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Kaip protM, taip lr 
M?* neleidžia mums 
kad tautai dora bojo 
kur tikybiniai principai at

“DARBIHINKO- KANA: 

Tri» kartus' savaite ,* 
Vieną sykį savaitėje . *, 4M 
įBottonų (ąpielįnkejė..,.. 
Užrnbežyje metams,. ...A35

Ienasnumeris 3c.
■y ■ j"'-7 ■ .. .—*—*■—-*■—*

M So. Boston 820.Įfo. 1351467 - * ' » - , • Į , ’
‘•Butered m »econd-claM( in*tter 8ept«inbėr 2&, 191fi ąt the po«t offlce at Borton, M«m., undet the Act of Hardi 8,1870.“ 2tf W. BROADWAY,BO, jadSTON, MĄSg., LAPKRIČIO (NOVEMBER) 28,1^18.
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Vilniaus vyskupu lietuvis Vokietij
$4.2QO.OO LIETUVOS " 

REIKALAMS.
Lapkričio 28-tą dieną 1918

m. Philadelphijos arkivyskupi
jos lietuviai kunigai matydami 
nepaprastą, neatsikartotiną 
rexkalą ir .paskutinį momentą 
gelbėti Lietuvą,, nutarė, nežiū
rint į jųjų jau nekartą dėtas 
Lietuvos reikaalmš aukas, šiuo 
kartu aukuot Lietuvos liuosy-

$1000.00 
.1.000.00 
. .500.00 
. .500.00 
..200.00 

200,00 
200.00 
150.00 
150.00 
100.00 

...100.00 

.. .100.00
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MALONI NAUJIENA IŽ 
RYMO.

Visiems žinomas veikėjas
- gerb. kun. Dr. AI ViskontąS iš 
Rymo praneša, jog- Šventasis 
Tęvas pakėlė į Vilniaus vysku
pus gerb. Tėvą Jurgį Matule- 
vičią. Štai ką tasai gerb. vei
kėjas rašo mums:

Rymas, ■ >

Spahą-26,1918. 
.Gerbiamoji Redakcija!

Nuo keletos savaiLą gyvenu 
Ryme. Atvykau čia kviečia
mas įžymesnią to miesto dva
siškuos asmenų bažnytiniu 
Lietuvos reikalą* delei: Susita
riau tame dalyke wsu kun. Pet
ruliu Vilniaus vyskupijos lie
tuviškos dvasiškos delegatu 
pasimatydamas Šveicarijoj, o 
tap-pat šu Lietuvos Tarybos 
pinnininku p. A. Smetona.

~ Iš naujieną gailu' pranešti, 
kad nesenai šv. Tėvas pakėlė į 
Vilniaus vyskupus Gerbiamą 
Tėvą Jurgį Matulevičių, vy- 
rįausįjį Marijonų.Kongregaci- 

^.^jos perdėtinį- v Galimas daik
tas, kad tam tikri? paskyrimo 
dokumentai jau pasiekė Vilnių. 

Link. Amerikos bažnytinių 
lietuvių reikalų gerbiamas 
kun. J. Dobužinskąs davė gana 
daug žnių)> kuriąs, žinoma/ 
pasirūpinsiu atsakančiai su
vartoti.

Ryme būti manau reikėtų li-
’ gi karo galo.

TAIKOS DERYBOS PASI
BAIGS VAS. PABAIGOJ.
Iki naują metą formalią tai

kos konferencijos posėdžių dar 
nebus. Per gruodžio mėnesį 
vis eis talkininku konferenci
jos, kur ir prez. Wilson daly
vaus. Sausio pradžioj prasi
dės formalė konferencija, kuri 
tęsis apie pusantro mėnesio. 
Tai-gi po taikos protokolu gal 

1 jau bus pasirašyta vasario pa
baigoj.

Taikos konferencija bus pa- 
čiamp Paryžiuje. Tik kaiku- 
rie posėdžiai bus laikomi Ver- 
saliuose, miestelyje šalę Pary
žiaus. Tas bus daroma todėl, 
kad Paryžiuje daugiau vietos 
apsigyvenimui visokių tautą 

’ delegacijoms. Didžiuosius ho- 
telius Paryžiuje jau užėmė An- 

* glijos, Amerikos ir Italijos de- 
legacios. Amerikonai paėmė 
kotelį Crillon. Anglija pasi-' 
samdė kotelius Majestic ir As- 
toria. Belgija pasiskyrė hote- 

* lį Lutetia. Iš Viso jau 25 ho- 
^Į^ai įužimta delegacijoms į- 
vairių tautą.

AMERIKA PAĖMĖ VIRŠŲ.
Paaiškėjo, kad talkininką 

„vyriausybės nenoromis priima; 
prez, Wilsono punktus. Vis. e-

bės išgavimui štai ką 
Kun. J. Dumčius ...

S. Pautiemus... 
V. Dargis .....
J. Valaitis..........
J.R aštutis ___
P. Augustaitis .. 
J. Kaulakis .... 
J. Dobinis ....-.. 
V. Matulaitis ;. 
J. Zableckas .. 
P. česna........ ..
P. Gudaitis ..

Minėta suma privalo būti su
mokėta į T. Fondą ne vėliau 
sausio 28-tos dienos.

Beto nutarta kreiptis į T. 
Fondo pirmininką, kad jisai 
malonėtų pratęsti, ^Laisvės Sa
vaitės” aukų rinkimą iki vas. 
1-ai dienai 1919 m.

Kun. Pr. Augustaitis.

Tęsujunda visos ir kiekvie
na lietuviu kolonija, tenubun- 
da visi ir kiekvienas lietuvis, 
testoja į darbą dėl Lietuvos ne- 
prigįlmybėš, teprasmenga 
kiekvienas jos priešas.

v* v*

jo derybos. Amerika stovėjo 
už prez. Wilsono taikos punk
tus. Tūli talkininkų diploma
tai nurodinėjo, kad Wilsono 
punktai buvo geri suskaldymui 
Vokietijos, dabar-gi nereikią 
ją laikytis.

Talkininką diplomatai nuro
dinėjo, kad ligšiol Amerika 
nuošaliai laikėsi nuo Europos

karė pasibaigė, tai' Amerikai 
reikėtų pasitraukti nuo Euro
pos politikos.

Talkininkai ^pripažino Ame
rikos pagelbos svarbą, bet ro
kavo, kad karė buvo vien eu
ropiečių rūpesniu. Todėl A- 
merika atsiekta, savo, kares tik
slus, turėtą pasitraukti iš Eu
ropos politikos: Amerika sa
kė, kad ne. Amerikos vyriam 
sybė nurodinėjo, kad karėn sto
jo ne vien, kad jai inkirėjo Vo- 
kietija, bet dėlto, kad jai rū
pėjo tūli principai teisią ir tei
sybių. Kad įvykinti tuos prin
cipus Amerikos visuomenė ir 
rėmė taip uoliai 4ą karę.

Amerika niekuomet nemanė, 
kad ji kariauja dėlto, kad kam 
galėtų kliūti užkariautų že
mių, išskiriant tas žemes, ka

H- - >
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KAIZERIOUZDAS ESĄS 
KURSE. ,

) ** . • .................... 4

The Evening Biilletin—Phi
ladelphia paduoda ilgoką strai
psnį apie tai, kad' Kuršas e- 
santi kaizerio atsparai Po tuo 
straipsniu v pasirašo Baron 
ęharles Kiiorring.

Savo žodžiais trumpai atpa- 
sakojant to straipsnio turinys 
yra toks:

• Rusijos padėjimas sukelia 
didžiausius rūpesčius. Paską-, 
tinęs žinios rodo, jog Rusija 
neturi jėgą atsikelti ir-jai rei
kia pašalinės .paramos, kad ji 
nepultą diidesnėn anarchijom

Iš suskaldytos Rusijos kįla 
nauji Balkanai, o kai dėl Bal
tikes provincijos,- tai ji gali bū
ti Holienzolletnu Elba. (Elba 
yra šalukė Tarpžeminėj jurėj, 
kur pergalėtas^ Napoleonas bu
vo apgyvendintas ir paskui nuo. 
jos atlėkęs Ftancijon vėl ap
valdė šalį. Po to įveiktas Na
poleonas buvo nugabentas ant 
'šv. Elenos šąįOs).

Vokietijos valdininkai išank- 
sto matė, kad prieis ‘ galų gale 
prie to prie ko ištikro priėjo. 
Tai valdininkai prie to išanks- 
to rengėsi ir suko sau lizdą.

Sulyg pranešimą vieno na
rio Baltikos Valstybinės Tary
bos, »tai jau ketumi mėnesiai 
tam atgal kaizerio valdžia ga
beno savo ištikimiausius ir ge
riausius kareivius į- Kuršą. 
Nors iš latvią ir-estą surinkti 
pulkai buvo pasiąsti į vakarinį 
frontą, bet iš ten daugiau ka
riuomenės buvo partrauktaį 
Kuršą. Į tą . kraštą sutraukta 
imperatoriškoji gvardija, mir
ties husarai, Aleksandro pul
kas ir daug artilerijos.'

Iki tol Kurše buvo visai rą- 
mu, o vakaruose dalykai blo
gėjo. Todėl labai keistu rodė
si toks kariuomenės gabeni
mas. Abelnai imant Kuršan 
buvo sutraukta 500.000 šau
niausią Vokietijos karėivią. .

Kuršan atgabentieji pulkai 
tuoj buvo paleisti. Jie apsigy
veno sodžiuose, miestuose, ir 
veda civilį gyvenimą. Vienok'

vyresniaisiais. Pas juos apščiai 
ginklą ir amunicijos.

Oficierįai apsigyveno dva
ruose.

Iš Vokietijos daug amunici
jos ir artilerijos atgabenta per 
Liepoją, Rygą ir Pemavą. To
ji amunicija išskirstyta po vi
są Kursą. Bile valanda gali 
šitoji pasklidusi* armija būti 
sušaukta ir daryti bile kas bus 
liepta. k Būtą reikale ginkluo
jami ir kitą, kurie tik norėtą 
dėtis prie ją. Tokiu būdu pa- 
togioje'Vaiandoje .galėtą pada
ryti Vokietijoj peryersmes, nu
vergti ten bile .kokią valdžią ir 
sugrąžinti sostą kaizeriui.

• Kuršas yra liuošiausia nuo 
bolševizmo nuodą šalis visoje 
Europoje. Kuršas yra lyg tai- 

S’tariViiStf oašis. tos epi.
stybei sulyg apreikštų orinei- '*“?“? ą6»»®tas.
pį ,t Vokietijos koTitrevoliucia ga-

i 
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ja giliai prigulės nuo Vokieti
jos. ‘ \ -
' Šiuo kartu, vienok, Rusija 
negali pastatyti reikalavimą 
kai dėl Baltiškų provinciją. 
Buvę jaukta, kad griūvant kai- 
zerizmur grius ir bolšbvikiz- 
rnas. Tas kaip matosi nesipil
do.. . |

Kol Rusijos bolševikai aiš
kiai buvo susijungę su Vokie
tijos autokratija, tai Rusijos 
partijos pusėtinai veikė išvien.

Bet kuomet Vokietija su
smuko, tai visos Rusijos parti
jos pradėjo veikti kas sau ir 
/pagal savo programus pradėjo 
gelbėti Rusiją. Partyvišku- 
mas paaršėjo. Spausdintais 
lapeliais, gyvu žodžiu, per par- 
tijinius agentus kiekviena par
tija,— socijal revoliueijonie- 
riai, konstitucijonalistai-demo- 
kratai, .< oktebristai — pradėjo 
taip veikti, kad laimėti Rusiją 
savo platformai.

(Matome, kad lietuviai kur 
kas. gęriau veikiaplačioje poli
tikoje, negu rusai).

’ LATVIJA RESPUBLIKA.
- Iš Kopenhageno pranešama, 
jog Rygoj paskelbta latvią res
publika. Kari Kulhnan ėmėsi 
sudaryti provizijonalę vyriau
sybę, karion vokiečių nebus 
priimama.

♦ . ____________ __

ŠAUKIA PRIE VIENYBĖS.
< Berlinan buvo suvažiavę a-, 

pie 70 delegatą iŠ įvairią Vo
kietijos dalią. \Į>juos kalbėjo 
kanclierius Ebert, Jia ragino 
veikti visiems išvien. Tarpe 
delegatą buvorkeletas senosios 
valdžios diplomatą, "kurie vei
kia sų dabartine valdžią.

Sakė, kad valdžia pavesta į 
darbininką ir kareivių rankas. 
Pirmas naujosios valdžios rū
pesnis esąs taikos įvykinimas 
ir užtikrinimas ekonomišką pa
grindų. Sake, kad. kiekvienas 
darbininkas ir kareivis iš visų 
išgalių privalo dirbt? kad pėr- 
budavoti valstybę.' Laisvė yra 
be vertės, jei nėra ; maisto ir 
darbo, sakė jis. Ntrrodė, kad 
Steigiamojo Seimo sušaukimas 
reikalingas užtikrinti bendrą 
veikimą tarp centralės valdžios 
ir federuotų valstybių. . . ■ ' 

Kalbėję ir užsienio reikalų 
ministėriš Solf. Jis nurodė, 
kad padėjimas labai pavojin
gas.' , Pavojūs yrą iš talkinin
ką, kurie norį Vokietiją sunai
kinti ir užsimanymo įvairių 
federuotn valstybių atsiskirti.

.• I r... -

. NEBUS CENZŪROS.
Yrą skelbiamą,, jog iŠ taikos, 

konfereincijos visk pranešimai 
bus ;liuosai leidžiami. Viši, 
svarstymai bus leidžiama skel
bti laikraščiuose.

NUVYKO ŠVEDIJON. „ 
Vokietijos geri. Ludendori 

nuvyko Švedijon, t o buvęs lai- - 
vysta mimętėris von Tirpitis.nu
siskutęs ūsus pasprukęs į' Švei-; 

r ... čariją, o marinta Macketaėnf 
W jėi jie tiks vokiečių Rūsį i| Rumunijos sugri^o Bėrimam

trevoliu- 
^autrauktos 

aria galima

LATVIAI
** .■

Nuo Busi j 
se ir estuose 
tas tautinis, 
nes kai dėl 
bet kai dėl 
užginčijamai.’ 
savistovybės'^ 
Jie turi yp 
tvarkiam vai 
nimui. Po 
galėjo išplęl 
siekti auk*£i 
vinti taup 
pomąją b; 
liuoše ir sodžs

Latvią pą^ 
blikos vardį 
Rusijos ręv<fc 
čiį užuojautą 
judėjimas 
ir daug 
kad jie, į

............
Latviai pnęŠinosF" prijungi

mui prie ybkietijoSzir už tai 
buvo persekiojami: deportuoja
mi Vokietijon; buvo išleisti į- 
statymai. prieš tinginiavimą, o 
vokiečiai darbdaviai .pavarinė- 
davo latvius, kad būtą gali
ma juos remiantis įstatymu a- 
reštuoti ir deportuoti. Latvią 
vietosna buvo statomi voltie- V" • ciai.

Įvairiomis priemonėmis ten 
buvo sušaukta Tarybą, kur vo
kiečiai viršijo ir ji kovo ‘ m. 
1918 m. kaizerį apšaukė di
džiuoju Kuršo kunigaikščiu, o 
bal. 12 d. Taryba savo posė
džiuose Rygoj apšaukė Kuršą 
federacijoj .su Vokietiją. Kai
zeris tą viską priėmė ir dabar 
savo abdikacijoj Kuršo nemi
nėjo ir jis lieka Kuršo kara
lium. 1 .

Vokiečiams pavyko įvaryti 
kylį į latvių tautinį judėjimą, 
nes dalis didiką įstojo į latvią 
judėimą ir tempė prie savo lat
vius. Tokiu būdlu pas latvius 
apsireiškę susiskaldymas. Su
darė latviuose partiją, prita
riančią Kuršą jungti prie Vo-. 
Idętijos, Nors latviai rokavo 
bolševikizmą savo pragaištimi, 
bet paskui apsireiškė , it pas 
juos toji epidemija. . >

Paaiškėjo, kad bolševikiš- 
kieji latvių laikraščiai, buvo 
spauzdinami už, vokiečių pini
gus. Latvių bolševikų orga
nas ‘‘Zihna” (Kova) spausdi
nama Kuršo didikų organo Da
na -Zeitung spaustuvėje Rygo
je .

Bolševikizmas Kurše šiaip 
nepavojingas, tik vokiečiams 
ant tiek patogus, kad suskal
dolatvius. ‘ .

Vokieti joę mpnarčhistai tvir-. 
tai įsikibę į Provincijas, prigu
lėjusias Rusijai ir iš ten nesi
trauks, jei nebus priversti- 
Kas valdo Baltikos uostus, tas 
valdo Šiaurines Rusijos prąmo- 
- • -K. U. ’LŽ-'IllJu. ■ ■ 1- V-* '

l«

molatviuo 
o nepapras- 

. Nuomo- 
ąlĮskirtis, 
tai jie ne- 

riaugę prie 
valdymo, 

^reikalingas 
n. gyve- 
la jie iš
gūrą, pa- 

JK išsila- 
latvių tau- 
^įmieste- 

is respu- 
” laike 

joąąutiko plžb 
uftiįv tautinis 

A parėmimo
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BAISI LENKŲ KIAULYSTE.

Pereitą panedėlį lenkų dele
gacija lankėsi pas Mass. valsti
jos gub. McCail. Delegacija 
prašė gubernatoriaus prigelbė- 
ti atsteigti lenką valstybę, į 
gubernatorių kalbėjo vardu de
legacijos Szumowska Adamov’- 
ska. Kaip Boston Herald pa
duoda, tai toji boba be kito ko 
pasakius: ’

y Mes tikime, jog teisybė, 
prideramas atsinešimas į žmo
nią teises, principai, įel ku
rią šį didi šalis stojo pasauli- 
nėn karėn, reikalauja, kad vo
kiečiai tuoj butą priversti iš
sinešti iš visą lenką žemių ir 
ypač iš Dancigo; kad tuoj bū
tą imtasi organizavimo' pašal
pos ir užvedimo komunikacijos 
per Dancigą ir kad būtą su
vienyta Lenkija, inimant jon 
visas žemes, buvusias po lenką 
valdžia prieš pirmą Lenkijos 
padalinimą, kaipo neprigul
minga lenką valstybė. Tas tu
ri būti viena neatmainomą są
lygą galutiną taikos derybą šu 
Vokietija.” ’ '' ■ /

Jei ‘atsiminsime apie Lenki
ją prieš jos pirmą padalinimą, 
tai’pamatysime visą.tos bobos 
ir abelnai lenką begalinį kiau-* *

ĮiŠkmną. „Prie tos senosiosLen- ~ 
kijps priskaitoma visa Lietu- ‘ 
va, Kuršas,, Baltgudija, di de-1 
lė dalis Ukrainos. Ar tai nerei
kiailgaveidįškos drąsos kulbė- _, 
tt apie tai augštiems valdinin
kams. ,

• Amerika stojo karėn, ginda
ma visą tautą teises, kad visos’ • 
tautos gauti? laisvę, o čia lei£* 
kai drįsta tą prinicpą laužyti t ' f 
ir rodyti savo žvėrišką apeti-1 .' 
tą. ,

Prez. Wilson sakė, kad len
ką valstybė turi būti atsteigta 
su visomis žemėmis, kurios yra 
vieną lenką gyvenamos. To
jiems matyt nepakanka. Jie '
nori padvigubinti savo šalį, im
lioti Lietuvą. -

• V 1 • *

Protestuokįme priešt nevido
nus. Budėkime. Lenkai stato 
'jtilpąs ant- kiekvieno, žingsnio., . ■

K ‘

PIRMA MOTERIS AMBA-, 
s SADORIUS.

Vengrios valdžia nuskynę < 
p-nią Rosiką Sehrvimmer ats- " ■ 
tovauti Vengriją Šveicarijoj. 
Tai pirmas atsitikimas, kad ' ■ 
moteris nuskirta į ambasado
rius. .• % ” * ■

a.

: i;

z1f. M

KIEKVIĘNAM-I LIETUVIUI-ATEI KATALI- 

KUI-EI LABAI TINKA IR NAUDINGA 
' DOVANELE ANT SV. KALĖDŲ 

- ——Tai mal daknygė .
‘‘t ■

ant
T ■* ' " ’' * t

Joje atrasite visas reikalingiausias m'aldas ir 
giesmes. r

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

Tai naujausio spaudimo maldaknygė.

Didumas 3tx5fx< w . Puslapiu 556: 

Kainą: .

101A Kietais xdrobės apdarais,' raudonais kra
štais. .... .... ..... .... .... .... ......t^.l.50 

102A Liauuiais (Flexiblę) Immitation drobės 
viršeliais; raudonais kraštais, apvaliais 
kampais..................................... z.$1.85

102B Toki pat , auksuotais kraštais  ..............$2.00
103A Liauniais* (Flesible) skūros apdarais, ~ 

aukšuotąis kraštais, apvaliais kampais $2.50 
104B Toki pat juodos niūroko skūros apdąrais $3.50

• - *•- . * ■
■ Toji maldaknygė buvo išleista' Lietuvoje Šv. 

Kazimiero Draugijos Kaune ir mes gavę leidimą 
perspauzdinome su visais pagražinimais, taip kaip 
kadf Lietuvoje buvo išleistą.

‘ ^Nusipirkę sau mba kitam .turės geriausią dova
ną ant visados. *

Dabar laikas pirkti!
Prie kiekvienos maldaknyges pridėsime gražy 

pavęiWęlį su įietuviška maldfeM

Siųsdamas užsakymą ir pinigus, adresuok: 
r “DARBININKAS,” ; f

242W.Broadway, So. Boston/M^ss.
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Eį JUna -iš $ok Bostoų’o utariiin- 
f; tais, ketvergais ir subatamis. įei- 
K dŽia -Am. Lietuvių Rypio-Katalį- 
f kę iv, Juozapo Darbininkų 8^

[.s “DARBININKAS”

r yr (TheWorker)' -

i. The Lithuanian tri-weekly pa- 
-per., Published every Tucžday, 

; Thursday, and Saturday by St> 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Aaeo- 
eiation of Labor. "

SUBSCRIPTION RATĖS :
r-. Teųrly

B'ostoįrand suburbs ____
5 inonths .. ...................... ..
Foreign countries yearly .
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K A B T E. N A s : 'f N E MV N A I T.I S.
(Kretingos apsk.) Peršv,Panelėsgimiinošven-

Ji Ekscelencija
Pranciškus Itoe*

Šus, lankydama? savo vysku- ”1?!’ ?^?11^1*? 
piji}, liepos ta. 25. A vata
9O.raitij vaikini;, gražiai.apsČ Įtaan«i>a'J pampos tausij taijz 

štaisiusiij' su vapūltais ..1,;, r,
viškai-tautiskomis vėliavėlėms Apskritai, nemunaitiežiai la- 
rankoso-lydžiamas; teikės at- į““®8'
važiuoti' f Kartena; didžios brolų keta™ ,sku^a ir per tai 
žmonių minios jau nuo pusdie- P&-
nio laukė ir gražiai iškilmingai ištiesiu AM-
jiji priemė. Nulydėtas l>až- tal> iž.VW«^e‘taOomi-, 
nyfion, išidausė te» klebono t?t«8 netnrėdapias Jėšy, atsiun- 
apyskaitos apie parapijos sto- J® cT1(lna!. 12 vaikučiu iš pneg- 
vj;" po fo užlipo ant sakyklos }a“a“8> « Spėjo AlelĮonąs 
ir palakė gražu ir įspūdinga F ^^os pimiesfa zmonSins, 

tų-dienų visus išvežė globoti.
Ir dar daug žmonių ėjo rei

kalaudami vaikučių. Matyt, 
[kad atjaučią žmonės kitų Var- 
| gus ir matydami, kaip vargs
ta tie mažyčiai vaikeliai, pa
likę tėvelius Rusijoje, arba vį- 
šaLjų netekę, priglaudžia, su
šelpia ir ketina žiemų net leis
ti mokyklosna. .<

I Jeigu mūsų kiekvienoje pa
rapijoje, taip atsišauktų, taip 
atjaustų kits kitam, tai tikrai 
nebebūtų pas mus vargstančių, 
be duonos kąsnio badaujan
čių. ..

Tebūnie Nemunaičio parapi- 
jonių pasielgimas pavyzdys ke
toms parapijoms, kitiems mū
sų piliečiams.

v

žab
Jankys kursųA N& vienam, kast 
tik gali, nereikėtų praleisti tos 
progos! u

Tiems, ’kuri< Mokiomis die
nomis nęgalės . - kursų,
steigiami yra Šventadieniais 
'nuo 9-^ll val. rytį, kursui. 
Šie galutinai* dar nesuivaife

r ■...iii

KURŠOAI.
$ . * f-

Čionai jųu nuo pavasario 
gyyuoja?jaunimo Draugi ja“ Vi- 
tūiTS.” Prie draugios priklau
so iki 40 narių, kurie pasižy
mi savo veiklumų, čia bbvo 
rugsęjo men. 1 d. surengtas lie
tuvių vakaras; pastatyta is
torijos drama “ikirga” ir ko
medija “Nepavyko.” Vaidini
mas, pavyko. Pageidaujant 
publikai “Mirga” buvo pa- 
kartota rugsėjo 22 dZ Beyra
mos buvo dar suvaidinta šį 
karių “ Gaila ūsų..” ' 

(“Tėvynes Sargas”)

<

Tamsi rudens naktis apgau
bė Vilnių savo juodais spar
nais. Lempos nakties migloje 
silpnai šviečia Lietuvos sosti
nės gatves. • Gedimino kalnas 
tamsos glūdumoje, regis, auga 
auga, ir savo viršūne tuojau 
prasimuš pro-juodus debesius 
kelių prię dangaus ugnių. ..

Didžiosios ir- Vokiečių gat
vės'susidūrime šiandie'šviesu 
ir ramu. Didelis lietuvių teat
ro* rūmas, i į; milžino siluėtas, 
imponuoja savo išvaizda. Ne
vienas lietuvis, skubėdamas į 
spektaklį, sustojęs prieš dailės 
šventyklų, pergyvena malonių 
valandėlę, džiaugdamasis, kad, 
pagalios, ir mes susilaukėm 
savojo teatrd.

1 Kasa teatro apspitusi norin
čių patekti spektakliu.' Vidu
je jau kupina svečių.. Vaidini
mas prasideda punktualiai, 'o 
publika vis dar renkas. .Mat, 
pripratę “lietuviškai”: ma
žiausiai pusvalandį, pasivėlin
ti. Pertrauka. Kairėje pusė
je ložoje sėdi Liet. Tarybos 
prezidiumas, dešinėje —- teat
ro komisija. Pakeryje ir ložo- 
se vietos ųžimtoh mūsų visuo
menės darbininkų. Galerijose 
— moksleivija ir šiaip jau žmo
nės.

Art, J. Vaičkaus dramos mo
kiniai dr. “Dumblynę” prave
da gerai ir dauguma publikos 
patenkinta vaidinimu.' Pradė
jus vaidinti tuščių, bet links
mų komedijų “Gaila ūsų,” 
juokų ųėra galo. Viskas sava, 
tat gera ir linksma. ,

d- t

Žiūrėti į tuos taip sa- 
' ir '!>• iJiVt* /' r r 1 kent lygybeskapįtoltotSlis
’ Kas .'įtratti lietuvią •. kolonijose. i|§azietas Btat°

* . . z. ' * t • > dirimm sų visa energiją kad
ŠiosKatalikųSpaudčs Sa-

•• rrių ir 'broliškąi vaitasneliktų nęt vienoMamš~
*.. meilė; z užtai taip pasekmin-į to mpsų stūboše, o kiekvienom 

’ gai veikia; auga ir bbjoja ir ne būt^iatolikBkąs laikraštis, 
čionai veikėjų netrūksta/ ■ * Susirinkimas ’

Avinėlis. .
- ' LDS. 3 kuopos bertaininis
WILKES BARRE, PA.[susirinkimas įvyko lapkriti d. 

o-u s^aĮras
x-° *Z susirmldmasJ pusėtinas' skaičius. Tarp mr-
Nutarta (larbuoties Jūietuvos hesnlų nutarimų.tuvo pakeltas 
visi&m neppgutaybei, rinkta apielietuvos tara-
aukas į/o visų kplonųų, aplan- u kaizerio vai- '
kyti kiekvieno lietuvio gnnžię įjįia nyftihaji,nni į^ro- ■ 
ir maldauti kiekvieno lietimo Lg. kad $ kuopos nariai visai 
bei hetavaites ai*ų dėl ž^avi- pnkjtaž/monarehijai. Viši 
mo vmrikos Lifetavai laisves, prie ^publikos. Vė- 
Tai-#.meldžiu musų kolonuos KaiIS hnvG tartasi kad'galuti- 
visų lietuvių, kad neuždarytų L^i sutvarkyti teatrališkų ra
darų musų rinkėjams, kunte jęhri w bavo Btt. 
atsilankys rinkdami aukas dėl 
numylėtos mūsų tėvynės Lietu
vos. y Tegul būna kiekvieno 
duosni ranka dėl nuvargusios 
tėvynės. Galop buvę sumany
ta padaryti pirmų žygį Lietu
vos gelbėjimui. Pradėta rink
ti aukas susirinkime. Aukavo*
šie asmenys:

Po $20.00: Ona DeguČiutė.
Po $10.00: Kun. J. šupšins- 

kas, J. Kazakevičia, J. Stulgai- 
tis, J. Rėkus ir A. Paculiavi- 
čiutė.

Po $5.00: J. Karalius, T. 
Daukšis, P. Mažeika, V. Dai- 
lyda, V/Montvįla, V. Sinkevi
čiene, O. Kemėžienė, O. Bura- 
giutė. M. Rutkauskiutė $4.00 
ir P. Dvalinckiutė $3.00.

Viso surinkta $117.00.
Nuoširdžiai dėkavoja*

T. F. skyriaus valdyba.

«•

MAraiSIR, H, Hr
, w<K<Iąlį ;

Lapkričio 24 d. buvo sušauk
tas vietinio T. Fondo 49 sk. su- 
smukimas aptarti, kaip dau- 
giaus surinkti auką. T. F. sk. 
pirm. R. -Kondrotas perstatęs 
susirinkimo * tikslų prabilus, 
jam keletu jautrių: žodžių į su- 
sirinknsius, priminęs* dabarti-4 
nį svarbų momentą ir kaip mes 
turįme dėti aukas Kad Lietuvų 
paliuosavus iŠ vergijos pančių, 
paskatino aukoti ne dolerinė
mis^ bet dešimtinėmis ir šim
tinėmis. Pirmas D. Taraške
vičius paklojo $20 ir feitos de
šimts ypatų, kimios paklojo po 
dešimtinę; Jų pavardes bus vė
laus paskelbtos; Ta-gi 11 y- 

patų sumetė $120.00. Beto iš
rinkta 4 kolektoriai^ kurie 
-rinks aūkas per^stubas. Man- 
chesteriečiai jau • daugiaus 
kaip padvigubino sąyo paskir
tų dalį, ne^ jau šiandie turime 
išviso $247.00. Bet Manchęste- 
riečiai nenuleidžia rankų. Ti
kimos net paketurgubinti. Va
lio Manchester’io maža koloni
jai Ųž tų mums garioė bus iiuo 
tėvynės.
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$3.00
.4.00
.1.50
.4.25

242 Broadway, So. Boston, Mass.
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LIETUVA GERBIA ' 
WILS0NĄ.

Dabar visas pasaulis gerbia 
ir myli Suv. Valstijų prez. Wil- 
sonų. Jis yra pasaulio vadu. 
Labiausia^ vienok, jis yra ger
biamas prispaustųjų tautų ir 
pažangiųjų sluogsnių didžiųjų 
tautų.

Ne vienas iš Amerikos lietu
vių be -abejonės pamislijo ar 
lietuviai Lietuvoje žino už kų 
stovi prez. Wilson, ar žino a- 
pie jo 14-kj.i punktų. Dabar 
galime pranešti, kadi Lietuva 

' žino apie tautų Mozę, prispau
stųjų tautų užtarytojų prez. 
AVilsonų.

“Lietuvos Aidas” spalių 11 
d. š. m.4 rašo: “Nors visi tie 
punktai anuomet4 Lietuvos Ai
de’ jau yra buvę paskelbti, ta-*' 
čiau dabar jie vėl pravartu at
siminti ir todėl mes juos nau
jai'spausdiname ‘Lietuvos Ai
de.’ ”

Toliau seka garsieji punktai. 
_ Gi “Lietuvos Aidas” spalių 
13 š, m., rašo apie užmegstas 
taikos derybas tarp Vokietijos 
ir Suv. Valstijų ir džiaugiasi, 
kad “taikai tiesiamieji pama-s 
tai yra dideliai iškilu Js ir žada 
pasauliui visai naujų tvarkų ir 
naujas gyvenimo sąlygas.” 

“Lietuvos Aidas,” pramaty
damas karės galą, rašo:

“Iš visų tų atsitiikmų ir ap
linkybių galime spėti, kad ka
ro sunkenybių ^nuvargintas pa
saulis kas kartų vis aičiau žen
gia prie karo gaįo jr jau stoja
si Taikos rūmų angoje.

“Taikai tiesiamieji pamatai 
yra dideliai iškilnūs ir žada pa- 
šauliui visai naujų tvarkų ir 
naujas gyvenimo sųlygas.

“Lig šiol daugiausia progos 
visokiems karams, duodavo tai, 

- . kadi vienos tautos ir valstybės' 
spausdavo4 ir engdavo kitas. 
Spaudžiamieji nuolat nerimo ir 
ieškojo priemonių išsivaduoti.

■ Kiekviena mažesne ar didesne 
proga kildavo saiųbrūzdžių su
mišimų; tai savo keliu painio
davo valstybių santykius ir 
dažnai sukeldavo karus. Atei
tyje to viso žada nebebūti. 
Tarp Vilsono teikiamųjri tai- I 
kos programos punktų vienas 1

. reikalauja sudaryti bendra tau
tų sąjungų tam tikromis sutar
ties sąlygomis, kad tuo būdu 
būtų patikintą, politikos ne
priklausomybė didelėms ir ma
žoms tautoms. Naujasis Vo
kietijos kancleris, dėstydamas 
reichstage naujosios Vokietijos 

. vyriausybės programų spalių 
m. 5 d. pažymėjo, kJd Vokie
tija sutinka ir yra prfąiryžuši 
stoti į bendrą tautų sąjungų 
teisių lygybes pamatu, lygybės 
tarp didžiųjų ir mažųjų tautų.

“Tie pamatiniai busimosios 
taikos dėsniai atidaro naujų 
plotų ir mūsij nepriklausomai 
Lietuvai bendroje didžiųjų ir 
mažųjų laisvų tautų šeimyno
je lygiomis teisėmis ir pareigo
mis.”

v •

l

paprašyti, kad priglaustų/—
*

pamokslų; skatino visus prie 
maldingumo, doros ir mokslo, 
ragino visus šviestis, mokytis, 
skaityti geras naudingas kny
gas Ir katalikiškus laikraščius. 
Potam suteikė Sutvirtinimo j 
Sakramentų per tris dienas t. 
y. liepos 25, 26 ir 27 daugiau, 
kaip keturioms . tūkstantims 
žmonių, iš kurių daug btivoj 
pilnai suaugusių, vedusių te
kėjusių su sūnais ir dukteri
mis, nes jau 25 metai buvo pra
ėję po paskutinio Vyskupo ap
silankymo mūsų kampelyje. 
Pagaliau atsisveikindamas su 
karteniškiais, dar pasakė la
bai gražių ir įtekmingų prakal
bų, kurioje palarė karteniš- 
kiams įsisteigti sau, arti baž
nyčios namus, kur būtų salė 
susirinkimams, kurioje suaugę 
ir jaunimas, šventadieniais su
sirinkę, galėtų paskaityti, pa- w
dainuoti, pažaisti, ir aplamai r čia, suplevėsavo Lietuvos vė- 
dorai pasilinksminti ir suteik-Į ĮįaVa, lyg pranešdama mūsiš- 

1 kiams kažkų nepaprasta. Toji
vėliava, apreiškė lietuvių' gim
nazijos įkūrimų. Tų dienų, po 
ilgų ir sunkių svyravimų, leis
ta buvo Rokiškyje atidaryti 
Saulės skyriui mišriųjų gim
nazijų. Ta proga, shsirinkus 
vaikams ir mokytojams pa-

ROKIŠKIS.
Rugsėjo men. 16 d. rytmetį

ti kūnui bei dvasiai pajėgų, 
kad būtų lengviau sunkūs sa
vaitės darbai ir vargų našta 
nešti. Vakarė 6 valandų, rai
tų būrelio lydžiamas, vainikais 
išpuoštomis gatvėmis išvyko 
Kretingon, palikęs karteniš- 
kiuose didelį ir gilų įspūdį, ku
ris neišdils per ilgus-ilgus me- skirtoje valandoje, atlaikytos 

buvo iškilmingos pamaldos. 
Per pamaldas vietos klebonas 
pasakė gražų pamokslų. Pa
maldoms pasibaigus visi, moki
niai, su gimnazios personalu ir

tus.

VILKAVIŠKIS

(Suvalkų gub.)
Rugpjūčio 26 dienų čia buvo, I kaikuriais vietiniais inteligen- 

kinematografo salėję, jau sep- tais> atvyko į paskirtųjį gim- 
tintas iš eilės vietos “Žiburio”'1 •• • - - • .-•••.
skyriaus susirinkimas.

Susirinkimo programa buvo 
a) pereito susirinkimo proto
kolo skaitymas, b) A. Krikščiu
kaičio referatas ir*c) studento 
Bridžiaus prakalba.

Kaip ir visų čionykščio “Ži
burio” susirinkimų,, taip-pat 
ir šio pastarojo visa domė bu
vo atkreipta į jaunimų. Stu
dentas Bridžius savo prakal
boje žadinte žadino katalikiš
kąjį jaunimų spiestis į drau
gijas, ypač į jaunimui kuria
mųjų draugijų, kurios įstatai 
jau paduoti vokiečių valdžiai 
užregistruoti. , Tikimasi neuž
ilgo sulaukti leidimo.

Beje, pažymėtinas kunigo V. 
Vaičiulio projektas paimti 
“Žiburio” draugijai katalikiš
kųjų laikraščių agentūrų, ypa
čiai “Tėvynės Sargo,’\kaipo 
“Žiburio organo.

KURŠĖNAI

“Viturio” Jaunimo Draugi
ja buvo įsteigusi čia mokytojų 
kursus. Rugsėjo 24 d. kursis- 
tės išlaikė valdiškus kvotimus 
ir paskirtos liaudies mokyklose 
mokytojomis. Pageidaujama, 
kad padidėtų Jaunimo Draugi
jos narių skaičius ir toliau dar 
pasekmingiau darbuotės Tėvy
nės naudai.

I nazijai rūmų, kur juos sutiko 
būrys žmonių ir šiaip pakvies
tųjų svečių. Pašventinus mo
kyklų, pasakyta prakilnių pra
kalbų, padainuota* .Lietuvos 
himnas ir keletas tautiškų dai
nų. \

I •. I

MARIJAMPOLE.

Mokslo metams Žiburio” 
gimnazioj prasidėjus, į Mari
jampolę suplaukė daūg moks
leivių. Dauguma iš jų, netu
rėdami lėšųpragyventi, įstojo į 
tam tikslui įsteigtus bendrabu
čius. Šie bendrabučiai var
gais negalais buvo suorgani-, 
zuoti. Pinigų trūksta. Taip
gi ir moksleivių padėjimas* 
sunkus. Tenka vien kruopo
mis ir duona misti. Jau iš se
nai buvo' rūpinamasi, kaj 
šiems bedaliams parinkus kai
muose šiek tiek produktų. Ga
vus leidimų bus pradėta rink
ti produktai. Duosnūs ūkinin
kai, žinoma, nesigailės šių be
dalių sušelpti. . Tuo būdu gal 
šiek tiek pagerės padėjimas ir 
moksleiviams nebereikės bado 
kęsti.

VILNIUJE,^
Kun. Tumo paskaita šian

dien, 13 d., ėv. Mikalojaus sa
lėje 6 vai. po piet. Mokama 
40 fenigų. Paskaita rengiama 
Rietuvių Moterų Katalikių 
Draugijos vardu.

Šiomis dienomis parvežti at
gal į Vilnių keli religinių ir ki
tų įstaigų aririvai, prieš vokie
čiams paimant Vilnių išvežti 
Tulbn,

Vilniun atvažiavo iš Rusijos 
keli buvusieji rusų valdžios gu
bernatoriau taip jos buvusy
sis Vilniaus gubernatorius Vie- 
riovkinas.

į

z T. F. Narys.

eTaiGKGA, ILL.
I

(Bridgepoftas)

LDS. 29 kp. čia laikytame 
mėnesiniame susirinkime daug 
įvairių dalykų apsvarstyta 
kuopos reikale ir kaip jų su
stiprinus. Čia ūmai rados nau
jas narys, kuris mums senai 
buvo pageidaujamas. Ne taip 
svarbu dėl skaitliaus narių, bet 
dėl platinimo mūsų idėjų mūsų 
kuopoje. O mes tinome, kad. 
tas mūs naujas narys B. Jakai
tis, turi daug gabumų. Čia vi
siems žinoma, kur daugiaus 
agitatorių ten ir gyvuojat. To
liaus besvarstant nutarta, kad 
būtų sumestos aukos į Kalėdi
nį Tautos Fofldų, tai tas ir pa
daryta. Nariai sumetė $19.00, 
iš kasos nutarta duoti $5.00-. 
Išviso jau turime $24.00., Tai 
tas dar ne viskas. Dalykus 
baigiant užbaigta ir kaslink 
rengiamojo vakaro, kuris iš se
nai buvo rengiamas 27 d. lap
kričio, prieš Padėkavonės die
nų. J z ,

Pranešame LDS. 29 kp. na
riams, kad sekantis susirinki
mas bus ,priešmetinis todėl 
malonėkite atsilankyti. Bus 
renkama nauja valdyba ir taip
gi storokimės kodaugiausia 
naujų" narių. Sekantis susi
rinkimas bus gruodžio 12, ket
vergo vak., šv, Jurgio parap. 
svetainėj.

t Valdyba.

. . ... - — _.. ....
Lietuva gali, turi būti ir bus 

nepriguhninga. Lietuvos nepri- 
gnlinybę remia augštivaldinin
kai, Tik mes patyš nesnauski
me, sukeikime savyje drąsą, 

Uavimi pasitikėjimą, didvyri^ 
ir PMtoukojimą:

ŽASLIAI,

Kaišedorių apskr/ t '

Žaslių parapia susilaukė nau
jo'kamendoriaus naujai įšvęs
to kun. Juozo' Labuko, kuris iš 
pirmos dienos pradėjo raginti 
žmoneų -prie darbo, susiprati
mo, knygų ir laikraščių skai
tymo,, o ypač prie"' draugijų. 
Nors nesenai jis pas mus atva
žiavo, bet-gi jau nemaža laik
raščių praplatino, ypač 4‘Pa
vasarį,” ir jau sutvėrė draugi- 
1®. D dar
buotis Uyynėa ir BafayČioi la-

•4

MARIJAMPOLE.
v

Nuo spalių m. 7 dienos Ma
rijampolės gimnazijos salėj, 
kasdien, išskyrus^Bventadie- 
nius, pradedant ijB*6 iki 9 v^ 
vak. vėl pradeda ™ikti liau
dies švietimo kursai. / Bus iš
dėstomi šie ^dalykai: lietuviu 
kalba, skaičiavimas, vokiečių 
kalba, istorija, geografija, pri
gimties mokslui, hygijena, ū- 
kis, .o* toliau gal bus įvesti ir 
visuomeniniai mokslai. Be to, 
atskirai bus rankdarbio kursai, 
skiriami parbininkų-Krikščio- 
nių Draugijos nariams;
‘ Visi dalykai Ims išdėstomi 

prisitaikant prie klausytojų. 
Nemokantieji; skaityti ir 'jįftr- 
ti bus tap- 
mari, kaį

JONAVA.

Kun. Kazimieras Marma Jo- 
navon pargrįžo-28—IX. Iš vie-y 
.tos (ties Maskva) “ išvažiavęs 
6—IX tad važiuota trys sakai
tės. Karantinan nusiųsta į Vol- 
' soviskų, kame išlaikyta 8 die
nos. Tenai nėra jokio lietuvio 
galio.tinio, reikalo yra'.

i

tvėrę. Vyčių 27 kuopa, bet kas- 
žin kodėl, dėl tūlų priežasčių e- 
sųs apsnūdęs.

Nuo inflūėnzos ir plaučių 
uždegimo mirė suviršum 100 
ypatų e persirgo apie* 2.500 y-
patų. Iš vietinių katalikiškų 
draugysčių mirė'tik viena y- 
pata Juozas Buivydavičia. Pri
gulėjo prie šių kat. dir-jų — Šv. 
Jurigo Kareiv.. ir šv. Kazimie
ro Karalaičio. Abelnai iš lie
tuvių mirė apie 9 ypatos.

Kadangi taikos kongresas 
artinas, tad pradedama ruoš
tis prie aukų ^rinkimo delei iš
gavimo Lietuvai laisvės. Lap
kričio 23 buvp. sušauktas mass- 
-susirįnkimas delei apkalbėji
mo kokiu būdu būtų patogiau’ 
ir daugiau surinkti aukų.

. Darbininko Sūnus.
\

CHICAGO, ILL. 

(Bridgeportaš) 

Kas do šposai? z ..
Kai atėjo žinia apie karės 

pasibaigimų lapkričio 11 d., tai 
katalikai rengė prakalbas ir 
dėjo aukas Tautos Fondui.

Laisvamaniams ir-gi rūpėjo 
kų nors padaryti. Bet jie ge
nerolai be kareivių. Tai kur 
jie rinksis ir kų jie sušauks. 
Reikia čia gudrybių: Reikia 
ieškoti viešingumo pas kitus. 
Ir kų-gi? Atsirado kas prig
laudė vargšus. Štai paplinta 
lapeliai, kad bus susirinkimas 
šv. Jurgio salėj. Būsią dide- 

kių $1.00; Šv. Jurgio dr-ja išĮžiūriu žmogių Šiek tiek yra. 
Iždo aukojo $100; viso lapo Qeneroiaį svetimi *— laisvama- 
$139.00. Pinigai perduoti vie- Į j^ai. Svetimieji, bral, šeimi- 
tos T. Fondo sykiui. Dr-ja. šy» Į nintaųja ir gana. Katalikų 
Jurgio duoda.pavyzdi irki-1 reįįgjų nesimato. Kalba Jo
toms mūsų kolonijos draugi- __ ~ _ ____ _____
jems. Clevelando lietuviai y-1 Yjunanių dienraščio redakto- 
ro l*b*i prie cento ale Balutis, adv. -Bračiulis,
icam jų pajudinti. Jų širdys nė- dejatistas Žimontas. Dėl įvai
rų Užgesę del ląisvea Lietuvai^ pa,irodo lr
i.r aukuo-Į jįg pasako keletą žodžių. Bu

vo ir kun, Slavynas.
Buvo rinkta aukų. Paskelb

tą, jog jos bus pasiųstos Wa- 
shingtonan? Nežinau kam. Gal 
Šliupo užlaikymui. Nežinau, 
kodėl ne į Tautos Fondų skirta 
aukos, -"'Surinktos parapijonų 
Salėj.

Dabar žmonės suseidami vis 
teiraujasi, kas do šposai deda
si? Ar teks jų dėtos aukos

CLEVELAND, O.

Draugystė šv. Jurgio laikė 
paprastų susirinkimų ir atsi
lankė iš Tautos Fondo sky
riaus tam paskirti delegatai — 
V. Runta ir~A. Zaleduonis, ku
rie labai daug paaiškino apie 
dabartinį Lietuvos padėjimų ir 
išnešė rezoliucijų kad ir Šv. 
Jurgio Draugystė neatsiliktų 
nuo kitų draugysčių bei kuopų 
ar kuopelių. Kaip tik delega
tai iš Tautos Fondo apleido sa- 
ę, tuojau dr-stės šv^ Jurigo 

VisuotinOsSeimo atstovai ir ki
ti darbštūs nariai griebėsi už 
darbo ir klojo dolerines. Do
lerinėmis surinkta $38; smul-.

«.

$139.00. Pinigai perduoti vie- Lįaį, Svetimieji, bral, šeimi-

Katalikų

nas. Bagdžiūnas, nesama lai»-

I <r

•v

ja Tautos Fondui. Clevelan- 
diečiai nepasiduokime kitoms 
kolonijoms,

J. K. Valaitis.
CLEVELAND, OHIO.

K

Kįlame ir bujojame.

LDS. 51 kp. nepaprasta su
bruzdo darbuotis kaip tėvynės 
labui, taip ir pagerinimo dar
bininkų būvio. Štai šiame su- 
sirinkiinę kas .yra rengiama 
tautos labui. Advento laike 
surengti svarbiausias prakal
bas su įvairiu programų delei 
Tautos Fondo. Įsteigti saldai
nių krautuvę, kur bus laikoma 
knygynas ir visokie Katalikiš
ki laikraščiai, kur bus proga 
visiems žengti prie apšvietos. 
Nutarta po Velykų pirmą, ne
dėldienį surengti milžiniškų te
atrų perstatyti tokį? veikalą, 
kokio dar Clevelandiepiai ne
matė. Tuomet LDŠ. režisie
rius Jonas Kanbverskis paaiš
kino, ’ kadi perstatys 4‘Eglę, 
Žalčių ;Karalienę”- arba “Iš 
Meilės,” tai Jie veikalai yra 
gražiausi lietuviškoje kalboje. 
Nutarta sutrumpinti susirinki*- 
mų it eit ant Tautos Fondb Ko
misijos susirinkimo, neąnekiv 
riėnis nariams dešimtinės ran
kose plevėsavo. Tai užbaigas 
susirinkimą nešėme savo dale
les pakloti Kalėdiniam Fondui.

V«

a
N0RW0D, MASS.

Čiopai gyvuoja . Katalikų 
Spaudos Komisija, nors nedi
delis skaičius narių tepriklau
so, bet dirbo nenuilstančiai iš
tisus metus platindami katali
kiškų spaudų, o pasekmės bu-1 šliupui, 
vo nebolgiausios. Dabar arti- Lapkričio 18 d. buvo Tautos 
nantis Katalikų Spaudos Sa- Fondo prakalbos. Tai nebuvo' 
vaitei viršminėta komisija ne-Į nei kun. Krušo,- ne.i kun. Sla- 
snaudžia, bet kad pasekmin- 
miau' praplatinus katalikiškų 
spaudų sumanė, kviest visas 
katalikiškas pašalpines ir idė
jines dr-jas į talka. Kaip gir
dėjau, tai dr-jos šv. Jurgio ka
reivio, Šv. Kazimiero karalai
čio ir Nėperštojančios pagelbos 
Panelės Švč. (moterų), LDS. <3 
kuopa išrinko po 3 ypatas pla
tinimui katalikiškos spaudos. 
L. Vyčių 27 kuopa ir Moterų 
Sąjungos kuopa dar neturėjo 
susirinkimų.' Bus kreiptasi /ir 
prie jų> o manau, kad iy Vy
čiai su sųjungietęmis neatsi
liks, o stosūan praki’man dar
ban. NeproŠalį bus paminėti, 
kad Šios kolonijos lietuviai 
pradeda suprasti geros katali
kiškos spaudos svarbų, kuri, vi-

vyno.
Pažiūrėsim kas bus toliau.

J. P.

BENTLEYVĮLLE, PA.

Ispaniška influenza neaplen
kė iį* mūsų miesčiuko. Daug 
žmonių serga ir jau daug atsi
skyrė su šiuom pasauliu, vienu 
žodžiu net Baisu ir liūdna, kaęl 
Dieva^nžleido tokių rykštę, ant 
žmonių.

Prie progos turiu patėmyti 
vienų dalykų, kuris jau senai 
rūgsta ir puška, o nėr kam jo . 
atitaisyti. Turime gerb. klebo
nų kim. Mišių, jau bus badai: ’ 
Šešti metui kaip BentleyviHčj 
klebonauja. Kiek esmių girdė
jęs ir pats patyriau, tai para- 
pijpnai verčią įmitę ant kuni
go ir sako, kunigas niekai, var
gonininkų nepalaiko ir nėra jo- • 
kios tvarkos?nei choro ir tt Ne, 
ftš p&BakysijL kad ne kunigas 

‘' .0 ponai vargo-

- NE M AKSfil AI,
Skaudvilės apskr.

-Jau.dveji mėtai, kaip gyvuo
ja pradedamoji liaudies mo
kykla. Žiemų jų lanko 60 mo
kinių. Žmonės mielai leidžia 
savo vaikus į mokyklų ir pdtys 
na 92 egz. Juos; uoliai platina 
skaito laikraščius, kurių atėi- 
varg. J. Siparis. “Liet. Aido” 
30 ęgz., “-Vien bes” 11, 44T. 
Sargo” 14, “ Pavasario*’ 21, 
“Jk tui«a”ifi M labai gra
žus darbas Vargonininkams, 

esantiems.

t*-

£

_ . . suomet mokina doros ir kovoja
, ,lH«'įpažyta5ti.kaa susimi- už Lietu vos laisvę. Mat jau
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nu pasinaudot
trumpi nežiūrint, 
^augybę autorini 
ra jokių ginčų, Wpemta}na-

'■i

t

1P

/

l

s-
4 -

I

9



f:

t

X

9

K

•v

»
4

negirdėtas nupighomak

f

♦
r.

MODELĖ z*i

* ■*

3

«

X .<

'-r,

i 

’ t

ii
v

. X
n

t 
Z

T' / •

V »• t « » . a « * .,

$ ■ i.

r (

i

<Cj
4» ■

. ’ b -
’li

BČUTHbobton, mass.
$3.00, MU0 ir augMMm.

■+ ' A j

240-344 W. BROADYAY,

?>.■ 'attaįdĖąį ę Kiek ąš Šiįui, tai 
A; A ari rienį doro vstr

. ^gonmtakri nebuvo atitaisęs*
■•įįį’ • - Kum Misiąs kų wėp> b 

jis būkita rami^> o ir 
į >«&o;raą bažnytjnis pradėjo tvar- 

' t kytta AŠ manau už nekurio 
> :|alka (mes ausilaękriiM daug 
i » visko, kaip tik ligoė nustos;

* . BlimW*- ’ > , ;

JBIGHTONlEdlŲAUKOS/

Apie tai trumpai buvo pažy- 
meta*ilMbA,Ko.i34 (466)>

Dabųr dar galima paminėti, 
Xad Brigtomečiai visuomet at
siliepė a prašymų aukų Lietu
vos reikalams, o, ypač Šiame 
taip svarbiame momente jie su- 

jprato reikalų ir atėjo į prakal
bas prisirengę, 
; ■ Reikia pažymėti, kad apart 
.kalbėtojų labai daug prisidėjo 
savo karšta kalba ir raginimu, 
tai Tautos Fondo skyriaus pir- 
.mininkas p*. B, Ajauskas. Jis 
.buvo ir prakalbų vųdėju. 
' Štai kaip Brightoniečiai au- 
kavo į Tautos Fondų Lietuvos 
Reikalams prakalbose lapkričio 

z24d. , '
•• • " Aukos.

Kazys Binstrimas ..
L. Jankauskas ......

*J<> Dirsa............ 
Iš. ir E. Dirsai-.........

. 'AJ ir .Ai rfaužinskai . 
B. Ajauskas ...... A 
-J. .Malukas................

■ -J. Jakavohis...............
Alb. Kataržis...........

. 4S. Kudarauskas .... 
Valerija Saulaitė .. . 
V. Širka . A ... .... 
3^. Adomavičius .... 
B. Kavaliauskienė ..

*K. Andrijauskas................20.00
. B. Kriaučiunaitė................20.00

■Ji, Kvartunas.....................20.00
J*hA. Vyšniauskas.................20.00

M. Savickas........................ 20.00
.. .20.00 
...20.00 
...20.00 
.. .20.00 
.. .20.00 
.. . 20.00 
.. .20;00

16.00 
15.00 
15.00 
15.00 

.10.00 
:ip.oo 
.10.00 
.10.00 
.10.00 
.10.00 

. .10.00 

..10.00 

..10.00 

..10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

.,..10.00 

..10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

..10.00 

.. 1,0.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 
.10.00 
.10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10>00 
10.00 
10,00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00

$100.00 
. .50.00 
. .50.00 
. .50.00 
. .35.00 
. .253)0 
. .25.00 
. .25.00 
. .25.00 
..25.00 
. .25.00 
. .25.00 
. .25.00 

’. .25,00

M. Savickas____
'J'. Skuminas____
M. Bucelevičius . 
-julė Bučevičienė 
V. Jonušas ....

JT.‘ Rokus ......
- Au-Tajunlevičius
* J. RaudoUunas..........

A V7 Valeikų...................
Vt P^-Kilonis................... ..
/ M. Tričius.................

i Ona Andriejauskienė .
• |Lį Stpčkus-.................. ..
|Z. Būcevieius..............
ttf.,Tinterienė .............

«

B.
J. Ęjtėeyi&ua 
V? Lazauskas . V... ♦. 
Š. Šarkinas .......s 
F. Pocius .........».«..au.vvi 
A, ValatkevSčius... y... M00 
F. Kačįamgkas ,......., .10.0ŪI 
S. (Petrįkonisv. >.. . . A... . 6.004 

. Fę Jbn«šas;Ą.Pebf
rikas, Ed, Atlauskas> P* £<m 
cius, kun. F. Juškaitis, A. FJ 
Kneižig^ S. Uždavinis, A. Pet
kevičiūtė, M. BueeliaviČienė, I 
Jul.BuceUavičiukas,OnaOr-| 
lauBkiene; Birūta Navickiutė,* < V|Q|F|IQ
J. Petrauskas, S. ŠaVickaite, A. <lwięin» LiliU UnA

P. ®®ęnė, JJna .^a
Ziiikevičionc,' K. Knetepunas, j^-j.gįįgg vair.y^ijįg yra t>i3§įĖ6Ė- 
X Įtaleckaa,, K. Arlauskas, [g. veikimo.

ir-.jaučiama skausmai 
keviciene, S. Jocius, Ą. Baliu- kurie. ' * ‘
kevičiutė. _ ' • Jeigu jus norite būti sveij

i '' ^X?ik^a”C<!S’ . kais, turėti gerus ir sveikusn Dpbro^is^sJkūno organus, nonnališkų maL

i i' što virškinimųir vidurių veikL
Fe $1.00: K Petou^k^ vartokite

J. Jakauškiųte, A. Esbutis, Z. 
MattileviČiukė, B. atuleričin- - 
kas, J. Jonušis, A. Brecevi-Į 
čius, P. Kariūnas, Mf Petruke-Į 
nas.

4 '•

r

y' «

«

p

/ 
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•z-

enė.u... .s.

yienė ..... 
įBėvičius ...

* •
• *AMikolis

M. Angunie.........
Savickis .... . 

& Siekis ______ .
’ję,- Leogirdienė .. 
B. Lengirdas .... 
X Belukevičius ..

Belukevičienė 
įį. Davidoniutė .. 
Ona Kalinauskaitė 
A. Kuprevičius 
OnaJavanauskaite 
P.vDrųsutis .....

< P. Ezbutienė..... 
. [ Simanavičius .

A A. Šimkus.............
*5.. Šarkinas ....: 
V. Vierkiutė.........
J. Valąnčauskienė 
M. Norkauskas .. 
E. Raudoliūnas .. 
A, Rugauskis ....

■■y

v ,.
<A

K

k

«

b

4
• * a •

« •

* «

■ •

r

A*

| -Aa Jragaaskis.........
Aįį M Saugaitis ..... 
<^<!Ę^Kudarauskas ... 
JMr fc Tąlaliėnė....... 
cįr" Ona Navickienė ... 

-AL*Šarkinas..............
i Maciayičius ... 
■L Liaudanskienė .

IuQvr *... • • • * • * •* 
; K. Kudarauskienė .

L. fMilius .
M. Bacevičienė ...

1 A, Bucevičius ..... 
kP.| Kaunis M.............
bJ Tiškevičius .....

't jya^Strazdauskienė 
■Vyšniauskienė 

mzis 
' Binstruinas : 

Rickevičius . 
: Gečienė..... 
Jovaišįs .... 
KAtarzienė , 
Gaškienė ...
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.PARTOLA. ■
. DU'BOIS, PA. I—Gydytojas pavidale saldainių

Iš tatįo Du Bois’o lietuvi,; [visados, gatavas patarnavimas 
sekantieji'taniauja Dėdei Sa. | jums viduriu užkietejime ir iš- 
m.ūį:

1. Aria
■ * ” L vaiymi

. xxxxc? Juozas (Orlick), 2- n 
Abromaviče, Stan., 3. Akroma- 
vice Juoz.,’ Ą, Bilas Autų 5. 
'Bilas Kaz.,^ 6. Brūzgų Aleks'.J 
7. Bartkus * Jonas, 8. Babars- 
kis Fran., 9. Bražinskas Jonas, 
10. Bagaliunas Mik., 11. Ba- 

-rišauskis Juoz., 12. Balevičej 
Juoz., 1J. Blaževiče Andr., 14. 
Balkevice Jonas, 15. Bemara- 
viče Jonas, 16. Černiauskas 
Ant., 17. Černiauskas Jon,, 18. 
Černiauskas Vinc., 19. Čyžius 
Vacl.p 20. česnulėvįče Jon., 21. 
Čerevięe Juoz., 22. Dovidaviče 
Jon., 23. Kapliauskas, Fran., I 
24. Kartaviče Fran., 23. Karta- 
viče Bernardas, 26. *Kvedera- 
yiče Juozas, 27. Kumetis Ant., 
28. Karaniauskas Fran., *29. 
Krilikeviče Adom., 30. Katilius 
Albinas, 31. Liutkeviče Juoz.,1 
32. aukaitis Juozų 33. Migilins- | 
kas Julius, '34. Migilinskas. 
Mik., 35. igilinskas Fran., 36. 
ikelionis Jonas, 37. Masionis Pįe 15 asmenų. Aukavom dėl 
Juoz., 38. Miknis Kūzim., 39 J Lietuvos išgavimo laisvės ši- 
Mickeviče Štan., 40z Navickasj taip. 
Juoz., 41. Navickas Mikol., 42. 
Pfaškauskas Juoz., 43. Rakau
skas Mik., 44. Rakauskas Ed., 
45. Rėklaitis Petras,'" 46. Rėk
laitis Aut., 47. Rėkus Stan., 48. 
Badzeviče Čacl., 49. Steporia-

PARTOLA yra geriausias 
I draugas vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienęje lietuvių šeimynoje 
privalo rastiės PARTOLA.

. PARTOLA rekomenduojasi 
lir parsiduoda didelėse dėžutė
se, kurios kainuoja tik po 1 
dol., 6 dėžutės už 5 dol.

VELTUI.
Graži ir naudinga dovanėlė 

kožnam prisiuntusiam užsaky
mų ir pinigu? sykiu su tuo pa
garsinimu; Laiškus ir užsaky
mus adresuokite:

Apteka partosa,
160 Seęond Avenue,

New York, N. Y., Dept. L. 4.
. * (49)

SIMSBURY, CONN.
) ■ ‘ x

Susitvėrė' Tautos Fondo \ 
skyrius.

Susirinkom mes lietuviai-ją-

Ona Pluksite...........
Katrina Kaminskiutė 
Juozas Petrauskas .. 
Mikas Macaitis ..
Petras Kazlauskas

t

a

Agniešką Nemaniuniutū
•. k •

vicę Andr., 50. Stuckas Jonas, Domininkas Matulis .. 
51. Stųaeviče Al^B.-„5ą. Stan- PoceviSi*’.. ....
keyiee Stan., 53. Sunelaitis V., Antanina BnfotfiMt. 
,5f. šerkšnas Juoz.,. 55. ......... ... ....
ms Jurg., 56. Tumosa Vinc.J-o.-i -. žbriena57. Tamošotiš Vina, 58. ^ ^^^:" 

luboms Ant, 59. Vaitkus Pet- Barbora Petrauskienė . 
ras, 60. Janutoms Vinc., 6L Stasys Bajoravičia ... 
Jurčiukonis Vinc., 62. Jakulis1 7 J 
Juoz., 63t Talačka Juozas.

Iš viršminėtų kareivių 5 bu-1 
vo nariais vietinės Liet. Vy
čių 86 kuopos, būtent: F. Kar
taviče, J. Kvederafvičej J. Na
vickas (buvęs kp. pirm.), A. 
Steponaviče, Jurg. Šiupienis 
(buvęs nuosekliai vice-pirm. ir 
pirm, vietinės kp.). O dii pri- 
gulėjo prie vietinės L. R. K, 
Amcr. S-mo 78 kuopos^ būtent: I 
J. Navickas ir F. Karaniaul- 
kas< Paskutiniais laikais F. 
Karaniųuskas buvo .prisirašęs cenįra i ■ 
ir prie vietines LDS. 55 kuo-Į ■ ’ >
pps, ir nors buvo vedęs vienok 
apsiėmė stotį talkininkairis į pa
gelbėt, kad greičiau suluptų hu- 
ną-kaizerį. Tikrus iš jo darbi
ninkas. K »

M. J. U*i

ROCHESTER, N. X

Spalio 12 d. M. Kulbis ap
vaikščiojo savo varduvių die
nų, kurioje nepamiršo nei tė
vynės. Visi susirinkusieji su
metė $5.07 tautos labui. Pini
gai induoti vietos T. Fondo 
.skyriui. M, Kulbis yra ^vienas 
iš žymiausių Roehester’io lie
tuvių ktftalikų, kuris niekad! 
nepamiršta^ Lietuvos reikalų. 
Kiekvienamę . pasilinkšųųBme 
atsibūnanČiame jo namelyj, bū
va rekamos. aukos. Ūžto! ta
riu jaib ačiū. Lai gyvuoja M. 

■ Kulbių Mi visa urvo
J. jJ
** s ■į. 9f‘rt

5v
[/.'j

50.00 
50.00 
15.00 
13.00 
10.00 
10.00 
10.00 
.5.00

..§:oo 
... 3.00 
.. .3 00 
...2.00 
.. .2.00 
..2.00 

Marė Bajorayičiene  ___ .1.00

' Viso  ........ $180.00
‘ Susitveręs T. Fondo skyrius 

'išrinko valdybų: pirm. — Juo
zas Petrauskas, vice-pirm. — 
Ona Plukaitėx fin. rašt. — 
Petras Kazlauskas, ižd. Julius 
Rocevičia, kasos globėjai — 
Katrina Kaminskiutė ir Miko- 
-S^s^ Ag- 

nieškų Nemanumutę.
Surinkti pinigai pasiųsta’“!
‘ A

Petras Kazlauskas, '
. T. Fondo skyr. rašt
■ ———— - ;

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ Iš LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar 'Tamista nori, kad toks 
sandėlis būtų ir Jūsų namuose. 
Jeigu tairi, tai nusipirk naujai" 
išleistų ' ' ' *

' “ŽINYNĄ”1918 m.
Žinynas turi suvirŠ 250 pus

lapių. Atspauzdintas; aut ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudmgas\informacijorns. Ne-, 
lauk ilgiaus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput Kny^a tai 
istoriška ir ko ilgiausių laiky
site, tuo bus vertesnė.

Užsakymus Biųskiįe Šiuo nį* 
reiu: • : - • 'i *

p. ■ WtM 1 ;

j

■J u * .
“♦ ■ * - t ** «• a
♦* T ■

>

♦.

.r

FIFTH STREET, f: SO, BOSTON, MASS
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. 7

./ ' Jf !■■■■ ■ ■■'■ ■ LLjrn/

Kalbės žymus kalbėtojas, p. L. ŠIMUTIS, Tautos Fondo 
Centro Sekretorius iš Brooklyn, N. Y. Šios prakalbos bus 
nepaprastos tuomi, kadi bus daugiaušia'kalbama aįie išgavi
mų laisvės Lietuvai ir kų lietuviai amerikiėčiai privalo daru
ti šiame taip svarbiame momente.

Dabar jųu gaunama aplinkiniais keliais žinios iš Lietuvos 
Or kalbėtojas, pasižadėjo daug ko naujo pasakyti.

Bus renkamos aukos i KALĖDINĮ FONDĄ Lietuvės rei
kalams/ ir Bostoniečiai privalo^pasirodyti, pirmose eilėse už 
Lietuvos laisvę. Šiandiena jaunei, nesvajokite duoti aukų 
centais; bet dėkite dešiintmęmis, šimtinėmis, ' o kas išgali, 
pakibkite ir tūkstantines ant tėvynės aukuro.

Kviečiame visus vietinius ir apielinkių lietuvius ateiti į 
šias taip iškilmingas prakalbas. Bus nemažai įvairių pa- 
marginimų. ’ ° ’ Širdingai kviečia

TAUTOS FONDO 11SK. KCMITETAS.

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

/

■/ ■

t
Įy *

■(

' r ■

• - i

, Rengia
Lietuvos Dukterų Dr-ja po globa Motinos Svč. 
Seredoje, Lapkr. 27 d , 1918. 

(Prieš Padėkavonėsdieną ) 
Lietuvių Šatėje,

Kampas E ii Silver gatvių, Si. Bastin, Mass.
Fr«dži» 7-tą TaL TakarKlr trmksM iki vai. naktie*.

BALIŲS PUIKUS NET IR KEPURINIS 
Įžangą vyrams 50c.; moteriins 25c. _

Šis balins bus vienas iš gražiausių kiek buvo ligšiol. Už 
gražiausių kepurę bus skiriama dovanos.

1-ma dovana už pirmos rūšies, o antra už antros. 
PASIDABINKITE.

Šokikai pasikaustikite gerai kojas, nes mūzikantai sugrį
žę iš kares lauko, kad užtrauks visokius lietuviškus ir angliš
kus šokius/ tai net žemė drebės.

Lietuviškos šeimininkės prigamins visokių skaniausių 
vajgių. Taip-pąt bus ir skanių saldžių gėrimėlių. . Skilandžiai 
tai net iš paties KAUNO atvežti.

Pamatysite KAIZERĮ nelaisvėje. ' -
Visi vietiniai ir apielinkių lietuviai it- lietuvaite^ kvie

čiami ateiti į šį nepaprastų kepurinį balių
, ^rdingai kviečiame KOMITETAS.

- : .... •*  v-

t
I

v
I

Visiškai dykAL X 
afiksu denjrtMlal- jr 
krodis, dėl vyrį Ir W 
moterų, gvaran- a 
tuoias ant žę/me* je 
tų, , dėl tų, kurie Y 
perakaltys fiį ap- A 

garrigimė iki ga» X 
lul Ii? pirks Grir W 
mafonu nuo mu-A 
šų, už negirdėtai Jk 
nupigintų kalus 1| > 
prleža8tleif ‘ D fcw 
d ,f Ka u s I o A 
1 s pa g d a y > X 
W o p i r m Y 
ž V 6 B f « A

- '-..t' '

Peržiur6kmu- y # 
sų kalnaspats .A 
9itgafgl&£ ir ga.^x 
1Š?1 špr^jtl^ęąd Y 
musų kai w y* 
ra Žemiausios X 
ne&u kad Jus Y 
matėte kur plr- 
mlaus. X

•, Gramofonai- 
parodyti tint4& 

paveikslo ŠateJL
yra padaryti Iž j “" 
gražiausio Ar- Y 
žuollnio arba. 
R a u d p n- £ 
medžio, vi sos Y* 
stipriausios da- 
lys yra grąžiat<L------

i ir patenkinau-y 
' Štai nikeliuotos.

—Ir negali, būt JL 
sugadytos kuo- Y 
met griežiama, Y 
— ir' balsM X 
Švelnus yrąJf- 
ntversalės sis- 
temos, kurį tei- A 

galima griežti su viso- i 
iždlrbystės rekordomis, Y 

kaip tai Victor, Columbla,

Ir kainos Žiūrint didumui Ir Y
- V«šiSlAa VktfldlttlnVftvimI

škla 
klos 
kaip tai Victor, Columbla, A

’’ Pathe, Edlston.iEmmergon, etc. X ' 
ir kainos Žiūrint didumui ir Y 
tušlęs pasirinkimui jos yra. A 
visos, geros. Balsas visų tų & 
gramafonų aiškus ir gražus, i . 
ir .gali bųt nustatomas taip, ♦> 
kad galima griežti daug gar- A 
siaus, greičiaus arba palen- $ 
gva, prisitaikant kaip kiaušy- Y 
tojai mčgsta. . a

1A) Gramafonas kaip mo- X 
dgllo 1, Aržuolinio arba Rau- Y 
donmedžio, 9 colių augštiimo, 4*4 
Į3 colių pločio ir 13 colių gy- JL 

i iio, parsiduoda' kitur už $20,- Y“ 
00 ir dauglaus, — mes par- A' . 
duosime tik už ....... .$14.95 A 

B) Gramafonas kaip mode- 
lio 1, Aržtiolinio ar. Raudon- X 
medžio 9 colių dugščlo, 15% Y 
colių"pločio, Ir 18 colių gylio, 4& 
reguliaria kaina apie $30.00, X 
— mes parduosime tik ųž Y 
• ••• .... ..... ....... $19.95 

2A) Gramafortas kaip mo- X ' 
delio 2, su gražių dangčių ir Y 
pagražintu raštelio priekiu-Y* 
priklijuoto gero šilko, Aržuo- A.. 
linio ar Raudonmedžio, 12 co- ‘xT 
lių augščio, 15Vn (tolių pločio Y" 
ir 161/1 colių gylio, parsidup- A 
da kitur už $35.00 ir dauginus, X ' 
mes parduosime tik už $24.95 Y 

R) Bramafonas kaip mode*4jk- 
Uo 2, su gražiu dangčiu ir pa- X. i 
gražintu raštelio prlękiu, prl- Y^ 
klijuota gero šilko, Aržuolinio, Y« 

X ar Raudonmedžio 13% colių augščio, 18 colių pločio ir 20 colių gy- & 
lio, parsiduoda kitur po $50X>0 ir dauglaus, mes parduosime tik X

Y už . $29.95 Y
A 3A) Gražiausias kabinetas Gramafonas'kaip modelio 3, Aržuo- Y- 
f pilnio ar . Raudonmedžio, 82! colių,, augščio,. 15 colių pločio lr.18%. co-A.
Y lių gylio, parsiduoda kitur už $50.00 ir daugiau, — mm pardua-

alma tik už. ♦»••••»«».— —
-JP* . B) Gramafonas kaip modeli#. 3, Aržuoliaio ar Bamteamadžte 39
Y ęollų/aųgščio, toU cojiy pločio ir 10% colių gylio,. >arMduodą.rituĖ.
4&1 ai $50.00 ir daugiaus,' mes pardMMlme tik už..... /...... .$S4.9S 
X ' Mta taip-gi turima daug brangamilg Gramafikų, tia, kurie.

■f* paklauu daugiau* informacijų.mei.mielai au>ailartmaląlik*i«.
Y Pasinaudok musų dideliu pasiulljlmu. -
:.A .. • Mė« duodame Jum* kalnas perpus numažintas, ir Žale ta prie
X kiekvieno Gramafono mes duosime visiškai dykai paauksuota l>Ik-
Y todčlL gvarantuotg ant 25 metų, už kur j Jus užmokėtumėte ma-
♦> šiaušia 318.00. A
X Muzika, labai tinka,. ir kuomet Jus sugrįžtate 18 darbo nuvar-
Y gę ir'nervuoti, vietoje pasiduoti nulludimui, arba ieškoti malonumų
Y kur nors kitur Jus atsisėdę aplinkui ir turėsite tikriausių mųlflr '
.X numg klausydami saldžios muzikos Gramafono. . „ z *
X \ Tik* pamąstyk pirkdamas gramafonų, sutelksi tikriausi mato-
Y numų sau. savo moteriai, ir sava brangiems vaikams, — ypatingai 
a dabar prieš šventes.
♦- * " ‘ A ' _

kuomet Gramafonas ir laikrodis bus prisiųstas 1 Jūsų namus. 
<♦ Užsisakydamas Gramafono meldžiame rąžyti aiškiai kur|MGra- 

ųiafoną. Jus norite. 1
t

$r MODEL 3?

.29.95 ♦<
«

f

M. ’

i

i

*

y

*

1

A
i (

V ?
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Užsisakydami gramaforią įbėkite tik $3.00. — kitus užmokėsi 

Užsisakydamas Gramafoną meldžiame rąžyti aiškiai kur|MGra- 
rmn _Tn« nnritA, l '

PAN-AMERICAN EKPORTERS,
1152 MlilVAUKEE AVĖ.. Dept 234, M3HIOAGO; ILL.

i
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DIDŽIAUSIAS KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS. 
' NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS.

IS priežasties ateinančiu Ka- 
< lCdų. mes padarėme DIDŽIAU

SI KALĖDŲ IŠPARDAVIMĄ 
ir mūšų žemiausios kainos y- 

L . j?ą: tikrai iiepapi^štoš.
. .Tus nusisteb6sItė*įūt|S fcuo- 
inet perskaitysite gp-į.pęarsP 

t ’ nlmų ir sulyginsite musų kai
rias su kitų Kataoipis. ;
. Ųfc tu Mahtel Laikrodl 10^ 
colių augšeio, 15U ėiUų ilgio, 
raudonai padabinti apvadai, 
išplėstas viršus, ir apačia, W

• — . . . — gyptlškal žaliai užbaigti tar
pai,, 8 tarpai i©t kiekvienos pūjsčs su naikiausia papėdė-ir papuoštu viršų, su

: puikiausiomis bjCnžlnio metalo koiūkčbiIU Ir pągrflntttomis ant kiekvienom 
puseB rankenoinls. plrmos rušįes mediniu bakseliu tikrai geru kablpetu, mei
striškais gabumais’ išpaliavotas per keiitfš sykius geriausia paliava koki yri 
duodama dėl jdekvieno -laikrodžio augščlaušlos kainos, gražiausio kaule cl- 
ferblatos, viršus gaubtas storu stiklu, 8 dienų, muša valandas kaip kated
roje varpai ir pusę valandos kaip ant taurių varpelio* 8 koHumnų laikrodis 

*ir kaipo pirmos rūšies tikros vertei jtns aerasltft niekur kadjEįulyginųs tg n* 
tokia Žemų kalng koklų 'mes duodame. Šis vienas iŠ .geriausia parduodamų’ 
tarw aŲgššiaudos tuiiiės laikrodžių* . <

* Mes parduosime juos tik už 19.75* .. : -
Dabar jus matota kad tai nepaprasta proga. Įgyti už tokius mažui 

nlgus tokį gražų, naujausi ir'tnlp-par g&g laikrodį.
Tas Laikrodis tai " ‘ *

tuomet laikų reguleri
Suk pirmutiniu 

" »il ir labai ■
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pūlkfawta» j^puoialftit namuose ir tampat paWu <
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Vėliavos ir karūnos Draugijų; yėliavoe tantlikoe; į- 
vairia ienklai : kokardos, Šarpoa, antapąudoe, gniikti&ai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbti Viską, 

*kas tik organizac^oM reikalinga^ pigiai,*greit ir wu drilta 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbyatS yra seniausia tar
pe lietuvių'Amerikoje, ūitat ntū^ilgu iMavkrimafcir 
pripratimas jau užganėdino tūkStan^us draugijų. t f .

Naujeė orgiiniaaėijoa rėikalauldU probų, aenoi/gl 
pMaiųakitė savo ženklą arba Mr>% o mea darbMtiikrime 
pagal reikalavimų, '»x

'. M. A. NORKŪNAS, X )
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Vietinės žinios.
L. D. S.1 KUOPOS SUSI

RINKIME
Surinktosaukda Kalėdiniu 

Fondan.'
. LDS. l kp. nariai laikytame 
išritinkimelapkričio 24 d. pir
mieji įstojo į kovotoją Čilę ilž 
Lietuvos laisvų ir jie taip-pat 
pažymėjo, kad- vargiai bent 
kulį & i^ejinią kuopą įstengę 
tą padaryti.

Viršminėta kuopą nė tik da
bar pasižymėjo, bet ir pir- 
iniaus yra aukavusi Lietuvos 
reikalams. ' y

Taip-pat daugiausia' atidėjo 
“ Darbininkox? skplų ’ naikini- 

y mui. t .
Pirmiausia pirm. X Glinec- 

kiui pąklojuš dešimkę, praside-

>• - <■■
?■ ■'.. t

. . k -
/ ■-.

jo tikroji kova dešimkių, o pas
kui atsirado ir penkdešimkiiį. 
X Vinkevičius .... .... $10.00 
į. Glineclds .. i».10.00 

.. ..z. 11.00 
*. *«.«**.«. 10.00^ 

... .10.00 

../.1D.00 

... .10.00 
................... 10.00 

. 4• B* . . . . 'r * .10.00 ■

kui atsirado ir penkdešimkių. 

X GŪneclds 
V. J. Jankauskas

x G.. Maneikis . 
Ant. Staniuihitė 
Ant, Kairis ..... 
St. J. Noreika 
J. Staldonis .. 
Ona Bagoeiukė

Po 5.00: J. Derlingaitė, M. 
^Ausikaite, M. Andriulaitė,s P. 
Giedraieiutė, J. Meškaukas, U. 
Glorlingaįtė.

Po $2.00:i M. Venis, A. Stru- 
tas, K. Pavilaitis, P. Kavoliri- 
naite, V. Jurgeliavičiutė, J. 
Pečiukoniutė, Andr. Zalieckas, 
X Jakštas.

Po $1.00: P. Miliauskas, J. 
. Pelkatiskas, A. Šapamis, V. 
Jakštas, S. Viziniutė, P. Ba- 
ciavicius, M. Baradinskaitė ir 
Ė. Virakas.

Pasižadėjo: Julė Zajankaus- 
kienė$50.00 ir K. Petraičiutė 

• $5.00.
Viso su pažadėtais $200.00.

Lietuvis jūreivis. Pas mus 
buvo užėjęs Mikolas Girnas 
Jis nuo 1911 metų tarnavo ant 
Hamburg-American linijos lai
vų. Paskui įstojo į Amerikos 
Mercliant Marine. Dabar tar
nauja ant laivo Tampico, kurs 

'gabena cukrų iš Kubos į Bos- 
toną.- Dabar tuo laivu, cukraus 
atgabenta 2700 tonų. Po Ka- 

• lėdii jis bus perkeltas ant lai
vo, kurs gabens Amerikos ka
reivius iš Francijos. Jin apva
žiavęs daug žemių. Daugiausia 
buvojo pietinėje Amerikoje. 
Kuboj rado tris lietuvius, ku
rie turi dideles farmas ir vei
sia daug galvijų. Visi yra ve
dę. Vienas jau 12 metų kaip 
ten gyvena, o antras 10. Pa
siėmė daug numerių “Darbi
ninko” ir kitokios literatūros 
ir nuvež tiems Kubos lietu
viams. ,

Revoliucija stebuklingiau
sias daiktas. P-nas Ivaškevi
čius, sumanęs kadi Lietuvai rei
kėtų staigios pagelbos maistu 
ir drabužiais, nuėjo ir į “Ke
leivį” .paprašyti pritarimo jo 
pienui. Tai Michelsonas pasa
kė, kad Lietuvą apims revoliu
cija ir.ten viskas bus gerai. 
(Tarsi revoliucija yra toks ste
buklingas daiktas, kuriuo al
kani pasisotina, nuogi apsirė- 
do, ligoniai pasigydo ir kuriuo 
apsisaugo ja nuo. šalčių, karščių 
ir nepagadų ir tt ir tt.). Ge
gužis, vienok, sakė, kadi būtų 
gerai pasiųsti maisto ir drabu
žių. Tai Michelsonas sakė, 
kad tam pienui katalikai nepri
tartų, Po to tai Michelsonas ir 
Gegužis užvedė debatus temoj: 

■ “Ar reikia '.Lietuvon siųs“ 
maisto ir drabužių ar ne.” De
batai tęsėsi apie 15 nainutą. 
Publika buvo neskaitlinga ii 
nebuvo leista balsuoti) / kuri 
puse laimėjo debatus.

Ketverge Padėkavonės Die
noje “Darbininko” ofisas nuo 
12 valandos dieną bus uždary
tas. TodeĮ visus reikalus pra
šome atlikti ketverge iki pietų. 

“Darb.” Administracija.

UŽSIKAŠTK
A. K B. K. Moksletvhj 

Sus-mo organą '<
. "MOKSLEIVĮ.” ‘

« ...»t.
’ Utene ir'd į initeH. \

, ’ PrenuTnip-fitiį ųlUnkMw)Mik
>. rcsit: j . \ ,

✓

*
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DAJBBiunSKAS

VISI TVMTU HU8IPIKKTI KKYG4 ..
; IK DEMOKEATIZMĄB.” • ‘ liula, gimti viacMį lefigiiM

p „ • . Įdaiktę. ’ Ypač prieA žventea
• m

Joję alkiausia išdėstyta visokią niekSą darbai ir taip-pat testą po IO& . * * • v ,
mišvieŽama Kataliką Bažnyčios tvarka. . „ " Taipgi yfeofcią ^ kryžolią,'

.*'’I&Įoniet lietuvią tarpe pradedalizdtis vjsoMalte^rf^ftP^^ paveiksĮ&jią gir 
Strazdai ir kiiojnęt nekuria diSkiai nepėnnąto ją datbėKą, tai ’Hetnv^kondš ’maįdęlšniis; • 
toji knyga su pažindins kiekvieną ir nušvies ją juodu* darbe-1 Didžiausiame pasirinkime 
liūšy kurie teršia lietuvią vardą. . , Įmal4dakttygią. *

y - Kaina C0 centą. . ‘ Višąkią sieninių kalendorių
Užsakymus ir pinigus siąskįte Šiuo adrėsą: r , šventąją £aveiksl&-
‘ DARBININKAS,” 242 < Broadway, So. Boston, Mass. [Iiais, Bu pemunthmi ktąnuo- 

Arba: ' \ - ' . ją 12 centą.
BEV. T. ŽILINSKAS, 50 6-th Str., So. Boston, Mass. | “Darbininko” knygynejau 

/ f, .. '..... . . ’ -’t.. - 1 * ' rgaliina gauti naujai išteistą
' " .. i: ' ' ' ’■ '' " ' ’ (maldaknygę “Pulkim ant ke-

lią” stt.vigokjaiApdarais, Lig Į šioL turėjome tįk su drobes ap- 

* į darais,. Tad viena iš geriausią
- „ (ir tinkamteųsių maldaknygių.

metų TrasfisirKoKte^ Boston Elevated Iūflway P1’
Kompanijos nutarė, kad kompanijos meigos, laikau- & ^tottbiiniikas ”

242 W. Broadway,’• ‘ ‘
kejimui patarnavimo iškaš&ąA teąp paaiškinta ta- ; ek J
me Akte ir todėl bus įvestasekančios aukštesnėskai- Į ........... , , '.k*
nos, virš septynią centą, kaip tas Aktas leidžia.

• JSiuomiirpaskelbiama, jog pradedant nuo nedėlios 
gruodžio 1, 1918 važiavimo kainos už vieną nuva- : 
davimą kompanijos linijomis bus7astuoni centai ir 
dabartinės septynių centą karnos bus atmestos. Ti- 
kietai bus išduodami ir parduodami po senovei iš
skiriant tik kainas. Septynių centą iikietai gali bū
ti atpirkti iždiąinko ofise arba bile kokiame kitame 
tikįetą pardavimo ofise, arba juosius galima varto
ti važiavime tik primokant po centą už kiekvieną 
važiavimą.

Taip-gi pranešama, jog pradedant nuo sausio 1, 
1919 kainos vaikams, einantiems į mokyklą ne auk
štesnį kaip high schooles kainos bus. po penkis ken
tus už kiekvieną važiavimą. Tokie vaiką tiki 
bus kompanijos išleisti su išlygomis, apie 
kompanija vėliau paskelbs.

1 TH&BOARDOFTRUSTEESOFTHB

BOSTON EEEVATED RAILWAY CO.
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BOSTON KLEVATED RY. CO.

8-CENT FARE-
Prisilaikant skyriaus 150 Speciaiiu AktiĮ 1918
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“Užpuola pirmiausia tuos, kurie, turi 
!katar/į.” čia pasiūlome gyduoles sii ku
riomis visi, sergantieji gali stoti prieš. 
Jeigu jus. norite, prašalinti katarų su 

į visatą jo prikliais apsireiškimais iš sa- 
įvo sistemos 1 labai trumpų laikų jus 
Į galite tų padaryti su’ musų Automatiš- 
[ ku įkvėpuotojo* Gydo nuo Ispaniškos 
llnfluenzos, Kataro, Dusulio, Karštli
gės, Kosulio, šalčio tt Kurtumo. Gydo 
ir Užlaiko Šveikų. Laiko per visų gy- 

1 veninių. Pasiųsime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.002

Mažiausia .dvi kvorti nuodų medegos 
išbėgs iš galvos į pilvų. į dvldešimts-ke- 

Ituriaš valandas turint didelį katarų tt 
Į priežastimi daugiausia nuo -pilvo ne
tvarkos, Vienas būdas išgydyti tųj tai 
sustabdyti bėgimų. Nekęsk kitos die
nos nuo kataro.. Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova.

Užsisakyk tų goduolių šiandiena.1 
• HERB REMEDY CO.,

‘ 503 Trust Bldg., Galveston, Texas.

>»TgAT.AyTMAT
Ui | apskelbimu* ir
* *• ‘ ‘ji*; V . ’

" Vi vieną A.. J50A,
* * tri* ... .|l‘4)0

*. Binigtui mųakite B kalno.
*‘IUR3Dm<KA»,’» 

241W,Bwadw» 
Soiith Boeton, Maga.

■ . . ______ __ .

f

---------:------- - ----------r-~ : GERIAUSIAS GRABORIUS

PIGUS NAMAI
Aš patarnauju ne tik So. Bos- 

m. A tone, bet lygiai važinėju ir į kitus

■ I " ■ WMano kainos už palaidojimą la-

bai^prieinamos ; suaugusiems nuo 
Mes turln? daugelį namų, farmų, lotų ir biznių ant GREITO PkRDAVI- $50.1)01 mažieins nuo $15.00.

MO ARBA IŠMAINYMO. Daugybė savininkų namų,'farmų arba biznių yra Taip-gi parduodu paminklus ir 
priversti parduoti greitai už bile kokių prekę ir todėl mes spausdiname didelį j žolypus- (kyiėtkas). Nežiūrėkite, 
katalogų pigių NAMŲ ir FARMU Kuriuos gailina pirkti pusdykiai užtai, [jeigu būtu-ir iš toliaus atvažiuoti, 
kad savininkai Įvairių priežasčių delei yra priversti parduoti greitai. Tėiny- 
kitę musų garsinimus; kožno “Darbininko” numery bus keli nauji adresai gar4 ?. ^ S pa g

sinam iš musų PIGIŲ NAMŲ ir FARMŲ KATALOGO. < | ma. ,.-x \
Į Jeigu jūs kas siųstą pas kitą 
graborių,. 'lai pirma užeikitel pas5 
mane dėl persitikrinimo.. Kreip- 

vininkas apleidžia miestų; ^rduos yp*®ai arJja telefonttoki- '
pusdykiai ir prisiims $300 inmokėjimo, c įj , iAto w ' 
o likusius ant labai lengvų išmokės- terbo. UOSton lUOZ—W. 
čių. \ S. BARASĘVIČIUS,

52. 15 kambarių, 3-jų Šeimynų nau
jas namas su visais naujos mados į- 
taisais ant Seventh St., City Point’e; 
tik $6100, $600 reikia. įmokėti cash.

53. 60 akrų farma, 12 kambarių na
mas, tvartas 40x60 pėdų, 2 vištinyčios, 
pašiūrė. 290 obelių neša apie 700 bu
šelių metams. Kitas -sodas 8-lų mėtų 
senumo turi 700 obelaičių tt 400 pen
čių; vynuogių (grupes) prirenka apie 
1,00 bušelių kasmet? 2 mėgiamos kar
vės, 3 telyčios, arklys, 6 kiaulės. Vi
sokios ūkio mašinos tt vežimai; 15 to
nų šieno banėj. Tarpe Lowell’io Ir 
Marlboro, didelių miestų. Obuolius, 

1 visokias daržoves ir pienų galima par- 
■ duoti prie pat durių. 24 mylios, nuo 

Bostono, % mylios į miestukų. Savi
ninkas turi išvažiuoti į Connecticut 
valstijų dėl valdžios kontrakto. Par
siduoda , pusdykiai.

‘ A

___________ OFISAS: 308 Broadway, So.
57. Pulkus 10 šeimynų mūrinis na- j Boston, MaSS.. ,

mas po 7 kambariusrir ’visomis vigą- GYVENIMO VIETA: 237 D St., 
domis kožnai šeimynai arti City Point Ig- pogtAų 
turi būti greitai parduotas, nes savi-1 " '
niekė yra senų mergina ir serga te. ’1 . : /
nori parduoti pirm negu mirs. Namas , KAREI PASIBAIGUS 
neša 4,800 dolerių rendos per metus. DOVANOS!
Parduos visai pigiai ir ant lengvų iŠ- Bė skirtumo kiekvienam duosiu 
lygų. Prisiims $4000 įnešimo.

54. 3-jų šeimynų,-14 kambarių, gazai 
ir toiletai kiekvienai šeimynai, atski
rai budavotas drūtas medinis namas 
priėji Street, So. Bostone. Neša virš 
$400 randos- metams. Savininkas la
bai nori parduoti tt parduos visai pi
giai ; prisiims $200 ar $300 įnešimo ir 
likusius ant lengvų išlygų arba mai
nys ant farmos ar prisiims Liberty 
Bonds už dalį inmokėjimo.

___________ i.
55. 3-jų šeimynų su bekarne, puikus 

namas su guzais, maudynėmis ir pl- 
azais dėl kiekvienos šeimynos. Dide- 
iis yard’as su vištinyčiomis. Geras 
namas dėl gyvenimo tt biznio; tan

as! Oity Point’e, South Bostone. Na-
teris parduoda labai pigiai. Tik

OČĮO teikia temokėti.

56. 4-ių. Šeimynų namas aut Fourth 
Street, So. Boston’e. rendos neša $25. 
metams. Visas gėraĮ aptaisytas. Sa-

* ' , ‘ *

i Iie- 
' ĮtuviŠkoj kalboj vadovėlį.notų ant vi- 

I šokių įstrumentų, arba giedojimo 8 lėk-
58. 8ių šeimynų namas su gasais irlcijos išsimokinimui notų be mokyto- 

, toiletais kiekvienai šeimynai, geroj lie-įjo vertės $1.50* parduodu už $1.00 ir 
. tuvių užgyventoj vietoj ir gerai užiaL- kitų-tokių pat duosiu dykai. Pasaky-

kytas. Rendos neša $1040 metams. Į kit ir kltieins, nes tik vlenos šayaitės 
^Savininkas perka farmų ir priverstas laike paskirta tų dovanų. Nepamirškit 
parduoti tik už $6500. ‘ pasinaudoti.

________ ___ G. A. BARONAS,
59. 3-jų šeimynų namas ant Fiftti McKeės Ročka, Pa.

St., arti E St., su gasais; prekė $1800. f8------------------

---------------r CASHUŽLAISVĖS
60. Didelis BARGAIN: 21 kambarių * z , BOND’SUS.

namas su dviem maudynėm, 2 gari-l Mokėsime cash. už Laisvės bond’sus 
niais šildytuvais ir visais kitais naū- [sulig turgaus kalbų. Siųsk registruo- 
još mados intaisais: gazais ir' elek- tame laiške arba ateik ypatiškai nup 
trika; apie 9000 pėdų žemės ; labai pa- y iki 9 yal. vakare. .

. . . .. 1H3 Fayętte St.f Room 2,
& S; Pittsburgh, Pa.

togioj vietoj, arti Marine Parko, City į 
Point. Savininkas - apleido mieštų. L 
Namas reikia būtinai parduoti kogrel- 
čiausla. Gera'proga, kurie norite ge-J 
ro namo už ^įgių prekę!

61. Du 3-jų šeimynų nauji namai po 
18 kambarių su visais naujos mados į- 
taisals, ęlektrlko šviesom Ir j^ljazalš. Į 
Visados išrendavotos. Namai randasi ■ 
Everett, Mass. Parsiduos už $500 kiek- H 
vienas ir tik $500 reikia Įnešti. Jet-IH 
gu turite kokį namų Šo. Boston’e arba f H 
•Rovbury’j, savininkas prisiims kaipo [H: 
dalį Inmokėjimo. • - * [H

v M

mULW8GERAS 
z VARGONININKAS. - 
Turi gerai tylėti įtaiką, choro-ve

dimų fr būti darbltuA Alga $85,00 £ 
mėnesį u įei'goa. AtsWdkite į

21* '1F. JJroadtcay, >8o. Žfostofy Mass.
1

j* ’■ ■■TT?"""!?-’’;"’-1“".

r Pateškiu! pušbrblio*aiėrdniHta Kačių- 
®a te pųgeęer& ^ačiulaitės
<er0pftnos 4att 26 in^af gyyepė Ame- 
'rike gi. Marijanu H^metų/ Paeina iš 
Kauno gubų Baseinų pay., Vyduoklės 
parupę Uvataigklų kaimų,. MėddŽIU at
sišaukti jų pačiij ar kaObte jiteė ži- 
Aų pranešti,; neg turįu .avatbų reikalų. 
: " : ' ANTANAS . ŽEMAITIS,
83’'Tentli Str., Sprlngfield, Mass.

4l « . ---------- --- —

Paieškau Kazio Juškio Ir Kazio Ba
naičio. Jie abu paeina Skiršhėnm* 
nės parnpijosz’‘Turta labai-avarbų-rel- 
kalų. Jie patįs arba kas kitas pr&&š- 
kite šiuo adresu: 1 1 L

JONAS STASIO^AITIS,
347 Elm Vey, Homestead, Pa.

r '"Iįimb.i i _!■■■■ i, " “k 1

< Paieškau pažįstamo drauge Domini
ką. Jezdo Švėkšnos parap. Atsiliepk 
arba kas kitas praneškite Šiuo adresu : 

JUOZAS KAIZINAS, ’ . '
24 ClarksoruSt., 'VVorcester, Mass.

Paieškau draugo Jono Žilinsko, Kur
šo gub., Dūkštos pat., Untenbergių 
vienkiemio. Atvažiavo į Ameriką 1909 
m. Porų metų gyveno ’ Vandėrgrift, 
Pa., o dabar nežinau kur. randasi te 
ar dar gyvas ar jau mirė. Kas su
teiks tikras žinias arba jo adresų, gaus 
dovanų $5.00. ■ :

PETRAS RAGAUSKAS, 
P. O; Bos 4, Vandėrgrift, Pa.

Paieškau savo brolio Juozo Berno
to 40 m. amžiaus, .paeina iš Kauno 
gub., Skaudvilės-parap., Pavartčlų kai
mo. Jau 12 metų, kaipjls gyvena A- 
merikoje. Apsivedė kaip- tik atvažiavo 
Brooklynan. Atsiliepkite , arba praneš
kite šiuo adresu:

TEOFILIUS BERNOTAS,
59 Letournaux St., Montreal, Canada.

Paieškau brolių Jokūbo ir Jono Ma
kauskų ir Teodoros, Julijos tt k. Ma- 
kauskaičių. Visi gyvena Amerikoje ir 
paeina gimimu iš Kurtavėnų parapi- 
josf šipulių pa v. Tų pačių, arba ži
nančių meldžiu pranešti man ^iuo ant
rašu: . t

Sr. 'PrandSkus Makauskas, 
Calle Rio Tanetto 4132, Berlsso, F. C. S. 

Rep. Argentina.
. ______________________ s

P A B S I D /ū 0 D A I 

. Puiki studija/ del traukimo 
paveikslą, šu visais įtaisais^. 
Apgyventa daugiausia svetim
taučiais,. kaip tai: italais, len- 
kais,. rusais ir lietuviais. Biz
nis puikiai eina. Priežastis 
pardavimo, , silpstu ant akiij 
sveikatos. Kreipkitės į 
“Darbininko’'* Adui (j. B;), 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

t

fr-

'' ĖIRMCH SiLKSOB .

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripilu 

: doini visgi bė si
geriausiais prietaisaisr stt 

naują išra imą. z 
Visą darbą gvsrąntuojaine.

DR.W.tkEttY
■ 469Broiiwi|,Se.BoiUs,MtM. 

PRMDOMCHaSTMtM., ’ .
■ Valanda* ' '-><.o4oiiooaf*

!.jipitŠtĮAąpJ
f, iki 8 vai valntra. - IkI 4>aJ. v»kar«,

M

TEL. BACKBAY 4200 ,

DR. f. matulaitis
Oflio adyncM OydoūvlMklM Jf<M
1-8 P. M. 7-8 P,M. Prtak1ri»Aklnla». 

419^Boyhton St„ Btatoi, Miif.

/

■ T*i.So.Bdatcn 270 .
DR. JOHNMicDONNELL, M. D. I

Galitna susiiglktti ir littHDistkai E
Ofiso valandom: F . ■

i 4Rytiirikt&-. r ■ 
Po pietų likis t I

vakarais 6 iki 9 B
536 Broadway, So; Boston. ■

: ■ '*. . < •
JEIGU NEMOKI RAŠYTI 

arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuoja- 

mą mašinėlę (Tjfpvrriter),
Karė pasibaigė tt atsidarys keliai į 

Lietuvą, reikės rašyti daug įvairių laiš
kų ir gavusiems laiškų bus daug leng
vinus perskaityti drukuotų

Tokios mašinėlės pirmiaus. parsiduo- 
davo po $70.Q0, o dabar parduosime tik 
už $15.18. Kas pirks mašinėlę pridėsi
me dar knygų su nurodymais kaip dirb
ti vertės $1.00.

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

S. S. POCIUS,
207 Harrison Avė., 

Boston,. Mass.
207 Harrison Avė.,

* Boston, Mass.
i

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didėlį paveikslą? 

' jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no -kazinet įr gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa- 

. veikslą visai dovanai
Taip-gi norintis' mokytis to 

amato gali atsišaukti: 
■ ‘ J. J. DRIZA,

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

BellPhonaDickfnton. 3995. M.J

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia^ Pa.

. Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. { 
Ofiso Valandas; d

Nuo 9 rito iki 5- po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki9P.M, 

Ned«l>anu*iki4no^ita.. I=/

IV. JOJO kvaageubto
v SO . BOSTON, j 

VAUJTU 
raMINimS-JL IbU, 

. ., 4 Letant St., Dortbarter, MIMU
Telphont r Dore«*t«r 

▼IOB-PIRM. —Jonan Galinta, 
* 20 KinflaM St, Są. Bcatott, Mtaa.
I PROT. RAST, --- JimM GllMCkta, 

' m^lvar Št„ «o. Marica,
II PROT. MarijonaRrifadaį.

210 Silver Str^ So. Boston. 
FIN. RAST. — Povilai PatraarioM, 

280 Tlfth St, So. Bbaton, Mana. 
KASIERIŪ8—Abdriejtal NaudMUtata,.

16 xątnfĮeld 8t. So. Boaton, Maw
MARŠALKA — Jonu Urbonu,

• 345 Silver Sjt, So. Bąrion. . . 
. Draugija laiko Badrinkimua 
trečią nedėldienj kiekvieno rifaa- 

Ate’S :30 valv po pietų Bažnytinfr- 
jo Salėje, So, Boston, Masą,. 
kflntla susirinklmna bua gruodžio 15^

o. t.K; rimTamo'teuo*' - 
t BOSTON, MASS. ' 

VAiDYBOS ADESSAI. " 
PIRMTNINKA’Bt-Jonas AdomaviMita,,

122 Bowen St‘, So. Boston, Maso. 
VICE-PIRM.— PranaaTnlslkis, 

130 Bowen St, So. Boston, MaMk. 
PRdT. ftAI&r---Ju<fcapa< Vtekepliniių 

147fo WfSt, So, Boston/Maata- , ' 

FINANSŲ. KAŠT, — St. Noreika, . ' 
" J M SKvęr ŠK; S.KoėfondŽa  ̂
KASTERTUS — Andriejus Zallėčkas,

244 D Str., So. Boston. Mass.
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

•180 Bowen St, Sq. Boston,. Mass. - .
D; D. K. Keistučio Dr-ja Bot- 

ton, Mass. laiko mėnesinius ausi* 
rinkinius kas antrą nedėldieni 
kiekvieno mėnesio 2vSl. po piety 
164 Hanover St, Boston, Mase. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiaa- 
naujų narių su savim atsivesti.

' II II .......................I I I, l—l. II 1.1II —M.RI I ■ ■■■ Į IIH, m-, .

LIETUVOS DUKTERŲ DB-J0I
PO GLOBA MOTINOS IVI. 

. VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Ašmęnskienė, }

.359 ^ourthSt. 
Vice pirm. — P. Giedraičiutė,

103 Siith St. 
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,

12 Lark St. .
Fin. Sekr. — A. Lukoševičiut^ 

377a Broadvray,
Iždininke — M. Mačiuliutė, •. 
z 42 Silver St. .
Kasos globėjai: E. PlevokienS, *

M. StukienČ; . <.■»■ i. į.., >■«-.

Marika ~ O. MizgirdienS. , t„ 
Board direktoriai: — \M. Žilins- J 

kienė, P. Venienė/V. Songailie- 
nė, A. KasinskaitS ir A. Čižuvie- . 
B*' . ’ f i*,| ■:
Susirinkimai laikomi, kas l : 

antrą utarininką kiekvieno mė- Į 
nėšio. 7:30 vai. vakare 8v. I 
Petro Bažnytinėje Salėje. U

J
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į
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\ Kad būt gražiu.
■ Vartok tą mostį ; ji padarys veL A 
dą TYR^ SKAISTŲ ir BALTA 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą baltą 
odą. Kaina dėžutes 75e. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO.
P. O. Bbx772^ Waterbury, Cai^ūu _

t AŠ, ADOMASA,KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, 
į Až labai Sirgau pęr 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
į nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų Įr abelnas sp^- 
j kų nustojamas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi,- 
s, sbr ieškojau Sau pagelbos, nesigailėjau visoje. Amerikoj ir už rubežių, 
a bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. * ' .
? Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, kraujo valyto- į 
J jo, Nervatona, Inkstų ir Keumdtizmo gyduolės, tai po’suvartojimui 
? minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
? Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
i mųiiųmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rčžlmaiujš- 
i nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu113 mėnesiiF Išgerdavau kas sav”“ 
į tė po buteli Salutaras. Biteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau 
1 tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar* jaučiuos smagiai tt

i b

r
* esu linksmas ir 1000 sykių clėkavbju Salutaras inylistų geradėjui te ita- 
į kta visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokials atsitikimalspa- 
1 tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: -
'SALUTARAS, CHEMI0AL INSTITUTION, J. Baltrenas^ Prof. | 
1 1707 So. Halsted St., Telephone Ganai 6417, Chicago, UI.

t
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SERGANTlŽi

- I

žmones ateikite 'pas manę
su visokiomis chroniškomis, nervą arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja * 

patarnavimo . '■ ' *

SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas Pasisekimas

gydyme ligą, skaudamą ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau sayo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tą ligą. Tolinus mano ofisas yrą aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prieMisomis, • elektrikos drebėjimo ir jokįą išlaidą nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligoniams. . ' - ' '. . A .

Ar Tamsta Kenti
silntunu/netvių, silpnumo užįąkalšs (nugaros^ ŪMrŠhnb, J&rėhėjimo Šbrdieš> 

' niimo planSią, Ne^angtimo, SunKiai jauSIą§> Simnšino galvos, Apavaįghno, 
kaus lipnumo sąnarią^ VotSią, Slogą, Lašėjimo į’ Pilvo t j&ausmo>
skausmo gerkles,1 apvilkto§ioa ir, daug kitą yrą pirmas parMrg^jimM M* 

. ■ TĄtą trotijl šavo sveikatą ir pajėgas, ' \ t * ; U
OFISO VALANDOJ Kasdiena nuo 9 vaL*rytd iki 8 vak vakaro., Ng^ėliomia nūn 3,0 

' . ' ’ vai tyto ilsi 2/val po pietą; * *

Specialistas
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w Musiį Pigių' Namų ir Karmų Katalogas ir Naujų Mėtų' Kalendorius bus t1 
duodamas jykftl Visiems/ lėurle JėSkotė pirkti narnų, formų, lotų ir btenių, 'To-J 
dol visi biednl Ir bagotl, darbininkai ir biznieriai, malonėkite priimti nnisųj 

^dovanų dykai, kurių mes suteiksim vistems.kaų tik utšWuks į musų Agentū
rų*
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v- • :.*< Antwrdui?yrnna Gunty Tktatet-. U
«T8 WAOXNGT<ĮOT^ netoli Boyhton tt., Borioa, Mm' 4
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