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VOKIETIJOS TAIKOS PA
SIUNTINIAI PAS MAR

ŠALĄ. FOCHĄ.
Ketvergo vakare Vokietijoj 

taikos pasiuntiniai atvyko į 
francūzą pusę gauti karės per- 
ti-aukimo išlygas. Tos išlygos 
yra pas maršalą Fochą, vyriau
si jį talkininką karvedį.

Iš Vokietijos vyriausiąją 
kvatierą buvo paprašyta bevie
liu telegrafu perleisti per mū
šio liniją „vokiečių delegaciją. 
Tai nuo trečios valandos ket
verge nustota šaudyti toje Ii-. 

■ ^ijejė, per kurią delegacija tu
rėjo eiti.

Vokiečių delegacija štai iš 
kokią asmenų Susideda: *
‘ Mathįas Ęrzberger, kataliką* 
vadas/gen. H. K. A* Wmtėr- 
dmį grafos Alfred von Qbew 

dori, gėn. von Gruenelle ir lai
vyno kapitonas von Salow.

Francūzą pusėje vokiečių de
legacija buvo paimta į automo- 

- bilius ir nupyškinta pas mar- 
^aįa Fochą. Susįtikimoi vieta 
nuskirta sale vieškelio ties 
Chimay-Fourinies La Chapelle 
Guise.

. Vokietijos delegacija suside
da iš viso iš 10 žmonią. Vir
šuje minėti yra vyriausi dėle^ 

/ gacįjos nariai* Visos delegaci
jos pirmininku yra Ęrzberger, 
Vokietijos kataliką vadas.

Iki šiol dar neatėjo žinią 
pie pasitarimą pasekmes.

KLAIDINGOS ŽINIOS 
APIE TAIKĄ.

Ketverge po pietą , turbūt vi
suose'Amerikos miestuose bu
vo sukeltas bereikalingas 
džiaugsmas klaidinga žinia a- 
pie karės pasibaigimą Triuk- 
šipas buvo kilęs didelis.

Philadelphijoj Laisvės var
pas buvo užgaudęs, klykaujan- 

< čių minios subėgo į gatves.
Net Washingtone buvo kilęs 

triukšmas. Ir Washingtono 
laikraščiai .klaidingą žinią įvė- 
lė ir taip suklaidino. žmones. 
Telefonais ir kitokiais būdais 
žaibo greitumu pasklido toji ži
nia po miestą ir sugaudė var
pai, sušvilpė švilpukai, gatvės 
ila pasipylė demonstrantai su 
vėliavomis, vežimais, benais. 
Demonstracijos pasiekė Bal
tuosius Rūmus ir minios šaukė 
“TOson!”

Tuo taTpu prez. Wilson val
gė. Išgirdęs triukšmą ramioje 
sostinėje labai nustebo. Pasi
kėlė ir ėjo žiūrėti kas do daly
kai dedasi. Kaip tik prez. Wii- 
son pasirodė ant verandos, tai

a-

r

minios ėmė , klykti, \ šaukti. 
Prezidentas pamojavo napkina 
ir nusišypsojo. Matydamas, 
kad jo buvimas prieš žmones 
tik didina. įsitikinimą į klai
dingą žinią, nuėjo sau baigti 
valgyti.

Kaip tik valstybės sekreto
rius Lansing’pamatė praneši
mą apie karės galą, tai tuoj 
mušė kablegramą į Paryžią. 
Už triją valandą atėjo prane
šimas iš Paryžiaus, kad žinia 
klaidinga. Tai atšaukimas klai
dingos žinios tuoj buvo pa
skelbtas. Bet įsisiūbavusių 
minią jau nebuvo galima sutu
rėti. Tuo tarpu , ir kiti valdi
ninkai neteko galvą. Nežino
jo, kas dedasi. Klerkosiš val
dišką ofisą buvo paleidžiami, 
okitibeįeidama būgoįgatves.

Kai ėmė temti triukšmas 
apsistojo. Bet kai sutemo, tai 
ūžimas atsinaujino. Nepaisė 
valdiško teisingo pranešimo. 
Svarbiausioje AVashingtono 
gatvėj Pennsylvania ąve. buvo 
toks triukšmas, koks retai te
būna laike prezidentinės inau
guracijos. ■
KODĖL KLAIDINGA ŽINIA 

BUVO PASIŲSTA.
Žinią agentūroms baisiai rū

pi bąti pirmutinėmis pranešti 
svarbias žinias. Na o dabar 
nėra pasaulėje svarbesnės .ži
nios, kaip tik pranešimas apie 
karės pasibaigimą. Tai viena 
žinią agentūra — United Press 
— Paryžiuje, norėjo užbėgti 
visiems ir pasiuntė, kad ket
verge 11 vai. pasirašyta po tai- • 
kos sutartimi^o 2 vai. po pie
tą'tą pat dieną sustabdomi ka
riniai veikimai.

Tokiu tai būdu šposas buvo 
iškirstas. ..

Toji pat žinią agentūra buvo 
išanksto pasiuntus žinią apie 
mirimą popiežiaus Pijaus X 
prieš jo numirimą. Bet jis tuoj 
iš teisybės mirė. Tai dabar 
bandyta vėl išpranašauti svar
bią naujieną.

GREIT BUS TIKRŲ 
ŽINIŲ.

Nors daugelis be laiko ėmė

* *'
L ■ .. ‘ ------- —
AMERIKOS LIETUVIŲ

TARYBAI. -- 
h * ’t
į Misijos Europon raportas 

No. 1.
Gerbiamieji:—- . ■

Amerikos Lietuvią Tarybos 
misija Šveicaruose susiėjo sū 
šiais vyrais riš Lietuvoj: A. 
Smetona, Lietuvos Valstybės: 
Tarybos prezidentu, Kanaunin
ku Alšausku, Martynu Yču, 
kun. Dr. Puryckiu, profeso
rium Valdemaru- ir kun? Petru- J *
liuz Pąskutiniu 2 išvažiavo 
Muncheįan Vilniaus vyskupo 
reikalais.

Ištisą savaitę konferavom o- 
ficijaliaį ir privačiai su minė
tais atstovais iš Lietuvos ir 
Šveicarijoje gjrvėnaučiais lietu
vių^ veikėjais:- Gabriu ir kuni
gais: BartuŠka, Dzimidavi- 
čįum iij Steponaičiu.

Pasirodo, kad vokiečiai vis 
dar nesiliauja rekvizuoti, ypač 
valgomą produktų, irlščiūlpia 
iš Lietuves, ką tiktiai gali. 

• Kad;ir p'o tūkstančiu(su vir- 
10,000) prašymų nuo gi- 

minių ir' 'V^s^bėė*'Tarypos 
protestą, vokiečiai lietuvią ka
rės belaisvių nepaleidžia iš Vo- 
Jdetijos Lietuvon ir stato juos 
amunicijos ir ūkės darbuosna. 
Jei paliuosuoja, tai tik'-ligo
nius jokiam darbui netinkan
čius.

Belaisvių, dirbančią amuni
ciją, padėjimas tiesipg pasi
baisėtinas: dirba kaip gyvu
liai ir maitinasi vandenine zu- 
pe ir trupučiu duonos. Ūkės 
darbus dirbantieji gauna šiaip- 
taip pakenčiamą užlaikymą. 
Prieš barbarišką vokiečių su 
belaisviais elgimąsi rengiamės 
protestuoti. <

Lietuviškas mokyklas atida
rinėti didumoj atsitikimą-vo
kiečiai vis-gi leidžia.

Gruodžio 11 d., 1917 m., lie- 
tuviai/užreiškė visišką Lietu
vos nepriklausomybę suvere- 
niškumą ir Lietuvią Tautinę 
Tarybą paskelbė Lietuvos Val
stybės Taryba, ąugščiaušia ir 
vienintele Lietuvos valdytoja. 
To mūsą Tarybos žingsnio vo
kiečiai labai-nekentė ir stengė
si užtylėti savo spaudoje ir už
sienin neišleisti. Bet" vienas 
laikraštis iš neatsargos tą fak
tą paskelbė, o vėliau irx užsie
nin žinia išsprūdo. Tad galą 
gale -vokiečiai buvo priversti 
formaliai ir oficialiai Lietuvos 
visišką nepriklausomybę ir 
Įdętuvos Valstybės Tarybą pri- 
pažinti. Beir tas pripažinimas 
pasiliko tik ant popieros, nes 
ir-ligšidl Ob-Ostas valdo Lietu
vą ir Lietuvos Valstybės Tary- 
>ai pripažįsta tik patariantį, o 

nČ sprendžiantį, halsą.

* • .* .
' ‘ - •» <

Kada .Lietuva pasiskelbė vi- 
siškai nepriklausoma saistytu 
ir jos nepriklausomybę Vokie
tijos valdžia "buvo ' priversta 
pripažintiy.j tada užsidarė du
rys Lietuvos aneksijai ar in- 
korporacįai Vokietijon imperi
jon ar kurion nors vokiečių ka- 
ralijon. Vokieičą valdžia, vis 
dar pasitikėdama savo milita- 
reį galybei, gailėjosi, kad. ir 
ant popieros pripažinusi Lietu
vai nepriklausomybę. Tad Lie
tuvos nepriklausomybės reikš
mei sumažinti ir ją prie Vo
kietijos ankštai pririšti Berli
no junkeriai' sumanė peklišką 
sumanymą :■ i( nepriklausomą ” 
Lietuvą sujungti dinastijos ry
šiais su kuria norą vokiečių, 
karaliją, greičiausia su Sakso
nija. Tam sumanymui vykinti 
jie paleido darban visą diplo
matijos mašineriją, prieš ku
rią lietuviams sunku buvo Spir^, 
ties. . '

VokįeČią junkeriai skubiai 
rengėsi w sujungti Lietuvą su 
Saksonija dinastijos ryšiais. 
Lietuva, susi jungusi suSakso- 
nija, būtą’valdbma* saksį' kį? 
raliaus paskirto generalguber
natoriaus, .nes ‘patsKkaralius 
gyventą Saksonijoje, o ne Lie
tuvoje.

Esą. ir daugiau priežasčią, 
kurios privertusios visaą. parti
jas (išskyrus kairesnius socia
listus) tapti monarchistais 
(taip Santaros lyderis baronas 
Šilingas ir-gi tapęs monarchis- 
tu). Štai kaip kurios tą prie
žasčią: , .

1) Rusijoje buvusieji lenką 
pulkai sugrįžo vokiečių užim
tam plotan ir tapo nuginkluo
ti. Bet daugelis ‘tą lenkišką 
kareivių, ypač kurie kilę iš 
Lietuvos, esą išskirstyti po 
Lietuvos dvarus ir'okolicas ir 
esą pasirengę užvaldyti Lietu
vą, prijungti ją prie Lenkijos 
arba bent sukelti lenkišką a- 
narchiją, kada vokiečiai iš 
Lietuvos pasitrauks.

Daugelis lietuyišką bolševi
ku (tankiausia 4-5 klesos gim
nazistai) sugrįžę Lietuvon su 
didele suma išvogto rusiško 
aukso (keli tokie bolševikai tu
ri net nuo 100,000 iki 200,000 
rublių). Su .tais pinigais jie 
jau varą savo peklišką agitaci
ją: spauzdintais lapeliais, žo
džiu ir t. p. , _ ’ * ’

Vokiečių, kariuomenei pasi
traukus, Lietuvai gręsia nąto- 
jas pavojus net iš kelią pusią: 
b'oląeviką, lenką, na, ir žydą 
užsilaikymas neaiškus. Vals
tybės Taryba^ visa tai prama^ 
tydama, visais kėliais bando 
organizuoti lietuvišką armiją^ 
bet vokiečiai stato nepergali
mas kliūtis. Jeigu karalius jau

f

būtą ant soMto, tai armijos 
/klausimas sąvaimi išsiriŠtą: 
juk karalius nebus be lietuviš
kos’- gvardijos.

2) Karaliui esant, susitvertą 
stipri valdžia, pasibaigtą rėk- ■ 
vizicijos, įsisteigtą valstybės 
-bankas, Lietuva gautą pasko
lų, sustotą miškus vogti ir-1, p.

Bolševiką anarchija, lenkiš
kas pavojus ir mūšą valstybės 
gyventoją mišrumas padaręs 
'tai, kadi monarchistais virtę 
net tokie žmonės, kurie visą 
savo gyvenimą atviri monar
chijos priešai buvę.

Pradėta dairyties ir kandi* 
datą Lietuvos sostui. Erzber- , 
ger’is ir Reichstago socialistą 
diduma nurodžiusi kunigaikštį 
Urach’ą, kuris esąs -stipraus . 
ūkiško proto, geras katalikas 
ir socialistą mylimas. Jame e- 
santi net" 1-1000 Mindaugio 
kraujo dalelė. Dabar jis yra 
vokiečių armijos generolas. 
Turto nedaug tėtutis, o prū
sišką pažvalgą visai neturįs. 
Lietuviai ir kreipėsi prie jo. 
Išdirbę, rodos 13, sąlygos pa- 

po kuriais pasirašęs. Vokiečiai 
anėksijonistai darą visą, 'kad 
tikąeišleisti Urach’o iš kariuo
menės ir neužleist an$ Lietuvos 
sosto, - . .

Padarytąją gi šąlygų mintis 
esanti toki:

Dabar rašoma konstitucija ir 
karaliaus teisės 'tvers tik de
šimčiai metą. Po 10 metą Lie
tuvos parliamentas pertaisys 
konstituciją ir karaliaus tei
ses.

Visi ministeriai bus atsako
mybėje prieš Lietuvos parlia- 
mentą.. 
. .Karaliaus dvaro kalba bus 
■lietuviška. Jis jau dabar mo
kąs lietuviškai “Tėve mūsą.”

Tik trečdalis dvaro tarhą te
galės būti svetimtaučiai, p du 
trečdaliu — lietuvią.

Karaliaus vaikai turės būti 
auklėjami lietuviškose mokyk
lose.

Pats karalius galės išvažiuo
ti iš Lietuvos ne ilgiau, kaip 
dviem mėnesiam.

Karpius prižada sergėti Lie
tuvos .žemę nuo svetimtaučių, 
kolonizacijos.

Jis turi būti- pakantus vi
soms Lietuvos tikyboms.

Tarp Amerikos delegatą iš 
vienos pusės įr Europos lietu- . 
vią iš kitos — kilo daug gin
čą. Amerikos delegatai kaip 
buvo, taip ir pasiliko principe 
rešpiįblikonai ir p karaliaus 
klaūsimą žiūrėjo passyviškai. 
Visi ginčai užsibaigė tuomi, - 
kad Europos lietuviai,' atsL 

(Pabaiga ant 4-to pūsi. Linoj 
skilty.) ' ' -
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žemlapįaį; nesigamina rankos 
pamojimu. Diplomatų, valdi
ninką neintikinsi įuščiu pasa- 
kymu, kad reikaBujame ne- 
prigtilmybės. Reikią dokumen- 
tą? prirpdymą.

Mūsų ^veikėj ai žino, , kas da
ryti, tik reikia mniginės para
mos ir visokios kitokios ^para
mos, kokios jie paprašys,.

Visi lietuviai turį ryžtis dė
ti gausiausias aukas. Bet svar
biausia visokiais būdais reikia- 
kalbinti kiekvieną, 'kurs nėra 
prisidėjęs prie viešo darbo. _

Visos draugijos,-visą orga
nizacijų kuopos artimiausiuose 
susirinkimuose nutarkite iš sa
vo iždo bent kiek ’ paaukuoti 
Tautos. Fondui ir žiūrėti, kad 
kiekvienas narys;sbūtinai būtą 
antsidėjęs mėnesinėmismokes- 
timis Tautos F-midau > -

Savo susirinkimuose , išneški
te rezoliucijas, ąp^į^iimęias 
apįe didžiausią 
remti ' ' ‘ 
reikalus.

Išneškite nutarimus, kad 
remsite/A. L. Tarybos ir Tary
bą Pildančiojo Komitetoz dar
bus ir kad seksite visokius ją 
nurodymus ir greit ’ pildysite 
paliepimus. . .

Išneškite .pageidavimus, kad 
veikėjai įvairią srovią būtinai 
vengtą visokią susikirtąną 
tarp savęs ir kad neskirtą svar
bius aktus atlikti asmenis, įsi- 
pykusius bi kuriai lietuvią sro
vei/.

Visus tuos nutarimus skelb
kite laikraščiuose.

Į darbą broliai ir sesers visi, 
L darbą be galo svarbą ir di-

Kaip aprokuota taikos kon
gresui reikės apie $400.000. Pu
sę tos sumos sudės Lietuvos lie
tuviai. Ar jūs girdite, ameri
kiečiai! Tie, kurie per ketu
ris metus tokį pragarą pergy
veno, buvo plakami, šunimis 
pjudomi, nubiedannti, apiplė
šiami, vienok, paskutinį kąsnį 
nuo burnos atitrauks ir aukūos 
tėvynės reikalams. Juk jei rpes 
sūjustume, kaip reikiant, tai 
tą reikiamą v sumą akimirkoj 
sudėtume, . bę jokio savęs ap
sunkinimo.- ' . ’ * .

• Juk tiesiog gėda mums,* kad 
mūsą broliai tėvynėje turi pra
šyti mūsą- tik pusę reikiamos 
sumos. Juk jie‘ tūri teisę pa
reikalauti iš musą daug sykią 
daugiau.

Sujuskimė ir padarykime 
daugiau, . negu iš mūsą tiki
masi.

7 -3TURIME SUJUSTI NUO 
KRAŠTO IKI KRAŠTO.

Uždanga leidžiasi. .Baisioji 
pasaulio drama baigiasi Be
vedi taip netikėtai baigiasi, 
kaip netikėtai prasidėjo, nes 
pora mėnesią tam atgal niekas 
nemanė, kad karą galės baig
tis be ateinančio, pavasario.

Bet karė jau baigiasi ir' ji 
jau neatsinaujįs.

Karė baigiasi. Bet kas bus 
su Lietuva? Išmušė paskutinė 
valanda, kuomet jos likimas 
amžiams bus nulemtas. Kaip 
išsiris mūsą brangios Lietuvos 
likimas? k

Prie mums tinkamo Lietu
vos klausimo išrišimo galime 
daug prisidėti. Mes būsime 
patys lėmėjais Lietuvos likimo.

Mes nukalsime Lietuvai lai
mę arba bemavimą.

Ką turime daryti, kad Lie
tuva liktą laisva, nėprigulmm- 
ga respublika?

viėnas. Turime visur ir visuo
met kalbėti apie Lietuvos ne
prigulmybę. Sudidžiausiu uo
lumu visiems  ̂abejojantiems tu- 
rim’e tikrinti, kad Lietuva ga
li, turi būti ir bus visiškai ne
prigulminga.

. VisomSdautoms yra prižadė
ta neprigulmybę, visoms tei
sės užtikrintos.

Tik reikia-pasirodyti su savo 
reikalavimais, reikia pasirody
ti, kad norime ir tą norą pa
remti tam tikrais prirodymais.

Neprigulmybę yra pažadėta, 
bet ji neatliks mums kepto lat
velio pavidale.

Apie savo tautos teises nese
nai tėpradėjome uoliai rūpin
tis. Visokie mūsą kaimynai, 
.ypač lenkai, senai besidarbuo
dami apie savo tautą, pasirūpi-, 
no ir apie Lietuvą, bet taip rū
pinosi, kad jiems, o ne mums 
tas išeitą kuogeriausia. Dabar 
priseina ne vien informuoti pa
saulį apie^save, bet ir atitai
syti šunybes priešininką pa
darytas. ■ ; z

Daugeliuose darbuose esame 
atsilikę, pasivėlinę. Biurai 
jau turėjo veikti Londone, Pa7 
ryžinje. Reikalingi darbaudėl 
taikos kongreso neatlikti. Ne
atlikti. dėl lėšą stokos. To už
vilkto darbo neatliksi aimana- 

>1 vimais, . prisipažinimais prie 

skubinant įtlikti greičiau vi
sus reikiamus darbus^ 
, Washingtone, Šveicarijoj, 

Ryme veikia Vyrai, žinanti, 
kas reikia daryti. Mūsą užduo
tis pYąsta, lengva, kiekvie- 
namiiški. Kiekvoenam aišku, 
jog be pinigą nieko nepadary
si. Veikėjai negyvena dvasia 

• šventa. Dokumentai, knygos,

i

¥ HH<įlį3} . ^/AXOAJJCVZiXl_LLLU.CĮJ.0 J/X±V 
džiaugtis karės pasibaigimu, kaltės.^-Tas bus ištaisyta pasi- J 
•j j •> *1 ■» j "j* j *-i • Xąl' ■* • •■' e_ "* • •bet bile valanda gali ateiti tik
ra žinia apie tikrą, karės pa
sibaigimą. Vokietijos delega
cija susideda, iš augštų valdi
ninką ir jie savistoviai išris 
klausimus, vesdami derybas su 
maršalu Foch. Jei ir reikės su
sinešti su Berlinu, tai bevie
liais .telegrafais tą padarys ir 
bus greit dalykai nulemti.
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LENKIJA RESPUBLIKA.
. ■' Lenkijos premieras Swiez- 
rinski paskelbė- Lenkiją. les 
publika. /
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Norintieji pirkti Namus Arba Far- 

rias, .pigiai pu\klpj vietoj ir atsakan

čiai, tai pamatykite musų katalogų, 

atakuojame 16,000 knygų su nd- 
reBnia Woklų Namų, Fermų, Lotų* 
bfcęijfų, ant pardavimo arba iSmainy-
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Bet kurie norite parduoti savo Reni 
Estete arba M?tn| pigiai to greithl ar
ba išmainyti ant ko kito, tai prlduokt- 
te mums adresų to pigiausiu preke kų 
turite ant pardavimo arba Išmainy
mo kogrelčlamjla to mes patolptaahne 
tų i musų katalogų dykai Ir ISdalIn- 
kimo imonoms, kurie, ieiiko pirlitl n»- 
mų to farmų.

*

t-—. .' '-į
. °r--

»-

i* A ’
Todėl kurie nortumSte pirkti, ‘na

rni}, iarmij, lotų, bizni, pigiai ir atsrt.- 
kanCloj vietoj, tol kogrelSiausial už’ 
eikite'pas iiitis pasiimti musų katalo
gu dykai su daugybe adresu visokiu 
Farmų, Narni], Lotu, Biznių, kurie 
tttt būt greitai parduoti ifi Jvtiirfų prle- 
žančlų. '

Lithuanian Ągency
A. Ivaszkevicž, Mang.

315 Broadway,
Sa Boston, Mate,

JAMES M. KEYES
AtilŠankite prie manętuu visokiais telsinlškato reliniais. Bao- 

du pilnas Informacijas kas-Unk Suvienytų Valstijų įstatymų.
Per keliollkų mėtų «u. prityręs to turėję* visokių reikalų su 

LIETUVIAIS, RUSAIS & LENKAIS' teismuose Mas^ėhusetts vai- ' 
- Btijoje. Al esu tokiame stovyje, kadgalita manimi pilnai ufattl- 

J$tr, Vijmkluš teljsųlIkuA reikalu* utūejniTltoje
Turtu gėrų prityrusią Vėrtljų Arba.liėturių, 

lenkų ir latvių.. Jeigu Jus norite turltt gtrat pnaakmes Ir lllaiinbtl 
provą, tat paveskite maft; Telofonuokite, parašykite arba paaukite. 

850 BROAmVAYf . . ■ ' <)t$H BOSTON, MASS.

■ JAMES - -7- -v
W ,e' v... .7-* ’

Tit <(k BMtoa tik ar M Jtoktoft fM 
Jellu vienaji ullmtM Sauk kitų.

SUMINDŽIOKITE LIETU
VOS NEPRIETELIUS.

■ Lietuvos nėprigulniybes prie
šininkų daug. Ją yra ne tik 
taip taūtąf bet it mūsą 
socijalistai yrą jog; neprietė-’’ 
Imk Todėl neprigulmingos 
Lietuvos prieteliai vienykitės . 
ir/tamindžiokite visne jbt ne* 
prieteįius.
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^Btįgybėg, kurio* stato feikąp«vo- 
Į jun ir didžiausias pikta yra 
tas, kadyMūžmlikuidtorpta- 

.  ...... .........^ĮtinA neteisybė, apsireiškianti 
BhU~iš So. Boston’s uUrain- lnedavime laisvės kokiai tautai 

kak, kstrergpds ir subatomii. Lėi- jarbą rasei. Kadangi Europa 
. dšia Am. Lhtatią RjtaKatali- |BU8kaldyta save saumeiliŠko- 
ką Šv. Juoaapo Darbtaką flę.Įmis ambicijomis, nesuteikė tei- 
junga. - sybės Balkanų tautoms, tai jos

' įveikė savarankiai fe taš prive^
Serajeve prie 

(The Work»r) - įvisapasaulinės karės.”
■1-įBaiEįaiiįĮaMaaiį,”" ''1 •

The Lithuapian tri-weekly 'Į?a*| ' ' ’s
• . m PublMed every TuariayJ“ -1 

*Thttrsday, and Saturday by .
■ ■ ’ Uihuanian E.-O. Asso-I

. ciation Labor, v - ‘ 7 ■ \ 7 -
SUBSCRIPTION RATE&-. PANEMUNĖLIS 

Yearly ...... (Rokiškio.apskr.),
Boston. and suburbs ........4,061 - v ,

. 6 mdntte ..................1.50 ,ąSąte meto/ia buvo ĮSi- 
Foreign čomitries yearly ... .4.25 Surusi . ukmmkij tomgijele, 

/ [kun prieŠ pat karą jau turėjo
<fDARBININKAS,” . apie 50 narių fe buvo įsigįjusi

242 Broadway, So. Boston, Mus. šiokį tokį turtą. Karui ištikus
* ■■■——.....■■■ >u..|draugijėlės veikimas visai su-.

Visiems, t®
hnfi hra»4nrfn« w tik s^5®08 tuo nepa_
MUbl pi ip<aZjiiiLvo. togios, kad neturime savo tar- 

•__,.a • pe šviesesnių žmonių. Praėju-

Lietuvių visuomenei jau ge- L at dau ^pada.
rokai yra žinomas Frank H. negalilIle ir tetel jau a- 
Siinonds, garsus Amerikos lai-' OmetJmvo kilę sunumymij 
krastimnkas npolitiškas ap; a ]bkgs 
zvalgmmkas. Kas ne^Miems joms susitelkti kuopon, kad 
jo apžvalgos telpa keletoj <Mpradg>J bendrai Bet
toijji} dienraščip. Pereitos ne-! dabar lygoms
dėlios apžvalgoje jis bandė is- -
rišti klausimą, kokios valsty
bės Europoje įvyks po karės. 
Labai indomiai nušnekėjo. Lie
tuvių, teisybė, nepaminėjo, 
bet abelna straipsnio dvasia 
nieko sau. Straipsnį papildo 
naujas Europos žemlapis. Ant 
jo pažymėta Lietuva, kaipo 
atskira nauja valstybe. Prie 
Lietuvos prijungia Latviją fe .....

. Lietuva išrodo, kaipo viena 0. Hteited.
desniTO Europos valstybių. įavai^ors y;raWcį bet nuo 
Nedaug wzesneuz L^ijų. įete ;labai Vasaro.
Lenkijai duodamas priėjimasis - - ■-
prie jūrės per Dancigą. O tarp 
Danmgo ir Lietuvosi Baltikos ^tadeda želti. *DobUai taip

. Patelio sklypų . etaną pne p£ monkai auga.
Vokietijos. Tasai sklypas ar-p

ba rytinė Prūsqa reiškia ats- WkgffituįI jį įp.

Vokietija ji susineštą tik lai- Į 

 

vais per Bąltiką. Austrijos vo- į 
kiečiai prijungiami prie Vokie
tijos. Alžacija ir.Lotaringija 
pnstanatoa pne sm^nfee gi dėl drėg-

ap-|d5teo metuViieta f̂“žiem»i 
kagi^aVotaetijA. liktų daug tiek atsi— 
nm. t<teo pat didumo, kaip rfe
kad ji buvo pneš karę. kieminiai javai gerai atrodd

’ Iš kitą Austro-Vengrijos da- Apskritai, žieminiai derliai bus 
Iią padaroma štai kas. Italą vidutiniai. Kai dėl vasaroją, 
apgyventos žemės priskiriamos tai reikia spėti, kad bus geri, 

Tprie Italijos, rumuną apgy' [nes jiems dygstant buvo lietui, 
ventos žemės prijungiamos prie Žemuose laukuose nuo šalną 
Rumunijos; Vengrija padaro- bulvės ir dobilai nukentėjo, 
ma visiškai neprigulminga. Ji-[Tiek pat kai kuriose vietose 
ji išeina biskį.mažesne už Lie- pakenkė medžiams, sodams ir 
tuvą. Iš pietinių slavą pada- daržams. Apskritai, šie metai 
romą viena respublika Jugo- dėl derliaus bus vidutiniai, 
slavija; prie jos priskiriama Pasėlių plotas bus kiek suma- 
Serbija, Čemogorija, Bosnfea, žėjęs, bet laibai mažA Isbėgu- 
Hercogovina ir kitos slaviškos šiųjų į Rusiją ūkininką laukai 
žemės. Jugo-Slavija padaro nenudirbti, dvarus gi okupa- 
labai patogią respubliką palei(cijos valdžia dirba. 
Adriatiką. Ček6-slovakija su
daro pailgą respubliką į pietus 
nuo Lenkijos. Ji, kaipir Ven
grija fe Šveicarija neturi išei-

. gos į jurę.

Dabar prie autoriaus straips
nio, Kajp minėta jis nemini ą- 
pie Lietuvą. Bet jis stovi, kad
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puikus.ir įvairu*. Pii 
bažm choras sudatavutem va
karai pritaikintą įtaįą 
gyvijoj sveiks.” Jpą i tą teki 
deklemacHos, lafeto,p, 
lėsUL JablonskMA. Q„ Gied- 
rai&O irM Gutitatafį. To- 
liaus jwk« prakMbėU l#vrren- 
ce’o klebono kum 
ko Gudo ‘‘Dkrbmfeiką^ 
redaktorius. Dar kalbėjo A 
We^ls ir A. Grigoraitis Lw* 
renęe’o vargonininkas. Viri 
linkėjo vietos klebonui kbil* 
giaušią meteliu darbuotiem ti
kybos, doros ir tėvynės gero
vei, Gerk kun. F. Juškaičiui 
ateinant įšalę f pasitiko jį ma
žosbaltai pasirengusios mer- 
gritės,t-khrios jį apsupusios į 
randą žalią Vainiku įlydėjo ant 
estrados, kur buvo parėdyta 
jam kėdė. Taip-gi buvo įteik- 
tas^bukietas baltą leliją įr do
vaną laiškelis su dideįia suma 
pinigą. Gertn kun. B Juškai- 
tis apreiškė, , kad jis - tą pini
gą nepasiliks sau, bet paskirs 
perpus Tautos Foądui ir;Ąv/X'/ 
Kazimiero akademijai. Ant 
galo kaįbėjo pats gerb. kun. P. 
Juškaitis labai dėkuodamas už . 
surengimą dėl jcftoOopuikaus, 
vakaro. Vakaras užsibaigė 
Tautos himnu ir visi, išsiskirs
tė tuo vakaru labai užganėdin
ti. • • ’

Tiesa mūsą gerb. klebonas 
kun. Juškaitis ir yra užsipelnęs 
tokio pagerbimo, nes jo darba
vimosi dėl parapijoj yra dide
lis. Nors sukako vos metai 
kaip jis čia klebonauja, bet 
daug atmainos įvykdino. At
gaivino visą koloniją, kuri bu
vo paskendiusi nesątarveje dėl 
buvusiojo kunigo pasielgimą.

Lai gyvuoja mūsą mylimas 
kun. -Pr. Juškaitis.

Parapijonas.
-p- ■ -į-------~ t

Karė baigiasi, bet darbas

pdftril tautą tetas ir 
pripBŠLRimą visom* tautoms jįl 
teūą.

Savo atraipanto mr*dštoj au- 
torhu totalini apie tautą de- 
legatą suvašiavimą PhŪadel-

dekleraęiją.
Simonds seniau yra rašęs vi

sai prie! Lietuvos neprigulmy-

...........yą-T^-Tv'1. •f"——v m “ I I I

inios iš Lietuvos.
dą,’ Kalvariją, Alsėdžius pra
žuvę. Tik pačiu paskutiniu 
metu prasidėjus lietums fe at
šilus orui ėmė po truputį gau
tis kaip dobilai, taip1 fe pie
vos. Bet tas pievas išgrobstė 
daugiausia ^jrdai fe. rimtos ki
tas turtingesnis ūkininkas, o 
apylinkės mažažemiai, kurie 
būdavodaugiausia tomis. pie- 
vomis papildo savo Šieno tru
kumą, Šiemet paliko žįeami 
be pašaro. Varstas retai ka
me tėra paūgėjęs; kuone vi
sur jis labai vėlybas ir neblogai 
sudygęs ir sužėlęs. Stojus ge
ram ir šiltam orui jis gali iš
augti geras. Žiemkenčiai ja
vai,' užvis ragiai, visur maty
ti arba geri arba bent viduti
niai; visai sunykusią ir žuvu
sią rugių nematyti. Kiek ga
lima numanyti iš dabartinio 
lauką stovio, ateinančią žiemą 
žmonėms duonos bus,*’ bęt gy
vuliai išmaitinti bus sunku.

ir pradėjus vėl veikti Lietuvos 
ūkininku Draugijai Vilniuje, 
bene būtą geriausia mums pri
sišlieti : prie jos: viena įėję 
Liet. Ūkininku Draugijon, su
stiprintume ją pačią,; antra gi, 
būdami sąryšyje su didesne 
Draugija, daugiau patys pasi
naudotume ir didžiau savo dar
bą išplėtotume. • , .

Javu derlius .mūsą apylinkė-

jai gangreit visur gražūs au
ga. Tik beda su pievomis: vos

PIŠKIO APSKRITYSE.
Žieminiai javai žemose dir

vose ir smėlynėse atrodo [ne
kaip. Šlapiose- dirvose išgedą 
pavasariop, ypačiai nuo= šaltį 

mes trukumo. Užėjus jau žy-

NEMUNAITIS

(Alytaus apskr.).

Šalta pavasario pradžia la
biausiai sniegui .tirpstant, o pa
skiau didelis sausumas buvo 
labai sugadinę žieminius javus. 
Rugiai dar prieš mėnesį atrodė 
labai menki, ypač kalnesnėse 
vietose; daug kur buvo maty
ti sniego išgulėtu plikumu. Va
sarojus gangreit visas susisėjo 
visai sausom žemėn ir nevieno
dai ir silpnai dyga. Bet prieš 
mėnesį atėję lietai labai žymiai 
atgaivino mūsų apylinkės lau
kus,. Vasarojai . visur atrodū 
gerai. Išplaukėję rugiai tiek 
lat smarkiai atsigavo ir dabar 
gražiai bręsta. Pievos tik po 

: įaskutinią lietą susiėmė želti 
r nors imsipiąus vėliau,' kaip 

i ritus metus, bet yra tuo tarpu 
vilties, kad bus jos įžėlusios 
neprasčiausiai.

(“Mūsų Ūkis”)

K O -V A R S K A

(Kupiškio apskr.).

Mūsą apylinkėje iš pavasa
rio žieminiai javai dėl šalto ir 
sauso oro atrodė nekokie, bėt 
paskutiniu mėnesiu, apydaž- 

tani, teisšs.bW -pripažintos..^ PalxM- laW ątateisė, 
Ne rien. rašo SSmolds, tautos >5 d,abar Y1“; .’ JelJn'
■turi bdt palinosnotbs, bet jas H*..®*“ suimti, tobnos 
reikia ir'midratmti,; kad gig-^T6*Vasaro^ ^U° ? 
tą gerai laikytis ateityje prieš tu «eral Kar 1®b
galimus volriečipmus- Jei to nebus padaryta, susiėmė aute prieš pa^ 
tai išnaujo reikės kirstis su Vo-t* SY’ 1?°5* Dobilaų nesant 
kietija. Nes vokiečiai per in- 3au.kelmtl ™®tal tebtinių tr|-- 
trigas tas' silpnintasteiginį 11 8*™^ meS‘
pasikinkyti ir vėl bandyti di-į u1’ sl^Pnokl anga.

delius užkariavimus, kokius i .jie dabar bandė padaryti. 1 Ž13M' KALVARIJA
Autorius geraUpabriežia tą, | ŠiemetnepaprastaiŠaltapa- 

kad visą tautą teisės tūri bū- vasario ir vasaros pradžia 
ti pripažintos., Rašo; ” Jei mes [daug pakenkė žemės ūkiui. 

.. ‘ padarysime taiką nesuteikiant [pievos, užvis drėgnose vietose, 
•" laisvės bile kokiai tautai, tai I paliko visai ne^ėlusios. Visur 

toji tauta purtysią nuo mūsą matai tik styrant reiputį vikŠ- 
stttarčią, ieškos savo teisių ik relį pagMtiisiomis ■ mjšalUBtd-. 
neišvengtinai pakrikdyst tautiįįmis galūnėmis; Gerai pąžėltv 
lygą, panašiai, kaip tautos 8i0S pievos tematyti tik retai 
Balkanuose sugriovė santaiką!kame padirviuose ir iarpdir- 
Europoje. | viuose. Dobilai tąip pat viso-

“ Idant taika būtą pastovi, je Sedos apskritie žiemos 
tai mes turime prašalinti blo’tą dalyje aplinkT&tiDfak,
‘' Z - . *

s

M '

ŽAGARĖ.
Į Lietuvą sugargu

sieji. Apšeiai švietęs gyven
toju pradėjo grįžti iš Rusijos. 
Nesenai sugrįžo : aptiekinmkas 
Elzbergis su savo žmona (Doč- 
kyte), dantų gydytoja ir bai
gęs gimnaziją V. BuiŠas.

At.stdvo. rinkimai. 
Sekmadienį birželio 2 d., p. 
Kvedaro salėje įvyko mieste
lio gyventoju susirinkimas, 
kur buvo pakeltas klausimas 
siusti įgaliotinis į Lietuvos 
nepriklausomybės iškilmes. Su
sirinkimo pirmininku buvo iš
rinktas Dr. V. Šileika ir sekre
toriumi—Ant. Kvedaras. Kiek 
pasitarus buvo nuspręsta rink
ti atskirai vieną miestelio įga
liotinį; mat, dabar miestelyje 
viso bus gyventoju virš 3000 
žmonią, kurie vien lietuviu ne
mažiau tūkstančio. Įgaliotinio 
kelionei susirinkimas sudėjo 67 
rub. 90 kap. Paskiau Ant. 
Kvedaras paaiškino būsimąju 
Vilniaus iškilmių tikslą., ^ir 
svarbumą, kaipo demokratiš
kos Lietuvos nepriklausomy
bes šventes apvaikščiojimą. Į 
atstovus buvo statomi 4 kandi
datai. Slaptu balsavimu- 231 
balsais prieš 3 liko išrinktas 
Dr. V.' Šileika. Po rinkimą re
zultato Dr, V. Šileika širdingai 
padėkojo rinkėjams už įgalia 
yimą atstovauti miestelio gy
ventojus. Dar A. Kvedaras 
karštai sveikino susirinkusius 
pasekmingai Šiuofe rinkimusat
likus fe patarė budriau tvar
kiai daboti: demokratijos pra- 

inkimius buvo gana 
jame dalyvavo ap-

n M MfMUJttJOt 
j. kariuomenė trau

kiama iš ... . jot. OTaVbttan.

kfackėnsen" tvarkę

< ' ' /______ f ‘. J.

TAL |JTURKIJOS
• « - _

L Talkininką kariniai laivai 
atplaukė į Konstantinopolį ir 
pradėjo nuginkluoti ir demobi
lizuoti Turkijos armiją. . '

* Talkininką karine komisija 
i atvyko ir Bulgarijos sostinėm 
Pradėjo daryti tvarką ir de
mobilizuoti Bulgarijos, armiją.

r- SUIRUTEAU&TRIJOJ.-
Iš Šveicarijos; pranešama, 

jog Austrijoj didelę suirutė. 
Iš pafrontės kareiviai grąžtą 
namo visiškoje netvarkoje. Per 
sodžius pereidami sau pašive- 
iija visokią niekšybių — ati
minėja nuo biedną žmonią pas
kutinį kąsnį, paskutinius grs> 
šius ir kitokius' vertybės daik
tus.

Artilęristai ir raiteliai' pus
dykiai parduoda arklius.

MAISTAS TARP JURI
NINKŲ.

Vokietijos bolševikąojantię- 
ji jurininkai, kaip iŠ Amster
damo pranešama padarė maiš
tą ir veik užkariavo Kielio ka- 
nalą ir daug karinių laivą paė
mė.;/, Jie eina Rusijos bolševi- 
kiį'keliais fe sutvėrė1 jurininką 
ir kareivių Tarybą. ‘

i 'J-! • 
PADRĄSINO RUMUNIJĄ. 
Suy. Valstiją valdžia prane

šė Rumunijai, jog tūikos kon- 
ferencijoj jos reikalai bus ap
ginti.v Į taFkąd ji buvo pada
rius taiką su Vokietija visai 
nebus domon atkreipta. Rur 
muilija tą darė / aplinkybių 

‘spaudžiama, • - •

BLAIVYBEI
Californijoj^ pereitą utarnin- 

ką'tiž prohibiciją balsą paduo
ta 11'6.369, prieš 143.137.

NEBŪTŲ REM? VALDŽIĄ.
Vokietijos šoeijalistą vadai 

pranešė kanclieriui Maximilia- 
nui, jog jei nebus karėę per
traukimo, tai atsisakys remti 
valdžią ir negvarantuos, kad 
nekils revoliucija.

PRIŽADE JOREMTIr 

ARMĖNUS.
Anglijos • valdžia paskelbė 

remsianti armėnus. Sakė, kadi 
armėnai nekentės daugiau nuo 
turkų.

Nuo seną laiką armėnai bu- 
jto turką skerdžiami. O per 
pereitus keturis karės metus 
turkai išpjovė armėną apie 

700.000 vyrų, moterų ir vaiką.
i -

PERTRAUKI RYŠIUS SU 
RUSIJA.

Vokietijos valdžia pertraukė 
ryšius su bolševiką valdžia. 
Visiems bolševiką atstovams 
Vokietijoj liepta išvažiuoti, 
Vokietija šūpyko ant bolševi
kų, kadJjie nesusekė fe nenu
baudė ambasadoriaus Mirba- 
ėho užmušėjus. *

Kai ryšiai .pertraukti tarp 
Rusijos ir. Vokietijos, tai Ven
grijos valdžia pasiskelbė neut- 
raįe. Vengrijos kares minįste- 
ris paskelbė, kąd-« Vokiečių 
kareiviai gabenamieji per Ven
griją, tūri Mti nuginkluoti.

' VOKIETIJOS PINIGINIS 
PADŽJIMAS. / 

Vokietija- skolą turi $35.- 
000.000.000.; Tas reiškia, kad 
dvi peiiktadąles Vokietijos 
turtą yra ant inorgičio/ .

O Čią ijeikės užmokėti UŽ 
nuteriėjub is užkariautose* že
mėse. T irės užmokėti išviso 
kokį ♦10.OQO.000.000.
•ii

MOBILIZACIJĄ 
iTbt* mobilhtoci-

r

k.

t1

-i—

Mtata
ttriM kovo* iri nepri- 

guteįybą ■ANftta' atltaMniki- 
ta neittapfBtata nuo skaity
mo itaftą, kuri* trukdo Li
tavai išganingą darbą.

PHILADELtSa. PA.
Šitai veikėją* vardai, kurie

kodaugiausia pasišventė veiki
mui 4ri Ketvirtosios Laisvės 
Paskolos : 4 Pirm, tikos išrink- 
tas A Užumeckis,vice-pirm.j, 
Poška, antras vice-pirm. 
V^ŽoviČe, rašt.K, Miklus, 
pag. raŠt. O. Unguraitė, iždo 
globėja J. Poškienė. Kapiton-; 
komis buvo sękančįost Užu- 
meckienė, Dr, Berta PetruŠkie- 
nė, 0. Varnaitė, L. MaČiunaitė. 
Organizatoriais buvo : A. Dū
lis, K. Zokas, J. Rokeris, A..

»

' nito am w mMf w v

LD&«12 kuopos suririnki- 
mmr htri lapkr. IĮ'd, 7'Jo vai. 
vakare. KAr. Aniolą Lalėję.

' -;

OTWARK, N, J. r
Sulyg miestp rapbrtą nuo Į9 

iki 26 spalio Išmirė vyrą 230, 
vaiką 77, motetą 191, mergai- 
;čią 90, — viso588.Baltą 555, o 
juodą 33. Užgimė 18 perėtą 
savaitę. -■?
Nuo 12 iki 19 d. sp. mirė 346. 
Nuo 5'iki4$ di. sp.' mirė i78.

Pąsirodo* kadkuotoliau,tai zonas, «j. rseiceris, a.
daugiaus ^radeda sinusti ligos Sakalauskas, V. Varževiče, M. 
Nėvrarke. O į tą tarpą mūsą Stasiūnas, P. Zeleekis, J. Ži- 
broliai ir seseryslietuviaimirš-li<aS) < Paulauskas, P. Pranc- 
ta po keletą iš kožnos stubos. kūnas. Kožnas organizatorius 

*_ / A-K’įtur'ejo gavo būręlį. susidedantį
:' \ iš kelią, ypatą kurios darba-

Visi žinoter M sorijai^ią su pasišventimu, yaikščio- 
Šlamštai yra pilni melą, Šmeiš- jo po stubas ir pardavinėjo Li
tų. Visi žinote, kad jie yisi berty Bonds. Nors ta baisioji 
eina prieš Lietuvos neprigul- liga (influenza) gaišino tą dar- 
mybę. Todėl visi, kurie perka bą, ale mūsą veikėją nesutrūk- 
■jtt šlamštus, prisideda prie iš- dė. Galą gale ir'pasirodė geri 
davikiško darbo. ’ darbo vaisiai. Žinoma būtą bu-

- ....... , I vę daug geriau, jei ne ta liga
' • W. LYNN, MASS. būtą užpuolus/ Keletas kolek-

x,. . . . v . >. . v . torką buvo paguldytos tąja
Šio miesto lietuviai uoliai baisia Uga Ir fei phaa. 

rėme Laisves paskolą. Pirko delpliijos lietuviai išpirko bon- 
daugiausia. uz $100 ir viršaus. '$392.550q OT

tais> f’torikno- 
%AStasys Stulginskas pirko S6) tai PMadelpliijos lietuviai

Darbininko Skaitytojas. | jolior- jQierią. Tegifl bus. garbė 

■ntTATTvcfvrD> pam mūsą darbščiam komite-
Du QU ESNE, r A. kurs nenuilstančiai darba-

' Pas mus pats siautimas nau-1 vosi. Buvo surengę keletą kar- dėl Lietuvos neprigulmybeetu- 
josios ligos. Daug serga ir ne- tą prakalbas, ir saukė mitin-1 jį būti daug kartą padidintas, 
miažai mirštą. Lietuvią mirė (gus paskolos reikaluose. __Ne-| •-— ------ - --

Karė baigiasi, bet rūpesčiai 
dėl Lietuvos likimo lkbai pasi- 
didžiia • .

Prisirengimams prie taikos 
konferencijos ir atstovavimui 
joje lietuvią reikės $400.000. . 
Juk jei Visi Amerikos lietuviai 
dėtą po $1, tai auką nermlL 
užtektą. Tai mat kaip lengva 
Attikti didžius darbus, jei visi 
juos remtą.
■Į, , | . ,1, ;,j , J -V .

UŽDARĖRŪBEŽIŲ.
f Šveicarijos valdžia uždarė 
Austrijos rubežią. Uždarė dėl
to,^ kad Visokie pabėgusieji 
kareiviai ir benamiai bėgdavo 
per rubėžią į Šveicariją. Švei
carijos valdžia pasiuntė į paru- 
bežį daugiau kareivių,

4 ’ ? ■_ - - ■ - -

Taupyk kiekvieną centą, kad 
galėtumei kuodaūgiausia skirti 
aukų ant Lietuvos aukuro.

- - • - ---- -

16. * . • ' įkartą gerb..klebonas J. J. Kau-
Reikįa pasakyti, kad lietu- llakis ragino iš sakyklos pirkti 

viai ligoje baisiai neatsargus. I kodaugiausia' -. Atsiprašau -hj, 
Sveiki guli su sergančiais.. Ser- kurio pirkote bondsus, už ne
gautieji spiauja, kur papuolė indėjimą vardų. Atminkit, 
— ant žmonią ir sieną. Dak- jog daug' bėgales vietos užim- 

(tarai aiškina, kad reikia spiau- tų.
ti ir čiaudėti užsidengiant bur-L Reporteris,
ną* skepetaite, kurią paskui -į-—
reikia išvirinti, kad joj ligos Jei gailėsimės piniginią am
perus užmušti. Vienoj Žeimy- ką kovai užf Lietuvos neprigul- 
not susirgo 10 žmonią; Vienas tabę, tai parodysime nepri- 
paskui tarnavo visiems.; r Bet [ augimą prie neprigulmybės. 
matydamas.neapsidirbsiąs ąti- 
davė į ligoninę, w . ATHOL, MASS.

1 Pavyzdingos vestuvės.
jei bent kiek žinotą apie svei- , .
katingumąir prisilaikytą svei- I Prano Rimšos ir Onos Še- 
katos taisyklią, tai žinomą iš- Žėkaitės vestuvės susirinko ne
vengtą* ligą. '* ; mązas skaitlius.svečią ir visi

S. P. B. |padoriai linksminosi. Per pa-, 
_—_—- sidarbavimą dviejų T. F;, na-

Dabar visi .Lietuvos nępri- rią tikos surinkta auką $12.50 
guĮmybės prieteliai turi aiškiai iš sekančią ypatų: Jonas JP. 
pasii^yti ir 'risi ti^ ižluoti iš l Rimša $2,00; po $1 —- St, Vai- 
savų namą šlamštus, einančius tekūnas, j*. Čybas, J. Bągdo- 
prifeš Lietuvos neprigulmybę. nas, K, šimonaitė,. J, Sventis- 

' kas, A. Tamošiūnas J. Burbo-
, NORWOOD, MASS. ’ lis, J. Ringis, V. Karolis, K.

v t. . t .. .i Monstavičius 'ir Į*. KvedarieneNorwoode kaip if kitąrsiau-[
tė baisi liga paimdama jąupnsd p0 idemijos s;aatimo 
tolius manės, ypatagai mo- totonflMite&deittiienoltoėa 
tens, Jdiaus .parašysiu kiekLeiKln-T5žes< 
numirė šia nauja liga. Čia pa- sirinbimas atsibuvo Pranci. 
imnesm kad momas-ir viSĮJ jkaus ^r-još, prie jos priguli 
monnj^gerbiamas p- V. Mj- 23g
huspdydejo savo §3 iĄ pagelus

j9 sp^po^et .eitesižmoksa
Paliko 2 vaiką, Anto^pj S.me- Mostolį panegti 
ta ir Damelię puses metę. ‘ ... \ . £. ■
VaikuŠiffl randasi- globoj pp. K? -t“ 3 w pa
Kurą, kum tėvas gyveną —t AthoUo 4_tnS Pa.9-
pąliko dideliame nuliūdime sa-|- : feWąi 4-tos ^as-
vo vyrą ir drauge'su kuriuo vi
sada gerai sugyveno. Prigulė
jo prie Moterą Sąjungos pašei- 
pinio skyriaus. Gimus Kauno 
gub., Panevėžio pav/, Vabal
ninkuparapijos/ Alfcandra- 
vo sodžiaus,. Buvo 25 metą 
amžiaus. Palaidota 22 d. spa
lio Montello, Mass. ’ kapinėse 
drit savo loto. ( P. Milius pa
šaukę graborią įš So. Bostono 
p. AkuneviČią, kuris labai gra
žiai lietuviškai pagal norą ir 
paprotį, lietuvių palaidojo. Tai 
pavyzdis visiems, kad lietuviai 
turi trinti sariiosfes, P. Muiuk 
yra Lietuvių Kooperacijos gas- 
padoriua, v tai-gi viii^nš šiąo-

Laibtam jai lengva Ameri

F

! kolos išpirko už $9000.00; pir- 
kiką buvo 155, ir ”Aušros Var
tą” Dr-ja už $500.00. Viešas 
judėjimas prasideda. T. F. 12- 
tasskyrius rangias prie ofensy- 
vo kalėdiniu aukų, kur yra pa
skirta $500.00. ž

Lietuvosšakelė.
' - Z.f .

CAMBRIDGE, MASS.

Lapkričio 3‘d. vakare* baž- 
nytinėje salėje įvyko puikus 
vakaras pagerbimui vietinio 
klebono, kun, Prano JuŠkaičio. 
Parapijonai susirinko pagerbti 
ir pasidžiaugti savo dvasišku 
vadovu,, kurs nenuilstančiai 
darbuojas tarpu vietos ltetu-

PRAŽO GREITOS PA- 
GELBOS.

Siberijos rasiŠka vyriausybė 
atsišauk& į prez. Wilsoną, kad 
AmerikaMr talkininkai skubė
tą į pageibą Rusijai ii prigel- 
iėtą nusikratyti bolševiką jun- ; 
gą. Sako,^ kad dabar kiekvie< . 
na. valanda brangi. Kas va
landa Busijoj bolševikai papil
do baisenybes.

Po atsišaukimu pasirašo Li
berijos prezidentas ir premie- 
ras.

KTOBUS TAIKOS 
KONFERENCIJA.

Tebeina kalbos apie tat kur 
bus kariaujančią valstybią tai
kos konferencija. Spėjama, jog 
bus HolancHjoj, Haagoj, , tai
kos rūmuose, kiti sako Verše
liuos®, dar kiti* spėja apie Ge- 
nevą^ Lozaną* Lueemą, Reįm* 
są- f. ■ '

V
i * 
naujas fptog 
P,iALAVIEJU8.

IBt J&messt, Norwood,Ntas 4 
Padirbu natimdiškus ir 

vuotus paveikslus visokio di* 
durno*; Taip-gi pribūmi teikt, 
le } svetaine*, nuima huke nu- 

“ ‘ Teta-
t

*

■ «•' •

i
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Vardan Lithnanian Liberty 
Ldan Committee, SecondFędfc- 
tafl Rezerve Dfcirict, 

ganhamjoma ištariame nuošir
dus a^ifi Už jų parėmimų Dė- 
’taz Šamo šioje karėje už pa
saulio demokratijų, gelbstint 
riąi^oti R^ndm^- A- 
ją< vėĮWiw už ių triite% a* 
Čiū lųikraščitafiš • tiŽ nuolitdų 
riešų žbdį iį skeibbnusį ačiū 
draugijoms ir ortawtea^joms

,» nž gelbėjimų agitacijai savo 
s^teinkmiubBe* Ačiū plačiajai 
vįsuoiiiėneinžptekimųLiberty 
Boūdsų ir už pranešimų apie 
tai Lietuvių Komitetui. / :

» ’ Viriems pritariant tojo sun- 
' kaus darbo rezultatais tik pa

sidžiaugti tegalime? Second 
Xį l’ederal Beserve Distrikte lie- 

• > tuviai Liberty Bondsų išpirko 
1 viso už du šimtu aštuones de- 
Šimtis tūkstančių devynis šim
tus ; penkės dešimtis dolerių 

‘ ($288,950). ' ■ ■ f -
Turint tokias pasekmes ir 

. dargi atsižvelgiant į laiko ne
patogumus ir kliūtis iš epide
miškos ligęs priežasties, Lie
tuvių Komitetas jaučiasi savo 
pareigas atlikęs geriausiai siu 
lyg savo išgalės ir dėkingas pa
dėjėjams ir visuomenei.

F. Mulevičius, Pirm. 
Kun. N. Petkus,Vice-Pirm. 
M. W. Bush, Vice-Pirm. 
C. E. Paulonis, Sekretor.

/ IR ŠIS IR TAS.

Kun. Krušas sustreikavo ir 
nėjo dirbti A. L. Tarybon. Tai 
A. L. Taryba tam savo nariui 
•lockout paskelbė.

“Draugas” didžiuojas išvi
jęs Šliupų iš A. L. Tarybos, ku- 

7rioj Šliupas nebuvo. Dabar 
kun. Krušas gali didžiuotis iš- 
reikalavimu raporto iš delega
cijos iš Šveicarijos. Vos parei
kalavo, tai raportas ir yra iš 
užjūrio.

Po incidento su Šliupu vieni 
iŠ tautininkų ėmė ašaras lieti, 
■o kiti keikti ir šaukti atkeršy- 

\ jsių “klerikalams,”
Šliupui nereikėjo duoti po 

..dekleracija pasirašyti vien dėl
to, kad pamatyti jo pasekėjų 
cirkų, kurs dabar eina, kur tik 
jų Tandasi. 1

Viskas gerai. Tik reikia, 
kad organizacijos rinktų į 
svarbias vietas tokius atstovus, 
kurie nestreikuotų.- Dabar y- 
pač streikavimas yra peikti
nas. Juk karės laikas..

Pipiras

I

Influenza.
' ■ I*p*niikA influemą ir taltfą 

-Visuomet Kankiną sunkiauą ir 
teųgriaus žmogų,- kurte pris
pausta* kitokiate skausmaią

Pavyzdžiui, jrigu tari uŽ- 
kietėjimų vidurių, kraujas ir 
kraujo trūbel^s užteikytos ir 
tuomet daug mažteu* galį ko
voti subakterijomis Ispaniškoe 
Jhfluenzos, nagu pas . žmogų 
turintį normali sveiki sudėji
mų te švarų kraujų. * } / » 

? Mes iuritee gM^ Uirisųūgo* 
ti dūbar, kuomet epidemija 
siaučia, 
stemų te krųujų gėrkme stovy
je. Delteneragereshių Vaistų, 
kaip garbiausios saldainėą $ar- 
tola, kurios išvalo kraujų te 
pa^uowoj^pūvų nuQ sųgadiw 
tų elementų atsiradusių vidu
riuose.

*** • ■

Kad išvengus Ispaniškos In- 
fluenzos geriausia yra':—veng
ti susirinkimų, atsilsėti gerai, 
miegoti užtektinai,, išgarga- 
liuoti gerklę po., kelius t sykius 
į dienų su sumaišyta boTaksi- 
ma rūkščia, ir valgyti pirm ei
siant gulti 2-3 saldainius Par- 
tola, kurios užlaikys tavo krau
jų, ir pilvų gerame stovyje ir 
padarys, kad kraujas galėtų 
kovoti su Influenza.

Partola rekomenduojama ir 
parsiduoda didelėse skrynutė
se, kurios kainuoja po $1.00 
kiekviena; 6 skrynutės parsi
duoda tik už $5.00. Mes išsiun
čiame bile į kokių dalį Suvie
nytose Valstijose kogreičiaur 
šią kaip tik gauname užsaky
mų. . Siųsk laiškus ir pinigus 
tiesiog į:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L. 3, 

NewYork,N.Y.
/ (332)

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
ATSIBUS:,

Nedėlios vak.,. Lapkričio 10 
d., Lietuvių Salėje, 354 Tark 
Str., New Britam, Conn.

Utarninko vak., Lapkrčio 12 
d. CathedralHartford,.Conn.'

Seredoą vak., Lapkr. 13 du, 
Town Hali Center Str,, So. 
Manchester, Conn.
. Ketvergo vak., Lapkr. 14 d. 

Lenkų Sokolų Salėje West St., 
ThomsonVille,' Conn.

Sūbatos ir Nedėlios vak., 
Lapkr. 16-17 dd, Lietuvių Sa
lėje, 48 Green Str., Waterbury, 
Conn. ' .f

. Ai S. Račiūnas

t * t
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jSYKAI PATRUKUSIEMS
5,OOO Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ,

Nereikaliaga Vis* Gyvenini* Nefiio* Beverti Trasą 
' “B’’ yra •toaksažta nutaikta* ra

dirbančio* xxwtodo«, ,kuri bu« vartotan* paataroaio* Mtifeiaracta f 
tabynani ir lartiprfatani nuaupoįtaių * 
•kuh] 'ir nuaikratymui *kandii< Tran bai
Mikai* pavojinga operacijų. 
MOKtr NMREIKIA [

Pirmiena WW k*n-
• X r čianSiu. kuri*- ataf- F iauka paa Mr. Stuart. |i 

bu* U*iqcta uitekti. L
. , na* akaitiiua Plapao^ 

; b* užmok«*nio» kad 
. : davus jiem.'prog* ga

rai Bmigint juo*. Ji|* 
. nitkd nemokėsite tol 
t* limiginini* Pla- 
pso ni dabar, nė Y*, 
liaus ; ' ,

NKBSVARTOK 
TRUSS 

-Taip, naberartok ji.
* U tam pati** patyri- 

i ma jus iinote. kad 
Truaa vien tik yra ne
atsakančiu ramačiu 
jau Mkrypbalal ai*, 
nat. Ir ta* gailina 
juaų sveikatą neš ji* 
perUkadija kraujui “ 
liuesai' bėgiot, kodėl 
tad jus turėtdmčt j[ 
dėvėti Stai yra- B*. 
riauais kelias, kurtJ<ja galit* djrkal flmėglnt

VARTOTAS DVRJOPAM REIKALUI 
Tirm*a: Pirmiausia ir svarbiausi* siekis

PLApaO-PAD3 yr» kHĮpšntojamai,laikyt 
'pri* nusilpnintų muskulų gydant} itaiš* taip 
vidinėm* Plapao, kuri* yįa sasimaiina* t>*. 
ridai* ir paimta* drauge su jngtędientaUL 
medikai®* mase* yra skirta* padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulu*, iki pa
prastos jq spėkos, bri tamprumo. Tuomet ir 
,tflė tuom*t galit* tikities trūkio pranykimu, 

' Antras: Pato būdama* padarytu limpan- 
čfa, kad sulaikia* nuo slankiojimo paduJkal. 
te, yra prirode*, eėąs svarbiai dalyku iėnaiki* 
nim* patrukime, ko Truas negali, padaryt, 

Aimtat jauku ir semi Imohfu padarė pri- 
eieraa prie! ofielerius, kad PLAPAO-PAD8 
iigydi Jų patrūkimas, tuH iė jt| turėjo sun
kia* ir Mito* patrūkimo, ligas.
NUOLATIN* DIRN08-NAKTII* VKTKM*

*UČ4 aplauęmno* yitKr-ff-

fafiriinasiiž

nematomai -teikta justi ridurta teuekulsms 
nauja gjtT>W lk etigrui**. ka itant yra

PLAPAO-FAD

LPAoTAOn*^ryta»
HMM* materijss^r*. kuri* J?* J™*1, 

w krriėjlmų Ir JiMtM* 7* ričMb yra Mįįptoe». <W*

i

tadteta jfc tetapta 
tųa, Kada oticieriu* klanai* 
vąrdo, ji* g*į parašyti taip, 
kSpjt*W8k, w 
bfttį pkrJiytaa taip, kaip rei
kia ,iij kas bitų neteiriii’ 
ga, tuojauj>atuayk. T«iiingM 
vardo ir jAvardtapadaviina* 
yra labai svarbus dalykas. Jei 
kastete\arbą^ą giminių var* 
dai ir pavardės yra neteisingai 
parašytos, pinigai, kuriuos 
valdžia *mn& gal būti visai 
negaunami, laiškąigąlįneatei
ti irgali .atsirastidaugiau į- 
vairiųimmalonumų.

K&ip Ilgei Reikia Paialpoe 
■■ ■ •

Padarius reikalingas popie
tės dėl pašalpos davimo šei
mynai, tie raštai tuojau yru 
siunčiami į YTasliingtonų, Na
miškiai tenesitiki gauti pašal
pos, vos tik kareiviui išėjus . į 
stovyklų-campę, nes paprastai 
išeina nuo Šešių savaičių iki 
dviejų mėnesių po padavimo 
poperų iki .gavimo pašalpos, 
Jei namiškiai nęgautų Čekio

Jei ktimviuiiiijus ii namu 
jrtffrtn laiko mokėti takias už 
mioovybf, Jom* arba jia pats 
arba jo užlaikomieji valdfc ar 
tai gyvenimui, ar tai buniui 
dar priri ju 1 
ir kuri tebebūtų tam pačiam 
tikslui užimta arba jo šeimy
nos arba ir samdininkų, tai tuk 
tmika,' kad kaa nor# kareiviol 
vardu pripildytų afkiavitų pas 
viršininkų,' kuris tuoą taksus 
renk*i nurodant; jog kareiviui 
išėjite invyko permainos dėl 
kurių negauna tų taksų išmo
ksti. Padarius tokiųafidavitų, 
nuosavybė 'negali būtį parduo
ta, kad išrinkti taksus be spe- 
cialio leidimo iš teismo ir teis
mas gali atidėti išmokėjimų iki 
šešių, mėnesių po kaęes. Jeigu 
•tetemak net ir leistų parduoti 
tokių nuos&vybt# ■ tai kareivis; 
gaji jų atgal atsiimti, nevėliau 
kaippo šešiųmenesiųkareipa- 
sibaigus, užmokėdamas tiek, 
kiek prigulėjo už taksus ir 
šeštųjį nuošimtį palūkanų.

“Homestėado” Teises.___

Jei kareivis prieš išėjimų 
būtų užsiėmęs “homesteada,’’ 
mainas arba kitaip z savintus 
publiškųjų žemę, toks savini- 
mas nenustos vertės dėl išėji* 
mo nuo žemės tol, kol jis bus 
militarėj tarnyboje. Jei rei
kia' j|,m padaryti kokį nors afk 
davitų arba darodymą, kad už
tikrinti tokį davinimos, kaip 
yra įstatymų reikalaujama to
kiuose dalykuose, jis gali pa
daryti tokį afidavitų arba da- 
rodymų prieš komendantų (Co- 
mmanding Offiėer)<su tokio
mis pat teisėmis, kaip kad tas 
būtų padaryta prieš Registrar 
the United Statės Landi Office. 
Šeimyna lai Pasilieka Namie.

Eidamas į stovyklų kareivis 
turi peršnekėti savo Šeimyna 
pasilikti ant vietos ir nesidan
ginti į miestelį.kur nęrs prie 
stoyyklos-campės. Valdžia y- 
patingai geidžia, kad kareivių 
šeimynos nesektų vyrų einan
čių į stovyklas (cantonments). 
Yra tai patrijotiška priedermė 
gyventi ant, vietos. Geležinke
liai dabar yra užsiėmę vežimu 
vyrų ir įvairių reikmenų į pa^ 
marius? Valdžia jau yra pra
šius nevartoti geležinkelių 
menkais reikalais. Miesteliai 
stovyklų apielinkėse yra labai 
prisikimšę. Sunku gauti kam
barių ir pragyvenimas labai 
brangus. ......

Jei kas nors kareiviui atsiy 
tiktų, jog jam reikėtų būti na
mie, jis turi kreiptis į komen
dantų ir gauti leidimų grįžti į 
savo namus. Jis gali daug pi
giau nuvažiuoti paš. juos, neg 
jie pas jį. Mokesnis ūz gele
žinkelį, keliaujantiems karei
viams valdžios padaryta že
mos, o kitiems keleiviams aug- 
štos. •'

Kiekvienas kareivis turi at- 
snninti gerbūvį savo šeimynos 
tiek kiek jis gali. Jis turi ne- ; 
užmiršti apie sveikatų ir mo- | 
kinimų savo vaikų, suramini- | 
mų ir pagerinimų tų, kurie nuo | 
jo priguli. Jis turi atsiminti i 
taip-pat’ ir savo draugus ar pa- | 
žįstamųs kurie reikalauja' jo j 
patarimo arba pagelboS palie- i 
kant savo šeimynų namie. i 
Kur Gauti Reikale Pagelbą. !
Jei kuriai nors kareivio šei- j 

mynai reikia kokios nors pa- j 
gelbos ji guli greitai ir pato- i 
ginusiai gauti iš Kome Service Į 
Section, kuri pagodos jų už- I 
sitikėjimų ik jų jausmus ir nie
kam slaptos neišduos. Home 
Service nesikiš ten, kur ji bus j 
nereikalaujama arba tiepagei- | 
daujama. Jei kokiame nors vat- j 
sitikimė kareivio giminaičiams 
reikėtų pagelbos ar tai gauti 
daktaro patarnavimų, ar ; tai j 
teismiškų patarimų, ar padėji- : 
mo darbo ieškant, ar patari
mo link auginimo ar mokini- j 
mo Vaikų, ar tai progos drau- i 
gildai pakalbėti* apie įvairius I 
nepasisekimus ar net ir kokių I 
nors pinigiškų pagelbą **• to-1 
ki ir panašūs ^dalykai bus jiems ! 
maįoųiai suteikiami tos pa- I 
ČidS Home Service Šeotion. ' j

NuėjuBįŠtovykte-O&mpe. ! 
< l^aįp tik tatteivte pasiekia j 

stovyklą, olįoteriAi užrašo jo j 
vards ir daug kitu dalyku. į

JDWtWX■yA® |
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namus, arba reikėtų tai pasi
teirauti, ji» gali sužinoti nuo 
savojo .komendanto kur 
Raudonijo, Kryžiaus ( Momo 
Service žmogus toje pnt 
vykioje. Kareivis gali viskų 
jam pasisakyti, visa tai bus 
užlaikoma paslapty jų ir vbmr 
bus suteikiamas reitadipgiįl 
patarnavimas ir patarimas. J M.

• Tų patft gali padaryti netik 
jiė, kurie yra Amerikos ato* 
*vyklose> bet ir tie, kurie yru 
išplaukei užmarp ĮenBouj^ 
nojo Kryžiaus Home Servioe 
žmonės taip-pat yra nukeliavę 
ir duoda visokius patarimus, 
kokie tik yra kareiyiąi ar jo, 
šeimynai • reikalingi^ reikalui 
esant jie pasiunčia ir kablegra- 
mus į Raudono jo, Kryžiaus 
skyrius čia Amerikoje, o tie į 
Kome Seetion miestelin, ku
riame gyvena kareivio namiš
kiai,

[U^tĮHUi

r.^ ••-’V’T. *
. ' ■ - - v

tat*|»,į m*. 
_ tampat mo-

[ ▼alku, tai jte tautai 
neeįtett VtaSBąta 
kės $2Ū į mėnesi kareivio už
laikomam tfrni ar motinai ar- 
ba$30.( abiem «ykiu. '

' Kareivis/ 
mų, tari paai&inti nainiž- 
kiams, kad jei jitate bu* rei
kalingas.koks nom tei*ųdžka» 
pataria* ir jei jie netari iš 
ko užmokėti, jimn* buš patar
nauta veltui iš Hinūe Berrice 
Section. Taip-pat jei kareivis 
norėtų gauti kokių patarimų 
jau būdamas sto'įrkloje-cam- 
peje, jis visad&ras Žmogų Bau* 
donojo Kryžiaus namuose, ku
ris duos jam reikalingus pata
rimus. _ Jei kareivis pats neži
notų, jiš turėtų pasiklausti sa
vo komendanto. ’ Ą

- Namų Randa.
-Kąreiytete-išūjūMŠ-namų, jo 

šeimynos niekas neturi teisės 
išvaryti iš namų bū ypatingo 
leidimo iš teismo, jei randa, 
kurių -moka už namus ‘neišeiną 
daugiau kai $50. į mėnesį. Jei 
namų savininkas reikalautų to
kio leidimo iš teismų, tai bile 
kas kareivio vardu turi tik 
pranešti teisėjui, jog kareivis 
yrą tarnystėje Ir, jei teismas 
matys', jog raudos išmokėjimas 
yra* apsunkintas kareiviui išė
jus, teismas gali arba nukelti 
visų reikalų ant trijų mėnesių 
arba gali taip padaryti, kaip 
jam pasirodys'teisingiau. Ka
reivis gali, jei nori, paskirti 
dalį savo mokesnio kas mėnuo 
randos išmokėjimui. Namie pa
silikusi kareivio šeimyna turį 
žinoti,- jei kas norėtų juos iš
varvi, iš namų be ypatingo iš 
teismo leidimo, kad jie, gali pa
šaukt policistų te teisėtai, rei- 
kąląųti, kad . tokį žmogų sua- 
reštuotų. • Neiš toks nelegališ- 
kąs pasielgimasžmogaus butų 
prasižengimas priėš įstatymus.

T Išino^jimč*.. ‘
.Jei kareivis pirko, nuosavy* 
bę ant išmokėjimo te dayę ,ant 
rankos ar pradėjo išmokėjimų, 
pirm neg buvo pašauktas į ka- 
totetii&f pardavėjas netari ga
lės tos nuosavybės atsiimti be 
ypatingo iš.Teisino leidimo. Jei 
toks leidimas, yra reikalaujar 
mas, kas nors kareivio vardu 
turi teismui pranešti, kad? jis 
yra iššauktas į kareivius te jei 
teismas manys, jog kareiviui 
išėjus išmokėjimas yra apsun
kintas, gali pratęsti mokėjimų 
arba liepti atmokėti pirkėjui į- 
mokėtus pinigus pirm neg atsi
imti savo nuosavybę,, arba ga
li padarytį, tąip, kaip jam iš- 
rodys teisingiausia Kareivio 
-šeimyna, turi žinoti* jei kas no
rėtų tokią nuosavybę atimti be 
specialio leidimo iš teismo, tąs 
prasižengtų prieš įstatymus te 
gali būti suaręštuotas.

Mortgage.
Jei kareivis turi' mortgage 

ant savo nuosavybės (proper- 
tv) išimtų pirm kovo 8, 191$ 

■m. ir jei jis valdė tų nuosa
vybę prieš pašaukimą ji į ka
reivius, mortgage negali būti 
atmestas ir nuosavybė negali 
būti parduota be specialio lei
dimo iš teismo. Jei kas' norė
tų tokį leidimą gauti, kas nors 
iš kareivio pusės turi teismui 
pranešti, jog ji* yrą išsaukta* 
ir teismas, jei matys reikalų, 
arba atidės visų dalyką, arba 
padarys taip, kaip isrodys tei
singiausią. . .

Apsisaugęjimąą Draugijoj.
Jei kareivi* prieš išėjimą iš’ 

namų yra apsisaugojęs (tari 
insuranee) arba priguli prie 
fratėrnales Draugijos, ir nors 
vieną kartą būtų mokėjęs prieš 
rugs^o i d., 1917 aqnks. te jis toa? 
nytų> j°g negalės išsimokėti 
išėjęs, jis gali (jei tokie mo- 
keSniaį užsivilkę neilgiau kaip 
už metas ( išgauti iš savo ko
mendanto (Commanding Offi-

- -M < •

Kiekvienai eidamas iM nainų 
turi pasišnekHi su namiškiais 
taekW toOngk ir būtų 
naudinga imti valdiškosiom ap
saugos (insuranee). Valdiško
ji apsauga yra vienas svarbiau
siųjų dalyki}, kurįvaldžiaka- 
reiviui nuteikia. Ji yra netik 
naudinga kareivio šeiniynai, 
bet .ir pačiam kareiviui. /

Jei kareivis liktų visai ant 
visados sunegalintu, | jam bus 
mokama pašalpa kas mėnuo 
tol, kol jis gyvas bus. Jis gar 
Ii paskirti savo apsaugą išmo
kėti paliekančiai įnoteiaab tai* 
kams, anūkams, ’tevams, sene* 
lianas, broliui, seseriai, bet ne 
kam kitam. Jis gali permai- 
nytį pašalpgavį, kada tik no
ri, ir valdžia^ niekam neišduos 
pasalpgaviovardo.'Kiekvienas 
Šaukiamas į kąrmomesę turė
tų paimti valdžios apsaugą. 
Gali imti nuo $1000 iki $10,- 
000 apsaugos, kiele jis gali iš
simokėti, o išsimokėti daugu
mas gali už visų $10,000. Vai* 
tižia pati ima ant savęs tiek 
išlaidų, jog kareivis turi išmo
kėti tik dalį to, kų privatinės 
pasaugojimo bendrovės pap
rastai ima.v Mokesnis keičias 
sulyg kareivio amžiaus. 21 me
tų kareivis gali gauti $10,000 
valdiškosios apsaugos mokėda
mas tik $6.00 į mėnesį iŠ jam 
prigulinčios algos.

Kaina yra padaryta taip že
ma, kad net ir paprastas lm- 
reivis (private), kuris šelpia 
pačių ir vaikus, gali imti $10,- 
000 apsaugos ir dar pasilikti 
keliatas dolerių mažoms išlai
doms.kas mėnuo.

Apsauga yra išmokama dali
mis per 240 mėsesių (20 metų), 
bet jei apsaugą yra mokama 
už visiškų sužeidimą, sunegalė- 
jimą, tie išmokėjimai tęsias 
pakol jis bus-gyvas ir, jei jis 
įnirtų, neišgyvenęs dvidešimt 
metų, tai liekis bus išmoka
mas dalimis kas mėnuo tam 
šeimynos nariui, kuriam ka
reivis paskiria^ Kareivis turi 
paimti apsaugų nevėliaus kai 
120 dienų po įstojimo į karei
vius. . '

Norėdamas gauti apsaugų 
jis turi-pasakyti kam nusiųsti 
tos apsaugos paliudijimą ir tu* 
ri pranešti savo namiškiams, 
kad jie nesirūpintų, jei tas pa- 
liūdijnnąs neateitų net per ke- 
liatų mėnesių,1 nes valdžia tu
ri rekordus ir niekas nežus. 
Po karei kareivis^ turės teisę 
permainyti tų valdžios apsaugų 
ant paprastųjų apsaugų, ko
kios gaunamos civiliškųjų žmo
nių ir tai bus galima gąuti be 
jokių daktaro tyrinėjimų, nors 
toks buvęs kareivis ir įsigautų 
kokių nors ligų bebūdamas tar
nyste je ir dėl kurios šiaip jau 
būtų nepriimamas į apsaugų. 
Atlyginimas Kareiviui, Jo Mo

teriai, Kūdikiui, Negaliai
. MotinaiarTėvui.

Jei kareivis būtų sužeistas, 
ar Užmuštas, valdžia be to, kų 
išmokės paimtųjų apsaugų iš- 
mokės dar ir atlyginimų pą- 
našiai į tai, kaip mokama su-. 
Sižeidus dirbtuvėje. Tas išmo
kėjimas yra vietoje taip vadi
namųjų pensijų,, kurios buvo 
mokamos Civilėj Karėje su
žeistiems kareiviams ir jų šei
mynoms, bet jis yra geriau 
pritaikintas prie kareivio rei
kalavimų. Jei būtų jis Visai 
šunegalintas ar tai sužeidimu, 
ar liga atliekant militarę tar* 
nystų, kareivis gauna nuo $30. 
iki $100. į mėnesį iš-, valdžios, 
žiūrint į jo šeimynos ir nega- 
galavimo didumų. . Jei mažai 
būtų tesunegalintas, jambus 
išmokama proporeionaliai pa
gal jo išgalėjimo  ̂užsidirbti ir 
pragyventi Jei jis mirtų iš su
žeidimo ar ligos laike milita- 
riŠkų 'priedermių ję moteris 
gaus $25. pęr paėnesį iki jos 
mirčiai ar pakol ji neištekės 
už kito. Jei ji turi vienų vai
kų, .tai ji gaus $35- į mėnesį. 
Tas mokesnis yrą didesnis, jei 
Šeimyna yra didesnė. Jei ne* 
liktųnfcšlfy tik yvka«/tei jįt 
tam* <20. i mšnAt pakol jam
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TIK ŠEŠIOS SAVAITES IKI KALĖDŲ. .

Geras šeimininkas kas reikalinga nusiperka iš laiko, 
kad paskum nereiktų bėgioti iš vienos vietos į kitų, 
kad gavus. ■

Mes ir-gi patariam nusipirtki Kalėdoms dovaneles 
iš 44Darbininko” krautuves iš laiko, kad. gavus to
kias, kokių reikia.

PIRK ŠIANDIEN!

4 4 Darbininko” krautuvėje galite gauti įvairių kny
gų, dvasiškų ir svietiškų, puikiausių Kalėdoms at
viručių (post cards), fontaninių plunksnų, rožančių 
irtt.

DIDŽIAUSIAME PASIRINKIME.

[ Mes žinome, kad visi ant Kalėdų siunčia savo gimi
nėms ar pažįstamiems atvirlaiškius su. pasveikini
mais. Kad nereikėtų,, ieškoti kur kitur mes parū
pinome labai gražių ir įvairių atvirlaiškių ir visi 
lietuviai galės pasipirkti savo įstaigoje.

I, , « • , ’ <

I1 • 1 , ti

H NEUŽMIRŠKITE KAREIVIŲ!

m Lietuviai kareiviai nusiskundžia, kad neturi lietu- 
viškų knygų ir laikraščių prie kurių buvo labai pri-' 
pratę. Jiems nepasigailėkite užrašyti 4 4 Darbiniu- 
ką” ir nupirkti’ gerų knygučių iš “Darbininko” kny

ga gyno ir pasiųsti ant Kalėdų dovanoms. ...
ffla- e

Ar. reikia geresnes ir naudingesnes dovaneles, kaip 
laikraštis *(Darbininkas ” T Metams. $3.00- Užsira
šyk sau ir savo geriausiam draugui užrašyk.

TAIP GI LAUKDAMI SV. KALĖDŲ 
SULAUKSIME IR NAUJŲ METŲ 1919. x

I *

I 11 Darbininko ’ ’ krautuvėje galima gauti sieninių ka-
I lendorių'su šventųjų paveikslėliais. •
I Kiekvienas lietuvis katalikas pasirūpinkite nusipirk-
1 ti iŠ anksto. Kaina 10 centų. Su ^persiuntimu 12 

centų. . *■ ,

nut&iota
-1. Mitoki** Beniai 

-------  „ viduriu dalie, kad 
PMtantoa* MBtiavactą f budn-pne* 
dulksiu* sra raaarruaraa. Siame £ srvua- 

‘W »» ?ttbStina< *MMia*Mti* aaaltrav ūsaitis 
nflttils*. Kaip cMit iia tMdikalajt kun* 

' ■ ■ mgndjrtn ii* ?ul.
Itidža ir. Uton pro 
Šiai* akylatc, k ri T* 
x» pažymėta *u -aid® 
•C," ir yra •matau 
per mažu ode* sky
lute®, kad cadprtinn* 
Ausilpnčjnsiua mūjku-

■ Juo ir Teiki* *.-ž bž- 
darymo akylai j. .

‘*F’ „yra tai :lcuia 
fI PLAPAO-PAD rajas, 
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nepalieiiant tail pa- 
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;#!»&£■**

Išmėgink Tatai 
Mano Kasiais 

S,' Ai noria Jum* tuj. 
i*** rodyt pat> rara kaž. 

v ’ taU, kad gtoita. 
pergalet aavo pairo-

Koomet silpni muskulai ataau* aaro rtip- 
tum* ir tamprumu— '

Ir. nepaMmŪ*mai, «kaudTt pavojingi S*k 
fortūnai pranykate**-- y\-

Ir tu bakua alogutia nuugrjžtamal pra
nyksta— ♦.

Ir . Jq* atrausite **ro snuufum*. gyrus#*. 
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'■ Irjuaatradote ir jaSJiato.geriau viupu. 
•likai tr iuaų draugai jjtotaij* ju*q pagerik 
jimo pMirodyma— , .

iMatt jus žhuafte. kad iu»ų trūkis yra 
pergaHta* ir jq* Ifa-dingal džkavosita man * 
^•tlpw PfnĮtofas priimĮDABAB U ste
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Dyką lankMinlnd. ■
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*tfm*"ii*toa*fr‘ H* builteItatamLkol tik 
gyvensite, puinaudojįl ii* pr*gįi.~Jtalyktt*

■ii dyka Plapae M pridMka Mr. Stuarfo 
4S mulaplu knygutę apl* patrūkima, talpi- 

, TiMičig Informastfu apie būda, kur* buvd 
MĄ»to*i titodatatoTJmft* teta? 

dM**a Crta Prtt- hnfaK rak bu* 
rankose kiekvieno kenglanglo nuo Ko bal
nus atgavimo- Jeigu fa* turit* patruktai draus*, pasakykite jam *»te‘Ii 2d*U pasta-
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cer) tam tikrų popierų, su ku
ria gali atsišaukti į Suv. Vai* 
etijų valdžių, kad ji neleistų

arba fraternaleS draugijo^na- 
itgak Aer 
oru vteil 
amiant

ria gali atsišaukti į Suv^ VaL 

jo išbraukti iŠ apsiUngoitam 
, v. . * t -__ i.., _ ■

rių pakol jis 
Kaip tai pac 
maiyra rutei to*. C •

J Taip-gi, kaip kiekvienų metų, taip te šįmet išleisime . j 
į puikų iliustruotų.Kalendorių 1919 m. Jojo kaina . i 
j bus 25c. |

! Agentai, LDS. kuopos ir Katalikų Spaudos Savai- i 
! tęs Komisijos turėtu užsirašyti iš anksto, šį metų i 
i spąuzdinsime maž-daug tiek, kiek turėsime užsaky- i 
J 1]ai2- ‘
I Užsisakiusieji turės už visus užmokėti, — atgal jau 
l nepriimsime.

į Nuošimtį duosime kaip te nuo kitų mūsų laidos kny- 
r o-. ■ ' ■ /:• ' ■ • .
j KatalikųSpaudos Savaitės Komisuos su užsakymais 
• neturėtų laukti paskutinių dienį Het prisigaminti 
. iš anksto. * i

Į Persiuntimas, ypač prieš Šventes, užims ganą daug 
Į 'laiko. - ' ‘ ;
r * . *■

.prisiklokite gerai, kadi ątėjūs sąvaitei, turėtumėte 
literatūros užtektinai ir kad nereiktų aimanuoti ir

L rūgoti ant išleistuvių nž nepriųinntimų greit.
Į Iš nekuriu kolonija jau te date gauname užsaky- 
!. mus. Taip tūrėtų padaryti visos.
I • . . ’ * ->»■ . ?

>■ ..... ........ ..... ..*i• ė . . •
[ s- ' ■ <

I Naujai išleista maldaknygė ‘‘Pulkim ant keliųnter 
t tgi tinkū platinimui laike
[ te*. LDS. kuopos,Komisuos te agentai ufeisakyki- 

į t Vtem užsakymu* rių*ldtej

‘‘ĮURBINIMKAS.’1
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i’JįlL. 
ę; w '(Pradžia Ant Į-mipusi.) t 
i 'Žvrtgdami į reąjį eis

krtiu* kuriuo jie pradšjoteiti/ 
< o Am. Liet Tarybos atstovai 

valdynidsi formą palieką Lie- 
\ ytyyos gyreutąjamą rišti. * ' 
’ ’V Ners! monarShistą Lietuvoje

pilna, bet pn>gėrmi8n^ tai nė-1 kiečiųTiSrižimą IMt&o Wusi- 
r ta. Visą Lietuva prieš 1^tettt: priei*suda3^mią iš
. Čius sukiltą, jei užgirstą, kadi

lietuviška kariuomenė iš čiau- 
rės rytą prisiartiną prie Lietu
vos sieną.' Vokiečiai tą nujau
čia, todėl ir nepavelija organi
zuoti lietuviškos kariuomenės 

. ir atima visokios rūsįes gink-
• lūs. Sako, net dalgią skaitlią 

. r ’ surašą, * kad pavojingesniam^ 
. momente žinotų, kur ir kiek

jąrandasi.
Vyskupo Karevičiaus katės 

štabe apsilanfeymąs buvęs bąž- 
nytiiiis, o nė* politiškas, rei
kalas. Prie, to yokiečią kores
pondentai netikroje šviesoje jo 

■ kalbą nušvietę.
Politikos dirvoje rengiamės 

prie daugelio svarbią žygių. 
Visąpirma, reikia kuogreičiau- 
sia-atidaryti Am. L. Tarybos 
biurą su rimta atstovybe Pary
žiuje.'- Jei mes nepasiskubįnsi- 

^me, tai gali būti lenkai ten ir 
toliau kalbės lietuvių vardu ir 
ged atidarys “lietuvišką”, biu- 
rą^su lenkišku personalu, iš 

,r pačios Lietuvos kilusiu. Tokį 
šposą ten ukrainiečiams jau iš
kirto Ukrainos rusai... ">

Paryžiaus atstovybė, sulyg 
nąisų plačiai apkalbėto pro- 

, jękto, susidėtų iš vieno pran- 
. cūzo, vieno amerikono ir vie

no ar dviejų lietuvių. Dirbtų 
jam dar dvi stenografės. Už
laikymas apsieitų mažiausia 
$1000.00 kas mėnuo, o gal ir 

, daugiau. Sulyg biuro persona-
- lo ir jo pozicijos — suma ne

didelė. Kol dar nepajėgsime
1 tokio pat biuro atidaryti Lon

done tai iš Paryžiaus ten turės 
važinėti vienas atstovas ir at
likinėti svarbesnius reikalus.

Išsivežėme iš Tautos Fondo 
$10,000.00 šelpimo reikalams, o 

^tik $5,000.00 politikai. Kadan- 
■gi “Lituanios” komitetas da
bar negali belaisviams maišto 

. siųsti, tai reiks atbulai pada
lyti: politikai naudoti $10,000.- 
00, o studentų šelpimui —d|5r 

,000.
Šveicaruose esančioms poli- 

' tiškoms įstaigoms (išskyrus —
- kun. Viskontui už išleistas kny-

• gas pinigų neduosime, nes jos 
gauna iš Lietuvos ir šiaip taip 

^išsiverčia.
• Kalbant apie pinigus, reika

lingu skaitome priminti Ame
rikos lietuviams, kad ne tik 
biurams Paryžiuje, Londone ir 
gal Skandinavijoje reiks nema
žų sumų pinigų, bet prie Tai- 
kės Kongreso prisirengti reiks

' dar daugiau. Bendrame posė- 
/ dyje'su'Lietuvos atstovais ir 

syeicariškiais apskaitėm, kad 
Taikos Kongresui mums reiks 

- turėti mažiausia 2 - milijonu 
' frankų. Vieną^ milijoną fran

ką apsiėmė pagaųainti Lietuva, 
D antrą milijoną (arba $200,- 

, 000.00 su viršum) turėtų Ame
rikos lietuviai duoti. Tai aiš- 

. ku, kad tuojaus privalo Ame
rikoje prasidėti piniginė ofen-° 

; i šyva. ■ '
Svarbu ir reikalingi bend- 

ram politikos darbui dėties 
kartu su latviais ir kitomis Pa- 
baltinario tautomis. Kiek ma
styti iš latvių iki bir-

. lėlio 1918 mojie reikalavo tik 
plačios autonomijos Rusijos ry- 

. db<sė, " 3uose ir visada buvo 
K stambaus elemento, stovinčio 

! už Latvijos neprigulmybę, beT 
Jas elementas visados būdavo 

■' mažumoje 'žmonėmis ir drąsa 
Tik dabar, kada Rusijos bolše
vizmas aiškiai latvius apvilė ir 

r nuliejo jiems taip daug nar
sauskritttjo — jie atsisuko nuo 

? Rusijos ir pareikalavo visiškos 
r. neprigulmybės. kištai k^Trašo 
g . Jik dabar pasirodęs rugsėjo 

įfb. “]*ro Letoma’*-.' 
y Tautinės Latvią Tarybos 
y Delegacija Užsienyje.

“Tautine Ųatvią Taryba Pet- 
r rogrado nutarė reikalauti ne- 
^priklausomos Latvijos, api-

. ifeikalavbn^.visttotiham Tai- - ’ . , * < -r
koe Kongrešui. |iam nutark

'/ ii
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ė delegacija, Ši delegąrijay padubsime suriša rto&ą
* - ,v / Bostone

Centralis,-Kalėdą ___
itomitrta^ Bostoii MrtropoK-ĮTenb 
tan Chajrter, American Rcd| lenkanu ir kitoms tanioms nž 
Cross 2U Columbus Ąve., n* PwW<**I**t
toli Berkeky st, Boston.- — Ituvlaii^bnvąpazpinėtjL. O He- 

Alktoą --Brighton GL A. R. Ltuvią ten dirbai'daug,
BMtt,/ B&oįV' Cbmį tuoj
Brighton. • ' . ■*; ušprotertain da-

Artington — 683 Masaachii- rodinėtą kad jį gerai rėmė 
srtto Ayeo JMngįton. I p&fcolą ir ^*ir«dity neduo*

BropMinė skyrius Uent- |dama.. Tan bosai tuoj nndras- 
io, .TViĮfhrop SeltąoĮ, k£ tnoe pteątoB. *
■pne AYę./,kaąipas Beari St M Lfotatfai nmiašuti rir-* C«rton - nfilvemlirt

GhelseaTarpduri^-Chel- 
seJPostofficėnaine.

Charfertown StatėArmo-
ry,BurikerHrlI 8t 

Dedharii --- Centralis Sky
rius, Dedham Higii Schopl.’ 

Dorchester Centraiis Sky- 
rius/593 ČnlthnbiA Boadį"

Service Commission Office.
; r—- ■- —- *--■ —

rius, senoje policijos stotyje 
-Meridiąn st. 1

Everett — Centralis skyrius, 
371 Broadway.

• Hyde Park— Centralis sky- ______ ______ _________
riusr LittlefieldBuildhigv Fair- lraičiuW, K<wio 
mmi-nf Avonrm 'Kazokiškių kaimo. .Spčją kad ji gali
IIIOUIIL Avenue. , bXtt Chicagoj.'Po vyru vadinasi Skla-

X Malden —- Centralis skyrius, I das. Labai svarbą turiu, reikalą Ad- 

15 Eferry St. , resas. PETRAięiUKfi,
Medford — Centralis * Sky-182 otis št., . e, Caiubridge, Mass. 

 

rius, 17 High St i •
Melrose Centras. PAIEŠKĄU MOKINIŲ PRIE 

Melrose — Centralis skyrius, FOTOGRAFO DARBO.
57 Tinkam st I Aš išmokinsiu J trumpų laiką ir sa

wr-i* Ai x v t i mažais iškaščiais už kokių kelią mšne-Mllton Centralis skyrius, Į siŲ busi geras fotografas. Galite at-
Thaeher School. * Sišaukti, kurie tik turite norą mokin-

d™ ItIs fotografo, žinot, kad. darbas Neeaham Centralis sky-| ynt .lengvas ir pelningas. Tą darbą 
rius, Town Hali. mokintis gąll kalp vaikinai taip ir mer-

I ginos. Aš jus užtikrinu,"kad galite Nomood — Noryood. Civic I butį geraIg fotografais, jeigu turite pa- 
Assoeiation CIub House. traukimą prie fo darbo. Norėdami pla-

hninnv __ * -'Rnil f tesnių informaciją kreipkite laišku, j-ŲUincy Cliveajeu x>Uli-_j ardami už Be. krasos ženklelį šiuo ad- 
ding, Hancock Street. resu: -

Revere — Centralis skyrius, J* •• ®. r a
HaU’s block, -Pleasant Street. (Hudson Studio) 

KoslindateA: Centralis Sky-1577 
irius, 41 PoplarSt. ■ v ,-
-■©ftvlMTrn- Poli ari i r. Tfall AšMagdalenaBendinskienč palikauKoxbury — FalladlO gun6no Andrius Katllio. Pael-

152 Dudlėy St. na iŠ Suvaiką ‘gilt, Prienų parap.,
~8bM» - Centralis 

____________________________ _ girdėjau, kad Jatt Ainerikoje./ Tai-gi 
. a**®? -

rius, 124 Highlamr Avė. adresas .
South Boston ------- Centralis On^2.I)aJ/BNA

skyrius, South Boston Mumci-1 - r
pal Buildiug, Broadway4 P ARSIDŪODi '

Waltham— Centr. Skyrius! puiki studija dėl traukimo 
Lawrence Buildiug, Maiu Str, paveiksią; su visais įtaigią 

Watertown — Centr. Sky- Apgyventa dauginusia sv^tim- 
rius, Otis BlOck, Maiu St. j taučiais,/kaip tai: italais^ len- 
Weymouth —Washingtoą] kais, rusais ir lietuviais. Biz
nis puikiai eina. Priežastis 
pardavimo, silpstu' ant akią 
sveikatos. Kreipkitės | 
“Darbininko” Adm. (J. B.), 

244 ,W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

T “T
Aš, Juozas Smitas paieškau Emilijos 

Venslauskiutč, Zpaelna IS Kauno gub., 
Šiaulių pav., Dargaičių sodžiaus. Ji 
gyveno Worcester’yje, Mass.,. o dabar 
gttavižttg QTTGTt>TKrtrTiur A G i nežinau kur. Prašau atsiliepti ar ji SVARBUS SUSIBINK1MAS. Į pati ar kas apie ją žino, gaus gerą 

 

Draugystės D.T. K. Keistu-doran«- Aa«^:SMna' 
cio atsibus mėnesinis susirin- Į Velland Ontarlo, Canada, Box 725 
kimas nedėlioję, 10 d. spalio Į 
(November) 1918 ia po No.
164 Hanover St., Boston, Mass. ,
Ant šito susirinkimo pribūkite]

. . . . • » Į XuTlU JaDRl mvluziu

visi nariai, nes bus nominaci-| atsišaukti arba žinantieji pranešti šiuo 
ja, rinkimas kandidatą į ko
mitetą ateinantiems metams.

Ateikite visi, nes bus daug 
svarbią reikalą su. nominacijo
mis. Ateidami ir naują narią 
su savim atsiveskite.

J. Vinkevičius.

taip-gi tūri išplėsti propagan
dos darbą pradėta tam tikros 
Tautinės Jarybos sekcijos už
sienyje, viešai paskelbti ir val
džiom^ pranešti Latvijos stovį 
ir? kadangi estą vaMžiirfai jau 
padarė, >. protestuoti prieš vo- 

j kieėią išrišimą Mtiko klausi- 
* m n ■K-n'lom+« Yit4aS^<rrtrl«>>wvk'<i '48. 
Laty^dalr Ęsipnijos vienos 
baltą valstijos, prie Prfišą pri
jungtos. Megaci jos nartą da
lis Jau išvažiavo Archangels- 
kan, kad sėsti laivam .

Delegatas, įgaliotas atsto
vauti Tautinę Latvią • Tarybą 
Angįjpję ir Skandtayą'š^y- 
se, ekonomistas S. Meierovics,- 
jrtii pribuvo Švedijon; tarp kit
ko -• Švedijaje įsisteigė, latvią 
biuras, kuriam Vesti paskir
tas latvią rašytojas K* Ęewip. 
Užbaigęs savo misiją S. Meie- 
rovies važiuos Londonan/ ką? 
apsigyvens ilgesniam laikui/’

Sulyg mūs gauty informaci
ją, ir Šveicarijon pribus pora 
latvią delegatą. Dabar^gi Bvei- 
caruose yra apie 30 latvią in
teligentą,. taip kurią tbent tu
zinas yra stambūs veikėjai ir 
tautininkai, su kuriais mes 
rengiamės prie Lietuvią-Lat- 
vią konferencijos,z iš kurios 
gal būt jšdygs bendrą Lietu- 
vią-Latvią Taryba.

Jau sustatėme rezoliucijas, 
reikalaujančias, kad vokiečiai 
paliuosuotą lietuvią karės be
laisvius, ištrauktą iš Lietuvos 
savo kariuomenę ir nesikištą į 
Lietuvos valstybės vidujinius 
reikalus.

Šias, ir kitas rezoliucijas ir 
nuotikius prisiąsime antrame 
raporte.

Visą ką šiame raporte su
rašėme, yra pamatuota faktais 
ir mūsą girdėtomis žiniomis. 
Savo gi galutino nuosprendžio 
dar neduodame, tik'laikomės' 
respublikonišką principą.

Už misiją
Kazys Pakštas, 

Sekretorius.
Ląusanne,

-* rugsėjo 28 d., 1918.
1 . J1

ft

ietinės 
žinios.

t

SIUSKITE /KAREIVIAMS 
DOVANELES Į UŽJURJ. 

-Raudonasis Kryžius persius 
Kalėdą dovanėlės karei
viams. —- Kitąip nebus • 

galima siąsti. .
Vienas kelias yra tik, kurie 

galės pasiąsti dovanėles ka
reiviams į Franciją.

Pirmiausia kiekvienas ka
reivis turi prisiąsti tam tikrą 
gautą kuponą.

Be tokio kupono negalima 
ras. siąsti.

Kuomet gausite tokį kupo
ną, tai nueikite su juo į Rau
donojo Kryžiaus Stotį ir ten 
gausite veltui tam tikrą popie
rinį bakselį 9x4x3 coliu. Atsi
minkite, kad didesnis nebus 
priliptas.

Siuntinys gali būti pripildy
tas su dovanomis neužginto
mis Suvienytą Valstiją.

Siuntinys nesuvyniotįas turi 
sverti mažiaUs negu ’S svarus. 
Sudarytr siuntiniai,, nesurišti' 
su oficialiu kuponu ir 10c. dėl 
jersiuntimo turi būti nunešta

Raudonojo Kryžiaus siunti
mo stotį 211 Columbus Ave.j 
arba į vieną iš 40 kitą stočią 
uždėtą visame Bostone.

Siuntinys ant stoties bus pa
svertas, surištas, oficialiai su- 
stempūotas ir’ iš Raudonojo 
kryžiaus bus tiesiog paduotai 
krasą. Atsiminkite, kad pa- 

ys negalįt^ siuntinio pasiąsti 
tiesiog per krasą, bet tik tie
siog per Raudonąjį Kryžių 
siuntinys bus pasiųstas į Fran
ciją x-

Siuntiniai nebus galima vė- 
; jaus pasiųsti kaip lapkričio 20

Liėtuviai tir-gi neturėtą už^ 
piirŠti sąvo kareivių jau esan-

tingffiną nuo palioku it prieš 
kiekvienąlietuvių nepripažini- 
mąprotertąokite.

k
Kaipo 3 metą sukaktuves 

nuo įsikūrimo į nuosavą sve- 
tainę raugia Bri^htono lietu- 
vią Ko-operatyviška draugys
tė ketverge Novemįeę 
(Thankegivung day) Lietuvią 
Ląrtuvią ko-operarijos svetai
nėj port*r 
Brighton, Ęfaėlt Prasidės 12 
v«& dieną ir trauksis M 1L:3( 
v, vakare. Įžanga 50c. ypatat 

r . . z MMtetyL

ti DOAS LAIK4B raum.
L- ■ -i ’ ' ‘ ■' f ' C ' .

Mee užlaikomeįyiirią rakan- 
dą (fnrniture) krautuvę, kur 

fcauti visokią namuose 
reikalingą daiktą ir už labai 
prieinamą kainą Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iš- 
mokėjimo. Ateik ir perritikrin-

rr. jono ivjuiottBna 
F1ULPDTM DW08 
80. BO8TO&, JUM. 

varomi. 
immnnsKis^iL stot*,

4 Levant St, Dorehorter, 
Telphone: Doreeėter W-

Vicrm.^ Jonai Grilnh, 
. *rmnflįd8t, Ba Boston. Mum,
I PROT. BAU. — Jonai G&ettk 

? 277 Silvir pt„ So. Boston, Misa-/, 
ti PRO^RA«T. 'Mirljon* Br^kalty

210 Silver Str., So. Bortam 
: riN., RAŠT. —• Poniai Pstramkik f''

. 280 rinh gt, So. Bolton, MMfc i ', 
KlgjmrtCY^-Aądrisjva Natflitm. f 

16 Vinfiild St, feo. Boiton, M«mC 
MARŠALKA Jobą Urbonu,

JiB BllvttStj So. Borton. '
Dran<y. Įtiko .aprinkta. ta»‘ 

t»a, nedHdieni ktoktimo m»n*- > f
aio B iHG vakfpo pietą Bažnytinė
je gąlėje, So, Boston, Mml Še* 
kn^s lėrirJnMiiiui>b«f.'jįip]įi^^a7į-

‘ . ... . >. .s

J

•v

Lietuvią Rakandą Bendrovė, 
268 W. Broadway, 
So. Boston,Mass.

I T<k.>i*B27O 
«L JmMacDOimi, M. D.

[ MuikMHi ir Uttttviukii
lOfbo valhndoa:. .

Ryt ik iki 8M 
Popiet? Ukl8 
vakaraia 6 iki 9 

536 Broadw*y, Šo, Boston.

1 x P AEKtitOJlMAl IR
REIKALAVIMAI.* ' ■ ....... ‘ !

UŽ smulkius apskelbimus ir

UŽvienąsykį......50c.
Baat.Bort<rtĮ—Centralis sky-[ pini^s^Bklte iš kaliu. Sj

... “DARBININKAS,” T

SonthBoaim; Masti IdR.F. MATDLAITIS

?

S
r ■

1

<s-

Unitarian-Parish house. .

Street, kitas nuo krasos.
North Weymouth — Postof- 

fice įuilding.
Weston — Centr. skyrius, 

Town Hali.
Winches.ter — Centre sky

rius, 9 Mt. Vernon St.
Wobum •— Skiepas postoffi-

ce. x
s

v>; --

PąleSkau^puBseserCs Marcelis Pe£-
>«r.

I * .' *+*' ’•* .
0fl*aj4jriĮ«« . - Gydo vImMm H«a*'

į 1-IP.M. 7-S P.M. , Erfakifta AHata.

419 Beylrtoi St^ Bertu, Mase.

| - PĮEMOS KLFSOS

I DANTISTAS
Į Dantis ištraukiami ir pripil- 
I domi visai ,be skausmo, su 
Į geriausiais prietaisais, su 
i * naują išra imą.
I Visą darbą gvarantuojame.

DR.W.T.RHLLY

! TEISINGIAUSIA ITG1* ; 
‘ RT ATTflT A T.TKTTnrrąrA 
i------- -- 'APTriUūiL i

> Sutaisau receptus «ū di
džiausia atida, < nežiūrint, *r

i tie receptai Lietuvos ar Amt;;
; tikos daktarą «Tai vienatį- < 
nė lietuviška aptieks Bostone ; 

! ir Maaaaehusetia valstijoj; ; 
į Gyduolią galit* gaut, kokios Į 
! tik pasaulyj yra vartojamos. ; 
! Galit reikalaut .per laiškus, o j 
/at pririąsiu per esproBą. J

r K. HDLAU8KA8
‘................... ; / .

Aptiekorius ir Savininkas ! 
į Tel So. Boston 21014 ir 21018. ! 
J 220Broadway, kampu 0 8L,
• SOUTH BOSTOW, MA88.' ;

> t 
» *

.' ! f- 
-;v< i r v

469BroUway,S«.Bo<tM,Miis. 
para DOKSBisn* n;i

Į Valao4w( / • ■
[ ano 9 vaL hm ■ ■ aaoit vaL tyti.

iH;8 vaEvūcaM. iki 4 vai. vakar*.

fjakiinavičias)
■ kw>7talvakaM

IMS BROaDVAV Cvt.G£T. BO. B06TOM

- BeUHMm»DickiĄ»m8W5JL 

: Dr. Ignotas Stankus 
iaV&WSt,hiMd^ia,Fi.

^Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. • 
Ofiso Valanda^ ' '

Noa 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 ild9 P. M.

■liedelUaisikU-pepMta «V

SKAITYK IRKITAM PASA- 
kyk, kad geriausias pardavėjas 
įvairią drabužiams materiją, pa
prastą ir vilnonią l. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną.Kreipkitės šiito adresu:

I. Deitch.
149 Dover St., Boston. Mass.

I
GRYNAl VILNONIAI 3 

SVETERIAI S 
padaromi ant užsakymo. x 
Leisk meti nuimtimierą ir x 
Jūs galėsite pasiimti tik tuo- S 
met, kuomet Jums prireiks* i 
Mūsą darbo sveteliai ne- $ 

žiojasi ilgai ir visuomet atro- S 
do gerai : ’ v i

* Paklauskite draugą, kurie S 
nešioja juos it kad gauti jį 
bent vieną Meesters Charles * 
Sweater’s ant išmėginimo. .£ 

CHARLES EVAN8 JR jį 
167HillsideAve., jį 

Needham Heightį Mass. 5

i ■ ~

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik nr nusitrauk pusę tuzi
no karin^t ir gausi vieną di
dėlį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai . 

Taip-gi norintis mokytis to.
amatogali ^.tsisaukti: 

J.J.DBIZA, ' 
500 S. 2ndSt, Priladelphia, Pa.

D. L. K. KMSTUČĮO DMOB 
BOSTON, MASS, 

VMJDYBOBADMai.
PIRMININKAS—Jonu Adoamvittne, 

122Bowen St, So. Boeton, Mus* 
VIGB-PIRM. — Pranu Tttleiki^

‘ ISO Bowen St, So. Boaton, Mua. 
PROT. RAST. — Juozapu VlnkęvlfllM, 
----- ątlt sę So^RftitOi^Mbiik---- 
FINANSŲ RAST. — StNorelka; 

p x--- lOS Silver st.; S. Boston, Mase. f
KASIERIUS — Andriejus Zalleckak 

244 D Str., So. Boston, Mass. 
į MARŠALKA. — Juatlnu TuJelkla,

180 Bowen St. So. Boston, MaM. ’ 
P. L. K. Keistučio Dr-ja Boe

ton, "Mass. laiko mėnesinius guri* 
rinkimus kas aiprą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vaL popiety 
164 Hanover Si, Boston, Mase. 
Malonėkite viri ateiti ir daugiau 
naują narią su savim atsivesti,, 
LIETUVON DUKTERŲ DB-JO8 

po globa Motinos tv«.
VALDYBOS ADBE8AL

SO. BOSTON, mass. 
Pirm, ■— T. Ašmenskienė,

359 Fourth St. 
Vice pirm. — P. Giedraičiutė,

103 Sixth St. 
Prot. Sekr. — M. Morknniutl,

12 Lark St. 
Fin. Sekr. — A Lukošeričiutė, 

377a Broadway, 
Iždininkė — M. MačiuliutS,

4£ Silver St. 
Kaso^globėjai: E. Plevokienė,

' M. StukienS. K 
Maršalka — O. Mmgirdienš, 
Boąrd.direktoriai: — M.. Žilinę- 

kienS, R. VenienS, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Oižuvio- 

’ * 

Susirinkimai laikomi kas 
antrąutarininka kiekvieąo mė
nesio. 7:30 vaL vakare 9v. 
Petro Bažnytinėje Saleje.

' . : ; 1 v S <

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostįji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTĘ ir BALTA 
Prašalina šlakus ir spuogus- nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
pdą. Kaina dėžutės 75c. ir $r.OO. 
Pinigus galite Tsiąst popierinį do* 
lėrį arba stampdmis.
DISTRIBUTOR WILBERT 00. 
P. O, Box772, Waterbury, Conn.1* • '
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AŠ, ADOMAS A.t SABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, j t
zAŽ labai sirgau .per .3 mętus; nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispepsija,-J 1 

nevirinlmas pilvelio, nuslabngjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spž-. j [ 
ką nustojTtiias viso kūno, ir. buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi* i i 

Į. sur ieškojau s^iu pagelbos, nesigailšjaą visoje Amerikoj ir už rubežių, ] ! 
. bet niekur negpvau sayb sveikatai pagėlbos. _•» Z I!

Bet kada pareikalavau Saititaras vaistą, Bitterlo, Kraują valyto- j * 
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo 'gyduoles, tai po suvartojimui' | [ 

< minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas; atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. <» 
Kraujas išsivalę*. Nervai gmS stipriai dirbti. Inkstai atsigavo./ Reu- J1 

;• matiąinas pranyko, diegliai nebebadg po krutinę. Vidurlą režimas iš- ® 
nyko fio užmušimui visą ligą. Bėgiu 3'minėsią. Išgerdavau kas savai- ® 
te po butelj Salutatas. Biteria, ir po 8 mem savą paveiksle pamačiau Z 
tokį skirtumą kaip ’tarp dienos ir nakties. -Dabar jaučiuos smagiai ir 
ėsu linksmas ir 1000 sykių įiekavoju Salutaras myllstų geradčjul ir liti* x 
kiu visiems savo draugams Ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa? Z 

_ tariu nuoširdžiai kreipties prie-Salutaras : . , ©
$SALUTARAS,-CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrėnas, Prof. | 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Cnrica^o, !!!.^

i

I

; Laporte, Ind. *
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sity tai tuojaus hum*
cite į artiifiatpią Raudonojo 
Kryžiaus, stotį ir pasiųskite

. .p.
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iIriąktaJ

Paieškau Veronikos VarnagiriutSs 
Suvaikę gub. Man. išvažiuojant iš 
Worcestęr, Mass., tai ji gyveno ant 

. . o dabar nežinau kur.
Turiu labai svarbą reikalą. Meldžiu 

adresu: • ~ ■
Mn Frante Kavaliauskas, 

380 Pratt St, , Meridėn, Conn.

Paiešfcau dšdšs Prano Lėvanausfto ir 
pusbrolio Prano Vegneno, abu iš. Kau
no gub., Jurbarko miestelio.. Trys 
metai atgal gyveno- Sprlngfield, III., 
o dabar nežinau kur. Jie patys ar kas 
kitas praneškite Šiuo adresu:

. Urs. Antaniną, "KaričienįS,
Bock St, . ; Laporte, Ind.CAMBRIDGE, MASS.

Nedėlioję, lapkričio' 10 d J 
tuoj po* sumai bus nepaprastai Į 
svarbus susirinkimas Tautos 
Pondo 35 skyriaus, bažnytinę-! 
je/šaleje. *

Į tą susirinkimą kviečiame! 
visus "koskaitlingiausia. ateiti* f

Bus apkalbėta būsimo ji *Lai
svės. Savaitė* ’ ir kiti svarbūs 
klausimai kas-link mūsą tėvy
nės Lietuvos. |

Būtinai ateikite visi.
- Valdyba.

oambridge,"mass.
Nedėlioj,. lapkričio 10 d. tuoj 

po snmhį bus A. L. B, K. Mo
terą Są-gos221q). žvarbus š> 
sirinkimas. bažnytinėje ■ Salėje.. JBąajšdpotąs Tąpprtaė $ buyu* |

Kviečiame visas nares bū
ąal ateiti.

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
bu visokiomis ^chroniškomis, .nervą arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 

patarnavimo : y/ ?

SPECIALISTO.
dMano Stebėtinas Pasisekimas

. ... - ~ . v z. 7* 4 •- k . .
gydyme ligą, skaudamą ir chronišką priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tą ligą Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais; instrumentais 
ir prietaiBomis, elektrikoš drebėjimo ir jokią išlaidą nepaisau, kad tik pagelbėjus ma 
no ligoniams . . C”'" ■ - ’ '

Ar Tamsta Kenti
silnumu jfervą>" silpnumo užpakaįča *(nugaroi$:, Užmiršima, Drebėjimą Sbdity > Šilu 
numo: plautią,. NeJtogtmtyjąučiąs; < Skaąsmo galvos^ Apsvaigimo,! JįĮtaas* 
kaus matymo, Šttpnąmo sąftarią\ Votėtą, Slogą, Lašėjimo.į'gerklę, Pilvo^skausmo, 
skausmo; gerklės, apvilkti liežuvio, Šios ir daug kitą yra pirmas persergėjimas, k*d 
<ąmrtatrrtijiAa  ̂ * \ \
OFISO VALANDOS *4- Kasdiena nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakare, Nedėliomis nuo 10 

L. .kL : T i.

n rt' Bortoą Mm*.
t

* .

....................- • ---------
■ - , Anttoė <Jury» nūs to«y f&»m 

«# WASKWGTOM rr., n.taU Bsjirton A, Bud
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