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Bet padarė\ią kad supjudo Jį&rm metus 
Uordo prielahkiai priimamas". ^ocijalistines frakcijas.

tkrimas darbdavio link moki
nio vieno ar kito amato bus_
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IŠNEŠĖ^REZOLIUCIJA A- 

L BIE LIETUVOS NE- 
><•;./• PRIGULMYBĘ., \ 

■r jį jįuv; Veisti jų senate senato- 
„Irius/Lodgė- įnešė rezoliuciją, 
jkurioį .reikalaujama neprigul- 

■ (mykė Lietuvai. Kartu buvo 
, inešta. rezoliucija, rėikalaujan- 

; ti Armėnijai ir nžrikrinimaį 
/ laisvo gyvenimo krikščioniš

koms tantoms Mažosios Azijos.
/‘ Gerai atsimename, jog sena

torius Lodge tuoj po karės pa- 
t sibaigimo kalbėdamas Bostono 

L * Klube: apreiškė, jog lietuviai 
f < #fine pėople’ ’ įr kadi jiems

; t ripkM suteikti neprigulmybę. .

: iMruviAi organizuoja 

[ Terioja Kraštą

" ’^Ūbu Lietuva sujudime. ;

en. Lodge.
** Prūsų Lietuviai Susfekkldė.

Lietuvos žemlapis,J Lietuvių 
Informacijos Biuro AVashing- 
tone. prirengtas ir A. L, T. de
legacijos Šveicarijon nuvežtas, 
'pateko ■ vokiečių ambasadon 
Berne, o išf ten Berlinan. Vie- 
nas Vokietijos Reichstago ly
deris. pridarė jo kopijų ir Pra
šų Lietuvoj išplatino. Žemla
pis buvo platinamas tikslu Prū
sų Lietuvius “išgąždniti” lie
tuvių norais Mažąją Lietuvą su 
Didžiąja suvienyti.-

> Pasekmė, vielok, buvo ne ta, 
kokios vokiečiai laukė, Rrūsų 
lietuviai susiskaldę į -daug 
frakcijų; abelna, pasiskirsty- 
mo.linija ta, kad jaunimas sto- 

■ jo’ už'eusidėjimą su Lietuva, gi 
šėniai vis dar Prūsijos laikosi. 
Iš daugelio yietų/siųšta Prusį/ 

ų^eiearuosna' &
tuviams laikytis — ar eiti su 
lietuvių tauta ar vis dar prie 
Prūsijos skaitytis. Agitacijoj 
už susivienijimą su Lietuva pa
sileido keletas Prūsijos lietu
vių oficierių. Tarp jų pasižy
mi ofieierius Digrys: Sujudi
mas ir susieT^nimas didelis.1 

Lietuvių <
Informacijos 

Biuras.

kų sekainas patyrimas apie 
stovį Lietuvoj.

[ / ' Vokiečių militarė valdžia 
./ Lietuvoj panaikinta. Organi- 

žuojama civilė valdžia įr admi-
- nistracija. , Vokiečiams pasi

duodant, Lietuvoj bebuvo į 
/ 10,000 vokiškų karininkų, jie 

sudarė savas tarybžs-sovietus, 
pasisklaidė į būrius, kurie-plė
šias ir gyventojus baugina. 
Viskas, kas tik vertės turi, darr 
gi langai, ir-durys, gabenama 
kareiviais iš Lietuvos Vokieti
jon. Vokiečių kareivių sovie
tai suėmė ir po sargyba laiko 
Bavarijos princą Leopoldą 
Raudondvaryje, gi generolą 
Hoffman’ą Kauno tvirtumoje. 

. Liętifyįų veikėjų būrys, ypač 
p. S. Banaiti  ̂ir dr. Rokas Šliu
pas, užsiėmė milicijos organi
zavimu. Iš pradžios milįcijon 
susifąšę"į 20,000 vyrų. Bėdą su 

■« ginklais—jų milicija labai'ma- 
žai teturi ir nesuranda būdo 
gauti* Lietuviai stengiasi per- 

v kirsti gelžkelius Vokietijon, 
■kad sustabdžius Lietuvos tur
to gabenimą ypatingai pinigų 

‘ iŠ Vilniaus ir kitų bankų išve
žimą Vokietijon.

Lietuvos Ministerija Dar 
Nepilna.

Lietuvos ūdnisterijos nevisai 
. taip ątisitvarkė, kaip pirma bu- 

< VO prineštą. Ministeriją nebu- 
• vo dar pilna ir sekamieji vyrai 
užėmė vietas i veikė: t
' Premieras ir Uruhežio — 
prof. A. Valdemaras (pažangie
tis).

ApŠvietos — prof. Jonas Y- 
čaš /neprigulmingas, kalvy
nas)/ ,

Vidaus adv. Ladas Stašin- 
. skis (neprigulmingas socialis
tas).^ ■■

Jųstidjos adv. P. Leonas 
, (santarietis). *

Finansų — adv. Martynas Y- 
. Čas (Pažangietis).

Ūkės*’— agronomas Tūbelis 
(neprigulmingas, katalikas).

GULMYBĘ.
-New Yorke Madison Sąuare 

Gaidiene buvo didelis “airių 
pat-apsispr endimo ’ ’ masmitin- 
.gas kur dalyvavo apie 25.000 
žmonių. Kalbėjo, Bostono kar
dinolas O’Connell ir New 
Yorko valsti jos gub. VZhitnįan. 
Nutarta pasiųsti bevielį teleg
ramą prez. Wilsomp? ant laivo 
George AVashington /r reika
lauti taikos konferencijoj pat- 
apsisprendįmo airių tautai.

KADA APLANKYS 
POPIEŽIŲ.

Prez. Wilson, kaip iš. Rymo 
skelbiamą aplankys popiežių^ 
gruodžio 23 d. po pietik

ATEIVIŲ NEĮLEISIATER 
. ' DU METU./ * i
Suv. Valstijų kongresan me

stas bilius, kuriuo butų uždrau
sta įleisti ateivius’.į Suv. Val
stijas per du metu po taikos į- 
vykinimo, -Tas norima padary
ti dėlto, kad sugrįžusiejPAme- 
rikos kareiviai galėtų gerai į- 
sigyventi ir kad neįsileisti bol
ševikiško gaivalo. Išėmimas 
būtų daroma pirkliams, kuni
gams, profęsijonalams-ir turis
tams.

BANDĘS NUSIŽUDYTI, *

Vokietijos''ex-kaizeris, kaip ......t w „
Leipsic Tageblatt rašo, bandęs keikus. Laike kares tas'buvo { 
padarytį Sau galą. / uždrausta. •

BOLŠEVIKAI TURI BŪT 
t SUTRIUŠKINTI.

: - " .

? Nikolai Čąikoyski, šiaurines 
Rusijos laikinus vadas, iŠIęįcįėt 
manŽestą,kuriamenurodxrrei- 
kaląsutriuškinti bolševikizmą. 
Čaikovski yra .spcįjal-revoliuci- 
jonięrius. Manifeste skelbia 
šitaip i . ’ ;

- “ Yra kląida manyti, būk su 
-susitailihųmu talkininkų' ir 
ėentralių valstybių, pavojus 
nuo bolševizmo baigiasi. Ant 
nelaimės bolševizmas Tyra pa
vojumi ne vien. Rusijai, bet vi
sam * pasauliui.: Tas pavojus 
yra mažos dalies gyventojų už
grobimas valdžios vairo, pasi
naudojant ginkluota spėka Su
kilusiu kareivių .ar- jurininkų, 
idant pavergti didžiumos valią 
vadams vienos partijos,^ nepri
pažintos "gyventojų ir neišrink- 
fos- valdyti tautą. Tokis už
grobimas yra galimas tik laike- 
karės, d taikbs laiku jį reikia 
greit pabaigti, neatsižvelgiant 
į'tai,- kokie ten nebūtų ideališ
ki obalsiai, kuriajs ta nępaken-

laisvus žmones, dangstytųsi.” 
ų Baisiai, negu prie carų.

Toliau" mamfeste nurodoma, 
jog cariškoji valdžia valdė šd- 
lį, kaipo patvaldiška jėga, bet 
bolševikai ^pralenkę carų val
džias. Rašo: '
’ “Nuo to laiko (tai yra nuo' 

bėlševikų užgrobimo valdžios) 
ji „(bolševikų valdžia) papildė, 
daugiau piktadarybių ir prie
vartos darbų, negu cariška val
džia per visus 27 metus, kuo
met buvo įvesta nepaprasta ka
rinė . diktatoryste. Ir dabar 
šitoji sireną, sutraukianti. sa- 
vo^globon visus iŠgvėrėlius ir 
bepročius, bando intikinti yi- 
^są pasaulį, kad dabar atėjo se
nai laukiamas proletariato dik- 
tatorystės rojus. Tas klaidin
gas perstatymas: turi būt .pa
baigtas. Prieš tai turi būt su
jungtos visos- spėkos visų tau
tų, vardan laisvės ir teisybės, 
vardan laimės viso -pasautįo 
darbininkų.* Jei ne, tanprojė- 
tariafas iškas duobę-netik savo 
■laisvei ir gerovei, bet ir visos 
žmonijos laisvei ir gerovei. 
Kaip ten nebūtų tai bent taigos 
kongrese neprivalo būti vietos 
užgrobikam|.bolŠevikąjnst nes 
draugiškas tautų sugyvenimas 
nesusitaiko su prievarta- ir 
priespauda,- o tame yra pama- 
fas bolševikų galės. "

“Šitoji prievarta neišvengti- 
nai veda prie naminės kąrėfes, 
o tas savo keliu veda prie ka
res Su kaimyniškomis tautomis- 
in tokiu būdu sUnaikina taiką. 
Todėl tai reikia, kad prieš ka
rės pabaigimą būtų apsidirbta 
Su bolševikaię; todėl tai. kam 
tik brangi taika, tas neprivalo 
sudėti ginklo įki sovietų val
džia bus ‘suiiaikinta.’1

LEIDO' KfePTt KEIKUS,
Francijos inaįsto miništeris 

paskelbė, jog jau valia kėpt!

t Rusija: 
~ vauj.

Sulyg* Was: 
ninkuaj

NEBOB atstu- 
&UJAMA

_ įhingtono valdi
ninkų apreiškimo Rusija nebus 
.^tįmuj^ąjfe^ųjįohfėreni 
ei joj. Ten "nėra valdžios, kuri 
atstovautų Rusiją? .'Paryžiuje 
galės būti intekmibgi rusai, bet 
jie bus-išklausomi tik kaipo, pa- 
Šaliė^aiJ ’ / ■' j

DIDŽIUOJASI/KAD ME- . 
. ; LAVd. \

. Rusijos bolševikų buvusia 
Berline ambasadorius Joffe da
bar netik prisipažino, kad 
skleidęs Vokietijoj bolševikiš
ką propagandą, bet dargi tuo 
didžiuojasi.. Kuomet pirmiau 
jam buvo tas prikaišiojama, tai 
jis gynėsi, kad to nedarąs. Pri
pažino, kad ir ginklų perda
vęs neprigulmingų socijalistų 
vadui Bartkui, kurs dabartinėj 
valdžioj yra ministeriu.
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PIRMIAIFPASIRENKA 
; KARĘIVlUgL

jie pirmiau ims darban 
paliegusius vyrus. 'w x b ' • .■

1 r **. • »

Is Federaliui . Užsiėmimų 
Edukacijos bordui pranešimų 
matos, jog įvairūs didieji darb
daviai prisižada darbą suteikti 
pirmiau paliepusiems ar sužei
stiems karėje vyrams, neg svei
kiems. . • - .

Daugelis darbdavių pranešė, 
jog jie taip darys, jei tik vy^ 
rai bus tinkamai prisirengę 
prie tokįo darbo.

Iš daugiau kai milijono vy
rų, ‘išsiųstų į užmarį laike šios 
karės, JO nuošimčių bus palie
gusių iš sužeidimo ir apie 90 
nuošimčių iš ligos.' Didelis, jų 
nuošimtis norės sugijžti į~ciyi- 
lį ir industrijos gyvenimą taip 
greit kaip Agajima.

Kad jiems paderi, kooperaci
ja darbdarių su" valdžios pie
nais /bus. būtinai reikalinga. 
Valdžia pasiims padaryti" pa
liegėlį fiziškai- taip sveikuy 
kaip galima; išmokinti jį nau
dingo darbo ir šelpti jį patį ir 
jo šeimyną pakol jis bus moki
namas. Pats darbdavys turės 
prisidėti savo dąlimi tiek, kiek 
galima, neskriaudžiant .savo 
interesų tais sutrukdytais ka
reiviais savo dirbtuvėje arba į- 
staigoje. ••

‘ ‘ Ūkininkai turi atgal priim
ti kiekvieną ūkių darbininką,- 
kuris norės sugrįžti prie žemės, 
ir netik tuos kurie pirmiau dir
bo, bet ir tuos, kurie-norės 
imtis už tokio darbo,” sako 
James P. Munroe, bordo viee-. 
-pirmininkas. “Didžiosios ir 
mažosios industrijos turi gerai 
ištirti kur ir kaip gali siunąudo- 
tr rinkamai prirengtus paliegė
lius į tikrus svėūLkO’yyro dar
bus. "Pirkliai dūri žiūrėti ant 
Įdek gali ^panaudoti saugiai

» VOKIETIJOS BOI4EVL- tai buvo besisklrstą, bet kaž
kas sušuko valio již Liebknecfe' ■ 
tą (bolševikų vadą)ir demons- j 
trantai ėjo toliau. Išnaujo Kep-1 
ta skirstytis. Tuomet prasidė- j 
jo šaudymaiiš-kulkosvaldžių'ir 
Šautuvų iBaisi pąnilca ištikdv 
Žųionės nežinojo, kas daryti.
20 žmonių, netekę sąmoūės, į- 
bego per langą į didelę krautu
vę, išmušę stiklą. -'/j - .?

Tarpe Vokietijos socijalistų 
frakcijų plyšiai didinasi, ne.su- 
tikimai augą. Didžiumiečių so
cijalistų ir buržuazijos laikraš
čiai išvien smarkiai eina prieš 
neprigulminguosius ir bolševi
kiškus socįjalistus. Pastarieji- 
savo keliu kerta didžiumiečių 
socijalistų ir buržuazijos orga
nus. . .

- Gruodžio-? d. Berline buvo 
pasklidęs gandas, būk bolševi
kų" vadas Liebknecht rengiasi 
Su 2.000 savo pasekėjų eiti 
šturmuoti kanelieriaus rūmus. . 

Jau apie vai. didžiausioj 
gatvėj vadinamoj Unter Dęn 
Linden'pasirodė didelis auto-

, ...• mobilius su kulkosvaidžiu. Pa-

“ - - - - mobilių su ginkluotais, žmonė
mis. Pirmame automobiliuje 
buvo bolševikų vadas Lieb-r 
knęcnt. Įvairiose vietose šita 
procesija apsistodavo suįriūby- 

' davo tam tikru rageliu ir pase
kėjai sušukdavo “Valio už 
Liebkneehtą t Šalin su-Ebertu 

, ir Scheidemannu!” Susirink
davo žmogių,. 'kuriems Lieb
knecht fanatiškiausiu būdu 
kalbėjo. Šaukė t darbininkuę 
prie generalįo ^streiko, liepė 
jiems daryti barikadas, nuvers
ti dabartinę valdžią ir padary
ki Pildantį jį Kareivių ir darbi
ninkų komitetą augščiausia 
Vokietijos įstaiga.

Bolševikų procesija buvo“ su
stojus vpriė Komandanturos, 
kur yiršiniiikauja~ socijalistų 
atstovas Otto Weis, kurį *bol- 
ševikai nekenčia kaip 'nuodų. 
Bolševikai buvo nustatę-savo 
kulkosvaidį į namus, bet te
nykščiai sargai sujudo prieap- 
sigynimo lr bolševikai nutarė 
toliau pasitraukti.

Eina gandai, jog. bolševikų 
vadai rengiasi sumobilizuoti 
Berlino priemiesčių darbinin
kus ir sukelti maištą prieš da
bartinę valdžią Tai karės mi- 
ništeris Gohrė pasakė,-jog bol
ševikų procesijoms netrukdys, 
bet jei kėsinsis prie plėšimų 
arba kelti majštą, tai prieš juos 
bus pavartota suarki ginkluo- 
ia jėga. ***“

4 KALTINA4 JUNKERIUS.
" Bęrlino riąųšių pereitoj pėt- 

nyčioj kaltiųinkai esą būrelis 
junkerių. Jie kokiuo ten bū
du akeštydinę Pildantįjį Karei
vių ir darbininkų komitetą ir 
tas vedę prie <riūušių? *kur 100 
žmonių buvo užmušta ir sužei/ 
štai Bolševikai < reikalauja, 
kad trys/junkeriai, kurie .esą 
i ri k’ i ’• 1 .... .v i.' WUJUQ*VIUJW? J1**#**'*8tamudmlti, turi būti/kūd per gruodį tą

rėdami pasitarnauti - valdžiai.

KŲ JUDĖJIMO.
įl§ Roterdamo gruodžio 8 fi. 

pranešama’ nepaprastų žinių 
apie Vokieti jus bolševikų susi- 
iž^uf^FriėškūsfiSkŪnąbdl- 
ševikai darė demonstraciją rei
kalaudami tuoj demobilizuoti 
armiją ir sudalyti Raudonąją 
Gvardiją.-* - - ,• -

: Susirinkiman vienas kareivis 
pabėgėlis netikėtai įbėgo ir su
riko: (‘Draugai 5 vai. pildan
tysis komitetas tapo suareštuo
tas. Reakcijos .vadai tą pada
re. Ebėrt apšauktas preziden
tu. Jei jūsdiabar išeisite iš sa^ 
lės, tai išvysite neintikėtiną re
ginį." Ginkluoti kareiviai su pri
kabintais, durtuvais patruliuoja 
gatves.”

Ro tų žodžių kilo neapsako
mą netvarka. Vienas nubėgo 
priešakiu ir suriko:

‘/Draugai, atkeršykime už 
pildantįjį komitetą! Užpulki- 
me kanclieriaus rūmus, ir EbęiZ 
tą pakarkime^ant artimiausio 
lempstulpio. Eikite paskui ma- 

luotų kareivių; gatavų .slopin
ti maištą." Besą taip-gi- didžios 
minios žmonių. Minios darė 
demonstraciją. Buvo liepta mi
nioms skirstytis. Demonstran-

■ ' E ■

i

paliegėliams,/kurie gali užim
ti intelektualą atsakomybę. ” " 

. Žinoma-fai visa turi būti da
roma imant domon darbdavį ir 
jo pramonę, taip kaip ir reika= 
lais "paties vyro. Nei vienas 
darbdavys nebus spiriamas im
ti ko nors į savo dirbtuvę, kū
jis negalės, arba kurio būtų 
negalimą išmokinti atlikti tin
kamai priedermektame-darbe, 
į kurį jis instotų.

Kad palengvinti taip’ svar
biame kooperaciojs darbe" tarp 
darbdavio ir valdžios Federalię. 
kordas renka kodaugiausiai ži
nių,. kaip perkelti paliegėlius iš 
ligonbučių į dirbtuves'. Jiems y- 
ra bandoma išaiškinti, jog pa
liegėliai mokinami įvairių ama
tų, ir jog išmokinama taip, kad 
padarytT juos kuonaudingiau- 
siais. Tie amatai, kurių mo
kinama, yra gerai žinomi, nuo
latiniai ir gerai apmokami.

Tai-gi bus lengvąi 'galima 
kiekvienam darbdaviui pasi
naudoti iš)to darbininkų šalti
nio su -geromis pasekmėmis, 
kaip jam pačiam," taip ir darbi
ninkui. Fedepalisbordas pra
šo,.kad kiekvienasfc darbdavys 
atsargiai ištirtų savo reikalavi
mus darbininkų dirbtuvėse t ir 
savo reikalavimus praneštų 
bordo viršininkams/ Vietų 
ekspertai suteiks darbdaviams 
sąrašus tokių darbininkų, ku
rie tinka jo reikalavimams. 
Darbdaviams ręikalaująnt spe- 
čialio darbininko vietos virši
ninkas ištirs esančius kandiida- 
r - i ‘ ~ . 't A ii - • *1’

r

>
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Kun. < Kasakaįtis, ,
Šv. Jurgio, parapijos klebo- ’. 

nas Rochester, N.. Y., A. L. Ta
rybos narys,. didis jaunimo my
lėtojas. Jo dėka vietos lietu-, 
viai yra sudėję milžiniškas au
kas Lietuvos atstatymui. .

' t • *... —■■—   -<■ -. —. ..į-...............
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AUKŲ PLAUKIMAS.
Įissiūbuoja Amerikos lietu

viai. įsijudiįa kolonijos. Kas
dien ateina telegramų ir. laiškų 
su.,pranešimais apie tukstan- 
Čius ‘sudėtų aukų " 
' /Tas intemtas veikimas ne 
vięn neprivalo būti mažinamas, 
bet kas valanda didinamas ir 
didinamas./ Gal netikėtai a- 

laujantis kur kas didesnių ąu- 
kų, negu dabar mes sudedame 
arba ketiname sudėti. Būkite 
ant pareikalavimo gatavi kloti 
didžiausias aukas — iki paskU- 

xtinio dolerio. t s
Tuo tarpu, vienok, visų, ge

rų tėvynainių Lietuvos nepris 
gulmybės prietelių traukti dar
ban visokius atsilikėlius, išsi
sukinėtojus, šykštuolius. .Įtrau
kime Lietuvos gelbėjimo dar
ban didžiausias žmonių minias. / 
Neišgalintieji daug aukuoti, lai 
po biskį aukuoja. O tuos, ku- , 
rie išgalėtų, o neduoda, tai pri
kalbinėkime ir sarmatinkime 
už apsileidimą."

baltimore,.md. -
Šiuomi pranešu, ‘ kad Balti- 

morės lietuviai-katalikai pra- ' 
kalbose 8 d. gruodžio, sudėjo 
Lietuvos laisvei f$3008.00) tris 
tūkstančius ir aštuonis dole
rius. Kalbėjo p. Česnulią . 
Publikos- buvo apie 300.

Su pagarbą ' 
r J. S. Vasiliauskas,

PRANGE, MASS.Z,
Mažutė šitoji kolonija gruo

džio 8 d. sudėjo $f38.55.'

TRENTON,N. X - 
v Gruodžio'8 d. laike Dr. J. 

Bielskio prakalbos čia surinkta 
T. F..$1014.,00. Daugiausia su
dėjo Vilniaus gub. lietuviai.

■ , J.VWvi».

KIEK ĮPLAUK* TAUTOS
Sjpohdan. . '

Tautos FondO-Cehtro sekre
torius skelbia, jog-iki gruodžio 
1 di inplaukė/iš viso $158.160.-, 
41.. J tą sumą neineina dabaf- 
tinio didžiojo pinigmiojofensy- 
VO. ■ ... -

Sujuskime ir padarykime -
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ĮitfnMto numerio 4D. B.” jau 
rsuąpėjome perspausdinti veik 
j visas koręspondencįjįa ir vieną 

_ straipraį, kiirs aiŠkiaųMia paro- 
Boeton’o utamin-Įdė, jog Lietuva sorijaįitai 

katą ketvertai* ir rebetomi* Ld-Įstoja už visišką Lietutoa ne 
diža Am.’ Dbtarki Ryi*o4Cat*lL|prigulmybę.
kąth, Darttataiką įą*| koresponde^įą mftsą

^'DARBININKAS”

(TheWotiwr)

I sbtitytojai matė, jog ton apie 
(BOcijalizmą nėi Žodžiu neužsį- 
i minta. Ir jos visiškai žrąoniš- 
|kos<, Taip-pat yrą su atraips- 

* The LithuAman tri-veekly pa- mais. Jokios propaganodų ne*

Thursday, and Saturday by St. Sdcijalizmą ir socijahstus po 
ZMiiMta M. bMrati paminėtą tiktai politi* 

oUUon of L*lx>r. ■> kos apžvalgoj. .
, StBBSCBIFHON BA’TRS: [ Btftak Heteroje s^įjalisą 
Yeiriy .................43100nu* W nupnoĮes, kad‘toji 
Boston and suburbu .. „,.4.00 sstljate rimtų aoeijalistij nelai-

. ė months ..................160 ko reikalingu yisuomenei skel- 
Foreigtt eountries yearly ,.. .425 b“ save tokiais. Prieš tikėji- 

~. H |o» nepraatariama,
; . / Įo prieš dvasiškiia mažai tenra-

242 Broadway, So. Bosttfn, Mass,Įgižiojama. Korespondencijose 
,\x ;.-r..,.1 ..z., užsipuolama tik ant lenkystę

f Tvurrr at aTTaT^Ti* palaikančius kunigus. §5aip
LENKAI SUSIEDE. I taip stengiamasi nurodyti, būk 

^77 Leiikainešuspęj^^ ne-|-kųmgas,-kąipo^kitokialųonm;
’ prigulmybėš, o jau suspėjo sa- žmogus negalįs būti darbinin- 

vo vardą sugadyti. Tą padarė kų vadų, nei atstovu. , 
labiausia ydų skerdynėmis ir to ^tyti, kokią W
kare „prieš ukranuecius. Išintekmę socijalistai teturi 
žydų skerdynių lenkai bando Lietuvoje.
išsisukti, išsiteisinti, nors var- . „

Nekurie laikraščiai paskelbė 
gandą iš francūziško ■laikraš
čio-Le Temps“, būk*“Lietuvos 
Taryba persikeitė. Jos .vietą 
užėmė grupė socijalistų, kurie 
pirmiau nuo jos buvo prasišali-

’Tuli Amerikos lietuvių soci-

f

t

-f

V

I

l

i

- te

gu bus jįems galima -pasirody
ti nekaltais. Užtari savo pasi
elgimu su ukrainiečiais" neišsi
teisins. Rimtesnio ji Amerikos 
spauda jau neiškentė nepa
smerkus lenkų. . “Literary 
Digest1 ’ paskutiniame numery-1 
je rūsčiai užsiminė apie lenkus. ___ _______ _________
l ^u?.s*us nurodo,. kaipo į bū- Ralistai jau nudžiugo ta perver- 
siancios tautų lygos ardytojus. [sme. Bet žinant, kad Lietuvos 
Baso:

“Vos suspėjo rašylas nudžiū
ti ant karės pertraukimo su
tarties, kaip ątsijaunėjusi Len
kija, ištikima savo senąjai is
torijai, užvedė dvi kares vie
ną prieš Ukraną, o antrą prieš 
Prūsiją. Bent Lenkija pasi
ryžo nelaukti iki taikos konfe
rencija , nustatys jai. rubežius, I tiškame padėjime. Lietuvai pa- 
o ji pati parodė palinkimą kū- vojingitik ginkluoti . bolševi- 
nytigyveninjan‘pat-apsisprem kai. Lietuvos socijalistai dir- 

' dimo’ principą ir tą daro ne ba kultūros darbą, yra veiklūs
kokiu nežinomu būdu.” nariai Mokslo dr-jps. Vienas

• t* i'-.x -i m vx. .. . žymiausiu ^Lietuvos socijalistų
Butai tas laikraštis citeoja jį Biržiška Vihiaus ]ieta.

Rymo laikraštį L Unitą, kurs I gimnazijos direktorius. Ji- 

sai kas rytas su mokiniais po
terius kalba.

nurodė talkininkų apsirikimą 
nepaimti globon Austrijos tau
tų susitaikant su ja. Tai ir Eu
ropos visuomenė pasiprildino 
lenkų pasielgimu. , :

Šlovingo prez. Wilsono troš
kimu yra tai pripažinti teisy
bę. visoms tautoms ir įsteigti 
tautų.lygą, kuri išrištų visus 
nesusipratimus tarp' tautų ir 
neprileistų prie karės. Situs 
išganingus visam pasauliui 
principus lenkai pamina po ko
jomis. Jie šaukia apie atsta
tymą Lenkijos rubežiuose prieš 
jos pirmą padalinimą. Gi prez. 
Wilson Lenkijai žada visas že- 
•mes lenkų apgyventas. Tai
gi lenkai čia eina prieš prez. 
Wilsoną ir prieš tautų teises. 
Savotiškai pasielgdami su .uk
rainiečiais jie paminė po kojo
mis prakilnią idėją apie tautų 
lygą-

į

LIETUVOS SOCIJALISTAI.
Lietuvoj nebuvo ir negali 

būti geros dirvos socijalistiš- 
kam judėjimui. Lietuvoj nėra 
didelių miestų Su didelėmis 
dirbtuvėmis su darbininkų mi- 

. niomis. Šiokias tokias < pa
sekmes socijalistai galį turėti 
tik ten, kur yra pramonės cen
trai, kur didelis dąg4 
susikrušimas. Ūkio L 
cijalistai negali įsigali0 
Lietuva yra ūkiška šalis-per
dėm. ,

Lietuvos “kąržygiai”7mono- 
polių, daužytojai, arkliavagiai, 
giltiniečmi “laisvės metu”iŠ- 
lakstė į (vairias šalis. Karei 
užėjus paskutiniai socijalizmo 
grūdai tapo nutremti. Liko 

. vienok, keletas socijalistų, ant 
laimes,,rimtų ir jie pasinaudo
dami ta laisve, kurią iškovojo- 
Lietuvos “monarchistai,” pra- 

■t dėjo leisti savo laikrašti4 ‘Dar • 
bo Balsą” jau 1917. IŠ viso 

1 įpums teko matyti tris to ląik- 
rašČio numerius vieną 1917 
metų, u kitu du liepos m. 3 dt ir 
spalių m. 3 d. š. m. Iš liepos

j

socijalistai yra rimti vyrai/sto
ją už Lietuvos neprigulmybę ir 
žinant, kad ją, kaipo socija
listų, intekmė menkute, tai 
negalima tikėti, kadi jie būtų 
kilę prieš Lietuvos valdžią, kad 
vieniems ją užėmus. ’ Kas juo
sius būtų parėmę tame didžiai 
svarbiame žygyje tokiame kri-

----------------------- -f.-------—.

LIETUVOS PRAŠYMAS

Išvyskit, vaikeliai, 
Kalėdos jau arti. 

‘ Galutinis teismas 
Netoli visai.

■ r
*

Nes jau apsistojo 
Ta kare mums karti. 
Tad jūs nesėdėkit 
Ant vietos ramiai.

Jūs turit vaikeliai 
Tą bylą laimėti.
O jei jūs praloši! — 
Man gręsia mirtist

\

/ Todėl paskubėkit 
Gausiai aukų dėti, 
Kad būt kuom užtikrint 
Šviesi ateitis. '

♦

Aš trokštu liuosybės, 
It vandenio žuvis.
Nubodo nešioti
Našta svetimų. -

Man veidas sunyko, 
Išdžiūvo liežuvis, 
Belaukiant pagelbės 
Vaikelių, savų. ■

Vaikeliai mielieji,
Jei jūs. atsakysit, 

i Tad kas-gi malonės
Man ranką išties! •

Jei jūs it elgetą . 
šalin pavarysi?,;
IŠ niekur pagelbos 

. Nėra mamvilties.

Vienintelė viltis 
Jumyse gyvena, .

A Todėl pasisteųįkit • 
( Liuosybę išgauk

i ■ i 
t f ■

Turbūt jūsų mintys ■ 
Vargus mano mena.. .".

*. Todėl nepalikit 
Tolimai vergauti

I U.Dudienė.>

f-

fe
♦
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BABUINAI

Prieš karą, kai čia nebbvo 
geležinkelio, su»riekima» su 
Darbėnais buvo sunkus ir i nn- 
patogus, bet geležinkaliui at
siradus miestelis lig atgijo. 
Daugeliui Žemaitijos gyvento
jų tekdavo seniaų važiuoti per 
Mažeikius, tašiau vokiečiams 
pravedus geležinkelį, jie dabar 
važiuoja per Darbėnus .̂

! ’ ■ 1

Pats miestelis, nors ir žydų 
apgyventas, daro neblogo įspū
džio. , ūia veikia Žio» draugijos: 
“Blaivybe,tretipinkų ir Gy
vojo Rožančiaus. Yravaętoto
jų draugijos krautuvė, elg$W 
mis ir vienintelė, visoje parapi
joje liaudies mokykla, kurioje 
mokytojauja p-ls Birontąitė. 
Mokyklos namas mūrinis ir 
tinkamas mokyklai, tik, deja, 
stogas permenkas, sukiuręs, ir 
ūžėjus rudens orui tiesiog truk- 
jdysnormalųrnokslobegį.Vis 
tik stebėtina, kad šiuo atveju 
nieko nedaroma. Kaip teko 
girdėti, tai ir pinigai tam rei
kalui esą surinkti ir guli1 pas 
kleboną, tačiau iki Šiol dar ne
pasirūpinta sutaisyti sukiuru- 
sio. stogo. Čia reikia dar pa
stebėti, kad vietos klebonas — 
žmogus “senos gadynės j” vie
šuoju gyvenimu mažai tesiinte- 
resuoja, todėl ir draugijų gy
venimas lyg apmiręs. Tiesa, 
darbėniškiai susilaukė naujo 
kamendoriaus kun. Mykolo 
Ruseckio, grįžusio iš Rusijos, 
kuris noru prisidėtų prie drau
gijų atgaivinimo, tik, deja, jo 
pirmieji žingsniai šiuo apveju 
sutiko lyg kokį nepalankumą 
iš klebono pusės; štai kad ir 
šitokie atsitikimas: Lietuvių 
Komiteto nukentejusiemš dėl 
karo šelpti užsakytoji rinklia
va grįžtančių jų Lietuvon trem
tinių naudai įvyko Darbėnuose 
tik vieną syk; antrą syk rink
ti klebonas neleido, aiškinda-' 
mas,. kad/, , girdi, užteksią. Kun. 
Ruseckiui tik paraginus žmęp 
nes iš sakyklos per vieną švem 
tadienį jo buvo surinkta 700 
mk. ir pinigais ir gerokai rū
bais, * tai-gi žmoneliai noru 
aukoja ir galima būtų daugiau 
parinkti. Kokiais tat moti- 
vais vadavosi klebonas neleis
damas kamendoriui rinkti 

x tremtinių naudai per antrąjį 
šventadienį |. Juk J. E. Žemai
čių Vyskupo buvo leista dary
ti rinkliavą visose bažnyčiose 
per du šventadieniu.. Geistina 
būtų, kad Lietuvių Komitetas 
tą dalyką ištirtų. Antras iš ei
lės nuostabus klebono pasiel
gimas su Gyvojo Rožančiaus 
nariais ir tretininkais. Gyvo
jo Rožančiaus visuotiname at
stovų susirinkime buvo nutar
ta spalių mėn. 1 d. užsakyti iš- 
kilmingos pamaldos, bet tas jų 
nutarimas, klebonui nesuti
kus, neįvyko. Toliau vietinių 
tretininkų buvo karštas pagei
davimas dalyvauti kas mėnuo 
iškilmingose pamaldose, kaip 
tai daroma kitose parapijose, 
bet ir tas jų troškimas nuėjo 
ant nieko, nes klebonas nesu
tiko.. . *.
' Ką tai reiškiat Kodėl taip 
despotiškai einama prieš tikin
čiųjų norus t Toks nesiskaity
mas su tikinčiųjų norais daro 
"begalo blogą įspūdį ir sudaro 
sunkius santykius jų tarpe;

Turint omenėję minėtus fak- 
tus\galima lengvąi įspėti, ko
dėl Darbėnouse draugijų gy
venimas apmiręs. Šiaip jau 
darbėniškiai nesišąlina švieti
mo, ^skaito-laikraščius, leidžia 
vaikučius mokyklon ir tt. Bū
tų jau metas, ka^d iū Darbėnuo
se prasidėtų kitokį laikai tuo 
žvilgsniu.

v

*r

BABVXLIŪKI<_» 

^Rugsėjo m. 21 <k pavakare, 
lyjant, atėjo į Jukmškių kai
mą pas Jūrą pakeleivė ir pasi
prašė nakvynės. Jurienė ma
loniai sutiko, “Eikš, sako* 
vidun; Tuojau bus vakarienė 

galėsi ku mumis ir pavalgy
ti.” , Viešnia panorėjo eiti 
nuskalauti savo kkarą. Kaip
gi Šeimininkus nustebino, ka
da, grįždama atsivedė dar du

niai iŠ narių buvo pi 
su gerais velijimais ir pai 
nimais prie didesnio vMtimo. ;1 
Galutinai prisimint* ir tik 
vynės Lietuvos totorę; tatevės 
reikalams SiOikąlLNk. -1
k&vo Tadas irMt Sperai tLŪ,

Kas gfrftti iietarią kolonijose
yeaeaaaaaaaaaaamaaaaai
X Sargelis ......... *.,, .2.00 
J. Verseckas ............ .2,00 
J. K. Naujalis .,... .^2.00 
Ona Repšaitė .,........2.00 

Ro 11,00$ Ant Gribavičius, 
Petras Skystimas, J. Antanai
tis, TPlekavičienė, P. Minai-, 
ga, KV, Kučinskas, O. Novida- 
ra, Jonas Tamulynas, B. Dob- 
rovol, 0. ,‘Anams, R. Červins- 
kait& J. Valeika, Pk Janiūnas, 
A. Busleviče, J. Gųdliauskas, 
J. Groduids, Adelė Jakimavi
čienė, P.Daigąlas, Bri Valei
ka, m* Bartusevičius, J. Am- 
bro±nitis, J. Kairiu B Gurskie- 
nė, P. Strukienė, P. Kavolis, 
P, Rusenis, J, kernotas, Dr M. 
Novekaitė, R. Ainoris, B, Ta- 
mošįunas, J. Aūgustinas, B. V. 
Kavolienė,v B. Vaitkiute, O. 

’Lipeinė, M. • Barkevičienė, - J. 
Bijuniutė, A* Jackus, R. Juo
zapavičius, D. Zabulionis^ J. 
Motiejūnas, J.Kulakauskas, V. 
'V^sėękasr—

1/ DidžĮuokittiės broliai ir se
sers Cambridge’iečiai, mes esa
me pirmutinėse eilėse kovoje 
už Lietuvos neprigulmybę. ; 
L ; T. F. sekr. J, Smįgis.

HARTFORD, CT.

f Gruodžio 15 d. tuoj po sumos 
bus L. Vyčių susirinkimas baž
nytinėje ‘ salėje. Visi nąrįai 
privalo susirinkti.

Valdyba.

HARTFORD, CONN. 

Iš LDS. veikimo.

Š di. gruodžio buvo priešmė- 
tinis susirink imės LDS. vieti
nės kuopos. Prisirašė 3 nauji 
nariai — Jonas* Tamošiūnas, 
Jurgis Mockus ir Petras Stan
kevičius. Tai matyti, kad kas
kart vis . labinus pradeda dar
bininkai suprastį svarbą susi- 
organizavimo ir rašytis 'prie L. 
D. S.

Tąip-gi buvo rinkta nauja 
valdyba dėl ateinančių metų. 
Tapo išrinkta sekančiai: Pirm. 

Jonas Mančinskas, vice-pir- 
mininku — J. Savickas, protok, 
rašt. —Teklė Blažiene, -fin. 
rdšt. — ta pat, prie Paulina 
Gelėžiutė, iždininkas —- Juozais 
Paviloniš, iždo globėjai — P. i- 
yanauskąs ir A. pateckas, mar
šalka — K. Tamošiūnas, 3 me
tus buvęs kuopos iždininku, du
rų sargas J. Laučką^du me
tu buvęs"* kuopos pirmininku. 
Gal kaip kam keistoka atrodys, 
kad nuo ankštesnių vietų užė
mė mažesnias, bet jie mylėda
mi LDS, neturi už jokį paže
minimą, su mielu noru sutiko 
tas vietas užimti ir darbuotis 
dėl labo organizacijos ir visų 
darbininkų gerovės. Kores
pondentu išrinktas A. J. P.

Galima tikėtis, kad nuo Nau
jų Mėtų užėmus vietas tokiai 
šaliniai valdybai kuopa dvigu
bai ar trigubai pūūgės. Tą a- 
teity pamatysime. Sausio ar 
vasario mėnesyje bus ‘sureng
tas teatras’ su prakalbomis.

Darbai. ’

Darbai tuomi. tarpu žymiai 
sumažėjo.; Jau dauguma dirb
tuvių darbininkus atleidinėja. 
Tik ar nebus čia kompanijų su* 
pienuota, • kaip darbininkams 
sumažinti- mokestį, tai reiškia 
darbininkas nueis kiton dirb- 
tuvėn, naujas jau. negauna to 
patieų(užmokesčio? O tokioje 
brangumoje žmonės su; šeimy
nomis negali ilgai dykauti.

Tolesniai būk plaėiaus pra
nešta apie darbų pasekmes.

Naujas Korespondentas.

HARTFORD, CONN. 

Pagirtinas darbas.
' ' o - • .

Laplir. 23 d; Padėkavonės 
Dienoje vakarė L.- Vyčiųti 
pa bnvo surengus’ draugišką 
vakarienę. Tame pasidarbavo 
Paulina Žoromskienę-Skupaitė, 
su pagalba P; GeleŠiutės ir M. 
Skendeiiutčs. 'Susirinko apie 
40 narių- Dalyvavo Šv. Ce- 
ęflijoft Sudainuota
letiį dfthėtiųZ Derfh klebonas 

2,00 kun. AmboUapasakė pritaikė" 
•00 ’ tą jaunimui prakalbsią. Teles- 

* i ‘ r ' ' 4 " • ►
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r vyrai Tumas M jų dūrt tuo j 
Į Jurui jMilitt į šoną sakydamas: 
“AtidhMA pinigus.” Pasirodė, 
kad plėšikai apeiginklavę tik 
peiM»i* »• galėjo
Juršs priešiųosi. Jam pa- 
vyko net ištraukti plėšikui 
kirvį ir jį patį kAkton 
ti. Tąsyk pasidarė dar dides
nis sumišimas. .Tame tarpe 
Jurienė išmušė langą iv išbėgo 
prie kaimyno. Banditai, pajų- 
tę, kad Jurienė pabėgo," pasi* 
skubino išsinėšinti. Užmiršo 
net ir krepšiuką. Jutas sun
kiai gųŽeištaa peiliu į vidurius t. 
Ir ūugarą, o kirviu j galvą. Jo 
sūnui ir-gi perdurta nugara. ' 
Tėvas vargiai besugis. Jis : 
būVo labai ramus,. darbŠtus ir 
kaimynams labai gera® (patsai 
turėdamas tik dešimtinės 
daug kam reikale įj& atlygini* 
mo^padedaw}» /

’ . i ' * * - . . - ../-i’' į'*

Naumiesčioapskr.

Per /karų išdeginti čia suvi
sai pagiriais Jie kaimai: Sa- 
muolynė (PikČilingiai), Ragiš- 
kė, Kleviniai, Germuoliai, 
kine, Suopiai, Stalioriai, Ru
gieniai, Šiaudiniai/ VadušUis, 
Blusynė, Strankauskai, ‘ Ger- 
džiai, Akmenynė, Spuktiškė ir 
fierUi, 6 Marcinkų tiktai 2 su
degintu. Soduose iškirsti vi
si medžiai ir tt. ir 'pirma žmo
neliai čia vargingiau gyveno už 
kitus “laulrininkus.” Bet, ma
tyt, žmoneliai vėl statosi lipi- 
nasi šiokias tokias . trobeles, 
veisia sodelius ir tt. Bažny
čią, kuri buvo apgriauta apde
ginta, žmoneliai baigia taisyti 
ir tikisi prieš žiemion įeisią.

ŽEMAITKIEMIS, 
Ukmergės apskr.

Ligi pastarųjų laikų žemait- 
demiečiai buvo apsitvėrę kaip 
ir kokia siena nuo kitų para
pijų ir neprisįmdavo iš jų nie
ko, kas kitur yra gera. Taip 
antai,. apylinkės • parapijose 
jau iš senų laikų yra įvesti 
chorai, kurie gan puikiai pa
gieda lietuviškai ir. prie var
gonų' lotyniškai, o mūsų že- 
maitkiemieČiai nic nieko. Ne
tik kad lotyniškai niekas ne
giedodavo, bet ir iš lietuviško 
giedojimo apylinkės parapijo- 
nys tik pasijuokdavo, . Dabar 
vargonininko T. Avižos rupes
niais sudarytas choras gan 
prasilavino ir jau pagieda ga
nėtinai lietuviškai ir lotyniš
kai, pageidaujama tik būtį pa
šalinti svetimtautiški žodžiai, 
kaip va: “vįera, apiera” ir ki
ti panašūs. Tokie žodžiai la
bai mus pažemina: rodos, kadi 
jau tokia mūsų kalba neturtm- 

3°g pristingant savųjų lie
tuviškų žodžių ir Dievui pagar
binti.

Švietimo dalykuose žemait- 
kiemiečiai taip-pat atbunda. 
Jau kelinti metai yra. įtaisytas 
knygynas, kuriame yra visokio 
turinio knygų ir dabar turi 
šimtą skaitytojų. Taip-pat gir
dėti kad neužilga atsidarys 
jaunuoiĮienės kursai.

. (“Tėvynes Sargas”)
; ......< . -

TE MYK IT E. -

Sekanč ame “Darbininko”* 
Bumelyje bus didžiai svarbus 
ir indomus kun.-Dobužio laiš
kas iššveicarijos, Duodama ži- 
nių, kas dedasi Lietuvoje karei 
sustojusi. 
, Skaitytojai privalo netik pa
tys ska tyti “Darbbriiiką,” bet 
jį kuouoliausia platinti. Per- 
ričaitytus numerius duokite ki
tiems, težino apie Lietuvos rei
kalus. Daugiau žinodami, la
biau rems aukomis Lietuvos 
nepr’gūlmybą. '

. Savo uolumu nutildykime 
Lietuvos neprietelius.

SKAITYKIT “DARBI- 
-■ . 1BK4’’

Nei vienas laikraštis neturi 
tiek Žinių apie Lietuvos reika
lus ir &• įtetuvoų ksip ŪDar-

■ .a Oranauskis ; k». > vd™
i

kolonijose.;
» * <*** 

' -' OAMBRIDGB, MA80. -
Per L. Šimučio prakalbas 

geuodMo 1 d. vietiniai lietuviai 
audėja j Būtos Foi^3025. 
Didžiausią auką davė^ Mataa 
Nprbutas duodimias $5$). Kas 
jisubytys. /
Matas Norbutaa . 1.. . .$500.00 
Kr^ Daugvertis . .lOu.OO 
Antanas Vaisįauskas. *. .100.00 
Jonas Malinauskas' , .. 100.00 
Roziįija 100.0(1
Antanas' Sargelis ..,.. -100.00 
Ignas Mažutaitis . .75.00

Juozas , Smilgis 4 F.. *.... ,75,00 
Jonas Tamošauskas «, . .52.00 
VladasJakaviče ........57.55 
Juozas TamųseviČe ..... > .52.00 
Marijona Ąrmanavičiutė 50.00 
Jurgis Baranauskas .. .,50.00 
Jurgis Šilima ..,„. ..... .50.00 
Petras Vozgirdas, ..50.00 
Jonas' Vaitulioms.... , .50.00 
VeronikįtBružguįute; 
Izidorius Kairis 
Juozas Antackas .•.. .7 
Stasys Urbonas ,... 
ijeva Pranyče ., 
Kun/Pr. juškaįtis .. 
Leonas Praspaliauskas. .100.00 

“ ....50.00 
. .50.00 
..50.00’ 
..30.00 
. .30.00 

50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

. .25.00 
.25.00 
.20.00 
20.00 
20.00

t
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binKas?

Petronėlė Bagdonįutė-... 
'Adomas Jankauskas ... 
Yiigana t Pocaitė .... 
Ona Monkevičiutė .. 
Liudvika Navickiutė 
Adomas Norikas ... 
Vincas Baltrušaitis. 
Petras RodaviČe ___
Viktoras Četkauskas 
Juozas Šakalis........ .. .
Lovose Kriaučiunaitė. 
Aleksandra Vinciūnas 
Lioginas Rudokas .. . 
J. Stankevičius..........

«. Raila
Jonas Kumaliauskas d 
Al. Polumbergas.........
Viktoras Augustinavičiųs 20.0C 
Stasys Paliukas ... 
Emilija Valavičiūtė 
Motiejus Rutkauskas 
Ona Mockaičiutė .. 
Petras Tulušis .. 
Kazys Skystimas.. 
Kazys Bielskis.... 
Feliksas Zųbelis .. 
Andriejus Vaivada 
Emilija Česnąųskaitė, 
J. C. Sasnauskas .. 
Motiejus Lamka .. 
Kazys Butaviąe ... 
Julija Taškaitė......
Ona Navidara . ... 
Mateušas Anomis.. 
Julius Matulis .... 
V. Gapačka...........
J. Eimantas ...... 
J. Plęikavičienė ... 
M Augis .... 
P. Augli o___
J. Varnelis .. 
V.Gedrimas ... 
Benedikta Strąvinskiutė
J. Jankauskas .... 
j. Morkūnas
S. Žabelis ........
M. Dlakočiųaą .... 
Ona šimbalaitė. .*.. 
Stasys Bartkeviče. 
Petras Žemulis .. . 
Pranas Momkus .... 
Zigmas Tamošiūnas — 
Jonas Miklusis 
Baltrus Mockevičius... 
Petras Sargelis 
Petras Antanaitis... 
Morta Šlakams .... . 
Antanas Skpruskas 
Motiejus Šiušius .. 
M. Kazik .... .
Julius Girdvainis . 

' Jr> Dobilas ...... ą 
O; Praspaliauskienė
K. Valeika...,..:.. 
V. Žekevicius ..... 
A. Sabaliauskas ..
T. Kopūstaitė 4 4 4*4 I 
Jonas Grigas ....... 
J, Žeronis ...» .... 
S. Samuolis. .<v,.... 
V’ MickĮutė ...... 
J. Šemetonas ..,... 
J. Jasinskas .v ... 
A, Norbutienė ■.. ... 
J. Povilaitis ...... 
M. Jablonskas ....
J. Burokas ..... •». *»•<*
J. Giedraitis 1. . . .. .. 
J. Termęnas ........ 
J. Gradinckas........ 
;iM. Žl'ŽlS ... ..... . > k . 
A. Totčnas ».». . . .
Agnės Gendrolytė .. i.

r
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Stasys Paliukas .....
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Juozm LeviUMkat 
aąkavopirmiaus),kan-.Ai&b(>- 1 
tau $2,00, F, ir O. MikalauekM |

kusiXW/KĮtipo»mkbiw ; 1
L, Vyčiai pirko ‘krutamą f 

paveiksiu mašiųąe Tuojau# bw r ! 
pradėta perapijos svetainėje 
rodyti pamokinanti „ kratam . į

\ Tautos Fondų fėraį jau po- 
sibsl^č, rėdos bus laimėtą iar- Vi 
pe 600 ir 70(į dol. dėl Uetuvos 
laĮsvūs, - - ■ ■
: Hartfordiečiai žada taryti# ' \ 
iki $4000.00 Lietuvos laisvės ' / 
reikalams, nors Hartfordui bu- 
vo paskirta tik $600,00. ,t

* \ Reporteris. 4 i
i

KEARNEY ir HARRISON,

Jau buvo rašyta, kad / ■ Sūnų
Lietuvos11 Dr-ja,-—paaukavo—, 
penkis šimtus dol. ($500) dėl ; 
Lietuvos neprigulmybeSjbetka- 2 
daugi pereitas susirinkimas pa
prastas. buvo, - tai daugelis . a 
draugų neatsilankė, tai buvo/"F 
nutarta sušaukti nepaprastų 
susirinkimą per atvirutės,, o jė* ■ 
kuris; neatsilankys, tai negalės' 
būti nei priešingas,’ nes didelei 
suma pinigų yra išimama‘iŠ 
dr-jos iždo. Nepaprastas susi
rinkimas įvyko gruodžio 7 d; š. 
m. ir buvo nutarta visus $500 . 
diel Lietuvos neprigulmybės 
paaukuoti.

Laike susirinkimo, kiek tai 
buvo išreikšta patrijotiškumo, 
kiek tai parodyta energijos, 
kiek tai karšto noro išsireiškė * 
dėl apgynimo tėvynės. .

A. Jonaitis, savo kalboje pa
lakė: “ Aš jau esu senas karei
vis, manų , sūnus krito karės 
fronte, tai-gi ir aš gatayas sto
tį į Lietuvos kariuomenę, jei ji ‘ 
tik būtų, o dabar netųriu-kiY) 
paremti geriau-,, tai turiu daK - 
vieną šimtą dolerių, tai aukau- . 
jų ir tą ant Lietuvos aukuro. ”

K. Mačiulis savo kalboje iš
sireiškė: “Aš esu. senas Pet- ; • 
rogrado Gvardijos kareivis- Aš * 
tarnavau Rusijai, O dabar aŠ 
trokštu stoti į kovą prieš Lie- 
tųvos priešus, ypatingai prieš 
užgrobikus lenkus, Kadangi aš 
išgirdau, kad Šiandie Ij)us Sū- 
nų Lietuvos Dr-jos susirinki
mas ir kadi bus svarstomi Lie
tuvos reikalai, kad bus aukau
jama Lietuvos laisvei, tai-gi aš 
bėgau į šį. susirinkimą, kaip vil
ias bei meška ant dūmo, ir da
bar ašdedu kiek galėdamas 
ant Lietuvos aukuro, paaukuo
damas Liberty Bondsą (50).”

A. Nervaiša taipogi paskyrė-t 
Lietuvos laisvei išgauti Liber- 
tyBoųdsą. -J

Lai būna garbė Lietuvos sū< • 
narus už jų duosnumą.

Korespondentas, 

HARTFORD/CONN.
Penkių metų jubiliejus.

Dr-stė Šv. Elzbietos rengiasi 
prie iškilmingo apvaikŠčiojimo 
jubiliejaus, kuris bus 1B ‘<L 
gruodžio š. m. Iš ryta 8 vai. ’ 
bus iškilmingos šv. mišios ir' • 
bus pašventinimas naujos vė
liavos ir visos narės eis iu cor- 
pore prie šv. Komuniojs. O va
kare bus pralmlbos su įvairiais < 
pamarginimais. Tai-gi gerb. ; 
naršęs Dr-jos šv. 'lElz. malonė- < 
kit iš toliaus atvažiuoti ant tų . 
iškilmių.

P. G., Pirm. ■

WATERBURY,CT, '
■Waterbury’o lietuviai' iŠsi- ? 

juosę^ dirba. Tautos Fondo r 
nariąį agituoja draugystėse, J 
kad per prakalbąs, seradoš w 
kare (gruodžio 11) atnešta s*- j 
vo aukas, \ \ . J

KMektoriai vaikl^bjA po f 
štabas ųr renka aukas. Girdė- į 
jau p. Račiūnas su 'savo drau- t 
gu surinko virš $200.0& , 4

Visi pinigai bus sunešt* p< G 
p. ŠimuČio prakalbas:

Kas subytysmūsųgerKkim.G 
Jankų (Jankauską), 3it ptklo-\j 

kunigo, ž&da ir jie nodfeltohįl 
tn* '■ .. . .

. ė ’ v ■f - *?■ J. fv
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84. Naujas 3rją šeimyną su Visoms 
naujos mados vigądoms,. elektros švie
soms, prieš ir užpakalio piazais; la-. 
bai puikioj lietuviais apgyvento! vietoj, 
Dorcester’y, arti So. Boston’o. Pirk 
tiesiog nuo bullderio’ ir pasliink pirmu
tini pelną. Tik $7500. .

85. 3-ją šeimyną namas su gazais, 
toiletals ir piazas, pyle Washburn St, 
arti .Lenkų bažnyčios. 'Labai geras pir
kinys už $3000.'

p' ‘ '

86. 4-ią šeimyną, 16 kambarią namas 
su gazais prie Elm St, Cambridge’iuj 
arti Broadway. Rendos neša $53 mė
nesini? Persiduos tik už $3500.' ?

87. 3-ją šeimyną su krautuve-puikus 
namas su voniom, toiletals, skalbynėm 
ir gazais, prie Elm St, Cambridge’iuj. 
Rendos neša* $61. mėnesiui. Parsiduos 
tik už $5900 ir tiktai $500 reikia tu
rėti cąsh. Likusie ant lengvą išlygą.■ •*■»

Kad būt gražiu.
Vartok tą mesti; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžutės !Z5c. ir $1.00 
Pinigus galite siųst pdpierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. O. Box772, Wąterbury, Conn.

-------- :----- ------ (
83. 3-ją šeimyną, 13 kambarių su gu

žais ant Bolton 'St,, So, Boston’e. Tik 
$1700 ir tik $300 reikia įnešti. Savi
ninkas nori farmos ir tik dėlto taip 
pigiatoparduoda.

X ’

* * ■ ' . . *
Musą .Pigią Namą ir Farmą Katalogas ir Naują Metą Kalendorius bus 

duodamas dykai visiems, kurie Ieškote pirkti namų, farmą, lotą Ir biznių. To
dėl visi biedni ir bagoti, darbininkai ir biznieriai, malonėkite priimti mūsą 
dovųnų dykai, kurią mės suteiksim visiems kas tik atsišauks į musą Agentū
rų. .

r

Aš; save priskaitau šiokiu to 
kiu £<Darbininko”' platmfojtt. 
* Todėl matome, kuo -aš esu ir 
kuo perstatomas. L /

J. J* šaučiųiiM

PARSIDUODA VARGONAI 

dėl mokinimosi labai geri. No
rintieji kreipkitės po No. 254 
Third St., So. Boston, Mass., 
J. Varaitis; >
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AFMO FAMOLA, 160 — W Avū, Dėpt L* 
3,NewYorb.

4

' * DETROIT,
x Pramoga.

IsipkriČio £3 & buvt>4v. An- 
dr-joa vakaras prie 24 ir 
fgttn gat. dsi-

.B*** vyčių choras *poųo Alek- 
unas. Dainos išėjo lit
ai ir Žmonėms patiko, 

it* “Itom k
t rolėj pasižymėjo K* 

Įįį $WUpaiti* Žmonių buvo 
I* sąte. Antano dr-ja 
gem ir visiems patartiną 

fajmitašytm./
ParapijosMUsirinkimas.

M < būvu M Jurgio 
parapijos prieŠmetinis susirin- 
kknas. KomįteM pranešč, jog 
raporto* neturįs. Ii. Vinalis iš- 

raportų apie, dalyvavimų 
pagerbime naujo vyskupo. Iš
laidų buvo $12Q. Vienbalsiai 
nutarta iš -para.pijos kasos ap
mokėti. Kilo‘Mausimas apie 
vargonininkų gerb. Aleksį, ku
rį klebonas atstatė/ Buvo pa- 
aiškmta iš klebono ir Vargoni
ninko puses. P-as Aleksis pa- 

7-sake,jog-buvęs'suiiegaleję&ir 
jiegMejęs vaikų mokinti. Gi 

v klebonas tų palaikė už tingi
niavimų. Parapijonai nutarė 

' jprašalinti naujįjį vargonininkų 
ir priimti atgal p. Aleksį,

Dar buvo išriktas komitetas 
iŠ 7 žmonių ištirti vienų daly
kų. Klebonas nelaukė galo su
sirinkimo. Antras susirinki
mas įvyks už poros savaičių.

Svogūnas.
t .*> M,.! ■■■■■ n.. I.II i

- rf’ . - -1

BINGHAMTON, N. Y.

Lapkričio 17 d. buvo susi- 
? rinkimas Marijos- Magdele- 

nos. Susirinkimų atidarė pir
mininkė Jereckaitė. Buvo įneš
tas sumanymas paaukuoti Lie
tuvai. Visos tam pritarė ir iŠ 
iždo nutarta paaukuoti $20. Pa
skui buvo kolekta. Po $1 dė
jo A. Botkauckienė, J. Bama-'A. "
nauckiene ir J. Meškūnienė,. 

. Pūsdolerių buvo 12, 16 kvotė- 
, . .riųln viena dėjo 20c. Išviso 

‘$33.20.
Matant, kad kitose kolom  jo- 

■ se daug Šimtinių ir penkdešim- 
kių suaukuoja, tai išeina, kad 
mūsų kolonija dar neįsijudino, 

. kaip turėtų.

PROVIDENCE, R. I. 1
Antros prakalbos.

Gruodžio 1 d. čia buvo ant- 
- tos katalikiškos prakalbos. 

Kalbėjo p. J. Adomavičius iš 
So. Bostono. Nelab senai pa
našios prakalbos buvo ir tuo
met buvo padarytą pradžia vei-

> kimo įsteigti lietuvių R.-Kata- 
likų parapijų. Šiuo kartu, kaip 
ir pirmiau,‘ prakalbos gerai 
nusisekė. Žmonės labai rimtai 
užsilaikė. Antras kalbėtojas 
buvo vargonininkas iš Law- 
re*ce,Mass.

Buvo kolekta ir surinkta 
$68-41. . ' '

Prot. rast

CHESTER, PA.
s Lapkr. 28 ’d. pas P. Maukų 

buvo krikštynos. Krikšto^ te
varą buvo J. Mozūras ir M; 
Bobeliutė. Buvo būrelis svo
čių, kurie teikėsi paremti Lie- 
tavos neprigulmybės reikalų. 
Aukojo V. Bobelis $5. Po $1 
'dėjo: M. Navickas, T. Repšis, 
J/ Mozūras,* J. Bajiis, K. Mer- 

■ kelis, P. Plungė, A. Linaus- 
. kas, J. Petronis, P. Rudzevi

čius, S. Maršaitis, J.'Bostukas, 
M. DauČkas. Kiti -dėjo po ma- 
žiau. Viso labo $20.10.

Ačiū geriems žmonėms už au- 
' kas. ’

BRIDGEPORT, ct.
•. “Darbininko’’ No. 138, gruo
džio 5, tilpo iŠ Bridgeporto, Ct. 
korespondencija, kurioje, mane 
išvadina katalįkiškų organiza
cijųardyto jum. AM nieko prie
šingo ndesmu jokioms ..katali
kiškoms organizacijoms daręs 
iri nemanau atsiskirti nuo ka
talikų, nors ir neesimu vargo* 
nutinku*.
■ ilsu daug dirbęs labui L. V. 
37 kuopos ir dabartiniu laikų 
esmu L. Vyčių Conn. Apskr. 
pirmininku ir SLRKA. Conn; 
Apskr. organizatorium.

t
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Būtent tūkstančiai žmąnių patyrė tą, kad nuo galvos 
skausmo, prarasto ^tito, nuidl^ėjinm orgaxnamo irpH 
vo skausmų— nėra nieko geresnio kaip skanios saldainėt

P ART OLA.
kūrios veikia gerai, tikrai iri greitai, per naktį. Suvalgy
kite 3 saldainius pirm guldant ir "atsikelsite ant ryto- 
jaus nauju, normaliu žmognmL Visa skrynutė saldai- 
nių Kart61a kainuoja 1 dolerį/ 6 skrynutės tik B <toleriat

AdtČuuokite:

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslų? 
. Jeigu ne, tai 
' ateik ir nusitrauk pusę tuzi-' 
no kazinet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytų pa
veikslą visai dovanai. i 

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: 

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

Ispaniška Influenza
“Užpuola pirmiausia taoš, kurie turi 

katarą.” čia pasiūlome gyduoles su ku
riomis visi sergantieji gali stoti jprieš. 
Jeigu jus norite pražilinti katąrą šu 
visais jo prlklials apsireiškimais iŠ sa
vo sistemos į labai trumpą laiką jus 
galite tą padaryti su musą Automatiš
ku Įkvgpuotoju. Gydo nuo Ispaniškos 
Influenzos, Kataro, Dusulio, Karštli
ges, Kosulio, šalčio ir Kurtumo. Gydo 
ir užlaiko sveiką. • Laiko pėr visą gy
venimą. ' Pasiųsime tas gyduoles,* ap
mokėtas už $2,00.

Mažiausia dvi kvorti nuodą medegoš 
lštegs iŠ galvos į pilvą į dvidešimts-ke-. 

: tufląs valandas turint didelį katarą ir 
priežastimi daugiausia 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 gyduoUą Šiandiena. 
HERB REMEDY CO., . / 

503 Trust Bldg., Galyeston, Teras.

. BeUPhoneDickin»«3S»5M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelpbii, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. . 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pietu 
Vakarais, Ketverge nu o 6 iki 9 P. M.

NedeIi«BUsiki4x>api2tv. -ž

i

Mes turim daugelį namą, farmą, lutą ir biznių ant GREITO PARDAVI
MO .ARBA IŠMAINYM0J Daugybė savininką namą, farmą arba biznių yra 
priversti parduoti greitai už bile kokią prekę ir todėl mes spausdiname didelį 
katalogą pigią NAMU ir FARMŲ., Kuriuos galima pirkti pusdykiai užtai, 
kad savininkai Įvairią priežasčių delei yra priversti parduoti greitai. Tėmy- 
ktte musą garsinimus; kožno “Darbininko” numery bus keli nauji adresai gar
sinėm 1§. musą PIGIŲ NAMŲ ir FARMŲ KATALOGO.

f •

75. 2-ją šeimyną 13 kambarią pui
kus namas su visom vlgadom arti 
Field’s Corner, Dpręhester. Prekė 
$3.600 ir labai lengvos išlygos.

76. Už $600 galima pirkti 4500 p€dą 
žemės su fundamentu dėl namo ir ma- 
terijolo užtektinai pastatyti naują, na
mą. Prie Charles River Brldge, AVest- 
Rokbury, tik vienas fėras važiuoti i J 
'bile kurios vietos Bostone. / Savininkas 
pradėjo statytLŠitą namą metai atgal, 
bet kada jam reikėjo eiti kariuomenėn, 
tai taip ir pasiliko. Geriausia proga 
dėl tų, kurie nori pasistatyti savo na
mą Už labaipiglą prekę.

77. 2'Šeimynų, 11 kambarią namas, 
garage dėl 2-ją automobilių, 5000 pėdą 
žemės, City Point, So. Boston, labai 
patogioj vietoj. Prekė $4500;

78. 3-ją. šeimyną naujas namas su 
voniam, gasais, skalbynėm ir fronto ir 
užpakalio piazais, labai geroj' vietoj 
ant Ridgetoood St, Dorchester. Ren
dos neša $70 mėnesiui. Savininkas ki
tais reikalais užimtas ir parduos -la
bai pigiai; tik $1000 reikia 'Įnešti.

———j—
79.3-jų šeimyną, XI kambarių namas 

su gasais to tolintais kiekvienai šeimy
nai, labai patogioj vietoj, arti prie vis
ko, South Boston’e. Prekė tik $2400, 
o rendos neša $442 metams.

80. Mattapan farma; už vieną fėrą 
galima dasiekti bile katrą dalį. Bostono. 
2 akrai geros žemės ant upės kranto, 
didelis Ir puikus sodas apie 50 medžių; 
barn’ė su skiepu/ Namas 3-ją šeimyną, 
13 kambarių su vigądoms labai puikioj 
auk§toj vietoj. Geriausia proga tiems, 
kurie nori mieste dirbti ir turėti far
mą Yra karvė ir apie 60 vištų. Per
siduos tik $7700.’

M JUS GALITE SULAIKYTI ®
iUlI* <*' • IbMI

H PLAUKU SLINKIMĄ. < 
luJ "Desąmtogą sulaik* plauku sUnki- Įfijl 
Jį®, mą, prašalina pleiskanas, niežėjimą >gS

- odos galvos, augina plaukus priduoda (nn| 
ma jems reikalinga maistu. Įnjį

Dermafuza padarys kad Jusūplau- 
lyd biist lanktis švelnus ir skaistus.

X Qd* Jusu galvoji bus tyra, pleis- m| 
kanos išnyks ant visados ir plaukai 3%: 

^peslinks daugiaus!. K . Imi
* Reikalaujant prisiusime Jum paS- į|jj| 

tą suvis dykai išbandymui sambai*. . <?§•> 
.Frisiusidfė Kic. stampomis. persiun IfjjĮ 

: tinto leŠu, gadsi išbapdymui dežįūte 
ąennaturoairbroiiura.

AR^IL SŪEC1ALT1ESCO.
BON PHILADELPHIA, Pa.

Visoms Katalikų Spaudos Savaites Komisijoms mielai pa- 
gdbėsime Kauti reikalaujamų knygų, jmgū jų nesaas mūsų 
knygyne. Reikalaukite katalogo prisiųsdami brasas ženklelių 
už5c. ’• . ■ . •. . . .’ . v < . ... .

•i ■’
^Bdp-gi pariūlijmue pasirinkti iš šiųte

ANYOŪIŲ ŠILELIS* Vysk. A< Baranausko eilės. Vil- 
: niuje, 1905, pusi 16, kainu ..•*,... <..

WUUK0S(lu paveikiuW>» gntfą jh* 
aftaKis, Bguldė Nėns. Tfliėje 1B95, pušį. S2.., 

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški iSrodvmai, kad fe 
dieviai įmeluoja, rūkydami būk Katalikų BaŽny- 

. Čią persekioju# bei kąūkikūs mokslo vyrūsišro* 
dymai, kad'Būiūyčm daug prisidėjo prie- mokrio 

\ pakėlimo ir kad bedieviai yra tamsos gūrbiūtojai, • 
■. ‘ mokslo trukdytojai jr mokslo vyrų kankintojai;
. ĘarašeV. $tąseyjčia»Kain&,

EILES IR DAINOS, J Surinko ir išleido Joana Tamošaųš- 
kmtė (Lakštutė),. Knygelė 64 pusi,, ant gražios 
popieros. Kewanee, III Kainą .► 

IŠVAKARĖS GRET LEMANO ĖŽĖRO/ Parašė kun, M.
Morauskis. Vertė Gerutis* Shenandoah, Pa., 172 
jiUsl* , i^aina. .. $\ ~, *.* * ,. '*- *.. * * * *., *1 *■ * * *. * *.

JEZU3KRISTUSAvASaki^ente-yrą_tikinčiųjųp^^ . 
’ • džiuir mokytpju. Apm^styinai tildntiesįenis. Pa--

* .

tol

->

z

*

$

M
r

.10

.25

■r
rašyta pagal JoMalonybes Vyskupo Dr* J. Palčto
ro. Verte kun. Pr. Meškauskas, Kiekvienaslietu-

, vis katalikas privalo šiųknygų turėti savo nainuo- .
‘ ‘ ............... .60

.85

f.
81. 3-ją šeimyną,/ 14> kambarią pui

kus namas su 7000 pėdą Žemės, Hyde 
Park’e" Prekė $5000 ir tik $500 įneš
ti, o likusieji išsimokės rendomis.

i,

82. Naujas 3-jų šeimyną, .20 kamba
rią namas su visotois naujausios ma
dos vlgadomis ię/plėktrikoą šviesomis; 
rendos nęša $888 ant metą; ZEIk $500 
Įnešti, o likusie ant lengvą išlygą. Na
mas randasi ant River St, Mattapan’e, 
Mass.

i i

I, Manager,
315 Broadvvay ' > So. Boston, Mass

, - . . . Tel. So. Boston 605- ■'

I

I AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ! 
n Až labai sirgau per 3 metusi nųgiabnėj eš buvo.: Dispepsij&r •!

{ nevlrlnimas pl.lvello, nuslabn&JimAs kraujo, InkstO. ūervų ir abelnas spė- ' 
į, ką nustojimas viso kuno/ir buvau nustojęs yiitiėš, kad/tegyvensiu. Vi- < 
!į sur. ieškojau sau pageibo$ nesigailėjau visoje Amerikoj ir ąl rutežių, j 
i. bėt niekur negavau savo sveikatai pagelbos. i
Į Bet k»Oa hareįkalayną Srtlūttttas vaistų, Bltterio, Kraujo valyto- ' 
į ju,! j(ervgtouar IntetU to Kuumatiamo gyduolės, tai po BuyaHojimąi ' 
> _ minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut stiprėti, gerai dirbti, j 
■ Kraujas išsivalė, ėmė. stipriai ditbįi, mkatel atsigavo. Ren* j
t mntiąinns pranyko, diegliui neljebadė po krutinę; Vidurių rėžimą*' lik i 
* nyko po, užmušimui visą ligą. Bėgiu .3 mėnesių išgėMavau kat^saval- < 
J te im buteli saiatnrnsrBitėria, Ir po ų men. gąvd pavęiksie pamačiau i 
t tokį nktoteufe MJp tarp dienos to haktiė*. Daw jančiuo* smagiai toj 
! esu iinksma«-to lw6 sykių dlkavoju salutaras tayllatą geradftjui to lito •; 
i kią viliotos savo draugams to paiiitatoiėms su tokiai* atėM^kto. P** < 

tariu ndoMiriUini kreipties prie Buiutara*t ;
I 8AlUTAMAS,,CHTafIOAI, INSTITUTION, X BtHrtaM, Prot ! 

1191 mm K.;. Telephon, Ctrml 6417, OMw<o, ją J

irimai.
e' t ‘*^1

u> įuottiUKiua aputniE

z Už vieną aykį. *
tris sykius ... v. .$1*00 

PMgųa Muškite $ kąlno.

242 W.Broadway,
, . - ■ * . ’

Palikau vargonininko, gero k; 
ko Ir bažnytinėje muzlkoje'užtol 
prasilavinusio. Pageidaujami t 
niuksi* ’"

"■ - BBV. A. JURGUTIS, 

Boxl()5( Etoportl IkJ

‘ * 
ėmhMii

V

i

REIKALINGI AGENTAI 
reinkotų pardavimui Ųel pltoį/ 
tešnių informacijų >
PŲe:

So. Boston Raincoat Co., 
454Broadway,

Sor Boston, Mąss.

1

)

se, Dusi. 216,/ huama.«,.. ... , *. ,
Drūtais drobės apdarais........,.. .,...... .., 

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para- 
' -• - Še kun. T. Žiįinskaš, Joje aiškiausia išdestyta vi- 

Sokių niekšų darbai ir taip-pat nušviečiama Kata
likų Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai-

* U£t> r « r * •' ą f *' r < «■ p“< < •’ • • • • • • * * • ♦ • * *

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. Parašė 
Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsų 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. 
Patartina visiems jų perskaityti. Pusi. 32. Kaina 

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 1919 m. Iš
leido LDS. Yra vienas iš geriausių patarėjui Ja
me rasite aprašymų lietuvių organizacijų, viso-, 
kių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinČioje privalo ras- 

~ties. 128 pusi. Kaina ......................... .............. ..
LAISVES METU. Apysaka iš paskutinių atsitikimų. Pa- 

’ rašė Antanas.' Seinuose 1908, pusi. 187............;.
LAISVOS VALANDOS. Eilės. Parašė V. Kapsas (Dr.

V. Kudirka), čia yra surinktos 23 mažesnes ei
les garbaus mūsų poeto, nužengusio- jauname am
žiuje į kapus. Šiose ja eįlės^ kiekvienas skaityto
jas ras sau susiraminimų ir dvasiškų naudų. Til
žėje, 1899, puslapių 38/.................................... .. .15

LIETUVOS VARGAI arba kas dabar dedasi mūsų tėvy- / 
nėję. Sutaisė Išeivis. Išleido “Išeivių Draugas.” 
Pusi. 34,1916. Kama ................... .15’ 

MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA. Iš vokiškos kalbos verte J.
Gerutis. Phila., Pa., 1911 m., pusi, 12. Kaina .... .10 

NEKALTYBĖ, žiūrint iš filosofijos kertes, J. Geručio ver
sta iŠ vokiško. Shenandoah, Pa., 1907, p. 89.....». ' .25 

NAUJAS BŪDAS IŠMOKTI RAŠYTI su paaškinimais ir
• paveikslėliais. Sutaisė iri išleido P. Mikolamis.
Tilze^e 1910, pusl.'24 ..... »*.......... ......... .2Ū

PRADŽIA IR IŠSIPLĖTIMAS KATALIKŲ TIKĖJIMO.
( f . Paraše Vyskupas M. Valančius. Reikalingiausia

■ kiekvienam lietuviui-katalikui knyga/ Sheiian- • 
doah, Par, 235 pusi. .....«. *;. • « ■• ..-....... .$1.00

PRADINĖ ARITMETIKA arba laispniškas mokinimasis 
aritmetikos arba rokundų mažiems vaikeliams, 
pradedant nuo 1 iki 100. Sutaisė P. Makoląinis 
(su daugeliu paveikslėlių).' Tilžėje, 1909,'pusi. 
128, (Audimo apdaru).’«»,.*•..... 

SVIETO PE&ĖiiŪNAS- Trankytasis po Vokietijų, Dani
ją, Luxemburgų. IŠ seno darbininko atminimų. Su
rinko Išeivis. Spauda “Išeiv. Draugo” 1916 įi.

' Pusi. 150. - IC^ama..... ■ .f *■... . ■»».. ■* •....... i. ■

SODŽIONIŲTEOLOGIJA. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalbą šioje knygoje išdėstytas visas Ka
talikų Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina ... .$1.00 

ŠIAPUS IR ANAPUŠE GRABO. Parašė J. Gerutis. She-
• nandoali,,^Pa  ̂pusi. 210*. bLaina ... j.............. 

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra
. Dievas ? Ar žmogus turi’ dūšių? Ar kilo žmogus 

’ iš beždžionės ? Ar apsunkina žmogų Dievo įsaky
mai? \Tų knygelę verta kiekvienam perskaityti. 
Parašė F. V. Pūsi. 32* Kaina ... . ..... .. .....

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Jodomi vieno lai- 
į o . krascio pradžią 3) Iš daugelio vienas, 4)* Raudo- 

nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera- 
taSį Paraše J. Smitas. Puslapių 48. Kaina----- .

.. . M A li D A K N Y G E . r
PULKIM ANT KĖLIŲ. Viena iš geriausių ir haujausiij 

maldaknygių su įvairiomis, maldomis. Tinka .jau- 
’ nuomenei ir seniems. Ant geros popieios atspau- 

■ sta; Išleistą šy. Kazimiero Draugijos’ Kaune.
Perspauzdino “Darbininkas^ 1918 m.

Kai n a: 101A Kietais drobės apdarais, raudonais
• teaŠtąiš ♦../,. . ^/, 4. *. M; .$1,50 

102A Diamiiais(Pie5rible) BmntaUon drm.
*. ' ’. bės>jriršeĮitus, ^audouais RraŠtai$^W_ 
z apvaliais kampais. * <

102B Toki pat auksuotais kraštais . *’./ v .$2.00 
103A Liauniąis (Flexible) skūtos. apda- ■ 

rais, auksuotais kraštais, apvaliais
'* •jfeaūlpais ■* ■*. »>,-»» *. k >»>»... *. v$2,50’:
104B Toki/pat juodos inoroko skutos ap-

■ ».

A

o

1
■}

Z
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Pianą derintojas
VienatmisLietuvisBostonb 

ąpfeliūkeje. ‘ , 
Suderinu (strainu) ir. šutai 

sau visokius ’ pianus. Ėbperfas 
■ “ player ” pianų taisytojas. Va
žiuoju visur,, kur kas reikalau
ja. Norintiems pirkti pianų 
suteikiu-patarimų dykai. Rei- 

;kale kreipkitės: •• \
Br. SimonaviČįus, *

37. Pęrtland Str., 
Cambridge, Mass*>

‘ t

Paleškau pažįstama draugo Domini- : 
ko Gezino .Švėkšnos parap., Kauno gub. 
Plrmlaus gyveno Brookiyn'e. Atsiliepk, 
arba kas kitas praneškite šiuo adresu: 

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

, ■ — i

Paieškau brolių Jokūbo ir Jono Ma
kauskų lt Teodoros, Julijos ir k Ma- 
kauskalčlų. Visi gyvena Amerikoje- to' * 
paeiną gimimu iš Kurtavėną-parapi
jos, Šiaulių pav. Tą pačią, arba ži- > 
nančių meldžiu pranešti man šiuo ant
rašu:

, Sr. PranciSkus Makauskas,, *-;■ 
Galle.RiO Taneiro 4132, Berlsso, F. C. Šį

Rep. Argentina.

, Paleškau Oną Oleknavlčlenę su vai
kais — Anlcentu. 'Jonu, Albiną ir duk
teria Teofile ir savo motiną’ Katrę:O- ■ 
leknąvlčleuę. Prieš karų gyvena Lie
tuvoje Garbenų kaime/ Tąąjėną vat, 
Ųkmergėsvpav., Kauno gub. Atsišauki- * 
te tuojaus šiuo adresui- J 

(3. D. OLEEafABlCH, 
693 Schell Avė., Akron, Ohlė.

, .—-—- .
Eaieškau savo brolio Leono Var

niečio Kauno gub., Šatą par., Lauma- 
tią kaimo. Pirmi aus gyveno Brlghton, 
Mass., o dabar nežinau kur jis yrą 
Turiu labai svarbą reikalų, todėl meU - 
džiu atsišaukti ant šio adreso ;

• ONAJONAUSKAITŽ,
443 Western Avė., Brlghton, Mass. 

, . . (1®)

Paleškau brolią Motiejaus ir Jurgio 
žilių ir kaimynų Baltraus Masiulio, 
Baltraus Serdžikausko, Augustino Bo- 
genio, Mikolo Tamošiūno,. Antaną Tu
melio ir Vinco Nugaro iš Jurgįelionių 
kaimo, Sesikų valsčiaus Ir parapijos, 
Ukmergės pav., Kauno gub. Malonė* 
ldte atsišaukti šiuo adteštti1 

JONAS ŽILIS, .
693 Schell Avė*., Akron, Ohio.

JEIGU NEMOKI RAŠYTI 
arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuoja- 

mų mašinėlę (Typrcritėr).
Karė pasibaigė Ir atsidarys keliat į • 

Lietuvą, reikės rnŠJtf daug įvairią laift*, 
ką ir gavusiems' laišką bus daug ieng. 
vinus perskaityti dvukuota. ;

'Tokios mašinėlės ph'miaus' parsidąo- 
davo po $70.06, b dabar parduosime tik ■ 
Už Kas pirks mėšlnėlt pridėsi
me.dar knygą su nurodymais kaip dirb
ti vertės $1.0Q.

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo' laiko, ■ Kreipkitės tiesiog, Jįtil* 
ką arba* yputlškai į „„ >

3,3. POCIUS, .

Boatcm, Mass. , 
SOTHarrisbnAve.) .

Boston, Mas».

CASįUŽ LAISViS 
B0NDW& *

Mokėsime, cash ul Laisvla bo)Mfw* A 
sulig turgnua kainų, ghpk r«Khrtroo» 
Ūme laljtoe arba ateik ypatilkal ano 
V iki $ vni,'mkMte, 

1113 Fayette St, Room 2,

t ■
ą ą g; ą - . ė. ą. ą- ■ •darais

___ _ ’• . ’ >

Užsakymus siųsdami adresuokite;.
' . AM

HS W. Mroadway,

•. \ I

i <

.4 
£ .
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I/“ I » 1

atidavė prakalbote Tani. 
do fegr^odtio B A v

A

* ,f- 4...
Mnun, gruodžio d <L bu- 
L VytiŲ 17 kp. susirinki- 
1/ Susirinkime dalyvavo 
Mg Jonas E. Karosas. Per- 
n* protokolu seka skai- 
Ig^laMkŲ. /
^teas nuo Liberty Loan 
ĮObn$ttee of ,New ^England. 
kfr ląiške Komitetas gražiai 
Bmjo ui vyčiij parėmimą 
nnosids paskolos. Kaip 

kuopą ^Dajbfeunkim^ 
$ indėjusi labai grąžą pa- 
iaimąapiepaskolą.

. w... nuo kareivio Juo«o
ii Francijoe. buvu* 

CentroRaštininko 
yMtbuvO perskaitytas;
( firskaičiae tiį Mšk< išreikš 
iJndM^iausia padėka rankų plo-

Taip-gi Mužmiržta padaryti ,-----
Kgftkią dovanėlę Lietuvai fe f do 11 skyriais 
Tautos Foiidą aukavo *šiė na-j Zateokni.

* *> - ~ ♦ 5 r . • .ugi: r
Juozas Meškauskas . .'.$6000 
Antanas Bendoraitis .. . ,56.00 
Petras Miliauskas .... .25.00 
Jonas VilkiŠius ....... .22.00 
Petras Špokas ..........10.00 
Vincas Valatka ♦, *. . .11.00

($1 davė, $10 pasižadėjo) 
Kazys Junevičius (pal) 10.00 
Marijona Kilmoniutė .5.00 
F. žalesa# . h. t ,5.00 
Ona PrataŠiute (pažadi.) 5.00 
Zuzana Gegutė . # , .5.00
Zofija Gurkliute ... , . .5D0
X Duobiutė (pažadėjo) 100 
f Smulkią . o,.. *, >.... .1.00 
r ' ~ BfefeovšodėtiK.»4&2L00;

Reikia, pažymėti, kad kiti L. 
Yyčią 17 kp. nariai savo auką

i ■ ' f ' ■ ’ ' • ' .

a* --
-4 r.

t

Aįktlfeit* rengimas NaujŲ 
Mėtį Bekarai ir išrinkta iei- 
kalinyoc koęnirijoe. , .•

Išriktav»Wyt>* 1919m. At- 
sisakius senam pinu. p> Ant. 
Bendoraičiui išrinkta pirm. — 
Zofija Gurkliu#, pagelK — (K 
>a Pratašmtė, ia#t — £ Ge- 
ciutč, fim-rašt. įį MHians- 
kaį M —J/Vilkftius, kaso, 
globėjos -A St Motiejūnaitė ir 
A? Kailauskiutėy. maršalka

Išrinkus valdybą iiįĮipkajbS* 
jns*kftus ęvaribm kuopos rei
kalus miirirfedėtaia' 'uždarytas 
apie 11 vai. vakare. ?
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L. VYČIŲ 17 Kp. VALDYBA.

Pirmoje/eilėje iš kaires į. dešinę: pi P. MBiauska^—- fin. rast, 
ce-pfem.,p. A. Bendoraitis-t-pirmininkas, p-lūZ. Geciuie, raštininke. Ų .

~ Stovintie iš kairės į dešinę: p-lė A. Kazlauskiute — kasos globėja, p. J. Strakauskas —- 
maršalka (dabar tarnauja Dėdei Šamui), p-lė St, Motiejūnaitė — kasos globėja, p.' J7 Vilki- 

- titfe-—iždininkas. _ 1 f ... ' '

TAUTININKŲ VADAI TIKI 
1BUBTUS.

Kaip tik pavogė nuo St‘Moc
kaus sukolektuotus Neprigul- 
mybės Fondui pinigus, tai Moc
kus su Jurgeiiūnu nuvažiavo 
pas burtininką, kad tas pasa
kytu, kur dingo pinigai. Ži
noma, burtininkas Pišviroži- 
no.” ? . .

Dabar Mockus gaudo ^vagi
lius. Juokingu kad tiki bur
tams tamsūs nesusipratę žmo
nės, bet 'dabar skaitosi tauti
ninkų. v^dąi-sandariečiai ir vis- 
'gPUKl,

•J p-lč Z.;Gurkliute — vi-

»t< fili sutaupo* labai dAuą. . '»- - *.f ■ - > ■ '.. -tl ' *
▼foa ritasų pMtattJhn< tisąrztai, ir tnlyriiLk nrasų lainaa so kiti kalnomia Ur jos boHtt 
M fetakur kttnr tašdoįėstaHJtao kafelta a ?

>* Ker

T

Vi^i

*■

d*

t

- - ■>»X-g»»«■ ia>ABBA VIMA
■ _ s . ~ ,JgAaW)T UPItK KALADŲ D0VMUA . t

... *. J' 'k?#***'' % - . * • 5
apMMteytt dovanom!* viena* m Mt«. r x

M ntoeagtaio prtrttljNrtta fe ari serą ir ajūbaą 
dovanas vslfauns, fe valkai ttnM dovanas taįfe*

Jas eikite } krantam paetartinioje mlnntoje pirkti dovaną ir ]pardari!jai liad, kad dam JM UHt» 
paduoe Jums sngičiaualM ketas*, Jas gidniUs išeiti lauk 11 krattavls sennMtarke^ MMeUs etaNtaMli 
nas. Už vieną trečdali kafatos ką Jas Jus galit* nusipirkti geresnį lr daugiane vertą dl
nes( jfeioi.' šventes. 1 • / , ’ , ■..,.;

\ Ksjądoms Aivanų Jūs nepirksiu sviesto arba grašių, bet paprastai U aūkso ir tas tikrai nesuptą fe Ml*- 
Jus MtttmeU plrH maiita ktgel ir lidkas itttą sutAupytas t>rtai. kvmtaS. r

x >Dsrydamks tą Jus sutaupė uk*‘ 
Peržlurąk.L................

tinę, kad hŠrąsiU

- ikf4v«Lv»kM*.|
/.z I 

■mmm/

*V( JONO EVANGELISTU 
^PAtELBlNESDŽJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
Valdyba.

PIRMININKAS L- lt Eioba,.
4 Levant St., Dorchester, Msw 
Telphone■:Dorcester 6973—W 

iWffiK Jonas< Galinį
20 Winfield St. So. Boston, Mom 

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

H PROT. 'RAST. — Marijona Brliafr* 
210 Silver Str., So. Boston. 

FIN“. RAŠT. — Povilas PetrauakHB 
.230 Flfth gt, So. B^aton, Mana. 

JASTRRTTTS ~ AndriejiiM Nandžiūna* 
- 16 WinfielcL St, So. Boston. Ma*« 

MARŠALKA *— Jonas Urbonas. ,
145 .Sįįver St., So. Boston. 

k Draugija laiko susirinkimus ka> 
trečią ^nedSldienį kiekvieno mSne 
šio 3:Š0 vai. po pietą Bažnytinė ” 
.e Salėje, So. Boston, Mass, Sė 
cantis susirinkimas bus gruodžio 15.

■<

maršalka (dabar tarnauja Dėdei Šamui), p-lė St, Motiejūnaite 
m««wU yv /

f

dą. Ir kaip mūsą korespon
dentas praneša, tai surinkta 
$30.0Q^su centai#. “Poor basi
nes.”

V A
Mat jau'mes ne sykį sakėme, 

kad tautininkams - laisvama
niams Lietuvos reikalai mažai 
terūpi, o dabar tai visai aišku^ 
kad taip yra. Jie moka prira
šyti atsišaukimą, pasakyti 
šmeižiančią prakalbą, kalbėti 
•nuolat apie vienybę ir bendrą 
darbą, _ bet kuomet peikia dė
ti auka, tai žiuri į kitus kad 
jiems sudėtą.

Ne broliai^ ,jeigu norite vie
nybės ir bendro darbo, pasiro
dykite tikrais tėvynainiais ir 
kovotojais už Lietuvos laisvę.

' ' Ker.• « « <

• M ♦

* V <

a

«

1

■i

$100;00 
t; 50.00

SO. BOSTONIEČIŲ AUKOS
1 KALfiDW,ĖONDĄ./

So- Bostoniečiai taip įsijudi- 
no/ kad jau Džidn-bambininkai 
•Michelsonai arba kitokie Lietu
vos priešai negali sulaikyti nei 
bįskį.

Žmonės aukauja Lietuvos 
. reikalams, ne tik kuomet juos 
ragina, bet patys taip gerai su
pranta, kad aukas šimtinėmis, 
dešimkėmis ir^tt. 'Lietuvos rei
kalams neša į pasitikimas įstai
gas, "

Per “Darbiniką” aukavo ir 
'sunešė, kurie pasižadėjo p. L. 
Šimučio prakalbose šios ypa- 
tos? '
Ant. Staniuliūtė . 
Juoz^Markelionis 
Andr. Ręzgevičius 
St. Samuilis ..... 
Jokūb. Varajtis .. 
Jonas Valentas... 
Ant. Kairys—... 
Justin. Augimas . 
Jonas Galinis .... 
Tarnas Jakavonis 
Jonas ParČauskas ,
A. Vilkiene(salėj davė $1)10.00 
J. Stakionis ........ ... .1.00

So. Bostoniečiai jau sudėjo į 
Kalėdinį Fondiąx bemaž $6000.- 
oa
. Dar tik pradžia.

Tautos Fondo IĮ skyrius tū
li išrinkęs kolektorius, kurie 
pereis: ivisus So. Bostono lietu
vius fe jau tuomet galima"ti
kėtis; kad nei Worcesteris.ne- 
gales didžiuotis. Pažiūrėsime 
kas užims pirmą garbingą vie
tą šiame taip įsvąrbiame * 
inėntė.

♦l

.Prakalbos. Nedėlioję, gruo-' 
džio 8 d. buvo prakalbos A. L. 
R. K Moterą Są-gos 13 kuopos. 
Kalbėjo gerb? kun. K. Urbana
vičius, p. Jonas E. Karosas ir 
p. M. Juškienė. Ypatingai ge
rą prakalbą pasakė gerb. kun. 
K Urbanavičius.

. Prie kuopos prisirašėapie 20 
narią sąjungiečią. r

Į Kalėdinį fondą prakalbose 
8ūtinktfe$ltŠ.0O.OO suvirš-

■ * - -MP

“GABIJIEČIUI” PER 
GALVĄ.

Tūlas “gabijietis,” A. Moc
kevičius pliurpia “Sandaroku’ 
organe, būk Vyčiai rengiu kon
certą gruodžio 29 d. Ir prime
ta jiems nepadorumą.

L.Vyčiai jokio koncerto ant 
tos dienosnerengia ir jeigu ren
gtą, tai koks čia nepadorumas. 
Nepadorumas kaip tik ir gludi 
pas A. Mockevičių ir kitus tos 
rūšies žmones. Jeigu toks Moc
kevičius nors kiek būtą pado
resnis, tai tokią išmelžtą nera
šytą- * . ,

V

i

SVARBUS MĖNESINIS 
SUSIRINKIMAS.

At L. P? Blaivinifikij-Sjisivie- 
nijimo 49 kp. įvyks svarbus 
ūienesinis susirinkimas gruo- 
džio 12 d. 7:30 val. vakare baž- 
nytinėje salėje Fifth zSt, So: 
Bostone. '

Į JĘĮSusfeinkimę. prašome vi
sus- narius būtinai pribūti ir 
taip-pat atsivesti naujų, narių.

Bus rinkimas valdybos atei
nantiems metams.

Nepaprastai syarbus laikas, 
tai Lietuvos klausimas.

Blaivininkai subruskiie — 
paklokite^imtiues arba kiek 
kas gali ant tėvynės aukuro. 
Neapsileiskime • kitoms kuo
poms. į

t

“STEBUKLAI.”
Tautininkai - laisvamaniai 

kuomet Cambridge*iuje per du 
vakaru surinko, į savo fondą 

T ' $200.00, tai jau negalėjo pra
nešti telefonu arba /laiškeliu, 
bet tik telegramų. Bartkevičia 
parokavo už labai svarbią ži- 
nią.

mo-

. r *

i*
.. ą-

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOfe 
. BOSTON, MASS. 
VALDYBOSADRESAI.

PIRMININKAS—Jona« Adomavičln* 
122 Boweu Stf So. Boston, Mas* 

VIOE-PIRM. — Pranas Tnlelkls, 
180 Bowen St', So. Boston, Mus* 

PROT. RAST.—luošąją* Vlnkevlčlu*- 
147W. mSt. So. Boston, Mam

FINANSŲ RA&T. — 8t Noreika, • 
' 105 Silverst, S. Boston,Maak 

KAŠlBRTUS — Andriejau Zalleckar 

344 D Str., So. Boi#on< Mass.
MARŠALKA — Justinas' Tuleikla, 

,130 Bowen St. So,. Boston; Mao.
> D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos 

. ton, -Mass. laiko mėnesinius susi 

.rinkimus kas antrą, nedėldiem 
t kiekvieno mėnesio 2 vai po pietą.
164 Hanoyer St., Boston, .Masa 
Malonėkite visi ateiti fe daugiae 
naują narių su savim atsivestiT

LIETUVOS DUKTERŲ DKJ0» 
PO GLOBA MOTINOS 4VČ. 

VALDYBOSADRESAI.

SO/BOSTON, MASS. 
Pirm..— T. Ašmenskienė,. 

359 Fourth St. s 
Vice pirm. —P./GiedęaiČiutė, 

' 103 Sfetb St. . , 
Prot. Sekr. — M. Morkūniut A 

12 Ląrk-St.
. Eim Sekr. A.XukoŠevičiut A

377aBroadway, 
Iždininkė X M. Mačiuliutė, 

‘42 'SiIvėt St. z
Kasos globėjai: K PlevokienS. 

M. Stukienė.
Nkrfalka — O. Mizgirdienė. * 
Board .#^ — ,M- Eilių*

kienė, P. Verdenė, V, Songailie 
" _ nė, A. Kasinskaitė fe A. Čiiuvie

•
Susirinkimai' laikomi kas 

t anfrą utarininkakiekvieno mė
nesio.. 7:30 .vaL vakare Sv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

s

■ »

1) Labai gražus, padarytas13 kanuolhj metalo. vyriSkas laikrodėlis, labai praktiškas Ir geras, dėlto, kad
užsukamas ant S ’dienų. v Tas laikrodėlis parado laiką visuomet teisingai ir niekados neslskubina arbanesiyGluo- 
ja, kiti parduoda foo $15.00■ fit daugiaus,—mes išsiusime JUinš Ji tik už $7;99. ,< - t 7

2) Gražiausias^ moteriškas ant rankos nešioti laikrodėlis, Viršelis padarytas iŠ perlą, ir bracelefas 10 ka,-. 
rate -aukso, su geriausiais viduriais, už kurį kitl palina $15.001r daugiaus,—mes Išsiųsime fJk. ui $7.75.

J 3) Graži skersinė špilkutg auksu dengta, išsodinta su puikiausia Cameo ir aplinkui gražiais Rhine akmeni 
Mals- — parduoda kiti už $7.00 ir daugiaus, — mes Išslųsiinė tik už $3.49. * - 1
'■ 4) Gražiausia skersinė špilkuts Sterling Sidabro apsodyta su puikiausiais dlamond Šmoteliais, sulig
dienų mados. Tyjif skersius spilkutS parsiduoda, už $5.00 ir dauginus, mes išsilsime Jįf tik'už $2;49. ?

5) Gražiausias ir styliškaš bransalietas, auksu dengtas, parsiduoda kitur už $5.00 Ir' daugiaus, —■"'mes įB
siusime ji' tik už $2.45. , ■* * x \ ’ •«.?-. - L .č .•

6) "Gražiausias Mesk Krepšys su 46 colių retežėliu, gražiai išdirbtu apdaru, ozlduotu sidabru užbaigtas,
mes Išsiųsime JpuŽ $L45. /, ’ . • ,r -

7) Labai puikus Ir sulig Šių dienų laikrodis, padarytas iš. stipraus metalo^ nikeliu dengtas, turintis ėiektri-
kos budninkąj laikrodį, -pašaukimo skambuty elektrikos šviesą arba lempute su kuriu Jūs galite išegzaminuoti « 
akis, nosį ir ^gerklę. Tas laikrodis turi sudėj imą sų dviem skyriais, vieną dėl aukso,. o kitą dėl pinigą.* Laikro
dis kaip šis turėtų būti kiekviename name deli jo puikumo ir tuo pūčiu parankumo. Jis yra & colių augščio fe 18#> 
colių pločio, — parsiduoda apiė vųž $l$.00,. — mes išsiųsime jį tik už $8,49. . - / > '

8) Labai geras dubeltavas britvai pustas, kuris kainuoja apie $2.50, mes išsiųsime jį tik už $1.45.
9) Puikios ir štyrlškos moteriškos Užpakalinės šukos,, apsūdytos" su' gražiausiais akmenėliais. Mierls yra 4:

col pro 1% colių — parsiduoda kitur pb $1.00 ir daugiaus, — mes išsiųsime7 jas tik už 00c. ‘ \
10) Gražiausias-, cigaretų laiktftojasį. padarytas. iŠ gintaro su aūksu dengtu raiščiu, apsūdytas į sKurinlus vfr- y

želiąs,— parsiduodapa£kitus už $2,50 ir dailaus, —•mes išsiųsime ji tik už $1,25. < ■ /
11) Labai gražus aukšti dengtas Cigaretų Bakselis, — parsiduoda pas kitus už $2.50; — mes lšsiunčiame'jį /

tik už $1.25; . . \ ‘ '■’* s
- 12) Gražus ir brangus 14 karate! auksu kryželis, kuris padarys puikiausią dovaną ant Kalčdų,- — parsiduo

da pas kitus po $8.00 ir daugiaus, — mes išsiųsime jį tik.už $2.99. ,
• ... ' 18PĮ>ęl moterų labai mylima Kalėdų dovana Širdis padaryta iŠ; 14 karato aukso, -eparsiduoda pas kitus '

,$10.00 ir daugiąu'sf-—mes*išsiųsime tik už $3.49. ' . • ‘ x I * *
14) Puikus moteriškas žiedas, padąrytaą iš 14 karato aukso, įsodyta puikiausias, akmuo — parsiduoda pas

kitus po $l£:.0O ir daugiaus, mes išsiųsime jį tik.už'$4.99. .žiedas panašus į tą auksu dengtas,. •—mes išsiųsime tik ■■ 
už $1.49. ’' ' ' ' . - '' •<

15) Labai puikus vyriškas žiedas, 14 karato aukso, su, gražiausiu akmeniu,—parsiduoda pas kitus po $14.00
fe daugiaus, -^-jnes išsiųsime-JĮ. tik už$5.99. . . ,t. . .

^6), Puikiausias Lavaįliere 10 karato aukso', ^psodytas baltais Žibančiais akinenais ; bus labai graži dova-. 
na KalčdomSį Pąrsiduoda kltur pp $12.00 ir daugiaus,; — mes išslunčiame jį tik už $4.99.' .

17) Puikiausias Comblnation setas susidedąs iš vieną porą į rankoves guzikai, scarf špllkutč, retežčlls" ir 
peilis ir kaklaryšiui sagute, apsodyta s.u. Germine Diąmond, šfeotelfeis,;. padaro gražiausią Kalėdų dovaną,—par
siduoda pas kitus po' $10.000 ir daugiaus, — mes išsiųsime tik už $4.99. * .

r ■ . 18) Dėl tųkurie mčgsta rūkyti pypkes mes turime labai puikių pypkių su nikeliuotu raiščiu ir kaulo dalelė, 
—r* parsiduoda pas kitus, po $2.00 fe daugiaus, — mes išsiųsime ją tik už 99c. ' J . " -

19) Dėl tų kurie njčgsta išeiti vakarais ir taip-pat labai paranki namuose elektrikfhs Flash lemputė, mie- 
rio 4%X1%, —mesjišsiųslinė tik už $L15. ' t • ‘ ‘

20.) Labai gražus kišeninis peiliukas,- viena didelė''geražte,, viena maža,’ boiikų atidarytoju, korkų Sriube
lių,—-parsiduoda pas kitus po $3.00'-Ii daugiaus, — mes išsiųsime jį tik ūžt $1.99.

VlršuJ'pažymett daiktai labai gražūs fe-brangus, ir padaro labai puikią Jpllėdų dovaną.
" Viršuj, pažymėtit daiktai gali buti parduodami kiekvienas atskirai arba visi sykiu.. - Tie kurie pirks po vjė- 
ną daiktą arba už mažiaus kaip- $20.00 ttfeės.inokčti. kainą, paduotą už kiekvieną.daiktą atskirai. *

Tie,‘kurie pirks daiktų mažiausia.už,$20^0, mes duosime20 nuoš. nuolaidos ant kainos paduotos už klek- - 
vieną daiktą. • ir tie kurie pirks visus virš pažymėtus daiktus, turės mokėti už juos tik $89;99«

Jeigu Jus norėsite pirkti tuos daiktus kurfeors kitur, užmokėsite už juos daugians negii šimtą dolerių.
\ Tik pamąstyk*apie daiktus virš'pažymetus yra verti )S dviejų atžvilgių, stoiški ir puikiausi laikrodėliui, 
ir laikrodžiai, fe kėllatas daiktų 14 karato ąukso, > - z. - - v

Niekas neduos tokių daiktų už tą kainą kaip mes pasiūlėme. . . 
Tie kurie gyvenate Chicago’je prašomi ateiti Irjpamatyti daiktus,’ ir, mes esame tikri kad jie bus užganėdin

ti fe patenkinti jais.r,/' i . ■
Mes gvaranfuojame musą pirkėjams toliaus nuo Ghicagos, kad jie-bus pilnai užganėdinti- fe patenkinti sū 

tais daiktais, — ir tie kurie ineužsigangdips įneš duodame 14 dienų: sugrąžinimui daiktą ir mes sugrąžinsime pini
gui . J s

• Užsisakydami siųskite tik $1.00 ir kitus užmokėsite kaip gausite daiktus į savo namus.
' Buk protingas,— pirk vertas ir-naudlngas dovanas, o ne juk, ir pasinaudok proga musų paslulijlmų.
- Rašyk t mūs, prašydamas musų vėliausio iliustruoto Katalogo įdedamas 10c. dėl išlaidų,
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. PAN-AMERICAN EKPORTĘRS, l
1152 MiIwaukęe AVe., Dept 234, Chicago, UI.
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go. Bostono taūtiuinkai-lai^- 
vamoiiiM baigia mŲfc#? Kad 

; ja^ncsfeėkaį tai nesisek A Būt* 
j^čioje, gruodžio 6 .& surengė 
prakalbas Martui, kad parin
kus auką4 Nopri>ubuybiSa Foa

v

Gruodžio.^ d, pasimirė nuo 
plaučių uždegimoJPi^nas Gri- 
galiūnas 30 m; amžiaus. Paėjo 
iš Kauno gub., Vabalninku 
parapijos, Skamarakų kaimo. 
Paliko didžiausiame nuliūdimą 
seseris fe brolius. Aprūpintais 
šv. sakramentais ir su bažnyti
nėmis /apeigomis palaidotas 
gruodžio £ d. Mv. Mykolo kapi
nėse. J. ’ ■“

’ . • K.....  , :
Didžiausias išstatymas Kalė/ 

doms Visokią pirkimą...
Mes būsime dėkingi visiems 

feetuviamš; fatriė ^pirks mūšą 
krautuvėje ice-cream’ą;— taip
gi saldainiu su puikiais bakse- 
liais—cigam fe cigaretą.^Taip- 
Įgi didŽiaitsiame, pasirinkime 
f raktą (vaisią).

Paduokite mums užsakymą 
ateidamrpatįš arba telefonu 
Sį, BQšton'72149<‘
■ , centralspa,
:. 481Broadwny,

4 > , ’V' -

JustinasfLapinskas,
> . .............• i
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vai. ryto iki 2 vai. po pietą ' -

DR. KENEALY, Specialistas.

v- i

k
. So. Boston,MAss.. N

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS NANŲ
vsn visokiomis chroriiškomis, nervą arba komplikuotomis negalėmis,^ kurios reikalauja 
patarnavimo * ’• .z. 1

SPECIALISTO:
' Mano Stebėtinai Pasisekimas

► t J* • k ■ ■ ■
‘ gydyme ligą, skaudamą fe chronišką prigulį nuo to, kad aš pašvenčiafesavo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tą ligų. Tolįaus mano ofisas yra aprūpintas naujapsiais instrumentais 
fe ptietąisomis, elektrikos drebėjimo fe jokią išlaidą' nepaisau, kad tik pągelbBjus ma
no ligoniams. , . » * '

Ar Tamsta Kenti” ■
'silnumu nervą, silpnumo užpakalis (nugifeos), Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp.
AliUlkiV1 ęš-AA©t'AAxi.vj ^^*A**»*«*>a V****v.*’,’Crs*J •*<■*•>* M'****-^ Cj'*-*’ » M'ę>****v| ■**'*?^jt»*'*« 1

kaus matymo, Silpnumo sąnarių^ Voteią, Slogų, Lašėjimo į gerklę, Pilvo

i _______ .... .. .... .............. .. ....,,. .... ... . . .
‘nnmo/plauČią,.’Kėrangumo, Sunkiai jau&M Skausmo galvos, Apsvaigiino, Nisril 
kaus matymo, Silpnumo sąnarių, Voteią,Slogų, TjaŠėjimo į gerklę, Pilvo ritau.Sinm 
skausmo gerkles,' apvilkto liežuvio. Šios fe daug kirų yra pirmas persergėjimas, kad 

’ Tamsta trotijĮ savo sveikatą.fe pajėgi v *
/. OFISO VALANDOS:— Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 8 .vai. vakare. Nedaliomis nuo 10 

k . . vai. sarto iki 2 vai. po pietą

t
t
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