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kirtimo nebūtų ir kad nei vie
nas'jų nebūtų praleistas ir ne- 
įkūriytas’."’' Mano pareiga dabar 
yra veikti ir įkūnyti tą, už ką 
jie liejo savo kraujų ir nesigai
lėjo gyvasčių. AŠ. negaliu įsi- 
vaizdinti svarbesnio reikalo, 
kurs šį pereitų?’ •

psiiz. wilson'aplankys 
POPIEŽIŲ.

Rymo laikraščiai skelbia, jog 
pre^> Wilson lankysis Ryme ir 
aplankys popiežių. Preziden
tas nuvykęs Ryman važiuos 
tiesiog^ Amęrikos .ambasadom 
Paskūivažiuos .pas popiežių. 
Po to jau pas Italijos karalių. *

Rymas rengiasi iškilmin
giausia pasitikti prez.-Wilsoną. 
Jam apsigyventi ištaisomi Bu
vusio/kaizerio '.rūmai, kuriuose 
jis apsistodavo-atsilankydamas

*•» **-rr*«**- ----
, * — _ **

WILSON EUROPON.
; "Prez. MTIson išplaukė Euro- 
\pon ne utarniiike, kaip pir
miau buvo skelbiama, bet se- 
redoj. -Washmgtoną apleido 

- utarninke 12:80 vai. Atvyko 
A NewYorkan,kur sėdo ant lai

vo Georgė Washington ir iš
plaukė. Kaip spėjama, jis iš- 

/. sės Francijos. mieste Brest.
_ : Truks apie 7 dienas perplaukti 

per Atlantiką.’
" Prez. Wils6n nesitiki ilgiau 

Užtrukti Europoj, kaip, 6 savai
tes. . / .

Pirm , negu pradėti taikos 
konferenciją prėz. Wilson tar
sis su Anglijos, Francijos, Ita- 
lijos premierais, o gal ir su 
Belgijos karalium Albertu.

, ‘ Prezidento laivą lydės dL 
’ džiausysis Amerikos šarvuotis' 

l, Bėuųšylvanią įr 15 de&toyęrių,.

landų, oz kiti plauks per AtĮan- 
jiką x

PREZIDENTO PRANE- 
' ŠIMAS.

1 - Pereitą panedėlį prez; Wil-
’son perskaitė savo pranešimą 

z I kongresui. Pranešime dau- 
; ginusia Nurodoma apie namL 

imlūs Suv. Valstijų reikalus. Pa- 
.. , sigerėjo šauniu pasisekimu ka

rės laukė,A kas buvo atsiekta 
dėlto, kadi visoje šalyje buvo 

. vįęnybė ir rėmimas.
“ Prez. Wilson apreiškė, jog 

. • <■ pabaigos taikos derybų ir pasi- 
.. J rašymo po taikos sutartimis

■ galima tikėtis apie pavasarį.
Apie savo kelionę Europon 

prez. 'Wilson šitaip apreiškė;. 
< “ Talkininkų vyriausybės tai
kai pamatus, būriuos aš išdė- 

, jau kongresui sausio 8 d. š. m* 
taip kaip ir Centralės Valsty
bės pilnai priėmė, ir ne be prie- 

• ■ žasties geidžia mano patarimo, 
išaiškinimo mano pamatų ir jįj 
pritaikymo 'ir labai pageidau
jama, kadi ašx tą. suteikčiau, i- 

* Jlant visiškai įsikūnytų mūsų 
p/ valdžios tikras troškimas prisl- 

tdėtl be šaumeiliskų tikslų prie 
r dalykų nustatymo, kuris bus 

ant naudos visų paliestų tautų, 
t Taikos sutartys, kurios dabar 

x turi būt padarytos savo svarba 
' pereina viską kaip dėl mūsų 
taip ir dėl viso pasaulio ir aš 

, nežinau nei jokio kito reikalo 
nei dalyko, kurs labiau dabar 
mums turėtų rūpėti, negu tai-

■ kės sutartys.
Mūsų šaunūs kareiviai anni- 

jos tolaivyno sužiniai kariavo 
K kuriuos laikė kai- 

šalie&f aš rūpi- 
įalus išreikšti; jie 

t&nM mano apreiškimus, kai- 
pamatus savo veikimo ir 

tį» talkininkų ^ valdžios 
jubs priėmė. įlano pareiga y- 

rr^ žiūrėti, ant kiek tas man 
* galima, kadi jokio kreivo arba 

klaidingo mano pamatų išaiš-

fl

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
ATSTOVĄ.

Iš Rusijos į Stoekholmą- at
vyko Litvinov. > Jis Įvažiuoja, 
tikėdamasis gauti vietą 'taikos 
konferencijoj atstovauti Rusi
ją. Jisai sako Rusijai-reikią į- 
vairių reikmenų, o užtai.žada 
linų, rąstų ir kitokios neapdir
btos medžiagos. s .

1 ; Y ,

DELEGATAI PRADĖS 
RINKTIS. <

Šią savaitę Pąijyžiun pradės 
suvažiuoti visokie taikos kon
ferencijos delegatai. r Jų bus 
dideles daugybės. Vien AngT 
lijos delegatų bus tarp 300 ir 
4Q0. Susirinks žinovų įvairiau
sių dalykų. Panašiai susirinks 
delegatų ir kitų valstybių.

Apie vidurį gruodžio mene
sio Paryžiun atvyks Italijos 
karalius. Atvyks taip-gi Ser
bijos sosto1 įpėdinis. Tuo laiku 
atvyks ir Suv. Valstijų delega
cija su Wilsonu priešakyje.

Kol kas dabar . talkininkai 
veda tarp savęs nuolatines 
konferencijas. Šią savaitę taL 
kininkų konfereucijambus Lon
done.

Šitokiose konferencijose ap- 
kalbami įvairūs, dalykai. TSlp 
pavyzdžiui vienoje konferenci
joj buvo sumanyta, -kad talki
ninkai pasidalytų Vokietijos 
laivynu. Amerika tani suma
nymui : griežtai pasiprįešino, 
neš prez. Wilson yra aiškiai 
apreiškęs, kad Amerika sau 
nenori nieko pelnyti, todėl pa
sipriešino dalintis Vokietijos 
turtu. /

• . 1 . ■

LAIKYSIS VIENYBtS.
, , f .

Bavarija pradeda susitaikin
ti su Berlino valdžia. Bavari
ja palinko laikytis vienybės su 
visa Vokietija. '

DabartinisBavarijošrpremie- 
ras Eisner netenka intekmės. 
Jisai yra artimas bolševikams.

DU RUSŲ DIPLOMATAI 
EUROPON. .

- Sotis Ėachmiėtiev, Rusijos 
ambasadorius Washingtone ir 
princas Lvov, pirmas Rusijos 
Iremieras po nuvertimo- caro 
nuo sosto? važiuoja Europon 
ir Paryžiuje Stengsis gauti ats
tovauti Rusiją taikos konferenį 
rijoj. Princas Lvoviš pradžios 
važiuos Londonan, “ 6 paskui 
Paryžiui, ■

SPAUDŽIA VOKIETIJĄ.
Vokietija kol kas dar neati

davė talkininkams 5.000 loke-
■ * t M r-

motivų, kuriuos sulyg sutąr-: 
ties turėję duoti, Tai dabar tal
kininkai pasiuntė- ultimatumą 
su pagrūmojimu, kad užims vi
są šalį,, jei neišpildys.

. 1 Z ■

. NEDUOS MAISTO.
" Olailiiiq6s?irf^ayst&iW 

gabenimą 1 maišto Vokietijon. 
Tą padarė dėlto, kad Vokieti- 
ja suturėjo anglių gabenimą 
Holandijon. \ f

ITALIJOS SOCIJALISTAI 
' . .UŽ WILS0NĄ.

Ryme Italijos socijalistų par
tijojsuyažiavime atstovas Ca,- 

’ nepa pasakė: ' . .
„ “Mes reikalaujamą Wilsoni- 

nėš taikos be imperializmo. Iš 
t šios taikos turi kilti pasūulisbe 

kareivių jr be laivynų. Viso
kie diegai naujoms karėms tu
ri būti visiškai išrauti. ”

- DARBININKU ŠUVA-( 
ŽIAVIMAS. ,?

Amerikos.Darbo Federacijos 
pildantysis komitetas • paskel
bė, jog išrinko delegatus 4 
tarptautinį darbininkų kongre
są, kurs būs4aikomas Paryžiu
je sale taikos konferencijos.

Delegatai yra šie: A
■ Sąmuęl Gompers,/A. D. Fe-. 
\ 'Aeracijos prezidentas.
Wm. .Greėn, sekr.-ižd. Erti-, 
? tėd Mine Workėrs.

„ .John R. -Alpine, _ plumberių 
. z prezidentas.

J. Duncan, ^Interųational 
Ass’n Granite Cutters pre-

. ridentas. ’ ' .
F. Duffy, United Brother- 

bood of Cajpenterą and 
Joirters sekretorius. •

• Bu ^išleistas pakvietimas vi
sų tautų darbinįnkų organiza
cijoms dalyvauti, šitame^kon- 
grese. Yri ’tikimasi, kad di
džiųjų tautų orgamžuoti -dar- 
biniakai siųs delegatus. ;

Yra tikimasi; kąd ten buą 
sutverta tarptautinė dkrbinin- 
kų federacija> kuri apims vi
so pasaulio darbininkus, pana
šiai, kaip Amerikos Darbu Fe
deracija apima šuV. Valstijų 
|r Kanadoš darbininkus. *

• ■ A** '

?• ", •'

ŽYDAI PRIEŠ LANKUS.
Bostono žydai baisiai intužo 

ant lenkų už surengtus pogro
mus, Galicijoj ir Lenkijoj? Žy
dai pasakė,, jog atėjo laikas, 
kuomet negalima tylėti. Tai 
ateinančią nekėlią turės didžiu
lį, masmitingą,
' Žydas Max Mitchell, garsus 
Bostono \ bankininkas mušė 1 -
prez. Wilsonui telegramą, ku
rioj prašo pavartot savo intek- 
mę ir pastoti barbarybei kelią. 
O Alevander Brin, žydų ląik- 
•raščic redaktorius pasiuntė te
legramą visų tautų ambasado
riams Washingtone; prašant 
užsistoti už žydus.

Gruodžio .1.5 d. Philadelphi- 
. joj bus Amerikos žydų kongre
sas. Ten ^svarstys apie“'veiki
mą prieš lenkus už- žydų sker
dynes. Taip-gi - svarstys apie 
išgavimą žydams lygių teisių 
risose šalyse;. iBvarštysiir apie 
pakėlimą žydijos Palestinoj.

VAŽIUOJA TYRINĖTI 
. 'POGROMU. v

’ Iš . Budapešto išvažiavo į 
Lvovą komisija iš talkininkų 
oficierių ištirti žydų pog^ 
jn^S’ . - ?

ŠVEDUOS ŽYDŲ AT-
SIŠAUKIMAK z ; 

t Švedijos žydų socijalistų 
konfederaciją .atsišaukė į ■Ang
lijos darbo partiją, į Francijos 
ir Italijos soeijalistus ir Ame
rikos Darbo Feteacijįį kad 

; jos panaudotų savo- intekmę 
* pakreipti talkininku^ įsiklštį/į 

>^dių reiktaus Denidjoj. ?'

•■ ., - . . ■ . r

LENKAI SKERDŽIA ŽYDUS
' ■ v

Lvove po žydu pogromo šim
tai jų liko be pastoges. 80 na
mų irLrvs sinagogos sudegin
ta. -Pogroinai pradėjo platin
tis po kitusymiestuš ir mieste^ 
liūs. Vakarinėj ir rytinėj Ga
licijoj, prasideda švieži, pogro
mai.

Žydai sako, kad tie pogro
mai yra ne ' bolševizmo apsi
reiškimas. bet lenkų noras 
pasilaikyti Lvovą ir kitas uk
rainiečių žemes. Lvovo žydai 
stoją už susijungimą su Ukrai
na. Užtai lenkai juosius sker
džia. ♦ . '

- Į  * ~

&KRAINIEČIAI Apries 
LENKUS. '

Ne^v Yorke gruodžio 1-d. pa
sidėjo Suv.- Valstijų 'ukrainie
čių seimas. Suvažiavo dele
gatų nuo 40suviršum didžiųjų 
ukrairtiėčių organizacijų. Išne
šė protestą, prieš lenkų' užėmi
mą Lvovo.Priimtarezoliucijas, 
prašančios . suturėti* Ukrainoj 
įširiespatavinią autokratijpos 
bile kokioj formoj. , Išreikšta 
užuojauta “nukent ėjusiems 
Lenkijos žydrius -ir, užkariau
tose rytinėse Galicijos daly
se?’ . ;

Js

: * r’

Už tautą ta jos neprigulmy- 
bę dažnai reikia padėti gyvas
tį, o gyvastis yra brangiausia 
Iriekvienam. Iš mūs reikalau
jama, tik pinigų tautos heprit 
gūlmybes ingijimui, Ar nepir- 
sidėsisulygišgaliųy

” SVARBI ŽINIA. ‘
Berline'paskelbta, jog gruo

džio d Anglijus laivynas at
vyko į Liepoją ir užėmė tą Kur
šo miestą,

(Šita žinia labai svarbi. Tur
būt greit užims’ talkininkąi 
Kuršą, Lietuvą ir kitas, žemes 
Rusijos pakraščiuose. Gal'už
ims visą Baltiko pakraštį. Su
lyg karės pertraukimo sutar
ties Vokietijos kariuomenei 
buvo pavelyta liktis tose žemė
se užlaikyti tvarką tol, kol 
talkininkai galės tas žemes 
savo >globon paimti. Da
bar turbūt prasidės tų že
mių užėmimas. Tas be ga
lo svarbu Lietuvai ir ki
toms žemęnas, kurias vokiečiai 
laikė. Tuomi. būtų apsaugota 
nuo bolševikiško brudo ir nuo 
vokiečių, kurie jei ir liovėsi 
rekvizicijas1 ir grobimus darę, 
tai bent pragyvenimui reikala
vo iš žmonių. Be to susineši- 

•_1 masVsu4 Lietuva - gąlf būti-pa- 
greitintas. Lauksime daugiau 
žinių apie ^ talkininkų žygius, 
Biabaltikoj. Galima tikėtis, kad" 
talkininkai neatidėlios užėmi
mą tų žemių)'.x

LENKAI BEGĖDŽIAI.
; Pereitą panedėlį Bostono len

kai. paišinėjo* 88 metų lenkų 
sukilimo šuk’aktuvešv Pasiun
tė prez. Wilsonui telegramą, 
kurioje prašo “kaip galimą 
greičiausia įsteigimo suvieny
tos Lenkijos, teritorialiai to
kios, kokia ji buvo prieš pir
mą padalinimą ir su ypatingu 
pabriežimu su išeiga į jūrę per 
Dancigą” i x '• •

Užpereitą panedėlį Bostono 
lenkai pasirodė begėdžiais, at
silankydami pas gubernatorių 
ir prašydami stoti už atsteigi- 
mą-Lęnkijos istoriškose ribose. 
Jie matyt nenori klausyti to, 

: kad prez\Vrilson stoją už tokią 
Lenkiją/ kurion ineitų neuž
ginčijamai lenkų apgyventos 
žemės.

* 1 hm ■■■■■ ——   ~

RAUDONIEJI APIPLĖŠĖ 
NORVEGIJOŠAMBA-

4 ŠAPĄ.
. PetrogradeBolševikųgaujos 
įsibriovė Norvegijos ambasa- 
don ir pasiėmė Šveicarijos do
kumentus, Mat dabar Šyeięą- 
rijos reikalus’ Rusijoj globojo 
Norvegijoš ambasadorins. ‘

DEŠIMTS PRIĖA VIENĄ.
Amerikonai kartu su’rusais 

prie Pįnegąs upės užėmė mies
tą' KarpAgerskoi. • Atėmė . jį 
nuo bolševikų. Bolševikų, bu- 
vp 700, .0 amerikonų Ir rusų 
buvo tik ?0; ' \ ‘

! . * * ' * 
. * *- ■ ~ 'f " '

K AIZERISBŪSIĄSTEI- ‘ 
SIAMAS.

.'v y'
Talkininkų valdžios, prita

riant prez. Wiisonui, ey-kaize- 
ris būsiąs statoma^ teismam 
Biisiąpareikalauta Holandijos

—-lL--L1-- -n.

RAUDONIEJI PABAL-
TIKOJk

Iš Berlino prūnešaina, jog 
Eštonijoj ir Livonijoj bolševi
kai'pradėjo . plėšimus, grobi- ' 
mus ir žmogžudystes. Apie tai , 
pasakoja baronas Aeskuell^ 
kurą persirėdęs ištrūko iš Ęs- 
toni jos. Kai vokiečiai pradė
jo kraustytis iŠ Narvos, tai ant 
jlį užpuolę rusai ir sumušę. 

?' Buvo susirėmimas tarp bol
ševikų ir Baltosios Gvardijos. 
Bolševikai buvo skaitlingesni 
ir įveikė Baltąją Gvardiją. Su
lyg barono Aexkuell veik visi 
Estonijos darbininkai esą bol- . 
Ševikai ir visoje toje Salyje ga
li atsikartoti Rusijos b ai seny- ; 
bes. 5

■ • ' •

PASKELBTA LATVIU | ' 
RESPUBLIKA.!

Boston Globę pereitą sukatą ; , 
turėjo šitokią žinią:

Lietuvosrespublika paskelbta 
7 ’ ’ Bygoj. . >

; Amsterdam, lapkr. 30J—-Ry
goje dalyvaujant Valstybinei. 
Tarybai • ir didžiai žmonių mi
niai tapo paskelbta Lietuvos 
respublika. Taip rašo Reino 
Vestfalio laikraštis. Itarolis 
Ullman yra prezidentas. .

. (Čia matyt einasi apie Lat
viją,o. ne apio Lietuvą). 7

GAL KILS KAHlĖ PIETINĖJ y < 
AMERIKOJ, , "

Pietinės Amerikos dvi respu- - 
blikos ©iii ir Peru pradėjo Ia- 
bai skersakioti. Abiejose res- 
publikose prasidėjo mobilizaci- . 
ja. • Taip-gi prasidėjo jungimą
si su kitomis... respublikomis. 
Todėl gali prfe to prieiti, kad 
visa Pietine Amerika virs fca- ' 
■rėš lauku panašiai kaip buvo , . 
Europa. ‘

Washingtono diplomatai11 s«ę 
ko, kad jei. iš šalies nebus įsi
kišimo, jei Šų v. Valstijosne
patarpininkaus, tai tikrai Pie
tinėj Amerikoj gali kilti, didis , 
gaisras. 1

1 Kas sakė, kad su Europos 
didžiąją kare'išnyks karėsi *

' .xf -------------------------------

SKERDYNĖS PO VOKIEČIU 
PASITRAUKIMO. - v

Italijos premieras parlamen
te pereitą ketvergą apreiškė, 
jog gavęs žinių, kad Vokieti jos 
kariuomenei pasitraukiant B 
užimtų Rusijos žemių, ten pra
sidėjo nesvietiškos skerdynes* Y

.& nežinia apie ,kokias že- • 
mes eina dalykas.. “ ■.

' v-—-™.' - *X-‘,

.f PRAŠO PARAMOS. 
t ^tockholman atvyko EstonL. 
jos delegacija prašyki Švedijos 
ir' talkininkų greitos karias * 
pageibos prieš bolšbvikus, Ru
sijos < bolševikų užplūdimo, 
kaip delegatai sake, Estonijos 
valdžia negali sulaikyti savo 
jėgomis. \

. " * i
- i. ■ ■■■■ ‘...i... u
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MAŪIOJI LIGA UITUVOjr.
! l8paniBta influanza, kuri 

pridarė bėdų Amerike, siaučia 
ir nuvargintoje Lietuvoje. A- 
pie tai rašo ii Lietuve* atėju
sieji laikraščiai. “Tėvynės Sar- 
ge”yraDr. TOeiliailįaą aitai* 
psnis apie tą ligą, kaip nuo jos 
apsisaugoti ir išsigyįlytL ,

J ’
'> ' - — >■;- ■;--A

* :

• v. '
a. DANKNDKA*

' «=SHMČX
'k

i *

*

iro’’ utarnin 
ketvargti* ir subatomiM. Lei- 

dte AnL Lietuvių Bymo-Ketali- 
fy. Jwwapo XHrUntakų

r *
V

« (Thė ^orter)
The Lithuanian tri-weekly pa* 

per. Published every Tueeday, 
Thuraday, and Satnrday by 8t. 
Joeeyh’s XJtliTUixLiaxi B.-C. Amo- 
eUMon of Labor.

•SUBSCRIPTION KATES:
Y^arly , •- a *■:»r .$3.00
Borton and suburbs ., i..... .4.00 
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VISI GALI IR PRIVALO ' 
PASIDARBUOTI. ’ -

. .Nuo darbo dėl Lietuvos da
bar niekas ■'neprivalo atsisuki- 
dėti. Prie to .dū^bo visi gali 
ir privalo prisidėti. Gausios 
aukos parodo, kadi daug lietu
vių savo atlieka. Daug daro 
virš išgalių. Nėra abejonės, 
kad yra žmonelių, kurie neį
stengia ir norėdami prisįdėti 
gausiomis aukomis. To negali 
padaryti dėl mažo uždarbio, 
Jei didelės šeimynos ir tt. To
kias svarbios priežastys juos 
paliuosuoja nuo davimo pinigi
nės aukos. Bet jie gali ir turi 
kitaip dėl Lietuvos pasidarbuo
ti šioje valandoje. Tokie pri
valo kitus paraginti prie auka- 
vimo. Jie gali atvesti į pra
kalbas visokius atsilikėlius, iš
sisukinėtojus, kad tokie pama
tę reikalą atlikti^ savo parei
gą Tai-grnėrą žmogaus, kurs 
niekuo negalėtų „prisidėti prie 
darbo dėl Lietuvos. Jei geraį 
uždirbi, o esi nevedęs, aukuok 
gausiai. Jei esi su šeimyna, 
tai aukuok sulyg išgalių. Į sa
vo draugų šimtinių, penkde- 
šimkių krūvą nesidrovėk dėti 
savo dolarinės. Bet žinok, kad 
tu prikalbinęs keletą issisukį- 
nėtojiį aukuoti, arba praginęs 
keletą šykštuolių po daugiau 
aukuoti daugiau Lietuvai ^pa
tarnauji, * negu tas, kurs duos 
penkdešimkę ir nieko daugiau 
neveiks. i

Kiekvienas dabar gali ir pri
valo Veikti dęl Lietuvos. O 
svarbiausias daiktas, tai kad 
^uodaugiausia prie to darbo 
prisidėtų. , .
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SUSIŽINOJIMAS SU
■ LIETUVA.

Karei pasibaigus, 
parūper susižinojimas su Lietu- 
va. Amerikos lietuviai ištroš
kę žinių apie Savųjų padėjimą 
Lietuvoje. Tūkstančiai lietuvių 
nori saviškiams pašalpą nu
siųsti.

Iki šiol, vienok, dar negali
ma siųsti laiškų tiesiog Lietu
von. Keliai dar neatsidarė.

Chicagoj socijalistai, meily
dami žmones savimi užintere- 
suoti skelbia tvėrių komitetą 
susižinojimui su Lietuva. Iš 
to jų darbo nieko nebus.

Tikrų žinių apie susin||mną 
su Lietuva gali pranešti Švei
carijos lietuviai, ypač Ameri
kos lietuvių delegacija. Taip- 

. gi apie tai gali pranešti lietu
vių komitetai Švedijoj ir Dani
joj. Tiedu komitetai praneša 
žinias mums. Gal būt iŠ tu ko-, 
mitetų jau ateinh žinių apie 
būdus susižinojimo su Lietuva.

Kun. Tarnas Žilinskas’ūmu; 
laiku vilisi apleisti Ameriką ir 
kuogreiČiaušia dasigauti į Lie
tuvą. Gerb. kum Tąnm& žiiim 
skasį susekęs ant vietos daly
kus, tuoj praneš..

’Bet nėra abejonės tamč, kad 
mūsų viengenčiai tėvynėje kuo- 
labiausia rūpmasi susinešti su 
Amerikos lietuviais. Jiė žino 
apie Amerikos lietuvių delega
tus Šveicarioj ir jei galima, tai 
toj duos' jiems žinią.

* Todėl katalikų laikraščiai 
pirmutiniai gaus tikrų žinių > 
pie būdus susižinojimo su Lie
tuva ir apie būdus teikti pkfcel-

visiems

t

rimčiai LIETUVIAI 
/ SUSIGRfclANIZAVO. A 
“Lietuvos Aidai7’ praneša, 

jog Kaukazą Jjetuvįai susior
ganizavo. Tą darė sekdami ki
tas tautas. Dar gruodžio 27JJk 
dd/1917 m. Kaukazo lietuviai 
tųrėfo SŪYSŽiavimą įsteigė 
Kaukazo Lietuviu Tarybą, W 
riginalietuvių reikalūų Tai 
Tarybai“ Gruzijostoldžia pri- 
pažinoatstovybės' teises -kol 
bitapasiųstas taip tikras atsto
vas iš Lietuvos.
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KARAS PABAIGTUVtS į£I**»****M**n^^

Galbfitjumabustadomu žb|t jf Ag tfgžfįj llttlūAlI 

noti, kaip kareiviai jauteli 
kuomet taika tena

Štai lapkričio ^1 dk . 
; Aš tuo tarpu bnvau ligoninė- 
je ditoiomiesto vadinamo An
gara. Tai.puiku* franefizųmie- 
.Stas, Yra bito 13 katalikų 
bažnyčių ta 3 katedrom ?et ke
turių bu viršum metų karė bu- 
vo baito! huvąrginus Jiįį. Ir 
puikiame miešta4 buvo nykm 
Stosi saulute rodėsi užtemus, 
skaistus dangus apsiniaukęs. 
Kraujo praliejimas sunkino to 

■ SUS. į r -,įt .

Wi^tądieną,'lapkriČid 11 d. 
apie 3 vai. visai netikėtai už- 
gąųde katedrų,irbažnyčių, var-1 
paį didi ta mažu .Tas atsiti
ko taip staiga ta netikėtai, kad 
Šiurpuliai ėmė .varstyti kūną. 
Varpą gaudamas tarsi suteikė 
sparnus ir išrodė, kad kojomis 

^emės nesiekb, Štai naujas ap4 ? 
sireiŠkimasį — aut namų} švys
telėjo Aanęūzų ur i
tofiavoA /^ . . ~

Visų neapsakomas nusistebė
jimas.^ Aišku buvo/ kąd tai la* 
bai nępaprąsti s dalykai t apsi
reiškė. Netrukus sušvilpia mū
sų vyriausybės švilpukas. 
Mums pranešama, kad- kare 
pasibaigė.; Džiaugsmas^ klyks
mas, fšS^imaC Šaukimas ki
lo toks,' kąd jo neapsakysi ir 
iki gfabo neužmirši - 

Nušvito dangus, saulutė tar-^ 
si šviesia^ sudėjo ta tošį 
gamta tarsi atgijo ta susijungė 
džiaugsmu!pse nuvafgintos 
žmonijos. .'į

Dirbtuves ta ofisai užsidarė ’ 
tuoj ir prisipildė gatvės paro^-i 
ninkaįs; * VisilĮūksmų yėidiį/ 
pakiliame ūpe. KrauėūZes sd-[ 
dnėjo gėles sayiętasTr Ameri-: 
sos kareiviams, :

Džiaugkitės broliai lietuviai,; 
mes kareiviai greit grįšime pas 
jus. Iki pasimatymo- broliai ta 
sesers. ~ >. 4 ’

/ Corpęral T. F. Bičiusas, 
X- -7 '0o,B; i29Inr.

EIS PRIE SVETIMTAUČIŲ 
SUJUDAMAISIAIS 

PAVEIKSLAIS. /

Natūralizacijos biuras vartos 
judamuosius paveikslus 

pilietybės klesose.

- Šią* žiemą judamieji payeiks- 
ai bus vartojami, kad pasek- 

mingiąu šuamerikonizuoti čia 
esahčiusateivius. ' '•
’; Sykių su pilietybės klesoms, 
kurios yra įrengtos prie viešų
jų mokyklų įvairiuose Suv. 
Valst. miestuose, po priežiūra 

Komisijos deputato bus sutei
kiamos aiškios, " visiems jto 
prantamos fįhnos, kurios aiš-r 
kins vertę Amerikos pilietybės;

Jau ir dabar apie 75 didžių
jų šalies centrų viešose mokyk
lose randas judamųjų paveiks
lų aparatai if tas skaičius ne- 
apribuotai didinamas. Yra spė
jama, xjogkooperačijfr vietos 
toldimikų šą naturhHzaęįjos 
biurais 1 daugely vietų padės 
nupirkti aparatus, o kitose vie
tose. yra.manoma gauti perke
liamus iš vietos į vietą apara
tus. • r .
♦ <■ .y---------- -— * J
Jei neišgali didėles • aukos, 

tai, brolau, darbininke, nesi
drovėk duoti mažą auką.

■2: -y■ '.i <

REIKALAUJA PRAŠALINI- 
MO DVIEJŲ DIPLO- 

\ MATŲ. - — 
Vokietijos; Pildantysis? Ko

mitetai Darbininkų ir Karei* 
vių Tarybos reikalauja, kad 
naujoji valdžia prašalintų už
sienio reikalu ministerį Solfą 
ta ‘Mathias j&bergerį’ Komi
tetas sako, kad prašalinus tuo
du senosios valdžios politikie
rių lengviau' būsią dorelis su 
talkininkais.’ / \

; Mooney, kuriam Kalifomi- 
jos gubernatorius mirties baus
mę pakeitė kalė jutu iki gyvos 
gąlvbs, - apreiškė, kąd to neko- Kumtotė Jiusė 
rįs. Sakė, ka4 esąs nekaltas, 
Bevelijus dabar žūti ant kariu4 
vių, negu visį gyvenimą ka
lėti, Reikalauja, kad jo byla 
būtų pernagrinėta, arba kad 
jis būtų paleia

*
*

4

letop.” ,
Konst. A. Žvinjdia.
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LINKSMAŽINIA. :

“Drangas” praneša džiugi-' 
nancią žinią, kad gerb. prof. 
<un. P. BuČys nuolatai pradė
jo dirbti prie to katalikų dien- 
rašCiUj Jau išėjo keletas -Drau
go’ ’ . numerių papuoštą garbin
go tėvinaimo raštais. \ .

Tai-maloni Žinia visięms A- 
merikos lietuvių katalikams. 
* Sveikiname “Draugą” di
džiu laimėjimu. »

* ' I

DĖL MŪSŲ RAŠYBOS.

“L. Aido” No. 92 A, Jakštas1 
buvo kreipęsis į L. M. Draugi-, 
ją dėl mūsą rašybos sustaty
mo. Delei to Liet. Mokslo 
D-jos Vadovėliu Leidžiamosios 
Komisijos vedėjas per tą pat 
“L. A.” paaiškina šit ką:

Karo metu, atsitraukus iš 
Lietuvos rusams, vadovėliams 
leisti buvo Mokslo Draugijos 
nustatyta tam tikra rašyba, 
kuri kiek skyrėsi nuo .pirmiau 
vartotos p. Jablonskio rašybos, 
ilgainiui buvo išleistas, sutarti
nai, L. Gtaob vadovėlis (Lietu
vių rašybos vadovėlis, “Žiny
no” leidinys Vilnius. 1918. 
Kaina 4 mar.). ______

Tuo pat karo metu Rusijo
je lietuvių vadovėliams it šiaip 
jau leidiniams "leisti buvo nu
statytą sava rašyba. Tenai 
buvo išleista Rygiškių Jono 
“Mūsų rašybą” kuria ir buvo 
spausdinami paskutiniu laiku 
Visi vadovėliai, leidžiami Voro
neže. Toji rašyba kiek skyrė
si nuo Vilniaus vadovėlių ra
šybos. Bet tie skirtukai buvo 
patys menkniekiai, vien maž
možiai. Ryškių Jonas, phr- 
y’ažiav ęs f Lietuvą ir .pažinęs 
L. M* D-jos išleistų vadbVęHų 
rašybą, išrado taip-pat, jog tų 
dviejų rašybų skirtumai ‘yra 
vien mažmožiai ir, kad nebūtų 
tų skirtumų, “ pats priėmė L. 
Mokslo Draugijos rašybą. To
dėl dabar visi naujieji Moks
lo D-jos'Vadovėlių Leidžiamo
sios Komisijos leidimai (1918 
m.) ir paties Rygiškių Jono 
dėtuvių kalbos gramatika iš
eis tąja visų bendrąja rašyba. 
Tuo tad atžvilgių dabar jau 
nebėra skirtumų ir L. Mokslo 
Draugijos leidjniai eina jau 
vienoda nustatyta rašyba.Skir- 
tumo .kai kuriuose leidiniuose 
teliko tik rašąnt: bėk ir bėgk. 
\ Reikia tat tikėtis, jog ta ben
drai sutartoji rašyba nebekel- 
siaiiti jau daugiau spyriojuno- 
si dėl mažmožių it paliksianti 
pagrindas' mūšų vienai visuoti
nėj.rašybai. Bet tąja rašy- 
ba leidžiamų vadovėlių,, *kįėk 
mums teko patirti. Vadovėlių 
Leid. Komįši ja ketinanti -išleis
ti dar trumputį mokytojams 
tos rašybos .išaiškinimą. Mo
kyklos .gi reikalui, tą rašybą 
(išėmus kelis inažmožius);tai- 
ko L. Gira savo vadovėlyje. 
Tąja rašyba dabar eina jau vi- 
si Vilniaus laikraščiai ir visos 
čia leidžiamos knygos. v 

(“T&vynėš Sargas”)

Lenkai iš visų pastangų dar
buojasi ir faukia, kad Lenki
jon ineltų viiOft šėmis seniau 
Lykijai prigulėjusios, Ir Lie
tuvą jie savinasL. Ar nepriri- 
dėsi. kad apginti Lietuvą imo 
nelabo tenko_

*r
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BRIDGEPORT,CONN.
Lietuvos Vyčių 37 kp. gyva- f 

vimo irveikimosenaijau nesi
mato organe nei'kitose laikra
ščiuose. Atrodmlyg 'tębsergą 
influenza. Y Bet juk jau pasi- 
b’aigė ligos reįkefi0Įsįema su* 
Jhustita^griebfisprle  ̂darbo. 
L. V. 37 kp. laikytas susirinki
mas tepki* JtO d* šv. Jurgio pa
rapijos,svetainėje.. Narių atsi
lankė neperdaugiausia. Tai-gi 
iš vienos pusės būtų malonu 
pranešti visuomenei, kad yra 
n8Uiųkurfe,ii štadies trokšta ib 
dirba kad tik vyčiai gyvuotų, 
augtų ir dmjotųį A Įnešta. ilsi; 
mokinti puikus veikalėlis, su
rengti featrasį nes."ir knygutės' 
yra partrauktos, tik reikia mo
kintis. ;Tam įnešimui pasirodė 
'kfcmarfąi lątiąi priešingi. Sa
kė, .kad vyčiai nieko nenuvei- 
kia, .neišmoksta ir niekai iš jų 
bus ir reikią vyčiai išardyti ir 
išnaujo ty-ertu Tai netiesa, kad 
vyčiai W' nenuveikia, jau 
sulošė tris teatrus ir šiaip pra
mogėliųdažnai 'surengia ir da 
rengtų tik vyčiai neturi gero 
vedėjui Buvo vargonininkas J. 
Šaučiunas. Jisai tapo prašalin
tas nuo vietos. Dabar- jis nori 
suardyti kataįkiškas organiza
cijas. . Ne J.Šaučiunas Sutvėrė,; 
tai jis nei nęįšardys. ,J. Šau- 
čiunas sutvėrė naują armiją ir 
mokina. Tai daugelis , vyčių 
; prisirašė prie jo choro ir dia 
daugiau traukia1 prie naujos ar
mijos. ‘ ‘

BridgeportoKonkandrilis.

s.

* ** «

NEW HAVEN, CONN.• ' i'' .

Lapkričio 28 d. 7 vai., vaka
re bažnytinėj salėj buvo antras 
: Laisvės Savaitės vakaras, kurį 
jęs lqhoras kartiksųT. Fondo 58 

. , . surengė;šv.LazimieroJparapi-
R. F., Crist, Natūralizacijos -skyrių. Vakaras buvo įvairus. 

.„^5 įsidėjo iš dainą, dekliarimėi- 
įjį ir teatro. Viršminetas cho
ras lošė veikalą “Daina be gą- 
Įo-” Bušą pelno skyrėvTąutos 
Fondui o antrą pusę bažnyčios 
naudai. Vakarą atidarė gerb. 
vietos klebonas kun. V. ,P. Kar- 
kauškas, paaiškindamas vaka
ro tikslą, po tam perstatė vedė
ją vakaro p. J. J. MbčiuĮŪiti;. 
Pirmiausia choras po vadovys^ 
te vargonininko p. J.‘ Saurio sm 
dainavo Amerikonišką ir Lie
tuvos himnus. Svarbiausia tai 
tas, kad publika, kurios buvo 
apie 150 ypatų sudėjo dėl Lie
tuvos laisvės išgavimo $2.005. 
Nevr Haveno lietuviai nejuo
kauja ale dirba kiek tiktai ga
lėdami, deda savo visas . pas
tangas, kad tik Lietuvą laisvą 
matytį,* j nesigaili savų uždirb
tų centų. Na, jeigu netikite, 
kad New Haveno lietuviai duo- 
snūs, tai pažiūrėkite ką jie da-

Vikšraitis Jonas, duonkepis pa
aukavo .\ .,; . <. fc30Oi,00 

BaLtrušąitls Juozas, foto- 
gūafistas 

Vikšraitis Jurgis ,.. 
Tautvydas Antanas i 
Daukša Petras . *,. ..

Vaičaitis JTpnas # . .• . j

v

........... JOO.OO 
..100.00 
.100.00

.,, ,..>100.00 
Liorančius Antanas ... .100.Q0 
Vaičaitis’Jonas /ta, .100.00 
MakareviČ-ius/MateuŠas 100.00 
MaČiulaitisAntapas .. v. ,50.00 
MatuŠkiutė Pėtronė.......50.00 
Rimkus Antanas ..,... ...50.00 -r*. 1««
ŽirlisVladas A.,.. 
GvildienėPetronė 
Dakaiutė Antanina
JurgaiČiute Veroitika.». .50.00 
TumosaMika i.,. ..$50.00

(pirmą vaka ą aukavo $25)

t

♦ R
BMĮMMMNhMv' 

TteuMMua VmMjs ., . /SODO 
Juooukevtaius Jokūbas W«00 
'.d^rtakb «į i, - .50.00
Oepavičius Antanas.,... .50.00 

(pirmą vakarąaukavo$25) , 
Ališauskas Jonas..,.....-,50.00 
Al esauakas Juozas . , .50.00

Antanas ., .. . .55.00 
Južkaūskiuta Bronė 50.00 
Miknis 'Antanas ...,. w».50.00

■ w *■ * .i«»♦ 
Pirmo Aakarb #

,£er;ajm vakaru,.. .$62105 
KassukirsNev MavenąT - 

.ta- ‘ V. Z.
* ...7-. - -- __ ■

NE W H A.VBN, CONH. *
Lapkričio ‘24 ta š. nu prasi

dėjo Lietuvos laisvės savaitė. 
Mes pradėjome tą garbingą 
darbą lapkričio 24 ta Tautos 
Fondo 58-tas skyrius turėjo/ 
pirmą vakarą 7 vak vakarę ba
žnytinėj salėje. Vakaras buvo 
labai įvairus. Susidėjo iš de- 
klemacijų,- dainų ir prakalbų. 
Kalbėtoas buvo iš Brooklyn, N. 
“Ž. T. Fondo, Centro raštinin
kas, “ Garso . redaktorius p. 
Leonardas Šimutis? Publikos 
buvo susirinkę apie 250. Gerb. 
kalbėtojas labai plačiai ir jaus
mingai nupiešė Lietuvos dar 
bartinį padėjimą ir reikalą aną 
i^liuosuofi iš vergijos, suteikti 
demokratišką laisvę. Toliaus 
aiškino * kad tam reikia aukų. 
Ragino, kadi kožnaą vienas au
kuotų kiek kas išgali. Gerbia
mas kalbėtojas baigdamas sa
vo kalbą, Užklausė publikos, 
kas galite paaukuoti Šimtą do
lerių, pakeikite ranką.Z Tik 
spėjo ištarti tuos žodžius, kaip 
šimtinės prasidėjo ristis ant ės- i 
trados. New Haven’e tiek gel
bėto jų*ir liuosuotojų Lietuvos 
atsirado, kad niekad nebuvo 
tikėtasi, kad čionai tiek būtų 
įtaigausiu aukotojų, vardai, 
kurie dar nepaskelbti? 
SLRKA.kp. 116_____
Tumosa Mikas ...... 
Mačiulaitis Juozas ... 
Kišys Kazys......... 
Pcckevičius An<įrius >. 
GrubliauskaS'Julius . 
Vaitkevičius Bolis . 
Kelneris Adolfas .»...... 
Dobrovolskas Vinc...... i 25.00 
Čepavičius- Antanas ... .2Ū.OO 
L. R. K. Mot Sąj. 33 kp 15.00 
Stanevičius Mikas . .« 
Dzikas Mikas . 
Jurgelis Jonas •., 
Džikas Antanas 
Pranaitis Antanas . ; 
Senkus Pijus .
Šv. Kazimiero dr-ja .'.. .10.00 
Šv. Kastan, parap. choras 10.00 
Zavorškas Vincais. . .iftOO 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 
f

■
H
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42.005.00
. .4.214.05
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Zavorškas ViUcas ’ 
Tiškus Julius ?... 
Valickas Viktoras 
Janušką M. ...... 
Navickas I..........

i Po $5.00: LDS.. 28 kp., Kašė
ta Julius, Dzikienė M., Mlyte- 
rienė A., . Budinienė A., Zą- 
vorskiene V.i Babinas St.? Za
karauskas J., Klimas V., Kva- 
ratiejus M., - Kudurąuskas V., 
Beržinskas K.r Juozukevičius 
J., Mastauskas Ig., Tarulienū 
Dom-j /Vensloviutė Karui,, Ma- 
eys Aut., Žūrlis Vi.

Po $2.00: Barštis J., Smąisis 
D.į Tamulisi J., Juozėnąs J/ 
Rapeika SilvestiagĮ * - . ,
“ Kiti aukojo po doleri ir ma
žiau. \ .

Mūsų darbštusis klebonas 
kun. V. P. Karkaųskas dejo sa- 
vo visas pastangas-bi tik sudė
jus didelę Šurną dėl Lietuvos 
laisvės išgavimo. Pats aukavo 
ta kitus ragino, kad nesigailė
tų aukų dėl tėvynės, Dž tai 
garbe mūsų klebonui. Valio!

. ; T. Fmidų Iždininkas.
. 1 . ’ ■ ‘ / .į

- PROVIDENCJE, R. I.
Pradėjo darbuotis.

Mulonū buvo W Mųl sKaity* 
ti laikraščiuose apie kitų kolo- 
nijų didį veikimą dėl Lietuvos. 
Jtabu buvo matyti,;Mpduoe?i 
niai fcnteičB aukuoja Tauto 
Fondui.K Tai čia mum to- 
•magu buvo, kad toko nebu- 

r 1 /i

•. t
X

k

« *

4

> «

vo veikiama. Bet gražią pra-

24 d. buvo susirinkimas šv. Jo
no K^taj^rtajo dr-jos, eteri 
Žmonės sumanė, >*kad sutverti 
skyrių,- kurs rinktų aukas ko
vai už Lietuvos neprigulmybę. 
Tai dr-ja išrinko šitaip: pirm. 
Jackus Ariamoms, vice-pirm. 
Jonas Petrauskas,' rašt Vincas 
Lankauskas, ižd. Antanas Sut- 
Jteifįs, iždo, globė jai M. Tačio- 
jftta ir Jonas JuškeyiČkh ,

Po susirinkimo Aleksandra 
Dzenkevičius ineŠČ, kad toj 
parinkti aukų. Tai aukojo se
kančiai:
Pranas Gudonis .,. i,. s .$9.00 
Al. Dzėkiavičius ..,. A.«.6.00 
Jonas Betw$ta8 *; * • * * • 
Dribt Švedai A. ♦««<., A <6,00 
Ant .Karpavičius ,.., , .6.00
Jackus Adomonis A,,.6.00 
Vincas Bankauskas ...; t .5.00 
Vincas Valkelis , 5B0
Andrius Dzėkiavičius*.. < .5.00 
Jonas Juškevičius . 
Ant. Sutkaitis ..«>.

“~7A‘'Vfecr~(
; Kaip matote pradžia graži. 
Ddrbą varysime toliau. Čio
nykščiai lietuviai būdatai len
kų intekme je irneturėdamvge- 
rų lietuvių katalikų veikėjų 
visai mažai tautos reikaluose 
tenuveįkū Dabar nubundame.

Šv. Jono K. dr-ja yra grynai 
katajikiška. Reikia laukti, kad 
ji tautos darbuose veiks, ir iš 
mūsų kolonijos Tautos Fondui 
nueis nemažai aukų, Tokiu bū- 
dūj prisidėsime prie kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę.

- A. D„
Red. prierašas. Malonu iš

girsti .kad.ta Providėncę’o lie
tuviai,'sujudo. .Linkime’ ge- 
riausios kloties jų pradėtame 
aukų rinkime./Sūsitverusis 
skyrius privalo tuoj susinešti 
su Tautos Fondo centru ir 
gaus visokių reikalingų, paaiš
kinimų ir nurodymų/ Adre
sas L. šimutis, 456 Grand st, 
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
' ■* /

' Subytino kitas, *■< ■ -f/V-
.Dr-stė Šv. Kazimiero Karai; 

turėjo susirinkimų 17 > d- lapk
ričio. Turėjo gan svarbių rei
kalų, ,ąle neužmiršo nei 
Fondo. Pėr^r^ vMdybą ir gė- 
Są agitaciją ėjo šauniai darbas. 
Pirm. Įg. Pūi-
kiai išdėstė reikalingumą pri
sidėti aukomis j T. F. Dr-ja šv. 
K^snnięrę ^Bfiti
i^pakalyjefcįtų drfcukįj’b to 
kad būti pifmųtinė prie gelbė- 
jįmo ir ižkoVojimo ;prta6« to- 
priguįmybės',‘Liefąvąi’ visi na- 
•riąi.pritara ir pasipylė dešim- 
kė' ant stalo. Viri sujųdo kaip; 
pasirodedeŠimke. Nelauktai-’ i /i. |x« - T
mas nieko ,tuojaus graborius 
A. Užumeckis £10.00. Po to 

,sakydamas3 Pijus. Bindokas: 
prastas darbihihĖėlis ir 

tai kloji! dėl Lietuvos . labo 
$20.00. ’ ’■ . Nu-gi ar užšileis. 
Kriaučius ir Real Estafė p. Jo
nas Bravinckas brūkšt ir para
šė čekį ąnt*$2 jOOLot ir pasiro
dė kad biznierius subytina vi
gus. Toliaus ię-gl sekė gau
sios aukos. Aukavo sekančios 
ypatos po .penkinę r J Janušis, 
St. Aleliunas, Ari. lArlauskas, 
Feliks. Kavaliauskąs. Toliaus 
ąukąvo po $2.00; IL Daubas., J. 
Norkus, J. Bažis, L. Pečiuko- 
nis, A. Rimkūnąs, B. Dauno- 
raviče, F. Balilionis. Kiti klo: ■ 
jo dolarinės-ir mažiau.*

Išviso surinkta aukų dėl Lie
tuvos ląbo $136.50. Mineta su- 
ma nuo drtjoš Šv. Kazimiero 
Kąr. tuojaus priduota T. Fon
do sk. kasieriui J. Pranckūnųi. 
Vardan , visų aukotojų ir gerą 
agitavimą ir už pasidarbavimą 
vardan Lietuvos tariant UČiū.

• K.Driža. 
_ .......  - •> .-•> , A

EASTON, PA.
HlogMmirimas.

A . *■, ■
x Mūsų miestelis, praleidęs 4 

savaites epidemijos, pradeda 
vėl atgytu Influenzos auka 
krito 10 suaugusių lietuvių. 
Pirmutinis mirė Petras Meš
kauskas, buvęs; parapijos ka* 
torius, paskutiniuose gi lai- 
kuoms, kad ii kAtoryrtės jį 1Ž-

- - ——- ... - . . , _ . ■ ■■ ,(I

rė be sakramentų. Sako,
askutinij valandoj dar Šaukė- | 

si kunigo, bet jo toucai ta įl 
giminės raudotoji nedtoido, 
tapdami; 
venai dėl mūsų partija* g«ro.n 
TuĮas padoru* protestonas, 
matydamas, kad prie įalįteįio 
kūno nBra joto dyarifeo — 
pakvietė artimiausią ptetoto- 
nų kunigą ta tas Atskaitė mal
das. /A' ''

Bet^dar žymiau-mirė nekoks 
Gaznyg, tikras raudonkaklis, 
Kad prablaškyt nesmagųįepu- * 
dį mtatįeĄ jie prie pakavojųno į 
UŽsikvietė italų beną. Kada at- r 
vėžė grabą ant. antvožo kybojo 
kryžius nes. graboriuij tikę- 
;jo> kad visi lietevLtayta kri- j
kščionys, v bet raudoniesiems |
kryžiaus ženklas buvo tikru \ /
pasipiktinimu jie puolėsi 
keli *kad nulupt Tšganytojans 
paveikslą Graborius uutote- 
bėjęs išvertė .akis ant tokios • 
.nepaprasto' regyklos. * Buvo 
ten ta žydelis, didelis, lietuvių 
prietelius (mat lietuviai ir čion 
be žydelių neg&l apsiėtal/TTa^— 
pradėję juos gėdyt sakydamas 
—'“Niu ką blogo, ' Kad Čion, 
Crucifta guli — jis numirėliui 
nepaiškadįs.” Bet raudonkak-. 
liai nei klausyt apie tai neno- ~ 
rėjo ta graborius priverstas bu
vo atlupt kryžių. Tai-gi ma
tot kokių pas mumis yra žmo
nių I Senovės priežodis sake . 
— bi josi lčaip velnias kryžiaus, 
o dabar jau reikia pas mumis . 
sakyt:/ Neapkenčia kryžiaus 
kaip cicilikas.

Nuo 5 gruodžio Jki 8 d. at
vyks čion gerb. tėvas Alfonsas t 
Maria; lietuviškas passionistas 
su misijomis. ;

Katalikas.

to* jau padarėme. Lapkričia paskutinėj valandoj dar

f;
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CLEVELAHD, OHIO.

Nėra abejones.’ ■ ’ ♦
Kaip matosi tai visi sujudo 

gelbėti Lietuvą. Labai gerai. 
Kaip matosi^ tąi kitos kpįoųi- 
jos kloja tūkstančiais, einą 
Ienktynėsna., Labai pagirtinas 
darbas. iKiekvįęnaš Lietuvai - 
trokšta laisvės ir nepriguįny- 
bes. Dievas mielas žino,'kaip 
clevelaųdięeiai pasirodys aky
se mūsų visuomenės,' ka^p ir 
kokiais Lietuvos pliėČiaisjpasi- 
rodys. Matyti .siijudo. • Jau 
Padėkąvonės dienojė vaikščio- 
jo po namus Tautos Fondo 22 
■sk;kolektoriai. . Medžiojo kaip 
medėjai zuikių ir rodosi, kąd 
•laimėjo gėrbkai. Vieną vaka- 
r*ą suėjo T. Fondo-J^olektoriai 
ir apsvarsčius visus •. skyriaus 
reikalus, pirmininkas stovėda
mas liūdnai pratarė i t “Broliai 
JretiMta ulbėti ■Lietuvą, A, >0^> 
riniLiėtūvą laisvą regėti. įO, 
arVietojąrne,prašaU’stotiį 
darbą ir pasirodyti su auko- 
miš: Patys esame.kolektoriai, 
tai pirma pradžią padarykim 
patys,, oApaskui drąsiai ragin- 
Sim kitus.7* Pirmininkas žiū- * 
riū krapšto kišenių, tą daro ir. 
kolektbriai.Visi kloja po $10, 
po $25.00, su doleriu ir mažiau 

; dabar būt gėda pasirodyta Vie
nu vakaru kolektoriai sumeta 
$300,00/ Graži pradžia. .

' TaųtosAFondo 22.sk. rengia 
Ląįsvės/ Ėąyaitėš' prakalbas. jL \ 
Kalbėtojai bus vietiniai, mes 
ięKbąr sunkū gauti iŠ kitų mip- y 
stų, visi darbe. Buvo kvies
tas A. L. Tarybos pirm. J. Mi
liauskas iš Pittsburgh, Pa., bet 
žinios negavom. Dar nežinia 
ar atvyks ar nė. Vakaras bus 

: sukatoj gruodžio .7 & Papaw f 
Ataus svetainėj. j

LDS. 51 kuopa taip-gi/pasi- 
žadėjo surengti prakalbąs tąm| 
tikslui. Vytauto gvardija 
gi pasižadėjo vieną vakarą pa? 
rengti. Nežinia kitos dAjos 
kaip padarys. IDS. 51 kuopof 
prakalbos bus 14 & s^ruodžii 
virŠminėtoj svetainėj. Tai 
Ii itetuviąi, ^teidmm aut Mų 
Vakarų malonėkite atsigab^iti 
šimtinių,l dešimtinių, .Xį9tar^r' 
bondsų. SujuSkime gelbėti Idą- 
lutą ir ; padaryti ją laisva ir 
hėprigulnhnga. Nėra abejonės, 
kad olevelandiečiai ■ pastao- 
dyą gerai. IŠ MBę 
devealndieČiai žengia pirmyn 
gelbėti Lietuvą / *
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^'■įs«isdiWa*-> A 8edeiko< 26 &
>, savo toĮoe atliko gerai^

Lgai gerai mokėjo nuduot 
# Velička Užburto kunigaikž- 
(Afeelnau visi lošėjai 

.atiikoisavo role* gerai. Labai 
įgaHuižėjo antras aktaS, Jame 
bailiai sutaikytas artistų dki- 

r fia^imas vnatingai publikai pa-t
•ffiĮįrfr- ; " '"

•PBblikoS atsilankė pilna tui- 
Mttnga salė. Buvo atvažiavę iŠ 
'iMMt City, Carbondale ir 
metodo. 

f Nutartą Lietuvos reikalams 
' -parengti koncertą. Patartina

- ■r^įįfii^ai ra§y& /$&antoim _
jaunimui, ypač merginom prie lietuvių ir Lietuvoj jie yra B. 
Dailės Mylėtojų Choro kmpo7* " £ ™ c* ”
lįrie Vienon iŠ naudingų jauni
mo draugijų. Susirinkimus ir 
^praktikus laiko po num. 118 W'^ 
Market st. kožhą pėtnyčią, me-į 
mėsiniai mitingai kas trečią

- medėlią kožno menesio.------
Dailės MylėtoasJ

'}'

*1 

■X 
ti 
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S9 įtarią g ’m- 
mokytuduoda.

. si} ... . 1 ‘ ’J

Šako paa mus Lieiuvoję, ir 
labai tąnkiai sako “Dž vieną 
suprantantį 2 nesupr 
duoder ir tai ta
ringą.. \ /
f Suprantanti, mokyti žmohlj 
Žino, kad sveikatą brangesrif 
už pinigusužtai Bangota: 
Dauriausią ir tankiauria f
Žmones ųe&magumų yra b ta p 1 

.rih •
įąug dėl to prieštarų, bet į 

čįą ue rihta tąĮųe tarpe rišta' \ 
Ji ' M i
■patį. užMtata į
gūdy tą pilvą, , galite sulaukti 
kvailų pasekmių tankiai tat 
kenkiančių avėikątai... \ į

.Tai-gi kuomet Jūs pajauta; ą1 
te galvos skausmą, užpūtimą vi-" ’ 7 
durių, ir odos arba baltą ap
vilktą iiėžūvįy jei nustojame » 
petitą ir jaučiate nuovargį-ir. 
nenorą prie darbo, — tai žino- ,x 
kite7 kad tie atsiliepimai ap
reiškianti apie tą, kad JĄų 
pilvas ir kraujas užnuodytai — ’

Bet nusigąsti nėra ką. Lai- * 
:ku suteikta pągelha užgniauš 
kvailus apsireiškimus. • Su
prantanti žmonės jau žino, kad , 
visuose panašiuose . atsitiki
muose reikia suvalgyti 3 sal
dainius Partolos pirm gulsiant. ( 

Jos išvalys užnuodytą pilvą 
ir kraują ir nustatys virškini- 
mę normaliai, sveikame sto- 7 

j©- 
Ant rytojaus atsikelsi svei

ku, nauju žmogumi.
Partola turėtų būti kiekvie

name name ant “gatavo, kad 
prie pirmo reikalavimo jį 'bū- * 
tų po raųka.

Tai-gi geriausia ir protin
giausia gauti ją dabar, išanks- 
to. . ' 

i Partoją — visapasaulįnė ži
noma pagelba.

Ji buvo apdovanota / ‘auksi
niais medaliais ir diplomais 
ant Pasaulinių Parodų Londo
ne, Paryžiuje, Ženeve ir kt. ša
lyse Europos.-

Ji parsiduoda -skrynutėse; 
kainuoja 1 dol. Norintiems še- ‘ 
Šias skrynutes išsiunčiame tik 
už 5 dolerius.

Užsakymus ir pinigus siųs- • 
kitę į:—f

APTEKA PARTOSA, '■

160 Second Avenue,

New York, N. Dept. L. ?•.

■ (15S)
> '

_______ “ . ----- - --------------------------- n* 
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į PMfeagt
kc^jbertą ir tolins. Ragino 
žmones neatriMkyt nuo aukų 
dri naujų vargtmų. Parimi su
vienyti chorai tfafr dainavo ir 
baigė lietuvišku himnu. <'

Y,
i - r ’ a <■-

ROCHKSTBR,M. Y.
Viri kalbą apta neprtgulmingą

irj apio Lietuvą*
dar daugialapio jot neprigul
mybę. Visi su nekantrumu 
laukia tęs dięnog, kadia bus ga^ 
lutinai. rmspręriaa mūsų tėvy
nes kkįįnas. ’^isi turime viltį* 
kad negalimas daiktas negąut 
Lietuvai4 savivaldoj; yiri to 
/pągridąuja, visi to trinta; 
Savo Troškimus paliudija įftį- 
siomis aukomis, kurių iki Šiam 
laikui turime surinkę, bemaž 
tris sykius, ixėgu mūsų koloni
jai paskirta. Tiesei, daugeliui 
rupi Lietuvos labas,' Bet yra 
pasr mųs-nemažą ivrišgamųr-kų 
. neverii lietuvio; vardo nešioti j 
Antai, nedėlioj, ląpkr. d.: 
vietiniai šocijądistai' buvo pa
rengę prakalbąs; kalbėjovieti
nis bolševikas M. Duseika te
moje “Slaptas Žmonių žudy
mas ir visasvietine taika.”' 
Tas žmogelis, rodosi, turi pai
rusias smegenis savo makaulė
je. Nukalbėjo taip, kad be- 
klauant prįklu ėmė darytis. 
Prilygino Leniną ir Trockį 
prie šventųjų; girdi, nei Ame
rikos prezidentai, nei ponas 
Wilsonas, nei gen Foch nega
lį su jais lygintis. Žinoma, kadi 
jų negalima prilyginti, nes Ar 
merikos prezidentai buvo gar
bingi vyrai, o maršalas Foch 
ir prez. Wilson yra vieni iš: 
garsiausių vyrų pasaulėje. Pe
iliu. ir Trocki stovi šalę Kaino, 
Chamo ir Judošiaus. . Po 
prakalbų padaryta rinkliava, 
na ir surinkta net $7.00. Štai 
pasirodo tų išgamų duosnu- 
mas, nes jei kas iš pašalinių 
buvo,, tai negalėjo būti ant tiek 
i durnu, kadi .bent centą dūoti iš
gamoms.

Ten buvęs.
t • »• ’

tos lietuvių šviesa 
įa, . ' ” ■- -
; Iš priežasties mažo akąjį 
liaus Hetifvių jieneiŽgaii užlai
kyti savo dievnamio, bet di- ’ 
deanž dalis yra susispietile prie 
amerikdmį šv. Marijos parąpL 
jo^ ir kiek aš patėmijan, tek 
parapijos klebonasJrun-Kelley 
yra " labai prielaa^hs lietu- 
viams ir jų varguose juos vi- rrr—>

JTaįMj kele- rita tik
ta šeimynų priklausą prie ta*. ‘ *-<" * « ■ * - * * •
kų parapijoj Tokioms šelmy- 

nuo 
lenkų, nes jie buvo ir yra mū
sų ir Lietuvos priešai.

Nepaliksiu nepažymėjęs Jų 
tėvynainių, kurie Čionai dau
giausiai darbuojąsi deĮ gėrovė# 

Kersnauskąs ir F. Solla. * Yra 
dar keletas; bet jų vardų ne
pamenu. ' , -

. Pats miestas stovi puikioj 
Vietoj, šalę jojo plaukią Missi- 
ssippi upe. * Visos dirbtuvės 
.yrąpastatytoshale.miesto,to- 
dėl įats. miestas Švarus, čia 
gyvena žmonių visokių tautų, 
daugiausiai belgų. .

Gamta yra apdovanojus Šitą 
mieštą gražiu rūbu. Aplinkui 
kalnų kalneliai; keletas jų
jų išrodo, kaip “Gėdimi-. 
viai apsodinti -medžiais; kele
tas jųjų išrodo, kaip “Gedimi
no kalnas” — Vilniuje, “Biru- 
tos kalnas” Palangoje ir daug 
kitokių vaizdelių galima įsi
vaizdinti. Molinės ligonbutis 
stovi ant augščįausio kalno, a- 
pie 400-500 pėdų augščio.

Gamtos Mylėtojas.
* ■ 1

LDS. 12 kuopos susirinki
mą* bus pagedėlyje gruodžio 0 
4 7:30 val. vakare Kąra}- A*' 
niclų Salėje.1 Meldžiamevisus 
narius būtinai atsilankyti, tu* 
rime labai svarbių reikalų.

• ‘ X Dumblis, rašt
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RUMTORD, ME.
Svarbus pranešimas.

i Utarninko ir seredos vaka^ 
raiš grijodžio 10 ir H dd, airių 
bažnyčioje bus MkPSyitta^ i& 

' pašmčįų. - ) <
Vįgi- vietiniai ir apielihkių 

lietuviai turėš progą atliktiBa- 
vo priedermės. .

?" ? '' Kun. A. Daugis, >
t ^Norwood’o klebonas,

’ - - ■* " . ■ - • »

KASTOM, PA.
Minijos prasidės & dieną gruo- 
' .džio ir baigsis*d. SV. My-

* koio ,
Tavas passijoništas Alfon- 

sas'Yam isjabbohen TWys 
jas pirmą syk šioj parapijoj. 
Atsilankykit visi,

K. V. Matulaitis,
* Klebonas.
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TAUT. FONDO 113 SKYRIUS
Rengia

' Nepaprastai svarbias

Prakalbos!
PĖDNYČIOJE

GruodžiovDec. 6 d. 1918 
MILLERS OPERA HOUSE, 

Pine St., Gardner,. Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės žymūs kalbėtojai a- 
>ie. išgavimą laisvės Lietuvai 
ir ką lietuviai privalo daryti 
šiame taip svarbiame momen-
>6««

Kviečiame visus lietuvius.
T. Fondo 113 sk. Komitetas.

v

V 
t .

Rengia 
Rumford’o katalikiškos Draugijos. 

Gruodžio-Dec. 9 d.,1918.
Svetainėje, |
< * '

Rumford, Me.
Pradžia 7:30 val. vakdre.
- .r-’ ..... ■ -% • >

Kalbės.K$N. A. DALGIS iš Norwood, Mass. ’ -
.Pirmos tokios svarbios prakalbos kaslink tėvynės Lietu? 

vo& / ’ -• . - . C ’
. ' .Dabar kuomet jau ateina I aikrąščiąi ir visokios žinios iš 
Lietuvos, Rusijos ir viso pasa ulio, tai bus visiem^ svarbu iš
girsti-apie Lietuvos padėjimą. \

Taip-gihus rinkimas aukų Lietuvos ‘laisvės reikalams, j 
Visi vietiniai ir apielihkių lietuviai kviečiami ateiti ko- 

skaitlingiausia.

KOMITETAS.
f
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L0WELL, MASS.
Lapkričio 24 d. nedėlios va

kare Čia įvyko puikus koncer
tas, surengtas šv. Juozapo 
choro ant naudos naujų vargo
nų. šiame koncerte, dalyvavo 
keturi chorai, gerai prasilavinę 
dainavimuose: 1) Vietinis šv. 
Juozapo choras, 2) 'Šv. Cecili
jos choras iš Lawrenee, Mass., 
3) Nekalto Prasidėjimo Panos 
Švč. bažnytinis choras iš Cam- 
bridge, Mass., 4) Nemuno cho
ras iš Haverhill, Mass. Mes 
LoįVelliečiai galim pasidi
džiuoti prieš kitas kolonijas. 
Tas įvyko labiausia vietinio 
varg. p. B. Ainorio dėka. Su
vienytiems chorams diriguot 
buvo paskirtas p.- A. Grigorai
tis iš Lawrėnce, Mass. Publi
ka atydžiai klausėsi dainų. P- 
lė A. Juknevičiūte iš Lavreu- 
ce, Mass. puikiai paskambino 
ant fortepiano. Publikai labai 
patiko ir didis delnų plojimas, 
privertė paantrinti. Toliau už
dainavo sujungti Loįrellio ir 
Cambridge’io chorai po vado
vyste p. R. Ainorio. Dainos par 
vyko kopuikiausia. Paskiau 
p-lė Kriviutė iš Lavrrence, 
Mass. padainavo salo —/“Kur 
bakūžė samanota.” Ši daina 
visus užžavėjo. Šv. Cecilijos 
choras, po vadovyste p. A. Gri- 
goraięio puikiai sudainavo 
“Karvelėli mėlynasis.” Pas
kiau, išėjo vietinis choras po 
vadovyste p. R. Ainorio ir kad 
užtraukė, tai jųet visi žmonės 
šoktelėjo iš džiaugsmo. Vėliau 
padainavo Nemuno choro nier- 
ginos labai gražiai j kad net, 
kiekvienam malonu buvo pa
klausyti. Po to programo už
dainavo iš operų p. L. Šaltė^ 
niutė iš TVorcester, Mass., tai’ 
tikrai galima sakyti, kad ar
tistiškai padatė. Toliau uždai
navo šv. Cecilijos choro mergi
nos iš Lawrence, Mass. Kada 
užtraukė dainelę “Čigonai,” 
palydint p. A. Grigoraičiui, tai 
tikrai tas aidas atsimušė į 
kiekvieno klausytojo ausis.To- 
liaii dainavo Lovellio ir Ha- 
verhillio chorai; žmąnėins ge
rai patiko. Po to sudainavo 
vienų senovės dainelę p-lė J, 
Bujutė. Vėliaus buvo monolo
gas. Pavyko gerai ir Juokų 
padaryta daug. Atliko p-lė A. 
Threiliutė. Po tų visų pamar- 
ginįmų tęsės dainos suvienytų 
chorų. Pėr pertrauką pasakė, 
puikią prakalbą p. X Grigo
raitis. Pasibaigus tai prakal
bai, perėjo per salę dvi poros 
aukų rinkėjų diel naujų vargo
nų, surinkta $33.20. Po tam

KEARNEY ir HARRISON.
-

Šitie miesteliai kaip įsisma
gino aukuoti Lietuvos nepri- 

' .gulmybei, tai varo savo darbą 
bę perstolio. Lapkričio 29 di 
Buvo susirinkimas u Gabijos 
brolių ir seserų” dr-jos, kur 
buvo apkalbėta Lietuvos Ziba
lai ir nutarta paaukuoti $25.00 
iš savų,iždo. Šita dr-ja tik tre- 
-Čias metas kaip gyvuoja, bėt

- aavo 'mažu j kapitalu dalinasi 
pusiau sm.Lietuvos likimu.
, Lapkr. 30 d. š, m. laike su- 
širinkimo “Sūnų Lietuvos” dr-

, Ja, ir buvo nutarta paaukuoti 
Lietuvos neprigulmybei penki 

. Šimtai ($500.00). Valio! Va
lio! Valio! “Sūnų Lietuvos ’ ’

► Dr-ja. Lai būna kelrodis ki
toms draugijoms, kaip vietos, 
taip ir apielinkės bei visai lie
tuvių visuomenei. Dar laike 

’ susirinkimo buvo balsai girdė- 
Y/ ti kad “kiekvienas narys turi

1 Aukuoti po $5 dėl Lietuvos ne- 
' prigulmybės. ' t

\ Taip-gi pranešu visoms Ha- 
trisono ir Keamey dr-joms, 
kad “Suvienytose Organiza^i-

- jose” buvo nutarta rinkti ats
tovus nuo narių skaitUaus. Nuo 

v 25 narių 1, o jei nėra ^5 narių, 
s tai vis vieną, o jei viršija 25, 

tai rinkti 2 atstovu ir tt. Tai
gi kurios dar neišrinko, lai iš
renka. ■ Išrinktieji malonėkit 

į " pribūti ant susirinkimo gruo- 
v, džJlįt dL 1918 in. 8 vai. vaka- 

'!•, L. Mantmano svetainėje.
' - Korespondentas.

MOLIMK,ILL. 
^takoloniją.

Malonu atsilankyti, kur žmo
nės malonūs ir linksmus ir kur* 
vieta puiki ir dirva vaisinga. 
Tokią vietą ir žmones radau 
nuvažiavęs į Molinę.

Mažai man teko patėmyti 
;lmkrasčiuose žinelių iš šito 
lietuvių ' kampelio. . Užtai-gi 

f stengsiuos šiek-tiek aprašyti 
" minėtą vietą.

Čionai apskaitoma apie 30-40 
• lietuviškų šeimynų ir neper-

- daugiausiai pavienių, toks ma
žasskaitlius lietuvių verčia 
muš manyti? kad tarpe jų ne-; 
gali būti veikimo; taip many
dami didžiai apsigauname. ,

Jie čionai yra gražiai susi
organizavę į draugijėles, tarp 
kurių “Aušros. Vartų” dr-ja 
yra seniausią. Lietuviai ne
pasitenkindami viena dr-ja ė- 

\ mė ir suorganizavo A. L. R. K. 
S. kuopą prie kurios dabar 
priguli skaitlingas būrelis lie
tuvių- Matydami, kadi Lietu
vą vargingame padėjime ir no
gėdami jąją pagal išgales su
šelpti, sutverė Tautos Fondo 
skyrių. Šita visa permaina į- 
vyko praeitą metą. Norėdamas 
persitikrinti ar lietuviai čionai 
yra linkę prie apšvietos, sten
giausi pereiti didžiumą šeimy
nų užrašinėdamas tikrai gerus 
L y. hatalikiŠkuą> JaikrašČiuš. 
Bėt ineidinėdamas į namus, 
atradau ne tik gerų katalikiš
kų laikraščių, bet ir geni kny
gų, Teko užeiti keletą šeimy- 

rnžM kurie neperdangitaiai 
skaitė laikraščių, bet man pa- 
aiškinus jųjų svarbą jie taip
gi ,

1
t'
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KĄ DARO OHIO?
' f • -

Akron, Youngstown ir 
Dayton.

Gauta žinių, jog visos šios 
kolonijos ketina rengti daugy
bą prakalbų ir pramogų. Vi
sas tas darbas bus varomas, 
kad prisidėti prie kovos už Lie
tuvos neprigulmybę. Ąkrone 
visą darbą varys šv. Stąnislo- 
vo dir-ja, ji rengs prakalbas, 
jpj jpri^fli vifi geri tėvynai
niai ir ji jsgvo pąįįąr^ Iš 
Youngstowno girdisi smagios 
naujienos, žmonės sujunda. 
Jie turi gabių veikėjų kaip va 
J. Sabaliauskas ir K. Stupin- 
kevičius. Dabar šie vyrai-pa
rodys, ką gali. Dayton žino
ma neatsiliks. Jie ir-gi stoja ‘ 
už laisvą ir neprigulmingą 
Lietuvą.

Tai visi į darbą. Visi už ne- 
prigulmingą Lietuvą ir šluoki- i 
me šalin Lietuvos priešus.

Lietuvos -Pilietis.

BRIDGEPORT, CONN.
- • *

Lapkričio 24. d. šv. Jurgio 
parap. salėj buvo prakalbos. 
Surengė gerb. klebonas M. A. 
Pankauškas. . Kalbėtojas buvo 
p. L. Šimutis, Tautos Fondo 
sekretorius,iš Brooklyn, K. 
Žmonių buvo' nemažas, būrys, 
lerb. kalbėtojas puikiai pasa
te aipe . dabartinį padėjimą 
Lietuvos ir jos praeitį, ’. Tuo 
;arpu paaiškino apie išgavimą 
neprigulmybės Lietuvai. Tai
ti Bridgeportiąčiai sujudo su
kruto kloti šimtines ir po- $5Q. 
Net malonu pasigirti visuome
nei, kadi tokvgausiauka įplau
kėlaike prakalbų. $1.600.00. 
Tai-gi Bridgeporto lietuviai 
: icmiega, darbuojas iš visos ga- 
lės, kad tik išgavus liuosybę 
Lietuvai..

diiteincio*>prtodo*.Jniri bu» Vvtaiataa.Ątčk 
taūymul jr «u*tiprinimuf 
»jralq<'ir'W,ikr«tyinui ■ 
rtikal e paTojiĮgg ^opCTU 
MOKAT NEriĖKUk 

s •- SirmiąaM 6909 tea. „ 
. Jianiių, kuri* *t*i* f* 
■£»uIe» ire, MhStuirtį *■ 

: bu* . Batute . uibfkti- ,L 
'tara »k*Iuiu» Plapao. '• 
ta* Mfciokaanio, kad 
dayua jiem, pros<. ra
ra! iimitjiit juda. Jqa j 
nieko- nemo'k&ite ui 

tą iimJrinimą Pla- 
; pao-tai dabar, n»4#»'

NKBEVAKTOK 
TBŲSS 

~Taip, natacteirtok Ž|.- 
U tavo patiea, patyru 
tara jų». iiuo^e, kad. 

į Truaa vieta tik yra ta*.
? atsakančiu ramsčHta 

jatt, iukrypuaiai rita* 
tart t twniiin» _ sar'-isa.t 

liuoaai bėgiot, kodėl | 
tad du turėtumėt Jį - 
dėvėti; 8tii yra 
riauais keliaa. kuri jųa ralite dykalJImėffInfc

VARTOTAS DVEJOPAM KETKAUJI
■ JPirnUa: Pirmiauiia ir avarbiauaia aiekia 
PIAPAO-PADS' lr»: taeperatniaraai laikyt

• prie nuaUpnintą muskulų gydantį įtafa* taip 
Vadioatau|?rJapao. Intria yra; etaaimažinąa įfc. 
vietelė ir paimta* drauge au lingredientaia 
medikalea maiea/yra įkirta*, padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muikulua iki pa- 
praatoe jų įpėko*. bei tamprumo, Tuomet Jr- 
tik-tuomet galite tikėtiea trūkio pranykimo..' 
_ Antras: pat* budima* padarytu limpan
čiu, kad sulaikius tau© slankiojimo paduikai- 
te, yra prirod<», eką* svatbiu dalyku ii naiki
nime patrūkimo, ko Trusa nesėdi padaryt, i 

fiimtal jaunų ir senų imonių padarė-pri-

HgydS jų patrūkimu*, tūli ii jų turtjo sun- 
kias ir sehaspatrukinra liga*.
NtfOLATTNt DIKNOB-NAKTIES VTCTKM* 

Paitebitlna ypatybi PLAPAO-PAD gydy- 
nra yra tai, kad .lulyginamai į labai trumpa 
aik% aplaikomo* pasekmė*. '■
Tie yra todet kal veikml yra nepalto* 

jauti—naktį ir diena kiaurai per tt valaa-
■ da*. Nėra' neparankumo, ne*ma*uūMta .JMt ■kaudJjtaio. Dar apart to tninute-po-mhra-
! tei, kuomet fak atliekate dieno* •avo'ėar-

toj* b* MgAeė truM. bei kitų jam papilių,

PlAPAO^jmįJUMKIHTA ... 
yrtMtoea. kwte» pafrlremiant1’lapaaVa'i

’ «

- 7

tai Utitaikinte P^dtaUŠl* . 
L ksd **Mkte* tralai 
laiktf vidurių d*Įi*į k*d 
rtų į. Mukaypur- ?*- 
toate*. Si*n*» r 
MteantM auMrat -/uiti*- 
rli* m*duttl** ari 

■ttiūdytefc. iii 
leidi* Ir M*in. pro

(x* p«iyin*te *u reide ; 
*C” te , yrą r *ui ■ate*

- -ptį- nata* .odai aJtįr- ~ 
: • lut««, kad .MdnttaiĮ*.

įtaiilpnijūiiu*pitufai<
■ - dtaryara akylai <J. . ;

__ yra tai 
TtSįt TLAPAC-VAD ialas,

i; kuris turi būt. Prilk
■ citatai, p«r hta'cne- 

■’ nepaliedtant t*ij p*.
flMUOk vadinto trane -

. d»lie*» . iirokuoj ’nt, 
L krir davua reikiiysv..
- &r** 

Išmėgink, Tatai
_y Mano Kaštais ' 
tS : A* noriu, Jum* prt. “ J*?“ * ***

tata» kad Jtj* ralita, 
perriĮrt «gin» patru-

±L- C - i. ■: Y.

\ v . ....

Kucmet iilpni xnu»kul*i atffiu* wwo *tip- 
tnm^ fr temprtini*—- . /. ■ -

Iri nęp*tėm5j*niai, »kiudų, X>«TOjii«i fifaį.
• X>f*Q3F]Clt*W - *

Ir t** D*Uu« *Joguti* ta«*wįlbtatei X>r»* 
nyk*t*~ .» ■.

Ir Jų« *tg*u»lte **vo *nuųnnų, gjnram*. 
cnčtirijs* stiDrunK—** \ r

: Br ju* atraddte Ir jauilite Neitai tairapu- 
■likai »r jutai driujai patemija Jteta pakari, jimo paiirodyma— ■ . ' •

Tuem«t ju* iino*lta. kata ,Jdi< treki* .Jra, 
petaralėtea fr jų* iirdingal dikaetaite : taurai 
JŪj’rtJi’fli Pftfaįinima pritart DABAEl il tatak 
huklinga Uidyka itaiginta*. < >. 
Rąžyk žiandie.Reikalaudamaatli

-4.'. - .Dyk* Ismčginimo.. • -

SŠęygSSHS?
■Jrtrkai JPĮ^L M »rMMk? Mr. 8talrt’» 
lįl nuįTiiįtU. lnumt* sBm MbtettldnMiL. tatai*

; vS&rtbT* Ifti; ft*tep|' ar

Dr. Paul J. Jakmauh | 
(Jakimavičius) ' . j

50 9 BROĄt)WAY Cor. G BT. BO. BOBTO M 
•- T*I W8B.B„ 1 ‘

UŽSIRAŠYK

AL. R. K. Moksleivių 
’Sus-nip organą

“MOKSLEIVĮ.”
, i

Metams ...Z,..:.,..., ,$l.S0 
Eina sykį t mėnesi.
Prenumeratą ir pinigus .siųsk šiuo ad

resu:
’ • .“MOKSLEIVIS,”'

244 ,W« Broadwny, So. Boston,“Mass.
• ♦

4 .11,^ U .r.!.- „-Į- I ----------- ----- —i-___

VISI TURĖTŲ NUSIPIRKTI KNYGĄ

“KATALIKŲ BAŽNYČIA m DEMOKRATIZMAS

KUN. TAMAS ŽILINSKAS.
Joje aiškiausia išdėstyta visokių niekšų darbai ir taip-pat 

nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarką. ,
Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti lizdus visokie Mickai, 

Strazdai ir kuomet nekurie aiškiai nepermato jų darbelių, tai 
toji knyga su pažindins kiekvieną ir nušvies jų juodus darbe
lius, kurie teršia lietuvių vardą. i .

Kaina 50centų.
Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

RĖV. žUJJfŠKAS, arttf. *81 str., So.'Boston, Kkte

• ■«■

Draugijos T&mykite!

X.

f-

VčlUvoi irkapūnoitau tilta*; į- 
vrirth ienklai: JrakMrdot, larpo«, sntipAudot, gutUraČiąi 
dėl įvMrių organiiaeijų it surivMljbnū* Išdbbn

, kas teikWngaf ęitlav ir Bū čįailfe
(attistiŠku) gabumUr Mūsų iMirbyatS yra seniausia tar
pe lietuvių ilg** it-
MptaBmaaįaį uigaūMiūč HtkatašMųa draugi^

Naujos organhacijoa reikalaukit* probų, »en6a gi 
pririųakite aavo Ženklą arba ŽarpĮ, o me* darbą aUikrime 

■. pagalrelkahvįnią. /■ ■ - .. ‘
‘'■Y..
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Buvus.

Ar. planuoji grįiU į Lietuvą?
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■ Ui «srcjki»« •pskelbųmu V 
y>i<irnjnOT» kauna:

Ui YMną^ykį... r....50c. •
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KAS MtGSTITl iTO

Noriatięjį gauti ■ Jriaxdią 4ęl 
pjovimo malonėkite atsišaukti 
pąę: \ z f ,

Bridgevater.Mass.

' RKiKALIHGI AGŽKTAl 
reinkotą1 pardavimui. Dėl pl^- 
tęąnią iąfęrmąmją kreipkitės 
prie: : „ •, ’ • •

So.Boeton Rainfeoat Co.,
454zBroadway,

. Sm Boston, MašSr
. X• _" -_______.____--

Pianų derintojas.
Vienatinis Lietuvis Bostono 

; ąpielinkeje,
Suderinu, (strainu) ir sutai

sau visokius pianus. Expertas 
“player” pianątaisyto jas. Va
žiuoju visur, kur kas reikalau
ja. Norintiems pirkti pianą 
sūteikiu.-patarimą dykai. Rei
kale kreipkitės: >-

Br.Simonavičius,
37 Portland Str., 

Cambridge, Mass.
I

SaririnkiinM. LDS. ,22 kp. 
Brighton/ Mass. rsusirinkimąs 
bus gruodžio 6 <L A m Ttibus 

, labai svarbus susirinkimą*, Vi- 
‘ si* nariai privali ateiti. .

h fegi galfijo taip būti? Bo. 
Bostone-ėina gandas bti^‘ St. 
Mockus gavės B Šv. Kazimie
ro dr-jos $500 tautininką fon- 
dui.^ Tuos pimgias Jaikįs na* 
mief "Dieną atėję du vyru ir 
Mockaus žmonos motinai pasa
kė, kad jie nuvežę tuos pinigus 
tiesiog fondui. Ji atsake, kad 
nežinąnti Kur jie yra. Tai jie 
sako,jkad pinigai ąsą bakselyje 
ir jie pats gati tąsti. Pasiėmė 
pinigus ir dingo. J’ei tas tefc 
sybė, tai žioplesnio pinigą pra-. 
puolimonegali bhtL

“ Tautos Fondui surenkamieji 
pinigai visuomet seifan uždą* 
romi. Ten Jų * nei /perkuns 
neištrenktą. Ant rytojaus pa
siunčiami chntraū. z

Ątsitikj]ą.as su tautininku 
pinigais teestie~- pe’rsergėjimir 
atsargiai būti su surenkamais 
pinigais. < .

■ % X ■»■-■ ... Į II .Bą!. hir

CAMBRIDGE, MASS 
.v Nelaime.

šeimininkės būkite atsargios: 
P-ni L. Jotkiene, 19 Hun- 

dngton - St., norėdama grei
čiaus įkurti pečią) pylė kerasi- 
ną. Būta dar ugnies ir užside
gęs visas kerosinas eksplioda- 
vo ir apibėgo ant šeimininkės, 
<uri smarkiai apdegė, kad 
vargiai išgis. Virtuvė ir-gi 
nemažai apdegė.-

BOSTONAS PASIĘYŽO- ; 
pRAMaažn wor- -

Prakalbose p.L.timiičio gruo- 
džio 2 d. surinkta įKAlStoj 

Fondą $3583.00 su oant&is.

Tai-gi Kalėdiniame Fonde 
yra jau surinkta virš $4000.00,

, a dar tik pradžia.v •
Ateinančią nedėlią gruodžio

4 8 d. A. L. R. K. Moterų Są-gos
13 kp. rengia milžiniškas-pra
kalbas ir tose prakalbose bus 
rinkimas auką į Kalėdinį Fon
dą ir moteryspranašauja, kad 
Jos surinks- daugiaus negu T. 
Fondo H skyrius. Mąt'pane- 
dėlyje p. L. Šimučio “prakalbo* 
Sė labai mažai moterų ir mer- 

> giną davė,, bet laikėsi suspau
dę šimtines nedėliai. Pažiū- 

; rešimė1 ar išpildys tą ką žade- 
' *r. 'r”-_ ‘ -ri-------- ---------------- -------. —.. ___________________

\ a .P-as Leonardas šimutis Tau
tos Fondo Sekr. ir “ Garso” re
daktorius nustebino So. Bos
toniečius Savo gražią iškalba.

. Jis gyvais vaizdais nupiešė 
Lietuvos padėjimą. v

Iš daugumos akią veržėsi 
ašaros. - *

Sb. Bostoniečiai ilgai atsi- 
vmins jo žodžius.

, n Buvęs. 
Vardai aukavusią- į Kalėdi- 

, nį Fondą bus paskelbti “Dar
bininke” subatos numeryje.

i__________
Panedėlyje, gruodžio 2 d. su

grįžo iš kareivijos Jonas -E.
, Karosas buvusia “Darbininko’ 
redaktorius, Matulevičių, A. 
Beleckas ir daugelis kitą.

* Taip-pat gavome žinią, kad 
neužilgo sugrįš ir Jonas J. Ra
manauskas, -Bostono kolegijos 
studentas ir-daugelis kitą iš

I

rie yra rengiami. Pirmutinis 
vakaras rengiamas“ Naują Me
tą Lauktuvės,” 31 d. gruodžio 
1918, utarninko • vakare. Ne
pamirškite nariai atsilankyti^ 
turim svarbią laišką, kurie vi
sus sužadins. Tie laiškai iš 
Francijos itao kareivią. Taip
gi bus rinkimas valdybos atei
nantiems metams?

Taip-gi mėtinis Susirinkimas 
Marijos Vaikelią Draugijos su
bartoje 7 d. gruodžio 2:00 -vai. 
po pietą. Visi nariai atsilanky
kite. Bus valdybos, rinkimas.

4

¥
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vi

Ker.

Francijos. Mes juos turime 
sutikti su džiaugsmui ir pasvei
kinti kaipo pergalėtojus, ku
rie sutriuškino Vokietijos mi- 
litarizmą. Jie taip-pat išgel
bėjo ir mūsą tėvynę Lietuvą.

.Ker.

METINIS SUSIRINKIMAS^
Lietuvos Vyčiij 17 kuopos 

bus metinis sfisirinkimas gruo
džio. 9, 1918 7:30 vai. vakare. 
Meldžiam visij narni atsilan
kyti į šį susirinkimą.. Daug y- 
ra svarbią reikalą aptarti ir 
reikia sutvarkyti vakarąs, ku
rie yra rengiami. Pirmutinis

t '

X.

SVARBIAUSIAS SUSI- 
' RINKIMAS.

Mieli Draugai:i—
, Pranešu visiems, jog Dr-stės 
bostono, D. L- K. Keistučio 
bus labai svarbus susirinkimas 
nedėlioję 8 d.-gruodžio 1918 po

- _ No. 164 Haiiover st., Boston, 
Mass, 2-rą vai. po pietą. Ant 
šito susirinkimo pribūkite visi 

* nariai ankščiau, nes bąs balsa- 
' - vimai kandidatą į komitetą a- 

teinantiems metams ir 'bus 
svarstoma apie surengimą pra- 

■ ‘ kalbą ir .pasilinksminimą • ant 
paminėjimo 10 metą sukaktu- 

% vią\ kaip mūsą D. L. K. Keis
tučio gyvuoja. Susirinkite vi
si^ kad paskui nesigailėtumėte

, po laikui. Ateidami ir naują 
/ narią su savim atsiveskite.

J. Vinkevičius.

M X T R A. '
ALRKSA. 21 kp. extta suai- 

rinkimas bus panedHyj, gruo
džio 9 d; TŠQ yal. vak*re_baž- 
ijytinS^ svetainėje, W. 5-tį8t, 
Šo. Boe ton, Maa«. Visi nariai 
malonėkit e ateiti būtinai, nes 
terąne iŠHriktevaldybą 1919 na. 
Senoji kuopos valdyba be su-!

lim^ gauti visokią, religižką 
daiktą. Ypač prieš švente* 
m«B gavome vieokią spalvuotą 
rata&ą, gvareAtuotą ant 10 
jnetąpollM - 
/ Taip-gi ,- visokią kryželiąx 
ŠkaplieVfaį ir paveikalėlią su 

sirinkimo ir narią įgaliojimo!

ri«i ręiMe tĄft kreiptis i

ffaMcęntUk ' /
j *'Dfiurbfijinko” knygyne jau

daryta, "karo metudvikla«5 mokyklą. Pąrapi-[įK 
jonhj pa statytas, dailu 8 narnas^. į™ i/įerianafu 
buvo- apleistas, durys ir Wf Wg?'. 
gai išlaužyti,' išdaužyti;, da- 1 Imkarmaustų maldaknygnj. 
bar, kadangi vokieši, vkldžią. .Su ufea^mu mskite..ir p»- 
pavedė vietiniam ldebonniįni^us Bra^S^Šįį."»5 v ' 

kątt.^ Šarkauskui Jtąoš^ namust 0•* ? 
sutvarkyti ir išlaidas prižade-1 -S P ir|o pad^gti/dai darbfs Sp^Į _ 

čiai. eina ir gaįįma tikėtis, jog 
netrukus prasidės mokslas. lononiokklnflllQn79 
Mokytojai Jau pakviesti. J IIIIIUGlUd

Aplamai, Šios apylinkes žmo ..........................
npą nrnrpe-pip Lietnvo^ Tais- pcatarų.^ma pasiulomegyduolessaku- nes, praregėję meruvos įais- |riomlg vlst eait stm nrfeg.

ruošias sulaukti tikrosios 
vės, — geresnią dįenelią.. ..

trą. Širdingai kviečia vigąs
* . ■■

s ’ A L O TĄ • 
Alytaus apskr.

/

*■ ’ *
. “Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi

- - . -----------.... . iriomfš visi sergantieji ^.li stbti prieš,
vės- saulutę, atgria, sukruto ir Jeigu jūs norite prašalinti katarų su 

■« •*»■*’ i *1 * t-. • I itlonfa * >Kn& -invtTTb’irrtfer r» fcr #25

*kvo sistemos į labai trumpų. Iųikų jus 
Įgalite.tų padaryti su musų Automatiš- 
įku Įkvėpuotoju. .pydo nuo ispaniškos 
j InfIpenzos, Kataro, Dusulio, Karšti!- 
Igės, Kosulio, šalčio ir Kurtumo. Gydo 
I ir užlaiko sveikų. Laiko per visų gy-

“Jautos rytą”
Mėnesinį Lietuviu Blaiviam-1 rt'"1?Į’>- *aSŠme “» ^duoies; S- 

t a • • -ii* t n įmokėtas už $2,(ML
Ką pUSlVienrjimo Laikraštį" Mažiausia dvi kvorti nuodų,medegos 
Jeigu ne, > tai užsirašyk. šiuri- Į^gs iš gaivos i piįvų jUvidešimts-ke- 
,. -.į- x *1 rin tarias valandas turint didelį katarų, ir
diena. Metams ųl.UV. a UVie- [priežastimi daugiausia nuo pilvo ne- 
nisjiumeris 10c.

• >

/
tarias valandas turint didelį katarų, ir

tvarkoj.' Vienas.būdas Išgydyti tų, tai 
sustabdyti bėgimų.’ Nekęsk1 kitos die
nos nuo kataro. Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova.
- Užsisakyk tų gyduolių šiandiena. 

HERB .pEMEDY CO.,?
503 Trust Bldgų Galveston, Tėzas.

• i \ , - i . ’
...... — 1 •“ .....................į>.............

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —• ' 1

BALSAMUOTOJAS. 
S.BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet-lygiai važinėju ir į kitus 

! miestukus. - ■ '
į ■ Mano kainos už palaidojimą- la
bai prieinamos p suaugusiems inuo

L '
i ir

•f

Dtbftr laikM pfariktL naujai 
iMteirtą maidaknygę “ PUL- 

\KIir ANT KNLIŲJ’ * r j , v, »- • * *

PIRMOS KLBSCC,

DANTISTAS
Dantii ištraukiami irpripil- 
doinirisai be gausmo, »u 

~ <eriausiaia prietiiiąjį, ati 
naują išra imp. * 

Visa darbą gy«antuojama.

DR. W. T. REILL Y
469Bmiway,Se.B«tai^!Mi.| 
f - )P»l«Dd»CH*8TMl 8T.

■V .
- Valas** 

aao » yal. nte - 
iMIvaLvakara.
• " v- /

I
. MHtober* ■ 

nuo lovai,rytai 
iki iTAl.vnkura. ■

, • 4 ‘ - -X -*•

■ TWUBAO$MY4Žoe>

M F. MATULAITIS
Ofl»tf&yno« * . Gydoyftokiu'HcM
1-iF.M.Mėm, . - P»takWaAHmI«»,

f

‘ .... J . -

< T«J. Sp,Bo<ton27O ' *
Bjt. JOHNMjcDONNELL, M. D.

Ofiso vMlandoi: >
Ryt da iki 9 vai.

Popiety liki 8
7 vakąraiž 6 iki 9

536 Brdadway, So. Boston.

*V. JONO BVAH« 
z PAULPmiM m 

SO.BOftTON, MAM 
VĄLBYBA. 

PIRMININKAS—
4 Lmn^St, DorehMter, ĮftM
TeIphohe:Dorce«ter 

VICS-PIRM. — Jono Galini*, 
M Wtafteld SL, So. Bortoa, Mm. 

t PBOT. BAtT. — Joom GteMkMk 
‘277 81W <817 8a Bo*ton, .M*aa» 

!IPB(yr.R£lT.--M*rljonrBriJ»ttl> 

210 Silver Str., So. Boston.. 
FIN. RAJT. — Povilą* JWia»ta* 

2# St, So. Botton, Mik „ 
KASMRIUS—Audrieju* Naudžiau**

14a$UwM,l8o.Boiiton. 
' Draugija laiko Busirinkimmi ka» 
trečių nedaidienj kiekvieno, mlpe* 
slo 3 ;30 vai. įietą Bažnytinė 
je Salėje, So. Boston, Mase, ' 
kfinff* sUBlridklmas bu* >gritodMo Ilk

...,-f/. ■^,^.^4.
D. Ir. K. KEIiBTUOIO PR^Ot 

BOSTON^ MASS. b 
UAT-D^na AnDTRAT

PIRMININKAS-^Jono* Idomavičh^-
122 Bovren St, Ao, Boaton, Mm*. 

VICE-PIRM. —PranMTuleiki*, 
. 130 Bovren St. So. Bo*ton, M*m»
PROT.RAŠT. — Jtt6^pft»Vlnkeri81**» —

U7 W. W St, So. Bo*tųn, Mm* 
; FINANSŲ KAST. — Sti Norelka, -

■ 105 Silver Bt„ $. Bostonu Mas* . 
KASTRRTUS Andriejus Zall^ckM*

244 D Str., So. Boston, Mw 
MARŠALKA — Justina* Tuleikto

180 Bovven St, So. Boston, Mas*.
D. L. K. Keistučio Dr-ja B<»- 

ton, Mas*. laiko mėnesinius su*l- 
rinknnus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietv 
164 Hanover St, Boston, Mase. 
Malonėkite visi ateiti ir daugis* 
naują narią sužavini atsiverti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS

f*

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

mą mašinėlę (Typwriter).
Karš paslbalgS ir atsidarys keliai į 

Lletuvų, reikės rašyti ąaug įvairių laiš
kų ir gayuėlems laiškų bus daug leng
vinus perskaityti 'drukuotų.

Tokios mašinėlės pirmlaus parsiduo- 
davo po $70.00, o dabar parduosime tik 
už $15.18. Kas pirks mašinėle pridėsi
me dar knygų su nurodytasis kaip dirb
ti vertės $1.00.

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

S. S. POCIUS, 
2Q7 Harrison Avė., 

Boston,.Mass.
207 Harrison Avė.,

< . Boston, Mass.

PO GLOBA MOTINOS IVf. 
VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Ašmenskienč, >

359 Fourfh St. f
Vico pirm. —- P. Giedraičiutė, . i

103 Sixth St. . x ’
Prot. Sekr.-r-M. Morktlniutė,

12 Lark St.
Fin. Sekr. A Lukoševičiui^

, 377a Broadway, 
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

42-Silver St. t /' 
Kasos globėjai: E. Plevok5enA

M. Stukieiiė. , - —
Maršalka —O. Mizgirdienš. , 
Board direktmiai: - M. Žilina- 

kienė,P,. VenienS,V.Songaflią* . 
nė, AKasinskaitėir A. Cižuvia- 

, n«.~ ■ ■ .
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mS- > > 
nesįo. 7:30 vai* .vakare St, 
Petro Bažnytinėje Salėje.

“Tautos Rytas,”
244'W. Broadway

South Boston. Mass.

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
ATSIBUS: ’

Utarninko yak., gruodžio 3 
d. Lietuvią Kliubo Saleje, 25 
Camden Str., West Lynri, 
Mass.

Subatos ir nedėlios vak., 
gruodžio 7-8 ddi Lietuviui Salė
je, 26 Lincoln Str., Brighton, 
Mąss.'■ * , • z ‘----- —-■, -o—
; Serėdos vąk., gruodžio 11 d. $5,0.00* mažiems nuo $15.00. 
Lietuvią Gedimino" Kliubo Sa- j ■ Taip-gi parduodu paminklus z 
Įėję, 324'River St, Haverhill, žolynus (kvietkasį, Neaūrėkite. 
Mass."* " < jeigu? butą ir iš toliaus .atvažiuoti,

Ketvergė vak., gruodžio 121 nes geras patarnavimas daugLieiš- 
-1- T--1— K T> 1- CU kia. V- z

Jeigu jūs kas siąstą pas kk^ 
wuuaiw xi įKuuiiyo graborią, tai pirma užeikite pas

gruodžio 14: ir 15 dd. Lietuvią I mane dėl persitikrinimo. Kreip- 
■" ' ~ ■’ ~ ■ lįįtes ypatiškai arba telefonuoki-

te: So. Boston 1052—l-W.
&.BARASEVIČIUS, 

OFISAS: 308 Broadway, So.
Boston, Rįass. '

[T. GYVENIMO VIETA: 237 D St, 
i So. Boston.

ds. Lenką Salėjo, 5 Brook St., 
Lawrence, Mass.

Šubatos "ir nedėlięs vak.,

Pobažnytinėj' Salėje 50’ Westl 
Lietuvos Vyeią 17 kuopos 5-th Str., SoJ Boston, Mass. , 

pirmininkas Su pagarba - -
Antanas Bendoraitis. A. T. Račiūnas.j

I

Paieškau pažįstamo draugo Domlni- 
ko Jezdo švejkšnes parap. Atsiliepk 
arba kas kitifs praneškite-šiuo adresu: 

JUOZAS KAIZINAS, 
24 CIaękson St., Woręester, Mass.• . zv

. - 4 ' ■■ *

f PaleSkau draugo Tono Žilinsko, Kur
šo gub., Dūkštos pa'r., Untenberglų 
vienkiemio. Atvažiavo f Amerikų 1909 
m. torų' metų, gyveno Vandergrift, 
Pa., o dabar nežinau .kur' randasi Ir, 
ar'dar gyvas ar Jau mirė. Kas su
teiks tikras Žinias arba jo adresų,, gaus 
dovanų $5.00. ‘ ' c '’

PETRAS RAGAUSKAS, /
P. O. Boy ' Vandergrift, Pa;

l ■ ' ’

PaleSkau savo brolio -. Juozo Berno
to 40 m..amžiaus, paeina iš1 Kauno 
gub., Skaudvilės parap., Pavartčių kai
mo.' Jau 12 metų kaip jis. gyvena A- 
merikoje, Apsivedė; kaip tik atyažiavo 
Brooklynan. Atsiliepkite arba praneš-: 
kitę šiuo adresu:.

I TEOFILIUS BERNOTAS,
59 Letournaus St., Montrjeal, Canada.

/

Paieškau brolių ’Jokūbo ir Jono Ma

kauskų ir Teodoros, Julijos irk. Ma- 
kauskaičių. Visi gyvena Amerikoje ir 
paeina gimimu iš Kurtuvėnų parapi
jos, Šiaulių pav. Tų pačių,"arba ži- 
nąučių meldžiu praneštr man šiuo'ant
rašu? ’ ' . • '

St. Pranciškus Makauslcas, 
Calle Rfo Taneiro 4132, Berlsso, F. O. S.

V

JJETUVISFOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslą ? 

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

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti ;

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

k

t.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys .vei

dą TYRU, SKAISTU ir BĄLTjį 7 
Prašalina Šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą. . 
odą. Kaina dėžutės 75c. it $100. .
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis. ' 
DISTRIBUTOR WILBERT OO. 
P. O. Box772, Waterburyf Conn.

1210S.3roadSt, Philadclphia, Pa.
Lietuvi* Uak^aras ir ^Chirurgas.'

Ofiso Valandų; ' 5 
NuodritojldSpo pietų 

Vakarus, Ketrerrp nuoG ikiSP.M, 
Ned«BamUiki4«>pHtw.

f

• I i.

Jk

‘ *o

i x i *
? KAREI PASIBAIGUS 
ijjl DOVANOS!
.OI Be skirtumo kiekvienam duosiu lie- 
(, Ituviškoj kalboj vadotalį n'otų ant VI* 
] . šokių įštrumentų arba giedojimo S lek-
< ei jos- išsimokinimui notų be mokyto* 
U ja vertės $l>50 parduodu už $1.00 ir 
į N kitų tokių pat duosiu dykai. Pasaky- 
j į įkit ir kitiems, ne® tik vienos savaites 
! Jlaike jalskiriu tų dbvanų. Nepamirškit

N pasinaudoti. -
j [ ff. A. BARONAS,
< r f Post Offwe, JfcKees RocAjs, P«.

. ' •' " ? _ : a
UASH'UŽ LAISVES < 
- BOND’SUS. :•>.

Mokčsime ėasli už LalsvSs Jjpnd’sus4
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A. L. R, K. MOTERŲ SĄJŪNGOS 13 KU0P0S
.- ■-»+'•-•• - . - . ■ • - .-—-

I I:

Į! Į sulig turgaus kainą. Siųsk registruo- 
latiškai nu<^ 

-1‘’i.- So. Boston, Mass
lųsk

H tame- laiške arba ateik ^pa ’ ’. 
į f 7 iki„ 9, vaL vakare.,

1113 Fayette St., Rooni 2, 
N. S..Pittsburgh, Pa.

H-
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patarnavimo

>

A. a. Mirė Vincentas Razva- 
dauskas lapkričio 30 d. Pali
ko moterį, sūną ir diukrelę Lie
tuvoj, o šioj šalyj seseris Ka- 
tariąą ir Marijoną ir brolį Jur- 

^gį. Paėjo , iš- Suvaiką gub., 
' Augštosios Panemunės parapi

jos. Laidotuves buvo 2 gruo
džio. Šioj šalyj išbuvo 8 me
tus. Buvo geras žmogus.

Brolis.

\ A. L. R, K. Motorą Są-gos 
13 kp. susirinkime gruodžio 3 

.. ,d. iŠrinkta^ąaąja-valdyba 191.9. 
‘ p. Pirm. ,^-Q. Jankauskienė, 

■ /yįč$TphmJ^— J. yPeeikoniutė, 
”. A Brikaitė, f m; rašt.

* į M. Zarahkiutė, ižd. O. 
I ^taniuliutė, kasos globėjos 
,| lV^ VarŽniskaitė, M Ausįkai- 

^ė?m»rŠalka — Ant Bąčaitė, 
+ dvasiškasvad.' — kun. £r, Juš-

' • Buvo ir daūgiauš . svarbią 
nutarimą, o , ypač plačiai ap
kalbėta prisirengti gerai prie 
bfi^ianČią prakalbą nedėliojo, 
gruo/lžio 8 d.' '

Buvusi.

. Tautininkamsgerąi Nekasi. 
Pereitą nedelią So. Bostono 
tautininkai turėjo prakalbas ir 
ur.k-1 rinkim^ Labai < gerai 
nusisekė auką rinkimas ją fon
dui, ries surinko $130 su cen
tais.

s x-»

Kas pirks maldaknygę “Pulkim ant 'kelią,” 
gaus dovaną .dykai grąžą paveikslėlį su- lietuviška 
maldele ir “ Darbininko ” siekinį kalendoriuką. .

Maldaknygės kaina f$1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir 
$3.50. v • - . _•

SiąsdaSnas* pinįgus ir užsakymą pažymėk, kad 
nori gauti dovaną / * •* ■

“DARBININKAS”
242 W. Broadvvay,

| A$, ADOMAS A. KARALIAUSKAP SEKANČIAI įiAŠAU. J ' 
1 Až laboj sirgau per 3 metus, nuslabnėjgs pilvelis buvo. Dispepsija, 1 [Į

I Jn^viribima^pllvello, huslabnėjimas kraujo, Inkstų, nervų ir abelnas spė- Į
> kų nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties^kad begyvenslu/Vl- j f
? sur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rųbežių, ' ! 
| bet niekur negavau savo sveikatai pagėlbos. ! t
?" Bet kadapareikalrtvaii Salutarasvaistų, Bltterio, Kraujo valyti?- j * 
i jo,: Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui Į * 
i minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti, i >. 
J Kraujas išsivalė. Nervai čmė stipriai dirbti, inkstai atsigavo. Ubu- j Į 
s matiųmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas iŠ* ( £ 
J nyko pc| užmušimui visų ligų. Bėglu. 3 ųnSuėstų išgerdavau kas savai- < i 
į tė po butelį Salutaras. Biterla. ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau ] J 
l tokį skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties., Dabar jaučiuos smagia! ir < > 
* esu linksmas ir 1000 šj'kių dėkavoju Salutaras mylistų.geradėjul Ir lln- Į Į
> klu visiems savo draugams Ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- J > 
J tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrėnas, Prot J f 
^1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, J !■

i.

a?

A

i

J

i
-*

S ATEIKITE PAS MANĘ
su višoMomis chroniškomis, nervą arba- komplikuotomis negalėmis^ kurios ręikąlaują

SPECIALISTO.
Malio Stebėtinas Pasisekimas
? V > . » ' »*• X*- A -v •

< U —- it - -m M. Lb ii. ■

v • t
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NEDŠLIQJE, Gruodžio-December 8 dieną, 1918,
; * ' BAŽNYTINĖJE SALįJE,

FIFTĘ STBEET, i / . 30. BOSTON, MA§S. I
’ PRADŽIA 7:30 VAU VAKARU. ' į

Kalbės p-m MATOŠKW6, iš Montello, Mass.,. kareivis

JONAS E.'KAROSAS ir KUN. K. I;RBONAXZI.HUS. «

Tarpuose prakąlbą bus įvairią pamargimmą., ; |

Prakalbą* tikslas išaiškint i sA. & R.'K. Moterą Sąjungos
.veikimą ir abelnai apie motorą reikalus. Taip*grbus kalba* į 
ma ir apie cįabartinį padėjimą mūsą tėvynės Lietuvos ir ką į 
turiftio daryti, kad Dietavąlik tą Įamvtt^nėpriguintiiuga*

Į. prakalbas kviečiame ateiti visus vietinius ir apielinkią 
.lietuvius,* o ypač moteris it merginaht ? ’

Vočiai turėtų ateiti parikimjsyti ką Moterys veikta* 
Šios prakalh&s bus-vienos iŠ.puikiausią’ 
širdingai kviečiu ' '.

K R. K. Moterą S*

4

• »

f

. gydymeligų, skaudamą1 ir ^chroniškąprigult*nito to, kad aš pašvenčiau sąvo gyvėnimą
tmt tyrinėjimo irtų ligą, .Tolinus mano (fe yra aprūpintas naitiaąriąis tatirnhmntaia 
if priėtaisomis, elektrikoa . dtebtjiino ir jokią Blaidą nepais&ągk^ tik pažibėjus ma* 

. n&BgontamV - 'į;. .. *' ; ; ., - ? ’ ■

; Ar Tamsta Kenti <
taihnimu'nervą,/ silpnumo hlpakalšš (nugaros), Drebėjimo Širdies, ’ Silp*

• numo iiląuėią, Nerart|^mo, SunMai jatimąs, .Skausmo galvos> Apsvaigimo, Neaifc 
Imtis matymo, Silpnumotaąnarią. Votėtų; Btoljąr Mėjimo į gerklę, Pilvo .skausmo, 
skausmo gerklės, ^apvilkto lietuvio, šios ir -daug kitą yra pirmas persergėjimas, kad 
<amsta troiiji'tavb sveikatą^v < 
OMO VALANDOSKasdiena w S vai. ryto iki 8 tah VAkate. Nedaliomisnuo 10 j 

? ? vak ryto iki 2 yni. po piėtų : * 1
Specialistas . m wAiraNiTMn»r^ouy$5c£^*«Sita«, mm* j- . *umvo uuijs u«v ww

•n VABKUTOTOH «T,«^oli Boy
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