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KEUAMAIiU..
Vokietijos^ėlŠevikai pradė

jo kilti/ kad: nuversti dabarti
nę valdžią ŠpaTtąkiniai (bol- 
ievikai) užėmė karės ministe
rijų, ir soeijalistų organą Vor- 
vaerts. Valdžia išeidinėjo vį- 
sįrms kareiviams įsakymus 
būti gataviems. . ■ •“
- Seredoj, Kalėdą dienoj, išro
dė, kad bolševikai ketverge 
padarys 'generalį maištą nuver
sti dabartinęvaldžią* 
' Kalėdą dienoj bolševikai 
užėmė spctiąlistą organą Vor- 
wąerts ir kares ministeriją. 
Bolševikai su 18 kulkosvaidžių 
atvyko prie spaustuvės. Be fo 
atvyko ir Bęriiuo policijosvir
šininkas Evblmin, kuis palai
ko bolševiką pusę, ir užėmė or
gano spaustuvę. ‘ 
< Kalėdą dienos vakare spaY- 
takiniai .apreiškė, jog Lieb- 
kneclit ją vadas, išleisiąs ket- 
vergo rytą proklemaciją apie 
nuvertimąEberto valdžios. ' 

. Jau utarnmke buvo susirė- 
mimą.Berline. Tas prasidėjo 
įmo■'hūrinilitaris’Berlino 
komendantas *We]s paskelbė, 
jėg paleisiąs jūreivius, kurie 
buvo respublikoniškoje gvardi
joje, W pasipriešino. Tai 
Y/els pasišabkė ištikimą gvar- 
dijo^dalį ir liepė šauti į nepa- 
klusnius jūreivius. Tas buvo 
padaryta. Bet jūreiviams pa
vyko pagauti patį yelsą ir no- 
rijo galą nadary !i. Vienok bu
vonutarta, dar palaukti

Jūreiviai buvo, apstoję ir E- 
berto, kanclieriaus rūmus, ir 
vos neištiko ten kraujopralie- 
jimo. i ''

RAGINA ĮSIKIŠTIĮRU- 
SIJOSĘEIKALŲS.

Princas Eįrov atvykęs Pary
žiun veikia dėl Rusijos* Kalba
si su talkininką diplomatais. 
Jisai kviečia^ talkininkus Įsi
kišti į Rusijos reikalus. Jisai 
sako, jog be talkininką para
mos Rusija nesusitvarkys; Sa
ko, jog jei talkininkai atsiųs 
Rusijon 200.000 kareivių, tai 
jie įstengs įvykinti tvarką.

’ Talkininkai, vienok, esą nu
tarę , nesikišti į Rusijos“ daly
kus. .Nesikiš militare pajėga. 
Bet neatsisako nuo pagelbos 
teikimo.

NĖRA VIENYBĖS, NĖRA " 
PAGELIOS.

Rusijos veikėjai Paryžiuje 
pripažino, jog jie negali gauti 
karines paramos prieš bolševi
kus Rusijoj dėlto, - kad pačioje 
Rusijoje nėra vienybės tarp 
partiją einančią prieš bolševi
kus. Negali tos partijos su
kontroliuoti savo jėgą prieš 
bolševikus. Partijos neįstengia

džios, kuri vestą, visus reika
lus. • K ' z. ■ /' ‘ J

Rusijos veikėjai Paryžiuje 
Rusijos ambasadoj ąūolatfd da*. 
ro posėdžius ir tariasi, kas~da- 
rytį,? ' .

TAIKOS KONTERENCIJA 
ATIDĖLIOJAMA.

Iš Paryžiaus pranešama, 
jog dar praeis apie tris savai
tes iki taikos konferencija su
sirinks. Dar kol kas nenutar
ta kas bus' įleista į konferenci
ją. * Neutrales valstybės nebū
sią formaliai prileistos, bet bu
sią priimtos neoficialiai daly
vauti formavime tautą lygos.- 
Dar vis tebėra svarstoma apie 
prileidimą mažąją tautą, ku
rios be paliovos klabena i di
džiąją valdžią duris ir prašo 
pripažinimo. Tebėra Svarsto- 
ma-apie tautas atskilusias nuo 
Rusijos, Austro-Vengrijos ir 
Turkijos.

AIRIŲ SUJUDIMAS. 
,_,AiriM labaįSĮindo vęJkįi už 
savp šalies nėprigulmybę. Rin
kimuose j parlamentą laimėjo 
Šiąh Feinęriai, tai yra tiė, ku
rie, iš visą jėgą varosi už ne- 
prigulmybę. Nei patys’ S'nn 
Feineriai nesitikėjo tokio lai
mėjimo.

Dabar Sinn Feineriai ketina 
sušaukti didelį airią seimą iš
dirbti konstituciją, kuri „bus 
perstatyta: taikos konferenci- 
jai. . . _ . ' •
? Airiai drąsiai ir‘tvirtai Šne
ka apie visišką atsiskyrimą 
nuo Anglijos.. . r

KOMPAHIJAAPDRAUDĖ 
SAVO DARBININKUS.

■ • * •• " -
Nevr York, gruodžio 24. —■ 

The American Sugar Refining 
kompanija, ,ka*p jos prez. Earl 
D. Babst skelbia, apdraudė sa
vo darbininkus, kurią yra apie 
ip.000. 7

į Tai buvo kalėdine dovana 
• visiems jos darbininkams, ne
atsižvelgiant į ją padėjimą, ly
tį, arba tautą.’ Apdtrauda is-- 
neša nuo $500 iki $1.000. . Tie, 
kurie ilgiau dirbo kompanijai 
gaus didesnę apdraudę Išdir
busieji tris mėnesius bus ap
drausti ant $500, išdirbusieji 
metus ant $600, už Į kiekvieną 
po to metą pridedama po šim
tą. Išdirbusieji po penkis me
tus busapdraustiant'$1.000.

Visus apdraudimo mokes
čius mokės kompanija.^ v .

SUAREŠTAVO AMERIKOS 
^KONSULĄ.

Taškente, Turkestane, Rusi
jos bolševikai suareštavoJLmę- 
rikos konsulą^Treadwell.

JAMES M. KEYES |
Atsmaukite prie manf« bu visokiais teismiSkaie reikalais. Duo- , » 

du pilna* infortnifclja* kas-llnk Suvienytu Valstijų Įstatymų. ’ >
Per keliolika metų mm prityręs ir turSJęe, yleoklų reikalų * 

«W® Ir LfiNKAlS telamlioėė^aMachtteettti.tai* J 
etljoje. AI esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai uitaltb J 
keti. Visokiusteismiftkusreikalus atliekumirtoje valstijoje. - ff

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perknibetojų lietuvių, rmų* ff 
lenkų lt latvių. Jeigu Jus norite turėti-rgaras pasekmes, ir lllalm^tl a 
provų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba palaukite. > 

850 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. j

JAME8 M. KEYES k . . 1
BROADKAY, BOOT& BMTOB, KAM.. j

Tel. Bo. Borto* f lt or SS. Borto* fa . . • * |
Jeigu vienas atimtas ištik kitų. * S
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; PADŽUtoUEOTOJ. . .žfc įstmgta^e ;
Suiyg paskučiaūsiąją žinią departamen&. X 

politinis Lietuvos padėjimas y- Žmios paeinančios iš įvairią 
tfk’tokMr-y :

luetuvos dalįė' vienija®, ir viėna^k^i patvirtinai ,7 
Prusą Lietuva jungiasi su Di-Lietuvoje < vargas, badas. 
xlžiąja Lietuva. Tai sužinome 
iš paleisią ikšveicąrijosį ma- 
tytLietuviškojo ’ Informacijos 
Biuro, pranešimą per Asso- 
ciated Rress, atspaustą Ameri- 
kos laikraščiuose, kad Prąsą 
Lietuvoje kilo maištai, kad 
Prūsą Lietuviai po direktyva 
Dr. Gaigalaičio, buvusio Prū
są Landtage Lietuvią Atstovo, 
užėmę PrūsąLietuvos miestus, 
taip toli į pietus,Jsaip Gumbi
nė, Insrutis ir Velava, kad Til
žėje jie sušaukę vietinę atsto- 
vybę ir siunčią savo atstovus į 
Lietuvės Viršiausiąją Tarybą 
Vilniuje. 7 1 V -

Tą ’ žinią : .4pięrji^mąsie 
Prūsą Lietuvią prie Didžio
sios Lietuvos patvirtina ir gau
tasai *19 dieną Gruodžio 4 tele
gramas iš Šveicarijos, minėti
nai, kad. Amerikiečiiįpasiun
tiniai Europon,/ kun. Dobužis 
ir p. Pakštas, įstojus . Prusą 
Lietuvią atstovams į~ Vilniaus 
Tarybą, iš Vimiausiojo Pildo
mo jo Komiteto -( Šveicarijoj) 
išstoję; * ‘ ' 7 .. j-

’ Ė| fė pasirodo, kad Sveiča- 
rijoj Lietuvią Komitetas yra 
ryšyje irf matyt, veikia sutar
tyje suVilniausTaiyba.,

Antra linksma, .žinia t iŠ 
dienos telegramo yra ta, kad 
Gardino .gubernijfų. kur Lietu- 
viai, senovės Jatvingiaį, dides
nėje dalyj^jau yra. ištautėję, 
taip-gi susijungė su. Lietuva* ir. 
tūri Lietuvią Vilniauš Tarybo
je savo atstovus. v

Trecia džiuginanti mus ži- 
nia yra* (taip-gi iš 19 d. .gruo- 
džio gauto kabelio), kad, susi
jungus visoms ^Lietuvos da
lims^ ir viduryj visos Lietuvią 
partijos' susitaikė ir eina i£ 
vien. . ’ ; .

Iš^pirmiau mums praneštojo 
ministerijos sąstato matėme, 
ka<- į ministeriją įėjo visos 
sriovės, išskyrus socialistą.
Kiek vėliau buvo praneštas patįs atsispirs prieš: Rusus- 
pątaisytas. ministerijos sura-

Su įstojusią į minįstėriją;
Stašinskiu, socialistu. Pas- 

kueiausioji žinia pasako aiš
kiai, kad socialistai prisidėjo 
prie redd.. 7 • . ’ 7

Prisidėjo taip-gi prie Lietu
vių ir įstojo į Viršiausiąją Lie
tuvių Tarybą ir Žydai. . Tai 
praneša mums kabelis 19 Gruo
džio. 0 2S dienos Gruodžio 
Associatedi Press cituoja iš Ęu- 
ropos Checho-Slovakijos pre
zidento Maskrykė kabelį, ku
riame jis (Masaryk) sako/ ga
vęs, taip kitko, telegramą iš 
Lietuvos, kad žydai sutikę im
ti dalyvumą Lietuvos rėdę. 
Vietos, kurias jie Lietuvią 
Ministerijoje užėmę, esą lięs: 
Žydą vienas esąs pagelbinin- 
kn mimsterio uŽrienio, kitas 
pagelbininku ministerio pjrk- 
lybos ir pramoąės, o trečias 

L Žydas esąs viršininku tam ty-

v*-*
- ' * •-. i

. 4
i . .^9 ■

7 Didesnė straipsnelio 
pašvenčiama* Lietuvos 
mo apkalbėjimui. Nurodo ^rM 
tumą tarp, lietuvių, rūsą, 
kiečių ir lenkų; trumpai įflĮĮ 
brėžią Lietuvos valstijos 
‘žius; Tperstato karts pu*<dijiįįĮl| 
Lietuvoje, ir nušviečia* 
tinįLietuvog valstijos statiuOa

Detroit (Ifich.) Joninei 
talpino pakeiksią kokios ptfMl 
lės Arine Dorių ir ilgą 
žymą apie jos nepasisekiminO 
Rašo kad minėtoji panelė 
lietuvaite; pirmiaus / 
krutamą paveikslų artistė 
prasidėjus karui užsiihfer«ri^'|| 
vusi crlafyininl<yste ir^per 'ŽįĮ^I 
tuonioliką menesių dirbuM; 
vairiose orlaivių ^dudįt»^B^| 

kystės popieras, BetlikpsiJi^l 
įtarta šnipinėjime ir dąbėr rtfsk^ 
dasi kalėjime.

Panūlė Dorin sakantirpoKiMS 
jos-virŠininkiii: “Aš ąė 
draugo neturiu; -kuris

vėl pluoštas Žinučių 
iš svetimtaučių spaudos apie 
Lietuvius/; /, 
' Kuone viąi Amerikos laik
raščiai pastaruoju laiku yra 
užpildyti Žydą nusiskundi
mais. Nurodydami- skurdą’sa- 
vo-vientaučią išblaškytą po į- 
yaįrias valstijas, jie kalba ir 
apie Lietuvą .— šydai jau nuo 
katės pradžios apie Lietuvą 
kalba kaipo apie atskirą vals
tiją ReW' Yorko žydų komi
siją gavusi įvairią paveikslų- 
-fotografijų —-iš Lietuvos, ku
rie ‘patvirtina viską, kas buvo 
rašyta apie žydą nukeutėjimą 
ir skurdą laike Šios katės. Be-. 
abejo tuose paveiksluose jie 
parodys Amerikiečiams įvai
rias^ Lietuvos dalis ir kokius 
pėdsakus karė fenais paliko.

Daugelis laikraščių patalpi- 
ne žinutę iš Paryžiaus, prane
šančią, kad vokiečiai traukda
miesi iŠ Lietuvos, gabena vis
ką ką tik gali pagriebti,, ypač 
kaisto j^ukfui:^ 
kaimiečiai būk susitelkę į bū
rius, apsiginklavę, užpuldinėja 
ant: vokiečių ir. atima pavog
tuosius ir gabenamus daigtus 
iš Lietuvos. . Atsibūna nema
žai susirėmimą tarp .vokiečiu 
•ir Ketuviąj ir iš. abiejų $usw 
likę nemažai užmušta. . Jb 

Philadelphia North Am<w- 
can; Washngton (D. C.) Star. 

būriai Rusijos nėlaįsvių, palei- dr visi didesni Amerikos - laik- 
Tašgiai patalpino žinutę apie 
Senatoriaus Lodge perstatytą 
Senate rezOliuciją, kurioje pa*. 
sąkoriBfc kad? Lietuva turėtą 
bŪri nąo Rusijos? atskiria.J? 
turėtų būti sudaryta nepri
klausoma Lietuvos valstija. 
Nekurie laikraščiai ir nuo sa
vęs trūputi. pridėjo, prięlan- 
kiai-atsinešdami „ link minėtos 
rezoliucijos. • 7.

Portlaiid(Ore) Oregan Jour- 
nal, atspausdino, ilgą redakci
jos straipsnį apie Lietuvius. 
Pradžioje' straipsnio pastebi 
kad taikos konferenciją apart 
kitų dalykų, turės išklausyti 
ir Lietuvių maldavimą, sugrą
žinti jiems jų laisvę ir nepri
klausomybę kaipo vienai iš; 
mavžųjų betlabai atsižymėjusių 
tautų. Girdi lietuvių/tautai 
priklauso pagarba ir ją paši- 
didžiavimas, nesnežiūrintšim- 

(tmečių prispaudimo ir perse
kiojimo, ’ jie išlaikė cielybeje 
savo kalbą ir savo tradicijas.

Toliaus nurodo lietuvių atsi- 
radimą, ją kalbą, ją skaitlių, 
ir. visokias ją ypatybes^ 

Reikią pastebėti, k»t; kuone 
ištisi paragrafui šiam straips- 
neliuį. paimti iŠ vienos brošiū
rėlės Amerikos Lietuvią-Tary- 
bos Washingtone išleistos..

Detroit" (Mich.) Times iš
spausdino savo korespondento 

K. Keleey ilgą /straipsnį, 
kuriame apkalbama apie mažų
jų tautą likimą. NurotVneja- 
ma, kad taikos kongrese tu
rės būti galutinai nuspirtai ~ 
mažąją iąuMlikimas, nes.b-.. Wfat*kftip sudarytosr ris 
Mkidauji iStikrinfanaB pasUu- publikos iš Ukrainos, Litį 
dmėja Vienuos kongreso nepa- vos ir Balkanų valstiją. Jepl 
dm«a Vienuos kongreso nopa-Re^tų padaryta anot 
siaekimus ir tik buvę dėlto, tolimesnės karta tm nei

•/' -.■ęįfc/Jrv

remia ten vieną valdžią ir mes ’ 
ją remkime. Norimekad AĖan- 
taį' Lietuvos rėdą pripažintą, 
pirma pripažinkime jį .mes pa
tįs.- Surinktus pinigus, daik
tus, drapanas, siųskime ir 
dalinkime tik per Lietuvos vai- 
;.džią^,..... >. •, ' \ - ’.7

Kun. J. Rilius,Sekr.

HETUVIAI VEIKIA. 
: 7 PARYŽIUJE.

Gerb. kun. J. Jakaitis iš 
Paryžiaus gavo kablegramą a- 
pie susitvėrimą ten Lietuvią 
Biuro. v >■.

TanBiuran ineinakun. ViL- 
mavičius, žinoma veikėja frau* 
cūse PouVreau,7 Amerikos lie- 
tuviains gerai žinomas JFUoaas 
B. Sūrias irdriti..
Z J. B. galiūnas, kaip žinoma 
bąyd ją
karės lauke buvo sužeistas. Po 
to buvo priimtas prie cencūros 
ofiso Paryžiuje. Dabar matyt 
suėjo su lietuvią veikėjais g 
dirba išganingą Lietuvai daS 
bą. __________

7 RUSUOS NEAISVIAĮ 
GRĮŽTA NAMO.

... - . * • ‘s. l\

Iš Varšuvos pranešama, jog 

sįą: Vokietijoj, eina per Lenki
ją namo. ■ Jie esąužsikrėtę bol- 
ševikizmuir esą pavojum Len
kijos WdztaK Savo plėšimais, 

.rubavojimais ir užpuldinėji
mais jau padarė daug keblumų. 
Lenkijos valdžiai.

Iž viso t^nelaisvią yra apie 
: 2;^QO;09(>^ Bolševikino šali7 
įlinkai iš tą pleištą nelaisvią 
sudarinėja armijas. ' .
/Lenkijos valdžia, pradėjo a- 
reštuoti Rusijos bolševiką agi
tatorius, atsiųstus Lenkijon. 
Pas juos rastamilijonai rublių. 
Jie išleidinejo po keletą tūks
tančių rublią dienoj bolševikiz- 
mo platinimui.;

v Grafas Lelūchią pasakė:
i‘Tik Amerikos įsikišimas 

gali sunaikinti bolševikizmą. 
Badas janepaskandys. Yra 
klaida daleisri, kad bolšeyi- 
kizmas^žūtų iš bido,' nes po 
tei^ybeįjjolševikizmas yra ba- 
do-kūdiikis. Dabartiniulaiku 
miestuose nėra .' maisto, ' nėra 
tabokos, nėra druskos,- nėra 
cukraus. - . į ~
“Bolševikai savodarbuspra- 

dėjo plėšimais it žudymais ba
jorą ir_ turtiągąją. Dabar jie 
jau siekia dugnų?1

GRĮŽTA FRANCUOS 
NELAISVIAJ. *

Iš Vokietijos jau negrįžo na
mo 275.000 Francijos nelaisvią 
Vokietijoj dar yra francisų 
nelaisvėje aipe 200.000. Sulyg 
išgalių jie gabenami nąmo.

> ATSmOMt ODESOJ.
Gruodžio 1 8d. laike riaušių : k.- . ,H ’.i, k-. AA A J. iL r

žmonių. Susidarė liuosnorių 
armija pa franeūsų vadovyste 
ir dabar valdo mleatą* Toji

šaltinių, matyt, - yra autentės 
ritą patvirtiną? . 7

MiŠkai-pilniplėšiką. Bandos 
vokiečių pasiliuosavusią iš dis- 

‘ Ciplinb s / karią , užpuola" ant 
vietinią gyventoją stf tikslu 
plėsti ir grobti. Tą patį daro 
ir gryžtantieji iŠ Vokietijos 
per Lietuvą paleisti Rusą be-" 
laisviau
■ Vargšė Lietuva. Nelaimingi 
Lietuviai!
7 Rusai - Bolševikai, eidami 
keturiomis divizijomis, užėmė 
rytinę'Latviją. Nuo Valko 
ir Jakobštadto jįe gręsia* Ry
gai ir-Mintaujai j 22 . Gruo- 
džio buvo ustimiaį Roššeten ir 
Dardoėvą& rpakelė j į ^Mintau
ją,-? *at$lu$ė
į Liepoją kariuomenės vie-' 
nok: nęišsodino. Atvežęs tik 
ginklą. Atplaukus į ■ rytinį 
Pabaltmąrį Anglą laivynui, 
Švedų kariškieji laivai padarę 
demonstraciją rytinio Pabalt- 
mario vandenyse. •: / .7 /■

įebką^vadaį Mileris, Pil- 
sudskis ir Padeievskiš, jau ne
paisant kitą, .yra išsitarę, kad 
jie užimsiu Lietuvą ir Jos sos
tinę Vilnių. Laikraščiai pra
neša, kad Lenkai .jau turį užė
mę Brest-Liiovšką

Žinios gi iš IVąshihgtono 24 
Gruodžio pasako, kad gen. 
BaUeris Bu 50.j)00 Lenką ka- 
ręiyijos išlĮpęs^Danzi^ Len« 
kai iščia tarp- kitko, eisią 
prieš Rusų BoIševikus. Len
kai su Rusais nerubežiuojtę 
kad prie Rusijos prieitą jie 
pirmą turi užanti Lietuvą. 
Lietuvialprotestuoja, kad Len
kai’ peržengtų Lietuvos ribaš.- 
Lietuviai jau seniai yta pada
vę prašymą Amerikoj rėdui, 
kad leistą jiems. organizuoti 
Lietuvią^ karęiviją pagelbėti 
Aliantams. Pasfaltiinais lai
kais Lietuviai yra prašę Ame- 
rikos, vka4 padėtų organizuo- 
ti Lietuvoj karęiviją ir sušelpę 
tą ten Lietuvius ginklais. Jie 

^Bolševikus. / Jeigu gi jan 
Aliantąūis prisieitą padėt gm- 
ti Lietiiyą nuo Bolsąvikų, ta
da,, buvo • .išreikštas^ Lietuvių 
pageidavimas, kad ten būtų 
pasiųsta Amerikos būriai,/ su
sidedanti, kiek galima, , ir iŠ 
Lietuvią kareivių.

Šveicariėciai rašo, kad Lie-. 
tuvoje yrą organizuojama iš 
apie 20.000 milicija. 4 Organi
zavimas sunkiai einąs.' Žino
me delko —- pinigą - trūksta. 
Jei Lietuviai atstovėsjr ap- 
gins Lietuvos rubežius ši tai
kos; Lietuvos neprigulmybčB 
klausimas bus aiškus. Jei Lie
tuvą užims Rusai-Bolševikai 
arba Lenkai, kils naujus kom- 
plikaoijoe. .

Gelbėkime Lietuvius kuom [Odesoj buvo aimnita apie 200 
galime, kad apsigintų. l?ir- 
miaus visko stiprinkime Lie- 
tuvosT* ’ ‘

r.eiT.

ii;, neturiu namą, neturiu 
'nigų. Po pusantrų metų SuU? 
kaus darbo, kad gauti oriai^ 
ninkyątės popieras, atsidūi 
kalėjime ir mano didži 

I ambicija likos į. šmotelius ’ dt 
triuškinta.” 7V

. Jan aątru kariu 
Amerikos laikraščidoše 
Šytous .upfe Hetuvaites orlamį 
mnkes* ' 7

NashVille (Tenn.) Banner 
game straipsnyje padiOia 
indbinių žinučių apie emeritai 
ną pažiūras ir ątsinešfrną RįMB 
lietuvią ir Lietuvos./ .«
/ NashvUie miesto moters stfl 
orghnizayo' komitetą rūbų rigS 
kimui paŠelpši. f m&entejmsįį|l 
nuo karęs Europoje* 
to^komiteto susirinkime ŠtiO 
ką vienas iš kalbėtoją yra pą«3 
rtęsV’“Jokiu būdu aš 
negaliu? perstatyti tą 
paveiksią, , kurį sudaro BėMa 
po^ žmonės. Paimkime LwH 
tuvą, Rusiją, Galiciją, 

>liai miršta vienas po kitm^S 
motinos su /mažaiš kudikėlitdS 
ant ranką klaidžioją be mafeS 
to;, npm’engimo m ’bę 
ges. Tūkstančiai, taip tū^staO] 
čiai mažų kūdikėlių^ su suthn^ 1 
siais veidais, rankomis ir kdįi 
jomis, ^miršta vienas po kitam^ 
nuo tos baisios ligos,/o 
jto mirtta uud bado.

Mėty York WorM ir daug^M 
kitų laikraščių rašydami ūpjM 
vėlesnių laiką ęXtpreriden®M 
Tafto pasakytą prakalbą PMh 
kartoja jo žodžius lięčiaufiu^| 
tautą sąjūfigą Taftas būk pfc*|| 
sukęs, kad jei taikos kongreseli 
tautų lyga heMus sudarytąjį 
tuomet pasirodys, kad Ši k^S 
rt veltui buvo vedamą ir tiM 
taikos kongresas uMrekptįs 
duos kaipo bepasekmingaą M

Taf to nuomone, vokiečių kafl 
Ionijos neturėtą būti jieriral 
grąžinamos, bet jos turėtų įfaįį. 
tekti po tautų lygos spmtdl

}

įi

vbrrtdo autoritetą. Visos ir dabar vakiomiestą. TojUkądtuo laiku-ignoroota niežų-ttoo«- 
M s ir viso* partijos armija dabar didinama* ~ . , lija ‘ * ' * ‘
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Lithuanfai frLveeidy p* 
Publishtd etery Tueadfcy, 
i»y, and Saturday by.M 
i’i LithiMUdan KrQ< Ano- 
i af Labor. -

■p^BUBSCRIPTION RATE8;
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Hr;IW gn (*cnmtrie^yearly ..,.4451

^'M'Proąd^a^ž iki,- Boaton, Hmm. : 
lf> * ■
Įk< *- -J
£į,\ . * r’:\. , _„ _ .,./-... .3''

^T-r’

fe * ’

' . -■•■-. -•- -- ’ - ..«•-!

-«■' 7 -tr
5aeF«aŠB^H»Ba»

- s ■■/- * /ir
s iu > --* . Z

apass

•r
r.- cž'*":■-••

• * * 
t

-A
9* *

O*»»*•<

• ♦

• • e • a k

e «

' < • * *• t i?*

‘ ’ ’i?*- •
• ♦ « • ”9 » 

»'.ė..
• « • a » * 

r < »■ <•* 4 • »

«»*«*• 

e«vv»are

..M » * * * ♦

* • **<«•*«

9 »,• * v 9 •

2el(jįa Lip&Miė z........

l-y ____ _

■B. KAM. jtai kokia ypata 
« da pA^tJ«*tow»kri<Hwjbairi 
^r-ja pa Bv. Povilo Į '

laikė mėnesinį «ą* 1^ “ 
|v* Kašubai MdiįjlLZS^ 
IK NeflMfe Dai^ltauri 

dauaterą inožt grj 
fairtiia dvaa.lw 1

Mma kun. Jakaitis,); 
inrfl, kad reikia kolabiausia(^ 
pbrtint katalikišką spaudą. Tai L 
riona-ąnmanyma^kad sinvngt | 
spaudo* ištisą sausįo mėnesį!

kitai kolonijai atidnoti.
Taipogi murinto, buvo

valdyba »t»iMntfwn«Įf7Vfr'>H>Mw .tovvklaM^ bu.

kondtefe Vetavo iratsk*it» J.J.fetofe,ton.3.tantoA ęuctgrieto ta. 
tojppjgįb.>t Bintai.Y j.M.itadTOugsdKomifetai

žr l«* fetttaMo sueįrintorf. to 
^ryms|ai|ė, rifoglobėjos^ m. Mg fcanrip ■įO*‘W£ m*
Onnienė iyQ. Mačienė ir ant-[j£ Hantmano svetainėje, 8 v. 

vifetre^iSfeofejlŪnA  ̂
<lžio 1918m.mvfltMSBužtaigiUg, .atį8 jau ir taip gana,ilgai- 
f™7. :■■■•■<:■■ 7“7 ^~TužtrauWL‘^7*Yvr---ri:!^
•7 7 Kp. rašt; Gr Jr Sfokua. . - y jKoTfespoiicleritaa.

■ ’ ■ - • ' •’ ■ ■ -

ST. LOBIS, MO. I CHICAGO, ILL. : 
Vyčiai pimntiniai aiiktaji

* Lietuvai. Apskričio Choras, kuris:

Vietos T. F. skyrius 68 ,ga-l surengęs daug giažfe koneer-

R.se, ir savo 

^Įifiatų Ją 
’ Mteja vai

Ritami V] 
pFaatai nuo i
vartoju malri,jfew .,,... 
mokėti. Nuo danįbMij W
nebrangiau kaiį^hMiMauoM U- 
niversitetuoee. Imtojairt rei
kalaujama vieur užbaigimo 
Ęigh SehooL Bet priimama 
ir tie, kurie prisirengimo mo- 
kalą yra kur non kitur inga- 
vų Priimama net ir gunaaM- 
jų mokslas ar tai paliudijimu 
ar kvotimais.

Lietuviai turėtą progos ne
praleisti, ypatingi! turėtą tai 
apeiti tiems,kuriem*rūpi aug- iTvi^fa'Mdėio“r— F« *

mas. t _
j Būdami Šalyje, kurioje mo-Į Sekantieji aukavo: .
kslas^mpleĮįvai pririnamo[Kim F. A* Wmuskis 1200B0 
turėkime saujmreiga juo pasi- h Bundulaa $100 ir ža^ 
na^-1 t7 • : fe *86,00; Mto . „.; ,18W»

• AntraBia motaio pusmetis vi- y nn i.
8M» vrisfife mpkyklMe prasi- ^j ^so ....101.00
dėspoHaiųuMetŲ. Į.4.TJrbon^tt ...........100.00

K-'Ktaoto ..60.0d
— KOOPERACIJA.- r ' -4į£ įamW
- Namus statant reikia turėti Į ^- Jonnškaifė .... >.*.50.00 
planą. Nąinų statytojas įįg&-[ A. G^rigorąiriį’žądejo... -50-00 
Ii kalinėti vinių yiehon vieton Baronas^, * • * .< 
ir dėti Įentas kiton, vesti sie- | A. Petronis ^ . . . . . . 
nas vėl kiton, kaip hepakliu-^JA FovylioniA 
vo ir tuo tikėtis pastatyti hžj-tk Žemiene *.... *«• ;■< 
baigtus namus. Jis’ turi dirb- [ A; Barkauskas ... 
ti pagal pieną. A* Šimoniutė^.. . ..

7 įr • A- n i • M Švitrius 
f!I^ePątir kg pastatyk m- Shlndans 
Išgiję reikia teiti jjfenos b. pwia«skas....
brėžtus raiškiais brūkšniais. T 
7Dari>° j. zukaitiš'7'''7
ta% kada po kares užsibaigi- M Trakimiene ... 
mm pradėjo stalyti pamiem- p. Bereck5eiie . .... 
siems laikams mdustriK pra- A_ JulniBHate .... 
dėjojai pamatus ant kietos ze- T TT»vtiwa' 
mes. Nekalinejama vonių kur T pįninira,. ’ 
tak papuolė, nededama palaidu U fiebatoriutS’. i... 
skeranm; nestatomalanguMA. Siderayižius . 
uepaHiavą, . |ą, KaiįeeyiiSįus ,;

Jis stato; namus ant gerų pa-|A. Bupąlaį^ytė ,... 
matų pasitikėjimb,' ’ sutiki- B. Kupiufė . *77*/. 
mo, Ko-opėf ėcijos^ Taip pasta- B7 Antanavičius ? 
j-tyti namai turi ilgai ir tvirtąrLM. Mažmtienė 
stovėtiT“: Pasitikėjimas, geriau Q. Snapauskienė .7, 
kaf nepasiWgnhas, jis yra tvė*- įfc j^upfyįŠ,. 7> . y. .: 
riahtis.**- .■■.IĖb’.Baronafe...y
' Sutikimas gėriau, ibi vai-Į V. Ąmbrdzevičius *. r.- 

riS; jis sujungia kūūyon. Lfcj^Sk^sA**. ’̂
Kooperacija geriau, kai-pa-[P* KripaitisA. * * * *

skynimas, jr’suvienija. - • r f J. Narinkėvičius ... \ 
;, Intatrijį. kuri yrst paataty-[ J* Visauškaą ... • * .
tą ant/tokio plano tiktai turijE. Stalordniūtė - Eaulusie- 
bujoti. " *■ . ... i. na * *’•. ... .».5«00

Bujojahti industrija, reiškia T. ŠVenčionis -.., z., * ... .5.00
» - .r 7^r ■ -“ta- 'i'.-ta ” - J M* 7 .r *- Jį* rįA.4

ta, ” reiškia turtingumą ir Į M. Norkūnas . ... *. *.-<, *. . 5.00 
-- rfc(vy____  __ . ____ __ __  __ _ V' ♦ < _»*V »V«W ; 

f ^Tau^^ki^^^^jąjši^S.^riąl^.^MoriSjaįš:/A « nn.

f

JltMIlĮK TMKDi
■#■-*- ■>*- . ' » *.

■ JM__ ~ »*»-•* ąi „ * - . * *

girfo Ttvynėabafai. ;5. 
dilo 12 buvo i 
h— KrfMftą fa 
K~a-Qflaf fatfr- |Lr v 
it 
toriu* Antaną* F.I 
Nor» išgamot agitavo ueau- 
kautų bet faoplMs jų pape* 
kla&sė ir fordangian trim

p' mr NAUJAIS METAIS.

f. Sfąi ir; vėl baigias metai 
L --Metai, rkurie-ąvieto-istoj^ūj'M:
* Mbus garsub,. nes jmpraįidė* 

.jį kruvinaismulais kokią; pa- 
nauiii buvo negirdėjęs užšibai* 
^puolimu vienos•ppsėę.h? per
galėjimu kitai. Jie bus žinomi 
pasauliui, kaipo paskutinieji 
baįsiosiosĮkarėš; Wtąi

^Prasideda nauji metai. Jei 
kuoinet norį pasauHš ir tikėjos 
kp geresnio sulaukti prasįde- 
dančais naujais metais, jis nie
kada Ifįelį' vilčių peauklejo, 
kįek |į inę1%- ^yarbiausįį{BMk 
metądūkesniu^aįpasaulio tai-' 
ką^ politiškas svieto sutvarky- 

. mas, atstatymas sugriautųjų 
ir pavergtųjų viešpatijų, tautų 
ir tautelių. Šiais metais netik 

‘ svieto diplomatai, politikai, bet 
ir kiekvienas žmogus tikisi šu- 
laukti pamat*o visuotinai; pa
saulioramybei. •.

Šie^prasidędaritys nauji me- 
tai ypatingai daug reikš lietu- 
viarns, netik gyvenantiems tė-

< vyriėje, ,bet ir čia. Amerikoj..

gėti č^avp tėvynę Metuvą^ 
tarpe laisvųjų pasaulio šabų? 
tękiąį koki jiišrikr^ų tūrėtų 

Mes- tikimės, jog dauge- 
Bą^nG^sų tautos priešų Jukš 
priet^ais ,jr draugžds, jog 

7 mums bus duota progos pare
iti savo geresniūs kultūrii^ 
giund? ąpįirėiO^lus qfe 'Tklę’no 

■ kitd Vardui bet savo, kaį. 
po atskiros tautos. “ .

Šiė-Naujieji Metai atneša ra- 
myb$mūsųtautal,kiėkyieii,am 

iŪTiių-ar štai 
namie gyvenančiam. M— 

\ Tai-gi su tais Naujais Me
tais, me# ir>Wkž»e ąyeik^e^ 

y Jaitriėsį pasisekimų 
t ‘ vienam “Da'rbininko’1 skaity- 
t tojid* bėfrir visai inusų tautai,

i kuri dabar atgimus pradeda
7- savo naują gyvenimą! - J

ijetuviaiiramerikos 
MOKYKLOS. y

■ .Daug kartų pasitaiko, jog 
Nuogus būdamas ir arti kokio 
nors turto, juo nesinaudoja. 
Kaip tik panašiai ir atsitinka 
su Amerikos lietuviais. Kad 

L'" lietuviu tarpe reikalinga pla- 
čiau a^sišvietus inteligentija 
ypatingai pasirėdė šiais lai
kais, kuomet darbo begalės, 
o tinkamų darb'ninkų-veikėjų 
trūksta.. Amerikiečiai lietu
viai nors ir mate pirmiau sto-

< ką savo lnteligeiltijos, bet ne
manė, jog taip svarbus daly
kas, kaip ištiktų jų pasirodė. 
Svarbiausiu dalyku, buvo—tai 
ingauti. amato, profesijos. Tai-

M gi jaunuomenė ir pasitenkinda
vo vien tik susipažinimu su pa-

• geidauamąja profesija taip sa- 
kant trumpu Wiu. Mes ir ma

ri tome mūsų jaunuomenę vien
tik mokyklose Valpara’so typo. 
Peikti nei tų mokyklų, nei mū
sų profesijonaių už dm nęgaš- 
mėL Jib atliko fer atMdrt di
delį darbą visuomenėM gyveni
me, tečiau dabar jau atėjo lai
kas jnplač’au siekti ir naudo
tis Amerikos universitetais, 
kurių yra nemažas skaičius, Y7 
patingai-svarbių rolę turėtų__ _____ ___^rr ____  _
lošti valstijiniai utnversIteMr;S^- ft llverrifcii’vwp
kurių-‘ mokslai Movi taĄf aug. tonnhto ‘ ~ ‘
štai pastatytas, kaip ir geriau-1 n0,

a“ ’’
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.4000 
10.00 
10.00 
JUX>
.MX) 
.M0
.6.00 

MarihjtU «... ,...6.00 - , -

ftntmmr PauHkonis .,«r. .6XX 
Jianu temkus ...,. t .5,00 
Kotrina Banielauskaitl a&(X 
J<mr VMttar 
duotas Mozūras ,... ^...54X) 
Petru* Tiimas ..64)0 
Oda Klimas. ...,.* .C...6.00 
Jonas Šilevičius ........5.00 
Edvardas Petrikas .. ....5.00 
Adomas-fiundohig ...5.00 
Jurgi^I)iidjnkęjri^U*_j2 ‘
Antanas MitaFūnan.. ...75.00
Julija<MitašiunienS ,......5.00 
Elzbieta Malinauskienė ,5.00 
Marijona Babeliute 2.00
Oną. TSifar^aičinte rz....... 2.00
$ržule Repšiu^. #'^&0O
Juozas Tamošaitis^. . ?3.00
Juozas; .Hprittdh , .> <,, , 1.50, 
Emilija Aluzas ,... .1.00 
Mary Matusaitis ’... . .7.1.00 
Zose MarŠaičiutė .......... .1.00 
Marijonas Katkus ....... .L00
Zigmas MąrŠaitis . . *7.. ..: >50 
> Su-smulkioms aukoms tą va

karą būyo $561.51 > dūr turė
jau savo ižde mėnesiniu. Tai 
su visu pasiuntein; centran 
$001.22. . > >,< 

Tai bravo H esteriečiai įie- 
\ tuviai katalikai. , Jie ir toliaus 
bus pirmose eilėse. , .. .

■ ' ' i-, - Ten Buves.
• - e, *fc -'- - -<*.'**

DD ĮGIS, PA. •
*r-». ' ’ . 4 .

* -" ■,
•* * ’.t jjja

* "5^3
*■/

4

i*

■. i . •

bujoti.

bųjo^nčiųdaritąJSdjojanti tau-1^^msav^čiūs >..... 
ta, reiškia turtingumą ir M. Norkūnas . .
džiaugsmą visiems žmonėms. _|Jri Baubinas , ;

'JUtltkVtfa , 'JXIAXX. “ YVCLKMAVJCIO . ' -K>V*.**A**A

prinm|ldįm^^ TSolickasĄ ^77- ■— *,«
žmonių, kurie formuoja tą in- J. Jankauskas ........... J 
:^fĖgąkoat^^auriiiW^ėr|Ę.rD^doniėnė .>-J

^ •'■5^- * «.a J 
nes stirąW^t<is7p^iosj •* *

ir W žmonių.

YŠtdtqoj-riėtužėjb paSatilĮd.tur^|^OyiMėnė,

perdfuoti šąvo^prekes, kaip A-[naši. P-'Laučįus, M. Abroma- 
meriką kad turi šiandieną. Kar vičius, O. Baronienė, P. Brus- 
rės reikalai' tas duris atraW[M<aė^hL feeigiutė,. M. Dur
no, sentimentas dabar laiko vinis, V. - Kavaliauskas, M; 
jas atviras Bėdos jau praeM Meškinis, A. Ambraitis, A. 
ha. Sentimentas nepoilgo bus [ Virbickas, S. Adomaičiutė. V. 
tik atsiminimu. Tečiau Ameri-j Ekočiuniutė, B* Raznaųskas, 
ka turi laikyti tas duris atri- A. Veslavičius, S. Verba, - F. 
ras savo geresnės rūšies pfekė-ĮFrarikonis, R. Ainorius, J. 
mis. J A [ Kriviute,. T. Jėzukevieius, T.

Amerikos- drąsa, Amerikos Į Jezukevičienė, . V. ĘrisČiunai- 
dvašia,: turi būti įspaust Aį A- ( te, M.'Palėciutėį JM. Valiac- 
mėrikos pieną. Amerikos po- [kięnė, O. Baubiniene, A. Ber- 
būdis' turi būti inapstas į jos notaitėj ’Š. Klivemįkaitė, A» 
audeklus. .' ’ Dirse, M7 Griškevičius, ^ E.

Saulė teka Amerikos indus- Motiejūnas, J. TJezukevieius, 
trijos^naujm dienai. |

Tos uienos planai turi būti 
paūtatyti ant pasitikėjimo, sm 
t-kimo ir kooperacijos. ' .

,♦ '

* ...

pMftaą atnet awtų <Mt 
Lietaroa. < — ’4 į

■ AfeoiM;* w'; ’r ’ ~r

cuniaMB, ossct, - . «F - •

Gruodžio 19 i bnvo sureng* 
tossandąrieČ’iiiprakalbo*, ^al- 
bftfo TJuftauakaaj žoKNttttt bu- 
voMt&KypfitoA Tuš&akalbis 
kalbėtojas, išgyrė Mavo «rovę, 
vadindamas ją ^t&utininkų-dė- 
mdkfatųT SakJ, jie daugiau
sia nuveikę. Apie katalikų vei
kėjų, orgauizacijųir visuome
nes nMriktthrdąrbusį wįpwe 
bnmosneprisiminė;« 
/- Toliaus pirštu badydamas 
sau įkuktą, pasakė;?‘Tik mes 
favbjam wLietuvos4ąiūvę ir 
tik tautininkai yra didėli <&• 
iiį0kratąi.žf ToSuš papriką 
aukų* Buimikta įdLOO. Suma 
begalo maža kaip dėl - didelių, 
kovotojų už laisvę. Antroje sa- 
vo kalboje pilnai pasirodė kuo 
cs£s. Dergė kuŽL Baltušką, 
vysk. Karevičių, . kun. Kemešį 
ir kitus katalikų veikėjus ir 
visuomenę?,. \ išvadindamas mo-; 
liarchistaisjklerikaląisį konser-: 
vatistais ir idtokiaįs. įsimi
nė ir ąpiebėndrąfondą.^Girdi' 
būt surinkta daugiau aukų, jei- 
gū eit į vieną fondą? Mat p.': 
Liųtkauskas seiles rija,-maty- 
damas, kaip jo išniekinti katA 
likai Šiintinėmis aukau ja į Tau-; 
;osFondą,: ojų Neprigulmybės 

Fonde švilpia;vejįi. /, 7'
Liutkauskas gudriai daro, 

iį^įatįliįųįyė§^us it kata^1 
lil^Msuom^ę į^ną^at Jiieki- 
naį ^įęrgm jatf gB rinki- 
moY Bojo antrojo *xįpyČhEius” 
taip koktu ir prikla pasidarė, 
kad netik katalikas, oųr pado- 

liberalas bhfą ? šaltas prie 
;aukayįih& - A.IV V ;

7 AbelnaiTimant . Liutkauskas 
bišąsjvicnaą iŠ.* nešvariausių 
'kalbėtojų Triri^gį tbkš.dĮųš- 
ta kalbėti apiė bęndrą veikimą, 
nkyveizdoje gausiausių katali- 

y įtų aukų įųsta ipekniti kątali- 
pįi&Į IŠr6dorkadtpaš jį jau nė-

■ liko neikrisleliocgedos. ; 5

■ ^^yŠųįs^ ir CL L. Tę-

atralis 7 Choras rengia bendrą 
šeimynišką vakarėlį dėl savo --^o -
narių, kuris bus -Povilausko jj- nėžiiiia.ką sapnuoja* Ant

jd^gnmdžio  Jįąti- jsumrinld^
kiant Naujų Metų. Bageidąu- ti pąsiaiMkmti ir Savo sapnų 
jaina kad viši nariai šių'dviejų[išreikšti. Ne kasTjie per dar- 
dailės draugijų atsilankytų/.'bnimkau Betnėtrūkstamums 
Bus gražių parikalbejimų ir - -
pasilinksminimų.

.■* J ' J, “• -;7... :
CHESTER,PA,

* Gruodžio 15 dį buvo: sureng
tos prakalbos T; M17 skyriaus 
airių syetainej. Kalbėjo p L. 
Šimutis. LabaĮpavyko Che.ą- 
teriečiams'surinkti aukų. Sudė
jome $601.22. .
7 Gruodžio 7 buvo surengę 

>r prakalbas TMD, it SLA. 134 
kuopa iribuvo užsikvietę kalbė
toją liberalą ’ iš 'Brooklyno, 
/‘Vienybės Lietuvninkų” re
daktorių. Žmogelis kaip pra
dėjo kalbėti; tai kilo bolševi- 
kųgauja‘šu nešvariomis bnrno- 
mis,ir išvaikė, neleido kalbėti. 
Taip-gi tie naminiai priešai bu
vo prisirengę ir ant riršmįhė- 
tos dienos. Ale kur tau. Su 
katalikais visai kitaip stojos, 
T/F.' valdyba nesnaudė,' žino 
kaip su naminiais priedais ap
sidirbti. Net buvo užsiregistra
vę miesto valdžios ofise, kad 
kalant bolševikų gaujai būt ga
lima veikiau* sutalpinti į be
langę. Bet ir to nereikėjo, nes 
vienų katalikų buvo išvaryti 
laukan ii svetainės kaip mu
lai.

Vardai auka
Jnoaa* flatkua<5, .. > ji

L*‘

- H ,

’ x

Vyčiaipirmutiniai aukauja «<“»««
. . [ cagos Apskričio Choras, kuria

[gyvuoją jau treti rnetai, yįą

):oY,c™70Tp^:e,pi7,^AUrį7|t7.
vėliaus prisiųsta jlihia^ kad] Broliai.”-
S5? ^rfomMMO- 771U k^d^ ^^>Kto 

Y® S®-|
_3a .iiebta gediu^ĮdSjfįįn^intife Žr^’j veikalą 

vynainfe randasi ir čia“yy&ai| chorag viaa., pastangas -deda, 
buvo pirmutiniai aukauti. Vy- kaį jr gitą pastačius kotinka- rig 80-tokuOpos susirmkinie Į Jniausia. x)rilės mylėtojai vy- 

pos nariai sudėjo $59.007 Au
kavo šie r . 7
B. Kazūkaitis 
K Subptių. 
A. Kažukaitis >. . 
J. ‘Bimanąvičiuk:. 7 

55 kuopa laikė o mėnesinį! 4 ’ *
šipdrinkimą. Narių atsilankė į2 ūąene ,.,. 
pusėtinas skaitliai - Aptarta ^74
daug dalykų dėl labo ĮjDS. ^‘7?a*a4??~ ‘ ’ 
Išrinktą šešių narių komisijų4 7*
kurie darbuosis surengti vaka- ’
r-M.ir kitas naudingas pramo-j . Li?ai<SKt8 ir.Br.JBaS^^y'J

'Pasirpdč, kad du LDS. na- -------- • - - - - ■
riu> W mūsiį ktiėpos tapo ps^ 

. ii&enzos, jau- 
fent ^7JfikeliojuS^ii7B7 Bėk? 
įaijiš; Lai būna lengvą jiems' 
įm^šždjęs^melį - 7 7
7 Žūsti: kuopa išpradžįų-iįiasi- 

riide fo^-puiS|wj 
^ify£^^ą&Y7LpSL 
Rėčiaus,7^pMmtbBW 
nbžiniąJį^Oį^oRpri^Mties 
tątbW zi-uBduemsos -ri neknrie 
nariai apmigo,
saldžiuoju apšilridimo' miegu

' ^Gruodžio ,i 4’LDšJ
i
šKsirinjjiiną* Narių atsilankė

M

tos daugiau..- K ūra^io&’ma-. baa ka'rt augančjĮį spčkij, pra- 
nyta, kad čia.nebus gatam dgKmi&inties ftražn veikale 
tiek siainkti,. tariaus g«iį.t6-7<Om^lio Varpįi» (opera), 
vynainių randasi ir čia. yyeiai ChOras visas pastangas deda, 
buvo jirmnflmai aukauti. Vy- Į kad ir šitų pastačius kotinka-

nnn Au-jįnggj įįjj tas gerai pasiseks, 
77^pKąnievilip Vai^”ATa 1M-

“ 49?? bai gražus veikalas. 7 •
s . ^ 7 / Bemunėlis;
...*10.00
••• ••‘>•00 LIZTUVOSySČIŲCONN. ■ 
■-“■'srinf APSKR. KVOPĮATIDAI. ,
** •£,0?[ Sulyg VH suvažiavimo nuta7 ;

Apskri-J-

. e.,. • • slopas naujai pagamintas :f
- - . « • •>»»;•: A .- ^i^jštatistikos bląfiknų i kuriasg<A kuopos 7tkreip- . -

^ričiutė.> Visc sudėta^^00.|metiI1iuose suririnkimuose AtY y 
Nuo pirmiau surinkta 25, Viso I gakinėtumet i visus klausimus 7 
$8L00:

■ įvyks vasario- mėnesyj; Bus
dėl Lietuvos. Jr vėliau bųs ei- ^iįąĮįmįąma iš kožnos kuopos . 
?a^.?taįas’ delegatų sugrąžinimo hlūnkos,

lietuvąitės subruskite; gelbėti 
tėvynę, ^ dabar tąf 7 didžiausia 
progą tėvynei Lietuvai pąsi- 
itiuma^A-; '-7_ *r v-, 7

7 T. Okynans 687rašt.
> ) • • •*• 

ATHOL, MASS. Y

■. Pranešimas.
f “ ■.

į* Šiūomi pranešain rišieffis 
Aušros -Vartų M* & Draūgys-. 
tčs nariam,. kad susirinkimas 
įvyks nedėlioję .5 .d* saurio 
(Dee,) 1:30 vąl. po pietų.. Šis 
susirinkimas bus dietinis, ant 
kuriu visi nariai turėtų, ateiti 
po bausme. Taip-gi nauji na
riai gales prisirašyti į draugys
tę ir-užsimokėti. • Bet mėnesi
nės duoklės bus imamo s nuo ri
bų utarninko vakare 7:30 vai. 
Iš kitų miestų atvažiavę galės 
užsimokėtinedėlioję,

&a turitf dar prinAnti/vCr 
slems kurie dar nepriguli į šią 
draugystę, kad prisirašytume-’ tyti ar . -..
te, nes viena iš geriausių ,dr- turiškų, tai man pasidaiys 

;fe. Narimntpaftilpt įSmdka magiau. JtaMamre JietoS- 
lygiat$fc»i sayaife ir pSmir- ™
tinSs $150 S kssaa Si dran- «a» magmų, 
gija feodą kiekvienam' nariui bu kum lietuviškai 
•uldyka gerinusį * Amerikoje1"'"* ’*"*■* »>««“ 
laikraštį “Darbininką” per vi- 
sus metus* W-gi neprririWi- 

|je tos progos nei vienas —T ne- 
sigailėsite būdamas tos įrau- 
^snarių

Jonas B . Andriliunas, 
■/ - k - Pirmininkas.

KMRNEYI?fiARIS01t,
-• O. . ;

“Suvienytų Organmrijų0 
mėnesiniame storinkime buvo 
daug svarbaus apkalbėta, buvo 
nutaria surengti fėrus, kada

r r r-

A

&

s

Z

kurios bus: matom, k$ kuo- V 
;pa-nuVęikS peniai#metus.

VSu '^^one L. VyčiU'-Conn. a 
Ap^r^įPinnimnkas x

J. J.AaučiuuMf * 
įvažiavimo vietą, ir 
dusia vėliaus. J. J. S. 
žą..-^į,^-,-7. ,

. Jt^įtvio LAIŠKAS. '

: a.A, ’ v ' a
į / Miuomi^n^į^ sįčtyr
tana& Kiyita tanaudamas J)ė- 
,dei Šamui esu svetimoj Šalyj. 
Negalėd^ąa gautr lietuvišku . 
laiknaščiu ir neturėdamas su - 
kuom kalbėti lietuidškai labai 
nesmagu. Čia kur aš tarnau
ju. nėra nei vieno lietuvio,rtad 
kreipiuosi per * ‘Darbininką į 
^ybrįdraugus, drengęs, paįįa- 
tamus, idant neužmii^tumėt. 
savo brolio lietuvio, kursai bū-.^ 
damas laisvas laisvoj šalyj dir
bo Įiietuyos labui:’ Prašau ra
šyti man ir prisiųsti šį tą skai
tyti ar knygą ar laikraščių lie-

•*■ *

žmonių, kurie formuoja tą in- J. Jinkauskas «.. 

Ąną kartą teieško; pirBSAric^ių, I Ms Kiburiąltę .

■pirkliaviėfės ieško tos tautos I J. Vinickas .... — .
ir tų žmonių. 7 * - f f Po $1: M. Marcinoniutė, E.

Neif rieda žalis rišdje srietoJ^Marcinonienė, & įįockus,7*;X- 
:*st<UijojT&ėtitžėjų paąanlld.tur-įKųriSĮątUį., B^ValouęMeĮiė, M. 
gavįeeių taip plačiar atdary^ [Pažėriauskirie, M^Eąladžiu- 

merika kad turi šiandienų Kar I vičius, O. Baronienė, P. Briis-
Y , m. j * • •»->"' •»• •- : - w »t .•? ..♦■--•> <*" Vtv7.... -A*? *> ir _ ■

sentimentas dabar laiko] vinis, . V. Kavaliauskas, M; 

na. Sentimentas nepoilgo bus [ Virbickas, S_. Adomaičiutė. V.
riXsrt$nv» L1^T!?’‘AXlTlTi.>TTt4fcO,* . _ 1^7 "Rjl •>TI'lf>TIRlTflS47

ka turi laikyti tas duris atri- A. Veslavičius, S. Verba, - F.

„ [Kririutė,. T. Jėzukevieius, T. 

dvasia, turi buriįšpaWtAį A-ftė, M*~BaIėriu^ M1 Valiac- 

budis' turi būti inaųstas į jos|notaitė; ',Š. Kliven^kaitė, A* 
’ [Dirse, M7 Griškevičius, B- 

•wr^x±-.*----- - t 7T»7iilrAVir»itis.
| J. Saikutis, P. Tamašauskas, 
E. Tamašaukienė.

Nepasiganėdinę tuo jie vėl 
surengė vakarėlį gruodžio 19, 
nuo kurio. ' liko gryno pelno 
$43.02. .Tą vakarą aukavo se
kantieji: :^7 .' ‘
R. Jurkoniutė $15 ir Žadė- 

; ‘jo $5 į viso .. .. .-m .. .20.00 
J. Bundulas ....... . * *10.00
Kun. F.^A* Virmaųskis ~ 5.00 
O*. Snapauskiėnė 7*»; * XW 
M. ;Mozaitiene ,.. *. <,,. .1.00 

, A. Pavilionis ...4.......-.1.00 
t*, ĮSiinuČ-C prakalbose sudėta - Bet dar neviskas iŠ Lavren- 

ce, hes Čionykščiai ^žmonės, pa
jutę, kad J kitos kojionijos 
daug daugiau aukaują, žada 
nepasilikti. ‘ Kolektoriai eis 
per stttims rinkdami aukas. Ti- 
kri, kad Lavrence nors tris 
ttataąėhu sudSa.

• v* , L '* * • u

'■•'-■ i

P Si

i^- S i

■-A

*A ■v
tai

t

t

šiuose Europos univerril etuo- Į knn gi

£įį’'ifei « ,
»71 -z

: •’ Y ; - / -... ’• .
OKaSUETDVA^

Gruodžio 22 d. Worcesteryje, 
Mass. prakalbose surinkta apie 
$£5M Kalbėjo oficieras p. 
J. Ramanauskas ir Pranas Gu
das.

$1.053.26. «. -
=• • • ‘Xw ( .. ., -

Telegrama praneštu jog 
Binghamtono, N.^Y. surinkta

TMAfa^g4ai jg» 
r*\ 
t z-*'-Aaižfcz

•< **.■ -

K",
EMi

r

I

twW
Ik*-O.* .* k < »

ir prakilmos .dvasios darbinin
kų, kmįėiKola^^ 
kįįW savo tikros
garbės vertais darbais., ^it 
jų pasižiuręję, stoja eilėn dar
bininkų ir daugiau tokių veik
lių prakilnios dvasios' vyrų, 
kurie tiktai sustiprina, 'visos 
kuopos dvasią., Tokių vyrų 
atsirado ir. prisirašė prie vie- 
tinės riLDS. kuopos šį menesį 
riet astuoni. Jie yra J  ̂Alem 
skis, M Diilkis, J. B. Mikelio- 
rifeįr F. Mikelionis, J; Marke
lis, D. Steponauskas, K. Šm 
pieniSi J,.Vailionis;

K. Vaisieta, rašt

WORCESTER,.MASS;

Šv^Karimiero pįrapijįs: cbo- 
ras“laikė“ metinį susirinkimą 
gruodžio13 d. Išrinkta nau- 
ja valdyba sekantiems metams. 
Pirm. A. Purvinskas, pagelb, 
AIesoniutė, rašt. EI. BaltruŠai- 
tėj” kasierius X tVismmas, 
knygtvarlas J.dfemaitaitis. Į 
susirinkimą buvo atsilankęs ir 
kum J. Čaplikas, kurią davė 
chorui daug naudingų patari* 
iųąt Ta^p-gi pagyrė chorą, 
kad puikiai pagiedojo laikė 40 
valandų atlaidų. ' Sakė, kad 
choras nustebinęs visus kuni
gus kurių labai daug buvo.

kų laikraščių ar knygų bus 
’ ,. Neturėdamas

.'i* -

•’
J1

<

nors galėsiu skaityti’ Meldžiu 
neužmirškitmanęs.

-:, AŠesu meistras, ‘ Dirbu prie 
taisomo anuotų ir kulkosvai- 
Ūžiu Esu prie fronto. Esu 
visaisveikas, tik nesmagu, 
kad nėra su kuom nei Žodriio 
tarti lietuviškai. Patarnausite , 
nors tuo, kad atsiusite pert* J 
kaitytu laikraščiu 4ar knyga- 7 
n*; ■

ginklu viso labu viriem 
mane žinantiems. Dažykite 
šiuo adresu:

Pvt AnthoayKivita,
Mobile Ordnanca Bepair shop~* 

4-tb ČorpS Artihry Parį: 
AnMrioą* K^ JTvlkai&||ą7' ■
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atstatant* ui“na- 
bę, ker«djąirneteirin-

oi 'dokumenta.Mtakus
tas nuo

senka-Iyma visokių
Idą bažnyčioj.
^iątaJiktai tari pasekėjų 
įgrike apiellG.OOOir apie 50

[1:

X

f

4.

/

*

taaf
jnąs ataibuyp Ąužros Vortu

Avė.

da bilinintak*ą M- ^ttikįSkiL 
ProtakolM 11 praeita'sndriii- 
kimo tapo perskaitytas ir 
iplta* Atstovai susirinkimo 
kuris ataibuvo spalio 5-tą dieną 
8 vai; vakare, pasirodo ii ra
porto kad nebuvo galima reng
ti vakaro. Kalbėtasi gana pla~

MoAaričins,210ūW.M-tiiSt, 
Chfcago,IlL
, Apskritys iheiikta pageida
vimą kad visos iLetavfcj Bar- 
bintakų ^jungos au
kuotų į tęantaąl'anai- z 

Kitas siudrinkimta nutarta 
laikyti Sv. 'Juigio pąrap. saMj 
22rofe ir Aubum Avė.,gruodžio 

Į. 19182val. pę pietį
■ ■ . ' ..J r ■ - s » *
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fetf!

A • r '**
*• *-

f
f

ft
T - -

< . t- <
r.. ■•. . V

>

»

*F

v - --. , -. ■ .

- * - f
’ ■

r • ■ - ;+ •

/

&

*

9

*

*1

x-_
r>

<_ -»
_r

.T

P S.* ' J

Vi 
dafttaft iu Itaoiimo. tai 
užlaikyti avdkata» Mfc 
kada tą apiaidMiaine.

Viii lino, kad gntvos rigūf-/| 
anmą funkumaa pilve, Tnįt>.^ 
tomas gerkllje, vSmhnta, > 
belnaa rilpnumar organiamo —; 7; 
paeina nuo užnuodyto pilvo lt | 
kraujo. Virš pažymėti ataftk 
kimai tąl ątbalaiai prirudy* ’ 
W ' 7 ’'^;• M*. - - « *-, . '■
/ Amerikonai supranta tuot/ 
atbalsius ir žino, kad pirm vi- 
salio jam yęikta iĮva^ti pik 
va il krątgę. , ■ - „> .

Visuose? panašiuose atsitiki* ^ 
muose'ąųval^kite.38aldamiu8^ 
Partol* pirm gulsiant, ' • 

; Josįer nak'tį išvalys kraują 
ir pilvą & Jūs atsikelsitė ant 
rytojaus atnaujinta ir paleng
vintu žmogumi. , . *
., ^aldainša; Partola žinomos 
visame pasaulyje, gavusios 
auksinius medulius ir diplo
mus 6 Pasaulinėse Parodose 
EuropojA už šWp^gdrą pasi- 
/Žymęjilii^-^* ; ■/■/-*/./■ 

“ Pąrtoia turi būti, kiekvieno
je šeimynoje ''Hsuomet 'ant g*. " -7 
tavoj' tod^l-gi užsisakykiteda
bar. skrynute kainuoja l do-.. . 
jeris, 6 skrynutės tik už 5 dol.

Adresuokitė: , : ;* 7
į^lpteką Partasa,. 160 2-nd 
‘ / Avę., Dept L. 3, New York.

V- • C^$) . "
M*"/-

f'v '

ikfkhnoir jn* *. i/ioririmlMta

INgBIMgKMI dvnUąĄkją 
&Katautarią iMt nu 
rinkimas pnundta Z-rą vai po 
įdėtą.

M PuupHa, Kp. Balt

L'S\. frAIHUĄ, m/M <
- ■- ~ susirjikiinM. -'
IJM 65 kp, susirinkimas 

bus gruodžio 20 d. hėdėlibj 
- [< aATatSJSitaJvmtaį P°'

f- - - ■* - T tain^. /Visi narni būtum

karna, nauja valdyba sekan- 
tiems metąms ir naujų- narių 
nepamirškita atsivesti.

65 kuopos Raštininkė *- 
z Ona, Z. Bųgailaita.

' -' • /j— . f ;‘'7;   ' - - .—r

Mes kataHĮiįsiisfapMę prie 
naritant 

sakas Taatae Bbodni, Jauta 
įtiksiąs yra ikovotiLtatavai 
įvirinta nepriguhayta ir gelbt- 

įs irlti nstteą taetiaaoa Ištaroje 
---------^^^^_.^_4or4piso/kai«a nitaenUjurien* ir 
das,° rodoma, kad tas straip-Įmes tą ankų rinkimo darbų va^ 
snis yrw parašytas pažemini-Irome kitiems nieku nekliudy- 
nraf AiMrikoa lieta^ katati- j damii !

pX-

F- *
7.’*

V

X. --

z

Kaina 25centai.

; L. D. S. nariai,kurjebus piliiėiužsimokejesavo

'W \

I
■į-

V,*

‘ įloję būtų ’ visos ‘reikalin 
gįauąios maldos: ir giesmės 
ir kad būtų paranki" nešio-į

f

k

f

/■

„ i tautiečiai tiesiog gMoe yrąjįu-
* Įstoję savobekrėsda^ 

[ reti su-H F«1-mu skyrių, ;bet 
mes tiwMšwjųinęknĮgmwį 
laikomo vietiniai^ ir neatkrėi- 

Įpiame |.tai-dūmos.? ’* ;

. 1 Dabar?
cija, patalpino tokį begėdišką 

. melą apie Kewarko katalikus 
’ ; [irį kadangi tas visas aV. L.° 

v [redakcijos / straipsnis tinką 
kaip tik * tautininkams, o ne 
katalikams tai mės; negalime 

„ tylėti. • 7 ' , 7 .
Mes tikime, kad re-

dakcija tą straipsnį apie New- 
arko katalikus, patalpino ne 

j iš nežinojimo kaip ištikrųjų y- 
rrav 'bet su noru pakenkti T. F, 
11-mam skyriui aukų < rinkimu 
įdarbą toliaus Varyti- / ' 

■ Į - -Užtai ;mes . protestuodami? 
[prieš “ V. !/.,” pranešame Ą- 
męrikos lietuvių visuomenei, 
kad kurie skaitę “V. L.*’ mi
nėtą Straipsnį apjuodinantį 
|Newarko katalikus ir-T^F. 
[skyrių", kad netikėtų, nes.su 

/ |Newarko katalikais nieko pa- 
Jnašauą-nerą. /
Į ♦"& M: j>mųskyriauą Valdybą 

KazysVaškevičius, 
■ gtan* Ftanis, - 7- /<
J. Brazauskas,

Į B. Vaškeričmte; /

SVEIKATA PADAEO LINK
SMAS KALtDAg.

'^Tikras Kalėdų-linksmumas 
priguli nuo sveikatos .stovio 
visoj šeimynoj. . Namai, kur 
Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno. Elixeris bus malo
niai priimtas^ skambės links
momis Kalėdų giesmėmis. Tri
neriovaistai išyaroiš namųne
sveikatą ir ' palaiko'- šeimynoj 
puikųūpą Jis išvalo - vidū- 
' rius,. pagelbsti. virškinimą ir 
prašalina, vidurių užkietėjimą, 
pagamindamas puikų' apetitą. 
Visose aptiekose kaina $1.10. 
Jeigu jus vargina reumatizmas, 
neuralgija, strėnų, gėlimąs.ir 
tt. ., Trinėrio Iiinimentas ap
saugoja/jus nuo tų nemalonu
mų. Kainą aptiekose 35 ir 65 
c. Išsirašant ~ 45 ir 45 c. Jei
gu reikąlaujate vaistų nuo už
kimimo^ ir gerklės, Tralerio 
Antiputrinas yra ./pasekmių-' 
glausiu. Aptiekose kaina 50c. 
ir $1.00, išsirašant — 60c. ir 
$1.15. Joseph Triner Co., 1333 
—1343 So. .Asbland Avė., Clii- 
cago, Dl.

»•

Tel. Jamaica 1831—-W. 
Cambridge 1235—J.

. HUSAS DAKTARAS
- DE. N. A. GLEB0W.

7 pągląpiiĮHtftį Ugfįt^
imlau medicinos moltglą Berllno, 

r 428Ceoitre Street, 
f Jamaica Plain, Mass. , / * 

iO&l&O VALAOT>dŠ::/XubA-.m'^ ! 
:ir.ąu6--ĮMililfi eAo vaV ifr- . 
karais, nedaliomis nuo 12 Iki - 

. 1vai. po 'pietų.* 
KITAS OFISAS: ' 

884MainSt7, ' 
..'.į •: Cambridge, Mass.
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pierosir apdaryta gražiais kri.__„. . •
minkštais drobės'.ir skūros ap- į Parsiduoda nuo $1^50 iki
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{■auiiamos “Darbininke”
Skaityk “Darbininką” — žinosi kas dedasi tžvynėje 

ir visame pasauiyje . Žinok, kad “Darbininkas” eina 
3 sykius Į savaitę ir metams kainuoja $3.00, vienas nu
meris 3 centai. Apdovanok savo draugą arba pažysta
mą laikraščiu “Darbininku”.

Buk platintoju laikraščio “Darbininko”.
,r
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r 226 Vyriškų gerų ploščių

|2ŠŪZ Vaikų MSdvilnių kelinattiiį - • 
1689 Vaikų Maišytų keUnaičių -

" MinaltM Lengvą Sandelyjė
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Bpr;

? M tataiaugte pra» Natanti 
fe. ir lubrtdrtiMm-
k> jglšllmešą.

Tha tai kua gruodžio 31 & 
f M val/ralmt bašnytinljė 
•toje ant Fifth, gatvėi. Įšaa- 
ga mala.

Ketverge, gruodžio 26 d. ap
lankė “Darbininko” redakciją 
gerb. kun. J. J. Jakaitis, VTor- 
Išster’io klebonai. p
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PRANEŠnAAB.
Lietuvos Vyčią 17 kuopos 

teatrališko skyriaus aktoriams, 
kurie turite roles veikale “Ant 

t. Slenksčio Nąujo Gyvenimo” ir 
“Gudras Kvailys;” tai mel- 

"" dŽiame susirinku subatoje' ^ 
’ dieną gruodžio 1918 m. į baž- 

’ nytinę šalę. ,Bus generaliŠka 
repet’cija, nes su tais veikalais 

. važiuosime į- Brightoną18 d. 
sausio1919. Bepeticijds pra
sidės 6:30 vai, vakarė. Ir taip
gi y Nespręsk Neištyręs,” bus 
paskutinė repeticija i

Utarhinke gruodžio" 24 d. 
aplankė “ Darbininko ” redak
ciją kareivis Lebnas Svagždis 

, So. Bostonietis. Jis kątik su
grįžęs iš Francijos nuo karės 

- lauko ir buvo sužeistas 3 sy
kius,. , '. , '

' Jis pasakojo^ kad buvęs ka
rės lauke sykiu su a. a. Tarnu 
Migausku ir daugiaus įdomią 
dalyką. - ;

Ker.

(

- i

k

Turit atidaoti. GruodiioSO 
dj buvo fluairinkiinai & liet 
Šv* Kaihniero dr-joc Kaip ži
noma toa dr-jo« pirm. St Moc
kus globojo $500 sn virtum 
paįkirtii liberahj Neprigulmy- 
bča fondui ir tie pinigai, kaip 
jis pasakė, buvę pavogti. Na
riai buvo labai imtŠę dėl tokio 
atsitikimo su pinigais irgp0- 
tai stovėjo, kad Mockusatsa- 
kytu'už jįos. Tą jisžadėjopa- 
darytį.

K* atšaukti? Laikraštėlis 
“Sandarą” apražęs apie S. L. 
Šv. Kazimiero df-jos susirinki
mą, kad toji dr-ja išrinko kor 
misiją ištirti apie pavogtus dr- 
jos pinigus iš St. Mockaus ir 
kad tasai Mockus Sugrąžinsiąs 
pinigus* rašo: 
t “Reiškia, L. N. Fondųi sm 
aukauti pinigai nežūsta. Bos
tono klerikalij organas turėtą 
atšaukti savo šmeižtą. ’ \ ;

Matyt Šia taikoma į HDarbi- 
ninką,” bet nepataikinta. Ką 
‘ ‘klerikaląrorganas”apšmeižė? 
Iš viršuje cituotą žodžią išro
do/kad apšmeižtas L. N. Fon
das. Norėtume žinoti kur ir 
kaip tą padarėme. Juk mes 
rašėme, kad St. Mockus turi 
atsakyti už iš jo buto .pavogtus 
to fondo pinigus. Ar tai čia 
šmeižimas? Tai-gi ką turime 
atšaukia-?

^Šiandiena vakarę bus šv. Pet
ro1 Bažnytinio Choro repeti
cija Bus galutinai nutarta nu
siimti paveikslus gruodžio 29 
d. Ateikite visi. ' » ‘

Sausio 12 d. bus.milžiniškas 
.koncertas šv. Petro Bažnytinio 
Choro. Tikietus pasipurkite iš- 
anksto pas choro narius ir 
“ Darbininke.”
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Marijos Vaikęlią Dr-jėlė su-
< 'rengė gražiausią vakarėlį Ka-
* ledą dienoj. \ 
y- .Vakaro vedeja.p-lė Z. Gurk- 
į liutėxatidatė programą 7;3Qi v.

‘,Jdhoįraš Marijos Vaikęlią pa
giedojo “ Sveika^ Jezau Ma- 

•. žiausis/ ’ vadovaujant p4ei? F.
KarbausįaitėiL, . \ L

Pianu" paskambino p4ė *A. 
Kiburiutė, . Marijos Vaikęlią 

. dr-jėles pirm..
Prakalbą pasakė klebonas

• kun.J.Juškaitis.’
Dialogą pašake A; Kanckiu- 

te ir K. Švagždžiutė. - .
\ Šokis —U Valentuke. 
'. JEHėS ^ P. "©lentukė. .;

. ■ 'Pianu paskambino " “F. Kar- 
■''y.hąuškaiteį--^- -.' C'W ' 
‘ . Prakalbą palikė’1 kmt; Vir-
• mauškis įš Lasvręncę-o>'*'

Veikalėlį, '“Ne sSdMiūuose meilė” JWo A^lė Kiba-. Keistuaor^iapMas.Se- 

riute,' J. Aiitahelišržr J. Grilevi- 
čius/ V ‘ . ..

Šokis Alęna^anėnri^tttė.
Drilius, L2mažąmergaičią.

‘ Eglutės pasveikinimas, 12 
mergaičią ir 1 Vaikas.

Prakalba seminaristo Pr.
Strakausko.’
*Pianu paskambino V. Beelc- 

kiutė. - —~ .
Smuikavo J. Antanėlis.
Drilįus didesnių mergaičią.

. Choras pagiedojo “Šiandie
Betlejuj. i

Programe dalyvavo vien tik 
nariai Marijos Vaikelių- Drau
gijėlės. Visi savo roles gerai. 
įr pasekmingai atliko. Publi
kos buvo pilna svetainę. Buvo 
keletas ir svečią;
" Po -programo visi su pasiten- 
kinimu ėjonamo. **

Marijos Vaikelių mokytojai 
yra p-lė Z. Gurkliutė ir p. P. 
Miliauskas. ?

’ Buvusi

x*

V

M

t^rr^rinaf AUVOI 
rriritatg pirili iliiilf Dėl-pi* 
tMią informaciją kreįpHttt 
prii: ♦-»- 'X*. *

iti».

Pilnų derintojis.
VienatinisLietuvisBostono 

aptehiikije.
Suderinu (strainu) ir sutai

sau visokius pianus. Eiperfas 
“player” pianą taisytojas. Va
žiuoju vi8ur,kur kasreikalau- 

lja.Norintienispirkri^piąnę 
suteikiu patarimą dykai. Rei
kale kreipkitės: -

B r . Simonavičins,
37 Portiand Str., ■ .. .

Cambridge, Mass.

PARSIDUODA DIDĖLIS
JF U lįĮt v Įlil LO,

Defikų ahonkelf Is ir daug vlsoklų for- 
nlčlų. Parsiduoda visai pigiai. * 
' Savininkas nusipirko dldeU plotų le- 
m&slr statosi GARAGĖ, jamy rėikia pi
nigų, Kuris atslkrelps Ir duos tinkamų 
pasiulijimų, paims tųį gerai Išdirbtų bii-

Kreipkitetuojausšiuoadresu:
A. J. Kupstis,

343 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tet So. Boston, 481—M. '

Paieškau Veronikos Turgaičiuttia pa
eina iš' Kauno gub., Eržvilko parap.. 
Žlukaičlų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote apie jų praneškitajluo 
adresu:

-PETRAS JURGAITIS, ” 
41 Alder St., . . Wąterbury, Conn..

SUMAŽINK BRANGŲ PRA-, 
. GYVENIMĄ! .

Nebūk be cukraus. Męs prisiusime 
tris svarus chemiško Cukraus^- su ku- 
riuom pasaldysite daugiau kavos kaip 
su J75 svarais paprasto- cukraus, kuri, 
perkate krautuvėse. Chemiškas cuk
rus yra 25 kartus- saldesnis "kaip kad 
bent koks. nors cukrus; pasaulyje, jis 
yra Išdirbtas chemiškai iš tikro maisto 
su paslaptingu procesų.' PrTSlųsk vie
nų poplerinf doleri už tris svarus. At
mink, kad tris svarai yra lygus“75 sva- 
rams paprasto cukraus,' taa nšra ap
gavystė. Jeigu neužsiganšdlnsite mįes 
grųžlnsim pinigus. - .«

John B Rickvich, / \ • 
?. O. Box 401, - Anbum,-Wash.

I

MMUVia FOTOGBATAS 
Vrturi savo diddįpavsikilą? 
< t J^guni, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuti
no karihėt ir kanu vieną di
delį artistiškai padarytą pa- 
veikslą vįsai 'dovanai .

Taipgi norintis mokytis to 
amatogali atėišauktu 

. J. J. DRIZA,
SOOS.ŽndSt, JMtaddphta^Bu

>< '
< t

.a ,Ti

PIBMO* KLMOe

DANTISTAS
Danfcfl ištrauktum irpripil- 
domL.tisai baskaunno/iu 
gOriaugiaM prfetaiflaifl, Iv 

naują iŠra imą.
Visą darbą gvirantuojame.

DR.V.LRHLLY
469Bmšway,Sfl.BMtMi,Na*f. 

ra«jDoiuma«TaaĮHr. - -' <
_ ValMtfM :

; iki t valam.

• <* ■ •'■
' KeMBiMta 

•M il vd, nta 
iklivaL vakar*.

-vi

BAŽNYTINĖJE SALI 
Fifth Striet, . Si. Besti 

I . < Pradžia 7:30 vai. vakarę.
Šiofl prakalbos buš svarbios, ne« kalbės geriami kan^i 

tojai: vietinis- kun. P. Juškaitis, kun. K. Urbonavičiui |g 
Montello, Mass., liutenantas Jonas X Ramonai iš WaahmO 
ton, D. C; ir kiti apie įvairius svarbius Šią dieną nuotikiug Įfl 
apie draugijos reikalus. * . j
■"Nauji nariai į draugiją tą dieiią bus priimamiuž pW H 
stojimo. Pa«inau<iokite, ne8 tokia proga tik vieną sykį į inij 
tus pasitaiko.. ' ... . _ • -. ' J

■ ■' Bus taip-gLpamargįnimų. 1
^Širdingai kviečiame vietiniusir apielinkiąlietuviusirliiJ 

ituvaitesdfcoskaitliim  ̂ x ‘ ~ 1
KOMITETAS.]

- !—7—T - - - - - -~r r,- -     r-—r  —

Tą pačią dieną 9 val. ryte bus draugijos mišios šv. už mLj 
rusins narius. Tai-gi visi nariai jprivalote ateiti į bažpyčią,, 
Su draugystės ženklais. Už ne pritovimą bausmė; : -"į

' " ' -L VALDYBAI

’ > ' '

5

I
; Vti.8*MMM27O
Mt. JOHlf MkBONNELL, M. D.

" GilIiiu^uUtlitfilrUffttiulitl
Otft^Mlandbi:

ĘytdtikiSval.
? Popiet? liW8
, - Ttkerait fi ilti s ’ t-
586 Broadway, So. Boaton.

W: ±
7

-y,»ŠV. JONO EVJMiGELIŠTO
• PAŠKJIMBDKJOB

SO. BOSTQN, MASS. 
* VALDYBA.

PIRMININKAS. —lt. fiobi, 
iLevant St., DoreheBter, 
Telphone : Dorcester 6973—W 

VrCE-PERM.JonaMGallnik, -
• - 20 WinfleId St, 8o. Bo«ton, Mam 
t FROOV tUUtR — jonas eiueęiHv

277 SlIver St, So. Boeton, Masa 
n PROT. RAlt. — Marijona. Brikais 
: 210 Silver Str,j So. Boston 
riNT RAer^— Povilas Petrauskaa 

. 280 Fifth St', So. Boaton, Maaa 
KASIERIU8 ^ Andriejui NaudiltoaA 

St^So. Bogt^ Mam

Draugija la^^Basirinkimus ka^ 
trečią nedSldienį kiekvieno mtin? 
šio 3:30 vai.* po pietą Bažnytinė 
ję Salėje, So. Boston, Mass/ Se . 
kantls suslrlnldmaa btts gruodžio 15<

- - - 34 - , - - • I
■' -- .. . 1

D.L K. KEISTUČIO DR-JO* 
BOSTON, MASS 

<VALDYBOSADRESAIs
PIRMININKAS—Jonas AdoaavlCltu 

122 Bovšri St, So. Boston, Ma** 
' nOE-PlRM. —.Pranas Tulolkis, 
: 130 Bowen St, So. Boston, Mam *
PROT. RAlT.^- JvįOKt^pM Yin»taaw ; 

147; W«- (ttĮ. 8t, So. Bo0ton..MaaA 
FINANSŲ RAŠT. St Noreika, 

i 105Silyėrst..S.-Bo8ton.MHHt 
KASIERIUS—- Andriejų* Zaliecka.
• 244 D Staų So. Boston. IfasA. 
MARŠALKA Juattna* Tuleikhi,

180 Bowen St, 8o. Bokton, Mam 
D. L.- K Keistučio Dr-ja Bot. 

ton, Kam. taiko mėnesinius sus; 
rinkimus kak antrą nedėldien. 
kiekvieno mėnesio'l vai po pietą 
164 Hanover St., Boston, Maa> 
Malonėkite visi ateiti ir daugiai 
natają narią iu savim atsivesti.

*»

*

t

i.

-«t

X,

.

cashuž LAiavea 
BOND’SUS.

Mok&slme cash už LatariŠė bond’sus 
sulig turgaus kalnų. Siųsk reglstruo- 
tame laiške arba ateik ypatifkal nne 
T iki 9 vat vakare, ’ 
r 1113 Fayette Stį Room 2,

. N/S. Pittsburgh, Pa.

Dr.J.H.Stakneįičiire;
Z - * / . . fc ' ?

2S4 Lafaystte 8t, Kamp. ■ ; 
Ofiso valandoaj Jeffersonst, į 
*01 RYTC NEWARK.N J:. 'Į
a-4*OFtrTV X T*l*fo*M 9268 
•-•VAKARI ‘ . M*rt*t 1

k'

J

./ Miko Petrausko

KONCERTAS!
■ ■ ; Y ' Bus* _ ' • •• ■

N E DELI 0 J E,
29 D. GRUODŽIO, 1918 M.

STEINERT HALL SĄLKTS ' •
Žtreet, Boston,,Mass.

. (Ties sodu) ,
• Prasidės 8?tą vai. -vakare. . 

■® Koncerte dalyvaus:: . - . .
Komp. MIKAS PETRAUSKAS,
P-lė VER. PUTVINSKYTE (daini^ai): .

• UARL WEBS*rĖR, Otatai r < 7
v CARL LAMSON, pianistas, akompanuotojas.

' - - - Kviečią visus širdingai ~ ~ . ,
Reng. Komis'ja.

t- *

TEL. BACKBAY4200' ■

DR.F.MATULAITIsĮ
OflMadynM viMktaa MaMr ■
MEM.74P.M, . ErfokMiAMRtai ■; 

BsaaKSBiii^Ej 

DIDŽIAUSIAS 2-RAS 
KALĖDINIS

BALIUS! 1 
Bus KALĖDŲ Vakare, --

25 d. Gruodžio-December, 1918 
Prasidės 4 vai. po pietą.

. Bengia L 
Lietuvią Balso Draugyste, * 

.. LIETUVIŲ SALŽJE, < 
SOUTH BOSTONr MASS. 
Kviečia visus atsilankyti

Baliatts' Komitetas.
PAS AB A: Viršminėtos drau

gi jos metinis susirinkimas bus' 
\į. dieną Sausio., 1919 m. Diętu- 
vią Salėj, 7:30 -v.' vakare. VL 
ši^ kurie noptę būti į Lietuvią 
Baląo ’Dr-.jps nariais, malonė
kite ateiti įr-prisirašyti. L; 
B. D. laiko Susirinkimus kas 
pirmą‘ketvėrgą kožno menes 
iio. . D*Jqs adresas* Lietuviu 
Balso JDT-ja, p. O. Box 22, So. 
Boston, Mass.
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; Ateikite visi. Ateinančią ne
kėlią švį. Jono Ėv. -pas. dr-ja 
rengia.* prakalbas sv> Petro po- 
bažnytinėje salėje. La.bai pa-4 
tartihąvisiems atsilankyti,'nes 
bus platus prograĮnas ir hepa- 
prastį kalbėtojai. ' Bus * gerb. 
kūn. K. Urbonavičius iš Mon- 
tello, p. K, Česnulis iš Wash- 
ingtono ir kiti. Išgirsite daug 
naują žinią apie Lietuvos rei
kalus ir abelnai apie plačiąją 
pasaulinę politiką. K ryto 
bus dr-jos mišios. Po mišią 
tuoj bus galima prisiražyti prie 
dr-jos už pusę įstojimo.

‘ ‘ * -- -------------• ---?___ _  ■ ’į *"

lO^toš Metinės . Prakalbos. 
Bostono Draugystė D. L. K.

redoje Naujuose: Metuose sau- 
sio January 1 d. 1919 pobažny- 
tįuėje salėje anFFifth St. So. 
Boston, Mass.,'ll yal. iš ryto,- 
Šios prakalbos busi* paminėji
mui .10 metą sukaktuvią; nuo 
draugijos -v gyvavimo.1 * Mūsą 
draugija nutarė priimtT visus 
naujus' narius tik už pusę įsto
jimo. Kalbės geriausi kalbėk 
tojai, tarp kurią bus ir ofi- 
cierius Jonas J. Ramanauskas, 
;tįk ką sugrįžęs iš kariuomenės 
ir kita. Tarpe kalbą bus ir ki- 
.tokią pamarginimą. Kalbėto
ją! plačiaipaaiškinsdraugijos 
reikalus ir Lietuvos vargingą 
padėjimą. Kviečiame visus 
brolius įr seseris atsilankyti 
koskaitlingiausia;ant šią pra
kalbą, peš bus visiems naudin
ga pasiklausyti. Musą draugi
ja per prakalbas paaukuos is 
kasos $200.00 dėl Lietuvos ia? 
per prakalbas’ kiekvienas bro
lis if sęstio parodykite prisiri
šimą prie savo Tėvynės. Kvie
čiame’naujus nariūš raŠyties. 
prie 4nūsą; drangįjbs kodau- 
giausia, nes geriausia proga 
dabėf ‘ tik ąž pusę' įstojimo.*

. ■ /!»*—-—-f—.v- j
KeiittttS<į (faaįijOT 

nariams, ^ą pačią dieną 10 
vai. iš ryto bus draugi jos mi
šios Šv, už mirusius narius. Tai
gi visi nariai privalote ateiti 
su draugystės ženklais ant mi< 
šią šv., o po mišią Šv* į pra-

. z-

Kad būt gražiu.u l
. Vartok tą mostį; ji padarys ver 

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir'BALTĄ 
Prašalina šlakus ar spuogus nuv 
Veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00 
Pinigąs galite siųst popierinį do . 
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. O. Box772, Waterbury, Cfonn 
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LIETUVOS DUKTERŲ DB-JOt 
PO GĖOB|MOTINOS tVt 

VALDYBOS ADRESAI

SO. BOSTON, IfĄŠS. 
Pirat —- T; AšipenslHenė, 
i. ... .359 Fourth St,

i.

f-,5

.t

’t
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f AŠ, ADOMAS . A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. į 
O Až labtil slrgaujper 3 metus, nuslabntijęs pilvelis buvo. Dispepsija, į 
*[ nevlrinlmas pilvelio) .iiųslabnėjiinns kraujo, inkstų, nervųlr £belna» «p$. J 
Į į! kųnustojimiis viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- į 
! sur ieškojau sau pagelios, deslgailšjau visoje "Amerikoj ir .už rubežlų, 1

■ bet niekur negavau savo' sveikatai pagelbės. j

Bet kada pareikalavau Salūtaraa vaistų, Bltterlo, Kraujo valyto- 1 
•; jo, Kervatona, .Inkstų ir Reuniatižmo gyduolšs, tat po suvartojimui J 
! minėtos’gyduoles pradėjo mano plivas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. | 

.< '..Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė*stipriui dirbti, • Inkstai atsigavoį Reb- 1 
i mat lamas pranyko, diegliai nebebadė po krūtinė. Vidurių ršžimaš ik | 
i: nykti po užmušimui višų Ilgu. Bėglu 3 mėnesių Išgerdavau kas savai*' ] 
jfti po buteli Snltttaras, niteila, ir po $ mėti, savo paveiksle pamačiau 4 
i toki skirtum? kaip tarp, dienos ji*nakties. Dabar jaučiuos, smagiai ir j 
į esu-linksmas ir 1000 sykių dėkavoju gųlutaras myllštų geradėjul ir lim-1 

J kiu visiems savo draugams Ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais }*, J 
® tariu vuoširtlMial kreipties »prle šaititaras: ' / ja

ŽSALUTARĄS, CHEMICAL LNSTITUTION,. J, Baltrėnw, Prsf.1 
1707 So. Halsted St, Telephone Canal Chicago, H1. J

’' . . -Z ?■ * **)- . * ... * ... . . ■ v ..y .4. - •

i'
■**>£ ‘ L.

i

i

SERGANIT ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja.

, SPECIALISTO.
‘ ■- -■ - ■ ■- ■ . - . ■ . - .

. Mano Stebėtinas Pasisekimas
gydyme ligų, skaudamų ir'chroniškų prigulinuo to, kad aš^ pašvenčiau savo |$vemmą‘ j 
ant tyrinėjimo tą ligą. Toliaus maną ofisas yra aprttpifttaš naujauriaii instrumantai* 1 

. ir prietaišbiniš,. elektrikui, drebėjimo ir jokią ičllidą nčpaisaO, kad tik ^agrihėjuš tai*

? J. Ar ’Ęaįmstalcehti . ."•H
• Minamu nervą/rilpnu^ Drebljto girdieti .-q

r .^nunw plaučių,Nerangįfc^ takku hwąi> SAaultaė galvos, Apsvaigimo, NeaiA;J 
kaąa matym, Lmjimo į gerklę, Pilvo &itagafc |
skausmo gerklės, apvilkto liežuvioJMSioš ir dąhgwkitų. yra4 pirmai petaergėjimaa, iod 1 
Tamsta Irotljl tavo sveikatą v* Įtajšff*- .. t a

OFISO VALANDOSKasdiena nuo 9 vai. ryto iki Š vah vakare. NeMiondl nuo H ’3 
vid.’TytO iki 2 valv įio pietą ’ { J

Y, Specialistas w

*

%

Jf

Šp x'iį "^11 ' • 1 .lt -

pasisekę, ^v. Kazi
miero B* K, dr-ja buvo suren- 
gus prakalbas . gruodžio 22. d 
Buvo kartu—paminėjimas 25;

, metą sukaktuvią Krazią Sker- 
dymą« Iš rytbr‘buva mišios. 
Vakare buvo programas pobaž- 
nytineje salėje. PirmuČĮausia! 
mažos 4 mergaites Sudainavo. 
Paskui kalbėjo gerb. kun. kle
bonas Juškaitis. Jis savo pra
kalboj išdėstinejo apie Lietu
vos padėjimą ir taip-pat ragi
no visus aukuoti kaip katras 
išgali. Paskui buvo deklamaci- Sbai tuoS

; , ............................: 5 ■ - .

Ispanišką^lnf luenza
Į J‘ij^>U0la; pirmiausia "tuo?į kurie tprl 
katarų J* Čia pašiuromegyduolessuku
rtomis vlst-šergpntieJif gali stoti priek, 
jėlgti jus ttdrite prašalinti katarų su 
visais jo prlkliais apsireiškimais iš sa
vo ststėnw j labai trumpų laikų jus 
galite W!pudary*tt su - mūsų Ąutojnfitiš* 
ku Jkv^udtojtu (Šydo puti Ispaniškos 
InfluenfcOS, Kataro, DtmuUo,AKli^tli- 
gėš, Kosulio, Šalčio Ir Kurtumo.' Gydo 
įr užlaiko sveikų. Laiko per visų gy- 
Vėnlmų. Pasiųsime tas gyduoles, ap«> 
mokėtasuž12.00. > v

‘Mažiausia dvi kvorti nuodų medegps 
išbėgs IŠ Kalvos ! pilvų j dYidešlmtR-ke- 
turlns valandas turint tlldelf katarų ir 
.priežastimi daugiausia nuo pilvo ne* 
tvarkos*. Vienas būdas išgydyti ta, tai 
sustabdyti Wimv Nekęsk kitėir die
nos mm kataro, Toji Ilga pavojinga 
Ir ]nbnl\tnnkinl užsibaigia džiova, 

tu gyduolių Mnndiefta. ' 
HKRB RKMKDY CO„

608 Trustv,dA« Gulvartou, Tuxaat
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