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KripprotM, teiplr
stota 

tad tauta «fa* bujotų ta 
kur urinrinai atmaa-

■' — Waihin<ta

“DARBININKO” KAINA: 
Trii kartui savaitė .. ..$100 
Vieną sykį savaitėje 0.. .LC0' 
Būctono apHinkije.*., ,.A00 
Užrubeiyje metams.. *...A3B 
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Čambridge’io lietuviai kovo- kūolabiausia įjudinus ir užde- 
je tiž/Lietuvos neprigulmybę gus visus jr kiekvieną Anieri- 

‘ ' " * kos lietuvį.
7 — Kad Lietuvos neprigul- 

mybes prieteliai švelnintą sau-’ 
tikins.

8 —Kad Pildantysis Tarybų 
Komitetas; paplenuotų ar nega
lima būtų surengti visoe A- 
merikoje “Lietuvos Neprigul- 
mybės Prietelių Dieną,” ku
rioje būtą padarytas milžiniš
kas sujungtas piniginis ofen- 
syvas; kad šitaip surinktos ’ 
aukos būtų nuskirta taip ben
driems reikalams, kad nei vie
na srove negalėtų daryti prie
kaištų; jei* nebūtų galima to
kios dienos surengti išvien su 
tautininkais, tai‘katalikai vie
ni turėtų tą padaryti.

9 — Kad veikėjai už Lietu
vos neprigulmybę svarbų aktą 
atlikti neskirtų asmenį (kaip 
va Šliupą) įšipriklinusį žy
miai lietuvių visuomenės dar 
liai, idant išvengti ergelių 
tarp sayęs. ir. nežeminti s^Vgs

■.svėtimtauėiųakyse. ■. 
; 10j—,Kad.dabarwga;H būli '; 
neutralių lietuvių ii* kiekvie- < 
nūs neremiąs Lietuvos 'nepri- 
gulmybės yra Lietuvos prie
šas; kad naminis priešas yra 
baisesnis, negu svetimas.

XI —r Kad socijalistai nesi-'5 
liauja begėdiškiausia, besąži- 
ningiausia-dergti užimtos, nu
vargintos Lietuvos veikėjus ir 
perstatinėti juos, kaipo Vokie
tijos valdovams parsidavėlius - 
arba atsidavėliūs; be to soei- 
jalistai eina prieš Lietuvos ne- 
prigulmybę ir tokiu būdu jie^ 
yra išdavikai ir naminiai prie
šai.

12 — Kad visi, kurie tik ' 
perka, parduoda ir skaito .so
cijalistų šlamštus, yra daliniu- • 
kai socijalistų judošystes.

13 — Turėdami omenėje vir
šuje. išdėtus pagrindus pripa-' 
žįstame ir nutariame:.

1 — Iš visų išgalių aukuoti 
Lietuvos nepriguhnybės reika
lams per’ Tautos Fondą ir vi
sus kitus raginti tą pat darjF 
ti. z

2 — Kuouoliausia skelbti 
Lietuvos neprigulmybės idėją 
ir protestuoti už kiekvienąjie- . 
tuvių Vardo ignoravimą nrba. 
klaidingą lietuvių perstatymą.

3 —Remti ir skleisti katali
kišką spaudą, kad kuolabįau- 
sia pastoti kelią judošiškai ša*

A-

‘-V l r

yra pirmose" eilėse. Jau bai
gia surinkti sumą* jai skirtą 
surinkti į kalėdinį fondą 
($500). . ....... .. .-

Lapkričio 3 di. laike iškilmių 
surengtų pagerbimui ^gerb. 
kun. P. JuŠkaičio buvo su
rinkta arti $150. Kun, Juškai- 
tis tam pat reikalui ^paskyrė 
dalį sumos, aukotos jam dr- 
jų, kurios tą vakarą surengei 
Paskui Cambridge’io , vyčių 
kuopa sudėjo arti $22, Moterų 
Sąjungos kuopa arti$30, Blai- 
vininkų kuopa arti $18.<Gi ne
dėliojo lapkričio 10 d, Šv. Ste
pono Jaunuomenės dr-jos su
rengtose prakalbose sukolek- 
tuota $54 su centais. Kun. Juš- 
kaitis laike savo prakalbos, 
kalbėdamas'apie Lietuvos rei
kalus sake, kad . Cambridge 
iečiai turi ‘sudėti ir sudės tris 
sykius daugiau, negu jiems 
skyrė Tautos Fondo valdyba.

Rezoliucija Lietuvos rei-

f'.-.y -S'J -S-. M

; Fa^įnėkalbą-buvo* pęrskav 
tyta ir priimta sekanti rezoliu
cija:

Męs Cambridgė’io lietuviai, 
skaičiuje arii 300,- atsilankę 
lapkričio10/1918 į šv. Stepo
no JaunUomenės Pašalpinės 
dr-još prakalbas Nek. Prasidė
jimo P. -Švč. salėj: ir' išklausę 
prakalbų apie karės baigimąši 
ir Lietuvos Neprigulmybes rei
kalus, randame: 

- 1 -y Kad (Su karės pasibai
gimu pappėja Lietuvos reika
lai. '

2 — Kad Amerikos lietuvių 
visuomenė su didžiausiu uolu
mu privalo aukuoti Tautos 
Fondan ir remtis A. L. Tarybą, 
Pildantįjį Tarybų Komitetą ir 
visas įstaigas Europoje, vei
kiančias dėl Lietuvos neprigul- 
mybės. .

3 — Kad Amerikos lietuviai 
turi laikyti sau už dorišką pa
reigą imti visas išlaidas darbų 
už Lietuvos neprjgulmybę ir 
nesitikėti, kad mūsų viengen
čiai užimtoje Lietuvoje, męr- 
dėjusięji per ketinius baisius 
kares metus ir ligšiol tebmer-

t dėantieji tintų tą naštą ant sa
vęs. . ..

4 — Kad reikia kuogreičiau-
sia rengti lietuvių legioną: ir 
prašyti Suv. Valstijų valdžios. u
pergabenti jį į Lietuvą gyni- cijalistų spaudai, 
muį žmonių nuo bolševikų, va
gių, lenkbernių ir visokių gal- 
važudižių,. ' j K

5 — Kad reikia kuogrei- 
čiąusia rūpinties xapie gabeni
mą į Lietuvą maisto, drabu
žiui, avalo ir vaistų; '■prašytu 
Suv. Valstijų valdžios/ darytį 
mielaširdystę1 Lietuvai; tuoj 
išgauti iš Amerikos Raudono- 

■ jo Kryžiaus Lietuvių Dienoje 
surmitiia pinigus ir už juos: 
ęlųsti į Lietuvą maįsto j kad 
Veikią lietuviams rengtis $rio 
gabenimo į Lietuvą sėklų if vi
sokių Ūkio įrankių dol ateitai-' 

:Čio pavasario; kad lietuvių 
veikėjai Wasbingtonepakalbė
tų tame reikale su maisto adf 
ininistratorium Hoovmu. 

’ Kad A. L. & if Piltai, 
tysis Komitetas sulyg valan
dos reikalavimų leistų į visuo
menę atšaukimus ir nurody-

{mus, r •
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Su ja griuvo
Vokietijoj valdžia socijalistų rankose

--------------------— /y-. .-----------■ •- - ' , 1 ..........y
SAUGOJA RUBEIŽIŲ.

Vokiečių Kareivių Taryba 
saugoja Danijos rubežių. Da
boja, kad. Vokietijos turtuoliai 
^pinį^,į^^rąų^takMįią 
nepabėgtų. - ’

> • ____________________ ' 1

KOKIOSFORMOSRE
VOLIUCIJA.

Talkininkai tėmija kokios 
formos yra Vokietijos revoliu- 
pija. Kaikurie Vokietijos lai- 
krasČiai rašo, kad revoliuciją 
atsiduoda boįševikizmu.

Bet apie tai dar peranksti 
spėlioti. x
1 - - - -

IŠVIEN SU NAUJA* 

VALDŽIA
Berlino majoras ir policijos 

.viršininkas paskelbė, jog veik
siąs išvien su naują valdžia.

■ _ __ * . f, ,
RAGINA PRIE TVARKOS.

Vokietijos socijalistų orga
nas Vorwaeris.rašo:

“Darbininkai ir draugai — 
taika užtikrinta. Bėgyje kele
tas valandų bus pertraukta ka
rė.

“Dabar nepadarykite jokių 
neišntintingų darbų, kurie ves
tų prie atsinaujinimo namie 
kraujo praliejimo, kurs pasi
baigė fronte.” ’

PRIGELBS^ATSISfA-
..... .<-..-ašsriL

Suv. Valstijų valdžia paskel-.
bg, jog -nukentėjusioms dėl vadu. ' 
karės tautoms prigelbės atsi- 
staryti. . Tame paskelbime sa
koma, jog prez. Wilson jau lie
pęs maišto administratoriui 
HooVeriuį 'organizuoti maiti
nimąpaliuosuotų Europos, tau
tų. HooversiunčiamasEuro- 
pon. Tame valdiškame paskel
bimeminimi Čeko-slovakai, ju- 
gū-slavai, serbai, rumunai. 
Mininmy kad bus teikiama pa
šalpą ir kitoms tautoms. Pa- 
skalbime sakoma, kad tautoms 
bus maisto teikiama, idant tų 
tautų Valdžios turėtų liuosąs 
rankas vykinti tvarką ir kad 
neatsitiktų tokios . suirutės, 
kaip Rusijoj.

PRIŽADA PAGELBA-
. Francijos. ir ^Anglijos val

džios išleido sujungtą deklera- 
riją,' kurioje prižada paąelbą 
ir laisvę tautoms, buvusioms: 
po turku. Prižada .duoti me.-

'i

/

PASAULINĖ SKERDYNŠ 
” PASIBAIGS.

tRanedėlyje' 2:45 vai. iš ryto 
'VrUshingtono valdžia paskelbė 
apie pasibaigimą - karės, 
kelbė,. jog po karės pertrauki- ,• 
mo sutartim pasirašyta. Šn- 

’ lyg Paryžiaus laikrodžio karė 
s pasibaigia panedėtio • rytą 11 

vai., o sulyg ’Washingtono lai-
• ‘ krodžio 6 vai. iš ryto^

Kokios talkininkų išlygos 
-buvo paduotos, tai nežinia. 
Vėliau bus paskelbtos.,

KAIZERIS PABĖGO.
^- Vokietijoj valdovų sostai 

griuvo vienas po kitam. Pir
miausia sugriuvo kaizerio sos
tas, o paskui vienas po Intam 
griuvo sostai kitų, Vokietijos 
karalysčių.

Kaizeris po atsisakimo nuo 
sosto dokumentu pasirašė su
katos rytą. Liudininkais to 
svarbaus akto bbvo kaizerio į- 
pėdinis ir fieldmaršalas . Hin- 
denburg. Sosto įpėdinis netru
kus po to ir-gi pasirašė atsi
žadąs sosto. Kaizeris atsisa- 

xkęs nuo sosto pasakė: “Gal 
tas- bus ant gero Vokietijai.” 
Į Holąndij^ išvažiavo su 10 au
tomobilių. Kaizeris išrodė nei 
kiek nenusiminęs.

Bavarijos, Saksonijos ir Vti- 
tenburgo karaliai atsižadėjo 
sostų. . į.

Kaizeris su daugeliu valdĮ- 
ninkų pabėgo į Holandiją. Su 
juo išvažiavo fieldmaršalas 
Hindenburg ir veik visas ge- 

- neralis štabas. : '

PERVERSMŽŠVOKIE- 
; TIJOJ;

, Jau pabaigoje pereitos sa
vaitės Vokietijoj pradėjo kilti 

„maištai. Pirmiausia ‘ sukilo 
laivyno jurininkai. Paskui su-: 
kUo Hainburg, Bremen įr kiti 
mieštai, Buvo pranešama, kad 
ir Tilžė sukilo. ■ 

Kaizeriui atsisakius nuo so- 
ąto kanclierius Maximilianas 
manė likti regentu, tai yra lai
kinu kaialiūm. Premterų (kam 
clierium) buvo skiriamas ĮE- 
bert, ■ socialdemokratų partijos' 
vicc-pirmininkas. Bet Maxi- 
milianui nebuvo lemta apsibū- 

. ti. Kanclierius Eberi paėmė 
viską į savo rankas.

Kaujasai kanclierius Ebert 
išleido pręklemacijų, \ kurioj 
sakoma, jog naujoji valdžia i- 

valdymą į savo rankas, 
”..... - r--. '4-

•*
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kad užbėgti kelią naminei ka
rei ir badui. Proklemacia y- 
ra šitokia:

^Naujoji valdžia; paėmė, da
lykus j sąvo rankąs,kad. įšgeti . 
kėti vokiečių faūtąmuo nami
nės karės ir nuo. bado ir kad 
tuomi privesti ją prie teisingo' 
patiapsisprendimo. “ šitą dar
bą aš galėsiu atlikti, jei visi 
viršininkai visuose civiliuose 
ofisuose miestuose ti sodžiuose 
suteiks man. paramą

Aš žinau, kad bus sunku 
Veikti išvien su\ naujais žmo- 
nėmisf kurie ima į savo ran
kas imperijos dalykus. Bet aš 
atsišaukiu dėl meilės mūsų 
tautos. Jei .tvarkymas viešo 
gyvenimo sustos kritingame 
momente, tai Vokietija kris 
auka netvarkos ti baisiausio 
vargo. Todėl įstokime išvien 
darban su manimi prigelbėti 
mūsų šaliai, tęsdami savo dar
bą be baimės ir su didžiu pasi
ryžimu; būkite visi savo vie
tose iki ateis valanda kuomet 
mūsų parpigos palengvės.”

Be to buvo išleistas sekantis 
manifestas:

“Piliečiai: Buvusis kaneliė- 
rius Max iš Badeno, su mmis- 
terių pritarimu, pavedė man 
kanciieriaus vietą. '

Aš sutversiu naują valdžią 
išvien su partijomis ir netru
kus apie tai pranešiu visuome
nei. Naujoji valdžia bus žmo
nių valdžia, jos pastangos 
bus nukreiptos Sutelkti žmo
nėms taiką taip greitai, kaip 
galima ti užtvirtinti laimėtas 
laisves.” - '

-Toliau naujajai kanclierius 
prašo prisilaikyti tvarkos, vi
sus dalykus vesti po senovei,: 
kad dėl inaisto stokos nekelti 
riaušių, nes tuomet jiiednįėji 
labiausia nukenčia. ; \ t J

Galop atsišaukia, ^ka<į visi 
iŠs'rifctistytų nuO;gatvįų ti‘ ren^ 
gfūs prie ramaus ir tvarkingo• . t t '■ - ■gyvenimo.

NUDŽIUGO.
Žinia apie kaizerio abdikavi- 

mą atėjo Berlinan sukatoj po 
pietų. Visi nudžiugę iŠ tos ži
nios, bet sakė ar tik ne per^ 
vėlai tą padare. *1

BEKRAUJO,
* ■

Iš Beribio Šveicarijon atėjo 
šitokia žinia: “f" 

 

voliueija pasibai 
mėjimube kriti4

■«
MNMOTfMatk

Oficialiai: Re- džiuginę pašalpą, paskui pri* 
“ ‘ įįįu lai- gelbsti įsteigti savo valdžią

imo.”jąfripažįs.
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Liepos Austriją
paskelbė karį ^dfeįįai. \Tns 
diedas y&įaioi......... įsftiu&t;
tė
kelbė karę Francijai. ’ 

Rugpj. 4,1&14 —- Anglija pa
skelbė karų Vokietijai.
■ Rugpj. 10 ir 12,1914—-Fran
ci ja ir Anglija paskelbė karę 
Austrijai. ' , *

Rugpj. 23r 1914 — Japonija 
stoja„prieš Vokietiją.

Geg. 23, 1915 t- Italija sto
jo, karėm-

Rugpj. 29, 1916 — Rumuni
ja stojo karėm -1 .

Gruodžio G, 1910 — Vokie-f 
čiai užėmė Bucharestą.

Gruodžio 12, 1916 
ti ja pasiūlė taiką.

Sausio 21, 1917 — Vokieti
ja paskelbė submarinų karę.

~'r Kovo 12, 1917 — Revoliuci
ja Rusijoj. '

Bal. 6, 1917 — Suvienytos 
Valstijos stojo karėm

JRugs. 21,’ 1917 — Vokietija 
ir Austrija siūlo taiką.

Gruodžio 15, 1917 — Bolše
vikai susitaiką su Vokietiją.

Sausio 25, 1918 — Grafas 
Hertling, Vokietijos kanelie- 
rius Reichstage svarsto Wilso- 
no taikos punktus.

Kovo 29,1918 — Gen. Foch 
nuskirtas vyriausiu talkininkų

■ . - . f : .'

Liepos 18, 1918 r-’Ameriko
nai ir francūzai pradeda didį
jį ofęnsyvą prieš teutonus.

Rūgs* 14, 1918 — Austrp- 
-Venįriją kviečia prie taikos 
derybų.

; Rūgs. 15,1918 — Prez. Wil- 
son atmeta Austro-Vengrijos 
pasiūlijimą: . '' /',/

Rugši 21,1918 -— Prėz. Wil- 
son išleido atsišaukimą’ pradė
ti judėjimą paliuosnoti Rusiją 
nuo bolševikų ; ' :

Spalio 1, 1918 —- Bulgarija 
išstojo iš karės. - .

■'Spalio 6,1918 •— Kanelierius 
Marimilianas prašo pertraukti 
katę.
. Spalio 9, 1918-Prez. WiI- 
son 'atmetė prašymu.

Spalio 13,1918L-. Vokietija 
priėmė WilBoho .punktus-

Spalio lį 1918 ITflsonąS' 
atsako, kad autokratija turi' 

L4Įū. barbarystės liautis, o ka- 
‘ | pertraukimo išlygas išdirbs 

ininkų karvedžiai*

f*
*

t

H’
• X

F

*»•>

Vokie-

Spalio 19,1918 — Prez. Wil- 
šon apreiškia Austrijai,- kad. 
prispaustos • tautos turi* būt 

pasidavė. f >
- Lapkričio-3, 1918.— Austri
ja pasidavėm -

Lapkričio 7, 1918 Vokie-’ 
tija pasiuntė taikos delegaci
ją priimti pasidavimo išlygas.

'9

NESUSIPRATIMAI TARP 
~ SLAVŲ.

Balkanų reikalai pradėjo 
painiotis, Išrodo, kadthikos 
konferencijoj bus taine klausi
me keblumų. Susiskaldymas 
Austro-Vengrijos nesuprastino 
slavų klausimą, bet supainio
jo. Buvo taip, jog serbai va
rėsi prie suvieriįjiųio visų pie
tinių slavų į vieną valstybę—’ 
Jugoslaviją. Serbai ir skelbė 
Jugoslaviją ir garsino ją, kai
po naują, stiprią, galingą val
stybę. Dabar ima aiškėti, kad 
kiti slavai nenori toj nenori 
dėtis- su serbais, bevelija lik
tis su Austrija. Išeina pana^ 
šiai kaip su lenkais, kurie no
ri ir lietuvius ir rusinus ir balti 
gudžiūš valdyti. ’'

Dabar visai netikėtai kroatai 
pasiskelbė nenorį ;detis su ser
bais,. -d bevelija liktis su Aus- 
trija: Tą pat apreiškė ir slovė
nai. Tai čia ir turi keistis pie
nai serbų irabelnai talkininkų.

- Ir italai, patvirtino, kad slo
vėnai ir kroatai linkę prie Au
strijos. . Jų pulkai smarkiai ko
vojo priešitalus.

. Jei -kroatai ir slovėnai. iš
reikš nenorą dėtis,su serbais ir 
jei' tautų apsisprendimo teisė 
įuS pritaikinta, tai, reikės ati 
sižadėti jungti slovėnus ir kro
atus į Jugoslaviją. ' •

ČEKAS SMARKIAI 
VEIKU. -

Čekų Valdžia apsukriai vei
kia. Savo galę jau išplėtę po 
visą šalį*- Apvaldė it tuos mie
stus, kurią buvo jau-gerai .šu- 
vokietinti* BuVusiu^ Vokieri- 
joa kareivius nugipklųoją.

Čeko-slovakų arihija greitai 
mobilizuojama.

Jei gailėsimėįi ^pįilfi^toių au
kų kovai už Lietuva# neprigul- 
mykę, tai parodysime nepti- 
auglmą prie nepriį^ahnyM*.

• I

<

Galop atsmaukiame į visų 
kolonijų lietuvius, kad sujtte- 
tuinėtė xlarbuoso už Lietuvos 
neprigulmybę ir savo, susirin
kimuose • bei prakalbose iŠneŠ- 
tumėte tame reikale rezoliuci
jas. ‘ • v ..

Povilai Čąp&b
Vakaro vedėjas.

Iki^ioliš Ketakoj M J. 
davėsi girdėti apie didelį su- 
judimą aukų- rinkime. Bet Ir
tame kritingame padėjimu 
kuomet išmušė Lietuvos tikimo 
išrišimo valandą visų kolonijų* 
lietuviai, prirido siijūsti iki 
gyvo žmogaus. Ateinu pasku
tinis teismas. Esame taikos 
konforencijos prioangyje. Kuo
mi ten pasirodysime, sulyg to 
hūslnfe apspręstu Pasirodyk!- 
me, kad trokštame Lietuvai 
visiškos neprigulmybėe ir kad 
tą troškimą remiame . darbai* 
ir pasiaukojimu.

• t » ' a

dos reikalavimų leistų į visuo-
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kai daryti, kad tuomi
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ir tų visų im*

liną M 8c. Bortcn’t utąmin- 
ketvergei ir.Bubatomią Lei- 
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LIETUVOS KARALIUS.
i

— A, L.Tarybps.delegatų pra- 
s nešimai ir raportai ilgokai iš
dėsto Lietuvos karaliaus isto
riją.' Skeveldrai žinių apie 
Lietuvos karalių ateidavo A- 
Bierikon ir mes iškarto sakė
me, kadi tai vokiečių intrigos. 
Bet paskui biskį keistoka ir 
nesuprantama buvo, kuomet 
Lietuvos Taryba ėmė ieškoti 
Lietuvai karaliaus. Ir tame 
mes įžiūrėjome teutono ranką. 
Bet paskui palygindami, nuoti- 
lius Finlandijoj su galimais at- 
sitikimais Lietuvoje ėmė aiškė
ti tūlų Lietuvos veikėjų kryp
telėjimas prie mąnarehizĮUo. 
Lietuvos veikėjai monarchiz- 
mo griebėsi it skęstantis šiau
do^ Delegatų pranešimai vi
sišką! nušvieiča tą dalyką. 
Kiekviena šalis kritingame ir 
svarbiame laike paveda reika
lus vienam atsakančiam asme
niui. Juk štai ir Suv. Valsti- 
jos kokias plačias teises sutei
kė prez. Wilsonui laike karės.

, Valdžia paėmė į savo rankas
• geležinkelius, telegrafą, įvedė 

maisto, gažolino, kuro kont
roles, įvedė cenzūras ir tt. Čia

a krįtingu karės, metu valdžia 
-šios šalies ne kuo tesiskiria 
ąuo monarchijų.

Nar o juk Lietuvos padėji
mas baisesnis, negu šios šalies. 
Ten dar svarbiau buvo sudary
ti stiprią valdžią. Prie, to bu
vo eita. Karalius ten buvo 
rinktas dešimčiai metų. Jei 

. po to Lietuvos parlamentas no
tres jį prašalinti, tai galės tą 
padaryti be ceremonijų.

Dabar, kuomet teutonas ga
lutinai įveiktas, žinoma Lietu
vos likimas kitaip risis ir ka
raliui ten nebus vietos.

• n / .■ —1— ■ 

ATŠAUKS STREIKĄ.
Kaip “Draugas” praneša, 

tai kun. Krušas, atšaukė strei
ką prieš A. L. Tarybą.

. RADO PRILYGINIMĄ.
Kai iš Vado “Darbiniiikan” 

.judėjome smulkmenas apie su
areštavimą Rusijos Lietuvių 
Tarybos narių, tai Amerikos 
socijalistamš tas žinoma nepa- 

. tiko. Tai jie bando šiaip taip 
jssisūkinėti. “Naujienos” pri-

- mena apie pralotą Antanavi
čių, kurs būk liepęs 1904-5 m. 
išdavinėti4 £ revoliuci jonieriusr ’ 
valdžiai. Tai mat rado palygi
nimą. Monopolių daužytojusį 
arkliavagius prilygino prie 
prakilniausiųjų Lietuvos vei
kėjų. Socijalistų birbynė “San
dara” tą pat nesąmonę pakar
toja. Suprantama, socijalistų

- akys svita nuo juodų jų vien
minčių darbų Rusijoj, bet ki-

f taip negali būti. .

NAUJI KARDINOLAI.
> Dar nežinia, kadė. popiežius

• sukvies konsistoriją, bet jau 
kalbama apie naujus kardino
lus, kurie ateinančloj konsis- 
torioj bus. nuskirti. Jkardino- 
lus būsią pakelti Varšavos ar- 
ciyyslmpas, Rragos arcivysfcu- 
pas ir Breslavo vyskupas. (

na iiĮbiį.li.;llir»Riį. ■■ ■!■■■, >
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gulmybi* prieteilaitiflri ailkki 
juodyti ir viii tari iituoti iŠ 

lltartlnu, ainmičitui 
prieš Lietuva nepriguhnybj,
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Gerbiamasai!
\ Su lig mano eilės rašau 

Tamstai jau treiį laišką.
Šiandien persikėliau į “Li- 

tuąnijos” bustą. Išvažiavus 
kun. J.RuriękiuiįBerlihąlįįč- 
miau jojo kambarį. Toje pat 
pastogėje gyvena fcun. Steįo- 
naitis ir kum Vį BartuŠka. Vi
si gyvename komunistiškai. ?

Kazys Pakštas įsikūrė Fri- 
bourge. Jam tenai parankiau 
gyventi negu kur kitur. Tarp 
kito ko jam tenai lengva susi- 
tikti su latvių atstovais, iŠ ku
rių gauname patirti^ ‘ kad lat
viai rimtai ima kalbėti, apie 
dejimąsi ęU lietuviais. Wsų 
tretysis delegatas Lietuvos 
reikalais važinėja teii-šen. Vi
sokio plauko diplomatai, suži
noję apie mūsų čia atvykimą, 
ėmė Lietuvos dMykais indo- 
maųti.

Vienas mums aišku, tai tas, 
kad atvykome Europon vėlai. 
Mums čia reikėjo būti mažiau
sia puse metų atgal. / Tuomet 
ir pačioje Lietuvoje kitaip bū
tų susidėję dalykai. Tikriau
sia būtumėm padėję Lietuvoje 
lietuviams išvengti rinkimo to 
karaliaus, kurį jiems šiaip ar 
taip bruko vokiečiai!

Taip tatai dalykai susidėjo, 
kadi lietuviams Lietuvoje rei
kėjo, 'kaip jau andai minėjau, 
pradėti gyventi savo valstybi
niu gyvenimu, reikėjo tverti 
savo valstybę ir? savo valdžią. 
Tą valstybinį gyvenimą ir sa
vo valdžią lietuviams būtinai 
reikėjo statyti priešais vokiš
kąjį valstybinį meehanizmą ir 
vokiečių valdžią, kuri gulėsi 
ant Lietuvos ir naikino lietuvių 
tautą •

i

Vokiečiams, svetimų'šalių 
aneksijomis (prijungimais)gy- 
venantiems, svarbu buvo Lie
tuvoje sunaikinti pas žmones 
lietuvių tautos suverenitetą, 
gi lietuviams kaip , tik svarbu 
.buvo ir rūpėjo tą-savo tautos 
suverinitetą iškelti. • To tautos 
suveriniteto iškėlimui ir stip
rinimui savaimi kilo reikalas 
rinkti tautai vadą ar tai pa- 
vydale karaliaus, ar tai prezi
dento, ar tai dar demokratiš
kesnėje formoje.

Tautos Taryba, kuri Stovi 
Lietuvos priešakyje ir kuriai 
teko Lietuvos valstybę for
muoti ir visą gyvenimą orga
nizuoti taip, kad jis tikrai bū
tų lietuvių tautos gyvenimu ir 
lietuvių tautos aspiracijoms 
tiktų, sutarė rinkti karalių.

Tiesa tas sumanymas keis
tu pasirodė Amerikoje ir Ame
rikos lietuvių tarpe daug 
triukšmo sukėlė, pačioje Lie
tuvoje socijalistai protestus 
kėlė ir pačios tėvynės liuosy- 
bės atsižadinėjo. Skersavome 
į tą sumanymą ir mes dar bū 
darni Amerikoje. Vis dėlto 
tas karaliaus pasikviėtimo su
manymas mūsų tautai kol kas 
sveikata eina. Tautos Tary
bos budresnieji nariai, ku
riems visų pirma rūpi liuosa 

^Lietuva ir lietuvių tautos gyvi 
reikalai, matė savo krašte pa
krikusią ir prislėgtą. lietuvių 
visuomenę, nuolat demorali
zuojamą vokiečių - valdžios, 
nuolat suvedžiojamą lenkų, 
nuolat tvirkinamą “socijalis
tų, bolševikiškų pakalikų ir 
tt.*..

Šalę to gyvena apie puse 
milijono organizuotų žydų SU 
pinigais visokiai savo agitaci
jai. Po jų eina lenkai' su sa
vo slaptomis organizacijomis, 
kad lietuvius lenkais paversti, 
užpakalyje dar neaiškių gudų 
intaku, socijalistų agitacija ir

Tad tą visą suėmę į krūvą 
Tautos Tarybos nariai ir kiti 
budresnieji lietuvių tautos gi
nėjai, ‘ aiškiai matė kad ren- 
kant Lietuvoje prezidentą, ku
ris paimtų lietuvių tautos vai
rą į savo Ė81*-
mą išrink'/ ./* ‘ lietuvį, 
MOkį i ar tai
lenkams,.. ■ ?* /./....... Jų val
džiai, at tai galutinai Jjollevi-

t
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nas tikslas: aadrumati 
vinose nuovoką jų gyvų 
lų, kad neduoti jiem* audary-

kilią agitaciją ir tose tautose, 
kurios prie! k&t po ru- 
Mii. Tą Žydų sumanymą re
mia ir vokiečių valdžia, norė
dama visas kaimyniškas tam 

, taą^ sykių ir mūsų, pakrikdy- 
ti taip, kaip pakriko rusų tau
ta, kad tuo lengviau būtų vo- 
kieČiama įrigalėti rytuose. Y- 
pač prie to įrigalėjimo kr pa
vergimo šiokiu ar tokiu būdu 
rytų kraštų, valosi Prūsų ir 
$ak«ų junkeriai (stambieji 
iąmvąldMaiL Jie bijęri* kad 
užėjus vokiečiuose visokių per- 
veramių gadynei, nereikėtų 
jiems atsižadėti savo žeteį di
džių plotų; tad to vištoje visą 
domų jie kreipia į rytus, nuro
dydami, kad štai tenai Lietu
voje, Kurie, Livonijoje, Gudi
joje yra Žemės dideli plotai, ir 
juos* reikia apimti, kad būtų 
kuo apdalinti tuos visus, ku
riemstos' žemės pačioje Vokim 
rijoje af visai nėra ar- joa trūk
sta. Pakrikdinimui gi tų ša
lių jiejie ramia sąžine naudo
jasi bolševikais, kurių diegai 
mūsų krašte jau ima digti.

' Įr'f-eT *S* ..... 1.^--: Jt, .'-Alr* L /

lietuviąma su katalįum prieša
kyje, tie .visi Lietuvos turtų 
naikintojai ir vergijos rėmėjai, 
gautų trauktis į Šalį ir eiti prie 
tvarkos! .y

J . t
* Nieko nelaukiant formavi
masis lietuvių valstybinio gy* 
venimo kad ir su karaliumi 
priešakyje ne tinka mūsų am
žiniems “broliams - gerade- 
jams” — lenkams.

Lietuvos karalystės kūnįji- 
mas ir kaizerio pažadėtos Lie
tuvos liuosybės vykinimas ati
ma lenkams viltį toliaus intri
gas daryti, kad . Lietuvą prie 
lenkų žemės prijungus ir lietu
siuose lenkinimo lizdą susu
kus. Karalius Lietuvoje tai 
kilpa užnerta, lenkų visokiems 
sumanymams Lietuvoje įsiga
lėti ir tenai savo paų-lenkišką 
politiką varyti, niūniuojant 
dainas apie visokias unijas ir 
brolybes kadaisiai įvykusias 
tarp lenkų, ir lietuvių.

Parinktasai lietuvių: karalius 
netinka lenkams, kaipo žmo
gus, iš kurio jokios paramos 
Lietuvoje jie gauti > nesitiki. 
’Tad jau dabar tą .asmenį viso
kiais prasimanymais drapsto, 
jo vieton piršdami kitus savo 
nužiūrėtus kandidatus, prie-' 
lankesniu^, o gal ir visai pasi
ryžusius tarnauti lenkiškai ak
cijai Lietuvoje.

Pradėjus lietuviams 4 sukti 
savo valstybinį gyvenimą su 
karaliumi, lenkai griebėsi .nau
jo sumanymo kas-link. Lietu
vos. Kad užbėgti už akių Lie
tuvos/ savitumui, jiejie iškėlė 
mintį neleisti Lietuvai' būti 
liuosai karalystei. Tb vieto
je jie manė būsią visam pasau
liui ųaudįngiau,. jei rytuose, 
Rusijoje? sudaryti suvienytas 
vaistys -J*Lietuvos, 
Gudijos, ^Ukrainos, * Lenkijolš, 
kaip kad yra Amerikos Suvie
nytos Valstijos, ir žinia lenkai 
tikisi tokiose ' valstijose būti 
viršūilėsė, Jas valdyti- ..

Po tų lietuvių tautos priešų 
eina ištisa eilė visokių kitokių 
“veikėjų, kuriems tupi tautas ■ 
naikinti, visą pasaulį sumaišy
ti ir sumaišyti į vieną košę, 
kaip kad Rusuose atsitiko, kad • 
tokioje, maišatyje pasigauti tų 
gerų “džabų/’ kurių delei už 
‘‘kolsevizmą” Rusijoje stojo 
vsokios rūšies niekšai ię plė
šikai. .. • '/

Visaį suprantama, kad vi
si tie priešai visokeriopais bu
dais varo lietuvių tarpe savo a- 
gitaęiją’ visaip peikdami tą 
taktą, kurį šiuo svarbių. mo
mentu pasirinko sau Tautos 
Taryba, kviesdama Lietuvai 
karalių. Ne patsai karalius rū- 
pr lietuvių tautos priešams, 
bet jiems rūpi j’okiu gyvu bū
du neduoti atsistoti lietuvių 
tautai ant savo kojų ir Lietu
vą padaryti neprigulminga 
nuo to viso, kas yra ne lietu
viška ir nedora. Tad visokiems 
šmeižtams iš. visokių “politi
nių” urvų leidžimriiems nėra 
galo* Šmeižiamą karalių* nors, 
jojo vokiečių valdžia ris dar 
lįeįleidŽįa LįėtttVbfiįiimeiMMiii 
katalikių ŪriŽirina ri& Wt*- 
(bis Taryba Lietuvoje, ImeBia* 
mL riri žymesnieji yrikljfcL

mukiai ir viiokių parųm pi}- 
naį gadynąi* kąomel / voą 
ažrimegitiir fomnotia 
vią tautos valstybinis gyyani- 
mąą tott ribose, kurias apimą 
žodis—Ruoša, ir ntprigubnnh 
ga Lietuvai *

PasirinkiDMus karaliaus, ku
rįatlilco lietuviai ‘Lietuvoje, 
netinką yakiečią valdžiai, ^uo 

Imtuvą sosto! 
sodinRnu, listųvjąi versti 

pildyti tuos 
ritus prižadėtoms* kūrina 
kaizeris jpadaii, savo mantise- 
tu paskubdamas Lietuvą— 
liuosa ir neprigulminga valsty
be! Karaliaus pasirinkimu lie
tuviai užbėgo už akių toms su
tartims, kurias prievarta ir 
tai skaudžia vokiečiai stengia-’ 
ri afitmesti betariu tautai, no
rėdami tomis sutartimis pada
ryti, kati lietuviai eitų vokie
čiams į kariuomenę, kad Hetu- 
viai neturėtų savo pinigo, bet 
naudotus vokišku, kad lietu
viai atiduotų vokiečiams visus 
geležmkelius, paČtą ir visokią 
komunikaciją ir tt.

tą visą turi kr valdo,/ nors su
tarčių ir neįvyko kol kas, bet 
tas jų.valdymas: ir Lietuvos 
grobimas — yrą žiaurių grobi-, 
kų darbu, yra neteisėtas, jie 
gaus kada atsakyti ir atlyginti 
Mž skriaudas, gi sutartimis su 
jais įvykus, jie lengviai su ra
mia sąžine- Lietuvą naikintų, 
grobdami jos turtus sau, ir tei
sindamiesi prieš pasaulio teis
mą, kad jiejie remiasi sutar
timis padarytomis su jais pa
čių lietuvių! .Todėl vokiečiai, 
norėdami pratęsti, savo viešpa
tavimą Lietuvoje, neleidžia 
joje viešpatauti ir valdyties 
patiems /vieniems lietuviams,

>vokąjų 
eduoti ji

ti savo liuosa vaiityba/ kol 

. i ■- ■■ ■' (V'

Prie viritanštų Šmeižtų rei
kia dar pridėti irtuoą, kuriuos 
leidžia lietuvių tiuosos valsty
bės priešai, naudodamiesi 
kviečiamo ją į karalius žmogaus 
katalikiškumu. Lietuvių tau* 
ta — katalikiška, nužiūrėta į 
karalius princas — katalikas, 
visus Lietuva reikalą t. s. ve- * 
da r daugiahMa veikia katali
kai ir katalikiškos orjentacija 
Žmones. Iš to tad lietui 
ĮVių neprigulmybės įrieŠat su* 
gebėjo sudaryti dar vieną kylį 
Lietuvos liuosybei, šaukdami 
ir visokius raštus rašydami, 
kad Štai'visame tame darįje, 
kuriuos Tautos. Taryba ėmė 
megzti savitą Lietuvos valsty
binį gyvenamą — ježavitų in- 
triga, Rymopirštas, flirtas su 
vokiečiais, kadi Lietuva, esanti 
ir .liksianti Vokietijos? satelitu, 
jėzuitišku lenkų padaru ir tt. 
Kad tam visam reikia prielin- 
ties ir neduoti įsigalėti, t 

; Nėra, tad stebėtina, kadį vi
sas Lietuvos liųosybes statymo 
darbas/ kurį pradėjo Lietuvos 
Tarybą eina dideliais vargais 
įr vos- vos užmatomas. Lietu- 
vos liūosybė atrodo vargiai už
gimusiu kūdikiu, pageltusiu 
ir. vos kvėpuojančiu, apie ku
rį dikČiai' abejojamą ar išliks 
'gyvas. Nepaprastai rūpestin
gos globos reikia ir globėjų pa
sišventimo!, .

■ * * >

Ne vienam skaitytojui be a- 
bejo galėjo pasirodyti, kad ir 
buvo mano jau perspėtas, jog 
surašiau monarchijos Lietuvo- -s. 
'je apginimą; Nerūpi man gin- i 
ti ‘monarchus” esančius ir bū
siančius. ! Užėjo jau toki gady
nė, kad ne “monarcliai” tvar
ko žmones, bet patys žmonės 
tvarko “monarchus” ir tai be 
Jokių: ginėjų!* 7 ■’» -’*•1

Ugiau užtrukau su Lietuvos 
karaliumi vięn dėl to, kad pa
duoti tą Visą, ką šiame dalyke 
esu girdėjęs iš ’žmonių Lietuvo
je gyvenančiųjų. Manau tas 
dalykas tuo yra svarbūs, kadi 
Jis nurodo kaip šankiai yra į- 
vykdin'ti tikrą Lietuvos nepri
klausomybę, ir kiek yra viso
kių tos nepriklausomybės prie
šų, kuomet iŠ kalbų ir žodžių 
apie lietuvių . tautos liuosybę 
pradedama eiti prie darbo tai 
liuosybei tikrai įsteigti;

Nepaprastų ąųkų ir kruvino 
pasišventimo gėlėmis nuklota 
takas į Lietuvos liuosybės rū
mus. Tuo taku eina lietuviai 
Lietuvoje. Aukų ašaromis ir 
kentėjimų kraujais tą taką* jie 
dabina, atiduodami visą, kas 
ką tur, brangios Tėvynes An* 
kuru/ Jie marinami* bet nemir
šta ir akių nesudeda. Jiems 
mirkčioja ne grabnyčios Švie
sa, bet Lietuvos liuosybės auš
ra! Lietuvoje lietuviai-—kan
kinami, bet jie budrus ir gy
vi. Jie budrūs savo reikalų 
nuovoka, jie gyvi pasišventi
mu ir aukomis. Jie gyvena au- .4 
kų gyvenimu. Jie svajoja Lie
tuvos liuosybėjs svajones. Jie 
sapnuoja Lietuvos liuosybės 
sapnus. Nuo-aušros lig aušros 
juos viena mintis veda; Lietu- ~ 
vos skaisti liūosybė.

Lietuvių Lietuvoje pasiryži
mai kaitina amerikiečių lie
tuvių širdį, ir ją dar smarkiau 
pagauna tam pačiam siekiui: 
liuosa ir neprigulminga Lietu- 
V*l » \ ‘ .

Amerikos , lietuviai gyvena į 
tais pat obalsiais. Jie skamba 
ją dainose, sudaro jų kalbas, 
puošia jų laikraščius, kutena 
jų mintis. į Lietuvos liuosybes 
aidai atsiliepia krūtinėse tų, 
kurie Mšndien po Amerikavė. 
liava karės frontuose stovi; j 
Tie, kurie ten mirštą miršta 
Tėvynės vMkmsMrŠygįais: jie 
kariaują ir miršta už tauta ir 
tėvynšs liuaykę* 

. Su Liėtuvą su tauta kamie
nu mūs Amerikos lietuvius 
Bandieh*l|3wiaū tfėgū $riūk 
kada jungia Lietuva liūosybė. 
Vtei jąja gyvename, prie ja •!- 
name. wA*

užmetimus Ttotoi Tarybai jo* 
žygiu* n karatiaua kvietimu 
rūpino* pamatuoti ir Mftrimntt 
Šitasai yytat «u gražia Šeimy
na yra. žmogumi augŽtoe doro# 
ir mokate. Yra pripratę* prie 
paprasto gyvenimo ir papusto 
su ŽmoahnA upriėjimo. Savo 
visu elgimoiir j ročiais yra 
tikriausiasBm gi !s demo
kratas. | Da iso pa
saulio gyvenimo bėgį, gerai y., 
ra apripąžina su Lietuva ir 
gražiai supranta Moję . valan
doje lietuvių Wtoa padėjimų 
ir jorios reikalus.

Su Visa savo šeimyna gyve
nagyvu katalikų tikėjimu. 

■. Kviečiamas į Lietuvos kara
lius, ėmė mokmtiespatsir sa
vo vaikus mokinti lietuviškai. 
Girdėjau, pats sukalba lietu
viškai “Tėve mūsų,” dukterys 
taip-gi pradedu lietuviškai 
skaityti... /. ?

Tatsilankiusiimtas: .princas
, _ „ ..., ... ... A

be jokių pretensijų, ceremoni
jų, kėlimo savęs ir garins ieš\ 
kojimo. ____•
s Jojo kandidatūrą remia tie 
visi Įr tos visos vokiečiuose 
partijos kurioms rupi .ne vien 
neduoti įsigalėti militarei par
tijai ir Prūsų junkeriams, ku
riais nūnai remiasi kaizeris ir 
visa jojo valdžia, bet kad tų 
visų nusilpninti, 'f'ad tos par
tijos, Saksaį ir Prusai, visaip 
priešinas tai kandidatūrai, ir 
vokiečių valdžia joją Lietuvon 
neinleidžiai toliaus’ sava, šuny
bėmis’ kankindama pačius lie
tuvius, gi jų pakviestų karalių 
pastatė Jenerolu ant fronto - , , . _ -
ties .. Amerikos kariuomene, 
kaip kad paprastai dabarčiai 
valdžia elgiasi, statydama į 
mūšių linijas .visus sau nepa
tinkamus politikierius.
' Jfę visiems Amžiams tas ka- 
raiius tapę ,. įkviestas į Lietu
vą. Yra sudaryta tarp lietu
vių tautos atstovų ir kviečia
mojo tųm tikra sutartis su tam 
tikromis išlygomis, kuriomis 
kviečiamas' karalius gyvens 
pats ir valdys- Lietuvą- r 

Kalbamasai karalius kvie
čiamas Lietuvos sostų užimti 
10 metų. Spėjama, kad tame 
tarpulaikyje Lietuvos valsty
binis gyvenimas susitvarkys 
taip, kad lietuvių tautos aspi
racijoms ir siekiniams savitai 
Vištytį kultūrų nebebus iš sve
timtaučių ir visokių priešingų 
gaivalų tų pavojų, kurių dik- 
čiai esama šiandien, kuomet 
lietuvių tauta, .kaipo tokia vi
saip krikdoma™

Anot sutarties karalius pats 
vienas valstybėje nieko negal. dar;)Cžmoniij partijas, kurios 
veikti be pasitarimo su minis- - - - -
teriais ir su žemuoju ir aUgs- 
ttidju rūmais; < kariuose veiks: 
parinkti tautės atstovai. Prieš 
tuos Lietuvos visuomenės ats
tovus atsakonlybę už savo vei
kimų neša taip pats karalius 
taip jojo padėjėjai ministeriai.

VieŠpataujanti-ofieialve kaly
ba karaliaus rūmuose — lietu
viška. Karaliaus šeimynos 
'vaikai privalo, baigti mokslus 
lietuviškose mokyklose. Po to 
gauną tam tikrų leidimų vyk
ti į užsienius taksiuose tobu- 
iinties., - " .

Pačiuose karaliaus rūmuose 
tarnų tarpe vokiečių ir kitokių 
svetimtaučių negal būt. dau- 
'giau trečdalio., ■ Karalius.apsi
ėmė laikyties tolerancijos tiky- 
bų.srityje.

Pasibaigus tai dešimties me
tų sutarČiai šaukiamas Lietu
vos seimas sukontroliuoti Val
stybinį visų organizmų. Jei 
lietuvių tauta pareikalaus ka
raliaus atsistatydinimo, kara
liusbe jokių pretensijų atsisa
ko nuo Lietuvos vainiko ir so
sto, pavesdamas valstybės 
priešakyje atsistoti tiems, kų 
nuskirs visos . tautos atstovų 
balsas. • - .

Bendrai čia brhoMs pada- 
viau,. kiek . atsimindamas iš 
perpasakojimų apie paėferjtię 
Bętiį^^anMtį su

džiair 
gi saliai valdyti konstitucija 

ĮhbM plati ir taikinama tat Kurija pinigų varyti įkopia Kateri

Tad sutarta kvtati Lietuvą 
valdyti karalių, kurti būtų iš
tikimas lietuvių tąutoe asptak 
.rijoms, ir kiek galint Imoeaa 
nuopašalinės pragaifitingoi 
lietuviu tautai ir visai Lietu
vai intakos.

; Lietuviu Taryba veikėjų 
skubintais kviesti sau tinkamą 
į karaliui Žmogų 3*1 te, kad 
Jienieko nežinojo ką gero ged 
susilaukti iŠ alijantų, g$. vo
kiečių valdžia jau, turėjo pa- 
ruoSusAsavo sumanymus su
jungti Lietuvos lal| ku Sakso
nija ar su Prūsais. Sitieji da
lykai visiems buvo supranta
mi! Lietuviu Taryba mate, 
kad prijungimas Lietuvos kra
što prie Prosu ot prie Saksų 
— tai Lietuvai ir visai Hetu- 
į vių tautai peilis po kaklu. Tam 
valdžios sumanymui, kurį pa
laike Prūsijos junkeriai (Prū
sų stambieji žemvaldžiai) ir 
militareLv«į^įąx_W kas dau
giausia gaudama Lietuvoje vi- , r- .....
šokio san lobio, -pasipriežino daro wndl įprasto žmogaus, 
Bavarijos, Virtenbergo ir te
nykščių artimesnių kraštų po
litikieriai, nenorėdami stiprė
jimo vokiečiuose Prūsų ir Sak
sonijos, Parlamento tad tų 
šalių atstovai, daugiausia su
simetę tt v. katalikų centre, 
pasitelkę sau vienminčius Šia
me dalyke ir iš kitų partijų, 
griežtai pasipriešino Lietuvos 
prijungimui bile kur, reika
laudami jai pilnos nepriklau
somybes ir apsisprendimo, ir 
vien kart grūmodami vokiečių 
valdžiai ir kaizeriui, kad par
lamentas neužtvirtins ir visai 
nepriims vokiečių Valdžios pa
darytų Lietuvos Brastoje su
tarčių su Rusija, t jei Lietuva 
nebus pripažinta liuosa. /

Dėkai tad Lietuvos liuosy- 
bės užtarėjams parlamente ir 
jos prieteliams katalikų centre; 
iškilo neprigulminga Lietuva. 
Tai neprigulmybei toliau ves
ti lietuviai gavo rinkti sau ka
ralių. . A , \

. Į Lietuvos karalius nemažai 
atsirado kandidatų ir ukvat- 
ninkų. Jų tebėra ir dabar. Su 
vienu iš tų kandidatų gausiu 
progos ilgiau pasišnekučiuoti 
Badomu kuo vedamas tas žmo
gus pageidauja sau Lietuvos 
^karališkos .karūnos ir karališ
kojo sosto Vilniuje!..

Pačioje Lietuvoje visokios 
pąrtijoš’ per savo agentus sa
vus kandidatus rinko ir piršo, 

LietuviųTaryba, nėjo aklai 
ieškoti sau karaliaus., Apie 
kandidatus jiji rankiojo ži
nias, tirinėjo jo praeitį* būdų, 
palinkimus, . rūpinosi sužinoti 
tikrų jojo vertę. Po tokių ti- 
rinėjimų apsistota prie to kan
didato, kurį Lietuvai piršo 
iš vienos pusės socijalistai, iš 
kitos gj katalikai.

Prie tos progos noriu paminė
ki, kad be jokio pamato ir tie
sos į tų dalykų amęrikonieškie- 
ji ririlikai, šHuptarniai, D-ras 
Šliupas ir visokie jojo pakali
kai invėlė didžiai mylimų ir 
didžįai gerbiamąjį visoje Lie
tuvoje JM. vyskupų Karevičių, 
visaip katalikus šmeiždami ir 
šūkaudami, kadi štai vyskupas 
Karevičius parsikvietė kara
lių ant sprando visai Lie
tuvai, štai. katalikai,^ kuni
gai,- klerikalai pardavė Lietu
vą,‘karalius baudžiavų užtrau
kė ant lietuvių taųtdš ir tt* 
Visose tose istorijose apie JM. 
bia iHb^tarniaij girdamiesi 

kokiais tai čia visai nesančiais 
dokumentais, turi savyje tiek 
tiesos, kiek tos tiesos yra rie
šuose jį Šmeižtuose D-ro Šliupo 
ir Co. jau nuo 30 metų leidžia
muose Amerikos lietuvių tar
pam. ■ . ’ ' T" ''

Sulig gautų tadi įvairių ži
nių tinkamiausiu kandidatu į 
Lietuvos ' karalius pasirodė 
Virteribergijus • princų šeimy
nos narys — kunigaikštis 'U- 
rachas, lietuviškai ištariant. 
Ag Čia nemanau šio kandidato
... ~

Tarybos takfį^n- 
, ....... Stysiu tai, ką e«U.

$rdfcjfil’#‘ių.žmonių, kurie 
Jįjį yra kelini sykius matę, ge
rai pažįsta Ir prieš daromus
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■vien ant popįeros, gi visai ne
leisdami . jai pasirodyti dar
bais! .

Vokiečių valdžiai lietuvių ka
raliaus pasikvietimas tuo taip
gi yrą nėšmagus, jog atėmė 
viltį prijungti/ Lietuvą prie: 
Saksonijos ar prie Prūsijos, gi 
pačiose partijose vokiečių tar
pe’sukėlė daug skaudžių ne
smagumų ir nesutikimų.

Lietuvių Lietuvoje visai- vo
kiečių '. valdžiai netikėtas ir 
Staigūs apsisprendimas, bai
gusysis pakvietimu Lietuvai 
karaliaus, sustiprino.pažanges
niąsias partijas vokiečių par
lamente ir kitur prieš militari- 
nę įr kaizerinę partiją-1 kuri 
varosi karą tęsti iki pasiuti
mui, jei ne viso pasaulio, tąi 
gerosjosdalies.

Sutikimu princo Uracho už
imti Lietuvos Sostą ir stoti lie
tuvių tautos priešakyje sustip
rino tas visas demokratines

Stengiasi pažaboti kaizerinį 
militarizmų, sau ■ ir kitiems 
skindamas kęlių prie liuosy- 
bės. ' ■

Kiek numanau, patsai Vir- 
teiiburgo princas sutiko eiti 
Lietuvon karaliauti ne tiek, ko
kia tuščia ambicija vedamas, 
kiek visai kitais augštesniais 
politiniais motivais, tad ir Su
tiko ant to viso, kų tik iš jojo 
paties ir iš jojo šeimynos reika
lavo ištisa eilė Visokių išlygų, 
kuriomis jįjį.kvietė į Lietuvos 
karalius Lietuvos Tarybos de
legatai, susidedantieji iš viso
kių partijų ir politinių įsitiki- 
nimų.

( Kvietimas Lietuvai kara
liaus įr tai tuč tučjaus netin- 
kėk žydams., ‘ t .

Paėmus tam karaliui vairų į 
rankas, tŪr traukties iŠ Lie
tuvos žemių risi vokiečiai, la- 
bai riebiai Lietuvoje gyvenan
tieji, ir visa Vokiečių Valdžia 
svietiška ir kariška, užleisdą- 
mos vietas: pačių lietuvių' su
darytoms valdžioms. Su ‘ Vo
kiečiais turėtų; traukties nuo 
Lietuvos reikalų ir Žydai. Vie
ni iŠ jų, ateinant lietuvių ka
raliui, .tur atsižadėti savu už- 
manynių Lietuvos politikoje į- 
rigaleti ir viešpatautiį pini* 
gaiš, visokia agitacija ir pačių 
žmoniųnesusipratimu.

kalbų teką patirti įfaūųir man 
pačiai^ Žydai svajojo ne vieii 
apimti etūogtktinę Maskolijų, 
bet jie turį vilties bu pagelbė
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Ii ARGEjraMO&LIETUVIU 
padangės.

lftMMt Įto7WttkT^¥WMt minti* 
7-^il t”

Xirtuvo> svetima. IŠ principo 
j®j* negalinM Mitikti. Ame

rikos laisvė,ir tie gražieji 
<Mt«i, kuriais eina Amerikos 

.U Amerikos lietu- 
’ vinį neleidžia^mintyti, ka&ją 

Jo liuosbje tėvynėje, kurion 
J3įžti yra ImkęSy būtų‘kitaip, 
negu Amerikoje yra. J

Amerikos lietuvis tai tas tie- 
tnr<e„ kuris verčiau bėgo iŠ sa
vo gimtosios šalies į anapus 
vanden/no failė išvengi viso* 

2kįt> klupČiavimo prie iš įvairius 
^^mo^rchuę,^ kurieir^tį tie* 
tuvį ir visą Lietuvą iš gyvybės 

/ varė. " ' '
• Ajm^ikos lietuvis pažinęs A- 

iftėriką, pažino ir patogesnias 
formasvisuomenėsgyvenimo.

' Monarchija, kaipo tokia, A* 
Amerikos lietuviuose jau ne tur 
:vietosj neteik jfe M įsigyventi 
Lietuvoje.'

Amerikos lietuviui autorite- 
■ ‘tų nebėra-monai'chi jasuvisais 

t safo pridečkhM ^am* autori
tetas te-* žmomų balsas ir jų 
Ibėndrai parinktas atstovas -— 
prezidentas. >

Štai kaip mano apie liuobą 
Lietuvą. Amerikos lietuvis. —

Liuosos Lu ti tvos vairą laiky
ti privalo he koks atejūnas-ka- 
ralius, bet visos tautos sutar- 

■? \ tinis balsas ir to balso^parink- 
tas prezidentas. Ne svetimų 
valdomą Lietuvą nor stalyti 

• Amerikos lietuvis, bet Lietuvą 
valdonių pačių lietuvių, Lietu
vą ne “monarchams” viešpa- 

' . tauti, bet Lietuvą patiems vi
siems lietuviams karaliauti, vi
sai lietuvių tautai karališkai 

. būti ir garbės vainiku dabin- 
• ties prieš visą pasaulį,' kaip 

. kad šiandien' pasaulio garbe 
dabinas Amerika. Ne iš mo
narchų tas eina.

f Kitaip nesupranta Lietuvos 
Amerikos lietuvis, ir kitaip jos 
nemato. Ji jam skaisti, Kuosa, 
demokratiška. Tokia jisai ją
ją ir inkurs padedant tiems vi
siems, kuriems jis šiandien pa
deda.

Amerikos lietuvis, ištaisys vi
sas negerybes? kurias aplinky
bių spiriami, .padarė lietuviai 
Lietuvoje. Amerikos lietuvis 
paliūosuos jiems tas visas kil
pas, kurias. Lietuvai užnėrė 
suktas vokiety s su kitais, pa
saulio sukčiais, ir galutinai A- 

, metikes lietuvis išvis savo nu- 
teriotą tėvynę tokią kiltą ir 
šviesią, kokia šiandien yra A- 
merika.

Yis didesnis Amerikos lietu- 
. vių. tarpe pasiryžimas dėti au- 

yps laisvei išgauti, mobilizavi
massavo lietuviškos karinome* 
nes greta tų, kurie jau stovi po 
ginklu, spaudos pakraipa visų 
minties vienijimasis Lietuvos 
laisves reikalų linkmėje, ir vL 

. sokie kiti, dalykai, kuriais A- 
merikos lietuvis stipriau negu 

Aada užinteresavo pasaulį Lie
tuvos laisvės likimu, parodo, 
kad lietuvių tautos nepriklau
somybė stiprėja, kad Amerikos 
lietuvis rimtai eina talkon sa
vo broliams Lietuvoje, kad 

. juos padaryti laisvės vaikais ir 
savo tėvynės karaliais.

Kun. J. Dobužis.
30 Rugsėjo — 1918 m. 

Laušanne.

Pabuskim.
' *’ . -j:,;-'-.. '

Pabnakim, tautiečiai, 
Štai taika įvyksta;,- 
Pasaulio skerdynės 
Štohdiena išnyksta.

Skubėkim į talką 
Mesšąvntėv^tei 
Jau įtotifflto laikas 

. Jos prisikėlimo.

Mums turį, rūpėti — 
Tai pareiga mūsų. 
Jei mes ją apleisim, 
Kas gelbės be mūsų.

Kitiem^ ji nerūpi, 
Nors ji ir pražūtų 
Nei vardo nei ženklo 
Lietuvos nebūtų;

, ’ Nes trumpas jau laikas 
Tad broliai skubėkim 
Ir aukas gausiausias 
Tam tikslui; greit dėkim.

■ ’ ' ’ l

■ Be cento negalim 
Nei žingsnio pradėti. _ 
Aukų milijoną _ 
Mes turim sudėti.

Nes broliai tėvynėj 
Nors patys badauja 
Iš paskutiniųjų

* Ką turį aukauja.

Męs esam šiandiena 
Karkas turtingesni 
Ir turim aukoti
Daug sykių gausesniai.

Lenkai, bolševikai 
Mūs priešai didžiausi. 
Jie Lietuvą trokšta > 
Pagremžt kogreičiausia.

Supraskim brolyčiai,

f -

HARTFORD, CT.
: Norsdaug jaunimą išėmė 

kariuomenėn, daug sugaišties 
padarėinfluenzą, bet veikimas 
vis gi neapsistojo. Spalio^ 27 d. 
vyčiai turėjo pramogą- Vaidin
ta “Gudri našlė.” Programa 
pamargino šv. Cecilijos, choras, 
Rengiama ir prie kitokių dar
bų^ Sv. Elzbietos dr-ja ren
kasi prie didžios pramogos — 
jubiliejaus.

Reporteris.

/ CLEVELAND, OHIO.
J Lapkričio 20 d, įvyks LŪS. 
5t kuopos susirinkimas Žitke
vičiaus studijoj 2205 St. Clair 
avė. Viši nariai būtinai atei- 

. kitę, ypač naujieji. Tie, ku
rie dirbate, arba kitaip nega
lite ateitį tai mokestį atsiųs* 
kitę per kitus, arba ateikite 
jpąę jeašį Kuįįricką, 760Ž 

■' Abei:deeĄ ,av.( & 'K. Ateikite 
subatepte. Nauji nariM gąūs 
po K&IriMtorių. ?

/

\

%
4

Kad lenkai reng’-grabą
Apgink tėvynę 
Nuo aro nelabo.

U. Gudienė.
t

CLEVELAND, OHIO.
Tautos Fondo 22 skyrius su

sirinkimus laiko kas trečią mė
nesio panedėlį žvaigždės salėj 
Hamilton avė.

Broliai ir sesutės^ kam gal 
nerūpėti neprigulminga Lietu
va. Atminkite, kad be pastan
gų neingysime jaį, neprigul- 
mybės. Reikia aukų. Neprigul- 
mybė jau užtikrinta, Lietuvos 
neprigulmybės varpas jau su
skambėjo. Tik reikia nuolatąi 
budėt:, kad priešininkai ne7 
pakenktų. Tai-gi visi į Tautos 
Fondo susirinkimu kur bus 
kalbama apie tuos reikalus.

Kas gyvas į darbą Žerkime 
gausiausias aukas ant Lietuvos 
aukuro.

A. S. Kulbiekas.

H

A. a. Steponas Pašaveckis. L

CLEVELAND, OHIO.
A. a. Steponas Pašaveckis 

persiskyrė su šiuo svietu 25 d. 
spalio. Influenza ir plaučių 
uždegimas paguldė tvirtą ir 
jauną vyrą, vos 2d metų am
žiaus. Steponas prigulėjo prie 
šių draugiją: L. Vyčių 25 kp., 
LŪS. 51 kp., Šv. Juozapo dr- 
jos ir Šv, Jurgio bažnytinio 
choro. Velionis, buvo darbštus 
ašmuo. Daugiausia pasižymė
jo prie L. Vyčių? Turėjo pa
traukimą dirbti dąilės sakoje 
ir. joje nenuilstančiai dirbo. L. 
Vyčių 25 ir ID& 51 kuopos už 
didį triūsą suteikė po puikų bu-, 
kietą ir būrelis draugų palydė
jo. Paliko draugus ir drauges 
dideliam nuliūdime, nes su vi
sais sutikime gyveno, . o ypač 
tėveliai ir sesutės didžiam nu
siminime paliko. Steponas pa- 
.,?^ w«r 

skričio, Ęznes parapijoj Te- 
lengvą ilsėtis ^^ėyxk^

S-'-JI

ėjo iš Vilniaus gub. 
skričio, Ęznės'; 
būną 
žemelėj.

■J' J' v

J •
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Su atvažiaviinu gęrKkun.J. 
Bvagždžio, budresni katalikai 
ii miego sukilo, o mtunj ctotii- 
kučiams kįnĮr/Mt taip amaririai 
sudrebėjo, kad patys nepasi
juto, kaip ii ĮigąsČto sušuko: 
saugokimės kumgo SvągždŽio. 
Kiti ton baisau atsiliepė: nępa- 
siduokime, togul kumgas eina 
ant “škvadryžio” (ant gelžke- 
lio) makaronų valgyti. Gerb. 
svečiai judriam 
gintojų bailumo, na ir. .. kvai
lumo; varo pasekmingai kate 
likybes ir apŠvietos darbą. Ka
dangi Buenps Airėse ir Berte 
SoJe gyvena daugiausia lietu- 
vių ir tos dvi kolonijos’ randa* 
si nepertoji nuo* viena kitos, tai 
gerb’, kun. X Švagždis ir dar
buojasi tarpe tų dĮvįejų liete 
vių kolonijų. .

.• 1 Nors.Buenos Aires’e gyvayo 
katalikų apšvietosdr-ja “Auš
ra,” bet turėjo mažą skaičių 
narių. Atvažiavęs gerb. kun; 
Švagždys perorganizavo, per
taisė įstatuš ir laike pastarųjų 
kelių savaičių prie “Aušros” 
.prisirašė arti šimto narių.

“AušrieČiuose” ūpas paki
lęs: visi rūpinasi, kaĄ ateityje 
“Aušra” pakiltų, tad atneštų 
baudą Lietuvai ir patiems 
“aušriečiams.” Pasirodė su
manymas atgaivinti pernai pa
sirodžiusį laikraštuką “žvaig
ždutę,” kad “Žvaigždutė” iš
eidinėtų kas mėnuo. Jau 1 f ŽV- 
tėš” fondah suaukauta kelioli
ka pesų. Toliau, bus daugiau.

8 dt rugsėjo Bėrisso’je susi
tvėrė Lietuvių Apšvietos Dr- 
jos “Aušros’’ 1-mas skyrius su 
30 suvirŠ narių. Berissieciai 
ir-gi nesnaudžia. ' Kuomet pir
mininkas užsiminė apie užpre- 
numeravimą laikraščių, ir pa
klausė susirinkmao -koįuslai
kraščius užprenumeruosime,; 
tuojaus balsai iš susirinkusių 
atsiliepė: “Visus katalikų laik
raščius išrašyti!” Bet pirmi
ninkui paaiškinus, kad visiems 
laikraščiams permaža dar turi
me pinigų ižde', tai nutarta, 
pakol ižde bus kapitalo* dau
giau, užprenumeruoti-x“ Gar-, 
šą,? ’ “ Vytį’’ ir “Žvirblį.’’ J. 
Totilas skteto pavedė savo 
“Darbininką>’ pakol bus už
prenumeruotas. \ .

Berissiečiai nutarė įsteigti 
vietinį “Aušros” chorą. Su
sirinkime nutarta parsitraukti 
dainoms ir giedojimui reika
lingas knygas iš Suv. .Valsti
jų- t 

, Liet. Apšvietos Dr-jos “Auš
ros” 1-mo skyriaus valdybon 
išrinkti: Pr. Makauskas,—i 
pirmininku, Jonas Totilas,. 
vice-pirm. Jonas Velža,-—sekr,, 
Pr. Lostys, — iždih., M. Pra- 
notis ir Juoz. Ynta kasos 
glob.

Susirinkime dalyvavo gerb. 
kun. J. Švagždys ir kalbėjo a- 
pie vertę apšvietos organizaci
jų; paskiau kalbėjo apie tai, 
ką duoda geri ir blogi laikraš- 
ciai ir tt.

Susiriukiman atėjo ir. keli 
“draugūčiai.” Laike gerb. 
kun. Šv. prakalbos, šoko tūlas 
piemenukas, kurio per žmones 
negalima buvo įžiūrėti, pasi
sakęs “atstovaująs” kokius 
temlietuvius, ėmė su piktumu, 
akis išvertęs rėkti, kad Baž
nyčia tiktai' septynioliktame 
šimtmetyje pripažinus moterį 

anogumi. Gerb. kalbėto
jas atsakė, kad: “Jau prieš du 
tūkstančių metų buvo moteris 
—•- Marija Jėzaus—Dievo mo
tina; • jei buvo Dievo motina, 
tai buvo ir žmogumi’, ’ ’ Ant to 
tas aklas cicilizmo vergas susi
maišė.. . ‘ Pasisakė, kad šliupo 
knygoje tą išskaitęs ir.*. te J 
jis esąs kateikuū Susirinku
sieji ėmė juoktis ir/‘dtaugu- 
tis” tuomiužgautas, sako, kad 
jis esąs laisvamanis ir pradejo, 
koliot gerb. kun. Švagždį. Tuo
met paliepta'neprirastaburniių 
jHfasiŠalhiti..,J?f 11'f ;J■. • > •

. * i'-. . ‘

' Tiesą, jię ,p^tys paklydo ir 
daug lietuvių . ’fiūklhidino «u 

te te
» a f % 1 v r' i »

jmgyvnoa.
kimuose, aš laikyčiausi mos 
lietimų patartį: “Šunie los, 
ekalalaus nurtbo* it paliaus, 
užtai eupuvusj 'kaulą gana” 
Kaiifcgi Danajam ea tojums 
be doros žmonėmis dar 
ttt Ar^i į “Kdddo1’ korea. 
pondeimijaVyČimagalvąprar 
mušė! Juk tt*'
9^0^9^991^ alfi|tįžp? ĮlllOjr JMfi®
tos vagystos keli sooijalietai 
dalyvavo, bet vyčio> *rba ka
taliko nei vieno nebuvo, Uą 
pats, p, Danąitfe pastebėjo, 
kad: gal mažu kada buvo tokie, 
bet šiandie nė! (Beabejones 
kad buvo). Ar-gi,p> Ūauaitis 
nęžino, kad. dabar VTaterbury 
socijalistai įtūžę ant vyčių. 
Mat pereitą menesį, kaip mū
sų mieste siautė influenza? tai 
vytis, ačiū Dievui, nei vienas 
nemirė, mat kad mažne. visi

■ blaivininkai, nes ir blaivinin
kų nei . vienas nemirė; Na, o

- ^oeijalistų -keliš ir užsmaUgė... - 
kiek dar. buvo “strioko/’ 

kad į bažnyčią lietuvių neleido.^ 
: Tai-gi, mat nors tiek atsigrieb-' 
ta, kad “Keleivyje,}1kurs iŠ 
jų Štabo nors melagingą kores
pondenciją paraše. ”. Juk patįs 
rimtesnieji socijalistai tą nfe- 
teisybę pripažįsta, ir net pasi
piktino, bet čia tai darbas bu
vo parašyti tik žioplo, puspro
čio “eicilikėlio.” Juk pats 
Daiiaitis žino, kad tas vaikė
zas “cįcilikntis,, pernai pra
vardės be klaidų nemokė jo pa
rašyti. O kai toks gauna Mai- 
kiškos durnystės^ tai kaip ga
lima iš jo ko ndrs gero tikėtis. 

Nepatarčiau, nei'vietinei Vy
čių kuopai, užsiimti su jais, 
reikalaiijant kokio Atsiteisimo, 
arba atšaukimo. Ištiesų tai bū-

tų Vyčiams pažeminimas su M visuomenei apte“KeIeivio” 
tekiau Žipoa&nte a*te “r** 4“ ~ 
daktoriak’idr jų koresponden- 
toito užsiimti. Tegu jie sau lo
ja, nors tięžtrrius iškišę. 3uk 
ant to jm BOrijaliiąte^ kad 
šmeižti. O mes būkim, rimtes
ni, ir sau dirbkim. O jie, kaip 
sakiau ir dar rfykį atkartosiu: 
”Šunės los,3 skalalaus nute 
bos te paliaus/* Beje, Vyčiai 
žada juos patraukti atiakotoy* 
bčn. Aš dar Bykį patorriu, kad 
Vyčiams peršamas darbas tm 
tokiais puspročiais žmonėmis 
ką tokte tešte ^Keleivio** , , . ,

i<<Iedaktoriai/, durnumą paro- gbški laikraščiai apie tai rašė* 
dė, kad tokias melagystes tal- 
kitais’ Šlamštais,, bet kurie ieš
kos teisybės, terįkysį^ ant 
gerb. kun. Švagždžio ,prakalbų, 
jtte vėl liks lietuviaig-katali- 
kais, tiktai stipresniais; nėši? 
duos daugiau suvedžioti nusi
dėvėjusiems dvasios ubagams* 
Kurie seks cįcilikus, tegul sė
da jų vežiman te tegul važiuo
ja į cicilikišką “rojų,” mes jų 
nelaikysime; nuo amžių gar- 
bjhgą1 Lietuvių. Tauta, nereį* 
kalauja savo tarpan išsigimė
lių. • -

Dabar pas mur raudasi tri
jų rūšių lietuviai: katalikai, 
cicilikai ir nauja “žioplių pat? 
tija.” Pastaruoju lailtu žiop- 
liaia padėtą vadinti tuos> ku
rie nenori žinoti nei kątąfikų 
nei cicilikų ir miega po seno
vei galvas užsikloję. 
t Man rodos, kadi peranksti 
pradėta juos prie žioplių skai
tyti. Su laiku atsibus ir jie, 
supras, kadi yra ir jie Lietuvos 
vaikais ir stos į darbą.

Padūbysietis.

WATERBURY, CONN. - 

Dėl “Keleivio” melų.
(Mano žodis prie p. S. M. Da- 

naičio iš Waterbury, Conn. ko
respondencijos.) 

į Gerai, kad Danaitis prane-

ir jo koratpcmdento socijaliBto 
mete. Be t manrodoe kidga- 
limii buvo J “Keleivių” melą 
neatkreipti durnos. Kas su to
kiais užsiima, tai tik žaniiųa* 
save? Su tokiais perrugusiais 
žmonėmis vesti ,Muktos ton po
lemikas, arba jų melams atsa- 
ktoSti yra perŽemas darbas. 
Juk žmonės ir taip žino, kkd 
^Keleivis* ^ teisybž nepadteų 
pina* matdar nevaremdamie- 
si ant virtimų angliškų laikra
ščių. Aiškiai matosi jų tamsu
mas, kad jie ųėsuprtttoi ką mri

Mės vietiniai žinctaie dalyky 
stovį.; Gi kitų miestų žino, kai 
“Keleivyje” ne teisybe, o me- 
las rašoma. Todel ir kitų mie
stų žmones žinos, lįąd Čionyk 
ščiai vyčiai nieko panašaus ne- 
•padarė, Geriausias atsakymas: 
į socijalistų melus, yrą'tai su- 
jušti skleisti katalikišką spau
dą ir atkalbinėti žmones nuo 
skaitymošlamštų. Jt.

Waterbury ir kitų kolonijų 
Imtalikišltos dr-jos, kuopos ir 
veikėjai nęprivato atkreipti- dū
mos į socijalistų šmeižtus. Tais 
savo^šmeižteis^jie^paŽenūnsL 
jūsų. Reikia saugotis pagyri
mų užsipelnyti nuo mūsų šoci- 

: jaustų. Kas bus socijalistų pa
girtas, tai reikia žiūrėti ar tas 
kokią šunybę nėra padaręs. 
Gėriau būti socijalistų peikia* 
mu, Šmeižiamu, keikiamu, ne
gu giriamu.

4 Baltagalvis.

“TAUTOS RYTĄ”

Mėnesinį Lietuvių Blaivinin
kų Susivienijimo Laikraštį' 
Jeigu' ne, tai užsirašyk šian
diena. Metams $1.00. Pavie
nis numeris10c.

“Tautos Rytas,”
244 W. Broadway

South. Boston, Mass.

t ' , .: (<• -. , * 1 •. ■ ..; ••• . '
Suvienyta Karęs. Darbo Kompanija atsišaukė į žmones gyvenančius 
šioje Šalyje, laike šios savaitės pradedant lapkričio 11 d. rinkti pini- 
Igųs.į tam tikrą fondą užlaikymui suraminimo, patogumo ir gerumo su
teikiant kiekvienam vyrui ir moteręi militarėje arba laivyno tarnys
tėje. Z' '

'■ • - ‘ ' '•

Septynios organizacijos atstovauja Suvienytą Karės Darbo Kompani- 
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rOVMG MBN’S CHRISTIAN ASSOCIATION 
5ATIONAL VTOMEN’S CHRISTIAN ASŠOCIATION

; >ATIONAL CATHOUC WAR COUNCIL—K. of C. 
jEvrisH Yhlfabb board
AMERICAN LTBRARY ASSOCTATION ,

, WAU ČAMP COMMUNITY SERVICB ’
SALVATION ARUI

Vietoje eiti į žmones su septyniais atskirais fondais, jos pavedė savq 
finansinę rokundą Prezidentui Mfilsonui ir sutarė dirbti išvien, nuo 

‘pasekmių kurias kiekviena gaus apribuotą nuošimtį dėl savo specia-. 
lės naudos. -- .

Abelna suma surinkti Suvienytose Valstijose yra $250.000.000. Bos- 
tonto sdstapilėje paskirta surinkti $5.000.000. Kad surinkus tą sumą 
ir kad būtų geros pasekmės pradedant ir užbaigtume su nauda tą taip 
svarbų darbą šių organizacijų mes kviečiame kiekvieną vyrą, moterį ir 
vaikutį, susijungti ir padėti surinkti reikalaujamą sumą.

Šių organizacijų energiškas lenktimavimas darbe nėra bendrapriešys^ 
te. Jos dirba kaipo Amerikos įstaigos, bet ne kaipo Sektiškos draugi
jos. Su tokia pat energija jos stoja, išvien, kad palaikius morališką 
pusę kariaujančių vyrų, tai leiskite mums čia namuose stoti išvien ir 
palaikykite Suvienytą Karės Darbo Kampanija.

■ ’ . ' ’ * ■

FRANK W. REMtiCK, Chairman, 
United War WorkCampaign. 
Boston Metropolitan Division,

Surašinėtojiypatiškaį kiekvieną gyvento- * 
ją Bostono sostapilejė. Siųskite aukas į Alfred L. 
Aiken, Treasurer, care National Shawmut Bank, 
Bostom į
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PARODA KARĖS LIEKANŲ- BACONB KRAUTUVĖJE
\ 4 v ĮŽANGA VELTUI, •
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.Paguldė į lovas šimte tfiką. 
tančių žmonių ir priveikė dau
gybę iki mirČtoį / 
; Iiųtošito Influenza pati tijh 
vyje ų^ta taip pavojinga IJįi, 
kmpmedilmliški eipertoi gairę 
mums; W yra tas, kad g*Š 
išsivystyti iŠ jos, itergįsatet 
didžiausiu pavoju, X- 
rą lakMlbttpriito* Mespagau- 
name labai greit vienas nuo ki
te. ,,»> i : • . ' ■

žiobti nuę jos:-?* vengti teL 
rinkimų, atsilsėti gerai, mie
goti užtektiną, 
y<,, išg^rg^iuoti, gerklę sų 
sumąišyta boraksine rūkšČia 
(vieną ūrhąiteį šaukštuką į 
ętildą ; verdančio vandens) ir 
visų viršaus, ir užriš 
mausią užlaikyti savų. aųdėji* 
mą ir kraują gerame normalia
me stovyje. * . t .

’ Užkietėjimas vidurių ir už
laikymas kraujo ir kraujo tro
belių, padaro kraują -mažiaus ; 

; galinčiu kovoti su perais Ispa- ;,
niškos Ibfluenzos ir prirerigią * : \ 
pagauti šaltį labai lengvai.

Geriausias būdas .užlaikyti 
kraują ir pilvą sveiku ir nori 
maliu, vartoti gerai žinomas * 
Partolos saldaineS) kurios žino* . 
mos visame pasaulyje pasižy- . 
mėjime išvalyme kraujo ir pil
vo sugadytų elementų apslreiš- ’ 
kiančių viduriuose. 

; Valgyk 2-3 saldainius Parto- 
■los pirm eisiant gulti ir išgar- 
galiuok gerklę su sumaišyta 
boraksine rūkšČia. 

į ’Partolos saldainiai parsiduo
da ir rekomenduojasi didelio- 

: se skrynutėse, kainuoja $1.00; 
6 skrynutės kainuoja tik $5.00, 
Kiekviename name turėtų ras
tis skrynutė Partolos.

.- Jeigu neturi visai arba jau 
baigiasi,, tai' tuojaus užsisakyk. 
Patrolos be atidėliojimo.

Atsišauk ypatiškai arba, “per 
laiškus tiesiog į Apteka Parto- 
sa, 160— 2-nd Avė., Dept M 
3, New York, N. Y. . . 1 t

Dėl tų, kurie kenčia nuo ner
vų patariama vartoti tuo pa- • 
čiu laikų geriausias Nervo-Eli-, 
xir, Partoglęry, kurios kainuo- , 
ja $1.00 už bonkutę. ‘

(333-) 
(Apgarsinimas) : z

.....—— .. ..........

LDS. OHIO VALSTIJOS 
REIKALAI.** ’ . • •

Influenza pasiekė ne tik di
delius mieste, bet ir mažus 
miestelius. Taip kad nelabo?- 
sios atsilankymas užmušė žmo
nių ūpą, atėmė jausmus ir ę- 
nėrgiją veikti.,Iki kol taip bus, 
tai nėra žinios, bet neatsida
rys tol, kol nepradės mažin- 
tis influenzos siautimas.

LDS. Ohio valstijos suvažia
vimas, kuris buvo nutarto lai
kyti lapkričio4 mėnesyj, liekasi 
atidėtas pė Kalėdų. Akronie- 
čiai pranešė, kad šiame mėne
syj negalima susivažiavimo su
šaukti dėl siautimo inflųenzos. 
Valdžia neišduoda leidimo lai* 
kyt susirinkimų ir frengti va
karų. O akroniečiai šiuo sy- * * 
kiu rengiasi prie iškilmingo 
vakaro, kad susivaziavusius z 
palinksminus su įvairiu prog- ? 
ramu., Todel-gi dėl šių prie* 
žasčių Ohio valstijos LDS; su
sivažiavimas liekasi atidėtos 
po Kalėdų. Kaip bus patogus 
laikas dėl Susivažiavimo, pa
skelbsime laikraštyje. LDS. 
kuopos neturekit prieš tai jo- • 
kiųnesmagumų,bet pasisteng- 
kit kad ir toliau padirbėti; kad 
laikui priėjus būt galima pasi- 
rodyti darbo vaisiais.

Pereis ta epidemija, vėl nu* 
švis tisų nuliūdusios akys, gal 
ne vienas pasiges jnębėrėgėda* 
mi savo draugų ar draugių, sd 
kuriais sykiu veikėm

Turint kokį reikalą prie 
rašt.> kreipkitės Šiuo antrašu: * » 
M. JMimoiiis, 6115 Dibble Av* 
Cleveland, Ohio. ;

* ■ ■ - • 1 1 *
•■■n   -• —r ib. M •■JHJi-Jl I i, -_ . - I .— #

ARTnUSI SATAUKV' 
SPAUDOS SAVATM. W- 
HAKVTTTM AMmtMTJA MA 
ANKSTO KAD GAVUS W 
W.

■ . i

V rt i

1
'S J 
i;

■ ,

*

t'

t
t

»■ Į'
f

>1

»
4

4>

j

i

i

?!

4

V

M
e

/...-<
r 9-

• *

’.2
r 'v

- fe

»

■I

i. rf
t

.<•'
■\ . '■-

’ ..

L

' *
. _‘._ i 

' l *

>
*

, v

'V ’ —r-Sf-tf i ■ - ■ '' f 
|R^._£g" B

.»

t*

X



T

t
k

■A

.<*

■A

*. * f
•H

1 r

V1

rs

y
-Įf*,

-

O
*

Xt

’l

1
i

‘‘DAaBINJNKr
a.

K

Gavo JMą bemiegant Bos 
tono, o ttirTyfit ir kitų mieBtųJ 
gyyentoai gavo pranešimą a-j 
pie karės pasibaigimą panedė- 
no rytą lotose.' Nes dar pri0 

?5 vai. iŠ jfyto pradėjo ir 
staugti visokie, švilpukai. Ir 
kiečiausiu miegu miegantieji 
turėjo pabusti. Kiekvienas Ži- 
noma suprato, kam čia tasvi- 
sas triukšmas. Mass. valstijos 
gribėriiatdrius JMėldo prokle- 
maeiją apvaikščioti panedėly- 
ję karęs pasibaigimą. Kardi- 
nblaš CPCdnhell paskelbė, jog 
8 vąl. vakarekatedroje bus iš
kilmingas giedojimas “Te 
Deum. ” Kviečia katalikus ir

. nekatalikų*.

* Tūri būti pastyiti tiertog pa? Ama^km 
v Raudonąjį Kryžių. <

. \ _7 ‘ 1 r -
^tinrihis galį būti pasiostM tel

reivio tik nuo giminių arba teaugu gavu^ų o£ic&> 
lite kuponus nuo karerrio.

Siuntinis gali būtį pasiųstas kareiviui į biU ko- 
kią Aliantų Armijų, arba del Karte Darbininkų į 
užjur^ tik per arfimiausiRs gimines. *'. - ■

. Tik vienas siuntinis galį būtį pasiųstas dėl ka~ 
reivio arte Karės Darbininko. 1

Raudonasis Kryžius duos bakselį į kurį sude- 
rx jus dovanas ta gš&ma pteite^ *

T - Nueik į artimiausį Raudonojo Kryžiaus Kalė
ju dų siuntinių .'skyrių dėl informacijų, *-

' Siuntiniai neiktesiunčiami polapkričio 20 d,
X Kalėdų SiuntiniųKomitetas

' T. < * *A*A • ,

. 7 Sužeidė antru kartu. So.
* ’ Bostonietis Leonas Švagždis 

. atsiuntė švogeriui laišką, ku
riame pranta, jog tapo ant
ru kartu sužeistas. Neteko

7 kaires rankos nykščio. Rašo, 
kad tą. nykštį atidavęs kaize
riui -,su kopūstais suvalgyti.

‘ Po to jam jau nereikės eiti 
frontan, nes negalės valdyti 
Šautuvo. Sužeidimas atsitiko 
spalio 2 d. 6 vai. vak. Kapra
las Švagždys rašo, buvęs toje 
divizijoje, kuri pasižymėjo ne
paprastu smarkumu. Kur tik 

. niekas negalėjo priešininko į- 
veikti, tai toji divizija buvo 
siunčiama. _ ,

*
Tai bent vyras. Pranas Za- 

romskis subatojė. atnešė “Dar- 
bininkan” $10, kuriuos skyrė 
Tautos Fondui. Jis moka po 

. 50c. mėnesyje. Į Kalėdinį Fon
dą, aukojo $2. Kad didžiuma 
lietuvių vyrų panašiai elgtųsi, 
tai Lietuva būtų laimingą.

■ ---- - ' ...----- i----  Į

Kareivis Jonas P. Skudria 
rašo savo’ tėvams ir prašę per
duoti daug labų dienų visiems 
jo draugams, ir draugėms So. 
Bostoniečiams. Jis džiaugiasi 
kareivių gyvenimu. Prašo vi- 

* sų, o ypač merginų rašyti laiš
kus. Jo adresas toks: Prt. J. 
P. Skudris, 12 Provisional 
TrainiųgCorps, »1 Provisional 
Training Brlgade Field 2 Air 
Service Depot Hempstead L. I, 

7 N. Y. v
....... .. * 111 11 ■

7 'U a

RADO DAUG PRIGA- 
VYS6IŲ.

> . _ Suv. Valstijų valdžia suse-
v 2_kė, jog daug kareivių netei- 
“ ■ singai nuskyrė asmenis neva
X;-‘ prigulėjusius nuo jų prieš sto

jimą, karėn. Iš viso kareiviai 
yra nurodę 400.000 taip vadi
namų dependentų. Dabar val
džia susekė, jog bent trečdalis 
yra neteisingi ir valdžia nu
stos Jiems mokėjus pensijas- 
Valdžia susekė, jog nurodytie
ji asmenys visai neprigulėjo 
nuo . paramos kareivių. prieš 
pašaukimų kariuomenėn.
-- --------- -—--- -—. \ ..—

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. IVASZKEVICZ Agen? 
turų, papirko:

Edward B. O’Neill; 2 šeimy
nų stubą su įtaisais, taip-gi di
delį garage, ant Kast Eighth 
gatvės, So. Boston’e;
. Zigmantas Ivaszkevicz, 2 šei
mynų-s tūbą su krautuve ant B 
gatvės, So. Boston’e,

<£
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% Boston Metropolitan Chapter A

American Red Cross, f
v ■■ • <-• 7 v
t 211 Columbia Avė. Boston, Mass. t
X ' " ; ■.? -.■/£

šešios........
4 F • ‘

TIK ŠEŠIOS SAVAITES IKI KALĖDŲ.

Geras šeimininkas kas reikalinga nusiperka iš laiko, 
kad paskum nereiktų bėgioti iš vienos vietos į kitą, 
kadgavus.

Mes ir-gi patarianti nusipirtki Kalėdoms dovanėles 
iš “Darbininko” krautuvės iš laiko, kad gavus to- 
kiasį kokių reikia.
t

DIDŽIAUSIAME PASIRINKIME.
« r «

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

NEUŽMIRŠKITE KAREIVIŲ!

Lietuviai kareiviai nusiskundžia,Tkad neturi lietu- 
viškų knygų ir laikraščių prie kurių buvo labai pri-~ 

įpratę. * Jiems nepasigailėkite užrašyti “Darbinin
kų” ir nupirkti gerų knygučių iš “Dafbininko’Hcny- 
gyno jr pasiųsti ant Kalėdų dovanoms.

* - *. ' '
Ar reikia geresnes ir-naudingėsnės dovanėles, kaip 
laikraštis “Darbininkas”? .Metams $3^00. Užsira
šyk sau ir savo geriausiam draugui užrašyk.

TAIP-GI LAUKDAMI ŠV. KALĖDŲ 
SULAUKSIME IR NAUJŲ METŲ 1919.

“Darbininko” krautuvėje galima gauti sieniųių ka
lendorių su šventųjų paveikslėliais. .
Kiekvienas lietuvis katalikas pasirūpinkite nusipirk
ti iš anksto. Kaina 10 centų. Su persiuntimu 12 
centų. ..

•f

>***
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CTWTflATrarr<» 
Trijų skię nnfaii'tanriŲi 

stfllfltafe fliMmoiiL • 

Baz Takrre,

16 d. La^„ 1918 
- 4 "s. r

LIETUVIŲ SALBJE, 
Kamp. EirSiMrStį., 

.. . South Boston, Mus, 
Pradžia7:30vhl. vakare.

PAIEŠKOJIMAI IR ' 
— RElKALAinMAI,^ ’ ■ -

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimuskaina:

Už vieną sykį.......
tris ^ykdTfB ....$1.00 

Pinigus siųskite iŠ kalno, \ 
^tia pnTicrTKnrAtt■.»» i*£«c**vJC*££I

242 W.Broadway,
, South Boston, Mm,

PAIEŠKAU MOKINIŲ PRIE 
FOTOGRAFO DARBO.

Aš Išmokinsiu į trumpą laiką. Ar su 
mažais Iškaščlals už kokią kelią mėne
sių busi geras fotografas. Galite at- 
sišaukti, kurie tfk turite, norą mokin
tis abt fotografo, ’žinoj, kad dąibas 
yra . lengvas ir pelningas. Tą • darbą 
mokintis gali kalp vaiklnal taip ir merr 
ginos. Aš'jus užtikrinu, kad galite 
būti gerais fotografais, jeigu turite pa- 
trauklmų prie to darbo. . Norėdami pla- 
tesnlų.informacijų kreipkitės laišku, 1- 
dėdami už 3 c. krasos ženkleli šiuo ad
resu: - .

J. J. B t a kn i s, 
(Hudson Studio)

577 Hudson Jkve.,. Rochester, N. Y.

Aš lfagdalenaBendlnsklenė paieškau 
savo sūnėno Andriaus Katlllo. Paei
na iš Suvaiką gub., Priedų parap., 

i šaltapb kąliftb; lĮfrafiuoda-.
ma dar' palitam Metuvoje, bet dabar 
girdėjau, kad jau Aąierlkoje. Tai-gi 
norėčiau sužinoti Įr prašyčiau, ar jis 
pats arba kas kitas Mino, pranešti šiuo 
adršB*:
- MAGDALENA BENDINSKIEN2, 
92 Fem St, Athol, Mass.

7 P ARSIDUOD A
. Puiki studiją dėl traukimo 
javeiksĮų, su visais įtaisais. 

Apgyventa daugiausia svetim
taučiais, kaip tai:*italais, len
kais, rusais ir lietuviais. Biz
nis puikiai eina. Priežastis 
pardavimo, silpstu ant akių 
sveikatos. Kreipkitės į ~ 

; “Darbininko” Adm. (J. B.), 
244 W7Broadway, 

So. Boston, Mass?
x •>

DABAI LAIKAB PUKTL*
e Meą užlaikome įvairių i akan- 
dų (fumiture) krautuvę, kur 

, 'gsilite gauti visokių namuose 
BALIŲ nAKALBAB tt reikalingų daiktų ir už Ubai 

SCGĮŲOBintt* prieinamą kainą. Parduodam
Kaipo 3 metjj sukaktuves užmokant ant sykio ir ant iž- 

mokėjimo. Ateik irpersitikrin- 
■t

“PŪL
IŲ.” >

*
?

jmo. įsikūrimo tauosavą sve
tainę rengia Brightono Lietu
vių Ko-operątyviika draugys
tė ketverge 28 November 

) Lietuvių 
lUatafylto- _ s svetai
nėj pp No. 22*28 Lincoln st., 

: Brfghton, Mass. Prasidės 12 
vai. dieną ir trauklia iki 11:30 
v, vakare. įžanga 50c. ypatai.

Komitetas.

F K Po phtų i ikU 7 
“vkkarkivąjkls' 

536 Broadway. So. Ėoeton.
■ II

j DR.F. MATULAITIS
. Ū^ddr.yiMitiM'Mem

ri.tP.'M;7-SP.>f. ' „Prtakhtfi Akinta*. 

419 Mik,

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS- • • • m
Dantiš ištraukiami ir pripil
domi visai be Bkausmo,. su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visa darbą-gvatantuojame.

DR. W. T. REDLLY
469 Brotdw^y,So. BmUii.Mim.

. PRI«DOBCHB8T«BBT.:

, VilM&M ' NndMonfn'
■notirai ryt* nulini, erto
Iki S vai. nkara. Iki 4nl vakare

, "x '' "„V . , ■'

J

Lietuvių Rakandų Bendrovė,
268 W. Broadway,

ŽH^BOffrejLMAM 
k VALDYBA 7

AJU3HMM, .
- 4Lmnt DoHhaator, Ifam 

Tslphone: Doreeąter 5972—

JO wSwą m* Bo. M**.- -
I PROT. JBUJT. - JaiFilMfe 

m aiiTer ąt, bo. bo^sb, iok 
nPROT.W-M*ri>MlrlWta. 

21? Bvėr Šb.
FIN. KAIP. PovilaM, PetMftgtau, 

aorifth S t, 80. BoĮtaKMi* . 
KABmiUS- AndriejM Kanonam*,. 

ie_wmiw<i it, b* 
MARŠALKA Jynu Urbonas, 

145'Bflver St., So* Bertom 
Draugija laika saririMkhnus kB* 

trečią nedildianį kiekvieno joaęs  ̂

šio 3:30 vai, po pietų Bažnytinė-“ 
je Salėje, So, Borte*, Min. Se
kanti* smiriikima* |bw ItfirMBA 17..

■ 7 . ‘ ’7
D.LIXMMVČIOPWO|: -'

P VALDYBOS ADRESAI ' 
PIRMININKAft—Jotia* Adomvičlą*,

122 Bow*n 8t.,8o. Botton, Mam 
VlCE-PIRtt. -- Pmnau WT*UW

180 Ūovren St, So. Borton, Mam 
PROT. BAŠT.'—J’ttoeapM VinkeTlčlm, 

14T W- 6-th St, So. BO8ton,:M*m- 
EINAiWliAfiT.^

, 105 Silver st, S. Boston, Mase, \ 
KASIEBT08 — Andriejų* Zaliecfafi, 

244 D Str., So. Boston. Mass. ” 
MARŠALKA •— Justina* Tulelkis,

180 Bowen St. Sn. Boston, M***, 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bob^ 

ton, Massį. laiko mŠnėsntfuB anai- 
rinkimus xm antrą* nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą*. 
164 Hanover St, Boston, Martu ' 
Malonėkite visi ateiti ir daugia* 
naują narių su sayim atsivesti/

”T

LIETUVOS DUKTERŲ DBJOI 
PO GLOBA MOTINOS »V«. 

VALDYBOS ADjtlSAL

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Ašinenskienč,

35£ Fourth St 
Vice pirm. — P. GiedraiSiutė,

103 Sixth-St.
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,

, 12 Lark St. 
Fin. Sekr. A Lukoševičiutė,

377a Broadvray, 
Iždininkė — M Mačinlintė,.

42 Silver St • 
Kasos globėjais E. Plevokienė,

M. Stukiehė. 
Marfolka — O. Mizgirdienė. 
Board direktoriai: — M" žilftifc *

Menė, P. Verdenė, V. Songaili*. ’ 
dė, A. Ęasinskaitė ir A. Oižuvie- 
mA »'
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare §v. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

r

.Į

*

/ So. Boston, Mass..

! TEfsnrGlAUSlA IK Git 
; RJAUSIAIJETūTOiA j
* APTIEKfc“''’''7*1’7"'
r ' j

Sutaisau receptus su di- ; 
džiausią atida, nežiūrint, ar < 
tie receptai Lietuvos ar Ame* ] 
rikos * daktarų. Tai vienatį- j 
nė lietuviška aptieka Bostone j 
ir Massachusetts valstijoj, j 

’ Gyduolių galit gapt, kokios ; 
; tik,pasaulyj yra vartojamos. ] 
Galit reikalaut per laiškus, o ’ 

' aš prisiųsiu per espresą. '

X. IIDLAUSKAS
l"r * 'I

Aptiekorius ir Savininkas ' 
Tel So. Boston 21034 ir 21018. ' 

! 226 BreadViy, kągipas O St, 
; BOUTKB68TOW,MAB8.
IHIIIlMMiMeMeMMMM

J ' ’ -K ✓ ”

I GRYNAI VILNONIAI $ 
j SVETKRIAI £
> padaromi ant užsakymo.
» Leisk man nuimti nderą ir t; 

p jūs galėsite pasiimti tik tuo- h 
J met, kuomet Jums prireiks. *Į
> Mūsų darbo sveteliai ne- *

-•*'

p

*

v

s '

>.l
h

Dr. IgnotasStankus | 
12M£BmIŠt^riubUMF*.

Littdvu Daktarts ir Chirurgą*.
OfisoValanAu;

. . Nui O rito lia S popUta. x.-. _. 
Vakarai*, Ketverge nuo 8 ild

: N«ddM. m4r>evUt«k ' >

BeūPhOD«IMckin«tn8»5 M.

i)r. J^aKl Jt Jakmauii | 
(Jakimavičius) 

PS«mianvalM*M:
HactiHIpoBtat, Moo7iHlY*kaM 

H* BROADVAT C«. G fiT. BO. SO6TON 
Trf9M8.B,

.»
J

> Mūsų darbo sveteliai ne- •£ 
J šiojaąi ilgai ir visuomet atro- X 
S do gerai. X
S Paklauskite drangų, kurie * 
B n'esioją juos' ir kad gauti * 
J bent -vieną Mėesters Charles * 
v Sweater’8zant išmėginimo. - 
$ CHABLES EVANS JR £
į 167>HillsideAve., | 
į Needham Height, Mass. S

r ■

t

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu “ne, tai
: ateik Jr nusitrauk pusęturi-
; no kazinėt ir gausi vieną di

delį artistiškai padarytą pa
veikslą. visai dovanai

.Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: 

J. X DRIZA,
5OQS.2ndSt., Priladelphia, Pa.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei- ’ 

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BAIiTjį. < 
Prašalina šlakus ir Spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00.- 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis. 
DISTRIBUTOR WILBERT 00. 
P. O. Box772, Waierbur^, Gonte,

• 1

KYK, kad geriausias pardavė jas 
įvairių drabužiams materiją, pa
prastų ir vilnonių X. DEITCH, Jis 
parduoda uM labai prieinamu kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu t

Į. Deitch. >
149 Dover St., Boston, Mass.

. Aš Juozas Smitas paieškau Emilijos 
Venslauskiutė, paeina iŠ Kauno gub., 
Šiaulių pav,, Dargaičių sodžiaus. Ji

■ gyveno Worcesterryje, Mass., o dabar 
nežinau kur. Prašau atsiliepti ar ji 
pati ar kas apie jų Žino, gaus gerų 
dovaną. Adresas: .

■ . ‘JOS SMITH,
■ *WeŠand Ontario, Canada, Bok 725

< . / ■ *»'

Paieškau Veronikom. Varnagiriutės 
• Suvalkų gub. Man išvažiuojant iŠ 

Worcester, Mass., tai ji gyveno ant 
Lafayette st.,- o dabar nežinau,. kur. 
Turiu labai svarbą reikalų. Meldžiu 
atsišaukti arba žinaptieji pranešti Šiuo 
adresu:

Ifr. Fran^t Kavaliauskas,
380 Pratt Stn Meriden, Conn.

I - ~ -

Paieškau dėdės Prano Levanausko ir 
pusbrolio Prano Vegnęno, abu iš Kau
no gub., Jurbarko miestelio.' ' Trys 
metai atgal gyveno Springfield, HL, 
o dabar nežinau kur. Jie patys arkas 
kitas; praneškite šiuo ųdresu :

. Antanina »
.402’Bock St, Raporte, Ind.

‘

i

: A35,; ADOBIAS A. KARALIAUSKAS. SEKANČIAI RAŠAŪ. | 
» : Aš labai sirgaij^ėr atmetus, nuslabnGjęspilvellsbuvo. Dispepsija, S 
J ..hevirJninias pilvelio, nuslabnejimas kraujo; fhkstą, riervą ir abelnas spS* , 
i ką DUstojiinas viso kūno, ir btivau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- i 
! sur Ieškojau sau j)agelbos,»< nesigailėjau visoje Amerikoj Ir už rubežių, Į 
, bet niekur negavau savo .sveikatai pagelbos. ■ - < i.
į i Bet.kadapareikalavau. S alų taras Vaistą, Bitterlo, Kraujo valyto- j > 
Į jo, Nervatona, Inkstą Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui < , 
t minėtos gyduolės, pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti, i i 
[ ?Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- | * 
r matiąmas pranyko. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių“rėžimas iš- t f 
» nyko po ąžtiraštant ,v|Są ligątt Bėgiu 3 mėneštą išgerdayąu kas savai- ’ f 
i ’tė po buteli Sanitaras. Biterla, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau {, 
Į toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir j > 
1 esu linksmas ir 1000 sykių dėkavo.fu Salutaras myliotą gerbėjui ir lin- < ' 
J kiu visiems savo draugams ir pažiątamiems su tokiais atsitikimais pa* < i 
į įtariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: "
[SALUTARAS, CHEMlCAL INSTITUTION, J. Baltinas, Frof. |!
1 1707 So. Halsted St., Telephone Ganai 6417, Chicago^ M {Į
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DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
t VISOKIŲ įlNIŲ IŠ UE- r 
7. TUVIŽKŲ KOLONIJŲ.

* Ar Tamista nori, kad toks 
sandėlis būtų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
Steigtą >

' “ĖI^4h 1918 m.
Žinynas turi suvirš į50 pus

lapių. Atspaužd^itas ųntTge^ 
ros, popieros ir visuomet. bus 
naudingas informacijoms. -W 

' lauk ilginus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput

. istoriška ir koilgiau  ̂jąlalky- 
h • site^tįo bar vertesnį V ’’ 

-Ulsakįteuk siųskite Šiuo ad* 
resni ’ ' >

“ŽINYNAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

II Taip-gi, kaip kiekvieną metą, taip ir sįnet išleisime 

puikų iliustruotą Kalendorių 1919 m. Jojo kaina 
Be bus 25c.
|E Agentai, LDS. kuopos ir Katalikų Spaudos-Savai- 
s§ tęs Komisijos turėtų užsirašyti iš anksto. Šį matų 

spauzdinsime maž-daug tiek, kiek turėsime užsaky- 
mų. ’I •
Užsisakiusieji turės už visus užmokėti, — atgal jau 
nepriimsime. ' ' -

Nuošimtį duosime kaip ir nuo kitų mūsų laidos kny-
; gų- * ; 7 ' . •, . ■ - ..

Katalikų Spaudęs Savaites Komisijos sū užsakymais 
neturėtų laukti paskutinių dienų, bet? prisigaminti

’ iš anksto, - * • * v :~
Persiuntimas? ypač prieš šventes, užims gana daug- :

■ lato*1 , '■ a ■- _., .
Prisirengkite gerai, kad atėjus savaitei, turėtumėte 
literatūros užtektinai ir kad nereiktų aimanuoti ir 
rūgėti ant išleistuvių už neprisiuntimą greit 
It nekuriu kolonijų jau ir dabar gauhaihe 
mus. Taip turėtų padaryti visos. ;

Naujai išleista maldaknyge “Pulkim ant kelių’’ ir
gi tinka plathiimM* lgįka KataMfcą%ŠavaĮ- , 

t • tęs. LDS. kuopos, Komisijos ir agentai’ užsisakyki- 7

te išanksto,Visds užsakymus siųskite: ; k t
\ “DARBININKAS,0

242 W. Bmdway> f So, Boston,

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĖ A
Bu visokiomis chroniškomis, 'nervų .arba komplikuotoniis negalėmis, kurios reikalauja ’ 
patarnavimo ’ *' - ;4

SPECIMJSTOį 
Mano Stebėtinas Pasisekimas

. gydyme ligų, skaudamų ir cjironi^kų priguli nuo to, kad ai pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinsimo tų hįąi Toliau^ mano: ofisas yra aprūj$ntas naųjautriais Įnsiruia«ntriš 

, ir prietaisomis, elektrikoa drebėjimo ir jokių, išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjua ma- 
■ no ligoniams* ,:. .

■ * • - , . ’ * v - • , ■ ' ...

' Ar Tamsta Kenti
: ■. _ ‘ . ..

šilnumu nervų,; silpnumo užpakalis (nugaros), UlmhlĮmo, Drebijimo Sitdięe, Silp* 
numo plaučių, Nerangumo, Sunkiai jau^ąs^ Skausmo galvos,. Apsvaigimo,. Neail* 
kaus matymo, SUpnumo sąnarių, SWų> Lalėjimo į gerklę, Rllvo skausmo*
skausmo gerklės, apvilkto liežuvio* Šios ir daug kitų yęa pirmas persergėjimas, kad 
Tamsta trotijisavo sveikatąirpajlgast ^ - 7 7 ■

t ,-ŲFISO VALANDOS sT* Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki S vai: vakare. Nerišlioj nuttIO 
/ > y , , val,Jyto iki2.valĮ po pietų

Antros Tbeatre
673 ;WABBŪNGTON 8T., netoli Boylaton si, Boston, Ma*».

«t

>S. KENEALY, Specialistas
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