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man Mbdite mumi
kad tautos dora bujotą ton, 
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'‘DARBININKO” KAINA:
Tris kartus savaitė .....13.00 
Vieną sykį savaitėje . .. .1.60 
Bostono apielinkėje..., . .4.00 
Užrubeiyje metams.A,4.46 
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... ..
>' *> ‘ 

v ■

Iri. So. 620. Ko. 137

K

■i

j-
\ i

AMERIKOS LIETUVIAI AP- .niežų apsupti ir nuginkluoti.r

nA

•*

•>*

€

A

'f'-

I

h

j “ AiyeptĄTinA fnr tnailtag at apęcial rate* of postage providecĮ for ih Se. 
r- - —i'-- ■ "- - • 1...........■•• -■'; \; -z

i• *
t

kurs jau dabar yra Paryžiuje,
/

*

t ' I
.♦ - ]•■

I *• 
f I

r

TAIKOS KONFEREN
CIJOJ. ' __

Jau oficialiai paskelbta, kas^ perskaitęs kongresui praneši-
cIavoiio Arnainlrn TrTvn __ 2V________ i*__XT-______ XF____ 1___— 1______ I
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AMERIKOS DELEGACIJA f AMERIKOS PREZIDENTAS .
• —™l------- -------------- EUROPON.^

Prez. Wilson gruodžio 2 d. Į *

AAUKIAJLIETUVOSNE- 
FRIGULMYBĘ IR RE- H - MIA LIETUVOS 

VALDŽIĄ; '

v

e - ilgina jo amžiaus dienas, į f

-

» •

Sudrebino Lietuvos 
neprietelius.

VALIOCAMBRIDGEL 
IEČIAI.

[Gruodžio 1 d. Cambridgeį 
Mm' Institutesalėjbuvo tau- 
iok Fondo i skyriausprakalbos. 
Kalbėjo Tautos Fondo pirm, 
gerb. kuri. Urbonavičius ir T. 
gerb. kun. UrbonavičiuS ir T. 
Fondorašt. L.šimutis.

• Cambridge’iečiai uždrožėdi- 
delį smūgi Lietuvos priešinin
kams. Sudėjo $3.025. Pirmiau

- jau buvo sudėję $600.
Cambridge’iečiai pasirįžę nu

rinkti $5.000. ...... .. ,..
.. / Tadas Norbutas paklojo $500. 

Tegyvuoja Cambridge’io lie
tuviai katalikai.

Ą • » ‘ - *

- ■ . -—-------

CHICAGO ĮSIJUDINA.

Jau linksmą žinią girdisi iš 
Chicago, Dl. 'Lapkričio 30 

" d. ant North Side Tautos Fon
do surengtose prakalbose , su- 
rinkta'$1.200., Prakalbose bū
vu tik 118 žmonią. Apie tai 

> telegrama'praneša p. M. Mažei
ka. ; 
v Valio Chicagiečiaik

, ' VAUOI VALIO!! VALIO!!!
Shenandoah, Pa. laike pra

kalbą Dr. J. Bielskio- ir kun. 
Dr; Augustaičio Lietuvos Lais- 

~ ves išgavimui surinkta $2.057. 
* Praneša kun. Pautienius.

EXTRA I
5 L - I

Worcesteriečiai| ' 
jau turi iš Viso- 
$12.000. Gruodžio 1

II

L. Simučio prakalbose . 
sudėta $8.000 1

Reiškia sukirto visus, nes 
dar niekur per vied&s prakal- . 
bas tiek nesudėta.

VIŠI SUŠUKIME TRIS KAR- j 
TUS VALIO.....

Gruodžio 1 d. Dievo Apyaiz-J 
dos parap. per Tautos Fondo f' ‘ 
skyriaus prakalbas surinkta 
Š6.000. . . ‘ .

Traneša liekis.
Lietuvos išlaukiniai priešai j 

drėbk. * Lietuvos naminiams , I 
priešams, cicilikams, išgamoms 
dantą griežimas.. Darbinįnką j 
šimtinės, penkde^imtinės Lie
tuvos neprigulmybei primuša 
vieniems Chamo, kitiems 'Kai- l—=——■—:------- , .. „----------- —————
no žymę. . ■ I Kun. Tarnas Žilinskas,1 ku r& nedėlioj gruodžio 1 d. atsi-

Sutremkime Lietuvos narni- sveikino su Bostono lietuviais PUro bažnyčioje graudingu 
mus priešus. . . .. pamokslu. > Išvažiavo NewYorkan ir rūpinsis greitu- laiku iš-

Nublokškime išlaukinius nė- važiuoti Europon ir pasiekti Lietuvą. Čia jis sargaliavo ir t> 
prietelius. , | kiši gimtinės auti. Gerb.

...  r-..—..    —į kun. Tarnas Bostone "beklebonaudamas daug pasidarbavo. Jo 
Te nlan Ir a iailr/ic rl ai arto /viio cil I rūpesniu pastatyta, klebonija ir 'padailinta lietUvią bažnyčia.*AojpiClUll.<S. vClllVVO.................... Ct «tl Labiausiai jo dėka ii darbu įsteigtas “Darbininkas.” ’ Gerb.

r - 'imt' • • tėvvnainiui linkime greit pasiekti'Ljėtuvą. Te Dievas ten pa-
prez. Wilsonu priešakyje, ugmaj«amžiausdiena8. -•'A.A' ■ — Į-—-"——:---- -——

atstovaus Ameriką taikos kon
ferencijoj. Delegacija bus iš 

. perikią asmenusuprez. Wilson 
priešakyje, Kiti delegacijos 

• nariai yra šie: pulk. House,
-- - V* — -• J ~~-(J 
valstybinis sekretorius Lan- 
sing, gen. Bliss ir Henry Whi- 
tet Pastarasis yra garsus rės- 
publikoną politikierius, labai 
pulk. Roosevelto išgirtas.

PRAŠYS TAIKOS SKYRIUM 
i Iš Šveicarijos atėjo, žinia, 

skelbianti kad' Bavarija prašys 
talkininką atskiros taikos. Ba
varija visiškai jau pertraukė 
ryšius su Berlino valdžia. .

Abelnai visos pietinės Vo
kietijos valstybės linksta prie 
atsimetimo nuo Berlino vyriau
sybės. *

TALKININKŲ LAIVAI 
ODESSOJ.

■ ' Į Odessą atplaukė keletas
Anglijos ir‘ Francijos karimą

■ laivą. Tarpe ją yra Anglijos 
‘ skraiduolis Agamemmon. , .

' Ukrainos1 lietmanas išleido 
dekretą, kuriuo muskyrė gen.

, princą Dolgorukovą Vadu visą 
’ Ukrainos armiją į "vietą gen. 
į' Keilaro.

t
t 

/.

ir 
m^iŽvaSavoNeur Yorkan. kurl nužudė l100 žYDŲ. 
ant rytojaus sedolmvan m is- 'Berlin0 Iaikraiaai skeihia 
važiavo Europon dalyvauti tai- L u I

kos konferencijoj., tondonas ir Iabij0 1M0 ViŽoje si-
Bymas rengiam pasiekti prez. je buVQ užsldar&teletas
WilSonę, bet nėra oficialių zi- M Ta sin ga tavo
mij ar jis ten lankysis Prez. padegta. Ir tie žydai? kurie 
Wdson uzjuryje iMbus;kmpda- bands g degančios ^„ogos 
bar spėjama, apie pusantro me- į-^ buvo sušaudomi.' 
nes10' l ;Ainerikos lenkai sako,» kad

- ------ . tas skerdynes rengia Lenkijos
TFATJtic tt a TtrTMTWTr a t' priešininkai, kad diskredituoti KARES KALTININKAI^ ir ^rdą. Tokiu
Vokietijos naujoji valdžia būdu būtą pakenkta ingyti 

apreiškė, talkininkams, jog su- lenkams neprigulmybę. 
tinka kad būtą nuskirta n^ut- L Šioje šalyje žydai baisiai, in- 
ralė komisija ištyrimui, kas y- j Ližo ąnt lenką. Varo agitaciją, 
ra šios karės kaltininkai. Sa- kad lenkams neduoti rieprigūl- 
ko, kad tegu visos valdžios ari- mybės ir neįsileisti į taikos 
dengia savo slaptas d'okumen-(konferenciją. .. V-
tus tai komisijai. , Na, o reikia žinoti, kad žy-

Idai galingi. Turi mokytą žmo-
. " - * ” nią, tari ir pinigą/Lenkai la-

GREIT GABENS BAREI- bai-sau pakenkė tuo barbariš- 
VtUS B VŽJIJRIO. feu darbu. < '

Per gruodžio pičnesįiŠ Fran-J ” Y y~\;' .
cijos Amerikos karėivją bus su- UjŽSIDARE BR A VARAI,
grąžinta 175.000, o po to kas , Lapkričio 28 d> tai yra pe-; 
mėnuo.ją bus gabenama po *' . ..-v...y
300.000. < ' / .

> \ ►- ■

Namie esančios armijos nu
skirta greitam paleidimui 649.-

. t | vo bravorus jau išahksto pri-

1 . į •
H 

teitos subatos naktį užsidarė 
visose Suvienytose Valstijose 
visi bravūrai. /
• Jau nuo senai bravarininkai 

į žinojo kas ją laukta. Tentai sa-
.1 -» ' ' •» V- T 1 •

į im. Liet. Taryba siunčia į Eu- 
’• ropą naujus delegatus — tar

pte tą vieną moterį.
. v* _

t ■ -r ’ -4 ‘
Dr/šliupas negauna kataliką 

ingaLojimo. s —

“ — . ' y '7
26 d. lapkričio šią metą įvy

ko New yorke svarbus A» L.. 
Tarybos suvažiavimas, gi 27 d. 
bendras abieją Tarybą ir pas
kui ją Pildomojo Komiteto po
sėdis.,

: 1. Amerikiečią delegacija 
Šveicarijon (kun. Dobužis, pp. 
Mastauska's ir Pakštas) šiomis 
dienomis atsiuntė svarbą ra
portą apie Lietuvos padėjimą 
paskujiniaisiaiSr laikais. (Tilps 
visuosedaikraščiuose). Maty
dami'■frakišią karę, vokiečiai 
Nebedrįso priešinties Lietuvos 
reikalavimams. Vilniuje susi
darė sava stipri valdžia su 
prof'. Valdemaru — premjeru, 
ir su kitais lietuviais ministe- 
riais. JŠTiskas Lietuvoje kryps
ta įj sudarymą stiprios nepri- 
guimungos Lįętuvos valstijos. 
Lietuvlą-' b'olševiką 'agitacija 
•neturinti jokio < pasisekimo. 
Žmonės nei klausyti ją nenori. 
Lietuvos dvarininkai ir žydai, 
galutinai palinko į‘ Lietuvos 
valstybės pripažinimą ir į lb- 
jališkumą Lietuvai. Gardino 
gtib. gyventojai kreipėsi į Lie
tuvos valdžią,’ prašydami, kad 
juos prie Lieta voš priimtą. Ža
dėjo net išmokti pamirštos lie
tuviu kalbos. Vilniaus mieste 
labiau girdisi lietavią kalba ne
gu lenką. Atidaromas Lietu
vos universitetas. Vilnius lau
kia lietuvio vyskupo —- kun. 
Matulevičiaus. *

Vilniuje atsidaręs Lietuvos* 
valstybinis nuolatinis teatras. 
Mokslo Draugija “gavusi'nau
jus puikius mūrus.

Amerikos lietavią širdys^to- 
mis visomis žiniomis buvo už
degtos. Taryba nutarė apšauk; 
ti tuojau (dar prieš išvažiavi
mą prezidento) visai Amerikaiį. 
kad'Lietuva jau faktiškai ne
prigulminga ir kad Amerikos 
lietuviai remia jos laikinąją 
valdžią. * Galutinai valdžia bus 
išrinkta ir visa tvarka nustaty
ta Įsteigiamojo Tautos Susirin- 
kimo^ kurisai įvykstaip grei
tai, kaip^tat bus^galinia., 

; pu dideliu pavoju graso Lie
tuvai* Iš Rusijos pusės artina
si raudonoji gvardija bolšbti- 
ką, Įtari taikosi užimtLLietu- 
vą. Gi iŠ lenką puses artinasi 
lemta kariuomenė,'kad prijung
ti Lietuvą prie Lenkios. Lietu
von grjžp iš Rusijos 60.000. lie
tuviu xk arei vią, kurie borėjo 
ginkluoti ineiti užimti Lietuvą 
ir užtikrinti jai tvarką. (Bol- 
•^evfemui neprijaučią):. Vitebs- 
la- į . ■ j- * ia * f

rengė sunaudoti kitokiems rei-
, kalantis.

Kuro ir. maisto visam? nu- 
biednintam pasauliui labai rei
kia ir labiausia dėlto valdžia 
uždarė bravorus. Javą ir au- 
glią bravorai sunaudodavo la
bai daug.

Bravarininkai nesitiki, kad 
jie galės atnaujinti savo biznį. 
Bent didžiuma yra tds nuomo
nės.’ Tūli dar turi viltį. Sako, 
kad taikęs konferencija greit 
pasibaigs, demobilizacija greit 
^atsiliks ir įstatymas *bus at-, 
Šauktas. . Kaip dabar įstaty
mas skelbia, tai po demobiliza- 
difos visą Aluerikos jėgą prezi
dentas nuskars dieną, nuo ku
rios bus. galima atidaryti brar 
varus,

Vien New Yorke į braVarą 
biznį buvo investyta }$200.00(>.- 
000. ' į

Sulyg .brayprinjnki^apskait- \ 
davimą padarytojo alaus už
teks kokiems trims-mėnesiams.

• ■ * ’ • * _ '
v Massu valstijoj .brayorintaką 

sayasl^ išneąa $23;669.0Ot. o 
Bostone$M37,8.000.N

> Aišku, kad netrukus praaP _ _____ 
dės saMūną užsimirinejunas. ’’ . jjfo buvovokMią ir ukrajį

..t - ■ . . . ' ; -X,- - : . •.
_____h ........V. V. .................... , . . V. ............... ..........

nutarimai.
.'t •' . ... 7 .. ’ . x ..

Grįžo į Lietuvą. Lietuvon val
džia ie|ko būdą juos apgink
luotu : Am. L. Taryba-prašo A- 
merikos ateiti į pagelbą Lietu
vai ir apsaugoti ją nuo tą visą 
pavoją,, drauge suteikti medi
cinišką ir* maisto pagelbą. J 
amerikoną komisijas nurodomi 
ir lietuviai kandidatai.

' ' ' f

2) Europoje bus. gausybė 
darbo prie Taikos Konferenci
jos. Reikės daugelio' tinkamą 
žmonią, kurie tenai apsaugo
tą ir apgintą Lietuvos reika
lus. Prie jarų nusiąstąją triją 
delegatą A. L. Taryba* nusky
rė dar 4: Kun. Joną Žiliu, pp. 
Julią Kaupą, Kazį Česnulį ir 
Daktarę Aldoną Šlakienę, arba, 
jai negalint — mokytoją Euge
niją Mašidtaitę.

Visi jie suvažiavę Šveirari- 
jon dfauge su Lietuvos ir Švei
carijos atstovais—sudarys vei
kimo pienus ir pasiskirstys 
darbus.

x3) Žada siąsti tris atstovus 
ir Tautininką Taryba. Vienas 
iš ją yra D-ras Šliupas, ^kurį 
neva Anglijos 'valdžia, kaip p. 
Šliupas sakosi, net kyiečianti 
atvažiuoti į Londoną. Tauti
ninką Taryba prašė A. L. Tary
bos, kad D-rui Šliupui^duotą 
mandatą ir nuo savęs," žodžiu, 
kad po jo mandatu pasirašytą 
ir mūsą atstovai Pildomajame 
Komitete. Tečiau musą Tary
ba, atsižvelgdama į tai, kad 1) 
D-ras šliupas, veikdamas Wa- 
sliingtone, - pasirodė visai men
ku diplomatu, nes turinčiu per 

. karštą temperamentą ir rodan
čiu liętuviškąjį, imperijalizmą 
(liet.-latv. r.espublika), 2) kad. 
savo taktu daug ką iš kitatau- 
čią bereikalingai užgavo ir Lie
tuvos reikalus kompromitavo, 
3 ) kadi, kaip pasirodė ir dabar 
Tarybą suvažiavime D-ras 
Šliupas,vyriausiu.savo uždavi
niu skaito ne visai tautai tar- 
navimą, bet 15.000 Amerikos 
lietUvią laisvamanią reikalą 
gynime, (skaitlinė jo paties 
paduota) kuriuos tai reikalus 
jisai gina didžiin balsu rėkdai 
mas ir kumščia Stalą daužyda
mas — kad todėl‘galima many
ti, kad, tie laisvamanijos reika
lai ir Europoje. D-rui Šliupui 
vyriausia rūpės — atsižvelgda
ma į visa tai Amerikos Lietu- 
vią Taryba vienbalsiai butarė 
neimti ant savę's atsakobaybės 
už \D-ro Šlupuo žygius ir dar- 
bus^ ir jam bendro mandato į 
Europą neduoti. D-ras Šliupas,, 
jeigu važiuos/ 'tai tik nuo X 
IZ Tautinės Tarybos (liberalą) . 
A. L. Taryba prieš kitus sta- 
tonius tautininką kandidatus 
(p. Norą, p. jLopatą) įlinko ne
turi ir sutinka, kąd jie gautą 
bendrus? Pildomojo Komiteto 
ingalfojimūš. . •,

4) Buvo priimtas tekstas te
legramos prezidentai, su palin
kėjimais geros kelionės ir lai-, 
mingo pravedimo Taikos Kon
ferencijoje savo prakilniąprin- 
cipu- v 7
v.

5) 'Pildomojo Komiteto posė^ 
dyje išdirbta formadeklarnoi-, 
jos Lietuvos neprigulmybes,_ 
kuri šiomis- dienomis bus pas: 
kelbta Amerikos spaudoje: 
į 6) Labai indomus buvo pra- . 
nešimas T. Fondo sekretoriaus, 
p. L, Šimučio apie rinkimą au- . 
ką Lietuvos laisves reikalams. 
Visur esąs didžiausias dvasios 
palrilimas iriužsidegima'š. Dąr^ ’ 
bininltai žmones kloją' šimtines 
(ir net po daugiau), du kunigai 
davę jau net po $1000.00, kiti; 
po $5Q0.00. * . '■

Nedidelėje New Hąveno ko-/ "*• 
Jonijoje vieną, dieną, katalikai 
sudėję $4.1(X).00. (Ten pat D- 
ro Šliupo prakalbose tik $115.- .. 
00). Negalį būti ir kalbos apie 
bendrą, auldj rinkimą. Tai už- • 
muštą kataliką pasitikėjimą ir 
diuosnumo dvasią. Tautos Fori-; 
du pasitikėjimas esąs visur di
džiausias.

A. L. Taryba nutarė atsi- - 
šaukti | visuomenę. nurodant 
baisą ir kruviną reikalą dekdi-j 
džiausius pinigus Lietuvos lai- 
svei (nes paskui gali būti per- ' 
vėlu) ir s.usti juos per Tautos 
Fondą. z

A. L. T. narys.

KAIZERIO ABdIkAVIMO
■ DOKUMENTAS. '

S

' Ex-kaizeris pasirašė po ab- 
dikayimo dokumentu tik lapk-„ * 
ričio '28 d. Jo dokumentas ši
taip skamba: .

“Šiuo dokumentu. aš atsisa
kau ant viasdos nuo teisią priez 
Vokietijos imperatoriško vaini
ko. Kartu aš paliuosuoju -vi
sus Vokietijos imperijas ir Prū
sijos perdėtinius ir taip-gi vj- ” 

sus oficieriųs, nekomf sijoninius 
ofciėrius ir kareivius Prūsijos 
laivyno ir armijos ir pulkus 
konfęderuotą valstybią nuo iš
tikimybės prisiegos, kurią man 
buvo davę, kaipo imperatoriui, 
karaliui ir vyriausiam vadui. 
Aš tikiuosi iš, ją, kad jie kol 
einą organizavimas naujos Vo
kietijos imperijos, prigelbės
tiems,, kurie pasekmingai tai
ko Vokietijos valdžios vairą, 
apginti vokiečią tautą nuo gre
siančią pavoją anarchijos, ba
do ir svetimo valdymo.

Z ------ ;------b-,—k

ATVAŽIUOJA BELGIJOS ' 
KARDINOLAS.

i •

Belgi jos garsusis kardnolas 
Mercier atvyksta \ Amerikon. 
Aplankys didesniuosius mies
tas įr padėkuos amerikonams 
už suteiktą belgams pašelpą. 
Amerike bus neilgai. Kardino
las aplankys taip-gi Kanadą.

■t■■ I,-—I»l, - , l‘ I .

UŽ AIRIJOS NEPRI- / ' 
GULMVBę. "

Nev~Yorko arcidiecezi jos ku-, 
nigai suteikė. prez.^ 'VViįsonm 
peticiją remti Airijos nepri
klausomybę. Į’o peticija pasi- 
ra§ė l02Lkąnigas.\ * ‘ ,

‘ - ■ .J .'V.....- i .y*"—-
ATSIŽAPEJODANŲŽEMĘS

/ta Beriino atėjo 
Vokietijospąvede stmi- 
rinę šėlu cwigo dalį DanijaL 
Toje dalyje danai gyvena.
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Mnt ii So. Boatonlo ytamįn- 
famų ketvergakr ir subatomkr. Len 
diia Am. Lietuvių Rymo-Kjtali- 
ką iv. Juozapo Są-
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“DARBININKAI” 

‘ (The Work»r)
.! ‘ * f

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per., Bublished every įtiesday, 
Thnrsday, and Sattirday by St. 
Joaeph'8 iathUaniaii R.-C. Amo- 
•Ution of Labor.

SLBSCRIPTIONRATES:
.« Yeariy .......... _ .

Boston and suburbs ...... 
€1- ntonths , • •.«. . <. *.

. Foreign countries įrearly • •
; *«

t
v 
h

. . * •' ♦ * * *' *1 .^J.OO
.4.00 
1.50

.4.25

DARBININKAS,”
, 242 Broadwfty^ So. Boston, Mass.
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RAGINIMAI PRIE TAU- 
------- -- PUMO.

Kai Amerika stojo karen, tai 
čia prasidėjo didelis raginimas 

kt Prie taupumo. Valdžia ragino 
/ taupyti ir iuvestinti savo sū
ri taupytus pinigus į valdžios 
■ - bondsus. Paskui valdžia "Tagi- 

no kuouoliausia taupyti maistą. 
‘ ‘Maistas laimės karę ’ ’ buvo 0- 
balsis.

Didelio taupumo laikas diar 
nepasibąigė. Dar bus viena pa
skola ir be to maistą reikia tau
pyti,' kad jo kuodaugiausia lik
tų maitinimui Europos alkstan
čių žmonių. Ir Lietuva laukia 
iš Amerikos pagelbos maisto 
pavidale.

Taupumas visuomet yra ge
ra dorybė, bet dabar jos svar
ba daug didesnė. Taupykime 
iš visų išgalių, neišmeskime nei 
šmotelio duonos, nei kitokių 
valgomų daiktų. Taupumas 
nereiškia ąlkinimą, bet sunau- 

. l« . dojimą kiekvieną šmotelį.
Dabar algos geros, pinigų 

žmonės turi, tai yra pagunda 
pirkties įvairių blizgučių, mar
gučių, kurie amžindiėn nebus 
•naudingi, nei reikalingi. Tik-

“lAeiuva” prideramai p«r 
smerkė MickizmąmMąck^^ 
Sakysite tai nedidelis jos nuo-, 
pelnas, bet žinant, kad kiti vi
si.tautpinkų 4aikrašČiai ant 
tiek susiteršė, kad proteguoja 
■tą suskių 'gaująr-nezaležnikus, 
lietuvių tautos gėdą, tai iŠtie- 
sų reikia pasidžiaugti, kad 
“Lietuva” stojo atviraukovon 
prieš pabaldas.
< ftoliku Lietuvos Mausimuose 
“Lietuva0 ir-gi išmintingiau 
elgiasi už kitus tautininkų laik- Į 
raščiūs, Lietuvos Tarybai, ne 
tik neprikaišioju norą uŽsodip- 
įtiW0nar4hą-«ttt Lietuvos sos
to^ dar-gi prideramai apgina 
Lietuvos Tarybą nuo mūsų be
gėdžių ^kairiųjų,”kurie drįs
ta tvirtinti, kad Lietuvos vei
kėjai parsidavę'kaizferiui.Pir- 
manie t numeryje- dienraštis 
“Lietuva” persispauzdino iš- 
“Darbininko” žymią dalį kun. 
Dobužio laiško, kur išdėta Lie
tuvoskaraliaus istorija',' •

“Lietuva” persikėlė į užge
susio “Kataliko” namus po 
num. 31253 So. Morgan st., Chi- 
cago, III. t ' '

Tai dabar visos trįs Ameri
kos ' lietuvių srovės turi po 
dienraštį ir visi jie išeina is 
Chicagos. Taip sakant viena
me” ežere trįs žvejai. IŠ vie
no žvejo — socijalistų dienraš
čio lietuvių tautai nieko' gero 
nėra; jis graibo dumblus, ren
ka varlekaušius ir kitokias nie
kybes ir meta juos su dumblais 
lietuvių tautai. Todėl to žve
jo kinkos sudrebėjo, kuomet 
paketino atsirasti naujas1 žve
jys, o mūsiškis, “Draugas” ne- 
atbojo.

Palyginimo su žveais prisi
laikydami palinkėsime “Drau
gui ’ ’ ir “Lietuvai ’ ’ sugebėti 
priversti savo kaimyną “Nau
jienas” nedrumsti vandens, ne
mesti dumblų žmonėms, arba 
jei ne, tai priversti pasitrauk-

i
ti’iš ežero.

“PAVYZDINGA 
KOLONIJA.”

kad kiekviename mieata, mjaa- 
telyje ir kolonijoje tuoj įsi
tvertų bendri vietos lietuvių 
komitetai,; kurie irtt

Bita rezoliucija, ir kitokie 
balsai iŠ tautininkų abazo 
rodo, kad jie ruošia ųfenayvą 
prieš Taptoe Fondą. Rengiasi 
padaiyti“coup.”

Bus dykas darbas, jei tdkį 
Žygį suplenavo.

: • / • n **

BEGfiDYHTB. !»
^‘VWbė į” ralc^ kad ūn- 

tininkai “tėatsidRįoda tik Lie
tuvai, ko* katalikai niekaip pa
daryti/negali. Katalikai ir 
šioje valandoje stato augšČiau 
savo srovinius reikalus už Lie
tuvos reikalą?* . -

Taip rašyti yra tikru begė
dystė, Taip rišo, kuomet tau
tininkai užveda kalbas apie 
bendrinimą aukų rinkimo ir 
akyvaizdoje tokių gausių kata^ 
likų auką.

Tautininkai giriasi statą pirr 
mo je vietoįs iautos- reikalus, 
taip-gi giriasi, kad jų esą daUg 
maž tiek, kiek katalikų.

tautininkai nestato nei baž
nyčių, nei mokyklų, o tautos 
reikalus laikydami pirmoje vie
toje būtų galėję jau ne vieną 
inilijoną dolerių sudėti tautos 
reikalams, i Niėkdpwašatts%e- 
tik nepadarė, bet toli atsilikę 
nuo katalikų aukose tautos rei
kalams. Todėl katalikai tiky
bą statydami pirmoje vietoje ir 
statydami bažnyčias ir mokyk
las, daugiau už tautininkus pri
sideda aukomis tautos reika
lams. Tai-gi. pas tautininkus 
ne tautos reikalai pirmoje vie
toje. ‘

Kad tą savo nuogumą pri
dengti, tai jie nori bendro fon
do. Tuomet jie nepasirodys 
šykštuoliais, bejėgiais Lietuvos 
akyse. *

Mes pakartojame/ kad tie, 
kurie išstatė bažnyčias ir mo
kyklas) gausiau aukuoja ir tau
tos reikalams už tuos, Jmrie ba
žnyčių ir katalikiškų mokyklų 
nėkežčia. ’ ■ .

*

*

/•

108 iš
* ’ p,

' ALYTUS.

Alytaus apskrityje yra labai 
skaitiingoe ir labai įsigalėjo 
riek/plėšikų gaujos; pasitai
ko tokių, koris# tori viri 40-50 
apsiginklavusių 'žmonių. 1 Jie 
kur atsilanko, pas kurį ūki- 
nhdcą," tm nieko nepaHdK% Ir 
įgraao tylėti. Jeigu, sako, 
kam praneši tai sudeginsime 
ir jus papiansįme/ . ;

KoHų priemonių imtis t
—J——-H .*s; ,Ą/ L ę T ė t

(Alytaus apskr,}
’“* ■ - *•-

■ Viename kaime .susirgo kru
vinąja yma Wiųyna* UŽ-kęįįų 
dienų toji grmtele neteko Savo 
šeimininko ir kėlių jo paaugu
sių Vaikų. ’ Kiti taip-pat serga, 
gana sunkiai ir vargiai beiš- 
gys. *’ Baisi liga! Reikia jos di* 
džim gaugotįs^yp&Čiaį kur jau 
ji atsiranda. Labai blogai žmo
nes daro,' kad mirusį tąja liga 
numirėlį ilgai nelaiduojaj o kas 
blogiausia, kad laidojant įrar- 
bą atidaro? ‘ 7 ri ’~Ū "

‘ ŠVENČIO N Y'S.1
• ■ ■■ ' *

Gražu matyt, kad iš musų 
parapijos tiek daug, inteligen
tijos — mokytojų* pastaruoju 
laiku išėjo, Kam-gL mes tu
rime būt dėkingi už tokį pasi7 
darbavimą! O tai mūsų buvu
siam giliai gerbiamam kun. 
kamenodriui ^Benediktui Vėr- 
blokui, kuris, nors didžiai 
varžomas, vis dėlto labai čia 
pasidarbavo steigdamas kur
sus ir mokyklas bei platinda
mas knygas ir laikraščius. .

*

/ 
I
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______ z _ u Tantininkai-laisvamamai Ę- 
xra kvailystė pirktis tokių daik- .lizabeth, N. J. stato pavyzdžiu 

. tfr__________________ ' I
Taupyti reikia; kad kuodau

giausia galėtume aukuoti kovai 
' už Lietuvos nepriguhnybę. Su

grįš mūsų pavargę broliai ka
reiviai ir žiūrės, kų mes pada- 

- rėme dėl Lietuvos. Tegu vi
sokiems išsisukinėtojams nuo 
aukavimo bus didelė gėda nuo 
tų pargrįžusių kareivių.

Taupyti reikia, kad; taikai į- 
vykus ir komunikacijos ke
liams atsidarius būtų gulima 
kuodaugiausia saviškiams Lie
tuvoje prigelbėti.

Galop tadpyti reikia, kad ne
žinome, kokie gali ateiti laikai 
Amerike. Kol kas viskas ge
rai, darbai tebeina, algos tebė
ra geros. Bet kariniai darbai 
jau apsistoja, bravarai užsida
rė, kareivių daug grįžta. Vį- 
soko gali būti, galr darbai su
mažėti,. algos nupulti. Kas da
bar netaupo, eikvoja, tas gali 
bėdos pamatyti.

Taupykime dėlto, kad’ tark 
, pumąs. dorybė, taupykime dėl
to, .kad prigelbėti Lietuvai, 
taupykime, kad sau ateitį už
tikrinti.

s

M

TAUTININKAI TU
RI DIENRAŠTĮ.

* Pereitą pėtnyčią prieš pietus 
atėjo pas muš pirmas tautinin
kų dienraščio “Lietuvos” nu-» 
meris. Po pietų atėjo į kartu 
sekanti trys numeriai. Pirmas 
numeris turi datą lapkr. 23.

Tautininkų dienraštis savo 
* platformou indejo tautinį him

ną ir pasakė: “Laimingi bus 
’ lietuviai,, kuomet jie šitokioj 

. pakraipoj eis. Laiminga bus 
ir visa žmonija, kuomet visos 
tautos šuly^ Šių nemirtinų Ktf| 

- dirkos žodžių tvarkys savo gy
venimą.” (Tarsi mūsų garbin
gas Kudirka ir už Kristų būtų 
augštesnis).

Gerai, kad “Lietuva,” o ne 
kitaa tautininkų savaitraštis 

> virto, dienraščiu. Daugeliu 
atžvilgių ‘^Lietuva” kur kas 

taugšČiau stovi už kitus tauti- 
ninkų-laisvamanių laikraščius.

/

Z

kitoms kolonijoms. Minėtos 
kolonijos lietuviai—“krikščio- 
nRs-demokfatai ir tautininkai- 
-demokratai” lapkr. 3 d. para
pi jos.salė j išnešė rezoliuciją, a- 
pie reikalingumą bendro— 
Liuosybės Iždo. (Ypatingų kri
kščionių-demokratų ten esama, 
kad savo rezoliucijos nei savb 
organan neatsiuntė, o tik pa
siuntė “Tėvynei” — laikraš
čiui, kurs priklus kiekvienam 
tikram krikšČioniui-demokra- 
tui). .

Ėlįząbeth, N. X jau pradėjo 
bendra^veikti, surinkę jau virš 
$2.000, o ketiną* surinkti $10.- 
000.. Pinigus siūsią į Washjng- 
toną Pildomajam Komitetui; 
“Vienybėje Lietuvninkų” ra
šoma jų “turbūt niekas neper
galės.” Gerai, kad pridėta 
“turbūt,” nes Elizabeth’iečiai 
jau supyškinti kelių, kolonijų. 
Ten yra 4.000 lietuvių. Todėl 
jų aukų atseina tik po pusdo- 
lerį kiekvienam; o jei sudės, 
įdek pasižadėjo, tai atseis po 
pustrečio dolerio..

IVestfieldo, Mass. lietuviai 
katalikai be vienybių jam tiek 
sudėjo, kad kiekvienam vyrui*, 
motcrei ir vaikui atsęina po do
lerį. panašiai jau yra su Hart
fordo, Neiv Haveno, AVorces- 
terio lietuviais katalikais. Gi 
Byiglitone katalikų aukų atsei- 

. na kiekvienam po $4.?
Todėl jei tautininkai ir visi 

vienybininkai 'nori parodyti, 
kad tik per bendrą, aukų rinki
mą galima pasekmingaitį dar
bą varyti, tai su Elizabeth’u 
negali pasirodytį. Kad jis tap-' 
tų tikru pavyzdžiu, tai jis. turi 
sukirsti Brightoną, Ttti yra 
Elizabethe turi, būti surinkta 
virš $16.000. Bet gal dar tiek 
neužteks, gal Brightoną kita 
kolonija sukirs, arba gal Briglv 
toniečiai ant savo $2.000 didė
lį kaupą uždės.

- «■ *

v v

t

IBJIEROKAVO, ’
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Tautininkų Taryba aproka- 
vo, kad ^atstovauti Lietuvos 
reikalų taikos konferencijoj 
reikės $350.000. Lietuvės Rei
kėjai su šveicariečiais ip Ame
rikos lietuvių delegacija apro
bavo,.kad reikės $400,000,. Kas- 
žin kiek tautininkai tam reika
lui būtų skyrę, jei apie apro- 
kavimą Šveicarijoj nebūtų gir- 
46ję. i

•.t*

'.i

-j
' \

i J* S■

būtinai turi tūti paw£yt*« lai
kiškas pamokslas, kurio lig- 
kini nebuvo ir .dabar nėra kam 
klausyti Nesuprantame, kad 
taip pradėta daryti, ar gal dėl
to, kad paskelbta Lietuva ne
priklausoma! I .

Dabar Lazdijuose klebonau
ja prelatas A.-Dankla su pą- 
dėjeju kun. A Sabaatijonų. ♦, *

, . ... ' < f
'f '

: ? Frieš katą' mūsų parapijoj 
buvo dvi mokyklų Skapišky
je, ir Pašilėje, kuriose mokin
davo rusiškai ir Meturittkai, 
bet rašome išėjus visoj parapi- 
joj nepaliko ir ‘nčra nė vienos 
mokyklos, Buvo viena lenkų 
mokykla,' įkurta buvusiojo 
kunig. kamendoriaųs, karšto 
lenko, bet ji buvo netrukus už
drausta. v

KATILIAI 
' * ■** * ’ j*

.Naumiesčio apskr. .
■ Katilių kaime mokykla buvo 

įsteigta dar\rpsų laikai^. Lž- 
ėmus vokiečiams Liėtuvą^kaip 

jvjšUri taip ir čiaį darbas mo
kyklojebuvosusitrukdęs.' Ne
norėdami ūkininkai likti bė 
mokyklos reikalavo’iš - vokie
čių leidimo, kurį netrukus ir 
gavo, ir atidarė mokyklą pas 
ūkininką Br. B. 1916 m. m. ru
denį. Netekus mokytojo mok
slas pasibaigė. ■ ' Tilt 1917 m, 
rudenį perkėlė-mokyMą pas ū- 
kininką A. K., atkėlė lietuvį 
mokytoją ir mokslas vėl prasi
dėjo.

I
ma.; Birželio mta. 30 <L buvo 
įvykęs pirmas susirinkimaa, 
į priiiraįė tada 47 nariai H- 
rinkta valdyba iįįMią Žmtmių; 
pirmininkas — kun. V. Urltf. 
navičins, pbrminįiako padėjėjip 

V. Kemelis, kasimnkas 
ik SakaviČius, knygininkas 
L^ Savi^^, iuygiiSnkopadė*- 
jėjas —- K.~ Burba# sekretorius 
— V.Bartininkaitifi.

Nutarta; l)į&irašymo mokes- 
tis po 20 L, 2) daryti susįrin- 
kinius kas menesi*, antrą sėk- 
madienį po pirmos, 3) organu 
pasiskirtas “Tėvynės Sargas,’ 
ir jaūnimui pasiskaityti —

Tegul Dievas jutus padedat
‘ • -• •* • • i ’ u

VIEKŠNIAI

, . Akmenės apskr.

( Rųgšėjų mėn. 24 d. liaudies 

linkėsūkininkai irvietos, inte
ligentai nutarė įsteigti Viekš- 
niuosė koturiaklasę miesto mo
kyklą, bendrąją mergaitėms ir 
bernaičiams. Mokyklos globė
jų komitetan susirinkusieji iš
rinko f k. P. Vasiliauską, pir
mininku, kun. S. Rinkevičių — 
iždininku J.. Akmenskį, J. Kli
mavičių, T^ Gaųdišį ir S. Ma-, 
žeikį — komiteto nariais. Mo
kytojais ' pakviesti: p*. p. v J. 
Petrauskas — mokyklos vedė
jų ir glob. kom. nariu JCr Ska- 
bęika,, A. Šarkaitė ir Glodėnis. 
Jeigu atsirastų užtektinas mo- 
kįnių skaičius mamima iškarto 
atidaryti visas 4 klases. Bus 
mokinama ir latynų kalbos, 
kaipo neprivalomojo' dalyko, 
bet be atskiro suž tai mokes
nio.

Šitokia mokykla gyvavo jau 
čia ir prieš karą ir ja naudo
josi platį apylinkė ; dabar čia 
jaučiamas tokios mokyklos rei
kalingumas, nes viekšniškiai 
mokslo naudingumą suprantą, 
o jaunimas mokslo tiesiog tro- 
kšte?rokšfa. t v

Labai reikalingi čia būtų if 
suaugusiems Į^nrsai; norinčių 
juos lankyti yra ganą daug, 
tik ikišiol jiems tos malonės 
niekas nesiskubino suteikti.

Vietos: inteligentų tarpė .kad 
ir buvo tokių, kuriems tas da
lykas rūpėjo, bet dėl-mokyto
jų stokos^ vietos trokštančių
jų norus’ išpildyti negalėjo. 
Vietini gi, kadi ir pustuščio^ 
liaudies 'mokyklos dviem mo- 
kytojom-lenkaitėm, žinoma, ne 
tai rupi.

Dabar lietuvių inteligentų 
skaičiui padidėjus, randasi vii? 
tįės, kad miešto mokyklos lie- 
tuviai-mokytojai ir suaugusio
jo jaunimo be bent šiokio tokio 
mokslo nepaliks.

SINTAUTAI
f »

* Naumiesčio apskr.

Sintautams nepasisekė- įsi
kurti savos gimnazijos; ji į- 
steigta Šakiuos, užtat ir sin- 
tautiečiai gali ja naudotis. Ki
ta vertus? vietinės šviesuome
nės ir kunigijos sumanymu čia1 

■ norima steigti mergai^ms ū- 
kio mokykla 4-ių gimnazijos 
klasių pręgfama. Nors mies
telis mažas, bet vieta galėtų 
būti patogi, nes prie * plento. 
Kandidatų galėtų . būti’iš to
liau,. bet pakankamai bus ir iš 
šios, apylinkės. , *
i Kųlp girdėti, čia-vėl pradėjo 

veikti- “Žiburys,” Tadmato-Į 
me, kadi sihtautiečiai ima kru- ‘ 
tėti? kad nevien choras jiems 
rūpi, kurį sugeba gana gerai 
pastatyti, bėt if kiti, visuome
nės reikalai.

»
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L- '• SINTAUTAI,

Naumiesčio apskr. / .
Buvusis prieš, karą mokyto

jas J, Jeržambavičius sugrįžo 
'iš Rusijos ir rūpinasi įsteigti 
čia flviklasę mokyklą.

;•••■

v*

i

ZYPLIAI, 

. Naumiesčio apakti 
■", ■ 1 . •• , ■ į

Nuo* pereitė pavasario fiūiių 1 
kaime atidaryta' lietuvių liau- . 
dies iųpkykla 'pas ūkininką . J
Bučį. Mokytojauja S. Pranais ‘ I 
tfc • ' .7-,’ ‘ -■ " i
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LIETUVOS ŽEMtS BANKO 7

. REIKALAIS. ‘

; Karas užsibaigė. Prasideda 
taiką ir ttiojpo taikos prasidės z v 
Lietuvėje tvarkymo ir atsta^ 
mojdarbag.jęaipįirdet^jauir_7. 
dabar lietuviai tą konstriiktyvįr * 
darbą yra pradėję. ‘ Tai-gi f ei-. .
kės ir mums tuoj-imti rūpintis 
apie atidarymą Lietuvos že
mes Banko Vilniuje, ’ kaip tik ’
bus galima. 4 * /■

Laikraščiaį rašo, kad žydai 
tik griebia, tik grobia visus 
syaibesnius business’us Lietu
voje. Nereikia ir mums snau
sti, nereikiaūapsileisti, nerei
kia laukti.,
,. Žinoma, rašėme, kad Rusi
jos tremtiniai Lietuvos žemės 
Bankui buvo surinkę apie 150 
tūkstančių , rublių. Beabejo/ 
Lietuvos gyventojai ir prie to’ 
prisidėjo ir prisidės, Priker- 
gus mūsų, Amerikįečių, sn- ! 
rinktus pinigus Lietuvos Že
mės Bankas išsykio turės dik- 
toką kapitalą. , ‘7

Amerikoje Lietuvos Žemes; 
Bankui yra surinkta per $80.- 
000 ir suvirš 66.000 rublių; Do
lerių dalį (minėtinai 25.000) 1
męs esame išmainę į rublius, ? 
kada rublių kaina buvo pigi ir 
dabai^ rubliams pakilus; esa
me jau gęrokaįvuždnrbę.' Ta y- 
ra džiuginanti žinia Banko na- .<■ c 
riams, kurie į lailią įriešė sa
vo pinigus. , ;

Yra narių? kurie įmokėjo į 
LietuvosŽemės Bankątik dalį ' 
savo mokestiės. Įnešė pirmu
tinę ratą ir lauke. * Tie, žino
ma, uždarbyje dalyvumo |iuo-. 
mi kartu negali turėti. Turės r 
tik nuo tiek uždarbio, kiek jų 
pinigų“įdėtai .7 
.' Bet dabar, kad*, karas užsi- 
baigė, garinsimai zu i. Europa 
bu& atidaryti, bus progas įi>L 
ga* perkelti į Lietuvą , ir ten: 
jues tiipj “įrestiuti,” sakysL - 
ųie'į ^propėrtės,” a Europos 
pijHgar da vis. labai žemei siu
vi; tai-gi kaip matote^ fizikas" 
dabar ;kur kas menkesnis nė 
pirma, o prospektas didelis. , ,

Daug buvo abejojančių apie 
Banko suorganizavimą ir pa
sekmingą veikimą, kaip lygiai • 
būvo daug abejojančių apie pa- \ 7 
čią Lietuvos laisvę; Dabartės’ 
visos tos abejonės neturi pama- 
to" ir manome, kadi daugumas 
Amerikos Lietuvių, kurie pri
sidėjimą prie Lietuvos Žemės 
Banko .vis atidėliojo ant to- . / 
liaus,, bent dabar jau ims Šerus 
ir prie mūsmprisidės. Žmones-’ 
Lietuviai, supraskite savo pa
čių naudą! . ;

Taip-gi prašėme maloniai tų. •

M E Š K U UI A I, 

Šiaulių apskr.

Tas miestelis^yra šalia plen
to, už septyniolikos vargtų į 
vasgros rytus nuoi Šiaulių. Prie 
to mažo miestelio prisiglaudė 
Bupėikių kaimas. Raudona 
dviem bokštam mūro bažnyčia 
skiria Meškučius nuo' Rūpei- 
kių.. Toji bažnyčia buvo iš
mūryta 1897 metais; tai-gi ji 
stovi jau 20 metų. Pirmiau čia 
stovėjo medinė senoka bažify- 
tėlė. Parapijonims pinigus su
dėjus ir pristačius reikalingos 
medžiagos,' per. vienus metus 
buvo pastatyta gana graži mū
ro bažnyčia. Tai yrą vietele, 
kur'meškutiečiai randa sau at
ilsį ir sielos nuraminimą.' < 
* Kuogražiausiame Meškųčiuo- 
se-name, rado 'sau vietą mo
kykla. ’ ’ •

1&16 metuose Čia mokytoja
vo p, Tiknis. 1917 m. vokie
čių, valdžia įsteigė čia dvikla- 
sę mokyklą. Žiemą mokytoja
vo joje du mokytoju. . Vaikų 
užsirašė apie ldO. Pavasarį vai
kų skaičius pradėjo žymiai ma
žėti. Po Velykų beliko tik a- 
pie '20 vaikų. Vieną mokytoją 
atsiejo paliuoiuotį ir irilda- 
sė mokykla virto vienaklase 831 
trimis skyriais. Mokslas tęsės 
ir vasarą. Mokyklą lanko 17 
vaikų.. Iš to skaičiaus tik keli 

iš

K RĖ K E NAVA'
' * ■

. (Panevėžio apskr.)

“L. A.” praneša, kad čia su
sikūręs nuolatinis.lietuvių te
atras. Greitu laiku Sumetus 
Apie 10.000 mr. pastatytas tam 
tikras ruimas,. .kuriame telpa 
apie 500 žhi, Įtaisyta scena su 
kamabriais artistams taisytis, 
suolai amfiteatro būdu. Jau 
ir vaidiną, žmonių renkąsis ir 
taip daugį kad -jau po antro 
“ Genovaitės” vaidinimo gau
tas iš-bilietų pelnas, padengęs 
teatro statymo išlaidas.

IŠ UKMERGĖS APYLINKĖS

Ukmergės apskrityje vokie
čių Valdžia leido įsteigti < lie
tuvių katalikų jaunimo drau
gijai. “Pavasaris.” ^Susibū

rus nepatogioms aplinkybėms

buvo aprinkti laikinuoju dr- 
jos centru Šėtą. Centras turi 
teisę steigti savo skyrius visa
me Ukmergės .apskrityje. Da
bar laikinoji dr-jos Valdyba 
pranešė apie tai Ukmergės ap
skričio klebonams. Labai bū
tų ^geistina, kad- - kūogreĮčiau- 
ših atsidarytų visame apskrity
je “Pavasario” skyrių, tąsyk 
Ukmergėje bus sukviestas vi
suotinis skyrių atstovų suirin- 
kimas, kame bus aprinktas pa
togesnis nuolatinis draugijos 
centras ir ~ bus ~ išrinkta nauja 
Valdyba. Norint kame nors 
atidaryti skyrių, reikia .tiktai 
pranešti apie tai laikinajai cen
tr alinei ^r-jos Valdybai, ku
rios pirmininkas yra Sėtos 
klebonas kun. L Tilvytis,’ ir 
tuojau bus issįųstas 1 egz. įsta7 
tų ir kiti reikalingi skyriui ati
daryti raštai. Tuo tarpu-atida
ryti skyriai Šėtoje, Pagiryje, 
Vadokliuose. Įireitu lailm bus 
atidaryti Deltuvoje, Siesikuo
se, Janavoje, Kavarske, Kurk
liuose, Pabaiske, Vaitkuškyje, 
Lyduakiuose' ir kitur. \ x

K AP ČI AM IĘ Š T I S.

+Y '.(SeinųjapSkK) ’<■

Nuo’ pereitųjų Kalėdų: 
gyvuoja lietuyįų mokykla, bet 
nedaugelis jo^ankūr neg Čia 
tėvai dar npsupranta mokslo 
naudingumo Jaunimas, bė 
jokios naudos leidžia- laiką va- 
karuŠkąsęr ' ° karą čia Ytik 
kė “ŽiburioDraugija;- -Ber 
šiųbį . kąro “ buvo apmi- 
rus,bet

PAS AMERIKONUS IR PAsj?raumos. ištekai; ptĮversU 

MUS.

'Gerai visi atsimename, jog 
visoje Amerikoje buvo renka
ma aukos kareivių reikalams. 
Tai buvo visuotinas aukų rinki
mas nuo visų. Paskui tos au
kos sulyg išanksto nustatyto 
pieno buvo paskirstytos įvai
rioms organizacijoms, kurios 
rūpinasi kareivių rvasiniais ir 
komforto reikalais. 'Tokių bu
vo Septynios organizacijos -L-- 
Kolumbo Vyčiai, Y. M. Č. A., 
žydų komitetas, Salvation ar
mija ir ttr

Pas mus lietuvius dedasi vi
sai išvirkščiai. . Aukas renka 
abi srovės į savo fondus ir pi
nigai iš jų eina bendriems tau
tos reikalams.

■ t —______ f,
MAŽA KOLONIJA GERAL 

ĘASIRODS.
Gruodžio 1 d, Levistone, Me. 

Tautom Fondo skyrius buVo su- 
; rengęs prakalbas. Kalbėjo 
“Darb.” administratorius A, 
F. Kneižis. ' Aukų surinkta 
$500 su viršum. . * 
ė Valio LėvistonieČiai! ‘

t

x

STAMBUS VEIKALAS 
■APIELIETUV4/

Tik;ką gavome iŠ šveacari* 
jos.naują knygą antgalviu VIa 
Lituanie”-francūzų kalboje, % 
įra tMyėrtimas ii vokiško vei
kalo apie Liėtuvą . Dr. •Gaiga- 
ląiČio>'linoinji Prūsijos lietuvių 
atstove Vokietijai Beichafagę^ 
Verti Adomas Vilimavičius. 
Veikale M ąn 12
paveikslų.
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R AS E I N I A i, 

Raseinių apskr.
*

rtaseimų apsKr.
Raseinių mieste liepos mėn. 

2 dieną atidaryta pradedamoji 
vienaklase lietuvių "mokykla. 
Mokytojap-15Lekaityte.

Matyti, kadraseiniečiai bu
vo labai išsiilgę mokyklos, ir 
pirmose pamokų dienose prisi
rinko apia 100 vaikų, Bet gai
la; kad dėl rieto® frakumo pri- 

^a tiktai apie 50 vaikų.

yra iš miestelio. Viri kiti 
aplinkinių kaimų.

- . —----------- 1

•LAZDIJAI.

Pačiuose Lazdijuose turime 
mokyklą su dviem miokytojom 
it per 50, vaikų; Burbiškiuose 
A- apie 14 vaikų; Vieštartūo- 
še — nežinau kiek vaikų; nuo 
Velykų, rusų papročiu, nebe- 
iųokinama. ir Neravuose — a- 
pie-20 vaikų. Draugijų dabar 
pas mus n|ra jokių: dar keti
na steigti, ar, geriau pasakius, 
atgaivinti “Žiburį,” kurs .bu-L . . - i - v >
vo užliesės kun Šmulkščiui Lietuvos žiemes Banko. nanųA ’ vo užgesęs Kun. bnmiKsciųi \
,silmlus' prieš dviejus metus 
prieš karą. Ir tiek, Nors 
reikėtų1 čia daug darbo užleis
tai Šio Dzūldjos kampelio dir
vai pakedenti?* Žmonės tamsu- 

’moje skendi,•jaunimas tik 
!4tzbįtkonds” * užsiiminėja. Ir 
nėra kam tuo gyvuoju reikalu 
užsiimti. • - ■ ■

; Lazdijų parapija perdėm 
lįetiiviška, tilę mieščiuftję ke
lt neišmanėliai laikouave ^len
kais? ’ Ligi dabartinio? klebo
no Lazdijuose nieko bažnyčio
je nebuvo, lenkiška, nes kitaip 
iy negali bkti,’nors toji: teisy* 
bė išgauta buvo didelių Vargu. 
Dabar yėl’daf ori nemdonuinųv 
Klebonas’.pradeda laikyti len
kiškas pamaldas, kaip Štai šie* 
met buvo, pavyzdžiui, gegužės 
ir birželio mėnesiais, o jau 

dMaanį šventadienį

♦ v

• S

;

kurie yra įnešę dalį mokesties \ 
už savo serus, ?kad kuovėikiau- j 
šia, pripuoląnčią ratą baigtų ’ 
mokėti. Reikia praūėti darbas 
ir pinigai turi būti sumokėti

VienasŠėfašLiūtuyos Žemęs* 
.Banko kainuoja 50 dolerių, du 
Šerai 100 dolerių ir tt. Šerų ga-.. 
Įima imti, kiek norint. Mo
kestis1 priimamą ir -Liberty 
Bondsaiš. Bondsus, ' čekius 
tabu money-orderins siųskite 
sekančiu adresu: Bev, ionM 
Žilinskas, SŽO Ėifth Ave., Ntw 
York, N. Y?

B. & įlomis dienomis pilnai 
užsimokėjusiems nariams pra
dėjome siuntinėti. .
tus?” Kol visiems išrašyrim 
ir išsiųsime imįs lako. BraŠo- ; 
mė turėti kantrybės, o viriams 
certlfikatuspaSiųtime.

Kun* žilbuMa.

t*4

)

i
>-*

v

d

*

paskelbė r * ' kurioje
meldžia, prašo, ir feikalauja, 

r
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omo l. o.ą apmoimo. 
VAMIYBOB'AIHUMAl. . 

pirmininkas — k. atvitttMaa'
JBox 945, Strutbėnį OHC. 

VICB-PIRMlNlNKAft ~ Z k

RAITININKAS ~ M. J. Almanti, 
1604 E. 81-«t Ęt, Cl«t>landT Ohfeu 

IlDitfiNKAS X K Vnltkui.
232 AiaikRMaitoti, Ohlo. ■ 

IŽDO GnOBiJAS P. PoeM < 
220 So. Malu JBt, Akron, OhI<K 

ORGANIZATORins—Ą. & Kulbtck<M

VJPtr   ii ,
' ' ' « ' , .

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRMININKAS -/y. y, Kudirka, 

ąr trauklią Mfc, Norwoo<j, Mamų 
VIOE-PIRM. -r V. VarttnskaltC,

28 Story St., So. Boaton, MaM 
RAŠTININKAS — A j. Navicką* 

C8 Heaton Avė., Norwood, Mamų 
KASIERIU8 ~ Mr AbraCInkkair, ’ 

187 Ames St, Montello, Mm, » 
KASOS GLOBOJAI r— O, NėvulIntK

22 GSpeli St,, Nonvood, Mąm. Ir 
A. Rotenhike, 148 Ame* St, įįfo&- 

, telIo,\ Ma«8. A

m, Itočtel nįgftb ilgainiui kaipo mpsibi-
riau at«iW d^bar w KaiM^ d&į noąpdmpdM&nt savo gy
nė Lietuvąi^dovaniu Ii

LairHh 
Savaitėje, li*9dMt imaiu mato- 
<i kad. DuBto|»o ltehrri«i'iMei«|aį ir natikstimj ligę,' Apdrka- 
“<rwir the’ , Bna, tikrai lakime mto eveikata ir gyvaa- 
didvyrift«£ . Valio Dofeoiaie- tįisiraiydami į8. LK K A. 
iSiail . . Į ' B. MalertHiu.

vietinių lietuvių ndrė mflnen- | —_
zos liga dar sekantys: * ‘

22, X Zmitrevlčiutė, 10 mėn.į V ™EWIAX, .
23. E. BatuikiutA 3 metu. | W auk& visokių pn-

’ (24- Jurgis arba neteisybių, ,td

įlmimgracųoc biurui, kuris už-

Viai trys nu^ti vytai buvo j kurio gausite prielankų pa
vedę ir paliko šeimynas. -Na-1 tarnavimą visi tie, kuriems sto- 

sktftlimLyėį pasididino, ka Šnmjime anglų kalbos, įstatys 
Giltinė matyt ant to nęptdsOa]^mųirpapru$ų. / ’
Mumsužtad tupėtų būt gerą! Massachusetts Įmmigracijoa 
lekciją ąpsidrąušin. save ir^ąy^pbiuraš duoda apėeiąli patarimą 
vailęus milžiniškame mūsų Su-| iškilus ginčams f kas-liw\ neu& 
sivienijime L, R. K; A„ tai yra l mokėjimo algų arba kas-link ne
pasiduoti po jo motinišką prie- teisingo apsaugojimo darbinin- 
glauda kada dar esame gyvi ir £ri>a kitokias darbininkų 
sveiki, -o mirę nepaliksime ąą- prigavya^ Taip-pat
vo šeimyną didžiausiame var- kuri™ kana snriSto.,
o-a ei ; » | su . atsitikimais Kiųmmabskuose

ir sKiirne. _ .. _ . t ^^^7 teismttosė'—TŽe- ’
1 v »• mes apgavystes apkaltinime

.——:—u— kas-link pinigų įmoketųbankoms i
■ dėl išsiuntiniO giminėms į kitą : 

I šEnmttSKA NUODĖMĖ. 4.šalį ir Iriirių negavo^ tie žnionę^ | 
. 4 į lanieiną buvo- siųsti-r apkalti- ;
jjei ines žinotume, kada pul-1 nime kas-link pinigų* padėtų į 

sime, tai patys atsisėstume, privatiškas bankas,' laivakorčių 
kad nesusižeistume. . I agentūrų, ir tt.

Jeižinotume, kadą .mirsime * Perkalbėto jūsJ duodame vi- 
prieš tai daug ką ypatinga at- siems, kurie negali-susikalbėti 
linktume ir lik prieš pat mir-1 angliškai. ‘ 
tį prie Jos prisirengtumę. ‘ I Atsišauldteypatiškaiarbara-

Bet dabar mes gyvoje neži- ^klte i ’• .
-m™ l Massachusetts Bureau of Iiinmgrationnysteje. JMLes nežinome, kada | įtoom 10&, st&tc *nous0^ noston 

susirgsime, kad delęi ilgos —.. .
minkštą lovą pasiklojus; neži- KAIP PRANCŪZIJA PADE- 
home, kada nelaboji mirtis, DA BEDARBIAMS* 
kur jr kada kairę užldups., Nesenai išleistais įstatymais 

Todėl -neimant, kadair kur rfgū naujos taisyklės

ilgainiųį žpUfeŠt kaipo ąpįiloL
I Kas girdyti lietuviu Jį

24 lapkriti čiaįvyfopara- 
pijos svetaįnėje ganu& Kietai 
vių Katalikių Vienyk vaka
ras.' • . '' ’■ ' ■

Kalbėjo išreikšdami savo 
vienybes ir troškimo darbuotis 
drauge atstojai nuo sekančių 
mūs oj^unsiaeųi|: Mv; Kazi- 
ųiiero dtr-jos, Šv. Jono ĘvaUg, 
drjog,. Lietuvių R.-K. Susivie
nijimo 152 kuopos, Sv. Kazi
miero parapijos, Lygos Sal- 
džiauBies* Širdies Jėzauš, šv. 
Pranciškaus Tretininkų dr-jos, 
Lietuvos Vyčių 33 kuopos, Gy
vojo Rožančiaus dr-jos, tve
riančios Tautos 'Fondo dr-jos, 
Marijos' Vardo ' mergaičių dr- 
jos ir atstovės lietuvių mokyk
lų, pagerbė Lietuvos vardą gi
liai jausmingomis .ir karstomi^ 
dainelėmis. Tik nepasirodė afc\ 
stovių šv. Onos- Moterų dtrau 
gijos, 'tarpe kurių .kolkas Vis' 
neįvyksta santarvės. Geriau? 
šiai prabilo Ji Braknys ir. A. 
Kreivienė. Begalo malonu bu
vo matant vieni jauties 'tokį 
pulką ’ organizaciją Lietuvos 
atgijimui prigelbėti.

Viską užviršiko puikuš “Ge
novaitės” atlošimas. Kame re* 
žisieriavo V. Apanavičia. Ste
bėtinai pasižymėjo šayo rolėse, 
kaip iki šiol niekad Montrealy: 
Genovaitė—Ona'Kleižiufe, Go
baus — P. Samuolis, Sigytos 
r— J. Braknys, B^nukas — S. 
Serbentą, Ragana —- E. Šim- 
kiutė, na ir visi kiti matėsi ga
nėtinai pasiruošę.

^Išreikšdami sAvo' užuojautą 
lietuvių katalikų vienybės nuo- 
veikatiams, lietuviai tame va-

BAĮ.TIMORE, MD. 
Garidkalbėjo.

Lapkr/ 2£ d»z vietos Uudė«; 
’ 4fal buvo pabengę prakalbas. 
%dbėjo šliupas, 'jįmoidų 

ko apie 700i BuijD žin
ių išgirsti p. Šįittpo po jaui 

nemalonaus atsitikimo 
netoliausioj praeityje. Ir kaip 
publika nustebo tokiu ūmu jo 
permmainymtL Rimtesnio kal
bėjaus negali būti. Tie, kat
rie jį girdėjo Čia pirm poros 
mėnesių, tai nenorėjo nei tike- 
ti, kad Čia tas pats Šliupas 
k^lbiL Kalbėtoja&rvien vai ra- 

: gino prie susipratinio^ vieny- 
; bes;Hepe užmirštikokiųpažių- 
' rų nebūtumei, o visiems petys 
į petį štdti . gelbėti Lietuvą kol 

*dar nevėlu, raginb . aukuoti 
neatsižvelgiant kur ar į Nepri- 

'gulmybea Fondą ar į Tautos 
JTondąar kur kitur. 'Tik sa- 

; ke duokitė pnigų gelbėti Ęie- 
" tuvį.
■' t)ar prisiminė, kad lietuviuo

se yra toks jau. instinktas, kad 
* Mekviėnas esąs palinkęs ker

šyti. Matyt, kad ir jį instink- 
tas vargina, kad gražiausią da
lį savo gyvenimo pašventė ker
šijimui Katalikų Bažnyčiai ir 
jos tarnams. Bet kaip ten ne
būtų; dabar gal jis mato, kad 
jis daug keršto ir neapykantos 
tarp lietuvių yra pasėjęs ir ar 
dabar taikiomis kalbomis ati
taisys tą,. ką pagadino.

Kalbėtojas nors ir labai kar
atais žodžiais nupiešė Lietuvos 

v likimą ir svarbą aukuoti, bet 
Baltimores tautiečiai nekaip 
tepasirodė, sudėjo tik $265.

A. B—te.

fe

X
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PHILADELPHIA, PA. 

Kalėdinis Fondas.
t.

‘ Gerai sumanyta, gerai ir 
likta. Dr-ja Šv. Mikolo Arka-
niolo, turėjo susirinkimą lap
kričio 10 d. Svarstė dr Jos rei- 
kalus, .kurių buvo begalės, nes 
dei mirusių nuo tos epidemi
jos* išmokėjimų posmertinės 

- bus apie $1500. Ale tai tas 
neviskas, pasirodė kad yra rei
kalas aukų į T. Fondą. Tai-gi 

' sumaningas dr-jos pirm. Juo
zas Poška, paaiškino visai dr- 
jai, jog ir* tas yra' reikalin
giausia ir švenčiausia mūsų pa- 
į§aą priedermė. Pirm. J. P. 

^matydamas, jog jau daug iš- 
Isridą/dr-ja turi, sumanė pako- 5..

Ank»yo AJ. l&kDt 
pa $2.00: J. Jasukaitis, 

><. Barysas,.; po $1.00: J. Poš
ka, J. Alekna, A. Gedlauskas, 
K Tareekasj K. Vilius, J.‘Va
irais, M. Vaišins, M. Sutkai- 
ii&, A. Dūlis, J. Jackus, M. 
Kubarčiauskas ‘ J. Snukiškis, 
A. ameniškis, A. Neveraūc- 
kas, S. Barauckac, J. čižas, 
Ą. Kalvaitis, A Remeika, A. 
Fergis,”J. Miskūnas, A. Kle
mas, K. Rimkeviče,. J. Vilei
kis, ’ B. Nivinckis, J. Plotkevi- 
Če, K. Miklas, J. Baris, G. 
Mišeikis, A. Bekeris, R. Ta
mulis, R. Silinskis, J. Kate- 
įevas, A. Žvirinas, D. Boliuke- 
viČe, B. Kalmašauskas, K. 
Vaitiekūnas, A. Paulauskas, J. 

, Šimkus, K. ŠimųMunas, S.
Biržinckis, P. Baltvilis, J. 
Monkus, J. Jakutis, V. Navar- 
dauskas, J. Jakštis, J. Katei- 

3 vt, M. Adomuli^, J. Vilius, J.
Baltaduonis, F< Poškunaą, A. 
Valmeilts, Ią. Bembys, A. In- 

» driūnas, ^Pr. Statkus. ;' * " 
Sykiu pasidaro visos sumos 

nuo Šv. Mikolo Arkaniolo dr- 
jos $71.50. Visiems aukoto^ 

. jams ačiū. * ,
Reporteris.

ROCHESTER, N. Y.
. - 1

Lapkričio 19 d. vietos Kank
lių Benas buvo surengęs tau
tišką vakarėlį su įvairiais pė- 
marginimais. Kur buvo žaista 
tautiški žaislai,ir šokta tautiš
ki šokiai. Kadangi tai (buvo 
vienas iš smagiausių Rocheste- 
ryje surengtų vakarėlių, dėlto 

%ir publika išsiskirstė namo už
ganėdinta.

Lietuvoj Kaimietis*
• v

vastieg ii kurios tai priežasties 
Šeimyną skurdoglobai pavedi. 

Aprisangokime nuo influen-

JeigUtaip, taidelkojimnei 
turite po ranka tos pažymėti
nos pageibos.

PARTOLA
* * -

SAXDAINIŲ,I4VALAMOIŲ 
KRAUJĄ IR TILVĄ.

Suvalgykite B saMa&itis 
gABTOULjim gulsiant ir 
Jūsų pilvas bus pačiame ge
riausiame štovyje, ir kraujas 
+4- švarus. ■ ' ' ‘ ?

PARTOLA pataisyti pilvą U 
iiviflyti kraują.

Gydytojas pavydaje saldai
nių PARTOLA apsireiškia ge
riausiu drauguvyrų, moterų įr 
^jekvienoje lietuviškoje šei

mynoje tūrėtą rastis PARTO
LA. ‘ F

KALENDORIUS
ANT 1919 ja.
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■ ■ - "tąotob *yr4”x' ■
Mėnesinį lietuvių Blaįvinin- 

kų Susivienijimo LaŽkcaŠtį! 
Jeigu ne, tai uŽsirašyk šian
diena. Metams $1.00. Pavie- 
nianumeris 10c. /

“Tautos Rytas,”
244W.Broadway " / 

South Boston, Mass.
: r \

DtSIRAAYK•* ' .
A. L. H. K. Moksleivių

■ Sus-ino organu 
“MOKHLEIVI.”

f.«. ..ąi.50 
Einujsylti 1^ėheisi. \ .

Prenuineratąūr pirties slųskžluo ad
resu: v'

“MKSEĘįVIK“
244 W. Broadtfay, So, Uoatzta, Mturi.

• : " ~'l'ilįi -i>nr' ; ' “Ir'

LilKASPlfeKTI,
«Mes užlaikome įvairių rakan- 

dų jfumįture) krautuvę, kur 
galite gauti visokių namuose 
reikalingų daiktų ir u^ labai’ 

užmokant ant sykio ir imt iš- 
mokėjimo. Ateik ir persitikrin
si

jJ.*- »4

a.

LabaigražusKalendoriusiš- Pr>™WkaW ,.P“rd“0'h™
siunčiamas kiekvienam užsisa
kiusiam. už Į dol Partolos.

Laišką ir pinigus adresuoki- 
teį -z- • ■•'•'■

APTEKA PARTOSA, 
•. ■ * ■ 5

160-2-nd Avenue,
Dept, L.3, NewYork, N. Y.

’ - (38)

4

. *

. . . ..... -,

Šiomis dienomis išėjo išspau
dos nauja knygą antgalviu

BAŽNYČIA IR MOKSLAS.,

Toje .knygelėje išfodonm, 
kad visokie bedieviai baisiai 
meluoja, sakydami, būk Bažny
čia kankinus mokslo vyrus ir 
trukdžiusmokslą;*ršparodyta,. 
jog buvo priešingai, jog Kata
likų Bažnyčia yra globėja mok
slo, o bedieviai mokslo truk
dytojai. Išaiškinta santįkiai 
Kat. Bažnyčios su Koperniku11 
ir Galilėjų. . «

Labai naudinga ir indomf 
knygelė.

Indėkite dešimtuką į konver- 
tą ir su laišku siųskite šiuo ad-- 
resu: /

V. STASEVIČIA,
21 St. James St.," 

Norwood, Mass.

•J

<

4

CLEVEIiAKDIECIAMS 
SVABBV.

»*

Kalėdų dovanėlė kiekvienam 
katalikui.

Pas ff. A. S. KŲLBICKĄ, 1602 Aber- 
deeri Anot, N. E. Clevelanoį, dilio ga
lite gaiiti pasipirkti naujausia mal- 
daknvffę “PULKIM ANT KELIŲ" (su

Tinka visiėms. Nors knyga turi 556 j [ 
puslapius, bet atspauzdinta ant geros 
popleros Ir n6ra didel&

venAuūmūs, ueiuvitu įtuue vti- .. j .... iineina galėn naujos taisyklėm
kare dalyvavo nepaprastai di- ‘m°® *5® ?r •I?lrt!s ?at. ?’ 1 “ link davimo valdiškos pašalpos 

sutiksite teišjada■.kadbusge- apsfaia,fr deparfmentą be- 
riausiai pne jų esant.visuomet Pagalpa dųo-
prisirengus. . dama tik tada, kada apskrity-
MjPne ligos,, ypae pne mirties, . g apsMiuose
pridengimas yra vienas - a-m tamtbedarbiii
gryna, rami,, n^dememis nę- fįnda/ skaiži *
sutepta sabine. Nei vienas męs Hp 
nesijausime su ramia sęsine,U'

biams teikiama pašalpa, kūne 
/Į per paskirtą į gumą, laiko 

lrfn Nei vienas -mte- nesiiaui P™® hMarbiais yra
v* ■ ’*r * dirbę kokiame nors apmokamesime gryna sąžine, jei ligos uz- K -v -

pulti paversti būsime šaukties knrJe be pt£e.
savo prietelin ne ti salto vau- s - 
SosP±Z ^omefZ

’l^ie eriauš kodeb sveikas bū- aa<>latos » tie> .tanfe
UU g au ,. e, gAnną. atlyginimą pagal , įstaty-
damas savo sveikatos neap- “įj _dSiau. Nei vienas nįsi- ™s’ *“«“ duodama pasupa 

• iausime su ramia sąžine . «nnynos panntĘjij i.kanuome-

■turint naštą nuodėmių. [nugauna. f. Apie įprastas lodėme J u
mums-kas nedeldįenis prjmenaj konupĮ*, sųsįdędanti is darb- 
mūsų dvasiški vadovai, ir per- fIr darbininkų lygiomis 
sergsti, kadi būtume prisiren*p^tas,Į kuriuos paskirs viė- 
gę mirtį bile valandoje patik- 
ti. Bet mes/ darome vieną šei- 0E3Og
mynišką nuodėmę, apie kurią 
niekas arba labai mažai mums 
kas teprimena. Toji nuodėmė ’ ( 
yra ■ neapsidraudimas mūsų A 
sveikatos ir gyvasties.

Mes darome šeimynišką nuo- ; 
dėmę, jei susergame atsiduoda-f 
mi globai mūsų labdarių kai-1 i . 
mynų. Mes. darome šeimyniš- r 
ką nuodėmę jei numirštame ne
apsidraudę savo gyvasties ge
roje organizacijoje. Mirus nė- 
apsidraudusiam gyvasties tą-j ■ 
•vui, ‘ jo likusi šeimyna paveda
ma skurdo globali . O koks tai f | 
nemalonus globėjas 'yra tas

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am- 
gus! Brrr! Šiurpuliai-perkre- Ziaus. x \ . *.
čįa! Bet vienok apie save mes ■ Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo, 
nevisi pamislinkme, kadi mums x... . ... , , ..
ir mūsų Šeimynoms tas patsĮ 
skurdas'akysna pažvelgti ga* f 
ii. ' ' . . ' • - ’ . |

‘ Pamokinimu mums yra tik 
dabar praeinanti influenzos e- 
pidemija. Katras* iš taip tvir- , 
tų-tikėjos, kad bus parblokštas 
ir dar mirtį turės patikti taip Į 
staigdt ^Vienok mes žinome, 
kad daugelis mūsų-draugų, 
kaimynų ir ilgainiui likosi pa
guldyti,’ kiti ir ^visai* .nekėlė. ] 
Puse bėdos tiems, kurie savo 
sveikatą ir gyvastį buvo ‘ ap-l 
draudę* Tokiegavopašelpąli*| 
goję, gi mirusių . šeimynoms 
buvo* .išmokama" pomirtinės.j 
Bet 'neapsidrauduriemš Bkur- j • 
Jas akysna pažiūrėjo, gi liku- ’

deliame skaitliuje.
Darbuokimės ir toliau vieny-j 

beje'o ir Kanados lietuviai is
torijoj atgijimo Lietuvos taps 
plačiau žinomi. Pažymėtina 
kad vietiniai lietuviai nuo rie- 
kurio laiko pradeda pamaži at
sikratyti nuo tuščių šokių su
jungtų su girtuokliavimais ir 
pamilsta, lošimus'ir literatūroj 
'vakarėlius. ’i

' Nabagas Vincelis .

jeisusirgsime neapsidraudę sa-J 
vo sveikatos, jei sirgdami biu' 
sime apsunkinimu savo numik-1

Į darbe. r •

Lietuvių Rakandų Bendrovė,
268 W. Broadway, >' 
So, Boston, Mass.

r

visomis' reikalingiausiomis maldomis. | j Į TUTgTlgflTATTgTA TU j 
, i“* — j» Blitfsife LIETUVItKA !

DU BOIS, PA. ;

Prasišalinus šiaip-taip nela
bąja! epidemijai — influenZai. 
jaū ir DuBoiso letuviai pradė
jo judėti, mitinguoti, darbuo
tis. Kur tik pasisuksi ten ma
tosi gyvumas, krutėjimas, pa- 

Mat Jrietiniąi Koš
tuviai jau pripratę prie veiki
mo ir gražiu atsižymėjimu. Ne
mažai prisidėję prie pergalėji- 
Mo Vokietijos tyrono kaizerio, 
ir laimingai išsprukę iš kaize- 
rio sesutės, giltinės influenzos 
nagų, šiandien visi džiaugiasi 
ir diedą visas savo*spėkas dėl 
gerovės savo didžiai nuvargin
tos visokių priešų tautos ir Tė
vynės. Artinantis Kalėdoms vi
si griebėsi darbo idant surink
ti sau paskirtą dalį į Tautos 
Fondą kaipo Kalėdų dovaną 
dėl savo Tėvynės Lietuvos, 
kad nušluostyti jai graudžias 
vargo ir spriespaudos ašakas ir 
padaryti Ją laiminga, laisva, 
■neprigulminga.. Ir tikrai nėra 

lietuviai sugebės surinkti ne 
tik savo paskirtą dalį bet- ir 
daugiaus, nes jie pilnai tą rėk. 
kalą atjaučia ir tokiuose -pra
kilniuose darbuose nėra atsili
kę nuo.kitų savo brolių tėvy
nainių, patrijotų lietuvių. Štai 
faktas. Važinėjąnt kun. J. Ma
kauskui su.prakalbomis ir ren
kant aukas į T, Fondą, nei 
vieloje Pittsburgho apielinkės 
lietuviu, užgyventoje kolonijo
je tiek aukų nesurinkta kaip 
pas mus. * Kitur surinkta po 
40-50 dolerių mažiau ar dau
giau, ir tai didesnėse vietose, 
o Čia surinkta tuo vienu vaka
ru net $119.00. Kum Miliaus
kas, kuriam buvo iŠ kalno pra
nešta —- “ne ką laimėsiąs Du- 
Boise’ ’labai nusistebėjo iš vie
tinių lietuvių duosnumo ir 
prielankumo ir užtad nepasi
gailėjo jiems atsakančių gar
bės ir pagarbos Žodžiųrpridur* 
damas kad mes ^subytinome1’ 
visus Fittsburgiečittsv' Jeįįftt

jokios abejonės kad DuBoiso
• «■ _ , „e. ra -j( •

t

>>•

DIDŽIAUSIĄS SANDĖLIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE- t 
TUVISKŲ KOLONIJŲ.
. • * *

Ar Tamista 4norį. kad toks 
sandėlis butų ir Jūsų namuose, 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistą * . x

“-ŽINYNĄ“ 1918 m.
Žinynas turi suvirs 250 pus

lapių. Atspauzdintas ant gė- 
ros popieros ir visuomet hus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgiaus, negali netekti ir 
tuosyk-tai kaput. . Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus ją laiky- 
ritė, - tuo bus vertesne.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu: .

W.Brradway, 
South Boston, Mass.

01...v??"'ioiboi

»-

ono

■/

s/a'w;

TURTAS VIRŠ ^125,000.00 ’1

•■ . ' -a r..' 

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

k

4———
Apsidrąudasiems nariams išmoka.

.1 POMIRTZW 
$150.00, $250.00, $500,00, 

$750.00 ir $1000.00.

Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; ■ 
todėl rašykis dabar atsieis mažiaus mokėti, 
nėgu'palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai*

S. L. B, K. A* kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolįonijose.

Susižinok pas yietihės kuopos raštininką ir įsira* 
bar. Jei .tavo apielinkėje S. L. E. ] 

. kuopos dar nėra, pąsištengk, kad ten ją šutvė 
. rus. Rašyk, klausdami informacijų, pas Cent

ro Raštinįnką adresu:

458 GflriiYD ST„ jBjeoojariv,«r.

<> APTIEKA. i
Į' '
< Į * Sutaisau receptus su di- < 
j [ džiausią atida, nežiūrint, ar j 
j Į tie receptai Lietuvos ar Ame- < 
j [rikos daktarų. Tai vienatį-; 
! nė lietuviška aptieks Bostone ] 

ir Massachusetts valstijoj, j 
* ' Gyduolių galit gaut, /kokios j 
[ [tik pasaulyj yra vartojamos. J 
[! Galit reikalaut per laiškus, c ! 
! [ aš prisiųsiu peų ezpresą. - . [

u K. IIDLAU8KA8 1 [ 
ii ’ 1
Į [ Aptifekorius ir Navininkas i r 
| [ Tel So.’Boston 21014 ir 21013.! I 
s:226 Broadway, kampas O 8t./ Į 
| 8OUTH B08TON, MAfiS. ’

•- . -X.................

Ir
I

“Darbininko” Knygyne,
242 W. Broadway, • ,

So. -Boston, Mass.

Užsakymas bus išpildytus tą 
pat dienų. Agentams, knygų 
platintojams gera • nuolaida.

<Ęoji knygelė tuoj turi, pa- - 
sklisti po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas,

Lietuva galį, turi būtį ir bus 
neprigulminga. Lietuvosnepri
gulmybę remia augšti valdiniu-' 
kai. Tik mes patys nesnauski
me, sukeikime savyje drąsą, ■■ 
savimi pasitikėjimą, didvyriš
kumą ir pasiaukojimą; nusi- 
kratykime vergiškumo dvasią.

’ -----—- ------ ---- -p---------—----..... .. >„
TMC iar?«Ą

“KATlUKę BASKYMA IK DEMOKRATIZMAS.” i.

KUN. TAKAS ŽILINSKAS. * . •*
Joje aiškiausia išdėstyta visokių niekšų darbai ir taip-pat 

nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarka.
Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti lizdus visokie Mickai, 

Strazdai ir kuomet nekuriemiškiai nepermato jų darbelių, tai 
toji knyga su pažindins kiekvieną ir nušvies jų juodus darbe
lius, kurie teršia lietuvių vardą

-Kaina 50 centų.
Ų-žsakvmus ir pinigus siųskite šiuo adresu: 1
“DARBININKAS,” 242 YV Broadway, So. Boston, Mass. 

Arija* c »

RE V. T ŽILINSKAS, 50 W. 6-th Str., So. Boston, Mass.

•i

Draugijos Temykitef

«Vėliavos ir. karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai; kukardos, Šaipos, antspaudos, gusikučiai . 
Jei įvairių orgimizacijų ir stĮsiričnijiinų Kdirbu viską,, 
kas tik organisaęijoms reikalingą, pigiai, greit Ir sų jailš 

; (artistiŠkuF 8abuinu. lĮūsį išdirbkite yrageniausia tar* 
pė lietuvių Amerikoje, užtat mūsą, ilgas išeilavimniM įr 
pripratimas jau užganėdino/tekatebžtet dteūgijų1

Naujos Organiiacijos reikalaukite probų, senos gi 
pririųskite savo Mdą arba iarpi, o mes darbą adikrima 
pagal reikalavimą /. 1 ‘ ..

M. A. NęRKŪNAS,
■ 16 Ploraant Str.,* - Lawr«neo> Mm.

4

*

t
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MMMaatJa 
ara« 1> vai, .ryt* 
<ki4v*ly«kM«,

L < - - • IB
j Palikau Kazio JūškroTr Kttžto Ba- Į

Mainai ■■•
.' * "R 1

> - - -

i

Irią gauti vi®akte^i^li<i^ 

me* gavome' vriękių spalvuotų [patettojbBtią kg 
roMMttų, gvarantuotų ant 101 Vtv&f gpi 
metų P<> lĖkM ‘ * -1 * irią

Tnaldftknygę. r<Puikini ant ‘te I ;

ūol turėjome tik su drobė® ap- Į ; '

nąlčlo. Jle^abu paeina 1$ SMrsneftra-į 
ąGs parapijos. tPųriUiabaĮ svarbų rel- r -

d&tek Ypač priril imtef

s T - GARNIO PABEKMEtSuVietiiSs Žinios. { k

U dr-jo« reOalij. ,Sv. Joną ^garaytir afaefc gią^ dta- 
.SIr. dr-jo» mirs 
mi« du nariu VincentasSkilan-Imo aPs,1?nkyinu» Dv»»awW 

■ dtetis it Vincenta Razvsdeus- atSal toic patžeimynoje priva- 
k». Seniau nuo infiuenzos tos Ltlška®* msimimnely-je suan- 
dr-jos kvo taJrį 1 nariai.: I
dar seniau buvo mirę. 3. Hei-[Wsv5s išgavimui $50.00. Lai 
na*kad Žietaet jau iiviso H V M
ja palaidoja ®ątuziną save ą dukrelę • .
narių. Tai-gi gJMėji ir'svei 4 A» K.
Meji\geraijfikyBtės>rie>dr-j« a
joa* atsiygirikite, kadi kartais ir Į CAM^BlDGEj MASE* .
jums tas nęatseitų* Šv. Jono Krikštytojo Dr-ja

1 lapkri-
t .... hio 29 nutarė surinktus pinL

Papildymas. Brightonięčiųjgus prakalbose lapkričio M & 
aukų sutašė ketvetgo numery-[$8.30 atiduoti į Tautos Fondo

gaujai
Wr

r'
< -

: * ■..

t X

J

p

t -

*

je praleista A. VblavOittio ir l35. skyriį. . /
& Saulinaitė, kurios aukojo po JrakaĮbpąb aukavo šios ypa- 

Vėliau A. yęrioIiunaW 3?a B/£aWži^
aukojo $15.' ' X Valiūnas, P.Zeiringig^ irZP.

k I Vozgirdas; po $0 centų O>
’ Susirinkimas. LDS. %% kp.[ Repšiute, St. Maneikis ir P. 
^ri'ghton, Afass. suririnkimas! Mežionis. Smulkių $2.80.1 
bus gruodžio fe d. š, m. Tai bus F ’ ’ ' ■ Ker.
labai svarbus susirinkimas. Vi
si nariai privalo ateiti.

■ ■ ' ff' ■ *:

. ‘ Susirinkimas neįvyko. Gruo
džio 1 cl buvo Šauktas ALRKS.

.21
*

- •• ■

CAMBRIDGE, MASS. “ 

Auka į Kalėdinį Fondą. ?
Lapkričio 28 d. p, Monkaus

21 kp. susirinkimas, bet neat- inamuose krikštynose ir vestu- 
„ \ silankius užtektinam skaitliui vėse p. J. Tamošauskui prisi- 

narių neįvyko. Kitas susirin- mijnus apie Lietuvos*padėjimą^ 
kimus dabar bus 9 d. gruodžio|suaukotaįKalėdįhįFondą$13. 
7:30 vai. vakare. Nors susirin- Aukojo šie pa $1.00 — 
kimaš neįvyko ir atsilanko tik | Monktis,. M. Juknevičutė, A. 
keli nariai, kuopos pirmininkui 
p. J., Glineckiui paraginus su
rinkta į Kalėdinį Fondų $15.45.

Aukojo sekančiai Kaz. Venis | 
įr Juozas Mockevičius po $5.00. 
Jonas Glineckis, Andyius Za- [ 
■Ibckis, Juozas Meškauskas, J. 
A. Žardeckds ir A. Dagis po $1. 
Smulkių $15e. Viso $15.15.

Aukos bus perduotos į Tau- Į 
tos Fondo vietinį 11 sk. Kita
me snsirinltiine buš daugiaus.

J. M.

' E XT ft A.
ALEKSA. 21 kp. extra susi-

- rinkimas bus panedelvj, gruo
džio 9 d. 7:30 vai. vakare'baž-[

* nytinėje svetainėje, W. 5-th St., 
So. Boston, Mass. Visi nariai 
malonėkite ateiti būtinai, nes 
turime išrinkt valdybą 1919 m. Į 
Senoji kuopos valdyba be su
sirinkimo ir narių įgaliojimo 
po Naujų Metų neveiks ir na
riai reikale turės kreiptis į cen- [ 
trą. Širdingai kviečia visus

- 21 te Valdyba.

< Šv. Petro ir Povilo dr-ja lai7 
kytame susirinkime gruodžio 1 
dl. kaip mums praneša nutarė J 
paaukuoti Lietuvos laisvės iš- į 

. gavimui $500.00.
“V/ho’s next.”

; ' . Ker

t

,r

j - < DARHWJOy£gu&TėaU TrUM 
Giedraitis, J. Sėnlis, K. Kor- 
montaiti ir d, Petraitis. Snral- 
ĮtiųliiOG. /

I

N*W Y0*K I*'»IW JWL
W d; w Tb^M DTjLlTJlSiEjJld Xa* J9«- Bį ^LFBŽmKICIIO'

VALDYBOS AM*na*AT
PįjŠaL*-— A, Mieriiikas,

10 fearrison $t, 
Ratergon, X 

Raitininkas — A. Dymta, 
tl2BerryStr., ;

Brooklyn, > ‘ 
Odininkas \ A. Lukoševičius, 

456 Grand ‘
Brooklyn,N. Y. , 

Orgonisatori&L—A. Gerulaitis, 
ų 177 Diekes Str, A

, Kearney, N. J. ? 
Ą. Kazlauskas, *
z 85 Prospeet St.; „ ; 
f a . Newąrk, «N^ J. ' . 

AJDymta, \ -
—112 Berry Bt.,, - \ 

Brooklyn,! N. T.

: SKAITYK-TEVYNAINI!
" Mes užrašinejam visus ka
talikiškus laikraščius, parduo
dam maldaknyges nr visokias 
svietiškas knygasi -.

‘<D^Mnrttkfw payieniąis^n^ 
meriais galite gauti kiekvieną 
subatą ateidami arba rašyda!- 
mi. • ' -• ’. ■ ■, ' ’

A. Si Kulbickąs,
7602“ Aberdeem Ąve., N. E.

Clevelandi, Ohio-X 11

te
;  ~

klEKVIBNAM-I LIETUVIŪI-ATEI KATALI- 
‘ ’ ‘r

KŪLEI LABAI TINKA IR NAUDINGA , 
DOVANELE ANT ŠV. KALĖDŲ \ 

r------- -  Tai maldaknygė -——

(6 n **s%, •
■'r

v

’ * Joje atrasite visas reikalingiausias maldas ir 
giesmes.

Puikiai apdaryta drobės ir skūros viršeliais, 
raudonais V auksuotais kraštais, ant viršelių auk
suotas parašas ir kryželis. ' 5 .

«♦ > *
Tai naujausio spaudimo maldaknygė.

Didumas 3|x5tx| > Puslapių 5įi6.

Kaina: ' - ... , <
101A Kietais drobės apdarais, raudonais kra- 

c'f-cia'' . * ‘ | vOLC4rAw • • «««« •••-* •«*»- *••• '

102A Liauniais* (Flexibjle) Lnmitatioii drobės > 
viršeliais, raudonais kraštais, apvaliais, 
kampais .... ........ .... ...... $1.85

102B Toki pat auksuotasis kraštais . ______ .$2.00
103A Liauniais (Flexible) skutos apdarais^ 

auksuotais kraštais, . apvaliais kampais $2.50
104B Toki pat juodos Jndroko skuros apdarais $3.50

Toji maldaknygė buvo išleista Lietuvoje Šv. 
Kazimiero Draugijos Kaune-ir mes gavę leidimą^, 
perspauzdinbike su visais pagražinimais, taip kaip 

* L ori T ,4 zd-TTvrzviA knvn nčljsida '

/

.

«•

t

‘ •■ 

J.

**
Sfite.lmten#, y 

Į Eotith Boeten, Mma 
f t * -

SEKALniGAa GERAS
VAJMrOrVANinfeAB.

Tari perti Watk4A^lką> choro v*-* 
, _r_,_ rdlmą: ir feti Mftfe Alga. gsteo lt
nftrMnlnlm0 kriygyn» jHTi 1 mėmei Ir kMttlr ® UliankR* J \ . f

[1 Dantis iitraukiami ir pripil- 
| domi vtiri b* skausmo, su 

geriausiais pristaisida,, še 
naujų ifat imą.

Visą darbą gvarantaojaine

DR.W.T.RHLLY 

469Bmdwty,Se.feectw,Mafe

ValęMM 
B*o*vaL»y«k 
iki*~-

pas: . ~
- f frank zhotik;

108CamfortStr., 
Bridgewater,<Mass. z

t - ■ -

DR.F. MATULAITIS
‘ Oft»a4dj»o« /*GrfcyUoklM B«*« 

MF.ir.74PM. -Priakta* Akiniu

; TEuWAęKBAY-i200

gvarąntuotų ant 10 ( UI vteną . -DOu.
,triagykii»® »-*...$LOO 

' Taip-gi visokių kry^^h Pinigu* ®Ul > kalno. 
Škaplierių L? paveikslėlių su 
lietuviškomis maldelėmis.

Didžiausiame pasirinkime 
maldaknygių. k,

Visokių sieninių kąlendorių 
1019 im,su'lventųįi pavę&riž* 
liais. Su persiuntimu kainuo- 
j&12 e0ntų. K \ i

L ras MtGSTATE »VIE- ■ (
šiol turėjome tik su drobės ap- į ; * SIENA

. trintieji gatter ktanli? dėti 
[a maldak^g* ■ „į^kite atsekti
: Su užsakymu muškite ir pi- Į f -
nigus adresuodami : * s '

“Darbininkas,“ 
,242W. Broadway,

So. Boston,-‘Mass?

Ispaniška Jnfluenza
. “Užpuola pirmiausia tuo*, kurie turi kai?. Jie patja arba JmOltaą praneš- ||pES!H!!??o^ 
katarą.” Čia pa«luloniegyduoles suku- lklte šluo adreąu ’ 
rlojpfs visi gimtieji«ąii stotijprięš. r »■-
jeigu jųa norite prašalinti katarą su 
visai® jo prlklialM apsireiškimais iŠ sa
vo sistemos 1' labai trumpą laikų jus 
galite tų padaryti štt musų Automatiš
kų Įkvčpūotoju, Gydo nuo Ispaniškoj 
Influenzos, Kataro, Dusulio, Karštli
ges, Košulio, šalčio ir Kurtumo. Gydo, 
ir užlaiko sveiką. Laiko per visų gy
venimą:* Pasiųsime tas gyduoles, ap
mokėtas* už $2.00. i -

:; Mažiausia ;dvL kvorti nuodų mėdegos 
išbėgs. iŠ gaivos i? pilvų i dvldešlmts-ke- 
turias valandas* turint 'dideli katarų ir 
priežastimi daugiausia nuo pilvo ne
tvarkos. Vienas būdas išgydyti tą, tai 
sustabdyti bėgimą.. Nekęsk kitos die- 

: ųbs nuo' katafo. Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova. 

Užsisakyk tų gyduolių šiandiena.
%ERB REMEDY CO.,

50& Trust Bldg., Gal^eston, Teras.
i

GEBIAUSIASGRABORIUS
.. — fr _ •/ • ■ •,

- BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

Aš- patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus. "Z ■'■ '

Mane kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00. -

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtą ir iš toliaus. atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia. X ‘ ■ į ' . •_ ,x-

Jeigu jūs kas. siųstų pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: So.. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadway, So. 

BostoiirMass. 1 ' * . ■
GYVENIMOVIETA :237DSt., 

So. Boston. '.L-

^linin.1 jlUi mrtM liil 1 U i t > ' J

tv. JONO BVAuMUm į
FAiuntMi dmcmi
8O. BOBTON, MAM. 1

. VALDTMA. ’ 1
PIRMININKASM ttobfc 

4Lė v&nt St, Dorrittrtar, JlML 
TelphpmijPoroMtar

<I<^P£EtM. — Joną* Gattpl*' > ■' $
90 Wlnfidd lt, fe BnMu Sm*

i mr.lū5r.[ 
mirė St, fe'Borton, Mafe |

IIPRČT. ’ f
airalter SfrĮlto* Besteik ?

FlN.BJjT. — Povilą*Brtruafcfe 
, : Štejriftfc St, fe fertntt, Mm* 

KASIBRttm*- AoW» N*ąSlttt«fe
16 Wlnfl*ld St,,fe Boct&TMM* 

MABO1KA — Jono Urbonai,

D^ugija laiko BoairinkimiM k»» 
trečią nedlldienj kiekrlano mlna- 
sio 3 :30 vai. po pietų Bažnytini- 
je Salėje; So. Boaton,/Mafe . Sa* 
kauti* gįalrtnklma* bu* graodllo 1&, (
. . J , J’-~r , - " > -*' J-

BOSTON,MASS. t 
VALDYBOS ADRESAI - ;

PIRMININKAS—Jonas AdoMAVlMfe 
122 Bowen St, So. Bo«ton, Mafe 

VICE-PIRM. — Prana* TultlHi, 
130 Bowen St, So. Bo*ton, MMMfc v 

PROT. RAST. — Juosapai Vlnktvlčlaa, 
xl47 W< O-tu Btr Sa Boitorų. Maaat<__

PĮNANŠU RAST — St Noreika, t “ # -
105 Silver stS. Boston. lųujt 

KARTwirtusi — Andriejų* Zalleck**, .. 
* 244 D Str., So. Boeton, Mase. 
MARŠALKA — Ju«tln«« TuleiM*, 

180 Bowen St. So. Boeton, Ma**.
? D. L. K. Keistučio Dr-ja Beik 
ton, Mase. Iaity mėnesinius kask 
rinkimus kęs antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vat po piety 
154 Hanovery Št, Boston, Mam.; 
Malonėkite visi ateiti ir dau^a» t 
naujų narių su savim atsivesti. ‘ -

LIETUVOS DUKTERi? i)RJW 
PO' GLOBA MOTINOS iVA 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS? 

Pirm. — T. AžmenskienėJ
" 359 Fourth St., . 

Vice pino. — P. Giedraičiutė, 
103SixthSt.

Frot. SekrT— M., Morkfiniut0, 
12 Lark St. J

Fili. Sekr.'--- A. Lukoševiėiutlt 
377ą Broadvray, . . ( ,'

Iždininkė— M/MaŠiuliutė, -
42zSilver S/. . t ‘ 

Kasos globėjai: E. Plevokienl,■ v 
M. StukienA

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Vėmetaė, V. Sonfcailie- 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie-

Susirinkimai laikomi kati 
antrą utarįninka kiekvienomis- 
nėšio? 7:30 vai. . vakare Sv- 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Kad būt gražįu. \
Vartok t ą mogtį ; ji padarys vei- -

dą TYRŲaSKAISTŲ ir BALT^. 
Prašalina'šlakus ir spuogus nuo' 
veido.- Padaro minkštą ir baltą, 
.odą. i Kaina dėžutės 75e. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.' 
DISTRIBUTOR WILBERT CO.
P. O. Box772t Wąterbury, Conn.

A • ' ’ . ‘ ‘ A

Tzvm-a* arr(raT/\A-M ¥mTa | B DR. JOHN: MlCDOMllEUL, M. D.

/ —-r——— .J

Paieškau pažĮstamo, draugo Domini- 
ko Jezdo Švėkšnos parap. Atsiliepk 
arba' kas kitos praneškite šiuo adresu: 

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

te F l

.I’aleSkau "draugo Jono Žilinsko, Kur- 
§o gub., IlukStos par„ Untenbergiy 
vienklefnlp. t Atvažiavo i Ameriką 1909 
m. Porą metų gyveno Vsndergrift, 
Pa., ok 'dabar 'nežinau kur randasi ir 
ar dar gyvas ar jau mįrfi. Kas su
telki tikras žinias arba jo adresą, gaus 
dovaną $5.00. .

PETRAS RAGAUSKAS, '
P. O. Box 4, Vandergritt, Pa.

Paieškau savo brolio J^fozo Berno-- 

to 40 m! amžiaus,. paeina iš "Kauno 
gub.,. Skaudvilės parap., Pavartčlą kai
mo. Jau 12 metų kaip jl8 gyvena"'A- 
merlkoje. ApslvedS kaip tik atvažiavo 
Brooklynan. Atsiliepkit^ krba praneš
kite šiuo adresu :

' TEOFILIUS BERNOTAS,.
59 Ltetournaur St, Montredl, Canada.

Paieškau' brolių Jokūbo ir Jono Ma
kauskų ir Teodoros, Julijos ir k. Ma* 
kauskaičių. Vis£> gyvena Amerikoje, ir 
paeina gimimų iŠ Kurtavėnų paęapi- 
jos, Šiaulių ^avf Tų paSl^arbų ži
nančių meldžiu pranešti man šiuo ant
rašu:

Srl PranciSkus ifakauskas, 
’Csdle Rio Taneiro 4132, Berisso, F. C. Ęk 
k Rėpi Argentina.

*b / „ ' . ■ .
fc —"■ ■■! l.»- .

PARSIDUODA^
Puiki studija deį traukimo 

paveikslų, su rištis iksais* 
Apgyventa^ daugiausia svętiin* 
taučiais, kaip tai: įtąlais^Ien--- 
kais, rusais iV lietuviais. " Biz
nis .puikiai -ęina. Priežastis 
pardavimo, silpstu , ant akių 
sveikatos. Kreipkitės į

‘ ‘Darbininko’ ’ Adm. (J. B.), ;
244 W Broadvray,

So. Boston-, Mass.

Vo pietų I iki 8
■ • vakarai* 6 iki 9 /> . / ■ 
Į 586 Broadway, So. Boetom, Į

* - t ■ ■f ’ -

' arba nprį kad raštas atrodytų 
gerai, tai niisipirkdrukuoja- 
,mą mašinėlę(Tyi^vriter).
Karš pasibaigė ir atsidarys keliai į 

■Lietuvą, reikės rašyti daug įvairių Ialš- 
/kų ir gavus lem s i alškų bus daųg lehg- 
viauš perskaityti drukuotų.

f Tokios mašinėlei pirtnlaus -parslduo- 
davo po $70.00, o dabar parduosime tik 
už $15,18. kas pirks mašinėlę prfdėsl- 
me' dar knygą su nurodymais kaip dirb
ai vertės $1.00. /

Pasinaudokite- progai ae» visai ant 
trumpo laiko? Kreipkitės tiesiog, laiš
ku arba ypatiškai l

’<■ S. S. POCIUS, 
' 207 Harrison Avė., 

Boston, Mass.
207 Harrison Avė,, 

; ' ; Boston, Mass,

• I

i

LIETUVISFOTOGRAFAS 
Cr turGavo didelį paveikslą? 

- Jeigu ne, tai
ateik: ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet -ir gausi vieną di- •- 
delį -artistiškai padarytą pą- 
veikslą visai dovanai \ 

"J" Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti : . ,

J. J. DRIZA;Z , 
500 S. 2nd St., Priladelphia, Fa.

1
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Taųtininkų-laisvamanių Ne- 
prigulmybės Fondo skyriaus 
surengtose prakalbose surinkta

V

r i
■

, Ofiso/ Valandas; , ’' ■
Nuodrito iki5|»Opieni 

Vakarais. Ketverge nuo &ildS P.M, 
į Ned<lW«M.iki4«>pižtw.

Stato^GABJJA”
SUBATOJ, 7 GRUO^ŽIO-DEC., 1918

Pradžia 8 vąl. Vakare.
’ ‘ A ‘4 . • - • -

V

-

r

cas . «'WjM

D. L. K. Vytauto Dr-ja lai- 
kytįlme susirinkime kaip mums 
praneša, nutarė Lietuvai lais
ves išgavimui nieko neaukoti. 
Mat toji draugija seka “Kelei- 

■ vio” Džian. Bambininko pėdo
mis ir ką, jiems padiktuoja, tai I 

' tą ir daro. Tai tikri vėžiai.
Ker.

kad Lietuvoje buvo išleista. L
✓ * '

Nusipirkę sau arba kitam turės geriausią dova
ną ant visados'. ‘ • *

‘ Dabar laikas pirkti!
• Prie kiekvienos maldaknygės pridėsime gražų 

paveikslėlį su lietuviška maldifįe.

Siųsdamas užsakymą ir pinigus., adresuok: 
“DARBININKAS,1’ '

-■ - • • / ■

242 W. Broadway, ( So, Boston, Mass. |
v : Į

• V. fv-

KAREIPASIBAIGUS 
DOVANOS!

. b© skirtumo kiekvienam duosiu lie
tuviškoj kalboj vadovėli notų ant vi
sokių Jstrumėntų arba ględojimo Š lek
cijos išsimokinimui: notų be mokyto-j 
jo vertės $1.50 parduoda už $1.00 ir 
kitą-foklą pat duosią dykai, Pasaky
kit ir kitiems, , nes tik vienoj savaitės 
laike paskirtu tą dovaną. . Nepamirškit 
pasinaudoti. ;

‘ G, A. BAROKAS,
Poit Otfice* ■ HcKees Rocks, Pa.

BellFhonftPIcldnMn39S5 JC 
Dr. IgnotasStankūs 
i21OS.BroidSt.,m1Mpii>,Pa. 
. Listuvjs DaktarisirChirurgas.

■J
~ s.

vos ne vos $100.00.
, Mat jiems ne tiek Lietuva ir 

jos, neprigulmybė ^rūpi, kiek 
lairstymas ir erzinimas žmonių 
prieš katalikus ir kitus sau ne- 
patinkamus asmenis.

Iš visų kaip mums praneša, 
riųiMausįa kalbėj0 P- Ivas- 
k^viciuš, Įinomėšis biznierius, 

" - So, Bostoniečiai tomis pra- 
. v kalbomis pasipiktino ir pamatė 

tiktąjį tautininkų laisvamanių 

tespių vyrų ir sugėdino juos už l 
. veidmMliystę. Bet ką gel- 

bės jiems. Negi1 surambėjęs! 
pilnas keršto laisvamanis pasi- Į 
taisis,

. ' Keę..
' * ■ į,it" i Gorbiami Lietuviai ir LietnVaitėsj-r' - ' r_ ‘ Z- ■

“Darbninko” buvusis infprd Žinote gerai, kad“ Gabija ^yraatsižymejusi savo veiki- 
' mu tarpe lietuvių. Kuomet “Gabija” štato kokį veikalą, tai

visuomet būna naudinga. Špkartų bus pastatyta “PILENW- 
01Ą” istoriška tragedija iŠ. Gedmino laite Jį parašė pagal 
Lietuvos istorijas Nogornoskiį įHomaa lieįūrių dramątūtgaš. 
ien parodoma kaip-lietuviai gjmė s&voktifcbą/ kaip jie uz jį* 
žufour kaip kovojo už tėvynė ■

Tikintus galit gauti pas Gabijiečius, K. Jurgoliuno krau-

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND’SUS. • 

. Mokėsime casli už Laisvės bond’sus 
sūlig'turgaus kainų. Siųsk •registruo
tame laiški arba ateik ypatiškai nuo 
7 iki 9 vai. vakarei '

1113 Fayette St, Room.2,
N. S. PittsbuTgh; Fa.

a£ ADdMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, j Į
Až-labaisirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispepsija, J į / 

[ nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spč- i įį * # 
i kų hustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties. Kad begyvensiu, vį* 
Į sur ieškojau sau pagelbės, nesigallčjau visoje Amerikoj ir už rubežlų, 
>bet niekur negavau sayo sveikatai pagelbdš. ” • ' ,
Į Bet kada pareikalavau Salntaras vaistų,.- Bitterio,^Kraujo valyto- — .
[į jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po ęuvartojimui' į 
i minėtos gyduoles pradėjo mdno pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. < k ' 
' Kraujas išslvalč. Nervai ėmė stipriai dirbti. 'Inkstai atsigavo. Reų- ,] 
>; matiąinas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių režimas iš- i ► 
i nyko po užmušimui visų. ligų., Bėgiu 3 riiSnestų išgerdavau, kassavai- jį 
į te po butelj Salutaras. Biteria, ir po 8 m6n. Savo paveiksle pamačiau Į m 
t toki skirtumų kaip tarp dienos ir‘nakties. Dabar, jaučiuos smagiai ir 
*- esu linksmas/ir 1000 sykių dčkavojų Salutara;? mylistų geradėjul Ir lin- j 
t kįtr visiems savo draugams ir pažlstatulems ša tpkjaiš atsitikimais pų* i 
f torluTnfoširdŽial kreipties priė -Salutaras: • *
jSALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrūnas, Prof. 
11707 So, Halsted St., lelephone Ganai .6417, Chięągo, HL ,

SERGANTI JS ATEIKITE PAS MANĘ
. su visokiomis chronižkomis, .nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios rėikalaiija•:: ., i

*' .

< BUS DUDLEY OPERA HOVSE,

fęidų. ’ Atsirado keletas rim*l 113—117 DŲDLEY ST., -BOSTON, MASS.
• ’ < « —.*••• - * » vi. i. A 1 - 3-

pataraavuno

SPECIAUSTO.
Nano Stebėtinas Pasisekimas

gydyme ligų, akaud&nų ir chrobiškų priguli nuo to, «ąd aš pažvengiau savo gyveninią 
ant'tyrinėjimo tylite Toliau® mano orkas yra aprūpintas' nąujauriak insteumentaia 
it pinėtaisobjja, elektriko® .drebėjimo ir 'jbkių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjuą 
no ligoniank

Ar Tamsta K
' . •* J6 ■ * •.

■typjstfis Jonas červokas prane
ša “Darbininkui’’ ir visiems/ 
bostcmiėižiamR, kad jis laimin
gai nuvažiavo į užjūrį Angliju 
ir esąs sveikas.

Daug, daug 
sioms.

aūnbrnu nervų, rilpnnjnp uŽpakMėa (nugaros),, Wndršnno» DribšjirinrŠndiea, Silp* 
•* numo plauShĮ,; Nerangumb, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apavajgiino, NeaiL 

kaus mutymo, Silpnumo sąnarių, Votšių, Slogų, Mėjimo į gerklę, Pilvo ąkaumo, 
skausmo s " apvilkto liežuvio. Sxo< ir daug kitų yra pirmas pervergsimo, ka< 

 

Tamsta trbtiii sato ivrikatair naišgatf. -
OFISO VALANDOS Kmiena' m 9 vaL ryto W vak vakare, ‘Nėdėliomia nU IO 

* ‘ ’ vai. ryta iki 2 vai. po pietų.
- A 1 .V C!« JnLjMlw£t<r>iJLl < • d' Antros durys nn
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