.

2. Pareikalauti, kad Taikos 
Konferencijon būtų inleista 
Lietuvos atstovai, kurie tenai 
galėtų išreikšti Lietuvos sie
kius ir troškimus.

3. Į protesto mass-meetingo 
kalbėtojus pakviesti valdžios 
atstovus kaip va: gubernatorių, 
miesto majorą, profesorius, 
žydų, latvių ir ukrainiečių vei
kėjus; iš lietuvių kun. K. Ur- 
banavyčių ir komp. Miką Pet
rauską. Protesto mass-mitin- 
go vedėju išrinkta p. A. Ivaš
kevičius.

Kalbėtojams pakviesti ir pa
imti Faneuil Hali paskirta ko
misija iš p. Mikolo Venio, lei-i 
tenanto Jono J. Roman’o ir p. 
A. Ivaškevičiaus.
Būsiančių šiuo reikalu susirin

kimų pirmininku išrinkta p. St. 
Norkūnas, sekretoriumi p. A. 
F. Kneižis.

Rezoliucijų komisija susidės 
iš leitenanto Jono J. Roman’o, 
kar. Jono E. Karoso ir p. Ivaš
kevičiaus.

Į sekantį susirinkimą nutar
ta pakviesti p. Mikas Petraus
kas.

Jonas E. Karosas, Sus. sekr.

PRAKALBOS.
Vasario 6 dieną, ketverge 

Bažnytinėje Salėje Pilnųjų 
Blaivininkij 49 kuopa rengia 
milžiniškas prakalbas. Tos 
prakalbos bus vienos iš pui
kiausių visoj Bostono apielin
kėje. Prakalbos bus pareng- 

į tos su įvairiausiais pamargini
mais ir kalbės geriausi kalbėto
jai.

Milžiniškas Šv. Petro bažny
tinis choras su gerb. vargoni
ninku p. M. Karbausku prieša
kyje, žada padainuoti, labai 
gražių, malonių dainelių. Bus 
ir dekliamacijų. Tai-gi' visus 
kviečiame į tas prakalbas, nes 
visiems bus žingeidu.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Rengėjai.

MILŽINIŠKA PRAMOGA 
JAU ARTI!!!

Vasario 9 di'enų Pilnųjų Blai
vininkų 49-ta kuopa kopui- 
kiausia primosią didžiausį te
atrų — trijų veiksmų dramų 
(Gužučio) “Palocius ežero 
dugnuose.” Veikalas gražus ir 
labai didelis. Patartina visiems 
jį pamatytų nes vaizdelis pa
imtas iš lietuvių gyvenimo 
XIII šimtmečio." Labai dai
liai parašytas ir ne be idėjų. O 
prie to loš gabiausi artistai 
Bostono ir Bostono apielinkės, 
labai geTai išsilavinę visais at
žvilgiais, Kostumai bus paim
ti pirmos rūšies. Turime pri
minti, kad šis veikalas bene pa- 
Bkutinį kartų bus lošiamas So. 
Bostone. Toks veikalas la
bai sunku pas mus yra persta
tyti, nes labai daug reikia ar
tistų, o prie tam labai bran
giai kaštuoja parengimas artis
tams kostiumų. Tai-gi visus 
kviečiame atsilankyti. Ti- 
kietų kainos kuožemiausios. 
Blaivininkams rūpi ne kokie 
turtai, bet nemirštamos idė
jos. Atsilankiusieji turės gra
žių atmintį, o neatsilankiusie
ji ilgai gailėsis praleidę tokių 
puikių progų, koki retai pa
sitaiko pamatyti.

Visus ir visas širdingai kvie
čiame.

Prasidės 7 vai. vakare, Baž
nytinėje Svetainėje.

Kviečia Rengėjai.

Jaunavedžiai. Nedėlioj, va
sario 2 dienų Šv, Petro parapi
jos lietuvių bažnyičoje 3:30 
vai. po pietų moterystės amži
nuoju ryšiu surišta p. Karolis 
Vasiliauskas su p-le Petronėle 
Šiugždžiute. Šv. Petro parapi
jos choras, kurio nariu jauna- į 
'vedis yra, puikiai sugiedojo 
“Veni CreatoT.” Vestuvių iš
kilmės atsibuvo pp. Zenevičių 
stuboje 171 8-th str. Svečiais 
buvo jaunavedžių giminės, 
draugai ir daugelis choro na
rių. I

Karolis Vasiliauskas taip-gi 
yra Vyčių kuopos ir kitų ka
talikiškųjų draugijų nariu. Y- 
ra pasižymėjęs kaipo geras vei
kėjas.

Dgiausi ir laimingiausių lin
kėtina jaunavedžiams metų!

jis.

“KELEIVIS” APSVILO.
Seredoj, vas. 5 d. vidurdie

nyje ‘ ‘ Keleivio ’ ’ spaustuvėj 
buvo ištikęs gaisras. Užsi
degė popiera ir aliejuota maši
na. Gegužis dideliame buvo 
strioke ir tik šaukė: “Jezus- 
Marija vandens, vandens.” 
Tuo tarpu atpyškėjo kapitalis
tiškos valdžios gaisrininkai ir 
užgesino. Gaisras ištiko laike 
pietų. Turbūt kas nors į po- 
pierų įmetė cigaretų ir taip su
kūrė gaisrų. _

TETO STUDENTU.
Apie p. Jonę J. Roman’o 

gražų ir pasekmingų pasidar
bavimų Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenės naudai pla-' mo gelbėti badaujančių Lietu
čiai galėjo patirti lietuviai iš 
mūsų spaudos. ' ,

Jis pasižymėjo kaipo geras 
kalbėtojas, organizatorius ir 
visuomenininkas. Patekęs į 
kariuomenę prasiskynė sau ta
kų prie oficieriaus rango. Ka
rei pasibaigus sugrįžo į Bosto
nų, kur suorganizavo Lietuvių 
Prekybos Bendrovę^kurios ve
dėju buvo paskirtas.

Pasiekimui daugiau žinių ir 
savo mokslo dapildymui jaunas 
lietuvių veikėjas šiomis dieno
mis įstojo į Harvardo Univer
sitetų, kur specijalizuosis biz
nio srityje taip vadiname ‘ Gra- 
duate School of Business Ad- 
ministration” skyriuje.

Be to Jonas J. Roman’as pa
silieka kaip buvo Lietuvių 
Prekybos Bendrovės vedėju.

Geriausių pasekmių moksle 
ir biznyje leitenantui Roman’ui 
linkime.

Svečias. Kun. J. Ambotas, 
Hartfordo lietuvių klebonas 
aplankė “Darbininko” Redak
cijų vasario 4 dienų.

vų, maistu ir drabužiais.
Todėl kviečiame viso Bostono 

ir apielinkės dr-jų, partijų ko-' 
mitetus ir visus pavienius žmo
nes, kurie norėtų kokiu nors 
būdu prisidėti su pagelba ba
daujantiems Lietuvos žmo
nėms.

Ši konferencija yra šaukia
ma nutarimu Lietuvių Ūkėsų 
dr-jos, Šv. Kazimiero R. K. Dr- 
jos, Dr-stės Lietuvos Dukterų 
po globa Motinos Švč., Lietu
vių Evangelikų Reformatorių 
Dr-tės “Pagelba,” D. L. K. 
Keistučio Dr-jos.

Todėl visi komitetai, 
yra išrinkti iš paminėtų dr-jų 
malonėkite pribūti’ konferenci
jon, idant būtų galima išrinkti 
valdyba dėl įvykdinimo pradė
to darbo. Kitos Bostono ir a- 
pielinkės dr-jos taip-gi prašo
mos išrinkti ir atsiųsti savo 
atstovus šion konferencijon.

Komisija.

kurie

Atvyks Bostonan. Vas. 17 
d. Bostonan atvyks Breškovs- 
ka, Rusijos revoliucijos bobu
tė. Ji čia laikys daug prakal
bų ir pasakys teisybę apie Ru
siją.” Rinks aukų Rusijos na
šlaičiams, kurių 4.000.000 badu 
.miršta socijalistiškame rojuje.

IŠ PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
JUDĖJIMO.

Blaivininkų iškilmės bažny
čioje. Sekmadieny j, vasario 2 
dienų prasidėjo Pilnųjų Blaivi- 
ninkij Savaitė. 9 vai. iš ryto 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
buvo atlaikytos Blaivininkams 
šv. Mišios. Gražų pamokslų 
pasakė gerk mūsų klebonas 
kun. K. Urbanavyčius. Ant 
pamaldų dalyvavo visi vietinės 
kuopos nariai ir Marijos Vai
kelių Draugija, kaipo kandi- • 
datai į Pilnųjų Blaivininkų na
rius. Buvo taip-gi priesaika 1 
duota tiems, kurie tikrai nori 1 
likti Blaivybės idėjos tvirtais 
kovotojais. Dalyvavęs. ■

Dar apie neramų kaimynų. 
“Darbininke” buvo minėta a- 
pie neramų kaimynų socijalis
tų Antanų Liolį, kurs įsigėręs, 
o nesenai vidurnaktyje ermy- 
derį sukėlęs su savo draugais 
po num. 6 City Point Ct. Tai 
jis pats, A. L., atėjęs “Darbi
ninko” ofisan, sakė nesibel- 
des minėtan naman ir nesųs so
cijalistas. Bet kita ypata bu
vo ir sakė, jog taip buvę, Juo
zas Giedraitis, įleidęs A. L. 
priemenin ir"tasai A. L. buvęs 
taip girias, jog atsiprašant pri- 
vėmė priemenį. J. Giedraitis 
tūrėjęs tų A. L. nuvesti namo. 
A. Liolis yra “Keleivio” skai
tytojas.

LINKSMA ŽINIA.
Čia buvo pasklydęs gandas, 

kad kun. J. Švagždys mūsų a- 
pielinkes apleidžia. Dabar iš 
paties kun. J. Švagždžio suži
nojome, kad jis pasilieka Nor- 
tvoodo lietuvių klebonu. Nor- 
woodiečiai iš savo naujo kle
bono labai džiaugiasi, linksma 
ir mums Bostoniečiams, nes tu
rėsime kaimynu gerų, prakilnų 
ir šaunų lietuvį kunigų, kuris 
šios apielinkės lietuvių visuo
meniškam gyvenimui bus dide
liu pliusu.

L. D. S.
22 Kp. SUSIRINKIMAS.

. Brighton, Mass. Vasario 7 
dieną 7:30 vai. vakare bus L. 
D. S. 22 kp. mėnesinis susirin
kimas Lietuvių Svetainėje 22 
Lincoln Str. _ '

Visi nariai privalo atsilan
kyti. Užprašomi ir nauji na
riai. Visi gausite po gražiau
si kalendorių.

*■ i Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
ALRK. Moterų Sųjungos 22 

kuopa laikė metinį susirinki
mų sausio 12 d. 1919 m. Bažny
tinėj salėje. Buvo išrinkta nau
ja valdyba. Pirmininkė liko 
Ona Monkevičiutė, vice-pirm> 
P. Sutkevičienė, prot. rašt. K. 
Sudoniutė, fin. rašt. Ona Šim- 
belaitė, ižd. T. Gakavičiutė, 
dvas. vadovas, kun. P. Juškai- 
tis. Į šį susirinkimų atsilan
kė visos narės ir užsimokėjo. 
Buvo padaryta kolekta dėl 
vienos biednos našlės, kuri at
sišaukė iš kitos kuopos. To
liaus buvo nutarta surengti te
atrų su kitais pamarginimais 
16 d. vasario ir taip-gi sureng
ti geras prakalbas neužilgio. Šį 
mėnesį prisirašė apie 20 naujų 
narių. Mūsų kuopa labai gra
žiai gyvuoja ir didžiai auga.

O. M. šimbelaitė.

- S« A I T Y KF
Ar skaitai gerą laGcraitįf! — O gal 

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

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

“DRAUGAS,”
1800 W. 46.th St., Chicago, IU.

t. “DARBININKAS” — Geriausias 
darbininką laikraštis. Eina tris kar
tus 1 savaitę. Metams $3.00, pusei me
tą $1.50. Adresas:

“DARBININKAS”
244 Broadicay, So. Boston, Mass.

3. “GARSAS” — Savaitraštis. Me
tams $2.00; pusei metą $1.00. Adre
sas:

456
“garsas,”

Grand Si., Brooklyn, N. Y.
*••*•••••

“MOTERŲ DIRVA” — Tai mote-5.
rims skiriamas mėnesinis laikraštis, be 
kurio nei viena negali apsieiti. Me
tams tiktai $1.00. Adresas:

“MOTERŲ DIRVA,”
3261 So. Balsted St., Chicago, TU.

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

“VTTZS,”
3261 So. Halsted St., Chicago, TU.

**•««**•• —
6. “EŽYS” — Prijuokina iki ašarą. 

Atrėplioja iš 
jokią pavoją 
Metams $1.00.

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

281 Eglinton St., Glasogic SK. Scotland 
»»»»»»»•»

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

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

*••••*•••
8. “TAUTOS RYTAS” — Pilnąją 

Blaivininką mėnesinis laikraštis. Me
tams $1.00. Adresas:

•
244 Broadvay,

“TAUTOS RYTAS,” 
So. Boston, Mass.

*••••••••
9. “ŽVAIGŽDE” — Savaitinis 1 

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

3654 Richmond St., Philadelphia,
*••••*••*

10. “MOKSLEIVIS” — A Liet. R. 
K. Moksleivią organas. Kainuoja $1.50 
metams. Adresas:
244 Broadicay, So. Boston, Mass. 

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

60c. Adresas:
“ŠVIESA,’'

46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
*«••***••

— Nelauk kitos pėdės, užsirašyk da
bar kokius norint iš augščiaus minėtą 
laikraščią Jr buk apšviestas, mokytas 
žmogus kaip ir kiti! Nepeik 
dęs.

lalk-

Pa.

neban-

auto-
deiei

PARSIDUODA pigiai 
mobilius. Informacijų 
kreipkitės į “Darb.” Adminis
tracijų, 244 B’way, S. Boston.

L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI.

Dvas. Vad.—Kun. F. Kemėšis, 
2634 W. 67-th St., 

Chicago, Dl.
a

PANELIŲ KARUŽIUČIŲ

KONCERTAS!
Įvyks PANEDELYJE,

10 d. VASARIO-FEBRUARY, 1919 

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Pradžia.7:30 vai. vakare.
Panelės Karužiutės jau seniai yra žinomos kaipo geriausios artis

tės Amerikoje. Daugelis turėjo progą girdėt panelės Marės Karužiu- 
tes įdainuotas dainas gramofonų rekorduose “Sveika Marija” ejc. 
Panelė Laura Karužiutė yra geriausia lietuvė pianistė pasaulyje. Pa
nelė Sofija Karužiutė yr profesionalė artistė-šokėja. Jų koncerto 
programa bus neišpasakytai puiki, nes bus išpildyta veikalai geriau
sių pasaulio kompozitorių. Visi būtinai atsilankykite į mūsų scenos 

žvaigždžių, panelių Karužiučių koncertą. Rengėjai.

S-'J

Pirm. — F. Virakas,
244 W. Broadway,

- So. Boston, Masa. 
Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 

1658 Wabansia Avė.,
x Chicago, III. 

Sekr — Jonas E. Karosas,
. 244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — A F. Kneižis,

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 

Ižd. — Andr. Zaleckas,
244 W. Broądway, 

So. Boston, Mass.
Kasos Globėjai

Kun., K. Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir
J. Bakšys.

Literatiška Komisija —
P. Gudas,
F. Virakas, 
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K. Urbanavičius. 

Revizijos Komisija — -
Kun. Pr. Juškaitis 
M. Venis.

Redaktoriai — Pr. Gudas,
J. E. Karosas. 

Adminiątrat. — A. F. Kneižis.

VENG “FLU ”
Apsaugok Nosį ir Gerklę su

MINTOL VAPOCREAM
35c., 60c. ir $1.25

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. -r- 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-rą vai. po pietų po No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naujų narių su 
savim atsivesti.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

S0. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

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

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

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

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

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

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

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

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

JEIGU NEMOKI RAŠYTI

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

Karg pasibaigė ir 
atsidarys keliai į 
Lietuvą, reikės ra
šyti daug įvairių 
laišką ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengvinus perskaity
ti drukuotą.

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

dėsime dar knygą su nurodymais kaip 
dirbti vertės $1.00.

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

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

NORTH AMERI-j 
j£AN CLUE CO. j 

i i Viena iš didžiausią ir druėiau- p 
| Į šią insurance kompaniją Suv. ; > 
i i Valstijose. Po supervizija 47 vai- i į 
1 i stijos departmentu. Moka po- Į > 
j [ smedtinę, ligos ir nelaimės beni- 5 i 
i i fitą $10 į metus, laike ligos gauni į» 
J [ $25 i savaitę. Delei platesnlą in- į i 
' i formaciją kreipkitės: J!
j; J. B. JUŠKEVIČIUS, I 
] 454 Broadway, < (

So. Boston, Mass.o

; Aš, ADOMAS A KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 1 
Až labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, '

[ nevlrlnlmas pilvelio, nuslabnėjfmas kraujo, inkstą, nervą ir abelnaa spė- 
i ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs ▼ilties, kad begyvensiu. VI- 
' sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubežlą, j 
Į bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. i

Bet kada pareikalavau Salntaras vaistą. Bltterki, Kraujo valyto-
[ jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui J 
i mrfnėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
' Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.' Reu- 
i mat iąmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas iš- 
i nyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 8 mėneslą išgerdavau kas saval-
* te po bateli Salntaras, Blteria, Ir ptf 8 mėn. say« paveiksle pamačiau 
i tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar janfluos smagiai ir 
[ esu linksmas Ir 1000 syklą dėkavojn Salntaras myfistą geradėjul ir lln- 
i kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa-
• tariu nuoširdžiai kreipties prie Salntaras: <
8ALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. B&ttrtnaa, Prof. |

1707 So. Halrted 8L, Telephone Cenal 6417, CMcago, DL ) 
MMMMMMMMMMMMMŠMMMMMMMMMMMMa

Paieškojihtai ir 
Reikalavimai.
Už vienų sykį........ 50c.
” tris sykius..........$1.00

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

NEPRALEISKITE PROGOS!
Parsiduoda dvęji namai su 

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

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

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

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

Vaclovų Sereikų,
170 Tappan St., Kearnev, N. J.

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

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

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

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, išsi

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

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

PARSIDUODA BEKERNĖ
(duonos keptuvė) 
IR GR0SERNĖ.

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

i r

i »
i i

i

DR. M. V. CASPER ■ -
(Dr. M. V. Kasparavičius®!

425BROADWAY, lį 
South Boston, Mass. dj 

Ofiso valandose ; ' 
Nuo 10 iki 12:30 ryte

” 1:30 iki 6 R M. ' > 
” 6:30 iki 9 P. M. ■ j-

s

Tel. Jająatca 1831—W. 
Cambridge 1235— 

RUSAS DAKTARAS
DR. N; A. GLEB0W. 1 

Specialistai paslaptingų ligų, i 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
S84 Main;St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 \iki 8:30 vai. va
karais, nedčlfomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

x

X

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

■

s

įd
į •:• >
‘ S

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 8T.:

Valandos Nudiltomis
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakaro.

Tel. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima msiialbeti ir lietuviisisi
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynos Gydo visokias Hsas
1-3P.M.7-9P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St. Bostoa, Mass.

Dr, d. H. Staknevičius
234 Lafayette St., Kamp.

Ofiso valandos:
9-11 RYTE2-4 PO PIETŲ
6-8 VAKARE

Jefferson st,
NEWARK. n. j.

9268

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostj, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąst 
popierinį dolerį arba stampomls.

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

Bell Phone DicMnaan 3066 M.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

NedsKomis iki 4 no piėta.

į JUS GALITE SULAIKYTI 
! PLAUKU SLINKIMĄ.
Į- Derraaftm sulaiką plauku slinki. 
; ma. prašalina pleiskanai, niežėjimą 
| odoe galvos, aušina plaukus priduoda 
į ma j ems reikalinsa maista.
į Dermafusa t įdarys kad Jusli plau- 
į kai bus tankus švelnus ir skaistus.
[. ' Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis-
'■ kanos išnyks ant visados ir plaukai 
ė neslinka daugiaus!

Reikalaujant prlrinstme Jum paė- 
! ta suvis dykai išbandymui sampala. 
f PrisiuakHe Me. įtampomis ponius 
R timo lėšų, rausi išbandymai dežiutc 
L Dermafnros ir brošiūra.
I . ARGU. SPECIALT1ES CO. 
I box trr. PHiLADCtraiA. aa.




