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-RRUSŲLIETUVIAI NUVER- 
iį|„ ^VOKIEČIŲ VAĮJOžIĄ.

Vięnijasi su Didžiųjų Lietuva.

^‘Gaigalaitis vadovauja.

>. .IŠ Amerikos Lietuvių Tarv- 
p bos ‘delegacijos pranešimo 7 

gruodžio dienoj sekamas paty- 
jdama:

Dm Gaigalaičiui vadovau jant 
Prūsų lietuviai nuvertė vokie
čių valdžių. Tilžėje susitvėrė 

•Lietuvių Taryba iš septynioli- 
kosuariu .Vokiečių spauda pra- 
neša, kad sekami miestai yra 
lietuvių kontrolėje: Tilžė, Klai
pėda, Insrūtė, Darkiemis, Vė
liava, Galdapė. Jie prisivieni- 
jb prie Didžiosios Lietuvos ir 
Siųs Savo atstovus į Tautos Sei- 
mų'Vilniuje, sekamame sausio 
mėnesyje.

Lietuvių Inform. Biuras,

Panedelio rytą mirė kun. Staniuky»as, Šv.
M JKąziiniero-viėntttti^ioet^^is;—
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I ŽYDŲ KONGRESAS.—“

- Philadelphijoj gruodžio 15 d. 
prasidėjo Amerikos žydų kon
gresas. "Apkalbama apien&i,. 

■ kaip išsirūpjnti, kad visose 
šalyse, kur žydai gyvena būtų 
suteikta jiems lygios teisės. Su
daryta tam tikros komis! jos .iš 
žydų įvairiu šalių. Tos komi
sijos išduos raportus ir patari
mus, kas ^reikia veikti kokioj 
šalyje. Tie. yisi patartinai bus 
kongrese priimti ir bus gabena
mi taikos konferencijom Tarpe 
šalių paminėta ir Lietuva.

(Apie Palestiną nutarta,, kadi 
ji būtų Anglijos glebo j.

įf ■ •

DIRBS TIK PO PENKIAS 
VALANDAS. ;

Francijoj pienuojami įvesti 
penkių valandų darbo- dieną 
dėl moterų. ..' ’ .'
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KALĖDAS PRALEIS SU 
’ KAREIVIAIS.

. i >7................

Prez. IViTson Paryžių apleis 
gruoduiio’ 24 d. Važiuos fron
tai! ir Kalėdas praleis tarpe A- 
merikos kareivių Ant vokiečių 
žemės.,

-

tt j J Liętūvęs kariuomenė; 'p©<
L M&te jog faojM ’

Ta- Lietavo-S Valstybes 9Wy- 
r^°8...yrC?^.U1^a?n'-?^?1ž./ bos organizuojama VISŲ rūžiiį * 

ginklų kariuomenė ir policija 
krašto tvarkai laikyti ir sie
noms saugoti.* -

.—A—-----

VILNIUJE.
i - •

Artistas Kipras Petrauskai /
norįs Lietuvon sugrįžti. Gan-' -J
name patirti, kad žinomas Ba- 
sijosi Valstybės teatro artistas . j
Kipras Petrauskas, kreipęsis . . , ? 
per savo draugą artistą į Lie- Z11 
tuvos Tarybą, kad padėtų jam ' / _ 
Lietuvon sugrįžti, bei leidimą 
išrūpintų. Tad sulauksime dai
nininko, maloniai visuomet da- ’ 
lyvąvusio Petrapilės 'ir Lietu- 
voš" lietuvių koncertuose.

VILNIUJE.
Pirmasis rudens sezono kon-/ 

certas. Lietuvos Valstybes Ta-. 
rybos Teatro komisija jai pa* 

i vestuose miesto’ teatro rūmuo- 
se pasiryžusi yra.ne tik ruošti 
vaidinimus, .bet taip-pat ir 
koncertus. Tuo tarpu, heg^' 
tinb'patrikti-mūsųvisnoinenri' 
vaidinimų Teatro Komisija, ir 
sumanė paruošti porą koncer
tų. Pirmasis toks koncertas ir 
bus ateinantį sekmadienį, spa- •. 
lių men. 27 dk Tame pitmajar 
me koncerte dalyvaus mūsų 
jaunos? bet talentingos pajė
gos: pianistė, pdė Aleksandra 
Dirvinskaite ir dainininkė p-Ie 
Adelė Nezabitauškaitė. Be to, 
mūsų poet’ai brikai Liudas- Gū
ra ir Balys Sruoga* paskaitys" 
savo poezijų., Muzikos ir dai
nų programa, kaip i girdėjome, 
esanti labai įvairi ir. turtinga.^ 
Reikia\tikėtis, kad mylinti dai- • 
nas ir muziką parodys kuoplar 
čiausios savo užuojautos Tėati 
ro Komisijos sumanytam dar
bui, ir kuodaugiausįai ateis šį 
sekmadienį, sp. 27 d., į šimpa- ~ 
tingą ir jaukų lietuvių teatro' 
rūmą. Tuo ife tik palaikys be
sitveriantį mūsų teatrą, bet ir 
turės progos praleisti kelias 
valandas grynojo meno srity-, 
je.

B O G U S L A VIŠ KI < ’ ’ 

Širvintų apskr. ""
Visa parapija tuone vienų ; 

lietuvių. Klebonas P. Bertu? i 
lis taip pat lietuvis. Bažnyčio
je pamaldos lietuvišl<ai.;Taiir 
keista, kam jis Vešų ir Lieva- 
nių-dvaro koplyčioje atlieką 
pamaldas lenkiškai. ‘ . . *

Jokių draugiją pas mus nig-.. 
ra. Išnyko ir tos, kurios buvo 
kk Juoząpąvičiauš ir BuiMiA 
įsteigtos. ' \ ’

Mokyklos keturios: Bogo-' 
jevlęnyje, kur mok. K. Šataite, 
Naveranyse, kur mo. P. Raikė- . 
ričius, števarigaloje, kuįmolt< 1 
Pr, Jakučiuniūke, ir Bogusla- -J
viškyje, kur Janū§iuM.*^ą* ™
giamą ir daugiau/ Vienai mofc 
bus Sį Banišauskytė. 
z (“Lietuvos Aidas’-*} 

1 ■ 's.
Ii..,, ji,y.. ...

SUKĮRS WOR0ESTER^
Gruodo M Phtiadelphljąl _ 

ant Richmondo surinkta 1
Bo. Pliil&delphijoj m 

Oheeteryje, Pa, 1500. -3
teri, lail^l^Philade!^iktoW” ą 
Maiukirsti.Tenkalbčjop.1^ | 
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lys ir kum ĮStaugMĮjis ir Tary
bosgener. sekr.^ J. Šernas.,Kiti 
L. Tarybos nariai ketina ir-g'i 
greitai grįžti, -M. Yčas, turėio 
ligi, plenumo suvažinėti į Šve-- 
dijų, Voldemaras į Šveicariją. 
Pirmadieny, po pietų šaukia
mas yra. Tarybos plenumas 
svarbiesiems valdžios sudary
mo klausimams apsvarstyti. 
Prieš tai turės įvykti įvdirių 
sroyių, pasikalbėjimai dėl val
džios sudarymo’ Sprendžiamo
sios Vokietijos valdžios sferos 
nedarys jokių prinicpiniij kliū
čių savarankiškai ir tuojau su
daryti-Lietuvos valdžiai ir ap
skritai kurti valstybei taip 
kaip.tai atrodys reikalinga ir 
tinkama pačiai Lietuvai. Da
bartinė karo Valdžia,, dirbs 
kontakte su Lietuvos valdžia ir 

i perleis jai vjsds valstybės dar
bo rūšis, neišskiriant ūei gele
žinkelių, „ pašto, bei telegrafo, 
nei. karo > išaugos" fuų^ijų< 

Vokietijos valdžia” sprėndžia- 
mąja instancija laikys ateity
je Lietuvos Valstybės Tarybą. 
Jokios kitokios korporacijos ir 
organizacijos valstybės žvilga-1 
niu neturės teisės kompeten
tingai vėsti bet kokių pertrak- 
cijų su.Vdkietijos Vyriausybe.

Kun. Gįigonis paskirtaš>di- 
rektoriųm ir kapelanu.. Aukš- 
dvario keturklasės mokyklos 
Kaišiadorių apskr.

Labai reikalingas lietuvis 
felčeris Kalesnikuose Bodimės 
apskr. ■ Prašoma pasiskubinti. 
Pačian gi miestelin Rodūnėn 
reikia gydytojaus. Miestelyje 
yra vaistinė.*

Valdininkų; kanceliaristų 
kursai* Valdininkams kance- 
liaristams paruosti prie Lietu
vos Tarybos yra ruošiami tam 
tikri kursai. Programa ir są
matos yra- jau baigiamos sta
tyti ir bus netrukus paskelb
tos. •

'Tarybos su žydų atstovais. 
Gauname patirti, jog artimiau
siu laiku turės įvykti tarybos 
su žydų atstovais del',santykių 
valstybę kuriant. Iš laisvų pa- 
-sikalbėjimų su žydų .atstovais 
Lietuvos Tarybai jau teko pa^ 
tirti/ jog žydai yru apskritai 
palankūs Lietuvos valstybei ir 
visi eina prieš lenkų pretensi- 
jas. Jie tik reikalauja Lietu
voje savokultūrai autonomijos 
nr iaišve& Klausimas dėl žy
dų dalyvavimo T-aryboje dar 
nėra galutinai nutartas. Šio
mis dienomis turi įvykti Vil
niuje platus žydų pasitarimai.

- 1 .

-GA.R L I A V A.
Išsikėlė mokytojas Sal. Pal

tanavičius, išbuvęs arti trįjų' 
metų. Čia iŠ mokinių buvo su
taisęs chorą.giedioti bažnyčioje. 
Įsteigė vakarinius kursus pa* 
augusiems. Daug jaunimo pri
rengė į aukštesnius mokyklas. 
Padarė Garliavoje daug vaka
rų, pats •režisuodamas* . 
būrio1* skyriatis buvo raštinin
ku, uoliai platino? laikraščius. 
Draugai Imki jam visokių ge- 
rylJių Babtuose ir taip pat klo- 
tiugo datavimo*.

■*' • *
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SUPLIEKĖ BOLŠEVIKUS.
< / - ■   * • -J &

Voronežo gubernijoj - Dono 
^kazokai labai supliekė bolševi
kus. Nelaisvėnpaęhiė 1.100 
bolševikų ir atėmė 20 armotų,

. . . --Ay*/
APLEIDINĖJA PETROGRA-

; DĄ. /CA

Švedijos laikraščiai skęįbia, 
jog bolševikų valdžia kraustosi 
iš Petrogrado į N^i Ndvgoro-

TUOS AMERIKIEČIUS, KU
RIE TURI KOKIĄ NORS. 
NUOSAVYBĘ PRIEŠO ŠA-* 
EYJE.RAGINAMA" PRA
NEŠTI APIE T AI PRIEŠ 

. 31 d. GRUODŽIO. ..
i Kiekvienas .amerikietis -tu
rintis nuosavybę priešo valdo
moje šalyje yra Valstijos De- 
partmento raginamas suteikti 
apie ją pilną raporią-iki 31 d. 
gruodžio. Valstijos Departmen- 
tas išsiuntė sekantį pranešimą, 
pratęsiantį tokių raportų pri
ėmimo laiką: . z z

; Pranešime atspausdintame o- 
tioijdliame; Suv./Valst. 'Biileti- 
nef'vWrįo<8,;Į9Į8i Valstijos 
nmKimm<Tus7pTą^^ ?
turinčių kokią nofs nuosavybę 
priešo arba priešo šalininkų ša
lyse, ar teritorijoj/pd priešo 
kontrole arba okupacija suteik
ti valstijos departmežtui kuo- 
daugiausiai žinių kur. ir koki 
toji nuosavybė. Tas' žingshis 

■yra reikalingas kaip Suvienyr 
joms Valstijoms, taip ir nuo
savybių valdytojams. Didelis 
skaičius „amerikiečių pasinau
dojo tąja proga paduoti depart- 
mentui žinių link savo intere
sų. Tečiau dar daugelis tų ra
portų neprisiuntė. J.Tame skai
čiuje yra svarbių amerikiečių 
nuosavybių, kurios, yra žino
mos, jog Vokiečių valdžia sari 
pasigleihžė. , ?

Valstijos sekretorius pailgi
no laiką 30 dienų, pradedant 
nuo gruodžio 1 d. 1918, per ku
rį tos informacijos gati būti 
pranešamos departamentui.Ra- 
portuose turi būtį pažymėta 
kur randas, koki ir kaip brau-* 
gi toji nuosavybė, taip-pat ir 
kas jos buvo paskistusiu prižiū
rėtoju-globėju.

Kiekvienas, kuris duoda ra
portą turi pasakyti ar jis'yra 
Čia,. gimęs . ar' naturalizuotas 
Suv. Valstijų pilietis.

Prie to 'departmentas duoda 
suprasti, jog Jis priimdamas 
pranešimą de/ nuostolių ne
duoda užtikrinimo, kad jis už
siims tuos nuostolius išieškoti.

/■ -

TARPININKAI IVILŠON. 

piežiusprašy^^^įt YBlsono^ 

patarpininlcautiMtarp Italijos 
^valdžios ir Vatikano. Dabar 
jau tikrži esą žinoma, jog tas 
klausinias<nebūsiųs Įneštas tai
kos konferencijoų. -K . / » ■
' Popiežius ketinąs atsižadėti 

papročio neapleisti ■ Vatikano. 
Iki,šiol šventasis Tėvas laikė 
save Italijos valdŽios nelaisviu:

i * -—....

IšSIRiNKOMlKINĄ- 
VALDOVĄ.

' Finlandijos. - parlamentas iš- 

gen. Uannerheimą.’ ■ • 1
—.!■■■— .II...HI ■ ii - -e

NEPRIIMS VOKIEČIU.
Francijos hotelių sindikatas 

skelbia, jog nutaręs nepriimti į 
Francijos Kotelius per l(į metų 
nei’ vokiečių svečių, nei darbi- 
mįnkųr Tas nutarimas bu’s iš
siuntinėtas į tam panašias or
ganizacijas visų talkininkų ša
lių. . ' - '

/erguos dele&acija
KONGRESAI

Belgijos valdžia nuskyrė tris 
delegatus taikos kongresan — 
užsienio reikalų mimstęrį Hy- 
mans,- teisybės ministerį Van- 
dervelde ir baroną Von den 
Henvel. Vandervelde yra so
cijalistų vadas. ; /

AUSTRIJOS MONARCHIS- 
TŲ .VEIKIMAS.

Austrijos, monarehistai tarė
jo Vienoj suvažiavimą. Ex-im- 
peratoriaus Karolio brolis Ma- 
ximiliąjiasmuskirtas valdovu. 
Monarchistų suvažiavime daly- 
vavo daug generolų.

TALKININKAI VALDYS 
^PASAULĮ,

Kaip iš Paryžiaus „ateinan
čios žinios skelbia, tai einama 
prie to, kad tautų lygą sudary
ti tojtią, kokia tiks keturioms 
valstybėms —- Anglijai, Suv. 
Valstijoms,/ Frantijai Jį Itali
jai. Kokia tautų lyga bus, tai 
nutars Clemenceau, Lloyd Ge
orge, Orlando ir Wilson. Po 
to bus išklausyti mąžestaieji tal
kininkai, o •neutralūs valstybes 
tą gaus, kas joms bus duota,

KALĖDINIS ‘‘DARBININ- 
KO” NUMERIS IŠEIS 

PADIDINTAS 
ir papūultasstraip- 

šniais ir^paveikšlais.
Prašome- gerb. ^klebonų ir 

mūsų agentų užsisakyti Kalė
dinį ^Darbininko” numerį iš* 
anksto. Mes spauzdinsime tik 
iiekf kiek gausimu užsakymų: 
iki gruodžio 20 d. Kalėdinis

- POPIEŽIAUS SĖKRETO- 
RIUS MATYSIS SU

WILS0NU.
Kun. Ceretti, popiežiaus, sek

retorius, esąs dabar Paryžiuje, 
matysis su prez. AVilsonu, ku-. 
riam inteiks popiežiaus ranka 
rašytą laišką. Tarsis taip-gi a- 

pasimatymų 
strpopiežium. .' ------ -

SUJUNGS GELEŽINKELIU 
PARYŽIŲ IR BUCHA-

RESTĄ\
Anglijos ir Rumunijos dele

gacijos tariasi su Vienos iųBu- 
dapeštc) valdžiomis apie sujun
gimą Francijos sostinės Pary
žiaus su Bucharestu, Rumuni
jos sostine^ Tas geležinkelis ei
tų per Vieną ir Budapeštą.

APLEIDO FINLANDIJĄ.
7 .Paskutiniai Vokietijos karei
viai jau apleido Finlandi ją. Ne
liko Finlandi joj nei karinių vo
kiečių mokytojų. ' 
. . ■ - r—, L—:___ b-

CHINIJOSDELEGACIJA.
' Chini jos taikos; delegacija at
vyks San Franciscoii gruodžio 
22 d. Per Suvienytas Valsti
jas važiuos Europon ir tikisi 
pasiekti Paryžių sausio 2 -di

..•'■..u... .

INTERNAVO MACKEN- 
SENĄ.?

Vengrijos valdžia internavo 
Vokietijos fieldmaršalą Mack- 
ensenąr Tą padarius sulyg tal- 
kininkų reikalavimo. /

*♦ ' _ .... ...-___ A__

LENKAI RENGIA DIDELĖ 
ARMIJĄ.

Iš Šveicarijos pranešama, jog 
lenkų generalis štabas nutaręs 
stnnobilizuoti 1.500.000 karet- 
W \

ESTONAI NEATSILAIKO.
Estonijoš užsienio reikalų 

ministeris telegrafavo estų de
legacijai Storidiolme prane
šant, jog estųkariuomenKĮieat-, 
silaiko prieš. bolševikus, ku- ■ 
tiems torpediniai laivai nuo 
jūrėsprigelbsti. ' •

BOMBARDAVO BOLEVIKU 
POZICIJAS. \

Anglijos x laivyno eskadra 
bombardavo bolševikų pozici
jas palei'Finlandijos užlajas.

MOBILIZACIJA SPĖRIAI 
. EINAMU • ’

Esfonijos armijos mobilizaci
ja smarikai vedamu. -c’Estonai, 
talkininkų paremiamų yra pa
kilioj dvasioj.^, .

I . ' » , *
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VAIKŲ STREIKAS.
Berline keletas šimtų priaug- 

.lių'— vaikų ir mergaičių -r- 
parodavo prie "Reichstago rū
mų, kur Kareivių ir Darbinin
kų Tarybos ■ Kongresas laiko
mas. Be kito kp jie reikalavo 
balsavimo teisės nup 18 mėtų 
amžiaus, panaikinimo plaki
mo mokyklose ir prileidimo 
vaikų prie- valdžios? ir.; mokyk
lų.- Jie turėjo raudonų vėlia- 
vų ir kurstančių plakatų. Grū
mojo, kad visos Vokietijos vai
kai sustreikuosią, jei jų reika
lavimai nebūsią išpildyti.

NETENKA pritarimo.
Vokietijos socijalistų vadai 

Ebert’ ir Scheidemann jau ne
tenka populeriškumo, kokį>tu- 
rėjo prieš užėmimą valdžios. 
Pirmiau prieš revoliuciją jie 
buvo ingįję didelį pritarimą, 
<nės šaukė, 'kad jei tik gautų 
paimti valdžios vairą į Savo 
rankas, tai tuoj rojų įsteigti}. 
Dabar gavo ko norėjo, bet jo
kių pagerinimų į neįvykino. 
Jiems dabar jau atvirai prikai
šiojama, kad žadėjo rojų, o ne
duoda nei bent kiek žmoniško 
gyvenimo. Pasirodė kadi so- 
ėijąlįstai visur ir visuomet gar
sūs tik geriausiais pažadėji
mais; * <_ .

Katalikų organas Gerinama 
rašo: “JRevoliucija paliko nė- 
apgintą Vokietiją, kurią ji pa-

V.1
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NEPRIĖMĖ BOLŠEVIKŲ 
j ~ VADO.

Vokietijos Kareivių ir Dar
bininkų kongresas, prasidėjęs 
Berline Reichstago rūmuose 

• nubalsavo neįsileisti bolševikų 
vado Liebkneclito ir jo pasekė- •Jf. V a L__ _ :_
kę apie 80.000.žmonių.

; ' Kai buvo nubalsuota Liebk-
‘ nechto neleisti, tai netikėtai 

jis atsirado ant Reichstago sto
go ir pradėjo dspyčiuotin — 
"kurstyti žmones prie “tikros 

. revoliucijos.-1’ Šaukė “Šalin 
Sheidemann!” “Šalin Ebert!” 

’f‘Šalin Haase!” šie visi yra 
/ socijalistų vadai ir užima aug- 

šęiausias vietas dabartinėj val
džioj. '

Socijalistų organas Vor- 
Vaerts rašo, kad Liebknechtų 
turi daktarai ištirti ar jis syei- 
kas portu. Kol to nebūsią pa
daryta reikią, jį laikyti pasiu- 
tėliu. ,

Bėgyje vienos savaitės viso
je! VoHeiįjbje susitvers sovie
tai. Taip-gi bus sušauktas 
Reichstagas. ' Žmonės tikisi, 
kad Sovietai ir Reichstagas nu
tars, remti, dabartinę valdžių. 
Po to būsiu galima sušaukti 
Steigiamąjį susirinkimų. . Ta
sai susirinkimas būsiąs sušauk
tas prieš sausio 17 d.

•į * . ‘ - *

LAIMĖJO LIBERALAI.
Mecldenburge, Vokietijoj,

buvo rinkimai į Šeimą, Išrink- vedė priešininko malonei. Re- 
> ta 2 socijalistai, 16 liberalų, 3 voliucija pagimdė, apsvaigusią 

darbo žmonės ir 1 sodietis. socijal - demokratijos valdžią, 
Ąnlialto provincijoj .^rinkta kuri remiasi ant brutalės jėgos, 

socijalistų 22, demokratų 12, Nei. keno kito nuomonės nepa- 
kouservatyvų 2. Bolševįkiš- godojamos, ypač nemalonėj y- 
kieji socijalistai nieko nelaimė- — * - -- .
jo.

STOVI Už VISUOTINA 
SEIMĄ. \

Vokietijos neprigulmingieji
Sočijalistai nubalsavo tiž šaukL v _______ _ ________

' mą Visuotinojo Steigiamojo ktas, kad priešininko busime 
Seimo. *

? MAISTAS BULGARIJOJ r _.T.
' Bortino laikraštis: Lokal y aisti josNovada ir Golorado

aeigor skelbia, jog Bulgarijoj rmo gruodąa^dd. pastojo sark 
prasidėjo maištas. / ‘ somis. *
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ra krikščioniški rateliai. Ištik* 
ro kultūrkamfas prieš krik
ščioniją jaų kaipir prasideda 
Pirklyba, pramone ir ūkinin- 
kyjftė suparaližuotos, valdiriin-. 
kų pasidaugino ir gręsia vals
tybinis bankrutas. MimaątlaL

Južimti.”
1 - - • . .

n...,,,.,t .i,

PASTOJO'SAUSOMIS.

soirns. 3<
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kiek gausimu užsakymų

numeris persiduos po 5 centas, 

je po pietų; ir Idefcriehas užsi* 
sakęs gaus prieš šventes. '

uDarbinii|co”Admln.

. Sį numeri išleisime petnyčio-

sakęs gaus prieš

*

f *J
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KOVA PRIEŠ LIGAS.
Dr. Georgė - E. Vincent, 

Rdckefellerio fondo preziden
tas, paskelbė, jog' tuoj bus 
pradėta daryti pastangas pa- 
Uuosuoti pasaulį mo ligų* 
fondas turi' $100.000,000..' Iki 
šiol-jis užsienį šelpimu nuo 
karės ndkentejūsių. Tam iš*
l^do $2i.ooo:oqo. . SJ</ 

■ Firmas žingsnis tame* darbe 
btts paliuosuoti vidurinę ir pie- 
tinę Afneriką nuo drugio. Tųpj 
bus pasiųsta komisija ištirti 
sąlygas. Komisijos' pirminin
ku bus Maj.-Gen. Gorgas, kurt 
apsveikino .panamą ir padarė 
galimu iškasti Panamos kana- 

■1& Toliau komisija važiuos į 
Aziją išnaikintimacĄ JOhini- 
joą sostinėj Pekine bus įsteig
tas medicinos universitetas. 
Tam paskirta $6.p00.000..
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Kn* ii So. Boaton’o uterain- 
M, ketvertai* ir aubriomto Lri- 

Ant Liotarių Rymo-Katrii- 
kų $▼, Juozapo Daibiiilnkų flų* 

. < ■*■

(Thę Worker) • *

Tbe LitMuarian trtoreėkly pa* 
■ Tubii^hed every Tuesday, 

.- Tkursday, and Saturday By Si. 
JoMph’s Lithuanian R,-C. Amo- 
riationotLabor.

^UBSCRIPTION KATES: ‘ 
.yįsariy: o*#.
Boston and suburbs ., f .4.00 
$ inontliš ...:.»* > # <, * -*«. .1.50 
Foteign.countrieą yeariy

T •« ■' t '

, “DARBININKAS," 
242 Broadway, So. Boston, Ma«a.

I( « - ■ . . ’ . -
' . __ _ _.' . ___ _____..

«s

:----- - -r-/^ĮM
Vaikų aukna: ■; ;w|

Po $1.00: Uudrisė
Antanas Stropi, 
lis, AdeHStakbt OnaBtee-« 
kis, Antanas MafoviSa, Ob« " Mį 
Gobiate, ■ PetaM KsikoaM. 7-įį, 

ta totu AlakMndia
VeronikaZinis. ' ‘t ' :Sį
' >0 Oiio.: Elzbieta KriWu<. 1 
im; Adrie BįOKimas. W Mį

Likusių nuo apvaikščiojimojgj 
liepos < i IBISiM < •» * * # .50*70 j 
Lietuvių Nemuno B-vės W ; M: 
Mėnesinių mpkesčių . .33.50 O
Smulkių aukų «A, ■„ „, , \k Jg 5»

Pirmiau pariijsta ’ * 429*00

Išrišo t« «♦ ®» 
Visuomenės Pirm. '

: , R. Kandrotas.

CLE^U^OHIO.. , 

įgilto ę
“Darbininko” 126num. tilpo 

korespondencija labaineteisin- 
ga. Pasirašęs po ja BartuŠka. 

i Viršminėtas korespondentas \ 
apšmeižė/Vietos veikėjus, kata
likiškas dr-jas, parapijų-šv.-----
Jurgio ir parapijos komitetų, 
būk kaip drįose taip ir para
pijoj užėmė tarpininkavimų 
vieni laisvamaniai, parapijų šv. 
Jurgio skriaudžia, kaip mato
si komitetas parapijos Šv. Jur- „ 
gio tapo išvadinti laisvama
niais. , Tas netiesa komitetai 
yra geresni krikščionys kataliU 
kai, negu toks koresponden
tas Bartuška. Toliaus priro- 
do, kad parapija yra skriau
džiama visokiais būdais. Tad 
parapijos susirinkime laikyta- ■ ‘: 
me 24 d.t lapkričio 1918 m. ir 
išrinko tam tyčia žmones, ku
rie peržiūrėjo knygas parapijos' . ( 
ir atrado viskų tvarkoj ir kny
gos parapijos yra teisingai ve
damos. Kaip drįsta taip inžei- 
sti toks Baltuška, nežinodamas ‘
nieko tokio teisingo. LDS, 51 į
kuopą, matydama tekius ne- J
teisingus učsipuldtnėjimtte ant i-
vietos veikėjų ir ant parapijok * - . Ji 
komiteto, pilnai,/tų prirodom \ 
kaip išt>ro dalykai stoti, o ne 
taip, kaip toksBąrtuškapriro- 
do. O kai dėl parapijos, kad 
maištai yra sukelti, tai apie tai 
nėra kų nei daug rašinėti. Jei- 
gtl tokie korespoiidentai daro 
nesutikimus, tai kų darysi. 
Žmogus kaip užsitarnauja, taip , 
ir užmoka jam už jo užritama- 
riinų pagal, atlikimų darbo. 'į 
Mes pikiai LDS. kuopa pro- ■ y 
testuojame priešais tokius ko- j 
respondentus tir pripažįstam, i 
kad tokie.Bartuškos yra šmei- . J 
žikai. C]eveland% Obio para* . ; . 
pi jonys yra geri kriHyčionys / 
katalikai, auga «r bujoja, at
lieka tikrai gerus darbus. Vis
ką išrodinėti ir pritodinėti, bū
tų pergalia laikraštyje vietos/ 
Kadangi šiandie vieta laikraš-. 
tyje yra brangi, nes politikos 
reikalų yra bsgalo. Toliaus jei 
tokių Bartuškų n<f tai tilptų ka
talikiškuose Įaikrašeiuose,: tai 
laikyltito tokius rąstus už šmei- 
žtų. ir melagystę. Mes esą*
me ingalioti nuo I dS. 51 kuo
pos užprotestuoti prieš tokius 
Bartuįas.

LDS. 51 kuopos buvome in- 
galioti 20 d. Japki. m. 1918 m. 
sustinkime. Pasirašėm.

Jurgis Ruzas, z 
AndriejusKuIbickas, 
Juozas šeštokas. ~

WATERBURY, CONN.

Gruodžio 15 d. šiemet įvyko 
prakalbos, kurias surengė vie
tinė Moterą Fųjungoš 5 kuopa. 
/ Kalbėjo p. ^esnūtis išVta^ 
iugtok D. C. ir kun. J. J. Ja
kaitis iš IVorcester, Mass.

2:30 vai. po pietų “Polis” 
svetainėje ir 7:M vaU. 
parapijos syetaanBje. Aukų 
surinkta apie $4000.

Dabar Waterbury, Conn. vi
so Kalėdinė dovanų Tėvynės 
reikalams Šįmet surinkta jau 
vixš$10.000.

Tų pačių dienų buvo sureng
tos ir laisvamanių prakalbos. 
Sako, aukų surinko apie $300. 
Dabar laisvamaniai ketink pro- 
testuoti, kam-gi kataBiti taip 

iriai aukuoja Tėvynei.

te »

DARfcmiSKAB 2 ,v? J

O, Okrienė 
M^rižmožis 
M. Lekaitė 
O. Bąltrušiunienė 
M. MauryČiutė 
Pet. Vričikauskas 
J. Šalkauskas 
M. Andreliunaitė 
Ap. Petrauskaite

M. Andreliunienė, J. Katan
tis, S. BrazdŽienė, P. Navickas, 
»A. Grosius, A/Budniug pa $1.

Išrišo $1825, Pįrmiaus$340. 
Sudėjus krūvon paisdaro $2,- 
165. čiupai,. kad tiė, kurie 
dar neaukavo; pasistengs pa
žymėti savo vardus ant pana
šauk lapo. Lietuva laukia pa
gelbos nuo kiekvieno savo sū
naus? .

AteotiožvalgaB,

/ CHICAGO, ILL.'

LDS. 25 kuopa laikys prieš- 
metįnį susirinkimų gruodžio 
29 d. Dievo Apveįzdos parapi
jos Svetainėj, 1-mė kambaryje 
1 vąl. po • pietų. Tai-gi riši 
nariai ir nares 25 kuopos būti
nai _ kviečiami į susirmkimų 
Taip-gi bus aptariama daug, 
svarinu reikalų ir bus renkama 
valdyba 1919 metams. Kuriems 
rupi lietuvių darbininkų geres
nė ; dteifis? malonėsite, atsilan
kyti į minėtų susirinkimų ir 
prisirašyti prie Lietuvių’Dar
bininkų Sąjungos, nes jei dar
bo, žmonių bus gera ateitis, ta
da ir viso pasaulio bus gera a- 
tėitis.. Ateikite!

Kviečia visus nuoširdžiai 6
25 kuopos Valdyba.

A

kijoj po jos neprigulmybė* pa
skelbimo butų ant vagonų už
rašyta “Laisva somjalifitiška 
Čekų respublika.0 IŠ to kiek
vienam aišku, jog Čddjoi bo- 
rijaltatai yra pirmose eilėse ko
voj už savo šalie* nepriguhny- 
bę. Gi Amerikon lietuvių so- 
Ralistai yra tikri Lietuvos ne- 
prigulmybėsneprieteliai.

AMERIĘ0& MERGINOS 
PIRKLIAUJĄ FRAN- 

COZUOJ.

Prisipikižfrudos Mažu* Auto- 
mobiliusJosV&žinėjaPo 

Sugriautus Sodžius. >
: v » ■ - .

Per visų karį Amerikos mo
ters parodė, jog jos gali iš
reikšti užuojautų geriau dar
bais, negžodžiais. jų vėliau* 
sis veikimus, kkip pranešama į 
Darbo Departmentą, yra at
gaivinimas senovės papročio 
pirkliauti ^pędliayoti|. Vietoj 
senovės dviračių jos vąrioda- 
mos- Fordoautomobiliusjapva-r 
žinėja apielinkesį taip kaip ir 
senovės pirkliai, kurie važinė
davo derėtis už skatikų.

Kada visi gčlžkeliai buvo su
ardyti, keliai paprastais veži
mais neišvažiuojami, Amerikos 
komiteto moters sumanė atgai
vinti senovės paprotį, prista
tant ko reikia į namus. Tai jos 
ir pradėjo naudotis šių laikų 
pįrkliavimo' sistema. ■

Kur tikrai galima.išvažiuoti 
statomos mažos keliaujančios 
sankrovėlės.f Prekes vežioja 
liuosnorės amerikietės ir sank
rovose stovi kitos liuosnorės a- 
merikietes. Nuo tamsos ik tam
sai kiekviena, pardavėja vik
riai triūsias prie svetimo mil
tų, prie pinigų pardavimo.

Tos keliaujančios krautuvės 
pasiekia penkiasdešimt sodžių 
per savąitę. .

Griuvėsiuose, kame kitados 
buvo namai, o dabar tik beli
ko skiepai, šiaurės Prancūzi
jos gyventojai, turintįs šiek 
tiek pinigų: reikalingiausiems 
gyvenimo dalykams yra ne ge
resniame padėjime, kaip bedi-. 
niausieji, kurie neturi visai iŠ 
ko nusipirkti.
Keliaujančios krautuvės grei

tai sužinojo kokie dalykai la
biausiai reikalingi. - Prade
dant įvairiomis daržovėmis, bu- : 
vo pridedama kitų dalykų, . 
taip kad dabar be jų jau par
duodama ir ryžiai,kava,taukai, 
kokava, mėsa skardinėse, tirš
tasis (kondensuotas) pienas, ir 
kitokie valgomi dalykai, pei- ; 
liai, lempos, puodai,.‘šluotos, 
paklodės, drobulės ir p. Taip 
kaip daugely vietų per kelias 
mylias nėra krautuvių tai špil
kos ir muilo šmotelis yra skai
toma lygiai puošnumu, kaip ir 
būtinu reikalu.

Invažiuodama į sugriautų 
miestelį vežėja švilpia tris kar
tus- su savo švilpyne. Pirklė 
priima daiktus juos išdėlioja ir 
tada pradeda- lįsti iš išmuštų’ 
duobių, iš už suardytų sienų ir 
iš įvairių uždangų visokio am
žiaus žmonės, kad gauti to, ko 
jiemų trūksta,

Tie'kurie galį užmokėti ima
ma nuo jų trečdalis kaįnos kiek 
ištikrųjų daiktas kaštuoja. 
Tiems, kurie negali mokėti 
duodama ko jie nori veltui. 
Daugelis ima prekias ir moka 
išlengva. Tąip kaip galima 
jie nori būti savistoviais ir ko
mitetas tų jų pasirįžimų sten
gias palaikyti, kad užlaikyti 
savo gerų vardų, ir nepadary
ti nelaimingųjų karės aukų u- 
bagais. ■ ‘ ■

Nežiūrint koks oras nebūtų 
pirties visuomet keliauja. Daž
nai jas sulaiko biąurumas kelio 
arba kitas koks atsitikimas ir 
tik vėlai tesugrįžta ton vieton 
iš kur iškeliauja. Žiemos laike 

. anksti pradėjus temti vežėja 
turi nemaža vargo važinėdama 
nežinomais keliais. Vienas tilt 
žiburys vežimo viduje yia žen
klu vilties šimtams. Kaip ten 
nebūtų amerikiete pirklė neuž
vils laukiančių Šeimynų. Ne- 
nuvežimas ry$ų arba tirštojo, 
pieno ga|i reikšti kūdikio mir-' 
tį, nes risi gyvena iš dalykų, 
kuriuos Amerikos komitetas 
padalija* v

Priešui a^tidžtant ten stoja 
daugiau, darbininkių, daugiau 
vežtoj ir daugiau malate. Bei-

teikiani* Juos reikta
penėti ir ^rūpinti darbu. Tai 
yra darbas, kuris prasidėjo ge

kės namų rakandų ir drabužių, gūžės mėn. 1917 m., ir kurta tę* 
i*—lm. u-“'^si« pakol Prancūzų valdtia pra

neš, jog pašalpa nereikalin
ga- (
•OMOMttMttttttMOOOOOM

sta pakol Prancūzų valdžia pta-Rako! Vokietija išmokės tiems 
žmonėm* už sugriautų šalį, par
grįžus namon jiems turi būti
NMMIMMMteMtMetMM
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Kas' gidėti lietuvių kolonijose, i

NOOOOOOOO«NOOOOMOOMaMOOOOOOOOOeOOMOOOOOOOOOM 
AT«0L,MA3S.

Gruodžio 5-tų dienų atsibuvo 
pas mus prakalbos tėvynės 
Lietuvos naudai. Į prakalbas 
atsilankė visai mažas būrelis, 
apie 130. * Atsilankiusieji ne
galėjo suprasti, delko taip ma- 
žaiatejbff,, x

Vienok, neatsižvelgiant ^ant 
mažo skaitliaus, sudėjo, milži
niškų aukų. /. 

. Aukavo sekantieji asmenys:

/

*-

MAMOHRSTRR, N. H.
Ned&ioje lapkričio 24 d. Š. 

m. 7:30 vai, vak. buvo susi
rinkimas Tautos Fosndo-49sky- 
riaus aptarti kokiuo būdu gtu 
lėtume daugiau surinkti aukų 
taip trumpame laike.
K Kundrotas perskaitė prane
šimų iš Washin^tono nuo Lie- 
tųvių Informacijoa Biuro. To
liaus Žinoma-bųro visokių min
čių kas dėl rinktojo aukų. Nu
tarta riti per stekas* Dkite 
ir buvo išrinkta 4 kolektoriai; 
A. Saugas, F. Cįiekųtis, A. Žu- 
kauskas ir J. Žukauskas.

Oia matos!, kad pas mus T. 
Fondo 49 skyrius kruta. Au
kų rinkimas nesparčiausia ei- 
ūa ir mes netoliausia pasilikę 
nuo kitų kolonijų. Pas mus, 
kaip ir kitur, prakilnesnieji 
veikė jai veikia kiek, gali, kad 
tik 'išgavus Lietuvai laisvę. 
O mes kiek galėsim prie savo 
brangios tėvynes prisidešim. 

/ Ankami, vardai. . .

Juozas Vainąuskas ,. $35.00 
L/irK. Paulauskas -3(h00’ 
Ignas Gobia 27.00
F, ir A, Chekutis 25.00 
Domininkas^ Taraškeviče 20.00 
Rapolas Kandrotas 20.00 
A. ir K. Staugus 20.00 
V. ir Marė Zarumbas . 20.00 
Zig. ir V. Tvarijonas 
Zig. ir j/Kundrotas 
Jurgis Krikščiūnas 
Pranas Jakaitis 
Jonas Žukauskas 
Anupras Deninią 
Kazim. Saviče 
PranasValinskas’ 
Aleksandra Kikutis 
Jonas Cheplinskas 
Vincas Brazauskas 
Antanas Baniulis 
Viktoras Žarėnus 
Teodoras Bisikirskas 
Jonas Vaičiūnas ’ 
V. ir S. Šemežis 
J. ir A. Trakimas 
J. ir M, Zubaitis 
Juozas Deksnis 
Jona^Zdanaitis 
Martinas Bučis 
Vincas Valantinas 
Andrius Žukauskas 
Pranė Žukytė 
Vincas Olkovikas 
Julius Razumas 
Petras^ Krikščiūnas 
Kazys Bodaitis 
Jonas Lazauskas 
Juozas Krauktis 
Domininkas. Valinskis 
Kazys Simuntis 
Antanas .Steckis 
Juozas Nakutis 
Juze Nakutienė 
Pranas Chesnąkas.
Kazys Pipiras 
Vincas Kaškonas 
Pranas Andriejūnas 
Povilas Krikščiūnas 
Veronika Dimiče 
LleriaMasavičiutė 
Povilas Kalibėrtas 
Vincas Kliukas 
Liudvikas Šarūnas 
Kizys Žilėnas
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NESŲ8ĮPRATIMAI 
KOLONIJOSE.

/ Keletoj kolonijų pastaruoju 
laiku įvyko nesusipratimų tar
pe katalikų,, apie tai pateko 
^DarhinihkūiP* ir tie kirirčiai 
■ ąnt nelaimes vis dar neišnykę- 
ta, . Mes nębūdąmi ant vietos 
nežinome, hip ištikro dalykai 
yra* * Taip tokie kirirčiai pa-’ 
teko /mūšų laikraštinis Water- 
bury, Ct, Roėhesterio, N, %, 
CIeveland, Q. ir Ansonia, Ct 
Gal Būt kažkuriose tie ginčai 
jau pasimiršta bet iŠ keletu vis 
dar tebgauname rūgojimų bei 
praŠymų^indefr pasiaiškinimų,- 
atsakymų, Rašėjai turi imti 
pilnų moralę atsakomybę už 
pranešinėjimus. Pavyzdžiui ko
respondencijas iš Clevęlando 
dėjome gavę nuo asmenų, ku
riais rodos pilnai galėjome pa
sitikėti. ' Vienok, paskui gavo
me ir-gi nuo pasitikėtinų as- 
mepų, kad anų koresponden
cijose buvo apšmeižta geri žmo
nės. Iš to kilų didelių nesu- 
smagumų, suiručių Juk nie
kas negali daleisti, kad mes no
rėtume suirutes kelti tarpe ka
talikų arba užsipulti ant nekal
to žmogaus, kurs dar-gi mums 
prietelingas. Tai-gi čia kal
tas netaktingas koresponden
tes. . ’ ,

Tokie apsireiškimai visuo
met- nepageidaujami, bet da
bartiniame momente, tai tie
siog baisu., Jei diuoti vietos 
.abiem pusėm aiškintis kiek no
ri, tai tuomet nebūtų galo, nei 
viena pusė nebus galutinai pa
tenkintą. , -

Labai prašome visų kores
pondentų būti bešališkais ir at
sižvelgti visuomet į tai kokios 
pasekmės bus.

Labai visų prašome pamiršti 
apie visokius ginčus ir nesusi
pratimus, o stoti Lietuvos gel
bėjimo darban.

CAMBRIDGE,MASS.

Gruodžio 8 di apie 5:30 vąl. 
vak. pobažn. salėje buvo.Piln. 
Blaiv. metinis susirinkimas. 
Nutarta surengti puikų vaka
rų su nesvaiginančiais gėrimais 
Naujų Metų sutikimui. Taip
gi buvo renkama nauja valdy
ba sekantiems metaifis. Visa 
valdyba beveik pasiliko ta pa
ti. Į dvasiškų vadovų aprink
tas klebonas gerb. kun. Pr. 
Juškaitis.

Apie 6:00 vai. toje pat salė
je buvo T. F. 35 -.skyriaus su
sirinkimas, o po susirinkimo 
tapo užvesta parikalbėjimai-di- 
skusijos — “Kuri lietuvių da
lis daugiausiai darbuojasi dėl 
Lietuvos laisvės, kuris fondas 
naūdingiausįs ir ar verta būtų 
suvienyti į vienų visus , fon
dus. ” Iš diskusijų pasirodė, 
kad dėl išgavimo Lietuvai lai
svės daugiausiai darbuojasi ka
talikai, kad lig šiol Lietuvos 
vieninteliu gelbėto jum buvo. T. 
Fondas, už tai jis yra už ki
tus visus fondus naudingiau
sias ir geriausias.. Taip-gi ta
po pripąrodyta* kadi dabar 
fondų vienyti nėra galimą, bet 
Verčiau kožna srove dabar te- 
renka aukas į. savo fondus, tik 
reikia Sūrėti, kad tie pinigai 
nebūtų sunaudojami kokiems 
partijiniams tikslams, bet kąd 
būtų sunaudoti dėl-- Lietuvos 
gelbėjimo iŠ vergijos ir bado 
nasrų.- ' *

Lteturis; 
b •► , -. ...... ■■

MONTELLO, MASS.

A. j A. —
t * .

1 Jonas Radąvičiiis
i

mirė nuo Intiuenzos gruo
džio 13d.

Paliko moterį ir vaikus. Jift 
buvo registruotas aptiekorius 
ir dirbo aptiekoje.

: . V /■■/■ / Ktf.

i.

k ■

;p 
h ■

.,.$1.000,00
W i

■i

B. O. Mor|dutė 
i Jonas Navickas

100.00
100.00

Kun. Aug.Petraitis 
Kazys Lukiųskas .

100.00
50:00

Petronė Kačmskaitė 50.00
Katrė AJcsamitauskaitė 50.00
Povilas Paliulta 50.00
Ant, 'Vaičikauskas 50.00
Kl. Monstavičius .50.00
JuoZ. Kučinskas 50.00
Jon. Pėtkulis^ 50,00
Jon, Gailiunač 50.00
Aug. Skietais ■ i . 50.00
Ona Andriulytė 35,00
Sal. Žebrytė • 30,00
Kazys Sodelskis 25,00
Teofilius Joiiukevičius 25.00
Jonas Jasinskas 25.00
Albinas Arelaitis 25.00
Al. Petrulis 25.00
Paulina Garbuzaitė 25.00
Katrė Griciunaitė .25.00
Petras Buzevieia 25.00
Jurgis Bagdonas 25.00
Ant. Grigaliūnas 25.00
St. Zimontas 25.00

>F1. Januškevičius .. 25.00
Jon. Andreliunas . 20.00
Grasilda Lekaitė . 20.00
Fel. Lapienė 15.00
B. Varabauskaitė . 15.00
Ver. Žitkevičiūtė • 1400
Agota Juškaitė 10.00
Ad. Tamošiūnas 10.00
Ant, Masilionis 10.00
Košt. Mikonis. 10.00:
Jon. Vaičiulėnas 10.00,
P. M. Kučinskas 10.00
Pr. Šimavičiutė 10.00
Košt. Matulytė 10.00
VI. Matulis 10.00
Juoz. Šeškus 10.00
Joiias Brąškis io.off
Rapol. Kumšts 11.10
Ant. Andriliūnas 10.00
Elzb. BajoniunMitė . 10.00
Petr. Nevedomskas 10.00
D. Matulis 10.00
Aut. Nevedomskas 10.00
Jurgis Latvėnas 10.00
Pr. Andriulis 20.00
Ant. Baronas .10.00
A. Aliukėvičius 10.00
A. Šulskis 10.00
A. Kvediąravičius 10.00
J, Ečiunas > 10.00
A; Vinčiunas 10.00
D. Karoblis 10.00
J. Burbulis 10.00
J. Kapickas 10.00
A. Brazauskas 10.00
P. Jasinskaitė 10.00
P. Pirągis 10.00
A. Ralys 10.00
M. Gasiuniėnė 10.00
Ėm. Makšteljdė • ?<
Ant.Augstikalnaitė

10.00
10.00.

Teof. Grigaliunaitė 10.001
Kaz. Paliulis i 10.00
Kaz. Stasiūnas ’ 10.00
J. Andrulaitis . • 
Ant, Vištartas'

10.001 
TO.OO

Kaz. Melniką 
Ant. Davidonis

io.oo
10.00

J. Šventickas 
Mat. Valeckas

■ 8.00 
7.00

Ant/Klipieiiė 
Al. Petrauskas

17100
6.00

J. Tamošauskas 6.00,
P, Kvedarienė - » ‘ . 5.00

K AiYIg, Tamosiunas 
Z, Tamošiuas '

t>.W
, 5.00

Pr. Ęriksonas .5.00
J. Valeckas 5.00
J. Lukniskas: i ■ 5.00
M., Kapiššitis •5.00
OnaLesienė • 5.00
Vaikų BĮ, kuopa ■ ‘5.00
Juze Steponkaitė 5.00
Am Tabioštanienė 5.00
Ona Puščiutė 5.00
Ėlz. BražkiitS. .. 5.00
Juoz, Paliokas 6.00
O, Budriunaitė » 1 5,00

AUKl? RINKIMO TVARKA.
‘/ Kadi auloj rinkimas tęstųsi 

pasekmingai reikia tvarkos, tai 
, yra surinktieji pinigai privalo 

būti be atidėliojimu siunčiami 
. / ■ centram Turi būti pasiųstas 

ir surašąs aukotojų/kad Cent
ras stambiesiems aukotojams

• galėtų atsiųsti diplomus. Tie 
. . diplomai bus paakstinimu ki-

vtrems aukoti. 'Vardai pavar
des privalo aiškiai būt parašo
mos, nes Tautos Fondo Centro 
rašttankas turės užrašyti var
dus pavardes ant diplomų. 
Tautos Fondo skyriai be atidė
liojimų turi gauti savo koloni- 

' jos aukotojams diplomus iš 
Centro.

Taip tai tokios tvarkos prisi- 
: ... laikant aukų rinkimas galės

* pasekiningiau eiti.
Be to aukotojų vardų garsi

nimas ir-gi turėtų būti tvarkin
gas. Reikėtų tenkintis pagar
sinimu viename laikraštyje. 
Jei garsinti keleto j laikraščių, 
tai laikraščiai būtų perdaug 
užversti tos rūšies medžiaga. 
Butų gerai, kadi kolonijos dau
giausia glaustūs prie sau arti
miausio laikraščio. Kaip va 
^‘Darbtainkan” privalo kreip
tis visa Naujoji Anglija, “Gar- 
san’7 tegu kreiptųsi New 
Yorko, New Jersey, Pennsyl- 
vania, “Drąugan” tegu kreip
tųsi: vaakrinės valstijos. Tei-

■ sybė ir dabar daug maž. taip 
vyra, bet būtų geriau, kad. to 
dar labiau būtų laikomasi.

y

'?k.

PfeEZ. TOLSON IR EURO
POS SOCIJALISTAI.

• Visi gerai žinome, jog Eu
ropos talkininkų soeijąlistai la- 

'bai pritaria prez. Wilsono pro- 
gramui. Jie pasisavino jo tai
kos punktus. Štai dabar prez, 
Wilson nukako Francijon.
Francijos socijalistų atstovai 
parlamente sudarė iš 25 narių 
delegaciją, kuri atsilankė pa
sveikinti garbingų prezidentą. 
Sveikino vardu Generalės Dar
bo Konfederacijos ir Suvieny
tos Socijalistų partijos. Dele- 

’gacija be kito ko apreiškė: 
“Visos tautos laukia ankstybo 
atsteigimo taikos ant pamato 

# 14-kos punktų; taip kad pašau?
lio atbūdavojimas greitai galė
tų P^asidūtįJ,

Taip tai augštai stato prez. 
Wilsono punktus Europos 
‘‘raudonieji? ’ čia jie kuouo- 
tiausia stengėsi pakenkti Ame
rikos valdžios žygiams prigel
bėti tautininkams, šitame ju- 
došiškame darbe uoliausiais 
dalininkais buvo ir lietuvių so
cijalistai. Alūsiškių socijalis
tų nuomone prez. Wilson ir A- 
merikos valdžia “nereiškia 
daugiau, kaip žvirblis'liepos 
medyje,” kaip Duseika, amal- 

'gameitų vadas Rocliesteryje 
kąd šake, arba kaip “ Naujie
nos” prez. "ęyilsonų veidmainiu 

: kadi vadino. ,

šusiėdė Amerikos socijalįs- 
tai, o lietuvių socijalistai sū- 
siėdė dvigubai—stodąmL prieš 
Amerikos Valdžių ir pt^ijkLie- 

neprfgūltaybę. Lieruvos 
/Ralistai stoja už Lietuvos 
neprigulmybę, Tų daro ir ki
tų lautų socijalistai. h 
4iiuUČ«kijoa socijąlį^ 
nų sykį buvo pranešt<

A
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WORCESTER,MASS.

. Šv. Jurgio Dr-ja; 7 d. gruo
džio per metinį susirinkimų 
paaukavo $500.00. Dar ketu
rios dr-jos neaukavo. Jos po 
Įtiek nors paaukaus. Suvie
nytos Katalikų Dr-jos penkios 
rengia tam tikrų vakarų sau
sio 12 d. ir ten visos suneš sa
vo aukas, tadi vėl sudėsim kelis 
šimtelius Tėvynei.
. Bostoniečiai sako jie suby- 
sių ir paimsiu garbės , vainikų 
Nepavydim jums broliai; bet ašį 
sakau, kad jei kas Worcester- 
io lietuvius subytis, tai ne, tik 
kų garbės vainikų galės pasi- 

’savyt, bet galės Vytauto ka
rūna apsivainikuoti. Nagi did
miesčiai subruskit Worcester’į 
su aukomis pralenkti, o mes 
pasveiltinsim.
Dabar turini surinkę • $13.000 
Šv. Jurgio dr-ja aukavo $500 
Šv. Liudviko dr-ja aukavo 100

'i

Katalikai sudėjo viso $13.600 
.. JonasVieraitis,

DĖTROIT, MICH.

Mūsų miestas yra" vienas iš 
gražiausių ir turtingiausių. Lie
tuvių yra gan* tirštai. Oras 
labai geras ir sveikas. Visos 
gatvės mūsų mieste yra įvai
riais medžiais apsodintos. Dirb
tuvių yra labai daug visokios 
rūšies.- O uždarbiai gan ge- 
n. • .

■Bažnyčių turim naujų ir la
bai gražių. Parapijonų randas 
apie aštuonis šimtus šeimynų. 
Ir visi beveik yra gan ,apsi
švietę žmonės. ‘Draugijų tu
rim dešimts ir visos gan pui
kiai gyvuoja. Už tai garbe 
vietiniam vargonininkui p. A. 
Aleksandravičiui.-. O jisai dar
buojasi be atilsio mūsų koloni
joj. Būtų labai pageidauja
ma, kad daugiau tokių veikė
jų mūSų, kolonijoj atsirastų.,

Būtų geistina, kad. Detroitie- 
Čiąi laikytus vienybėje ir reng- 
tumemės prie Laisvės Savaitės, 
katra bus tuojau po Kalėdų. 
Stengkimės prisirengti prie 
aukavimo. • . • ■

A P. žemaitė.
, i

«>■ —/.'Į.-.

HARTFORD, CONN.
„Linksma žinelė katalikams, 

ypač Hartfordo lietuviams. 
Gruodžio 21 d. Šv. JuozapoKa- 
tedroje Hartfobde .būš įšveūtin- 
tas į kunigus Antanas Vaške
lis. 22 < gruodžio minėtas 
kunigas 'laikys pirmas nnŠlsš* 
-sumų &vč. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje. t

Tm-gįHai?tterd(jirWW8 
lietuviams bite pirma tekia Šik 
kihntaga diena.■ 7 r

15.00 
15.00 
11.01 
10.51 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
J0.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

-10.00 
10.00 
io.oo 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.12 
10.00 
10.00 
io;oo 
10,00 
10.00 
10:00 
10.00 

: 10.00 
io.oo 
10.00 
12.00 
10.00 
la.oo 
‘9.00 

8.00 
5.00 
5.00 

zjjtiena.» ■ . , 5.00
Drymintakas Taparauskas 6.00
A, ir K Tvarijonas 5.00
Antanas Aleksandraitis 5.00
Kaetonas Bučis 5.00
Ona’Gilienė 5.00
Juozas Sviatykas 5.00
Povilas Bernotas 5.00
Juozas Valkauskis 5.00
Julius Masatiče 5.00
VincasŽvikeviče - 5.00
.Stasys Slavinskas 5.00
Leonora Zarumbiutė 5.00
Viktoras Simonariče ' 5.00
Jackuj Jąnariče 
Jurgis Brazauskas 
Kazys Lukbljeriee 
Juozas Gąyris 
JurgisMasaviče 
Rozalija Masavičienė * 
Kostantas Clieikauskas 
Martinas Kušleika 
Julius Slavinskas 
Marijona SlarinskienS 
Jonas DyČius 
Stepone Cheponaitė 
Povilas Jakaitis. 
Leonas ŠemSžis 
KazysŠimkūnas 
Pranas KąnŠįnis * 
Kūzys Brazauskus 
Antanas Kemėšis 
Boleslavas Bimbiras 
Salomėja Stočkienė

/Po JutgiB Žnįid&W
£as, AdolfasKindurisjKastan- 

_ tan kinis, Ona ^irim 
^ Ą. L P/ras Tvarijonas. . .. '

»
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visais jo priklials apsirelSkimals 13 sa- 
hvo jtstemos i labai trumpų laikų jus 

1 -^į> nuį rįanfįkįs

ges, Kosulio, šalčio ir Kurtumo, Gydo 
ir užlaiko sveikų. Laiko per visų gy« 
venlmų. Pasiųsime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.00.

Mažiausia dvi kvorti nuodų medegos 
Išbėgs 13 galvos Į pilvų į dvide31mts-ke- 
turias valandas turint dideli 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 užsibaigia džloya.

Užsisakyk tų gyduolių šiandiena. 
HERB. REMEDY CO;, 

503 Trust Bldg„ Galvešton, Tesąs.

v’ 
d

Dr. Ignotas Stankus ■
1210 S.BraiiSt.,PWidei,kii,Pi. I

LUtuvis Pakuras Ir Chirurgą* E 
O£*aValanda«t B

■ Nuo Brito iki Kpopieta B 
Vakarai*, Katverga nuo B iki 0 P. M.B 

N«.hHamia IkKaa pMttt. - B

I

.. J

JUS GAErm suLAncm
PUUKU SLINKIMĄ.

* ptHMdhuK* Dtotaktt riinH-
urMrt 

odos (tiro, Augin* »l*oku« i>ridu<xiA 
M Man nUtalitae* ®abu. 

ZfemtfacA pirfiamkidJuiftBąAto- 
kai Iras tanku* Ivatau* it akriituit 

Oda 4uM gaivųjį W M PUi» 
hm Ufayta «nt vū*dota Ir pUukil 
nadlnks4augia®»! 

Krikahujrtt prirtualmt Jum S*8* 
M *»vi» drk4 llbandymui Mmptla. 

FriitaaMte ttfe altanpcml* H«Iun 
, . . - . z . . e J . I niuo UMttr Ml# Ubtt<IjnMtaiilrtttvia

. Dauguma* mano, kad laimė randaai piniguose ir ko dau-x>,mtfttr<*1,ebroil’irt‘ 
ginus^pmigų jie atoaks,,tuo Igimingeto jie bus. 4

Bet gyvenimas jau seto priparodė klaidingumų tokio ma
nymo. '

Teisybė, kiekvieną^ privalo rinkti nore £iek. dėl ■<t|nodoal 
dienos/* viena# kitam nekenkia, ^bet iaimę, tikrąją labną su*f 

; teikia žmonėms tik gera, normale sveikatai Gera sveikata 
užsilaiko reguleriai suyirškinant^maistą. * Tai labą! aiški ir j 
matoma logika, kad maistas pervirinamas pilve pereiną į tou^ 
jų, ir duoda mums Spėką, stiprumą M sveikatą.

Kuomet-gi virškinimas ta pilvas užnuodytas, tuomet už
nuodytas ta kraujas, o tas duoda nušilpnejimą. Prie užnuody- r 

1to kraujo ir pilvo apsireiškia galvos skausmas, prakandate pae-1 
tiią ir mėS‘pasijaueiamejvisįškąi sergančiais* Panavuose aM 
seikimuose-reikia pirm gulsiant suvalgyti 3^ saldainius PARh ,

, [TOLA,. iŠ valy tojų kraujo ta pilvo. Kiekviename name tu-Į ’ '*■
^Įreta buri1’!^^ r—------. — .p. .. ,. -\.f: L..;..,

Skrynutė/kainuoja $1.00;- dėl patogumo žmonių.mes iš-l [cnanlota Infliian^o 
[siunčiame 6 skrynutes tik už $5.00. , į iu|lulllviv(t lllllllUIIZCl

; Į, Užsakymąir pinigusadresuokiteį >. ... ‘‘Užpuoią.pirmiąusią tuos, kurie turi

APTEKA PARTOŠA, 160•-2-nd Avė., New York, Dept E. 3.
■ " ‘ ■ ('161')|JeIS11Jus nogite praSallntl katarų su

' ’ visais jo priklials apsirelSkimals 13 sa-
-------------— ------------ -——— -------------f vo sistemos t labai trumpų laikų jus 
iildomios. 'Atvirutės po 5o., rgalite tų padaryti su musų Automatis- 

n • ’ i ku ikv6puotoju. Gydo nuo Ispaniškos 
didesni paveikslai po 10c., j Influenzos, Kataro, Dusulio, KųrStfl- 
Čiurlionies paveikslų , kopijos •- '
po $1.00, belaisvių grupės po 
20c. Papuoškite savo namus 
šiais paveikslais, pasiptakdami 
jų ir indėdąmi į rėmus. . Pel
nas eina belaisvių naudai. Se
kančiame numeryje pranešime, 
ką lietuvių ingaliotinis p. Jur
gis Savickis mums rašo iš Ko
penhagos.

PHILADMLPHIA. PA.

Paiežkojimaiir 
Reikalavimai.

*, ♦ £
Už emulkiug apskelbimui h 

paieškojimu# kaina:
UŽ vieną sykį....... .50& 

M tria aykimr -.. Z-$UX>. 
Pinigini kąskite iŠ kalno.

South Boston, Mm*>

JAUNA LINKŲ MIMYNA 
APLEIDŽIA BOSTONĄ.

' Barmduoda gandai (f umi- 
ture) < Beveik nauji; valgomojo 
kambario stalas ir 4 ErSdidį; 1 
ice-box’is; viešruimyje sdfa'ir 
supamieji krėslai dengti «u 
tikra oda, knygyno šėpa ir 
las (geras dėl professiopalo'" .^ 
žmogaus), 2 miegamajam kam
bariui stalai ir 1 lova, carpetai, 
mėlynos spalvos gasro Šildytu* 
vas. Atsišaukite po No. 210 L . 
Street, So. Boston (City Foint. 
Ant 3-čįų lubų) , • .
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JIE bus čia greit, ačių Dievui. Sale j ųtarny s- 1 
tos vėliavos, paliudijimui su pasididžiavimu S

* v ► yr"»j

S kąyze padarė dėl savo šalies, išskleisk savotar | 
fe' 
I

■ tt

M

nystos vėliavą liudijančią ką sutinkate padaryti 
dėl jų.

Oh! Jūs išgirsite gražiausių api- 
pasakojimų kų Didžiausia Motina 
Pasaulyje padarė jūsų vardu — Pa
sakojimai ištrauks ašaras iš akių, 
bet džiaugsmas jūsų širdyje, kad į- 
sirašėte į Raudonąjį Kryžių.

Jūs turite teisę didžiuotis savo 
Raudonojo Kryžiaus Tamyštos Vė
liava. Išskleisk? jų, na tik kaipo pa
sveikinimui tų, kurie sugrįžta, bet 
kaipo atlyginimų prisirišime ir pa- 
stovumų dęl tų, kurie jau niekados 
negrįš.

' KAINUOJA TIK VIENAS DOLERIS.

ĮSTOK ŠI ANDIEN!
i

Į ' “ * ■
r Naujiena, šviežiena. PerJDa- 
I ui jos lietuvių komitetą, tik ką 
gavome gražiausių, lietuviškų 
atviručių ir paveikslų. Vieti
nius ir apielinkės lietuvius 
kviečiame , tuoj atsilankyti ir 

(išpirkti siuntinėjimui pasveiki- 
, j minams su šv. kalėdomis ir 

Naujais metais. Kitų'miestų 
lietuvius kviečiame įsirašyti. 
Visos atvirutes kuogražiausios, 

I • ‘ 4 .

A * y- - a’.f '

$100Tautos Fondui.
K..H.. su Kastancija Pečiuliutėsavo

tau. i ■ 
j

/ *
." Gruodžio 1 d. vyčių 20 kp.

; laikė susirinkimų. Nutarta a- 
tidaryti .vakarinius kursus 

K 'nors per du vkaru, nes du va
karu visi eina į miesto vakari
nę mokyklų. Nutarta sureng
ti maskaradų gruodžio 28 ir 
prie to stropiai rengias. Pri- 
siimnta ir laisva Lietuva. Vy- 

; «Čiai, atsiminę savo obalsį 
4‘Tautai ir Bažnyčiai,” sudėjo 
$100. Tai tik pradžia. Buvo 

. norėta surengti prakalbas, bet 
^negauta kalbėto jaus. Tai ati- 
Uėta tas iki po Kalėdų.

Šv." Kazimiero dr-ja yra pa
sižymėjus aukomis geriems 
darbams. Yra aukavus Sau
lės Namams ir davė $100 Tau- 

A/'. tos namams Vilniuje. Šiuo 
kartu dr-ja yra epidemijos su
varginta ir neįstengia aukoti iš 
iždo. Tai *" nariai pasižadėjo 
dėti po kiek tik išgalės.

. Vyčiai ketina sulošti veikalą 
Jond Širdis. ___ ______

atliko gana gerai. Po perstaty
mo buvo prakalba, kurių ^pa
sakė vietinis klebonas. /

• i

Po kalbos, 8 metų mergaite 
Kimučiutė padekUamavo labai 
Jausmingai nudavimu eiles. 
S. Eimučiui pritariant pianu 6 
merginos padiainavo gana gra
žiai porų dainelių. P. Aniėlei 
Židžiuniutei lydint pijanti S. 
Eimutis labai jausmingai pa- 

’ dainavo du solius, ant galo S. 
Eimutis ir A. Židžiuniute pa
skambino ant piano dubų ir 
tuomi programas užsibaigė^ o 
prasidėjo šokiai. Žmonių buvo 
apie 300 yp. Pelno gal bus ke
letas dol. dėl naujų vargonų.

Tai tokios tokialės iš mūšų 
kampelio.

* Clėvelandietis.
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PIRMININKAS — M. Stota, 
4 Levant St., Dorchester, Misa 
Telphone: Dorcester 6973^-W

VICE-PIRM. -r- Jonas Galinis, 
20 Winflėld St, So. Boston, Mas* 

t PROT. RAST. — Jonu GllneckU • 
277 Silver St, So. Boston, Mase. I 

n PROT. RAST. — Marijona Brikaitė I

h
i

t

K'l

Koks išrokavunas dirbti sunkiai ir dėtivieną priekito suvargusius dolerius ir paskui

t

i.

-- ------ *----------—*----- T—-—:
L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI.

R<wi<dPrin<4 T? I mMINTNKAS — V. J. Kudirka, 
— _ . ^eza^ienus ju. 37 PrankUn st> Norwood. Mass.
Nadzeika jau išdalijo knygų- f vice-pirm. — v. varžinskaite, 
tęs Tfli—sn Vvčifli 'VPikifi. .Tti I Story St.,, So. Boston, Mass.. - \ ±at-gi vyčiai veima. jų — a. j. Navickas,
pasisekimas daug priguli nuo 5S Heaton Avė., Nomood, Mass.

‘ - - - vadovo KASIERIUS — M. Abračinskas,vauuvui 187> Anies MonteUo, Mass.
KASOS GLOBOJAIO. NevulIutS, 

22 Chapeli St, Norwood, Mass. ir 
A. Roženiukė, 148 Afnes. St, Mon- 
tello, Mass.

'pasisekimas daug priguli nuo 
"prktalmmo dvas.^ ...k., 
gerb. kun. L. Tylos.

' - "Kazys. I

CLĘVELAND,OHIO.
. Pas mus Clevelande labai Į 

keisti dalykai \ apsireiškia, j 
Žmones kaip Rusijos bolševi
kai vieni kitus persekioja, ap
kalba. Vieni eina prieš klebo-

- ną kun. Halabutdą, nori jį ko-Į 
greičiausiai išvaryti ne tik iš. 
parapijos, bet ir Clevelando.1

• Kiti vėl priešingai eina po kle
bonu"* ir gerbia įį. Tai dabar 
niekas nežino kas bus toliaus, 
ar ilgai bus toks suirimas, su- 

'mišimas tarp parapijos ir drau- 
C’Z'3* “ I

Čia M lapkričio vietos kle- Į

• ANT PARDAVIMO, , ’

, Ant'pardavimo medinis na
mas su 11 kambarių, piązaiį 
gastais, toletais, waslitub ta. ’ 
.closet’ais. Namas ^naujai nu- 
maliavotas ir randasi geriau
siame stovyje.. Rendos neša į 
menesį $38.00. Parsidups pi
giai. Geriausioje vietojo ' 
pe Broadivay & Sixth ir C &<D 
gatvių. ”

Atsišaukti galite į ‘‘Darbi* 
ninko” Administracijų.,

J. S.,
244 W, Broadivay, 

So. Boston, Mass.
________ \ ■ ■

REIKALINGI AGENTAI •• 
reinkotų pardavimui. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės; 
prie: " t

So. Boston Raincoat Co.,.
454 Broad.way,

So. Bostonu Mass. 1 
. ■ 't

Pianųderintojas. 
Vienatinis Lietuvis Bostono . 

apielinkėje, \
Suderinu (strainu) ir sutai

sau visokius pianus. Expertas 
‘ ‘ player ’ ’ pianų taisytojas. Va-

■ u • A >■ '.ta'“ y'*ta . *

X,

I' *

fin. rast. — Povilas Petrausko, Iresnio / v ■ ’ w . ziuoju visur, kur kas reikalau-
230 Fiftn St, Soį Boston, MiMSi’ Į ' _. _ ■ / > I iri KcvriTi'HfMns rnrltti- THliTift*’

L B“*“* 8®1 to* UŽJOTO vaikį ant trumpo laiko, bet neprįduos šilumos kojoms jeigu. rtnS™

1,45 SilverSt,So. Boston. p0coata ._ ... ' ' Br. Simonavičius, '. ,
Draugija laiko sosHnkinms tad - * 37-Porfiana'Str.,

:m%’ neąadieni kiekvieno m8ne nore to^°. to t urėtų koklį nors naudį m jie tas daug gemus uzganedmti Cambridge, Masę.

SaleieV So ^Bostoir mTss Se l Duok jiems ką nors parankų iš žeminus paminėtų arba Uuok jiems statinę miltų, maisto, ; -—-------- — > “ "
kantis 'susirinkimas bus/gruodžio 15. Į?n^ angliUe Jūs negalite pirkti miltų, maisto, arba anglių čia, bet .daugybe yra vietų kur ga- t PARSIDUODA VARGONAI

Ii gauti ir alkanas žmogus nesirūpins kur pirktas maistas. 1 v

’ ' -• . Su nuėrarbsD. L. KKEISTUČIO DRJOlĮ 

BOSTON, MASS. . - -
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS—-Jonai! A&bm&vtčlte
122 Bowen Stj So. BostA, Mai» 

: VICE-PIRM.' — Pranas Tulelkls, <
130 Bovven St, So. Boston, Mase 

į PROT. RAST. — Juozapas VinkeviČiu* 
147 W. 6-th St, So. Boston, Mum

FINANSŲ rast. — SU Noreika,
105 Silver st.. S. Boston. Mass 

KASIERIUS — Andriejus Zallecka*.
244 D Str., So. Boston. Mass.

MARŠALKA — Justinu Tulelkls,
130 Bo^ven St, So. Boston, Man.
D. L. K, Keistučio Dr-ja Bps 

ton, Mass. laiko mėnesinius busi 
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 val po piete 
164 Hanover St., Boston, Matui 
Ualonškitė visi etritt ir SiX) ’
uauj, uerhi ta «vta atsivesti, 6SX99 <liUt 3xk) ..

LIMUVOS DUKTEBU DKJO. H“ Damtak Semtos, 22x22,
__  -A ■..  : l- - — . i-j. i- - - 'į UUjBf, a- ♦ e *•’ *’ • •• • •« * > k 4 k ik i iįt- •. • * .•■ •. w iOev V

l'MercerizedStaltiesės, 3|yds.ilgio ........2.00 
Panines skepetaites, išdirbtais tostais 35c ir'SOc 
Puikūs Huck ir Turkislį Rankšluosčiai ... .206 

i Dideliai Sunkūs Huck Rankšluosčiai, rau- . 
I doni tošiai .......... A.. >.25c
Į Atsiuvineti Unįon Huck Rankšluoščiai ... .35c 
Į Koleruotais Kraštais Huck Rankšluoščiai 45c 
| Linine Atsiuviųeta Drobulė ....,,..;... 50c 
Į Extra Sunki Puiki Turk'sh Įffąudyneje Gūnė 95c, 
įDuburtavi Puikūs Turkish RarkŠliib^i 
į 20x40 . ... v».» *'»«• -k v» m ». «• *» *• * v-»05c
Puikios Dubeltavos Maudynėms Qū- 

| nioš v *. • . > • * »%■•*. * « ■» "s • *. 1.00,1.25,2»25 
I Turkiškai Maudynei setas šešių daiktų: 
Į’ I Maudyneje Gūne, 22x45 | Setas

i Rąnkm«rtis 20x40 . n A A4
. 2 Gust Rankšluost i \ Į A 3 JI I

kienč, P. VenienM, V. {&ng«ili« L &?}& I 
nCA.Xėin8kai5‘fr .^ pulto U trijų

_ ’ , .. ' .1 &U1a4ta:.V •» ‘
I Se taaa.

230 Flftii St., So. Boston. MaM.* I ' _» _ . , I no TCcn’iTii'ifMTis wt*lr1i:
-- Dambras gal Uut nžbovis vaikę ant trumpo Iįūko, bet neprįduos šilumos kojoms jeigu. rtnS™ tef

. St,,_so. Bojton, mm*ns neturės. Cevervku. BnmnkaKfFltHtoMHila tafaiAtoM.mN Į suteitau patarimį dykai. Nei-

*• y’

,v

Įdel mokinimosi labai geri. No-

.. . . .. Kur Jūs pirkote Skrybėle.KaKaryšį, Apvattalį, PiršHnes, Hbsines, Swėater'iį Lietsargį, Kepure, Namuose Ooat’į 1, Varait.iš ’ .’ 'f

Maudynes, Rūbus, Siūtą, Overcoat’į Avių kail o Uoat’ą, Geverykus, Rob’us, Arcticš, Sliper’- ‘ 
ius, Kaiiiusi Dreses, Coats, Kimonoš ir šimtus kitų reikalingų daiktų, kurie padarytu jiems ANT PARDAVIMO * RA- 
Seti' ■■ ’ ' - KANDAI (furnituro) dėl ,sl

• ‘ . [kambariųta virtuvės. Parei-
htaos pigiai.

Br. Štreimikis, 
dešimts centu rūš-esi Pasirinkimui ..... ,25c 293 E St,;i So-Boston, Maęs. 

........ -Jlo.br95 PARSIDUODA DIDELIS
•....... ‘‘“““H PUĖRŪIMnS. :

' ftestashoukeisls ir daug visokiąfor-
,....o5C| ničių. Parsiduoda visai pigiai. 

4Kttl Savininkas nusipirkę ČMeli platų 
t statosi GARAGE,.Jam reiliUt W

*. .4 .Ato'*.. to <UCĮnlgą._Kuris. atsikreips ir duos ttnta®®<,- 
j* «A ♦ * *

si

?K, B

’tj

i.

EASY 1
■ Šimtai puikiausių šalikų, skersinių ir kito

kių po 50c. vertes ......... .. .. . 4 .. 25c 
Gražiai išdirbtų pasipuošimui Šalikų, sep- 

tihios-dešimts penk ų centų rūšies ... . . .35c 
Pasirengimui šalika,18x52, su karbatkomis 

ir išmargintos, $1.25 rūšies .......t... 95c 
[Gražiausi stenciled pagalvėms užvalkalai,

42x36 ir 45x36 .... .45c Naktiniai Drabužiai Moteriški .
| j^yflbwer ru^ės 42x36, Pagaly

Įšalai..... «i.... *■.,. į, ..... .... ... ^3.0c~
15

* • * « 4k 4- »r

.1.85,w
i" . ■ 3 66A ♦ 4 4 »■ •- • *. ą. 4. t. •.■ 4 •. • •. • wtvV

..... ... .2.00

BASEMENT
Šimtai Puikių ir Baltų Šiurkštų, penkios- 

dešimts centų rus M Pasirinkimui ..... . : 
Puikūs Jersey Sijonai ...... 
Vaikų Naktiniai Drabužiai.. 
VirŠutmiaLSijonal, "balti arba dryžuoti 
Pilki Drižuoti Ftannel Sijonai 
Mergaitėms Išd. SijonėLai ....

' ,'ž

*1 \
v’

vi
y-n

Meskaline Cūmisoles su karbatkomis ..... .eSc Įpjsiuiijima. paiins tsi geraiišdtrbu w> u . 
*‘Miiady” Puikios'Brassieres, visokių sizQ 35c j Kreipkit& tuojaus m adresu: * 
MoteriškilininiaiH. S.Handkerchifs ......25cI A. J. Kupstis, 1
Puikus bakseUs Handkerchiefs, šešios į bak- , pm B^ay, -

selj, .... ...... ....50c., 60c„ ?1.00, 51.50 .
Infants’ Tikrų VJnų Pietinės ., *25cir 35c naiėSkaibrono
Moteriškos Jersey PirŠtines, pora . . ! .50c ir65c | paėina ą Vilniaus gub., Trakų 
"Moteriškos Kid Pirštinės, pora 1.00, 1.50, 1.75 [DarsuniSkio parapijos, Morgą 
Moteriškos Golf Pirštinės, pora . . . .... .25c-35c| Jau 10 W gyvena Amerikoj* 
Motepms ir Merginoms Ciužmejnnm. Pire-. ir gyveną, shenandoab, Pa.j Maloniai :

- tinęs *■ *.,, ».., < »,,. n. . t ■».» »..». ♦ 1.50-2.00 Į meRĮjįų atsirinkti ar jis pats ar. kaa 
mėriŠkosMMiaP jdtnspfąn^m bttirt J

MoterškosPI^ z.
Vitaonili Bruslotai, su juikiais užlenktais ®

kaimeliai >.. * , ■> *,. ....... • v95c I ............ ........
Puikios Vilnonės ir Augora šalikos ....95ol MoWmo casii n* Laisvi bond’an^ 
.pA.' to. >. to,-. ta teM.M - * . U 4i . iMf . ta •■ . ‘ ... k Mta» .1 i .* . <- . . to. .* ...

PBikiBSwi»» WW«HksJa^iai »•“*«« tatai<
—- > -•-***-*■ to.. .« itftei fiKft ir TKč 7 lW > ▼nkare.m, w ar <1W

Df. Bik/J.
(Jakimaričio*)

Matarail> M»k©WAY

’l

A

i
. «’■

» M M M MM *Ol

9- K !» • -*• » •

^Uikios Georgeette taMessaline Kaklaryšiai 75cĮ «uHk turgaus kainų, siųsk regtetru^

, nl.-r

•. «25cĮ

K

♦

>■

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai ; 4 
ateik ir nusitrauk pusę tuzb 
no kazi.net ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai * ':-

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti : 

J.J.DRIZA, 
SOOS/ZnjįSt, Priladelphia,Pa.

.. ’ ■ ' - ' »

ra Kad būt gražiu.
Čia 24 lapkričio vietos kle-l Vartok tą mostį; ji padarys vei- 

bonas stt vargon. S. Kimuciu ir dą TyRęr SKAISTU & BALTį. 
keliais giedoriMs saronge ant trošaižo JhkM ir apuogns nno 
vargomj naudos balni su per- vcWo. Padaro minkštą to balta statpnu “Tėtė pakliuvo.” Taika,, feataį aėžuta 75* ir tt-Oft 
4raUgipjs ir priešingi klebonui Pinigus galite siųst popieriuj do- 
euTOiigč tį pačių dienų prakal- lorį atba atampomi,. .

„ . , , ' DI8TK1BUT0B WILBERT CO.
Balius ir perstatymas buvo R 0. Box77J w>torbury, Conn 

gana, gražiai ir gerai, lošikai 
tora roles gerai buvo išmokę ir [, ..
UtotiŠkai atliko. Ypatingai S. ‘ “
Ramutis tėvo rolėje labai tiko 
Ir tikrai naturališkai pulo&ė, 
taip-pat ir Adomas Slavinskas

a

PO GLOBA MOTINOS 1VA 
VALDYBOS ADRESAI.A . ■ -

so/boston,mass. 
Pirm, —T* AŠmenskienė,

359. Fourth Št.
Vice pirm. — P. Giedraičiutč,

103 Sixtk St.
Prot. Sekr. — M. Morkūniutfi,

12 Lto St.
Fin. Sekr. — A. Lukoieričiutš, 

877aBroadw» 
lidininkč — M. MaČiuliutč, -

42 Silver St. . /
Kasos glčbtjri: 'B. PlevoHeni, 

M,Stnkien8.
Maršalka — O. Mugirdienl. r 
Board direktoriai: M. fcilim

5

Ntetariiki Bruslotai .......,...
Moteriško* Puikios tllkinėsPančiakos j.56ttoĮ
Moteriško* Fibre šilkinės Pančioto *; * >65e-95c f
Motėrilto o om e k a v*». * * \35c

Infante ’ AturtraliŠko* KašmerinS* Faa&ako*
... .

Vaifc®Drytmte* Mokykl<mteTimMato
' ' 30M5c*65c

P* " . , ‘ ‘
Susirinkimai laikomi ka* n 

antrąutarim^ka kiekvienom* 
nerią. 7:30 v*L Vakare 4h 
Petro Bainytinlj* 8alljt>’ 

a. ' . ■ .

1 RankšluortM 20x40 >

1 Šutau CtaiU B*nkitaortl»
Drebuli

•V. JONO EVAnaELISTO 
p Artumas dr-jos 
SO. BOSTON, MAM.

' VALDYBA. ,
lito

6,.

v*.

kazi.net


ite

F ' * ‘ 
»w‘A/*.

7T

A .

,0.11 KP. 
yiĮAEk ■

jt 1 kp. metini# rasinnki- 
rm nedėlioję gruodžiu 22 
gau# po sumos arba l val. 
etą, bažnytinėje salėje, 
8t .f x • 
i nariai būtinai <lrturite 
, nes turime labai daug 
ią reikalu & taip/pąi bus 

j^aina valdyba 1919 m.

< ■ ./ ■ .....■ kiuįvairybiu.
į \ taedoje, gruodžio M d* .9 v* ‘ J *
TyU palaidotas su bažnytinė- 

įįni# apeigomis a?a. Jonas Saut- 
>kuHs, gyvenęs įo. No. 94 Bbl- 
tonSt J;

Mb$ gruodžio 16 d* Jis bu- 
; Vo vedęs, 53 metų amžiaus*

~ : Ker.

I

4
*

7

r

V •y

r
*

A

G

M
/
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Šiandiena vakare > Šv. Petro 
bažnytinio choro repeticija. A- 

, teikite visi. į

Jakimavižius ir adv. flbsard^ 
o apie Lietuva jos istoriją san- 
tikins ra kaimynais, lietuviu 
padėjimų fco vokiečiu ir lietu
viu aspiracijas referavo Tech- 
ndogijOB studentas. Adolfas 
Dembinas ir Pr^ Gudas.

Amerikos annmūd ir sirijo- 
nai pasiryžo surinkti $£*000.000 
savo tautu reikalama/

... •. —---------------- .. . /

Kalėdų Koncertai
Vaikeliu dr-jėlė Kalėdų dieno j 
rengia - nepaprastu koncertų. 
Bus šv. Betro bažnytinėj salėj. 
Pradžia 7 vai, vak. Įvairu pro
gramą išpildys narės tos dr-jė- 
les. Bus mažųjų choras pono 
lį Karbausko vedamas. Bus 
visokių; drilių/trialogu, dialo
gų, piano skambinimų ir kito- 
.............. ~ . Visi išanksto 
pasiryžkite Ateiti, pradžia 7 
vai. Įžanga suaugusieips 15c: 
vaikams lpc. A ‘

; Wedi| Batone
Lietuviį salej po num. M Lin- 
colir' st. bus surenka Kalėdų 
Eglaite sūbatpj gruodžio 21 d. 
Busjudomi paveikslai, muzika. 
Pradžia lygiai 7:30 Vai. vak. 
Vaikai be tėvų; nebus Įteidete 
mi. Visi yra kviečiami ir tas 
viskas dykai, Korimą, kad 
lįetoiaivyrai,moterairvai- 
kai būtų prisirengę sudainuoti 
tautiškų, dainų arba kalėdinių 
giesmių; Pramogų rengiu a* 
merikonai. ■

z
Ar galiiha susinešti su Lietu

va. Kiekvienas, tuomi rūpinas* 
Tikrų žinių dar nėra. Mes e- 
samfe pasiuntę Danijon Lietu
vių Centro įgaliotiniui paieško
jimų užimtoje Lietuvoje. Esa
me painformuoti/ jog- paieško
jimai pasiųsti. Todėl kai su-

3

.*>

.. - ......
_ J , LAIŠKAI _

(Rašo Pr. Gudui brolis Jo- 
nasiš Popovo salos ArchangeL 
sfeo gub. Rašyta LIK-18). 
^terangusai:-— / .
v t(Šiandie bevartydamas sa
vo popieras netikėtai užtikau 
Tavą adresus ir tuoj sėdau pa-t 
rašyti'.Tau apie savo gyveni- 

’ mą. Tu. turbūt niekuomet nei 
neįsiv^rzdinaį, liur aš galiu bū
ti. - O aš esu tolimoje šiauri
nėje Rusijoje- Gyvenu ant 
Popovo salos, Archangelsko 

, gub., Kemsko ujezdo/ Čion 
patekau, kaipo daktaras, kuo
met 1916 m. buvo mobilizuoja
mi studentai-medikai. Tarna
vau laivyne daktaru. Iš pra- 

w džioš čia buvo baisiai nuobo
du, lies nebuvo jokio draugi
jinio gyvenimo. Kovo m. 1917 
m. susipažinau su viena mo
kytoja. Ir k^-gį? Pasibaigė 
tuo, kad iškėlėme vestuves. 
Mano žmona iš Minsko ‘ gub., 

' baltgudė. Kovo mėnesyje 1918 
m. po laivyno demobilizacijos 

“klikau ^be užsiėmimo. Bet Ii- 
kdu ant'vietos. Turbūt Tu ži- 

\naij jog talkimnkai išsėdo ant 
Murmano pakrančių ir užėmė 
visą šiaurinę Rusiją ir Archan- 
gelską. Tokiu būdu dabar aš 
ęsu kaipir užsienyje. Turbūt 
iŠnaujo reikės kariauti. Keti
nu įsirašyti į Slavo-Britaniš- 

‘ ką armijj). 'Tuo tarpu .prisėjo, 
pergyventi .baisiu . valandų. 
Baug kartą maniau, kad rei
kės be laiko persiskirti su šiuo 
•pasauliu, Juk Tau turbūt ne

• paslajiįįsi jog .Rusijoj visa in- 
teligentija buvo bolšetikij pa
skelbta kontrevoliucijonišką. 
'Bet kuomet Čion atvyko ang- 

tai, tai dalykai virto kitaip, 
i Su namiškiais neteko.susirašy- 

tvnuo pat karės pradžios, Būč 
" įarąšęs Tau begalinį laišką, i§-
- dėdamas visokią dalyką, bet 

nežinau, arenusi. Ta abejonė 
ir. sulaiko nuo rašymo. Turiu 
Tavo du adresu ir rašau ant 
kiekvieno po laišką. Gal nors 
vienągausi.”

KAIB ATGAIVINTI GĖLES 
r BELDARŽOVESa

Suvytusios gėlės ir daržovės 
atgaivinamos ir atšviežinamos 

r karštame vandenyje. Vanduo 
‘ privalo būti toks, kadi ranką 

•* - Veik netyak^stiį*xTai navatnas
- . daiktas, kad toks vanduo pa- 
' 'gailina gėles bei daržoves, o su-

vytosios yrą atšviežinamos.

’te-

»

I

- -t■l
4

aį»

C&M YtiaudkM:
Rytda M! wL 

. PŪ pietų 1*1*
, vakaraialfldl * Įsigyk maldaknygę, ku-|į

Todėl kai su
lauksime atsakymus į tuos pa
ieškojimus, ta^ŽK&osime kaip 
su susižinojimu su Lietuva y- 
ra. Dabar nieko tikro nežinia*

n- 1 -•
Lietuvių, ir amerikonų kon

ferencija. Pereitą nedelią Tech
nologijos Institute Cambridge, 
Mass, buvo lietuvių ir ameri
konu konferencija. Iš amęri- 
konų pusės .dalyvavo .keletas 
Technologijos Instituto profe
sorių, Laisvės Paskolos Komi
teto nariai, ameTikonižacijos 
komiteto nariai ir kiti Veikė
jai ir veikėjos tarp svetimtau
čių. IŠ lietuvių pusės, apie A- 
merikos lietuvius referavo Dr.

K «'

Z

r ’ ‘>

IMdžtaunas Urtatyteuur Kalė
domsvisokiu pirkinių.

Mušime dėkingi visiems 
lietuviams, kurie pirks mūsų 
krautuvėje įctecreamlą.—taip
gi saldainių su pniki&irhalm
liais—cigarų ir ęigarętų. Taip-i 
gi didžiausiame pasirinkime 
truktų (vaisiu).

Padubkite mums užsakymu 
ateidami patįs arba telefonu 
So. Boston 72149-/

; CENTRAI* SPA,

t So. Borton, Mass.
MMmmbib

JTKŪ BACK 8AY 42DO '

DR. F. MATULAITIS
! Ofitolina* •I dorUoHa* llft**
: . giftiiUM AklahH,

419 St *Bo$ton,Man

‘ -
z V \

102. 3-jų šternymi puikus namasi su 
maudynėm, gurate, afatibynėni te pia
zais, didelis daržra ant saulėto gat
vės krašto. šviesu* visi kumbariaf pėr. 
dienq, arti Thomas Parko, So* Boston. 
Turi butLgreitaL parduotas,' nes „savi
ninkas išvažiuoja į Quincy. Parduos

• labai pigiai* '

108. Du dideli Ir piilkuš; namai po 
3 šeimynas lf kambarių kiekvienas, 
su voniom, skalbynėm, gazais; pečiais 
Ir piazais, geroj vietoj prie Amoty St, 
Cambridge. Rendos neša $1.440 metams. 
Preke $U.5OO. • ,

. ’ •' ' • ’’ /
* - . / - »

104. Iš priežasties savininko, mirties.
16 šeimynų namai su daug ‘žemės ant 
Westerm Avė., Brlghton’ė parsiduoda 
pusdykiai. Savasties administratorius 
gyvena -Maine valstijoj ir turi neatbū
tinai pardiiotl kogtelčiausia. Truputį 
aptaisius, namai atneš didelį pelną. 
Dabar rendos nešu- suvirš $1000* ma
tams.' Administratorius nori gauti daug Žemės 
$450O'*už visų savastį. . i .

105. 7-nlų šeimynų namai su daug Savininke yra Seda moteris ir nortl

PIRMOS KLESOS 1 
DANTISTAS Į 

Dantys ištraukiami irpripil-1 
domi visai be skausmo, sul 
geriausiais prietaisais, buk 

naiipj. išra imp. M 
Visą darbą, gyarantuojame, S 
DR.W. T.REILLY I 

469 Broa<įway,So. Boiton,Mft8S.l
PKIEIMJRCHESTERST.: z k 

■ Val»ndo« N»<HBo«nI^B
nuo 9 vai. ryt* - nuolOTalAt*®
liti S vai vainosi Ifci 4vaL vakar*.S

-****¥

riojebūtų visos reikalm-
I giausio^maldok ir giesmė?. jL£ 
I ir kad būtų paranki nėšio- J

tmkižen#^ . t

Toki maldaknygė yra

ant
• . «
- • - t - ’■ \ / *.■

Parsiduoda/ nuo $1.50 • iki 
..... U ' ... < ' - ‘ 

“ »
(Skaityk apgarsinima ant B 

puslapio.) / / '

/» B ? AP B AST AS; It>iRUArV’f« 18/ ' 

., . ;' 8&myK. IR pirk jlaijsdv dovanas. -
JSvėntSą via kass-Jtirt felflą tuštyn It? yrą pąprstya ąpslmąfriytt ūėvo&oniią vfejtes su kitu.
Tai pavysią ir tari; bųįi paiątkomąs, dėl užmėzgima prteteiya'tėa ir dėl gerų ir tnytimū valkty,

padaroma gražiausia atmintis rruo jų tėvų, Tėvai duoda dovanai valkams, ir vaikai tėvams dovanas talp-gl dųo* 
damos draugamsn? gavo brimgfaugfeiiią. . f ‘
. . .. Flrkdaml Kalėdų dovanas mes praleidžlame labai Tlaug pinigų. tarpe vidurinėj kllašos Žmonių.

Mes gvarantuojame, jeigu jūs pirkslte dovanas anfeti lr nėatfdgnbsFte plrklinjp iki paskutinei minutei šven-— 
žilų, Jus nė tik gausite geresnes prekes, bet bus-per pusė kainos pigiau* ir kartais piginus negu’ Jus nepaprastai 
pigiai mokate ūž tų. . .. * ’ f * ' ' ■ f *

žinoma, metai .atgal kuomet Jus duodavote dovanas, tai visuomet pirkimų atldėdavote iki paskutinei ml* 
nutėi. ■, ■ ' .■ J-•'

Jug eikite 1 krautuves paskutinioje minutoje pirkti dovanų Ir pardavė.JaL žino, kad dabar/Tus turite pirkti, 
paduos' Jūms angštfiauslns kalnas^ Jus gSdysites išeiti lauk; Iš krautuvės nenfislplrkę, mokėsite’augščlauslas ,kai- - 
nas. Už vienų trečdalį kainos kų Jus mokėsite, Jus galite nusipirkti geresni Ir daugiaus vertų* dovanų apIe'iaiF 
mesi Rtlėš šventes: - . - . ' \ ' " - • .

Kalėdoms dovanų Jus nepirkslte sviesto arba grušfų, bet paprastai IŠ auksu ir tas tikrai nesupus, ir jeigu 
Jus bRtumete plrkg mėnuo atgal lr laikas butų sutaupytas prleš Sventes. .

• Darydamas tų Jus Sutaupote labai 'daug. -
Peržiūrėk visų' musų pasiulijlmų atsargiai/ Ir sulygink musų kainas su kitų kainomis Ir Jus busite persitik

rinu kaU«ČrasĮte^niėkur kltor tokiup^sipuilmo. kaip šis* , ' ■ * •" • - *
ms„,Trt nf-Mr r*. - j Peržiūrėk visų mUsų pasiulijimų atsargiai, ir sulygink:

į musų kainas art kitų kainomis. Ir Jus buslte persltlkrfaę, 
kad nerasite niekur kitur tokio pasiuiųimo 
kaip šis. f

" ■ . ' •• ■

Atspauzdinta ant plonos po- 

minkštais drobės ir skūros ap
darais auksuotais ir raudonais 
kraštais*

JJ-Ą" L /' 1a; ' 1

tyieros ir apdaryta gražiais 
tntrtlkS’Foiff’ /ti*«kĖefr 4™ • ’PwVUi

'
. - *>, .. ..

*

įdės 'turim daugelį namų, fnmų, tetų ir biznių ant GRKITŪ ^ARDAVX- 
MO ARUA Iš&jainTMO, Daugybę aavruinkų namų, farmų afba bĮznių yra 
priverkti parduoti greitai užpile koklų prėkę ir todėl mra spausdiname didelį 
katalogų pigių NAMU Ir FARMU- Kūrino* galim* pirkti jju«lykiai užtai, 
kad ravininkal prairtų priežasčių dėiėl yra priVeratf parduoty granate 

■kita mtw garrinlmqs; krttaa <darbininku’- numėty bua kali nauji adrerai gar
sinate te mm pigiu KAMU te farmU katalogo. * / >■

J -**

pttedyiriųi; tiktate$2oo gėfcta intaoks^ 
o Intašte ižsimokSt rėndotais.1 Geriau
sia proga- dėl pratta darbininkus * 

T * » * f
* . , “m , ėniĮ.ny

3-jų želmynty su Visomis VigųdO- 
teta tte^OomWTabidrgrašibT vletapk 
Dorchester’yj.. Arti prie karų ir Visų4 
patogumų.. Rendoųtaešū;$900 metams, j 
Parsiduoda pigiai, nes savininkas ap-l 
lėldžia miestų.r ‘ '"'A . 1

- ..,.,^„■1 j’..; . I.r - • # Į

‘ lite 3-jų Šeimynų nauJaFnamaSįPrie.į
Jfain VSt., Medtord, 17 kambarių su 
garu šildomas. Prekė $7000, lengvos 
išlygos. '

111. Aukštos kliasos, 2-jų „šeimynų Į Jus butamete pirkę mėnuo atgal’ir laika/butų 
puikus beveik naujas namas ant Win- sutaupytas prieš švente, 
dermere Rd.^Dorehešteriy. Labai pulj Darydamas ta *Jus»sutaupote labai 
Ūloj vietoj; $1000 įnešti. •

7 •’"•........ /T"

11& 6-ių šeimynų,^ ir..krautuve, na
mas ant Dorchester Avenue, Dorches- 
ter’y.’ Su Vonlam, gasais, ir piazais, į 

r i — didelis daržas. Rendos Į 
neša $100 ant mėnesio. Prekė tik $6000. į

»

S.

l Z:

Į,.'

žertiės, geroj 'Lietuvių apgyvento! vie
toj, Brlghtone, ęrtl prie Visko. Ren
dos neša ^000 metanas — parduoda už 
$5500, ir tik $1500 r,elkia inmokėti.

i- .

106. 3-jų šeimynų mūrinis namas su 
gazais Ir toiletals dėl kiekvienos Šei
mynos, geroj lietuvių apgyvento!'vie^ 
toj. Rendos neša $442 metams -— vi
suomet išrendavotaš. Prekė tik $3500.

A (| I ....... . N

107. 3-jų šeimynų, atskirai budavotąs 
namas su piazais ant Bolton Street, 
Bostone. Preke $2500.

108. 3-jų šeimynų -— 12 kąmbarių 
gąras namas su gasais; Ir toiletals. Ar- 
ti cukerneS, So. Bostone. ’ Parsiduoda

> i >

.. Musų Pigių Namų ir Karmų-Katalogas ir Naujų Mėtų, I^alendorlus buki 
duodamas dykai vfsiems, kurte ieškote pirkti namų„farmų, lotų ir biznių. To* - 
dėl visi biedni it feagoti,/darbininkai ii* biznieriai, malonėkite priimti musų j 
dovaną dykai, kurių mes suteiksim visiems kas tik atsišauks Į iąusų Agentu- Į 

■Hh • ... >
! .

važiuoti pas savo vaikus į kitų mieš
ta- .

~"113. 4-ių šeimynų Ujimas Dqve St., 
Rosbury. Prekė $1600. Didelis bar-j 
galu,' • "A Į

; 114. Ant kampo dviejų_gatvių pul
kus namas: — ,4 kambariai Ir" krautu
vė (store) ant pirmųlubųsu ^toile-j 
tais Ir. gazais dėl kiekvienos šeimynos. 
Geras dėl gyvenimuir biznio. .Prekė'! 
<4500. ‘ ''

115.1-noš. šeimynos — G-ių kambariu 
namas su maudyne, skąlbynėm, toile-j 
tu ir gazais prie E. ,Ėighth. St*, City 
Point’e. 'Preke $1300. Į

■ • * ' ‘ y . ■ >•

Agęncy
A. Ivaszkevicz, Managet, 

315Broadway , So. Boston,
Į t , Tel. So. Boston 605. ' . •
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* A^ADOMASA.KABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
> Až labailsirgau per 3 metus, nuslabnėįęspilvelis buvo. Dispepsija, 
[ nevirinimaSpilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstu, nervu ir abėlnas spė- £
> kų nusštoįimas viso kūno, ir biivau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-
* sur ieškojau sau pagelbos,• _ nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių,
£ bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. ' ■
| .Bet kada^pareikalavau Salutarasvaistų, Bittęrio, Kraujo valyto? £ 
|1q, Nervatona,. Inkstų ir. Reumatizmo gyduolę, tai po šuvartojimui 

i. minėtos gyduolės pradėję mano pilvas atsigaut, stiprėti,_gerai dirbti. 
[ Kraujas IŠsFvalė. Nervai ėmė stipriai, dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
» matiąmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas 1Š- 
! nyko po užmušimui visu ligų* .Bėgiu 3 mėnesiu išgerdavau kas šavai- 
» te po butelį Salutaras. Biteriaj ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau
> toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagią! Ir,
j esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras mylistų-geradSjui ir lite* 
Į kiu visiems „savo draugams ir pažįstamiems sutokiais atsltiklmais pa- 
I tariu nuoširdžiai kreipties prle'Šąiptaras; — •

. [SALUTARAS, CHEMĮCAL iNSTITUTION, J. Baltrėnaš, Prūf.
* 1707 So. Halstect St, Telephone Canal 6417, Ūhicago, III.

/
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i >
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SERGANTL ZMONES ATEIKITE PAS MANĘ
%

t

*a

i
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su visokiomis chroniškomis, riervų arba ko mplikuotomis negalSmis, kurios reikalauja 
patarnavimo . A v ’

SPECIALISTO.
• Mano Stebėtinas Pasisekimas

~ gydyme ligų, ųkaudamų ir chroniškų priguli nuosav  ̂gyvenimų 
ant tyrinėjirdo-tų lįgty, Toliaus mano ūfisuSi* yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir priataisomiSj elektrikos drebėjimo'' ir jokių, išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligotam* ■ • - . ' ■ - > ‘ ‘ f

■ Ar. Tamsta Kenti .
aihnimu nervų, sUpnumn ūžpakąlėę (nugarės), UžmiršinibtK t)rebėjta 'Širdies; Silp
numą plaučių Neranguiuot Sunkiai jautas, -Skausmo■ galvos. Apsvaigimo, Neate 
kaus matymo, Silpnumą sonata* Votėtų Slogų/ Lažljimo į gerklę, Pilvo skausmo, 
skausmo gerkiės^ apvilkto.liėžuvio. Šios itsdaug kitų, y^a įirmar pėmygSjimw 
Tamta tretįjį saroįveikta ir*pajega& / * /
OVlSsO viLANDOS:-* Kaadieha uuo 9 vai* ryto iki 8 vaL vakarę* Nekėliomis nito X0 
/ . vaL ryto iki .2 vak po pietų ‘ r ■

*
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KENEALY} Specialistas
/ . • 1 f/ ’
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1} Laboj gražus,, padarytas iŠ kanuollų-. metalo ’vyriškas laikrodėlis, lobai praktiškas ir geras, dėlto, kad - 

užsukamas ant 8 dienų.' Tas /Iaikro dėlls parodo laikų vlsupmet teisingai lr nlekados nesiskubina arba nesIvėluo- 
ja, kiti parduoda $15.00 ir. daugiaūs, 4-įmeū išsiųsime Jums ji tik už $7,09-. *

* 2jj Gražiausias moteriškas ant rankos nešioti laikrodėlis, viršelis padarytas iŠ perlų,*“ ir bracėtet’as 10 ka
rato auKso, su geriausiais viduriais-, už kuri kiti paima, $15.00 ir daugiaus, -—mes išsiųsime tlknž_$7.75.

3) Graži skersinį špllkute auksu dengta, Išgadinta sti puikiausia Gameo ip aplinkui gražiais Rhine akmenė
liais— parduoda kiti'už-$7.00 ir daugiaus,—mes išsiųsime tik už $3.49. - 4 s. . .

4) Gražiausia skersinė špllkutė Sterling SIdabro apsodyta su puikiausiais dlamond'Žųioteliais, sulig šių 
dlejių mados. . Toji skersinė .spilkutS. parsiduoda už $5.00 lt daugiaus, — mes išsiųsime jų tik už $2.49.

5) Gražiausias ir styllškas branzalietas, auksu dengtas, parsiduoda kitur ūž $5.00 ir daugiaus, — mes Iš"
siusime jį tik už $2.45. «f. ’ ,

6) Gražiausias Mesk Krepšys su 40. cotių-dtefcežėliu, gražiai išdirbtu apdaru,. exiduotu sidabru užbaigtas, —
mes išsiųsime jį už ’$1.45/, , , - . ‘ / »

* 7) Labai puikus Ir suligv šių dienų laikrodis, padarytas IŠ Stipraus metalo, nikeliu dengtas,, turintis elektri
kos bu dninkų laikrodį,pašaukiiAa skambutį,'elektrikos Šviesų arba lemputę su kuria“'Jus galite Išegzaminuoti 
akis, nosį ir gerklę. Tas laikrodis tupi sudėjimų su dviem skyriais, vienų dėl aukso, o kitų dėl pinigų. Laikro
dis kaip šis tu?ėtų būti kiekviename name dėl jo puikumo ir tuo pačiu parankumd. Jis yjd 6 colių ųugščio ir 18% 
colių pločio, — parsiduoda apie ūž $18.00, — mes išsiųsime jį tik UŽ $8.49. /• /

S j Labai geras dubeltava? brltvai pustas, kuris kainuoja, apie $2.50, mes Išsiųsime 31 tik. už ęi,^.
-9) -Puikios ir styliškos moteriškos užpakalinės šukos, apsedytos su gražiausiais akmenėliais. Mieris yra 4 

cęl pro colių — parsiduoda kitur po $1.00 ir daugiaus, — mes išsiųsime jdš tik. už 60c.
- 10)Gražlausiasclgaretųlaikytojas, padarytas, iš gintaro, su aukstidengtu raiščiu, apsūdytas į skurlnius vlft
Šeliusb-—parsiduoda pas kitusuž $2.50 Ir daugiaus, — meslšsiųšlme jp tik už$1.25. *-

11) Labai grąžus auksu dengtas Clgaretų-BakselkK ~ parsiduoda pas kitus už $2.50, — mės išsiunčiame j|
tik už $1,25* ■» /..-■/• /-■ - i - ■ / * • / • • ■

12) Gražus Ir brangus 14 karato aukso kryželis, kuris padarys puikiausIų dovanų ant Kalėdų, parslduo*
da pas kitus per $8;00 Ir (taugiaus,— mes išsiųsime jį tik už $2.99; ;

13) Dėl moterų labai mylima Kalėdų dovana Širdis padaryta iŠ 14 karato aukso,s — parsiduoda pas kituspo
$io.oū ir daūgiatmrę^ mės išsįūeimė bk už $3.49. •* • ' . / ,

.14) Puikus moteriškas Žiedas, padarytas IŠ 14 karato aukso, Jsodyta pulklauslas akmuo parsiduoda pas 
kitus po $12.00 Ir . daugiaus, mes ifalųšlme jį tik už $4.99. žiedas panašus į tų auksų dengtas, —? mes Išsiųsime tik

15) i>abal puikus vyriškas Žledick X4Htaifato mitakb, sū gražiausiu akmeniu,r-parsidū^a.ipaš kitau po $14^0
j te daugiais,- mes išsiųsime jį .tik u| $5.99* / . , . - < ’ » -

16) Puikiausias Lavalltere'10 karato aukso, aprodytas baltais'^ibanBlais akmenals; bus ląbal gražl dova
na Kalėdoms/parslduodaklturpo $1Ž/K) Irdaugiaus, — mes išsiunčiamoj įtik už$4.99.
/ 17.) Puikiausias Combinatioū sėtas susidedąs 4š*vienų porų į rankove? gužikm,, retežėlis U ,

i peilis, ir kaklaryšiul sagutė. apsodyta šu Genuihe Diamond šmoteliais, padaro gražiausių Kalėdų dovabų, — par-
. >sidūoda bas Htus po $10*000;« daugiau*,'^ mes IšsiWme tikuž $€99. w. * . ’ ■ ' , ■

18) Dėt tų‘karte mėgsta rūkyti pypkes mes tarime labai jmikltj pypkiui .M nikeliuota raiščių ir kaulo dalele,
— paMduoda paskitua pa $2.00 ir daugiais,mes tšsiųsimeių tik ūž-09c« *

19) Dėl tų kurte mėgsta. Išeiti vakarais Ir tajmpnt labai paranki namuose ėlektrikinė Flash lemputš, mie-
H' rto t- mes išsiųsime tlk .už IlM' ' " t
j 20) Labai gražūs kišeninis peiliukas, vieną didelė geražtė, maža. bonkų atidarytoju, korkų šrlube-
I Iiū,—parsidaoda'pas kitas po $&oo ir daugiaus, mes išsiųsime jį tik už $1*99. ■

II ■ Vji^j pm^feti muktai labai gražus ir brangus, b^badaro labai puikių italždų dovanų*
. Viršų j, pažymėti daiktai gali būti pardumittmrkrėkvtenss atskirai arba visi sykių Tiė kurte pirks po vte* 

hų daiktų atbaūž mažiaus kaip $20.00 turės mokėti kalnų padūota-mž kiekvienų daiktų atskirai* * .. w • 
Tie, kurte pirks daiktų mažiausia-už $20.00, mes dumsime 20 nuoš, nuolaidos ant jmlnos paduotos už kiek* 

vienų daiktav fr.tie kurie pirks visus virš pažymėtus daiktas,..•tuiža mokėti už juos- tik $39.90,
-Jeigu Jus norėsite pirkti tuos daiktus kur notavkituri užmoksite už juos daugtauų negu šimtų įtatertū* ,, .

.... TikpmaetyOpie daiktas v^T?ažym«tas yra verti iŠ Irtųjų atžvilgiu styJĮžki ir puUdausl laikrodėltal, 
ir laikrodžiai, * ir kelintas^daiktų-U karato aukso. *« > ’ •
1 Niekas.aedttoų Wū dulkta už tų kainų kaip mWpasiūlėme, i
' ' Tlė kurie ■gyYenate Chicago’je pražųmt ateiti te pamatyti daiktus* ir mės esotae tiki! kad jie bus užganėdta-

^S5?amtuoj“ame. pirkėjams toiiart^nuo M 3te bus pilnai užganėdinti te imtenkintMįi
tais daiktais^ — ir tie kurie veufeigauMlns mes duodame 14 dienų BUgražInhnul daiktų te mes sugtažinrtme pi»>

. Užsisakydami siųskite tik lipo ir kitas užmoWta kaip gausite dulktus į savo pamuš. / 
Buk protinga^ pirk vertas Ir naudingo* dovanos,, o ne juk, ir paidnuudok pnm mm pastaiUlmų. 
RaįrkH mua prairdamas XOc, d*1
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