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Vokietijos žydžių organiząęi- 
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1 kurio negadina permainyti,L smantrauginimą-ir sumažinimų* dųpersekiojimai,;ū daugiausia 
250.00 yvreikhlinguma^ paprastai gy? toukij. stota* Eagal norimtlto Movė.. > ; ’
' . • ■ *. ■ s. . ....‘ . ".,~ . . ' . . -. . - ■■■ « . • . ’ ■. • .   \

Į*.
JL

t.

/1 . •I *

i

»

i
f

3 *J

i

bėjo Dr. J. Bielskis. Su- •
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kun. P. Augustaitis. Su-

.508.00
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įkijoj.; pasiuntė taip-gi bevielį5 
triegriimų prez.fWilsęnui pta 
šantmžristoti už žydus* 
gminoj Sakoma, kad įvairino- ‘ 
sę Lenkijos mieštuose eina žy.

Kaip protai, taip ir M* 
mM aiMdŽi* muttMi 
kad ttmtou don kojota 
kur tikybiniai principai g

....... 1 , , . * ’ V. .

' DARBININKO” KAINA: 

ttil iafftU ttTdti .. .*100 
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VOKIETIJOS BOLŠEVIKAI 
KĖLIA MAIŠTĄ. .

Pereitų pelnyčių Vokietijos 
* bolševikai pradėjo Perline gin- 

kluotų." sukilimų. Užmuštų ir
sužeistų buvo- 180. ^Bolševi
kai apsidnitino trijose,Berlino 
vietose. Turi . ji© kidkosvai- 

*jdžių. . ■
x Darbininkų ir Kareivių ko- 

. mitetas susidemoralizavo ir at
sisako slopinti-maištą.

.• Mainzo mieste taip-gi kilo 
maištas. Su^rėmimai eina gat
vėse. Daug-TižmuštiY.

•«

. PALEIDIKSIA PLĖŠIKUS. 
' ’ Berlino bolševikai buvo už- 
- įjuolę centralę polįcjos stotį-.- 

Tai bolševikams pasisekė j>a- 
liuosuoti 49 kalinių, tarpe ku
rių buvo vagių, plėšikų ir ki- 
tokių piktadarių. Tųkie gai
valai yra bolševikų talkininkai.- 

* > ’ . L * ■u - • ... t ,
- -‘; ' -
J^AL pareIkalauspa:- 

NAIKINTI SOVIETUS. ‘
Berline skelbiama, jog talki

ninkai-.gal pareikalaus Vokie
tijoj panaikinti * darbininkų ir 
kareivių tarybas. Būk tų darys 
dėlto, ” kad tarybos darų nei 
tvarkų, trukdą Vokietijos eko- 

. s nomiŠkų kilimų ir tokiu būdu 
' padarys negalimu kontribucijų 

išmokėjimų.
- •
SIŪLĖ PREZIDENTYSTĘ,

/T Pereitos pėtnyčios vakare
. Bėrime būrys kareivių ir juri- 

nįnl^ų darė demonstracijų prie 
premiero Eberto rūmų,

Iš būrio premjerui buvo pa- 
^‘‘sakytaf T • - -

.^Vokietija randasi, ant ka- 
‘tast^dfos kranto'. Mes. reika-

• laujame sušaukti seimų gruo- 
■7Izid20 di Pildančioji Taryba 
neprivalo daugiau daryti Spau
dimo ant. valdžios. Tegyvuoja 
vokiečių respublka ir jos pir- 
inas prezidentas draugas’ E- 
bert.”

Premieras sakė, jog valdy
mas turi būti valdžios rankose 
ir prašė kantriai laukti iki ka- 

‘ reivių ir darbininkų tarybos 
nutars apie seimo sušaukimų.

■---
VAGIA, PLĖŠIA KIEK TIK 

' NORI.
' Berlino priemiestį.vardu Nęu- 

koėln apvaldė bolševikai. Tas 
priemiestis yra didelis su daug 
dirbtuvių. Vietos taryba su-

■ sidarė iš vien bęlševikų, nes as
menis kitokių pažvalgų išmetė.

. Išmetė ir socijalistus, kurie ne
pritarė bolševikams. Tie bol- 
šeVikai ‘ pradėjo savo darbą: 
apiplėšinėja bankus, konfiskuo
ja Visokių nuosavybę, vienu žo- 

. džiu legalizavo vagystę ir ple-
. - j šinm A ■ -
“ Gyventojai atsiuntė protestą 

premierui Ebertui. Premieras 
apreiškė, jog bolševikų darbai

■ , nelegaliai ir žadėjo atsiųsti pa- 
W-

• I ■ . . • . ■”•M ■ ’•■ ' * , '

RUSIJA PATI NE ATSIKELS■••,-• * ... * ' ■
Iš Retrogrado grįžo per Vo

kietijų Holandijos- ambasadd- 
rus ir. karštai atsišaukė į viso 
pasaulio. d arbininkus, perser- 
gedaniasprrešdjolševikiškų-ju-- 
dėjimą,. Sake, kad bolševikiz- 
mas yra “civilizacijos galas/’ 
t Bolševikai varosi prie to, 
kad būtų “augštOs algos už 
nieko nedirbimų, vogimas nuo
savybės be bausmės ir panaiki
nimas visokių mokesčių.”

Ambasadorius sake,, jog Ru
sijos darbininkai dabar baises
niame padėjime, negu buvo bi
te kada pirmiau. Sake:.

• ■ “Petrograde dabar baisiau
sia bedarbė. Padėjimas toks, 
kad viskas išseko. Žmonės ne
žino, kaip jie gyvens diena nuo 
dienos; Aš niekuomet nei ne
sapnavau apie tokį sugedimų 
ir tyroniją ir nebuvimų nęi še
šėlio laisves. , /

“ Ateitis man'išrodo be vil
kus ir- tai yra tas, kad jei Ru7 
sija bus palikta taip, kaip kad 
ji dabar yrą,.. tai ji sugrius pil
nai ir visiškai.”

• T .<

KITŲ PASAKOJIMAI./
Iš Stockholmo taip-gi atėjo 

žinių apie gyvenimų Petrogra
de. Apie tai pasakoja iš Pet
rogrado .pabėgusieji. Petrog
rade toks badas, kokio nei įsi
vaizdinti negalima. ’ Galima 
gauti tik silkių ir tai reikia mo
kėti po 5 rublius už silkę* x

Į viešas ^valgyklas buržuazi
ja neįleidžiama. Tai jų mirš
ta iš bado tūkstančiais.- Šim
tais laidojama kasdieų.

Petrograde gyventojų , prie 
ęaro buvo 1.500.000. Dabar 
liko |ik‘-500.000. Miestas iš
rodo gyventojų apleistas, pus
tuštis. Raūdonsargiai apsigy
veno geresniuose namuose, o 
lutų namų langai išdaužyti, vi
dų je viskas išvogta. ’ ■ 
- Pastaromis dienomis buv& 
pasklidę gandų apie talkinin
kų atėjimą. Tai po to bolše
vikai dar baisesnius persekio
jimus pradėjo? Lenkai buvo į- 
šteigę savo atstovybę. Bolše-, 
vikai ją apipiešė. 1

__ ..__  .... *
r POGROMŲ NEBUVĘ.

Lenkų biuras Šveicarijoj-pa
skelbė, jog Lenkijoj žydų po
gromų nebuvę o tas buvę vo
kiečių įšmišlyta bile tik suterš^ 
ti lenkų vardą. ?

VOKIEČIAI ŠAUKIASI _ 
. PAGELBOS.

/.Čoblenzo • miestas pasišaukė 
amerikonų užlaikyti tvarkų. To 
miesto policija mate,; jog savo 
jegojnis neapsidirbs.' Tai į tą 
miestų pasiųsta vienas hatali- 
jonas amęrikonų. Kas grėsė 
;ąm miestui- tikrai nežinia, bet 
ten darbavosi bolševikai ir tUr- 
būt jie rengėsi prie suitilimoū f 

glus tvariau užla&yti. AnįXus 
pašaukė miesto majoras. Ta
me mieste buvo bėsusikibų ša
lininkai respublikos ii monar-; 
cliiios. • ,

• , '.......... ' . i. VrĮ.lr..i ./r i i '

TOLESNI ŽINGSNIAI LIE- 
TOTAI LAISVE UŽ- 

! 7 TIKRINTI. T 
- - :--v ' ■--- , - }
. Pastaromis ‘dienomis, Kew
Yorke atsibuvo Amerikos Lie
tuvių. Tarybos .. suvažiavimas, 
Apart kitų, svarbiausių daly
kų Lietuvos laisvės reikaluose, 
apsvarstyta tik kų gautų ra
portą iš Šveicarijos nuo mpsų 
atstovų.

v
Pasirodė, kad mūsų delega

tai inteikė Vilniaus Tarybai 
protestų prieš apsireiškusią 
Lietuvoje mintį apie monarchi
jų. A. L. Taryba užgyrė savo 
atstovų pasielgmų

Pąsiųsta paraginimas Vil
niaus Tarybai, kad kuogrei- 
čiausia prisiųstų , Amerikon 
savo atstovų, tuomet ir mūrus 
būtų patogiaus dirbti Lietuvai 
laisvės užtikrinimui.
—- f i

Nutarta pasiųsti, daugiauš 
pagelbės 'Lietuvos valdžiai;' y- 
pač laike taikos kongreso bus 
daug žmonių tenais . reikalin
ga. Reikia pastebėti, kad į 
delegacijų, 'kuri netrukus iš
važiuos Europon išrinkta ir 
viena moteris.

■ Kadangi Prezidentas Wilso- 
nas ir kilį Amerikos valdinin
kai išvažiuoja Europon, daly
vauti taikos kongrese, todėl 
atkreipta Tarybų Pild. Komi
teto doinoš visiems išvažiuo
jantiems tam tikrų memoran
dumą inteikti. Pild. Komite
tas parūpino ir intekū tam tik
rų memorandumų Prezidentui 
Wilsonui ir kitiems valdinin
kams. -- . '

Kaip matyt j, MūKEuropean 
Union labai daug mums pagel
bės Lietuvai, laisvę užtikrinti. 
Pastaruoju laiku Mid-Euro- 
pėan Ujiion savo posėdyje, ku- . 
riame dalyvavo ir mūsų atsto
vai, priėmė rezoliucijų re
miančių Lietuvos nepriklauso
mybės klausimų ir pageidau
jančių, kad Suv. Valstijos ir 
Alijanf ai Lietuvos neprigul- 
mybę pripažįntų. Rezoliuci
ja bus paskelbta daugumos X- 
merikos laikraščių.

Kadangi galutinai taikai be
siartinant ' Lietuvos reikalai 
dar daugiaus padidėjo, todėl ir 
nuo Amerikos lietuvių dau
giaus darbą reikalaujama. Jei 
jau ant valandėlės paliktame 
nuošaliaį politiškų akcijų, tai 
pamatysim, 'kad šelpimas ba- 

‘ daujanęių ir pusnuogių* žmo- - 
nių Lietuvoje kur kas pablo
gėjo' negu kad pirmiaus buvo;! 
o kas-gi apie Lietuvos atstaty
mą? Juk Amerikos lietuviai 
turės prieito .prisidėti. Todėl- 
A L.‘Taryba, apkalbėjusi da
lykus visa-pusiškai, nusprendę 
atsitaipti į visijomenę ir vąK _
divmivurgintos Lleinyos 
syti ir raginti aukas dėti Tau-v ’ • - *■- -- -
tęs- Fondam kuris Lietuvo.4 
Skurdo sumažinimu ir jai lais
vės užtikrinimu rūpinasi* -

Liet. Informacijos Biuras,

* ’•A .

[ PRIŽADAPAGELBA <■

: Anglijos kūriniai laivai i- 
plaukė j Revelį/ j Tų padare 
karštai atsišaukiant Estonijos 
valdžiai. * | ••

laikraštisFėtit JomnaL Tasai 
laikraštis dar priduria, jog"bi“ 
le kuriai iš Balfįškų tautų at- 
sišaultiant pagelbos^ talkinin
kai tų suteiksią. * *

Tas priduoda vilties, kad ir 
Lietuva galės gauti talkininkų 
paramos, jei bus užpulta bol
ševikų. Padidėja viltis, kad 
Lietuva išsisuks nuo bolševikų 
baisenybių. ' -

AUKOS PLAUKIA.

Ąukps Tautos Fondan pilasi 
be perstojimo. ,, , ‘

Taip ir turi. būti. , 
. Pereitų nedėlią So. Bostone 
moterų Sąjungos prakalbose 
sudėta $1.800 suvirŠum. ,

Norvvoode tų pat dienų sudė
ta $1.300. Varysis iki .$2.000.

Subatoj Neyr Yorke kun. Re- 
ipeįkos par. apie^O/žmdnių su
dėjo $525.

Gruodžio 5 d. Atholyje, Mašs. 
sudėta $1.800. Išviso Athol tu
ri $2.140.*

Utarninke gėneralė pinigine 
ataka bus iSaverhll, Mass., o 
ketverge Lawrence, Mass. .

Sujuskite, kas dar neįsijų- 
dino, nubųškite kas tebmiega.' 

Tegyvuoja gausūs aukotojai!
Shenandoah^ Pa. kai- . 

bėjo. Dr. J. Bielskis ir ' .
kun. Pr. Augustaitis. 
Sudėta $1057.0,0.' Kun. • ~ 
Pautieniuš $1000.0b. Vi
so .... ...... \. /.. $2057.00 

, 'Miiiersville, Pa. kai- 
bėjo kun. Pr. Augustai
tis ir kun. Valaitis^ . 
dėta $317.00. Kun. J. ” - 
•Dumčius $1000.00. Viso 1317.00

* ’ 1 ' ' ' - . « •
. ’.Mahanoy City, Pa. 
kalbėjo J. Žilius ir kun. 
Augustaitis. Sudėt A
$850.00. Kun. Auguštai- 
tis $200.00., Viscf .... $1050.00

Mt. Carinei, Pa. kal-

i 'deta $525. Kun. V. Dar
gia $500.007Viso ....$1525.00

l

-*fi - 
it

maistą-
1 a ‘

' . . . ’> • r' * •

venti, taupumas visuose maisr' 
to dalykuose. Mes turime at- 
simintį,' jog iižrtibožyjė badas 
.žiūri į akis, kuomet pas j6us‘ 
Viso pilna, , .

-Mes turime-dabar-paimti do- 
: mon naujų maisto situacijų 
sviete. " Mes turime atvirai pa
žiūrėti į Europą, kurios di- 
džicjji dūlis yra. arba griuvė
siuose, arba socijaliuose gaiš; 
ruošė.“’ Europą su sunaikinto
mis dirvomis ir iŠnykusiomis 
bandomis, Eulopa su Visais 
jos gyventojais mintančiais iš 
porcijų arba įvairiuose badavi- 

Jrmo laipsniuose,'© didelis skai-
Čius buvusiųjų po vokiečių glo
ba aktualiai mirštančius iš ba
do.

A Žmonių gyvenimo lošėjų gru
pė; kuri visa-tai sudarė, bėga 
be sarmatos palikdami anar
chijų ir badų milijonams bepa
jėgiu- ’ * :

Prie, kares užbaigimo nema- 
žai’prisidėjo pats badas, ' bet 
mes negalime 'badu marinti 
žmonių taikos laike.

Mės tarime atsargiai žiūrėti,

[gyvulių auginimo taukų troĮm 
per,f dvejus ar trejus metus, 
taip-pat reikia Užtektinai turė- 
ti ir kiaulienos. Iš Amerikos 
išsiunčiamųjų Mkų daugiaų- 
siai bus iš kiaulienos.

’ Hoovertarč Valstijų admi
nistratoriams,- kadi maisto ad* 
ministracija bus paleista nuu 
savų darbo, kaip tik taiką bus" 
užbaigta ir prie to pridėjo; 
“A§ nesitikiu matytiT jos at- ' 
naūjinimo.”r ’■*" /’

f . A
■-* " ■ ■ " i - Į................. ■
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Gerbiamieji Bostono lietuviai:- 

. Tito tarpu aš apsistojau Wa- 
shington’o miesto. Gyvenu 
Powhatan viešbutyje. Kunigas 
Jonas žilius r čia pat gyvena. 
Lankausi pas asinėms, kurie 
man gali prigelbėti pasportą- 
išgauti. Susipažinau su vienu : 
augštu valdininku, kuris čia ' 
neseniai atvykęs iš Rymo. Tai 
kunigo praloto Prapuolenio ge
ras prietelis. Daug kų žino a- 
pie lietuvius, žinojo šiek tiek, 
iš kunigo Prapuolenio ir apie" 
mane, tai ir. susipažinimas bu- *. 

rvo lengvas, o gal bus ir nau- 
dingas; Vienok išgavimas pa
so, -dabartinėse sąlygose, neJ 
lėngvas daiktas. "".y-^2

Tankiai nueinu į Lietuvių 
Informacijos Biurą. Kelias ei
na pro Baltąjį Namą, Suv. Val
stijų Prezidento buveinę. NeJ 
toli ir lietuvių biuras. Ištolo 
žėri auksinis parašas f “Lith- 
uanian National Council,”

Informacijos Biure kas die
ną sėdi mūsų vyrai. . Kalba 
apie tėvynės reikalus, tariasį,- . 
rašę. A jTai įvairių profesijį 
žmones: kunigas, daktaras, in- 

‘žinierius, juristas. Kompletas 
parinktas. Dykai duonos ųfe- 
valgo. Jie dirba. /
• Washingtonė švariau kaip , 

Bostone./- čia nėra * tų dūmų, 
kurie jums ėda akis South £os- / 
tone, ypatingai kaip vėjas pu-; s.' 
čia iš vakarų, ' AŠ jaučiuosi, - 
kad man nej; sveikiau. x * 

* Linkiu South Bostoniečiams 
rengtis’ prie grįžimo Lietuvon.. 
Jaulaikas pradėti ruoštis^Tie- •*" 
sa, bus dūmų ir Lietuvoje, J)et 
tėvynes .dūriai be tokie kartus. J ' 
Lotyniškai: Dulcis Tumus pat-* 
riae. (Tėvynės dūmai saldūs.).

Su tikra pagarba ~ 
Kun. Tarnas žilius.

• .■ z •

Z ■ "
VALDŽIA SUSIRŪPINUS. .

* Vokietijos naujoji valdžia 
susirūpinus, kad neįstengia 
išpildyti talkininkų reikalavę 
mų. Ketverge buvo ministerių 
posėdis. • Svarstė, kaip išpil
dyti armistijos reikalavimus. *

■ . , * - <

Hoo^er aiškinamalsto' 
- klausimųV\

• Maisto administratorius ffo^ 
oyer, lapkričio 12‘ d. kalboje į 
sųsirinkusiusWasliingtone val
stijų maisto- administratorius 
sakė, jog mūsų tauta yra 
priederystė7 it laime . gelbėti 
žūstančių žmoniją karės sunai
kintoje Europoje^ suteikianti 
jiems maisto iki ateinančios 
pjūties. Ths reikalaus Ameri
kos žmonių, pasiaukojimo taip- 
pat, kaip ir praėjusį metų.

Europoje dabar badas,t Ho- 
over sakė, badas didesnis, neg 
ules galimCsustabdyti, iiėt iš- 
pildydami'savo prisižadejimų 
ateinančiais metais išsiųsti iš 
Amerikos 20,000,000 tonų'mai
sto. Vien tik Šiaurės Rusijoj, 
jis pranešė, yra 4,000,000 žmo- 
nių kurie mažai teturi progos 
gauti maisto’ šių. žiemų. Mili
jonai tų Europos gyventojų, 
kuriuos galima/pasiekti turės 
būti maitinami. . ‘

' >“Kds link kviečių ir rugių, ” 
Hoover’iš sakė, “tai Argėnti- 
,nb§, . 
prieinami sandėliai .bus panau
doti, kad suteikti svietui bal
tos kviečių duonos. Tečiau 
reikės padėti daug darbo'ma
lant, nuolatinio taupymo ir 
pasistengimo 'nieko jeenuihesti 
-šalin. ’ Dabar ,bus permaina ir 
mūsų politikoje, . nes dabar 
mes galėsimdy leistivartoti 
kviečius be jokių’ priemaišų. 
Kviečiai šiais laikais yra di
džiausia palaima, nes nors mū
sų muisto tik>25, uuošifntfls su
sideda iš duonos, Eūropoje-gi 
didesnė maisto dalis yra duoiia 
"(50-60 nuoš.); ' • ■ i

GerasTūžderliiĮSj'kurį mės tu
rime šį metų, yra iš. dalies dėl
to, jog mešfUŽtRninome įėrų; 
javams kaBų,?^tas:teįs^gm 
galime /džiaugtis, jog: mūsų 
auginimo ir taupymo politika 
gali suteikti pasauliui kasdie- 
ninės duonos kuomet jiems trū
ksta. 7 . z *

r-' ‘Dabar ’prasidedąht naujam 
I syieto padėjimui, prasidėju
siam tarei susmukus, mes ga
limo trumpai pasakyti, kaip 
bus veikiama. Abelnai imant 
galima pasakytų jog' mes da
bar nustosime vartoti priemai- 
šus duonoje prie kviečių, jog 
mes rtikabiusime ekonomijos 
ir taupumo jos . vartoime', jog 
dabar turime ypatingaitaupy- over turės suteikti 60'nuošim- 
tį sviestų, kondensuotų pienų, čių viso svieto-^ maisto, o^Su- 
jog tų patį, ant galoymes turi- vienytos Valstijos“ ir V4' 
mę darytį su taukais. > /t..^ nn

Mes manome Įeistr-’vartoti 
tris svarus cukraus vienam’ 
žmogui per mėnesį ir ,mes gar 
lėsimė, . jei pasiseks' gauti, cuk
raus Europai iš Javos, pradėti 

; atleisti suvaržymus įaike'Euro- 
pos. permainų įvykimo. ,

Tos tai yra svarbiausios per
mainos maisto politikoje,” bet\ ;
permmnymas taupyme nuo vič- na kviečių ir išlaikymas kiau
ne* ant kito dan ne tisą’ mūsų lių kainQs^ltimnimms taiku iš- 
politika^ įra vienas dalykas siuntimo kontfoW, tuo padra-

žmones. Mes turime atsimin- \ .
ti šituose dalykuose, mūsų tau
tiškų priderystę ir turime da
iryti tokias permainas mūsų ūžh 
manymuose, kbkios geriausiai 
tinka .naujame padėjime. 
Mums pirmos svarbos dalykas 
yra, kiek ir ko gali-suteikti 
kitos šalįSjiki ateinančios pjū
ties,- ir kiek jok galės suteikti 
toms šalims, kurios mums da
bai: labiausiai apeina, kad'už- 
laikytisveikatųirtvarkų.
, A^isa, tai omenyje turint, a- 
not Hooveą, ikį ateinančios, 
.pjūties štai kokį' padėjimas: 
trųksta apie 3,000,000,000 sva
rų kiaulienos, .piene dalykų,, j} 
aliejaus ir apie 3,000,000-tonų 
galvijams maisto. s Jautienos 
yra užtektinai, kiek galima iš
siųsti ant mėsos siunčiamųjų 
laivų, taip-pat bus užtektinai 
ir kitų maisto dalykų, jei tik 
Amerikos visuomenė taupys, 
kiek tik galima. Nors to cuk 
raus, kurį manome gauti ūž- 
tektų paprastam vartojimui, 
ųei .kitos tautos vartos dabarti
nes mažas porcijas, tečiaus, 
jei tik bus kiek padauginta Eu
ropoje, tai jo visur bus per- 
maža. Kavos visur yra užtek- . 
■tinai.

Šiaurės Amerika, anot Ho- . * ,» -L i t * ZiŽV- V *. . - -

Girardville,. Pa. kal
bėjo Dr. J. Bielskis ir

dėta $408.00; kun. Va
laitis $100.00. Viso .

JĮTewPhiladelphia,Pa. 
kąlbėjo-Dr{ J. Bielskis 
ir kun. P? Augustaitis^ 
Sudėta $400; kun. Du- 
riekas $100. Viso ., .500.0$ 

: Maizeville, Pa, kal$ėA - 
jo Dr. J. Bielskis ir kun? i 
P, Augustaitis. Budėta 
$320; kuli. J. Valaitis 
$100.00. Viso. ... ... .420.00 
5 Tamaųua, Pa. kalbėjo 
kun. J* ^žilius. ■ Sudėta ' • 
$50^)0*. Kun. Pet. Gudai
tis $100; viso 4,4.1 

> St. Clair, Pa. kalbėjo ?« 
Dr* J* Bielskis. Sudėta 
$50.$0. Kun. R'aštutis V; 
$2QOiOOi. Viso VA ?.»»"

' ' ."..Ik.'i ■ ■==?

Vakarų
Indijos galės išsiųsti, 20,000,- 
.000 tonų, vieton 6,000,000 to
nų, išsiunčiamųjų normaliais 
prieš karę laikais..

Maisto politika Suvienytose 
Valstijose daug prisidėjo, kad 
galinta išsiųsti tiėK maisto . ir 
ypatingai galima. pasidžm&gti yu 'prieš ?žydų skerdynes Len- 
dviem dalyką^ ^uriųųs tauta 
'priėmėt būtent užtikrinta kai*
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Ku U So. Boston’o utorain- 
M* ketvergai* to subatomto Leb 
ifta Am. tbturių Rymo-OUIL 
ką *v. JuoMpo Darbininkų fią- 
I“**: '

“DARBININKAS” \

(TheWorker) ;

The Lithuanian tri-weėkly pa- 
per. . Pnblished’ every Tuesdąy, 
Thursday, and, Satūrday įy B, 
JoMph'a lithuanUn R,-C. Alto* 
afation of Labor. A

SŲBSCRIPTION KATES.:,
■ JEsarly. «». 
Boston ahd sufebs »» > .;♦ ***4,00;

■ .g mpnths *.»--• *>. «■ •.l<Č0
Boreign countties yearly .... 4.25

^WBtoą<to^ So. Boaton, MaM. 
fr-

RAUDONOJI VEIdAVA.

. Amerikos miestuose pradė- 
’ tą uždraudinėti vartoti rau

donas vėliavas. Uždrausta 
/Nev ~Yofke,~ Chieagoj iritki- 

. tur. .
" Kiekvienas žino, kas seka 

raudonąją vėliavą. » Paskui 
raudoną vėliavą seka bolšėvi- 

_kąi, socijalistai, aidoblistai 
ir jiems panašūs. ‘Raudonoji 
vėliava yra\ ženklu, kraujo 
praliejimo, revoliucijos, sker
dynių, ■ netvarkos,, anarchi
jos.

Tokią reikšmę ji ingi jo. Ki
taip žmonės apie raudonąją 

' vėliavą nei nemano. Pas vi
sus raudonoji vėliava sukelia 
mintis apie kraujo pralieji
mą, revoliuciją ir it. Gyve
nime ji nieko daugiau ir ne
reiškia. .
’ Reikia, vienok, priminti,

* jog tie, kurie sumanė pradė
ti naudoti, raudonąją vėliavą, 
pridavė jai visai kitokią pra
smę; & tarėja;reikšti visų 
žmonių, tautų brolybę. Visų 
raudonas kraujas apie tai 
priminė ir todėl pirmieji so
cijalistai sumanė vartoti rau- 

> donos spalvos vėliavą. Ka
dangi socijalistiškas judeji- 

kščionybę, visokią tikybą, ir 
. kadangi visas tas jų judėji- 

' mas remiamas ant bedievy
bės, neapykantos, keršto, tai 
matome į ką galų gale jų 
brolybė virto ir kokią pras
mę ingį jo raudonoji vėliava.

. Vardan sočijalistiškos broly- 
1 - bes pp priedanga raudonosios 

. veliayos Rusijoj papildomos 
tokios žmogžudystės ir kito
kios piktadarybes, kokių ne- 

. Buvo ant žemės nuo Adomo: 
v laikų .
V. ‘ Raudonąją vėliavą seka 

Kaino ainiai.

f

*

1

K ‘ t

į J Nį

* i ‘ ■

i*

*

\A

,»
t

s.

Vokietijoa būtų nemažas Vo
kietijai kąsnis,, bet. to turint 
itobufc_Vienoį Lietuvos VaL 
stybifiSflaryba — nors ji 191$ 
prašė/ kad prez. Wilson pri
pažintų Lietuvos suverenitetą 
7- bandė (be abejonės noroms 
nenoroms)' ineiti į ryšius su 
valstybe, kurios armija valdė 
šalį/. ’ *

Galop liepos mėnesyje per 
Lietuvių Informacijos biurą 
Aveica^oj atėjo Žinia, jog Lie
tuvos' valstybinė Taryba ren
kasi kunigaikštį Urachą į ka
ralius. .Tasai vytos, esąs kilęs 
iš Mindangio namo. Mindau
gas Lietuvos didvyris gyveno 
apie' septynis šĮmtmeČiiis atgal 
ir laike jo viešpatavimo Lietu
va po biskį platino savo rube- 
šms į pietos iri-ji užėmė didėlė 
nę .Ukrainos dalį to pasiekė 

. Agrivo jurėe; m< Lietuva 
visiškai susijungė su Lenkija. 
Tadas Kasciuška,Tenkų didvy
ris ir žymus ašmuo Amerikos 
revbliuėijos, po teisybei buvo 
lietuvis.

IJoks tai to straipsnio turi- 
nys. Matome, kad autorius per- 
krikštijo lietuvius- j pravosla- 
vus to pravosląriški, barzduos

a.

toji pati patrijotiuna driuua,pinn<jai progai paritaiHūa viL 
kuri gimė dar prtoi Mindau- pradeda kHti ir bęabejonte agMl g> 
gio, Gedimino ir Vytauto lai- sireikš svįetuivfooj savo tob»*||' &1S

■ * r - *’•- » , ' .

i

.-■ *-*

ti pačiuoti Lietuvos kunige 
purtosi nuolęnkų dėl to, kad 
jie katalikai Biskį nuostabu, 
kad tokios klaidos rimtuose 
laikraščiuose įvyksta.

Tam autoriui išrodo, kad jei 
lietuviai ir lenkai būtų tos pa
čioj tikybos, * t» iU sentikiai 
būtų*geresni, Po teisybei yra 
Visai kitaip^ Kad esam su ta
kais tos pat tiky^pa, tai len
kai. ptoga per bažnyčias 
geistilenkystę. \

: Toliau* taa rifctiškįų Madin
gas vokiečius veikinimas to gi- 
mmiąrimžsto bu? vokiečiais 
abrinan Ant. kiek žinome, tai 
lenkBernig Michalkevičius, 
kurs Lietuvos Tarybos tapo iŠ- 
vytas,, iš-teisybesAšėjo pasitik- 
ti Vilniausužkariautojų. .*

Kadto Ėūidtogai * autorius 
prikiša tiėtoriūms pro-vokiŠ- 
kūmą; bęt laimė,kad geraiato 
ktoia mūs nuo paškudniųjų pa
liokų, Vįlniųir Kasciuškį pri- 
pažįstolietoviams./ . .

Supliekti vokiečiai mums 
nepavojingi, ištižusi Rusija 
Lietuvos negaus, visas pavojus _______ _ y -___ „
nuo įaliokų kurieWgus tik au-lrinktą jos valdybą ir virš 120 

; gixri nepradeda badyti begtok-Įiu • • * *—
liūs žmones. *

- fc

A N VK’&O I A I,

■ . • Utenos Ipskr. ; 

ii^Me iŠ Čia išbuvęs 
dvejus bu viršum metus mūsų 
klebonas kun. J. Šurna., Per
nai rudeni dalyvavo jis lietu
vių; konferencijoj ; Wnitįe, 
kaupo Anykščių delegatą^ 
pačiai daug pasidarbavo per to 
trumpų laiką platindamas lio4 
tuvių laikraščius. Kiekvienų 

i sekmadieni jis pato iidalinda- 
yo jų per 200 egz.

Nesenai atvyko Čia naujas 
debonasj-kum Butėnas, Iš-pat 
pradžios klebonos pritarė‘ f Pa- 

vasario” draugijos steigimui 
to pradinių mokyklų kūrimui. 
Dabar jatt turime sutverę jau
nimo draugiją “Pavasarį/? iš-

, Mokyklų ir-gr-turime 
viena daugiau; tikimės su- 

Į laukti daugiau, nes vis dar jų 
imaža.

ef 
, . * į

; ŽYD AI DĖL VILNĮAūg.
' Vokietijot grifo KU

taaW*JudUohe JbmdseW 
kuris eina iŠ Berlyno* visos Žj£ 
dijos vardu reikalauju kad. 
Vilnius, Gardinas to Balstogė r 
būtų Lietuvoje. Jeigu jau tie 
mieštai galėtų atatekti Lenki- I 
jai, tai, anot to laikraščio, te- l 
gu jie vely atatenka Busijaf

. _ ■' ' ■ r 1' ' . h

TĮ1 TėvynętodLaisvę 
Padėjo buvo gatVĄ

kad perpus dalinsima*, tretį 
sykį gal kas parašys, kad vi
sus pinigus pasiųsime tautiečių 
Neprig. Fond.

Vietinis L. L. L K. niekuo, 
met apie tokia* nesąmones nė
ra svarstę^ toi*gi tereikėtų 
rodosi išmislytį * nebūtus daik
tus. . ' ’

Kiek man sykių toko būti 
susirinkimuose, tai negirdė
jau, kad kas būtų prisiminę* 
apie’kokius nors dalinimus to 
Skyrimu* vienam, ar antra1® 
fondui, f

čia yisi šiandie dirba tėvy-s> 
nės labiti/ neą mūsų vadinami 
“tautininkai”’ yra sykiu kata
likais iriparapijonais, išskyrus 
keletą.

*

K&*imieruB Meštokaa. 

OLEVELAND, ORIO.
.............. , . ...... . .... - 7 ': . , 

a 1 ■.•Stotafe dmctonB"gari) trie-
t 0KD,Ū/VA^ ĮgrmĄjhozas Šeštokus > Wa-

Rugsėjo m. Puipų kai- pitono nuo valdžios su pra- 
me vietos jaunimo pastaųgo^ ĮjeŠiįiUj, kad topo užmuštas jo 
mis buvo surengtas vakaras.!Kazimieras Franciu 
Vaidino 3 veiksmų dramą “Iš Tai būvo jauuaS
tamsos į šviesą1’ ir U- veiksmų vyrukas, 25 metų amžiaus. Į- 
komediją' “Pirmasis degtiuda- tarnauti Dėdei * Šamui 
ris.” čia pastebėti reikiaM^  ̂
kad rengėjų siekto pertąpc p^įąstąs Franci- 
veikalai buvo parinkti ne sU1M 3?11 tenai grūmėsi su vokie-
jėgomis. Ypačiai dramoje, čiąis kol savo gyvąstį paauka- 
IŠskyrus Petrą beveik nėbuvo Į Vp; Tapo užmuštas 30 d. rug- 

Nuo rūgščio meii nusės nasl ^0 <framatizmio, ariifm brolių
rolėą darėhgp^dime taip irtevehug, ta 

stumdomi, per toi į žiū: rie yra Lietuvoj. Neteks jam 
dinamomis ; edmemis. Kiek- rgtdjw.nedarg įspūdžio.)matyti savo tėvelių ir,Laisvos 
vienoj šeimynoj pasitaiko keli Ko^edija jau kiek gerįau nil. Lietuvos, už kurią gavo gyvas- 

plšeke, artistai,benf buvo, ma-fe aukavo/ Kazimieras šešto- 
tai skaudą galvą, užima kaklą erir™Q4n e<IWA kas naliko. 3 brolius — vienas

t i - H -

, Naapni*
.ė..., -t I /

. WORCESTER, MASS.

A. L, Rt K Motorą G^uii’ 
gos 5~ta kuop^ laikę metinį su- 
sirinkimą 2 d/gTuodžio.; Pir
miausia valdyba išdavė rapte 
tos..

Ką kuopa nuveikė, ; •?.

Be mažesnių veikimų suren
gė vieną maskaradinį balių, 
.toliau kepurių vakarą, saldai
nių vakarą su juokingais pa
rašais; vienas prakalbas, kur 
kalbėjo kun. K. Vasiliauskas; ■ 
30 d. gegužio drirlįąvomės Vy- 
Čių gegužinėj; sufęngėm N. A. 
Apskričio antrą suvažiavimą, 
su programų, kalbėjo p-ni O. .
Jankauskienė iš So. Bostono; '
turėjom vieną pikniką,, liepos 

parodavome, gatvėse išršk 
šdamos ištikimybę Šiai šaliai. 
-Lapkričio 11 d. apvaikščiojo* ■' i 
me nuvertimą kaizerio nuo' so- / 
stox Leidom 4 delegates į pto- 1 
mą N. A. Apskr. suvažiavimą "TV . i *|_ • X ■ _ t . 1'-

4
įef bet to kurie visą jų judėji
mą labai rūpestingai saugojo. [ _ _ _ _ _______
to į svietą neišleido jokių žinių. suptotę savo roles.’7 (kas paliko^ brolius — vienas
Net to tokiose aplinkybėse šį pr .pakyla karštis. Greičiausia - ’ . gyvena Clevelande ir yra ge
tą teko nugirsti apie darbus y11 ,bus*spanų liga, pmmą Bet tvarka, Jp/rai visiems žinomas, kitas tar-

i-Vydūnb, Gaigalaičto, Stepu- atMiaVasi mus^ kraš’ flaa los^sai neminėti! Jei mujal>ėdei Šamui, trečias Vo- 
-toičio tok. Iš mus pasieku- tan- kas mate betvarkę musų ya- neiajsvg-j paimtas laj-

į piiMLN.pi ■> ią.Mi

AMERIKOS PRŪSĮT LIĖTIL 
VIAI SUJUDO.

Tarpe svarbiųjų judėjimų 
šios dienos lietuvių gyvenime 
reikia pripažinti-nesenai apsi
reiškusį Amerikoje esančių 
Prūsų lietuvių judėjimą. 

Kąįp matytis iš pranešimų 
/‘Lietuvoje’/ pradėjo ir žy*- 
minusįjį dialyvumą tame darbe 
ima Chicagoš Prūsų-lietuviai, 
kuriems t(širdingai prigelbstį 
jų broliai, lietuviai -protesto- 
nąi iš Didžiosios Lietujos.” 
Jie- jau, turėję savąjį Susirinki
mą, pagaminta tam tikrų 
peticijų, po kuriomis renkami 
Prušų lietuvių parašai. Peti
cijos bus pasiųstoj Washingto- 
rian ir visur kitur, kur tik bus 
atrasta reikalinga. Beto jie 

" i w. rengias siųsti specijalę pasiun- 
g“*”* jtinystį į kitas Prūsę lietuviais

™ apgyventas kolionijas, rengti 
mass-mitingus ir garsinti apie 
tai net per vokiečių presą, per 
kurią manoma pasiekti totuos 
lietuvius, kurie po intekme vo- 
kiškumo savo kalbos jau pa
naršo.

? Prūsų lietuvių judėjimas'Ą- 
merikoj jau senai buvo pri
brendęs ir reikia stebėtis, jog 
tik dabar jis tėapsireiškė. Nei
nant jau į idealę pusę užtenka 
tik prisiminti, jog Suvieny
toms Valstijoms įstojus karėn 
su vokiečiais, Prūsų lietuviai 
turėjo nešti tų,patį nužiūrėji
mą šios šalies piliečių, kaipo 
ir-tikrieji vokiečiai, nors kai
po lietuviams, jiems to neprL 
gulėjo. ~

Prūsų Lietuva juk yra ne 
kas kitas, kaip tik dalis to pa
ties kūno Lietuvos, kuri buvo 
po Rusijos valdžia. Pačioje 
tautos gilumoje skirtumo nė
ra, tik likimo buvo lemta se
novės Lietuvai papulti po sve
timu jungu — vienai daliai, po 
Vokiečio, o kitai po ruso. Yra 
tai tą pati tauta tik jos priešų 
padalinta į dvi dali, pasinau
dojant ne kokiuo; žmoniškumu 
ar civilizacija, bet paprastu 
iš senovės užsilikusiu tautų 
paglemžimo papročių. Prūsų 
Lietuviai prisiėjo nesti ilgiau 
ir gudriau sugalvotą priešo 
jungą, tai-gį, Keabejonės jų 
ir dvasia labiau buvo' paverg
ta, ar tik gal išrodė labiau pa
vergta, nes kMi/yra žinoma, 
dvasios niekas pavergti nein- 
stengs. Toji jų dvasia, kuri 
per kiek laiko “hedrįso viešai 
svietui pasirodyti, pradėjo iš- 
palengva liuosuotis iŠt savo 
pančių, pradėjo. eiti aikštėn iš 
šlapinu to drąsiai apsireikšti 
plačiąjam pasauliui, tvirtai 
prirodau! tiesos, jog negalima 
dvasios pavergti, 'teisingumą. 

Kad pačioje 'Prūsų Lietuvo
je lietuviai būtų tylėję atsimi-; 
ųę jų gerai žinomųjų veikėjų 
daybufc, negalime prileisti. 
Tiesa/ apie juos daug mes ne- ™
girdėjome, tai buvo ne jų kaI-4 gm* tautos to pasidžiaugti, jog dar pavyko babėgti,

APIE LIETUVĄ.
Review of Reviews gruodžio 

židinyje yra straipsnis ant- 
galviu, ‘ ‘ What ’-of LithuaniaI ’ ’ 
T*ridėta ir žemlapis istoriškos 
Lietuvos, kuomet ji tęsėsi nuo 
Baltikės iki Juodųjų jūrių. 
Straipsnio turinys trumpai 
atpasakojant toks: 1

Lietuvos Valstybinė Taryba 
nesenai nutarė atidaryti Vil
niaus universitetą. i

1915 metais Vilniaus minios 
nustebino užėmusius tą miestą 
Vokiečius savo širdingu priėmi- 

(mm Kuo to laiko išrodo ma
žiausia, kad sentikiai tarp, 
Lietuvos to vokiečių buvo šir
dingi, nors netrūksta vokiečių 
šunybių toje šalyje padarytų 
Caro valdžia atstūmė lietuvius 
nuo savęs elgdamosi sų jais, 
kaip sii lenkais,fnuo kurių lie
tuviai skiriasi kalba to riaugu* 
Ėioj religija. * / - .

‘ Vokietija pripažino Lietuvos 
.. suvėrinitetą 1916 nu / Nežiū

rint į Tarybos spyrimą Vokie
tija atsisakė pripažinti absė- 
Mutišką neprigulmybę. ‘Antra 
iŠ dviejų ugnių, taiįe kurių 
lietuviai randasi yįa lenkų im- 
.perializmas — Lietuvos kuni- 

* fejok akyse didžiausia it dvie- 
, jų. Jie (lietuviai) , yra pravos

lavai, gi lenkai yra katalikai 
to latviai šiauriniai jų kaimy- 

i nai protestonai.'
\ Prijungimąsi Lietuvos prie 
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Bet tvarka, tvarfia, -

šiųjų žinių mątos, jog jie ten 

kiek aplinkybės leidžia — tai 
rašant knygas, straipsnius į į-

perviršijo visas... i
Tik už scenos bei sales pa-Į'

ti?’l M ARI J AMP0L-®.

Šis miestas netrukus taps puošimą tai tikrai galima pa-
vairius vokiečių laikraščius, I tikras Suvalkijos centras. Ne-(sveikinti rengėjus: milžiniško “Dhrb.” Nd. 409 tilpo pasta- 
sakant patrijotiškas kalbas ir kalbant jau apie, tai, kad čia ilgio vainikai su tautinėmis ba antgalių “Pavyzdinga, Ko- 
p. JŽinodami jų politiškąjį pa- greįtai žada apsigyventi ota vėliavėlėmis, mūsų sesučių na-Turiu'pasakyti kad 
dėjimą mes daugiau ir negalė- pacijos valdžios gubernatorius mų darbo scenos uždanga, yto- vardan kokių tai tautininkų- 
jome pageidauti. Dabar vo- su savo įstaigomis, bet ir tie- | Šuje kurios išdidžiai stovėjo -laisvamanių ar tautininkų-de- 
kieeių militąrizmui subirėjus,I tuvių kultūrinės pajėgos čia Vytis, Marė malonų įspūdį, — mokrato ^bakrikšeionių-de- Bostone; dvi delegates leidom ’ 
užtikro jog trumpu laiku mes koncentruojasi/ <tobar ,-gyyęo- Darbo turėto gana daug ir sie-| A. L. Visuot. Šeimal^Mdd. '•>
daugiau žinių to nuo jų išgirsi-1 ja čia bernaičių ir mergaičių kiai gražūs jaunimo — 

•me, " ‘Žiburio’7 aštuonių klasių gim- juo labiau, kad Čia pat gy-
. . .. . .. _ _ .nazijos, greit žada atidaryti vuoja antros rūšies būrelis to
Amerikoje^gyvenantiejLPra- Bulota realinę mokyklą (bųvu- tai griežtas, kurio tikslas!

sų lietuviai ligšiol yienos ar cįoj Beveinįutės gimnazijoj) ir “sviltynė,” kortos ir tamsiau- 
kitos pmezaėties dehai atstaaitoy^ai jįiagįję gimnaziją vo-(sta vakuruškos... 
savo bmso nekėlė viem yei-kalba pašto name. Rė
kė išvien su kitais lietuviais, rods truks mtlms tik universi- ----- -—
kiti gatnedriso, o gal kiek to toto, bet su marijampoliečiais 
veikė, tai mes apie tai imgto- n^okallk..tik leisk, — to jį 
dėjome, i----- . • i
galima A manyti, 

mas bus svarstomas taikosi

. —į-------------

ELIZABETH, N. J.

sakant patrijotiškas kalbas ir kalbant jau apie tai, kad čia ilgio vainikai

H mokratų, ’ ’ čia- meko nėra, da- į A. L. Visuot Seimą. JSitoMd- 
• renge-rolĮia< t . kovo New Yorke; leidom vieW

Nuo’ pavasario susitvėrė čia delegatę į Baltimorės Ęongre 
Lietuvai Laisvės* Išgavimui p?“ sykiu M.B^seiinĄIjn- . 

[Komitetas ir į jo valdybą inei- šidejoni prie T. Fondo feių, ■ 
SiaU' ha po keletą narių iš kiekvie- pa^ngdamos vieną be to 

-. mos kat. ir taut. ctojų. * - L™ -n
į O apie kokius tai bendrusį^į aukavoln į_ M D,_ fondą;

f fondus,/ iždus čia niekas darfįaisv¥ Savaitėj, 28 d. lapkn- . 
f niekuomet nemanė tverti: Čiap10 -surengėm vienų vakarą su 

Tečia-u, kaip, būva]įteigs " '• " "'I Alsėdžių par., yra Tautos Fondas ir Nepr. prakalbomis, kai-
-f^anyH, . teiarttaaiĮtP ^gi “Žiburys” ligšioll . ' . Sedos šio1 atski' P -
laikm, kuomet visų tautų Ilki-lv(>s gyjetį (gazas brangūs— gitas. ktūtaas , pima buvo . Petrauskaitėiš IVateriiurv 4u-
juas_ bus svarstomas ta^osįgij^ą^oje visai nėra vodove-Į buyo skaitomas mūsų tipylin-. Viršimhetos komitetas buvo * T h •. _ _ . ūritovo tSi T 
kdnferencijoj ir jie, kaip “Blaivybe”skursta (ap-kėje vienūs jpaskučiausiųjų nutaręsspalio mėnesyje suren- L, Jūrine Ms tūkstančius
nems tėvynės smrnrns m ižpuo- ii^ degtinę varo), “ Gabija’ H švietimosi žvilgsnio Bet Šiam- gh prakalbas, pakviečiant p.
& “Žagrės” noragainulū- dien vidutinaipašoko. Vįsas|lA_§imufį ir LutkauskĄ bet kwįivisms vakar a supcocra-
tik kiti Amerikos.lietuviai, beita* <T «ft ižgu į Priims>’hipi- ; subnirdo .snkrutod užėjus ligoms tapo* atidėtą. *Tr I haremams YaKar?’® — -Imn. tarusia™™
ir tie, kurie juosIlgšio! laikei . , . Io imasi gerųjų. Pradžioj me-

Tai bus balsas, ku-l M IB 0 g L A. V A S. ttj teparėjo tik vienas “Tėvy- 
??? 308 “į“’ Bažnytėles darbas nas muJ“ėsSiu^o egzempliorius, o da-
kaip ir kitilietuviai nenori bu-| . rsaznyieies aaroas pas. mus . ... nžrisake a “Tevri-
ti no keno nors tonini-bet no- eina sparčiais žingsniais vis6 -fT? ri bū« laisvais, tfekL nepa- ?““??•. Santa,.dabar tiek® 8^ Bris^Są tt- 

vCTgtąis liotuvos piliečiais. iX

JI pneteum stenguavos palai- 1™^.^„1,- ko jaunimas. Taip-pat mejgau

wvims ■ toMMi sr^ais kMe-pasisektų užmigdyti lįrtnviš~įby®tos stogui .pasiauti, lotas ^arzella18* 
kąją dvasią. Svarbiausiu jųl kūto ir uz poros mėnesių gal ■
argumentu būdavo, jog Prū- Haa pereisime švęsti sutaisyton ’šĖDUVA. 
sų lietuviai ir Rusų lietuviai e- L bąznytelėn. I>aug rūPesclU toj 

; santys dviejų skirtingų tiky-į važinėjimų tenka abiem mūšų ' Rugpjūčio, ni. 15 d., vietos 
bų. Bet tokie tie mūsų prie- kunigam panešti dėl bažnyte-| artistų mėgėjų būrelio buvo 
šai J5ūdavo trumparegiai. Jiel^8? bet ypačiai daugenergini surengtasvakaras. ■■ Buvovai- 
nžmtošdkvo ioc kalu Prūsu | JOS aukoja darbštus kun. Lele- dinta Paparonies 3.veiksmų 
Lietuvoje norimi pržestona^l  ̂kuris yito pasiėmęs ant vaizdelis “Rytojaus diena’’-to 
taip to Rukjos.Lietuvoj ne vto- saV^s bažnyčios statymo teika- Petliuko 2 veiksmų komedįja 
ni katalikai toevvena Juk oaJkis. Norsšįmet nebus bokš-(“Velniasne boba.”.. Choras, 
žioul.ictiivojetakatalikų nuo taisutaisyti, bet švęsti, ta‘grįžusio iš Rusijos p. V^Nuce- 
amžių ramiai gyveno ir pro- tai būs didelio
testoLi-kalvinaį ir ^Udtagęno inūsų . parapijai. 
ihahometonai, ir stačiatikiai to ĮI?ieve. ^k mes grei-
karajimai,. to starorierai, ku* Į ciatt ^augsmo sulauktu-* 
rių daugelis net skirias, netik | mem.
savo tikėjimu, bet to tautišku- ~ *
mū; dvasia, kalbu papročiais, • L I šs K E V A, 
ar-gi galiiią būtų manyti, jog] ■ x v
Mažqsios Lietuvosprotestonaslr Alytaus apskr. 
būtų pats skriaudžiamas arba | Nesenai Gudelių kaiman7 at- 
.skriaustų lįėtuvį kėtalikąt Tu* Į važiavo plėšikai vežimu. Jie 
rink istorijos faktus po akimis Į apiplėšė trijų gyventojų svir- 
galįme sakyti, \ jog ne. Tai (nūs to, visa susidėję! vefcną, 
ne 1įętųyįų būdas* Tiesa* buvo nuvažiavo* Tačiau sodiečiai 
vienas kitashemalonūs ateiti-’ puolėsi jų vytis ir pėdsakais 
kimas, bet visados lengvai su-1 atsekė net iki Ricielių kaimo, 
taikomąsy; . kur to vienų vaikiną

Matydami Šį Prūsų lietuvių] M. B. Su juo bwo to kito du 
judėjimą turime jį pasveikmti, | vaikinu *— broliu IŠ Liškevos 
kaip pritinka nūriama toj Pa'lk,/ tačiau

U
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VILKAI,
Alsėdžių par., 

Sedos apskr.

įtik 17 lapkr. teįvyko prakalujo kareivisKarosas 
bos. P. Šimutis, jaubuvo ki-Į1* ^P11, J; Čaplikas. Tuose vi- 
tur pasižadėjęs, tai jo vietoje |8uoee veikimu^* torejomg^ • : 
pakvietėmę K. Česnulį. O kad|yPs PJfekmes, tad. turim iątar-^ 
Jia gyvuoja ne vienas fondas; *1 ,af™. Yisieffls tiems, -'kūne 
tai liudija ir tas,- jog L. 1.1. ^. ?S”s’: veikimo. 
K. nutarė, kad .prie Jnekvieno . ^.pnsidejim^ prie progra; 
staliuko -sėdėtu po du rašėjn iš W dekuojam p. vargonunnte 
abiejų.' fondą;, idant užrašius į- ,®’
aukautojo mokestį ar Tautos Baltruša^iutei » L. Šaitanu- 
Fondui ar-Nepr. Fond' F

Bet, kad p. česnulis surado ©'V.c! f1*1!’ kūne pagelbėjo 
patogesnį ir lengvesnį būdų , ProS'??nJ,t'- ,
siuntinio pinigų tiesiog Wash-| ' 
ingtouan/ tai iš publikos neil^1®-. 
vienas tam nepasipriešino.. Jau tarnuTOSibnezęlošfeįteatj 
Prakalboje minėjo, kad yra ‘ Verpėja poKijĮium.
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kolonijų,, kurios tąip-gi jau Į S^QS1^ t-SS?

surinktus pinigus, taip visiems! - vv. t .. .. .v . .
sutikus, jau po prakalbų, kuo- Į kr^ciUi^ ktins išeis Lietuvoj 
met pradėjo žmones nešti au- l aikai įvykus, 
kas nebeklausinėjo • kuriam.1 Labai liūdna priminti, kad iš 
fondui duodiT ’ «įmriskuopos atsiskyrė 3 nares,

Tą vakarą surinktą £pie a. a. A. Būrauskytė,22m. am- 
1250, bet iŠ priežasties lietaus kiaus, kuri tapo palaidota 30 
neperdangįausiai teatėjo, toL| d. gegužio 1918; O* Liutkevi- 
gi nutarėme pas kitus nueiti įįčiėnė, 28 m. amžiaus, kuri to* 
namus ir kaip girdėtis visi be*? po auka epidemijos, palikdama 
veik noriai duoda Tėvynės iš- vyrą ir 3 m. mergaitę ir O. Ka- 
gelbėjimui to jau turime sūrių- paraitienė, 22 m. amžiaus, taip- 
k(£išviso arti 3 tūkstančių, bet pat tapo epidemijos auka. • 
dar nevisus apėjo. ' * Valdyba ateinantiems me-
\ Rengiame Čia fėrus nuo 14-l tams; Dvas. vad. —kun. L X 
-21 gruod. ^Lietuvos naudai; i Jakaitis, pirm. — K Juškienė,

Gaila tik, kadi ne sykį jau! $irm. pagelb. V» Liutkienė, 
teko patėiųyti ar lai savuose, -** & & MaŽrikimiė,
ar tautiškuose laikraščiuose proti rašt. M. (touČkaM nętėisingų žinių B mūsų ?pa-Idininkė M ičlukienš> i*do 

dkngėsr * . \x . V globėjos O/O, Mitrikevičie-
Du sykiu tilpo “Vien. L*n įni, J, Bočkienš, marŠOto į-* 

neto^ingos žinutės, būk W*| A, Mačiuliutė^ ’ 
zabeth’o bendrai veikia, bend* botoji kuopa valio prie dar* ra! propęrcionatiškai to W bo U ateičių 
dalinaisi kitų sykį radau jau/

*

tiesiog siunHa Whingtonan di<®a"sio maskarado, iš kurio 
~^~:—~l pelna skirsim $25'Lietuvos lai- 

f t, *- w»- * —- *- ’*y • _t A-- - •* '

vičiaus vedamas, puikiai pa
dainavo jo, paties kompozicijų 

‘keletą dainų, kurios žavėto 
žavėjo publiką. * Tas pats ne* 
skaitlingas bažnytinis choras,: 
gerai išmiklintas to vedamas 
kiek pateikia klausytojaiųs 
gėrėjimosi bei įspūdžių!., Vai
dinimai buvo atlikti taip-pat 
dideliu prisiruošimu ir, galima 
sakyti,- visai gerai. Ypačiai 
ptoinąsiž veikalas žiūrėtojuose 
dare gilaus įspūdžio.

BalČje,. išpuoštoje 
vainikais bei tautinėmis vėlia
vėlėmis, kabėjo bent trys mū
sų valstybės ženklai Vyčhu?

’ .............
ta plevėsavo didžiulė mūsų

/Tėvynės Sargo”)

Salėje, išpuoštoje žolynų

vėlėntiė^kabėjo^hent trys 

ant stogoaukštai^ket
ta plevėsavo didžiulė mūsų 
taūtinė vėliava,..

»

l«

f

f

••-įj4

' • ' t * .
. ’ 7

Z

i

4-

t

,į.

*ls

i

r ♦ ■• ?-

*• .'. f



. Cį.

/

‘r
/

$r

J
*

■' i

saldainea

t

•X

X

t

t

t

•e-.<

«

' +

i

f ■ •

f

/.

I

n.

f ‘ t

3. '
'""f

• A

4-

t
A

1

t

•’

»
>

r*.

»

< *

«

*

.r

«

*

■i

*

X

*

«

Lietuvai pilnos neprigulmybės. *
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Dr. Ignotas Stankus
ia«&Bn4St.nihUiMa,Pa.

Liatuvis  ̂Daktaras ir Chirurgas.

: Ofiso Valandas; 
Nno9 ritoildSpo piėtu

VdtąrnfeKot^rtamip«ila»P.K
- NadaBoOds Ud 4 »• pilta. & ’■
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Paieškojimaiir
Reflcriririntal

paieBKOjuinui jqKma«
Uirieną\ ..50a.
n $ri« sykiui. . *,$1.00

Pinigu fto*kfte ii kalno.

2<2 W.Broadvay,

'* PaleUkau/vargonlnlnko, t^eo katali
ko lę talbydnė^^AUžIkoje ušterilnat 
praaliavlrinslo, Pasidairiau blaivl- 
trittkaa. * * 1

7RM. JURGUOMS, z 
Bęx 105, ' Erport,Pa.

i 'r'

Šiomis difenoims čeko-sloya- 
kai turėjo **t$g d$yn 
kalbas ant savo naujos respub
likos. Surinko $30,000. Ir dar 
Žada davaryti ligi $40,00. Ai 
vaHnių fabrikantas Jansonas 
davė $10,000. Tai bent koiek- 
ta ! Ja, via kitb 'bet ne męs.

Tautos Fondo skyrius rengia 
vakarą apt -antros dienos* 
ledų. Matysime ką. mes laimū* 
sime, Binghamtoniečiai, ątbus- 
kime iŠ susnfidimo ; imkime 
pavyzdį iš kitų kolonijų, auko
kime į Tautos Fbūdą, ri^&fc* 

, traukime amžinų gėdą per ap? 
^įleidimą ir klausimą ptiovonių 
prieš Tautos Fondų.

v 4 - ■ Lakštu^

* LDS. kuopa veikia. -
Vietos LDS. < kuopa pradėjo 

. nepaprastai augt i, nereikia nei 
susirinkimo, veik kas diena 
prisirašo po naują narį Mat 
daugiau mąstantieji jau nega
li nukęsti, neskaitę kokio nors 
laikraščio, Mši pradėjo intere- 
sąoties Lietuvos likimu* O kar 

- -dangt fūįMeuas_^^mbmm*: 
kas” paduoda daugiausia ži- 
nią iš Lietuvos, tai ir jį myli 
visi skaityti.. .. <

Gruodžio Į d; LDS. .8 kuopos 
nariai sudėjo dėl Lietuvos lais
vės išgavimo $135.00.- O kad 
taip visi darytų! ; .

A. B,

NEW HAVĖN, CONN. «
3-čio vakaro laimėjimas.

Gruodžio 1 d^nedėlioj po- 
bažnytinėj svetainėj įvyko pra
kalbos užbaigimui Laisvės Sa
vaitės. Kalbėjo ''vakaro vedė
jas J. J. Maciulaitis, paskui Šv. 
Kaz. parap. choras sudainavo 
Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Kalbėjo vietos gerb. klebonas 
kun. V. P. Karbauskas. Potam 
buvo pasakyta keletą eilių ir 
suloštas dialogas “Žydas'' ir 
Dzūkas.” . 1

Galop kalbėjo p. K. Čėsnu- 
lis, po kurio kalbai pradėjo au
kos plaukti Tautos 
kančiai: 
V. Šimaliunas .... 
Ona Makarevičiutė 
Elz. Vikšrienė'....

jį’ Gruodžio 2 4, i. m, L. Vyčių 
mary/ Jonas Pilta- 

ta sugrįžo ii karės lauko iž 
J. Paltarokas įstojo 

Valstijų armiją 1917 m: 
|s buvo geras vytis. Armijoj 
ĮNtojo linoaaoriū. Buvo gre- 

įerių seržantas. Turėjo 
L pivęs 64 kareivius, 3ųgp; 

’iŪ91tim, iŽvažmvoįltaijją;
& pasimokino dvi savaiti ir 

trepčius. Rugsėju 2 d, 
Buto frenčiuose, 3 d. Jįore 

austrų ir tapo gazifl

į trenčitos, TnepČiudsif 
ilUuvo 12 dienų. Spalio ū j, 
Paltarokas per smarkų, mūšį 
^avo 6 kulkas į koją. Buvo uw 
įątaA l ligopbutį^ Jisai 
iįjo 64 kareivius prie ^avęsr 

. tol il’jų tiko tik B esveiki, ųki- 
M užmušti ir sužeisti. Lap
kričio 11 d. Migrįžo New Yot- 
kan. Čia paleido namb. Yra 
viltie ..kad pasveiks^ jau tik- 

<tiiėkį tešlubuoja. Mums 
čįams linksma, kadi mes susi- 
laūkemeįtokio uąrio*.

7'^^Sūgiižęs^pimu--karM-atsL- 
; lankęk. ant susirinkimo labai 

indomiu dalyki} mums papasa
kojo, Sake kariavęs ne už ką 
kitą, kaip tik. už Lieųvos Iais- 
vę ir neprigulmybę ir už pa
saulio demokratijų Mums la- 

‘ bai yra linksmu, kad vaikinas 
• šitoje šalyje, gimęs3 !rir augęs, 
_ nematęs Lietuvos, o kaip, jis 

moka branginti ir kaip jisai ži
no gerai Lietuvos istoriją;

r Vytis.

* >f 

.• r

PHILADELPHIA, PA. 

Pradėjo judėti ale neviž. 
Tautos Fondo sk. kaip ir vi

sada turėjo susirinkimą pirmą 
M^iėldienį gruodžio mėnesio ir 
paaukavo dėl laisvos Lietuvos 
sekančios ypatos: 
Ona Palionienė .. 
Mar. Ševeldiene . 
Joniąs Bačiulis .. 
Alek. Beniušis ...

.^Ank.Bartušienė* . 
Julija Poškęnė .. 
K. Balilionienė .. 
TJ. Stravinskiutė 
Ona’ Navickienė...

.. .10.00 

.. .10.00

.. .$5.00

... .5.00

... .£.00
3.00
3.00 
2.00
1.00

lončsite atsilankyti kurią ufai- 
likot su mėnesine mokestimi. 
Pasirūpinkite užsimokėti, w 
laikui bėgant liks, organas su
stabdytas siuntiąįti -ir tt. Ęųs 
rinkimas naujos atei
nantiems metami.
-kitę visi ateiti ir naujų narių 
atsiveskite. ..
* , s Kp. rtifa tL M

- ..—.... < ; f '
CIJJVMLAND, OHIO.

lapkričio 30 į, idant'tinki^ 
mat užbaigti linksmumo laiką 
prieš adventus GL Lieti Teat
rališko chąrb dr-ja parengė šėi* 
mynišką' . vakarėlį Goodrieh 
svetainėj. Ners Žįamė vįįarė- 
lyje nebuvoįaręiįtdvieŽa vą- 
kdrienė, bet vistiek buvo ne- 
apšęita be draugiŠkd pasikal
bęjiino ir rinkimo aukų. Po tū
lam ląįkui, besilinksminant, 
pakviesta visi ^draugai > susėti 
ir aprimti. Vakarėlio vedėjas 
V... Kiveris trumpai nupiešė 
svarbą dabartinės valandas, ra
gino vijus neuuilsįanČiąL ’dar- 
buotičsdailės srityje—• o iš ki
tos' pusės remti Tautos Fondą, 
savo gausiomis 
svarbiausioje valandoje.. - Bar 
kalbėjo p, Adolfas Kanovers- 
kis. Galop baigdamas savo 
kalbą inešė ar nebūtų malonui 
kad šiame vakarėlyje būtų pa
rinkta Įdek aukų. Visi sutiko. 
Aukavo sekančios ypatos — A. 
Kanoverskis ir J. Kanąverskis 
po $5; V, Kiveris, V. Brazis, V. 
Kučinskas, L. Dųbickas, S. 
Baranauskas, F. Bulieba, J, 
Iniįupa, F. Modkaitis, B. An
driukaitis po $1.00. Kiti pd 
mažiau:

Viso surinkta $24.32.
Reikėtų pažymėti, kad ši dr- 

ja praeitame savo susirinkime 
paskyrė iŠ savo iždo $25.00, o 
nariai suaukavo $124-00. To
dėl viso bus $179.32.

Visi pinigai perduoti.T. Fv 
sk. ižd. A. Kranauskui. . <

V. KiveriukS.

mą rt&eeta aukų $1.140.00. 
Nuo ittų. gryno pelno Tautos 
ęondo skyrius padarš $1.342, 

iaplabo Lietuvoriajavei $2.- 
$8$M Tai neviskas, bus dau- 
giąuf, Amsterdamiečiai pasi- 
rpp prie pusSs milijono savo 
tįtfj pridėtų kuri jiems išpuo
la $7*900.00. Vyrai ir moterys 
daugiam drąsos, o pusš mili- 
jonfr’be£Uriht įmf

/ 8. Simonavičkią 
Į ■- ..- . r..-.-’ ‘ ;

»OOHMT®S, X. Y. .
:'■■'■' btaddtti.,’;. .

Mįflm kolonijos lietuviai nuo 
genai yrą veiklūs. Jų veiklu
mas dabar iablauriaapsireiŠke 
Tautos Fondo remime. Bet 
nesmagu, kad atsirado keletas 
ypatų, kurios viena kitos neap- 
kenčia ir su savo skundais ei
na j ląiJriąŠMtiSr Toks pasiek 
girnas negali atnešti gerų vai
sių. Ypatingai Šiame laike rei
kia mesti šalin visokius nesu
tikimus,. pamiršti, M kas kam 
prasikaltoi Paskutine/ valan-

Jsovos-i^laisv^—LietttVosįft 
būkime broliais ir seserimis, 
visi vienybėje ir meilėje.

.■ - . A. Š.
‘, v< , »

irpasinaudotijogėrybčmis galima tik prie geros sveikatos, 
o gera sveikatą būna tuomet; kuomet turi suviršknritoą 
normali ir j$g<derp < t v .

‘fee^sutąĮaymo virškinimo, užnuodyto pilvo ir kraujo/ 
— reikia*neątidėliojant suvalgyti pirm gulsiant tris melsvas

ir.

• I
Toliaus sekančios ypatos už

simokėjo mėnesines mokestis į 
- T. F. pagal savo pasižadėjimą: 

! \ J'* 1L' Žemaitis . .X' k........ $24.Ū0
Iz. Balčiūnienė............... .. .6.00
Ant. Balčiūnas . .5.75
Jonas Rakšnis 
Kaz. Senulis ...
Ona Buivydaitė 
JĖ. Juknaite .... 
O-Ungmaite ••• 
"JKL*- Kokas ......

Beniužis .... 
M. Talasiuniukė 
P.Utinis ?...... 
ĘouKūprinsite 
AL Zvigaitis

Sykiu tą dieną įplaukė į T. 
Fondą $102.00.

- Šitos visos ypatos savo pa
žadėtą mokestį į T. F. kaipo 
mėnesines duoklest užbaigė ant 

> šito susirinkimo, 1 d. gruodžio 
1918,

. Žemiau paduodu ypatas, ku
rios jau buvo užbaigę pilnai sa
vo i pasižadėjimą, mėnesines 

. mokestis: Kun. T. Zimblis, P. 
a Kuisis, J.. Navickas, J. Poskie- 

; ne, V. Rimgaila, K. Zalbaitė, 
J O Palionienė, A. Klišaitė.

Toliaus buvo svarstoma T. 
Fondo reikalai ir buvo nutarta 
surengti prakalbas su pagelba 
visą bažnytinių dr-ją ant 29 d: 
gruodžio ir užkviesti kalbėto- 

•r jus. Prakalbos *bus šv. Kazi
miero mokslainės salėj. Tai-gi 

;*. vist malonėkite būti ant pra
kalbų išgirsite daug ko nau
jo, bus iš kitą miestą už- 

; ” kviesti kalbėtojai, daugiausia; 
’ bus ' kalbama apie išgavimą 

, Lietuvai pilnos neprigulmybės.
T. & sk. rašt. K B. 
. , ■ ' __ •

4

f.r ‘

y ■*-

I I

• t 
J !

X

*' BRIDGĖPORT, CONN.

LDS. 39 kuopos metinis susi
rinkimas bus gruodžio 15 3. 
1918 m. nekėlioj, fuojaus po su
mos šv. Jurgio parapijos svė- 

n tainėje. Malonėsite visi nariai 
atlankyti Ant šio susirinkimo, 
nes labai daug turime svarbių 
rūkalų Apkalbėti ir pasitarti 
kaip, pagerinti kuopą ir padi
dinti nariais, ar Šiaip kokių 
pramogėlių. Ir tie nariai ma- nėra).

Fondui se- •>)

....100.00 

....100.00 

.... ioo.oo 
: Jon. ‘V, Auguštinavičius 75.00 
Bęnd. Paulausku 
Ad. Najaitė ..... 
K. Bitvinskas.... 
It. Vensloviutė....
R. Valentas . /... 
P. Valentienė ... 
J. Paukštis ..... 
Em. Grabauskiutė 
Z. Trėčinkienė, 
M. Jankauskienė. .
J. Kačieta 
V. Valickis . 
D. Beržinskas 
J. Janusis ...
S. Papeika . 
J. Tumsa ... 
P. Zaleas.. 
J. Kviėtnickas.. 
J. Puskunigis .; 
A. Bakaitis ....
J. Česnulevičiūtė 
P.Prakapas ....
K. Brazauskiutė

• % • • •

, BINGHAMTON, N. Y:
Šiomis dienomis gavome ži

nią, kad Mikolas Ganoauskis 
užmuštas karės lauke Franci- 
joje 26 spalio,. ,

A. a. M, Gančauskis buvo gar
bus vaikinas ir geras tėvynai
nis; jis prigulėjo vįgą laiką 
prie L. Vyčių 72 kuųpos, buvo 
geras aktorius ir daug pasi
darbavo parapijos naudai.

Pairus 72 kuopai, jis tuojaus 
pirsifasė prie 31 kuopos ir iš
buvęs tik vieną mėnesį prie tos 
kuopos, tapo pašauktas ka
riuomenėn.

Tutse, namuose, kur Gan
čauskis gyveno, draugai su
mėtė ir—užpirko mišias už jo 
vėlę. Lai būna garbė p. , Bė- 
lažaAj įnamiams; už atjautimą 
savo draugo, o jam lai būna 
lengva svetima Frakcijos že
melė!

Garbus svečias.
Šiomis dienomis buvo Bingr 

hamtone apsilankęs Tėvas Al
fonsas, Pasionistų vienuolis. 
Tėvas Alfonsas yra ypatingo 
būdo lietuvis, kunigas. Jis fra. g} Aputis" 

J. Bakutis 
J. Masiulis . 
M. Benevičius ..... 
M. Strelkauskienė .
O. 'Astrauskiutė ...
V. Zavorskas .... . 
J. . J. Maciulaitis ... 
J. L Marčiulaitis ..
VI. Norkūnas .........

J, Tiiertas ----- . .
B. Paliulaite....... 
J. Zemliauskas , 
p. Mockiavičienė ... 

* (Iš Btanford, Ct,)
P. Šulinskas .... 
P* Kaselimas . 
J. aJnulevičius 
T. Brazoniutė . 
M. Januškienė .
O. Žebrauskienė
P. Milašiunas 
13, Misbakienė . 
M. • Jokubaičiute .'. 
V. IšgadaitiS \... 
V. Minginas.,..,.
P. Statkus >.........»x! 
J. Idikms. .. * •.. • *. * i*

'■ -«<K

malonus, prie visų'pritinkąs, 
visus atjauciąs ir suprantąs, 
darbštus ir išradėjas nekuriu 
dalykų; pav. jis išrado naujus 
spąstus žvirbliams gaudyti ir 
pasekmės buvo tokios, kad su 
tais spąstais, tik’ apie vieną 
savo vienuolyną, ^sugavo per 
4,000 žvirblių!

Paskui jis yra dideliu pkge- 
rintojas elektros dalykų ir pats 
yra daug dalykų prie elektros 
išradęs. Ant nelaimu, būda
mas dvasiškiu ir pzmėmęs su 
misijųnus, neturi laiko apvers
ti tuos savo išrastus dalykus 
ant begalinės, naudas ir išban
dymo su - valdžios pagelba. 
Pav. pereitą metą jis išrado 
prietaisą su elektros pagelba 
gaudyti submarinus. . Bėt per 
neturėjimą laiko, vienuį .daly
kus laiko pas save užmestus, 
kitus paveda kokiai ypbtąi,ku
ri’ mažai moka arba visai ne
moka apvertinti tolau dalykų, 
Gaila!...

Vienu žodžiu TevaS Alfonsas 
yra pasiekęs labai augŠtą laip
snį prie elektros ir kitų išradi- 
mų ir yra kunigas, kokių A- 
męrikoje mažai (o gal ir visai

NEW PpiLADELPHIA, PA. 
Laisvės Savaitė.

Mūsų kolonijos lietuviai nu
stojus ligai siauftis skubiai 
pradėjo ruošties prie Laisvės 
Savaitės apvaikšČiojimo. Die
ną 1-mą gruodžio pobažnyti- 
nėje svetainėje įvyko prakal
bos. ^Kalbėjo dPraš J. Biels
kis pranešdamas mums džiu
ginančias žinias iš Lietuvos. 
Antras kalbėjo kun. F. Augus- 
taitis iš Mahanoy City, Pa., 
— kalbėjo, tiesa, apie rimtus 
dalykus, bet nevisai rimtai, 
vartojo stačiai šiurkščius išsi
reiškimus ir 4‘prilyginimus,” 
tūli per jo prakalbą apleido 
svetainę. . Aukų per tą vieną 
vakarą surinkta $510.00, tai 
yra beveik dusyk tiek kiek 
buvo paskirta. Iš stambesnių 
aukotojų pažymėtini yra kler 
bonas M.' Durickas, kuris au
kavo $100.00, A Ferenca — 
$50.00; daugelis gi aukavo po 
$10.00 ir po $5.00; kiti-gi pasi
žadėjo vėliaus savo -aukas su
mokėti. Visų aukotojų vardai 
netrukus bus laikraščiuose pa
skelbti. Tautos Fondo sky
riaus valdyba nutarė dar per 
sekančių savąitę parinkti aukų 
pereinant- per visus vietos lie
tuvius, tam tikšlui išsirinko 
sau koįektorius —padėjėjus. 
Taip tatai matyt jog New-jie- 
«ių širdysedegaljietuvos mei
lėir .kad jie surinks^Lietuvos 
laisves atgavimui aukų ne 
$300.00, kiek buvo jiems pa- 

; skirta, bet trigubai, o gal ir 
daugiaus. x Valio Newphiladel- 

< phiejeeiai! *
■’atr. 2SL

KAĘ MĖGSTATE ŠVIE
ŽIENĄ.

gorintieji gauti Jriatįlių'idei 
pjovimo malonėkite atsišaukti 
pas:

r lOŪCamfortStr.,^ 
Bridgewater, Massl

>' . - - - t ' •<

REIKALINGI AGENTAI 
reinkotų pardavimui. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės 
prie: ' -" 7’

So. Boston Raincoat Co., 
454Broądway,

So. Boston, Mass.

Pianų derintojas.
Vienatinis Lietuvis Bostono 

■',* apielinkėje.
Suderinu (strainu) ir sutai

sau visokiųš pianus. Expertas 
“player” pianų taisytojas. Va
žiuoju visur, kur kas reikalau
ja. Norintiems pirkti pianą 
suteikiu patarimą dykai. Rei
kale kreipkitės: ■

Br. Simonavičius,
37 Portland Str., 

z Čambridgė, Mass.

Paleškau pažlstanio draugo Domlni- 
ko Gezlno Švėkšnos parap., Kauno gub. 
Pirmiaus gyveno Brdoklyn’e; Atsiliepk 
arba' kas kitas praneškite šiuo adresu: 

JUOZAS KAIZINAS, 
24 CIarkson St, Worcester, Mass.

' -■ . ' 1- Z .

Wios išvalys įilv$ puKaBas galvas
ardytą sudėjimą, ckau^mą vidurių, vėmimą ir sugrąŽns pra- 
rastąapetitą. • į. 1 * ' ' '

Auksiniai Medaliai Ir Diplomai, 
buvo įteikta Partolai už jos ge riausį pasižymėjimą ant 6 Pa
saulinių Parodų Londone, Paryžiuje, Neapolyje, Milane, Že-: 
neve ir Barcėlione. ; f .

i ' , partbla turėtų būti kiękvienanie name. f

: Nežiūrint t 
bių, Partola 
kaina. Skry

ihtvišąbre 
parsiduoda 
nūtė kainu

Mgęny- 
sęnaja 

oją tik

D Y K A
gražus Kalendorius 
nam prisiuntusitm už

1 •; 1. . ..f*.. *   ¥•'

I 1
kiekv: 

sakymą
1X CLOlvlįa ĮN 
skrynutes ai

onntieji * t 
it sykio, gi

urėti 0 
rus jas iri mu. - ’

l BU BĮ U & apga.13
» • s

iikjuž-įB.OO. Nedtidėlic>kite ir APTEKJLP ARIX)SA,
U.ZS*8cljcL/yĮxlvV O-vLOvira

(148)
XQV Myy'

New York,1
LfU€L «3»VĮ

F. Y., D
aUUCj 
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.20.00 
> .10.00 
. .10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10,00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

Viso*. .*■... i .$2.219.00

Visos savaitės įterid-
tatas sudaro <.... .$9.000.00

Uituvoa Sūnus.

Ispaniška Influenza
• ■ ■ ■' L,' j -■ ' ' '■ ■’

‘“Užpuola pirmiausia tuos/kurie turi 
katarų?’ čia pasiūlome gyduoles su ku
riomis visi sergantieji gali stoti prieš, 
jeigu jus. norite prašalinti katarą, su 
vlsjUs Jo prlkU&te apsireiSkimaiš sa
vo sistemos į labai trumpa laika Jas- 
galite ta padaryti su musų Automatiš
ku įkvšpuotoju.' • Gydo nuo Ispaniško® 
Influenzos, Kataro, Dusulio, KarštH- 
gšs^ feosuHo, šalčio ir Ktirfumo. Gydo 
ir pžlaiko sveiką, taiko pe^visą gy
venimą. Pasiusime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.00. .

Mažiausia dvi kvorti nuodų medegoš 
Išbėgs U galvos į pilvą Ldvidešlmts-ke- 
turias valandas turint dideli katarą ir 
prlelastknl dšuglapšla puo pilvo ne* 
tvarkos. ’ Vienasjįudtts išgydyti tą. tai 
sustabdyti Wimi* Mtfys die*
nos nuo kataro, Toji liga pavojinga, 
ir'Ūbai fattlciftl. ųŽsibSlgia džiova.

Užsisakyk tų gyduolių šiandiena., 
y HERB REMKDY OO.t 
503 ttrust BIdg., . Galveston, Teras.

CASH Už LAISVES 
z BOND’SUS.f

Mokėsimi ca^Ė bohd’SUB
sullt tutgftuš ksihy. (iShpfc reibtruo- 
tame Išlikę arba ateik ypatiifkai nito; 
T iki ft vatiyftkt&

111$ Fayetto 8į, Room 2, 
N.S.mbm’btRtt. 1

Paleškau brolių Jokūbo Ir Jono Ma
kauskų Ir Teodoros, Julijos ir k; Ma- 
kauskalčių. ^Vlsi gyvena Amerikoje ir 
paeina gimtinu iš Kurtavšnų parapi
jos, Šiaulių pav. Tų pačių, ,arba ŽU 
nančių meldžiu pranešti man šiuo ant
rašu : ■

Sr. Pranciškus Makauskas, 
Calle Rio Tąneiro 4132, Berlsso, F. C. S.* 

Kep. Argentina.
’ ‘ 1

Paleškau Savo žmonos, kuri pabėgo 
su kitu vyru,. JI yra šviesiu plauku, 
su ariniais, nešioja French poodle. JI 
išvažiavo lapkričio 20 d. ir dabar ne* 
fiaaa kur. Už pranešime busiu labai 
ščkisgas. Mano adresas':

A. SMITH, 
4B Catheriaė St, New Tork City. N. T.

Paleškau dėdės Juoėo ir brolio Anta
ną Vidžiūnų. Jie plrtoiaus gyveno Wa- 
terbury, Conn., p dabar' nežinau kuri 
Aš Jonas Elzberkas“ Kauno gub., Ra- 
seiniupav., šiemkaičių vaL, Kaimų jų 
par., Pašaltunės1 kalinu prašau širdin
gai jų pačiu' atsiliepti artinančių jų a- 
pie juos pranešti šiuo adresu:

* • J. EDZBERIKAS,
Rotterdam, Katendrebt Tolhuslan 13 b. 

t HOLLAND.

Paleškau^ Oną^ Oleknavlčienę su vai
kais — Anicentu, Jonu, Albinu ir duk
teria Teofile ir savo motinų Katrę O- 
leknavičienę. Prleš^karę gyveno Lie
tuvoje- Garbenį kaime, Taujėnų vai., 
Ukmergės paA/Kauno gub. Atsišauki
te tuojaUs šiuo, adresu: • ,

C. L. OLEKNABICH,
693 Šchell Avė., , Akron, Ohio.

. -r 1 ■ - 1 --y ’

Paleškau savo brolio Leono Var- 
nickip Kauno gub., Šatu pat,, tauma- 
tlu katino^ Pirmiaus gyveno Brightou, 
Mass., o dabar nežinau kur jis yra 
Turiu labai, svarbu, reikalu, todėl mel
džiu atsišaukti ant šio adreso: _ ,

ONA ‘ JONAŲSKAITž, 
443 Kestern Aye.,. Brlghton, MaSs. 
_ ; . . • • <471)

. r -T7--' ■ ; “• r?
Paleškau brolių Motiejais it Jurgio 

;žilių ir kaiipytių'Aaittąus Masiulio, 
Balįrati^SerWlkauBW ĄuStustino • Bo* 
genio, Mikolo Tamošiūno, Antano Ta- 
mello Ir Vinco Nugaro iš Jurgelioniu 
kajmo, ŠesiJkų valš&aus, ir parapijos, 
Ūrineirgės* pav., &Bdho gub. ijalopė* 
klteutsišauktišlim adresu :■

JONAS MlLIS, , 
698 SchelI Avė., Akron, Ohio.

' ,Ūsi'siB AM.Y-K
A. L. K. K. Moksleivių 

Sns-mo organą ‘.
\ ,t “MOKStriVĮ." % • 
sMStrinu »•*< »n»

Eina sykii inėnešl. 
prenumeratų ir pinigus alųsktfao ad

resu: A ■ '(l, ■'
' "MOŽ8LEIVI8,h u

Kas pirks maldaknygę “Pulkim ant kelių, 
gaus dovanų dykai gražų paveikslėlį su lietuviška 
maldele ir “Darbininko” sieninį kalendoriuką.

Maldaknygės' kaina: $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir 
$3.50. - \ ,

Siųsdamas pinigus ir užsakymų pažymėk, kad 
nori gauti dovaną.

“DARBINI
2^2 W. Broadway,

Draugijos Tėmykitę!

Vtli&TOS ir k»rūno« draugiją; vMi»Voa Uuiiikos; į- 
vairūs ženidaii kukardo®,Jtopo*, anM^udo8, guxikuSi*i 

• dėl įvairių organ&aaijų ir eusmėĮujirių* Išdirbti viską^ 
kas tikqi?ganiwįi&w reikalinga, pigiai, su Bato
(artiatĮMku) gąbmnm Mflaų iždirbystė yra tekiausia tar* 

: pa lietuvių Amerikoje, uitai ątfitų ilgas Mavintaš k- 
pripratimas jau uI^&umj tūkštanėius draugijų

Naujo* orgarihaoypB reikalaukite ptobą, seūos gi 
prhiįakite savo laukit arba torpfe $ mes darbų tUikrim* 
‘pagalreikalarim^ „

:. ■: / ; *

16 Pleaaani 8tr.» Lisrnoe, Mm.

1
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Į. Tel.So. BostonH70

DR. JOHNMacDONIOELL, O.
■ Galinta susikalbėti: ir lietuvisakai 

r

. TEL.BACKBAY42.OO

DR. F. MATULAITIS 
*-Offro adynoi G do visokiu l!gn»
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiri* Akinis*.

419 Boylstop St Boston, Mals.

Ofiso valandos: 
JB-ytiis iki 9 vai.

Popinu 1 iki 3
’ vakarais (Tiki. 9

L-536 Broadway, So. Boston.
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fnfldiiaiiie ir xnC8. ~Gįrb. 
iiL Tanias Žilinskas “Darbi

ni” rašo: “Sveikinu visus, 
Waehingtono miesto.” Iš 
ro puses mes savo prieteliui 

, rwhinčiiBnn širdingą pasveifeiL 
ir yeMjąmto koogręičitaia 

Vir kuolaimingiausia nuvykti 
^Lietuvon.*■- ,* .
~ - Jte laiko pasididžiavo. “San

dara” be IMkiK apsidžiaugė, 
;?kad Šv. Petro ir Povilo dr-ja^ 

paskyrusi Lietuvai $500x siųs
> juos per Neprigųlntybes- Foii-
- dą Ištikto tie pinigai eis per 

; Tauto# Fondų. So. Bostoniė- 
L dhi žino, jog santaięčiai šne- 
; kėjo panaudoti Neprigulmybes 

Į; Kondo api:a& t^Sandaros” 
ksiarns, o dabar Čia jų globo- 
jataų pinigą prapuolė $50Ų su 

, viršum,. tai įmones yra atsar
gesni to skiria pinigus;.'į sau- 
ginusįjį ir tiSfiailsįjį Fondą — 
Tautos Sondią,

.. ~ ” * *
__ Nįeko negeliuoja. Amerikos 

KetūtoĘ7 so<j^štoi~jąur Meko 
negeliuoja. Pereitų nedelią So. 
Bostone po pietų Lietuvių Sa* 
Ieje Michlesonas vos nenuspro- 
gb bešaukdamas, kad žmones 
Heaukųotų ‘‘Iderilralains^” bet 
vaka/e pobažnytineje saieje au
kos plaukė kuogausiausią. Ir 
Nomvoodd prieš katalikų pra
kalbassoči jalistai apsiputtioda- 
mi šaukė neaukuotk Gi žmo
nes suėjęį katalikų prakalbąs 

t ' dėjo tokias aukas, kad Nor- 
wood, jei ne pačioje pirmoje 

t vietoje, tai pirmutinėse Meto- 
3 k se stovės aukų dėjime visoje A- 
.» mierikoje.

y Nutilkite išgamos, jūsų bal- 
. so nieks neklauso.i ■«

PRQTESTAS IR PASMER- 
‘ ‘ KIMAS. <

- " ; Šv. Petro to Povilo dr-ja So. 
' Bostone, Mas^ paSĮnOrkįa' tą 

‘ “Keleivio ” biaiirą * niekinimą
vardo mūsų dr-jos. . Minėtas 

r šlamštas šmeižia,^ kad Mūs dr- 
jasusideda iš tamsuolių, nesu- 

. sipratusių žmoMų. Mūsų dr- 
. ja yra pusėtinai didelė, turinti 

narių apie-400 ir susideda iš 
' - apšviestų darbininkų, lietuvių 

katalikų, ’ gerų tė^^ynainių, o ne 
,/■ išgamų eieilikų tamsiioliip Mes 

. '/laikėm susirinkimą 2 dt. -gruo
džio to nutarėm aukauti kovai 
tiž Lietuvos neprigulmybę 
$600. Ale diar mes tų pinigų 

. neemėm iš bankos to išrinkom 
kolektorius kolektnoti po na- 
inus to dirbtuves, ,ale dai nei 
knygelių kolektuoti jiems neiš- 
dalinome. ■ |

O kaip “Žbleivis” nurodo, 
kad koksyten. S- Mockus, Koml> 
tėto narys, sukolektavęs$50Qto 

l pražudęs, tai grynas “Kelei- 
‘ Vio** melas.;- Mūs dr-ja ant\su-’ 

. ‘ stoinkinio laikyto 2 d. gruodžio
nerinko- jokių aukų to jš ban
kuspinigų,neėmė.' O dar aiš
kiau įmeluoja, rašydamas; būk 
.& Mockus, Komiteto narys, e-

* sąs, tai mūs dr-joj jokio Moc
kaus visai nėra ne tik komite- 

’ ^<e, ale ir taip tuo Vardu to pa
varde žmogaus nėra.

JJąt “Keleiviui” išgamų lai- 
kraščiui labai nepatinką, kad 
kas duoda aukas ant tėvynes 

. reikalą, kas nųri, kad Lietu-; 
va būtų liuosa. Jis labai trok
šta, kad Lietuvą valdytų Ru
sijos'bolševikai. "Prieš “Ke
leivio” melą,, m^ protestuoja
me, d jutlošišką rašymą prieš 
Lietuvos nepriįulM^bę ir lais- 
Vę pasmerkiame.. ; > ‘
\ Tegul jie parodojjiur jje dė- 

*4 jo .tuos pimgūSj ką 'surmko re- 
\ VoliiicijMM® Si* todror’tię pi* 
. Mgai, kurje; įplaukė nuo nesu- 

sipratusių žnioMų ptadžojė’ką- 
**'■ v: ..i.

1?

pAM8gWMUB
»

mįZ sutaria* 
ant Board Direktorių sdhirinkir 
mo 5 <£ gruodžio 1918 m,5 -

- Ademaa 0. KomMSps, '
Pirmininkas.

Paulius P. Mikalauskas,
Protokolą Sekretor.

v

A

> MULICDDUS,
Gruodžio pirtnį dieni} 1
Griaudulingas verksmas 
Boetone pakilo, V

Kuoipeįgerbianjasis 
’' Vietinis klebonasŠiais; Žodžiais

'
‘ ‘ Sudiev 1 likit sveiki, 
“Jūs parapijonai, 
“AŠ jau iškeliauju,’

“Jeigu nusikultom 
- “Kuom nors vieni antrir 

“ Tai meldžiu atleiskit,
* e "<* V

'. ' t

“Idant-mes akyse 
^Dangiško Teisėjo 
“Neturėtum’ baimės.

■”C , ■ 
__ __________________ ________________ ;

^ Mokinau, kiek spėka 
: “Mano išgalėjo,

“Velindams jums laimes.’
t '

Sugaude bažnyčioj 
Baisas gailestingas.

" Geri, žmones tarėj

x“Te jam' šimteriopai. 
“ Darbą jo apmoka 
“Tėvas mūs Aukščiausias*

X •'

“Mes iš savo pusės 
“Velijam sveikatos 
Ų Amžiaus koilgiausio.

LntKSMyBš.
Ašaros nudžiūvo, * 
Širdis atsigavo, 
Kaip naujas klebonas 
Pas mus atvažiavo. . .

'*•

s
f

t

, '. • 

■*. '

z

l

X

ems

V

Į

Suafriiikįmaa. Melžtos 80. 
Bostono Lietuvių Kooperety.-, 
višta B-vės susirinknna* bna 
II d. grtiodžia 7:30 vaL 
re Lietuvių, Salėje, kamp» E ir 
Silver Sta., So* Boston’e. Vito 
ŠėriMnkai prašomi ^ateiti.

• Valdyte*

A. t* R. K VederaGijoa Ko- 
mitekAsvarbiis rastotykfrnM L ; 
vyks pgfiiyčioje, gruodžio 13 ą. 
7:3Q vai. vakare. Visą draugi
jų valdybos noriai njalonėsite 
bMMai Ateiti/ ' įttriii^Tlabai 
svarbių reikalų..

s :

CAMBRIDGE,MASS.
Utarninke, gruodžio ld d. 

7:30 yal. vakare, bažnytinėje s 
salėje £nt IVindsor gatyės bua 
svarbus į/DS. S kųppOė susiriii-; 
kiMas. Visi nariai būtinai atei- 
kite^-' ' £

Wd£te*
.. ......... i .»

% , * ' '' -x ■
“Darbimnko” krautuvėjega- 

,lima gauti visokių religiškų 
daiktų. Ypač prieš šventes 

-meK gavome visokiųsp'alvuotų ■ 
rdžanČių, gvarantuotų < ant10 
metų po $L50i. \ ’

Taip-gi visokių' kryželių, 
Škaplierių to ^paveikslėlių su 
•lietuviškomis maldelėmis.

Didžiausiame - pasirinkime 
maldaknygių.

. “Darbingo” knygyne jau 
galima gduii naujai išleistą 
maldaknygę “Pulkim ant ke
lių” su visokiais apdarais. Lig. 
šiol turėjome tik su drobės ap
darais. Tai viena iš geriausių 
ir tinkamiausių maldaknygių.

Su užsakymu siųskite ir pi- 
nigus adresuodami: /r 

“Darbininkas, V '
242 W. Broadvray,

' So, Boston, Mass.

SH<t* saMba^ft.’-* 
KIM AMJ
unovurovoaaj'Ai 
U turi pavettUą?

JdCBit*, tai
Ateik ir audtMpk tmi- 
no kaiiiitt to gaubi viena^l- 
čleli artiatilkai DodBnrta '1*- 
veitatfą vieši Aovaual 

Taip-gi norintis mok^tte to 
- amato gali.stsilattkth S

' J.J/DRIZA^
500 B,-M Hm

t

*

’ liaaagsass^saaaBMasBĮįanaEįi - -

tv. JOMO BVAtfiGlilSTO 
PAiZLMMlSzDMOS 
SO.BOBT<Mf,MABS.

. VAUDTBjL • ’>

'4 L«vant Si, Dorcherter. M*w 
TelpLone; Doreeater 6973-^W 

X<A»«-€WW*' 
20 toinfleld Bo, Boaton, M«m 

I PBOT. BAIT. — Jodm Glinskis 
277. Bnver St, 8o.'fi4»ton,~MaM 

ĮI PROT. RA1T. — Marljoha Brlkaltk 
210J3ilver Str., So.'Bostom 

FHf. RAST. Wil*» Petraustau 
x2sę^fftB w Sft bmww ii** 

KASIERIUS -^ Andriejų* NaudžlUna* 
16 toinfieM St, So. Boston, Ua« 

MARŠALKA — Jonan Urbonas, 
. J.45 Siivor St„ So. Boston, -

' trečią n'edėldienĮ kiekvieno mBne 
šio 3 :30 Vai. po pietų Bažnytinė
je Saleje, So. Boston, Ma^. . Se
kantis susirinkimas bus_ gruodžio 15.

t MIF JtP B 4*1 !»• HF A.BDA.VIM JkB. 
SKAITYK IK HRK KALtDŲ DOVANAS.

žvęntte vis koa-kart eina atfyn to yra. paproty*. apaiminytf OovanojnlM viena* su kitu, >
4 T*1 grallausias pavysdta to turi būti paĮSkoOMui* dėl tebnesątotio prletelyat&s to dėl gerą to WIW **Unj
padaroma gr*ilaukla atmintis nuo Ją tėvą. Tėval dnod^ dovanas valkoms, to vaikai tiftajfi* dovanas talp-ri dao- 
AuiMt wr*riįp>TnM ir savo - ^e- . r 1 ’

'Pirkdami KaUkte dovaima mes praleldžiam* teW dau$ pinigą, tarpe vidurinės .''kliasoa. žmonių.
Met yvarantuojama, jeirt Jus pirksit* dovaąaa ankatj to neatld&ioslte pirkimą M 'paskutinei minutei žven- . 

Čilą, vtaa m tik gaukite geresnes prekes, bet bua per pusę kaino* pigiauiPir kartais pigia™ Juanepapraėtat 
plytai mokate ui tą. t 4 ' , ■ 1 * t ~ J ,

' žinocu, metai, atgal' kuomet Jus duodkvots dovanas, tai. visuomet pirkimą fctfdėdavota iki paskutinei ml-
.’nftM. s . ,k„. *

Juk eikite į krautuves paskntinioje minutoje pirkti dovaną ir pardavėjariino, kad dabar Jus turit* pirkti, 
paduoe. Jum* augWiau«Ias kainas, Jus gMysitėą iSeiti lauk U krautuvės nenustfilrkv, mokėsite auąlčiaualas kal
nas. Ui vieną trečdali kainos ką jus-mokėsite/ Jus galite ntulp(rktl geresnį lr>dauglaus vertą dovaną aptemė- 

■ neąį priei Ivents*. 'y- - r. 3 ’
Kalėdoms dovaną Jus nepirksit* sviesto arba yruilą, bet paprastai iž aukso to tas tikrai nesupus, ir jeigu 

Jus būtumėte pirkę rfiėnuoatgal to laikas butą sutaupytasprl*i Sventee. n. \ - •
'parydama* tą jas sutaupote labai daug'.. «* . *** * - , »■

f Peržiurtkvisą mu«ą peslūlijlmą atsargiai, ir sulygink muah kainas bū kitų kainomis to Jus busite persitlk- 
rlnę. kad nerasite niekur kitur tokio paslulljimo kaip" ils.
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Pirmą dieną gruodžio 
Verkėm, asarojbm*

. Antrą dien pradžiugę, 
Linksmai rankom plojoba?

X 
/•

Ir kaip-gi taip staiga 
Atmaina įvyko ? ' 
Negalėjom greitai 

. Suprasti’dalyko. -
.•■ i

Ar. mes čion ‘ sapimojam 
Gal ne tiesų matom. 
Viens antram į.‘ ausį 
Šnibždėti suskatom.

* ■ » 
Potampat s tldebonas 
Parodė tiesą. 
Sužibo akyse ■ . . ■ 
Nepaprastą šviesa. >

Supratom, jog Dievas , 
Per savo galybę 
Visuomet po verksmo 
-Suteikia linksmybę. '

X ■ t

'• " ' *S .

. Matyt Bostoniečius 
Dievas paguodoja^ 
Kad gerais Vadovais
Juos apdovanoja.

t

' Užtai dekavoti,
Mes J^m nepaliauldm 
Ir naujam klebonui 
Sveikatos maldkukim.

-■ ’. ' '

Lai Dievas suteikia 
Stiprybę jo galei.
Aišku, kad čion darbo 
Jis turės ik valiai.

U.Gudienė.
/ . • ,

4

s PRAKALBŲ RENGĖJAMS’.
.. ^iuo neapsakomai svarbiu 
'momentu- įvairios kolonijos 
rengiąi prakalbas ir Ųori gerų; 

t ?ikįBMpj> Šiuo kartu. TautąsM)nd©4re&t^ai<vaBnesis
: inerikįp. į E?Ęurosas, karei
vis. KreiplGtėįdoV jo įTautoš 
^OBd^’eęntrą 8&ėsu4|6 Grand

- ■ . • , -J V * *
' r

PIRMO KLESOS “ ’

DANTISTAS
/

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, . bu 

naują išra imą. < 
| Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLt
■ /.

469Broadway,So. Boston,Mass.
Į PRIE DORCHESTER ST.

*

Valančio* 
nuo 9 vai. ryte 
IK 8 vai. Vakare.

D. L. K. KEISTUČIO DRljOH 
BOSTON, MASS. ’ 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS —Jonas AdomaviČln* 

'122 Bowen St, So. Boston,, Mae?.
7ICE-PIRM. — Pranas- Turkis. .
. 130 Bowęn St, So; Boston, Mni*
PROT. RAST*—Juozapas Vinkevlčiu* 

147 W. 6?th St, So. Boston, Maus
FINANSŲ ■ RAST.StK Noreika, 

105-Silver st., S. Boston. Mąsb 
KA^TPJRTTTS — Andriejus Zalleckto 

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

: 130 Bo'.ven St, So. Boston, Maša
D. L. K. Keistučio Drija Bos 

ton, Mass., laiko mėnesinius susi 
rinkinius kas ąntrą nedėldien! 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų 
164 Hanover St., Boston, Mass 
Malonėkite visi ateiti to daugiai 
naujų narių su savim atsivesti.

*____________________ ,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOf 
PO GLOBA MOTINOS tVt 

VALDYBOS ADRESAI.
\ SO. BOSTON; 'MASS.
Pirmi — T. AžmenskienS,

359 Fourth St.N .
Vice pirm. — P.' Giedrąičiutė,

. 103 Sixth St.
Prot. Sekr. — j£ Morkūniutė, 

-12 Lark St.
Fin. Sekr. ~ Ą. LukoBevičiutė. 

377a Broadvray,
Iždininke ~ M. Mačiullutė,.

*42.. Silver St

Kasūs globėjai: Ei Plevokienė. 
s M. Sttikienė. >

Maršalka O. MtogirdienŠ. 
Board direktoriai! —r M: Žilinu 

į kienė, P. Venieng, V. Songailie’ 
nė. Ai Kasinskaitė ir A. Č&ąvte 
n8* 1 t y! J- ' , .

‘ Sustoinkimai laikomi x kaų 
antrą utarminka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vai. Vakare £įy 
Petro Bažnytinėje Salėje.

; ..... -.t'.

x 
kad .

• . „ t — < . J •
/ ' 1) Labai grąžos, padarytos i§^kąn.uolių metiko vyriškas lafkrodSIiSį labai praktiškas lt geros, dėlto, I 

Užsukamas ant 8 dienų. Tas laikrodėlis parodo^Iaiką visuomet teisingai ir niekados nesiskubiną arba nesivėluo- 
jaį kiti parduoda po $15.00 lp dayglaųą/—^-iiięs Išsiilsime Jums Ji tik už $7,99. I . ' .

-2) Gražiausias moteriškas antrrapkos nešioti laikrodėlis, viršelis padarytos iš perlų, ir. bračelet’as 10 ka
rato aukso, su geriausiais viduriais; užstoki kiti palnto’ $15.00 ir daugiaus*’—mes išsiusime tik už; $7.75.

3) Graži skersinė špilkutė auksu dengta, išsodinto su puikiausia- Cameo ir aplinkui' gražiais Ūkine.akmenė
liais— .parduoda kiti už $7.00 ir daugiau^/-— įmes Išsiųsime tik itž $3.49.. ‘

' 4) Gražiausia skersinėšpilkutė Stėrling -Sidabro apsūdyta su puikiausiais diaraond šmoteliais,, sulig šių
dienų mados. Toji skersinė spilkutė parsiduoda už $5*00 ir daugiaus, —-*mės’ išsiųsime ją tik''UŽ’'$2.49.

5) Gražiausias ir styliškas branzatfetas, auksu’dehgtos, parsiduoda'kitur Už $5.00 ir daugiaus, ~
K jį Lili. UZi. , •< t • «■**

’ 6) Gražiausias Mesb Krepšys su 46 colių retežėliu, gražini išdirbtu apdaru; -oxldųotu sidabru užbaigtas, —
mes išsiusime ii- už $1.45. *> . ' ' - . .

dienų mados.' ky
siusime jį tik UŽ $2.45/

< (jį vr*.aziiu.ų9iua iuco 
mes išsiųsime jį už $1.45. . . . . • - - ' ■ . <. #

7) Labai puikus Ir sulig išių dienų? laikrodis,, padarytas iš stfprau.4 metalo, nikeliu dengtas, turintis el’ektri- 
kos-budninkų laikrodi, pašaukimo skambuti, elektrtkos' Šviesų arba lemputę su kuria Jus galite 'išegzaminuoti

.-akis, nosį ir gerklę. Tas laikrodis tori sudėjimą su dviem skyriais, viėmįAIel aukso, o klfų dėl pinigų. .Laikro
dis kailį šis turėtų būti kiekviename,name dėl jo puikumo ir tuo pačių paraųkumo. Jis yra 6 colių aųgŠčio 
colių pločio^— parsiduoda apie už $18.00; mes išsiųsime ji tik už $8.49. . ■ . e* 1

8) Labai geras dubeltavas britvai pustas, kuris kainuoja apie'$2.50, mes išsiųsime Ji tik už $1.45*
9) Puikios ir styliškos moteriškos užpakalinės šukos, apsodytos su gražiausiais ąkmenėliąls.. Miefls yra 4*

COl. pro 1% . colių — parsiduoda kitur po $1.00 ir daugiaus,—imęs iššiųstmė jas tik už 6Qę. • '
10) ' Gražiausias olgaretų laikytojas; padaryti Iš gintaro* su auksu dengtų raiščiu, apsūdytas i skuriniuš; vir

šelius?— parsiduoda-pas kitus už $2.50 ir daugiaus*mes išąlųsiiųe JI tik-už $1.25. .
11) Labai gražus auksu dengtas Cigaretų Bakselis, — parsiduoda pas kitus už $2.50, —-'mes išsiunčiame jį

tik už $1.25? ; . . ' ' \ • •. >
. 12) Gražus ir brangus 14 karato aukso kryželis, kuris padarys puikiausią dovaną ant Kalėdų, parslduo- .

da pas kitos po $8^00. ir daugiauų, ~ Aės "išsiųsime jį tik už $2;99. - ■ r V - » ■
13) Dėl moterų labai mylima Kalėdų- dovana Širdis padaryta iš 14 karato aukso,:— parsiduoda pas kitus po

$10.00 ir daugiaus, — mės išsiųsime tiK-už $3.49:,. ; ' ■ « ' '
14) Puikus moteriškas žiedas, padarytas4 iŠ 14 "karato aukso, Isodyta puikiausias akmuo—parsiduoda pas ;•

kitus po $12.00 i» daugiaus, mes išsiųsime, jį tik:-už $£90. žiedas panašus į tą auksu dengtas, — mes Išsiųsime tik - 
.už $L.49. - ■- 't ~ . ..J''." . * ■

■ - 15) Labai puikus vyriškas žiedas,14 karato aukso,"'-su gražiausiu akmeniu',—parsiduoda passkitus po $14.00
.ir-daugiaus,-—mes išsiųsime jf tik nŽ. $5;99..;. ,5 ‘ ...

10)' Puikiausias Lavallięre-10 karato-aukso, apsūdytas baltais: CTbanČIa-is/akmenais; įbuš labai graži dpva- , 
- na Kalėdoms,, parsiduoda kitur po $12-00 ir daugiaus,mes iš^unčtome jį tik už $£99. • *7

peilis ir kaklaryšiui sagutė, apsodyta sii Genuinė' ŽlamOnd^šmotellals, padaro" gražiausią Kalėdų: dovaną, *<— par- 
sfdūodapas kitus po $10.0001 ir daugiaus, —mes išsiilsime tikiiž $£99< * -. . . . ’

— parsiduoda pas kitus po $2.00 Ir daugiaus, — mes išsiųsime ją tik už 9pe./< . -

rio

‘ -liu, -

JEIGU NEMOKI RAŠYTI 
arba nori, kad raštas atrodytų 
gerar,stai nusiptoK drukuoja/ 

< mą mašinėlę (Typwriter),
■ Karė pasibaigė ir atsidarys keliai- į 
Lietuvą, ęeikėš rašytl daug įvairią laiš
kų ir gavusiems laišką bus dąug leng
vinus perskaityti drukūotą.

Tokios- mašinėlės pirmiaus pargtduo- 
dayo po $70.00, o dabar parduosime tik 

; už $15.18. Kas pirks mašinėlę pridėsi
me dar knygų su nurodymals kalp dirb- 
tl vertės $1.00. ' t ,

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės, tiesiog, lalS- 
kū ..arba ypatiškal į

t S. & POCIUS,
' - 207 Harrison Avė.,

‘Boston, Mass.
2Q7 Harrison Ave.,~ -

< * ■ Boston, Mass
o*

i!

te.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį j jį padarys vei

dąTYRŲ, SKAISTŲ to^AUlSįh 
Prašalina slbkus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą to-baltą 
odą. Kaina dėžutę 75c.'’ir '$1,00. 
Pinigus galite, siųst poperinį do~ 
lerį arba stampomis. .
DISTRIBUTOR WILBERT CfO 
P. d. Box772,

*V- .-._ > .

. L
Waterbwryf Conn.
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I perėto6!"3, nuslabnėjęspilvelis btorn. plspepšŲK t
I, nevirinimas pilveiiė. husiabnėjimas kranjo, inkstų* nervų ir aUeinaa bp§--S
(>’ kų nustojimnų visą kūno, ir buvhu nustoju vilties, kadrbegyvenšiu, Vk « 
| ; w ieškojau mtufpagsiboĄ nesigailėjau ,visoje. AtoMkoj: ir ui rubežto, 1 
U bet niekur negatou sšgvo sveikatai pagelboš. ' ' >
II. B.efc kada PamlkftWti plutom vaistų*“ mtterto, Kraujo valyto- ® 
J > jo; NervntoiKi, Inkatų- ir Itauimitizino gyduolės, tai no suvartojtaul »

»; mųno dUbtL. a

® mattoiMią primyko* diegliai nebfei&da na krudne.ViduriųZ' 
j r nyko po užnntštoiui. visų; ligų, BggtaJ mėnesių, išgerdavau kna mvah ®* 
& td po- butelj Sftlutotos. Blfėrla, if po-B toėti.. savo paveiksle pidntu'Tau $ 
g tokį skirtumų kuto taip dienos ir nakties, Dabar jaučiuos smagiai Ir 
S esu llnksmrts ii\iOpo sykių dėkaroju Safafcm gėradėjuf ir 11h* !
© klu vt«k»w» savo tivangamk n* pažtstomtmna mi tokiam^amitlkimnis pa-^ 
® tariu mmSittĮžiųf kreipties prie Sįijlutorass ' ’ /
|SĄWa*MM CKKMICAL tTUTlON, J. Wtifeia», Btčf. 
w 1707 M Baisted Si, Šelo-pltohž Gandi 6417, .įk

®»»etos gymio es jw<i&« mąno pilvas, atsigaut, s.tipT^ gerai dirbti.
|i Kftmjos $smiA Wtoi ėme.stipriai cltoM. Inkstai atoigavą. Rėu-

h

r 
. - ..................................................... ....... ............... . .. , , - - . , . . L

. 1T); Puikiausias Comblnation setas susidedąs Iš* vieną porą 4 rankovės*'fizikai,' scąrf Šnilkute, retežėlis ir -

!a,pas kitus po $10.000 ir daugiaus, — mes išsiųsime tik už $£99. * k ’ ’ ' ' ‘ ' **'’
1S) Bei tų kurie mėgsta rūkyti >ypkes<meš.torUoie latal puikių’ pybKių tsu: nikeliuotu raiščiu ir kaulo dalėte. ■

19) ‘į)el ttj kurie mėgsta išeiti vakarais- ir taip-pat labai paranki namuoseelektrlkinSFIash lemputė, mle-.
meš išsiųsime tik už $1.15. , ’ .<•' . . -r . , ’ . * ■■ . A.

20) ' Labai gražus; kišeninis peiliukas, viena didelė geražte, viena 'maža, bonkų<atįdarytoju, Karkų šriube- —.
. -- parsiduoda pa& kitifepo $3.w ir diugįąUs^ — ores išsiųsime jį tik Už $1.99. ‘ v V • ... • '
t Viršuj pažymėti daiktai labai gražus Ir žrangus,• ir padaro-labai -puikią Kalėdų dovaną, * > 1

Viršuj pažymėti daiktai gėli būti parduodami kiekvienas atskirai* arba visi sykiu. Tie kurie pirks po, vie- 
ną daiktą arba už mažiaus, kaip $20.00 turės mokėti kainą paduotą už kiekvieną daiktą atskira);' '

.Tie, kurie pirks daiktų. mažiausia-.-už $20100, męs duosime 20 nuoš. nuolaidos ant kainos paduotos už kiek
vieną daiktą. Ir tie kurie pirks visus virš pažymėtus daiktus, turės; mokėti UŽ juos tik $39.99.M -

Jeigu Jus norėsite pirkti.'tuos daiktus kur.nors kitur, užmokėsite užjuog daugiaus negu\šimtą dolerių. 
Tik pamąstyk apie daiktus, virš pažymėtus yra verti iŠ dviejų atžvilgių, štyiiški ir puikiausi laikrodėliai, 

ir laikrodžiai,, ir kelintas daiktų 14 kąrate aukso. " '
- Niekas neduos tokių daiktų už tą kairią kaip- mes»pasiūlėme. \ \ i

Tie kurie gyvenate Chicago’jei prašomi ateiti ir pamatyti daiktus, ir mes esame tikri kad- jle bus užganėdin- ■ 
ti ir patenkinti jais/ - ' . . '» ' v . . » *?* . .

Mes .gvarantuojame musų pirkėjams tolinus nuo Cbicagos, kad1 jfe'bus pHnaį užganėdinti ir patenkinti m| . 
tais daiktais, — ir tie kurie neužsiganėdlns mes duodame' 14 dienų sugrąžinimui daiktų ir mes. sugrUžinsimė»pini-. 
gus.- , * ‘ ■ ■ '' ~ .■'s-

Užsisakydami siųskite-t®$1-00 ir kitos užmokėsite kaip gausite daiktus į šav<5- .♦ '
Buk.protingas, — pirk vertas to imudingas dovanas, o ne juk, ir paalnaudok proga musų pasiūlijimų. 
Rašyk į mus, prašydamas »ušų vėliausio iliustruoto Katalogo įdėdamas 10c, dėl išlaidų.

PAN-AMERICAJf EXPORTERS, \
1152 Milwaiikee Ave,,; Dept. 234,. ClHcagojklll. ; . - _ ' „ -

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ;
su visokiomis chroniškomis, nervų arba kompliituotomis negalėmis, kuripž reikalauja 

patarnavimo . z ' -
-/■ v

4 *

* • t
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SPECIALISTO.
•• • ’nk ' ■

Mano Stėbėtinas Pasisekimas ■ - A
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
antį tyrinėjimo tų. ligų. Tolinus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prietaisomis, ęlektrikos drobėjimo to jokių išlaidą, nepaisau, kad tik pagąlbėjus ma
no ligoniams, ' , ■ ' . ‘ ' A

- , • Ar Tamsta Kenti » .
štamu nertoj, sUpnumo; užpfokalSš .(liūgam)', Užmiršimo, Dtobėjimo Širdies, Šilp- 

^numo plaučių, •NerangdmOj Šūūkiai jaučiąs,' Skausmo galvos, Apsvaigimo,. Noaiš- 
kaūą-matymo, Silpnumo .sąnariųH. Vptčių,. Slogų,. Lašėjimų . į gerklę. Pilvo skauemoj 
skausmo gerklės, apvilktoliežu^o. glosto daug kitų yrą pirmas pėrsergėjijnąa, 

, -Tamstattotiji ativo sveikatątoJ?M§gaS‘ - . e ' ,
’ O^ISO^ALANDOBt^ Kasdiena nuo 9 vai, ryto iki 8 vai. vakato. Nedėtomis MUO 1$ 

> . Wt-i*yt.o iki_2 vai, po^piatų. * " ?
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KĖNEALY, .SjtėciaUslad' era »**».
-h ■ # 4
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