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NEPAPRASTAS SUV. VALS
TIJŲ PREZIDENTO PA- 
_ SITIKIMAS.

: Amerikos laivas George Wa-
sbmgton su Suv. Valstiją pre- 
zidėntu Wilsonu pasiekė Fran- 

j cijos pėtnyčioj vidurdienyje.
Prancūzai buvo prisirengę 

pasitikti garbingą prezidentą1 
. su nepaprastomis- iškilmėmis.
• Prezidento . laivas atplaukė į 

senobinį Francijos miestą 
BresL Iš apielinkią sodiečiai

«sitvažiavo miestan tautiškuose' 
rūbuose pasirėdę pasitikti A- 

,.. merikos prezidentą, 
j Miestas išpuoštas, plevesuo-

s > ja vėliavos su žodžiais “Tegy- 
: ; vuoja Wilson,” “Svęikas. gy-
i nejau žmogaus teisią!”
? Bevielio telegrafo 'bangos

- nuolatai virpino orą, prane
šant, kad George Washington 
vis artinasi prie Francijos že
mės. / Prancūzams yra garbė 

. priimti pirmu kartu Suv. Val- 
' stiją prezidentą.

f \ ’ Į Brestą iŠ Paryžiaus atvyko 
augšti valdininkai pasitikti ir 

f-^^*-^paSVėikinti’‘,gurbą svečią. AL 
vyko užsienio reikalą ministe- 
ris Pich.on.~ir laivyno ministe- 
ris Leygues. Jie užėję ant lai
vo George AVashington suteikė 
formalius pasveikinimus. Į 
Brestą atvyko pasitikti didžio 
prezidento' ir Amerikos diplo- 

' matai — pulk. House, ambasa- 
< dorins Sharp, taip-gi admiro
las Benson, gen. Pęrshing ir 
kiti. ’

Iu laivo Georgė AVashington 
“.pirmiausia išlipo visi diploma- 
taį-ir galop pats; garbusis sve-

• čias prez. AVil'sgn su savo žmo
na. Laitas George AVashington

.nepriplaukė prie kranto, o vi
si buvo ant kranto atgabenti 

; mazesnią laivą. Ant kranto į 
eiles sustojo daugybes kitokią 
diplomatą,, valdininką ir. dele- 
gatą atiduoti pagarbą tautą 
gelbėtojui. Tarpe tą buvo de
legacija iš socijalistą atstovą 
Ėraneijos parlamento.

Sujudimas francūzą pasitin
kant prez. AVilsoną neaprašo
mas, neapsakomas.

4 vai. po pietą specialiu trau
kiniu prez. AVilson išvažiavo

. [Msiškaj
kaiai. ■-*■■

Senatorius Lodge Įnešė Se~ 
natan, -kadtas nięmorandumą& 
butą ątspauzdintas “Con’gres- 
sional Record’e.” Kalbėdamas 
senate, jisai šiaip maždaug pa
sakė: ‘‘Štai čia ašai turiu pri- 
parodymus Lietuvai nepriklau
somybės reikalingumą. Asai 
esmi tikras,. kadi kiekvienas, 
kuris peržifirėjo faktus jaučia 
giliausią Lietuvai simpatiją.

Asai tikiuos, kad taikos iš
lygose Lietuvai laisvė bus su
teikta ir .nepriklausomoji val
džia pripažinta. Asai trokštu 
Senatui perstatyti ją ■ nepri
klausomybės reikalą ir prašau 
ši raštą, kaipo visuomenišką 
dokumentą atspauzdinti ir.už- 
rubežinią dalyką komisijos do- 
mą atkreipti.”

Neesant priešingą nuomonią, 
Amerikos vice-prezid.entas — 
Senato pirmsėdis — patvirtino, 
kad tas bus padaryta.

Tad-gi reiškia, kad tą memo
randumą, kurio mes septynius 
tūkstančius kopiją spąuzdina- \ 
jne, Amerikos valdžia atspaus
dins keles-desimts tūkstančią 
kaipo priedą prie “Congressio- 
nal Reco^d” ir išsiuntinės j vi
sas svarbiausias ^vietas.

Liet. Informacijos Biuras.

ir Italijos premierais. Paskui 
dar'tarsis su Serbijos sosto į- 
pėdiniuir Italijos karaliumi, 
kurie bus Paryžiuje. Po to va
žiuos karės frontan'ir Italijon. 
Po visą tą pasimatymą ir ke- 
liohią prez. Wilson bus pasi
rengęs** prie taikos konferenci
jos, kuri atsidarys apie sausio 
3 d>.

TELEGRAMA.
Suv. Valstiją senatoms Lod- 

geinešė sekančią rezoliuciją 
senatan Lietuvos neprigulmy- 
bės reikale:

“Resolved that in the opi- 
nion Oįf the Senate Lithuania 
should be separated from 
Russia and given independence 
and that the same right should 
be esteąded to the Letts and 
ta Esthoma- Ali these peoples 
should havcliberty and inde- 
pendėnce asthelr possession on 
the Baltis coast make theįr 
inde'pcndence a condition of 
great importance for the futu-

į LINKSMA ŽINUTĖ.
Kiekviena sekančioji diena 

atneša ką nors tokio naujo, kas 
dar dauginus spstipriua lietu- 
vią viltį Lietuvai laisvę užtik
rinti^ kas nušviečia didesnius 
plotus, kur pamatom naujus ir

Pastaromis dienomis Tarybą j ^r?^oin peace he
PM Ęom. atstovai Wąshing- wom^ -
toną, atsilankė Senatan, kad 
dar kartą paklebinus į Ameri
kos insta,tžn-darią laisvę my^ 
linčias širdis, kad pakartotinai 
priminus jįėms Lietuvos kan
čias ir. priežastis Europos ka
rės ir, tkad genaus nušvietus 
reikta sugrąžinti Lietuvai jai 
prigulinčias teisęs pilnai many 
dotis laisve ir nepriklausom^' 
be. . ’

Apart kitą senatorių, mūsą 
• atstovai pasimate ir sū pagar

sėjusiu Massachusetts valstijos 
senatoriąLodge, kuris jau kele- 

\ tą kartą yra .prielankiai ‘išri* 
\ reiškęs apie lietuvius ir Lietu

vą, Mūsą atstovai įtaikę jam 
JPild. Kom. parūpintą ilgoką sramemorandujną, kuriame visu’. ■ mamitmga

world.<’

NAUJAS PREZIDENTAS 
ŠVEICARIJOJ.

.Gustav Ador tapo išiinktas 
Šveiearijos prezidentu;

■ z

talkininkų karės f
IŠIĄIDO&

Anglijos premieras Lloyd 
George apreiškė, jog talkinin
ką karės išlaidis siekia $120.- 
mOOW)0, Sakė, jog WMi- 
ja pagal išgalią turės atsilygin
tu " . / ?. v-

DELEGATŲ BUS ARTI 5.000
, Taikos lūmforeneijęs delega- 

tiį atvyksta'veik kasdien. Tai
kos konferencija bus it milži- 

; niškas masmitingas. Delega
tą būsią apie 5.000. |

A -

DELEGATO’LAIŠKAS.
J>M. X Kaupas,

. .^ IVashingtone. __ . ___
Gerbiamasai! ,
d Na, iš kapo atsikėlėte: para
šėte bent vieną gromatą! Iki 
š toliai jokią įritą žinią iš Ame
rikos neturėjome tartumei, bū
tumėte visi išmirę “gripu/’ 
influenza.

Pęrbėgęs visą, kas iki šio- 
liai nuveikta mūsą Tėvynės ne
priklausomybei išgauti, per
kratęs pastarąjį] ^-4 mėnesią 
to klausimo vystymąsi, gaunu 
tą numonę,' kad mūsą dalykai 
stovi neblogiausia. Lietuvos 
nepriklausomybė vis daugiau 
gauna užuojautos ir paramos. 
Gi jei mums pavyks įsikurti 
šiuo momentu Paryžiuje, tai vi
sai arti būsime galutino laimė
jimo.

Amerikos lietuvių delegaci
jos atsilankymas Europoje ir* 
josios bruzdėjimas padarė dau
giau, negu aš pats tikėjaus. Iki 
beveik spaliui Lietuvos nepri
klausomybę buyo.kritiškampa- 
dėjime. Tai buvo krizio mo
mentas. Monarchiškieji ele
mentai interesuotą salią mus 
engė visokiais būdais, visokio
mis intrigomis “od morza do 
morza” ir skersai. Gi vokie
čiai iki pat beveik.dienai .savo 
revoliucijos kalė pančius, mbn- 
kįno “veikėjus” Lietuvoje per 
savo agentus tam, kad Lietuvą 
prikergti prie Vokietijos, ir

apiplėšę.
,_________ / '..H » . ■/ ’ '

^■z" "5—.^"7 .

nįs» . Bagaliaus Vokiečiai, kad 
ir darbininką-kareivią sovietą 
valdomi, greičiausią * ■ neleis:

prieš vokiečius!.. ■ .
Mūsą, Lietuvos žemlapukas, 

- Washingtone ^sudarytas,, kurio 
2 egz. pddhivo Berlįnan,pada
re didelę agitaciją mūsą nau- 

■ dai. Jo kopija pasklydo labai 
daug ir po Prūsus^ Pačiose šei
mynose- kilo barniai ~ vieni už 
žemlapį ir dėjimos šu lietu
viais, kiti priešais ; barasi vai
kai su tėvais, pažįstamieji sa
vo tarpe', kaimynai , ir tt; Lie- 
įuvią atstovas Beriine daug 
gavęs telegramą iš Prūsijos gy
ventoją su užklausimais : ar tik
rai Prūsus imsita sau, ką ir

r •
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piplėšė mūsą visą kraštą, visus 
mąsą gyventojus taip, kaip tik 
žmogąbejėgį ar kraštąapiplėš- 
ti gal stipriai ginkluotas plėši
kas. ,• ‘

Šiandien vokietys pametė 
Lietuvą, bėga iš jos. Ją,pa
metė absoliutiškai bejėge, be 
nieko,- be duonos, be drabužio, 
be pastogės, ardo geležinkelius, 
visokią komunikaciją išvelka iš 
rūbą? žmones po kaimus, išve
ža saū langus> duris, ir tt. iš 
būstą... ir sako: “ Dabar galite 
patys tvarkytiem, kaip sau no
rite, kaip tinka..

Tš to- ką pasakiau bus aišku, 
kodėl Lietuva dar vis nesusi- 
^organizuoja, kodėl nėra val
džios, nėra kariumenės, nieko 
nėra!.. Dėl to, kad nėra tur
tą, nėra pinigą... Veikia vien, 
tūkstantinės bandos visokią 
plėšiką, įsigyvenusią miškuo
se,- ir bolševiką agentai, is'Ru- 
sijos atsikraustę su pinigą mi
lijoninėmis sumomis.

Kad Lietuvai padėti, kreipė
mės telegramomis prašydami 
Amerikos atstovą Paryžiuje, 
generolą pershįngą ir kitus, 
kodi kuogrėičiausia siąstą savo 
armijps kokį M tūkstančią per 
Liepoją į Lietuvą įmes plėši
kus, ir gintu su visokia karine 
amunicija ?hėnt 2Q tūkstančią 
naujoką, kurie ant greitąją 
susirašė Lietuvoje, Žemaičiuo
se ginti savo kraštą nuo priė- 

i šą, —' bet kol kas stovi be gin
klą. Tuo gi tarpu lenką “legi- 
jotari&i’* b vokiečią ariūijns 
kareiviaidenkiu iš Poznantas 
taštij grūmoja visai Lietuvai,! 
grūmoja Vilniui ii? riu * Norė
jome jau mėnuo atgal vykti 
Paryžiun tverti ten savo komi
tetą J Vos ne vos pavyko vie
nam M. tenai nuvykti kelios 
dienos atgal. Tikimės susilauk-

‘ H A-4

/ '■ ■ J # ; ' 4 ( ; / ; •’ J
ti gerą žinią, bent tuo žvilgs
niu,- kad galbūt galėsime mū- 

■ du sū P. nuvykti Paryžiun ir 
tenai vSktuTjTrumpai kaL 
bant, esame pasiryžę būti'ko- 

. arčiausia tos wtos); kur bus 
taikai prirengiainieji ir pačios 
taikos susBihlsMar viso pasau
lio diplomatą, tik nuolat mums 
rūpi, kada Am|rikok lietuviai- 
-aprūpinsite muį užtektinai pi- 

; nikais. Vienaf aiški aksio
ma—be pinigo nepadaroma nei 
žingsnio!;.. . .

Iš viso turiu ie ant ranku 
maždaug vos 61 ikstančius dol. 
Tai tik maŽąs-k šukas toms iš- 

‘ kurii s ■ ■ 'lietuviams 
reikės pakelti ! kryžiuje tenai 
laikant tam tyč i- Savo komite
tą su keliaisJpi mcūzais ir vi-_kaip darysite?.. Atsirado vie- 
sokiais lrifaisdą :b^ūinkaįs-spe- 
cialistais prof( šoriais, kurie 
lietuviams pade ą ant taikos 

’svarstyklią tari viso pasaulio 
. diplomatą visok ems tarptauti
niams santilritas (ekonoini- 
niamį socljalims. ir tt.)' ats* 
-Verti feą^n^tįiątuvos pilną 
neprigulmybę, kuriai Visokie 
gudruočiai visokią pinklią tai
sę ir. tebetaisbdiek ir"tiek. Bus 
čia ne prošalį panūnėti apie tai, 
kaip rengiasi kitos tautos į tai
kos kongresą. Sužinojau iš vie
no žmogaus tarp ko .kito štai 
sį dalyką. Vokiečiai buvo tik
ri, kad jei jau nė ją bus vir
šus, tai. bent lygiomis sū savo 
priešais galės- tarties • taikos 
kongrese. .Jie manė. susitvar
kyti taip? Imd taikos, kongre
sas įvyktą' Berne — Šveica
ruose. Ir štai Čionai iš anksto 
jie jau buvo slapta nusamdę 
savo įgaliotiniams prie taikos 
— 5 didelius viešbučius, ir a- 
pie antrą‘tiek ruimingą <priva- 
tinią namą. Tiek vietos paro
do, . koks ją rengimas į taiką 
pats veikėją aparatas.

Fašibaladoję kiek, -po: svietą 
ir t. v. diplomatą tarpe, mato
me, kokią žmonią reikia į tai
kos kongresą, kokius kiti tu
ri nužiūrėję ar ju ir parinkę.

Apie Šliupą tuomet galėtu
mėm kalbėti kad jis tinka į tai
kos konferenciją, kuomet refe- 
renduml būtą visi lietuviai nu
tarę vienbalsiai, kad lietuviu 
tauta taikos kongrese prieš pa
saulio, atstovus.nori ‘ savę su-‘ 
kompromituoti!..

' Amerikoje liėtuvią tarpe nė
ra žmogaus tinkamo. Iš Euro
pos liėtuvią sudarysime tam 
tikrą komisiją, kuriai padedant 
tam tikras asmuo, tos komisi
jos įgaliotas, konferencijoje 
galės dėstyti Lietuvoš v reika
lus, Tai yra mano nuomonė !..

.Su tautomis, gyvenančiomis 
ribose senosios Rusijos, ūu len- 
kais, su slavais “ žydais?— tai 
jau susieiname, kaipo Lietuvos 
sūnų artimiausieji tipai!..

Kauno ateitis tokia, kad vo
kiečiai jau dabar buvo sudarę 
pienus Kattpąril^stytiJį mies
tą su 1 hnlijonn gyventoją* Oia 
jie pradėjo? taisyti garlaivią 
portą!.. ' ’

Lietuvos “Ateitininkai” au
ga, stiprėja. \ ’ t. . / ; 
' Kum Olšauskas manė kalbi-

priėšucimr čia I" TATF, KAIP ItVSIGFbJF. -
*v T * v’ * ' , Vokietijoj dabar dedasi tas, ?aT^a‘

kas dėjosi Rusijoj prie Kerens- ‘ ™' 
kio, ^Bolševikai kelia galvas 
vis' augštyn iį taiso kapą nau
jai valdžiai. Nors naujoji 
valdžia veik? grynai socijalis- 
-tiška, bet socijalistą vadai ir 
vadeliai pjaujasi, kertasi, kad 
nieko kito nei nedaro. Soci
jalistą'frakcijos žiūri tik savo, 
o ne .valstybės reikalą, Tokio
se aplinkybėse Eberto-Haase 
valdžia sudrebėjo pamatuose. 
Dabartinė valdžia atakuojama 
iš kairės ir dešinės. Tas vis-, 
kas baigsis turbūt namine ka
re.

Viską apsunkina daugybės 
grįžtančią iš fronto i kareivią. 
Jie nesklista į sodžius namo, 
bet brukasi Bėrimam Ją pri
plaukė dešimčiai tūkstančią. 
Jie yra ne paleisti, kareiviai, o 
.pabėgusieji iš armijos. Jie ne
turį iš- ko gyventi/ Darbinin
ką streikai nuolatai kyla.- 

Civiliai Beribio gyventojai 
tiesiog bejėgiai, susirūpinę jš 
ko reikės gyventi, maistas 
greit išsibaigs.
. Dešinieji — junkeriai susi
organizavo į Vokiečią Tautinę 
Partiją.. Ji nuduoda remianti 
dabartinę valdžią irt pritarįą 
republikoniškaį valdžiai. Ir jie 
neparodo jokią ženklą, kad 
norėtą sugrąžinti monarchiją. 
Ją rūpesniu yrą suturėti nuo į- 
sisteigimo respublikos ant so
či jalistišką pamatą. -;Ją laik
raščiai skelbia, jog kapitalis
tiškas surėdymas turės užsilik
ti. Pripažįsta, kad ją rėmi
mas ‘dabartinės 1 valdžios yra . 
tik laikinas? O kai bus. sušauk
tas Steigiamasis Seimas, tai 

' jie neremsią valdžios.
Buržuazines partijos susi

jungė ir pasivadino Žmonią 
partija. Ją tikslai tokie,' kaip 
kadi buvo kataliką centro. O 
kataliką centras, tai taip-gi jau 
atvirai kritikuoja dabartinę 
valdžią. Trečias gaivalas yra 
tai bolševikiškieji socijalistai. 
Tasai gaivalas stiprėja. Su jais 
dedasi neprigulmingieji soci
jalistai. Neprigulmingieji so
cijalistai iš pradžios lyg rėmė 

■A_i. . j-lui:* T5d i— k.____

po yra ministerią. Bet kiti tai 
vikaį irjkitokiejsgamos vieš-j stovėjo už raudoninusįjį soci-

* ' " i jalįzmą. Tie tai susijungė sii
bolševikais, .

Sngrįzusieji iš fronto , karei
viai lyg ir rūpinasi tvarka Bet 
nepatenkinti Ebertu Jelto, kad 
jo valdžia nepasirūpino anks
tesniu sušaukimu Steigiamojo 
Seimo. ;

l Svarbiausiai, vienok, ele-

Taryba laiko save už augščiaii- 
šią įstaigą. Eberto valdžią jį . 
laiko už savo tarnaitę, kuri tu- 
ri'pildyti jos įsakymus, •? ,

IŠ to aiškiai matosi, kad 
Beriine dalykai eina lygiai tais 
pat kėliais, kokiais ėjoPetru-1 
grade prie Kerenskio. Petro- k 
grade buvo dvilypė valdžia ■ 
Kareivią ir Darbininką iš vie
nos pusės ir Kerenskio minis- 
terią iš kitos. Žinome, prie ko ? 
galą gale tas priėjo. j-

pas ^Hįtras inteligentą, kurie 
mūši] naudai agitaciją varo tuo 
žemlapuku nusitvėrę, tik rei
kią, kad jis taikoje būtą pri
pažintas. Prezidento IVilso- 
no atvykimas Paryžiun Čia. tur
būt.daugiausia nusvers. Ro- 

i doš dėl to tik jis čia’ ir vyks
ta! -7 ’ ■' ' •

Visiems labą dieną! z
Jdsą Kun, J. Dobužįs.

Lietuvoje leidžiama . kokia 
tai “Raudonoji Įmyga” su vi
sokiomis statistikomis — gavę 
prisiąsime.'

KAIP AUK03 PLAUKIA.
Aukos plaukia gražiai. Tau

tos Fondan Kalėdinėmis dova
nomis jau. įplaukė $100.000..

Tą auką plaukimą reik pa
didinti, Apie 5nūsą pasišven
timą sužinos Lietuvos lietuviai 
ir ją dvasia pakils, vargąi ir 
rūpesčiai palengvės, padidės 
kantrybė, nes matys, kad ją 
kančias mato ją broliai užjūry
je ir ima ant savo pečią išlai
das kovos už Lietuvos nepri-

Šimtą tūkstančią (dolerią su
dėjo veik per mėnesį vieni ka- 
taŠkaį, O juk renka ir libera
lai.

Gruodžio 8 d. Chieagoj šv. 
Jurgio parapijoj, kur kalbėjo 
kun. Kemėšis sudėta $5,25S.

Gruodžio 12 d'. Lavrrence, 
Mass. toj suirusio j, iškrikusio j 
kolonijoj Rymo katalikai sudė
jo. $1.025. Kalbėjo gerb. kun. 
Urbonavičius ir p. J. E, Karo
sas. -«■

Haverhillė, Ma^s., kur bolše- 

patauja’per p. Karoso prakal
bas sudėta $70. ‘ .

clevelanD, ohio.
Užsitarnavo pažymėjimą aukso 
f raidėmisLietuvo^istorijoj.

Dr-stė Šv. Kazimiero Lietu
vos Sūną padarė štai ką: Lai
kytame susirinkime. B d. gruo
džio 1918 m. suaukavo sutriuš
kinimui Lietu vosprieŠą $1002.- 
91. Kas gal subytinti tą dr-ją. 

• Laj gyvuoja ,svt Kazimiero 
Dr-jak

Iki šiam ląilaū turi clevelan- 
diėeiai suaukavę Tautos Fon* 
dan $2.600.00. • .

, A. Kulbickas.

LAUKIAĮSIVERŽUiO.

PERSERGSTI VOKIETUĄ
Vokietijos finansą ministeris . 

Schiffer išleido nurodymą apie * 
baisu stovį Vokietijos finansų 
Nurodė, kad jei taika įvyEląį. 
šį rudenį, tai. ateinantiems 
metams valdžiai reikėtą $14.- . 
000.000.000 markią, o iš mokės; 
pią tikima> įtik ĘOO0$OO4XM> 
mariną. Todėl jisai sako, kad 
jėi dabartinė vMdžia taip gas- 
padorius, kaip Ilgšiai, tai Vo
kietijos suirimas neišvengti- 
nas. Jisai skelbia; ‘ ‘Mes eik-. 
vojame pinigus visokiems maž
možiams valdžios reikaluose. 
Nedarbas didinasi ir iš to seka, 
kad mūsą kreditas puola na
mie ir užsienyje,,

¥4 
Į

y

Vokietijos užsienio reikalą 
ministeris SoĮf rezignavo. Prieš 
jį varėsi neprigulmingieji so
cijalistai. Solf buvo vienintė-. 
lis .valdininkas užsilikęs /.nno 
senosios valdžios.’ Dabar Vo- 
kieti jos valdžia vieną raudoną
jį] rankose. . <

. ' * V

BIJO SOCUALIZUOTI 
DIRBTUVĘ.

Vakarinėj Prūsijoj Grauden- 
ze ūkio įrankią dirbtuves savi
ninkai buvo apreiškę esą pag*- 
tavi pavesti dirbtuvę socijaŽs- 
tiškai tvarkai. Tai darbininkai 
atsisakė pristoti ir sakė beveli
ją po senovei dirbti. Berita 
laikraštis Tageblat rašo, jog 
panašūs atsitikimai ne reteny
bė?' Darbininkai skersai žiūri iį 
socializavimą dirbtuvią.

■t

-A - 
GARDNER, MASS.

Gruodžio 6 d. Čia kalbėjo gerk ‘ 
kun. A» Petraitis ir p. J. Kau
pas. Sudėta auką $317.71^Iš
viso turim $360.71.

* Valio^Gardneriečiai! Dili j 
pirmas eiles kovotoją-už Lietu- . 
Vos neprigulmybę. ‘

t

na, jei nelikau komisuojū prie Šveicarijos informaci- 
,wkoBf. ’tai grįš#Inetiivori. AŠ‘ jos bitas praneša, jog lenkai 
negaliu grįžti Lietuvon, nesu- Baltgudajoj pramato MĮe-vifoj 
grįžęsįAmeuikon, kaipo Ameri» įsiveržimą,: kuomet vokiečiai 
kds Ljįetuvią Tarybos įgalioti- apleis Minską I

 ' JAMES M. KJYES • ‘.
AtslSrtnkite prie manęs šU Visokiais relkerta!?. Duo- 2

du pilnas ibftaMSjftii kas-Hti*YaistMą Isutjm. ' »
• kur irtiioiiką įsetą m prityu4* fr visokią relkuri 1

LIETUVIAIS. KUSAJS Ir LENKAIS teismuos vnl- f
‘ sUjpjeJ AK-ęsn tokiapte kita gulite manimi pilnai uiaHi- f

kšū; Vteokitts trismMtis reikalus atlieku Aloje vaistui
- . Turiu geru prityrusių vertėjų arba perkalbMojų lletuvlv, rusių,

Tenjąt ir’iatvių. Jeigu Jui norite turėti geras pasėktnea ir IMlaimSŪ 
ptnūh tai paveskite, mm Tčeiefontmkitev.uarftKyklte. ndta pafaUMfe 

8.VI BM0AmWfc. . MAM ■

1
/ ' JAMES M. KEYES ■ ‘ —

jjs mam,.

• rel. M irntifm-tlS ?ar M m
, c, Jei<u vienas utlmtM taųk kita.
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Tai-gi ir mes neapaileiriom 'Ma- y 
talikams, diėkim nonpoį^t*/ 
rį, o kas duos penkis, taktai, 
ir diplomą duosią” Tti čia , 
pasirodo, kad Ž. Jaatcmtaur' 
pripažįsta, kad neMdetninkai, 
bu tautiečiais Semta ktovf ui 
katalikus, * v.

Antras kalbėjo Dr7*k0rtrdhi- 
ti£ Nure^nėjo dabartinį rei* r 
kalingumą auką rinkimo ir ' 
pats aukojo $50.00.

Žmonių buvo apie 500, auką 
surinkta $230.15. Trečias kai- * 
bėjo nezaležninkų bambizas 
Šleinis. Tas labai prastai kai- A 
bėjo ir nieko nepasakė. Tai be- ' 
smegenis žmogus. *

Ketvirtas kalbėjo. Marius. . 
Kaip tik pradėjot kalbėti; t$i 
atsirado tokią gfriuoktių, kad 
pradėjo trubelį daryti. Neži
nia ąr tab žiądgus ištiktąją bu-, 
vo girtas ar jisai Martaus ne*, 
pakenčia. PublikaMartaus pra
kalbos visai neklausė ir pradė- 
jo skirstytis į namus. / '

' ^Lawrehcietis.

tyniavimas tartie ne tikslu, 
o priemone surinkti kuodau- 
giausia aukų. ■ i # 7 

Pripažinkime, kad ir kata
likų ir liberalų sudedamos, au
kos einamame viiBems bran
gios Lietuvos reikalams.

Kaip prez. Wil»on sakė,, tai 
taikos konferencijos darbai 
gal baigsis ateinantį pavasarį-' 
Beturime apie * penkis mėne
sius, kurių Lietuvos’ li
kimas bus išrištas gal*Šimtme
čiams. Eikvodami energiją 
haminiems besilermjtvimams 
kenkiame Lietuvos reikalains. 
Tai .baisu-' - '

. Todėl neprigulmingOB Lietu
vos pri^teliaį MenyMmes, sta- 
tyktine vieną frontą, auginki
me tdiidus, , nesikabin0ami 
vienį prie kitį. » . *

PUČIA NEIŠPUČIAMA 
DAJKTA.

; ^Tėvynė” pasigavus p.<J. 
Kaupo privatinį laišką, ats
pausdino ir, iŠ nori išpūsti 
baisiai ‘didelį daiktą^ diskredi- 
tuojantį mfisų veikėją. To lai
ško “baisumas” tame, kad E- 
lizahetho lietuvių komitetas 
pavadintas ■i bendru, ’’ kabutė
se. Liberalai daug būtini j a 
ir ploja, būk tame mieste ka“ 
tulikai ir liberalai veikią iš
vien *ir būk jie gausiausias au
kas sudedu. Mes . esame aiš
kiai nurodę, kadi Elizabeth Tė
čiai, kadir bendrai dirbdami 
toli atsilikę nuo daugelio’ ko
lonijų. Po to “Darbininkan” 
buvo atsiųsta korespondencija, 
kur nurodomi, Jkad jokio ypa
tingo bendro veikimo katalikų 
ir liberalų nėra. Todėl visai 
teisingai p. J. B. Kaupas tą 
Elizabethiečių bendrą veikimą 
pavadino “bendru.”

Taigi “Tėvynė,” norėdama 
diskredituoti mūsų / veikėją, 
diskreditavo save.

i

KATALIKU SPAUDOS 
SAVAITE.

Praeitą porą metų Katalikų 
Spaudos Savaitės vadeles lai
kė LDS., o Šįmet A. L- R- K. 
Federacijos Kongrese nutarta 
tą darbą pavesti Katalikų Sp. 
Dr-jai, taip ir padaryta. 1 '

Spaudos Dr-jos valdyba pa
skelbė,; kad Spaudos Savaitę 
rengt gruodžio mėnesyje. Aš 
nežinau, ar kur yra toji Savai
tė rengiama ar ne, bet mano' 
nuomone dabar tam dalykui 
laikas nėra patogus. Dabar mes 
privalome visas savo pajėgas į- 
tempti agitacijai’ už “Laisvės 
Savaitę/’ kad išauginus Tau
tos Fondokapitalą.

O sykiu du zuikiu Šaujant 
nepataikysi bei į vieną ir susi
lauksi f iaseo. 4F į

Mano nuomone, būtų praktiš
kiausiai, tuojau ’ pasibaigus 
‘‘Laisvės Savaitei/’ pradėt 
“SpaudosSavaitę.”
Kad pasvarstytų Spaudos Dr- 

jos valdyba šį mano pastebėji
mą ir galsprane.štų visuomenei 
per laikraščius kuomet laikyti 
“Spaudos Savaitę/’ tai yra 
vasario mėnesyje deltčr, kad ’ 
mėsaėdą baigiant, rengiamos 
yra įvairios pramogos, kurios 
galima būtų panaudot agitack 
jai ir išplatinimui literatūros.

Mano yra nuomonė tokia, bet 
nežinau ką apie tai mano kiti!

F. V.
i

' PRIE KO LIETUVA 
- PRIBRENDUS.

Mes svarstome apie Lietuvos 
prie neprigulmybčs. pribrendi
mą. Stovime už Lietuvos’nė- 
prigulmybę, todėl tuomi pripa
žįstame, kad. ji prie to .pribren- 

■ dus, kacT j i mokės valdytis.
Socijalistai svarsto, kuri ša

lis pribrendus prie’ socijalizmo 
įvykinimo. “Naujienos’ stovi 
už tai, kad Rusija nepribren
dus prie'socijalizmo.- Girdi; 
“Jeigu Rusija turėtų augštai 
išplėtotą pramoniją^aip pav., 
Vokietija, Angijją. arba Su* 
tienytos Valstijos, jeigu’ jos 
darbininkų ^lęsabfiti^s)ęaitiih*' 
gesnė uŽ Titas klesas* ir būtų' 
gerai ^psišrietus it susiorgani
zavus, tai Rusijos socijalistų 
tarpė uebūtų ginčo delei to,’at 
vykdlnt ten&sofeijalizmo fcvat1’- 
•ką ar-ne?*/ 

( Kuomet Atėjo į teisybę pepa-
1 našus giptdas, būk socijalrtų____
grupa Lįtuvoje Užėmė valdžią, Jaybi

, irrwASK, m. j, .
Siuomi laiku esam yisi užim

ti prisirengimu prie Laisvės 
Savaitės, kas gyvas, kas jaučįa 

tuvos, skubinasi bėga, kas au
kas rinkdami, kas su agitaci
ja, nes New Haveniečių aukos 
visiems įvarė kinkų drebėjimą. 
Tatigi dr mes'Newarkiečiai bu- 
sįrūpinę kad nepasitiktume jų 
užpakalyje..

Tiesa, sunku-šokti prieš, to
kią-didelę auką kad juos per
viršijus, bet atminus ant jų ir 
mūs skaitlingumo, tai būtų 
sarmata jų nesubytinųs. Tai-gi 
ką^tik neveikiame/ tai vis 
mums stovi 'New Haven’as, 
kaip kokia baidyklėz su sąvo 
$4,100.00'; bet mes pasirįžę ne 
tik juos, bet ir dar skaitlinges- 
nius aukomis jei tokių kur at- 
riraatų pervirŠint. '

Tiesa “tautiAikai” 'mums 
pakenkia,_ nes jie rinkdami au
kas pasakoja katalikams, kad 
visi renka į viėnąTondą, nes 
jau padarę sutartį išvien rink
ti aukas. — Tūltinetstam- 
pas peikia vaikščiodami, p sa
vąsias bruka; tai labai nepado
ru iŠ “tautininkų” pusūk, 

; - Nedėlioję,. L d. gteodfe tai
kė prakalbas tautininkai ir riiti 
ko aukas Lietuvos’ neprigulmy- 
bet Kalbėjo p. širvydaš, ir Ia/ 
bai gražiai; rUgirio prie vienyr 

‘ bes ir skatino aukas dėti. Ant- r •' *
rasis kalbėjo p. Liųtkauškas. 
Ant pabaigos nei iš šio nei iš 
to, pasigavo Neurarko* parapi
jos reikalus. Gal būt'pamanė 
vyskupu esąs, kad''bandė su
tvarkyti įtemptus santikius 
tarp parapijonų ir klebono. Iš 
to, kilo suirutė.

Aukų “tautininkai” paskel
bė surinkę iki ’ šiotiai. $1.500. 
Žinoma daug.Aiane duodą Tau
tos Fondui. Vienas net $50 
buvo paaukavęs, bet kadi su
žinojo, jog ,nęj per Tautos Fdį- 
dą tos aukos; eis, atsiėmė.

Katalikiškos dr-jos taip-gi 
pradeda -aukoju. Šv. Rožan
čiaus, dr-ja nutarė" paaukuoti 
$20Q, ir jei bus reikalas, tai ir 
dar $100.

Švento Jurgio dr-ja savp me- 
tiuiairie susirinkime-29 d. lapk. 
nutarė paskirti visą, baliaus 
-pelną kurį kas metas laiko 
Naujų Metų vaakre,,

Kolektoriai taip-gi jau tūri 
po gerą pluoštą surinkę. Iš viso 
ko reikia Jaukti gerų pasekmių. 
Tik viena mums nelaimė, kad 
mes neturim menkiausios para-, 
mos iŠ, ten/ M kur mes dait- 
gįausia turėdavome. -

. Vijurkas/ 

^WRENęE,MASS. - 
niodižfo 8 *d, buvo tautiečių 

ir Aiezal/žninkų prakalbos,, pa
lietų svetaibėje/ Pirmas kal
bėjo Z. Jankauskas. Labai ąp- 

i gailestavo, ^kad tautiečiai da 
neturį tokių žmonių,: kad galė
tų pasiųsti į taikos konferenci
ją., Iš pradžios katalikus išva
dino judesiais, bet anį 'pabai
dos labai katalikus išgyrė 0 ne' 
zaležhinkus pąpykdė, nes Jan
kauskas išsitarė Šitaip: “Aš 
mačiaulaikraščiuose, Kad kata
likai labai dideles aukas deda 
dėl išgavimo laisvės Lietuvai.

Wroi,Mi
Gruodžio 8 d., moterų' dr-ja 

N.P. P.MJaikė susirinkimą 
ir štai ką nutarė: Paaukuoti 
Lietuvoj laisvės reikalams į|šhdyje meilę prie tėvynes Lie- 
Kalėdinį* Fondą $25,. Bravo!* ’ ' ’'
Nors apie aukayimą, buvo jau 
ąvarstytaTeteiti) mėnerio atud* 
rinkiihe, bet atsirado priešingą 
aukoti. O Mama susirinkime 

ftgfrt*11!!? ’,!SW i 

imasSEse «■» ~
kunti $10, tai misą dr-ja gali* 
.$25 ir sąjungietes turim sukirs
ti.’* ' . .. ” - .

Tai-gi, tau, sąjungietes sukir
to, bettėmykite kas/atsitiks 
gruodžio. 22 d„. 'nes tą dieną 
laikys Šv. Baltramiejaus vyrą 
dr-ja. Jau aš netikiu, kad vy- 
rai-motėrims užsileistą. Jeigu 
moterys galėjo aukuoti $25, tai 
yyriSgalės $50.

Na ir ką moterys ant to pą< 
Sakysite! /
■' KalėdinijrtFondan Levristo- 
niečiai jau turi sudėję $900.00 
suyiršum. 
r~ Rėngiąįrijuosčii^b^ąf^- 
; Mot. §ą-gos)6 kp. rengia atat 
gruodžio į§ d. prijuosČnį balių. 
Kas ateis gražesniu prijuosčių, 
gaus puikias dovanas. Mergai
tės žiūrėkite kad moteryszune- 
subytytą/’ nes įpratime yru 
gabią moterų... Reikia būti at
sargioms. Taip-pat tuomi už-, 
siįnteresavo vaikinai, ar ir jie 
galėsią ateiti" su prijuos^iais. 
Galėsite, jeigu tik pats pasisiij- 
situ

Bronė I—tė.

k
Pavyidingo* krikštynos.

I Lapkričio 24 d, pas Vincą ir 
Anastaziją Motiejūnus atsibu
vo jų sūnauskrikštynos. Sve
čiams gražiai besilinksminant, 
to vaiko kūmas ir didig lAetu- 
vos Neprigulmybčs prietelis 
Juozas Sannoras, kuris Lais
ves Fondan aukojo net150 dol,^ 
prakalbėjo f susirinkusius apie 
reikalą visiems, lietuviams da
bar dąrbuotiea ir dėti aukasį 
kad išgavus.Lietuvai laisvę^ 
•- Metgąife A. Motiejūniutė, 
kuri priklauso prie mažųjų 
cbtiro ir gieda Šri Jurgio baž
nyčioje, lidksinino; syefes dai* 
nomis ir gieanėmis; Paąiliriks- 
nunimą užbaigė Lietuvos kinti 
nm ■, - , ~ ’

Aukojo • po 1 dol.: V. Mo
tiejukas, J. Saunoras,_A. Mį- 
tiejūnąSi.jį IMrsį^^ V* Gie£ 
gžna, D.. Mėtinis, M.M-ėIinis,

" Po 50c.: P. Giegžna, A. Nor- 
kewicz.

Viso 10 doti t ”
Šieji, pinigai bus atiduoti 

Laisvės Fondan.
Garbė tėvams už gražų valį 

kų 'auginimą, p sveteliams už 
parėmimą aukomis savo tautos 
reikalų. x .
Pavyzdingi pietūs “Padėko-

- / neę”dienoje.

Lapkričio 28 d. vietinėje lie
tuvių bažnyčioje atsibuvo eg
zekvijos už Viktoro ir Onos 
Žygarevičių familijoš mirusius. 
Po pamaldų, bevalgant sve
čiams gardžius pietus, pats šei
mininkas prabilo į susirinku
sius apie mūsų tautos dabarti
nius reikalus, primindamas kad 
dabar visi turime stoti darban.

_ — - — - », ■

HAMTToiD, OOMlf, 
6 Mirę jūMLmūs..'

Gru odžio 14 d. 1913 nu buvo 
sušauktas smnrmkimas moterų 
ir merginų ŠvČ. Trejybės parfc-

ną. Į šuriijnkiniąatėjo grąžus 
būrelis, htigjtbičrti; ttip ir 
merginą.

Busirinkjmo vedėjuišrinktas 
vietinis klebonas gerb. kun.. Jo
nas J; Ambotas, kurs atkalbė
jęs mBdą mttiritiktiną atidarė, 
paaiškindamas tikslą'ir kittįš 
naudingus* daiktus būsiančiai 
dr-jai. . ' ’ _ * ..
Pasišnekučiavus, pasyarsčius, 

nutarta įsteigti patalpos dr<ją 
po* priegloba Šv. Elžbietos ir 
tuojaus užsirakė 60 narią — 30 
moterų ir tiek pat merginų.

Ašrinktaų-valdybųsekHnčios 
ypatos; Baulina Geležiute, pir
mininke’ Alena Mačiulienė, vi- 
ce-pirm.; Uršulė Gurkliute (da
bar tineU. Gudienę) prot. sek.; 
Teklė Kneižiutė (dabar Blųžie- 
ne), raŠtpFelicija Plikunienė, 
Irasierka; kapeliomi-gerb.- kun. 

‘ Jonas J. Ainbotas. .• -
’ Per'nenuilstantį pasidarba
vimą p.<iF; Plįkūnienės, kuri 
karininkės vietoje, šešti metai 
ištikimai'tarnauja; Geležiutė^,, 
kuri pirmininkauja 5-ti metai, 

. taip-pat ir gerb. kun. J. J> Am* 
boto dėką,, šv. Elzbietos dr-ja 
užima antrą vietą Hartforde.

Nelaimei atsitikus tarp na
rių dr-ja priglaudžia netik pa
šalpa, bet reikale, benefitui pa
sibaigus, daro ir aukas 'įvai
riais būdais, suteikia seserišką 
globą. . _ • ’

Gruodžio 15 d. š.’tik švenčia 
penkių metų gyvavimo jųbilie^ 
jų Su iškilmingomis. mišiomis. 
Ryte 8 vai. visos narės eis in 
corpore-prie Šv. Komunijos, va
kare bus prakalbos ir pagerbi
mas narių nenuilstančiai tar
navusių.

Dr-ja priguli prie A. L. R. K 
Federacijos 3 metai, prie Lie
tuvių Kooperatyviškos Korpo
racijos, turi “parbininką^ už 
organą; remia darbu Raudonąjį 
Kryžių. Kožnąmetą prisidęda 
prie parapijos reikalų. Auka
vo dėl karės nukentėjusių, Siun
tė 2 delegates į Lietuvių Vi
suotiną Seimą, dalyvavo paro
doje Ištikimybės Dienoje. Kas 
metas aukauja T..Fondui. Kas
met prisideda prie Spaudos Sa
vaitės, išleido 5 nares į Šv. Ka
zimiero vienuolyną,-Chicagoj  e. 
LigrAitam pcnkių metų Jubi
liejui palaidojo ir išmokėjo po
mirtines,4 nares. Pašelpos iš
mokėjo. dėl 100narių.

Dabar turi 170 narių, ir apie 
$1,000 kasoje: /

Draugi jojpriguli dailus skai
čius Amerike augusių moterų' 
ir merginų. Viena iš jų verta 
paminėjimo.—- p-lė L Veronika 
Smitkiutė, 4-ti metai finansų 
sekretorė. A '*

Ilgiausių metų Šv. Elzbietos 
Dr-jai.

> LietuvosDukters.

J,

k »w ’’ h 'X 
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So, Bojfton’o uUmin-. 
Ita latvergaio ir «ubatomiM. Lei- 

Am. įtarių tataUli- 
tv. Juoiapo

‘‘DA*BnnHKA8rt ' 

(The Wket), > ’ 
the Lithuanian tri-w^eeidy p&-

' P®r< .Publtihed every . Tueeday,, 
Thureday, and Saturday by 8L 

. Joeeph’s Lithnanian R.-O. Ata 
dation rit Labor.

• SUBSCRIPTION RAITĖS : 
^Teariy ,»»> < *> •>.»
Boston^nd sgburbB ..,.,., .4.00 
ū nionths «•«.... •« «.♦'L".'-,• • >i.5Q 
Horeign countries yearly ..

“DAKBIKimS/'
242 Broadvay, So. Borton, Mau.

LERMUIDIDINANTIS.
-:—Beįsisiūbuojant-aukųrinki- 

mui prasideda sroviniai ler- 
mavimaisi. Agitacija pereina 

? geros taktikos ribas, tai yra 
1 ‘ norima save, iškelti, prie sa

vęs žmones nkuolabiausia pri-
• traukti priešingą srovę niekų. 

nant. j Liberalų laikraščiai, 
skelbia, būk katalikų kolekto-

' riai ‘fkalnus verčią” ant jų 
fondo,' būk mūsų kolektoriai

* saką, . kad jau esąs bendras 
fondas ir tt. Žinoma, ką jų 
"kolektoriai ant mūsiškio fon-

■ i dp pripasakoja, tai nerašo. 
Išrodytų, kad to nebūtų. Mū
sų korespondentai, vienok nu- 

. rodo, jog liberalų netik ko
lektoriai, ^et net ir kalbėtojai 
kalnus kerčia ant katalikų fon
do, veikėjų ir tt.

Gyvenimą ir laikraštiją tė- 
mijant, aiškiai matosi, kad a- 
gitącijh už aukas pereina pa
dorumo ribas. Jei kaip, tai 
taš, gali prieiti prie apverkti
nų orgijų ir sutrukdyti išga
ningą darb$ ir kas žino — gal 
prieiti prie prpžudymo Lietu
vos nepriklausomybės. -

Kaip turi būti, kad .aukos 
gerai plauktų ir kaip palaiky
ti žmonėse duosnumą?
^Per pastarąsias keletą sa- 

. vaičių važinėjo po letuvių ko
lonijas Tautos .Fondo "Centro 
Tastininkas p. Leonardas ši
mutis:. -Tūkstančiai lietuviu jį 
girdėjo. Kaip visi žinomą jo 

^/prakalbose aukos gausiai pila- 
1 ^i. Prie aukų plaukimo jo 

~ prakalbose daug prisideda jo 
"taktas. .Apie Lietuvos .reika
lus įkalba gražiui, jausmingai. 
SvarbiausįŽ, / tai neliečia sro
vinių -klausimų,. nieko neuž
gauna, mandagiai kalbina ir 
biznierius prie* aukojimo. Gi 
šiaip jau. pas mus yra madoj 
biznierius vadinti šiokiais to- 

/ Iriais už neaukavimą.
. Pilnos "rimtumo ir gražumo 

yra prakalbos gerb. kun. Urbo- 
mavičiaus,' Tautos Fondo prezi
dento, kurs dabar daug prakal-

■ 'bų sakd T. Fondo reįkalė Nau-. 
jojoj Anglijoj. P-as Jonas E. 
Karosas, kurs dabar lankosi po 
įvairias kolonijas su prakalbo
mis Tautos Fondui ir-gi išlai
ko pilną rimtumą. Liberalai 
lermą kelia ir daro prikaišioji- 
mus katalikams labiau is susi- 
negaravimo, kadi katalikai kur 
kas daugiau suaukauja, negu 
jie o ne iš to, kad katalikai 
ištikro kištų koją jų fondui, 

Tai-gi vengiant niekinimų.
prikaišiojimų, priekabių, iešy 
kojinio turėsime geresnius vai
sius ir būsime kultūringesni.

Užsivarinėjimąi rienų ant 
antrų duoda pro^oS^apsileide- 
liams išsisukinėti nuo^aųkavi-

Fondai, teisybė,, lenktynių^ 
Ja.. Būtų gerai, kad kiekvie
nas katalikas savo aukas duo
tų per Tautos Fondą, Ir būtį 
reikalinga, kad kolektoriai be 
jokio prisidangŠČiojuno pasa- 
kytų kokiam Fondui renka. 
Mes tikimą' kad’ Tautos Fon
do kiekvienas kolektorius ne- 

. tik nesidrovi drąsiai pasakyti 
kuo esąs, bet pasisako su pa
sididžiavimu. Ir mes netiki
me liberalų prikaišiojimui būk’ 
Tautos Fondo kolektoriai dan
gstosi kokiais ten bendrais 
fondais. Vienok, fondų len^-
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išgauti Lietuvai laisvę ir j>as- 
kų katįpo, visus prie aukų. A

Aukojo: V.- Žygarevicius ė. 
dol., Ona Žygarevieienė 2 d61. 

Po 50c.: K. Andriuškevičius, 
S. Maliukevičius, S. Janavi
čius, J. Černius, M. Valiukevi
čiene, AA?umeris, A. Gudinąs. 
Viso — 10.50. „■-, •<

Šieji* pinigai 'bus atiduoti. 
Laisvės Fonaan.

•Laisva Lietuva bus dėkinga 
tokiems žmonėms už ją duos- 
numąl . >
_ Ištikrąją prakilnus Rbches- 

.teriečią paprotis panašias pra
mogas ir pasilinksminimus su
naudoti savo tėvynės Jabui.

Lietuvos Sūnus.« » ’ ' ■**

WATĘRBURY, CONN.
Vyčiai “bytina.”

. Gruodžio 8 dc šįmet, 7 kuopa 
turėjo metilą susirinkimą. 
Svarbiausiu daikte- buvo su
teikti nuvargintai Tėvynei Ka- 
lėdiitfę dovaną, ir štai pradėta 
aukos rinkti, tuoj .pasipylė 
šimtinės, penkdesimkės,dešim
tinės, penkinės ir smulkesniais, 
kas kiek' galėjo, surinkta ne
toli tūkstančio, nors tuomkart 
visi negalėjo pribūti, bet, vė
lesniu laiku savo apkas prida-s 
vė. , -Na, o kad dar^pridėjus, 
du šimtu, kuriuos surinko lap
kričio 24 dt laikė koncerto, tai 
jau bus viršaus $1000. O dar 
tie patys VyČią mariai kėlė ti
pą ir Darbininką Sąjungos kuo
pos susirinkimu aukodami 
penkdešimtines ir smulkes
niais. Vyčiai “bravo.*’ Jeigu 
kiekviena dr-ja mūsą miesto 
tiek būtą aukavuą'ir pasidar
bavus, taiAVaterbury, Coim. 
lengvai būtą buvę galima su-- 
rinkti $30.000. .Neapsiriksiu,, 
jei .pasakysiu, kad ir* Tautos 
Fondd 40 skyriuj vietinės 7 Vy- 
ūią kuopos, nariai užtina dide
lės darbo, vietas, dėl Tėvynės 
labo. ■Valio Vyčiai! Jūs Tė
vynės ir Tautos didi rėmėjai.*

Kagožittsk
'A. K

w*. 
»

PRANEŠIMAS

L. D. S. Conn. Apskričių 
kuopoms.

LDS. Conn. Apskričio suva
žiavimas įvyks sausio 12,1919, 
Ansonia, Conn.

Tad jau laikas rinkti delega
tus į suvažiavimą, taip-gi ne
pamirškite sykiu atsivežti ir 
naudingų iriešimų organizaci
jos gerovei, ,

Kadangi delegatų' skaičius 
yra neaprubežiuotas, tai kuo
pos, gali siųsti tiek, kiek kuri 
išgali. Tos kuopos, -kurios nė
ra dar prisidėję prie apskričič, 
tai manau, kad" šituom kartu 
■neatsiliks. Kurios negalėsite 
pribūti ant suvažiavimo, galite 
pasiųsti įnešimus apskričio val
dybai. Taip-gi katros kuopos 
yra paėmę knygutes tim 
malonėkite prisiųsti ti

veža į apskričio suvažiavimą, 

kė

yra paėmę knygutes tiikeių, tat 
•astinin- 

kęi, arba delegatai tegu atsi
veža į apskričio suvažiavimą,

LDS, Conn. Apskr. raštinin
ke

Ona černaufckaite,
638 No. Rivėrside Str.,. 

• Vaterbury, Conn.

BALTIMORE, MD.. .
'ALRK, Moterą. Sąjungos* kpj 
turėjo ekstra susirinkimą gruo
džio 1 d. Tik dėl te buvo su
šaukta, kad mes. sąjungietėg bū
tume pirmutines aukavime Lai
svės Fondam Mūsų kuopa vįr- 
šina vsas Baftimores dr-jas ir, 
organizacijas. Kuopa paskyrė 
$50. O visos narės kaip ėmė 
kloti dolerines, tai sumėtė $200 
su kaupu. ' —

Sąjūngįetė.

s

4’
{v
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newhaven,conn.
Laisvamaniai iš kailio neriari.

Kaip tik katalikai sujudo 
darbuotis Tautos Fondui, tai 
mūsų l.aisvamaniai pamatę ka- - 
tąlįkį gausias aukas’ Tanios 
Fondui, pradėjo iš kailio ner
tis. - .* . ■ i

Kad užbėgti kelią aukoms į 
Tautos Fondan musų tautiniu* /
kai surengė prakalbas 1 cL 
gruodžio š. m. Kalbėjo p. Nor / 
kus ir Martus. Pastarojo pra
kalba žemiau,kritikos. Jis nie
ko daugiau nepasakė, kaip tik 
pliauškė, plūdo,antkatalikų vi- 
suomenės bei veikėjų. Norkus' 
pasisakė esąs Tautinės Tary- 
bos narys bei sekretorius. Jis 
pradėjo niekinti katalikus, kad 
vienybėj, negalima esą cLirbti, 
kadi katalikai neturį inteligenr 
tų, kad katalikai linkę prie mo- 
narchižmo ir tt.; Vienu žodžiu 
įkalbos buvo tai niekinimas 
katalikų, katalikų fondo irftti

Kokias pasekmės.tų pliauŠ- ■. 
kalų ? ’Ugi tą patį vakarą atėjo '' * 
žmonės į katalikų prakalbas ir , 
paaukavo Tautos Fondan taip, 
kad sudėjo $2,219, nežiūrint 
kądi jau arti $7000 buvo, suąu- 
kauta pirmiau. To akyvaizdo- 
je tautininkai pradės iŠ proto 
eiti, netik iš kailio nertis.

LietuvosSūnus.

•NEW BRUNSWIOK, N. J. v
Šitoje kolonijoje yra tik keli.' 

lietuviai. Jie gyveno per kelis 
metus ųtgiskyrę , nuo mūsų .vi- 
sttoiūenės, beyjįė'yra tikri Liė- / 
tuvos piliečiai. .•'Sumetė aukų 
dėl laisvės išgavimo Lietuvai 
sekančiai: 
J. Pakalniškis.. 
P. Fqcienė .7 ... 
S. J* Misiūnas . 
J. Glbbis 
J. Barsda
S. Pocius .....

Lenkšius ....
Aukas pridavė į Ti Fondo 1-ą 

skyrių,Newark’e, N. J.
Tepasirodo mūslj visi 'tėvy

nainiai, neS yra daug tokių 
vietų, kur gyveną po kelis ir 
nieko apie juos nesigirdi;

’ ’ ’ - S. J . M.
i
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taiisušuko, kad/ 
Lietuvos valdžia'jatirsacijūlis-' 
ta rankos^ Reiškia a Mujie* 
Uos” pripažįsta, kadi Lietuva 
pribrendus prie socijhiizmo; 
kad įi turį išplėtotą pramoniją, 
kaipVokietija, Anglija arba 
Suv. Valstijos, kad IJeluyos, 

litiniai auBiorganlaavę^

s., *'

' - ’ ’V 
gžQ

metą g yvavimo taB$ją.
gerb. kun,^J. Ambta« Barter d, (tan. GrtaAo 15 d. toji
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DiBBININKAS
h tDŲ GIESME MB BERM1LIV MMIAS 

AMT “KnUEc” 1 -
ParažžKŪN. K. AMBBOZAITIB, 

Melodija.» X M.
I. WAŪJA KALIDŲ

'5
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Gar-bfi ia augatybSu Die

O iinums

in Ex - cel - eis
Jaųužgimė Jėzus Kristus,, mūsų linksmybe, 
Garbe iš ankštybes Dievui, o mums ramybė. 

Gloria! Gloria! in Escėlsis Dėo!
' ’ Gloria! Gloria, in Ekcelsis Deo! * 
Gyvulėliai prie rizideles arti būdami, 

;Ir taip šildo Kūdikėly Jam priklaupdami.
7 Gloria.. .2. ■ / ' .
Nakties sargeliai atbėgę, prie Jo klūpojo, 
Dangaus Angelai pribuvę, linksmai giedojo: 
/'Gloria...2. “ '

Trys Karaliai žvaigždaninkai, žvaigždę pamatę, 
įieško konors ypatingo, aiškiai supratę: 

Gloria... 2.
Tarė — tai karaliaus ženklas,, eisim ieškoti, 

^Pasiėmę brangenybių, Jam dovanoti:, 
Gloria.. .2.

Eįa stačiai paskui žvaigždę, taip ypatingą, 
Rand stainelėj Kūdikėlį labai vargingą: 

-Gloria.. .2.
Norint ne paloeiuos’ radę, bet įtikėjo, 
Puldami prieš Jį ant kelių, dovanas dėjo: 

Gloria.. .2. t
Sveiki sulaukę Kalėdų, Tave garbinti, 
Silteik malonę su Šventais danguj giedoti: 

Gloria...2.

t

“Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi . 
Sratarų.” čia.VpaĄulome gyduoles su ku- • 
riomis visi sergantieji gali stoti prieš.

■vi Jeigu jus norite praSaiintt katarų su | 
' visais Jo prlkllais apslreiškimais iš sa- I 

‘ Vo sistemos į labai trumpų laikų jus I 
galite tų padaryti su musų Automatiš- I 
ku jkv^pnotoju. Gydo nuo Ispaniškos' I 

t Influenzos, Kataro, Dusulio, Karšti!- I 
^%įBš,.- Kosulio, Šalčio ir Kurtumo; Gydo j 

> . ir užlaiko sveikų. Laiko per visų gy- | 
vęnimų. Pasiųsime tas gyduoles, ap- Į 
mokštas.už $2.00. x |

? Mažiausia dvi kyorti nuodų medegos I 
Išbėgs iš galvos į pilvų į dvideŠimts-ke- 1 

I . turias valandas turint didelį katarų ių ji 
Priežastimi daugiatisla nu<^ pilvo nė- I 
tvarkos. Vienas būdas išgydyti tų tai I 
sustabdyti bėgimų. Nekęsk kitos die- I 
nos nuo katate. Toji liga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova. i 

Užsisakyk tų .gyduolių Šiandiena. | 
* HERB REMEDY CO., 

503-Trust Bld&, GalvCSton,, Tesąs.

UeUThona Ilicliinzcm 3635 M. I

Dr. Ignotas Stankus Į
1210 S. Broad Sf;, Philadelphia, Pa.
■; Rietavu Daktaras ir ęhirurgas^ 1 

' Ofiso Valandas; . 1
. NuoS rito ikl B po pietu •

Vakarais, KeJvergonuoS ikiffP.M. j 
- JNMakaBua iki4 no pĮftu.

•k
HUmocr*

i

i.
t

- I

"Reikalavimai,
Ui* miklus apekriMnrai 

paielkūjimnB kaina: 
tFŠ vieųgsyfį..,Ma /
” ‘ “ ...o,|EU)Q :

pinigu* iteii kalno.;

i ‘ r. *

k vienas di
kykį Kalėdini Raudonijo Kryžiaus vardošaukj 

nuo Gruodžio 16 iki 23.
■ • r k ■

; ■ - - i -

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. J i 
p „ ’Až labai sirgau-per 3 metii3, nuslabn^Jes pilvelis buvo. Dispepsija, < j 
O nevirlnimas pilvello, riuslabnėjlmas kraujo; inkstų, nervų ir abelnas spš- ] į 
’ J kų nustojimas viso kūno, irgravau nustojęs vilties, kąjl begyvensiu. V1M i 
į > sur ieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubėžių; J j; 
P bet niekur negavau savo sveikatai,pagelbės. 41
41 Bet kada pareikalayau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto- * Į 
| [ jo, Nervatona, inkstų ir Reumatizmagyduolčs, tai po suvartojimui! [ 
’ [ minėtos gyduoles pradėjo manė pilvą? atsigaut, stiprėti, gerai dirbti, t £ 
j Hkraujas išsivalė. Nervai ČmS stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ręu- P 
’ i matigmas pranyko. diegliai'nebebadSVpo krutinę. Viduriu rčžimasiš- 4 . 
(► nyko po užmuširtnti visų ligų. Begiu ė mėnesių išgerdavau ką? savai- j Į 
■j! te po butelį Salutaras, Biterla, ir po 3 mčn.savo paveiksle pamačiau J , 
-J I toki skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties; Dabar jaučiuos smagiai Ir i r 
j [ esu linksmas ir 1000 sykių dekavoju Salutaras myliątų geradčjui Ir Jin- | [ ; 
j [ kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- i į 
< 4 tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: . ' < \ !
| [SALUTARAS, CHEMICALINSTITUTION, J.Baltrėnas, Prof.< ! 
• 1707 So. Halsted St., TelephoneCanal 6417, Chicago, DI, ’Į

■*-, *

Vienas iš'mus šimtų bargenų ketvergė. Pamislyk apie progą gau- 
Švarius geriausios rūšies, aukščiausios vertes;.

V j - • ' ’ ■'*" ' *

» * • vlezius, r
4

& - •
-I

Parduodami tik tuzinais^ kiekvienas tudinas susideda iš to patįs 
styliaus ir didumo. 15 styiių,(kvo terinių diduiruj nuo 14ikr-17, bet ne 
visi sąizai kiekviename štyliuje.
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JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU slinkimą:
Derm»fw« Kultikt plaujctt įlinki- 

’ mą, pralalina plelakapaa, hieičjlnia 
odo» galvai, augina plaukua priduoda 
ma jžma raikallnga mabda.. v

Dėmiaiugt; padarya kad Juaiiplau- 
į kai bu*. f*nku» ivelntia Ir akalatun

Oda Juaū, galvoje bua tyra, pleia- 
kanoa Unyka ant viaadoa Ir plaukai 

• ntalinka dauglaua!
- Ralkalaulant nrialuslme Jum p*8- 

U auvla dykai libandymul atmpala.
Prlaluaklte 10 C. atampomia pčniun 

Ūmo lilur gauii ilbandymui deiiuta 
; Danaafuro* Ir broiiura.

ARGIL BFrCIALTIESCO.
vhiladmlFhia. fa,

V

■ V
”~W7

Jūs galite pirkti po keletą [tuzinų tų kalniprių už tą kai-
A / * H - , ’ *

ną, kurią turi mokėti šiandie už rieną tuziną lygiai gerų kai- 
*.' - ■ . >• ;

'nieriiį' didžiumoj vyrų drabužių krautuvėse. - , 7.

t, ■ ;:v-x - ' .. .
, , ■ ...

*7 T

i

Atmink, jog tai nėra prastos rūšies kalnieriai, pigiai padaryti, jie 
'yr&r šviežus, Viystt. -

SI GEROS VERTES gerai
1 Tokios^augštos: rūšies, .kuri nešiojasi' ilgai, tai kaMeriak kuriuos , 

, nešioja gerai pasirėdę žmonės. Turime to tavord tiek, jog pakaks ke-j

s-

ŠTAI DELKO KEIKIA 
PIRKTI LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVES *ERAL

1. — UETUYA BUS NE-
PRIGULMINGA1ALIS, —jai 
reiks mūsų kapitalo/kad tve
rus lįva Tėvynėje lietuvių 
pramouęir pirklybą, JtaLiJd* 
šiol buvo svetimtaučių ranko
se. ■ ?•

2. —LIET. ATST. BEN-
DRbVBĮMI BimNjGAI 
YRA TAIP-PAT SAUGAS, 
KAIPIRBANKE. Mbkanfą 
.dividendas pagal taįi, kiek yra 
pelno. 1917 metuose mokėta 
dividendo € nueš. 1918 metuo-' 
s# pirmą pusmetį mokėta di
videndo 2 nuoš. Tikimos, kad 
ateityje dividendas bus vis di
desnis. . ,

3. — LIET. ATST. BEND
ROVE ĮSTEIGS ,NEW YOR- 
KE LIETUVIŲ TRANSFER 
HOUSE (Keleivių Namį),kurs 
tvarkys reikalus keliaujančių 
Lietuvon žmonių ir ^tkeliau- 
jančiųxis Lietuvos Amerikon. 
Toki įstaiga senui reikalinga 
lietuviams ir ji duos pelno.

4. — Lietuviams lai
kas JAU PATIEMS KIBTI Į 
PRAMONĘ IR PIRKLYBĄ, O 
NE VIEN VERGAUTI KI
TIEMS. Išmokę Amerikoje 
biznio, plčskime jį savo, o ne 
.svetimujli naudai.

5. — LIET. ATSTATYMO i BENDROVĖ ORGANIZUOJA
KO OPERATYVI AlS IRKOR- 
PORATYVIAIS PAMATAIS 
BENDROVE, kurios , grįžš į 
Lietuvą ir tenai ims į savo ran
kas Lietuvos atstatymo dar
bus. Tokių bendrovių reikia 
daug, 'Labiausia reikia: Na- 
hių Statymo, Cemento ir Ply
tų, ^Medžio Apdirbimo, Malū
nų' Gyvulių ̂ Veisimo, Uogų ir 
Vaisių Konservavimo ir -kt. 

' Bendrovių. Tokias Bendroves 
mes organizuojame.

G. AMERIKOS LIETUVIAI 
TURI SUDĖTI Į LIET. AT
STATYMO BENDROVĘ J 
MILIJONĄ DOLARIŲ,— tuo- 
mi jie parodys, Įsa dne veltui 
buvo Amerikoje, kur viskas y- 
ra paremta ant kapitalo. To
dėl Amerika ir yra turtinga, 
kad čia žmones suprato organi
zavimosi vertę. ' z
PRISIDĖTI PRIE LIETŪVO 
S ATSTATYMO . BENDRO

VĖS GALIMA ŠITAIP:
1. Vienas Šeras —r $10.00;. 

vienai ypatai parduodama' ne 
mažiąū/kaip 5 Šerai, y. už 
$50.00. 'Šerų galima imti Įdėk 
tik norima, z *

2. — Už Šerus galiftia užmo
kėti: visus piningus ’ aritsyk, 
arba dalimis per 100 mėnesių; 
už L. Ątst. Bendrove^ Šerus 
priimama Suv. Vaisi. Laisvės 
Paskolų Bondsai ir Taupumo 
Markės.

>■ . • '• * ’

3. Kreipkitės į. L. Atst.
‘Bendrovės agentą-jgaliotinį'sa- 
vp ^mieste/ jis šute ks pilnas 
informacijas. Arba rašykite LįUo adresu:. 
tiesiog 1‘ įaeU' Atst; Bsves ofi
sų, 1 ” <
.4. Kiekvienas L. A. B^vės

-narys. privalo / kalbinti savo 
draugus & pašjstamMs prisidė
ti prie Lietuvos ’; Atstatymo 

: Bendroves. * : -l. -
L. A. Bendroves adresas yra

t

t
242 W. BiWway, 

So^th Boston, Mm*7 '
tENKŲ MHMYMA 

APLEIDŽIA BOSTONĄ.
s Parsiduoda rakandai (furaV^ 
ture). Bęveiknauji; valgomojo. į 
kambario- stalas ir 4 krėslai; 
ice-box’is; viešruimyjeir į 
supamieji krėslai dengti su 
tikra oda, knygyno Šėpą ir sta-< /■ 
jas tWas dM profesionalo 
.Žmogaw)v 2 miegamajam ksitt- >• * 
bariui stįiaiir1 lova, carpet^i, 
mėlynos spalvos gas’o žildytu- 
vas. Atsižaųfcife į© Nb-., ŽIŪ £ 
Street,8o. Boston(Clty Point. - 

šįiųliibųl. s . .

< ANT PARDAVIMO, ;

Ant pardavimo medinis na- 
mas su' 11 kambarių, piazaiš,. 
gas’ais, toletaifr, washtub ir 
eloset’ais. - Namas naujai nu- 
maliavota's ir randasi geriau
siame stovyje. Rendošnėlaį 
mėnesį $38.007 Parsiduos pi
giai. Geriausioje vietoje tai- 
pe Broadway & Sixtli ir' C & D 
gatvių, ’ i . , "

; -Atsišaukti galite į ‘Darbi- • 
ninko” Administraciją.

J. S.,
244 W. Broadway, , 

So.. Boston, Mass.
»

REIKALINGI AGENTAI, 

reinkotų pardavimui. Dėbpla- - 
tesnių informacijų kreiplžtės 
prie:

So. Boston Raincoat Cd.,^^ 
454Broadway,

So. Boston, Mass. *

„4 . * '

Pianų derintojas.
Vięnatinis Lietuvis Bostono

• * aįnęlinkeje./z
Suderinu (straįau) ir šutai* 

sau visokius pianus. Expertas 
Vplayer ” piamį taisytojas- Va
žiuoju: visur, kur kas reikąlėu- 
ja. Norintieins pirkti -pianą 
suteikiu patarimą dykai. Rei- 
kalekreipldtės:

Br. Simonavičius,
37 Portland Str.,

' Cambridge,-Mass. \

• » ' ‘ s>> ,
Paleškau pažįstamo draugo DomiHi- 

ko Gezlno Švėkšnos parap., Kauno gub; 
Pirmlaus gyveno Brooklyn’e.-Atsiliepk 
arba kas kitas praneškite šiuo adresu: 

JUOZAS KAIZINAS,'
24 Člarkson St, '^Woreester, Mass.

■ 0 ■ X
k

PARSIDUODA VARGONAI 

dėl mokinimosi labai geri. No
rintieji kreipkitės po No; 254- 
Third St., ^o. Boston, Mass., 
J. Varaitis. '

■ ■ • r'

Paieškau M. Marei jaučiukas Kauno 
gub., Pasvalio par., LavSnišklų dvaro, 
Kas apie Jų žino aibių ji pati malo
nėkite atsiŠauktL šiuo adresu: . \ 

: KASTANCIJAŠELILIUNIENŽ,
, ■ (Lazlekaitč) \

■240 Clark Place, z Elizabeth, N. j.

; Patekimu pusbrolių Jono ir Antano Ir 
pusseserių Zofijos Ir Ouds Zableckų 
Katino įgub'> Sinklių paVu -
Mloč^kiiį kū!m<x* Meldžiu, atsišaukti

ONA. ARMOMITE,
■ (Kiemmiskienėj 

ė jS’etvbury St.( Aubnriv «

PaioŠkaU brolio Juozo MiiČĮulėvIčiaus. 
paeina IŠ Vllnli)tiš,gub., Ttakų 
Darsūniškio parapijos, Morgų kaimo. 
Jmd 1’0 metų Kaip gyvena Amerikoj®. 
ėtodčjau w vedę? latt 10 matai 
ir gyvena Štmnnbdnabį Pu. 
meldžiu atsišaukti M įis pats av ka* 
kibtų praneškite apie Jj, UI bujmiju 
labai dčklngav,

ANTANAS MACIULEVIČIUS, 
jaė Pavis Avė,. . Bridgeport, Ooan. t

■ WFW»J|«-| >/■įijtuMU*.!;* -

CASH Ui LAISVES 
7 BOND’SUS.

Mokėsime ė»*h už lAiirrts bond'sto < 
sulig turgau* kaišų Sli)»kn<btt» ’ 
tam* laiške arba ateik ypatilkal nm» 
7 lid a vai. vakari.

1113 St, R&om 2,
N.HPitUbnrgh,Pa.
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DARBININKAS 
etas«!5ia^wm*s

' :..........*.. ..
, T ji I . lĮĮ.il Hj'Į, I HM,,
j- ’ ;

Proteat&vo. - Bostono žydai 
į aeredoj turėjo didelį masnutin- 
fgl Simfonijos salėj. Išnešė 
markų protestą prieš žydų po- 

į. gromūs lenkų surengtus Lvove, 
! Pasiuntė prašymą pre£ IVilso- 

kad /užsistotą■!$ žydus.

t Aritsiaymafc S& Bostoniečių 
kaukų waše buvo pažymėta 

. Aud& Bazgevičius. Turi bū
ti Antanas ‘ Kezgeri^ius. , Jis 

[ ,mr du Atveju aukojo po 
' Wp^gi. pranta' Luomonas, 
kurs aukojo $10. *

Draugystes D. L, K. Keistu
čio bų^o menesįnis susžriįlrir 

' mas ųedelioj & d. gruodžio*po 
‘■■'fefc 164 Manoyęr st., Bostoių 

Mess* Visųplrma buvo per* 
skaityta laiškelis Tautos Fon- 
d su prašymu aųlęų mūsų Tė- 
vyuės Lietuvos-reikalams. LaL 
Škelis priimtas vienbalsiai ir 
mūsų”draugija Tautos Fondą 
prašymą išpildė ir- paskyrė

1 sus tuos pinigus, kuriuos pir- 
miaus buvo nutarusi praleisti 
draugiškai vakarienei 150 ir 

; pirntiaus žadėtus 5(į tai išviso 
paskyrė $200. Ta auka bus per
duota Naujų Mėtų vakare, 

j sausio .1 d. 1919 m. nes ant 
. vakaro mūsų. draugija rengia 

svarbias prakalbas 10 metų su
kaktuvių. Nutarė tą dieną ap
vaikščioti kuoiškilmingiausia.. 
Visi nariai turės susirinkti su 
draugijos ženklais į pobažny- 
tiūę salę ant Fifth St.; 10 va-

1

r*

i landų ryte bus draugijos mi
šios šv. už mirusius narius, 
o po mišių šv., vėliaus pobažny- 
tineje salėje bus prakalbos. To
je dienoje laike prakalbų kiek
vienas narys pagal išgalėjimo 
bus raginamas paaukuoti ‘ Tė
vynes Lietuvos reikalams. To-

į1
I

!■ 
1 
[ 
I- 
i

1
dėl Visi nariai D. L. K. Keistu
čio sutaupykite 5-nes ir 10-nes 
arba ir dauginus ant tos dienos, 
nes kas kiek duos per prakal
bas, tai visų vardai bu&jižra- 
syti ir laikraščiuose .pagarsin- ” 

y, ti. Įstojimas į draugiją prakal- • 
bose bus per pusę sumažintas.^ 
Tai-gi kas tik gyvas, laukite s

• ^jų Metų ir prie mūsų drau
gijos turėsite progą prisirašyti. 
Vėliaus bus plačiau visuomenei 
pranešta. # . -.

J. Vinkevičius.
• " « ■ ; f
; So. Bostonų tautininkai-lais- 
vamaniai griežia dantimis ant

■ mūsų už pažįmėjimą, kad. jie 
mažai rūpinasi Lietuvos reika
lais., Nėra ką pykti — pasiro
dykite.; - :

Štai kaip mums praneša, jie 
“tarėjo pasirodyti ir aukomis, 

pralenkti lietuvius katalikus.
. PėtnyČioje, gruodžio 6 di su

rengė prakalbas, pasikvietė 
Marių ir tikėjosi, kad lietuviai 

“ katalikai nuneš jiems šimtines 
ir jau. jie galės didžiuotis jo
mis. Apsivylė, — katalikai 
kloja šimtines į Tautos Fondą, 
bet Re į kokį kitą fondų. Pa- 

. kabino nosis, kuomet suskaitė, 
kad į savo,fondą surinko tik 
apie $32.00. Ką-gi dabąr saky
site? Kur-gi tautinihkigšimti- 
nės?

Tai-gi kas tik gyvas, laukite

Ker.

EZTRA. 
? 1 SUSIRINKIMAS

Gruodžio-Dec. 15 d. š. m. bus 
extra susirinkimas Lietuvos 
Dukterų Dr-jos po globa Moti
nos Švč. delei mirusios nares 
a. ą. V. Steponavičienės 18 Nav 

pitonai st. Visos nares būtinai 
’ pribūkite jmt šio susirinkimo. 

Sūsirinkimas, prasidės ’tuojaus 
po •sumos, Šv. Petro bažnytihė- 

K je Salėjų ant Fif th St.
: . . ; • . ■ 1 Valdyba;

TŽMYKITE.
Tik ką gavome pluoštą laik- 

iaMą O Lietuvos* Daugiau- 
ii* '#tt<ietuvos Aidū,’1 išėjusio 

L‘ paskutinėmis dienomis spalio 
^mėnesio.. Daug rašoma apie 
5 pąėmimą viso Lietuvos- valdy- 
<iUQįsav(>^ankas»

Ir šiaip daug visokių Žinių y- 

Nenaikinkite nei vieno uDar- 
: biriukoH numerio o dalinkite 

tiems, kurie jo neskaito: Nie- 
rydekite duoti pasi-

į ‘‘Darbininko,’’ o ypač 
a Žinių ii1 Lietuvos. •

* «’ -i 4
>- -

<_ i ■ 
** ’ t b

2. KALSDŲ GIKSMt PIK BKKRKUU MHKAS 
aitf “kibi*." ■

Parafc KUN. K AMBR0ZAITI8. 
' Melodija iŠ X V.

2. JįAWA KAIdtDųGIESMt.

x - ėel - sis

*

V

' Kokia mums linksmybė, kad Kristūs užgimė; 
Žitai Kūdikėlis, kaipo Angelėlis:

2.— Tas, ką rojuj pažadėtas, 
Bet jau šiandien džiaugias svietas: 

Gloria! Gloria! Gloria!
In Escelsis Deo. 2.

Nėr kuom suvystyti, nei kur paguldyti, 
Ėdžios paguldytas, šienu apkamšytas:

Kaip tikt Angelai pajutp,
Atlėk... giedoti sukruto: Grloria... 

Gul Šaltį kentėdams, tai svietą mylėdams, 
Gyvuliai kvėpavo, Sutvertoj™ savo:

Ir mes visi,prieikime,
Su angelais giedokime: ’ Gloria.. .2. 

Angels sargus žadin, bėkt į stainę ragin; 
Jie pasiskubino^ Kūdikį garbino:

Ir mes su jais garbę duokim,. 
O su Angelais, giedokim: Gloria... 2. 

Karaliai atjojo, Ji apdovanojo, 
Pirmiau pasveikinorpaskui išdalino:

Aukso,, slįkalų turėjo, .
Myro... viską Jam sudėjo: Gloria... 

Garbiu Angelėliai, garbiu piemenėliai,. .
Karaliai ieškojo, iš Tabos atjojo: .

2 — Ir mes Kalėdas švęsdami, . 
Garbinkime giedodami: 1 ,

Gloria! Gloria! Gloria in Escelsis Deo!. .2.
x.

INFLjUENZA SIRGUSIEMS.
. Daugelis tų, kurie išlaikė 

influenzos antpuolį, * 'nežino,, 
kad delei silpnumo’ savo-vidu- 
rių jie gali būt antru kartu 
užpulti influenzos ar pneumo- 
nijos. Dėlto, reikia apsidrūtin- 
ti savo vidurių sistemą ir 
plaučius, laikant savo vidurius 
valome. Trinario Ameriko
niškai Kartaus Vyno Eliseris 
kaip tik ir yra tuo vaistu, ku
ris išvalo vidurius ir sustipri
na visų sistemą. Visose aptie- 
kose kaina $1.10. Šiam sezo
nui reikalingais vaistais taip
gi yra Trinerio Kosuliui Seda- 
tyvas, (kaina aptiekose 25c. ir 
50c.. išsirašant — 35 ir 60e.) 
ir Trinerio Linimentas neural
gijai, reumatizmui ir kitoms 

r sausgėloms prašalint: Kaina 
aptiekose 35 ir. 65c. Išsirašant 
— 45 ir 75c. Joseph Triner Co., 
13'33-1343 So. Ashland Avė., 
Cliicago, III.

. . i

tj?'

i

Kad būt gražiu.
Vaitok tą mostį ; ji padarys vei 

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTA 
Prašalina šlakus ir spuogus nu< 
veido. Padaro minkštą ir baltį 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $L00 
Pinigus galite siųst popierinį do 
lerį arba stampomis,

-'-v r-ev* • v» I W
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. O. Box772, Wąterbury,> Cotin

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslą? 
j Jeigu ne, tai
'ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet ir gausi vieną di- 

■ delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai . t » 

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti :

; J. J. DRIZA,
500 S. 2ndSt., Priladelphia, Pa.

>,

TBL, BACK BAY 4200

DI.FMATULAITIS
.00M)«4nMM G
KF.M.T-»rj|. ' -

Al ft WW«w,

I
 PIRMO KLE8O8

DANTISTAS

Danu* Ištraukiami irprtpil* 
domi viii! be skausmo, su. 
geriausiais prietaisais, sp 

naujų iM :
Visą darbą gvarantuojame,

DR. W.T. REILLY
,■* . -4 " f

Beitaajhtt. 
pam ndacaMrmjnr/ .

' Vatam®* ' HaSMamt*
■aoN 'nkl.nrt* J " «hm to rai, rrtį 
. Ai » val.vaia«. iW 4 taL4aka*«.

'jeigu neboki RĄŽYTI

arbanorijkadraštasatrodytų 
gerai, tainusipirk drukuoja- 

mą mašihėlę (Typwriter). :
Karė pasibaigt lt atsidarys keltjsj f 

Lietuvą, reikės rašyti daug Įvairią W- 
ką ir gavusiems laišką biis daug leng- 
viaus pėftskaitytldimkriftą. »

Tuktos mašinėlė* pirmiaua pa^lduo* 
davę? iMF £70:00, p daba* parduosime tik 
Už $15.18. Kas pirks mašinėlę prideki
me dar knygą su nurodymai a kaip dirb
ti vertęs $1.00. ;

Pasinaudokite proga, nes visai atit 
trumpo laiko. KreipkitSs tiesiog, laiš
ku arba ypatiškal (

S. S, POCIUS,
207 Harrispn Avę., 

Boston, Mass.
207 Harrison Avė.,

; ’ Boston, Mass.
- . • y 4

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOt 
BOSTON, MASS. . 

VALDYBOS ADRESAI,
t . • >

PIRMININKAS — Jonas Adomavičių* 
122 Bowen St., So. Boston, Ma*» 

VICE-PIRM. — Pranas Tuleikis, 
: 180 Bovven St, So.’Boston, Mas* 

PROT. RAŠT. — Juozapa* VinkevlČIu* 
147 W. 6-th St, So. Boston, Mau

FINANSŲ RAST, — St Ndfelka, 
105Silver št, Š. BostorpMaas

KARTERIUS — Andrį ėjų*. Zaliecka*, 
244 D Str., So. Boston, Mass. ■> 

maršalka — JustlnaaTuleikiB, 
. 130 Bovven St, So. Boston, Masa. 

D. L, K. Keistumo. Dr-ja Bos 
ton, Mass: laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrą nedėldien. 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą 
164 Hanover St., , Boston, * Mas* 
Malonėkite visi ateiti ir daugiai 
naujų narių su savim atsivesti

„i . ’

LIETUVOS DUKTERŲ DK-JO* 

PO GLOBA MOTUOS |V«.
VALDYBOS ADRESAI.

f 1
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenękienė, 
359 Fourth St.

Vice. pirm. — P. Giėdraičiutš, 
103 Sixth St.

Prot. ‘Sekr. — M.- Mopkūniutš,
12 Lark St. * 

Fin. Sekr. — A.. Lukoševjčiutė, * 
377aBroadway;

Iždininkė: — M.MačiuliutS,
42 Silver St.

Kasos globėjai : E. PlevokienS,
M. StUkienė. 

Maržalka — O. Mizgirdieuė. 
Board direktoriai: — lt- žiliu* 

kienė, P. VenienS, V. Songailie 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvte 

■n® ■
. Susirinkimai laikomi ka? 
antrą utarininka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vai. vąkąre Sv. - 
Petro Bažnytinėje Saleje?

c

i

X

. * skaityk: mmm: mmttą dovanam.
ivritai vis kaskart tint ir m paproty* apaimataytl doranomit ytam su kitu.
Tat tražlaoaltn jMrtnti* jr bart bąti palaikoma*, dal ušmazgimo prletelystša ir dėl gerų ir mylimų vatt* 

padaroma graliaturia atminti* nw ją Ttvai duodu dovana* vaikams, ir vaikai tėvams dovana* taip-gi dut» 
dueot draugam* ir **vp branglautimn*. " *

Pirkdami Kal«dą dovana* am* prateldllame labai daug plnlgl tarpa vidurini* kJia*o« Žmonių.
Mgt gvwnuat«Qj**|»*, jeigu Ju« ptrkilū dovana* anksti S neatldėlloalte pirkimą iki paskutinei minutei htto- 

Čllą, Jo* ut tik psaualte ptttnet prato*, bėt bū* per pu»ę.laino« pigiau* ir kartai* pigiau* negu Ju* napapnurtal 
pigiai mokttt ui tą. ’ ■ • ' * , ,. > .
/ žinoma, metai atgal kuomet Ju* duodavot* ‘dovanas, tai vlmomet pirkimą atldądavote iki pMkattafl W- 

uutet. %>.... a ■ . . . ' . v
Jus eikite j krautuve* partntinioje minutoje pirkti dovanų ir pardavėjai Mino, kad dabar Jn« tarlta pbktL. 

paduot Jumg 'angščlauslaa kaina*, Ją» gėdyaitto išeiti lauk 11 krautuvė* nenusipirkę, mokėsite ąug*čtaU*la« teb 
ua*. tfc vieną treddfelį kain<M ką WkWtt^ Juk. galite nusipirkti geresnį ir dmgiąu* vtetą dovaną apie m* 

- pitei- kvante*, •" ' * - * \
^Kalėdom* dovaną Ju« uepWite tritete arba gruliųv W ptpftustai » aulteo ir te» te

Jua būtumėte pirkę mšunu atgal ir laika* butųų*utaupytak Prtel .Jfvtutea,
Darydama* tą Jum gutaupote labai daug, ' »
Peržluršk vtefc muaų pajrtūlljimą utaurriaf, te autyžtak m kutaaa «u Ritų kafaottite ir Ju» busite persitik

rinę, kad nerasite niekur kitur? ^asiuIMlino-kaipši* ' » '. ■

t

>

t

t
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i
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■Į) Labai gražus, padarytas Iš tanuollij metalo vyriškas’ laikrodėlis, labai praktiškas ir geras, dėlto, kad 
užsukamas ant 8 dieną. Tas laikrodėlis parodo laiką visuomet teisingai ir niekados nesiskubina arba nesivėluo- , 
ja, kiti parduoda po $15.(X) ir daugiatts, — mes išsilsime Jums ji tik už $7.99. * ’

2) : Gražiausius, moteriškas ant rangos nešioti laikrodėlis, veršelis padarytas iš perlą, ir bracelet’as 10 ka
rato aukso, su . geriausiais viduriais, už kurį kiti paima $15.00 Ir daugiaus, —mes išsiusime tik už $7.75. ■ ■

3) Graži skersinė špilkutė auksu dengta, išsodinta su-puikiausia. Gameo ir aplinkui gražiais Ritine akmenė
liais — parduoda kiti už $7.00Lr daugiaus,— mes išsiųsime tik už $3.49. - v

4) Gražiausia skersine špilkutė Sterling Sidabro apsodyta su puikiausiais diamond šmoteliais, sulig šią . 
dienu mados. ‘ Toji skersinė špilkutė parsiduoda už $5.00 ir dauginus, — mes išsiąsime ją tik už $2.49.

5) Gražiausias ir styllškas branzalietas,. auksu dengtas, parsiduoda, kitur už $5.00. ir dauginus, — mes iš
siąslme jį tik už. $2;45. l .

6) GrnŽInušinS Mesh Krepšys su .40 coliu retežėliu, gražiai išdirbtu apdaru, okiduotu sidabru užbaigtasį —
męs išsiąsime jį už. $1.45. ' .

7| Labai puikus ir sulig šią dieną laikrodis, padarytas iš stipraus metalą, nikeliu dengtas, „turintis elektri
kus budninką laikrodį, 'pašaukimo skambutį, elektrlkos šviesą arba lemputę su kuria Jus galite išegzaminuoti 
akis, nosį ir gerklę. Tas laikrodis turi sudėjimą su dviem skyriais, vieną dėl aukso, o kitą dėl pinigą. Laikro
dis kaip šis turėtą būti kiekviename name dėl jo puikumo ir tuo pačiu parankumo. Jis yra 6 collą aūgŠSio ir 13% 
cbilą pločio, — parsiduoda aple> už *$18.00, — mes išsiąsime jį tik už $8.49. ,

8) Labai geras dubeitavas britval pustas, kuris kainuoja apie $2.50, mes išsiusime jį tik už $1.45.
&) Puikios ir styliškos moteriškos užpakalinės šukos, apsodytos su gražiausiais akmenėliais.. Miėris yra 4 

col -pro 1% collą -r' parsiduoda kitur po $1.00 ir daugiaus, — mes išsiąsime jas tik už 60ė. . , . \ *
10) "Gražiausias clgarėtą laikytojas, padarytas iš gintaro Su auksu dengtu raiščiu, apsūdytas į skurinius vir

šelius,— parsiduoda pas kitus už $2:50 ir dadgiaus, — mes išsiąsime jį tik už $1.25. . ‘
4 11) Labai gražus auksu dengtas Cigaretą Bakselis, — parsiduoda pas kitus už $2,50, — mes išsiunčiame jį 

tik už $1.25. 5 '
12) Gražus ir brangus 14 karato aukso kryželis, kuris padarys puikiausią dovaną ant Kalėdą, — parsiduo

da pas kitus po $8.00 ir .dąugiaus, — mes išsiąsime jį tik už $2.99.
. 13) Dėl motetą labai mylima Kalėdą dovaną širdis padaryta iš 14 karato aukso, —parsiduoda pas kitus po 

$10.00? ir daugiaus, mes išsiųsime tik už $3:49. ■ . ♦
} 14) Puikus moteriškas žiedas, padarytas iŠ 14 karato aukso, įsodyta puikiausias akmuo —parsiduoda pas. 

kitus po $12.00 ir daugiaus, mes išsiųsime jį tik už $4.99. žiedas panašus į tą auksu dengtas,—mes išsiąsime tik , 
■ už $1.49, - ■

. 15) Labai puikus vyriškas žiedas, 14 karato aukso, sii gražiausiu akmeniu—parsiduoda pas kitus po $14.00- 
ir daugiaus, A- mes išsiųsiuįe ji tik už $5.99. . . ' t ,

16) Puikiausias Lavalllefe 10 karato aukso, apsodytas baltais žibančiais akmenais ; bus labai graži dova
na Kalčdoms, parsiduoda kitur po $12.00 ir daugiaus, — mes išsiunčiame jį tik už $4.99.

17) *Puikiausfas Comblnation Setas susidedąs iš vieną porą į rankoves guzikaf, scarf špilkutė, retežėlis ir
peilis ir kaklaryšiui sagutė, apsodyta su Germine Diamond šmoteliais, padaro gražiausią Kalėdą dovaną,*— par- . 
slduoda pas kitus po $10.000 ir daųgiauš, — mes išsiąsime tik^uŽ $4-99. * - , K

s 18) Dėl tą kurie mėgstą rūkyti pypkes mes turime labai puikią pypkių su nikeliuotu raiščiu Ir kaulo dalelė, 
»— parsiduoda pas kituspo $2.O0 1rdaugiaus, —mes išsiųslmejątlk už. 99c. , ’ ’ . ’

/ >19) Dėl tų kurie mėgsta išeiti vakarais Ir .taip-pat labai paranki namuose elektrikinū Flash lemputėj mle-
rio 4%X1%, — mes išsiųsime tik už $1.15.

20) Labai'gražūs kišeninis peiliukas,' viena didelė geražtė, viena maža, bonkų atidarytoje, korkų Sriube
lių, — parsiduoda pas kitus po $3.00 ir daugiaus, — mes išsiųsime jį tik už $1.99.

Vi^uj pažymėti daiktai labai gražus ir brangus^ ir padaro labai puikią Kalėdų dovaną.
.' Viršuj, pažymėti daiktai galt būti pardaodaml kiekvienas atskirai 'arba visi sykiu. Tie kurie pirks po vię-. 

ną daiktą arba už mažiaus kaip $20.00 turės'mokėti kainą paduotą UŽ kiekvieną daiktą atskirai.
. Tie, kurie pirks daiktų mažiausia už $20.00, mes 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. .
Jeigu Jus norėsite pirkti tuos ilaiktus kur nors kitur» užmokėsite UŽ Jūos daugiaus negu Šimtą dolerių.
Tik pamąstyk apie daiktus virš pažymėtus yrą verti iš dviejų atžvilgių, styliški Ir puikiausi laikrodėliai, 

ir laikrodžiai, ir kelintas daiktų 14 karato aukso. • •
Niekas neduos tokių daiktų už tft kainą kaip mes pasiūlėme.' • * .

. Tie kurie ‘gyvenate Chieago'je prašomi ateiti ir pamatyti daiktus, ir mės esame tikri kad. jie bus užganėdin
ti ir patenkinti jais; * \

Mes gvarantuojame musų pirkėjams toliaus nuo Chicagos, kad jie bus pilnai užganėdinti ir patenkinti su 
tafe daiktais, *-7 ir tie kurie neužsiganSdlns mes duodame 14 dienų sugrąžinimui daiktų ir mes sugrąžinsime pini
gus. *- ' . .■•...,*•■ ’ . . ' -

Užsisakydami siųskite tik $1.00 ir kitus užmokėsite kaip gausite daiktus į savo namus. .
Buk protinas, — Pirk vertas ir iiaudingas dovanas, o ne juk, ir pasinaudok proga musų pasiulijlmų.'

- Rašyk į mus, prašydamas musų vėliausia iliustruoto Katalogo įdėdamas 10c. dėt išlaidų;
PAN-AMERICAN EKPORTERS, \
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PAN-AMERICAN EXPORTERS,
1152 Milwaukee Avė., Deptr234, tBiicago^Ill.
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TRINERIO LAIMĖJIMO 
KALENDORIUS 1919. . ■

2 Trinerio Sieninis Ęnlendo- 
rius 191D metams *uVictorv 
Calendar” bus atmintingas 
mūsų ryrų anapus laimėjimo 
paveikslas. Dievaitė Čolumbia 
laiko laurų vainiką ant gal
vos kareivių ir jui^unkų; ūa- 
pakalyje jos matosi Amerikos 
kariškas laivas žalioje juros 
bangose, viršui gi dangaųk imk 
lynej orlaivis, Geriandoj pat 
Veikslai Wa^ingtono, Linco!- 
no ir AVilsono, žemai gi paj 
veikslas Trinerio įstaigos, kur 
dirbama garsingas Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno 
EHseris ir kiti vaistai, Pri- 
siųsk 10c, lansosi^mokėjimui 
h* gausi tą. puikų kalendorių.

Josepli/Triner Co.t : 1
.1333^433 So, Ashland 
Avė., ęhicttgo, Ilk <

Tel.So. Bonton2.70
DR.JOHNMacDONJiELL, M.D.

Galima sifsiialitti ir Helitvhtkti
> Ofiso valandos: • ,

' Ryt ris iki 9 vai.
Popietei ik> 8 . 
vikarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
■■■MBaBaaOBVHiMMi

TEMVKlį ‘

Didžiausias išstatymas Kalė
doms visokių pirkinių. ./ 
' Mes busime dėkingi visiėms 

lietuviams, kurie pirks mūsų 
ki;ąiituvė  je ice-cream ’ą taip
gi \saldainią su puikiais baksėk 
liaįs—cigarų ir cigaretų. Taip
gi • didžiaušimne pasirinkime 
f raktų (vaisių). .

Paduokite mums užsakymą 
ateidami patįs arba telefonu 
So. Boston 7214^.

cEirrteALBPA,

481 Broadw&A

SERGANTI 2 S ATEIKITE PAS MANE
su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis jnegaRmis,- kurios reikalauja

patarnavimo

SPECIALISTO.
Mano.Stebėtinas Pasisekimas

■ \

^cTyme Ilgų, skaudaniij ir chroniškų priguli nuo td, kad savo
ant tyrinėjimo tų ligį, Toliaus ,manoTofisaš yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prietaišoniis, • elektrikoš drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kadriik pagelbėjus nia- 
no-Hgoniams.

Ar Tamsta Kenti
silnumu tiėrvib silpnumo nKpakalSs (nirgaroš), UMmi^imoį Drebėjimo širdies, ^il> 
numo pląūčių, Nerangumo, “ Sunkiai, jaučių^ Skausmo galvoj fĄpmigimo, NeftlS-* 
kaus" matymo, Silpnumo paariu, Wmų, Slogų, Lojimo į gerkltį Pilvo ėkanmį • 

. skausmų geria apvilkta liežuvio, šios ir daug kitų- yra pm’mm pemrgsjimaa, kai
Tamsta trotiji saro sveikatą ir pajėgas. \ ‘
OPISO VALANDOSKasdiena nuo 9 vah ryto iM S vai vakare. Nedčliomte ima 10 

x^to iki 2 vai po. pietų

KENEALY, Specialistas Aūtros durys mio Gayety Tbeatre
073 VASmMUTON 8T», netoli BoyĮston Burtom Mate.
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