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Todėl kurio nortumGte pirkt!, iia- 
mq, •farmų, lotų,, blzti], pigini ir ątsa- 
kančiol vietoj tai' kogrelčlauslai už

eikite, pas mus pasiimti /musu katalo
gu dykai gu daugybe adresų visokių 
Fartmj,' Namų, Lotų, fcūtta’
tur būt greitai pnrdttotl iŠ įvairių prie/
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Norintieji pirkti Namus arba FaĄ 

> -iw, Ilgini puikioj vietoj Ir atsakan

čiai, ttli pamatykite‘ musų katalogų. 
* ■. s drpkuoJAme l&OOO knygą su dū

mais visokių Namij; Fermų, ' Lotų, 
’ , btettlų, am pardavimo arta Wmainj<
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“DAWtaTCOb KAINA: 
Trii karifii . . ; MOO '
VUną ayfci .. .. LB0
Bo«Įo«o apWinMje.... ..4.00 
Ulrtibtiyjt metama.. ....4J6* 
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x asko-slovaEja liuo
ba NUO AUSTfcV, -

- ‘Čeko-slOvakąrespublika yra 
pirmutinis skeveldras nuo Au
stro-Vengrijos. Jau jąjjalima 
nažeąklinti ant žėmlapio, kai- 

tybę. su 12.000.000 gyventoją ir 
įenkis sykius Oidėsko už Belgi
ją. Pragoj, sostinėj, neprįgul- 
mybė iškilmingai paskelbta. 

; Austrijos gubernatorius, išdū
mė į Vieną, o karininkai pasi
davė vadovarimui Tarybos. 
Daug visokią . viršininką jau 
padarė pri,sieką prieš Tarybą. 
Tautiškos vėliavos visur plevė
suoja.

* ‘
ATNAŪJĮSKARę. .

Eina gandai, jog Rumunija 
netrukus atnaujinsianti katę 
prieš Austro-Vengriją

VĖL GANDAS.
Paleista nauji gandai apie 

kaizerio nuoĄ&sfo įttigakymą: > 
KęRaumn^ai,. atvykusieji į Dar 
niją iš Vokietijps sakp, kad 
kaizeris jau visiškai įsitikinęs, 
kad Vokietijos padėjimas yra 
bęyiltiškas ir esąs pasiryžęs ab- 
dikuoti. - : . *

DEMONSTRACIJOS BU- 
. . DAPEŠTE.

Vengrijos sostinėj Budapeš
te paskelbta karės stovis. Tas 
sekė po didžiules demonstraci
jos. Demonstrantai šūukė,kad 
būtą įsteigta ręspul^ika. - ■ 

_____ a.—i
UŽLAIKYS TVARKĄ. 

; RUSIJOJ. .
Talkininkai tariasi apie tai, 

kas bris Rusijoj po karės per
traukimo ir po vokiečią’ pasi
traukimo įs^ten. Be pašalinės 
pagelbos Rusijoj skerdynės il- 
«gai tvertą. Be to vokiečiams 
pasitraukiant bolševikai rastą 
naują veikimo ląuką beginklėj 
Lietpvoj, Latvijoj, Lenkijoj. 
Todėl talkininkai tariasi apie 
ūžbėgimą tomš kruvinoms or
gijoms, Amerikos, o gal ir ki
tą talkininką kariuomenės bus 
Rusijoj dauginamos iki. ten į- 
vyks tvarka ir įsisteigs žmoniš
ka valdžia., - ' -

Atėjo žinią, -kad vokiečiai 
traukiasi iš Ukrainos ir viską, 
ką gali ima nuo žmonią įr^ga
benasi. Jei vokiečiai traukiasi 

x iš Lietuvos, tai ir ten jib plė
šią iš žmonią paskutinį kąsnį.:

TARYBOS EINA.
Talkininką tarybos Versa- 

liuose, Šalę Paryžiaus,^ eina. 
Ten Svarstoma galutinos, tai
kos ar karės pertraukimo išly
gos, Kol kas nieko neskelbia
ma apie nutūrimus.

•• ' • v J. : ■

HstRAžS PO KARĖS PER-

TRAUKIMO SŪTARTIM. "

Turkija jau nekariauja. Ko
kiomis išlygomis ji sutiko pasi- -x.... . . ......... .
duoti, tai dar nežinia. Gal būt* uq naują nepfigulmingą vals^ 
pasidavė be.jokią išlygą. Tai ” f
yra t alkininkai ką norės, tą jai 
padarys. Po karės periraUki- 

* - mo sutartim pasirašyta ant sa
los Lemuos mieste /Mudros.

’> Dardaneliai būsią talkinin- 
kams-atdari.•e <-.* * * *
• Austrija ir-^i dideliame 
/‘strioke,” skubina pertraukti 

* ksįr& .’ Italijos fronte austrą 
} ' delegacija norėjo pereiti į italą

pusę ir užvesti derybas apie 
karės pertraukicą. Italijos ar- 

,, nujos vadai sutiko perleisti de- 
degaciją: v '

v ; Tuo tarpu italą armijos pra
dėjo ofęnsyvą prieš austrus.

■ Be to Austrijos valdžia pa- 
-* * "skelbė, jog armijoms italą 

'.fronte įsakyta trauktis atgal. 
Tuomi nori parodyti, jog tik
rai eina prie taikos.

Abelnai imant Austrijos ar
mija dabar veik tokiame pat 
stovyje, kokiame buvo Rusijos 

^arimja po panaikinimo joj dis- 
r ciplinos. _ v i

t

Austrijos viduryje didelė, ne- 
; \ tvarka. Tūkstančiai pabėgusią 

"iš armiją kareivi^ kelia višo- 
. kias riaušes. Užpuldinėja trau

kinius irs apiplėšinėja? Slavo- 
nįjoj padegta keletą pilią ir 

. mięstelią.

Svarbus daiktas "bus talki
ninkams tai gavimai naudotis 
Dardaneliais. Talkininką^su- 
jungtas karinis laivynas yra 
milžimškas. Todėl Juodose jū
rėse teutoną jujės jėgos bus į- 
veiktos, kaip niekūs. Juodose 
jūrėse teutonai turi tik keletą 
karinią laivą, atimtą Ano ru-

> są. Do to bus susisiekimas su 
Ukraina ir su Rumunija. Tos 
žemės yra labai svarbios talki- 
ninkams. Nei vieno j neįsivieš- 

? patavo bolševikai ir yra prie
lankios talkininkams. . Tokiu 
būdu talkininkai įgauna di
džiulę atspirtį. ' ; * '

t * - y* •

Galimas daiktas, kadi iki šie
* žodžiai pasieks skaitytojus, tai 

Austro - Vengrija jau klūpos 
. prieš talkininkus. O bus be a- 
bejonės išsiderėtą, kad vįsi ge
ležinkeliai ir keliai Austio- 
VVengrijoj būtą pavesti talki
ninką vartęjimui. Tai Vokieti- 

•■. *ja bus užpulta ir iš pusės nuo 
' Austro-Vengrijos. - z

, Vokietijos visiškas pergalė
jimas jau Čia^pat.

' 1

išstojo iš kares, 
greit padarys tą pat.

•. *• ' t

\ pasitraukė.
Turkai pasitraukė i| Balni* 

Pasitraukė be susirėmimą.

PILNIGASPADORIAI.
Nąo pereito panedMio čeko- 

-slovaką Taryba Pragoj paėmė 
Visus, reikalus -į savo rankas. 
Gyventojai iškilmingai pažy
mėjo tą dieną,

PERKIRTO GELEŽINKELĮ, 
čėko-slovakai perkirto gele

žinkelį tarp Vienos ir Bėrimo. 
Vokietijos traukiniai tegali ei
ti, iki Dodenbach. Komunikaci
ja geležinkeliais tarp Vienos, 
-Budapešto, Agramo ir Fiumę 
pakrikdyta.
■** yokietijos.socijalistą p^a- 
mas Vorwaerts rašą, kad Vi- 
dur-Europos politika, žlugo. 
Rašo, kad Hamburg-Bagdad 
geležinkelis virio fiamburg- 
-Bpdtenbačh.

AMUNICIJOSIŠDiRBI- 
MAS NESUSTOJA. - 

t
Suv. Valstiją amunicijos ad- 

dninistracija išleido ‘atsišauki
mą į amunicijos darbininkus, 
kad nepaisytą į taikos kalbas. 
Amunicijos išdirbimas turįs ei
ti po senovei. ,M tikros pa
baigos nėrę tąį dar visaip ga
li būti. ' z

_ ” , ________________ ■ v • --

■ NEGARSINA, t

Vokietijos valdžia atsiuntė į 
AVashmgtonązpaaiškinimą apie 
permainas Vokietijos valdžioj. 
Tas paaiškinimas rodo, kad pa
darytos pamatinės permainos 
ir kad darbininką ' .rankosna 
valdžią pavedama. Tai Wasli- 
ingtouo valdžia kol kas jo nėr 
skelbia, nes spėja ar tik čia 
nebus propagandos šmotas.

KAIZERIENĖ BERGĄ.
Kaizerienė visai blogame pa7 

dėjime.- '■ Labai serga. Klejoja 
ir ragina savo vyrą atsisakyti 
nuo sosto. Jai vaidenasi Rusi
jos revoliucija.

VMAJORO PARĖDYMAS 
PRIĘŠŠOKIUS.

_____>

Viename miestelyje Pyrene-' 
•ją kalnuose majoras išleido ši
tokį parėdymą apie sokius į 

‘‘Kadangi mūsą miestelio 
jaunimas po mišią- , susirenka 
šokti; kadangi alasas, kurį jiė 
daro baido gaidžius,, vištas ir 
kitus miestelio gyvulius ir ka
dangi tąs viskas kenkia ūkinin
kams, tai šiitomi aš uždraudžia 
tokius šokius, kur esti muzika 
arikitokiš tiiukšmasU* ‘ .

1 - ■
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RKKį. TIK IŠLEISTĄ 
MA1DAKNYG?'

r ■ ~ ■'•■. _■. i
Sėt kurie norite parduoti savo Įteal 

Estete m?ba blžnl pigini fr greitai ar
ba išmainyti ant fen kitoj tai prisuoki* 
te mums adresų ir pigiausių prekę kų 
turite^ ant pardavimo arba lšmab^ 
rno kogivfčlausla ir mes patalpinsime 
tų į, tfipsų katalogųtlykhl U tidaįfn> 
sime žĮmonums, krn^e ieiw įpirkti -W
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‘Kietais drobės apdarais, rau- 
. donaiskraštais . ......‘.$1.50 

Liauniais (Flerible) Du- : 
‘ mitation drobes vįrše- ' 
Bais, raudonais kraštąis, 
apvaliais kampais . v $1.85 
Toki pat auksuotais kra-

' ; .....$2j00
jį pAuniais (Flexible)skfi- 

: Apdarais, auksuo-
ftllls, krąŠtais, apvaliais .

npąiį'. ...... .$2.5p 
į<^akį pat juodos mbroko 
,į|j&ros:apdąrž!s .,. .. . .$3.50 
‘‘ ^sakymus bu pinigais adre

■ \
f

darbininkas,” „ ,
roadway,So. Boston, Mass5

. - ...Aį
_?Suį^ 
stijose '‘influenza
palietė daugiau,. Wp’l,dOU0QO 
žmonią. Atirė nup jdš dau
giau, kaip 76.000. \ \ .

Francijojamerikoną žuvo 
karės lauke apie 20.000^ U su
žeidimą ir apsirgįmą buvo 62.- 
000. z-.' /> U.--..'''

H tą skaitlinią kiekvienas 
mato, ką daro ligos ir ką daro . 
karė. ” J ’ \ ' ;

■ ■ -r /-J ... ■. -- * •t .. ———  .. t ■
- “ • ’ “ ■ “v -

ŽYDELKAITĖ NUSINUO
DIJO.

. New Yorke 15 mėtą žydžiu^ 
ke nešiojosi žydišką vėliavą 
pagerbimui savo brolio karei
vio'. Gatvės, vaikai svaidė į tą 
vėliavą ką tik sugriebė ir šau
kė: ;. “Šalin su žydiška vėlia
vą. ’ ’ žydžiuke parbėgo namo' 
ir nusinuodijo, palikdama kor- 
čįukę smparasu, kad negalin- 
ti pergyventi savo vėliavos į- 
žeidimąl Žydai ją palaidojo su 
didžiomis iškilmėmis,

-
DUOS CUKRAUS.

Maisto administracija pra
nešė visoms yaiątijbipms mais
to administracijoms, kad ser- 
gąntiems influenza. būtą Sutei
kiama cukraus įvalias. Sirgki-. 
te, tai gausite cukraus, kiek 
norėsite. . .

PASKELBeNEPRIGUL-
MYB£. A

■ Agrame Kroatijos parlamen
tas paskelbė npprigulmybę 
Kroatijos^SHvomjos•■&■ DaL 
inacijo^.nYLoV'eiigrijos^

/ , ' ' V:'/ . . ' . •

LithuanianAgency
A.Ivaszkevicz, Mang.

316 Broadway,z , ■ y,
Bo.Boaiont Misa.

■* ■ .. .L—...... •.?

, UŽDARĖ NEGERAS 
. MAIHĄSr'

■.Valdžią uždarė 13 anglią ka
syklą. , Tą padarė' todėl, kad 
tpš3in§iyš besą visai.bfogos rft- 
šfės.

ATVAŽIUOJA LVQV.
. iš Honolulu,, Hawają salą, 

išplaukė Amerikon princas 
Lyov, pi imas Rusijos premie- 
rąs po caro nuvertimo nuo so- 
«tp.

RENGIASI PRIE SKER- 
DYNIŲ.

. Speeiale telegrama' atėjo iš 
Petrogrado į Dąniją ir skelbia
ma, jog bolševikai „ viešai gi* 
riasį, jog naktis lapkričio 10 d. 
bus šv. Baltramiejaus,, tai yra 
surengsią didžiausias skerdy^ 
neš. Pasiryžę išpjauti visą bur
žuaziją i^ visą'likusįą apšyįeš- 
tuniją.

Petrograde neapsakomas is-
- jgąstfe- x

• (Pažymėtma, jog toji bolše
viką renigamoji skerdynė' bus 
lygiai pą 25 metą Kražią sker
dynės. Ypatingas supuolimas).

UKRAINA SIUNČIA KA- 
RIUOMĘNĘ LENKŲ > 

BA>UBĖŽI^
Ukrainos hetmanas Skoro- 

įiadski pasiuntė ginkluotą jė
gąlenką parubežin. ‘Ukrainie
čiai nori- atgauti Cholmo ir 
Podlesėą apygardas, kurios bu
vo užleistos 'Lenkijai per 
Lietuvią Brastos sutartį. -

LENKŲ VEĖIAVA ANT '■ 
t

Ant New Yorkd miesto salės 
užplevesavo lenką vėliava pa
gerbimui 10 lenką veteraną,

■ kurie - ką tik atplaukė agituoti 
lenkus stoti j lenką lėgijonus.

1 Visi, yra sužeisti.' Jie ,yra po 
vadovyste leitenanto Chodzko, 
kurs buvo 23 sykius sužeistas.

, ir,ii .i'?11 R8i»'|1»- “

: WILSONDSTADTAS SLO
VAKIJOS SOSTINĖ.

. *' , .11-
Cekoislovaką valstybinė Ta

ryba Paryžiuje paskelbė Pres- 
bbrgą Slovakijos sostine. Kad 
pagerbti prez¥ Wil4oną, tai tą 
miestą pavadįjd Wilsonstadtt( 
(Wilsouo miestas) > ’las mies
tas žrąndasi prie1 Dunojaus, už 
35 mylią nuo Vienuos,

*

DIDELIS SUSIKIRTIMAS.

Binkimnkampanija visaine- 
tĮkėtaF^rirto ;^idėle^~au®r 
yPrez. Wilsono^ atsišaukimas 
balsuoti už demokratą kandi
datus buvo tikra bomba. Kova 
užvirė. " Respublikonai dabar, 
buvo kongrese mažumoje, ir 
prezidentas yra nuo demokra
tu bartijos. Todėl demokratai 
dabar visiškoje galėję. Respu
blikonai rūstauja ant prez. 
Wilsono uždo atsišaukimą. Bet* 
respublikonainenori atsiminti, 
kad laike karės su( Ispanįja 
•tuolaikinis prezidentas Harri
son, . respublikonu partijos, iš
leido atsišaukimą, kad -būtą 
renkami respublikonai. Tuo
met, (1898 m J> .prezidentas at
sišaukė: “Jei pasklis žinia, 
kad žmonis Suv. Valstiją, tvir
tai remia'prezįdentą, tai taikos 
komisijonįerią _ užduotis bus 
lengva. Bet "jei bus plyšys, 
jeidemokratailaimės, jei de- 
mokratą kandidatei bus^išrink- 
ti kongresmenais ir gubernato
riais, ;taVIspanijai sužibės vil
tis: ’ jLntiįaujįs^pastangą® 

• atnaujįs* karę ir gal reikės td> 
Jįan kariauti už tą, ką jau lai
mėjome/* v

Dabar prez. Wilson atsišau
kia:

Talkininką žalią • gyvento
jai, su kuriais mes esame su
sirišę prieš Vokietijąįžiiid rin
kimą reikšmę. Jiems būtu la- 
bai^unkū'tiketi, kad Suv. val
stiją balsuotojai pasiryžo rem
ti prezidentą išrinkdami kon
gresą^ kuriame didžiuma ne
pritaria pasistatymui ir veiki
mui administracijos.” j 

= Išeina, kad * aąuomet buvo 
norėta parodyti, kad-gyvento-
jai visiškai palaiko prezidentą, 
taip ir dabar didžiai svarbiame 
visam pasauliui momente svar
bu tą paroyti. ' / ' t

Visi lietuviai piliečiai atei- 
nantį utarfiinką balsuokite už 

resą. t ■

p^tariOai<suoti Už 
DEMOKRATUŠ. z*' * 'i 'l ‘ -

. Darbo Sekretorius Wilson iš
leido atsišaukimą, kąd, dąrbi- 
ninkai’balsuotąateinantį utar- 
ninką už demokratu kandida
tus. Nurodo, kad ’lajkp prez, 
WilSono valdymo darbinin
kams naudingą įstatymą išleis
ta daugiau, negu per visą pre
zidentą valdymą nuo pat oivi- 
les kares. ;

- ’ Ė AKELĖ ALGAS.

- Kuro'administratorius Gar-
field paskelbė, jog angliaka
siams nop lapkr, 1 d. pakeliamirisiškai,pasveiko. Jissd sirgo 
mą algos ant $1 dienoj; ispaniška influenza. X;

< 4 AtiitManklte prie mape« mu vlsokltlt teUsilškAla relk»lat«. Dao- fl
> pilnas &toim&ęya» kajs-iinK Suvienytų Valstijų tatalyinų.. . V .1 
® *. PerWfoift& matą; «w■/prityrei*-te ttu^fėorinklų reikalu M S
J LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS te!«iuoW Mamchusett* vai- £ 
n itąbje, A> W tėkĮaųie’ etųvyje, kaU saHt* minimi ^Unai nlelti* 
3 keti. ViidHua. teląmlMkMt Kikiliui ntllekV; Ilije ... x
>> SMrln gėrų pritjrtmlu v«W| ’arba liihkviųį rtmų, J
1 lenką friutri’i*, Jut nortte turtM gerki paiekm«i; ir W^mSŽ( k 1 
•J prbvi,. tai pašnekite maii Telėfonuoklta paraitykite arta^lūiklte 1 
f 350 BŪOADWAY» , SOUTH BOSTON, MA8S, f

f * I

' RRIETELI^ ;

atstovą į Suvienytąją Valstiją 
Kongresą. Nuo piliečią bal/%. 
suotoją priklausyskokiė'atsto; 
vai'bus Kongrese ir Amerikos 
žmonią varde darys įstatymus, 
ją varde kalbšš. ' ;

.Iš -AVilkes<Barre apielinkiu 
vienu Peihsylvanijos atstovu -« 
likti žada, jei tokia bus balsuo
toją valia, lietuvią senas pa- į 
žįstamas Įr prietelius, pi Casėy. 
1916 metais p. Casey, kuomet 
jis buvo kongreso* atstovu, bu
vopirmas Amerikos atstovas, 
kuris pirmu kautu viršiausioj 
Amerikos įstaigoj viešai apie 
lietuvius praŠufekoS Per jo, o 
ne per kieno , kito, pasidarbą- 
vimąlikosi išgauta 1916 metais 
Lietuvią Diena -Amerikoj. * Jo 
pasidarbavimo lietuviai netu
rėtą užmiršti ir atsidėkojant ( 
privalo' padėti jį išrinkti atsto
vu į Amerikos Kongresą, kur . 
jiš ne sykį už tai liėtuviamspa- 
sitąmautą. ' .y-'
■' T4B ^sey yra dembktžLiaSi- ' 
o tai yra dar vieną priežastis, 
kodėl iš; jo dastrikto Iietuviai- 
-piliečiai turi už jį balsuoti. 
Prezidentas Wilsonas, pasaulio ■ 
demokratijos , vadas ir visą 
skriaudžiamąją užtarytojas, 
aiškiai pasisakė, kadį j am sun
kį bus atsiekti programo, ku
rį jm pasaulio laisvės pąmątan " 
padėti nori, jeigu į Kongresą 
nebus išrinkti jo‘ vienminčiai- v 
-demokratai. w •*, , *; 1

- Jau vien dėl., viršminėtą da- - 
Įyką aišku, kad lietuviams rei
kia balsuoti’ už p. Casey, o ki
tuose distriktuose už jo viemJ 
mincius.

■.. ( • 
: ■ -Z ,r

t

t

<, Pilietis.
M * \ /

PATARIA BALSUOTI 
UŽ DEMOKRATUS. '

z Gerard, buvęs Amerikos 
ambasadorius' Berline, pataria 

demokratą kandidatus į kong-, visiems piliečiams balsuoti už 
demokratą kandidatus į kong
resą. Jisai nurodo, jog repub- < 
likoną laimėjimas kongrese bū
tą Imkomad už ženklą, kad A- 
merike nėra vienybės, nes iš- • 
rodytą nepritarimą prcz> Wil- 
šonui, .Tas galėtą, 'sako Ge- • 
rąrd, pakelti karinį ūpą * Vo- ' 
kietįjoj ir pasunkinti kares lai
mėjimą. Gerard sako, kad šia- 
me momente jis remtą prez.

; Wjlsonąį Jkadir butą jo aršiau^ •. - 
sias priešininkas.' Sako, kad 
respublikoną laimėjimas su-, 
trukdytą demokratišką judėji
mą visame pasaulyje. , \ _

’ VI&ŽKAI PASVElkol ■ ■ .
Ispanijos karalius ‘ Alfoiisas

jamesM’^eyM f/-1''■ . ;
i

Tel, Bos W liįt or Aotfcai'iH. \
ar^igu. z . • j

**-. UM r’n
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.(Į gautas leidimas atidaryti 
.IiifarafĮ

kurioje mokslas prasidės ant- 
^ niipjasio inžn. pu&j®. 
Pradžioje manoma atidaryti 
prtaengtavioji ir keturioe 
'gtantiostaa ktarife. Mokytojai 
bus: Iįn Bifeaov^s-BrmšiŪ-

Kripas, J, Gobig, M Leimon- 
<ait«. ' , .. ;,

. . 'V

Kitas korespondentas prane
ša,' kad į tą gimnaziją kandi- 
datų esą daugiau negu £00* 
Gtamarija, tūrlrianti fibąi 
togius namus. Aukų gimnazi
jai ėsąsurinktadaugiau kąip 

?10fūkst*^b. A>1 . ?

(Kedainiųapskr.).
: Taiyienas^ tamsių jų kampe
lių. Niekas Čia nesirūpina švie- 
timu. f Užtat pas Kujaniečius 
madojepriežodįg^^AŠ pragy
venau, ir mano vaikai pragy
vens. 7' Todėl Čia ir priviso 

ydaug ’ vagių* ~Jr nenuostabų, 
nes vietiniai žmonės labui ap
snūdę ir mažą tęsirūpna savo 
bendtata reikalais/ Be to dar 
pas juoš išsiplatinę blogi įpro- 
čtai/ lošimas kortomis iš pini-5 
gų, girtuokįybė, na ir balto
sios slaptas dirbimas. Mažutis 
sodžius -— o “bravarus”; rasi 
kelius. ' Laikas KujanieČiams 
susiprasti, " pamesti, blogi įpro
čiai. Geriau išmokite skaityti 
gerų knygų, laikraščių ir rū
pintis .savo viešais reikalais. 
Žmonės jų bijosi ir neišduoda 
policijai.' Bet auo plėšikaį>dar 
labiau pasidrąsina.

' “Lietuvos Aidas’1 — dien
raštis* (‘Liet. Aidas’ ’ dėl įvai
rių priežasčių, pirmiausia dėl 
to, kad vis negalima buvo iš
gauti popieriaus, nuo liepos* 1 
dienos, kaip kadi buvo ketina
ma, mėgalėio pradėti eiti kį ' 

das” tepradės eiti (jau tikrai) 
nuo Šių mėtų rugsėjo mėnesio 
Įdienos? Todėl ir “Liet. Ai
do” ūkininkų priedas. ?tMū»U 

pet tar^jūšta 
menesiu eis tik per dvi savait 
kartĄ ir tik nuo rugsėjo mėne
sio ims eiti nuosakiai kas sa
vaitę* Apie “Lietuvos Aido ”* 
dienraščio kainą su visais jo 
priedais pranešime kiek pas
kiau.

SEINAI. .
, • Pas mite švietimas kyla, bet 
netrūksta ir tamsuolių nė tik 
taip senėsnėsės' kartos, bet ir 
tarp jaunuolių. Kaį ir 
bet daugelis prisilaiko /dar se
nos mados, vakarais lošdami 
kortomis. Laikraščių jaunimas 
mažai teskaito, f o jei ir skai
to, tai tik daugiausiai mergi
nos, kurioms nelabaį patinka 
vakaruškos ir senieji įpročiai* 
Vaikinai naktimis mėgsta vai- 
kščįotį. pėjtaįmiįišįta neduoda 
žmonėms ramumo, vertėtu jau 
pamesti tas senas įpratimas — 
valkiotis. naktįmis. Galima ir 
prie šviesos Šventomis dieno
mis dorai pasilinksminti. Me
tas jau atprasti nuo visa to, kas 
žemina žmogų, o imtis kas t>ū- 
tų visiems maloniau, ir išnyk
tų blogi' įpročiai*.

M O N IŠ K I A I 
(Kauno apskr.)*

* Jau visi metai kaip neturime 
savo kunigo. Tiesa/buvo mūms 
vyskupo’paskirtas ĮŠT Vilkijos 
kun* Gendrenas, bet nesutikęs 
užimti MoniŠkių para^. pasili
ko jgyvęiiti Vilkijoje ir tik du 
sykiu mėnesyje atvažiuoja į 
Mohįškius atlaikyti pamaldų. 
Žinoma, mums to'neužtenka: 
norėtumėme nuolatinį kunigą 
turėti, nės be dvasinio darbo, 
yra čia nemaža ddrbo ir tautos 
dirvoje. Ypačiai tamsus mūsų 
jaunimas laukia, kad jį kas to 
darbo išmokytų. Taip-pat čio
nai labai ręikalinga įr mokyk
lą. Būta takaiKėtaL jei mūgų 
vargonininkas, užuot mokinęs 
jaunimą šokti, platintų tarp to 
paties jaunimo įtatWų ltdkw 
$čius*. ; * ' *•' * >

' VIATnJuJE*: “ -
* '**'-*•*' • v A

Lietuvm Tūpta

rųkraštųtankių, jo p^įies pa- į 
darytu remianti* teatatiBos ši- ? 
niomia: 
vytisraudomųne .lanke, ant į 
balto žirgo,, su akydį fcatačje !

—-. _. ~ rankoje/ dviem kryžmomkry- j
naa (tajįjįi)* B Spudas, M. žiu išviršaus paŽenklįntu, ir j 

v w.»^, rankoje aukštyn iŠkel- |
tu kardu;2)Žemaičių Ženk- į 
lai meškaį juoda, raudona- 1 
me laukę, ant paskutiniųjų ko- V 
jų stati atistojusi, iŠ žiūrėto- 1 
jo deštaės' i kMtę atsisukusi,iš- v 
sižiojusi; abiejų ženklų skydo, i 
ant kuriopatiestas ženklui rau* ; 
donaslaukas, pačiamevtaŠuje 
kunigaikščio karūna,-3) per
lojaus miesto — tauras su kry
žiumi tatprageje.. raudoname 
lauke.’ ; . ’

r t’ <

LIETUVOS NMPBflŲAUgO- 
r MYBft mMOJrnjk 

NUOMOMŠMUA —
Štai Lietuvo* nepriklauso

mybės dokumentą* paskeltas 
ir to jau nieką* negali užgin

čyti. Nors mūsų likimas dar 
tebėra nepermatomame rūke 
paslėptas, bet jau mes gedime 
turėti vilties, < kad: ateitisat
neš nors mažų dalį pageidauja- 
mųj^vairių

r Visi, kurie tari aupMtimą, 
ka* tai yrašalies nepšktasą- 
mybė, Jos pageidauja.Betvar- 
gas str tokiais, kuriejokiosu- 
pratimo apie jų neturi. , Tai y- 
ra žemesnioji nesusipraturioji 
liaudis, kuri tiki visiems agi
tatoriams, kur leidžia netikras 
ta nieku nepamatuotus paska- 
lus. Šitų žmonių niekas nega
lipertikrinti, -nes juose jau gi- 
lieriįleistos šaknys-visaL neti' 
sįngų sąvokų. ^ - ;

Lietuvos nepriklausomybėje 
jie nemato nieko, tokio,- kas 
jiems patiktų. Jiems nepri
klausomybe išrodo, kaip sena 
ragana,^numaskuota jauna gra
žia panele.

Bet tik nuostabu, kad mūsų 
yra dviejų rūšių agitatorių, ku
rie traukia vis į savo pusę. Žy
dai traukįa į rusų puS^,. o len
kai —,į lenkų. Ir štai liaudis 
skįla į keletu dalių, visai prie
šingų viena kitai. Lietuviai 
žiūri į savuosius, jais nepasiti
kėdami. Jiems rodosi, kadįr 
patys lietuviai savo kraštų 
tvarkytų, tai vis tiek hutų sun
ku, nes lietuviai valdininkai 
dar didžiau persekiotų juos, ne 
rusai kad darė,' . .

— Tai, — girdėjau daug kar
tų kalbant, — kad ir būsiant 
Lietuva neprigulminga, tai ne
būsiu žmonėms lengviau. Bū
sią visokių mūsiškių valdinin
kų, kurie būsią biauresni už 
rusų žandarus.

Taip kalba žmonės, nepasiti
kėdami nei savyvalda, neibusi
maisiais . valdininkais. Malį 
jie nepajėgią išsįvaizdinti^sau 
kitokios tvarkos, kaip tik tų, 
kuri buvo rusų carui Lietuvą 
valdant. Tai gi, galvodami a- 
'pie Lietuvos nepriklausomybę, 
žmonės mato’prievarta antmes- 
t ą valdžią su daugybe iųekeno 
-nerinktų, bet iš kitur.atsiųstų 
valdininkų. OJsad patys žmo
nės šalies tvarkyme didžiausią 
balsąftures, kad šalį valdys ne 
atskiri valdininkai,..bet žmonių 
leidžiami įstatymai, kad valdi
ninkai'tik dabos, kad tie įsta
tymai būtų pildomi, -7- apie tai 
tik kai-kurie pradeda galvoti.

Ir daug’daf reikia susiprati
mo mūsų tamsiems sodiečams, 
kol jie įsitikrins, kas tai yra 
šalies nepriklausomybė, ir pra- 
<į£s ją naudotis. Tiems, kurie 
tai supranta, paręina aiškinti 
žmonėms^ xGąl kąda ndrs mū
sų darbo vaišiai pasirodys.

, ' ‘ • A. Gricius.
(“Darbo Bąlsąs”)

- > * > ■ M’ . 1

Paskutiniu laiku

O« Jį?- 
Mitrumui pjta
iš Rurijosta įGaritataa parap 
Tarp jų kai kurU yra labai 9^ 

i^*** ^poir— 
grįtavisk* r*do sugriauta, su- 
haiitata. Netari nriiMUDųinei 
gyvulio, o kitiM dubuo* m- 
stankf^tamt Toki labai rei
kalingi vnmomehėsužuojautos 
tapašAlpoC . ;. < ’

•r ’ ' -- ' <

kai^katvergati ir aubatomta Lei- 
d H* ’ Am. LMavhl MynmMtiatt’ 
Mv WV*-- - PMIįittlMH lįįį

/ AniMk ■ ■1

(TheVorimr)
^Flje Lith&nian, tri^^ : 

per. Bubitahed: every Tuėeday, 
Thureday, turi Šatmday by M 
JoMph’a Lithuanian R.-0. Ąmo- 
<^tięn <<Iįti^ ^ ■

. Yėąriy » *.<;*' * * * r •Ž3»00; 
Boston, anŪ kuburbs *«.•?... *4.00

k 6: tnonibš . ** ■* >• *.*««' ąh »- *. *•.» .1.50' 
Foreign countries yearly....4,25

‘'DĄkBIlOTKAS,” 
BrcW*3U So. Boston, Mass.

ŠVIEŽIENOS^
Šitame ‘ ‘Darbininko” nume

ryje musų skaitytojai ras Švie
žienos — žinių iŠ Lietuvosl Se- 
redoj gavome pluoštą laikraš
čių iš Lietuvos. Su indomes- 

Uiais straipsniais ir korespon
dencijomis, supažindinsime sa
vo skaitytojus. Didžiumamū- 
sų skaitytojų ras žinių išgavo 
parapijos.

Gerai žinome, jog yisos šios 
. žinios ir visi straipsniai' yra 

’ perkošti per tankų ^vokiečių 
cenzūros koštuvą, bet vis-gi 

"verčiau gauti kadir tokių ži- 
- nių, negu visai nieko.

Gavome numerių “Liętuvos 
Aido,” “Tėvynės Sargo,” 

r “Darbo Balso*’ ir “Mūsų Ū- 
kio. ” Nei vienas jų jokio kom
plimento neduoda Vokietijos 
valdžiai, nors visi jie išleisti 
po^kaizerinės“nėpriguimybės^ ’ 
paskelbimo.

“Darbo Balsas” yra socija
listų laikraštis. Jo atsakomuo
ju redaktorium yra St. KairyS; 
artimieji bendradarbiai M. Bir- 

. . žiška, P. Bugąilišlris,v V. Di
džiulis, A.Domaševičius,. A. 
Janulaitis; J. Vileišis ir k. ’ 
*^Iš to socijalistų laikraščio 
perspauždiname straipsnį“Lie- 
tuvoš nepriklausomybė ir mū
sų žmonių nudmone^apie ją J’ 

. Iš jo?pamatome ne vien “mū-
sif .žmonų nuomonę” apie ne^ 

. prigulmybę, bet iš jo~paaiškč- 
ja, ką Lietuvos socijalistai ma
no apie ją. Matome, jog .anie 
visai kitaip žiūri į neprigulmy- 

.’bę, negu jų vienminčiai Ame
rikoje. (Pasakėme “vienmin
čiai, ’ ’ b&t kasžin ar anie' Lietu
vos socijalistai neįsižeis tuo pa
sakymu, dasižįnoję apie Ame
rikos “socijalistų” orgijas ir 
jų išdavikišką ateinešimą į Lie
tuvos reikalus).

ŽINO APIE VISŪTINĄJĮ 
SEIMĄ.

Rusijos lietuvių laikraštis 
“Vadas” birželio 9 d. paskel
bė rezoliucijas Visuotinojo A- 
merikos Lietuvių. Seimo New 
Yorke. Jas paėmė iš “Darbi
ninko” No. 31 ir sekančių.* •

■ii.i ■ ........... .Iii i t

KOVA PRIEŠ NEMOKSLĄ.
Šuv. Valstijų kongrese įneš

tas *bilius įvesti naują, šeįreta- 
riatą, būtent švietimo sekreto
riatą (miniseriją). Iki šiol to
kios įstaigos nebuvo. < 

x Kuomet paaiškėjo, kad Ame- 
rike besą dar nemažai beraščių, 
tai tas paakstino valdžią grieb
tis darbo ir kovoti prieš nemo
ksią. Bus einama prie to, kad 
Amerike nebūtų nei vieno ne- 

_ ' mokančio skaityti ir rašyti/ 
Bus paskelbta karė nemokslui.

Įvairių šalių ambasadoriams 
įsigyta tyrinėti, kaip tose Šaly
se veikia švietimo ministerijos.

STOVI Už 8 VAL. DARBO 
DIENĄ* J

Henry Ford buvo tarpininku 
tarp Inteniational Asš’n of 
Maehjnists ir Wheeling Mold 
& Foundry Cd. Vriieeling, Va. 
Jisai pripažino mašinistams 8 
vai. darbo dieną. ' • ■ -

PASTATYS PAMINKLĄ

"" įtakoj xriie$ų Iri&Ą įrūdy
ta rinkimai dūkų pastatyti pa* 

. rniųklą prezidentai VTiWonui. i
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Kaip tenk* patirti/ parva
žiavęs Vilniun murikifi Jubsai 
TridrKelpfa fcnė ypačiai irt- 
phiKą Metiko* Mokyklos i*tei- 
ginai, norą apie ją jaų ir ank- 
*ri*n liek tiek buvę, manyt*. 
Hūpin*majd; kad wwAylrl< į® 
šį rudenį pradėta darbą. Su
manytojų mintimi iškarto bū
rių arti lOG'mdkimų Mokyk
lojeprofesoriaus muzikai Ju<h 

K-Tių. T* Brasy*,!' 
J. Tm-Kelpifc ii drihminkri 
Kiprag JPetrimska*. Mokyklos 
{įgijaituo rėMmtariari su 
valdžia. Tai-gi vjsi norintieji 
stori mokyklon privalo apie ta
tai atminti.

Lietuvon parvažiavo. Matas 
Grigonis (mokytojas), Stasys 

;ei= Mašiolaitis (mokytojas), Vy- 
fautas*JuŠkys*(stud.-^medi.), 
Romanas Mašinskis(stud. tech- 
noolgas). Jonas Daumanskis 
(štud,jūr.) 1

Vilniaus kunigų seminariją 
Šiemėt'baigė 22 Menkai.

Vilniun gį^žo 'iš Voronežo 
Hypatija Julė Yčienė ir dakta
rė Aldona Šliupiutū-Jankaus
kienė, kuri dabar-paskirta gy
dytoja į Šilalę netoli Tauragės, 
Pajūrio apskr.

Vilniun parvažiavo: Mas
kvos operos artistas Oleka 
Maskvos dramos artistas Sut
kus, Kasperskienė su šeuįyna,. 
stud. medikas Vladž Grudzins- 
kas, provizorius Antanas Žu
kauskas.

DĖL VILNIAUS UNIVER
SITETO.

Birželio 7*d. Kaune pas‘Vy
riausiąjį Rytų Vadą buvo lie
tuvių delegacija iš L. T. pirm. 
Smetonos; M* Yčo ir dr* Puric
kio —♦ prašyti, kad iš krašto 
įplaukiamųjų pinigų sumos 
būtų skiriama: dalis Vilniaus 
universiteto laikymui^ ir kad 
jau.šį rudenį galima būtų ati
daryti teologijos ’du kursu, tei- 

; šių ir istorijas rįfilologijos po 
vieną kursą., Universiteto \tei- 
kalais rupintis-Liėtuvos Tary
ba nuskyrę keturis asmenis M* 
Biržišką, M, Yčą, 3&n. dr* Pu- 
riėkį ir prof.. A* Voldemarą.

v Lietuvon grįžo mok. Kuraį- 
tytė, kun, Juozapas '■ Bakučio- 
iŽs ir Malvina Ptiikaunikaite. 
Vilniun grįžo ir , apsigyveno 
dailįn. Juozas Zikaras, y

: - į A G A B '
Gegužės 9 d. naktįJsudegf 

-Dilbniuosę M&Čitdien§ yU
Sos trobos. Drauge^sųdegė^ 
ąririHr kiaulšs, paukšti ir ti- 
sa^ kitokia manta b|tlpiįigan 
Labai apBgČ mažas Saikajrir 

jiįrai' tat

/

, J
Grįžo Lietuvon:i Vladas Nor- 

butas, farmaceutas (iš Mas
kvos) ; Jonas Gaiževskis, felče
ris (iš Voronežo); Alekna,, ag
ronomas (iš Voronežo); Žukas 
Juozas, matėm, stud.; Rimkū- 
nas Mykolas, technikas, gele
žies dirbtuvės ir ‘krautuves sa- , • * v
vininkas Maskvoje. Jisai ma
nąs krautuvę atgabenti Vil
niun.

. ’ ' . ____ . •
Lietuvon grįžo: dvarininkas 

Vladas \ Putvinskas, studentė 
M. Nemekšaite,mokytį>ja Jad- 
jVyga Petrauskaitė, Jonas Ma- 
kauskaSjStudentėZofija Land- 
sbergaitė.

t\ .• . t-

. DAILĖS MOKYKLA.
> *

• Kaip girdėti, mūsų- dailinin
kų tarpe kilo sumanymas ati
daryti Vilniuje Lietuvių Dailės 
mokyklą. Tuo sumanymu rū
pinas A. Žmuidzinavičius ir ap
sigyvenęs dabar Vilniuje dai
lininkas Škleris. Ši mokykla, 
kaip, manoma, bus atidaryta 
dar šį rudenį. . . ?

*, '" \ ' 1 ■ ’ *

» f
Dėl dramos mokyklos. (Grį- 

.žęs iš Rusijos /ir apsigyvenęs 
Vilniuje Petrapilio valstybinio 
teatro artistas J. Vaičkus pra
šo pranešti, jog jis norinčiuo
sius įstoti jo žądamon steigti 
.lietuvių dramos mokyklon 
kviečia, apsilankyti pas . save 
arčiau Susipažinti su scenos 
gabumais. Diena ir vieta ofi- 
cialiniams kvotimams , būsianti 
paskelbta vėliau. Vaičkaus ad
resas: Kaštanų gatve, num. 4, 
butas 11, kasdien nuo ė ligi‘7 
vai. vakaro. -

DOTNAVOS ŽEMŽS ŪKIO 
MOKYKLĄ.* . ■ -

{Šiomis dienomis, lieposkmėn. 
į d., į potnavą buvo nuvažia
vę Lietuvos. Tarybos įgalibti 
agr. X Tūbęlis,M. KonČa'ir P. 
Variakojįsapžiūretų buvusios 
ten priet karą vidurines žemės 
ūkio mokyklos trobėsių ir liku- 
siojo^invent^iaus. Taryba y- 
ra sumaniusi šitą mokyklą ari 
gaivinti tokia gangreit progra
ma, koki yra buvusi ^ri 
rą, jau nuo Šio rudens, Tuo: 
tarpu rengiamas yra mokyklos 
programos projektasir sąmata 

v?!?:
.„Etf

ktrparijo* valdžiai reikiamoms . _ . TJl - t. H.fr *,. J.J.—‘Uit »inoKyKim prau. ;

... *i.ft 

tUTi* Dr*».
gijo* <Vtyafa4*») rtjtaaąi

rieyta
narijoBk^ įvairioms' 
n&ns mokykloms, taikytojų ta

tahtate spaudai yra paruošti 
artartritiami:

▼ta kalbos ^irtaiaatilta (Vitai 
kursas. mo-
kykloms)*M Bričkos Duone* 
laičib raštų gimnazijai pritai- , 
kiūtos iiimukos ir anąliaA 
taip-pat Lietu
vos geografija, A* Janulaičio 
LietaVos institucijų fetorm 
(platus Lietuvos trięės nągri- 
nyimąg),pati  ̂
tuvos senovės kultūra, išdėsty
mas šemausios lietuvių etno
grafijos, prigimtie^ ūkio, vi- 
suomenė8 8utvarkymo,tikybos 
ir pblitikos,santykiųpradžio& 
— ligi Mindaugio). jau sutai
syti arba taisomi, bei verčiami 
yra gimnazijos kursai: Geog
rafijos pradžia (vietoj išpar
duotosiom 4.915 m.), Europos 
geografus,- Rytai ir mitai (I- 
vanovo), Senovės istorija, Vi
durinių amžiųistorija, Naujo-' 
ji istorija, r Lietuvos (Liubavs- 
kio) Istorija, Vokiečių kalbos 
vadovėliai (į-IĮ d.), Prancūzų 
kalbos ’ vadovėliai,. Algebros 
uždavinynai, Psichologija (Čel- 
panovo), Teisės enciklopedija 
(gimnazijos kursų), Higiena, 
Fizika (visas' platas kursas), 
Gėometrija,,Prigimties mokslų 
vadovėliai (kelios- knygos) ir 
dar visą' eilė tolimesniųjų kur
sų naujų ir vieton - jau kieno 
nors išleistųjų, jeigu jie pasi
rodysnetinkami kalbos bei ra- 
šybosžvįįgsniuiršiaipjau.Spe- 
cialįnčms mokykloms yra tai
somas -bendrasis bugalterijos 
kursas, kooperatyvų sąskaitų 
vedimas, paidagogika, neorga- 
ningosįos chemijos kursas, pro- 
jektuojamėji (metmenų) geo- 
mrirhuU^^lKfVūisjmas, Žė- 
mės darbai (bendrosios dalys), 
mineralogija rrkristalografija, 
dirvų mokšlas ir kt. Daugelis 
išparduotųjų knygų taisomos 
leisti antruoju Iridanu pataisy
tos taiŠlygintos, k. a. aritmeti
kos ^teorija* statftymai ir kt. 
Komisijosdarbedaįyvauja grį- 
žusįeji iš Rusijos jtalbiniiikai ir 
pritarę ta’ofcftojai* Vadovėlį 
Leidžiamosios Komisijos užda
vinys * -** aprūpinti Lietuvos 
mokyklą kiek galima vienodais 
terminais,, išlyginta taisyklin
ga kalba ir rašyba parašytais 
vadovėliais. Šiuo sunkiuoju 
karo metu daug Komisijai ten
ka patirti. savą darbui Minčių, 
ypač dėl . popierio išgavimo. 
Dabar tvirtai tikimasi jo įsigy
si įš Rėvdįo fabrikų. Komisi
ja, esanti pasiryžusi. tvirtai: dr 
nuosakiai^ti^au yąryti* prade2- 
.tąjį. kųįtūr^ darbą,, dėdama 
pamatas jLiątnvos , mokyklų ir 
mokslo literatūrai. Komisijos 
'redakcijos vedėjas P. Klimas 
vadovėlių' reikalais priimnėja

11 ligi 12 vai. dieną (nei anks
čiau nei vėliau).

f
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ZSK ud DA S . .
'.j (Sedoeąpskr*) '/•

Laisves vėjeliui kiek plačiau 
pastaraisiais metais papūtas* 
Visuose kiek didesųįuoše.Lieta- 
vo& centruose pradėjo dygti 
krūvos visokių mokyklų; nuo 
didėsniųjfų centrų Šiandien jau 
nebenori/ atsilikti nė tolimiau- 
^sLn^atapia^mJįataokyfcląs 
dygsta kaip grybai po lietaus ; 
iš to matyti, kad lietaviai yra 
Įgiję nepaprasto noru mokytis. 
Kad jau ir daug mokyklų pri- 

: steigta, bet toli grąžu visi mok* 
slo ieškantieji jose nesutelpa ir 
taip Šen- bei ten vis kyla nau- 
jųmokyklųreikalavimai* Taip 
Štai ir Skuode pastaruoju me
tu kuiMdek. Žadeikių iniciaty
va sumanyta steigti 8 klasių 
gimnazija. Tam .dalykui pla- 
čiaruapturti gegužio 2& d. buvo 
sųsimkę 4 kunigaiir 5 skuodiš
kiai ūkininkai. Nutarta tuojau 
sudaryti iš 10 žmonių komite
tas, ; kuris turės rūpintis nau
jos gimnazijos strigimo reika
lais. Gįimnazija nutarta steig
ti mišri (sykiu berniukams ir 
mergaitėms) su specialiu ūkio 
skyriumi “Saulės” draugijos 

• vardu ir jos programa. Tam 
dalykui įvykinti jau parašytas 
prašymas į “ Saulės’? dr-joą vi- 
ce-pirmininką. Šį rudenį mą^ dieną. Dienraščiu “Liet 
noma. atidaryti tik pirmo ji Jr 
antroji klasės

Skuode gimnazijos reikalin
gumas jau' ir seniau buvo jau
čiamas; jau prieš karą apie še
šetą metų čia buvo 4-klasė auk
štesniojo tipo miesto mokykla, 
kuri visuomet būdavo, mokinių 
pėrpilna.-. Be ta,; skuodiškių 
daugumas .mokėsi Palangos ir 
užvis Liepojos, gimnazijose. 
Dabar visųartįmoji • šitai apy
linkei gimnazija Telšiuose r- 

:ūž 9 mylių; 'Juo-’ tarpu prie 
Skuodo glaudžiasi gana plato- 
ka Žemaičių vakarų sritis, k. t. : 
Ylakiai, Šatės,' Mosėcle,Sa
lantai ir k. Girdėti, kad šiai 
naujai gimnazijai mokinių bū
sią kupinai.

. L
k
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savo bute Zakreto g. 5b—5 nuo

L
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' LIS P O J Ą. / '
■ 1918 m* gegužės 9 A (26.IV) 
Liepojos lietuvių tarnaičių dar- ‘ 
hmirikiiį “Bv« Zitos** draugijai 
sukako devyneri gyvennnonie- 
tai. Tą dieną drąugininkėspa- 
sidalino savo tarpe jų dr-jos’ 
įgyventum įspūdžiaisir drąsino? 
si varyti darbų toliau,. nepaU 
įąąnt įvairių kartais sutinkamų 
kliūčių, vienybėje, santarvėje 
ir doros patvaroje.

Sukaktuvių paminėti buvo 
sutaisytas 12. V savybės vaka
rėlis parapijos salėje. Vaidin
ta buvo pačių draugininkių, bė 
pagalbos iš šalies,, sutaisyti 
veikalėliai: “Stąršina,” “El
geta” ir “Piršlių nesulaukė.’7 
Po to buvo gyvas Birūtos dai
nos paveikslas: “Birūta ir 
Kęstutis, deklemacijos?‘ Geres
nių laikų viltis” (Mairomes) 
ta “Vakaro tyloje” (Kazio_ 
Baikščio), choras ir žaislai.

Savybės vakarėlis, be malo- 
taius dr-jos 9 metų sukaktuvių 
įspūdžio,, pažymėjo drauginin- 
‘‘ t sumanumų ir'simpatingų 
suvkyankiškumą. ’ '

l
ietimais dr-jos kasa pel

nė 156 r. 08- k. grynais pini
gais. ..... • • ■ ; ?
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PUNSKAS 
(Suvalkų apskr.).

Tai. vienas pakraštinių gry
nai lietuviškų kampelių, nes 
gretimose . parapijose iš pįęta" 
pusės jaū maišosi , lenkiškai 
kalbančių gyventojų. Kaip vi
sur, kur tik lietuviai susiduria 
su lenkais, taip ir čia apšvieti
mas ir .sodžiaus kultūra žemiau - 
stovi, negu sąlygos leistą.Žmo- . 
mėse maža tautinio susiprati
mo ir noro dėtis į draugijas; 
ūkininkauja daugiausia seno
viškai “kaip tėvų tėvai gyve
no” ir maža kas, kad ir- prieš 
karą, stengėsi pagerinti ūki
ninko būvį ir manytis naujų/ū- 
kininkavimo būdų. Didokoje 
parapijoje, gal kelintas dešim
tas tik atsirasdavo. O para
pija, čionaine visai bėdina. Že
me kad ir nepergeriausia, tai 
bet vidutinė; mažai įžiūrima, 
inaža dttoda ir pelno ; užtat 
duodasi gerai dirbti ir įdirbta 
visuomet atmoka.

PriėŠ. karą gyvavo čion “Ži
burio” draugija, vartotojų 
krautuve, buvo besisteigę ir 
“Žagrės” ūkio rateliai.1 Dabar 
visa iširę. Vartotojų draugija 
dingo’, apie: ūkio ratelius nie
kas ir negalvoja; tik “ Žiburio” 
skyrius atsipeikėjo ir padare 
Vieną susirinkimą, •

Punsko parapijoje daugpa- 
sidarbavo kun. dek. M. Simo* 
naitis, klebonaująs čia jau ar
ti 15 metų* Jąin rąįįnant ir 
rūpinantis buvo įsikūrę Čia 
draugijos ir plėtėsi laikraščiai 
bei knygos. Tačiau ilgų metų 
darbas tamsokame kampelyje, 
gyvenimo kartybės ir galop ka
ta aūdra> matyti, pakirtokišk 
jo energiją; nūnai kun* deka
nas netaip jau rūpinasi visuo
menės darbu; o daug dar dir
vonų lieką šidje parapijoje! ’ 
Betgi reikta tikėtis* kad* at* 
gijus Lietuvos valstybei, * atgis - *
įr mūsų gerb. klebono veikta* 
mas, d visas Šis kampelis su^ v> 
kTO Šri^tis ir spiėstiikuopon, J

į

+■ '
Vilniun parvažiavo Justinas 

J a it k ė vič i u s “Žiburio” 
progimnazijos Jaroslavlyje di
rektorius ir Mariampolės gijnn. 
mokytojas istorikas; Januške
vičius Centro Konųteta Kusi jo
je kasininkas, ir Leokadija 
Januševičiutė, studente pri- 
gtaitmtakė.

• urii’A.i-
(Kaišedorių apskr.).

Netoli Žaslių miestelio 
Nąujažerių (Novoziotkų^ so- 
džius kuriapie rusai pastatė: 
Sikįąmokyklą. Aplinkmo

kią ta sodą eina gražios lie
pųalejoė. Tik Šį pavasari gob
ši žmonės ėmė ir iškirto tas alė
jas. Tiesū, liko medžių, bet 
tiktai apykreiviai, apsusėliai, 
Gaila, labai grila>,. taip jąu labai silpnos, sųdtūniję ir 
ĄrąM vietaič 'kut data gęudą* įBri^Akaip porą tas

k *

k

tandasi 31 Vilniaus įhįįįbejita

r

•T Y T A V B N A L ■

. (Skaudvilėsapskr.)

Tytuvėnų miestelyje buvo 
per ži’emą,^ bus ir vasarą lieta-
yiųmOkykla; nes įsirašė užten
kamas skaičius vaikų. Prie lie
tuvių mokyklos, ’mūšų moky
tojo Sarapo rūpesniu, įsteigti 
suaugusiam, jaunimui šveųta- 
dienio kutsaii, kuriuose bus 
mokama: rašyti, skaityti, lie
tuvių kalbos ir skaičiavimo. 
Tytavenų jaunimas yra dėkin- 
gas už tai mokytojui Sarapųi.

/ bEL/TUVA

(Ukmergėsapskr.)*.

Mūsų bažnyčia yra labai se
na, Stovi jau nuo 14 mėta$im- 
cio* Bažnyčia medinė* Di
džiam jame altoriuje yra labai 
senas paveiksiąs, kuriame nu- 
piešta šv*-Trejybė* Iš Čia išye* 
žė “rusai visus varpus, a tarp ku
rių buvo vienas': “ Avė Maria?.’- 
Ant jo buvo pažymėti 1346 m* 
Bažnytiniame archyve, tarp 
daugelio kitų senųjų raštų, ran
dasi vienas lhbai svarbus įr re- 
tasdokumenaas. ‘Yra tatai po
piežiaus Povilo II bulė, rašy
ta 1468. Bulė rašyta ant per-, 
gamentų pusiau getiu pūBtaų 
Įatynų raidėmis* Prie jos pri
kabintas rMŠtelįu švino ants
paudas. Patsairaikštelis irsu
lenkimo vištos ant pergamento

r^riuta-‘

j

plenariniai
į
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Pas mu® tMp vadinam®® 
“Chumhle* 
ir po triją nnpbodžią; aavaittą 
27 d. jau turėjome pamaldae. 

■, Influtfum ^FvMAag mk 
mą ir daug išmirA . JūTĮetarią 
mirė tik vienas ir to paįs cici- 
likas, J.JalMaudUukBuvo baž
nyčios priešas, tad ir tapo, įmv 
laidotas b® bažnytinią, *PĮnfel 
mloto*ka ’ i ir
labai lakstė j fa.......... be*
žnyčias ir norėj<palaidoti|ka* 
atiką kapines.

Netiki W tiki
į velnią.

‘ - ■ * ' <_ ' ’

Nesenai čiąVimio riritike stt- 
nuspabėgonuotėvą į Endicott 
miestelį arti , jBinglmmtoių ir 
surijęs su “drauge” apsigy- 
vėno. .Netikėdamas tčvas Am 
važiayo persitikrinti ir rado 
tiesą. Tėvas suną vadino na
mo, Imt sūnus nei girdėt ne- 

; norėjo: Paskiaus tėvas rado bi- 
lą ^osernėje ant $40 ir kad/sū- 
nus buvo nepilnametis, tai tėr 
-vas- gavo-užmokėti. -Ūžtą tė
vas labai užsi
rūstino ir nors į Dievą netiki, 
bet į velnįą matytis labai įti
kėjęs ir pradėjo kėikfi ir siū^ 
lyti sūną Velniui, bet velniūk
štis tik nusijuokė ir nenorėjo 
gelbėti* Tada tčvas patelefo
navo perkūnui, ’ kadlšis teiktų
si jį nušauti , už neklausymą! 
Bet perkūnas atsakė: “Well, 
Barzdy, jei norėtumei, kad 
tavo prašymas būtą išklausy
tas, tai višąpirmu turėčiau ta
ve patį nurakti, nes juk tu kal
tesnis, negu tavo sūnus. Ko
kį užsiauginai, tokį ir turi.. 
Juk tu kadaišiai buvai palikęs 
pačią su mažais vaikais ir iš
važiavęs cieilizmo studijuoti', o 
miestas gavo tavo pačią su vai
kais maitipti, o sūnus vis te- 
inijo tėvo darbus ir dabar ei
na tėvo keliais*.Barzdevi- 
čia išklausęs perkūno patari
mo, pakrapštė savo žįlančius 
peisus, pamąstė ir nuėjęs už
mokėjo sūnelio bilą. •

Ciciliką^ąmizmas..
1 ■ ’ •' ■ ' ' . A ■

Mūsą cicilikučiai, labai neuž
kenčia L. Vyeią. Cicilikai mm 
pat vyčią sūšitvėrimo visokiais 
būdais jtioS koneveikią prie 
kiekvienos progos. Šiomis die
nomis, su pagelbą savo Fpro* 
fesoriaus” Laukelio, jie sudėjo 
vieną, šmeižtą, neva dainą, iš- 
drukavo Japelius ir prie galo 
pavartojo4 mano slapyvardę, 
būk Aš “vyčią narė” rašiusi* 
Na žinoma išbrautojo visą 
Vyčią organizaciją tąose lape
liuose ir naktį išmėtė prie vi
są kataliką durią, o kitiems 
dirbtuvėj išdalijo.

Lakstute.
*

SpElMHtfii Marijam 
BdtruŠavi&ntA Buvo getu® 
ptenBą Uždegimą. Buvo 18 
metą amžiau®. Brigui prie 
vyBą, dalyvaudavo vrikĮmufr 
ae. Gfanu® Anglijoj,

Influensa junu^a smarkiai. 
VĮgoMai riešo® įstaigos užda
rytos. Sergančią yraapie20.- 
000/miršta po*{6dienoj.

A * Oi ~ <

& vy«iu ibnr tono a 

KIW jmuoy aBbkrimo

Malonėsite -visos Šio apskri
čio kuopos pri*iąsti sąVo ats- 
tovus apskričio suvaŽiayiman, 
kuris įvyks nedėlioję, lapkri
čio. 10d. Š/m. 1 vai. po pintą, 
AušrosVartą BvA M Arijos pa
rapijossalėj,.568 Broom st., 
New York, N-Y. ' ■

A K. Mas&ndukas,
»\ t Ap^* Pirm.

. ŠĮgeriJė;

$v. Franįškauš parapijoj 
choras padovanojo Jkun. Vir- 
mauskui, paminėjimui jo var
do dienoj Kukrinj ligoniams 
šv. Komunijas neŠimąi abrinė- 
Įį (pix)., visi choristai, atlam 
kė kun. Virmauskį klebonijoje 
ir suteikė jam. tą dovaną. DoT 
vaną padavė su. prakalba p-le 
Juzė KriviuĮA ? Po šios .kalbė
jo vargonininkas p. A, Grigo
raitis7 ir p-lė Sidaravičiutė. 
Kun. Virmauskis padėkavojo 
chorui už'dovaną, pasidžiaugė 
iš kalbose išreikštą gražią jau
smą ir prižadėjo, kviesdamas 
chorą j talką, dar labiau triūs
ti Dievo garbei, dūšią išgany
mui ir tėvynės labui*-

Nezaležnmkb lementacijos. 
‘.''7 ' ’* f * • 1

■ Mickus laike prakalbas 27 
spalio. Lenką'svetainčje. Pra
kalbą tikslas buvo išgauti nuo 
žmonią kiėlK prielankumo, nes 
jį buvo išvarę. iš Lavrėnce’o ir 
kaikuriuosjp rąkandusišmėtę. 
Mickūs baisiai beprotiškai ir 
melagingai kalbėjo.

’;7S x Žiogas.

Ir po V®k®ri«®Ai 'm tq 
^EtiMgšrtdirtb^minii 
savo artimiaurirte. Jdigu; 
jaučiatės nekrip, turite _ 
rimuaną, jtįgn valgėte be i 
tito, ir pūsą vitžuriąi t 
jį, — tuomet, Mpyįri< 
prantainą, reikiapirm gulsiąat! 
sąvalgyti S saldainius Partoįių ų' 

. Jos iŠįvalys sistemą per nakr 'Čf 
iį ir jūs atsikelsite gnt rytaų 
jaus mmjn normaliu žmogių 
mi, gausite apetitą ir norą ‘
bti. Saldainiai Partola ui _ 
vo gerą pasižymėjimą gavo an* '?į 
ksinius medžius 4r pagyrimo 
lakštus šešiose Pasaulinėse 
rodose, Londone, K Paryžiuje, 
Žeheve, Neapolije, 
Barcelione; PartoĮa'^isaątyC. 
je žinoma. ‘ :
f Čia ne reklama, bet faktąfc 
Norintieji g«ii užeiti ,par mtm 
ir persitikrinti: » .

Abelnai,-■ visi (apgarsmiL„:i / 
Partolos paduoda tik faktus ir; 
tikrą teisybį;’7. Mes visuomet 
skaitome save atsakomybėje 
už jSos, .ir pžmeBmeupie taF 
visiemš skaitantiems. v.' 

Saldainiai Partola perkasi } 
dideliose skrynutėse, kųinUoją ‘ 
1 dolerį. Norintiems 6 skrynu
tesant sykio, mes išsiunčiame 
tik už 5' dol., sutaupydami 
jiems visą dolerį. ,

Mes darome tų nuolaidą dėl
to, ka persiuntimas šešių skry
nučių, supakavimas, krasos iš
laidos ir tt., atsieina mums 
daug pigiaus š^šią .atskirą 
skrynučių, ir tą' sutaupymą 
mes atiduodame naudai pirkė
jo. „

Adresuoti reikia taip: 
APTEKA PARTOSA 

160Second Avė., 
Nėw York, N. Y., Dept L. 3. 

(1W)

tt nUn ateakym* kuomet 
baigėknYijka*bug gu tais žmo- 
ntam, katrie išturi amerikon 
miSkę popierų, Aif patsai nųį- 
atau dieių. naktį ir neimtu k$ 
daryt, ar imti popiefras ar lauk
ti iki galo.

‘ - .< " , <XP.

Paaiškinimas, Gal, bttt dar 
nįekas pasaulyje nežino, kada 
tikrai baigsis:k»t& Bet išrodė, 
kad kares galas netolų Iki Ka
lėdų gal kartais pasibaigti ir 
t^kos derybos prasidėti. Ne- 
turintienisamerikosiŠku. popie- 
riį nieko ypatingo nebus daro
ma. Visi manantieji likti A- 
mėrikp del savo gero privalo iš
siimti popieras. , • : , r

Klausimas.Kokslaikraš
tis katalikiškiausias t Ar gali
ma uDraugu” rokuoti katali
kiškiausiu! f
—t__ L—__

PaaišĮdnimas. Tikybos žvil
gsniu visi katalikių laikraščiai 
yra geri, visi lygini gerai^s^ 
vi už tikybos principus. Tak
tikoje nęra visi lygūs, į visuo
meniškus reikalus ne visi ly
giai žiūri, Tame jie skiriasi. 
Apie tikybinius klausimus dau
giausia rašo “Tikyba ir Do
ra.” ' ' ,

r.
/ 
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GYVENIMO CIKLWJ»
Andriams gand-j 

ras Juoiukąir Onutę, a- 
bu jaunučiu gražučiu, nieko 
neišmanančiu. Augą Juozutis 
augo Onutė, nieko apie viekas 
kitą nežinodhmu, nieko nejaus-; 
daįni. Kūdikystė ^iip sniegas 
sutirpą jaunystė užėjo — su 
audromis su gyvenimo perkū- 
nai^lygpavasarėlis atėjo. Nei 
Juozukas nei Onutė nė juste 
nbp^įuto> kaip atsidūrė tuose 
audrą sūkuriuose po kuriuos 
.besukami, bedauŽomi ViepMs 
antrą susitiko** įądv^ej^ sielo
se, jądvieją jausmuose užside
gė meiles ugnis, kurios galy-; 
bes nei vienas iŠ ją nesuprato, 
bet kuri nedegino, bet trauke 
vieną prie kito. Juo daugiau 
po sūkurius jiedu daužės juo 
labiau toji ugnis degė, ant ga
lo pirejo prie to, jog vienas 
su kitu susiartino, ją sielos su- 
-ęiliejd,- meile tigšiol -bu^is: 
pumpurė pražibo, ir vaisią iš
davė. Gandras pas Jūozą ir O 
n$ (jaune Juozuką ir Onutę) 
apsilankė ir .mietą grąžą Ka
ziuką padovanojo. Tas pats 
gandras pas Kaulus nuvykęs 
JieVutę jiems. ‘ ‘

Kaziukas su Jievute augo, 
n||Ao apie vienas kitą nežino^ 
darni, pakol pavasario — jau
nystės bangos ją krūvon nesu
vedė*. * 'Bet tai jau antras gy
venimo eiklius. Ciklius, ku
ris eina per amžius, nuo laiko, 
kada žmonija atsirado — jam 
sustojus, žmogaus gyvenimas 
sustos.

M—at

- LDS. (B kuopa turėjo savo 
mėnesinį ritririnkiorfą spalio %l 

' f'Ąį’, ■ Mūsą knopa pribdoda gyvai. 
f Vrikti. Brante susirinkime nu
tarta apfalkBčiot K. B. Savai- 
^’pakvmėti garsiut kalbėto
jus, surengti įvairiną vakarus 

' <tideBtt j^gramu. Svaigi- 
' nėj įtaisyt stalai, ' ant kurių 
prikraut įvtM^ Itetalikiri^ 
knygą it laikraščių, kad galė- 
tų žmonės matyt kokią knygą 
yta. ir kad gšlltą pasirinkti 

' kam tokia ^tinka. Toliaus vie
tiniai vyčiai rengiasi prie di- 

- delio teatro dri- knygyno ati
darymo. Kadangi ir LDS.kuo:- 
papriklauso prte kn.ygyno, tai 
nutarė prisidėt talp-gi. Reikia

• tikėtis, kKd bus puikus vaka
ras, nes/prie jo jau senai ren-

' . grasi. ■ r j ?
i?j§i baisio jiliga parode, kaip 
tai yra reikalingos pašelpinės 
draugijoj,ir organizacijoms\ 

. pač moterims. Mūsą mieste 
vyrai turi nors dvi pašelpines 

. dr-jas, bet moterys tai neturi 
nęi vienos/ Kaip apsirgo, tai 
ne'tik ką paŠelpoš1 negavo, bet 
ir prižiūrėti arba~naktį budėti 
nebuLVo kam. Būtų geistina, 
kad Nashuoje susitvertų L, R. 
K. S* A. kuopa.

Du metai atgal buvo čia ir 
moterų dr-ja, bet ji nukeliavo 
pas Abraomą, Tai dabar mo
terys ir nenori , kitos tverti, gir
di kadi su vyrais, tai gal- būtų 
geresnė tvarka. Sulyg mano 
nuomonės būtų geriausia su
tverti katalikiškojo susivieniji
mo kuopą# nes ir iš, vyrų ne
kuria pageidauja jos.

Geriausių pasekmių geriems 
užmanytojams. Judinkitės Na
šiuos lietuviai iš'kieto miego, 
imkit pavyzdį iš kitą veikles- 
nią koloniją. IŠtikro net geda 
ima. Štai kaip ir Manchester, 
N. H,, kur lietuvią yra gal ko
kie 300 ir neturi parapijos, o 
daug daugiau veikia negu mes, 

- kur lietuvių skaitome . arti 
1.000.

Levukas.
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AKRON, OHIO. .

Ačiū Dievui influenza nela- 
labai tebuvo išsiplėtojusi. Tas 
įvyko pasidėkojant valdžos ge
rai priežiūrai. Mat kaip tik 
pradėjo sirgti pirmas ligonis, 
tuoj uždarė viešas įstaigas kar
tu ir bažnyčias.

Susitverė Birutės choras po 
vadovyste Šv. Stanislovo drau
gijos. Susirašė į chorą jauni 
vaikinai ir merginos skaičiuje 
16 ypatą. Pirmininku išrinkta

• B. Rakauskas, vice-pirm. 
p-lė Dirkiutė, prot. rašt. — F. 

..Nutautas, fin. rast. p-lė M. 
Mėjeriutė,ižd. — Mart.Toluba 

. Merginą čia yra pusėtinai Vai
kiną nedaug. Jei koks ir atsi
baladoja, tai žiūrėk čicitikąs 
su nešvaria burna. Is ją nėra 
niekam naudos. Būtą geistina, 
kad kur silpnai eina darbai, at
važiuotą Akronan. ^Čia darbai 

' eina gerai ir uždarbiai neblogs. 
Yra jau kiek jaunimo. Yra šio
kia tokia parapija ir kas ant
ras nedėldienis iš Youngstovrn 
gerb. kąri.Alinskis atvažiuoja 
Akronan. Yra katalikiška dr- 
ja šv. Stanislovo įr pora kata
likišką kuopelių. Tik mažai 
vaikiną. Nėra biznierią, o ge
rą biznį padarytą lietuvis siu
vėjas ir duonkepis. Čia yra lie
tuviškas bankelis ir neblogą 
biznį daro. Lietuviai gauna 

' ' paskolą iš savo banko. Ir dau
guma lietuvių iš kitą miestą 
atvažiavę randa prieglaudą, ar- 
ba kas laiškais klausia apie 
Akroną visuomet atsakoma. 
Bankas vadinasi “Rūta” ir 

. randasi po No.'130 IVooster 
Ave.j Akron, Ohio.

OMNMlMmtMIM 
DUB(HB,FX

Giltini® ataUaakymM.
Kripvliur taip ir čia atsilan

kė netikėtoji epidemija —. In- 
fluenza, ir jau labai daug Hė- 
dies padarė, žtaonea visokio 
amžiaus parbloškė ir laikė su- 
gttfdžiu® kaip kur viii® Kritąfr 
Aas ani syįę* šio^miario lietu
viai nukentėjo ir labai daug. 
Susirgusią, tąja liga buvo su- 
vM 250* Dauguma ją jau per
sirgo. Naują apsirriškimą, 
Čiū Dievui, jau mažai tegiran- 
da. II susirgusįą lietpvią ne- 
mažai turėjo skirtis su šiuo pa
sauliu. ’ Nuožmi giltinė pakirto 
daugiausiai vidutinio amžiaus 
vyrus ‘ir * moteris. Paliko* vy
rus našliais o moteris našlėmis 
su daugeliu našlaičių. Vienos 
šeimpios ir tėvą ir motiną, pa
guldė-į grabą ir paliko penki? 
mažus'vąrgšus-našlaičmsr Lai
ke poros savaičių mirė sekam 
tieji lietuviai: ’ ‘ ‘

1 *• , ' > ‘

1. Mikolas Bilius, L mėnesio, 
’ M'Ver,MIkelioniutė>,Gmėh*’ 

, 3* Cecil. Kėmzuriutė, 6 mėn.
4. Mar. Rutkauskiutė, 6 mėn.
5. Bron. Venslauskaš, 2 meti
6. L. J, Mikelioniutė, 11 meti 

, 7* Karolina Bukleriutė, 15 m.
,8. yikt, Mickevičius, 32 meti 

. 9. Ignas Bieliauskas, 32 meti
10. Mik. Mikęlionis, <2 met.^
11. Andrius Mikęlionis.
12. Ant. Dereškevičius, 40 m.
13. Jurgis Vailionis.
14. Vinc. Rėklaitis.

• 15. Mik. Balevičius, 65 meti
16. Jonas Rapolavičius, 70 m.
17. Mar. Čeyevičienė, 49 meti

. 18. Paulina Dabulienė, 35 m.
19. Rožė , Daubarienė, 25 meti
20. Karolina. Vailionienė.
21. Kris. Zmitrevičius, 44 meti 

. Iš viršminėtų Lilija Mikelio- 
niute prigulėjo prie Panelės 
Švč. Marijos Mergaičių Dr-jos* 
Buvo gabi ir visą mylimu mer
gaitė. Paliko tėvus didžiausia
me nuliūdime! Viršminėta Dr- 
ja nupirko jai puikų vainiką ir 
pagal/savo konstituciją užsakė 
už jos.dūšią sv. Mišias.,

Mikolas Mikęlionis prigulėjo 
prie L. R. K. S-ino. Buvo pri
sirašęs ant $250.00. pomirtinės^ 
Jis taip-gi prigulėjo prie LDS. 
ir buvo uolus rėmėjas darbi
ninką reikalą. i ' ■

Ignas Bieliauskas prigulėjo 
prie L. R, K. S-mo, ir buvo 
prisirašęs ant $1000.00 pomirti
nes. Paliko pačią su: penketą 
siratą, bet ne baisiausiame 
padėjime, nes velionis, matyt 
gerai suprato naudą iš gero ap
sidraudimo S-me. — Dauguma 
kitą prigulėjo prie vietinią ka
taliką pašelpinią draugiją. A. 
a. ją, dūšioms!

yisitėmikite,kąreiški&ap- 
sidrahsti auti didesnią sumą.

• . ’ ' P-

BR0QKLYN, N* Y.
' - ' , - *' * 4

Spalio 27 d. Karalienės Anio- 
lą parapijos choras buvo su
rengęs pramogą.-Vaidinta “ži
le galvon — velnias uodegon, ” 
ir “Paliepus knarkia.” Kai- 
kurie aktoriai gerai atliko, bet 
kiti nekaip ir drapanos nebuvo 
gerai pritaikintos. Pavyzdžiui 
ponia pasirodė mergaitės dra
panose ir rodos nepritinka visą 
ląiką laikyti rankas kišeniuose 
ir kalbėti nusigrįžus nuo pub
likos; ’ Kapitonas buvo ?muzi- 
kanfo drapanose. Jisai bėgio
jo po estradą lyg detikrutan- 
čią paveikslą būtą“ vaidinęs. 
Kalbos jo mažai kas girdėjo. 
Po visą tą komediją buvo sa
lią ir galop vso choro dainavi
mas.

R-—is,

LAWRENCE, MASS.

Streikuoja į 200 audėjų. Rei
kalauja pakėlimo Algos po JOę.. 
ant dolėro. Darbininkai Įmkb- ■ 
si gerai. Skebų nėra. Sustreti 
kava spalio 21 <£ Kai vieni su- 
streikayo, ' tai ir kitą skyrių 
darbininkams darbd pritrūko.

Turiu toliau patėmyti, jog 
čia lietuviai labai 'girtuokliau
ja ir ištvirkauja. Smuklėse pri
sipūtą mušasi. Daro visokių 
begedysČią.Vieną kartą aut Šor 
(Shore?) gat. mačiau, kaip du 
vaikinai vienas antram dugni
nes rodė* Nesuprantu kodėl 
mūsų broliai darbininkai taip 
ištvirkauja.

Viską patyręs.
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ttPORT, ęk 

<<DarbiniDko,, 121 No. td^įo- 
te fotografijg. jR- N". Barsio stt 
parašuę—' “Esporto, Pa. var- 
gonininkas, uolus veikėjas ir 
narysvisųdidžiŲju katalikišku 
organizaciją.” * /' ,

Pirmučiausia reikia atitaisy
ti klaidą. R: N. Barsis Expor- 
to vargonininku nebera. Jau 
visas menuo* kaip jis išvažia
vo,. Ne ilgši- tas ‘ * veikėjas’ ’ 
pas mus “veike” — tik du me
nesiu, bet irto užteko...

Dar ir dabar exportiečiai te- 
besijudkia pilvuš susiėmę, pri- 
siminus pblięmd atsilankymą 
pas poną ‘^tają’*.kratą da
ryti.. . pražuvusią daigtą ieš
koti.. . ' 'r., " " ? . . - ,

.■ ž? <* ■; •

Tas ponulis pasirodė dabai 
veiklus ir. kitose srytysie... bet 
tuščia jo. :Nebūčia nei tiek 
užsiminęs, jei tas žmogus vie
šai nesigirtą esąs veikejasUr 
narys visą didžiąją katalikiš
ką organizaciją.

Pasisaugokite vilką avies 
kaįlyje!, “Darbininko” vede- 
jai pergreitai patikėjo tam pa
gyrą maišeliui. ■

Exportietis.
* *»

KIETAS GUOLIS GERIAU 
PATINGA.

Vienoj pietinės Chinijos- li
goninėj buvo amerikoną intai- 
syta moderniškos loįvoš su 
sprendžįnomis ir matrasais.; 
Buvo'paguldyti chiniečiai ligo
niai. , Ant rytojaus ligoniai bę- 
-gulį ant aslos. .Chiniečiai pa
pratę gulėti ant aslos, paklodę^ 
pasitiesęs Minkštos lovos jiems 
nepakenčiamos.

j y

KAM ČIA RŪPINTIS.
t . ■ ■

i Gandras turi ilgas ,kojas, o 
anties'kojosyra trumpos? tu 
negali nei gandro koją patrum
pinti, nei anties koją pailgin
ti. Tai kam čia ■ rūpintįes! — 
Chiniečią priežodis.

Klausimas. Ar galima ka
talikams veikti* su laisvama
niais; su visais, kurie tik ne- 
ševikus! M. K.

Paaiškinimas. — Lietuviai 
katalikai politikoje, kovoje už 
Lietuvos neprfguhnyhę ne tik 
gali, bet ir privalo eiti išvien 
su visais lietuviais ir laisvama
niais, su vsąis, kurie tik ne- 

‘ prigulmybės idėją pripažįsta, j 
Socijalistai nepripažįsta nepri- 
gulmybės idėjos, todėl su jais 
negali būti bendro darbo. Kul
tūros darbuose katalikai turi 
veikti skyrium nuo visokių ki
tokią pakraipą žmonią? AtskL 
ros knygeles apie . bolševikus 
nėra. Geras straipsnis apie 
juos yrą knygelėj “Bažnyčia 
ir Mokslas,” kainą 10c. ,

BULVIŲ RŪŠYS.
’ Pietinės Amerikos respubli

kose Bolivijoj ir Peru bulvių 
rūšių yra 184. Tą šalių gyven
tojų svarbiausias maistas yra 
bulvės.' >'•

••
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Er^n>Ū^ta^-£witaĘtahr bmh 
■kufi( ir BtaitortyaHii akram# Tn»ta 
. nflmte pmribura spmdfe 

; MOKĖT NMUtIKU, . 
' Ptamitua. EOM kan- 2- 
{tailtfc lnšie atok I" 
irakajmk Mn 8tuxt, ■• 
tat Marta. uttakti- L 
iiM ifadfiiua Plapra, 

; M ^Ebaakaante,'. laA* 
d*Ttw jiaa* prora «•*. 
MLifaMttat tae.J5» 
ateito BMDO&Mt* iti 
tt .MUfata*' JI*. 
p*o ai mr, ai viz 
Įtart.

NKBKVAKTOK 
TKUM

Taip. aabavartok JL 
H'aaro prtta patyri
mo jta ' tinote, kad 
Troaa vta tikit* n«- 
atoakanįiu . paauSta 
ta aakrypoatei•• ata 

i nai, Ir. taa gauin* 
juaųnraikatt, dm jta 
rcBkadiJa^kraujui 
liuoaai Matot,, kodai 
tadljua turitumJt j| 
iMtT Etai yra ■«• 
riauaia kaliaa, kra| jtja galite drWl HmSglnt.

VASTOTAB DYKJOPJLM RKIK&UI 
Pirma*: Pirmlavla, ir ararbtaaia. takte 

PLAPAO-PADS yra aepatitojagiaf Mtart 
vpria nuallpnintij intakui? gydanti |tta» taip 
vadinamą Tlapao, kuria yra raaimaliną* pa
vidale ir paimtas dranga ra togredientaia 
madikalea maaea 'yra įkirta* - jtaidintatul 
kraujo judėjimo. Atgauna muakulua iki pa- 
praatoa j? apttoa, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galit*- tikdtiee truki* pranykimo, 

» . Antra* t Bate budąmaa, padarytu limpan
čiu, kad auldkiua nuo^ alanklajbra padutiud- 
ta, yra prirod**, «a?*‘ avarbiu dalyku iinaiki- 
nime patrūkimo, ko Tna* negali padaryt.

„ Šimtai jaunu tr ten? tmonhj padare pri- 
< atara* Mfei oOeterfa*, kad PĮABAO-FADS 

** -fc 

KroUpN* DUKoatunue ymt

*In BjptailiOttM
.Taa yra todėl, kad vėtant yra Mpalte* 
jauti—naktį ir diena .kiaural per 14 valan
da*. _ N*ra neparankumo, ne*inagumo» .Mi 
ekaudijimo. Dar apart to minute-po<ninu- 
tei,, kuomet ta atitekate dienon eavo.-ta* 
hwe degi ir miegant H ataukite** aryduoM

JHį* 
______ tavo via. 

teta be kitu jaut- **m*Ul

• MATAOPADMJUtKIMTA * ? 7
iTTtaMRm Bwnw •BMnEFMIlAlI* JrWpMR*Sw 

petite, gali bot lengvai ilroknote*. naMmh

—- .... IfiįJ

Patrijotą, Kareivį, Tėirin- 
?<vfrą.

Jis buvd jūreivių oficieru 
per šešius metus. : 

Oficieriu Ispanijos Karėje*; 
Šeštus metus ^natorium. : 
Patrijotas taikoje ir karė- i

J5®’ , /: ■ ' ’ ' '

Jo sėdus kariauja dėl jūsų !
Francijoje. '

Stok tvirtai už Laisvę ir ! 
balsuok už John W. i 

Weeks, kareivį, Vai- J

*, •
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!! Balsavimas prieš Week»,
< i tai balsavimas už LiuoM 
; i 'pirklystę, puolimą išdir-;
< j bysčią, dykumą ir W
; į. davimą. Būk Ameri- į 
; f ■ konas darbe taip ge-;
' Į’ \ ’. t tas kaip iodMūOiO*
; j ' Balsuok
/ r a i. ■* .. ’

f—®a®>®aemwneeaaeaa
JMoar laikas pirkti naujai 

-mehų maldaknyrt “P V 
KlM KKtlV"

M' '

vtorcester, mass.
Šio miesto lietuviai perleidę 

epidemiją ėmėsi darbo. Pir
miausia atkiųto Moterą Sąjun
ga ir L/Vyčiai. Motetą Sąjun
gos kuopa rengia f pramogą 
Raudonojo Kryžiaus naudai 
lapkričio 3 d. 6 vai vak’. “Kaip, 
vietos lietuviams žinoma, * tai 
lietuvią veikimai buvd nuima
mi ant jodomą paveikslą* Nu
imta vylią gegužine gegužio 30 
d. ir Ketvirtosios liepos ap- 
vaikščiojimas. Tai tie pąveik- 
šlai bus, rodomi lapkričio į ir 9 

, vakarais Vemon teatre, Be to 
busj^veiMį^ katės Jąrikb ir 
jgataį. . .Nepraloiskįte g«oe 
progo*

SIMSBURY, CONN.
Lietuviai labai Šaliniai pasi

darbavo. Čia yra tik mažas bū
relis lietuvią ir visi pirko 4-tos 
Laisvės Paskolos boądsus. 
Petras.Kazlauskas .... .$100.00 
Julius Pocęvičia ...' *;.. .100.00 
Katrina Kaminskiutė 100.00 
Juozas Petrauskas . * . *100*00 
Barbora Petrauskienė. 
Kazys Bazoravičia . 
Ona YPlukaitė *.. \ 
Vladas Žigas *><• 
Vincas Žigas *. «. . . 
Vincas Paseura .... 
Vladas Paseura ... ..

.. t,' Athh*’3’č{»i.*5^y',py^ 
jporniniĄkjfe

Mikasė

.^1

■■ ^4

v

L

HUDSON,MASS. v

Čia daug serga naująja liga. 
Du lietuvių, mite. IŠ LDS. 56 
kuopos narių sirgo P; Stohes, 
K. Staniukas, E. SedleviČius ir 
Jonas Pąuplis.’ Pastarasai dar 
tebserga. Jis ligą pagavo Bos
tone ir jau perėjo trečią ligą* 
SpaHo 14 di buvo daryta ope
racija Bostone*, j Dąbar jttu, ar 
čiū Dievui# fae&iK
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Maudis.

NEW HAVEN, CONN.

Susirinkimas Tautos Fondo 
58 skyriaus bus nedėlioj 3 d. 
lapkrįČo Ayal.. po pietą bažny- 

’ ♦ imėj svetainėį|20& 
. Visi nariai^maloąėkit ateitiu

\ ' '’U-U

W*®»‘
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' Krifatoljrs darbininkai rife* Ja 
Įnykitėri fyįMtitii pri® L. ^ J 
B, gSriamda.j



T

- *<*

b

3-».

-- A

4
v

■X - ■

Z

.> -

u

f

»

t« 4

o 
■J>

1

•a
[ t

t

’ f
i

< ' i
*

,ų

. <■ ■

ja neturėjo 
lo,,tikpii<t

’ ■ * r

w-
M AMUNICIJĄ B- 

AMK8TO KAD GAVUS I^AI-
8 t

" „'-i 'i^hi■<»ftitf'jiihpii.1 įMi*;.m-
’R- , ' , - ‘ .

; g&Lapkri

¥»

j

< ;

axdi>uidap-gatvfe,I)orėheater- 

GrJaotoon, dide^ ti
kę įjn gyvtfltate, Btabghton’e; 

MeBa J. TwM, dideH * 
įpynųstn)M|T«i visaia įtataaią 
ant ColumbiaRoad,

XUMB1£
Me4i>iiĮritaq^^ 

du (furnitūrą) krautuvj. kdr 
galite gauti, viaokių namuoda 
reikalingų ctaiktų ir už labai 
prieinamų kainų. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iš? 
mokėjimo. Ataį> ir pmiriMn-

' ‘I 
. * f *
pnacnaNot ---M.tWtar - 
. 4LevantBL,

lęelpkont: 
^w8ig L

inOT,BA« ..
■ ■
tr jMfcrttNM* BrifeiMl'

2X0 Bttvtr .
riK JU*n u noviiae p^noskM, ;

2B0 rrfth St, »o. Boetrm, M«* 'j 
KAŠTffiftin*—Ahdrtejąn NroHttnte*

•* < Maršalka Jono Urbonu,
145 Silver i8t, So. HoetaMu ■ .

r Drttfglja lėlį) euririnklriui ka# , 
trešU nedttdieni kiekrieUo mln*-: . 
wo v«t po pietų Bąin$ini~ 
H Sąlęje, Be Bęflten, ^ue. 
iantii trik 17/

d. l, k. i*ūmreio mpo* 
' : BOBTOM, MASS. -

PIRMOTSnKlSr-AdomatillM, ' . 4Sž Bdw<o 8t, <Bo«ton, Mtoė.
vies-pntM. Pr*nM.Tuteiwt

Lj_ 180 BoWen St, So. .Boston, Mum, 
PROT. RAiT,-- JuoiBa]JaM VlnJcevičin», 

147 W._6-th St, So. Boetoty Mae*. 
'FIN4NSV RAST. AMferett*..- '

KASiteRTOS — Andriejų Zalfocto*, 
244dkStr., So. Boeton. Mažę. - 

MARŠALKA įturtina* Tolęlklu, 
180 Bowen St, So. Bo«tcm, Mase, 
D/L, Kį tai!io.Dr.J& Bo^ . 

ton, Mase, laiko mlneriniu* auri-' 
rinkiiųufi kai antrą nedSldienl . 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover ’St., Boston, Maę* 
Malonėkite visi ateiti ir daūgiab 
naujų narių *u savim ataiveM

KtimjV'iOŠ. DŪKTERV DRJ0* 
PO GLOBA MOTUfOS »V< 

' VALDYBOS AfiRMAL
( • f -. ■ ’ f ' ■

, SO. BOSTON, MASS. - 
Itan.—T. AšmenskienB, 

.859 Fourth Št, 
Hci jpihn« — P. GiedraižintA, 

lOS’SizthŠt.
Prot. Sekr. ~ J£. MprkaniutS,

• .. 12 Lark St. y. - . ' 
Pin. Sekr. -—'A. Lukoševičiutė,

7 377a Broadway,. 
Bemoki MačiuliutS, 

42 Sgver St / 
Kasos globėjai t B. PlevokienA z 

.. M, StpkienA ■ 
Marfalka -^’O, MhgirdiW ,z 
Boąrd direktoriai: — M. Žilini- 

kienė, P. VenienS, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie-

‘ nA . ,. į • ••

Susirinkimai - laikomi ką» 
antrą-utanninka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv. 
Petro' Bažnytinėje Salėje. •

k ’ 3- • J"i . lietau ■■ .....................

CKASS.
B VyįS^lB įtprįuį imuSus 

susirinkimas panedėlyje lap
kričio < <L 7:30 vai. vakare, ba
žnytinėje Mi&je WmdJK& ■«į'Vt- 
ri nariai Win& pribūkite^

_ Valdybų

Aukoidtė | Tauto* 
Fondą.

A’:- ' *

YORK IR KBW JKR- 
-MPB L. D. K APrtRMO

ANTBAAAI.
X MieritfkMj1 .’-

\10HąraiŠQnSt, ,
■ Rafetabn, ^ X 

RaŠttnfcAas ^ A.Dynūa, t 
■ * Į12l Berry Sttr ; -

’ • ' • Brooklyn, N. Y, 
Iždinfohi-

456 GrandSt, i./'-' 
' x Brooklyn-N. Y, 

Orįoniiatoriai—A. Gerulaitis;’ 
n 177 DĮekeė St.,'

AFKasjiūiieūas, ’. *
. , Pritepei.ŠV,1 F 

; : 'Nebark, K j. ,"
k A. Dymfa, <"'" . • f 

f 112 Berry St.# 
- Brooklyn, N. Yi

. Mes užrašinejam' visus ka
talikiškuslaikraščius,pardūo; 
dam maldaknyges ir visokjas 
svietiškas knygas. . • '
' “Darbininką^’pavieniais,nu

meriais galite gauti kiekvieną 
sūbatą ateidami arba rašyda
mi. y - - , ’
* A. S. Kulbickas,

7602 Ąberdeen Ave.,M jp.
■ Clęveland, Ohio. 7

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. Ivaszkevicz Agentūrą, 
papirko: V ' ;

Juozas ir Katarlna^Sehuke- 
vičiai, puikią naują 34eimynų 
siūbą su šios mados įtaisomis,

rtgator Vakarius Mokykla 
' ? atidalytą ir mokman* visai 

dykai Tąjį mokykla ? riwųm#t 
/bįyai 4el gd. BoBtw liątūvių 
jtodji pagelbą ir,- pasilieka 
daryti viską ką galima del įų

Mokytojo? toje kiokyM^y* 
rk rm^nėš iki viekai ir išsL. 
UvmtiBios mokytoįatiri vakari- 
M&ą mokyklofie. >

Wy^a§; pop;iem paišeliai iri 
kas tik reikalinga, ^įlodama 
kiekvienąm mokiniui veltui.

Mokinama panedėįi$g, utar- 
nrnkmB, seredomis ir-ketveri- „

y - ^Miieturiai^ėtųffiąudiūti^ 
t progą

Užsimušė vaikąs. MaciŪau- 
' sko gyvenančio ant Second gat- 

vėš 3| metų vaikas, krisdamas 
nuo^antrų gaisro trepu užsi
mušė visai. .

■■'"■■■-—-
Parapijos 4*ėrai. Nedėlioję, 

tuojaus po mišparų . atsidarys 
Petro lietuvių parapijos 

Aferai, . Atidarant bažnytinis 
Choras sudainlios nemažai gra
žių naujų dainelių.*

Taip-pat^bus ir daugiaus į- 
vairių margumynų.

»*■.
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KAREIVIO LABKAS. '

„ĄčiB jumiunžemintai
;i§A#euŽmrrBtaW ati laikraMii 
“DarijininM* Mažum jug^ąr 
> data riunČiatM (Wag Dhr, 
bdt aš jan apleidžiąu ''Catap 
Dir^šaavitėsirjair^raneijo
je. Lajningai pąsiseke pervty-, 
žinoti Atlantikd vanednynų. 
Daug man linkfemumo pridavė' 
jūsų brangus lakraštis, nes aš 
buvau vienas nuof letuvių ri.ts- 
kirtaskirtas. Mfisų kompanijo
je nebuvo lietuvių'ir tik du sy? 
kin bu^au suėjęs diu lietuviu. 
Pasiilgau lietuviškų laikraščių 
ir knygų. Francijos šalis išro
do panaši į Lietuvą, tik puikes
nes stubos, visos vienodos, iš 
akmenų mūrytos. Tiek tuom 
tarpu. Linkiu geriausios klo
ties visiems. Jei žinote Vin
cento Rakštelio adresą, “malo-^ 
nėsite. prisiųsti man.

Su pagarba, ' ' x

Kar. Klem. Starkus.
348 Infantry Es. E. A. E. F. '

CAMBRIDGE, MĄSS.
Spalio 22 (i. atsibuvo LDS. 

8 kp. susirinkimas.. Buvo ^aug 
ko svarstyta, bet užvis svar
biausi nutarimai šie: 

4f ‘i)’ Surengti prakalbas LDS. 
; - maudai.

2) Prisidėti prie pasekmin-
• ” gėsnio surinkimo aukų dėl ka

rės nukentėjusiu į Kalėdinį, 
Eondą. Tam tikslui rūpintis 

. tapo išrinktą komisija ii dvie
jų ypatų V. Jąkavičius iri 
i^Kairis^' 4 - .

3) Kada patogiame laike 
turėti pasikalbėjimą-diskusijas

i ž.5* apie dabartinį lietuvių visuo- 
! v menės politišką judėjimą., 
į * , 4^ Kaip^ galint ,greitesniai

U' vperstątyti teatrą 4 4 Guminiai 
r. .batai” ir “Nuo ausies'lig aū- 
7.^ giries.” 
į " . U) ‘ Atnaujinti (iDarbininko***
J skolų bombardavimą.;
ui Buvo ir kiek smulkesnių nų- 
J tarimų. Beje, buvo pageį-
| . ’ daujama kad visi nariai ištai- 
t sytų savo pavardes tikrai lie- 
E tuviškai ir kad daugiaus uočbė- 
E : guotųįpąvardžių nebūtų.
■ . Taipįi buvo pasikalbėta kas- 
B * Vlink dabartinių mūslį katalikiš- 
B * koje JaS&aštijoje; -kilusių gin- 
K- ; Čųfc jVisi apgailestauja? žad 
K s - ' dūbariiiiis mūsų katalikų diėn-' 
B rastis “Draugas,” it ta.pakly- 
B H dusi avelė, kuri ątsiskyrusi nuo 
’e? Savo būrelio į nieką neatsį-
| "žvelgdama viena sau eina savo 
Į keliais. .
i • ■ • Viską apsvarsčius ir išdisku-

4>
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RATArr,, . 
■ki rw

iŠbrifeaunejp:-*--* ‘
Šie ibkįįi yrą rąngiiwiĮ* vi* 

suomenės, o ypač jaunimo pa- 
IinkrinW< t Bukas, bus n^ 

.i^pasakytas, jauilkitųmie»- 
jųyra, priaiketinmjiu Šiuose lo* 
kiūosedalyvauti. Ateįkit»y kas 
norit saldžiai pasišokti, * 

. ' ~ * j Rengėjai

lOlbovUMdotr I
[1 Rytik Ikl& vtal. I

Po piety likis. .1
vakaraiaSjkid ' H;

1' .‘.v. ■ I*

- ” i -

» * " 4
> , ■ * .

^tAuyiiOTK
1 St. Jmes itjNorvooį M&m
Padirbu natur^išk^ ir spal

vuotus paveiksiąs viąokio di- 
dnftkk ^up^gi pribūnureika- 
le npimu lauke nu
mažintomis prekėmis. Telefo- 
nuokit 389^-R. Sukalbu Milo
še kalbose. - ( ••••■'

.? • * t '

~ įžNTitĄĮr^imrAT; - 
? UŽapskelbimuriir 
paieškojimus/kaiįa:

Užvienąsykį........50e. 
’J trissykius r.-r...$1.00 

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DAEBINTlfKAS/’ 

- 242 W. Broadwiy, ' ■ ’ 
/ South Boeton, Mass. - ’

PARSIDUODA RANKAN- 
■/ IJAJ, •

: Parsiduoda pigiai^geri rakandai 
dėl 3-jų kambarių. Atsišaukite 
vakarais nuo 7 vak

John Eedeson, ,
188 F St., So. Boston, Mass.

£ąie§kau pusseseres Marcelės J?et- 
ralčlukės, -Kauno gub.,.Jurbarko par., 
Kazokiškių kaimo. Spėju, kad -ji gali 
bXti Chtyagof. Po vyjU vadinasi Skla- 
das.; Labai svarbų; turiu reikalą. Ad
resas: ,‘ - *. ■ u

’ , < ONA PETRAIČltJKA j
82 Otis St, E. Cambrldge; Mass.

* . -/___-7 'x ji’"**’ ' :

PAIEŠKAU MOKraiŲ rRIE 
, FOTOGRATO DARBO? 
At iŠinękiii$liL I tritripąMiką’ 

mažais iškašėlals vl kokių ketty mėne- 
slų busl gem n^tyScaClit. , OLalltę at
sišaukti, kurie tik. tu ritė nprą .mokin
tis ąnt fotograib.. 1U<-<tarbas i 
yra/ lengvas .ir pelningas., Tą- <Utfbq : 
moklntisgallkaipt&iklnal taip if jner^ 
ątnos. ^M- juš- ^ticami, kadv< galite 
būti gerais fotografais, įeigu turitė pa- 
traūkimą prie to. darbo.'; Norėdanil j>la- 
tesnlų informadjŲ kriipkltot! lalSktų V 
dėdamljiž 3c. krasos Ženklelį šiutrąd- 

ireštf* ; ■■ ' - y..
J. J. , B r a k n i s, 

(Hudsori Studio) 
L577 HudsoųA«ty

Paieškau brolio Jono Jakimavičiaus 
paeiną iŠ Suvalkų ĄuĮtfjĘerių #ąv. iry'' 
parapijos, Radziučlo .kaimb. Plrmians ■ 
įgyveno Boston,. Mase« llalonSkft'atsl- 
šaukti, nes turiu iaftai svarbų reikalą.

.ONAJAKIMAVįčnJTr, . • 
1411 "So; Vtytodteršty lWiukeganįiiu«'

Aš/Vincas LesiS|pąieškaų savo dvie
jų broliu Adoiiid ir Stasio-Besty, paei
na iš Kataoįgub., Ukmergės pav., Vėp-( 
'rių valsč., Kanciškių sqdž. Gyveno a- 
būdu Bdstone, Masė, dabar jau ^antyl 
metai kaip nieko nežinau apie juos. 
Turiu svarbų reikalų prty-jų ir tyra- 
šntt atsišaukti ar ji&riątys ar kas ki
tas,, o gausit gerą do<anąu

1 iVlt.T.TAM ĖĘĘIS, 
>Weland -Ontario Canada, Bok 2008.

-! ( , 'S, T

C ■ ■■-.' ■-V7 . ■» - 5 • X ’

Aš Juozas Smitas paieškau Emilijos 
Venslauskiutč, paeina;iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Dargatyjįų sodžiauS. Ji 
gyveno Worcester’yje^, Mass., q dabar 
nežipau kur. Prašau. Atsiliepti ar ji 

' pati ar kės apie jų žino, gaus gerą 
dovaną, Adresas i

» JGS SMITSty' ■ '
Velland Ontario^ Canada, Box 725

■ .1 I ■' 'II HM I» t

REIKALINGA KELIATA 
t VYRŲ .

Pagelbejimuiteamsteriams. Dar
bas nuolatinis ir geras. Užmokes
tis iouo-. $18 iki $20 į savaitę. At- 
sišaųltitė jriėt .

t X)ą Stefąiio do., 
j 83 Damrell St., So; Boston, Mass.

5 
-i

268zW. Broachvay, . 
' So, Boston, Masr. "

i
[ TEL.BACKJBAY 4200

KUR MATULAITIS
r •■*,•. • «< * 1 \ * •
Įi '(MtMk^ĮiyiMr A. 4Wtetoėktei N«u. 
L M?RMį>M:»ar. - ' MtoteAkteMak 
į 41&E^Tt«te»St.,»»s^, lOte.

:>< ' . a.... *

GRYNAI VILNONU 
I; ; s y m t e i 

padaromi ant užsakymo. 
' Leisk man nuimti mierį' ir 
Jū« galėję pasiunti tik tuo# 
inet, kuomet Jums prireiks, 

Mūsų darbo sveteriai ne- jjį 
žiojasi ilgai ir visUomtet atro- • į 
do gerai.

Paklauskite draugų, kum® J 5į 
nešioja juos ir kad gauti j į 
bent tvien% Meestėrs Chatles j Į 

, Sweater’8 ant išm.Sginirio. ri 
oHABi^rBVfam j®, u 

ie7BHiWĄ^» ii 
Nįedšįm Height, Mass. |

.♦

f
- ¥

__ ♦_
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PIRMOS KLESOS-

DANTISTAS
: Dantis ištraukMUtni irpripil

domi visai Bę|B^ąusmoz |u 
geriausiaiB prietaisais, su 

naujųišra imą. < 
i Visą darbą gvarantuojame,

DR.V.T.REILLY
469 Brįiiway,Sėr BMtM.Niff.

' risią rtBcMnain^
*« *. '■*

N'<bMĮĮomIs7 ‘
■ nub9,T*L ryt* . attelb'Viii, rytai

- Utiš val, vajau?*. . z Ikll valvakM*.

I

*

r

i TEsnrauvBiA m ar : 
' RIAUBŲ. LUTUVIAKA | 

aptbouL ■
:j į- ^. Sutaisau receptus šu d£ I 
■] j' džiausią atida, nežiūrint, ^Mr < 
j Į' tie reeeptai Lietuvos ar Ame* !

^įįroš .'dąkląhį- _'' $si
! i n6 lįetuvi&a aptiek* Bostone .< 
{ ir ^huMacĖtuietta valstijoj, 
' i Gyduolių galit gaut, kokio* 
! ! tik pasaulyj yra i«^ofataok 
] : Gali t reikalaut per kiikus,o 
! ! ai prisiųsiu pąr eipresą.

1, K.tIDLAU8KAB '
• x'’ ’•!

< [ Aptiekorins ir Savininkas ( 
i [Tel Sd^d&mi 
;; 226 Broadvay,‘kampa* GBt^ !
]! SOUTH BOSTOKį MAiBS. ;
iMceeeKMesęMMMMilKt

f

i

Draugijos Tėmykite!

■S. *»js

f ' :j

(i

| Hr, Pąul ^^ Jakmauh
(Jakiniayįčiiial ' 

I; PziMnifliovRiaadcMf -v'Į Nuol»d»><>N*. Nm7fltflmtor* 
I»»■ JBROADVAY CoF. G 8T;SO. BOSTON

v ••- < TelMlSiB, ' > ;< -l . - . _ t - -
■-* • •-■’-• -* ’»

BeUfhiMM;DiętoM«WM.

Dr.lgnotas Stankus 
IžjLOtį BrtttfStJyPlIaVeipiuir Pa. 
z LietuvU I^taiK ir Chirurgas. _ 

OšsoValaiMias; ”*'■

Vakarais, Ketverį< nao 6 iki ®P,M.
• L*’’'

SKAITYK IŠ EITAM PASA
KYK, kad geriausia? parcfavSjas 
įvairią drabužiams materi jų, pa
prastų ir vilnonių B. DfelTCII, -Jis 
parduoda už labai prieinamų kai
ną^ Kreipkitčs .šiuo adresu:

I." Deitch.-
149 Dover St., X Boston, Mass.

r.:

v

» v * .•

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Lr turi savo didelį pąvei^sląt 

> Jeigu ne, tai 
ateįk ir-nusitraųk pusę tūzi- 
no/kazinet ir gausi vieną di-' 
delj ?artistiškai padarytą pą? 
veikslą visai dovanai.

^ip-gt norintismokytis 
amato gali atsišaukti:.

, jr. j. driza, ' : 
500 S. 2nd St., JPriladelphia, Pa.

r i i ,« „I.

*

t ■

t

r «<

L

%

/

Kądbiitgražiu.
; ^Vartokjtųmostįj^ji padaras vei
dą TYRU, ŠKAIST^ ir BALTĄ. 
Prašaliną,. Įsakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro, minkštą\h? baltą 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $4.00. .
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arką stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. 0. Bo$77V Waterbury; Conn.

I

t

■a

] AŠ, ADOMASKARALIAUSKAS,.-SEKANČIAI RAŠAU. < 
' Až .labui sirgau per 3 metus; nušlabnejęspilvėlls buvo. Dispepsija, <
j nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimns kraujo, inkstų, nervų ir. abelnas spč- į 
t kų mistojlmas viso kūną,, ir buvau nustojęs yilties, kad'begyvensiu. V4 i 
* sur ieškojau sautyagelbos, pešigailSjau.visoje Amei:ikOj--Ir už rubežty, į 
t bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. f t. '»
Į Bet kada pareikalavau Snlutarns vąisty, BitterleT. Kraujo valyto? < 
} joy Neryatona,. - Inkstų lr Beiiiųatlžmo gyduolės, fal po suvartojimui ' 
» mlpetoy gyduolės pradėjo mario pilvas atsigaut; stiprėti, gerai dirbti. .< 
, Kraujas JSslvalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkštai atsigavo. Reu- 1
► mafiąmris’ pranyko, diegliai nebebadS po krutinę/ Vidurių rėžimas .iš- ( 
j nyko po užmušimui visų ligų, Begiu 8 mėnesių išgerdavau kas savai- < 
[ te po butelį Šalutaras. Biteria, ir po 8 mūri. savo paveiksle pamačiau J
> toki skirtum?: kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir (
į esu linksmasjr 1000 syki? dėkavoju Salutaras myllstų geradčjui ir lln- 1 
i kiuvisiems savodraugams.ir pails tam ienas su tykiaisatsitikimais pa- J 
[ tanu muošird^ini "kreipties prie Saiutaras i. . , ■ v j
SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J.Baltrėnas, Prof.
L1707 So. Halsted St,.*- Telephone Canal 6417, Chicago, UI, -, j
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■ • Viską apsvarsčius ir išdisku- 
savus’ susirinkimas uždaryta, J 

Išsidanginus'iš čia nąująjai 
“kvarabaų V visas lietuvių vei
kimas vėl'pradeda atgyti. Vi
sos dr-jos ir. kuppos griebiasi 
už visokios,veikimo. Girdėjau, 
kad. Vyčių 18 kp. mokinasi 
loštiyveikalą f<Valkatų”; Šv. ■ 
jStepondį’ašalpinė dr-ja taip-gi 
Mada pastatyti scenoje vieną 
gražųveikalą ‘ ‘ J^astuį^l’Ta^ 
gi bažnytinis choras ir mūsų 
moterėlės rengia kokius ten va
karus ir tt. . Tik Piln. Blaivi
ninkų 7 kp. lyg biskutį prisnū- 

, do, nes dėl nekuriu priežasčių ’ 
jau ar per du mėnesiu neturėjo 
ftaroiųtaų* vBęt dabartiids 
susirinkimas turbūt įvyks lap
kričio 3 d., tuojaus- po Mišpa-

Pereitą savaitę Buvo “Darb.’ 
paskelbta paūpijoš bažąro a£- 

x skalia/ Bavaro komitetaš ii 
dtdn pažymėjo tiktai Mot* M 

• >. V. ŠvČ. kuri darbai 
wsi dėl fėrų* Bet kas-žin ko; 
dėl pamiršo pažymėti kad ir 
kitos dt-jps ir kuopos beveik 
nemažiaus yra Širdies prideju- 
sids ^prių to darbo negu pasta- 
S jimkr cfOTšrs *WfFa W 
T kp0 L* Vyčių' 18 kp., Mok 
Są-gos22kp., paskui šv.Juo- 
tapo, Šv, Stepono irišv. Jono 

? pašalpmės dr-jo« (šv. Jono dr-

r «
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VėliavosirkarūnoaDraugijų ;včliavos^tautis^os;|- 
vairus ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, gurikUčiai t 

. dėl įvairių organizacijų ir, susiviėnijimį Išdirbu viską,,. 
kas'tik ofganizacijonis reikaliiiga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumur' Miisų išdirbystė yra seniausia (ar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mu^Į ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganedinp tūkstančius draugijų. • ,

Naujos organizacijos reikalaukite probų, ^enos gi 
prisiųskite savo ženklą ėrba šarpą, o mes darbą atliksime 4

>’ pagaj.'teikąlavimV * '
. - JC A. NQRKVNAS, , ,

■ '228 Higii' Stmt, . > Lawrence, Mms
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DIDELtS DOVANOS ^DARBININKO” . *
’ ' sSKAITYTOJAMS| V

ItoklnklS' AftgliSkal Namie! J?llw įtytSflS ‘ angliuos kalbos 30 
. Mekrijų .Ūktai $8.00 ir drauge nplalky? J>'T<K A I 'visiem? mėtymą 

mp&ųįt laikrastj
’UMRfriNlNK&’- brtis Wną U sykiu* suvaitoję;, utatninkais, ket-s 
vergais it subirtomis. 'Jeigu norite greitai ir lengvai išmokti anglis* 

* kai kalbėti, skatw it vBjtti, tai mdkWtes namuose U .iąų- 
sų fiUtąis^ty lengviausias, grefčktysiaą ir tikiiau?
sius būdas išmokti visų anglų kalbą namie. lose įStarimaą angliM- • 
ktf Mi ir itytyviškon keibon yra padtmty-Jrin aiškiai
lr wkt»kfll, kntl kiekvienas išmoksta be vargo. VO pabaigos 
klekvienes lekcijos y#n uUduotty, kurią moKlnyk Įprato $ pirkus- 

-čia mtimk dri pirtftisynto* pntrisrinv ir sugrųžiftamh mbkiniiit 
NamlblUtSs įlomis dovanomis. ■ » 
i - IHnigus* MeO ąlųsklty^oPri1* 
sekančiai: ■ 4: * ' a » \

s.i, TAUis,, ’’ -r

issš.rrasT iHii bacb,- 0110x00,-111.

JT

4

SERGANTI 21 _ ............PASMANĘ
stL visokiomis ehroniŽkomfeį, nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 
pataraavjmo . • < ■ /■■<<< '/.■' ? '. . .<■ < •

SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas Pasisekimas

gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo-gyvenimą 
ąįt tjuinėjimo tų ligų. Tąliauš mano .ofisas yra aprūpintas naujausiai* instrumentais . 
iri prietaifiomiš,, elektaikoą drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kadtik pkgribėjus ma* ’ 
no ligoniams. ' ‘ *

•> Y
'T-

s •

S .
** • ’ ► ' . » I ' •

Ar Tamstą Kenti
silnuinu nėrinį, silpnunm užpakalėt (nugaros), Wnii$iniė,' &rebšjbrio Širdies, W 
nufto* plaučių, Nėrangmnb, Sunkiai• &u§W Skausmo galvos, yApsvirigimč, 
kaus matymo, Silpnumo a^hanų, VotSių, Slogų, Mėjhno į W skammo,
skausmo gemM, apviikto liežuvio, šios ir daug kitų yra pirmas persergSįimasr W 
Tamsiu trotyiamiveiltati ir pkjlgaą, ‘ ; —
0MS& VAUANBųS^--Kasdiena nuo■< vai; ryto iki 8 vai, vakare,^Nedaliomis nuo 10 ■

■ • Antro, dury, nto 4kmty TbMOrė
era WA*HIHaT<)M »T., n«toU Boston. m ANtra. Mma ■ ■

f
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