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“DARBPHNka” KAIMA: 
Trii fetus uvaitė *«, .18.00 
Vieną >ylį Mvaitėje .. .1.50 
Bagfeo » O<W
Užrubožyje metam*.; 7. < .445 
Vienatį numeris *
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/ -ANTRASp. PAKŠTO 
- ■ RAPORTAS.

? - Iš Šveicarijos nuų p,'Pakšto
gaut^/antrasraportasirglėbis 
Lietuvoje einančių laikraščių.

, Tie laikraščiai yra vidurio spa
lio menesio. Reiškia žinios iš 
ten visai naujos. Šitame nu- 

: ' meryje dalį žinių indiedame.
Raporte pranešama indomių 

' - žinių. Pranešama, jog nuskir
ti ministeriai.

* Trumpai suėmus raporte ži-
f nios šitokios:

> 'Suorganizuota ministerija,
kurion ineina — Valdemaras 

/premjeras ir užrubežių -minis- 
«tęris, YČas — finansų, Dr. A. 
Alekna — vidaus, Majoras-ge- 

\ nėr olas Žukauskis — karės, 
A . Dr. Jokantas — apšvietimo, 

Stasys Liandsbergis apšvietos, 
’ Grafas Aleks. Tyškevičius — 
\ žeiri(Brbystėš, 'Kriščiukaįfis 
^^šbė^^Jūsticįjos, Periąs 

,« -Leonas — valstijos kontrolie- 
-A ’ rius.

; Ministerija sykiu su Taryba 
valdysianti pakol kas Lietuvą.
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Valio Brightoniečiai!

. ' t .... ' ' ' '

KAS PRALENK^ 
, BRIGHTONĄ.

Nedelioje,lapkričįo24d.Lie- 
tuvįų Kooperacijos salėj Brig- 
hfon, Mass. Tautos Fondo sky
rius bittvo surengęs prakalbas. 
Kalbėjo “Darbininko” admi
nistratorius A. F. Kneižis, kun 
P. Juškaitis. Prakalbų vedėju 
buvo B. Ajauskas. žmonių 
buvo apie 250.

Tai šiuo kartu Brightonie
čiai iškilo tarpe Amerikos kn- 
lonijų-taip augštąi, kad jei ko- 
kia kita norės ją pralenkti, tai 
turės gerai pasispirti.. v

Neišpasakytai pakilus ūpas 
pasidavė pas žmones.

Prieš aukų rinkimą buvo

fV

AUKOKIM
■ LĮE 

7? Atęjcr "krįt 
mūšų kovos už jįjietuvos nepri
klausomybę./ Ęova ginklais 
užsibaigė, daba^ eina, eis ko-

depbųy 
jau gal nėberiulįfe bet reikia 
pinigų. įinįgų fetuviains rėk. 
kįa ne^t^staŠ^įs, tik šimtais 
tūkstančių. f %

Viena iš svarbiausių mūsų 
užduočių yra prijpilėti prie de
mokratinės Vidrfeiės Europos 
Tautų ^jungosį rkųrioje • iš
vien su kitomis ji yniškomis 
tautpmis, ginanieLibtuvos^e- 
prigulmybės reil 1S, kaip čia 

  

Amerikoje, taįpž^ Europoje. 
Ši Sąmnga^ril trumpą laiką 
surinkti piis-trečfo įpilijono do
lerių. pripuola į
Ją įmokėti įįferi visos su
mos) suvįršuin?ę^.&OCi. 'Ger
biamieji: ‘ visbįj^fe tautos 

fe renka 
_ ,_i, ku

rio je deda dkug^ffiės savo a- 
-««.—7: Įrtįuį
dingai neprigulmybės geidžia-/ 
me (o kadrivisi geidžiame, nė- 
ia mažiausios abejones), turri 
me širdingai ją ir remti. Mums 
pripuolančią aalįi turime pil
nai surinkti. ;

Anot business-managerio tos 
Sąjungos, p. Norion, prie sudė
jimo šios pripūolančios mums 
įmokėti sumos privalo prisidė
ti visos didesnės ir mažesnės, 
mūsų organizacijos, draugijos' 
ir pavieniai žmonės. • Kas ti
kite į busimąją Lietuvą, kiek
vienas neatidėliotinai', ir sąži
niškai prisidekite prie surinki- 
mo minėtosios reikalaujamo
sios sumos.

ToliauV prasidedant taikai ir 
taikos darbams, mūsų, pačių 
išlaidos sparčiai didinasi. Rei
kia steigti naujas atstovybes 
Paryžiuje ir Londone. Reikia 
dauginus agituoti ir aiškjnti 
•žmonėms spaudoj savo skriąu-' 
da^ir vargfes, ir mus“*skirtin
gus' interesus nuo kaimynų 
tautų, nes'mus, kaipo atskirą 
taktą, mažai kas pažįsta.

Prie Taikos Konferencijos 
ietuviai rengs s&v<$ misiją. Ta 

misija turės susidėti mažiausią 
iš kokios dešimties žmonių, . jei 
nedaugiau. Reikės steigti ir 
užlaikyti biurai, reikės nuolat 
gusinešti su Lietuva ir su 4pne- 
rika. Taikos konferencijos iš
laidos, apskaityta,,- atsieisią 
.nemažiau 2,0^0,000 frankų (a- 
pie ketini šimtai tūkstančių 
dolerių)., ' ' t ' ' .

Yra ir nuolat bus visokių ne
permatomų išlaidų. 1

Lietuvos ^yventojąrndrs yra j 
nualinti ir gyvena varge* bet 
matydami prieš Save.šviesesnę 
ateitį, kaip girdime, deda pa- 
skatinėsi pastangas ir-renka pi-

■ ... /

mgusjajsvei. , 
‘ Mes, Amerikiečiai/ privalo- 

mAprisidęti savo dalenka. Su- 
lyg td, kaipaugšeiUuišdčjome, 
mums pripuola, ir tai greitu 
laiku, Surinkti apie pusė mili- 
jonor dolerių. ' .

Kulkų it amunicijų Pinigus rinksime, duosime 
ne kam kitam, tik sau patiems ; 
Sunaudosime išgavimui mūąų 
laisvės. - Tai geriausias “M 
Vėstinimas,’7 kokį galime pa
daryti; Jei išlošime,' tai išlo
šime tėvynę ir žemę, ir girias, 
ir geležinkelius,/ ir mokyklas, 
ir kas svarbiausia, laisvę, ku
ri leis mums patiems tvarkyti 
sulyg mūsų gerovės.»Jei pralo
sime, vėl svetimi užims mūsų 
turtus ir vėl. laikys ‘mus pa-! 
vergę, kaip laikė. Lietuviai 
imkimė dalyką rimtai. Abe
jonės čia negali būti. Nedės-/, .
šimtukais, kvoteriais, reikia graži deklėmacijįa. Deklemato- 
aukoti dešimtimis dolerių, ir i re turėjo kelėtą^gėlių. Pade- 
nuolat tą daryti. Reikia aukoti Į klemavus paklojo $10 ir sakė,, 
visiems be išėmimo. Niekšas kad aukausiantieji viršaus, 
bus tas, kurs ir šiame momen- gaus po gūlę. 
te tautos kriziso, jei jau pats p. Biuštrubab tiįoj pk-,
neprisideda,, da ardytų tautos klojo šimtinę ir-gavo gelę^. Po 
darbą. Lietuviai, baikų nėr:jau kilo tikra audra. Tuoj 
mūsų reikalai labai neaiškiai įkilo" šauksmas,, kad mažiau 
stovi. Nuo §10 momento prigu- penkinės tik vąįjpti tegali duo- 
Ii mųsų ateitis. Todėl nėsątai-1 ti. Suaugusieji turi duoti virš 
kąir varžymus tarp savęsmes- [penkinės. , '
kim šalin, nes tas veda'prie ."-Ii-pasipylė gausiauisos au- 
mūsų vergijos.- ' , ' rkos. > ' ..

Rinkimu pinigų užsiima fon- .^sssssssssssssssssssssss^^^i 
—ATIiJARfi PARLAMENTĄ; 
reikia kalbinti naujus narius;! ■ e
kiekvienas, lietuvis, kuris sto- Belgijos, karalius* atgautoje 

i. ja už Lietuvos Valstybę,, pri- Į sostinėje7 - Bruselyjd atidarė 
valo prigulėti prie vieno ar ki- (parlamentą, Iškilmėse daly
ko fondo. Kurs nepriguli, tas vavo Amerikos armijų'vadas 
yra išsižadėjęs savo vardo,tsa-l gen. 'Pėrshing, Anglijos gen., 
vO taidfes laisvės. \ • trlumer ir kitokie aųgšti įallci-

Surmktus pinigus siųskite ninku vadai; » .
fondams, / arba, draugijoms/ Karalius apreiškė apie visų 
Tvertuvieną fondą gal bus jau | žmonių teisių sulyginimą.- 
pervėlu. (Ne gal, o tikrai per- Tarpe naujų ministerių Šeši 
vėlu. Red.). Todėl nepeikite, yra; katalikai, 3 liberalai ir 3 
kuriam fondui pinigus siųsite, sobijalistai. ’ 
jie pasieks sava tikslą. Lais- ' 1 ~,
veiVurinldi pinigai, ar vieno z
ąr kito fondo, eis ■ išgavimui , K PAĖMe LVOVĄ. W
abelnos mums visiems reikaJ Lenkų kariuomenė apvaldė 
lingos neprigulmybės. * ‘—

Iš. prisiųstų jmlms laiškų ir J 
iš laikraščių girdime, kad yra j 
kolonijų,- kurios turi, jau nuo KAS DEDAS RUSIJOJ, 
seniau surinktų pinigų ię žada *
daugiau rinkti, bet nė į vieną,j Iš Petrogrado pargrįžęs Lon- 
nė į kitą fondą nenori siųsti.] ^nan riedąs'biznierius pasa- 
Pastarame Pildomojo Komite- įkoja,_jog Retrograde šunęs ir 
to/susirinkime tapo nutarta, [Žmonės pešasi apie arklių la- 
kad tokie pinigai gali būtiponus. Maisto tąip trūksta, jog 
siunčiami stačiai .riršmiDėtam Pfe^s džiaugiasi dvėselėnos 
Komitetui Preridijuųj.0 vardu.! Ždvę. ^ (.

rie-1 Bolševikai. įądarė suokalbį 
ną? nė l kitą fonę^gąli die-Į^^^įį maisto tiems, kurie 
Smg _siųsti sekancin adresu: hjepritariu bolševikams. 0 veik 

Executive Committee , [ visą maistą yrakonfiskavę bol-
Lithuanian National^ouncil šėrikai. Tai nebolševikai bai- 

703 ~Mth St., N,W. Isiame padėjime, nei už pini^s
. - V^asbington, D« C. . negauna įnaisto. ' > 

*' - . . - z. .... y Į . ■
PrezidentasT.Naru|ęrii!ąu^J 1
Sekretorius Kūn. J. Žiliuš. f

^iėw geras* tyras priėji 
pgle,stalo ir visą kapŠį drėbė, 
sakydamas, kad atiduodąs vi- 
sa ką turįs ir dar pasižadėjo 
atiduoti visos savaitės uždarbį.

• Vieni kitus patys žmonės ra* ‘ 
gino prie gausesnio aukavimo.

Galų gale pasirodė, kad au
kų sudėta $1.640.10.

Visoji Amerikos lietuviai nu
siimkite kepures prieš Brighto- 
niečįus/ Jie sudrebino Lietų- • 
vos j neprietelius, jie pastūmėjo f 
neprigulmingos Lietuvos rei
kalus. \

: Lietuviai visų kolonijų, šu- - 
kilkite, ar jūs negalite, ar jūs 
nėjstengiate taip padaryti, ■. 
kaip Brightono šaunūs jūsų 
broliai ir sesers.

Sekančiame numeryje bus 
viskas smulkmeniškiau. .

■ ■ - ' . ■ < ‘
Čion turime pažymėti, jog 

pereitame^ “Darbinihko’1 nu
meryje buvo rašyta- apie Bin- 
štfubo,sąliūninkoJaūkavimą^ 
lenkų reikalams.. Tai šitose 
prakalbose jisai - aiškinosi da< 
rąs biznį sų lenkais fr lietu
viais. Todėl aukavęs lenkams, 
bet neužmirštąs nei lietuvių.

■ 1 te - *
. < * *

riuomenę, apibrėžti rubežius ir muštoj būt 'sužeistoj , skaitoma 
p. ‘išimtais. '

Lietuvos pasportai pripažįs-•" 
tami/ Šyedijoj ir Šveicarijoj. 
Reiškia jos jau skaito Lietuvą 
už valstiją.

Vilniaus vyskupu paskirtas 
(žinia dar .nepatvirtintas) kum 
Jurgis Matulaitis. Rodės tas 
pats, kuris'anais metais skai
tė Chicagoj prolekeiją iš soci- 
jologijos.

LIETUVIAI SUKILO, UŽ
PULDINĖJA MAISTO 

TRAUKINIUS.
X <•

Specijalis kabliais praneši
mas laikraščiųi’The Sun (New 
York):

Paryžius, lapkr. 20 —- Lietu
voje atviras sukilimas, sako 
pranėšimas į čionikštį Lietuvių 
Informacijos Biurą. Kaimie
čiai t.apsigįnklaYęi susidėjo į 
būrius ir slapstos pp miškus, 
iš kurių jie išeina ir užpuldi
nėja traukinius, kuriuose ve- 
žamar maistas į Vokietiją.

Susirėmimai tarp vokiečių ir

Svarbesniųjų partijų vadai, 
pranešime pridedama, sušau
kė/ tautiškąjį susirinkimą, ku
ris nutarė sudaryti proviziona- 
lę valdžią, susidedančią iš prė- 

j mieto ir vienuolikos narių. Bus 
f pilna Huosybė (uniyersal suf- 

frage) ir republikoniškoji for
ma valdžios.

Stengiamos suorganizuoti ka- sukilėliu labai dažnus ir už-

J Ji

1 KOVA ANT ŽŪT-BŪT.

Vokietijoj matyt' nebus iš
vengtai gausus kraujo pralie- 

> jimas. Kai naujoji valdžia pa
skelbė apie sušaukimą Steigia
mojo seimo, tai kraštutinieji 
socijalistai (bolševikai) suju
do. Užves kovą ant žūt-būt, 
kad Steigiamojo Seimo nebūtų 
m kari valdžią paimti į savo 
rankas.
, Berlino darbininkų taryba 
krąštūtiniųjų socijalistų veda- 

\ ma turėjo susirinkimą ir ten 
* vienas iš bolševikų vadų Mue-

Uer pasakė: ‘4 Tautas Šeimas 
būtų 'mūsų 'mirties dekretu.

■ Kelias 4' Seimą ves tiktai per
• ■ • mano lavoną. ’ ’

J■ ' .. Tame susirinkime dalyvavo 
ir Ebert premierąs naujosios 

'!’■ „^valdžios. Jisai aiškino reika- 
/ tingumą.sušaukti Steigiamąjį 

Seimą. Nurodinėjo, jog tas 
. ’ - Seimas nepanaikintų revoliuci- 

josmuoveikalių.

Be kovos, be didelio susirė
mimo ir kraujo praliejimo, 
kaip todos, Vokietijoj nebus 

. .. apseita. Tik galima abejoti, 
te bėgu Vokietijos diolšęrikams 

' Pavyks pagriebti valdžią' į sa- 
J ' vo rankas, kaip Rusijoj kad at

sitiko.

'Tuo tarpu Vokietija pradėjo, 
Skaldytis.. pietine, Vokietija 
aiškiai Šneka apie * atsimetimą 
-nuo Berlino valdžios. Pietinė1 

; Vokietija yrakatalikiška irži- 
A noma' nepakęstų diktavimų 

Berlino bolšeyikų. jei Beri!- 
į ' ne imtų viršų bolševikai,'Tcu-
\ ridpriešinosi sušaukimui Stei-. 

giamojo Seimo, tai pietinė Vo- 
. kietija pasiskelbs neprigulmin-
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GERAI ATSILIEPĖ ĄPIE 
LIETUVĄ.

* ę- '

I . ,
’ t __

t Pereitą subatą Boston Trau- 
script turėjo editorialą antgal- 
viu “The Future of Poląnd.” 
Tame straipsnyje paminėta ir 
Lietuva. Apie Lietuvą gdrai 
pasakyta, nes šitaip išsireikš
ta: , - ~ '

Kai dėl .Lietuvos, tai <toji ša
lis taip-gi bus be abėjo atsteig- 
ta; (As *for Lithuania, ^that 
čountry also will ■» undoubtedly 
be reconstituted).

\ . • z
4 Tasai laikraštis pripažįsta, 
kad nebus galima surinkti vi
sus lenkus po lenkų vėliava, 
nei visus lietuvius , po lietuvių 
vėliava ir tt.. Rašo; “Jei že
mės, kurios daugiausią lenkų 
apgyventos turi kliūti1 Lenki
jai, riai visos’ žemės daugiausia 
lietuvių apgyventos turi kliūti 
.Lietuvai, ir visos žemės kūr 
daugiausia rutemečiai (ukrai-’ 
mečiai) gyvena, turi tekti Uk
rainai.' Yra galimu daiktu, 
kad tuo ' principu 'Lenkija ne
tektų Cholino provincijos,-kur

čiai, nors visiv dvarinikai ir 
žymi dalis sodiečių yra lenkai

K

jonės čia negali būti.

interesuojasi, 
pašalpą jtaijnį
•C 
teičiai'y’^mei^ v»

f

4
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VOKIETIJOJ NELIKS KAI
ZERIO NEI PŽDSAKO.

Vokietija susidėjo iš įvairiųūkininkai daugiausia ukrajnie- 
karalyscių, ’kumgaikstysčių ir’ • •
kitokių provincijų. Jas valdė

•.5 •4

karaliai. kunigaikščiai, prin- įj. "Į^r vienintelė kultūra yra 
eai. Virs yisų ^valdovę Lokalia pat,a>si.
vo aizeris. Su kaizerio sos- sprgmjįjnas neduotoj lenkams 
to gnuvimu> abejones via Daįeig0 ^es nOrs'tąs miestas 
Iri r v karaliai tt» rrm-nncn nafalrc 1 • _  . ’ .kiti karaliai ir princai neteks 
savo vietų.

Štai iš .kokių dalių susidėjo 
Vokietija: \

Anhalt kunigaikštija.
Baden — didžioji kunigaik

štystė. I
Bavarija — karalystė.
Brtųisrick—kunigaikštystė 

'Hesse -y- didžioji kunigaikš
tyste. * , '

Lippė''— kunigaikštystė-. 
Mecklenburg-Scliwerin — d. 

kun. , . ( »
Oldenburg -r- didžioji kun.
Prūsija.—karalystė.
Dvi Reuss kunigaikštystes.
Saxe-Altenburg — kunigaik- y._  wštyste. ' _
Sake-Coburg — kumgaikš- 

tystė. '
~ Saxe-Mainingen — kunigai
kštystė. ■ .

Saxe - Weimar , Eisenach 
didž. kun.

Saksonija karalystė. 
Schaųmburg-Lįpe —kunįff-. 
Schwarzburg - RudolstadC— 

kun. t
Sc.hwarzburg- Sonderiiousėn 
kun. \ 
’' Waldecb: —kunig.

Vįuertembufg karalystėj
Visų tų provincijų valdovai 

nctekgąąįų vietų, daugelis jau

badais savo, kūdikystėje prigu
lėjo" Lenkijai, tai dabartiniai 
jo gyventojai daugiausia vo- 
kiečiai.!f,~ ' ■ ■ '

■ t

Išrodinėjama, jog tautų 
principą plačiau reikia imti. 
Praktiškoje tautę politikoje 
tautoms reikia tą suteikti, kad 

, jos. taip būtų atstelgtos, kad 
galėtų gyventi ir bujoti. Iš to 
išeina, kad lenkams reikia duo
ti duoti išeiga Baltikon ir rei
kia'todėl dupti Dancigą. •

Bremeno Kareivių ir Jįarbi- 
■ninkų Tarybą nutarė šauktis 
Rusuos bilševikų prigelbeti į- 
vesti komunizmą.

Duesšėldorfe spar-takiniai pa7 
•škelbė proletariato diktatūrą ir 
suareštavo majorą. :

ž *•' . ............................................. ...... '

,*

Galicijos sostinę Lyovą.

‘ i/
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AMERIKOS KARIUOMENE 

GABENAMA Iš FRAN- 
CIJOS.

Iš, Francljos prasidėjo gabe* 
nimas Amerikos kariuomenės. 
Laivai Lapland ir Minnehaha 
jau plaukia Amerikon per Ąt- 
I antiką su . keletą tūkstančių 
kareivių. t

■ X •

i i n i«i i i ...... ,

TELEGRAMA
■* .*

. Nėw HaVen’e, Ct. Lapkr. 24 
surinkau Tautos Fondui $4100,' 
Bridgeport, Conn. Lapkr. 241 
surinkau $100(b Harrison, N. J. 
Lapkr. 23 aš ir 24 česnulis $1.- 
140. x

: * <' x
— M» V- • » . r • ». .

L. šimutis/ 
T. Fondo Sekr;

k
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• A | SKAITYK/raVVNAINI!‘ . REZIGNAVO. TALKININ^ALVENGRIJOJ 4Z *
Iždo“ sekretorius ir geležin

kelių direktGrius McAcloo atsii 
šakė'nuo vietos. Jo atsisakyt 
nią prW ■ęilson priėmė.

•- '■ ~-f- Vi ■—■;A^as-'

POPIEŽIUS TAIKOS 
KONFERiENOIJOJ.

J. E. Bostono kardinolas: 
O ’ConnelI viešai prakalbo, kad 
taikos konferencijoj reikėtų 
kviesti ir popiežių.

*

V •
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' Francijos kariuomenės atyy-1 Mes uzraŠmėjamf visus ka- 

kb^udapeštfim "Gal būt ir į talikiškus Imkrastas, parduo-d 
'Vienną bus atsiųsta. Jfea maldakny^s ir viaokms

... /' . > šrietiškaąįmygąs* ./v'\ų. / *

arbatą-ateidami arba 
.Pavalgėm Persliingoprane- im. v r. t v . 

Šimo, tai Francijoj Amerikos 
armija kareivių neteko užmuš 
tais ir sužeistais 236.H7.
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A.S.Kulbickai,
. 7602 Aberdeen Avė., & B 

CleveUnd,

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos nauja knyga antgalviu ’

BAŽNYČIA IR MOKSLAS,
■ . 1 * r-’ -

Toje khygelėje išrodoma, 
kad visokie bedieviai b’aisiai 
meluoja, sakydami, būk Bažny
čia kankinus mokslo vyrus ir 
trukdžius mokslą; isparodyta, 
jog buvo priešingai, jtig Kata
likų Bažnyčia yra globėja mok
slo, o bedieviai mokslo' truk
dytojai. Išaiškinta santikUi 
Kati Bažnyčios su/Koperniku 
ir Galilėjų. \
> Labai naudinga ir indomi . 
knygelė. \

judėkite dešimtuką į konver- . 
tą ir su laišku siųskite Šįuo ad-' 
resuf . •

v.širASSVlcii,
21 St.James St., 

Norriood, Mkss.
•- r>\ • *

it ■ ' V '. j..'' 
“Darbinfe” Knygyne, 

242 Wj,Broūd<ay» :
So. Boston, Mass. -

Užsakymai busrišpildyte tą 
Agentams, /knygų 

Marintojams gera nuolaida., 
* Toji knygele tuoj turi ]xi- 
sklisti po visas Amerikos iiv* 
tuvių kolonijas.
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NiMfli So. Bosten’o utanihv 
fanų, ketvergabr ir snibato&iii. Lei- 
dŽh JLm» Lletuvių RymoKaUli- 
ktt ūv. Juozapo Darbininkų Sų-

*

(TJhe Worker)

The Lithuanian tti-weekly pa» 
peri Published every Tueųday, 
Thursdąy,, and Saturday.by St. 
Joaeph’s Lithuanian B.-O. Amo-' 
ciation of iAbor/

? SUBSCRIPTION RATES r < 
Yeariy-;.... A.:>;$3.0G
Boston < and suburbs ,• ,/.•. .400 
6 inonths v............,U».L5O 
Foreign countries yeariy «

“DARBININKAS,” / 
242 Broadway, So. Boston, M-aas. 

- . ■ , v. I .'
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V a Iki n i n k e (Vilniaus 
apskr.); skyrius veikia nuo
VIII- 4;valdybčn ošrtiktii pir
mininku kun; J, K relis/ vi
ce-pirm, J. Mikeli , Sekr. Z. 
ŠčesnulcviČaite,/ jfi> n. X Va
liukams, rev.koi . V.Čarniau- 
skęs ti Balk& U

G e i vo n y s e (širvint. 
apskr.); skyrius ^veikia mio
IX— -B; yąldyhoft išrūkti: pirm,
kum Buiriį ižd. V. Pociūnas, 
sekę. & Daugėla, valcL -nar. 
kun. P, Bertulis, A, Juozėnas. 
Rev. kom. nar.kūn. Krikščiū
nas, kun. Augūnas,J. Petra- 
-šunas. ■ r ' . /

Daugeliškiuos e*(Ku
piškio apskr.); skyrius veikia 
nuo VU—ŽSp^valdybon įeina 
šie žmonės: pirm. kun. N. Vai- •w f „it •r4*. •. <-U’T- ‘

_ PASKUTINĖJE VALAN
DOJE.

Mes katalikai žinome tą, kad 
ir didžiausias ‘nusidėjėlis per 
atgailą gal ingyti DieVo malonę 
ir būti išganytu. Latras ant 
kryžiaus paskutinėje valando
je padarė atgailą ir.gavo susi- 
mylėjimą ir nuodėmių atleidi
mą:. Iš antros pusės mes žino
me, kad doras žmogus pasku
tinėje valandoje savo gyveni
mo papildęs mirtiną nuodėmę 

. nebus išganytas.
‘ Panašiai esti tautos gyveni
me. Ir geriausias tėvynainis 
kritiškoje valandoje tautos gy
venime papildęs judoŠystę, ‘ ją 
nešios per visą gyvenimą. Ir 
antraip. Visokie atšalėliai už
sipelnys garbę ir tautos dėkin
gumu, jei tautos kritiškame 
momente parodys, didelį pasi
šventimą.

Dabar mes praleidžiame tokį 
momentą savo tautos gyveni
me. Kas dabar uoliausia, išti
kimiausia pasidarbuos, kas 
gausiausia aukuos, tas užsipel
nys. tautos dėkingumą, nors 
iki šiol būtų buvęs atšalėlis. 

■Gi' kas dabar nesidarbuos, o 
dar darbą? trukdys, nedovano- 

. tinai prasižengs prieš tautą.
Dabar yra tautos garbės 

paniekos ingijimo laikas.
, *

AR PADARYS TAIP 
KUR KITUR.

Vietoj $200 bus $2000.
Dabar lietuvių kolonijos vis 

labiau sujunda . aukų dėjime 
kovai Už Lietuvos neprigulmy- 
bę. Kolonijos rūpinasi viena 
antrą pralenkti, . viena antrą 
sukirsti aukų gausumu.

Šiuomi konkuruojančioms 
kolonijoms duodame prieteliš- 
ką persergėjimą: 
Brightono, Mass.

. nija^ taikosi visų 
atsistoti ir tarpe 
garbingiausia patapti. Štai 
kaip ten dalykai yra : Brighto- 
nui buvo paskirta surinkti 
$200. Dabar toji koolnija pa
siryžo surinkti $2.000. Dar vie
nas patėmijimas. Ten lietuvių 
yra tik apie 500. Tiek yra su 
vaikais. Reiškia brightonie- 
čiams atseis po $4 nuo kiekvie
no vyro, moters ir vaiko.

Visi matote kaip ten daly
kai stovi. Kolonijos, pirme- 
ryb?'’ noriiU iAsio>, saugokitės 
Brightono, Mass.

sir

Saugokitės 
Šitoji kolo- 
priešakyje 
garbingųjų

da

Tesujųnda vįsos ir kiekvie
na lietuvių kolonija, tenubun- 
da visi ir kiekvienas lietuvis, 
testoja į darbą" dėl Lietuvos ne- 
prigufmybės, teprasmenga 
kiekvienas jos priešas.

Lietuva gali, turi būti ir bus 
neprigulminga. Lietuvos nepri- 
gulmybę remiaaugšti valdinin
kai. Tik mes .patys nesnauski
me, sukelkipie savyje drąsą, 
savimi pasitikėjimą^ didvyriŠ- 
kfymą ir pasiaukojimą; nusi- 
kralykime vergiškumo dvasią.

^‘Darbininko” knygyne jau 
galima gauti naujai išleistą 
maldaknygę “Pulkim ant ke
lių*7 W visokiais apdarais* Lig 
šiol turėjome tik su drobės ap
darais. Tai Vieną iŠ geriausių 
JT

i

VILNIUJE.
’ ’ ' ' ' 1.

piktinu sugrįžo ,iž ŠyeięarL 
jos pro Berlyną M Y č a s, 
Lietuvon Tarybos hąrys. t

Dėl amatų, mokymosi. Rug
sėjo mėn. 30 d. Lietuvių Gėntro 
Komiteto nutarta paaugusius 
prieglaudų vaikus siųsti amatų 
mokytis ‘ į įvairias Vilniaus 
dirbtuvės, spaustuves* krautu
ves, skalbyklas. Geras suma
nymas turės be abejonės ir g<h 

vaiaiij: vaikai pripras prie 
savarankiškumo ik, išmokę ko
kionors derbo, nebus taiRnie- 
kam nederą, kaip iki jiol bu
vo visų prieglaudų auklėti vai
kai. Išpradžių, pirmiems žin- 
gsniams padėti žengti Lietuvių 
Centro Komitetas pagelbės vai
kams, duodamas išlaikymą, žūtis, seltr. P. Čibinskas, ižd. J. 
mokėdamas už mokslą ir tt. . Čibiras. Vai; nar. A. Petkelis, 
- Del Vilniaus .prijungimo prie Bntkevičia. . , X

M e I-a g e nu o s e skyrius 
veikia nuo IX—29; valdybon 
įeina: pirm. kun. P. Zaremba, 
sekr. A; Meldžiunas, .iždin. R. 
Bžozinškis. .
. '•.P A N E V E ŽTS.

Rugsėjo 20 d., 10 valandą va
karą Senamiestyje kilo gais
ras. Vėjas buvo didelis, tai 
liepsna greitai apėmė daugelį 
trobų. Kol žmonės susirinko, 
tai jau visas Senamiestis liep
snojo. Sudegė apie 10 kiemų.

Taip šiemet nuo gaisrų Se
namiestis ir baigia nykti. Vos 
keletas trobų beliko.

Naujai sumanytasis laikraš
tis. Kaune žadama leisti dvi
savaitinis bažnytiniams reika
lams skyriamas laikraštis .lt Ga
nytojas.”

VILNIUJE. .

Dėl valdininkams pensijų iš
davimo. Gauname patirti, kad 
Lietuvos Tarybai klausiant a- 
pie pensijų išdavimą buvu
siems Rusijos valstybės valdv 
ninkams, kurie grįžo Lietuvon, 
vokiečių valdžios viršininkas 
yra atsakęs, jog dabar tas 
klausimas dar nesąs išrištas. 
Užsienio reikalų ministerija y- 
ra prašytą susitarti tuo reika
lu su Rdsi jos valdžia. Iki šį 
klausimą išrišant, dabartinė o- 
kupaeijos valdžia esanti pasi
ruošusi tais atsitikimais, kai 
reikalas bus ypač didelis, duoti 
pašalpos iš krašto lesų.

Dėl žemės klausimo. Gavome 
žinių, jog spalių mėn. 6* dieną 
buvo' Kaune stambiųjų (dau
giau per 200 dešimtinių) Kau
no apskrities dvarininkų susi-' 
rinkimas, kurs turėjo išrinkti 
atstovą į Vilnių bendrai su o- 
kupacijos valdžiomis žemės- 
klausimui rišti. Tokie atstovai 
tujų būti siunčiami Vilniun iš 
visų Lietuvos apskričių ir su
daryti Vilniuje bendrą Tarybą. 
Kauno susirinkimą' sušaukęs p. 
‘Sokolovski, kurį ir išrinko de
legatu. r

Susirinko* vos 11-a žmonių. 
Svarstė šiuos klausimus: kam 
turi būti duota žemė, kiek že
mės ir kokiomis sąlygomis (am
žina nuomų). -Dauguma buvu
si už amžiną nuomą. Buvo 
jau pavizdys nenusisekusio pa
našaus susirinkimo Mariampo- 
lės apskrityje, nes patys dva
rininkai esą prieš tokį klausi
mo rišimo bųdą.

ŠATĖS, •

. Siados apskr. . ■

Iš ' Rusijos sugrįžę agrono
mas J. Valatka ir studentas 
Kairys atgaivino prieš v karą 
steigiamąjį ūkio ratelį; Narių 
jau įsirašė apie 10() ir vienbal
siai nubarė įsisteigti ūltiuį. rei
kiamųjų, daiktų krautuvę. In
dėlio reiks po 10 rub. ir nedau
giau kaip 500 r. vieno žmogaus. 
Sumanymui įvykinti išrinkti 
kotmsiją ,iš 5 narių veikėjų į* 
3. narių pavaduotojų. Kofhisn 
ja jau pradėjo darbą, nes, tokia 
krautuvė tai gyvas reikalas, 
t ~ ’ .
U VILNIUJE.

Grįžo iŠ Rusijos Kazys f kr- 
maneūtas, Kaupia Jona&^-ma* 
tinihkas — lietuvių matininkų 
draugijospirmininkas, Gudobi- 
kir farmaceutas.

t

Lenkų karalijos žemių. Gauta 
žinia, jog Lietuvos Taryba spa
lių mėri. 4 dieną gavusi tokį pa
reiškimą: . “ f

“Dėl paplitusių nuo kurio 
laiko lenkų ir vokiečių spau
doje paskalų, jog rišant lenkų 
klausimą esą manoma kai ku
rios Lietuvos žemes dalys ti 
pats Vilnius • prikergti prie 
Lenkų karalijos žemių, — gru
pė lietuvių, kurie kalba lenkiš
kai, pareiškia energingiausi 
protestą prieš tokį sumanymą, 
kurs paliečia gyvuosius taiitos 
,ir valstybės interesus. Vil
nius, 1918 m. spalių mėn. (Pa
sirašė: grupė lietuvių, kalban
čių lenkiškai).”

Grįžo iš Rusijos architekto- 
rius *ir statymo inžinierius 
V e r b i c k i s Valerijonas; 
inžinierius-mechanikas—K a i- 
riukštis Kazys (grįžo iš 
Vokietijos); gydytojas gine
kologas — Vaičiuška 
Pranas; mokytojas t— J aku
čio n i s Vladas ir studentas 
ekonomistas Steponai 
t i s Vytautas.

t

‘ L. CENTRO KOMITETO 
' SKYRIŲ STEIGIMAS.

Paskutiniu laiku Centro Ko
miteto nukentėjusioms dėl ka
ro šelpti •draugijos įsteigti ši
tose vietose skyriai: .

Ratnyčios miesteįyje- 
(Alytaus apskr.); skyrius pra- 
dėjo veikti VH-28*; į valdybą 
išrinkti: pirmin. kun. Bernotas, 
vice-pirm. K. - Pąciukevičius, 
iždin. J. Paciukevičius, sekret.
J. Juzepavičius, kom. nar. A. 
Paciukevičius.

Lauku v-o j e (Skaudvi
lės apskr.); skyrius vekia nuo 
V111-15; valdyboje — pirm, 
kun. Butkevičius, sekr. P. Buč- 
nius, ižd. kun. Kalvaitis, rev. 
kom. kun. P. Vyturis ti J. Kun
drotas.

Tveruose (Telšių apsk.); 
skyrius pradėjo veikti; Vili™ 
31; valdybon išrinkti: pirm, 
kun. Bernotas, V. Daukša, D. 
Dabkus.

Šiauliuose .skyriusvei
kia nuo VU—25 į valdybą iš
rinkti:-pirm. S. Bukauskas, vi
ce-pirm. kun. Jasienskis, sekr.
K. Šalkauskas, vald. nar. K. 
Venclavskis.

Rietave (Vėžaičių aps
krityje); skyrius veikia nuo 
VU—20; valdybon išrinkti: 
pirm. kun. Kasperavičius, -sekr. 
B. Gerasimavičius, ižd. D. Poč- 
kus.

Zarasuose ) skyrius vei
kia nuo VII-4; valdybon įei
ną: pirm. kun. .Mikelinskas, 
sekr. dakt. D Bukontas, iždin. 
J. Tumėniene, vald. nar. & Va
lentinavičius, J. Butkevičius, 
A. Žeiris. ' ■. ‘

N e m a n i ų n u o s e (Aly
taus apskr.)skyrius veikia 
nuo VII—-11. Valdybon įeiną: 
pirm. kun. Kunigėlis, sekr. A. 
Jaroševičius, iždin. M. Rądzvi- 
•la, vald. nar. J, Kazlauskas* 
i ’ G ftvfc y n o j e (Šiaulių 
apskr.) f skyrius pradėjo veik
ti VU-2L Valdybon išrinkti? 
pirm. kun. M« Vriutri, sekri J,

JkzĄalcalnis, Vilniaus pande- 
stis, keturių, kilometrų, ilgio, 
per karą ir tramvajui nebevai- 
kščiojant, labai nupuolo. Juo 
.toliau 3iu0 mfeda centro, juo 
namai tuščiais butais ; kituose 
vieni patys savininkai begyve
na. Pradžiąja karo kai kurie 
namų savininkai, bijodami vie
ni patys palikti, kad jų neapi- 
pultų, kvietėaiŠ miesto gyven
tojus, nėrėikūĮaudami iŠ jų 
mokesnio; Dabar, karui bai- 
giaųtis, pradeda iš jų reika
lauti, butininkai gi. ir toliau 
nieko neduoda.
/ Lenkininkai, seniau Šnairiąi 
į lietuvius žiūrėję, jų kalbą 
boikotav& gatvėje juos biau- 
riai pravardtiavę, dabar, lie- 
tuvių valstybei kylant, ima 
gintis savo darbų. Gi lietuvrai 
išlenkųbaimės lietuviškai-kal- 
beję tyliai, o lenkiškai balsiai, 
dabar daro atbulai: /kelia gal
vas ir taip balsiai/lietuviŠkai 
kalba, kad net antroje pusėje 
gatvės girdieti; gi lenkiškai 
kar kastyliau..... \

^ia^y^n^viUiotavių, prieg- 
ląudi vaikams, kurie netik že
mąsias mokyklas, dar ir gim
naziją lanko; ir viena vyres
nio amžiaus pavargėliams.

Valgomieji, dalykai čia bent 
įtiek pigesni, neg miesto centi 
re. Žmonės turi daržų, laiko 
kiaulių, karvių ir ožkų; tai ir 
pieno čia lengviau gaunama.

V TL N I U JE.

Tremtinių grįžimas. Gauna
me patirtį iš -pranešimų trem
tinių ir' belaisvių grąžįnimo 
Komisijos įgaliotinio, jog per 
Oršą pergabenta lig šiol 16 
tūkstančių tremtinių. Pasku
tiniu laiku galima pastebėti di
desnį tremtinių surašymą. Bū
na i faktų, kad įgaliotiniui 
tremtinius praleidus, tie patys 
žmonės yra sulaikomi.

Kartu su tremtiniais dabar 
plaukia į Liėtpvą daugelis Ru
sijos gyventojų, bėgančių nuo 
bado. Šuo reikalu tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo Komisijos 
priimta toki rezoliucija:

“Patyrus, kadr įvairių prie
žasčių deliai daugelis žmonių 
apleidžia Rusiją ir, įsiregistra
vę pas bolševikus,' važiuoja 
tarp ko; kita Ię į Lietuvą, nors 
neturi teisės skaitytis Lietuvos 
piliečiais, tremtinių ir belais-' 
vių grąžinimo komisija nutarė 
reikalautį iš savo įgaliotinių 
pereinamose vietose, kad va
žiuojantieji į Lietuvą pabėgė
liai būtų nuodugniau kontro
liuojami, negii ligi šiol, ir tie 
žmonės, kurie nors ir turi bol
ševikų pasus, bet negali paro
dyti . įtikinamų dokumentų 
(metrikų, senų pasportų) ' iš 
kurių būtų aišku, kad jie yra 
tikrai iš Lietuvos kilę, negali 
būti Lietuvon leidžiami, jeigu 
iš pasikalbėjimų, duodarit tam 
tikrus klausimus, nepaaiškės, 
kad jie ištikrųjų jš Lietuvos y- 
ra kilę. Abejojami žmonės* su
laikoma ir perduodama vokie
čių valdžiai ištirti vietose, ar 
ištikrųjų jie* iš ten yra kilę, 
kur jie tai nurodo.”

Grįžo : Lietuvą Romanaus-I 
kis Juozas — inžinierius-tech- 
nikas, Kairąnis Juozas — far
maceutas, ‘ Budžionis Jonas 
provizorius, Vėbra Juozas — 
mokytojas, Rėška Anatolius 
— karo inžinierius-kapitonas, 
Kriaučiūnas Vladas agrono
mas, baigęs gamtos skyrių 
Varšuvos universitete ir Ūkio 
Akademiją Maskvoje, Kazlaus
kaitė Felicija — mokytoja, Si
daravičius Juozas — matema
tikas, Sruoga Balys — gim
nazijos mokytojas.

PI K, Bizauskas jau atvažia
vo į Vilnių ir pildo, gem sekre
toriaus pareigas Libtuvos Ta
ryboje.

t Inžinieriaus Jono Mašioto 
“Buchgalterijos kursai”' Vil
niuje. Inžinierius Jonas Ma
šiotas rūpinasi"; buehaltetijos 
kursų steigimu. Vįlsiuje. ’ Tuo 
reikalu paduotas jojo prašy- 
mas .į Lietuvos Tarybą. Kur
sai ketina rupšti buėhalterius 
prekybos, pramones, kredito 
ti valstybės įstaigoms. ’ Kur
suose ketina mokyti: prekybos 
buchalterijos, pramonės b-jos, 
kaukų ti kftų kredito įstaigų 
b-^joSj kooperatyvų' ^~-jo«, 
korespondencijoi, kometcijoB

aritmetikos, lietuvių kalbos, 
vokia&ų kalbos. V

Mokymas kursuose tęsiasi 1 
metus, Ųž mokymą mokama 
50 rabi pusmečiui. _ Už kalbų 
inokymąmdkamA skyrium.

Į kursus 'priimamą abiejų 
lyčių žmones, moką aritmeti
ką. Išėję kursus ir išlaikę eg
zaminus gaūs tam tikrą paliu
dymų '

. tv, bažnyčioje
rož&nčįaui maldos kasdieną 7 
val. vakaro. Žmonių prieina 
kuo ne pilim. Neaplenkia'ir 
neĮiętuyiaL Gi lietuviai tą sa^ 
Vo iškovotą bažnytėlę'buvo lyg 
pradėjęaplenkti.

. > Boshkų rinkoje trys žmdnės 
buvo pradėję agituoti. Vieną 
rusą, suėmė, du, žyJp,. pasislė’- 
P©; . f -f

gugrįŽo. Gydytojai Kupre
vičius įžagarę, Gailiūnas su 
Tumosa į Juniškįy mokytoja 
Ęl. Pronckūnaite j Žeimelį.

Joniškėlis. Pradėjo sirgti is* 
panų karščiais. Skauda galvą,
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UODAS.

O, tu beftarmati, kaip tu drį* 
nti gerti mano kraują iki Įoi,
kolpaskristi ųegali.1 Ar-gi imu 
no kraujas yra kūno suteikia- 
mas vien tik dėl Ne, tu
dykaduonį feaugeri, Verta# 
už tai esi bausmės, bausmės, 
kuri ^yra suteikiama didžiau- 
siems prasikaltėliams. 
; Štai vos tik parėptoji ir dar 

bandai daugiau siurbti, ne, aš 
tavęs kęsti negaliu. lStai tuo* 
jau tau mirtį skiriu.

— Man mirtį! uodas snapą į 
aukštą. pakeldamas suzirzgė^— 
Nebūk taip greitas teisti nitą 
pats būdamas ne kuo gėrėsis. 
Ar-gi ną tu Štai dar nesenai 
dalį jaučio kūno valgei. Jei 
tugali-svetimu kūnu maitin- 
ties, tokią pat tiesą ir aš tu
riu,.. ~ ’ -y ,

■ A Uodas sujudino sparnus ir 
?ngar?, -kratau purio žąjfe. Į

. Gyvybe/ gyvybe, kokia ypa
tinga paslaptimi tu apsireiški 
kiekvienoje esybėje.

Ligonis paguli po keletą dienų. 
Mirštant ta liga negirdėti. Ki
tuose namuose guli po keletą.

Lavariškis/ Vilu, apsk.. Š. 
ųičn. 9 d. mirė čia plaučių už
degimu klebonas kun. Konst. 
Gruzdys.

VILNIUJE.

Lietuvių Mokslo Draugijos 

perrinktas komitetas šiaip pa
sidalijo pareigomis:

Pirmininkas—dr. Jonas Ba
sanavičius ,

Vice-pirmininkai — Mykolas 
Biržiška ir Pranas Mašio
tas

Sekretorius—dr. Vladas Na- 
-gevičius

Kasininkas —dr. Antanas 
Vileišis

Knygininkas — kun. Juozas
1 Tumas
Nariai — Jonas Vileišis, Au

gustinas Janulaitis ir ePt- 
ras Klimas. .

Be to, prie knygininko su
daryta komisija knygynui 
tvarkyti iš kun. Tumo, dr. Ba
sanavičiaus ir Biržiškos.> -.

Gi dr. Nagevičius, Archalo- 
logijos Institutų išėjęs ir jo 

t narys apsiėmė tvarkyti archa- 
iologijos kolekcijas.

Grįžo iš Kaukazo stoties 
viršininkas Juozas Miliūnas.

Iš partijų gyvenimo. Dabar 
Vilniuje kiekvienų dieną eina 
įvairių srovių ir partijų, pasi
kalbėjimai. Visi didžiausiai 
suinteresuoti Lietuvos ateiti
mi. Kelia tuo reikalu įvairiau
sius klausimus.

Grįžo iš Rusijos Stančius Po
vilas — gydytojas, Matukas 
Antanas — gydytojas, Mačiu
lis Pranas — buvęs kulkosvai
džių poručikas, Gylys Vytau
tas 
rius.

t- juristas - administrato-
i

KRIUKAI,

‘ Jonišk. apskr.

Vokiečiams -užeinant, žydų 
Kriukuose buvo belikę vos 
trys šeimynos;, (kitus visušibu
vo‘maskoliai ištrėmę. Dabar 
jie pulkais grįžta atgal ir pa
sisavinę kažkokią, teisę, varyte 
varo lietuvius sau dirbti, su
pirktų obuolių ir. kitų daiktų 
vežti be atlyginimo, nors pa
čių laukuose tebestovi nėnu- 
riiikti javai ir pūyą. .

Rugsėjo 24 d. Joniškyje nu
teista. 27.plėšikai iš Kriukių a- 
pylinkės su jų vadu Jonu Mo
rozovu, rusu, pabėgusiu iš ne
laisvės. Vieni nuteisti mirtim,, 
kiti į katorgą kuo 6 ineh iki 10 
metų, 27 d. mirtim nubaustie
ji 7’VaL ryto sušaudyti.

Rūgs. 30 d. vėl suėmė vieną 
belaisvį, eibės darantį.. PavaiT 
dės neišduoda. ‘ *1 ‘

- Sugrįžo Lietuvon Vyšniaus
kas Jeronimas (matematikas-’ 
-poruči^ąš artilerijos), KOnga 
Joiias (buhalteris), TamoŠevi- 
čius Benediktas (inžinierius e- 
lektrikas ir dar baigęs.fiz.-mat. 
akytių Petyapjliį> umversite- 
te), Daugirdas Stasys ragrono-

X

* u f

82 METŲ MOTERI8 IiMO- 
KOANGLIŠKAI.

Natūralizacijos biuras susiži
nojo, jog pusamžiai ar se- 

‘ nesni žtnončs lengvai 
gali išsimokinti.

^-Pusamžiai ir senesni vyrai 
ir moters gati išmokti naujus 
dalykus taip lengyai.kaip ir 
įas nors kitas, jei tik jie sten- 
gto išmokti. ‘ .

Taip sako R. B- Crist, N'atu- 
ralizacijos Komisiojs4 Deputa
tas, prisimindamas puikias 
pasekmes, kurios pasirodė vie
šose mokyklose prie natūrali, 
zacijos feurų. , t Inddmįausia iš 
visų buvo ateivė . moteris 82 
metų amžiaus, kuri pet trum
pą laiką išmoko angliškai kal
bėti, skaityti ir rašyti.

Viršum 35 metų ateiviai iŠ-

■*

Z*

i

jaunesmeji, jei jie • yra . taip 
pat prisirengę, Žmogus, kuris * 
nori išmokti,. išmoksta, nežiū
rint 'kokio amžiaus jis nebūtų.

j • ,.’

NE SALDAINIUOSE MEILSi

VAIZDELIS VIENAME AKTE.

Veikiančios ypatos:
ADELE, jauna mergaitė. 
JUOZAS ŠMITKUS, 

'PETRAS, jos numylėtinis.
(Viskns dedasi amerikoniškoj lietuvių stuboj. Adele rymoja prie stalo. •_ 

Laiškanešis suskambina. Adelė greit išbėga, Išsineša rankoj laiškų Ir. laik
raštį “Darbininkų." Sėdasi ir pradeda skaityti laiškų): 

ADELE (skaito laišką): ^‘Brangi mano Aedelyte:— Artinan
tis Šv. Kalėdoms ilgai galvojau koki dovana būtų jumse 
tinkamiausia. Ir štai ką padariau.’. Užrašiau laikraš
tį “Darbininką” visiems metams, idant Tamstą 
skaitydama atsimintumęi mane — nors tris sykius sa- . 
vaitėje. Vėlinu viso labo ant Šv. Kalėdų, Jūsų Petras 
Šleivis.” ( Atsiskleidus laikraštį). Geriausia dovana. . . 
Žino kas man tinka. D ar-gi visiems metams. Pui
kus laikraštis, (Tyliai skaito. Tuo tarpu pasigirsta 
beldimas). . . .

ADELE. Meldžiu. (Įeina Juozas su saldainių dėže rankoj). . 
JUOZAS. Sveika, linksma, panele Adele. Kalėdų Dėdukas ’ 

siunčia jums šią dovanėlę.
ADELE. Nei čia Dėdukas, nei ką. Pats Juozas atnešei, (Pa

deda saldainius ant stalo).
JUOZAS. Bet aš ne vienas. Yra ir Dėdukaą mano automobi-

, liuje. t '
ADEĖ. Ilgu jam bus laukt tamsios. Meldžiu paprašyti į vi

dų. .
JUOZAS. Tai jo priedermė laukti. Prašau panelės Adelės, kad 

važiuotume! pasivažinėti draug su mumis.
ADELE. Ačiū, negaliu dąbar, dar neužbaigiau laikraštį skai

tyti- .
JUOZAS. - Panelė Adelė perskaitysi pagrįžus. Dabar važiuo

kime pasivažinėti. Kalėdų dienoj visi tinksmii^s 
džiaugias, o tamsta čia viena vargsi su tuo laikraš-. i
C1U. ■ . •

ADELE. Čia nėra vargas, bet priedermė, kiekvienas 'žmogus 
privalo tą daryti. , z

JUOZAS. Aš jokios priedermės tame nematau, tik leidimas 
, . laiko uždyką. ,
ADELE (nuduoda nesuprasdama). Turbūt tamsta labai užim

tas, tai-gi aš. netrukdysiu, meldžiu važiuoti.
JUOZAS (piktai)'. Žinoma, žinoma; jei šitaip, tai ųš prasiša

linsiu. t
ADELE (linksmai): Tik tu Juozai nesupyk ant manęs, aš ‘ 

juokais pasakiau.
JUOZAS. Kam čia pykti, galima ir gražiuoju persiskirti.

. Tamsta lik su laikraščiu, o aš išeinu su Saldainiais/ 
(Pasiima saldainius ir išeina.)

ADELE. Laimingos, kelionės. (Išėjus Juozui juokiasi): Cha, .. 
cha, tai biskį vaikinas, išdūmė su visais saldainiais, 
nedavė nei paragauti. Tiesa gražus, bet gražiai ir

- darė 'aš nemaniau, kad jis toks. Mano, kad'man dau-. 
gįau niekas nerūpi, kaip tik saldainiai. (Garsiai juo
kiasi). ' . -

PETRAS. (Įeina greitai.). Pabeldžiau į duris, niekas .neatsi
liepė, Ką Čia viena taip juokiesi, kad negirdėjai nei • 
'mano beldimo. ' ‘

ADELE. Kaip-gi. nesijuoksi tokio juokdario, su visais sal- 
dainiais išbildėjo.

PETRAS. Kas tekis! z 
ADELE. Na-gi Juozas5 Šmitkus. 
PETRAS. Še tau. Sakyk greitai,.kas atsitiko. 
ADELE. T^i tavo Petrai kaltė. (Parodo “Darbininką’ 

gavau “Darbininką/’ kurį man užrašei Kalėdų dova- 
/ . z noms. Žmge)dayau perslmityti įr nesutikau sūųųo w 

žiuotL . Jis-gi supykęs pasigavo saldainius, kuriuos 
buvo atnešęs taip-gi Kalėdų dovanoms ir išbėgę* 

dPETRAŠ (jttoldasi).. Cha, cha. Tai vyras* GaRa, kad vyro
* galvą nešioja^ PagaBatis kam ir palikti, jeigu Adėlė 

nesutinka. Sutiks Darata. .
ADELE* Tuščia jo, iaį bėga ir pfe Daratą. Tai kąa naujo ,

; pas tamstas! \ .
PETRAS* Visur tos pačios naujienos. Eikim pasivaikščioti. 
ADELE (juokais). Jei neičiau, ką tu darytum! ' 
PETRAS (pašiepdamas JhoząL Na-gi laikraštį po skvernu 

kaip Juozas ir marš. , N
ADELflk Na tid eisiū, kaip matam paskutinį prarasim (AW 

išeina*). • :
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Chicago, UI,
M
k

galėtumei greiSiau tapti pilnu 
nariu. \

čia vietinė SERKA. 97 kp. 
17 lapkričio per mėsesini 
susirinkimą paskyrė iš kasos 
$15 Lietuvos išjiuosavimui, •

.. a v;k.
T. -f . .*

te. Tokia vakaras vartas kelią 
: kitos jrtlŠĮeis vakarą* nes jame 
dąągko išgirs* pamatys irga- 
nėtinai pasitinksmins. Na įt 
badaujančią Lietuvą sušelps.

Nepdmirškit^ laiko, lapkr, 
nuo £40 vai*''Vietą. PM 

nytine Svetainėj--- Windsor at 
;• Valio visi!!! " ' . ... J., -

L Patrimpas Report.
’ " ■ ♦

davičins, J^Kolevas, J. Tamp- 
sevfčiūs,. L, I*roBpa^uską8, J. 
Motiejūnas, P. Jurkūnas, E. 
Potembergieng, T, Jankaus
kienė, AL Rutkauskienė, ' M. 
'Sundt&ienĄ A* Aksomaitis, M 
Skystimas, K. Birenąs, X Vos- 
butas, A. LėvonaviČiuš, J 
Šeškas* P, Vaitiekus, Kį pros- 
poliauskaš, J, Varnelis, X 
Tetružis, V. ‘ Jablonskis, J, 
£iliš, D, Lebanauskas, P. Kaz
lauskas," ‘ Suduntienė, J. 
Lęvonaiiis, J. Pranauskas, J. 
Jasinskas, VI. Jakavičius, P. 
Ciporis, M. Glėbus, B. Norkus, 
K. Navašinskas, O. Raipsaitė, 
J. Kilkus, B* Stravinskaitė, J. 
Žebalis, A.Vinciunas, A. Jab
lonskis, J. Degutis, P. Rudo- 
kaitė,' M. Augis, L. Rudokas,, 
J.,$akalis, M. Grybavičiene, 
A. Zaveekas, V. Bruzgulaitė, 
U. Venskaitė, M. Jonienė, A. 
Baskiš, J^ MUdusis, J. §ama- 
tonas, A. Stankevičius, B. Mi- 
niauskas. Buvo kolektos ku
rie aukavo,po 50c. ir po ma
žiau, kurią -vardai nepaduoti 
čionai. '

Lapkričio 17, į Kalėdinį fon
dą aukavo: Navickaitė $2, Jo
nas Venskus $2, Kl. Šiurkus 
A. Zaveekas $1, J. Povilaitis 
$3, o kitas Juozas Povilaitis 
$37.00. Pirmiaus jis biuvo au
kavęs $13.00. Šiandiena atnešė 
37.00 ir sako: “pridedu tiek, 
nes noriu suteikti Lietuvai do
vaną $50.00. Neturtingas esu, 
ale kiek galiu tiek duodu. Jei 
•lenkai gali po kelis šimtus do- 
lerią aukuoti, tai kodėl mes ne
galim nors po $50.00 savo, tėvy
nei paaukauti?”

Puikus pavyzdis. Vertas vi
siems sektn Na-gi žiūrėsime 
kas iš Cambridgiečiiį subytis 
p. J. Povilaiti arba bent jo pa
vyzdį paseks.

Nedaug bereikia mums besu
rinkti tuos $$5t)0.00 T. F. pas
kirtus. Bet sjengkimės išpil
dyti savo gerb.< klebono kun. 
Pr. Juškaičio, norą surinkti 
tris syk tierlv, tai yra $1500.00. 
Jei kiekvienas po dolerį duo
sime, tai dąr daugiau sudėsi- 
me. O po dolerį' tai kiekvie- , 
nas galime. Pasirodykime, jog 
esame tikrais sūnumis ir duk
terimis badaujančios tėvynės ; 
Lietuvos, duokime jai gausiai, 
o ji mums ir-gi bus maloni.

Neapsakomai gaila, kad ran
dasi dąr šioje apielinkėje ne- ■ 
mažai lenkbernią, kurie maišo
si prie lenką ir deda lėnkams 
gausias 'aukas net šimtinėmis. 
Lai tokie giliūi savo pakausin 
užsirašo išgamos vardą; mes 
ją kitaip flfevadįnsim ir nieko 
bendro su jais neturėsim. Kuo
met lenkai, kasiems savo šim-- 
tinęs klojate jus išvys, duos 
“kiką,” kur jūs tada glausi- 
tės I Visi sulenkėję vilniškiai 
ir lenkbaj oriai kalniškiai su 
su vaikiniais, lai gersi pamis- 
lija, kad po laiko nereikėtą 
sau pirštus'laužyti ir gailėtis.

Iš viso jau surinkome ir pa
siųsta T. F. raštininkui, L. Ši
mučiui $440.27, Dar nekurie 
nors prisižadėjo ale neatsiteisė. 
Su tais būtu jau $452.27.

Šauni Pramoga.

Padėkavonės Dienoje rengia 
girdėt milžinišką programą: 
Parodą ir vakarienę. Visas 
pelnas eis Tautos Fondui.

Paroda sąaidės iš padarytą 
nesvaiginančią gėrimą. Todėl 
kviečiamos visos .kaip Cam- 
bridge’iaus, "taip ir apielinkią 
gaspadinės daryti kaip kuri 
išmano nesvaiginfinčius gėri
mus.' Kuri geriausia ir pigiau
sia padarys, gaus pirmą dova
ną. .Mat bus dalinamos dova
nos-“ pfalsai” iki triją laips- 
ąią. Pasistengiate moterėles 
pasinuuodti iš šios-progos.

Apart parodos^ bus ir puikus 
programas su žaislais ir daino
mis. Pribus Lawrence’o varg. 
p. A. Grigoraitis su savo solis
tėmis; bus prakalbą. Užkvies
tas gerk. lam. J, J: Jakaitis iš 
AVorcester, Mass. trumpai ta
riant, tai bus dar, pirmas to
kios rūšies vakaras Cambridge- 
iuje. Nepraleiskite progos, pa* 

. *2. Ji j’ < ____

Stebetiha/kėd toki maža skrynutė M^avu saldainią su
teikia palengvinimą nuo galvos skausmo, nešvąrausliežu- ‘ 
yib^užltietčjosiąridūriii;

Duokite progį prirodyti tę. Paimkite 3 ealdmnius Par- 
tola šiandiena ir ant rytojaus turėsite savo vidurius pilnoje <’ 
^varitoje.. » / ■ • - ■' * ■ ■ «• ■ ~ -

Neturėtą būtį itei vieno Jie, 
tuviško namo, kur neatrastą

į, . • -
Jeigu norite užMikytį svei

katą, spėką, tvirtą kvėpaviiūą, 

norą prie darbo, troškimą už
sidirbti vartokite saldainius ‘ 

t _ ' ; ■
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Kas girdėti lietuvių kelokijose. I 
U MMaaMiMMaMtaMMMMMMNaMMMMiaMeaMMM 

P R A N į ŠIMĄ r
L.D/N^oeAnglijosv; 
\ Apskričio kuopoms.

/ J Kadangi laikytame LD& 3 
Apskričio suvažiavime birže
lio mėnesyj Norwood?e, Mass. 
nutarta, kai LDK■ N» Angį, 
Apskritis rengtą maršrutą 
prakalbą ir pradėtą' spalio mė
nesyje, bėk &priežasties influ- 
■enzos, turėjome siilaikyti, tai 
'dabar prasidės . maršrutas sąu- 
Jšio mėn. 1919 m. Todęl-gi ger
biamosios LDS. N, A Apskr. 
kuępos malonėkite rengtis prie 
.agitacijos ir kad nei viena L. 
D. S, Nr A Apskričio kuopa 

' įneliktą nesurengūs prakalbą.
'Tai meldžiu visą kuopą; ku
rios rengsite maršrutą praneš
kite iš kalno, nes mes žinosi
me.kaip sutvarkyti ir paskirti 
kalbėtojus.

■ Taip-gi gerbiamosios LDS. 
N. A> Apskr. kuopos;- kurios 
dar neprisiuntėte savo duoklią 
po'5-centus nuo nario už 1918 

: -m., - taj malonėkite prisiąsti į 
Apskričio iždą.

V. J. Kudirka, 
LDS. N. A. Apskr. Pirm.

, CAMBRIDGE, MASS.
A

‘ Smarkus ofensyvas.

Nuo lapkr. 3, Cambridge’io 
lietuviai pradėjo smarką ofen
zyvą dėl Kalėdinio fondo. To
je dienoje pagerbimo vietos 
klebono kun. Pr. Juškaičio, 
pramogoje suaukavo $132.00. 
Aukavusią .vardai pavardės 
jau “Darb.” No. 129 (461) til
po-

Ant rytojaus lapkr. 4, Vyčią 
mėnesiniame susirinkime, kun. 
Pr. Juskaitis vėl pakėlė tą 
klausimą. Tuojau $22.00 buvo 
suaukuota. Aukavo šie: Gerb. 
kun. Pr. Juskaitis $7, K. Švag- 
ždys $5, Izidorius Kairys $2 ir 

. Juoz. Naujalis $1.65. Po $1.: 
Anelė česnauskaitė, Anelė Bi- 
ronąitė, Petras Rodavičius, 

x1 Benedikta Stravinskiutė, Ona 
Šimboalitė, Kostancija Sadio- 
niufė ir J. Tamošauskas 45c.

Tolinus Moterą Sąjungos 
kuopa.ir-gi neatsiliko. Savo 
mėnesiniame susirinkime tuo
jau sumetė $30. . Sekančios 
narės aukavo po $5.00: M. Ar- 
manaviČiulJė; po $2.00: A. Ma
linauskienė, O. Monkevičiutė, 
J. Pranyčia; po $1.00: T. Po
kaitė, P. Sutkevičienė, A. Bu- 
rokaitė, M. Kilmoniutė, A. Vi- 
rulenaitė, U. Dailidienaitė, O. 
ŠluŽienė, M. Grybavičiene, P. 
Jablonskienė, O. Šimbolaitė, A. 
Vilkauskienė, K. Sūdoniutė, A. 

*" iBironaitė, P. Kazlauskienė, J. 
Žemaitienė, M. Sundukienė, L. 
Kriaučiunaitė, P. Urbonavičie
nė.

Lapkričio 10, Piln. Blaivi
ninkai savo mėnesiniame susi
rinkime ir-gi nepamiršo Tėvy- 
nėSrLietuvos reikalą. Vienam 
Ipešus padaryt rinkliavą, ki
tam paantrinus. bematant ra
dos $17.50. Aukavo po $5.00 
jzid. Kairys, pirmininkas; po 
$2.00: M. Armanavičiutė; po 
$LOO: T. Zokaitė, K. Zdanevi- 
čienė, M. Sundukienė, U. Vaiš
vilienė, P. Rudaitienė, M. Ge- 
džienė, fPetr, Karolienė, K. 
Daugvietienė, U. Dailidienaitė 

. ir kun. Pr. Juskaitis ir O. Šliu-
- žienė pusę dolerio.

Včliaus-gi per šv. Stepono
< draugijos jirakalbas suaukavo 

$52. Aukavusią vardai pavar
des tilpo “Darb.” No. 129.

Lapkričio 12,. apvaikščiojant 
pasibaigimą’karės laike pra- 

/ . kalbą į Kalėdinį fondą sumes- 
- ta tapo $133.77. Aukavo se

kantieji po $10.00: Rochalia 
Kupiniutė, Juozas Povilaitis, 
Vėtras Vizgirdas. Po $5.00: 
kun. Pr. Juškaitis, Mateušas 
Norbutas, M. Kartienintė, V. 
Jevėliunds. Po $4.00: M. Ar- 

. manavičiutė. Po $3.00: Jurg. 
Petraitis, K. Jankauskas. Po 
$2.00: Ign. atuzevičius, V. čet- 
kauskas, E. Rimantienė, A* 
Tocionis, A. Vuisiauskas, J, 
Baranauskas, A. Lenkauskas, 
A, Vaivodas, J. Remeika. Po A u. n Ru
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Kaip kitur,, taip ir pas mus 
buvo atsilankius naujoji liga, 
influenza. Buvci įsvyravusi ir 
nežiūrėjo į žruogaus Šeimyną ir 
į ją vargingą gyvenimą liku- 
stą jnąžą siratą,; išpjovė ją 
nesenus tėvelius, paliko po ke- 
Ietą vaikuČią nuogą. Noru Čia 
iš -lietuvią nedaug temirė, ale 
vietiniams • lietuviams yra 'ge
ras pamokinimas. Vienoj šei- 
mynoj inirė tėvas ir mbtina,, 
liko 6-tas vajkučią nuogą, ha- 
są, be, duonos kąsnio, kurie 
dar negali patys sau duonos 
užsipelnyti. < Gaila žiūrėti .į. 
tuos nelaimingus. Bet ką da
ryti. Niekas nėra kaltas, kaip 
tik ją auklėtojai, kurie nesir 
rūpino ją likimu, nežiūrėjo 
kad apsidrausti save ir sayo 
šeimyną. , Didžiavos savo drū
tumu, kad jam nereikią orga
nizaciją., Sakydavo negeras e- 
sąs tas SLRKA., brangia -rei
kia mokėti, o mažai iš jo gau
ną, jis prigulįs prie pašelpi- 
nės draugijos.ir gausiąs pašel- 
pos kiek šeimynai reikės. Ge
rai kad prigulėti prie palaipi
nės dr-jos ir gauti pašelpos, ale 
iš tos pašelpos visai maža da
lis telieka pakol atmoka vissu 
iškaščius palaidojimo, o gal ir 
visai nelieka.
r Na, o kur dabar ją įsjdidžia- 

vimas? Kada sakė drūtas ne
reikią jiems jokią organizaci
ją, jokią apdraudu. Gal jie ir 
turėjo kiek turto, kad^ nekal
bant jau apie liūdną ją šeimy
nos likimą, kol juos pačius pa
laidojo, tai išėjo visa pašelpą. 
Ot, geras apsirūpinimas! Dar 
ją liūnas ant lentos, o jau ją 
vaikučiai verkia mažai turėda
mi ko valgyti.

Todėl, brangūs , tautiečiai, 
kurie dar likote nuo šitos epi
demijos gyvais, o nesat apsi- 
draudę, neprisirašę prie pašel
pimą organizaciją, prisirašy
kite prie S. L. R. K. A. Ji 
yra geriausia mūsą lietuvią 
motina, kas minuta žiūri į sa
vo sūnus ir? dukteris, kurie 
prie jos pri)tiausQ, jinai ištie
sus savo mielaširdingą pašel
pos ranką ir dabar šios baisy
bės laiku rūpinasi zsavo vai
kais.

Mūsą vietinės kuopos yra a- 
pie 5 narius paliegusią 'snuo 
šios baisios ligos. SLRKA. vi
sus tiiri priėmęs į savo globą ir 

’ pilnai gali pasididžiuoti. S. L. 
R. K. A. nariai mūsą'97 kuo
pos, nors ir sunkiai buvo suim
ti, bet nei vieno nepajėgė už
spausti amžinai akiij iy pakiš
ti po velėna, dėlto, kad ją 
daug kitokios gyvenimo aplin
kybės. Jie, drąsiai stojo į ko
vą su influenza. Jie žinojo esą 
SLRKA. nariai,, mate aprūpin
tas ją šeimynas, o tas Iftivo ge
riausia ją gyduolė.

Tie, kurie niekur neprigulė
jo, kad giltinė .pažiūrėjo į ją 
akis— Sudrebėjo. Pamatė vi
sas savo klaidas, bet jau per-, 
vėlu; suprato savo šeimynos 
likimą, kada pamatė prie sa
vo lovos kūdikiiįs pusnuogius 
beverkiant. O, kokis buvo ją 
susigraužimas! Gal nereikėjo 
dąr jiems mirti, bet ją širdis 
trūko pažiūrėjus į sąvo-vaike- 
liu likimą, ir tas juos pastūmė
jo i grabą. '

: 'Todėl, lietuviai, nebūkite be 
apsidraudimo, be pąšelpinėš 
organizacijos, nepaisykite to, 
kad turite vieną kitą dolerį. 
Daugelis sako: “Mano drau-. 
gystė kišenėj; ’ ’ Atmink, kad 
turtams nėra galo, y o pas mus 
nesimato tokią didžturčią, kad 
jau perdaug turto turėtą,

Tegul nebūna nei vieno mu
są brolio, kuris nebūtą apsi
draudęs ant $i000;00\ pomirti
nės ir $14 ligoje pašelpos.

Westfieldiečiaiprisirašyti 
galMii kas* dtefca,’ IKreipkitė^ 

kuopos K; V*
i*'

Į

♦

gausite visas informacij&s. 
Nelauk susirinkimo. Tamstos 
prisirašymas nesiskaito nuo su
sirinkimo, bet. skaitosi nuo die
nos prisirašymo. Nelauk ryto
jaus, bet rašykis, šiandie, kad

•P ■ ..v
----------.....

. LAISVES SAVAITES ęRAKALBGS.
Kalbės KUN. JONAS .ŽHJNSKAS Mose .Vietose; j 

Ląpkr. M dr (Nedėtioje) 'Malianoy City Pa., Bačkauską salėje 
f, ' 7 vąl, vakare.
Lapkr. 25 < (Panedėlyje) .Tamaąua, Ra. 
Lapkr. 2$ d. (Sėredoje) St. Clair, Pa.
Lapkr. 28 d. (Ketverge) Mm^ėviliefPfU, Bažnytinėje Svetai

nėje 7 val.vakare. < :
Lapkr. ^29 d. . (PėtnyČioje) Mt. Gamei, Pa. * 

iiiokykJdje 7 vūL ~ vekAre,~.
Lapkričio 30 df(Subatoj) Girardville, Pa., Bažnytinėje Sa- 

lėje 7 vai. vakare^ ,
* Kas sako” prakalbos jau .jam nusibodo, kas jose iki Šiol 
nematė naudos^ arba kas į prakalbas niekad) neidavo, na-gi pa
bandyk šį kartą ateiti, tada pažiūrėsime ką pasakysi! Temyk 
gerai šią nepaprastą .laisves, prakalbu valandą irrietą.Kiek
viena. kolonija pasirūpins paskelbti prakalbą svetainę, ir va- Partolū. 
landą ir smulkmenišką programą. Nesivėluodamas mauk ke
purę ant plikes ar ant kuodo ir drožk. ;

Nemany^šii^ — .-------
; L. S. Prakr^Cjrganizatorius.

4

- Lietuvią parap.

ir l'

J

Skrynutė kainuoja 1 doleris, 

6 skrynutes 

dolerius.

s išsiunčiame už 5
' ' 'l

' *

♦
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Svarbiausios

Graži ir , tinkama dovanelė 
kiekvienam prisiuntusiam, už
sakymą ir pinigus sykiu su 
šiuo apgarsinimu. —

Laiškus ir užsakymus adre* 
suokite .*

APTEKĄ PARTOSA, 
' į160 Second Avė,, _ j 
New York, N Y., Dept. L. 3.

/
v -

( KOKIŲ DAR NEBUVO CAMBRIDGE’IUJE.

Rengia TAUTOS FONDO 35-TAS SKYRIUS

Gruodžio-Dec. 1 d., 1918 m.
Didžioje Institute Salėj e

277 CAMBRIDGE STR., CAMBRIDGE, MASS.

PRASIDĖS 1 VAL; PO PIETŲ.

BROLIAI IR SESUTES LIETUVIAI:—
Svarbioji valanda atėjo. Lenkai pasikėsino ant mūsą tė- 

Lvynės ir deda visas pastangas, kad) kodangiausia patraukus 
.prie savęs nesusipratusią lietuviu ir kad padarius’sovo polščią 
“od'morža dionįorža.” '

f e
O ką. darome mes lietuviai? Ar mes atiduosime savo bran

giąją tėvynę, lenkams, už kurią mūsą bočiai kraują įliejo ir 
kuri šimtmečitls svetimiems'vergavo? Pagalvokime broliai ir 
sesutės koks svarbus momentas dabar ir ką turime daryti? į

Jeigu norite, kad. ant rąūsą žemelės būtą šeimininkais 
lenkai 'arba kiti, jeigu norite pasilikti vergais kitą, tai atiduo
kite kitiems visą savo uždirbtą turtą, o savo tėvynei Lietuvai 
kuomet kas paprašo aukos, numeskite centus. Bet jeigu jums 
rūpi Lietuvos reikalai ir norite, kad Lietuva liktą neprigul- 
minga, tai dėkite ant tėvynės aukuro ne centus, bet šimtines, 
o kas išsigali ir tūkstantines.

Jūsą naudai rengiamos Šios prakalbos ir visi privalote a- 
teiti, kad sužinojus kas daroma, kad išgavus mūsą tėvynei ' 
Lietuvai neprigfulmybę. Kalbės, garsiausi kalbėtojai — p. L. 
Šimutis,, T. Fondo Sekretorius iš.Brooklyn, N. j?., p. K. Čes- 
nulis, A. L. Tarybos Sekretorius iŠ Washington, į). C., Kun. 
K. Urbanavičius, iš Montello, Mass. ir Ktin. Pr. Juskaitis, vie
tos klebonas.

Į Šias prakalbas kviečiame visus lietuvius, vietinius ir a- 
ipelinkią. f Ateikite ir taip-pat atsineškite auką tėvynės rei
kalams tokią ant kiek branginate jąją.

Širdingai kviečia RENGĖJAI.
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Maldaknyge ”Pulkim ant kėlių“ 

užbaigta 
ir galima gauti visokiais apdarais.

•f

DIDELĖS DOVANOS “DARBININKO” i 
SKAITYTOJAMS!

.< f *♦- ...

Mokinkis Angliškai Namie! Pilnas kursas angliSkos kalbos 80 
lekcijų tiktai $8.00 ir drauge aplalkys DYKAI visiems metams 
DlDELj IR LABAI NAUDINGĄ DARBININKIŠKĄ LAIKRAšTj 
“DARBININKĄ,” kuris išeina 3 sykius savaitėje: utaminkals, ket
vertais ir subatomls. Jeigu norite greitai ir lengvai išmokti angį iš-, 
kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai mokinkites savo namuose; 1S mu- . 
sų sutaisytų lekcijų. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriau- 

’ sias būdas išmokti visų anglų kalbų namie. Jose ištarimas angliš
kų žodžių ir vertimas lletuviškon kalbon yra paduota taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas išmoksta be vargo. Ant pabaigos 
kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurių mokinys išrašo ir pirsius-. 
čia mums dėl pataisymo. Mes* pataisome ir sugrųžiname mokiniui/ • 
Naudokitės? Šiomis dovanomis. . ' ‘ ’

. Pinigus $8.00 siųskite Money Order arba registruotame laiške 
sekančiai: . , . /

' S. P. TANIS,

736-738 West 18-th Str.,

T

»•

Slavokų Sokolų

SVETAINĖJE
Fifth Avė., Homestead, Pa.

' , :... ; .?,., • ..r • •

Vakaras susidės iš šią veikalėlią: “Daina be galo,” 
“Piktą boba baisesnė už velnią,” dekliaihaciją ir kitą pa- 
marginimą. ' -

Šie veikalėliai gana juokingi. “Dainoje bengalo” žydas 
— “ui, ui,.diam broliai, aš mislį padainuosiu”; gi antrande,. 
pikta boba k<velne, velnfe, te tabako magaričiom.” 0 vel
nias jai sako c<aš bijau.” • .

Minėtus'veikalėlius atvaidins L. VyČią ll-tos knopos at- 
sižypiėję • lošėjai. Deldiamacijas sakys ir-gi atsižymėję savo 
gabiįnais deMėūmtofh|,. . . *. ;

Šiofvakaro pelno dalis skiriama dėl Lietuvos nukentėju- 
gide nuo kares. Kiekvienajn gera proga pasidėti prie suŠėl-- 
pimodėvynės. * ; • .

AtsHankykit risi kas tik galit. Visi būsit patenkinti, 
ypatingai gi tie> kurie mėgsta juokūsl '

RASiDha tįso val. vimi. t 
‘ ĮŽANGA 55 ir M CENTAI '..y
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Draugijos Temykite!
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Vėliavos ir karūnos Draugiją į vėliavos tautiškos; į- 
vairįs ženklai: kukardoa, Šaipos, ahtspaudčs, gutikuČiai\ 
dej tvairią organUacjją ir, 8ttslyienijimą. išditbu risk<> 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai; greit ir su dailės' 
(artistiškti) gabumu. Mūsą išdirbystė yrą seniausia tar
pe libtmdą j^erikeje, ūžtai mūsą ilgas išėilavjniinaa ir ». 
pripratimas jau pžgahėdino tūkštančiua draugiją^ ., 

Naujos organisatijos reikalaukite probi£ senon gi 
prilakite savo žanldg arba larpi, oSa^ darbg atliksimą

' pagalreikalaviuii*. ; • - - ■' '.. ' * .’
; ; M. A. NORKtiNAfi,

. 16 PiMunt jBir.; ' , ; I*wrattoa^ltWMh •
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tlpOfA. Patembergai, P.
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SO’BOSTONAS ŠTUR

MUOJA.
Apie So. Bostoną'ir Bostoną 

jau buvo bepradedą kamšti, 
kad nėsurinks nei paskirtos su- 
mos — $1600 į Kalėdinį fondą.

, ’ Bet nuo nedėlios, lapkričio 
M d.*ir ^o. Bbfiton^įaB^kiši^ 
pasirodė! ,

Viename tik 'LDS. 1 kp. aiy 
eirinkime (apie 20. narių) su
dėjo apie 4300.. jjfe 1 kp. ta- 
ri apie100 narią irjie tuo ne- 

; . pasiganeddns. -. ’ - '
Kitos draugi jos ir kuopos ir

gi rengiasi prie smarkiausios 
atakos již. Lietuvos Laisvę, 
Taip, kad Su, Bostonas ir Bos- 

, tonas ? pasirįžęs , surinkti ne i 
•<$1600, bet mažianšia $3000 ar- į 

ubagai įn$5000.
Bostoniečiai busiančiose pra- 

• kalbose, gruodžio 2 d. beabejo 
pasirodys .savo duosnuinu. ;*

-— - Nedėlioiepapkričio^4d. So.
' . Bostoniečiai turėjo _ svečią 

gerb. kun. Švagždį; Suris ką 
tįk sugrįžo iš Argentinos.Gerb. 
kun. Švagždys laikė sumą.

ŠV. Petro parapijos fėrai ei
nant prie užbaigos, pradeda 
rodyti geras pasekmes. Para- ■ 
pijonys gaąa skaitlingai pasi
rodė nedalioje lapkričio 2 4d.. 
Kadangi ši savaitė bus 'pasku
tine, tai parąpijonys turėtą a- 
'teiti dar skaitlingiaus, kad pa
darius nemtažai pelno. Šią sa
vaitę fėrai bus panedėlio ir u- 

. tarninko vakarais, ketverge po 
pietą ir vakere ir pėtnyičos va
kare. '

\

S. L. R. K. A. 21 KP. SU- 
. SIRINKIMAS.

' - ’ V‘

V<įau Svo^S'vSSd^gto^ 

parnešta, kad mugą veikėjm 
klibiną tą klausimą.. Šisai p. 
Ivaškevičiaus.BumanymaS tegu 
bus sugestija mūsą veikėjams 
AVashingtone. -

Tal-gį pjrm& negi daugkal- 
bėti apie taą Jcaip vykinti tą 
pieną, .reikhUsužĄoii ar gali- 
mOautOaDhį, ar galima plaftr> 
įtij. Bąlriką ir į uofttuą'3®ešt

X>ižik£ADSIAS ĮtĄimhiaM*
* VISOKIŲ tINIŲ 

Ttrviteę<oLOj^^
Ar Tomistą nori, kad toks 

Sandėlis bitą irjjėtfą ntfmuaee. 
jfei|U 'taip, tai nusipirk nąnjai 

^ŽINYNĄ” 1918 m.

' Žinynas, turi suvirš 250 pus- 
lapią. AtspmizdhfaK ant ge* 
ros pbpieros ir vb&Hnet bąs. 

Taepbjauš ir Ryg&l? totalia* maudingaa inforĮnaeijoms. Ne* 
nĮhkai td&ąt užimti Lietuvą? Tanfc Mgia&š> negali newįir 

tuosyk tai- kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus ją laiky- 
s*tė/Jno bus vertesnė. k 

Užsakymus siąskite Šiuo ad
resą: ’

,v

j
Nedėlioję, 1 du gruodžio tuo- 

\. jaus po šv. mišią bažnytinėj 
salėj įvyks svarbus susirinki- 

|paas. Bus renkama valdyba a- 
inantiems 1919 m. ir daug ki- 

pkią svarbią dalyką aptarsi- 
. jne. Influenzos siautimas su- 

■; trukdė veikimą, tad ant šio sd- 
; sirinkimo visi nariai ateikite,y 
\ kad turėtume |š ko išrinkti ge

rą valdybą. / I *. , 
. ' Nepamirškite atsinešti pini- 

gą užsimokėjimui dubklią, o 
_> taip-pat ir Lietuvos reikalams.

Mūsiį kuopos .nariai turėtą «u- 
‘ dėti mažiausia $500.00.

. < . Valdyba.

ir pavaryti iš ten vokiečius ir 
visokius bolševikus T t Jėi laivą’ 
negalima gaiitį, arba jei vai? 
džia pasais, kad dar negali
ma plaukti į Baltikę, tai nei 
kalbos negali, būti apie- greitą 
ko nors darymą.- ■ s 

x Žinoma vėjiaus ar ankŠčians 
ątsidarys kelias į Lietuvą. Gal 
atsidarys ikr taikom Jędnferen- 
:cifą susirinks. ** f< c

Jei greitos pągeibos negalė
sime siąsti, tai tą galėsime 
daryti vėliau/ Čia labiausia 
turi' galvoti. biznieriai.. Jie tu
rės daugiausia ir prisidėti. Vi
sokie Kduonkepiai, :mėsininkai, 
drabužią ir .avalo biznieriai ži
no, kur kas geriausia bus su
pirkti ir kaip, sutvarkyti, kaip 
gauti tą daiktą dykai,, kaipo 
nąkentėjusiemfe dėl karės. Vi
są šitą darbą tėsiima biznieriai 
ir jie tupmi ingys didžiausią 
'užuojautą savąją žmonių tar
pe. Dažnai buvo prikaišioja
ma biznieriams nesidarbavi- 
mas, neprisidėjimas prie tau
tos reikalą. Dabar, biznieriai, 
pasirodykite, ką galite.

Svečias.. Panedfelyj^ “Darbi

ninke” lankėsi Montello, Mass. 
klebonas kun.'Urbonavičius' su 
gerb. kun. Švagždžiu, kurs ne
senai sugrįžo iš Argentinos 
Sakė, Jog jo kelionė buvo vai
singa, argentiniečiai 'sujudo.— • x

“TAUTOSRYT^
Mėnesinį t^etavią B 

ką Susfvienųimo Lai F 
Jeigu nę; tai užsirašyk Man- 
dien^.'^Metams‘^avie^ 
uis'nmaė£g 1M . ■ '

“T&taaMyfcl^ 
įii W. Broaėhmy , L

, South ^oston, Mass^ ;

reikalinga'apgarsini-
MU I L.D.M KALENDORIŲ 
1W9M. ...■• . '

X

X

- »WlYNA&*rM^Br4dway,

> South Boston, Mass.
Apię^afesinąs informaci- 

jaą krd^kitės prieš
' <rDarbininkon 

*. Administracijas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

»

/ /

>«■
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t PILIEČIAI. - - -
Jei nori tikrą mforniaciją>ar- 

ba jei jums reikia rodos, kurią 
galėtum tikrai pasitikėti kas-linkw 
bile kokia kasdieninio klausimOv 
jūsą_.- kasdieniniame gyvenime,. 
arba reikaluose surištuose su 
darbu abba namą, tai ateik j ofi- 

. są Massaehu'setts Bureau o£ 
Inunigration, Room. 109, Statė 
Houše, Boston.

Jei nesusikalbkšios šalies, kai* 
boj, tai bus. duotas 'perkalbėto- 
jas, kurs išklausys jūsų reikalus'* 

_ Šisai biuras yra įsteigtas jūsą 
apsaugai, jūsą patarnavimui ir 
mielai suteiks visus • patarnavi
mus dykai.

Ateik pats, arba rašyk, kad 
ir lietuviškai, jei tas jums ge
riau į
Massachusetts Bureau of Imųiigration 

Room 109, Statė Houae, Boston. .
A '

z
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MAISTAS LIETUVAI.
Pereitą pėtnyčią pas ' mus 

tiuvo - užėjęs p. Ivaškevičius, 
pasekmingas So. Bostono biz
nierius, sū ąumanymu, kaip 
ir kokią greitą pagelbą sutėik- 

• ti Lietuvai. Jo nuomonė, yra 
ta, kad Amerikos lietuviai tu
ri tuoj sująsti ir pasistengti iš- 
siąsti į Lietuvą maisto ir- dra- 
bužiu. Sako, kad didžiosios 
lietuvių apygardos privalėtą 
sudaryti tą dalyką po garlai
vį ir pasiųsti. Sako jis, kad 
politikoje lietuviai veikia.pasi
skirstę ir politikos reikalams 
aukas renka ir-gi skyrium, tai 
maisto ir drabužių siuntime 
Lietuvai galėtą ir turėtą veik
ti visi išvien. ~ _

Nuo savęs prie to p-no Iyaš- 
kevičiaus sumanymo (turbut 
iš Chicagos įkvėptas) štai ką 
galime pasakyti. Jis yra ge
ras.

Bet tas sumanymas panėši Į 
vienos pelės sumanymą prikiš
ti katei varpelį, kad ji bėginė- 
dajpa skambintų ir tokiu būdu 
visos pelės butų persergsta- 

J mos. Visos peles pritarė’ir 
^džiaugėsi, kad apsiginti nuo. 
katės būdas išrastas. Vienok, 
visas džiaugsmas prapuolė,. 
kuomet kilo klausimas kas'ka-i 
tei pariš varpelį, /

Ir Šiuo sumanymu teikti Lie
tuvai pagelbą maistu, drabu
žiais. .Ar jis įvykdomas ? Kur 
laivaį, ar kelias į Lietuvą at
daras! Ar galima.plaukti i 
Baltiką? v z

Jau pirmiau s Cambridge ’io 
W lietuviai bažnytinėje salėje bu?
W. . - vo išnešę moliuciją, kurioje 
S be kito feo buvo patarta Fii-
k ' ’ f daneiamjam Komitetui pašį- 
* ‘ ritpinti npie teikimą greitds

- ' ‘pagelbos Lietuvai, patarta W- 
* vo pasikalbėti Jame reikale su 

Hooveriu, maisto amninistra- 
Yrium. . \ i ' *

j

<

> **

-A~-'

/

I .

K-

>

i

>i

"'k Si

•I ‘

' «

c *• 
fr .

/

* s PAnBrrnrrMAT v* 
>CTrAT.AVTlgAT

U| cnralkum apakelbimtia ir 
pMeškojimui kjdn*: *

UŠ viena
*’* triaįrkiua.... 
Pinigtui BŽąakite iš kalno. 

“TVAitBTininrAM

242W. Broadway, | 

<REIKAUMGA8 GERAS 
■ VARGONININKAS.

; Tori jėrat Mtoditt. nnndką, geno. 
dlmrta imtt darbstuk Alga $8500 l 
mčnęsl lt? leigoa. Atsisukite

J So. Bostįm, Masg. 
a ’--- - -• •

: Paieškau pusbrolio Jeronimo Kačiu
ko ir* Marijonoę KaanMąiM
Jeronimų* jatt 26 taetal gyveita Ame* 
rikė gi Marijona H metų. Paeina15 

-- Kauno gpb., Rabinų pav,, VyduoklČS 
y natap., Ųvąinižkiii kaimo, 'Metėto ėr-' 

Šliaukti jų^pttCl^ ar kas aptd JuosJĮL 
no praneSti; nes turlu svambų reikalų..

ANTANAS y
83 Tenth. Str., Sprlngfleta, Mass.

• ' -■ ■
Paieškau Kazio JuSkio ir Kazio Ba

naičio. ' Jta abu paeina $ Sklrsnemu* 
nča^arapljoa.yTurluTabarsvarbijrei-) 
kalų. Jie patįs arba kas kitas praneša 
kitę IIu<KąOrėsu: ' ■' l'

JONAS STASIONAITIS, 
347 Elm Vey, r Hom^steaęUPa. 

’ Paieškau pažįstamo draugo tfondnl- 

ko Jezdo Švėkšnos parap. ' Atsiliepk 
arba* kas~kitas praneškite šiuo adresu: 

JUOZAS KAIZINĄS, 
24 Clarkson St, Worcester, Mass.

\ Paieškau draugo Jono Žilinsko, Kur
šo gub., Ilukštos par., Untenbergių, 
vienkiemio: Atvažiavo į AmeYlkųJL909 
m. Porų Tnetų\gyveno Vandergrift, 
Pa.,; o dabar nežinau kur randasi ir 
ar’ dar gyvas aV jau mirė. Kas su
telks tikras žinias arba jo adresų, gaus 
dovaną $5.00.

PETRAS RAGAUSKAS,’ / 
P. O. Box 4, Vandergrift, Pa.

Paieškau savo. brolio Juozo Berno
to 4Q m. amžiaus, paeina iŠ Kauno 
gūbr, Skaudvilės parap., Pavartčlų kai
mo. Jau 12 metų kaip jis gyvena A- 
merikoje. ApslvedS kaip tik atvažiavo 
Brooklynan. Atsiliepkite arba praneš
kite šiuo adresu:

TEOFILIUS BERNOTAS1, 
59 Letournaux St, Montreal, Canada.

• i 1 ~~
Paieškau brolių Jokūbo ir Jono Ma

kauskų ir Teodoros, Julijos ir k. Ma- 
kauskaičių^ Visi gyvena Amerikoje ir 
paeina gimimu iš Kuttayčnų parapi
jos, Šiaulių pav. Tų pačių, arba ži
nančių meldžiu pranęšti man. šiuo antį 
rašų:

- Sr. PranciSkus Ifakaaskas, ‘ 
daile Rio Taneiro 4132, Bėrlsso, F^O.S. 

Rep. Argentina.

PARSIDUODA
Puiki studija 'dėl traukimo 

paveiksią, su 'Visais įtaisais. 
Apgyventa daugiausia svetim
taučiais,, kaip tai: italais, len
kais, rusais ir lietuviais. 'Biz
nis puikią! eina. Priėžastis 
pardavimo, silpstu ant akių 
sveikatos. Kreipkitės į> 
“Darbininko” Adm. (J. B.), 

244 W. Broadway, / 
So, Boston, MasšT

- / *

5

AUSkofc V. M. D. DRAUGYR 
T*8 VALDYBOS ADRESAI.
£im« —Jonte 1A Andriulfiiu- 
nas, 20 Pute Athoį Mass.

Draugystes box 191. .. _ 
Vice-pirm' Sapalas Gažunūaa 

Mass., 
Prot. ražt. >— Juozas Aidikonis, 

: / ŽO Pme S^, Athol, Maąs. - 
Pįm Rm. Wa« iTa«tk; : 

-387Gbirfh^Attm^lfcm *- 
TreČįM Ėašt. St. Vidugiris, 

20 Pine St/ Athop liass. 
Kasier/uš Petras PnŠČitts;

34-Pmė-St^ Aihbl, Ma«8r 
Kasos globėjai:— _ 

Antanas Andriliunas, 
92 Tėra St, Athol, Mass. 

Jonas Stanis; . .. i? "

1

■ f

V

mM0<KLBS08;

DANTISTASr
D*ntMviS*Taukiami irpripil- 
domi visti tie skausmo,’ttt 
&eristuaiais prietaisais, su 

naują išra
Vilią darbą gvarantuojame.

DR. W. T/fcElLL Y
469 BrQadwa|,S«. Bortu,Mus. 

*wixjKo^^
V*1'm4w

E nuo9 y*I. ryte ww»10 »»V Hrta
' ik! 8 v*l, vakare. < Ik! 4 vaL vakar*.

VALOTBA. c

> 4 Levant SU Dowhe«t«r, M®A-. 
Telpiume :s Oor««rter»69T8— 

VICB-PIRM. Jonu GalMte,
į mOT. RA*T. —< Jotum GltMddi,

■■ f 217 SHIveb $t., So. Boatou, ..
H MMlte RAST. MarijonaBrlW*U

. 210 8ilwr Str,, So. Borton. '.
FIX. RA«T* Povilo Patrauakaa, - ‘ 

280 Bo«ton, MaO. ;
KASDaaiUS—Andriejui 
ar a&YSS?* W
MARŠALKAJonas Urbono, z

W Silver SU So. Btoton. ; 
Draugija laiko aoririnkimua kat* - 

trečiu kiekvieno mtaš-
$0 8 :30 vat po pietą .
je Salėje/ Ho* Boston, Mass. 
kautis įsuMriąkiniųė bor tapktfčfo fU

'S

r

■ m

C TEU BACK BA^ 4200 . • ‘

DR. F.MATULAITIS
Oft»ooAyno« > Gtyfoviaokt**l!ra»
MP.M.7-9PtM. PtfeMtfaiAWata<. 
419 Boyfston St:, BestonjM«$.

D.LK.jaiBTOQDm 
BOSTOJT, MA0S. 

VALDYBOSABRESAI.
PIRMININKAS --Jonas Adosaavlčfttar- 

122 Doyren St, So*. Boston, Mim, 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkta, .1 

180 Bowen St, So. Boston, MmM, 
PROT. RAST. — Juozapas VinkevlčtaM, 

-147 W. 6-th St, So. Boston, Maw 
FINANSŲ RA^?»jx- St Noreika, ;

105 Silver st.,I^Bd8^dmMM8« 
/KASttSmUS — Andriejus ZsUėękaii, 

, 241 D Str., So^ Boston, Mase, 
MARŠALKA — JuatlnasToJelkls, 

180 Bowen St. So. Boston, Mase. 
D. L. K. KeiBtuČio Dr-ja Boe^ J 

ton, Mass. laiko mSnesinins ausi- , 
, rinkimus kas antrą nedSldienji 
kiekvieno mSnesio 2 vai. po pietą,.
164 Hanover St., Boston/ Mase*- 
Malonėkite visi ateiti ir daufia> 
nauju narią su savim atsivesti.

: • ' . *. ......... Į , „y,,,................. ■■■■.— ......... ..

r

X

F T*it8bt»»t*tt27£j k ,
dr..MMKMHtU, M. D. 

Į- Galima imikalhti ir littttviitisi 
f Ofiio valandos: • *

RytdsikiSval. . «
PopietųiU iki 8 z 

r •' ‘ vakarais6iki9 y.
Į 536! Brpąčhyay, So. Boston.

f

i

GERIAUSIAS GBABORIUS
' Ir —

1BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

(vAŠ patarnauju .ne’ tik So, Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į Idtus 
miestukus. '

Mano iainos už palaidojimą la
bai prieinamas/ suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
Žolynus, (krie.tkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtą ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnaGmas daug reiš- 

■ kia^ į * , .*

Jeigu jūs kas siąstą pas kitą 
graborią, tai pirma užeikit^ pas 
mane% dėl persitikrinimo. 'Kreip
kitės' ypatiškai arba telefoliuoki
te : So. Boston 1052——W.
, S.BARAŠEVIČIUS, '

OFISAS^: Š08< Broadway, So. 
Boston/Mas^. ,

GYVENIMO VIETA: 237 D St., 
So. Boston. \ '

•ft

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

ižą mašinėlę (Typwriterl.
Karė pasibaigė ir atsidarys keliai į 

Lietuvį reikės rašyti daug. įvairių laiš
ki} ir gavusiems laiškų bus daug leng- 
vlaus perskaityti drukuotų,

. Tokios mašinėlės pirmiaus parsidųo- 
davo po $70.00, o dabar pardiiosime tik 
už $15.18. Kas pirks mašinėlę pridėsi
me dar knygų su nurodymais kaip dirb
ti vertėš $1.00. ' . '

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, laiš
ku arba ypatiškai į

S. S. POCIUS,
207 Harrison1 Avė*, 

» s Boston, Mass.
207 Harrison Avė.,

Boston, Mass.
• . - . v

# ’

J

'•V

UETUVOS DUKTERŲ DBJO* 

PO GLOBA MOTlNOS iVi. 
VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOS TON, MASS. 
Pirm, — T. AšmenskienS, 

359 FourthSt.
Vice pirm. — P. Giedraičiut?,

103 Šiith St.
Prot. Sekr. — 1£. MorkūnįutS, 

12 Lark St, .
Fin. Sekr. ~ A. Lukoševičiui^ 

377aBroadway, , 
Iždininkė — M. MačinUutė,

• 42 Silver St.
Kasos globėjai: E. PlevokienB, 

M. Stukienė.
Maršalka O, Mizgirdienė. t 
Board direktoriai:— IL-įKilinik 

kieng, P. Venienė, V. SoWĮie- 
nė, A. Kasinskaitė ir A Čižūvie- 
nė. ' ; t
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7;30 vai. vakarė 9v» 
Petro Bažnytinėje Salėje.

• , _________________ - • /

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTA. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo- 
veido. Padaro minkštą ir baltą, 
odą. Kainą dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį, do-y 
lerį, arba stampomis. . ■ .
DISTRIBUTOR WILBERT CO.
P. 0. fcox772, ^Vaterbury, Conn. <
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DIDELIS 10-TAS METINIS

- BALIUS =
' ’ Rengia

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJP DR-JA
S E R Ė D O J E, LAPKRIČIO 27 d., 1918 m. 

(Prieš Pad ekavonės dieną)

' CYPRUS SALĖJE,

40 Prospect Street, . Cambridge, Mass.

Pradžia 7 yal. vakare; trauksis iki 2 vai. nakties. 
Visus vietinius ir apielinkių lietuvius ir, Įietuvailes kvie- 

'x -x; i '_ j; j „t: m knita, »

-V

' %•. •

l .

*

-f. . • 1 ">
>

!,

čiame ateiiį į šį. nepaprašą* didelį 10-tą metinį balių, ■ z
_ •_ ._Bus tai puikiausias balius iš visų kiek buvo.

’ Griežė p. ĮJuinio orkestrą visokius lietuviškus ir ang^ 
tiškus šokius.

Taip-gi bus skaniausią valgių ir saldžią gėrimėlių. 
Ateidami atsiveskite ir savo draugus ir drauges^ 

ĮŽANGA MAŽA. _ ‘ /

Širdingai kviečiame KOMITETAS.
rf •

NUSIPIRK VĖLIAUSIA IŠLEISTĄ'MALDAKNYGĘ -
' “PULKIM ANT KELIŲ.” ' -1'

•• . '......................... 'i

T
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KASEI PASIBAIGUS 
DOVANOS! I ’ ‘ , 'T

Be skirtumo kiekvienam duosiu lie- 
^tuviškoj kalboj‘vadovėlį notų ant vj- 
solių įstrumentų arba giedojimo 8 lek
cijos įšslmokinlinut notų, be mokyto
jo vertės $1.50 parduodu už $1.00 ir 
kitų tokių pat duosiu dykai. Pasaky
kit ir kitiems, nes* tik. vienos savaitės 
laike paskirta tų. dovanų.- Nepamirškit 
pasinaudoti. n

G. A. BARONAI
Post (jffice, ifcKees Bocks, Pa.

RAČIŪNO NAUJI JUDAN
TI, PAVEIKSLAI.

Ketvergę ir Petnyčios vakarais, Lap. 
21-22 dd. Bažnytinėje Salėje, 20 W*a- 

"verly Str*,' AVorcester, Mass.
Subatos ir Nedėlios vakarais, Lapkr. 

23-24 dd. Bažnytinėje Salėje, Norivood, 
Mass. '' ■

Dtarųinko^ii seredos vakarais,' lapių 
26-27 dr-Bažųytinėje Salėje, Cambridge, 
Mass. I

Su pagarba-
< A. T. Račiūnas.

1

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu nę, 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? x 

J. J. BRIZĄ, 
50ŲS. 2ndSt.,. BriIadelphia,;Ra.

•* ”*£* »

BellPhOŲeDlckinyon 8985 M.^

Dr. Ignotas Stankus 
12UA W St., Philaidphį), Pa. 

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas; ;■

Nuo 9 rito ild5po pieta *. 
Vakarais; Ketverge nu^ ilu OP. M- 

NedaGeuii iM < po pHta/ . „ . e

A

Z"
*. f

>

Ste-rWf*

Į AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. | Į 
j Ažlabai sirgau per 3 metus, nuslabričjęs pilvelis buvo. Dispepsija, j* 
J nevirinimas pilvelio, nuslabnejimas irau jo, Inkstų, nervų ir abelnas spč- J J 
J kų nustojimas viso kufld, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- < k 
j sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rūbelių, j S 
i bet niekur negavau savo sveikatai pažibos. < į
j Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, ‘Bltterlo, Kraujo valyto^ < i 
J įor Nėrvatona, Inkstų^ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui | J, 

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti-, gerai dirbti. O
> Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti, inkstai atsigavo. Reu- >! £ 
i ’matigmas pranyko, diegliui nebebadė pp krutinę. Vidurių rėžimas IS- į ► 
? nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sųvat- < į 
? tė po buteli Salutaras. Biterią, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau J , 
) tokį skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties* Dabar jaučiuos smagiai ir ® 
! esu linksmas ir 1000 sykių dėkaVojU Salutaras myllštų geradėjul ir liu- x 
f klu Visiems savo draugams Išpažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- S 
į'tariu, nuoširdžiai: kreipties prie Salutaras: x
^SALUTARAS, CHĘMICAL INSTITUTION, J. Baltrūnas, Prof. f

T

J
CASH UŽ LAISVĖS 

BOND’SUS.
Mokėsime casli už Laisvės bond’sus 

sulig turgaus kalbų. Siųsk-registruo
tame laiške arba ateik ypatiškai nuo 
7 iki ĮLvaL vakare.

1113 FayetteSt., Room 2,

cx Z

*

Lietuvos Dukterų Dr-ja po $loba Motinos Svč.

Seredoje, Laplcr. 27 d., 1918.
(Prieš Padėkavonesdieną) '
Lietuvių Salėje, 

Kampus E if Silver gatvių, So. Boston, Mass- 
Pradžia 7-tą vai} vakare, ir trauksis iki 2 vai. nakties.

. BALIUS PUIKŪS — NET JR KEPURINIS 
' Įžanga, vyrams 50c4 moterims 25c.

ta&is balius bus vienas iš gražiausią kiek buvo ligšiol. -Ųž 
gražiausią kepurę bus skiriama dovanos/ < * u 

1-ma dovana nž pirmoš rūšies, o antrą/už antros. = 
PASIDABINIGTE. ;

Šokikai pasUcaustikite gerid Imjaspnes inuzįkantai;šūgiį- 
t įtrauks visokius lietuviškus ir angliš-

tai net žemė drebės. . *
^jietūviškos šeimininkės prigamins^ Visokių ..skaniausių 

valgią. Taip-pat bus ir skanią saldžią ‘gėrimėlių. Skilandžiai 
tai net iš paties KAUNO atvežti. • ’
- Pamatysite KAįgERI netat&ėję.

1 ■ Viri vietiniai, intoielinkin lietuviai 
ėikmr ateiti j šį ^fcpr^stą kepurinį bąli *
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N.S. PitisbUrgh, Pa.
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SERGANTI ŽMONES ATEIKITE- PAS MANĘ ; I 
su visokiomis chroniškomis, nervą atba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 

patarnavimo <
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SPECIALISTO 
Mano Stebėtinas Pasisekimas ’

gydyme 118% skaudamą ir chronišką.priguli nuo to,, .kad aš pašv.ęn&au savo gyvenimą 
v ant tyrinėjimo tą ligą.’ lobaus mano ofisas yra aprūpintasnaujausiais instrumentais 
ir prietaisomis,^ elektrikos/dre'bSjimo ir^jokių išlaidą nepaisau, kad tik pagelb§jus ma- 
no ligoniams. * . .. . .■ s
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Ar Tamsta Kenti
silnumu,ne»vą> sUpmunK užpakalis(nugaros^ ŲžmĮršimė, DmtiėjMb čkdies,

. nurno plaučių, Nėrangumo* Sunkiai jaučiąs,, ŠKausmo galvos, Apsvin|pmo» Nosis*, 
kalis mątymoj ^ilphūmo sąnarių^ votčįą^ Šlpg^ Lašėjimo įtgerklę,; pilvo ^skausmo* 
skausmo gerklės, ąp’rilkto IiežuHo. w fr daug kitą yra pirmas persergėjini^ Ima

. Tamsta irdtiji savo svėikatą lr paj5gas» ' ’ * .
OriHO VALANDOS:-' Kasdiena 9 vai. ryto iki 8 vėl. vakaro.; Nedėliomia W010 » 

vaL.ryt«kiki|2 wti po.pietą • * , k r
■ ■ Jmtrosdmysmun CkiyrtyTheątre * .
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