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•- Kaip prote*, taip ir ptty
• IDM IlftiMdŽta- wnw< fįį 
tod tauto* don bujotų tat, 
fciir tikybiniai rtriiiftinai gtaMta 
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A GRESIA LIETUVAI,
\ UMsufetorse, Finlandijos so- 

stifiėje, * gauta iš Ėstonijbs ži- 
.nios, jog utarninke bolŠeyikų 
kariuomenė < paėmė Pskovą. 

/Kas atsitiko su liuosnorių ar-
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vos pasiciiyse
.bosus, pe^dėtinius ir patys ban
do vesti-visus reikalųs<s
* * 

PERSERGSTI LENKUS.
X

Ukrainiečių Federacija Su
vienytose Valstijose paskelbė, 
jog nesutiks su lenkį apvaldy
mu Galicijos sostinės Lvovo. 
Sako, jog Lvove“ gyvena 75 
nuoš. ukrainiečių ir istoriškai 
tas miestas yra ukrainiečių. 
Skelbia, jog ginklo pagelba 
jungimas Lvovo prie Lenkijos 
yra laužymas' principo, prez. 
VTils’ono nustatyto. Sako, jog 
dabar lauks taikos-konferenci- 
jos ir teisingo dalyko išrišimo.

Ukrainiečių Federacija turės 
susirinkimų New Yorke gruo
džio 1 d. ir nustatys pienus su
šaukti ukrainiečių kongresų 
Washįngtone gruodžio 15 d.

ItimęuŽgarbę-bhtigausiąis-rė- 
mejais tos Šaunios įsiaigds.; 
Aukuokime didikes sumas kar- 
tu. Aul<uokimą Suv. Valstijų 
bondsus. Musų * vardai ineis 
garbingon Tautos Fondo isto
rijon. Ieškokime sau* tikros 
garbės, b ne. tuščios. > Tikrą 
garbę mgysto® Išlikdami tik
rai garbingų d tobų. .

Tegyvuoja Tautos Fondas! 
Tegyvuoja jo dalieji rėmėjai!

- «

N, CONN.
Per L. šimučio prakalbas 

lapkričio 24 d. bietiniai lietu
viai ; sudėjo į įTautos1 įondą 
4,100 dol. Dėjo ,daugiausia 
šimtinėmis. STASYS VALIC- 
KŲS didžiausią! dovanų Lietu
vai sutelkė, duodamas 250 dol. 
Kas jį “subytys?^

Aukavusiųjų vardai: 
ST. VALICKŲB 
Iz. Dambrauskas -. .
Alekas Aboja. . .. . 
jonas Mickevičius.. 
j*r. Tamošaitis , ? . 
Petras -Mialšiunas.. 
Kaz . įPautiukaitis / .

Fel. Rūmskas... 
Kaz. Bakšys .. 
Jurgis Barasa 
Jobas Račyla 
Ant.Diržis 
Jonas Ūsorius ... 
ApollPetraitienė 
Ah Dabrovalskiute 
Pranas Skadas 
Juoz. Kmicevičius... 
Pri Paleliunas .. 
Kun. Karkauskas 
Pr. Mačiulaitis .. 
Pri Cicirka ...... 
Jurg. Rukšmaitis .... 
Šv. Pranciškaus Dr-ja 100.00 
Magde Lasaičiutė ; 
Kaz. Skarulis ... 
Petr. Tbparauskas 
Jonas Milius.. 
Klem. Velykis 
Pr. Jonušas .. 
Petras Jurgela 
Mik. Pakanka 
Jonas černis . 
Iz. Tamulevičius ... 
Edv. Tamulevičius 
Jonas Miknaitis .. 
Vladas yijunas ... 
Ona Stepulevičiutė 
Pr. Sadauskas . 
Jonas Jogą i.. 
Vl>Grubtiauskas.. 
Prr Taragauskas .. 
Jonas Kazlauskas .

JIKTRA PRANEŠIMAS. .
Vfytcester'yji Mass. prakal

bose lapkričio 24 d. sudejo au- 
kų į Kalėdinį Fondą $1800 su 
viri Kalbėjo p. Julius B, Kau- 
£as- a ,

BRIDGEPORT, CONN.
Ir-gi per L. šimučio prakal

bas lapkričio 24 d. po pietų su
dėjo $1, 600.00.

Žymesnes aukas davė: 
Kun, Pankaustas . —
Jonas švedas ...........
Jon. Kramanauskas 
Ant. Morkūnas .. 
Jonas Savaitis .... 
Kaz. Šimkūnas___
Vinc. Urbanavičia 
Ver. Alinskyte ...
J. Marcinkevičius
K. Petruškevičiute
Kaz. Jasas ..., ... 
Kaz. Gadimauskas 
Juoz. Juodis.---------
Jonas Zalba ______
Kl. Ignatavičius .r. 
Jurgis Genevičiūs .

AUKUOKLAISVĖ&BOND  ̂
SUS TAUTOS FONDUI.

Turbut jau kiekvienas lietu
vis yra įsitikinęs, kad Suv. 
Valstijų Laisvės Paskolų bond- 
sai yra tikriausias pinigų im 
vestinimas. Su laiku už juos 
Dėdė .Šamas išmokės grynu mi
ksų. “Vienok tūli lietuviai, jau
čia nepatogumų laikyti bond- 
sus. Gal tūli pigiai parduoda 
visokiems mekleriams.

Bene, tik Uosis pirmas užsi
minė, kad; Laisvės' bondsus 
galima pavesti Tautos Fondui. 
Tai ištikro geras būdas atsi
kratyti nuo b'ondsų ir ginklas 
kovoj už Lietuvos neprigulmy- 
bę. > .

Įvairios organizacijos Bond
sus priima, kaipo giynus pini
gus; Amerikos Catholic Missi- 
nary _ Union bondsus priima 
kaipo grynus pinigus. Kas tai 
organizacijai aukuos bondsų už 
$1000, tai tas bus Fundiatoriūm 
Apaštališko Misijinio Namo. 
Kas aukuos Bondsų už $500, 
tas bus Reikėju. Fundatorių ir 
Rėmėjų vardai .buš išrėžti; Įgd? 
marmorihėš1 lentelės ir^bus lai* 
komi amžinai atminčiai koply
čioje Apaštališko Misijinio Na* 
mo Washingtone.
Laikraštis ** TheMissionary,’ 

apie tai Tašydamas, sako f ■
“Kaip be galo geriau užra

šyti savo vardų ant vienos ^.tų 
lentelių, negu ant antkapinio 
paminklo kokių nors užmirštų 
kapinių.”

Kas aukuos Katalikiškai. Mi
sijonierių .Unijai Bondsų už 
$100, tas bus garbės nariu tos ■ 
Unijos, kas aukuos bondsų nž 
$50ftai.tas associatę nariu. Jei 
kas turi Bondsų už $100, o no
ri aukuoti $50, tai tokiam $50 
duodama grynais arba, kitų 
Bondsų už $50. Kas tik nori į 
Misijinę Unijų dalinę mokestį 
mokėti bondsais, . ir už antrų 
dalį gauti grynais, tai kiekvie
nas Bondsas turi būti skelia
mas perpus. \

Taip-pat prima ir karės tau- 
pymostampes. «

‘ ‘ The Missionary ” karštai 
pataria‘aukuoti Bondsus po
piežiui ir įvairioms labdarin
goms įstaigoms. ' .

Tų ir męs įgalime ^ekti. Ir 
mes aukuokime, savo bondsus 
Tautos Fondui, Turėkime už 
garbę, inėiti į Tautos Fondo 
knygas, kaipo stambus aukuo- 
tojai ir tas aukas darybinę 
bondsais. Butų gerai, kad. Tau
tos Fondas apsiimtų išmokėti 
pusę grynais tiems, kurie ne
norėtų viso bondsų aukuoti, t. 
y. kad norintiems už $100 
bondsų išmokėtų grynais $50, o 
už $50 bondsų išmokėtų $25 
grynais.

Tautės Fondas 'yra garbin
giausia Amerikos lietuvių į- 
staiga. JO istorija, bus plačiai 
rašoma. Jo lėšomisįaįmėjauta, prigulmybės, 
Lietuvai ^eprigulmybė. Ture-kiel^ėhjta jė» prie&s^ ?

Visiems Dykai.
Lithuanian Agency

■ ' . . .-,V ;

A. Ivastkeyicz, Mang.
318 BrMdffay,

Prašo pacelbos.
■ Ausiaįjos eK-imperatorinsį' 

gyvenus su sąvo šeimyna vie
name dvare šalę Vienos, pri- ; # 
ėmė Associated . Bfcess kores
pondentų ir pasakė, kad-talki
ninkai be atidėliojimo privalo 
pasiskubinti su. maistu ir kuru 
Austrijos gyventojams. Jau 
dabar žmones kenčia, o už sa- , 
vaitės kitos kentėjimai būsiu 
nepakeliami. Tuomet alkani 
Žmonės būsią gatavi prie viso- 
ko. Austri joj atsikartosią Ru- ,
sijos istorija, įsigalėsią bolše
vikai. Rusijoj bolševikai įsi- ’ 
galėjo dtel maisto-' stokos.

Ex-ImperątoriUs sakė, tikįs, 
kad po kares sentikiai tarp 
tautų būsiu geresni,' bet gaili
si susiskaldžiusios Austro-Ven
grijos. Sakė, 'kad kas sau Ut- 
išsiskyrusios tautos pabusian
čios nelaimę. > :

lt

IŠVAIKĖ CICILIKŲ SU- f 
— -SIRINKŲdĄ. - j ■

/ New Yorke lapkričio 24 d* 
raudonieji buvo susirinkę | - 
Madisoh Sųuare Garden salę. - 
Ten buvo išgiriamas bolševikų 
veikimas ir mokslas; .Policija: . 
saugojo, kad neiškiltų riansių. ' 
Sulyg majoro . Hylan įsakymu 
nevalia parodauti raudonomis 
vėliavomis. Bet keletą tokių . 
vėliavų buvo įsinešta salėų. A- 
,pie salę prisįrinkų jūreivių ir ' 
kareivių pavaišinti raudbimoA 
sius jiems einant namo. Jų 
buvo arti 1.000. 1 Kaip lik at
sidarė salės durys, tai jūrei
viai ir kareiviai nesulaikomai 
ūžtelėjo į salę. Prasidėjo di
dis g voltas," Socijalistai, bol
ševikai, ciėilistai, internacijo- ’ 
nalistai lakstė į visas puses. 
Juosius buvo lengva pažinti, 
nes jie turėjo raudonus kaklų* 
raišius. Šimtai jų buvo ap-

SVARBIAUSIAS DABAR 
DAIKTAS YRAMAI- 

STAS.
A

Suv. Valstijų valdžia netru
kus pradės varyti didelę agitU- 
cijų už. taupymą maisto. Euro
poje^ dabar alksta 300.000.000 
žmonių. Jei nebus jiems su
teikta maisto, tai taika gali 
griūti. Alkanos' minios’bus 
nesulaikomos, įvyks' didžiau
sia anarchija visoje Europoje.

Maisto administracijos atsi
šaukime sakoma: J-

Maisto taupymas yra būti
nai reikalingas, idant sušelpti 
nukentėjusių Europą, Badas 
yra maišto ir anarchijos moti
na. ' Jei mes leisime Europos 
žmonėms badmiriauti, tai rau
donoji rykštė revoliucijos ne-

I1 
aiškiai matome,-kad grius tai
ka, dėl kurios mes kariavome 
ir kraujų liejome. Męs stdjo- 
me karėn ,su aiškiu tikslu į- 
steigtį pasaulinę -taikų- ir-jei- 
mes daleisime, kad tas būtų 
pakrikdyta sukilimais įr ne
tvarka, tai mes sunaikinsime 
tuos pačius dalykus, dėl kurių 
kariavom ir kurie dabar galė
tų būtį ‘greit įvykinti.

< Ateinančiais metais mes tu
rime pasiųsti ^20.000.000 'tonų 
maisto Europon—tai liek, kieki 
per mūsų uostus galima išga
benti. .Didumas šito ^gįkto 
matosi iš to, kad- prieš karę

mija nežinia.
Taip-gi pranešama, jog bol

ševikų jėgos paėmė Dvinskų 
ir kad bolševikai bombarduoja 
Narvų:.

GERAI TVARKOSI.
Vokietijoj bent kol kas tebe

viešpatauja tvarka. Valdžia 
\ rūpinsis trumpiausiu laiku su-

- šaukti Steigiamąjį Seimą.
Iš daugelio miestų valdžia 

. gauna, nuo darbininkų ir karei- 
1 vįų tarybų raginimus kuogrėi- 

-Čiausia. sušaukti seimą ir pra
neša, jog nepakęs visokių spar-

- f akinių (bolševikų) veikimų. 
Gritodžio 16 d.; Berlinan šau- 
kiumas visos Vokietijos tary-

jJjų.suvąžiayimaš* kur išdirbti 
^teigiamojoSeimo pienai.

Spartakiniai jaučia, jog ne
turi intekmės. Jaučia, jbg.nię- 
ko nepadarys be pašalinės pa
galbos. Tai jie išleido į viso 
svieto. proletarus atsišaukimų, 
po kuriuo -pasirašo “Spartako 
Lyga,” Liebknecht, Luxem- 
hurg, Mehring ir Aetkins.

Tame atsišaukime sakomi, 
r kad karę užtraukę dėl savo ge- 
[ ro ’kapitalistai ir dabar žmoni

ja atsiradus veidas veidan su 
badu, ligomis ir išsigimimu? 
Kad nuo to~viso išsigebbėtį. tai 
reikią griebtis socijalizmo &ip, 
kaip bolševikai jį supranta., 

’ Tame atsišaukime sakoma, kad 
jiems nereikią nei Lloyd Geor
ge, nei Poincare, nei Wilsono, 
hėi Erzbergerio, nei Scheide- 
manno pasaulinės, taikos įvyki- 
nimuijtaika turinti būt įvykin
tą “po vėliava pasaulinės re- 

. voįįucijos.”
Tie bepročiai tikisi sukelti 

visame pasaulyje tokias revo
liucijas kokias bolševikai su
kėlė Rusijoj.
į Vokietijos junkeriai sakosi 

'*rėmią naują valdžią, bet ne
praleidžia progos, jos pašiepti 
savo, laikraščiuose.

Vokietijoj dirbtuvėse kai- 
. kur užviešpatavo teroras. Dar

bininkai terorizuoja- dirbtuvių 
savininkus. Reikalauja neįia- 

algų, didelio 
darbo valandų sųtrunipinimo. 

, Tą daro tikslu, kad priversti 
kapitalistus uždaryti dirbtu
ves^ kuomet jos meduos jiems 
pelno. Šitas dedasi Vokietijos 
bolševikų vado Liebknechto 
dėka. Panašiai ir Rusijoj bu
vo daroma, kad visos dirbtu- 

. vės turėjo" užsidaryti ir savi
ninkai nuo jų atsisakyti. Ber
line dviejose dirbtuvėse darbi
ninkai . prašalino savininkus,

o.,*. -į* —“-y.
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POGROMAI LVOVE.

«

Berlino Tageblatt rašo, kadi 
‘ lenkai, paėmę Galicijos sostinę 
Lvovą, sukėlė žydų skerdynes. 
Keletas tūkstančių žydų už
mušta. • Jų namai buvo padeg
ti. ' Daug žydų sudegė. Daug 
apdegusių lavonų tyso gatvė
se. ,

Lenkai turėjo labai susirem
ti su ukrainiečiais iki paėmė tų 
miestą. Iš abiejų pusių uz- 
mūštųįr sužeistų buvo 1000 su 
viršum. Didesnė vidurio mie
sto dalis ^sugriauta. Krasos 
namai griuvėsiuose.

Kai lenkai apvaldė tą mies
tų, tai tuoj kibo į žydus;.

KONTREVOLIUCIJA 
VOKIETIJOJ:

Iš Kopenhageno pranešama, 
būk Berilu® kareivių ir darbi
ninkų susirinkime socijalių rei
kalų ministeris Barth pasakęs, 
jog kontrevoliuc-ija pilname į- 
sisiūbavime.

Keletas generolų išleidę pro- 
klemacijas ir bandų panaikin
ti darbininkų tarybas. .

REIKALAUS KAIZERIO.
Talkininkai nutarrė reika

lauti, kad Holandija išduotų? 
kaizeri. Jis bus teisiamas.

y
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kaizerį. Jis bus teisiamas.

PIRMIEJI KAREIVIAI Iš 
FRANCUOS.

Gruodžio 2 d. iš Francijos 
atvyks. Kex Yorkan pirmi lai
vai su Amerikos- kareiviais.

KIEK BUS ALAUS.

Nuo gruodžio 1 d. užsidaro 
bravorai. Tai visoje Ameriko
je alaus dar bus 10.000.000 bač
kų. Kaip aprobuota, tai alaus 
gėrikams jo užteks metams, jei 
gers tik po vieną stiklą savai- 
tėję, r

.•.moa
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WORCESTER, MASS.
. Šios ^ypatos davė Tautos 

Fondui po Šimtinę ir daugiaus : 
Stasys Enenka.... .$155.00: 
VačJ. Barisas ,.,.. . <100.00
Juozas GalecVičius .. ,101,00' 
Vladas Rimša . • • • * - .100.00.

a •'
• i

* •

•' •#

■ •■ te

«-

•.

•t

f—

• e •- »

* •

« r

te

•* -te

«

**• -<-* ••

• ♦ • fc •_

>. te * • *

* ± A 9

r’ Tesujunda visos ir kiekvie
na ljetivių kolonija, tenubtfh- 
da visi ir kiekvienas lietuvis, 
testojaįdarbų dėl Lietuvosne- 

teprasmenga

J&OO 
.50.00

. MObNŽYNEBUS

Mooney turėjo Būti pakartas 
gruodžio13 d. Jisai nuteistas 
miriop už tai, kad buvo, įtartas, 
metime bombos į. preparedhess 
parodų liepos m. 1916 un. San 
Francisco į mieste. To ji bomba 
užmušėjo ‘žmonių, o keletas 
diesetkų buvo; sužeista. Teisme 
pasirodė neaiškumų ir abejo
nių, tai prasidėjoreikalavimai 
bylą pemagrmėti. Buvo kreip- 

t .tąsi ir į Augščiausįjį Suv. Val
stijų teismų., . •
' Bet nebuvo priimta pernag- 

rinėjimui.Dabar Califomijos 
valstijos gubernatorius mir- 

/ties bausmę pakeitė kalėjimui 
iki gyvos gaivos. . • /

.Į , : —Į.. ’ ■ -ii I Ai

TALKININKAI JUODOSE 
JŪRĖSE.

Talkininkų laivynas jau į- 
plaukė į Juodąsias jūres, Bos
forą apvalę nuo minų. Laivai 
lankosi Rumunijos uostuose ir 
Pietinės Rusijos pakrantėse.

J Konstantinopolį atvyko 
“Macedonijos fronto vadas gen. 
di’Esperay.

;;5o;oo'žengtinai prasipWir &S
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^er metus maisto- būdavo išga
benama 6.000.000 tonų, o pe
reitais metais buvo'išgabenta 
11.800.000 tonų.

LAIMINGAI NUVYKO.
, • , ■ X •

Suv. ,Valstijų muisto admi
nistratorius Hoover laimingai 
perplaukė per/Atlantidą ir pa- 
šįekė-Anglijos-

RUSIJOS EK-CARAS 
GYVAS.

Boston Herald*o korespon
dentas iš Ekaterinbųrgo ‘ pra
neša, jog tikrų žinių apie ėx- 
caro nužudymų nesu. Sulyg 
pranešimų ex-caras buvo nužu
dytas Ekaterinbunrge. Kores
pondentas nerado žmogaus, 
kurs būtų prirodęs apįp ex-ca- 
ro nužudymų. Savininkas na- 
mo, kuriame ex-earas gyveno 
nepatvirtina ex-cąro nužudy
mą. “ - •; , .

Vienintelis ženklas, kurs ro
dytų nužudymą yra tai kulkų 
skylės sienose namo, kur ex-ca- 
ras įgyveno. Bet. vienas žmo- 
gus sako matęs ex-carą ant ge- 

■ ležinkelio stoties po trijų die-- 
:nų po paskelbimo apie nužudy
mą .. ..
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fnūšti, bet nei vienas nesužeis
tas.
- Ėrąkalbų vedėjų buvo Sęott 
Nearing. Jis pranašavo šią žie* 
mų bedarbę, keikė kapitalistų 
spaudą, plutokratijos apsireiš
kimus. Jam buvo gausiai plo
ta, kuomet jis pasakė: “Bė
gyje sekančių 10 dienų AOF 
son vyks Europon daryti pas
tangas padaryti pasaulį saugiu . 
demokratijai. Mažiausia met 
galime prašyti p. Wilsono su* 
teikti amnestijų visiems polįM^ * 
Iriems Jr-.klešų karės Belais
viams prieš plaukimą Euro
pon.” ; •.

Mat rięišmanėlis, nežino, kad 
tie’ politike ji ir klesų ww&; 
kaliniai visokiais būdais truk* 
dg kar& kurį padarys pasaulį 
saugiu demokratijai. .

, • ■ ________ ‘

fraoaįmar 
L. D. Naujos Anglįjos 
Apskričio kuopoms.

Kadangi laikytame LDS. 3 
Apskričio suvažiavime birže
lio mėnesyj Norvood’e, Mass. 
nutarta,, kad LDS. N,. Angį. 
Apskritis - rengtų maršrutą 
prakalbų įr pradėtų spalio me- 11 
Uosyje,; bfet iŠ jjjriėžąšt&S Wht* 
enzds, tuįejomej sulaikyti, tai 
dąbar prasidės maršrutas sau- 
sio mėn. 1919 m. Todel-gi ger
biamosios LDS N. A, Apskr. 
kuopos malonėkite rengtis prie 
agitacijos ir kad nei viena L. 
D? S. 'N. A, Apskričio kuopa 
neliktų nesurengus •prakalbų. 
Tai meldžiu visų kuopų, ku
rios rengsite iharšrutų praneš
kite iŠ kulno? »ėt įneš žinosi- 
me kaip sutvarkyti ir paskirti 

fkalbėtojus. *,
Taip-gi gerbiamosios LDS; 

Nt A. Apsto, kuopob, kurios 
ta neprisiuntėte savo duoklių; 
po 5 centrą nuo nario už Į91S 
m., tai 'malonėkite pririųati j 
Apskrido IT

4

JAMĖS M. KRYKS .
Atjaukite prie jtoanęa art vtooklaia tomiškais reikalais. Ow- f 

. fla tafortnacOaa Snrieaytų Vnutfjy Wtyi»n. ,.
Per keliolika matę ėta prityrę* ir vI*okl<J MhaMl

niB^trvUlŠ^ WSWS Ir LBNKUS ūmuose, i
Bttjohk jHkėętt takiame Stovyje. ka< įšaliu manimi ąlW ųMtl» 

Vl^KW^amiilkittatlieku sio> yalstfją& t.r 
•Turi*J prityrusią ■tari&ų ntta iwkaiW>ją itetavtei -ritab f

lenką ir tolą. jta tmritą terttt jtem ir
provą, tat pavasklt* man. Telefonuokite. paraiykltt arba pabenkite. 

J|įvTH B0SW, MASS.

JiKB M. rf5 *
r *
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Nyrintieji ŲlrJttl Numus arba Far* 

inaa, pigiai puikioj vietoj Ir atsakan

čiai, tai pąinatyklte jniisijį katalogo. 
Me» (kukuojame 15,000 knygų »u a<i-

į reaiilif visokių Namų, Fnrnių, Lotų, 
Ibttnlty ant pardavime irta limiiiny-

Todcl kurie nortumOte pirkti, na
mą, farmą, lota, blan|, pigiai it atati- 
kaąčiuj yletojj tai kpgryičiaTOlal u&* 
eikite pila mu« pasUmtl nnunj katalo
gą dykai nu daugybe adresą visokiij 
Karmų, Nam(j, Litą, Blmių, kurie 

: tur būt greitai parduoti 11 iTelriųprla-
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Bet kurie norite parduoti.satfr'Itad 
Estai# arba biittd pigau lt geltei ur* 
ba išmainyti ant ko kito, tai. prkluaki- 
te'mums adresu ir piginusiu prekę ką 
tnrfte ant parpimo arba Ifeualuy- 
mo kogrvlClausU |r mos patalpinsime 
te I musų kstaiogą dykai ir Wd*Un- 
sime 
Rp it
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fa* iŠ So, Botton’o atarnin 
jįft, ketvergaii ir irubatomis. Loti 
4fia Am. Uriarią MywtiK*triti 
fe* ihr. Juozapo Dartrininki

.. M te; ' * . ’ - i 
“DARBININKAS”

’ r- ■ . *'■
The Lithuanian tri^ee^y pa- 

jntr. PublMed every Tuesday, 
Thureday? ®nd Satiridax by įi 

Lfthnaniąn B.-O. Amo- 
eMoii of Labor. ’ «

• /- fZ
Z SDBSOTPTION RATW 

■y&riy 
Boston and suburbs ,«.,. .. <4,00 

fforript countriėš yeąriy • * <4.2ą 
t z, ^‘DABfiliŠnNilS/’ - 
M2 Broadyray, .So, Boston, Mass.
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DABAR LABIAUREIKIA?
. Pasirodo, jog tūli darbinin- 

.' , kai nenoriai aukauja arba 'ma
ržai aukauja, aiškindamiesi^ 

’, ’kadnėžihą; aružtasatikas bus 
laimėta Lietuvai neprigulmy- 

« - Be. Tūli ’sako, kad kai nepri-
■ Z gulmybė bus laimėta tai noriai

ir gausiai , aukaus. «
Tokie darbininkai yra ne be 

gerų norų. Bet jiems vis-gi 
. reikėtų dalykus kitaip župras7

> ti. Imkimer tokį pavyzdį.- Vie
nos dirbtuvės darbininkai iš
eina streikam Streikas užsi-

> tęsia ir streikininkai įpuola 
vargau šaukiasi pagėlbos bro
lių darbininkų, kurie uždar-

■ biauja. Įsivaizdinkime, kad iš 
'4 • tų uždarbiaujančių darbinin- 

, kų vrem duotų geras aukas, o
■ ■ < kiti sakytų: . “Kad žinotume, 
. kad jie streikų laimės, tai duo

tume po daugiau. Kada lai
mės, tai duosime f daug dau-

užlaikyt ir ?apmokėt/

nepildo duoto
' .Keletas menesių atgal Lietu
vos pasiuntiniai ir Lenkijos 
ambasadorius Berline, grafas 
Ronikeris, susitarė dollietu- 
vių-lenkų sienos. ^Lenkija pa
sižadėjo nesibriauti Lietuvon, 
o.Eietu-^a nesikėsinti ant Len
kijos^ taipogi viena antrą pri- 
paŽinti nepriklausoma. Dabar 
vokiečiai pąkišo 'Lenki jai min
tį atsižadėti Poznaniaus, o vie
ton to siūlė lenkams-Oį Lie
tuvos: Vilnių, (hlrdttną, Su
valkus# Lenkai pradžiugo. Jie 
taip protauja* *Mabar vokl^ 

, čiai mums (lenkams) dalį Lie
tuvos duos, o Taikos Kongrese 
prezidentas^ vistiek
duos mums Poznanių. /Ot, ir 

; turėsimu ko žodžiu,'
jie netik bebesilaiko. garbės žo
džio, bet dar-svetimu darbu 
manO/pasipelnyti.
.''Lietuvos žydai ir kitoS^tau- 
to^ palinką prrė LietuvoSi 
ne5 prie Lenkijos. Tik dalis sva- 
jotojų-karžygių lenkų, ypač 
Vilniuje, dar agituoja už Len
kiją, “nuo marių iki marių.’’

( Įvairioj žinios.
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skiri savo alįtovua ( Ameriką, 
Angliją, Pramjiją, Radiją, Svė^ 
dĮją> Šveicariją, Vatikaną te 
kaip kurias kitaa'fatetijaa. | 
„s-ss'.sse teffsssn.

UAB atliks rehjriioa apcunuBl' VIžHJdTINlįį SU- 4 1 * ■ ’
pri» LietnvoB.vJdlioa iwram-t : atBDiĖIMA& . [LIETUVIŲ 8ITFAmWAS 
?^-,v^22«;’^!»*,i : ®v®ECAREr<MĖ- ' ‘ te .
teatro ir kitų vaLdtio* Senųjų narių atvyko į Į Kaip jau žinome, anąmene-1

Vokiečių te Metarių^mbkriHrimte^ -(į);', naujų įrirašėM^ Vilniaus iferifiavoužrie-f ...
ninkai jau aufado ‘ Lietevojefcą ¥akarųl$k - Visotad daly- Inte tem■’-ĄkB Ltetevos Tary * B T Ė N A*
anglies te gelriSie& bet riar ne- valančiųjų ’too 184 žmonės, bos delegacija; atlikusį kai- \užbaigė tyrinėti/ ay apsimokėsIn^kriitent keleto šiaip jau^sve-ikūriuos potitikoųHiMus Ber- 

tų anglįir geležį kasti, ^ačįčįį./ Bal&buvepitea^# lyne .ji buvo nuvritirimri ištem . Tasai senasžemaičių mieste-
kad tie “patys mokslininkai] Lygįaiposė<^pr^dgi° L.j8yeicarijon, kur'tuo pat lai-įlteguli labai gražioje vietoje, 
apekaįtė. jog ^Lietuvos upės ĮM. Dr. pirmiiii^ tarėjo ątvažiupti te AmerHW
tiek elektros gali įągriMntiytejas & dSėnfe Basanavžftes,; koš Jfętūvių delegatai. To su-jlontos dpėlio įtakos; Miestelis? 
kiek piInm užtėktų . visiemslWiais žodžiais'paswikinę8 8U- | sitikimoxir bepdrojo^rikalbė-įnors nedidelis (bus’ tik kiek 
Lietuvos, gelžkeliamė įr bra-(stemkimąte pareiškęs, jog.rei-1 jimo tijtelas /buvo 1) tmp jauld^ūgian.perdu Šimtu gyvento- 
m’onės įstaigoms. . : , • htiambrioą j narių dalies nesu- dar labiau suvienodinti Lietu- j jų, didesnė dalis—ūkininkai) ,

ji ’ r- m siririm/tad Draugijos driykųlvoą te Amerikos HetuVių sieki- bet gražinte Įvarus. - Gal būti 
. pįdžiaimi^skmaimtt Lietu-atidedamas rytdie- mus, 2) taip jau pasiaiškinti, dėlto, kad'žydų mažai, — 'ke- 

vai yįomecim padme^ ąumda^ ^urs bus jau I Lietuvos sušeipimo reikaląfnėš turios ar - penkios šeimynos.j
^gyvulįu^_ bkaudfeiai vęfcieci i 0 dabar būsią tik pa- Amerikos lietuviai jau yra ne- (Graži medžio bažnyčia, prieĮ

_ OotetM te148 metus statyta. Prie j^s uo-
Lmyoosn^us, taip K. y, -J-h’įvaĮandi pats skaitė apie ^ūŠripti^feiai^darhtkgąsr dhr~fihigu<

Šri? j °?iU1 aiV mens ir vario bei žalvario kul- I Bet; kaip buvome;prauešę, ža- I kleb. Daukša: ir kamend. J. 
skiui atėmė paskutinę kar^, teros'minėjimą dainose te pa- damomte dienomis tasai susi- Gudelis.. ’Muodu aprūpina vi- 

Li<;tuvoj« butų J - ■ rinkimas nebuvo įvykęs, kajsus pigios >rapi& dusios
nai gyvulių, --.tai Lietuvos u-į Antras per dvi valaridi skai- diangi prancūzų valdžia nebu-l reilmliis; parapija^ turi ma& 

=====x;=^ M. Biržiška apie. “Prūsų lie- vo praleiduši Amerikos lietu- daug 250 ketvirtainių Hlomet*
i J, ' ’? . tuvių te vokiečių romantikų vių į v Šveicariją pro Savo się- Itrų ploto, ir nemažiau, kaip

' darbus lietuvių dainų srityje,” ną. ' -■ ( į6,500 gyventojų; kaimų datf-
Jl’ \ J suvartodamas veik visą litera- Tačiau,* matyti, kivirčas su gįau, kaip 40'ir keturi dideli

______  , . ' turą apie tai. - Paskaita buvo Prancūzijos valdžia Šiaip taip dvarai:Kartenos, Žadeikių, 
įp kat^e ir Liėtuta nukentėjo ne- labai įdomi ir turųiinga. ; buvo išrištas ir prancūzai ga- Mišučių ir Gaudučių ir dar še- 

mažiaus už kitas tautas, teka- Trečias pet valandą skaitė lop praleido mūsų delegatus. Ši mažesni dvareliai. Žmonės 
da karė pasibaįgį kada ^ožnaįkun/.dr/ Mį Reinys apie “Są-feveicarijos laikraščiai—dabar teyli mokslą ir mokyklas; jau 
tauta turi parodyti savo gyvy- į monę- psichologijos, pažinimo praneša, kad minėtieji delega- prieš karą buvo Ma trys dide- 
bę ir tropta įgyti .liuosybę, tai Įteorijos/ir paįdagogijos žvilgs- tai tenai atvykę. Esą tai kun. les valdžios liaudies. mokyk- 
ir Lietuva kartu lĖeliasi.iš prie- f niu.” Ši paskaita buvo 'gfy4 Dobužinskas, būvusis 1 ‘ Vii- losKartenoje, Budriuose' ir' 
spaudios, Uranijos. Jei prieš nai mokslinė, ir' rimta^ kokių ties” redaktorius, advokatas Kūlupėnų .kaime, visos kūpi- ‘ 
25 metus mokėjom apginti sa- pas mus. retai tenka girdėti, o Mastauskas'ir studentas Pakš- InosMmvo vaikų. Ndrs per ka- ’ 
vo tikėjųną,^tautos garbę, jei toje srytyje*dar tokių nė nettt- x-- xi‘
tada>nebuvo gaila "gyvasčių, rėjome. . L 
vargo ir1 visokių nelaimių, tai ____-

Artimoje ateityje -Lietuvaįkė greitai susitvarkytų-
$ .   ■•„ .« - ^.. ■ < — • -■ *- - -.■•■  :-• --. - - - - - ■ -- -----■ ” ■■ . 
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mateoro- 
inžte. Ste-

čia yra kunigų seminarija, .konepavogtų.
i.* . v _ -.* . . fc * r / -

Kiekviename sodžiuje wių 
MttUtrta,. bet N 

to J1! j** aaugiaarii, ««, d b^ *y»■ 
jų lubas. Tiesa, tria polmį- * 
ja suėmė ir sutupdė krienui 
metams, bet viso lizdo neiš- 
draskė ir vadai,pasiliko.

4 Būtų gerai, kad Lietuvon 
f Taryba, tvbrkaūt sodžiaus mL 
^iiciją su banditizmu ‘ kovoti, 
4'kartu Atkreiptų donię įr j gir

tuokliavimą, o ypač į kūrta- 
vnną iš pinigų, nes tai .^ra 
versmė, iš gurios vagystos " 
platinas ir demoralizuoja mū
sų Žemes,. ypačiai jaunimą

MOSĖDIS.' V -

. jįugs^jų mėn. 12 d, į vai. po 
pietų‘griaustinis įtrenkė kai-? 
riajan bažnyčios boklten^ Ant 
pat bekštp viršaus jati pasiro* 
,de ir ugnėlą Bet pradėjus į 
varpą mušti subėgo 'daugybė 
&oniųiržydųpagidbon.Kad- 
bent įtiek būtų pasivėlavę su- * 
bėgti •“ nebūtų jau galima . 
nieko išgelbėti, ir visabažny- j 
čia būtų supleškėjusi. Erne , 
gesinti, Užvis daugiau pasi
darbavo pp. V. Daukinčius ir 
K; Dųbravolskis, kol visiškai 
užgesino. -

tirih priSų kunigų gimnazija. 
>BągaŪaar * '--"Z ’*

Įūrią knygrišiu kurio čia dą-

labaigrrihrtis.:
Tadr kalbamųjų profesijų 

Žmonės, kurie norite užsiėmi
mo if gyvenimo, pasiskubin
kite Seinuosna užimti anų rie-

*y*-- . į
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KARES PASIBAIGIMAS IR 
25 METŲ SUKAKTUVĖS 

NUO KRAŽIŲ SKER. 
DYĖIŲZ

Prieš 25 metus 11 d. lapkri
čio Kaltinėnuose Kauno gub. 
kada lietuviai susirinko ant 
kermošiau^ šv? Martino dienoj, 
dideliame skaitliuje palengva 
tyliai tarp savęs kalbėjosi: At 
atlaikys katalikai Kražių 
nyčią ar įstengs erfro tarinis į- 

r v i tikinti 'kad per šimtmečius 4ta-
vlsti^rę^1"- .talikai.vąldė bažnyčią ir kadi ji

TiTrzIrni no Trn?»o*A JTovi v L

*7 ~ • — JT- »* . ~

-jokiu būdu negali rusams pa-

•*** •

ninkai be vargo pradėti dar*-

■ ' Ar tai protinga būtų kalba?
. * Lietuyos^ lietuviai* yrą di- 

! džiausią pavargusių streikinin
ku stovyje. Kovoja' už savo

atlaikys katalikai Krakių baž- ypač dabar turime. apr^kštt^ Mflkslo 3 įkai.

tė Ą. Janulaitis apie “Raudo- 
nuosįus ir baltuosius 1863 m. 
sukilime ’4 po 'to buvo praneš
ta* D-jos veikimo apyskaita. 
Nutarta P Liet. 'Tautą,” nusto
jusią eiti karo metu, leisti ir 
toliau. .

i

tas. Visi tię trys delegatai e- |rą Visos buvo apmirusios, bet 
są pasiryžę Amerikos lietuvių dabar ’išpalengvazpradėjo atsi- 
vardu reikalauti Lietuvai res- gauti. Jaunimas uoliai lavi- 
publikos valdymo būdo/ > Juos nas, * šviečias, . noru skaito 
sutikti amerikiečių buvo pa- knygas ir laikraščius, kuriu i 
kviestas .telegrama gyvenantis Kartenos, parapiją pareina ar- 
Šveicarijoje kun. d-ras Viskan- ti trijų šimtų ekz.^— vien per. 
tas. Jis taip-pat gavo įgalio- mūsų darbštaus ^kunigo J. Gų- 
jimą atstovauti amerikiečius jdeĮįo^ rankas,' pereina Maugiau, 
lietuvius būšįmajamė tautų kaip' 200 ekz., būtent “Tėvy- 
kongreseParyziuje. kęs Sargo” 9d ekz.< “Vieny-

Iš Liet. Tarybos delėgatųlLės” 85 ekz., ■ “Pavasario” 30 
kun. Petrulis, kaip jau prąne-.įr tt. Mūsų apylinkėje,, 
šėme^sugrįžoVilniun,taip-pat tek0 girdėti, išparduota 
sugrįžo Berlynan tarybų stea- jaų per 300 labdaringosios lo- 
merikiečiais nesusilaukęs ' Mterijoš bilietų, “Saulės,” “Žti: 
prof. Ą.- Joldiemaras. Gi L. kurio” ir. “Ryto” • švietimo 
Tarybosjpmnininkas ^Smeto- Draugijų riaudai; daugiausiai 

”v ’ : perka jaunimas, • nei tiek lai
mei išmėginti, kiek norėda
mas aukuoti tdms Lietuvių 
švietimo draugijoms^ kurios 
pašibrėže sau tikslą šviesti įr.

; dorinti mūsų numylėtąjį kraš
tą, Lietuvą^ U % u

Jau'padaryti ^pirmieji žing
sniai įtaisyti. Kartenoje, para- 
pijįnę ?/ skaityklą ^biblioteką; 
^ąugĄJkn^gų žad^suaukoti iš 
kaimu susipratęs ^jaunimas. 
Taip ’antai, tik vienas Tadas 
Simutis, jaiinas ūkininkas, 
didžiai įpyųs skaitymą ir kny- 
gas, vienas-pats pasižadėjo į- 
yairaus turinio knygų apie 
300 ekz. iš savo knygynėlio 
paaukoti vietiniai parapijos 
bibliotekąi. Dar ir daugiau 
galėčiau, pabrėžti gerų ir blo
gų dalykėlių, bet šiam kartui 
bus gana; iš visa matyti, kad 
kartenišldai . pradėjo šviestis, 
doriškai keltis aukštyn ir, lai
kui bėgant, viliamės susilauk
ti čia gerų, ..dvasiškai susipra
tusių, nepriklausomos Lietu
vos piliečių. \

•* J ■

' ’ H

KIETAVIŠKĖS,.
■ ■ • • . ’ ' • ■ . * 

Kaišedorių apskr.
Labaimės nudžiugomesura

dę-.Ūkininko! Nę. 
milicijos itemišija sutaisiusi ir 
įteikusį Liet* Tarybos prezįdi- 
jumui sumanymą sutvarkyti 
Špdžiąus' miliciją, įMimtinai 
kovai su užpuolimais, nes tino- 

* . nes- karo, tnetib tiek ^iŠtvMte>
« jį vmManinkų Įr B jog doram žmogui > nevagtei 

negalima stačiai gyventi. Gin
klų nebėra. ?Ntekaš nieko w 
bijo,' Policijos tep -sargybos 
jokios, ’ gali sakyti, sodžiuje 
nėra. Beito vagiliams te gy* 
venimas* ^GirtiioklĮa^mui ar 
lošimui iš pinigų nebėr galo, o 
pas mus kas gerią, lošia, tat 
kartu įr vagia. W prailgė
tus, prasilošus eina naktimis 
laimės ieškotų po * svetimus 
paltnfas te tvartui. Ir beveik

-ŠVENČIONYS.
’S.

Čia nesenai atvažiavo1 du 
jaunu, kamendoriu: kun. La
zauskas ir MikneviČius. - Gir
dėti, abu yra geru tautiečiu ir 
uoliu darbininku Švietimo dir
voje. Tokių žmonių labai čia ' 
reikią. 'Tikimės, kad" jie varys
jau pradėtąjį švietiipo darbą/ 
kaip vare uolus darbininkas 
kun. Verbickis, kuris didelę 
pažangą pirmyn padarė ""tuo 
žvilgsniu. Tiesa, gal dabar 
jiems bus lengviau darbuotis, 
kaip pirma, nes Švenčionys. 
susilaukė kelių lietuvių inteli- 
gėntų, kaip tai daktaro Ry- 
moj ir kįtų sugrįŽūsiųjų iš 
Rusijos. GFreftai j^hdės veik
ti lietuvių gimnazija,. tada dar 
daugiau pribus ■ inteligentų. 
Nesenai čia^atidaryti vadina- , 
mieji lietuvių -“Liaudies ną- 
mai/' kur kas šventadienis bū-' 
na prakalbos. . Lietuvių/ dva
sia dabar l<aip ir sustiprėjo, 
nes jau ir klebonijoje pradėjo 
visiialbeti savo prigimtąja 
„kalba, — lietuviškai.

pasauliui, savo, gyvybę. Prieš 
25 metus kazokai mus su ark* 
liais mintojo po kojų, laužė 
kryžius, degino bažnyčias;-žudė 
žmonės, vienus sukimšo kalė- 
jimuosna, kitus" Sibiran ištrė
mė/ trečiuosius kataigon pa- 
siuntė. .Kas apsakys visas,. šu
nybes ir skriaudas, kokias pa
darė mums lietuviamstyroniš- , 
ka caro valdžia. Ir kada karės Padėjo vėl veikti gteigte cm 
laiku rusai buvo priversti p'asi- lietuvių Ban-
trauktį iš Lietuvos, užėjo bar- savitarp. Kre-
barai vokiečiai. Jųjų darbai įte Draugija). Ji jau priima 
visiems ^lietuviams irįgi gW FHfflls ir sknhlia- AdrfiSaa: 
žinomi, te kada dabar pusi- 
baigė karė, nuvertė žmones, ca
rą ir kaizerį,. tai . jau jie dau
giau mus.’ nekankins, negers 
mūsų kraujo. Bet mums lie
tuviams likusiems^ nuvargin
tais, nuskriaustais kšip nuo ru
sų, taip te nųų>voitečįų, prisi- 
eina pasirodyti žmonijos akys-, 
na kaipo tauta.-A Prisieina pa
sakyti žodį, kad mūsų tauta y- 
tą gyva, kad ir mes norim sto
ti eilėsną gyvųjų tautų ir pra
dėti patys tvarkytis, o jei to 
norim, tai negalim atsiekti be 
vienybės, be sutarties* be dėji
mo aukų Lietuvos atgaivini
mui.- Ir kada karė pasibaigė, 
lai kožno lietuvio' štedis būna 
atverta delei laetuvos. Lai ko- 
žnas lietuvis ir lietuvė' priside
da, kas darbukas 'su auka. 
O Tautos Fondas užlaiko vy
rus, kurie stovi tarpduryje 
Lietuvės, kurie' įleis į,laisvą/ 
mielą, brangią mums Lietuvą. 
Tik neskūpėkime aukų. Kąs 
gyvas,, kas lįetuvis, didis ar 
mažas, visi prisidekim prie di
dėlio tautos darbo. * ’. *

■' ■ 1 ‘ v B. Rodavičia.
t . *

jiems ..yrą brangi, mielą ir jie 
” ’ " ‘gali rusams pa

vesti. . Sakė, laikykimės visi 
vyrai ir moterys. Kas pėsčias, 
kas važiuotas, eikim .sergėti 
bažnyčios, kad caro tarnai ra-

Taip visi kalbėjosi, q kitas iš
sitarė, kad prieš didesnę rusų 
spėką nebus galimu, atsilaikyti 
mums lietuviams be ginklo, bet 
-yra vienas geras patarimas. 
Kražių asesorienė būk sakiusi, 
tegul 2 vyru bažnyčios tarpdu
ry atsistos ir tegul laiko caro 
paveikslą apjuosę baltu abrū^ 
su. Tada kad ir karkai pa
būtų,j>ro caro paveikslą nedrįs 
veržtis ir tokiu būdu atlaikys 
bažnyčią.

Patiko visiemstojį kalba. 
Bako, kaip bus. taip, nors ir -gal
vas padėsime j, vienok bažny
čios neatidųosime ir-taip slap
ta susitarė ir aptemus didelis 
būrys lietuvių vyrų ir moterų 
ir merginų išvažiavo Kražiuos- 
na. O kadangi Kaltinėnai tik 
už -16 viorstų tėra nuo Kražių, 
tai susitaisė nemažas būrys, ne 
tik Kaltinėnų parapijos, bet ir 
apielinkių parapijų, kaip tai 
nuo Šūelės, Kvedainoš, Pagra
mančiu, Girdiškės, Laukuvos, 
Varnių it Pašiles., Nors keli 
.žandarai .ir slankiojo po mies
telį, bet tos lietuvių sutarties 
negirdėjo- ir negalėjo suprasti. 
Mat manė, kad iš kermošiaiis 

.^grįžta iŠeKražių. Policija to 
nopa’tėmijo, kas per svečiai pri
buvo. Neilgai trukus pasek
mės pasirodė, Norh 'y^ai ir 
laikę cap paveikslą tarpdury- 
pę bažnyčiošį bet. pribuvę ka
zokai su atBiaia^pro: bąžny- 
čios-vduris įpuolę sumynė caro 
paveikslą ir 'žmones, %amplėšėr 
bažnyčią, ■ sudaužė paveikslusj 
sumušė žmonės. Daugumą.pa- 
darė~koliekais an| viso am- 
$austS> Mek gyvasčių nustojo, 
tai t;U< vienas Dievas težino. Po 
apielinkės parapijas pavatgė- 
gėlbį per keletą metų vailtščio- 
ijo/prašydami pagelbės^ Alma-, 
navimas, dejavimas Žemaičių 
buvo neapsakomas. Priespau
dą caro neapsakoma buvo..

Ir štai praėjo • 25 metai, ne 
tik kad caro neliko, bet visa

^Mses. Todėl pagelba te para- musmažumoje neatimtų.’’ . '■

ma jai labiausia reikalingama jai labiausia reikalinga 
dabar. Todėl didžiausias au- 

Hkas Lietuvai dėkime dabar.
I —■ ■ ■ ■ ■■ ■■ III ■

J. '' ■ • , - -

SVARBIAUSIEJI. LIETU- ' 
v VOS REIKALAI. ’

Antras p*; K. Pakšto rapor- 
į tas iš Šveicarijos nušviečia 

■"*' svarbiausius Lietuvos reikalus. 
Į /*“<> Pasirodo, kad vokiečiai su ap- 

. < "" gautais ukrainieciąis nugink- 
s A Javo lietuvių kariuomenę'Ru-

" rijoj- Pakrikdyta lietuviį ka- 
riuomehė negalėjo atsigauti ir 
kareiviai grįžo Lietuvon. Apie 
lietuviškos kariuomenės te ki
tus svarbesnius reikalus rapor
te štai kas paduodama

■ Lietuvos kariuomenę.
Pirmas didžiausias ii' reika- 

iiūgiauisas Lietuvos Valstybės 
■ Tarybos darbas bus skubus ar

mijos organizavimas. Karei
vių ir oficierių lietuviams ne
truks, tik generolų.bus pernia- 
ža. O Lenkijoje visai atbulai: 

‘ - .ten generolų daug, o paprasti}
. • * V - S *■ 1 ‘

7 bai. tamsi, reikalo nesupranta 
> . tebenori armijon šbfti, Liėtu- 
■' voje kitaip: žmonės susipratę 

_ 'te patys reikalaują; kad Ta-'
4 2įrba kuogeeičiausia, , orgarii“ 
suotų lietuvių armiją, ėDik Ste. 
vaikioje pirmą dieną, ^stdyg- 
proff.ValdemaĮ’O, gulima būtų 
gauti 1.0,000 (dešimts tūkstan- 
člųĮ liitosnorim 0; gi Kur visa 

; Inetaval. Mat ĮŽmoneS' mato
/ pavojų iš Lenki josptfees.

” ' '.Z

Bolševizmas.

* Bolševikai jau dabar išmėgi*,
• . nę gavo liežuvio' gabumus Lie

tuvoje, bet vąisių negalį su
laukti, nes žmonės nekeičia

A . betvarkės te esą pęr^aųg kul- 
z turingi bolševizmą , molėti* 

‘ * Lietuvai pavojingis^k gink
luotes Wševizmas, kūts’keti
na ateiti iš Rusijos ir Lenkijos ; 
te padaryti Lietuvoje vistięti- 
iuusskerdynes, v w.

*

• *»■■

‘ ■ v

i

* 
I

-

% ’

5,

f

Z

*

4

kareivių mažą, nes liaudis la- 
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Maskolija susmuko; niekfy joj
Švedija, žinonia, sutiks pa- nėra zk«8 būtų gera. Bolįevb 

.........................silpti savo armiją 
da aKįmtai so ti i' . .

WILSON GAVO JĄSPORTĄ. 

” Suv. Valstijų prez? MTilson, 
jo-žmona ir Įriti delegatai *į tai
kos. konferenciją jau gayo pa- 
"sportus vykti ųžsienjn,. Kas' to
kie kiti/htstovai, tai dar neži-

: , . i ■ ’ t ■ma.
^Jfvairiųsmlaikytose kbnferen- 

silrido įr priėmė prez. vfilsono 
punktus. 7"^ ■

, PREZ. WIU30N GREIT 
■- MPtAVKS. ■ '

Prez. Wil«on Mngresą atii 
darys panedėlyje griiodžio 2 

fe* T'fe*fr 
ilpUnką W N«w Yorko į Euro-I

.< p iJTfc1 ** /» >•- - <Mli 1 laiMmiilT .... L

Lietuvių Banka. Vilniuje'
* - -r > į, r V« 'L--------

dar prieš karą Lietuvių Ban-

įmigus ijį skolinai Adresas: 
rgio gatve No? 19. ‘

i; tiaĮles mokykla. Švietimo 
komisija (prie” Liet. Tarybos) 
jau? peržiurėjo ip patvirtino 
Vilniaus Lietuvių Dailės mo
kyklos programų. Vedeju siū
lomas dailininkas , p. Zmuidzi- 
navįčiūs. Mokyklai' įsteigti rei
kia vienkartinės pašalposligį 
21.900 mr. \ ;

■ • v -X*

na, M,Yčas ir kup. Purickis 
nuvykę Šveicarijon. ’»‘ ‘ A .

KUPIŠKIS.

Rugsėjo 22 d. gimnazijos sa
lėje įvyko pirmas, karui prasi- ' 
dėjus,. Kupiškio iJkio Draugi
jos suširinkiipas. -Susirinko 
nemaža narių ir svečių. Susi
rinkimo'-pradžioje agr. A. Gil- 
kydis padarė pranešimą, apie 
ūkio draugijų reikšmę ybei jų 
svarbą dabarties .metu: Pada
ryta apyskaita draugijoj gyve
nimo nuo pat įsikūrimo. Pa
aiškėjo, kad d.r-ja priės"karą* 

trijų ir Vokietiją. Kelionėje /Jors $*uvo
vi .Ą------- 1. -^— ' daug jau žadėjusį; dr-jos jau

tūrėta keletas veislinių kiaulių, 
veislinis jautis, nemažas kny
gynėlis, rūpintas savo pienines 
įsteigimu ir kt. Tik karas vi- 
sųjd-jos Veikimą sulaikė." Per 
karą pasimirė keletas draugi
jos fiaribr kurių P&^rbimą su- ' 
brinkimas išreiškė atsistojimu.

Įsirašė nemaža naujų narių- 
Papildyta valdyba ir pmrinkta ’ 
Revizijoskomisija. Valdybai 
papildyti išrinkti: A. Gilvydis,; 
Matulionis, L,. Jonuška ir P, 
Purenąs. Nutaria' neilgai tru
kus šventadieniais''įsteigti kur
sai -—^paskaitos apie žemės ti
kį nariams ir pašaliniams. Nm 
rimą ir tikimasi draugijos vei
ksmą atgaivinti ir įvesti į pla
tų kelią. f ; j; \ ■

i

Kun. d-ras Jonas Steponavi
čius sugrįžo Vilniun iš Kauka
zo (Tifįiso)> per- Juodąsias jū7 
ras, RuntnnijąĮ Vengriją,* Ate“ 

išbuvo apie du mėnesiu. Drau
gę su kum Steponavičium su
grįžo iš Kaukazo apie 40 lie
tuvių. Tarp jų yra kompozi
torius Jul. Štarka,“Kaž. Balttek 
ka,. gen. Korvin-Paulauskas, 
d-ras Sipavičius. Tarp grįžu
siųjų daug geležinkeliečių: Jo
kūbas Dievaitis, Juozas Straz
das, Tranas Karpavičius, Al. 
Dievaitis, Adomas Šarkelis, 
Krust? Strumila, Jonas Klin- 
ga.

v
Sugrįžo (2 d? š. m.) riš Vo

kietijos Petras Ruseckas, rusų 
karrupmenėš oficierius buvusis 
“Lietuvos. Ūkininko?’ bendra- 
dąrbis, nelaisvėje buyęs nuo lę 
*W 1915 nu—Iš Rusijos par
grįžo ir apsigyveno d-ras Stą- 
sys Matulaitis,

. * * Ml ■ I ,

- ’si 
^Vilniuje. Pastaromis pieno- 

ipis vęl ^ųgrįŽo Vilniūžr.nema* 
& lietuvių inteligentų, o 
pat vaikų- (prieglaudų). Tarp 
kitų Sugrįžo teisininkaą Ant* 
Kriščiukaitis, teisininkas' Ma
tas Kalulis, irisim Vincas Pūti 
ramentas, teisia. Juozas Bra
zaitis, gydyt* L%ugėvičins, 
ęydyti P* ŽUinskis, Jgimn* mpt 
cytojas Purinas, iririninkė

Purienienėjfim- 
Mį mokytUni BmtiMUųitnd.

x ,
•fc

•I
i • t

’ ■ / ■
' 1,. ' ' —"N—"" *

SE INAI. ‘
■ /, *.' .\ ' ...■ .b

Žiniai; Seinų miestas drau
ge sų visą apylinke yra rei
kalingas lietuvio gydytojo, 
vaistininkų ir dantininkų, ku
rių vietą Ilgšio! yra' užimamą 
ne lietuvių,' lietuvių kalbos ne
mokančių, todėl stuviętos gy
ventojais ųegiMrų susikalbi- 
ti ir nesugebančių tinkamai at
likti priedermių \

Taiftpat Seinai yra reikalin 
fiUatuvio"

I

1*
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- ^lA^LIAL _-

Rugsėjo 28. d. “Kaukių” 
draugija; giltuožg' liaučiiei įgt 
mųose žymų koncertą. Be,AJ 
“Kanklių!’ choro koncerte dW 
lyvavo pakviestieji iš Kauno 
artistai: kompozitorius T-Nau- 
jalis,? dainii^ikas (bas) P* 0- * 
leka ir deklamatorius, p. Sut
kus.^ Visi trys atliko vyriau
siąją koncerto dalį ir tįesiog 
žavėti, sųųavėjo ' klausytojus. 
Liaudies namai buvo pilninte
liai publikos/ Kiekvienas 'ar
tistų pasirodymas sukeldavo 
publikoje neapsakomo džiaugs- 
jinoĮ. Delnų plojimui nebuvo * 
gale/ " , .
k ‘

Patsai koncerto dalykų.atii-. 
kimus (bė choro dainavimo)\ _ 
buvo dailus ir įspūdingas. P. 
Naujalis viititezinai paskambi* 
no savo “Noktiurną4’ (fortepL 
jonas). P. Sutkus padarė ne- 
nutildomą įspūdį ^paskaitęs V. 
Kudirkos. fKEiItą” ir kitų rašy
tojų vrikaiėUus (L,.Giros, TO- 
čatČiū). Tačiau labiausiai vi
siems patilte talentingasis p.; 
Olekos dainavimas: .Kiekvie
na gaida, ’' kiekvieni lųetiodija 
plaukė iŠ artisto lupų tartuži 
eblimąi g? irsat. Sužavėti tiek 

ipuikhi dĮrinarimų kląusytejfd • 
mete jam goles pu kojų; p 
siliovęs plojimą? pavertė ar
tistą, koncerte programai iš* ’ 
sisėmus, dar kartą išriti aoe- ' 
non ir kriis kark bistteti.

’ ' ' * •* f'
JBesiskirstydami namo viri 

manė, kada gi atiaitai 
įlaritim gerbiamieji artistai J 
dar ŠvelneBiurit dailSa ak^f 
data ąužavėe ir nustebina 
liečluk .. į
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■siems, kad blaivai visur ir vi
sada ištvermingesnis Ūžge
riantį. - /. .

9 .

t .

OAMBRTOGE, MARŠ?

B&žnytinfoohoroauka < 
t <afediniyi Fondui. ‘

■ Lapkričio 22, N&rito B^si- 
ŠvČ. P. Marijos Baiįr- 

e choras laiks^ame.ausirin-
£ ii savo iždo paskyrė $25 

f jgAiėdmt fondų. Labhi paL 
slų pradžių padarė choro drau
da? ,Jo pavyzdis-vertas sek- 
5 ir kildins drau^mns* Y*. 
įMį. tnrtb^m^ kaip pav. šv, 
Juozapo dr-jaį Šv,Xono, ir kl- 

K toms.
Po Susirinkimo, vienas iŠ 

k nhoro1 narių.' p- X Baranaus
kas priėjęs prie yietOB ?kleb. 
kun. hV X^kaiČio, klausč ar 
nepriimųs U. & Liberty Bond- 

1 ^ų įĘaledįų Fondų t Atsakius 
jog priimam. Tuoj p. R. atsas 
kĄ jog pabaigęs mokėti"už-tų 
bonjsų vertės \$50.00 tuojau 

^tnetal^ur—paaukudMųs^ji 
Lietuvai kaipo Christniasrprė- 
sent. Bravo, kas daugiųuT

IŠ šio jĮatyzdžio aišku jog 
chore esama labai prakilnįų 
asmenų. Ir tiosa. .Kaip.Cam- 

’ biidgeriaus choras tai dar to
kio reikėtų paieškoti. Jame 
priguli visi ideališkiausi asme- 

. nyš. /Jie rūpinasi geraTir iš- 
, tikimai tarnauti Bažnyčiai ir 
^Tautai:

» Report.

r . 

w *v '

s Lietuvos Vyčių 04 kuopa su
rengė pirams du vakarus lap
kričio 16 ir 17-dd . Abu. vaka^ 
rariab££ gerai mfotsekej pubjt* 
kos atsilankė ganų daug. > 

Subatos vakare, lapkr. 16 d. 
fruVo pastatytas veikalas 4 
rė^ Metu/* Aktoriai“ buvo visi 
nauji, bet pasirode pas juos 
daug artistįškog dvasios ir ga-.

-:bumų, •. . ; - ;' ,
KedėlioS vakarė IT d, lapkr. 

buvo surengtas diddis koncer
tas, susidedantis iŠ puikaus 
programų. "

Dainavo choras, griežė bė- 
nasr buvo šųįių ir duetų- Boliš- 
tės jau yra pasižymėjusios ir 
kitose kolonijose. .

'■/ /' Pranute.

CAMBRIDdE, MASS.

Pavyzdingos krikštynos.

. - Nepersenai p. JT^Naujalį 
1 garnys aplankė. Lapkričio 17,

■ atsibuvo krikštynos. Jos atsi-' 
žymėjo tiiomi, jog nebuvo svai- 

/ galų, ir kad besišnekučiuoda-
, mi žmoneliai neunžmiršo tėvy-

nės Lietuvos -Mažas būrelis 
ten esantis tuojau sumetė $18.

' Pinigai perduoti ir pasiųsti į 
Tautos Fondų.

\ ‘ O.B.
■f ■ ,:x‘ \ _ ___ -

* D ar mėnuo iki Kalėdų o jau 
; (V ‘ Cambridge tiečiai paskirtų 

Kalėdinę aukų Lietuvai
- su kaupu pripildė.

Ale dar ant to neapsistojo. 
Dar renka daugiau. Yra, iš
rinktos keturios poros eiti per 
stubas. if „kiekvienų prašyti 

' kad duotų Lietuvai dovanų,
' JI®8 žinome jog“ dabar laikas
.. gelbėti Lietuvų Dabar ji į mus 

/"' visn balsu šaukia gelbėkite! 
gelbelritel <Mes negalime būt 
tokiais šaltkraujais, kadi , jai 
neištiestume duošnių pagelbos 

*• J rankų.' Visi duokim, pLįetų- 
' va taps neprigulminga savisto
vi; tada ji mums atsilygins, 
pridengs mus savo lengva že- 

/ mele,
~ - Tautietis.

HARRISON IR KEARNtSY, 
į N. J.
« / •

Lapkričio 23 d. buvo pra- 
' kalbos, kurias surengė S. L. R. 

E/ A. 165 kp.r bet panašiai da
lyvavo ir kitos kuopose Kalbė-

> jd L. Šimutis, “Garso” redak
torius. Aukų surinkta $51910(1 

Lapkričio 24 di., tt. y4 antrų 
p /vakarų kalbėjo K. Česnulis' iš 

/ . Wūshingtono. Taip-gi ir prog- 
. t tarnas buvo, susidędųs iŠ dainų 

ir monologo. “Birutės citatas’ 
po vadovyste p. Sereikos dai-

* navo du kurtu, o p-lė M. Bubę- 
\ ’ niutė sulošė juokingų monolo- 

.. gų. “Suf rag^tč,” labai prijuo
kino publikų.

Aukų surinkta $620.00. 0
dar pasižadėta aukuoti $135. 
Tai per abu vakarti Harrisone 
ir Kearnėj surinkta $1255. .

.. f Garbė Harrisono ir Keamės 
lietuviams. lai ir kitos kolo- 

, nijos paseka pavyzdį šios.jna> 
Mukęs lietuvių kolonijos/o ta- 
da bus Lietuva laisva ir nepri
gulminga.

- ; . Korespondentą...

— PATERSON, N. J.
Nuo epidemijos mūsų kolo- 

nijos lietuviai mažai tenuken-

Šv.t Kazimiero parapijos yra 
, suręngti fėrai parapijos nau

dai. ✓

i
J'

• M: &
Mureliutė, P. Petraitis, A Sa
dauskas^ A . Ignatavičiuj ’ J. 
Kairaitis^ J. RaSfe^ K. Ja
kaitis, A Brazauskas, X'Gu
drius. ■ • ' ■ ; • -■

>0 $4.: X Tjtfnošditis.
•Po $3,60: J. Struvas ir O. A- 

linRlririt? ~ ’
~ Po $2.00: X Alinskiutė, K. 

Mališauskas, A.Milašauskas, 
U Meleška, J. Kuodienė; A. 
Krata, Kiti taksio po ii #

-Išviso sudaro $194.'&0.
Na.mahchė^terįeČiai pasi- 

stengkite sušukuoti 3 sykius 
tiek, kiek mums yra paskiria, 
nes kiekviena kolonija tų daro.. 
Kurihi yra paskirtą sušukuoti 
$100, tiri stengiasi padaryti 
$300. x D mūsų kolo^jai pa
skirta. 300.00, tai pasistengia
me sušukuoti $900.00.\

Brangūs maūchesteriėčiai^ 
nelaukit pakol pas jumis ateię 
kofektoriai į atiibas; bet įas* 
kyrę dėl Lietuvos tėvynės Kaf 
ledinę dovanų atneškite ir jei
gu ateis pas jus į stub& tai 
^r^ehMgeafsišs^yltitoFbet- 
aūkaukuote ne dolerinėmis, bet 
penkinėmis, dešimtinėmis įr 
dauginus. Darykime taip kaip 
tūlas J. B. pasakė^, kad dabar 
gird.! aukauju $10, o kaip Lie
tuva gaus neprigulmybę, tai 
aukuosiu šimtinę.;ir jeigu mes 
visi taip darysime, tai Lietuva 
be abejonės liks neprigulmin
ga, tada ir mums maucheste- 
nlečiams bus linksmi girdėti, 
kad ir riies prisįdėjopi prie.at
gavimo laisvės Lietuvai.

- <Tėvynainisi

Red. prierašas. Gerai, kad 
žmonės ryžtasi duoti ir nepri- 
gulmingai Lietuvai, bet tuo-' 
meti jau ir paskolų bus galima 
užtraukti. Dabar visas baisiai 
sunkus darbas aukomis turį 
būti vedamas. Todėl dilesne- ■ 
sias aukas reikėtų dabar dėti,

kalėjimo “Kovos” redaktorių, 
kurie papuolė už perdktelį a- 
geųtovimų kaizeriui laike Žios 
karės?' *'■

Tų pat dienų apie 7 val. ya- 
kure toje .pačioje saliūkėje bu
vo šv. ūoho pašalpinSs dr-joa 
prakalbos. Kalbėjo p. Ivašįę- 
vičius ir p. KneiŽū. / Pirihiatti 
sia p. ĮvŽkeriBms nūrodjęėjo 
kąd visiems lietuviams reikįų 
šutieiti į vienybę, e taip-gi lū? 
vienyti in visus fondus šelpi
mui nuo;karėš nukentėjusių, o 
tūip-pat kad lietuviai rinktų 
visokius drabužius, kurie jau 
amerikiečiams nenaudojami ir 
nusiųstų į Lietuvų lietuviams. 
Ir jis norėjo čia neva uždėti 
tokių pradžių,r kad paskui bū
tų sušauktas visuotinas Seimas, 
o tame seime būtį galimą pa
daryti štai kas-; z w

J . f _* ’ *. 1
1) Suvienyti visas sroves ko

vojimui už Lietuvos neprigul
mybę.- i ’

2) yBąnaikinti dabartinius 
fondus, o | jų vietą'įsteigti tik: 
vąenų-&ndųr4- kurikfuretųgu-- 
kųoti . Visų pažiūrų hetuyiaiy

3) Rinkti7 visokius drabu
žius ir maistų, o tėviškų bū
tų galima būtų pasiųstrpapr^ 
šius Wilsono, gal jis už dyka 
paskolinti} tam tikslui laivų.*•

: Po jo kalbėjo p. Kneižis. 
Aiškino, .kad apie fondų’ pa
naikinimų ir steigimų naujo 
•bendro negali būti nei kalbos,, 
nes'jei jau pėr keturis'metus 
to neįstengėme padaryti,, tai' 
kaip galime tikėtis' tų padaryti 
trumpu laiku. Sakė, kad. ver
čiau kiekviena srovė dabar te
gu su didžiausiu uolumu agi
tuoja už savo fondus ir Sten
giasi kodaugiausia/ aukų su
rinkti.

P-as Ivaškevičius yra1 jau- 
nas, gabus vyras, sumanus bįz-

T t -
: fondus ir steigti bendrų šitame 
britiškame, momente yra neį
vykdomas daiktas., Apie tai 
reikia pakeiti kfausimų'ne Ši
tokioje saliūkėje, bet i'ei* 

' įėjo pasvarstytrsu įvairių sro
vių veikėjais. Kai veikėjai su
sitaria, tai tuomet* dui agituo.- 
ti už bendrų darbų. O kai dėl 
^drabužių ir ' maisto s. siuntimo.
Lietuvai, tai tam reikia pritar
ti! Bet atsiminkime, -kad jau 
rinkome drabužių tremtiniams 
Rusijoj? Tai daug mūsų su
rinktų drabužių pelėsK Suėdė. , 
To^el reikia sužinotikada'gau- .j 
isime laivų, 'tai ant to laįko pa- 1 
sistengsime surinkti, drabužių.-

Darbininkas.,
• -** ■ ta « . ■ ‘ r

y >

FITCHBŪRG, MASS.
Lapkr? 23 d. T; -M'. D. kp. 

buvo surengus šokius. Tas^ci- 
jcilikams nepatiko. Poras ei-, 
cilikų atkalbinėjo žmonės nuo 
ėjimo salėn. Kadangi, jie bu
vo prie salės durių,/“tai rengė
jai varė juos šalip, arba, sakė 
eikite vidun. Paskui dar atė
jo dėdė su lazda ir nuvijo. Y- 
ra jau penki metai, kai ciei- 
likai čia gyvuoja, bet iki šiol 
nieko/ neišmoko,' kaip, tik ki
tiems darbų trukdyti ir šuny
bes pūdyti. . x

-- ---- ū" .Ą----*' - ■ ’ “k.
ITŽLAIKVę PAPROTĮ.

Ispaniškos infūienzos siauti- 
■mo per keturias savaites laiku 
Trinerib Amerikoniškas Kar
taus Vyno EĮiieris rado daug 
naujų šalininkų. . Iš įvairių Ša
lies dalių ateina’ laiškų papra
šančių pasejrmingumų to vais
to. Brangink šitų patyrimų/ 
Trinerio Amerikoniškas Elixe- 
ris visuomet gali būt pagęlbo- 
je. Jis išvalo vidurius, padil
gina apetitų, pūlengvina virš- i 
kinimą ir prašąlina visas nuo
dingas substancijas iŠ kūno. 
Visose, aptiekose kaina $LtG.‘ 
Trinerio Linimentas yra.ge- 
riausiU kaistu kūniškmm Btip- 
rumui palaikyti; nugalęja Reu
matizmų, Neuralgijų, strėnų 
diegim£ .n^stoiėjiinų, vištim- 
mųįrkiuts titane skaus
mus. Kaina aptiekose-■35 ir 65 
c? Ištiriant-r 
aeph Triner Co, > 133^134$ fio. 
Aahland Ava., Chicagol BL i

NEW BRITAIS, COlhl.
Tautos Fondo prakalboa.

Duš 1 dk’gruodŽm parapijos 
svetainėj 2 vai. po pietų. Kal
bėk K. fSesnuIis i| Washįigton^ 
Ik O.fantras kalbės J* B. Kau
pas, gabusjviauonienės veikėm 
jas. J)ar pirmu ,sykiu New 
Britaine kalbės. Tai-gi visi ma
lonėkit koskaįtiingiausia atsi
lankyti. * ~ •.

- f t

t aĘtGAGO, ILL.:

LDS. 20 kp. priešmetmis su-, 
sirinkimas įvyks 8 d. gruodžio 
šy, Mikoldparapijos salėj. Lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kės susirinkite į šj susirinkimų 
visi, nes bus labai svarbus. Bus 
rinkimai naujos Valdybos Į91& 
metams: Dėlto privalote būti
nai pribūti visi ir igsininlrii sau 
tinkanių valdybų, kadTpaskui 
galėtų . diarbuotis darbininkų 
febui/ . \ .

. , Kp? Valdyba.
v .

Manchestę^Žf. fi.
Lapkričio 24 d.; buvo sušauk

tas lietuvių visuomenės susi
rinkimas po No. 153‘ Manęhes- 
ter gat.'Battery Salėj. Perskai
tyta pranešimas iš Wasliingto- 
no nuo Informacijos Biuro. Vė
liaus pirm. R. Kundrotas trum
poje savo kalboje nurodė tiks
lų šio sūsirinkimo ir paklaušė- 
sūsirinkusių kokiu būdu mes 
galim daugiau surinkti aukų.- 
Nutarta eiti per lietuvių stu
las ir prašyt duoti/tiek kas iš
gali,. prašyti nemažiau, vienos 
dienos uždarbį-, -Pirmininkas 
ragindamas prie aukų sakė, 
sad dabar jau mokėsi?, šį mo- 
cesnį ne rusų ne lenkų, taktai, 
jet tai iyra mūsų pirma mokes
tis dėl savo tėvynės Lietuvos.’

Tik žiūriu prisiartina p.. D.' 
Taraškevičė prie pirmininko ir 
paklojo. $20. Netrukus vienas, 
kitas, trečias iv taip daugiau^. 
O suskaičius pasirodė^ kad- sve
tainėj sumetė $120 ir pasižadė- 
jo p. F. Chekutis duot $25.00.- 
Tai-gį iš to A matosi, kad ir 
Manchesterko, N..- H. lietuvių 
širdyse tėvynės meilė neužge
so.
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> Mėd^tdetuviųWtimn- 
kų d^sMenij^hia Laikraštį! 
Jeigu ne, tai u^talykMaft 
dieha. Metams tiM Bhvie-' 
nis numeria 10c. I

»- ’ r •

“Tautos Rytas,’1
244 W. Broadway..

Seuth Boston, Mase.

'-j-'. ..-y- x-y.
*' -ViSIJtAf8.¥,Kl"'?

' A. L. B/K. Moksleiviu ■
* Swwno orgįriį ;
, ~ “MOKSLEIVĮ.” ' /

f mm t Jaėneaf. t ' 
rjfėnttffierfttįirrinfgm slijak ačų

SAA 3Broad^ay, 8$, Uošton, Mastū,

DABAE LAIKAS PIRKTI.
' ’ Mes užlaikome įvairių rakan- 
diį. (furiuture) krautuvę, kur 
galite gauti v visokių namuose 
reikalingų įaiktų ir už.labai 
prieinamų karnų. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iŠ« 
mokėjimo. Ateik ir įersįtikrim 
su

J

K

Sugedusio pilvo kenkia'^ 
sam organizmui, prasideda 

pasekmės, vėmfeiaį ųO 
negeras kvaWj|| 

gerklės ir M M
•’ Dešrai tūkstančįįų li« 
jau Žino, kad dėl su# 
virškinimo "geriausio ji pi
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-EHILĄDELPHIA, FA. * 

Geri darbai. ■ >

neųori atsilikti. Lapkr.?. 17 d. 
turėjo puikų vakarų Šv. Kazi
miero parap. mokslainės salėj. 
Matyti visi darbimnkai l3 kp. 

\ dirbo ne juokais. Prie tos pro
gos neužmiršo nei iš numiru
sių atsikėliančids Lietuvos. P. 
J. Grigaitis sumanė pakoĮek- 
tuoti dėl Lietuvos labo.

Tų vakarų pridavė kun. Ig. 
Zimblis nuo sekhnčių ypatų: 
O. Guldikaitė $6,4C švagždyA 
$5, J. Pulokienė $5, J. Limon

itas $5, S. Pįinis dėjo $2, kiti 
i po $1 ir mažiau, išviso $87.16.

-Tegul bus garbė tiems mūsų 
darbininkam 13’ kp. lošėjams, 
kad-jie ir,, toliaus tokias pra
mogas darytų. O visiems au- 
kuotojains už aukas tegul bus 
garbė ant visados ir Lietuva 
Tėvyne mūsų tariu- jums šir
dingų ačiū.

Atitaisymas.
. - i ■“Darbininke” 131 numeryje SO. MANCĮIESTER ,GONHV 

netikėtai atsitiko.riti*.' Ten Lietuviai, apsisangokit nuo 
minėta, kad. našlaičiais rupi- išnaudotoji
nas tais, kurie yra likę be te- . . ' -e
vų ir motinų nuo influenzoS'šV. Kiek'aš girdėjau, tai šios
Kazimiero dr-ja. Tai-gi ne šv.l kolonijos lenkai žada eitį au- 
K.'Dr. aie Labdarybės dr-ja po kas rinkdami ir per lietuvių 
vardu Šy. Vincento ir taip-gi I stubas. Jeigu pas nekurtuos 
namas dėl našlaičių dar nėra atsilankytų jų. kolektoriai, tai 
pamatas, aie prie to puošiasiJ pareįkalaultite nuo jųjų ženk- 
nes daro kas nedėldienis susi- lo. Tautos Fondo, Laisvės -Sa- 
rinkimus ir-svarsto kad gavus vaitės kolektoriai turės ženk- 
kur patogesnį namų.del užlai- lūs — spilkutę ir pri(e spilku- 
kymo tų-našlaičių. tės-mėlynų-kaspinų; ant spil-

Kiek surinkome. . ^tės’LintUTOS vėliava ir para-
f t r - Įsas Tautos Fondas, o ant kas-

Turiu už garbę pranešti vi- pinOj Xuįn> rinkėjas, Lietuvos 
siems aukuatojams /Kalėdinį įgelbėtojaš ir liuosuotojas. Ap- 
Fondų; jog jau mes. surinko-Isisaugokite nuo išnaudotojų, 
me į tį trumpų laikų $510, ku- [bet duokit^ aukas tik tiems, 
tie yra čekiais pasįgsti įtlęurie turės rirsminėtų ženklų, 
centrų dėl išgavimo" laisvės Mes turime remti savuosius, o 
Lietuvai. Ale broliai ir sešu-Ine mūsų tautos priešus. ' 
tėg, neužmirškite to, jog mūsų] L. S. Kolektorius.,
kolonijai' yra paskirta surink-] _______ ___ _
ti $10,00. StoKm visi -už lais- - wm? 
vę ir Lietuvų gelbėti. Kai su- W.URUESTEE, MASS. 
jusime, tai justi nejusime, kaip Lapkr. 14 di P. Blaiv. 25 ]į. 
ta kita puse paskirtos sumos hąikė , susirinkimį. 'Aptąrus.. 
mums įplauks į T. F. Neužsi- kuopos reikalus buvo persta- 
leiskim kitoms kolonijoms. Ka- tyta karūnų ir staltiesė, kurias 
da tik kas nori gali aukų at- įtaisydino ir paaukojo kuopai 
nešti T. F. 21 sk. pirm, kun.,1. narys p. Vladislovas Rimša ir 
Zimbliui. Paimkim tų priežo- trumpoj kalboj išreiškė savo 
dį, kad ir pašileisiu, aie neap- Įveiijimug.blaivimnkams, 
sileisiu. Tai-gi ir neapsileisltim j Ateinantį mėnesį bus svar- 
ltitoms kolonijoms, kaa nebūtų t ]jUS metinis ? susirinkimas. Vi- 
sarmata iš' to. * įLnąriaiyrakviečiąmį,’nes bus

K. Driža, T. F* 21 sk. rast. Į ri-nirimas. valdybos?
? 1 . . |''’ŠtMMhdisina naujiena Ūlai-

to. OOM. 3^5“* fffig

Lapkričio 16 d. buvo pareng- kurie gydytojai patarė, žmo- 
tos prakalbos Fondo-92 sky- nems vartoti svaigalų.* Žmonės

riaus./Kalbėjo T, Fondo šefe- sakūTtai tau irblaivybė, gera 
retoriūs L, Šimutis. r Nors.ma- hįol sveiki, sakė girdi kurie ge
zai žmonių .tebuvo , bet yįs-gi na, tie nemirs, o blaivįnįnkai 
įstengė suaūkuoti $88. Šiai ko- tai pirmieji yažuos pas Abra^ 
Jonijai nuo T. Fondo yra pas- omų, tiKas-gį atsitiko? . 
įkirta surinkti $300/elki Lais- ~ pas mus lietuvių, išmirė #a- 
vės Savaitė pasibaigs mes ti- na didelis skaitlius, o kaip pa
ltimis kad tų sumų pinigų su-1 sirodė' praeitame suvirinkime, 
rinksime. Laisvės Pataitės kad iŠ blaivinihįt^ kurių yra a- 
kolektoriai dirba , išsijuosę ir pie pūstrečio šimto nei vienas 
jau turi surinkę iš viso,$194. [nemirė. ..Net ir sirąimų visai 

Aukuotoiai. - mažai tebuvo tarpe jų. > y
. Dabar blaivybės priešai ste- 

- r d $11: P. Vasiliūnas, A. [hisi, iškur tiefe tvirtumo £as 
Mūrelis, J. Motiejūnas; B. Ta- blaivininkus, kad jie nepasi- 
moŠaitis. davė ir- nugalėjo influenzų.

Po $10 * A. Btfjevičius, Jonas Lengvas atsakymas — už tat 
Brmūsta, At Lęnęžis, Jd k$d nmrtofa piginančių gė- 
Kz « r M*mi 4UT *4.k? A- * U I* *

^MMaoHafauivi. tavo

Lietuvių Rakandų Bendrovė, 
268 W. Broadway, 

. So. Boston, Mass.
t

j I. !
i RIAUSIA LIETnviiKA !! 

nierius ir gerai pakalba. Bet ( į [ • APTIEKA. . , , i!
o sumanymus Atmesti. Visusfn A • . * ■ ' ''

» ’ • . < v/. m . Sutaisau receptus su aj-.'j [
j j džiausią atida, nežiūrint, ar j > 
Itiė receptai Lietuvos ar Aine- ’ 

tikos daktarų. Tai vienatį- Į 
nė lietuvižka aptiekaBostone' 
ir Massachusetts valstijoj., j 
Gyduolių galit gaut, kokibs j 
tik pasanlyj yra vartojamoj. J 

! itGalit, reikalaut per laiikua, p-] 
! ! aš prisiųsiu per ezpresų. '

M '• j 
į f K.<W0DlAUttKA8 j 

.I i . . . , . " ■. ,

j [, Aptiekorius ir Savininkas i 
; [TelSo-Bortou21014ir 21013. !

[; 229Bffėadway,kuipųii 
[BOUTHBOBTOM, M1M. :

Ten Buvęs; 
‘ >

- ■ . ■■■■■ . L .

CAMBRIDGE, MOS.
Lapkrįčio 24 d. 1 y ak po pie

tų C. Ų.’ saliūkėje “socijalis
tai” buvo surengę prakalbas 
paminėjimui metinių sukaktu
vių Rusijos rojaus. Spyčiavo 
“Keleivio” Džian-Rambinin- 
kas. 'Išgyrė Rusijos bolševikus, 
už fai, kad šie išnaikinę vi
sus kapitalistus, turčius ir bur
žujus ir Šiaip socijalistų dva
siai nepritariančius žmones.

Spykieriui' daug neregėjo 
aiškinti, nes vist žinome, kad
socijalistų rojuje visi sotūs, 
apsirėdę,, linksmus, mirties 
bausmė panaikinta, vagysčių 
nėra, kiekvienas pagodojamas, 
kų čia ir kalbėti.

, Paskui užsiminė 4pie kaize
rį. Dabar kitaip apie jį kalbė
jo, bet seniau socijalistai bu
vo paširįzę net savo gaivas už 
jį paguldyti. Juk .visi atme
name,' kaip mūsų socijalistai 
su. visomis keturiomis gynė- 
kaizerio autokratizmų, kada 
Amerika apskelbė kaizeriui 
karę ir ant Žūt būt buvo pasi
rengusi jį supliekti. O. dabar 
jie' drįsta .kitiems prikaišioti 
progerjnaniškumų, o patys bu
vo pro-kaizeriniais, kuomet l^a- 
re ėjo. Ant galo išplūdo po
piežių, katalikus,^ kunigus ir 
tuos. Veikėjūs; kurie kovoja už 
Lietuvos visiškų neprigulmy^ 
bę. Sake,. kad>;Lietuvos val
džių paimsiu bolševikai ir/ten 
nebūsią vietos vyskupams Ka- 
rovičiariiSj Yčams, Gūbriams, 
Tkip-gi visienis kunigams iT 
kuniginiams nebus suteikia- 
mos jokioS teiseS nėi šalieB 
valdyme nei balsavime. Je, je, 
kad kiaulė ragus ingy tų,, tai 
visų svietų i '

Gydytojas pavydale saldainių. i
* i ' * . .

? Iš daugybės užsitaraavprių- 
IaiŠkų> patalpinsime vienų iš 
M ----- _ .......................„g,

J. M. Partosa! s _ ■. "
■ jau iiuo senai rengiaus pa
girti'Jusužjūsų. pažymėtina 
pagalbą Partola, kuri mane iš-7 
gydė;. Aš jau suvartojau 5 
skrynutes. Rekomenduoju vi- ? 
šiems savo draugams. Su Šiūo- 
mi pridedu 2 dol. ir prašau pri
siųsti dar 2 'skrynutes' Parto- 
los.

z I • .

Su pagarba ?. -
Dm. KovaJiaušk^S.

Chicago, IH. V

/ Gydytojas pavydale saldai
nių apsireiškia geidausiu drau
gu • vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių seimyno- . 
je turėtų rastis Partola.Pąr- 
tola rekomenduojasi ir parsi
duoda didelėse skrynutėse, kai-, 
nuo ja tik 1 dolerį. Kiekvienas ’• 
nos užtektinai dėl palaikymo 
svei^atofe viosje šeimynoje ant . 
3 menesių. Užsisakykite šian
diena. / ' j*

• Graži ir , tinkama dovanėlė 
kiekvienam prisiuntusiam už
sakymų ir pinigus sykiu su 
•šiuo apgarsinimu.

■Laišką inr pinigus adresuo
kite: .

„Z APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

lfew York, N, Y.rDept, L. 3»

‘ -1 

___ \ . ■ , - '_______ z
. ■'11 r, < -

' TĮSI TUMT7 NUSIPIRKTI KNT«4 . ;
“KATAI^Ų BAįOTaiA M DEMOKRATIZMAS.”

- Parašė ' • * ■: ' • ' J '
KUN. TAMAS- ŽILINSKAS. ? '

Joje aiškiausia išdėstytazvišokių niekšų darbai ir taip-pat 
nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarka.

ĘZuomet lietuviu tarpe ptadeda sukti lizdus visokie Mickai, 
Strazdai ir kuomet nekuria hįškiai nepermato jų darbelių, tai 
toji knyga su-pažindins kiekvienų ir nušvies jų juodus darbe
lius, kurie teršia lietuviį vardų.

z 7 ’’ JKaiiaa.50 centų, v .
' Užsakymus ir pinigus siųskite Šiuo adresn: . •

“DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Arba: ■ - ' .' '• t . . -

RĖV. T. ŽILINSKAS, 50 W. 6-th Str., So. Boston, Ma®L
• - ■ • •' • y ; j : ;

\ > • Vėliavai ir karūnot Draugijų; vėliavai tautilko«; į- 
vairūs ženklai ^kokardos, šarpos, antapaudos, gurikūčbd 
dėl įvairių Organizacijų ir ąusivienijimų* Išdirbu viską, 
kąs tik organiEacijoms rriklImga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistiškul gabūmtn Mūsų Orby«t$yraAeniausi< tti> ' 
pė lietuvių Amerikoje, ūžtai mūsų ilgas iŠsįUrinimas ir 
pripratįmas jau uŽganficįmo tūkstanČiua draugijų.

Naujos, organizacijos reikalkukUe probų, moa gi .<■ 
> prisiųskite savo Ženklų arti* karpų, o mes darbų atliksimi 

pagal rėikaUriiniį * \
-l- ' ■
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VietiBės žirios.
✓

GERAI PASIRODYKIME. ' 
, Mes So. Bostoniečiai atei
nantį panedėlį turėsime didelį 
išbandymą. Turėsime pasiro
dyti, kaip Lietuyų

•; >. «vttrbiaųriaind momente/ Ne* 
paaid&rykime sau ’mmątoš, 

■ Mfiaų kaimynai. BrfghtonieM 
ketina sudėti $2.000. Ir tųt'-au*. 
mų jau M#ift surinkti; Ka, 
& Brightone'lietuvių bent de
šimt karių mažiau,niegu So. 
Bostone. Jei-neėųdesime dau- 
gįatt už BrightdBfe$Ufy tai ko
kia mums geda bus prieš mū
sų kaimyųus, kur dėšųnė aki& 
Todėl neapsileiskime. Su šimti- 

'_nėmis, su penkdeŠimkėinfs, Su 
“Liberty bondsais eikime pane- 
dėliovakarė* į šv., P^fro salę. 
Žinoma ten bus šnipų S Bri- 

.. ghtono įr Žiūrės, kų mes pa- 
j / _ Sarsime, kad) paskui iš mūsų 

galėtų juoktis. ~Vyrai ir-mo- 
. terš ar\užsileisiine. Neužsileis- 

kiine Brigbtoniečiams ir kariu 
užduokime didžiausių smūgi 
visokiems musų_ neprigulmin-

. gus Lietuvos neprieteliams.
r

. M r - .............J--f

Atitaisymas. Pereitame nu
meryje buvo paskelbta, jog $50 
aukojo Julė Zajankhuskienė, 
turi būti Morta Zaickoff. Vie
toj U. Glorįngaitė turi būti Ste- 
Jingaitė.

—■ — —-/'• ' 1 ■—------—---- ----------------------------------
KIEKVIENAM-I LIETUVIŪI-ATEI KATAU- 

KŪI-EI LABAI TINKA IR NAUDINGA - 

DOVANĖLĖ ANT SV. KALĖDŲ

-------— Tai maldaknygė —----- -

?

*

Joje atrasite visas reikalingiausias maldas ir 
giesmes.

Puikiai apdaryta drobės ir skūros viršeliais, 
raudonais ir auksuotais kraštais, ant yiršelių auk
suotas parašąs ir kryželis.. (

Tai naujausio' spaudimo maldaknygė. a ,

Didumas 3fx5fxt Puslapių 556.

Kaina: '
t

101A Kiriais drobės apdarais, raudonais kra- 
steis ..... .... «.. ..-.. «... ~ .••«,,...« 

102A Liauniais (Flesible) Immitation drobės 
viršeliais, raudonais kraštais, apvaliais 
kampais ...... «••.«*■••• .... ..... ......$1.85 ■ 

102B Toki pat auksuotais kraštais ....................$2.00
iO3A Liauniais (Flesible) skuros apdarais, 

auksuotais kraštais, apvaliais kampais $2.50 
104B Toki pąt juodos moroko skuros apdarais $3.50

Toji, maldaknygė buvo išleista Lietuvoje Šv. 
Kazimiero Draiigijos Kaune ir mes gavę leidimų 
perspauzdinome su visais pagražinimais, taip kaip 
kad Lietuvoje buvo išleista.

Nusipirkę sau arba kitam turės geriausią, dova
nų ant visados.

Dabar laikas pirkti!'
Prie kiekvienos maldaknygės pridėsime gražų 

paveikslėlį su lietuviška mSdiėle,

Siųsdamas užsakymą, irpinigus, adresuok:

“DARBININKAS,” f

242 W. Broadyray, So. Boston, Mass.
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“Dartaiįko” 
įima > gauti visokių religišku 
ėGriktų. YpaĮ prieš Švente* 
mes gavome visokių spalvuotų 
roian&ų, gvamtuotų ant10 
inetųl^61.5Ql\

T*i>gi yfecpų kryželių, 
škaplierių ir paveiksĮSĮių su 
iieturilkomh m*ldėlšmi&. 4

Didžiausiame pasirinkime 
naddakiiygLų. ’ .

Visokių. sieninių kalendorių 
1919 m. šit Šventųjų paveikslėr 
iiąiš, Btt 'pątripniimu katao- 
ja 12 centų.

“l^afbiiiinko’ ‘knygyne jau 
galima gauti naujai Melstų 
maldaknygę ke
lių” su visokiais apdarais. Lig 
šiol turėjome tik su drobes ap- 
ddrais. Tai viena $ geriausių 
ir tinkamiausių maldaknygių.

Su užsakymu siųskite it pi
nigus adresuodami: ~

, i “Darbininkas,”
242 W. Broadwįy,

- So. Boston, Miass.

IsRaniška Influenza r / *■ - J
./'Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi 

katarą.” čia pasiūlome gyduoles suka- 
rlomls visi sergantieji gali stoti prieš, 
Jeigu jus norite prašalinti k&tarą su 
visais J0 prlklfąis apsireiškimais Iš sa
vo sistemos į labai trumpą laiką jus 
galite tą padaryti su musą Automatiš
ku Įkvėpuptoju. Gydo nuo. Ispaniškoj 
Influenzos, Kataro, Dusulio, Karštli
ges, Kosulio, šaldo ir Kurtumo. Gydo 
Ir užlaiko' sveiką. Laiko -per. visą gy
venimą. Pasiusime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.0Q. <

Mažiausią dvi kvorti nuodą medegos 
išbėgs išgalvos f pilvą, i dvidešlmts-ke- 
turlas valandas turint didelį katarą ir 
priežastimi dauginusia, nuo pilvo ne
tvarkos. Vienas būdas išgydyti tą, tai 
sustabdyti bėgimą.. Nekęsk kitos die
nos nuo kataro.' Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova.

Užsisakyk tą gyfluolią šiandiena. / 
HEBE REMEDY CO., 

.503 Trust Bldg.,^
, •

SO. BOSTON, UM t 
vaian*, 

vrtolirmTtfVAiik
' 4Lrr*nt SUDoMrimttvdKiMfe 

TdjĮhont : Doreestor 6978— 
VIOB-lTaM. — JofiM aiMrtK 
'r

277 Silver St, So. B^etea, MM* 
H mm ą*tr, — iCarijom toj*#*;

210 SUver 8tr., So. Boston* 
HN. B1M. Povilą* Petrawk«ą 

2W nft* «t,*o. Borton, ma* 
K*8M®IU8—*pdriej«d NaMlfeM* 

iŠ Winfleld St, So. Boetoią 
MARAATjĘ A Jonas Urbonas,

146 SŪyer St., Bo, Boston.
laiko in*irinMi»u*k*ą 

trolių nsdlldlsnį kiektioųo mta* 
*io 3 :30 vai. po pistų Bažnytinė
je Salėję, So; Wrton, Masa. BĮ* 
kantini suBlrlnKiniaa bąs; gruodžio

D.L. K. KEISTUČIO DR4O* 
BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI 
PIRMININKAS—Jonai AdoiiaviČf*^ 

m Soven St, 8o. Boeton. M|Mą 
VICE-PIRM. j* Pranae Tulelkla, .

180 Boven St, So. Boeton, Miml 
PBOT.RAST^Iuo*apaiVlnkevia«l, 

W. 6-th St, So. Boeton, Mm*»-
7 

105Silver at.,S* Boston. Maai.
KASTRRTUS — Andriejui Zaliecka*, .

244 D Str., So* Boston. Mass, 
MAUŠAEKA — Justinai ToMkbfc ’ 

180 Bovren St, So. Boeton, Mam* ’ 
D. L. KKeifitučioDr-jaBo^ 

ton, Naša, laiko' niSnesiniui sąsL 
rinkimus k*s antrą nedėldienf 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pįtta* 
164 Hanover Si, Boston, ’Mai** - 
Malonėkite visi ateiti ir danfi*» 
naujų narių su savim atsivesti.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOB 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBOS ADBESAL

SO. BOSTON, MASS. ' 
Pirm* — T. AŠmenskiėilė;' 

K 359 Fourth St.
Vice pirm. P. GiedraiSiriti, 

103 Siith St.
Prot. Sekr. — M. MorfOnint^

12 Lark St 
Fin. Sekr. — A; LukoieričiutBj,.

. 377a Broaduay, 
Iždininkė —» M. Mačiuliuts, 

42; Silver S^. / 1
Kasos globėjai: E. Plevokįeni, 

M. StukienS.
Maržalka r— O. MirgirdieriS. t. 
Board direktoriai: — M. Eiliny 

kienė, P. VenienS, V. Songailie* 
nė, A. KasinskaitS ir A* ČHnri^-'» ;

, •. ni- ,• *-t: ■■
Susirinkimai laikomi ka» 

antrų utarininka kiekyieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv*. 
Petro Bažnytinėje Salėje, -

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostj; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ*' 
Prašaliną šlakus ir špdogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžutės 75c._ ir $1.00. 
pinigus <galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis, 
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 

P. Oė Box772, VTaterbury, Conn.

f

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
f

■ Dantį* ištraukiami ir pripil- 
I domi vM begkauamOj iU 

geriansiaia priataieala,; *u 
naują lira imu.

Vis* darb* gvarantuojama.

DR ,UtltEIUJ\
469 Brotitfty,Sa. B«ctM,Mist. 

: * . p»i*DOBCHMrra*rr,

‘ ItftVa&v&Ut* iki 4»W.T4tair»,

OAMBRIDGE.MA&L f 
Hkilmlng* vakario* ir a I j 

Ra&ūno pavaikriai.
Padėkonės di«nojė, lapkričio !

2B# itfnjaūs; porėtų pęr,pa«i-r 
datbavimų gerb. klebono kunJ
P. Južkaičio ir darbščių šeimi-| M -A
niūkiųp-įiųO. PauIaičiukės,irĮ* ZlTfiTAl WI||Q 
T- ZokyJaniui Sundu-[ ' J
Menės ir rkitų, kariams .^4 E - ' —. ’
džiausią padėką priklaus iri, Ug|f| fl 
taip-pat kitoms, kurios ‘ bu*Ū- I'. jIfVIIUJr tr » Vii 
kavo vąj^ius už, surengimui 
taip puikios vakarienės.) Toji 
vakarienė davė pelno $43.80.1 
Kalbėjo Wbrcester?io klebonas 
kun* J. X JakelGšy Weivis Pr, 
"Jakaitis, kun. Py. VemauskisJPIRKTI UBTUVOB A.TSTA- 
K. Junevičius, p-les Šidieravi-[TYMO BENDROVtS jlERAI. 
čiutė ir čebatoriutė, p. A., Gri- L X- MĖTOTA BUS NE- 
.goraiė' iš Lavrrence, Mass. ir ĮPRIGULMINGA ŠAUS, —jai 
vietinis klebonas kun. Pr* JuŠ-1 reiks mūsų'kapitalo, kad tvė- 
kaitis. Taip-gi mažos mergai-Irus saYo Tėvynėje lietuvių 
tės p-lės Giedraičiutė, Jablons- [pramonę ir pirklybą, kuri iki? 
kiutė ir Kimančiųtės sųlošė'du H ^vo $verimtattčių ranko- 
4e$0giĖ---HžbaiguSr-p|?ogęataų|^?L-.____ ;___ >- ./ r r
sudainuota “Lietuva tėvynė 2. —LIET.. ATST. BEN- 

1 musu.” s Į DROVEN ĮDĖTI PININGAI
n v._ • YRA TAIP-PAT .SAUGUS,

Po- to vakare buvo Račiūno [g^jp jR rauke * Mokama 
paveikslai. Salėje žmonės ne- [ dividendas pagal tai, kiek'yra 

1917 metuose molėta 
Platesnis aprašymas* bus i dividendo 4 mioš. 1918 metuo

se už pirm$ pūsmėtį mokėta di- 
-- I videndo 2 inioš. TŪriinos, kad 
JS,er‘ ateityjeriividendas bus vis di

desnis.
f 3* —LIET, ATST. BEND
ROVE ĮSTEIGS NEW YOR- 
KE . LIETUVIŲ TRANSFER 
HOUSE(Keleivių Namų),kurs 

' tvarkys,, reikalus keliaujančių 
[Lietuvon žmonių ir atkeliau
jančių iš Lietuvos Amerikon. 
Toki įstaiga šenai reikalinga 
lietuviamszir ji duos pelno.

4. — LIETUVIAMS LAI
KAS JAV PATIEMS KIBTI Į 

IPRAMONĮHR PIRKLYBĄ, O 
j NE VIEN VERGAUTI KI
TIEMS. Išmokę Amerikoje 

[biznio, plėstame jį savo, o ne 
svetimųjų naudai.

5. — LIET. ATSTATYMO 
BENDROVE ORGANIZUOJA 

| KOOPERATYVIAIŠIRKOR- 
[PORATYVIAIS PAMATAIS 
BENDROVE, kurios grįžš į 
Lietuvą ir tenai ims į savo ran
kas’ Lietuvos atstatymo dar
bus; Tokių bendrovių reikia 
daug. Labiausia reikia : Na
mų Statymo, Cemento ir Ply
tų, Medžib Apdirbimo, Malū-

|nų, Gyvulių Ve£simo, Uogų it 
Vaisių 'Konservavimo ir kt. 
Bendrovių. Tokias Bendroves 
mes organizuojame.
• & AMERIKOS LIETUVIAI 
TURI SUDĖTI Į LIET* AT
STATYMO BENDROVĘ 1 
MILIJONĄ DOLARIŲ,— tuo- 
mf jie parodys, ka cine veltui 
buvo Amerikoje, kur viskas y- 
ra paręmtarant kapitalo. To
dėl Amerika ir yra turtinga, 
kad čia žmonės suprato organi- 

Įzavimosi vertę.
PRISIDĖTI PRIE LIETUVO 
S ATSTATYMO BENDRO- 

VES GALIMA ŠITAIP:
1. —.Vienas seras — $10.00; 

vienai ypatai parduodama ne 
[mažiau, kaip S šėrai, t, y; už 
i $50.00. išerų galima imti kiek 
įtik norima/ ... 
j . 2. — Už Šerus galima užmo
kėti: visus piningus antsyk, 
arba dalimis per 100 mėnesių; 
už L. Atst, Bendrovės Šerus 
priimama Suv. Valst Laisvės 
Paskolų Bondsai ir Taupumo 
Markės. - ' ..

3. Kreipkitės į L. Atst, 
Bendrovesagentą-įgaJiotinį sa
vomieste; jis suteiks pilnas 
^informacijas; Arba rašykite 
tiesiog J Liet. Atst. B-vės ofi-

/. / .<■
4. Kiekvienas L. A. B-yės 

narys privalo kalbinti Savo 
draugusir ^pažįstamus prisidė
ti prie lAetuvos Atstatymo 
Bendroves?

L. £ Bendroves adresas yra 
sekantis: /

Lithuanian 
Development 

i

Corp.
320 Mfth A»e.’, New York

tilpo. Paveikslai visiems pati-1 pelno, 
ko.
vėliaus.

/

r

. .$1.50 ' _

‘1

I?

l

p

¥

Ui* smulkiu* apekelbimu* iy 
paieikojimu* kaina:

‘ THlvi«K sykį... . ..50c. 
■Į ' . ** iri*sykius; ĄL.OO

Pinigu* siųskite -iŠ kalno. 
<jhaiMimrrwiraM»»

MV.fcrMdmn
. ... > , _.-Į

. t „„M,, „ t
RuntAT.hmag GERAS: 

VARGOKDUNKAS. *į
turi..<er«i pinoti mušiką, chorv >*- 

dlmą ir bdtl darbėtu*, * Alg* $86.00 [ 
mėąesį ir fcl*o«. Atsišaukite,! . 
“DA«Bmy/o" 
f# IT. J3ro*dviaįfį.\ ^BOt.. Aoifoft, ftaitr

Paieškau pusbrolio Jeronimo KtUSu- 
šo( it puseserės Marijonos KaėluBalte. 
Jėronlmos Jau 2# metai gyvena Ame- 
rike ’gi ląąrnouA Baelnia; IŠ

K&unb gubii Baseiną pav;, .vyduok|ėk 
purap., UvaĮpi^kią ^mo. Meldžiu at- 
sjŠaukfL^ą pačią, ąe ką* a&fe itron žt? 
ne pranešti, nes turiu svarbą reikalą^
/ J ATgTANASĄEMAITIS, ' j 

83 Tentb Str.f Bpri.bgfteMf M$ės;
$■■■■ 'I. iJlIlį.-Į Ut • - f >

i’.-

I

• Į

Paieškai Kazio Jušklo Ir Kazio Ba
naičio,. jie ,abą paeini iŠ Sjdrsnėmu* 
nės parapijos. . Turiu labai svarbą rel- 
kalą* Jie pbtfs arbk kas kita# prąą^- 
MterŠtao adresą: . ■- -
V JONA$ STASIONAITIS, - J ‘ 
347 Eim Vey, . Homestead, Pa.

: V ... .. - ‘ /. .1 ~ :.,,

Paieškau pažįstamo draugo Domlni- 
ko Jezdo šVekšnos parap. Atsiliepk 
arba kas kitas,praneškite Šiuo adresui 

. JUOZAS KAIZINAS, .
24 Clarkson St, Worcester, Mass.

I
’ TEL. BĄCK BAY 42fGO

DR. F. MATULAITIS

OiiM odjrnoc Gydo riukiai lf«M

Td,S«.lk.U.27O ,' ■ ■■ ■
DR. JOH« M.cDONNELL, M. D. i

Ofiįa vATabdoą: ‘ I.
. ■ ARyt iki 9 vai. |.

Popietę1W 8 < I
▼akeraig 6 ild j I

WBręadWąy, So, Boston* I

F

i

VirUl./X vVq ArtGalvestoū, Tėsas. ^ovfln^

taGU NEMOKI RAŠYTI 
arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuoją- 

mą mašinėlę (Typwriter).'
Kare pasibaigė ir atsidarys keliai Į 

Lietuvą, reikės rašyti daugįvairių laiš
ką Ir gavusiems laišką bus daUg leng
vinus perskaityti drukuotą.

’ 'Tokios mašinėles plrmlaus parsfduo- 
davo po $70.00, d dabar parduosime tik 
už $15.18. Kas pirks ‘mašinėle pridėsi
me dar knygą smuurodymals kaip dirb
ti vertės $1.00. ' .

Pasinaudokite proga,, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, 'laiš
kuairba ypatiškai 1 Y >

S. S. POCIUS,
207 jlarrison Avė., 

Boston, Mass.
'207 Harrison Avė., 

Boston, Mass.* ' • •
' - ’ -c*

Paieškau draugo Jono Žilinsko, Kur
šo gub.t ’llukštos pąr., Untenberglą 
vienkiemio. Atvąžląvo į Ameriką 1909 
m. Porą metą gyveno Vandėrgrift, 
Pa., o dabar nežinau /kur randasi Ir 
ar dar gyvas ar jau mirė; Kas su
telks tikras žinias arba jo adresą, gaus

PETBAS-RAGAUSKAS,
P. O. Bo^ 4, Vandėrgrift, Pa.

Paieškau savd brolio Juozo Berno
to 40 m. amžiaus, paeina iš Kauno 
gubų Skaudvilės parap., Pavartčią kai
mo. Jau 12 mėtą kaip jis gyvena A- 
merlkoje. Apsivedė kaip tik-atvažiavo 
Brooklynan.. Atsiliepkite arba praneš
kite-šiuo adresus

TEOFILIUS BERNOTAS,
59 Letournaux St.,' Montreal, Canada.

- ■ • , š R M....\ ■.— ■■«- ■ . >. '

Paieškau brolių Jokūbo ir Jono Mae 
kauską ir Teodorosį’ Julijos Ir k. Ma- 
kauskatčią., V?sCgyvena Amerikoje ir 
paeina gimimu iŠ Kurtavėną parapi
jos. šiaulią pav. Tą pačią, arba ži
nančią meldžiu pranešti man. Šiuo ant
rašu: " - ’ ,

Sr.f PranciSkūs, SiaJcauskas,

"^Erep.’ Argentina. . ; ..
/

PARSIDUODA"
Puiki studija dėl traukimo 

paveiksiu, su visais,, įtaisais. 
Ąpgyvęnta. daugiausia svetim
taučiais,‘kaiptai: italais, len
kais, irisais ir lietuviais. Biz
nis puikiųi eina. Priežastis 
pardavimo, Silpstu - ant akių 
sveikatos. Kreipkitės į
“Darbininko” Adm. (J. B.),

244 W. Broadjvay, 
x So. Boston, Mass.

r

I

GERIAUSIAS GRABORIUS
- -

BALSAMUOT0JAS. 
S.BARASAVIČIUS.

AŠ patarnauju ne tik So. Bos
tone, bėtlygiai/važinėju ir j kitus 
miestukus. . * "t ; -
. <Mano kainos ųž palaidojimą la
bai prieinamos ^ Suaugusiems nuo 
$50.00 ; mažiems-nuo $15.00. 

r Taip-gi parduodu, paminklus ir 
žodynus. (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir ią toliaus atvažiuoti, 
nes' geras patarnavimas daug reiš
kia. , ..

Jeigu jūs kas siųstų pas kitą . . .
graborių, tai pirma užeikite paa, įGalie Blo Tgneir<h4132,Derlsso, F. C. S. 
mane dėl persifikrinimp. Kreip
kitės ypatiškai arba, telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUS,
• OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston; Mass. -
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston. v

■*

i

*
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KAREI PASIBAIGUS 
DOVANOS!

Be . skirtumo kiekvienam duosiu lie
tuviškoj kalboj vadovėlį notą ant vi
sokiu įstrumentą arba giedojimo 8 lek- 

4 rijos išsimokinimui notą be mokyto- 
■ jo vertčs $1.50 parduodu už $1.00 ir 

kitą tokią pat duęsiu dykai. '^Pasaky
kit ir kitiems, nes tik vienos savaites 
įtaikė paskirtu tą dovaną. Nepamirškit 
pasinaudoti.

G. A. PARGNAB,
OfticO, i McKesi Roclcs, Pa.

<

Post

CASH UŽ LAISVES 
BOND’SUS./

/ Mokėsime cash už Laisves bond’sus 
sulig turgaus kaiįią. Siąsk registruo- 
;ame laiške arba ateik ypatiškai nuo 

7 iki S vai. vakare.
1113 Fayette Si, Rooin 2, 

K. Š-FittsbiiTgb^Fa-’
♦ •f

¥

š ■ ' j

i A

LIETU VIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tūzi- 

• no kazinet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą .pa-, 
veikslą visai dovanai . . 

' Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti : 

J.J. PRIZĄ,
500 S. 2ndSt,. Priladelphia, Pa.

BelIPhon«Dickin»on8905 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S. BroaiS(.,PkWeIpkii, Pa*.

. Lietuvis Daktaras ir^įhirūrgas. 
-Ofiso Valandas;

Nuo 9nto ilaŠjHipiėtu 
Valegraie, Ketverge nuo 6 iki ifP.M, 
į Ned.KamkikKpopiSta. '

So,

•t

Aš, ADOMAS A. KARADIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ! R

I
: v Až labai- sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, Į *
i. neviripimas pilvelio, nuslabriejimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė- j > 
i ką nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs tiltlės, kad begyvensiu. VI- 1 ► 
J: suę ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj Ir už; rubežią, j J 
, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. ’ . ' i f

c Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto- Į t 
, jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui j * 
c minėtos gyduolės, pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti; < t 
; Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstą! atsigavo. Reu- | £ 

mat ląmas pranyko, 'diegliai nebebadė po krutini Vidurių rSŽImas lš- i ;
i nyko P<> užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 -mėnesią išgerdavau kas savai- < į; 

tėąop butelį Salutaras. Biteria, ir po Š mėn. savo paveiksle pamačiau j 
tokį skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir. i it 
esu ilnkšmaš ir. itfot) sykių dėkąvojtt Šalutaras myllstą geradėjut ir iin.-_J £ 
/kiu .visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- < ► 
tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: * ‘ ‘ 1 j

SALTJTARAS, ėHBjMICAL J^STITUTION, J. Baltrėnas, Rro(f. ]

{

jt

e
1

i

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS, MANĘ -
.'. \ M visokiomis chroniškomis, nervų/arba komplikuotomis negalėmis, kurios1 reikalauja 

patarnavimo . ■ /
,V-^ECIAI^lM :'; ‘ //■ 

Mano Stebėtinas Pasisekimas *
gydyme liįftį skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš paŠven&au savo gyvenimą I 
ant tyriiiėjirio tųbigų Tbliabs/maųo o^aa* yra aprūpintas naiųauriaiit Wwmentais 
ir pririaisomisy eiektrikbs d&bsjiiąo it jokių išlaidų bepabaių ktd tik pt|cm^ų8 w 
no ligoųiama. . - J . ‘ ■

■ Ar Tamsta Kenti '
'šį . ' ♦' ■ • * - I

. silnumu nervų, silpnumo užpakali (nngaroa),v UŠmiriįmo, jOrėbėjimo BirdieBį SH»*' 
; numo plaUžių, Nerangumu Sunkkd jauSiųs, Skausmo’ galvos, Apsvaigimo,. Kew 
. kaus matymo, Silpnino sąnarių VWhų, Slogiu baŠSjimo į gętklų Pilvo skausmų . 
1 skausmo gerklsį apvilkto Mūrio* Šios ir daug Mtų yra pianas persergėjimas, kau 

T*m»tatrotijiaavosveikaUirp*jŠga«, ' |
OFISG VALANDOS w KąriUeni nuo 6 vat ryto iH t tai vakarų Nedfiiomis nuo M | 

/ rai tyto 1H Sįval. po pietų

, Specialistas
«

BVS DUDLEY OPERA HOUSE, ■

113—1'17 DTOLEY ST, v BOSTON, MASS.

■ sesto *‘GABWA”

SUBATO J, 7 ORUODŽIO-DEC, 1918

Pradžia 8 vai. viiiarū/
. ' ■ ‘ < '« ''

* ■* . , ’
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k (hrbiami Lietuviai ir Lietavaafes:
s žinote gerai, kad#< Gabija” yra atsižymėjusi sayo veikiu 

‘ mu tarpe lietuvių*. Kuomet(t Gabija” stato kokį veikią, 'tai 
viBUom^t būna nktidirtgm Ąf kartą boa pastatytą

, COį ” istoriška* tragedija iŠ Gedimino4aiką, £į parade pagal 
Lietuvos istorijos KogornoBki, žinomas lietuvių dramaturgas. 
Ten parodoma kaip lietuviai gynė savo tikybų, kaip jie ūž ją 
žuvo ir kaipkovojo už tėvynę. ‘ 5 r '* ’

Tikietus galit gauti pas GabijieMus, X Jurgeliuno krau
tuvėje, 377 Broiulway ir Sandaros” ofise, 36ŲBroadwny.
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• Antro* ium nuo TkMttt; m.vAdaM«M sr. Mtou Boyutoa tų Morton, mm*. 
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