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Su Austąja jau apsidirbta
? AUSTRIJA IŠSTOJO

- - - IAKARĖS.
- Su Austro-Vengrija jaą apsi

dirbta, Jau ji pasirašė po ka
rės pertraukimo sutatrimi. Da
bar liko viena Vokietija. Au
strijos pasidavimo išlygos greit gys savo padėjimą.
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VOKIETIJOS PADĖJIMAS.

Kai Vokietija liko viena, tai 
jai nieko geresnio neliko, kaip 
tik kuogreičiausia traukais iš 
svetimą žemiąir pasiduoti. To- 
Jimesniu kariavimu tik pablo-
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bus paskelbtos. Turbūt ji pa
sidavė tokiomis išlygomis, ko
kias talkininkai jai+pastatė.

Austrijos sostinėj apie tai 
Šitaip paskelbta:

“Ant Italijos fronto mūsą 
kareiviai pertraukė karinius 

’* . veikimus sulyg priimtu karės 
pertraukimo išlygą.

“Išlygos bus paskelbtos vė
liau.”

Nėra abejonės, kad talkinin- 
’ kai išsireikalavo, kad jiems 

būtą leista naudotis Austrijos 
’ geležinkeliais. Jais talkininkai 

galės gabenti kariuomenę ir 
užpulti Vokietiją iš pietą. Da
bar vokiečiai jau pradėjo drū- 
tinti Austrijos rubežią, kad tal
kininkams atvykus būti nors 
kiek prisirengusiais gintis.

.Kai Austro-Vengrijos pasi- 
davimo. išlygos, bus paskelb
tos, tai iš ją bus galima spė
ti, kokias išlygas pastatys 
Vokietijai. Reikia spėti, kad 
talkininkai pastatys Vokietijai 
daug maž tokias pat išlygas, 
kokias Austro-Vengrijai pasta
te.

VAKARINIAME FRONTE.

Francijoj ir Belgijoj kari
niai veikimai neapsistoja. Pa
staromis dienomis amerikonai 
turėjo stambius pasisekimus.A- 
merikos kariuomenės užataka- 
vo priešininkus palei Meūse u- 
pę ir Argonne miškuose. Vi
sur priešininkas buvę išmuštas 
iŠ poziciją ir dabar vejamas 
atgal.

‘ Netrukus priešininkas bus 
visiškai išvytas iš francūzą že
miu i* turės slapstytis už drūt- 
viečią savo pusėje.

<
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Vokietijos kariuomene' dar 
teblaiko žymią. Belgijos dalį. 
Kai prasidėjo dabar didėlis a- 
merikoną varymasi pirmyn 
Francijoj,, tai jie gali atkirsti 
vokiečią pasitraukimą iš Bel
gijos. Todėl vokiečiai be di
delio pasipriešinimo turės stai
ga smukti iš Belgijos į savo že
mę, kad nepakliūti nelaisvėn.

SUBMARINAI NIEKO 
NEVEIKIA.

Per pastarąsias dvi savaiti 
Vokietijos < submarinai veik 
nieko nepadarė. Talkininką 
laivai jau saugiai plaukia per 
jūres. Yra spėjama, kad dar 
veikia koks 15 submariną, bet 
nei vienas iš ją neveikią Atlan- 
tikeir Airąo8*p6fcrantėse:-M<T|k 
tyt jie atšaukti iš jurią namo.

• «

KAIZERIS SUTINKA 
SU PERMAINA.

' Vokietijos kaizeris išleido 
proklemaciją, kurioje apreiš
kia, jog prisitaiko prie pridėč- 
ko. prie konstitucijos. Tuo pri- 
dečku atimama jam teise sava
rankiškai paskelbti karę ir da
ryti taiką. Dabar tas bus da
roma su sutikimu Reichstago 
(parlamento).

BULGARIJOS KARALIUS 
ATSISAKĖNUO 

SOSTO.
Bulgarijos naujasai karalius 

Boris abdjkavo. Jis buvo' užė
męs sostą jo tėvui abdikavus, 
bet paviešpatavęs apie ketu
rias savaites turėjo pasitrauk
ti. >
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PRADĖSSKERDYNES.

Maskvojeteidžiamaslatvią 
bolževikąbrganas Zihna skel
bia, jog boĮMevikaį. padarė pie
nus padaryti terorą Suv. Vals-

' Tame šlamšte atvirai rašo
ma, jog bus daroma., masinis 
'teroras prieš v-sus, kurie tik 
nestoja su bolševikais. Varga
vote susidarė partija, kuri pa- 
siVadino “Neprigulmingą soci- 
jalistą” po asmenine... Radeko 
vadovyste. Yra ženklą, kad 
Lenįn bando sukelti revoliuci
ją Lietuvoje ir bolševikai daro 
visas , pastangas sunaikinti ne
prigulmingą Lenkiją.

Svarbiausias taip vadina
mąją neprigulmingąją socija- 
listą pieną punktas yra tai iš
naikinimas inteligentijos. Le
nino latviai ekzekutoriai, kaip 
Zihna rašo, nedarysią jokio 
skirtumo tarp lietuvią demo-

Bd^ė^^ -buvdlė; kai? tie 
pienai daromi randasi KremJy- 
je Maskvoje. ir viršininku yra 
žydas vardu Rosiu* Jis po sa
vo ranka turi didelę gaują sla
ptą agentą, kurie važinėji į 
Lietuvą ir vėl grįžta Maskvon 
su visokiais pranešinėjįmais.

Išnaikįnimasapšviestūnijos 
yra svarbiausia ją užduotis.

šitoji žinia atėję iš Stockhol- 
mo su data lapkričio 2 d.

SUGRĮŽO GCįMPERS.

; ~ Iš Europos sugrįžoSamuel 
Gompers Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas. Jis ten 
apvažiavo Angliji, Franci ją ir 
Italiją. į.' '
-1- ' "L ■'

Jisai išleido atsišaukimą, ku
riame pataria sekti prezidentą 
ir jo patarimus bent iki trium
fuojančios karės pabaigos.

Pataria balsuoti už demokra
tą kondidatus. Sako, jog iš
rinkimas priešingą prezidentui 
kandidatą Europoje būtą pa-' 
skaitymas už susilpnėjimą a- 
merikoną ir padrąsintą aust
rus ir vokiečius. į

Per jurę plaukė jis tik 10 
dieną. : ,•

Be kito ko jįą apreiškia štai 
ką apie Europos dalykus:

“Visą talkininku žalią žmo
nią dvasia pradedant nuo pre
zidentą, . karąįią ąr'ministerią 

kuouoliausia remia* veikimą ’̂ 
tikslus ir idealus prez. Wilso- 
no apreikštus. Jie garbina jį 
ir visiškai pasitiki, kad jo pa
imtas kelias ir idealai, kurie į- 
smego į visą nąomonę, net žmo
nią ir kareįvią Vokietijoj ir 
Austrijoj. .

ITALAI UŽĖMĖ DU 
MIEŠTU.

Prieš Austrijos pasidavimu 
Italija buvo pavarius smarku 
ofensyvą. Paėmė nelaisvėn ar
ti 100.000 kareiviu ir neišpasa
kytu grobį visokios karinės me
džiagos pavidale. Italai užėmė 
Trentą ir Triestą. Tie miestai 
prieš karę prigulėjo Austrijai.

Dabar italai užėmė visas tas 
Austrijos žemes, kur gyveno 
italai.

Tuo tarpu serbui pabaigė 
užimti savo žemę. Jau pasie
kė savo sostinės Bielgradio, 
prie Dunojaus. Ji buvo pąpuo- 

* lūs teutonams rudenį 1915.
I . ’r/ ; 1

PASKELBĖ RESPUBLIKĄ.
Grafas Karolyi palinosuotas 

nuo prisiegos Austrijai forma
liai paskelbė Vengrijos ,fiepri- 
gulmybę.

Su didžiausiu entuziazmu 
Vengrijos pulkai prisiekė nau
jai savo tautiškai valdžiai. Vi
sokie valdininkai išreiškė išti
kimybę sayo vyriausybei.

'TRUKS DU METU.
Iš Frakcijos sugrįžo gen. T.

KUR BUS TAIKOS KON
FERENCIJA.

Kur nors turės būti bendra 
visą kariaujančią šalių konfe
rencija. Kai Vokietija pasi
duos, tai po to bus sušaukta 
toji konferencija. Kol kas dar 
nepaskelbta, kur toji, svarbi 

? konferencija įvyks. Kiekvie
na iš neutraliu Šaltą labai trok
šta įig^i garbę pas save turė
ti tą istorišką tautą seimą. Bet 
kaip dabar spėjama, tai toji 
konferencija bus Belgijos sos
tinėje Prūselyje.
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Iš Frąncijos sugrįžo gen. T. 
du Pont. Jisai sako, jog Ame
rikos armijos demobilizacija 
užsitęs iki dvieją metą. O kaip 
tik po taikos sutartimi bus 
pasirašyta, , tai tąpat dieną vi
sos kareivią buveinės virs į u- 
niversitetą klesą kambarius. 
Kareiviai turės ten progą la
vintis visokiuose amatuose, 
profesijose ir moksluose. Prie 
to daroma visokie prisirengi
mai? Nuskirtieji profesoirai jau 
išdirbo mokslo programas ir 
parūpino reikalingą knygą te 
kitokią mokslui reikalingą 
dalyką.

-------- - * - -r-

PRIPAŽINO ČEKŲ 
TARYBĄ.

Vokietijos vyriausybė pri
pažino čeką Tautinę Tarybą ir 
įsake savo konsMui Giebhatfel 
padaryti tm tiktĄpaskeįbimę 

.nuo Bėrimo yyriausybM

NUŠOVĖ GRAFĄ TISZĄ.
Buvusįs Vengrijos premieras 

grafas Tisza tapo nušautas, 
kuomet jis buvo išėjęs pasi
vaikščioti su savo šeimyna.. Jis 
buvo Vienas svarbiausią Veng
rijos ir Austrijos asmeną. Sa
koma,, jog jis būvi vienas iš 
keturią karės kaltininką.

Boston Herald labai pasmer
kia tokį fevoliueijonierią pasi
elgimą. Rašo, kadi bombos ir 
durklai, kaipo politiški įran
kiai senai diskredituoti. Nie
ko gero nedavė užmušimas se
novėj Cezaro, Henriko IV, 
Marato ir k. Rašo, kad Tisza 
jau buvo atgyvenęs savo, jau 
jo dantys buvo išlupti, nagai 
apkarpyti. Jis nei su savo i- 
dejomis, nei spėka negalėjo 
kenkti žmonią žengimui naU- 
jon gadynėn, naujon tvarkom 
( Tisza baudė nutildyti pieti
nius slavus. Važinėjo po ją 
žemes ir gąsdino žmones kas 
jiems bus padaryta. Jis su
kvietė slavą vadus ir suriko 
jiems: “Jei mums pris’eis žū
ti, tai pirm savo žlugimo mes 
jus-Visus išžudysime ir mes dar 
tebesame ant tiek stiprūs, kad 
tą padaryti?’

Tą išgirdę visi delegatai vie
nas po kitam apleido salę, gra
fui berėkąujant

Tisza liko piemuo be bandos, 
o už prag&nymą bandos šiek 
tiek doros turintieji žmonės ne
žudo pieibeną. •, :

AUSTRIJA NETEKO 
LAIVYNO.

Austrijos valdžių pavedė 
pietiniu slavą tarybai Adriati- 
kos laivyną, Bet kam jie tiks, 
galą gale, taibus nutartą tai* 
kos konferencijoje.

SOCUALISTŲ ATSIŠAUKI- 
1 MAS. .. „

• * -, * y

Amerikos karę rėmusieji so- 
cijalistai išleido atsišaukimą, 
ragindami savo pasekėjus bal
suoti vien už tuos kandidatus, 
kurįe visiškai remia prez. Wil- 
soną. Tie socijalistai skelbia, 
jog tik prez. WUsohas sukiu
žino autokratijas Vokietijoj ir 
Austrijoj.

Po tuo atsišaukimu pasirašė 
šeši žymiausieji soeijalistą va
dai. Tarpe pasirašiusiųjų yra 
Allan L. Bėnson, buvęs kan
didatu į Sūv. Valstįju prezi
dentus. - w ‘

■ ■ ——-
21Rugsėjo~ 1918.

. ■ . Lausanne (Snisse)

JM. J. Kaupas,
Washington, D. C. 

Gerbiamasai!
Manau gerbiamasai esi jau. 

gavęs mano ilgoką gromatą ra
šytą, dar mums būnant garlai
vyje netoli galo kelionės marė
mis.

Kuo arčiau Bordeauz’ irė- 
mės, tuo linksmiau visiems 
buvo, tuo mažiau pavoją, jau
tėme. Vokišką submariną1 pei
kimą nuolat paraližavo ir te- 
beparaližuoja destroyeriai, ku
rie šia gadyne visus garlaivius 
lydi. Patys submarinai tą de- 
stroyerią daugiau bijo ir ją 
vengia negu kad bijoma ir ven
giama vien “išgarsintą” pačią 
submariną. Kelionė nėra tiek 
pavojinga, kiek paprastai ma
noma sėdint ant sausumos, 
kiek aš pats maniau ir jaja tik
rai buvau susirūpinęs, įlipant 
į garlaivį New York’e.

Bordeaux —- man užimpoiia- 
l
mažai man rodos p&satilyjęy- 
ra. Kėlią desėtką mylią įsiki
šęs į Prancūzijos saužemę, 
daug naudos neša kraštui. Jei 
bent vieną tokį, uostą turėtu
mėme naujojoje Lietuvoje, ga
lėtumėm visą kitą saVo uostą 
nepaisyti! Nežinau vertės Ka
raliaučiaus, kurį Lietuvai pa
imti yra nemaža apetito ypač 
dabar, kuometi alijantai Ame
rikos vedami jau be paliovos 
šleūkA vis pirmyn triuškinda
mi visokiai Hindėnburgo ir 
Siegfrido apsigynimo linijas, 
kurią vokiečiai nebespėja, jau 
statyti. Vis tiek Karaliaučiaus 
su Bordeaux nesulyginsi.

Prancūzai išsiilgę ameriko- 
ją Čia atvykimo laukią, 

tad ir mūsą garlaivį plaukiant 
Prancūzijos pakrantėmis svei
kino visaip, kaip tik išmanė 
prancūzą temperamentas ir' ū- 
pas, kad visas išgelbėjimas —~ 
tai atvykstančiuose ameriko
nuose. Ir tai tikra tiesa. * Jei 
ne Amerika, seniai jau būtu
mėm kaizerio, naguose.

Bordeaus — senas miestas. 
Mat jis primena Senąją Rygą 
savo siauromįs gatvėmis ir se
nobiniais visokiais mūrais. \

Šia gadyne jis ypatingai at
rodo. Visur karės pėdsakai. 
Visur knibždėti knybždi ka
reiviais. Gauni įspūdį, - jog e- 
si Amerikos kokiame, mieste, 
kur susirenka daug kariuome- 
nės.

ViešhučiuoseSaB^a vietos. 
Vargais negalais^ pasitrankę 
po miestą. puse, nakties, užti
kome hotelį — užkampinįur- 
velį su vienu dar £ neužimtu 
kambariu* Tad čia ir sustojo
me mokėdanu į parą už nakvy? 
nę 20fr. Jaučiausi apsinalęvo- 
jęs gėresneje Lietuvos mieštą 
4 4karčemojeP ’ Ne lengviai pa
sisakydavau užklaustas kur e- 
si Apsistojęs* ' 1 -

Policijos atsargumas visur 
nepaprastas. *Tad ir mūsą iš 
savo tanką nepaleido^ Neilgai’ 

‘gavome ilsėties BordeainCe* Į 
antpą vakarą spirte prispirti 
gavoftte- keliauti toliau Šveięa- 
rijps linkou, nors ir žinojom^

SVARSTO SVARBIAUSIUS 
REIKALUS SLAP

ČIAUSIU BŪDU.
Kas diena Versaliuose Tria- 

non palociuose talkininką ats
tovai laiko posėdžius ir riša 
tautą likimus. Svarstymai ei
na labai privatiškai, pašalie7 
čią neprileidžiama nei prie 
tvoros, kuri yrą aplink palo- 
cią.

Posėdžiuose dalyvauja Ame- 
rikos atstovui pulk. Hoūse ir 
gen. Tasker Bliss, Franeiją ats
tovauja premieras Clemenceau, 
Angliją premieras Lloyd Geor
ge, Italiją. premierasOrlando. 
Be ją dar daugiau, nuo kiek
vienos šalies yra valdininką ir 
karvedžią. Dalyvauja posė
džiuose. Francijos maršalas 
Foch ir Anglijos maršalas 
Baigt; \ .
/ • t ' \

VENGRIJĄPASKELBĖ 
RESPUBLIKĄ.

Vengrija pasiskelbė nepri- 
gulminga respublika. “Impera
torius Kąroiiš patiskubinū Ją 
pripažintu kad tjebūtą jokią ,__ .
susirėmimą. Visu i savo valdi- kad Šveicarą siena buvo tuo- 
niūkus atšaukė iš 3udapėšt0i mel kelioms dienoms uždaryta,

....................................................■ n.. , -

Policijos agentai išpirko mums 
traukiui “tikietus,” ątsiėmč 
pinigus, ir dar palydėjo'!į trai- 
ną ! Nesmagiausias mums daik
tas buvo ir tebėra tai, kad va
žiuojame su Rusi jos pasportais. 
Rusija/gi Šiandien taip savę su
kompromitavo viso je Europoje 
ir kitur, kad sarmata, prisipa
žinti jos pilįečiu, kad ir iš po- 
pierą vien, 6 jau intarimą vi
sokią ar nesame “bolševikais” 
ar kaizerio agentais, tai tiek 
ir tiek pakelti reikia.

Prancūzijos pietą kraštas — 
gražus, kalnuotas ir turtingas. 
Žmonią darbštumas padarė jį 
turtingu. Kalnai ir uolos pa
versta gražiomis dirvomis. Y- 
pač gražią ūkią teko pastebėti 
Ronos pakarntėse. Ūkės ma
tyt nedidelės, visur gražiai ve-. 
cĮamos, produktyvės. Ūkinin
kui pilnai atlygina jo dedamą 
darbą. Mačiau tik vieną ark
lį įkinkytą-į žemokį.. Šiaip jau 
visur žemę dirba raguočiais — 
jaučiais“ ir karvėmis. Ne tiek 
mane stebino jaučiai įkinky ti 
vežiman ar plūgan, kiek keiš- 

■»'tai atrodė karvės; Pieningos, 
dailiai užlaikomos, riebios — 
matyt jos supranta savo ver
tę,— išdidžiai žengia vos ju- 
dindamosios vieškeliu, visai 
nepaisydamos ilgo botkočio sa
vo gaspadoriaus, kurs vežė* į 
turgą visokią savo prekią su
krovęs jas į dviračius. Pama
tęs šitokį44ekspresą’**visai lio
viaus rfigojęs, kad Europos 
traukiniai bėga išlengva!

Netikėtai gavome pertraukti 
savo kelionę. Mūsą traukinys 
pasivėlino, tad sustojome nak
vynei Lijone, šilkais garsiame 
mieste.

Lijonas — puošnesnis mies
tas už Bordeaux. Jis lygiai 
kaip ir Bordeaux — kariuome
nę užgultas. Nuo čia jau ne
betoli frontas, mūšią linija. 
Nesmagu Įaaikyti miestą, kuo
metpjauti esąs saugojamas iš 
visą pusią! w ?'

< Keliaudami iš čią‘Šveicarą 
linkon tie patys reginiai t Kal
nuotas kraštas, vingiuotas ke
liasi — paupėmis, pakalnėmis, 
kalną apačiomis !z

Įvairumą ineša aeroplanai 
padangėse, statomieji kariš
kieji geležinkeliai, kasami ra- 
vai- nepaprasto pliano, griau
nami namai kur nekur ir tt. 
Aišku, kad taisomą kokius ap
sigynimus nuo priešo. Kelio
se vietose mačiau dirbant Čia 
vokiečius-belaisvius. 1 Jei visi 
tokie belaisviai, tai pasakyti 
reikia, kad pas prancūzus jie 
užlaikomi gerai: Viši vyrai — 
raudoni, drūti, matyt gerai 
valydinami ir nenudriskę, kad 
ir savo Uniformose. * v 

) Ant katros tai stoties, ne- 
pertoliausia nuo Šveicarą sie
nos, mąČiąu būrelį ir 4 4 lenkiš
ką Tegįjoną?’ Nedaro to įspū
džio, kurio iš, “legijonistą’’' 
laukiau. Nesimato veiduose Cr 
nergijos, nei jausmo, kuo -e-' 
są. Eina susmukeliais. ' Tokię 
tipai^ pasitaikydavo senate lai- tad ‘^potitiitierius*1 varžo, 5 
kais Rusijos kariuomenės tar- 
pėt' žmonės ^be mintijimo it 
savistovumo; aklai vos šoka 
savo padėtinį. Kitaip visai uęgati ūpsėitik ĮŠ yteąą 
atrodo ^areivią prancūzas, (Mmiga ąat 4to pušį M 
'merikoną& Į trečią dieną viso^ąkftty*)

..................  w ...

irią visai naują ir nepaprastą 
kelionės' įspudžią pasiekėme.. 
Šveicarą sienos ir Prancūzą 
muitinyčios. Siena pasirodė 
tikrai uždaryta kariškos val
džios paliepimu ir tai neaprU 
buotam laikui. Šitokia žinia 
pagavo už nervą ir beto jau ge
rokai įjudintą ir gyvą. Kelei
viu kontrdlieriai pasirodė jau 
"turį žinią apie mūsą čia vyki
mą ir jau laukią trečią dieną 
rūpindamiesi, kad kelionėje 
kur nepražūtumėm!

Patikrino mūsą pasportus, 
pasikalbėjo, patikrino mūsą 
“veidelius,” kurią visas ypa= 
tybes susirašė policija Borde- 
aux — ir nurodė mums pato
gu viešbutį laukti kol siena bus 
atidaryta.

Bėlagarde — tai tas pasie
nio miestelis, kuriame atsidū
rėme. Iš Čia jau matosi tolu
moje Šveicarijos kalnai. Jau
čiama, kad galas kelionės ne
toli. Ant širdies kiek lengviau 
ir linksma.

Užtrukome čia 5 dienas. Lai- , 
kas visai neprailgo. Miestelis 
mažulis. Bus mūsą Telšiai. 
Visur patriarkališki santikiai. 
Gyvenimas nebrangiausias. Vis 
pigiau negu dideliame mieste. 
Visame miestelyje vieną viena 
parapija su ą^ąą ir gan aprū
kusia kataliką bažnyčia. Kita 
bažnyiča priemiestyje — visai 
rodos uždaryta. į

Netoli miestelio — seniems 
prieglauda. Veda ją sesers-Sė- 
rytės. Iš apielinkės gyventoją 
— važiuotą visai nesimato. Vi
si keliones atlieka pėsti. Ki
taip ir negalima kalnuotoje ša
lyje, nors amerikonai be abe
jo sumanytą įsitaisyti sau ko
kius norint elektrinius ar ko
kius kitus karus! ?

Belegarde beviešėdami, jau 
gavome progos ■ kalbėties apie 
Lietuvos reikalus. Atsirado 
žmonią keliauninką tarpe mėg
stančią tokias kalbas. Pateko 
ant stalo ekonominieji Lietu
vos dalykai, josios žalieji tur
tai, pramonė, prekyba. Mat 
su mumis apie Lietuvą čia kal
bėjos žmonės visą sąvo energi
ją dedantieji į tokius dalykus, 
ir veikiantieji šioje linkmėje 
Azijos Indijoje, Egipte. Ame
rikoje ir kitur. Jiems tinka 
Lietuvos kraštas, tik drūčiai 
abejoja ar jis gaus valdyties 
taip, kaip jis pats (tas kraš
tas) panorės!

BeĮaipiodami po Belagard’o ' 
kalnus, besigėrėdami gamtos 
gražumu ir įstabiais reginiais 
artimos Šveicarijos, pagalinus 
susilaukėme leidimo keliauti 
.per rubežią. Kas gyvas surū
kome į šveicarus, kad kuo 
“greičiau nusiraminti neutrale- 
je Šalyje ir stoti prie darbo, 
kuriam tapome pasiąstt

Atkeliavome pęr Genevą tie
siai į Lauzanne, patapusiurik- 
ru verdenių visokią pasaulio 
“diplomatą?’

švęieatai labai bijos; . kad 
nesulaužyti savo neutralunią;

I ■ 

tokią,kaipo tokią^ nemėgsta. 
Keblus Šveicarą padūiihias: nė 
be voktečb?, nū be atijantą 
’ 'm*. t. - t.
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Visi jau tikrai jaučiame, kad 

taip. Džiaugsmas ima, kadne- 
išpasakytoji karė jau. baigiasi.

Bet kas su Lietuva? Jos li
kimas buvo rišamas Potsdame. 
Kaip tas buvo daroma? Iš pra

džios Lietuva buvo apiplėšinė
jama, apvogiama; žmones 'bu
vo plakami, šunimis pjudomi, 
vergijon gabenami, baudžiavą 
turėjo eiti. Paskui jai siūlyta 
į valdovus Vokietijos princas 
su amžinais ryšiais su Vokie
tija.

Dabar šitie Lietuvos likimo 
lėmėjai atsirado prie sienos. 
Bet nuo Lietuvos retežiai dar 
nenuimti, teutonas paskutinė
se agonijose griebia ir griebs iš 
Lietuvos kiek suspės pagrieb
ti; o ko nesuspės;“ paves sa
vo agentams bolševikams.

Iš bolševiką pusės Lietuvai 
ištikro nemažas pavojus. “Va
das” No. 23, birželio 23 d. š. 
m., rašydamas apie kliūtis 
tremtinią grąžinimo, rašo:

“Kiti dar sako, būk vokie
čiai biją bolševiką įsileisti. Bet 
tatai maža intikjėtina. Juk jie 
turi užėmę tūkstančius verstą 
Rusijos plotą, kur kuone visi 
gyventojai bolševikai buvo, o 
vienok ją vokiečiai nesibijo. 
Kad vokiečiai nebijo bolševi
ką, nei socijalistą, 'tai mato
me nors ir iš to, kad nėseniai 
viešai įvažiavo Lietuvon- per 
Sebežą visa krūva liėtuvią so
cijalistą iš Maskvos, kurią tar
pe buvo daug socijalistą vadąr.. 
kaip Smolskis, Lukauskis ir ki
ti. Socijalistai Lietuvoje gali 
būti net naudingi vokiečiams,

4 nes padės jiems nuversti Lietu
vos Tarybą, arba ardydami 
darbą privers glaustis * nepa
klusnią’ Lietuvos Tarybą po 
vokiečią arelio sparnu, kaip 
kad atsitiko Suomiuose, Uk
rainoje ir kitur. Ištikro, soci
jalistą grįžimas Lietuvon bus 
tiktai botagas patiems lietu
viams, o ne vokiečiams. Nes 
vokiečiams lengviau valdyti, 
kuomet viduryje tautos suiru
tė.”

Gi biskį ankščiau “Vadas” 
No. 22 pranešė apie liėtuvią 
bolševiką konferenciją gegužio 
pabaigoje. Ten jie nutūret 
.1 —‘Kuoenergingiausia va

ryti agitaciją tarp tremtinią, 
proletarą ir pusiau. proletarą, 
nurodant tikruosius ją sun
kaus padėjimo kaltininkus ir 
kas trukdo ją grįžimą,.

2 — Rūpintis, kad grįžtan
tieji kuogeriausia būtą priren
gti tam revoliuciniam darbui* 
kuris ją laukia sugrįžus Lietu
von.

3.— Atsidėjus skleisti tarp 
ją komunistą literatūrą, dary-

- ti mitingus ir tt.

4 — Nusiąsti į pereinamus 
punktus, kur daugiausia trem- 
linią susitelkia, savo atstovus 
revoliuciniam darbui tarp grįž- 
tančiąją varyti.

“Vadas” tinkamai pastebi 
kadi šiandie tremtiniai yra iš
troškę duonos, o ne komunįpti- 
nčs literatūros. Matome, kad 
socijalistai visur ir visuomet 

, tik apie agitaciją, apiekūrsty- 
.. iūužs ir revoliucijas ^tesvajoja, 

o ne apie tikrąjį 
būvio pagerinimą,

^Jąlabvę.

tome/ drn bč-
doe; dn neprieteliai —- teuto
nai ir bolševikai.' 0 abu ne
prieteliai? vėrri viena antro.

> O dar yra trečioji didėli bė
da, tretysis neprieteHnslenkas 
su Lietuvos dvarininkais.

Bet lietuviai tėvynėje darys 
viršžmogiškas pastangas svar
biausioje valandoje

5 Ar atsiliksime meą Amerikos 
lietuviai! Teisybę pasakius 
mės jaą esame atsilikę. J8ka* 
geliais f teremiame Lietuvą 
svarbiausiame jos gyvenimo 
momente/ ' v •

Lietuviai, dabar svarstomas 
Lietuvos klausimas, ne Potsda
me, o Versaliuose." Ten talki
ninką vyriausieji valdininkai 
ir Amerikos atstovai raiko Eu
ropos, Afrikos irAzijos žemes. 
Kaip jie Lietuvą sutaikys įr at
riekę ar paves tą Europds.rie- 
kę -— Lietuvą pilnam liėtuvią 
gaspadoriavimui.

Taip, Veršeliuose rišamas 
Lietuvos likimas^ Ką mes esa
me iki* šiol padarė, kaip esa
me pasirodę, taip apie mus ten 
kalba. į

Į Vęrsalius diplomatai suva
žiavo ne tuščiomis rankomis, 
ne^ be žinią apie tautas ir že
mės. Prez. Wilson buvo pave
dęs Lietuvos klausimą tyrinė
ti keletui profesorią. Jie tą 
darė. Liėtuvią veikėjai su jais 
tarėsi, teikė jiems dokumentus, 
faktus, visokias informacijas. 
Liėtuvią veikėjai turėjo pasi
kalbėjimus ir su pulk. House, 
kursai dabar yra Versaliuose, 
kaipo prez. Wilsono pasiunti- 
nis. Jis ten yra su gautomis 
informacijomis apie Lietuvą.

Visas tas informavimo-dar
bas buvo ,tolį gražu nepilnas. 
Lietuvos reikalai nebuvo ir nė
ra dar tikrai pastatyti. Ko? 
dėl? Lėšą stokavo. Amerikos 
lietuviai šykštėjo auką tam ne
išpasakytai svarbiam darbui. 
O kiti judošystes varinėjo it te- 
bvarinėja, 
prapulties 
ves kelia; 
kavimą.

kuomet Lietuva aut 
kranto, nesątar- 

atkalbinėja nąo au-
/

Greit išmuš* paskutinė valan
da, kurioje bus galutinai iš
rištas Lietuvos likimas. Bus’ 
dar bendra taikos konferenci
ja. Jei sujusime, tai turėgiąie 
toje konferencijoje saro atsto
vą, jei bus lėšų, tai dar bus 
daug atlikta, , dar daug me* 
džiagos, dokumentų, žėmlapią 
bus pagaminta, daug informa
ciją bus paskleista. Vis tąi bus 
padaryta, jei bus lėšų.

r Lietuviai, ar nei svarbiau
sioje valandoje nesukrusime, 
ar liksime kurčiais, ar pasiro
dysime suakmenėjusiais — ar 
pavydėsime auką, ar pavedė
sime Lietuvai laisvės?

ORERA IR SIMFONIJA.

Tie, kurie po didesnius mie
stus gyvena, taip spėju, kiek
vienas yra bent keletą kartą 
buvęs Operoje ir Simfonijoje 
ir rodosi, kad kiekvienam tie 
dalykai yra patikę.

Bet aš mąstau ne apie' tai 
rašyti, bet apie ginčus mūsą 
Amerikos liėtuvią laikraštijo
je, kurie yra kilę iš tuščio, be 
reikalo. . ‘

Kaip iš patikėtiną šaltinią 
man yra žinoma, komp..Mikas 
Petrauskas sumanė sužinoti, 
kiek ir kokią muzikos speeija- 
listą‘tarpe Amerikos liėtuvią 
randasi ir ar jie tiktą į mano
mąją Vilniuje tverti* Liėtuvią 
Qperą ir Simfoniją. Kaip kas 
sako, kad, dar buvę ir kitokie 
tikslai,* .bet tas Čia nesvarbu. 
, Būtą buvę viskas gerai, jei
gu gerb. komp. -Petrauskas bū
tą taip ir paskelbęs tąjį-^uma- 
nymą.

Bet-tąjį sumanymą paskelbę, 
neva bendrovė dailininkųir po 
juo pasirašė ypatostokios,apie 
kurią dailinihkysię negalima 
nieko pagirtino pasakyti. Be 
to pasirašiusieji ne vien dailės 
igkiorantai, bet ir neturį jo
kios intekmėsvisuomenėje.
, Tuomi įsižeidė kaip kurie 
dailininkai, • kurie įiiiiniSko 
vardą tūp teisę nešiot, kurie 
visą yra'toldaU pripažinti ir 
kuriems *

pasipylė po laikraščius iš vie
nos jį ii kitoa koogli* 
mentei kaip vyfm tikrai d<- 

vertos. Ir dailė il tą 
I tiek turite naudos, 

kiek... ' * *'
O Vilniuje Opera ir Simfoni

ja bus. ■ , ; ■< V-
Vilniuje įsisteigė pereitą va

sarą “MnrikoaMAylda.” ir 

jalšį kun. Brazys* ir Kipras 
Petrauskas. ’ „

Nors tos mokyklos vardas ir 
neskambus, bet iš jos išeis to
ji medžiaga, kuri sutvers Lie
tuvos Operą ir Somfoniją.

Amerikiečiams visiškai nėra 
UŽ ką kivirčytis, tiktai reikia 
kaip tik kare baigsisy kovei- 
Mansiai * palinkėti laimingos 
keliones į Lietuvą kompozitd- 
riams p- M. Petrauskui ir St. 
Šimkui, kad ir . juodu prisidė
tą su savo spėkomis prie bend
ro Lietuvoje esančią mūsą mu- 
zikalią pajėgą darbo, kad toji 
Opera ir Simfonija koveikiau- 
sia galėtą gimti.

"Jeigu atsiranda koks lietu- 
vys ar lietuvaitė, kuris turi 
tinkamą ..muzikalį išsilavinimą 
ir talentą, tai tegul'toliau sa
vo gabumus lavina ir vysto — 
Lietuvoje visiems vietos už- ; 
teks. O vdel Vilniaus Operos ir 
Simfonijos Amerikoje peštis ir , 
dar tiems, kurie gal nei ihu- 
zikalės abėcėlės nepažįsta, tai 
ne tik ką yra juokinga, bet net 
ir paika.

Ctee*j,IIL
F.8.V1MU Federscijoarei- 

kalaia prašome kreipties j Fe
deracijos Bekretorijatą* 1530 
StkMMkAįfo

Sųjuskime.j
y

f

LIETUVIAI, TAI 
KA ANTINAS! ..

/ Po ketvertą su viršum metą, 
po ilgos kąrionęs. baigia žlug
ti birioji Vokiėtijųs militaris- 
inp pajėga. Griuvo Bulgarija, 
skaidosi Austrija, suiro Tur- 
kijaę * Prieis galas ir Vokieti* 
jai, su visais jos militarizino ir 
pasaulio užkariavimo užmačio
mis.

Vokietijai žiugussvieto^dip- 
lomatai politikai eis prie tai
kos stalo. Ar mes lietuviai ten 
būsime, kaipo atgimusios Lie
tuvos atstovai! Ar būsime at
mesti, kaipo nereikalingi gai
valai, tinkami tik ant laužo 
mesti?, Tai visa priguli nuo 
mūsą pačią pastangą, nuo pa
stangą kaip Europos, taip ir 
čia Amerikoj esanČiąją lietu- 
vią. Ar mes tas pastangas dė
sime?

Per ketverius metus nuo pat 
pirmojo liėtuvią visuotinojo 
seimo Chicagoj, Taątos Fon
das linko aukas netik nuken
tėjusioms dėl karės, bet sykiu 
ir Lietuvos atstatymui; t. y., 
politikos reikalams.' Jis jau 
tuo labai daug pasidarbavo. 
Čia šuadkuotais pinigais daug 
jau darbo atlikta, svarbiau
siai už viską iškeltas liėtuvią 
klausimas, supažindinti sveti
mieji su mūsą tėvynės troški
mais, mūsą klausimas apdirb
tas tinkamoje formoje. Bet tai. 
dar ne viskas* Jo patarnavi
mas turi būti’ dabar, kada mu
ša svarbiausioji Valanda, va
landa, kilnoję. Lietuvos liki
mas bus lemiamas ar mirti ar 
gyventi. Čia Amerikos lietu
viams per Tautos Fondą prisi
eina atvaidinti visą svarbiau
sią rolę.

Taika artinas. jReikės turė
ti . lietuviams savo atstovus, 
bus daugią daugiausiai įvairią 
reikalą, kurią visą nei išskai
tyti negalima, visain tam rei
kalingi pinigai, nes ką be pi- 

migą galima veikti? Lietuviai 
iš tėvynės prisižada sudėti pu
sę reikalingą pinigą. Kitą pu
sę jie tikisi gauti iš mūsą,*A- 
merikos liėtuvią.

Tėmykite lietuviai, mūsą 
tėvynėj likusieji lietuviai, 
skriaudžiami, mygiami, laiko
mi didžiausiame suspaudime 
vokiėČią militariškosios ran
kos, prisižada surinkti pusę 
reikalingą pinigą! Kitos pu
sės jie laukia iš mūsą Ar-gi 
mes juos užvilsime? Ar mes, 
tie, kurie’gyvename demokra
tiškoje šalyje ir naudojame^ 
visuotina laisve, atsisakysime 
remti tą idėją, kurią auklėjo- 
me per tiek jau metą pačioje 
svarbiausioje valandoje, atsi
kreipsime nuo ją," kuomet mū
są tėvynės likimas priguli nuo 
mūsą? .

Amerikos lietuvi, perveizėk 
savo paskutiniąją metųjpinigi- 
nes atskaitas ar daug prisidė- 
jai prie ingyjimo Lietuvos lai
svės! Atsimink, juk esi jos sū
numi ar dukra ir nieko nelauk
damas duok savo dalį tėvynės 
reikalams, sįąsdamas ją į Tau
tos Fondą. Siąsk netik pats, 
bet ragink ir kitus, visur kur 
tik galima, —* namie, dirbtu
vėje, susirinkimuose, netik milo 
giminią, pažįstamą, draugą, [ ' • J %_ _ _ *,>• « '•'ui 1—

tūvią ir ąnierįkiečią, nes vi
siems turi dabar apeiti sutvė
rimas demokratiškos, laisvos, 
ir neprigulfnįngos Lietuvos 
respublikoa "• ‘ ■' ,

Nelauk rytojaus, aukok šian- 
dienę, hbl • j gali būti jau
per vėlu*. | ‘

Lietuvi/ F astmas, Lie
tuvos liki M? priguli nuo ta

MŪSŲ FEDERACIJOS 
REIKALAIS. .

Am. L. R. K. Federacija, ku
rią šiandien sudaro 30 mūsą 
parapiją, visos mūsą centrali- 
nės organizacijos ir arti 30 pa- 
vienįą draugiją su šiais metais 
pradeda naują perijodą /savo 
gyvavimo ir veikimo. .Niekuo
met dąr kataliką vienybės o- 
balsis nebuvo taip plačiai pa
sklidęs, taip giliai žmonią su
prastas ir pamylėtas, kaip 
šiais laikais, kada susivieniju
sieji katalikė turi ant savo pe
čią išnešti Lietuvos laisvę, ir 
jos skaisčią krikščionišką atei- 
;į — ir kada turi veikliai pri
sijungti prie visasvietinės kri
kščionijos, kovojančios už 
Kristaus idealą^ pasaulin inkū- 
nijimą.

Mūsą Federacija turi prieš 
akis begales diarbū: reikės su
vesti į krūvą visas mūsą para
pijas ir visas organizacijas, gi 
pajėgas į/krūvą sutraukus, rei
kės vesti visą plačią akciją 
Dievo garbės išplatinimui, Ba
žnyčios garbei, itiūsą tėvynes 
laisvei ir laimei, ir mūsą išei
vijos džiaugsmui ir pažangai.

Federacijos sekretorijatas ir 
jo raštinė (vedama p. AI. M. 
Račkaus, 1530 So.. 50-th Avė., 
Cicero, III.) bus šiais metais 
nepaprastai apkrauta darbai^. 
Išsiuntinėję visoms parapijoms 
ir visoms savo narėms-organi- 
zacijoms naujai išleistą Ipygą, 
“Ketąrią Mėtą Federacijos 
Darbai” — dabar rūpinsimės 
leisti perijodinį (bent 4 kartus 
į metus) leidinį, pašvęstą, vien 
Federacijos reikalams, kuris 
bus siuntinėjamas veltui vi
soms organizacijoms prie Fe
deracijos prigulinčioms* Tas 
leidinys supažindins šu Fede
racija visus, prie Federacijos 
dar neprigulinčius, gi jau pri
sidėjusias organizacijas steng
sis sujungti vieįnos dvasios Ar
timais ryšiais ir ją bendrus 
reikalus pagal; išgalės aprū
pint. * '• ...

Šiuomi atsiliepiame į mūsą 
gerbiamąją dvasiškiją. ir į vi
sus lįetuvią kataliką veikėjus 
ateiti mums. tame darbe į pa- 
gelbą. Reikės mums kuodąu-; bet ir nuo biznierią ir kitą lie- 
giausiai adresą mūsą organi- 1 * . •
zaciją ir mūsą Veikėją, reikės 
gerai įrižiūrM fzmonią reika
lus, įsiklausyti jąąuomcmią ir 
patarimą. Dėlto reikės sueiti 
su visais mūsą veikėjais į arti
miausią pažintį ir tanką, susi? 
rašinėjimą. •

Pavesdami mūsą organizaci
jos reįkriąs yteuomęnės rūpės* 
niui ir užuojautai, mes laukia

l-

NiekasJojo neužgavo ' 
; Ir buvū laiiftingas. 

puikią vietą sau turėjo 
TwnM^UaWąjąr

. / ' Lfa(maa*būvo ta nuo vėjo* 
Ir vėtrą baisiąją.

Kaip tik Uosis iiplėt0jr , 
Pirmutinį lapą, * ; - - ■, t
Neilgai jis ten bujojp, 
Tuoj išrautas tapo.

ji uut ktantoL 
Dunojaus giliausio, 

r Ten patyrė jaunas Uosis 
'' 1 Vargelio didžiausio.' ■ ’' •

Žiaurus vejai tuoj pradėjo

Taip khd Uosis negalėjo 
Ramybesįgyti. • ' 

\ Tai į tiesią, tai j kairę 
Vėtros, kraipė, blaške;

i Jo jaunutį liemenėlį 
Lankstė, šakas draskė.

, ‘ Jaunam Uosiui įkirėjo 
“ Tą vėją ktausyti, 

į Svarstė vienas pasirėmęs,
Ką turi daryti.

• Ir pasvarstęs, * pagalvojęs^ 
. ' Metės į Dunoją,

- Su ta viiČia, kad surasti 
Sau ramybės to jų.

Ir surado laisvą šalį,
,J Tą roją svajotą. 
'Neišartą žemės dalį
Ten-dirvono šmotą. 

Stvėrės Uosis tuoj už darbo ' 
Dirvonus ardyti, 
Idant savo tėvynainius 
Juose pasodyti.

Plačią dirvą Jis padarė 
Ir žemę derlingą.
Uosio dėka sužaliavo 
Ten sėkla naudinga.

Daugel piktžolių ir usnių 
Į žolynus virto, 

'Tolimesnei usnių veislei 
’ Jis kelią užkirto.

Nors ten nėra, žiaurių vėją, 
Kur Uosį lankstytą, 
Kas šaknis Jo veik išrautą 
Ir lapus draskytą.

Neilgai bet mūsą Uosiui . 
Laimė viešpatavo 
Tuoj pradėjo nepakanta

. Kišti, gylį savo/
* Stoja KsiSasĮŠlįi prieš Uosį

- Šaukia: “AŠ’galingas, 
<xTu menkutis sutvėrime, 
“Aš esu garbingas.

v
1

“Mano šakos, mano lapai 
“Už tavo puikesni 
4 < Aš galėčiau pašnabždėti 
“Daugel syk garseniai.” 

O prie Karklo dar ir usnys, 
Akstinus pastatę, 
Engia Uosį kaip įmano, 
Kur tiktai pamatĄ

Elksnis^ Gluosnis ir šaltakšnis 
Ir-gi prisidėjo,
Visi stengias nuslopinti 
Uosį geradėją. ’ 

Jie,, sulyginus su Uosiu, 
Mtažą vertę turi;
Vien , tik tuomet jie naudingi, 
Kuomet pečią kuri.

Ėlgsnį, Gluosnį ir Šaltakšnį 
Karklą visą štabą, • .
Kad surištom į pundelį 
Būt glėbelis žabą.

.Taip-gi usnims pasipuošti 
zYr didžiausia geda,
Nes lapus ją ir degloji 

. Susiraukus ėda.
Netaip sunku buvo Uosiui 
Nuo audrą kentėti,
Kaip Jam liūdna nuo savąją 
Panieką girdėti.

Nes tai yra tikros šakos
• Lietuvos medelią, 

Kurios auga įšale Uosio 
Bočią ir tevarą.

. Ir tos atžalos savąją 
Piktžiedžiais pražydo. 
Vandens šaukšte paskandytą 
Uosį iš pavydo.

Bet-gi Uosis nesvyruodams 
Stovi it-galiūnas,
Pilna? išminties, skaistybės 
Jo dvasia ir kūnas.

Tvirtos šaknys, liemuo’tiesus, . 
Sveiką širdį turi. .
Ir iškelta Jo viršūnė' 
Į padanges žiūri. .

Stambios Šakos, platūs lapai 
Audroje tik gaudžia, 
Nuo lytaus ir nuo karštybės 
Keleivius priglaudžia. •.

Uosis yra tautos šulas 
Ir ąžuolo brolis. * , . 
Jam pritinka lošt visuomet 
Vadovystės, roles. . 

Lai gyvuoja,tvirtas Uosis 
Dienaskoilgiausias, 
Nors Jis neša nuo savąją 
Nemalones’ gausias?

Lai Jam. pasekmes didžiaūsias 
Visagalis teikia 
Vyksta darbas prakiMausias 
Aur^į^tomeį įveikia*

tL Gudienė,

e. 
c

t* me U jo» kodidžiaurioe , para-

Kiekvienas karai greta materialžnią nuo- į 
stolią daro kiekvienai |aĮwd, kur jis eina, ne* 
maža irmoralinią. kad per jį žū- h
vo daugybės žmonii|, kad jū nudegina, ūfcriau* j
•na daugybių daugybei* miestą, sodžįą, net iŠ* . j 
tisą kraštą, sunaikindamas ją ūkį, prekybą ir 
pramonę, bet jis sukiužina dar ir pačius doros 
pagrindus.^ ‘ .

Tos visos karo blogybės neaplenkė ir Lie
tuvos/ kuri daugiau ne pusketvirtų metą  ̂bu
vo karo laukas ir dabar dar, lig karui visai 
pasibaigsiant, tebėra7 karo sąlygą suvaržyta. .. 
Apie materialinius mūšą šalies nuostolius, apie 
jos miestą ir sodžiųišgriovimą, ūkio, pramo
nės bei prekybos sunaikinimą jau buvo daug 
rašyta, tad šiuo atveju mes apie tai neminė
sime. Bį kartą mums rūpi daugiau paliesti kai 
kurie doriniai Lietuvos nuostoliai. ’

Pas mus karo metu, be kitą ydą, .įsiga
lėjo ir pasidarė žymi artimo meilės stoka. Ar
timo meilė reiškiasi ne vien tuo, kad elgetai / 
duosi skatiką bei duonos riekę arba priimsi jį , - 
į nakvynę ir tt, bet “ir tuo, ir ypač tuo, kad-- 
savo kaimyno neskandinsi.'. Tas aukščiausiasis „ 
doros įsakas reikalauja ne vien to, kad kitą 
šiuo ar tuo, šelptumei savo turtu, kad lutam, 
taip sakant, pozityviai gera darytumei, bet. ir . 
to, kad kito žmogaus, savo kaimyno, neįkąs- 
tumei, .jam bloga nedarytumei. O tą tai arti
mo meilės privalybią dabar eidamas po Lietu
vą daug kame pastebėsi labai trūkstant.

Karo žiaurumai ir ramiuosiuose gyvento-, 
juose sužadino- bloguosius bei žemuosius žmo
gaus pobūdžius, o karo meto gyvenimo sąly
gos patiekė progos jiem^ reikštis. Paslėptas 
kerštas, keičiantis šalies /valdymo būdui ir ei
nant jam,iš rAnką į rankas, išsiliejo viršun• 
šalies gyventoją kits kito skundais ir įdavinė- 
jimais, dažnai visai nekaltai.- Paprastas pavy
das nebesitenkina vienu tik pavydėjimu. Jei
gu žmogus mato, kad jo kaimynas geriau už 
jį gyvena, Šio ar to daugiau už jį turi, tai 
jis iš pliko pavydo stengsis padaryti taip, kad 
ir jo kaimynas, jo pažįstamas butą toks pat, 
kaip ir jis. Jeigu jis turi tik vieną karvę ar’ 
arklį, o jo kaimynas turi daugiau, tai jis dės 

( visas savo pajėgas, kad ir kaimynui teliktą 
[tik viena karvė, vienas arklys, kepalas duo
nos ir tt. Žmogus/ gieždamas kerštą, iš pavy
do kitą skandindamas, žino, kad sau iŠ to jis 
neturės jokios naudos,, kad paties jo vargai 
nė kiek nepalengvės, teeiau jis daro nuoskau
dą savo kaimynui, neatsižvelgdamas į nieką. 
Tai aiškiai rodo, kaip karo metu, žmonią do- 

zl ra žymiai sunyko, o ją: siela ir sąžinė labai, 
surambėjo.

Seniau Lietuva buVo plačiai garsi viso
kiomis dorybėmis, o ypač jds piliečią kits ki
to užuojauta, bendru reikalą numanymu ir mo- 

įkejimu kįts kitą užstoti ir ginti. Amžių- 
I gai žymiai pagraužė tą pilietinių dorybią šak
nis, o karas dar daugiam susilpnino ją daigus. 
Tai usnys mūsą tėvynės apleistoje dirvoje! 

I Jos reikia rauti laukan! Šalies ateičiai staty- 
Į ti jos gali daug daugiau kenkti, negu medžia- 
I gims šalies nualinimas ir sunykimas. Tos do
rines piliečią ydos yra pataisomos ir taisyti- 

Įnos. - ; "
Įx Dabar stovint prie laisvos ir nepriklauso- , 
mos Lietuvos slenksčio, bet dar tebejaučiant 
ant savo pečių visą karo naštą, mums tuo la

ibiau reikia kits kitą suprasti, savo tarpe tam- 
Ipriau sutapti, ne skaudinti bei skausti kits ki
ltą,. bet-kits kitam padėti,, matyti šalies pi
liečią reikalą bendrumą, kad ėmę statyti sa- 

įyar'ajnkį Lietuvos gyvenimą, mokėtume dirbti 
fbendrą darbą ir suglaustomis? pajėgomis eiti 
I į bendrą didį Lietuvos valstybės reikalą tiks- 
Įią.
I X

. \ . v K
NUSIPIRK KĄ TIK IŠLEISTA J

MALDAKNYGĘ |

‘‘PULKIM ANT KELIŲ.” / | 

Į 101A Kietais drobės Apdąrajs, raū- | 
donaiskraštais ........$1.50 i 

r 102Ą Liauniaįs (Flerible) Im- a
•mitation drobės virŠe- E

■». liais) raudonais kraštais, |
apvaliais kampais ..L$1.85 g 

.. 102D Toki pat auksuotai^kra- g
Į šiais.... . <,»■. •.»*. < ♦. $2.00 įb

103A Liauniaįs (Flexible)skū- - E 
* ros apdarais, aukšlio- E

41 tais kraštais, apvaliais .H
į kanopaįsr o-, . * S
Į 1043 Toki pat juodos moroko g

skūros apdarais v A. B
Užsakyriius su pinigais adre B 

suok: ' H
* “Darbininkas.” K

I -^W.Broądw«^^B^ B
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tf tilr įSUltefr faųn tikmB CgZO- 
minus mokytoju. Pirma bu* 
vašieji mokytojai į tuos eg»- 
kninus pąvtiąvo b tokiu būdu 
B tų mokyklų betiko yieu ma- 
lonusatnpnįmąs, ojų ris# vie
toje liko kaip ir valdžios pra^ 
dedamoji mokykla (pačiame 
miestelyje) Jcurioje jnokytojau- 
ja minėtas mokytojas Ū Mer- 
kevičiua Tiesa, mokyklą veda* 
ma pavyadiugai, bet vis tik ji 
jokiu btdh negilėjo pavaduoti' 
visų pirmą buvusiųjų sodžiaus 
mokyklėlių. Visų pirma ji bm 
vo neprieinama paaugusiam, 
prięūkio dfilykų pririštam, so
džiaus jaunimui. Aiškiai su
prato tų trūkumų kun. J.Šim- 
kūnas: Šių metų'pradžioje jo 
rūpesčiu įsteigti vakariniai 
kursai,- paaugusiai, sodžiaus 
jaunuoiųęnei, kuriose jis pat# 
nenuilstamai dirbo, skleizda- 
mąs šviesų ir tėvynės medę; 
Bet neteko, jam išvysti savo 
darbo vaisių!, Ramiai, nors ir 
ne be gailesčio, palieka pradė
tąjį darbą, neįvykdytus ^su
manymus ir eina ten, kur lau
kia jo nauji vargai Dievo ir Tė
vynės garbei.

Tepadedie jam Dievas! Mes 
gi eisime toliau nurodytuoju 
keliu, kad nors tuo parodytu
me savo dėkingumų nenuilsta
mam visuomenės-darbininkui!

t
A ' i

lyg tyčią, vašių# Ari labiau 
papilkėjo. Žiemų turėta čia 
mokiniį arti 60; dabar gi. tu- 
rimą jau 80 suvirŠum. Tai aiš
kiai parodo, jog mokyklos tuš
tumas ar pilnumas pareina ne 
ano Žmonių tamsumo, ar nu- 
yargrmo> bet nūp mokytojų 
darbavimosi. Geriau' moky
tojas dirba —- vaikų ūžia, mo
kytojas užsnūdę#^*vaikai krin-' 
ka,- lyg Grigo bites.

Vienų vargų teturėjo Seinų 
'mokykla, taitų, kad negalėjo 
susirasti'sau tinkamo būsto. 
Keletą kartų kėlėsi tai į tuos,’ 

; tai j kitus namus, o visur ank
šta ir tiek. Bet neilgai trukus 
ir tas vargas-bus pataisytas. 

: Prie vietinės- mokyklos į- 
steigta ‘^Žiburio” vardu kas
dieniniai vakariniai ir šventa
dieniniai suaugusiems kursai. 
Kasdieniniuose. kursuose mo
kosi 14 jaumį’vyrukų ir 1 mer
gina. Visi jie imasi už moks
lo visomis, jėgomis ir yra vil
ties, kad kai kurie jų išeis la
bai naudingais žmonėmis. Mo
kytojauja kasdieniniuose kur
suose kun. Petrauskas, p. Čepu
lis, p. Tijūnaitis ir grįžusis iš 
Voronežo p. Pakuckas. Kursų 
programas labai platus. Norin
tieji gali labai daug jais pasi
naudoti.

Šventomis gi dienomis nuo 2 
ligi 5 valandos mokoma tasai 
jaunimas, kuris šiokiomis die
nomis darbu užsiėmęs negali 
lankyti kasdieninių kursų. No
rinčiųjų dalyvauti tose pamo
kose randasi labai daug. Ligi 
šiol užsirašiusiųjų buvo mergi
nų daugiau negu 60, o vaikinų 
skaičius ir-gi ima didėti — yra 
jau suviršum 20. Gražus skai
čius!

Ir reik pagirti mūsų jauni
mas, kad ne tik noriai lanko 
kursus, bet noriai ir prie mok
slo imasi. Kurie atėjo prieš 
mėnesį nemokų nei skaityti, 
nei rašyti — dabar jau rašo, 
jau ima skaityti. Kurie atėjo 
į pirmų pamokų lyg svyruo
dami, lyg bijodamies — da
bar linksmai skubinas po pa
maldų mokyklon, nes žino ten 
rasių tai, ko' kur kįtur rasti 
negalėtų: mokslų ir gražų pa
silinksminimų. Šventadieniais 
mokytojauja: p. Tijūnaitis, p. 
Čepulis, p. Makrickas ir p. De
reškevičius. Kursistai ypačiai 
mėgsta dainų ir tautos žaislų 
pamokas. Dainuotų, rodos, jie 
dainuotų ir niekada nenusibos
tų jiems tas darbas!

Valioj tad, Seinų jaunimas, 
kurs nors labai sunkiose sųly- 
gose gyveni, tačiau tiek daug 
turi noro šviestis.

; Kad kiekvieną gydomo ji pū* 
geS& Švarina >
kenksmingus elementus. Dėlto* ;•x 
M mes, pilnoje atsakomybei V 
garbiam, W —

PARTOLA
, Ta vfeani- pasaulyj 

pagelba ‘ iš valytoja kraujo ir 
vidurių pripaž^tįGydoMąj  ̂
Skyriuje. iYashiuįribiie,, Mtu* 
rinti kenksmingų elementų.

Saldainiai Partola labai ską- 
nūs. vūlgini;1 veikia lengvai ir 
greitai. Pritinka suaugusiems 
ir vaikams. / .

Partoląbuvo apdovanotaau
ksiniais medaliais Jr pagyrimo * 
laiškais šešiose Pasaulinėse,Pa-t . 1 
rodose, būtent: Londone,Pa- . J 
ryžiuje, Ženeve, Neapolyje, / z 
Barcelione ir Mediolene,'už sa- J
vo geriaušius pasižymėjimus.

Nėra geresnės pagelbės dėl . 
išvalymo kraujo ir vidurių, . 
kaip Partola.

Ji rekomenduojamą ir parsi
duoda skrynutėse po 1 dolerį. " |

Bei patogumo žmonių 'mes ~į 
išsiunčiame'6 skrynutes tik už .

. v;
Užsakymus ir užklausimus

• i ’r ■,

Odų dcnMi lar* ’ ’ ’ ’ ’
Teeątie jot kuogMMdau-

Mou.: *■' '• < .

Per dvi savąiti buvo viskas 
-uždąrytą'il^prieišaties siauti- 
mo ispaniškos influenzos. Ne* 
buvo galima jokio susirinkimo 
laikyti. Dabar jau viskas vėl 

atidaryta ir visas judėjimas a- 
tėjo į senųsiąs yė^ės.

27 di spalio L. Vyčių 29 kp\ 
merginoj pagamino Vakarienę. 
Vakarienė buvd.'gana puiki, y- 
pač programą#, kurisausidūjo 
iš veikalėlio““Čigonės atsilan
kymas. Atliko vytes — A. 
Meldažiute it Č. Malakauskiū- 
tė. Vyčių choras gražiai pa
dainavo Lietuvos ir vyčių him
nus. Šiaip jau išreikšta gražių 
minčių. Žodžiu sakajnt, vaka
rėlis buvo gana gražus. Dau
giausia šio vakarėlio surengi
me , pasidarbavo — ,p-lės B. 
AidSkaičiutė, A. Stonkiutė, O. 
Bilziutė, K. Karaliūtė, O. Ma- 
lakauskiutė, A. Meldažiutė ir 
k. L. Vyčiai rengiasi statyti 
didelį veikalų' “Piktoji Dva
sia.” Rodosi bus lošiamas 10 
d. lapkričio.

Ketvirtosios Laisvės Pasko
los K-tas ir-gi gana pasidar
bavo. Girdėjau- kad pardavė 
bondsų už apie $30.000.

Tautos Fondo 1-mas skyrius 
rengia pilną ofensyvų dėl Lai
svės Savaitės. Mat yra paskir
ta surinkti $1.200, bet jie sako 
surinksiu nemažiau kaip tris 
tūkstančius. 'Pamatysime.

A. Mažiukas.
♦ '
Kalėdinių dovanų tūri įplau

kti Tautos Fondan tris sykius 
daugiau, negu nutarta.

■.................................... .. ■ ■■! ■

ROCHESTER, N. Y.
‘ «. ■ į? Mile?

Spalio 27 d, 1918 m. a. a. mi
rė Stanislovas Mačiulis. Ve
lionis buvo nevedęs. Paėjo iš 
Kąuno gub,, Šiaulių pav., Kur
selių parap. Mirties priežastis 
buvo ispaniška influetaza.

Koresp.

Visos parapijos, visos kolo
nijos, visi lietuviai privalo pa
rodyti dabar didžiausių duos- 
numų.

koą meilės, kuri pradedą la
biau kurstintia ir karšČiaudeg- 
ti. Turime viltį, kad ta ugnis 
prasiplltos tulikui.jr meilė t& 
vynės niekados pą^ mumis Čio
nai esančius neužges. >

Pirmosios kuopos pirmas po 
ataųtogų susirinkimasįvyko 20 
d. spalio, kur tapo viešai iš
rinktą nauja valdyba, nes iš 
praeitų, metų valdybos beliko 
tik vienas pirmininkas.,

Po rinkimo valdybos nutar
ta laikyti susirinkimus, kartų £ 
mėnesį,nedaliomis, o lavinimus 
tautiškos kalbos kas antrų sa
vaitę. Gerbcnątyk t, BėrėiŠis, 
trumpai, bet aiškiai savo kal
boje, nurodė .didį reikalingu
mų lavinimo mūsų motiniškos 
kalbos..

Po prakalbos, draugas I. Bė
rėmis pranešė kuopai, kad vie
nas narys atsisukus prigulėti 
prie Moksleivių Susivienijimo 
ir dalyvauti jų susirinkimuose, 
nes tarnaudamas • svetimtau
čiams negalįs priklausyti savo 
tautiečiams ir darbuotis jųjų 
reikalams. Gaila mums nario.

Į kuopų įstojo" naujas narys, 
Antanas M. Karužiškis, persi
keldamas iš vienuoliktos kuo
pęs Moksleivių Susivienijimo.

Taip ir užsibaigė susirinki
mas. Tikimės su laiku šiaip- 
-taip pasitodyti savo tautiška 
dvasia — meile dėl Lietuvos, 
tos žemės, kurių mums džiaug
smas yra pavadinti tėvyne, — 
prigiųatu kraštu mūšų arba tė
vų mūšų. ,

Nauja valdyba:— Pirm. — 
L. Brigmanas, rašt. — A. Ka- 
ruži|kis, ižd. — Ė. Stygmanas, 
knygų prižiūrėtojas — A. Ka- 
ružisškis, nariai -— I. Bereišis, 
L. Brigmanas, A. Karužiškis, 
V. Nanortanis, E. Stygmanas.

Atvažiavęs į šv. Cyriliaus ir 
Mėthodijaųs Seminarijų, Or- 
chard Lake, Mich., kur seniai 
žinojau veikiant L. R K. M. S; 
A. kuopų, bet didžiai nusiste
bėjau radęs gyvuojant tokių 
tautiškų dvasių širdyse tų ke
lių narių čia užsiturinčių. Kas 
labiau nustebino mane,, tai yra 
knygynas kuopos. Žinau ke
lias kuopas, bet niekur negir
dėjau ir nemačiau, kad būtų 
įtaisytas toks lietuviškas kny
gynas tarpe svetimtaučių, kur 
gali pasinaudoti kiekvienas 
narys savo ir savo tautos la
bui. Galidiį suprasti, kad jau 
nuo seno laiko lietuviai. čia 
tvirtai laikėsi ir tikiuosi, kad 
jųjų pavyzdis pritrauks mus ir 
vėliaus ateityje kitus, prie to
kio pat tvirto užsilaikymo, 
sekti jųjų pėdomis.

. Šita kuopa turi keletu gerai 
žinomų lietuviams alumnų, ir 
į visai trumpų laikų sulauks ki
tų, asmenyj gerb. L. S. Brigma* 
no.

LAIMIAS Ift TBTiARUJO.

(Kareivis Mateušas Švažas 
rašoslaiškų p-lei E. šulčiutėfį 
Boehestė?, Nl Y. ) : .

Gerbiamoji Tantiete:-
Labai nudžiugau perskaitę^ 

Tamstos Juozui Knabikui sių- 
skįjį laiškelį, kur aš pamačiau,* 
kad tamstai rūpi mūsų tremti
nių gyvenimas ir abelnai visų 
mūsų lietuvių stųvis. J>eltogi 
kaipo tėvynainei dr tunu pra
nešti apie mūšų Viekšniškių 
tremtuolių gyveiiimų., Be to‘ 
dar a| tamstai kaikurius iš jų 
ir įvardinsiu. Mūšų, ; tai yra 
Viekšnių miestelio gydytojas; 
Mandeiltis su savo sūnaiš gy
vena Petrapilėj. Kadangi tam
sta turėjai.gerų pažintį su jais 

‘dėlto nebus pro-šalį paminėti 
apie juos. Karlas tarnauja ka^ 
riuomenėj, -o Aleksandra yra 
didžiausios pačfos činovninku. 
Bet ir dar daugiaus jums žino
mų gyvetoa Petrapilėj P-lė Ma
rijona Bįmbaitė, jūsų buvusio
jo mokytojo Petro .Bimbos se
suo ir-gi gyveno Petrapilėj. 
Paskui, jai iškeliavus į Vorone
žu, po trumpo laiko pasimirė. 
Apie velionės mirtį buvo pra
nešta po laikraščius. Kun/žuL 
pa ir jo brolis Juozas irrgi Pet- 
rapiTėj gyvena. ' Jokių svarbių 
žinių pas mus nėra. Žiema šil
ta. Sniego buvo pri’snigę labai 
daug,'bet dabar kiekvienų die
nų lija po biskį. Duonos tik 
tegauname po ketvirtų dalį 
svaro ir dar po mažiau. Bul
vių .svaras kainuoja 1 r. 20 k. 
ir tų pačių nėra.. Mėsos sva
ras 5, 6 ir 8 rubliai. Apie ki
tus, padėjimus jūb patys žino
te. Nuo pat pradžios karės aš 
dar tebesu kareiviu. Tikiuos, 
kad greitu laiku karė baigsis 
ir galėsiu ramiai sau grįžti į 
savo gimtinį kampelį.

Meldžiu tamstos .atrašyti 
man kaip pas jumis dalykai- ei
na.
x..Su tikra pagarba, 

. i
Kareiy. Mat, Švažas.

P. S. Laiškas rašytas 17 d1, 
sausio 1918 m., į Amerikų at
keliavo spalio 30 d, š. m. Tai
gi laiško kelionė buvo gana il
ga, Delto-gi ir dalykai jki šio 
laiko galėjo kitaip virsti.

- mūrais! .. ’ ; f
Karui prasidėjus, iŠ Anta- 

lieptčffijpravoalavų moterų vie
nuolyno Rusijon išsikėlė griež
tai visos. vienuolė# rę daugiau 

’* nebegrįs* Prieš 1881 m. tai bu-f 
vo katalikų vienuolynas. Jis 

Lsusįdąro iŠ dviejų mūrinių na* 
mųdviemaukštais, .dviejųniū- 
riįių vienu aukštu ir septyne- 
rių medinių .neskaitant ūkio 
ti-obėsįų. Vienuose namuose 

. buyo’ dviejų klasių .mokytojų 
seminarija, 'kur mokinosi dau- 

Jįgiau ne 200 burlokįočių; ten 
pat buvo joms iv; bendrabutis. 
Antruosenamuose gyvenodau
giau ne 100 vienuolių. Gera 
kanalizacija, didelis vaisių so- 
<dąs, Ž0 dešimtinių getos dirba
mos žemės, 80 dės. miško ir 
keletas didelių ežerų.

, Visa tai ir puiki, bažnyčia 
(kurį laiką — cerkvę paversta) 
dabar stovi tusti, nors nerei
kalingi jokio taisymo. Kaip-gi 
būtų patogu ir pigu įtaisyti ū- 
kio mokyklų ir'gimnazijų! Jei 
rudenį atidarys gimnaziją Ro
kiškyje, tai Antalieptėje būti
nai reikės ūkio* mokyklos. Mo
kinių bus gana net iš tų pačių 
vietų.

Žmonės nekantriai laukia, 
kada gi bus jiems sugrųžinta 
bažnyiča: į kitas visas toli. Tai 
jau J.» M. Vyskupo rūpestis. Į 
Antalieptę ant. Šventosios upės 
kranto nuo Utenos 26 kilom., 
nuo Zarasų 30 kl., nuo Rokiš- 

.. kio daugiau, kaip 40 kil.
Vieta nuostabi. Rūpinkitės: 

vietos žmonės jums tai amžinai 
atmins.

y

UKMERGĖ.
Ukmergės apylinkė ir pats 

miestas tautybės žvilgsniu, kas 
kartas labiau lietuvėja. Tik 
nežinia, kodėl šįmet klebono 
Barakauskolr kam. Amankau- 
sko rūpesniu dvejus metus ne* 
buvusios lenkų gegužinės pa- 

‘ maldos ir vėl yra įvestos baž
nyčion. Mums regis, kad tos 
lenkų pamaldos čia visai ne
reikalingo#.
< Dėl nepriklausomybės šven
tes. Iš Lietuvos Tarybos ne
priklausomybės iškilmių komi
sijos, kaip yra buvę minėta, 
patiriame, kad Lietuvos nepri
klausomybes šventė dėl įvai
rių priežasčių yra^atidėta pas- 
kesniam laikui. Kada tos iš
kilmės tikrai bus, Lietuvos Ta
rybos komisija paskelbs pas
kiau. Galime tik pastebėti, kad 
tos iškilmes bus ne anksčiau, 
kaip rudenį, pasibaigus so
džiaus darbymečiui.

i

t

\ '
f

ŠEDUVA.
Gana nemažas mūsų mieste

lis, nors mūšių beveik nepa
liestas, jau visai baigia nyk
ti. Dar prie rusų, žydus iš
vežant, nudegė daugiau nė 
šimtas namų. Dabar vėl, ba
landžio 18 d. nupleškėjo kelio
lika trobesių, gegužės gi 15 du 
iškilo dideliausias gaisras, ku
ris, nušlavė vėl arti šimto tro
besių, kurių tarpe ir klebonijos 
klojimų, daržines,, kūtes, svir
nus ir k..;, išliko tik pati kle
bonija, *jos skardinio ^togo dė
ka. Daugybė gyventojų liko 
be duonos, sėklos, apdaro ir 
pastogės. Gaisro tikroji prie
žastis nesusekta. Kalba, kad 
dar degsiu. Nuostabu, kad Še
duva ir Panevėžys Jjeveik vie
nų valandų užsidegė..

/ ’ -SEINAI
Nuo balandžio pradžios prie 

vietinės lietuvių mokyklos pri
dėta antroji klasė. Antruoju 
mokytoju pakviestas Kazys 
Makrickas; pirmuoju gi liko
si sėnasai mokytojas Jonas De- 

• re^kevičius. Abudu mokytoju 
- giri darbininkai, nesigąilintie- 
ji -savo jėgų mokyklos naūdai.

Žmonės moka branginti savo 
v mokytojų darbštumų, -todėl 

mielu noru paveda jiems auk
lėti savo mažus vaikelius. Va- 
satos metų paprastai mokyk
los tuštėja, gi Seinų mokykla,

i

s

K-A M A J A L

JZarašų aps.).
1918 m. gegužės-mėn. 17 die

nų persiskyrėme su savo ka- 
mendoriumi, kun. J. Šimkūnu. 
Vos treji tepraslinko bendro 
gyvenimo mėtai. Rodos trum
pas ląikas,' bet užteko ir to, 
kad jo vardas paliktų neišdil
domų žymę į sunkias karo ap
linkybes, 1915 m. jo (ir dali
mi taipo pat pasižymėjusio sa
vo darbštumu vietinio liaudies 
mokytojo VI. Merkevičiaus) 
rūpesčiu buvo beveik kiekvie
name sodžiuje įsteigtos prade
damosios liaudies mokyklos 
(arti 20), kuriose, jam pačiam 
prižiūrint, buvo teikiama so
diečių vaikams pradedamojo 
mokslo žinių ir, kitų dalykų 
tarpę,^ypatingos cLomės buvo 
kreipiaipa į - gimtųjų kalbų. 
Daug vargo su joidis jųjų įstei
gėjas: pats nuolat važinė jo.po 
sodžius, prikalbinėjo- įįkinin- 
kus leisti vaikus mokyklosna, 
visokiais būdais stengdamasis 
išaiškinti jiems inokslo svarbų, 
teilcė įvairių. įvairiausių patari
mų jauniems hepratusiems mo
kytojams ir tt. ir tt. Bet neil
gai telemia buvo naudotis pa- 
rapijonims tais jo ^sunkaus 
darbo , vaisiais : praslinkus vie
niems laimingiems mokslo me
tams buvo išleistas įsakymas, 
kuriuo, norint steigti mokyk* 
lų, reikalaujaniagąutilaidiniaa 
ir mokyklose

Bažnytinės žinios.
Laikinuoju Vilniaus vysku

pijos valdytoju Vilniaus Kapi
tula išsirinko knn. Pralotų Jo* 
nų Hanusavičių.

?K AUNAS/
Kunigų permainos.

Dvetos kleb. kun. Jonas Se- 
parskis atsisakė nūo savo vie
tos ir paskirtas Kamajų alta
ristų teise gyventi Rokiškyje. 
Grivos kuratas* kun. Nikod. 
Kasperūnas paskirtas Žemga
lių dekanu. Grįžęs iš Rusijos 
buvęs. Šiaulių gimnazijos kape
lionas kun. Jonas Didžiulis, Te- 
olog. kand. paskirtas Platelių 
kleb. Grįžęs is Rusijos Svėda
sų kleb. kun. Vladi Barokas a- 
pima savo vietų. Naujai pa
švęstas kunigu Rusijoje kun. 
Vlad. Varanavičius paskirtas į 
Vydžiuš vikaru? Grįžęs iš Pet
rapilio dvasiškos akademijos 
kun. - T. Bardauskas, Teol. 
Kandi, paskirtas į Ylakius vi
karu. *

LENKŲ REIKALAVIMAI.
Kaip praneša laikraščiai, ei

nantieji Austrų užimamoje 
Lenkijos dalyje, ministerių 
pirmininkas Stečkovskis esųs 
pastatęs Berlyne, ir Vienoje 
tokius lenkų Valdžios reikala
vimus: Lenkija jungiasi su vi
durio valstybėmis ir daro su 
jomis karo sutartis, bet ji kai
po valstybė palieka nepriklau
soma ir jos plotas kuo Vienos, 
kongreso laikų nė kiek negali 
būti mažinamas. Už tat gi, 
kad Lenkiją netenka Suvalkų 
gubernijos lietuvių apgyventų 
apskričių:- N a u m i e s č i o, 
Kalvarijos, .Vilka
viškio ir Maria m p o- 
1 ė s, turi būti prijungtos prie, 
jos kaipo įkaitas lenkų gyvena
mosios srity# iš rytų puses nuo 
linijos^ Narev’as — Bobr’as 

Nemunas. Ribos/tarp Uk
rainos ir Lenkijos privalančios 
būti taip pravesto#, kad^ tatai 
atatiktų Lenkijos reikalams 
khro žvilgsniu. '' Galųp Lenki
jai turėtų būti suteiktos pato
gios- sąlygos jos ūkio plėtoji- 
muisi padarius su Vokietija 
tokių sutartį, įkuri leistų Ruo
šai plaukioti lenkų laivams po 
visų Vištos upę ligi pat jūrių.

Jei Šis pranešimas teisingas, 
tai iš jo išvada tokia, kad* 
•lenkų valdžią norėtų prijungti 
prie Lenkijos Suvalkų ir Seinų 
apskritis, kuriedvi žymiai ap
gyventi lietuvių (Seinų apskri
ties gyventojai daugiau negu 
perpūs lietųviai-dzūkai). Ieš
kodama gi sąij plotų; Šiapus Ne
mušė upės, Lenkija norętų, 
matyti, pasiimti visų Gardino 
gubėrn. ir nemažų dalį Vilniaus 
gubernijos.

(‘Lietuvoj Aidos”)

'Kmo auką t
vai tntt

r

.v

Lietuvos likimo išrišimo pas
kutinėje valandoje parodykime 
didžiausių duosnumų.

/•

5 dolerius.
♦

adresuokite:

APTEKA PARTOSA, r

160 Second Avė.,
New York, N. Y., Dept., L. 3.

(101)

’•» )

/

‘ 4

f

NEW BRUNSWICK, N. J.
• _ i

Šioje kolonijoje mažai ran
dasi lietuvių. Tai-gi jokių-vei
kimų ligšiol nebuvo, bet atei
tyje bandysime pradėti ką nors 
veikti. Mes pageidaujame, kad 
daugiau lietuvių važiuotų, nes 
yra patogu ąpgigyventi. O kai 
dėl darįaų, tai yra visokių. 
Dabar žmonės gerai uždarbiau
ja orlaivių išdirbime. - Reika
linga visokių amatninkų ir 
šiaip darbininkų.

Vardai, kiltie pirko Ketvir-

... $500.00 
___ 300.00 
... .300.00 
... .250.00 
.... 200.00 
... .200.00 
... .200.00 

.. .100.00 

...100.00 

.. .100.00 

.. .100.00 

.,. .50.00 

.. .150.00 
S. J. M.X-

Kas dabar iius atsilikėliu ir 
išsisukinėtoju, tas užsitrauks 
amžinų gedą . • ■ , i

OIODkRD«I^
Tankiai skaitome *- Mokslei

vyje”‘apie veikimų šios ir tos 
LRKMSA. kuopos, bet jau ge* 
ras laikas prabėgo kąip aidas 
pirmosios kuopos,. 'ŠV. Cyri- 
liaus ir Methodijaus Seminari
jos, -Orchard Lake, Mich. at* 
sRieįė. Tad šiūomi laiškučiu 
danešąme tų. linksmų Žiniųt vi* 
sieųiB lietuvią^#, kąd nurint 
iriūrfų kuopa libri sumažėjus, 
vis*gi gyvuoją, visgi pas mua

NEWARK, N. J.

LDS. 14 kp. susirinkimas.

Lapkričio 8 d. 7:30 vai, va
karė bus susirinkimas LDS. -14 
kp. Lietuvių Svetainėje, 180-2 
New York Avė. Visi nariai 
būtinai susirinkite.

’ s / ^Valdyba.

1
Antanas Karužiškis, 
Pirmosios Kp. Kast.

Y I

tos Laisvės Paskolos bondsus 
A. Petrija .............
A. Liekis........
K. Šalis ......
K. Junaitis ....
J. Pakalniški#-
J. Morinis • *
B. Taldoras -...
S. Pocius. ..
N. Pocius ....
J. Glubis
J. Barždauskas.
Ž. Lenkša's ...
S. Misiūnas-....,

♦

4

4 4 • • * •

« »

4 k

f

>
*

4

J *

Kokia kolonija daugiausia 
pasidarbuos kalėdinių dovanų 
Lietuvairinkime?.

> HUDSON, MASS. .
LDS. 56 kp. mėnesinis susi- 

rinkimas bus nedėlioję, 10 d. 
lapkričio 1918 2 vai. po pietų 
paprastoje vietoje. Dėl ligos 
prasiplatinimo, praeitų mėnesį 
susirinkimo nebuvo, tai. šis su
sirinkimas bus už du mėnesiu, 
Tai-gi meldžiame visų narių iki 
vienam atsilankyti, neš bus 
daug svarstymų A apie žiemos 
didelį Veikimų.’ Mūsų kuopa 
labai palengva teauga. ' Tai 
kiekvienas- pakalbinkit savo, 
draugus, kad ant šm susirin
kimo ateitų prisirašyti. '

t ? M. Paulais, Kp, Balt.

žydai sudėjo sušelpimui sa
vo nukentėjusių dėl karės vien
genčių $21,000.000. Kadangi 
Amerike yra 3.000.000 Žydų, 
mi reižkią . kiekvienas-. žydas 
dėjo po $7. O SpO.OOO Hetuviiį 
tfuftėjo apie $400;W (sū OeM 
vių Diena visoje Amerikoje), 
Tai-gi lietuvims ąistina po 
dąugmal 66c. Taimąt perjĮją 
turis metus po kUk teįirtdit-;

'me surinkti ir wdML

Nauja knyga.
Šiomis dienomis išėjo iš spau

dos liauja knyga antgalviu
BAŽNYČIA IR MOKSLAS.
Toje knygelėje išrodoma, 

kad visokie bedieviai ( baisiai 
meluoja, šakydami, buk Bažny
čia kankinus mokslo vyrus ir 
trukdžius mokslų; išparodyta, 
jog buvo priešingai, jog Kata- 
likųBažnyeia yra globėja mok
slo, o bedieviai mokslo, truk
dytojai. Išaiškinta santikiai 
Kat. Bažnyčios su Koperniku 
ir Galilėjų.

Labai naudinga ir . indonii 
knygelė. .

Žadėkite dešimtukų įkonvęr- 
tų ir.sų laišku siųskite šiuo ad
resu:, ’

AŠTAmičIA, 
21 St. James St.,.

1 Nervdod, Mass.

Ir' * - -• ■

; “Darbiniifco** Knygyne,
242 Broądvray,

Sq. Boston, Mass.

Užsakymas bus išpildytas tų 
pat dienų. Agėnttms, knygų 
platintojams gera nuolaidu

Toji knygelė, tuoj turi po* 
įkliiti po visas Amerikos Jie-

A. f A.
ANTANINA STRIOGAITĖ. ' 

(Mirė Pųębačkių sodž. Traupio parap.)

Norėčiąu priminti skaityto
jams, jog esame netekę vienos 
uolios darbininkės, kuri nema
žai yra pasidarbavusi raštu, ir i 
jos vardas neprošalį būtų pa-] 
minėti mūsų laikraščiuose. Gai
la—mūsų Lietuva netenka kas 
kartų garbingų; žmogių, kurie 
dar nespėję pražysti, išskleisk 
ti savų jausmų, tuojau nueina 
į. kapus, galėję-ateityje gero- 
įai pasidarbuoti naujai ątgim- 
stančiai Lietuvai. Taip mes 
dabar netekome uolios darbi
ninkės ‘ Antaninos Striogaitės, 
kurios vardas skambėdavo mū- 
sų-prieš karų laikraščiuose sla- 
pivarde “Nuliūdęs Brolis?’ 
Čia aprašysiu a. a. Velionė# Z 
trumpų pavyzdingų gyvenimų 
ir jos nuopelnus^ Nedaug jai 
teko pagyventi: mirė sulauku
si vos 28 metus, kupina energi
jos, palikdama puikių suma- . 
nymų, kilnių svajonių dėl tė
vynes. Jos gyvenimo tikslas 
buvo šviestis ir darbuotis, tėvy
nės gerovei. Nepatenkinta’bu
vo, kad‘tėvai jos nemokė, to
dėl suprasdama mokslo verty
bę ėmė skaityti knygas, laikra
ščius, mokėsi rašyti ir taip įgi
jo sau mokslo. x

Tarp užsilikusiųjų jos raštų 
atspausti yra šie: “ Dumblis? ’ 
“Teismo bijokite, kaip ug
nies?’ “Nors skaudu!” “Ge^ \ 
gūžes vakaras,”(Sodžiaus vai
zdeliai). “Turtuolis,”, “Geri 
tėveliai,” “Nelaiminga Žmo
nelė?’ (Sodžiaus vaizdeliai). 
Daugiau artimo meilės. Motin, 
tavo žodžius užlaikysiu. Pa- ; 
baigtuvės- (apsakymėliai). Kar 
me žmogaus laimė? Kam rei
kalingas šventadienis. (Straip
sneliai). J)ąr ir daugiau jos 
raštų.. "Iš' jaunimo , skyriaus 
taip-pat paliko nemaža apsaky- \ 
mėlių, kaip antai: Delko drau- 
ges nerašinėja, Draugės buki
ne tvirtos; valios, Į drauge#, 
Du seneliai ir daug kitų. IŠ jos 
raštų ;matome, jog ji yra ne
mažai pasidarbavusi. Yra dar 
keletas raštų ir neatspausdin
tų. IM>jąs^ raštai ir gyveni* 
mas būną.. pavyzdy /
■ turi# gyvenu o jai,- kuri 
; ėjų savo tėvynęlr job amžina-? 
jai garbei <Mrbė, nevystantis ; 
vainikas.

Tikras Draugas J.M., 
(<<LiėtuwsAidaš”)
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i v (Pradžia
•i^sau duoą& a&įta? iš ki- 
tar gauna d^mį ŽHi 

’įt — tad vengta ktwčią su 
'iiįento ir kitata vengta prbgoa 
nesutikimams f.. Visus ofiena- 

f tiškusius ta, formališkumus su 
Šveicarų valdžia atlikome Ge- 

.mevoje. Čia susitikome it su 
p. B. Mk, kūrs iškeliavęs pirm 

'mūsųlankėparyŽių teiranda- 
mas tęnalpriunąnyto wpay£ig*j 
tųjų tautų, kęngrisp,” *Tai 
M kongresas dtta prielak^je. 
Jta įvyks tur būt lapkričio 
le# M ne vėliau. Beabejo, kad 
.ta mes jojo tylomis nepraleiri- 
<mel Susirinkę visi pavergtieji 
-drauge iškeistam balsą, kad 
vergėjai mums liuogybę duotą! 
Vergovėsamžiai tepaskęsta šįo 
karo, kraujuose! ,r

(Bus daugiau)
v

.# •

ietinės
žinios
r

*

i Išvažiavo į seminariją. Pe
reitą ketvergą išvažiavo į Šv. 

j Jono Seminariją p. Pranas 
J/ Strakauskas. Tasai jaunikai- 
|p' tis buvo gerai žinomas visiems 

So. Bostono ir apielinkią lie
tuviams. Utaminke So. Bos
tono vyčiai ir sąjungietės buvo 
surengę gražias išleistuves, kur 
susirinkęs jaunimas pasilinks
mino ir išreiškė jam savo lin
kėjimus.

Repeticijos. TJtaminke lap
kričio b d. vakare bus repeti
cijos veikalo “Žmonės.” Visi 
aktoriai paprastoje vietoje pri
valo susirinkti.

> Žydai džiaugiasi. ? Subatoje 
Bostone žydai turėjo didelį su
sirinkimą, kur kalbėjo sionis
tą žymiausias vadas Lipski.

’ * Sakė, kad Turkijos ištižimas 
reiškia galutiną užtikrinimą 

'^H laisvės žydą žemei Palestinai, 
j Sionistą vadas po daug kartą 

minėjo, kad dabar yra laikas 
pasiaukojimo ir pašišventiufo 

g ir kad kiekvienas žydas dėtą 
| visas savo išgales ir prisidėtą 
t prie atstatymo žydijos.

vis išgavimuiyra$OXXXkOOO. nykitfal jSpieąkitSs prie L. D. 
i kolda auka yr&tevd/brėlauS., nei j i geriaustadarWnką

ir sesuo katalike?
-i. ... ■\ -š_ -
tv, Petro Bažnytinis choras 

Šarkiai rengiasi priė jpasfaty- 
mo ifiilžiiliŠko 1 k o n c ė r t O, 
Mokinasi daugybę naują gta- 
žiądamelią. Jaunime, nesnau- 
akie, bet ateikite mokintis dai- 
ną Kad gajėjus dalyvauti tam- 
cerio prie chom tmįO^bar 
tuopįrridėri prie eborė ir 
eiti mokintis dajnavimo. Repe
ticijos būna panedėiiaią, sere- 
wms ir pėtty&onns vakarais,

: Šv, Petrovliėtuvią parąpijos 
lirą! jau prasidėjo. Parapiją* 
nys ferua pradėjo iškilmingai. 
Sale buvo prisigrūdusi žmonią. 
Bažnytinis choras sudainavo 
kęliatą dainelių.
Kaipgirdėjome fėruosesmar

kiai žengia L. Vyčių 17 kp. ir 
A. I/. R. K, Moksleivių 17 kį>. 
stalas. , - '

• • ’ F

Subatoje “Darbininko” re
dakciją aplankė visiema žino
mas buvūsis “Darb.” redakto
rius, kareivio Jonas E. Karo
sas., JisvažiąvoįWorcesteriį. 
kalbėti spengtame vakare ka- 
reiviųT ^naudai. Visiems So. 
Bostoniečiams paliko glėbį la
bą dieną.

j

Panedėlyje aplankė “Darb.” 
redakciją ir-gi žymus kareivis 
Jonas J. Ramanauskis. Jis 
atvažiavo pas savo tėvelius į 
Montello, Mass. ant visos sa
vaitės.

TURĖSIME NUOLAT AI 
SVARBIŲ ŽINIŲ. '

Dabar pergyvename svar
biausią momentą. Nuolatai da
bar bus “Darbininke” svarbią 
žinią. Gerb. klebonas kun. Tar 
mas Žilinskas iš Rymo nuo pra
loto Prapuolenio gavo glėbį iš
karpą iš itališką laikraščių a- 
pie Lietuvos reikalus ir šiaip 
kitokią svarbią žinią. Nuo se
kančio numerio prasėsime jas 
dėti. Pralotas Prapuolenis Ry
me veda platą Lietuvos reika
luose darbą.

v Šauniai pagerbė. Pereitą ne- 
' dėlią Cambridge’io lietuviai 

turėjo vakarą pagerbimui sa
vo dvasiško vadovo kum Pran- '

- ciškaus Juškaičio ir paminėji
mui jo varduvią, metimą su- 
kaktuvią jo kunigavimo ir me
timą sukaktuvių jo atvykimo į 
Cambridge. Tos iškilmės ture- 

' jo būti spalio 6 <L, bet tuomet 
užėjo influenzos siautimas ir 
reikėjo atidėti. Cambridge’- 
iečiai savo dvasišką vadovą 

. pagerbė taip gražiai, kaip re
tai kas kur gali sumanyti ir iš
pildyti. Buvo inteikta. gausi 
dovana ' mamonos pavidale 
($150) su ta intencija, kad to
ji mamona eitą Tautos Fon
dui ir šv. Kazimiero akademi
jai Chicagoje. Dėl mažumo sa
lės iškilmės negalėjo būti už
tektinai didelės, "nes šalėn tel
pa tik- apie 300 žmomą.. Prie 
gero pagarsinimo galima Cam- 
bridge’iuj. sutraukti tris sykius 
tiek žmonių.' Minėtose iškilmė
se buvo svbČią ir iš So. Bosto- 
no, o is Lawrence’o atvyko 
gerb. kun. P. Virmauskis, var- 
gonininkas Grigoraitis ir p-lė 
Kriviute. Programas buvo 
platus ir įvairus. Vedėja bu
vop-lė Ona Paulaičiukė. Dar 
buvo kolekta Tautos Fondui 

\ ir surinkta apie $150. Pats ju-
• \biliątas aukojo $25.

^Ketverge, spalio 31 d. buvo 
Tau^fos'Fondo 11 skyriaus su- 

jVįgi sųsmnkusign 
t-^.^ąrsW ^asisekiihą
A Savaitės” kuri bus
1rengiama gruodžio mėnesyje. 
| ?So* Bostoniečiai apie paskir-

• Ątą somą surinkti laike tos sa-
rvaitės vis^i nesibaido ir prie 
parijo gaila smarkiąi rengiąs^ 

pasiekus “over the top*.^ 
' . . . , .K,,•

Kokia parapija užsipelnys 
Idą tesudedama menkutę do- 
rūĮlę Lietuvai? v
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Ar gaiB dešlmhta ItatuvaT ■ 

Kaa ii to, jei dMmki tMi Jūa, 
’o Lietavs iMnmi hėprigttlmr- 
H»t ' .J- ' ' -<J

LD.k KŪOPOSpoTimj e- 
pmttniją turėtą imtu yna 
imarimKiito vaildmo. k&d nrta- 
Ąą galutinai nugala-

UMuokita mirtiną smftg 
^Darbininko” PASKOLOMS.

SKAITYKTtVYNAINĮ!
Mes uŽrašinėjam visus ka- 

talikiŠkus laikraščiusį parduo
dam maldaknyges ir visokias 
svietiškas knygas.
“Darbininką”p8'Vieniais nu

meriais galite- gauti kiekvieną 
sukatą ateidami arba rašyda- 

?mi. ” *
A. S. Kulbickas, 

7602 Aberdeen Avė., N. E.
Clevelandi, Ohio.

• 4 -

geriausias graborius
— ta—

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS. '^r • f *

Ai patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtą ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstą pas kitą 
graborią, tai-pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

S. B ARABEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadwa>y, So. 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

Aukokite j Tautos

SOEIO

TURTAS VIRŠ $12St000.00
A - ■ ■

Apsidraudasiems nartams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS:
$150,pO, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metu am 
ziaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metą laike įsirašymo 
Šiandien tu e^l jauniausias, negu kada nors busi 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus* mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi 

Konstituciją^ mokesnių knygelę, savaitinį laikraš 
tį ’’Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos . raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavu apielinkėje S, L. R. K. Ą 
kuopos dar nėra, pasistengi kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

■ P MULEVIČIUS ■
458 GRANO ST., Sta, BROOKLYN N. K ■

rB lei

DIDELES DOVANOS “DARBININKO” 
SKAITYTOJAMS! :

Mokinkis Angliškai Namie t Pilnus kursas angliškos kalbos 30 
' lėkei j užtiktai $8.00 ir drauge fiplaikys D Y K A I visiems metama 
. DIDELI IR LABAI NAUDINGA DARBININKIŠKA ĖAIkRA&Tr 

. “DARBININKĄ,kuris išeina 3 sykius shynltėjei ųtarnlnkals, ket- . 
vergais Ir aubatomis. Jeigu norite greitai Ir lengvai Išmokti angliš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tat moklnkites sayo namuose IS mu-' 
sų sumišytų lekęijiji Jie yra lengviausias, greičiausias ir tikriau
sius budus išmokti visij anglų kalbų namie. Jos^s ištarimas anglIŠ- 
kų -žodM it vertimus. Uetuviškon kaibon yra paduota taip .aiškiai 
lt praktiškai; ‘ kad ktėkvlėnas išmoksta be var^>t Ant pnfealgoš 
ki^ęčienoa lekcijos: yta ^duotis, kurių rioktnjs; Urato ri pirritis* 
Čia mums dėl patarisMb« Mus pataisoma ta sugrųžlnamė mokriluL 
Naudokitės Šiomis dovanoms ■

' Plnigtis 
aekimčirii*-

1 / ■ ' ' s. P. TAJUS, W

. 1233 l’LACE,

**■

tą.

rį

&

CHIOAdO, ILL.

!

■ j . Ar w . ....... . —
s&ndėHBbūtų ta JŲftt Ramuose. 
Jeigu taip, taiimripirk nah>Į 
išleistą

? Žinynas tnri/mvtaŠ Ž50 pis- 
iapią . Atspaua$tatas ant ge* 
ros popieros tavisuomet w 
naudingas informacijoms. Ne- 
lauk ilgiaus,jaegali netekti ir 
tuosyk tai kaput Knyga tai 
istoriška ta ko ilgiaus ją laiky
site, tuo bus vertesnė. • * 
z Užsakymus siųskite šiuo ad
resu: - j

< ‘‘ttNYNAS,'' 
, 242 W. Broadvay,

South Boston, Masą.

r
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PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI

: Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį .. ~.. . 50č. 
** tris sykius > 7... .$1.00 

Pinigus siųskite "iš kalno. 
“DARBININKAS” 

r 242 W. Broadvay,
South Boston, Mass.

PARSIDUODA RANKAN- 
DAI,

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
dėl 3-ją kambarią. Atsišaukite 
vakarais nu’o 7 vai.

John Fedeson,
188 F St., So. Boston, Mass.

Paieškau pusseseres Marcelis Pet- 
raičiukSs, Kauno gub., Jurbarko par., 
Kazokiškių kaimo. Spėju, kad ji gali 
bXtl Chicagoj. Po vyru vadinasi Skla- 
das. Labai svarbu turiu reikalą. Ad
resas :

ONA PETRAIčIUKfi,
82 Otis St., E. Cambridge, Mass.

PAIEŠKAU MOKINIŲ PRIE 
FOTOGRAFO DARBO-

Aš išmokinsiu Į trumpų laikų ir su 
mažais lškaščlals už kokių kelių. mSne- 
sių busi geras fotografas. Galite at
sišaukti, kurie tik turite norų mokin
tis ant fotografo. Žinot, kad darbas 
yra lengvas ir pelningas. Tų- darbų 
mokintis gali kaip vaikinai taip ir mer
ginos. Aš jus -užtilęrinu, kad/ galite 
ratl gerais fotografais, jeigu turite pa- 
rauklmų prie to darbą. Norėdami pla

tesnių ^formacijų kreipkitės laišku, į- 
dSdami už 3c. krąsoa ženkleli šiuo ad-

J. J. Brąkni s, 
(Hudson Studio) 

577 Hudson Avė., ĮRochešter, N. Y.
—■—■

Paieškau brolio Jobo Jakimavičiaus 
paeiną iš Suvalkų gub., Seinų pav. ir 
parapijos, Radziučio kaimo. Pirmiaus 
gyveno Boston, Mass. Malonėkit atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų reikalų. 

ONA JAKIMAVIČIUTĖ, 
1411 So. Victoria St, Waukegan, III.

Aš Vincas Lesis paieškau savo dviė- ’ 
; ų brolių Adomo ir Stasio Lesių, paei- ; 
na iš Kauno gub., Ukmerges-pav., Vep
rių valsč., Kanciškių sodž. Gyveno a- 
budu Bostone, Mass, dabar jau mitri, 
metai kaip nieko nežinau apie juos. 
Turiu svarhų reikalų prie jų • ir pra
šau atsišaukti ar jie'patys ar kas ki
tas, o gausit gerų dovanų.

WILLIAM LESIS, 
Weland Ontario Canada, Box

Aš Juozas Smitas paieškau Emilijos 
Venslauskiutč, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Dargaičių sodžiaus. Ji 
gyveno Worcester’yje, Mass./o dabar 
nežinau kur. Prašau atsiliepti ar ji 
pati ar kas apie jų žino, gaus gerų 
dovanų. Adresas: *• .

JOS SMITH,
Welland Ontario, Canada, BoX 725

t

REIKALINGA KELIATA 
VYRŲ «

Pagelbėjimui teamsteriams. Dar
ias nuolatinis ir geras. Užmokes
tis nuo $18 iki $20 į Savaitę. At
sišaukite prie:

De Stefano Co.,
83 Damrell St., So. Boston* Mass.

2008

¥•»

KXM KELIŲ.“
- J * * • - > 1

Kaip apsisaugoti nuo viso* 
Idą Mgą? T<okn» ta tam pana
šius klausimus gptd&amė.kgs- 
dtaw*tavtataf*

Geriausias patax« jas ta vado
vas, tąi n$ujM išleista knygelė

RAKYAS 8VHKAT0N
ParašėDr. J.J. BMakta.

Kaina 25 ©etilai. ■
Gedima* gauti “Darbininko’f

knygyne.. Adresuokite:
“Dwtbininiąta,M 

W W. Broddvay,
; Sė, Boston, Mase.

NU JOHEMscDOmL, M. D. I

o&ovpimri®®: - ■ I
Ąyttaitai 9 vai. I

papiltą Ilki8 I
r * vakarais 6 iki 9 > . ■

' v

c •
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VALDYBOS Ayrutal,
Pirm, — £ Mietnikas, k 

10 Harrįsbn St., * 
Pateršon, N.J.

Raštininkas ^- A. DMta, ;

Brooldyu,JĮL Y, /
Išdininkis--- Ą.' Lukoševičius, 

456 Grand St., ♦ 
-BrOoklyn, M Y/’ 

O^goniaatoriai—A. Gerulaitis, 
177 Diekes St., . . "

/ Kęaoęy* J,, 
A. Kazlauskas, 

85 Prospect St., 
Newark, N. J.

A.Dymta^ 
112 Berry St,

■\ . . ; Brooklyn, N.. Y*

A
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TELyfeACK BAY42OO

DR.F. MATULAITIS
GHovImHm a®er

l-IP.Rt.ir.M. FrijAteiaAUtHM.

419 BoylatttM St.,Be<tei,Mus.

PIRMOS KLESOS/

DANTISTAS
KDanti8 ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, au 

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR.W. T. REILLY
469 Broadway,Se. Beatai,Nua, 

rnis DOBGHaana bt.:

ana 10 vai, ryla 
Iki 4 vai. vakar*.

. Valandos 
ano 9 vai, ryta 
iki 8 'nJ.Takar*.

j
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L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIBMINTNKAS — V. J; Kudirka, ■ 

. 87 Ftanklln St., Norwood, Masa
VICE-PIRM. — V. Varttnskaite,

28 Story St., ,So. Boston, Ma«a. 
RA5TININKAS — A J. Navicką^

S8 ĖTeaton Ava, Norwood, Mass. 
KASIERIUS — M. AbračinskM,

187 Ames St, Montello, Mass. 
KASOS GLOBtrAT:—^OT NevUliUtč,

22 Chapell St„ Norwood, Mass. \lr 
. ARoŽenliikS, 148Aries. Str Mon- 

tello, Mass. ,

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — K. StuplnkevMa, 
Box 945, Struthers, Ohio. ‘ 

VICEPIRMININKAS—J.JonuSka, 
2120SL Clalr avė., N. E. Cleve land,.O., 

RAŠTININKAS — M. J. Šimonis, \ ‘ 
1604 E. 81-st St, Cleveland, 9hta.

IŽDININKAS — A, S. Vaitkus,
282 Alaska St., Daiton, Orio. 

IŽDO GLOBOJAS — P. Pocius,
229 So. Maln St, Akron, Ohio. 

ORGANIZATORIUS—A. S. Kulbickas,

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
VALDYBA.

Pirm. — S. M. Danaitis,
797 Bank St., Box 55, 

Waterbury, Conn. 
Pirm, pagelb.—Juoz. Damušis,

26 Lines Court, 
Naugatuck, Conn. 

Rašt — Ona Černiauskaitė,
638 N.. Riverside St, 

Waterbury, Conn.
Ižd. — P. GeleŽiutė,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

Organizatorius — A. Mašiotą,
41 Capitol Avė., 

. Hartford, Conn.

I
Z)r. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius) 
PricotaBo YBtaa&M:

NooIildTJopM. Nw7 iU>TBktt«

IMI BROADVAT Cot. G BT. BO.BOSTOM 
' TtISMS.B.

C ' 1'1' I '!■
, y B«U Fhon«DickfaMn 8W5 M,

Dr. Ignotas Stankus
1210 SiBrwiSb,PHaidpkia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu® 9 rito ild 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo6ilriftP.M, 

NadeKanįs in 4 po^tN. 9^

ARTINASI KATALIKŲ 
SPAUDOS SAVAITE, UŽSI
SAKYKITE AMUNICIJĄ IŠ- 
ANKSTO KAD GAVUS LAI
KU.

SKAITYK IR KETAM PASA
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairią drabužiams materiją, pa
prastą ir vilnonią I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

I. Deitch.
149 Dover St., Boston, Mass.* - A •
IMMOiMMMeieiėMMMMMMMM
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LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazįnet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visąi dovanai*

Tiip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti : 

LJ.DRIZA, 
500S.2ndSt., Priladelphia, Pa.

tv, jono
' DRJOS ' *'

807BO|rrON> Mm ‘
MALJiYB^ 

PIRMININKAS - M. Šlota,
4 IĄyantfiU DorthMttr, Mm*. 
Telphone : Doroezter 6973—W. 

VION-FiMK. —Jodau aallnlk,
90 WiiriS®ld St, So. Bo«ton, Mato, 

I KROr, RA*T. — Jonai GŪMdda 

„ .Įtapta
IĮPROT, ROT. — Marijonu Briki^ 
i 210 Silver Strį B Bostom?

—• to-rlfiur petntuikM, 
;8t, boiton, M«Mk 
-i»dri®jtt«
M 8U Mm^

_____ „AJonaiUrocnM,

;' Drayčid jyĮ lailrn —riyjnlrimfui tam 
Matytam mtaa- 

8ib g :30‘ yal. po pietą Bažnytinė 
jė Salfije, So. Boeten, Maie. Se-

D. UK. KŪBTUMO D>)MŲ* 
’ BOSTON, MĄį& ' ’ .

VALDYBOS ADRESAI'
PIRMININKAS-- Jonu AfoMiričm

122 Boyrtn Bt, So, Bo®ton, Mum. 
VICE-PIRM. — PrunM Tulellda

180 Bowen St, S®, Bo®ton, Mia®. 
PROT. RAiT.-Jtmpo VlnkevlČiui,

147 W. 6-th St, So. Borton, Mua 
’ finansv rast; '

105 Silver st,,S. BoatbmMaim. 
KASIERIUS — Andriejų® Žalleekts,

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

130 Bowm. St, So. Boston, MasA
' D. L. K. Keistučio Dr-ja Boe- 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pistą 

Hanover Ut., Boston, Mase. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiai 
naują narną su savim atsivesti.

4
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVi.

VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Ašmenskienė, 
' 359 Fourth St.

Vioe pirm. — P. Giedraičiutė, 
103 Stath St.

Prot. Sekti—: M. Morktaiutė,
12 LarkSt.

Fin. Sekr. —J L Lukoševičiutė, 
377a Broadway,

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė, 
M. StukienS.

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. VenienS, V. Songailie- 
, nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvis- 

AK - *
-SusirinlnmaF laikomi kas 

antrą utanninka kiekvieno mė
nesio. 7^0 VaL vakare Sv. 
Petro Bažnytinėje Salėje^

Kad tat gražiu.
•Vartok tą inostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
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į AS, ADOMAS Ą. KĄRALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU,
i Až labai sirgau perk/metus, nuslabnšjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
[ nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, Inkstų, nervų ir abelnas sp€- 
i kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VI- 
? sur ieškojau satf pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj Ir už rubežių, 
j bet niekur negavau savų sveikatai pagelbos.
Į Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto- 
j jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
> minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti, i 
j Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- . 
! matiųmas pranyko,' diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas iš- 
{ nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių išgerdavau kas savai- 
' tė įro butelj Salutaras. Biteria, ir po 3 men. savo paveiksle pamačiau 
i tokį skirtumų kaip tarp dienos ir naktįes. Dabar jaučiuos smagiai ir 
[ esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras mylįstų getadėjui Ir lln- 
i kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- 
i tartu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras t . ' .
[SALUTARAS, CHEMICĄL INSTITUTION, J. Baltrėnas, Brof. 

1707 So. Halsted St, Telephone CanaI 6417, Chicago, Ui,

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ I
su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja ■ 

patarnavimo; ■

SPECIALISTO. I
. Mano Stebėtinas Pasisekimas / I 

gydyme ligą, skaudamų ir chronišką priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ■ 
ant tyrinėjimo tą ligą. Tolinus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais ■ 
ir prietaišomis, elektrikos drebėjimo ta jokių išlaidą nepaisau,.ta& tikjpagelbčjus ma-. ■ 
no ligoniams.. , ■

' ' Ar Tamsta Kenti I
silnumu narvą, silpnumo nžpąkalės; t(nugarbs), Užmiršimo, Drebėjimo Širdiesį Silp> ■ 
numo" plaučių, Nerangumo, Sunkiai 3auČi|s, Skauaniė galvoti Apsvaigimo, Neai& ■ 
kaus matymo, Silpnumo sąnarių, VotČių, Slogų, Lašėjimo į gerklę,. PiIyo tskausmo, ■ 
skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. Šios ta daug kitų yra jnrmas persergėjimta ■ 
Tamsta trotiji savo sveikatą ir pajėgas. ■
OFISO VAEtaNDOSV* Kasdiena nuo 9 vai.* ryto iki 8 vai, vakare. Nekėliomis ntm 10 ■ 
z ’ vaL i?yto tai 2 vaL no bietu - . ■ *' /' . . *—<*-.**■;
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