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Tuo tarpu prez. AVilson ap
lankys karės frontų, tarsis pri- 

s vatiškai su įvairiais talkinin
kų diplomatais ir aplankys I- 

‘ talijų.

smulkmenomis paskelbė, 
kaip Rusijos bolševikų vadai

dyti. Francijos 
/

»
y
•s

; SUGRĮĖO*
.. . ■ ■ • , v
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" ♦HVILSCN,” <fWILSON?~" 
“WILSONT X ŠAUKĖ 

FARYŽIEČIAI.

;^^hrbingas Su v.' Valstijų 
^"*prez.,■ Wilson į Paryžių invažia- 
f ■ vo subatoj iŠ-ryto. Tą dieną 
•' ^buvo nuskirta šventė. Ofisai, 
į ; dirbtuvės ir visokios mokyklos 
į buvo* uždarytos. Kas gyvas ir 
?/• A^eakas ėjo sveikinti Wilsoną. 
į Tai Buvo pirmas atsitikimas, 
j kad Amerikos prezidentas at- 

Įj vyko Europon. .Ir prez. Wil- 
į,40n buvo taip pasitiktas, kad 
s , nei’ jokis karalius, nei jokis ki- 

tas asmuo niekur ant svieto 
/ ’ nėbuvo taip šauniai sveikina

mas.

.Gatvės, kuriomis prez. VTil- 
son važiavo buvo nustatytos 

j r.. Franeijos kareiviais. .Minių 
/ minios tik šaukė “Wilson,” 
; <rWilson,” “Wilson” ir metė 
... ■ ant jo kelio gėles.

Kaip-gi Paryžiečiai nesvei- 
kadi jo. dėT 

■'•^ ka paryžius neteko vokiečiams 
ų pereitą iiepos mėnesį.
> * Franeijos prez. Poincare bu- 
L vo surengęs prez. Wilsonui prį-
Į *. _ ---------ėmimų su užkandžiais. Buvo 
Į ' prakalbų. Prez. tVilson savo 
t prakalboj apreiškė, jog karės 
; laimėjimo nepakanka. Sakė, 
1 jog Amerika stojo karėn, idant 
[ užtikrinti pasauliui pastovių

Kaip proUa, taip ir patyrt- 
mM neleidžia mrau tikėti^ 
kad tautos dora bujotų tau* 
kur tikirbifdbtf iftinoitifti atmM- 
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Kuomet Franeijos so
cijalistų delegacija sveikino 
garbų prezidentą, tai jai atsa
kydamas pasakė, .jog šitoji ka
rė buvo žmonių karė ir kad tos 
karės tikslu nebuvo vien. įveik
ti autokratiją, o ir užtikrinti 
pasauliui’* pastovią taiką, "gi 
kad to atsiekti, tai reikia su
tverti tautų lygą.

VISA EUROPA SVEIKINA 
AMERIKOS PREZI

DENTĄ.
Veik visos Europos laikraš

čiai sveikina Amerikos prezi
dentų atvykusį Europon.

Ispanijos laikraštis- Heraldo 
rašo, jog jo atvykimas Euro
pon reiškia tų, kad išmušė tei
sybės valanda. Kitas Isp.ani-. 
jos laikraštis Diario Universal 
rašo, kad prez. Wilson yra 
viso pasaulio pilietis ir todėl 
pilietis Ispanijos.
. Kopenhagoj Danijos sosti
nėj buvo .masmitingas, kur bu
vo priimta revoliucija, sveiki
nanti prez. AVilsoną ir diktuo
janti už rėmimų tautų princi
po, sulyg kurios ir dalis danų 
buvus po vokiečių valdžia ga
lės sugrįžti po danų valdžia.

Spėjama, jog prez. VVilson, 
važiuodamas Italijon ant trum
po laiko apsistos Genevoj, Švei
carijoj.
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carizmas.
j :

RUSIJAI CARAS JAU NU
SKIRTAS.

Greit užgaus “Boše carią 
chrani.

Stockholmę, Švedijos sosti
nėj, Rusijos. monarchistai susi
suko sau lizdų, ir daro pienus 
atstatyti Rusijai carizmų. Per 
Finlandiją dabar daug visokių 
Rusijos kunigaikščių, senosios 
valdžios ofieierių ir generolų 
bėga Švedijom ir prisijungia 
prie ton jau esančių earistų. 
Atvyko-Stockliolman gen. Tre- 
pov buvęs premieras, reakcijo- 
nierius Pro‘topov, baronas Tau- 
be, princas Volkonski ir daug 
kiti} buriisio carizmo atstovų.

Visi tie caristai turi konfe
rencijas! su Rusijos žydų ban
kininkais, gyvenančiais Stoek- 
liolme.

♦

Daromi prisirengimai užim
ti valdžių Rusijoj puolus bol
ševikams.

Naujuoju caru yra nuskirtas 
Didysis Kunigaikštis Kirilas 
yiaddmirovič. • *

Ministerių kabinetas taip-gi 
nustatytas: premieru nuskir
tas gen Trepov, užsienio reika
lų Taube, vidurinių reikalų 
princas Volkonski, Davido v fi
nansų, gen, Mosalski karės; va
du monarchiškos armijos yra 
gen. Judinič’.

Didysis Kunigaikštis Nika- 
lojus, buvusis visų Rusijos ar
mijų vadas dabar yra Kazoki- 
joj ir ten renka ir ten sudari
nėja monarchiškų armijų.

X.

MILIUKOV KVIEČIA . 
TALKININĮKUS.

Garsusis rusų vadas < prof. 
Miliukov, buvęs užsienio reiką- 
lų ministeris po nu/ertimo ca
ro atvyko Konstantinopoliu. 
Prašys talkininkų Jeisti jam 
keliauti Paryžiun, kur jis 
kvies talkininlms įsikišti i Ru
sijos reikalus. Kvies siųsti dau
giau kariuomenes nuversti bol
ševikų- valdžią. Miliukov pa
sakoja, jog Rusijoj didžiausia 
netvarka ir tūkstančių tūks
tančiai žmon ių išmirs bad u dėl 
maisto stokos ir- ligų, jei 
talkininkai neatsiųs savo ka
riuomenės. Netvarka, prasidė
jus ir Ukrainoj. ■ Geležinkelis 
tarp Kįevo ir Odesos esąs per
kirstas. •

LENIN NORI PASI
TRAUKTI.

Leninui Rusijos bolševikų 
vadui matyt jau nusibodo vieš-' 
patautfc ' -jisūr b^ilfeikų-va- 
dų susirinkime apreiškė,, kad 
jau laikas gelbėti savo kailį, 
kad nebūtų pervėlu. Iš to ki
lo karštos diskusijos.. Ir Ka- 
meniof stojo už tai, kad bolše
vikams jau užtenka. Trockis 
gi labai priešinosi. Tas daly
kas buvo paduotas svarstymui 
Kareivių ir Darbininkų Tary
bai. Tai už pasilikimų balsa
vo 200, prieš tik»12.» Buvo 
nurodoma, jog bolševikų vieš
patavimas yra be gerų nuovei- 
kalių, kad Petrograde baisus 
padėjimas, žihonės miršta nuo 
bado.'

• 1 ■ 9-t - - ■ * T. W

Bei artisto Andriaus Olekos. 
Gavome-žmių,-jog’Tfcatro-Ko- 
mišija prie Lietuvos Tarybos 
stengiasi susižinoti stt Maskvos 
Dailės teatro artistu Andriumi 
Oleku, kad parsikvietps jį. pas 
save lietuvių dramos mokyklai 
ir Lįetuvos teatrui.

Dęl Lietuvos valdžios suda
rymo. Kiek gavome patirti 
jokių kliūčių iš vokiečių pusės 
Lietuvos valdžios sudarymui 
nėra. Karo okupacijos valdžia 
bus pakeista civiline valdžia.

, įšaukiamas teatro veikėjų-su-. 
važiavimas. Gauta žinia jog 
grupė dailininkų, susirinkusių 
sekmadienyj, spalių męn. 13 d., 
nutarė šaukti Vilniuje' Lietu
vos teatro veikėjų suvažiavi
mų. Laikas suvažiavimo bus 
paskirtas vėliau.

Grįžo iš Rusijos Grobinskas 
Vladas — technikas, Janulai
tis Petras — prekybos įstaigų 
vedėjas..

Dar dėl banditizino. Dar ga
lima priskaityti faktų, nuro
dančių’ liūdnų apsireiškimą 
Lietuvoje — banditų išsipleto- 
jimą. Girkalnio parapijos gy
ventojai stačiai terorizuojami 
plėšikų, pasiryžusių kas naktį 
lankytis pas juos.. Visa para
pija apimta rupesniu, kaip ap
saugojus save ir savo turtų nuo 
banditai plėšimo.

GARLIAVA, ..

P-Visojeapylinkėjesergakidu- 
lės limpamomis ligomis. Pa- 
įsirgusios keletu dienu.jgtimna 
Išstipo pusė kiaulių. 11 

: rie jdkimnkai visai jų neteW 
Vasarą sirgo ir štipo arkliai ir 
karvės. Ūkininkai atsirado la
bai kebliame padėjime. Reiktų, 
kad veterinoriai daugiau davi
nėtų patarimų per laikraščius.

TAIKOS KONFERENCIJA 
ATIDĖTA.

Ankščiau buvo pienuota tai
koj konferencijų pradėti gruo
džio 16. Bet Anglijos valdinin
kai ir

i B 
r
8 Į

b kai ir diplomatai neatvyko 
į Tai toji konferencija bus ati- 
! daryta tik po švenčių, pačioj 
Į pradžioj sausio mėnesio. 
Į, ' m 1 "rrr*’
v - 
r 
Į :
f 
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J ŽADA SUTVERTI ANTRĄ 

j- ŠVEICARIJĄ.

x .. Čeko-Slovakijos valdžia ple- 
U nuoja padalyti savo šalį į kan- 
į tonus, panašiai kaip Šveicari- 

f’ joj, įas Čeko-Slovakijoj reU 
T kia padaryti dėlto, kad ten y- 
lra vietų, kur vokiška kalba 

predominuoja. Pienuojama pa
daryti 25 kantonus, kurios bū- 

visiškai autonomiškos, bet 
geležinkeliai, krasa, kariuome- 

. nė, pinigai būtų pervien.

< NUMOVĖ prezidentą.
Portugalijos prez. Paes tapo 

*«®Šautas pereitos subatos Va- 
\ karų prie geležinkelio stoties 

Lfoabone. Piktadarys paleido 
j prezidentų tris kulkas ir pre
zidentas tuoj mirė. Intužusi 
miniu čia pat piktadarį nuliu- 
Siuvo.

BAISUS ATSITIKIMAS KA
NADOS MIESTE.

Montrealyje, Kanadoj, išė
jo streikam visi policmonai ir 
gaisrininkai. Tai visas miestas 
tuoj pavirto į bolševikišką ro? 
jų. Vagystės, plėšimai, ir ki
tokios piktadarybės užviešpa
tavo mieste. Žmonės ant gatvių 
apiplėšiami, krautuvės apva
giamos,• saliūnuose ir paleistu- 
vybės namai pilni lėbavimų. 
Ramūs gyventojai yra bejėgiai 
prieš tuos plėšikus.

Nedorėlių būrys buvo įsilau
žęs į gaįsrininkų stotį prie Cha- 
boillez skvero. Išdaužė langus, 
kirviais sukapojo gaisrų gesini
mo -aparatus ir visokius rakan
dus. Nuostolių ten pridaryta 
už $2O.Q0O/
; Kišenvagiams tikra Šienpju
te. Ant strytkarių be ceremo
nijų lenda į žmonių kišenius. 
Huliganų būrys įsibriovė į vie* 
ną judomų jų paveikslų .teatrą. 
Gaspadoriui taip ėmė grasyti, 
jog tas išgąstyje bego, palikda
mas visą teatrą rakalių gau
jai. * . .

Veiklesnieji piliečiai tilo tar
pu-sujudo, Atletų Kliubo na
riai pasidavė liuosnoriais ir ap
siginklavę vėzdais ir revolve
riais pradėjo vaikyti pogromų 
•rengėjus. •
Į r Streikas tęsėsi apie 33 va
landas, Per tą laiką gyvento
jams nuostolių padaryta už ar-/

L 10 L I A I,
'Skųudvil. apskr.

Klebonas ir riiokytojas rūpi
nasi vakarinius kursus įkurti^ 
Prašymų jau padavė ir leidi
mas jau parėjęs, tik dar prašo
ma palaukti. Norinčių lankyti 
kursus daug..

f

SUTARTIS IR ATSAR- . 4 
- - 'GUMAS. -y—

Visi liberalų-tautininkų laik- . 
raščiai pilni piktumo ant kum ' 
Kemėšio ir šiaip ąnt katalikų- t 
rtautininkų už ką nededž pini
gų į bendrą krepšį,, tik į Tau
tos Fondą.

Piktumas visada ii’ visus da
ro puikesniais, Tas pat pasi
darė ir liberalams-tautinin- 
kams. Jų laikraščihi dabar jau 
nepajiegia atskirti dviejų taip 
nepanašių; daigtų kaip a) ne
norėjimas dirbti ir b) apsisau- ‘ * 
gojimas nuo apgavikų. -

Mes, katalikai;tautininkai, t 
norijne dirbti išvien su visais, 
kuriems* rūpi tėvynės nauda. 
Mes pripažįstame, kad ji rupi 
liberalams - tautininkams, bet 

j mes nepasitikime jais. Dėlto 
nenorime ir negalime dėti pi
nigų į krūvą.

Daug sykių jau pasakėme 
delko nepasitikime. Bet jie nu
siduoda, negirdėję. Tai-gi at- ' . 
kartojame ir atkartosime nuo-y 
latąi ilsi tol, kol jie pasiliąus'i 
ptiauškę-apie-mūsnenorąMiirL---fv, 
ti išvien.

LieiU’,ūy^'katalikų nepasiti
kėjimo prręžastys lietuviais li
beralais yra šitos:

1- a /Kad išvien leidžiant
‘ ‘Aušrą,” liberalai ją paverta . 
bedievybės organu ir tokiu bū- ■' 
du pražudė. ’ ’ .

2- a Kad išvien leidžiant 
“Varpą,” liberalai nemokėjo 
užlaikyti jo bepartyviškumo 
nuo 1895 metų.

3- a Kad ta pati istorija atsi
kartojo su “Vilniaus žinio
mis.” x

4- a Kad bendrai sudėtos į t 
ĮCtentralį Lietuvių Dienos Ko
mitetą katalikų'ir liberalų au- " 
kos neetišku būdu tapo užim- r 
tos valdyti vienų liberalų ir di
duma tų aukų iki' šiai dienai 
neįteikta tiems, kam skirtos.'

Visiems Tautos Fondo rin
kimų rengėjams pranešame, 
kad mūs spąustuvėje gali gau
ti kiek nori plakatą su tomis 
priežastimis, išaiškinančiomis, 
kad dirbdami politikos darbą 
išvien nei laikraščių nei pini
gų nesuplakame į vieną krūvą

Jeigu ponai liberalai-tauti- 
ninkai būtų žinoję, kadi tautės 
gyyeiiime, ypač bendrąme par
tijų veiltime, yra reikalinga e- 
tika, tai Šiandien nereikėtų 
nemalonių pašnekų tarp mūs, .

(“Draugas”)

PRIENAI,
. Mariampolės apskr.

Nuo šių metų pavasario 
Prienuose įsteigta mišri “ Žibu
rio ” progimnazija. Dar prieš 
karą vietos gyventojų buvo 
rūpintasi aukštesne mokykla. 
Matyti, buvo reikalo.

Kol kas, progimnazija vei
kia tik žemutinėm dviem kla
sėm. • Mokytojauja: kun. . P. 
Martišius . (vedėjas), L. Prze- 
mieniecki, M. Bagdonas ir K. 
Žalnieraitis. Progimnaziją lan
ko viso labo 86 mdkiniai, iš jų.. 
tik 14 mergaičių. ^lažoka!

. Ė I A U L I A

Šiauliuose įsteigimas.
Rugsėjo m. 28. di valdžia pa

tvirtino įstatus Švietimo Drau
gijos “Jėgos” Šiauliuose, ku
rios žinion, ’gimnazjos įsteigė
jų pritarimu, pereina šįų metų 
balandžio mėn. įsteigtoji Šiau
liuose bernaičių ir mergaičių 
gimnazija. Steigiamasis minė
tosios- draugijos susirinkimas 
įvyko: spalio m. 16 d.,. 182 drau
gijos įsteigėjų pakviestiems 
mokinių tėvams ir švietimo 
Veikėjams dalyvaujant. Atida
rė susirinkimą trumpa prakal
ba gimnazijos įsteigėjas K. Lu- 
komskis. Išrinkę susirinkimo 
pirmininką, susirinkusieji iš
klausė gimnazijos steigėją a- 
pie gimna'zijos įsteigimą, jos 
dabartinį stovį ir mėtinę sąma
tą pranešimą, sekretorio per
skaitytus įstatus ir slaptu’bal
savimu išrinko Draugijos Val
dybos ir revizijos komisijos 
narius. - J valdybą išrinkti: 
kun. džek. Jasienskis (117 bal
sų), A. Zubovaitė-Fledžynskie- 
nė (113), K. Lukomsltis (102), 
adv. P. Būgailiškis (101), adv. 
K. Venclauskis (96), kn. kap. 
Lobanaiiskis (84), ūkininkas 
Daraška (83),. adv. Lukauskis 
(79), feldšerė Kurkauskienė 
(74) —nariais ir dakt. Įp. Ži- 
linskis (71), siuvėjas Orvydas 
(68) ir dakt. Avižonis ^68) — 
kandidatais. Į revizijos ko
misiją išrinkti : kun. džek. Sa
trapas (69 b.), gtapąs AV. Zubo
vas (67) ir pirklys Gedgaudas 
(50Į —> nariais ir dvar. M. Ja
navičius (44) kandidatu.

(^^Lietuyos Aidas'”)

KALĖDINIS' «DAmW- 
KO” NUMERIS KEIS

PADIDINTAS-----------
ir papuoštas gražiais straipl 

sniais ir paveikslais.
‘‘ Prašome gerb, klebonų ir 
mūsų ągžntų užsisakyti Kalė** 
dinį “Daybįiinko>? numerį išr 
hnksto. Mes špmisįihrime tik 
tiek, kiek gausime užsakymų 
iki gruodžio 20 < • KMedims 
numeris parsiduos po-5 centus.

$į numerį išleisime pėtnyčio- 
ję po pietų ir kiekvienas užsi
sakęs gaus prieš' šventes* 

“Darbintaįo”*
£** r

VIDUGIRIAI,

Saločių apskr.

Kaimas, apsuptas giriomis. 
Mokyklą žiemį laukė 70 vai
kų! Buvę bent kiek vaikų ir 
per vasarų. Mokykla naujame 
bute su sodu ir' daržu. Moky
tojauja M. Dzieyecka, išėjęs 
Pasvalio mokytojų kursus.

ŽADEIKIAI/

Saločių apskr.
lt

Čia'žadama atkelti mokyklų 
iš Saūdogaloš.

vaitę ir jie bus laikomi kazar- 
mėsi ir paleisti taip greitai, 
kaip jiems darbai bus surasti.

“Pensijos šeimynoms vedu
sių* vyrų baigsis sausio mėne
syje, betnuolataį augantis fon
das suteiks pašai ją.-h&darbmiųs 
kareiviams. Fondas didina
mas aukomis ir jau suaukau- 
ta 1.000.000 markių.

“Šita parama įr atvykimas 
maisto iš Amerikos užbėgs ke
lią bi kokiam negerumui.”

AVels, matyt, yra svarbiausiu 
stulpu dabartinės valdžios.

NEBIJO BOŠEVIKŲ 
SUKILIMO.

Raminančių- žinių atėjo iš 
Vokietijos; Nesą pavojaus 
nuo bolševikų. Apie tai sako 
Otto Welš.. Jis yra draugas 
Ebterto, dabartinio Vokietijos 
prfemiero. Pirimau Wels buvo 
unijos sekretorius- Dabar jis 
yra militaris Berlino komen
dantas. Jo priežiūroje yra vi
sa Vokietijos policija ir respu
blikoniškoji armiją. . Jis turi 
10.000-karęivių ir jie dabar po- 
licijuoja Berliną ir užJaiko 
tvarką. Tcs jėgos neleidžia 
vagišiauti ir kitokių piktada
rybių daryti. Jo žinyboje y- 
ra demobilizacija ir suiądimąs 
darbo grįžtantiems karemams. 
Jisai pasakė : *

“Nėra pavojaus bolševikų 
sukilimo Vokietijoj. Tokie 
gandai yra vaikiški. Mes ga
lime sukontroliuoti dalykus vi
sokiame atsitikime su10.000 
kareivių ir 20.000 kareivių, pri
gulinčių prie klesij ‘96, ‘97 ir 
‘98, esančių valdžioje Darbi- 
ninku ir Kareivių Tarybos.

* ‘Visi kiti kareiviai yra nu- ’ 
ginkluojami taip grejtaų kaip 
jie demobilizuojami. Berlino 
yra 200.000 kareivių piliečių. 
80.000 kareivių eugrįi Šių sa-

STREIKAI BERLINE.
Iš. Aihsterdamo pranešamą, 

jog Berlino streikai labai didi
nasi. Sustreikavo apie 350.- 
000 darbininkų. .Tik du lai
kraščiu tegalėjo pasirodyti ir 
tai tik mažų lapelių pavidale.

t ' ■

' ' \ ’ ...

SIUNČIA ŽMOGŽUDŽIUS 
FRANCIJON.

. Vienas Šveicarijos laikraštis 
su smulkmenomis paskelbė,

Lenin ir 
žudžius nu 
premieriCl

r

M A R I A M P O L ®.

: Spalių 13 d. grįžusiųjų iš Ru
sijos liaudies mokytojų rūpes
niu buvo vaidinta 1‘Pabaigtu
vės.” Pasisekė vidutiniškai. 
J. B. vedamas mokytojų choras 
dainavo jau daug' kartų , Ma- 
riampolėje dainuotas dainas, 
tai ir įspūdžio nepadarė* Salė 
mažutėle, žmonių galybės, bai
siausiai prirūkyta, kad žmogus 

. kuo' neužtrokšti. Tokioje at
mosferoje trypė, mūsų •jaunuo
menė. Ilgį 2 vai. Trūko jai ir 
mandagumo, sūkiojantią ir ne- 
sisangant. kad neužkliudytų*

iu gakim<i<A 
Marijampolėn apskr. • 

Šiemet įsteigta pradinė mo
kykla; mokytojauja Banionis, 
išėjęs mokytojų kursus 
rUmpolėje. Vaikų

■ *' ‘f. >--/ - - ;■

TELEGRAMOS.

Nedalioj gruodžio 15 d. War 
terburyje, Conn. gerb. kun. J. 
J. Jakaičio ir p. K; česnulio 
prakalbose surinkta $4;000,. ;<T 
pasižadėjo Ėawi$d»i '
geriausia pasirodė. Todėl Wa- 
terburięčių sostapilė perkelia- 
ma Katinam

Gruodžio 15 d. mažutėje ko
lonijoje Hudsone, Mass; > A* 
i,: KneMo prakalbose surinkta 
$230 su viršum. .
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Švedijos ambasados nariai 
nugrįžo iš Petrogrado,
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4ita Ari.' Lletavią RymcKatalL 
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' .ų DIDINKIME?ASTANGAS.

Liūdnių žinių.pranešė delega- 
■ tas iš Šveicarijos apie Lietuvos 

padėjimą. Liūdna, kadvokie- 
. čiai pasitraukdami ją apiplėštą 

dar labiau apipiešė . Va giliai,
plėšikai terorizuoja. biednus 

? Bolševikizmo šmėk
la nusvirus ant nuniokotos Lie
tuvos padanges. Tokiame bai
siame padėjime* būdama, kaip 
jai rūpintis politiškais reika- 
lais, kaip jai-svarbiausiame 
momente prabilti pasauliui a- 
pie savo krašto teises.

1 Broliai ir sesers, laisvoje ša
lyje būdami, ryžkimės aprūpin
ti gimtinės reikalus. Ryžkimės 

? x be paliovos didinti savo pas
tangas ir teikti Lietuvai pata
pau, Pilkime aukas jos bylos 
laimėjimui. - Padvigubinkime 
savo aukas ir raginkime prie 
aukavimo kitus. , H

Lietuvos žmonės už gyvastį, 
ui išlikimą turi kariauti. Iš 
mūs reikalaujama tik piniginės 

i. Ar mums pinigai 
. brs^esni, negutaūsų brolių ir 
seserų*gyvastis ir Lietuvos nę*- 
prigulmybėy /

Nepadarykižie*ąair**fienu- 
-plaujamos gėdos, kad šimtus 
jykių apiplėšti Lietuvos lietui 

t viai turėtų dėti aukas užlaiky
mui atstovų^ taikos konferenci
joj-

Ji ' '

kaukime^ žinokime, jog be tik 
ro reikalo nei cento neišleidžia 

•įryią^ ~
Apšviestų tautų žmonės ne

svarsto tiek, kuomet reikia už 
tautų gyvastį padėti; kaip tūli 
filūsų žmonės kad svarsto Au
kuodami koletų dolerių-išįivL 
mui savo gimtinei peprigulmy- 
bes* ' * . ~

Broliai ir sesers sūjūskime, 
greit bus pervėlu.

PASIDtlAUGTINAS APSI- 
RUTftKTMAfl

Amerikos lietuvių katalikų 
laikraštijoj užstpjo auksiniai 
laikai. Kai mūsų garbusis 
prot kun; P, BuČys pradėjo 
dirbti prie ^Draugo/’ tai tą 
dienraštį dabai mielą imti į 
rankąs. Mūsų dienrl|tis at
sistojo į sąii prideramą vietą, 
paėmą vadovaujančią rolę. Ži
noma,. gailą bergždžiojo laiko
tarpio, bet reikia džiaugris, 
-kad *1 Drauge " permaina įvyko 
kritiškame mūsų tautos gyve- 
mimo momente.

Savo skaitytojams pataria
me jtrba įsirašyti arba gauti 
nuo pažįstamų “Draugą” ir 
perskaitineti ypač straips
nius, po kuriais pasirašo gerb. 
kun. p. Bučys. <

Visi visų katalikiškų laikra
ščių skaitytojai privalo dalin
tis laikraščiais ir nei vieno* nu- 
mero nedraskyti. Duokite ka
talikiškų laikraščių tiems, ku
rie jų neskaito^ nepavydėkite 
jiį nei,tokiems, kurie atskilę 
nuo katalikystės. ;

Visi katalikiški laikraščiai 
pastaruoju laiku Žymiai page
rėjo guriniu. Svarbiausias ži
nias iš Lietuvos gauna tik ka
talikiški laikraščiai. Dabar 
miela imti į rankas “Drau
gą,” įndomu skaityti “Gar
są,” malonu skaitinėti/“Vytį,’ 
džiaugsmas ir ramumas apima 
skaitanti Tikybą ir Dorą.” Ge
rą, įspūdį daro’’ “Moterų Dir
va” ir “Moksleivis.” “Tautos 
Rytas” savų* užduotį atlieka. 
Ketinaz. ntapsileisti (ir “Aušri- 
•nė,’r kurios . antras numeris 
nesenai pasirodė.' Tūli tą lai
kraštį palaikė keršto kūdikiu, 
bet leidėjai tikrina, kad taip 
nesą. -

Iš teisybės katalikiškieji lai- 
kraščiai turinio žvilgsniu pui
kiai stovi. • •

DIDEtl NUOVEIKALIAI 
VOKIETIJOS SOttJA- 

LISTV VALDŽIOS.'
‘ ‘ Naujienos ’ ’ galvą guldo už 

Vokietijos soeijalištišką . val
džią. .Veik kasdien ją apgina 
nuo besikėsinančių ant jos bol
ševikų ir kitokių jos {nepriete
lių. Veik kasdien gėdina sa- 

kurie ten 
laukia, “tikrosios revoliuci
jos.” Ką tokio gero toji soci- 
jališfiškojį valdžia padąrė, vai- 
dydama šalį per mėnesio laiką. 
Sulyg tų pačių ‘ ‘Naujienų’ ’ 
padarė ta, kad savo atsišau
kimuose vietoj “pilieičaP’ iš
drįsta vis dažniau vartoti 
“draugai” ir kad ketina pava
dinti Voiketiją socijalistiška 
respublika.

?vr tai ne progresas^

»*

Veikiančios, ypatus: 
12 mergaičių iri 1 vaikas,

(MergtUUs tjttt būt pofpooię vleCo- 
kl<i, tamCFir petį failai* ralfc 
8ČU1M perjuosto*. tUfabfai pakilu*, 
mergaite* sueina vi*M po pore ir »x- 
stoja ellfije. vidury
je įHįįoaų aetoll publikos. Mergaite* 
po vteni ateina pri* egilutite pasako 
eile*, 'grIMU i savo vi^fa. . Pabaigų* 
paslįitinel dvyliktai |Hg* valkas.)

LMA MERGAITE:*

Eglute brangioji 
Žvaigždute Šviesioji 
Aš sveikinu tave. 
Esu paklu STnAąria, 
Atbėgau pirmiausia, 
Pagirk už tai mane,.

i Nebūk pavydų
Saldainiai štai žydi 
Ant tavo akstinų. 
Išskirkmannors. vieną 
Saldainįšiandiena 
Kalėdų dovanų.

2- RA MERGAITE: ii
»« • J t ’

Sveika gyva tu egliutę,. 
Puikiais rūbais pasipuošus 
Blizgi,'mirgi it saulute, 
Dėl manęs gal prisiruošus. 
Lingnbk sveiką Čia žalioji, 
O aš begu dar talesniai. 
Gal atleisi gerbiamoji, 
Kad pakviesiu čion dau- 

[gesniai;

3- ČIA MERGAITE:

Žalioji egliute, 
Tu visad graži. 
Tave visi myli, 
O ypač maži. 
Nors smailūs ir aštrūs 
Tavo akstinai,

. Bet daug brangenybių 
Tu atgabenai.

4- TA MERGAITĘ:

Sužibo ištolo 
Spindinčia Šviesa. 
Maniau gal sapnuoju, 
Bet-gi tai tiesa. 
Tikrai praregėjau.' 
Gtažyhęr-čia.jos, 
Kalėdinius rūbus 
Eglaitės žalios.'

5- TA MERGAITE:

Kas galėtų apsakyti,
Kas man’ traukia prie eg- 

’ . . [liūtės 
•Ar Jos dygliai, ar saldainiai, 
Ar lajynės tas žvakutės.
O nei dygliai,.nei saldainiai, 
Nei šviesybės kamuotis. 
Vien tik kreipia mano domą 
Tas raudonas obuotis.

6- TA MERGAITE: ’ '

Sveika, tu egliute, 
Kaip tu dar gyvuoji. '> 
Ne tik vasarą ir žiemą 
Visuomet žaliuoji.

. Myliu, myliu aš šiandiena 
z Į tave žiūrėti
Ir saldainiais ir žibučiais 
Čion pasigerėti.

7- TA ItiERGAITE:

Brangiais rūbais pasipuo- 
1 ' [šus,

Tu šiandiena įvairi. 
Nedidžiuokis daug egliute. 
Nes jie yra ne savi.
Mano šlebė nors prastutė 
Ir ''atrodo paprastai, 
Bet pasiuvo ją mamutė 
Tai ji prigul man tikrai.

8- TA MERGAITĖ:
r *

Apie meilęį tau egliute,
,Nereikiasąkyti, 
Aš išvydus tavo grožę, 
Atbėgau'lankyti.
Dar labiau tave mylėčiau 
Jeigu tu žinotum,

• Kad tik šiuos visus saldai- 
ū . . . . [mus
MaiVpadovanotum.

9- TA MERGAITE: *
■ ’ . ' • ;; -I.

Tu egliiitė, ar žinai!
Man patinka nuo šenai 
Smailūs tavo-akstinai. • 
Kybo rausvi obuoliai 
Šviečia žvakių spinduliai 
Ir žibučių gabalai.... 
Bėį. nenoriu jų matyt 

z Tiktai geidžiu pasakyt,
Kadi atbėgau tav’' lankyt*

10- TA MERGAITE:

žalioj girioj augai, 
, Pakirsta ta tapai?

Mirti* aky«e etovi,

y

“DONoaeiKAL” 
Haverhill Mm* 

nijos lietuviai sunktai i 
bolŠevikizmo manija.. ' 

h ko ir religijinio janamų nu 
randasi Čionykščių 
tarpe. Mickaus ir K 
pasekėjų čia cįįd&mna. 
leivininkai« tari Haverhm’į 
puikiausias savo Maldingų 
dėta vykinimuidims.

Ęęli mėriesiai ųtgal, kuomi 
čia fcalbėjo Worcesterio lieta* 
vių Hemtakum. J. J. JaM^/ 
tie, lietuviai bolševikai 
gesi gerb. mūsų tautos 
ją Apjuodinti vietinės vai 
akyse. Tito įietūvta nu-ti’ 
bėgęs paą mmsta vM&to ata^^į, 
tavus, nurodinėjo, kad kum' ® 
Jakaitis esąs ^rbgerinanas/’ ® 
nes, girdi savo prakalboje pa* 
sakęs, jog Amerikoje lietuvių . 
surenkami pinigai yrą perto* 
darni vokiečių valdžiai.

Gi kun, Jakaitis Haver- 
hill’ia lietuviams kąlbėdainas,

paČ pasikėsinimui ant jų lata 
vės. Anksčiau ar vėliau isto 
rį'a tarės pripažinti kreditą 
Lietuvos valstiečiams, kuri# 
jau tada (1915 m.) aktyviai 
pasipriešino vokiečių iĮėj^ 
prijungti ^Lietuvą prie Bfttsų, 
kaipo provinciją, streikavo 
prieš įvedimą vokiečių kalbos 
į jų mokyklas ir privertė tu- 
manymą^okietinimo atšaukti; 
tuose-pat metuose, obrfslui A- 
liantų paskelbtos mažųjų tautų 
-laisvės tik kurčiaį Lietuvą pa
siekus, tie patįs Lietuvos kai
miečiai šaukė paslaptis ? susi- 
rinkimustir tarė visur vokiečių 
pastangoms priešintis, reika
laujant savošaliai neprigulmy
bės. .. ' . ' ' \

“Lietuviai būtų galėję 
daugiau nuveikti!’’ Taip, per- 
fękcija (neturi ribų. Pažinti, su
prasti irpaakstinti, gali būt, 
kad būtume da sparčiau dirbę, 
ypač jei būtume gavę Aliantų 
pagelbos tą mūsų epiškąjį 
“tikrąjį žodį” ištiesų gal bū
tume nuveikę daugiau, nes tas 
“žodis” pas mus veikia ste
buklus. ,

Amerikos pamatinės idėjos 
mums, lietuviams, yra gerai 
pažįstamos ir suprąntamos. 
,Nuox trisdešimts, keturiasde
šimta mėtų mes jas jau su pa
sididžiavimu platinome Lietu
voj. Įstojus Amerikai į šį pa
saulio karą kam-kam, bet Ame
rikos lietuviams nereikėjo 
daug aiškinti apie pragaištin
gumą prūsiškojo imperializmo. 
Kaip sakiau, mes jį jau nuo 
daugelio -amžių supratome, 
prieš jį gindamiesi nįes, lietu
viai, statėme klausimą mūsų 
neprigulmybės, bet kaip tik tą 
Lietuvos neprigulmybės žodį 
suminėdavome, nevisaja mū
sų draugu būdavome suprasti.

Dabar vienok jau yra kitaip', 
mes; lietuviai, esame, bent iš- 
daliės, pažinti ir suprasti. Ir 
kaip iš to džiaugiamėst Wash- 
ingtone yra mūsąatstovybe; y- 
ra, kaip laikraščiai neseniai 
pranešė, keletas aųgštų urėdų, 
kurie, prie progos, gali mūsų 
reikalus išaiškinti.

Visi žiifome, ko mums, lietu
viams, labiausiai trūksta: vie
nybės ! (kitoms magėms tau
toms jos gal labinus trūksta, 
nė mums!)

Svarbiausiu klausimu dabar
tiniame momente yra lietuvių, 
kareivi ja. Šį idėja pas Amejpi- 
kos lietuvius kilo jau 1917 me
tais, o pradžioje Šių metų, ji 
buvo lietuvių aiškiui statonm, 
Kaip mums malonu girdėti, 
kad ji valdiškose sferose yra 
jau gvildenama ir priimama. 
Jeigu Baltimorėj, ar kokiame 
kitame susirinkime, vienas-ki- 
tas iš . lietuvių ir būtų -pastatęs 
kokį neprielankų klausimą, ar 
net išreiškęs kokią priešingą 
mintį, tai da ne tautos balsas; 
pagalios, atstovybės ir susiva- 
žinėja-juk tam, kad viešus 
klausimus visapusiškai apsvar
stytų. Kiek man asmeniškai 
yra žinoma, Pennsylvanijoj, 
Naujoj Anglijoj ir visose’pa
mario kolonijose, o kaip girdėt, 
taip-gi ir apie 'Chicagą, lietu
vių kareiviavimo klausimas vi
sų yra priimamas su kuodi- 
džiausiu entuziazmu. Kuriems 
iš lietuvių tas klaisimas dą nė
ra gana aiškus, tuos mes len
gvini intikrinsime (internacio
nalų ir pacifistų turi kiekvie
na tauta, neužšiginąme^yra jų 
ir pas mus). Tik be teroro, 
kurs niekados prie nieko gero 
neveda! . ' . .

X ■ - . .

Tai-gi, mes aktualiai geibėjo
ms Aiiantus šiame kare, mes 
Amerikos lietuviai, atlikome 
trejopos rūšies -darbą: pareigas 
lojališkumo, prisidėjimas prie 
agitacijos leidime valstijos pa
skolųir, aktyvis jos dalyvąvi' 
maskare* . .

Vįiar taa li^ūždūotis mes; 
sąžiniškai, nonai ir lengvini 
atlikome. Bet man vis mintyj 
tas stebuklingasis IŠmintūno- 
-Raganiaus ^tikrasis žodis?’ 
Dabar taes širdiįgai veikiame, 
bei “kiek mes nuveiktumhim,

LEETUVIŲ RAKKCKJ8 I8 
< !‘TIKRA8IS «ODIB.”

JONASMĖTOS.'
Mūsų opose yra įtasakpjama 

apie tautos epoandrąrdidym, 
ItietuvoB Karalaitį, kurs, jau
nu būdamas, pristojo kartą 
prie tūlo Išmintūno-Raganiąus 
tąmąutų.. ~ /

Išmintūnas-Raganius klausė 
Karalaičio: “Ko, sako, tu no
rėsi algos!” Ėiaai atsakč^Nie- 
ko kitko aš nenorėsiu, kaip 
tik Vtikro Žodžio, ” /

IŠmintunas^Ragaiuus įamis- 
lijo iri sutika; davė jam “tik
rą žodį.” O tas tikrasai žodis 
buvo taksi jis viską pasąky- 
dayo, abejonėse pamokindavo, 
f arguose suramindavo, -neląi* 
mė|o gelbėdavo, silpnybėse 
pridųodavo jėgų. Turėdamas 
Šitą:žodį/’; Karalaitis nuvei
kę kuostebūklingiausius z dar
bus.
, Taip vieną kartą Išmintū- 
nas-Raganius uždavė Karalai- 
čiuų kad jis viena diena iš
kirstų didelį plotą girios, išlup
tų kelmus, išartų dirvą, apsė
tų ją kviečiais, *tuos kviečius 
nuvalytų, iškultų, sumaltų ir 
pakeptų duonos; kad ryte,*at
sikėlęs, Išmintūnas-Raganius 
turėtų prie pusryčių šviežios 
duonelės.,

Karalaitis su pagelba to 
“tikrojo žodžio” tą išpildė. 

< Kitą dieną Išmintūnas-Raga- 
nius uždavė Karalaičiui, kad 
ant uolos kalno padirbtų viena 
diena gražų sodią; išrinktų ak
menis) dirvą suartų/ užtręštų, 
apsodintų medžiais, viduryj 
sodo padirbtų didelį tvanką, 
kad sode užveistų visokių žvė- 

Jrių ir paukščių, ’ tvanke pri
leistų žuvių, o prie įėjimo į so
dą padirbtų kuopuikiausiątan- 
taną, kad ryte, atėjęs pažiū
rėti darbo, .Raganius galėtų 
gardaus šaltinio vandenėlio at- 

i sigerti. Karalaitis ir tai pada
rė su pagelba “tikrojo žo
džio.”

Trečią dieną Raganius užda
vė Karalaičiui ant vienos pla
čios upės pastatyti gražų, tvir
tą tiltą, krantus upės išpilti, 
apsodinti medžiais, .gėlėmis ir 
vuogomis, kad ryte atėjęs 
Raganius galėtų žviežių žem
uogių pasiraškyti. .

Viską tą Karalaitis su pageĮ- 
ba to “tikrojo žodžio” lengvai 
išpildė. " f

'• -
#

Svarbūs dabar istorijoje lai
kai. Visas pasaulis kariavo 
prieš Prūsizmą, kurs buvo pa
sikėsinęs užmesti pasauliui sa
vo diktatūrą. Niekas to vokiš
kojo Prūsizmo taip gerai nepa
žįsta, kaip kad mes> lietuviai ; 
pas mus, mūsų šalyj, juk jis 
yra išdygęs, mūsų žemėj jo 
šaknįs, siurbdamas lietuviškų
jų giminių kraują pas mus, jis 
įgavo pirmutinę -savo jėgą. 
Nuo pradžios1XIIL šimtmečio 
ilgai kovojome prieš jį patįs; 
kode! gi nepasmaudotume pro
ga, kada visas pasaulis pade
da jį mums smerkti! Jo įsi
galėjimas dabar^ bėahejo, jau 
nustelbtas, pasaulis prūsizmą 
vėl užmirš, o mums su jo lie
kanomis, gal vėl patiems vie
niems, prisieis da kovoti am
žiai* Mes, -lietuviai, tą viską 
geraL. suprąntame. Su vokiš- 
kaisiais prūsais mes amžius 
kovojome, kovojame ir kovo
sime. Norime4 ar nenorime, tu- 

. rėsime kovoti*
Šiame*kįare. savo padarėme.” 

Pirmose karo dienpše, kada ru- 
šų pilngipiales jėgos .greit ne
galėjo būti sutrauktos prie ru- 
bęžiaus, iŠ didelės dalies lietu
vių rezervistai suląįke vokiečių 
įsiskverbimą į Rusiją ir atvarė 
juos net iki Karaliaučiaus.  ̂Po 
Augustavu, Eitlįnais/Gūtab v 
ne ir Įsručiu daugelis lietuvių 
yra paguldę galvas už savo ir 
žmonijos laisvę. Daug lietuvią 
taipgi guli Lenkijos ir Gali
cijos laukuose, J <. . 
* 1915 metuose jau visa Lie
tuva buvo užimta. Lietuviai 
palikti pat įs s au, vtagi nelio
vė pritataęsi vokiečią kantri*

rėš laiku' piniginės pašalpos* ]'
negalima siųsti į vokiečių už- 1
imtas vietas, tad Amerikos |
lietuviai savo aukas -Tėvynei j
stengiasi per Šveicarųir kitas į
neutralių viešpatijų ambasa
das perduoti. *

Haverhill’io lietuviški bol
ševikai begėdiškai ir tikrai 
bolševikiškai— stengėsi musų 
^Veikėjus įkąsti, tik ant . jų ne- • 
laimes, vietinė valdžia sužino- ' 
jus iš rimtų šaltinių, kad tose j 
prakalbose jokio “progerma- • 
nisto” nebuvo, gardžiai iš lie- 11 
tuviškų bolševikų nusijuokė ir 
•dar‘pasakė: j

— Ant vagies kepure dega. j
Gruodžio 10 dieną š. m. vM [

lietuviškiems bolševikams kin- [
kos sudrebėjo. Dagirdę, kadi |
Haverhill’yj . Lietuvos laisvės !
reikalais kalbės p* J. E. Karo- Į ■
sas, susirinko ;į “ tautiško’r !
kliubo' “karčiamą” ir tenai į.
nutarė prakalbas suardyti ar j
bent trukšmą sukelti. 'Bet ir j
vėl nenusisekė. Prakalbose da- •. Į
Įyvavo miesto majoras, G-prie—> 
'durių, rodą, taikos sargas eto- ; 
vėjo; tai .nors iK Sunku buvo 
.bolševikams ištverti, vienok 
{neišdrįso begėdystes padaryti. 
,Tik bolševikų* nemokantis. ra
šyti vadas B—is laikę p. Ka
roso prakalbų “angliškai” 
pradėjo rėkti, kad kalbėtojas 
neištikimai prieš šios šalies 
valdžių kalbąs. Kam raginąs 
aukas Lietuvai dėti ir skati
nąs Amerikos lietuviusbūti 
Lietuvos- piliečiais. Norėjot na
bagas bolševikas majoro ir po
licijos atstotų akyse kalbėto
ją apjuodinti ir nuslydo...?. 
Majoras Lietuvos laisvei iš
gauti savo auką pridėjo, o kal
bėtojas pažymėjo, kadi net ■ 
prez. AVĮlsonas už mažųjų tau
tų laisvę stoja ir niekas lietu
viams negali užginti savo salei 
į pagelbą stoti. Piliečiais Šios 
šalies, anot kalbėtojo, gali bū
ti visi, jis pats juomi esąs, bet • 
sykiu nenustojus būti lietuviu. 
Bolševikai neturėdami ko dau
ginus užmesti tik baisiai Šai
pėsi^ ir akimis kaip kukuliais 
vartė. .

Aukų šiose prakalbose, bol
ševikams-turint persvarą ko-, s 

Jonijoje, mažai surinkta,SuaiĄ? { 
kotą apie $70.00. Bet vietos- i j 
katalikai veikėjai ir tą skaito- 
dideliu laimėjimu<ir tildsi, kad 
ateityje rimtieji lietuviai pa
ims viršų ir pp. bolševikai pri- 
eis liepto galą.

Duok Dieve, kadi tas prana- 
šavimasi kuogreiČiausia įvyktų 
ir Havėrliill’io bolševikai išsi- 
kraustytų laųkj to jie tik g> 
rą vardą šios koolnijos lietu* 
vių gadina.

HaverhiU’io
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NESŲPRASKITEl KEISTAI.
Jau esame nurodę, jog tūli 

lietuviai, {ne be gerų norų, au
kuoja šiekJtiek ir Sako: “Kai 

. Lietuva gaus neprigulmybę, 
tai duosiu jos reikalams dešimt 
sykių daugiau.” 

x Aišku, jog taip sakančiam 
žmogui netrūksta gerų pasiry- ,vo “ kairiuosius, 
žinių. Mes pabriežėme, jog 
didžiausias reikalas aukų yra 
dabar. Dabar yra kritiškiau
sia kova už Lietuvos neprigul
mybę. Toje kovoje nei žings
nio nepadarysi be pinigų. To
dėl aukos yra reikalingiausios 
dabar.

Teko nugirsti nekuriuos Ši
taip protaujant: “Jei Lietu
va negaus neprigulmybės, tai 
kas bus su mūąų aukomis ”

«. Mieli broliai ir sesers, tų au
kų nėra užtektinai vėsti kovą 
už neprigulmybę. Visos šios 
aukos tai kovai sunaudojamos 
Jų yra permažaį tam dalykui; 
Mes tebeplenuojame apie stei
gimą lietuviškų biurų Londo- 

”•? ne, ĘaryžiujC Tarp Fran- 
eijos ir Anglijos diplomatų ir 
visuomenės jau senai, reikėjo 

, veikti. - Lenkai, armėnai, siri- 
jon.ai, latviai, estai ir tt* jau 

įveikia nuo Sedai* j£e jau ap- 
rūpiuti pinigais,jįą visuome-

• - nes jau seniau nubrido* Mes 
• riabudomė tik dabar, karei pa-

/ sibaigus. liti šiol'tąip sakant 
tik kaišiojome tautinę dirvą,

< ' o ne arėme. Ir išėjo tas, kad
kitų, net už mus mažesnių tau* 
tų atstovai jauzapgyveiidinti

, kur reikia, aprūpinti pinigai?; 
iri atstovai jau dirba Paryžiu
je, tariasi mažųjų tautų atsto-

• vm tarp savęs, daro sutartis 
kur kas kam ir kame prigelbės,

/lankosi pas augštus diploma
tus, kurie labiausia nusvers 

'“tarptautinius reikalus. O mes 
dar tik ketiname tą daryti. 
Meskime kalbat apie tai, kas' kyi 
iras ta mūsų aukomis, tįkari*

NAUJAS PREMIERAS.

Finlandijos Landtagas for. 
maliai išrinko Finlandijos pre- 
mieru gen. Mannerheimą.Lam

BOLŠEVIKŲ VADAS 
PASIUTUS.

Vokietijos* socijalistų orga
nas Vonvaert&rašo, jogVokie- 
tijos' bolševikų vadas Lieb1- 
knecht esąs “pasiutęs ii> ken
čia nuo tos pačios morališkos 
.beprotystės,* kuria sirgo buvu- 
.Sis kaizeris.” . ’ "•

HARTFORD, CONN. 

Kviečia į iškilmes.

Diakonas .Antanas Vaškelis 
bus iŠventintas į kunigus ŠV. 
Juozapo katedroje, Hartford’e, 
Ct, subatoje, gruodžio 21,1918, 
,9:30 val.'ryte* Nuoširdžiai 

visus draugus ir palįs*

" ” ' v

Nubirę tau aksonai 
Dauginiai neb'gyvensi 
Pradingfti amžinai.

11- TAMERGAITĘ:

Pasakykėglidte, 
Pasakyk sesute> 
Kas tave parėdė! 
Jauniarseneliai, 
Ar maži vaikeliai 
Ar Kalėdų Dėdė! 
Viešpatauja tyla, ; 
Eglė neprabyla. 
Nieko negirdėti.

1 Mat išrauta tapo 
* neteko kvapo,

- Jau negal šnibždėti.
12- TA MERGAITė:’ ’

» •

AŠ paskiausia, padoriausia 
Ir visuomet apsukri 
Linkiu .galvą kožemiausia 
Noriu Imti mandagi. ------
Jų vienuolika išviso, ~ 
Visos augštino save.
Tad nei viena neišdrįso* 
Nusilenkti prieš tave. . 
Tik aš dvylikta mergele 

’ Save garbint nedrįstu.
Nusilenkiu prieš eglelę 
Ir į būrį vėl grįžtu.

VAIKAS:
įbėga uždusęs. .

Bėgau, bėgau net sušilęs, 
Likau didžiai apsivilęs 
Maniau būsiu pirmutinis/ 
Bet ant galo paskutinis. . 
Aš ne paisau, kad ant galo 
Bil pilnasis tik prie stalo. 
Pulsiu, tversiu,, skinsiu,

' * [rausiu 
Ir kišenių prisikrausiu. 

Pabaigus vaikui, susitveria visi ra
tu ir Šoka aplink egliutę. Pašokę iš
eina po porę, o vaikas pirma.

VAIKAS:
Iškėlęs rankas augštyn.

ššš, mergelės, kas paskui į 
maišą, tas pirmas iš maišo. 

Ir bėga pirmas. '
Uždanga. •

U. Gudienė.
. ........................ ... ..i——.i—........ —m ■ i iwinm —

NAUJOS VALSTYBES.

Boston Evening Record su- 
batoj indėje šitokią žinią:

ikmdon—Mažiausia 10 nau
jų valstybių bus atstovaujama 
diplomatiniuose rateliuose di
džiųjų pasaulio valstybių, kuo
met* užstos pastovi taika. fPri- 
-sięĮės dari trys jei Bavariją, 
Wuertemberg ir Saksonija į- 
sisteigs atskiras valdžias.

Kaipo karės pasękmė dabar 
jau užtikrintoš yra šios:' r 

Lenkija 
Vengrija 
Lietuva
Estonija 
Livonija 
Finlandija 
Čeko-Slovakija 
Jugo-Slavija 
Armėnija 
Ukraina.

Reikalingumas suteikti vie
tas diplomatiniams atstovams 
šių visų valstybių jau sukėlė 
rūpesti čionykščiuose oficia
liuose rateliuose ir tas pat de
dasi kitose ŠalyšeZir yrą pata* 
riama sekti pieną Tokios ir 
Pekino grupuojant jas -Londo
ne* • * t~ ,

Artiimausias bandymas su
grupuoti yrą reikalavimas, kad 
visi užsienio atstovai ir amba- 
sadoriai būtų nariais St. James 
Klubo. • ' ' ' .

i R •
\ ‘ 

SVEČIUOSE PAS PRE
ZIDENTĄ;

. Čeko-Slovakijos prez, K Masą- 
ryk- viešėjo pas Francijos prė- 
zidentą Poincare.. Masaryk bu
vo Amerike, kūomef jis buvo 
išribktas prezidentu. Dabar jis 
yrą kelyje į Pragą, Čeko-Slova- 
lajos respubliką.

AMERIKOS KARIUOMENE 
LIKSIS RUSIJOJ.

Sūv. Valstijų senate buvo 
pakeltas klausimas ar nereikė
tų atšaukti Amerikos kariuo
menę iš Rusijos. /Valdžia ap
reikš, jog toji' 
liksis Įki bus

uom«n€ ten 
potai-

NEWARK, N* X

Pmėštas,
Tautos Fondo 1-mas skyri 

laikys savo mėnesinį stota 
mągruodžio 20 d Lietuvi 
Svetainėj. Į^| susirinkimą tij 
n pribūti visi nariais 

Visiems aukavusiems L. 
vaito j ir dar negavusiems 
' omų, tai bus išduoti, 
svarstysime apie tolimmj 

t jei taaštamįa lodta turėtum^ rinkimui taM
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HUDeON,MASK

Bąvilkijų /
Moterų Sąjungos 45 kuopa 

turėjo metilų susirinkimą 
gruodžio 4 d. 8t. John salėj. 
Visos narės buvo atailankų į 
8usirinkimą,nes*tai buvo sVUr- 

karna nauja valdyba. Brinko 
dvasišku vadovu gerb* kun. J. 
Čapliką iš Wbroesterr Mase. 
Pirm. liko'Veronika" žateekai- 
tė, jos pkgelbinįpkė Veronika 
Banalia, fin. rašt Petronėlė 
Stananiene, prof. rali. Ona 
Kazakevičiute, džd. Eva Sidle-, 
vičienė, iždo globėjos Antoeė 
Stasiulevičiūtė ir Ona Česniu- 
tė, korespondentė Ona. Kaza
kevičiūtė. Kuopa turi narių <- 
pie 30. Auga greit,įr bujoja. 
Tik visos darbuokimės, tai vi
si dalykai eis dar geriau; .. '

HUDSON, MASS.

i Jau buvo uDarbininke” mi- 
netą apie Moterų Sąjungas 
kuopos" prakalbas, kurios įvy
kolapkričio 24 d. Knights of- 
Columbųš salėj/ Kalbėjo po
nia O. Jankauskienė iš-Bosto
no/ įmonių buvo’datrgį' tik 
gaila, kad moterų nelabai daug 
tesusirinko. - Programų vedėja 
buvo p-lė V. Zaleskiutė. Rei
kia pažymėti, jog mūsų kolo
nijos lietuviai jau išmoko ge
rai salėj-elgtis laike- prakalbų. 
Vedėja iš pat pradžios pasakę, 
jei. kam nepatiks arba jei kam 
reikalas bus, tai lai tykiai iš
eina iš salės, kad kitiems ne
trukdytų. Tai taip ir buvo. 
Keletas dėl kokių ten priešas- 
čiij ėjo lauk, tai tą padarė ty
kiai, kaipo mandagus žmo
nės. Tik vienas cicilikaš likęs 
salėj davėsi žinoti apie save, 
kaip tarakonas už pečiaus..

Ponia Jankauskienė kalbėjo 
dviem atvejais. Labai gerai 
nupasakojo; apie apsvietos rei
kalą ir apie reikalą apsidraus
ti. Reikią patarti kitoms kolo- 
mjoms kviestis tokią gabią 
kalbėtoją kaip ponią Jankaus
kienę.

Galop buvo aukų rinkimas. 
Aukojo šitaipr
Veroniką ZaJeckiutė $10.00 
Ona Kazėkevįčiutė 
Jieva Sidlevičienė 
Veronika Banalis 
Ona Jankauskienė 
Ignas Merkelis 
Agota Visgudukė 
Jonas Tamasonas " 
R. Nanartavičienė

Iš viso per prakalbas surin
kta $36.00.

Teisybė.

CLEVELAND, OHIO.

Prakalbos ir dainos.

Subatoj gruodžio 21 d. š. m. 
salėj po num. 6004 St.jClair 
bus didžiai svarbios pra- 
kalbos.ir dainos. Kalbės A. L. 
Tarybos prezidentas J. G. Mi
liauskas iš Pittsburg, Pa, ir 
galbūt p. Jonas E. Karosas iš 
Boston, Mass. Tai nepaprasti 
.kalbėtojai ir apie didžiai svar
bius reikalus kalbės. Rengia 
LDS. 51 kuopa. Dainuos vi
siems gerai žinomas L. Vyčių 
25 kp. choras. Įžanga vyrams 
15c., porai 25c. Tas viskas ren
giama Tautos Fondo naudai. 
Broliai ir sesers žinokite, mo
mento svarbą 
šias prakalbas, 
vai. vak.

d, *-. k. Ksnrtraio inuiot 
BOST0M.1UM. •V | Kas girdėti lietuvių kolonijose.:

Kr CLKYELAND, OHIO.

LD& 51 kuopos įvyks susi-. Bgtf rinkimas gruodžio 19 d. 1918 IS* BU- A. Žitkevičiaus Galerijoj |K >47,7:30 vai. vakare. Wį na\ 
būtinai susirinkite, nes bua 

Valdybos rihkimas kitiems me- 
■&/.' ; TaLgi šiaip visokių wi*

kąsĮįnk vaikinio ateinau- 
p V <Čiais 1919 metais. Netukavu- 

aiejPj Tautoą, Fondą malonėki- 
ię paaukuoti kiek ^išgalėdami. 

MąloųČkįtę visi susirinkti O 
ypač tie, kurie esate skolingi 
įžorgank. Užsūnokėkite inėnė- 
sines išankšto, nes finansų r*$- 
timnkas rašydamas atvirutę, 
daug iškaščių padaro. Okamt 
Mums patiems,! takki taupyki- 
me savoturtą. ?

Taipo-gi kurie dar neesate L. D, S. nariais, malonėkite tuo- 
jaus prisirašyti, nes dabar at- 

" siradus - visokių išnaudotojų, 
turime apsiginti nuo jų. Todėl 

vienybę. «
LDS. 51 kp. pirmininkas 

■ - , J. Kuzaį.
- --- - -- — »

BOCHESTER, N. Y?

Roebesterio lietuviai šv. Jur
gio parapijoj atidarė mokslai- 
nę mokyti vaikus lietuviškai 
skaityt ir rašyt. Tuo darbu už-
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šiėmė gerb. kun. J. Kasakaitis. 
Linksmi visi esame, kad; Ro- 

chesterio jaunuomene lavinasi 
tikros lietuviškos kalbos.

Lietuvą Mylintis.

A-

BOCHESTER, N. Y. 
Visos pastangos dedamos kad 

tik išgavus Lietuvai laisvę.

Gruodžio 4 d. vietinis T. 
Fondo skyrius turėjo mėnesi
nį susirinkimų, kur apsvarsty
ta svarbiausieji šio laiko Tau
tos reikalai. Laisvės Savaitės

RUMTORD, MM
Gruodžio 9 < buvo saten#- ._______

tos katalikiškos prakaibosv^bns/snsirinkinm Buvo rm* 
Kalbėjo gerb. knn. Daugis iš 
Norvood, Masa. Prakalbos bu
vo rengtos dėl aukų Tautos 
Fondui. Tai gerb. kalbėtojas 
labai gerai išrodinėjo apie Lie
tuvos reikalus ir tokiu būdu 
mes galime išgauti savo brah- 
giai tėvynei, laisvę. .Rinko 
valdybą Tautos Fondo 
riaus: pirm. Z. Sabaliaus
kas, sekr. A. Maliauskis, 
kasierius — X Šopis, kasos 
-globėjai — P.Mikalionis ir M 
Kąlėdinskas*

Po tam prasidėjo aukų Jieji- 
mas. Tie, kurie getai šupran- 
tą apie Lietuvos reikalą, tai 
nesigailėjo aukų, ‘dėjo po de
šimtinės ir po daugiau. Autkių: 
surinktą $153. rBe to daugu
ma prižadėjo-aukoti,;Wt 
turėjo prie savęh pinigą. Bus. 
tam nuskirti kolektoriai ir eis 
kolektuoti. Tai spėjame, kad 
pasidarys daugiau, kaip $200. 

• -Mūsų socijalistai, kurie skai
to save apšviestais ir prispau
stųjų užtarytojais, pasirodė nė 
tik be apšvietos, o ir be pado
rumo. < Matydami, kad sureng
ta gerų žmonių prakalbos ir 
darbuojamasi dėl prispaus^ 
Lietuvos žmonių, tai tie dar
bininkų neprieteliai visokiais 
būdais'bandė trukdyti. Alasą 
kėlė laike prakalbų ir savo 
šlamštus bandė pardavinėti be 
pasiprašymo leidimo.

J. W. Dobilas.

1

»

♦ ■

p - Komitetas jau dirba išsijuosęs, 
į: "kad nepasilikus užpakalyje ki-

^tų kolonijų su< aukomis. Tanr 
tikslui rengiamas kuopuikiau- 

• sis programas. - Rockester’io 
lietuviai yra duosnūs žmonės, 
dėlto nei nebūtų stebėtina, kad 
ima New Hayeną, Conn. ir sų- 
bytina. Jau nuo dr-jų ir dar- 

, bininkų žmonių ir nuo keleto? 
biznierių surinkome apie $2.- 
000, o kur dar Laisvės Savaįtė, 

*»- kuri dar nėra apvaikščiota. 
■Mūsų duosnūs biznieriai ir-gi

P'' - ; 
b

r

į

r smarkiai žada pasirodyti. Da-
' bar New Haven’e “look out,”

£acĮ Rochesteris nesubytytų. 
į 'Aukų gausumas, visas tas nu- 

"veiktas tautai darbas, tai dau- 
L gumoj priguli nuo mūsų gerb. 
tkleb. kun. J. Kasakaičio, kuris 

kaipo uoliausias tautų^veikė- 
• jas, visad stengiasi kuopia- 

čiausiai pranešti visiems vietos 
lietuviams, kas yra daroma, 
idant išgavus Lietuvai laisvę ir 
kokiu būdu yra žengiama prie 
to. Tai-gi jis savo kalba įvaiz- 
<kna kiekvienai ypatai kad lie- 
tuvi, tavo šalies neprigulmybė 
priguli tik nuo tavęs. Ir tą
syk kas atsitinka? Ant kiek
vieno žodžio, reikalaujančio 
Lietuvai aukų, pasirodo gau
sios pasekmės. Viens už kito 

\ bėga tekini su paskirtąja auka 
pagal savo išgalės ar deda ją 
ant tautos aukuro, idant ji tik 
taptų laisva ir galinga, kaip 
buvo* Vytauto laikuose.

PuŠkaitis.
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MANCHESTER, N.-H.
■ Čia randasi mažas būrelis 

lietuvių, rokuojama apie 250 
asmenų. Bet darbais jau yrą 
pralenkus ir tūkstantines kolo
nijas. Karei pasibaigus jau 
yra surinkta aukų dėl išgavi
mo Lietuvai laisvės virš tūks
tančio' dok Dar vis tuo dar
bas nesibaigia ir rankos .nenu
leistos; Gruo'džio 9 d. suėjo 
keletas ypatų apkalbėti . apie 
Lietuvos Žemės Banką. Ban
ko šėrininkas, nuo senai pri
gulintis paaiškino apie jo nau
dingumą - Lietuvos ūkinin
kams. Užsirašė 14 narių klo
dami pinigus ir Liberty Bond- 
sus. Paėmė Lietuvos Žemės 
Banko serus — R. Kondrotaš 
2 Šeru, V. Olkovikas 2, A. Slau
ga 2, J. Vainauskas 2, J. Vai
čiūnas 1, V. Kaškonas 1, K. 
Bučys 1, J. Trakimas T? Ą. Ki
kutis 1, A. Žukauskas 1, V. Si- 
monavičia 1, K. Čeikauskas 1, 
J. Ragenas 1, J. Gauris 1, J. 
Svietyka 1, Z. Tvarejonas 1, V. 
Valentinas 1, EL Masevičiutė 
1, P. Zukiutė 1. '

Kartu meldžiame visų Man- 
chesteriečių, katrie neprisidė
jo prie Lietuvos darbų, kad 
prisidėtų pagal savo išgalę.

\ P. Andriejūnas.

. lf> Bt, Šou

1<T W. Mfc «t4 8*. Botom, Maoo- 
FINAN8 V RAST. — Bt. KorMk*, ‘ 

10C SilTir »t. & Botten. Mbm
WAMTmiTTT« —. AndrfajM 

>M D Str^ 8a Bortai
A ĮftlLAT JTA-

,180 BHronft, 
D.L. K KaMnč&Dr-ja Bau

Mmb, MBosainiiMi mmB 
- rinidmuM Mm aid** nadlkUiaBį ~ 
MtlnHanĄ mlkMMdO 2 Vii. bo biat* 
154 HinoTttBL, Bort®, Mom 
MtlonUdta yM ataiti ir daucia* 
naujų narių m irtrim ataivartL' 
uiTnvo^Dmniėj\ m«Qi 

ro aunu Motoro* m.
" VA1DYBOB MJ1MAT t

SG 'BOSTON, MASS. 
Pirm, -r- T*^imenririenč, 

359 Fonrth St
Vice pirm. — P., GiėdraiČiutš, 

103 sm su ;
Prot.Sekr.—-1(Z Morkfiniutšr. 

12 Larir Št.
Mm S«kr.— A.LukoievičintA 

377a Broadvray, 
lidininkč — Mačiuliutč, - 

‘ 42 Silver St. ;
Kasos globėjai: E. Plevokieni, 

M. Štukienė.
Marfelka — O. Mkgirdienč. , 
Board direktoriai: — M. žilina 

kienė, P. Venienč, V. Songailie 
_ nė, A KasinskaitS ir A Čižuvia 

nė.
Susirinkimai laikomi ka£ 

antrąutarininka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vai. vakare 6v 
Petro Bažnytinėje Salėje. .

I
ZJr.

(Jakimavičius) I 
PvfąmlmA VĖlEBdOAS- ■ K

Nust iki! popiet. .‘Nuo Tikt t vakare K 
509 BROAnWAY Cer.G8T. BO. BOSTOHB 

TeiBMS.B, .

r> • ■ t

f.

a

kurie vargingai dirba labai re- ', 
t£ gali maitintis parinkau vai- 
«*“•• .. ' ■

■ < “ ‘ f‘ . j .
Jiems po prievarta prisieina .. 

'valgyti ką gali lengvai gauti 
delprašaliniino alkio.

-Todel-gi jie labai tankiai tu- 
r

ri sugadytą virškinimą gal
vos skausmą negerą' kvapą 
gerklėje ir blogai, jaučiasi.

r Visuose atitikimuose suta^yme Jūsų pilvo ir suf susti^ri- 
Uune, visuomet vartoHtė^visd pasanlio žinomas saldames 

DADTAT A GYDYTO JAS PAVYDLE 
rAKl ŪLA saldaihiv
Paimkite 2-3 saldainius pirm, g ūLsiant ir ant rytojaus atsikel- 
site nauju ir sveiku Žmogumi. Partola įžvalys Jūsų pilvą it 
kraują, nuo kenksmingų elementų ir nustatys virškinimą.
* . - - ’ - - ' ' I ■ X ■ 8 'į ~

j?4rtoT& gerlatišlM n/aųgas vjiijh iaoterų to Valkui Ktokvieųoja Uetu»
vlų Šeimynoje turfitų raatls PARTOLA. ... f \ .

rėkotoenčuojatųą^ to $ttogf<too$a Odelėse skrynutėse į ktttnuo- 
ja tlk vieDa& dolerl&; klekvtono8r-už’tektInaI -del LuŽlaįkymo sveikatos Jūsų 
šeimynoje ant 3 mSnesių. . / <,.

Užsisakykite šiandiena. Apsisaugokite netikrų to adresuokite tik į
B f IŠTEKA PARTOSA, J .
* 160 Second Avė., Nevr York, Dėpt. L. 3. "

Graži-dovanėlė kiekvienam prisiuntusiam šį apgarsini- 
mąsykiusuužsakymu. \\ (201)

*

t

r

IspaniškaInfluenza
., “Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi 
katarų.” čia pasiūlome gyduoles su ku
riomis visi sergąntlejl gali stoti priešT 
Jeigu jus norite prašalinti katarų bu' 
•visais jo prikllais apsireiškimais iš sa- 
vd sistemos j labai trumpų laikų jus 
galite tų padaryti su Viusų Automatiš
ku jkvėpuotoju. Gydo nuo Ispaniškom 
Influenzos, Katato, Dusulio, Karštli
gės, Kosulio, šalčio Ir Kurtumo. Gydo 
Ir užlaiko sveikų/ Laiko per visų gy
venimų. Pasiųsime tas gyduoles, ap- 
mokėtas už $2.00.

Mažiausia dvi kvortl nuodų medegos 
išbčgs iŠ galvos į pilvų l dvidešimts-ke- 
turlas valandas turint didelį katarų Ir 
priežastimi daugiausia nuo pilvo ne
tvarkos. Vienas būdas Išgydyti tų, tai 
sustabdyti bėgimų. Nekęsk kitos die
nos nuo kataro; Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užftbaigla džiova.

Užsisakyk tų' gyduolių šiandiena. 
HERB REMEDY CO.,

303 Trust Rldg., Galveston, Teras.

UI smulkius apskelbiama ir 
paieškojimus kaba:

UŠ vfimą sykį*. t 
** iria lakius

Pinigui dulkite iŠ kalno.
^daoiiokab/*

242 W. Broadway, 
. < JBouthBoaioąMate.

Mt

.4*

I

1

JAUN> LENKŲ MIIMYNA^
APLEIDŽIAB0ST0N4.;

Parsiduoda rakandai (fuw 
turą). Beveik nauji; valgQin®i 
kambario stąUs ir 4 1 
ie^box,is; viešruimjge sofa iį~: 
supamiejĮ krėslai dengti 
tikra oda, knygyno Šėpa ir „. 
las .(geras dėl. pmfessfoaai# 
žmogaus), 2 naiegajnajarn 
Jjariui'staįai ir 1 lova, cąjpetai, * 
mėlynos spalvos gasta šildytu
vas. Atsišardrite po No. 210 L 
Street, So. Boston (City Point. 
Ant 3-čių lubų )

. ANT PARDAVIMO.

Ant pardavimo medinis na- 
mas šu 11 kambarių, piazais,. 
gas’ais, toletaįs, vashtub ir 
closet’ais. Namas naujapnu- 
maliavotas ir randasi geriau
siame stovyje. " Renetas neša į 

■ mėnesį $38.00. Parsiduos pi
giai. Geriausioje vietoje tar- „ 
pe Broadway & Sixth ir C & D’ 
gatvių? y

Atsišaukti galite į “Darbi
ninko” Administraciją.
? j. s.,

244 W. Broadway, y
So. Boston, Mass.

Katalikų Spaudos Savai
tės Komisijoms.

Visoms Katalikų Spaudos Savaitės Komisijoms mielai pa- 
gelbėsime gauti reikalaujamų knygų, jeįgu jų nesirąs mųsų 
knygyne. Reikalaukite katalogo prisiųsdami krasos |enklelių 
už 5c. - ‘

. i Taip-gi‘pasiūlijame pasirinkti iš šių: 
ANYKŠČIU ŠILELIS.. Vysk. A, Baranausko eilės. Vil

niuje, .1905, pusi. 16, kaina ................. ........
ANDERSONU PASAKOS (su paveikslėliais). 10 gražių pa-

‘ sakaičių. Išguldė Nėris. Tilžėje 1895, pusi. 82... 
BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad be- 

dieviai meluoją sakydami būk. Katalikų Bažny
čia persękio jus bei kankinus mokslo vyrus ; Išro
dymai, kad Bažnyčia .daug prisidėjo prie mokslo 
pakėlimo ir kad bedieviai yra tamsos garbintojai, 
mokslo trukdytojai ir mokslo vyrų kankintojai. 
Paraše V. Stasėvičia. Kaina ......... i. 

KATALIKU BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
kė kum T»-Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstytai vi
sokių niekšų diarbai ir taip-pat nušviečiama Kata- . 
lilių' BažnyČos tvarka. Gražiuose apdaruose kai-

50 
LIETUVUI KATALIKAI IR KITOS SROVES. Parašė 

Uosis* Knygeleje išaiškinama kąs tai yra mūsų . 
srovės* kaip jos skirstosi ir kaip turėtų kūti. 
Patartina visiems ją perskaityti. Pusk 32. Kaina 4.10 

-LAISVES METU; Apysaka iš paskutinių atsitikimų. JPa-
, rašė Antanas* Seinuose 1908, pusi. 187. ....'....- .50 

LIETUVOS VARGAI arba kas dabar dedasi mūsų tevy-
• nėję. Sutaisė Išeivis, išleidoį‘Išeivių Draugas.” 

Pusi. *34, 1916. Kaina ................... . .15
MOTERYSTE IR ŠEIMYNA. IŠ vokiškos kalbos vertė X

Gerutis. Phila., Ra., 1911 m., -pusi. 12. Kaina .... .10 
NEKALTYBE, Mūrint iš ftiozofijcB kertes; X Gerupio vei> : 

sta iš vokiško. Shenandoaif, Pa., 1907, p. 89.... .............25
NAUJAS BŪDAS IŠMOKTI RAŠYTI su paaškinimais ir 

paveikslėliais. Sutaisė ir išleido-P. Mikolainis.
Tilžėje-1910, pusi. 24 .20

PRADŽIA IR IŠSIPLĖTIMAS KATALIKŲ TIKĖJIMO.
Parašė Vyskupas M. Valančius. ; Reikalingiausia 
kiekvienam lietūviui-katąlikui knyga. ShUnan- 
doah, Pa., 235 pusi. ................................................   .$L00

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Paraše J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
talikų Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina ... .$1.00 

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas ? Ar Kristus yra 
Dievas! Ar žmogus turį dūšią! Ar kilo žmogus 
iš beždžionės! Ar apsunkina žmogų Dievo įsaky
mai? . Tą knygelę verta kiekvienam perskaityti. 
Paraše F. V« Pusk 32. Kaina ........ ...;..

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno lai
kraščio pradžia, 3) Iš daugelio vienas, 4)? Raudo
nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera
tas. ParašėTT. KmitaŽ. Puslapių48- Kaina ... .

M AKD A K>YGE \

[PULKIM ANT KELIŲ. Viena iš geriausių ir naujausių 
maldaknygių su įvairiomis maldomis. Tinlta jau
nuomenei irseniems. Ant geros popieros atspau
sta. Išleistą, Šv. Kazimiero j&ąųgĮjąs' Kaune. 
Perspauzdino^^Darbininlcas” 1918m.

K a i n a: 101A Kietais drobes apdarais, raudonais 
kraštam ■£ * * ♦ • l *■ * * *- *■ * > *$1^5

102A Liauniais(Flexiblę) Irmnitation dro- 
. 'bes vilkeliais, raudonais kraštais,

; apvaliais kampais. <.»...,. . ;$i.85
102B Toki pat auksuotais kraštais . .■».. «$2.00 
103A Liauniais (Mėįible) skūros apda-

.z vais, auksuotais kraštais, apvaliais * 
kampais ..»...■» .y■• »<>....$2.50' 

1(0 5ūki pat jnodoąmoroko skŪroB ap-' - i 
. darais »■..» <, >. » %».. * •»»*$3,50

Užsakymus siųsdami adresuokite:

“DARBIN INKAI,0

u& • • ♦

» -

.5

.20

f

10

* • » • ♦ • ą •.
%

sroves, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti.

- REIKALINGI AGENTAI 

reinkotų pardavimui. Dėl pla- 
teshių informacijų kreipkitės 
prie,:

So. Boston Raincoat Co„ 
454Broadway,

. qo. Boston, Mass.
' • v <

* IĮ . * •
i

11-
»•

PiMU derintojas.
Vienatinis Lietuvis .Bostono 

apielinkeje. I
Suderinu (strainu) ir sutai

sau visokius/ pianus. *Expertas z 
“player” pianų taisytojas. Va
žiuoju visur, kur kas reikalau
ja. Norintiems pirkti pianą 
suteikiu patarimą dykai. Rei
kale kreipkitės: -*•

Br. Simonavičius,
37 Portland Str., _ ’ 

~ Cambrįage, Mass.

- •-

iat.«

r
41

G

/

' *

JEIGU NEMOKI RAŠYTI 

arba nori, kacL raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk*(kukuoja

mą mašinėlę (Typwriter).
s Kar& pasibaigė ir atsidarys keliai į 
Lietuva, reikės rašyti daug įvairių laiš
kų ir gavusiems laiškų buų daug leng
vinus perskaitytidrukuotų.

Tokios mašinSlSs pirmiaus parsiduo- 
davo po $70.00, o dabar parduosime tik 

~už $15.18. Kas pirks mašinėlę pridėsi
me dar knygų su nurodymais kaip dirb
ti vertes $1.00.

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trtfmpo laiko. Kreipkitės tfesiog, 
ku arba ypatiškai į *

S. S. POCIUS,
207 Harrison Avė., 

Boston, Mass.
207 Harrison Avė., 

Boston,Mass.
. ■ ■ ■ v . '. -i

BenPhoneDickinMn 3895 M.

Dr. Ignoto^Stankus
1210 S. BrcaiSt„ PhihJelpkia,Pa. |

Lis tuvis.Daktaras ir Chirurgas.
v OBso Valandas; , <

. Nu« 9 rito iki 5 po pietu 
Vakarais, Ketverrenuo6ilci9P. M, 

NedsUamhiki4pepUt«. ■ V

ir • • PafeSkau pažįstamo draugo Domini
ka Gezlno Švekžnos parap.,’ Kauno gito. 
Pirmiaus. gyveno 'Brooklyn’e. Atsiliepk 
arba1kas kitas praneškite Šiuo adresu’: 

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

t 1 1

■ PARSIDUODA VARGONAI.
X ‘ ,

dėl mokinimosi labai geri. No- x 
tintieji kreipkitės po No. 254 
Third St, So. Boston, Masą, 
J. Varaitis. .

,J " 1 ’ • H -
\ — * 

PaieSkau M. MarcijaučiukSs Kauno 
gub., Pasvalio par,, LavėnįSklą dvaro. • 
Kaa apie ją Žino arba ji pati mato* 
nčkite atslšaukti Šiuo adresu:’ J 

KASTANCIJA ŠELILIUNIENE, • 
(Ijazlčktilt^) ", 

240 Clark Plaee, Ellzabėth, N. J.
—T----------- T • ' x '

'Paleškau pusbroliu Jono ir Antano te 
pusseserių Zofijos te: Onos Zableckų 
Kauno gub., Šiaulių pav., Trigkiu par-, 
Mieeklškių kaimo. Melužlu atslŠabkti 
šiuo adresu: .; , .

, ONA ABMOEAITff,
- YKlemaūsklen§> y\
2?Newbury St., .. Auburn, Me.

r Paleškau b^W7uoj& MnfiiuleYtilitoįA 
paeina Iš Vilniaus gub., Trakų pa.v.* 
Darsūniškio parapijos, Morgu .kaimo. 
Uato 19 metu kaip: jgyteba Amerikoje. 
Girdžiau kad esąs vedus jau metai 
ir gyvena Shenandoah,“ Pa. Maloniai 
meldžiu ntoiąaukti ar jis pats ar 
kitas i>raneškltė apie jp Už w Mt 
labai dėkingas. - •
> ANTANAS MAOIUUBVičIUŠ, 
4flo Kark Avė., Urid<epOrtį Conn,7 * 

.L

CASHUŽ UKViS 
B0NDWK ‘ 

Hoke&ma eash už bond’ro*^/
avite turgau* kainu. ’ Stenk i
taria teltt* arba atolk 
Y iki. A vai vakar*.
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Rengėjai,

ateikite visi į 
Pradžia 7:30
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AKRON, OHIO. 
A. f A.

Šiose dienose mirė plaučių 
liga Ignas Isiūnas apie 29 m. 
amžiąuš, tesirgęs vos 3 dienas. 
Tai buvo geriausis vaikinas 
visame Akrone. Lėto būdo, 
darbštus, geras katalikas ir 
tautą mylintis lietuvis. Prigu
lėjo prie dr-jų — šv. Juozapo, 
šv. Stanislovo, LDS. 64 kp., 
prie Birutės Choro ir prie pa
rapijos lietuvių šv. Petro. Prie 
palaidojimo prisidėjo dr-jos 
šv. Stanislovo, šv. Juozapo.

Gaila mums gero parapijo- 
no, kuris gausiai aukavo ant 
bažnyčios, gaila dr-joms gero 
nario, gaila chorui giešihžinr 
ko ir LDS. kuopai darbininko, 
nario. Tijūnas paėjo iš Vilk
mergės pav., Kauno gub., Se- 
silių par., Meilūnų sodos. A- 
menke išgyveno suvirš 5 me
tus. • , J

Tautiškas judėjimas visai 
sustojo. Mat raudonkakliai tik 
griauna kas gerą d katalikai 
pradeda tarp savęs nesutikti, 
o tų kalbų, pliotkų/nėpakelia- 
mhi. O kad dėl Lietuvos ką 
nors veikti, tai imega»GaI Die
vas duos ir s ras savo klai
das i1’ vii «

WATERBURY, CONN.
Jau it Čia L, Šimutis buvo at

silankęs. Jis buvo laukiamas 
\ nuo senai. “Laukė jo beveik vi

sos katalikiškos dr-jos. Tai ir 
. sulaukė gruodžio 11 d. Pa

dare didelį žingsnį pirmyn/ 
Sudėta $4000 su viršum. Dė
jo sekančios dr-jos: Vyčių 7 

, kp. $835, LDS. 5 kp. $516, šv.
Jurgio $333.25, šv^ Juozapo 
Brolija $365.00, šv. Onos dr-ja 
$50, Apaštalystės Maldos $20.- 

. 75, SLRKA. 91 kp. $12.35, .P.
BĮ. 1 kp. $104.00, šv. Stanislo- 

. vo ebr-ją. $263,30, Šv.- Kazmie- 
rd dr-ja $171.55, Rūtos dr-ja 
$109.00, Šv. Vardo Jėzaus. 
įL6275, šv. Petro ir Povilo 
$20.25, U U, P. N. Kliubas 
pasižadėjo $100.00. " Pavienių 
vardai bus vėliaus atsiųsti ir 
kiti visi įspūdžiai4
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SV. JONO EVANGELISTO 
PAŽELPINES DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

? VALDYBA. - 
PHiinNINKAS---M.«oba,

4 Lev&ntSt.,DorcheBtcr, Mbwk 
Telphone : Dorcester 6973—W 

VICIMPIRM. Jonas Galinta,
,20 Wfnfleld Št,. 8o. Boeton,

I PROT. RAST. — Jonas GllnėcH*.
!277 .Silvėr St', So. Boston, Maaa.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite 
210 Silver Str., So. Boston.

FIN. RAST. Povilas Petranakna 
280 Flfth 8t, 8o. Boston, MaM. 

KASIERIŪS—Andrlejna Nauditona  ̂
m Wln<told Sfc.•So. Boaton, Ma* 

MARŠALKA Jonas Urbonai. 
Silvėr St., So. Boston. \ 

Draugija laiko auBirinkimua kai 
tračią ned<Bldien| kiekvieno m>n« 
rio 3:30 vai. po pietų Bainytini 
jo’Sali ja, So. Boaton, Mm. M

JUS GALITE SULAIKYTI,
PLAUKU SLINKIMĄ.
DermafuKK įultlki plunku įlinki; 

mg, pr»i»lina plehkin**, nielejhna 
odorgalvo*, »ugln«. pltuku*priduoda:
ma jėma reikaliuga maistą.
~ Dtrmafuga padarytkad Juaflplaa- < 

: kai bua tahkua ivtlnui ir akaiatui. , 
Odą Juad galvoje bua tyra, pltia- 

kanoa iinyka ant vlaadoa fr plaukai 
nealink* daučiauat

t RaikąWitt»iįri»triibną P«& 
te auviadykal libindymui Mmpala. 

Priimkit* Wė. atampomia

Damatarai Ir broJlura.

ARaiUSŠCCIALTIKS CO.
r • _ •

UJPMlA, PA.

i

r
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-Juozas štmfcus.
K*

.T,

Visos' atvirutės kuogražiausios, padarai. Prekė $4500.

■į——y. y........*~7

• /

-v

mas, born’g tik 44ų metų senumo, viš- 
ttnyčios ir kiti budinkai puikiai atrodo> 
Randasi ant karų linijos, tik 2 mylios 
į Milford, 3M^^.kur galima visados 
gauti darbų; 3 karvės, arktis ir visi

t i

I
" TEL.B ACKBAY 4200 '

DR.F.MATULAITIS

OfiiojkdVB0» 'S.&fttag&U* l!«*a

419 Boylrton St, Boitoi, Mm.

DAEBOTNKAS .

fl

*•

k
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tūbas su DŽian Bam- 
“SandarieČiip’ pagelba 
»mela- 

lį^-ir šmeižimą jo, kaipo

identag trumpai p#mi- 
y- kad. jis būdamas lietuviu 

«lenkams, Ketuvitį priė- 
įiirhr kad tok# elgimasis ii& 
.'geras kubinei Jieįttviamš 
pcJ nieko nedave. Jis matyt 
įkaite t$' žinutę arba p*mi- 

į ir kuomet Brightone į*.
_ prakal-

* saHunininkas ir-gi atėjo ir 
kavo Lietuvos reikaląms 
pat kaip ir lenkams -— 
f a jo sūnuš jy duktė per a- 

$15.00, f •
HKuomet paaukavp lietuviams ~ 

SU korespondentas ir-gi pa- 
jo „gražiai, kad tas pats, 
f buvo aprašytas7buk'w" 
lenkams, tai. dabar ir lie- 

feviams aukauja tiek pat.
Kad lenkams aukavo, tai ir 

ats prisipažino, tai kokia čia 
L&agystė, ar šmeižimas. • 
Arba koks čia išsisukinėji

mas, jeigu paminėjome, kad tas 
į? pats žmoguj aukavo ir lietu-, 
į viams, 
f K. Blinstrubo pranešimas ka- 
į taliku visuomenei, kad “Darbi- 
J;> ninkas” yra biaurūs laikraštis 
[ yra daugiaus negu kvailas.'Juk 
[ kiekvienas protingas žmogus 
į žino, kad saliūniiiinkams laik

raštis “Darbininkas” negali 
| būti geras, nes “Darbininkas” 
L yra švarus laikraštis, kuouo- 
| liausią stovi už blaivybę ir 
į smerkia svaigalu vartojimu, 
f Todėl jei tasai smuklininkas 
- būtų nutylėjęs, tai sau geriau 
į būtu padaręs, o dabai* pasiro- 
f- de netaktingu ir neišmanėliu, 
į Fakto pranešimas nėra šmei- 
t žtas.

Spaudos Savaitės ir nutarė lai
kytį aavaitę nuo gruodžio 29 
iki sausio 5 dt arba net pratęg- 
tiiki sausio 12 d. 1919m.

’ Taip-’gi apkalbėta ir kiti vie
tos reikalai ir parirpdžlmį kad 
begalo dapg svarbiu bėgančiu 
reikalų yra* nutarta kogrei- 
Čiansia laikyti kitą nepapras
tų susirinkimą. ' Ker.

Ketverge, gruodžio 12 d. bu-
A. Tj. B. K. Piln. Bhiv. Su- 

siv. 49 kpJ inėtiesįj6i& susirin
kimas. Be kitų svarbių reikalu 
apkalbėta dabartinis Lietuvos 
padėjimas ir sųaukuota Lietu
vos' reikalams į Tautos Fondą 
$76.00. Bravo blaivininkai.

Ker.-
te .

^attjiėna, ivieitoa, Ker Ba- 
inijos lietuviu komitetą tik ką 
gavome gražiausių lietuviškų; 
atviručių ir pąY^sfe Vieti
niusir~ apielihkės- lietuvius 
kviečiame tuoj atsilankyti ir 
išpirkti siuntinėjimui pasvėiki- 
nimams^su šv. Kalėdomis ir 
Naujais metais. Kitų miestų 
lietuvius kviečiame įsirašyti.

šiais“p&vėik81aig, pasiptrkdaini 
Ją ir indšdiuni j rSmu8. Fel- 
nas eina belaisviu naudai. Se
kančiame numeryje pfaneŠime, 

Metuviu ingaWĮniB jw-
gis Savickis mums? rašo iA .Ko
penhagos. .

Hfoo-reltiritai 
Ryt Iki 9 V»1 

FapUtųlMt

586 Broadyy, &>, Botton.

IHdŽiaijrtias iŽ8tatym&& Kalė
doms visokių pirkinių.
* Mes būsime dėkingi visiems!

IĮėtuviams> kuri® pirks mūsų 
karKutUYŪje —taiįk
gį saldainių su puikiais bakse- 
lUkn-^garų ir digaretų* Mik 
gi didžiausiame pasirinkime 
.frttktp (vaisių).
' ĮPį^ttokiie mums užsakymų 

ateidami patįs arba telef ųm

OENmLSPA,

<d

g Seredoje, gruodžio 11 d. bu- 
t Vos priešmetinis susi rinkamas. 
£ Šv. Petro Bažnytinio Cfhoro. 
^Nutarta perkelti rengiamą 
/i koncertą . iš gruodį 29 d. į 
X sausio' 12 d. JTai^-gi nutarta 
I su\tno pačiimirogramu apva- 
r žinoti apielimliėje kaimyniškas 
j kolonijas, jeigu tik bus kvie- 

r ‘ Liesimas rinkti valdybą, 
t Vienbalsiai palikta senoji.

Gavėnios, laike bus rengia- 
Į/ mas bažnytinis koncertas baž- 
r nyčioje.

indomios. Atvirutės po 5e., 
didesni paveikslai po 10c., 
Ciuriionies paveiksiu kopijos 
po $1.00, belaisvių grupės po

t

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Ir turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai
ateik ir nusitrauk pusę, tuzi
no kazinet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti :

. J. J. DRIZA,
500 S. 2nd St., Priladelphia, Pa.

. -Mes turką1 (TaugeOMų, farmų, lotų ir bbartų aht ėfOITO RAK DAVI
MO; AtĮB^. IšStAISSPOiO'.' savininkų namu,; formų adRtbiznių yra
priversti parduoti bite kokli tė mdel mea ^paųsdltiame didėlį
Ratųidgų’ pigių 51AMU ir galima.pirkti pusdykiai' uMM
kad saviųtakat įvairių priežasčių delei yra priversti parduoti greitai* Tšmjv 
IŽte musų garsinimus ; kožno “Darbininko” numery bus keli nauji adresai gar* 
ainam iš musų PIGIU N'oiU ir EARMU/KaTALOGO^

■ , — i,„..-■■t.,. ..  —»» v •

___________ ' ■ . ■ . f.
88. 22 akrai žernės, 7 kambarIų ilJF-Kvard Everett Są,r DorclĮesteE!y. . Tik- 

“ tai $6300.

89 Pulkus 2-jų šeimynų, 10 kambarių 
namas su gazais, maudyjre, skalbynėm 
Ir toiletais labai geroj vietoj arti Tho- 
mas Parko. Parsiduoda tik už $2.500 
Ir tik $500 reikia InmokėtL

t
• ft.

90. 3-jų šeimynų, 12 kambarių namas 
su gazais ir toletais kiekvienai Šeimy
nai arti B ir Broadvvay, So. Bostone. 
Savininkas išvažiavo į Cannecticut val
stijų ir todėl namas turi būti greitai 
parduotas. Prekė tik $1200 ir lengvos 
išlygos.

96. 3-jų Šeimynų, 20 kambarių su vi
somis vigadomis pulkus namas ant 
Morton St, Dorcliestėr’y arti Blue Hill 
Avė. Parsiduoda visai pigiai ir^ant 
lengvų išlygų r tik $1000 relkia^turgti 
cash.

♦ . -r---------~
97. 3-jų šeimynų, 15 kambarių su 

vaniom, skalbynėm, gasais ir piazais 
namas arti South Boston, Dorchestęr’jr. 
Rendos neša suvirš $600 metams. Par
siduoda už $5300. Savininkas parduo
da dėlto kad 5-ių kambarių neužtenka 
dėl jo šeimynos.

98. 3-jų Šeimynų puikus. namas su 
visomis vigadomis ant Rovei! St, arti 
karų ir visokio biznio, tik $5000.

fr

R

.*£

, Garsių lietuvių; Ir svetimtaučių ris- 
, f IRų įvyks Šertoje, • , \

18 firuodžio-Dec. 1918 

Lietuvių r
South Boston, Mass, 

Pradžia 8:15 vai. vakarę. ’ 
Vienas iŠ dpttčlaiitrbjl žmonių 'pa

saulyje, ŠMRusį Šlojfė imtynč- z
se sutiks Ir persikrės su milžiniško- 
drūtumo graiku Leo -A.‘ ITaj/o/i. Da-1 
ly vaus 4a 4 ristikfd: nu
Mr ir eu ■

. # ' " ■ ‘ ' »•
Tikietų kainos labai'Žemus j 85c. ir 

55a su tųž!r r
Gali atsilankyti ir jųoterys. t

91. 3-jų šeimynų, 16 kambarių puikus 
namas su daug žemės prie Mercer St., 
arti vandens. Tiktai $4000.

' < ' . APKASTAS IŠPARDAVIMAI
___  __ SKALVE IR PIRK1KALĖDV DOVANAS.

Šventės vis ’kas-kart eina artyn ir yra paprotys apsimainyti dovanomis vlendš'su kitu. ----------------- *
Tai gražiausias pavyzdls ir turi būti palaikomas, dėl užmezgimo prietelysris ir dėl gerų ir mylimų valkų 

padaroma gražiausia atmintis nuo jų tėvų. Tėvai duoda dovanus valkams, ir vaikai tėvams dovanas taip-gi duo
damos draugams ir savo brangiausiems.

Pirkdami Kalėdų doVanas mes praleidžiame labai daug pinigų, tarpe vidurinės kliasos. žmonių.
MeS gvarantuojame, jeigu Jus-pirksite dovanas anksti Ir neatidėliosite pirkimų iki paskutinei minutei Bven- 

Člių;, jus ne tik gausite geresnes prekes, betlms per puse kainos plglaus ir kortais piginus negu Jus nepaprastai 
pigiai mokate už tų. • .

Žinoma, metai atgdl kuomet Jus duodavote dovanas, tai' visuomet pirkimų-atidėdavote iki paskutinei mi
nutei. . - i-

Jus eikite į krautuves paškutinioje minutoje pirkti dovanų ir pardavėjai žino, kad dabar Jus turite pirkti, 
paduos Jums augščlausras Rainas, Jus gėdysitės išeiti lauk . Iš krautuvės nenusipirkę, mokėsite augšČiausias kal
nas. Už vienų trečdalį kainos kų Jus mokėsite, Jus galite nusipirkti geresnį Ir daugiaus vertų dovanų apie mS- 

. nesį' prieš šventes. v
Kalėdoms dovanų Jus neplrkslte sviesto arba gružių, bet paprastai iš aukso ir tas tikrai nesupus, Ir jeigu- 

Jus butumete pirkę mėnuo atgal ir laikas butų sutaupytas prieš šventes.
Darydamas tų Jus sutaupote labai daug.
Peržiūrėk visų musų, pasiūlijimą atsargiai, Ir sulygink |musų kainas su kitų kainomis Ir Jus busite persltik-

Peržiurėk visų musų pasiūlijimą atsargiai, Ir sulygink 
musų kainas su kitų kainomis ir Jus busite persitikrinę, 

kad nerasite

'•< ' I

Kalėdoms dovanų Jus neplrkslte sviesto arba grušių, bet paprastai iš aukso ir tas tikrai nesupus, ir jeigu-

Darydamas tų Jus sutaupote labai daug.

rinę, kad nerasite niekur kitur tokio pasiulijimo kaip šis. • 
Jus butumete pirkę mėnuo atgal ir laikas butų 
sutaupytas prieš švente.

Darydamas tų Jus sutaupote labai 
daug.

t

1

niekur .lritur tokio pasiu Ujimo
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99. 3-jų šeimynų namas $r garage dėl 
2-jų automobilių, daug žemės, puikus 
nauji budinkai, visados išrendavoti. Sa
vininkė našlė moteris, turi ' skubinai 
parduoti. $1000 cash reikaiauna.92. 3-jų šeimynų su gazais, skalbynė- 

mis ir toletais. gerai aptaisytas namas 
prie Sistb St., So. Boston’e. Preke 
$4000.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžulės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampm»i§.

DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. O. Box772, Waterbury, Conn.

PIRMO'5 KLESOS . i 

DANTIS FAS į

Dantis ištraukiami irpripil-i 
domi visai be skausmo,-su K. 
geriausiais prietaisaiB, sul 

naujų išra imu. H 
Visą darbą gvarantuojame g 
DR. W. T. REILLY I 

469 Broadway,So. Boston,Mass. I 
PRIE DORGHESTER STJ ||

Valandom 
nuo 9 vaL ryta

| Iki 8 vai. vakare.

fy

Ker.

[ lu D. S. 1 KUOPA RENGIASI 
| PRIE PUIKAUS TEATRO.
\ Jau baigia mokytis komedi

ją trijų aktu, “Prieš Vėją 
papusi, kuri bus pastatyta 2 
medėldienį po kalėdų, tai yra 

Z Sausio 5, Bažnytinėje Svetai- 
f nėję ant 5-os gatvės. Visus 
f kviečiame išanksto, nes tai yra 
į puikus veikalas iš Lietuvos ū- 
| kininku gyvenimo. Taipgi dar 
į bus atvaidinta vieno veiksmo 
į vaizdelis, iš karės laiku.
| f Rengėjai.

L PėtnyČioje, gruodžio 13 d. 
p bažnytinėje salėje įvyko net du 
į jšUsiriakimai, šv. Petro parapi- 
L jos ferų komisijos ir A. L. R. ' 
į KJ Federacijos Komiteto susi- 
k riiddmas.
f' * Šv. Petro parapijos fėru ko- 
l misija apkalbėjo ir nutarė ve- 
L liaus atnaujinti fėrus.
> A. E. k K Federacijos Ko- 
t mitetas apkalbėjo plačiai apie 
E prisirengimą prie Kataliku

A. .
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NedBUoml*'' J 
nuo lO val. irta 
iki « vai. vakara.

i j

93. 3-jų šeimynų 14 kambarių naujas 
namas, su visais naujausios mados į- 
taisals. Labai geroj vietoj Dorches- 
ter’y, arti Washington St. Prekė $7500 
ir tik $1300 inešti.

100. Puikus 18 kambarių, 3-jų šeimy
nų namas su visomis vigadomis prieš ir1 
užpakalio piazais ir da\ig žemės. . La
bai gražioj, vietoj ant aukšto' kalno — 
Mount Evereet St, Dorchėster. Par
siduos labai pigiai ir tik $1000 prisiims 
inmokėtl.

H MM■—MMMMd

94.-Naujas 3-jų šeimynų, 18 kamba
rių namas su elektros šviesomis ir vi
somis vigadomis, garu šildomas;'ant 
labai puikios gatves Dorchester’y. Ren
dos neša $924 metams; tik $1500 įneš
ti. . ’ .

95.3-jų šeimynų su visomis vigadomis 
ir front ir užpakalio piazais arti Ed-

101. 13 akrų farma, daug gerų me
džių, apie puse akro išdirbtos. 5-kių 
kambarių namas nepabaigtas budavo- 
ti, vištinyčios.' Arti krautuvių; tik 5 
minutos eiti f gelžkello stoti, South 
■VVeymouth. Savininkas numirė — to
dėl farma parsiduoda už trečdalį ver
tės. Tiktai $1100.

■K

Ak

Musų Pigių Namų ir Farmų Katalogas ir Naujų Metų. Kalendorius bus 
duodamas dykai visiems, kurie ieškote pirkti namų, farmų, lotų ir biznių. To
dėl visi biedni Ir bagotl, darbininkai ir biznieriai, malonėkite, priimti musų 
dovanų dykai, kurių mes suteiksim visiems kas tik atsišauks į iftusų Agentū
rų.

Agency
A. Ivaszkevicz, Manager, 

315Broadway So. Boston, Mass.
x Tel. So. Boston 605.

i

. i ■

] AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. | 
> Až labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, į j 
s nevirmimas pilvelio, nuslabnėjinias kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė- į ( 
i kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- t) 
? sur ieškojau sau pagelbosJ nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių, | 
j bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. f
» Bet kada pareikalavau Saiutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto- < 
| jo, Nervatona, Inkstų. ir- Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui < 
į minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gera! dirbti. < 
? Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai- dirbti. Inkstai atsigavo,' Reu- į 
į matiųmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas S- į 
1 nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savai- j 
’ tė po buteli Saiutaras.. Biterfa, ir po 3 mėn. savo paveiksle, pamačiau į 
j tokį skirtumų kaip tarp dienos- ir nakties. Dabar jaučiuos smogiai Ir Į 
| esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Saiutaras mylistų geradėjui ir lin; j 
J kiu visiems, savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- i 
| tariu nuoširdžiai kreipties prie .Saiutaras: . i
įSALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrenas, Prof. į 
11797 So. Halsted St., Tėlephone Canal 6417, Chicago, III,. ]

*

/

t

1

t
k

DR.KENEALY

~ z 2 _ - r y f su®- -.'i'

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
su visokiomis chroniškomis, nervu arba ko mplikuotomis negalėmis, kurios reikalaują 

patarnavimo ’’ . *
. SPECIALISTO. > -

« ' ■/
Mano Stebėtinas Pasisekimas ,

' - - . * - - . - ■ - -t ’* t ' ' ‘ '

gydyme ligų, skaudamu b? chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas, naujausiais instrumentais -

‘ ir prietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma- J 
no ligoniams. • . ]

Ar Tainsta Kenti ‘
silnumu nervų, silpnumo užpak»W .(hugarosV Užmiršimo, DrėbSiimo ^įrdiės, SMp* 
numo plaučių^ Nerangumo/ sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Awaigpmo, ’ Nėail* 
kau$mat?mw, Silpnumei sąnarių, VatČių/Slogų, Lašėjimo į gerklę*' Pilvo skausmo, 
skausmo gerklės* apvilkto liežuvio, Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad | 

"—‘"■'r'-* jr-J''®.-’"'1 *
Kasdiena nuo 9 vai. ryto.įki 8 vaL vakarė* Nedaliomis nuo M 
v|įĮgfytn iki 2 vai, po pietų

' - ..... Antros durys nuo- Thėatęs
m WA1HI|K»TOM Boyirt«»

.-r

> I’..

%
f &

V ■

kaus maVHrA 1. . . ,t 
skausmo merkto, apvilkto ............ .
Tamsta trotiji savo sveikatą ir pajėgas. 
OFISO VALANDOS;- ’

^ecialistas
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1) Labai gražus, padarytas ii kanuolių metalo vyriškas laikrodėlis, labai praktiškas Ir geras, dėlto, kati

užsukamas ant 8 dienų. Tas laikro dūlis parodo laikų visuomet teisingai ir niekados nesiskubina arba, nesivčluo- V 
ja, kiti* parduoda po $15.00 Ir daugiaus, — mes išsiųsime Jums jį tik už $7.99. . * * • ’

2) Gražiausias moteriškas ant rankos nešioti laikrodėlis, viršelis padarytas iš perlų, ir braeelet’as 10 kd* 
rato aukso, su geriausiais viduriais, už Įjūrį kiti paima $15.00 Ir daugiaus, — mes išsiųsime tik už $7.75.

3) Graži skersinė špilkutS auksu dengta, išsodinta su puikiausia Cameo ir aplinkui gražiais Rbine akmenū-
• liais —’ parduoda kiti už $7.00 ir daugiaus, — mes išsiųsime tik už $3.49.

4) 1 Gražiausia skersinė špilkutė Sterling Sidabro apsodyta su puikiausiais dlamoud šmoteliais, sulig šių 
dienų mados. Toji skersinė špilkutė parsiduoda už $5.00zir daugiaus, •— mes išsiųsime , jų tik už $2.49.

5) Gražiausias ir styliškas branzaliętas, auksu dengtas, parsiduoda kitur už $5.00 ir daugiaus, — mes iŠ
siusime jį tik už $2.45. .

6) Gražiausias Mesh Krepšys su 46 colių retežėliu, gražiai Išdirbtu apdaru, osiduotu sidabru užbaigtas, 4-
mes išsiųsime jį už $1.45.' '

7) Labai pulkus ir sulig šių dienų laikrodis, padarytas iš stipraus metalo, nikeliu dengtas, turintis eiektri- 
kos budninkų laikrodį, pašaukimo skambutį,, elektrikos Šviesų arba lemputę su kuria Jus galite išegzaminuoti 
akis, nosį ir gerklę. Tas laikrodis turi sudėjimų su dviem skyriais, vienų dėl aukso, o kitų dėl pinigų, Laikro
dis kaip’ Šis turėtų būti kiekviename name dėl jo puikumo ir tuo pačiu parankumo. Jis-yra & colių augščio ir 13% 
colių pločio, — parsiduoda apie už $18.00, mes išsiųsime jį tik už $8.49.

8) Labai geras dubęltavas britvai pustas, kuris; kainuoja apie $2.50, sies Išsiųsime jį tik už $1.45. *,
9) •Puikios ir styliškos moteriškos užpakalinės šukgs, apsodytos ’su gražiausiais akmenėliais. Mieris yra 

coi pro 1% colių — parsiduoda kitur po $1.00 ir daugiaus, — mes išsiųsime jas tik už 60c.
10) Gražiausias cigaretų laikytojas,, padarytas iš gintaro su auksu dengtų raiščiu1, dpsodytas į skurinius vir

šelius,— parsiduoda pas kitus už $2.50 ir daugiaus, — mes Išsiųsime j įtik už $1.25. •
11) Labai gražūs auksu dengtai Cigaretų Bakselis, ■— parsiduoda pas kitus už $2.50, — mes išsiunčiame jį

tik už $1.25. - .
12) Gražus ir brangus 14 karato aukso kryželis, kuris padarys puikiausių dovanų aut Kalėdų,

da pas kitus po $8.00 Ir-daugiaus, mes išsiųsime jį tik už $2.99.
13) Dėl moterų labai migli 

$10.00 ir daugiaus, — mes Išsi
14) ' Puikus moteriškas

kitus po $12.00 ir dauginus 
už $1,49. i

15) Labai pulkus vyriškas Žiedus, 14 karato aukso, su gražiausiu akmeniu,—parsiduoda pas kitus po $14.00? ’
ir dauginus, — mes išsiųsime jį tik už $5.99. ' .

.16) Pulkiausias LaValHere 10 karato aukso, aprodytas baltais . Žibančiais akmenals; bus labai graži dow 
ha Kalėdoms, parsiduoda kitur po $12.00 ir daugiaus, >— mes iš$iunčiame?jį tik už $4,99, • •? *.

'17) rpniki&ušias Coribiūhtion Būtas'susidėdųs iš vienų porų į rankovės guzikal,. scarf špiikhtė, retežėlis ir 
peilis ir kaklaryšiui sagutė, apsodyta su Genul.ne Diamond šmoteliais, padaro gražiausių Kalėdų dovanų, — par
siduoda pas Htas po $10.000 ir dauginus, *- mes išshisimę tik už $4.90.

- 18) Dėl tų kurio mėgsta rūkyti pypkės mes turime labai puikių pypkių su, nikeliuotu raiščiu Ir kaulo dalele,., 
parsiduoda jpas Ritus po $2.00 ir; danginus, mes išsiųsime jų tik iri ;

19) Dėl tų kurie mėgsta išeiti vakarais ir tatppat labai paranki namuose elektrikinė Ėlnsh lemputė, mie-
rio mes išsiųrimė tik už $Llė- < -

20) Labui gražus kišeninis peiliukas, viena didėlė geražtė, viena mažai bonku atidarytoju,; korkų. Šriube-, 
Uu, paraiduoda pas kitus po $3iOQ ir daugiaus^mes Išsiųsime Ū tik už $i.90i

x Viriuipažymėti'daiktai-labai gražmt ir brangus, Ir padaro labai puikių Kalėdų dovanų,
‘ Viršuj pažymėti -daiktai gali būti parduodami kiekvienas atskirai arba vist sykim 5cie kurie pirks po vie-. 

nų daiktų arba už mažiaus wp $20.00 turės mokėti kalnų paduotų už .kiekvienų daiktą ntskitak _
\ ®iej kurie pirks daiktu mažiausia už $2^00, mes duosime 20 nn< auoĮuidcm and kainos paduotos nž klek?* 
-vienų daiktų. Ir tie kuriepiria visus virš pažymėto daiktus, turiu mokėti juos tik $39,M ‘

Jeigu Jus norėsite pirkti tuos daikto km*, nors kitur, užmokėsite už dnoa daugiaus negu šimtų dolerių,. _
. hjįk pamąstyk apie daiktus-viri pažymėtus yra. verti iŠ dvieju atžvilgiu, styltški Ir pulidato Iriktod^ialr 

Ir laikrodžiai, ir kellattm daiktų''14 karato- miksų, . Z' * . , '
A5ię»«n uęnyvo i.vn.M£ um <•<# niuuij K\uw imvo įHiouinviuv, • ’’ ■
Tie kurių gyvenate Chičago'Je prašomi ateiti Ir pamatyti daiktus, Ir mes wme tikri kad jie bua u^ansdln- 
'nokinti jais. z 1 ' 1 . \
Mes gvarantuojame musų pirkėjams toliaus nuo Cliicugos, kad jie bus pilnai užganėdinti ir patenkinti w 

tais daiktais,'’*- ir tie.kurie neuždgan&Umi mes duodamu dieną sugrąžinimui daiktą:ir mu gugrižlnslmt pini*

UžalaakydAml slųiiklte tik $1.00 4r kito ūtaoHsite Wip gausite daikto i savo namus. 
Buk protingas, — pirk verto ir naudingas ą»wuia4\o » juk, h peatoudok proga mm 
Hatyr i samu vnagdamM
„V - ‘r: . .■*■*.• -■ >K *. .‘-.i ... ' • ' • •

t

Jt

parsiduo- )

iKalėdų dovana širdis padaryta iŠ 14 karato aukso, —parsiduoda pas kitus po- 
. tik Už $3.49. . • . V
i, padarytus 1§ 14 kabate aukso, įsodyta puikiausias akmuo — parsiduoda pas 

^išsiusime jį tik už $4.99. žiedas panašus į tų auksu dengtas, — mes išsiųsime tik

Niekas nėduoB tokių dulktų ūž tų kalnų kaip moa pimlulčme. 
| ----------te*--------- .... . w . ...J.,
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