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BUS KOMISIJŲ KOMISIJOS
v Visi bus išklausyti.

r!.?; 'M^tintasL būsiantysis' taikoą 
’.' kongresas bus vedamas visai 
’, ’ kitokiu būdu, negu praeityje.

Seniau, būdavo taip,. kad bū- 
. davė sudaromas .programas ir 

z paeiliui kiekvienas klausimas 
; esti ‘svarstomas. Svarstymuo

se dalyvauja visi delegatai. Da- 
* bas bus kitaip. Bus sudarytos 
tam tikros komisijos kiekvienų 
dalykų iš pamatų išgvildenti. 
Taip išgvildentas, apsvarsty
tas Mausimas bus paduodamas 

‘ bendrai konferencijai, kur vie- 
' Snaip ar kitaip jis'bus priimtas.

Apie tai oficialiai nėra pas- 
; ‘ kelbta, bet tūli laikraščių ko- 
5 respondentai sužinojo. Boston 

; Herald ’o . korespondentas iŠ 
Washingtono šiek tiek sužino
jo" .ir aprašo apie naujus būdus 
vedimo būsiančios konferenci
jos.' Be kito ko rašo:

•* J‘Buą_komiąiją aptarti kont- 
** ribitcijas, arba atlyginimus;

ldla bus Lenkijai; viena ap
tarti laisvę ant jūrių; kitos 
Balkanams, Turkijos proble
mai; tautų lygai, nustatymui 
tarptautinių teisių, ekonomiš
kiems klausimams, nustaty
mui rubežių Austro-Vengrijos 
prispaustų tautų ir tt. Klausi
mas-apie atstovybę Ukrainos, 

” Baltiškų provincijų, kurios pa- 
skelbė nepriguhnybę, t kroatų 

-ir slovėnų, Finlandijos ir Pa
lestinos ir kitų šalių, kurios ap
reiškė norų gauti neprigulmy- 
bes dar talkininkų nenutarta. 
Kaip šiuo kartu išrodo, tai iš 
jų nei viena nebus įleista kon- 
ferėncijon, kurių talkininkai 
bent de f acto nepripažįs. Kaip 
ten nebūtų, vienok, jų atstovai 
turės progų parodyti savo pusę 
toms taikos konferencijos ko
misijoms, kurios jų klausimų 
gviįedns.” f

’ Komisijos kurios joms pa
vestus dalykus svarstys, susi-

- dės is gerų savo dalyko žino
vų... Jose bus garsūs geografai,

‘etnologai, istorikai, kalbinin
kai, ekonomistai, socijologai 
ir tt. ■

t i

Dabar išrodo, jog taikos kon- 
■ 4ferenJja bus .Versaliuose. Su- 
- sinešimai su Amerika bus ve

dami specijaliu kabeliu, su 
Londonu, Rymu, Berlinu Susi-. 
nosimai bus daromi orlaiviais.

Tai vis naujenybės. .
Be po Naujų Metų konferen

cija turbūt neatsidarys.
Nuo Amerikos tarpe kitų’žy- 

mių veikėjų ir diplomatų tai
kos konferencijoj dalyvaus ir 
Samuel Uompers, Amerikos

- Darbo Federacijos prezidentas/
Tokiu būdu Amerikos darbi
ninkai bus atstovaujami konfe
rencijoj. \ . -

%

LIETUVIŲ ATSTOVĄ^ . 
VIMAS.

Į bendrų taikos konferenci
jų, mažosios tautos vargu gaus 
teisę'siųsti savo atstovus; To
dėl ir lietuviai vargu gaus tų 
teisę. Bet kaip-viršuje mato
me, tai įvairių tautų dalykus 
gvildens tam tikros komisijos. 
Į tų komisijų, kur bus rišama 
Lietuvos plausimai be abejo 
lietuvių atstovai bus priimti. 
Tai-gi bent netiesioginė lietu
vių atstovybė didžiausioje pa
saulio konferencijoje yra užtik
rinta. Lietuvių delegacija tu
rės progų pilnai perstatyti sa
vo pusę. , .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS LIE
TUVOS LAISVĖS REI- ' 

HALUOSE.
iVashingtone, lapkr.’ 14 d. į- 

vyko Tarybų Pild. Komiteto/ 
posėdis. Nutartą ir'tuojaus 
kreiptasi prie Suv, Valstijų 
valdžios prašant,, karšioji, 
kaip galint greičiausia siųstų 
Lietuvon maisto,.medikalę, mi- 
litarę, ir ekonominiems. reika
lams ištirti komisijas; kad bū
tų galima-kuovei^iausia reika
lingų-žmonėms pagelbų suteik
ti ir padėti Lįetuvų atstatyti 
kaupo neprigulmingą valstijų.

Apart pasimatymo su įvai
rių departamentų galvom/tu
rėta pasimatymai ir su p. Ho- 
overiu,kuris šiomis dienomis 
Europon išvažiuoja.

Iš tikrų diplomatinių šaltis 
nių sužinota, kad Anglija už-, 
jaučia Baltijos tautų judėjimui 
laisvę ingyti, ir ypač prielan
kiai žiūri į demokratinės Lietu
vos valstybės atstatymų.

Dabartiniu didžiausiu Pild. 
Komiteto rūpesniu yra Lietu
vos jaunų ir dar besiformuo
jančių valstybę ir jos žmonęs 
apsaugoti nuo gręsiančių jai 
skurdo, anarchijos ir galimų 
pavojų iš agresyvių kaimynų 
pusės. Dedamos pastangos iš- 
rodyti Suv. Valst. dr Alman
tams reikalų užtikrinti ramų 
Lietuvos valstybės besivysty- 
mų, 4 atsižvelgiant į vykstan
čias pasaulyje ir kaimynių tau
tų revoliucijines perversmes ir 
didėjančių ten suirutę^

\ Liet. Inf. Biuras.

EK-KAIZERIS ŲYVENA 
HOLANDIJOJ.

Vokietijos /buvusįslkaizeris 
kol kas tebėra liuosas Holandi- 
joj. Gali i važiuoti, kur nori. 

tBet Jo palydovai buvo inter
nuoti.

. -'i '!'!• .. ♦

PRADĖ JOKRAUSTYTJS . 
IŠ LENKIJOS.

Vokietijos kariuomenė pra
dėjo , abelnų pasitraukimų iš 
Lenkijos. . ? ?
• ’ * *

M
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PASKUTINIAI VADO
’ ŽODŽIAI.

- Francijos maršalas Foch ir 
visų talkininkųarmijų; vadas 
paskelbė talkininkų armijoms, 
kad su nenuilstančia energija 
be atilsio per keliata menesių 
kovojo-prieš.priešininkų ir pą- 
ėmė viršų. Paskui saite: “Jūs 
laimėjote didžiausių kovų žmo
nijos istorijoj ir išgelbėjote 
švenčiausių dalykų — pasaulio 
laisvę. Didžiuokitės tuomi. dus 
papuolėte savo vėliavas ne
mirtina garbe. Ateities gent- 
kartės neužmirš jūsų. ”

PANAIKINO TITULUS.
f Čekijos, parlamentas nubal

savo panaikinti visokius titu
lus, bajorijos privilegijas. Nu
balsavo taip-gi įvesti 8 valan
dų darbo dienų.

PRIĖJO PRIE SUTARTIES.
Serbijos premieras Pačič pri

ėjo prie sutarties su kroatais ir 
slovėnais kas dėl sudarymo vie
nos valstybės Jugoslavija va- 
dinamos^ Pirmiau , kroatai ir 
slovėnai purtėsi nuo serbų ir 
sakė beevlijų būti su Austrija.

MINISTĖRIAIIĖ VISŲ
partijų;

, Jau seniau buvo paskelbta 
Vokietijos miništerių surašąs, 
bet tai nebuvo visi. Dabar pra
nešama, jog užsienio reikalų 
ministeris Solf pasilieka savo 
vietoj; iždo ministeris yra 
Mueller,' soči jai demokratas; 
teisybės ministeris Krause, li
beralas. Katalikų vadas kartu 
su užsienio ministeriu veę tai-, 
kosdervbas. ,

Reiškia Vokietijoj susidarė 
koalieijinė valdžia, tai yrą 
susideda iš miništerių visokių 
partijų.

,Dabar Vokietijoj ramu. Bol
ševikų intekmė žlugus. Dar
bai įvairiose vietose ima eiti po 
senovei. , • : (

LEIS NUBALSUOTI.
Demokratiškų pakraipų Šve

dijos karalius Gustavas ‘ leis 
žmonėms nubalsuoti ar jie -no
ri, kad šalis liktų monarchija 
ar kad būtų įvesta respublika. 
Kaip žmonės nubalsuos' taip 
būs. Kad žali prirengti prie to 
demokratizavimo žingsnio, tai 
Stockholman šaukiamas didis 
Seimas. *•.

> REIKIA 8 SAVAIČIŲ.,
Naujas Vokietijos premieras 

Ebert sakė, kad jei naujoji 
valdžią galės išsilaikyti Šešias, 
arba ' astuonias- savaites, - tai 
Vokietijos ateitis užtikrihta ir 
taikos išlygos būsiančios geros, 
jei-gi netvarka imtų viršų, itai 
Vokietijos politiškas\ gyveni-' 
mas žlugtų. . ’

" Karei pasibaigus vieniems džiaugsmas Ritiemš nuliūdi
mas; gi mums, lietuviams -— dar sunkiausias darbas prieš 
akis. Mūsų laistės klausimas mestas ant svarstyklių ir nuo. 
musųAsusipratimd prigulės nusverti jas į pageidaujamų pusę.

Kas neatgys, Šiandien — tas niekuomet nebegyvens. Kas 
šiandien bėgs nuo savo priedermės išpildymo, tas nebe lietu
vis. . , • 'T •- ’

Lai snaūdžiąŠiąndien, lai sotina sovo besočius gomurius 
tik ti^ nelaimiugmji apjakeliai, kurie nesibijo to,4 kad jų ai
niai keiktų juos 4z neiŠpildymų savo istoriškos priedermės. ’ 

Bet tokių mfe bus. Mūs tautai Dievas gyvybę žadėjo. 
Atgysime, palŲ^ejr atliksime kas reikią.

Ligšiol tėvynę šelpėme trupiniais nuo savo stalo. Ligšiol 
žaidėme ir juokavome, ^kada, anot mūsų poeto, manėme nu
pirkti Lietuvai Istoę kapeikomis.

. w Dabar jau ątfcrimto darbo- gadynė. Visa tautą pastatyta 
ant egzamino. | A

Mūsų tautos valdžia, dalyvaujant ir Amerikos lietuvių ats
tovams, nutarė^; įąd ines, Anaerikos lietuviai, turim? sumokė
ti Lietuvos laisveireikalams trumpu laiku $200.000.00 (du šim
tu tūkstančių).. * ’

Čia tautos b 
šaukia savo vaŪ; 
tų.

• Nebe aul
mokėsime? piri .^..-WUOĮoęKųj savo iąuiai. jŲigsioi vis
svetimiemsmdkesSūSinbkŠjome. . DMaūgkuhesir’didžiuoki-/ 
mės, kad nors sykį galime jau pradėti mokėti mokesčius savo 
tautai. . .

Visokįų bus sumanymų, kaip tuos $200.000.00 surinkus. 
Pasvarstykite, broliai ir seserys ir štai kokį sumanymų.

1) Visi Amerikos lietuviai .apsideda šių žiemų mokesniais
nuo savo peilio. Tuos mokesnius jie sumokės pe? ;du atveju 
po pusę: vienų.pusę iki šių Kalėdų, kitų pusę iki 9 zd. kovo 
1919metų. ' • ■/ , .

2) Uždirbantibji nedaugiau kaip $1200.00 į metus mokės
išviso $10.00; $5.00 prie Kalėdas ir $5.00 apie švi Kazimie
rų. ■ '

3) Uždirbantieji nuo $1200.00 iki $2Q00.00 mokės išviso 
$30.00; $15.00 prieš Kalėdas ir $15.00 apie šv.- Kazimierų.

. 4) Uždirbantieji daugiau, kaip $2000.00 mokės $50.00; 
$25100 prieš Kalėdas ir $25.00 apie šy* Kazimierų. ;

5) Pavieniai, uždirijantiejį į metus mažiau, kaip $500.00
ir šeimynos, uždirbančios į metus mažiau, kaip $800.00' — 
gali nieko nemoljįėti. ' >

6) šeimynoms, suvargintoms ligomis, arba su skaitlingais
vaikais — mokesniąi galės būti sumažinti per pusę; gi ne
paprastai sunkiuose atsitikimuose jos galės ir visai būtipaliuo- 
suotos nuo mokesnio. '

7) Kiekvienas užsimokėjęs sdvo mokesnį turi gauti tam tik
rų “Lietuvos piUetyštės paliudijimų” iš savo Fondo valdybos.

8) Fondo valdyba garsina vardus ir pavardes visų užsi
mokėjusių •-Tautos Laisvės mokesnį.” ..

9) Aukos jau įmokėtos į šių metų Kalėdinį Fondų — tu
rėtų Mti priskaitytos. ’ . . ■ *

10) Visi įmokėjusieji savo mokesnius turės vardų “Pirmų
jų Laisvos Lietuvos piliečių.”
' Gal kas sumanytų geresnį būdų. Bet jeigu ir tas pasiro

dytų neblogiausias, tai reikėtų jį tuojau vykinti.
/ UOSIS. 
a====—

sas. tautės reikalavimas. Laisva Lietuva 
fejr piliečius, kad jie savo priedermes išpildy- 
y*1 <■ t v

z

Įj&fansinie, nebe malonę tautai darysime, bet 
jį^dĮotkų.) savo tautai. Ligšiol vis 
iKeiome. r

? PRASIDĖS DĖMOBILI- 
ZACIJAU

Beatidėliojimo prasidės A- 
merikųs armijos demobilizaci
ja. Apie tai paskelbė gen. 
March, generalio štabo virši
ninkas.. . v ••

Kaip tik po karės pertrauki
mo sutartimi tapo pasirašyta, 
tai karės departamentas pra
dėjo svarstyti, ir daryti pienus 
apie paleidimų armijos.

Per sekančias dvi savaiti bus 
paleista Ąmerike iš įvairių 
kempių apie 200.000 kareivių. 
Vėliau bus paleidžiama po ko
kį 30.000 kasdien.

Namiųes armijos demobiliza
cija eis šitokiu būdu:

Pirmiausia bus paleidžiami 
taip* vadinami development 
(lavinimo arba prirengimo) 
batalijonai, - Jų yra išviso 71 
sų 98.199 kareiviais; paskui 
taip vadinafniėji eonseientious 
objectors,. tai yra tie, kurie sa
kėsi, kad jiems sąžinė ginanti 
užmušinėti žmones karėje; po 
to eina kitos armijos dalys. Iš 
to matosi, jog pirmiausia,pa
leidžiami netikusieji į regulerę 
armijų. Paskiausia -bus palei
džiami geriausia išlavintoji ar
mijos dalis. <

Naminės armijos įvairiose 
kempėse .yra apie 1.700.000.

Iš užjūrio pirmiausiaT)us ga
benama sužeistieji ir sergantie
ji, o.paskuiregųlerės' divizijos. 
Apie sausio mėnesio pabaigų 
gabenimas kareivių iš Franci
jos bus jau pačiame įsisiūba
vime. Gabdnimasbus vedamas 
skubiai. Dabaę pridaryta nau
jų laivų ir jie bus sunaudoti 
gabenimui kareivių iš Franci
jos. t Plaukiant į Europų jais 
bus gabenama įvairus Europoj 
reikalingi dalykai, o atgal grį
ždami gabens kareivius.

%
t

PERTRAUKE RYŠIUS SU 
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA.

. Ispanijos, valdžia nebuvo pri
pažinus Rusijos bolševikų val
džių, bet/užlaikė savo atstovy
bę Rusijoj. Dabar visokius ry
šius su bolševikais pertraukė.

PRAŠO SKUBIAI SUJAUK
TI,TAIKOSKONFE- 

rėnciją:
Vokietijos užsienio reikalij 

ministeris Solf atsišaukė į 
prez., AVilsonų, kad skubiai 
sušauktų taikos konferencija. 
Sako, kad dėl taikos- konferen
cijos atidėliojinjg Vokietijoj 
gali kilti netvarka ir badas. * .

L IŠVAŽIUOS. '

. Utaminkelapkr. 19 d.^is New 
Yorkp išvažiavo į Europų prof.

/RAUDONŲJŲ DARBAS.
Vokietijos šarvilotis Wįesba- v 

dennenorėjo pasiduoti revoliu- - 
cijonięriams. Jis nore jo plauke 
ti kur nors į neutrali uostų. Tai *
revolįucijonierįų torpediniai- . 
laiyai pasivijo ir nuskandino. . > 
Kartu nuskendo 330 jurininkų. 
Apie tai praneša Bėrlino Lokal 
Anzeiger. (Pirmiau'buvo pra- /, 
pešta, būk Lokal Anzeiger, ka
pitalistų organas patekęs į bol
ševikų rankas ir perkrikštytas 
į Die Rote Fahne, Raudonėj! 
Vėliava. Gal būt tik pasityčio- ' 
jantibuvd paskelbta apie to 
laikraščio konfiskavimų).

SUVAŽIAVIMAS PA
SIBAIGĖ. Į '

Pan-Amerikoniškas darbi- . 
ninku suvažiavimas, laikytas 
mieste Laredo, Tex., pasibaigė 
subaįoj. Suvažiavime dialyvą- 
Hffiarbininkų atstovai nuo A- 
merikos Darbo Federacijos ir 
nuo įvairių darbininkų ’organi- j. -'

TELEGRAMA.
v DIDIS LAIMĖJIMAS.

PER PRAKALBAS LAPKRIČIO 17 D. TAUTOS FON
DUI HARTFORDE,CONN.SURINKTA$2030.

\ ‘ L.‘Šimutis.;

STOVI Už NEPRIGULMYBĘ
< Iš Kopenhageno gauta* žinia, 
jog. atstovai Kuršo, Livonijos 
ir Estonijos laiko konferenci
jų it tariasi iš" tų^-visų trijų žė- 
inių.sudaryti vienų valstybę 
varduBaltiškojirespu J1_

KAS ATSTOVAUS AME
RIKĄ,

Kaipo atstovai nuo~ Ameri
kos taikos konferencijoj yra 
minimi Šie: Rpber^ tLanshig^ 
yalstybinik sekretorius, pulk. 

’House, kilis jau dabar'; yrą 
Francijoj,.Ęliliu Root. '

zacijų pietinių Amerikos res
publikų.

Suvažiavimas pasmerkė ai- 
doblistus, kaipo priešus viso^' 
,kio įstatymo.

Amerikos Darbo Federacijos. 
atstovai nustebo išgirdę apie 
didelį prasiplatinimų aidobliz- 
mo Meksike.. 7

• • ■ ‘t

Lyov JAU WASHINGTONR
Princas Lvov, pirmutinis 

Rusijos premieraą po nuverti
mo caro; jau atvyko Amerikon 
ir nuvažiųvo tiesiog į IVashing- 
tonų. Ten valdžiai paaiŠkįs a-^ 
pie dalykus Rusijoj. 

4 Jis yra labai populeriškas 
Rusijoj it todėl labai nekenčia- v 
mas bolševikų. Jis buvo,nu-, 
teistas miriop. Veik visi jo 
draugai bolševikų tapo nugala
binti. '

Ik ___

Prjncas labiausia prašys Suv. 
Valstijų valdžios teikti pašel- 
pų Rusijai. Reikės visokių ū- 
kio mašinų ir įrankių, sėklų ir 
tt. Jei iš šalies to negaus, tai 
Rusija neišpasakytai kentės. ;;

—............... ... . —-------------------- -v

GABENS OBUOLIŲ Iš 
AMERIKOS.

Anglijos maisto kontrolie
rius paskelbė, jog daroma pri- ; 
sirengimai gabenti obikolių iš 
Suv. Valstijų ir Kanados.

IŠVAŽIAVO. ‘ .
Į Europų išvažiavo Amerikos 

maisto, administratorius Hoo- 
ver ir .laivų statymo komiteto 
pirmininkas Buriey išvažiavo ‘ 
Europon. 
T "liddyer ■’ rūpinsis . nutėriotų 
šalių žmonių maitinimu, Hur- 
ley darys pienus Amerikos ka
reivių pergabenimui. . ’

► * t

MM . r Inu. . <I~. ,T .... ,l

Nustebinkime ir pradžiugin- 
kime nuvargintų Lietuvą, sude
dami jos reikalams milijonų do
lerių. Sudėkime $ų sumų W 
taikęs konferencijaįasibaigą 

įiątuva galij tud ir bwi 
neprigulmingą. LUtuw nejid* 
gulmybę remia augštivaldinin- 
m Tik-mes patys nesnauski- 
me, sukeikime savyje drąsų, 
savimi pasitikėjimų, didvyriš
kumų k pMiaukoJimų; mari- 
kratykime vergiškumo dvasių.

r

Reikia, kad 100.006 lietuvių 
aukuoti! po $10 ir bus milijo
nas dolerių. Ar-gi Amer&e 
nėra tiek- lietuvių, kurie įsten
gtų po tiek aukuoti? Tokių 
yra daugįau, kaip 100.000 vy
rų, ir merginų. Kų, jiems - rrf- 
kiakad jie suprastų 
r$iMųk& jų laukiamų garbe, 
kad jie padarytų tų menkų au- 
k|?

4
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kalĮ ietvergais ir subatpmifi. Lei- 
džty AūL Liatuvią Bymo-Katyli- 
fcą Mv, ' Juozapo Darbliinkn Są
jungą. - ■■ G - L -v ’’’

“DARBININKAS”-
'' ? .. (Įhe

$he Lithuaniaū tia-ireeMy pai1, 
pBr. Pūblished ev«Qt Tuęsday, 
Thvrsday^ and Saturday by St< 
Joieph’s Lithuanian R.-C. JLmo- 
riation of Labor.

SUBSpRIPTION KATES: 
Yearly~«,. *.. •> •» •. .«,$3.00
Bįtoę ahd auburbt v,

- ėnionths į > *■ < . *«•*.* ♦....
Foreign countries yearly ^4,^5

“DARBININKAS/’
242 Broadway jjo. Boston, Mass. -•* * *

' DEGTE DEGANTIS REI* 
- KALASI

. Jau matosi, jog taikos kon
gresas visai netolu Kongresas 
nebus atidėtas, kaip iš pra
džios buvo manyta. Karei pa
sibaigus buvo spėta, kad bus 
laukiamą su kongresu iki daly
kai nusistovės Vokietijoj*, Rusi
joj, vAuątro-Vengrijoj, Turki* 
jo. Bet pasirodė, kad kongre
są atidėlioti nepaarnku, pavo
jinga. Be kongreso gyvenimas 
negalr meiti į vėžes. Pramo
nė, pirklyba, išdirbystes negu
li veikti be padarymo sutarčių 
ir rubežią tarpe tautų. Žmones 
turi bedarbiauti/netvarka* tik 
padidėti gali. Todėl taikos kon
gresas greit bus sušauktai A- 
pie tai aiškiai skelbia žinios iš 
Washingtono.

Taikos, kongresas čia pat. 
Bet jame ir Lietuvos likimas 
bus išrištas. ’ Tam kongresui 
reikės $400,000, kad atstovauti 
Lietuvos reikalus. O kur toji 
suma? Tebėra pas žmones^

Baisu pamišlyti apie Lietu
vos likimą. TojLsuma tuoj tu
ri atsirasti. \Kaip tą padaryti, 
tai šiame numeryje nurodo Uo
sis. Tą pieną turime be atidė
liojimo priimti, kad nepaskan- 
dtyti Lietuvą vergijoj.

t Pusę reikalingos kongresui 
sumos ketina, sudėtį merdėjanti 
Lietuva. Bet negalima dąleis- 
ti, kada Amerikos lietuviai ant 
tiek būtą suakmenėję, kad vil
tį dėtą ant nubiednintos Lietu
vos žmonią auką* Turime su
dėti visą reikalaujamą sumą 
mes .amerikiečiai. /.

Uosis nurodo, ‘ kąd uždirban
tieji mažiau $1.200 per* metus 
mokėtą Lietuvai $10, uždir- 
bantiejiTki $2.000 per metus 
šią žiemą įmokės $30, o uždir
bantieji virš $2.()Q0, mokės 
$0.
Mokestvs rodos neperaugštos. 

Žiūrėkime, kad surinki reika- 
lingus $400.000, tai berejkia 
20.000 žmonią, aukaujančią po 
$20. Jei paliuosųojame nuo 
mokesnią darbininkus, uždir
bančius mažiau $800 per metus, 
tai ar-gi Aąierike yrą tik 20.- 
000 vyrų ir merginą uždirban
čią* virš $800T Juk vien Naūjo- 
ji Anglija turi tokią darbiniu-* 
ką daugiau,z negu 20.000.
. Matome, jog reikalaujamą 
sumą ($400.000) visai lengva 
.sudėti.* *

Mokesnį su-paliūdijimaiš’bū- 
tinaL be atidėlioimo tuoj rei
kią investi. Kas liks be tokio 
paliūdįjimo lai bus primuštas 
prie gėdos stulpo, kąįpo išgar
ma, nes kas jei ne išgama gar 
Ii atsisakyti mokėti tokį mokes
nį pavojingiausiame tautos is- 
torįjoj momente., < '. ■
^Suvargę, su di(W|enįis |ęi* 

mypomis žinoma išgamos dė
mes neužsipelno.. ‘ ,v

Tai-gi broliai ir. sesefs.be di
delio raginimo ir prirodinėjimo 
skubinkite su aukomis.

rBūkiteĮgatavi įmokėtireika- 
ląująmą mokesnį,. kuomet jis 

; bąs galutinai ’nustatytasr
Reikia, kad Fondų valdyboj 

irv dildantysis * komitetas pa
tvirtintų šį sumanymą/

l IĮĮĮII ll'l'lįiriMHI itį-Įl’l - .IIĮ.III IT |IM fĮIlt

Visi 7,Darbtaiko“ skaity
toją! patapkite bpdintojals 
nUsgalių,
Ką, aiDdntoJ&ls apie momento 
srairba.

i
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LEETOVIV KATALIKIŲ
MOT1BŲSYKlėlAMA- ’ 

z SIS SDSIBIlIKlMAfl. 
įteigiamąjį smirinkimą ba- 

ląįdžio 9 d, sušaukę Organiza
cinis Komitetas, susidedąs iš 
ponią E. Vileišienės, B. Girie- 
nėa/ Suduikienės ir pdes Ma- 
Čiokaitėsv Sūsiriifeamą atida
rė ponią Girienė. Susimkimui 
vesti buvo pakviesta p-lė Va* 
laitytė, sekretoriumi p-lŪ Ma- 
čiokaitė. Orgamzacini^Komi* 
toto vardu Vtieišien^ pa-
aiškinę tikslą ir tos draugi jos 
svarbą. Kitados Vilniuje-L/IC. 
M. D-jos jau' buyusi,. bereikią 
ji atgąivintį. Ypačiai * duoda 
pobūdžio Moterį draugijai vei
kti susidariusi L, K. M. D-ja 
Kaime. * Moterą draugi ja veik- 
siimti. tik miesto srityje.-. Mo
terys padėsiančios vyrams at
statyti nepriklausomą Lietuvą. 
* "Po to pde E. Valtetytė per- 
skmtė'TD.^K.TM/ Įstatus, 
delei. kurią buvo Šiek tiek gin
čą. Draugijon įsirašė 39 nariai 
tikrieji ir 3 nariai' patarėjai. 
Slaptu baįsavimu Dujos pirmi
ninke išrinkta ponia Girięnę. 
Vaktybon įėjo ponios E. Vilei
šienę ir Suduikieąė, 'panelės T. 
MaČiokaitė, E. Valterytė, O. 
r? _ t »-j r «• ** r Trr* 1; M

baite ir Jezukevičaitė. Susirin
kimas pakėlė garbės - nariais 
už pasidarbavimą ponią dakta- 
rienę E. Vileišienę ir už žymią 
draugijai auką p-lę Žyžytę.

Kun. dr. Reinis labai plačiai 
paskaitė apie moterą draugiją 
atsiradimą ir apie moterą lygią 
teisią reikalavimą.
. Lietuvos nepriklausomybes 
iškilmėms besiąrtįnąnt moterą 
susirinkimas pavedė valdybai 
įsitaisyti .vėliavą. Sumanyta į- 
steigti moterą biuras registruos 
/ti moteris, amatninkės ir inte
ligentės. Pareikšta spiestis a- 
pie “Moterą Balsą”/. Kaune. 
P-lė Zelbaitė jausmingai krei
pėsi į moteris, kad jos, atgim
stant nepriklausomai Lietuvai, 
reikalautą visiško-degtinės pa
naikinimo; nes tik panaikinuš 
degtinę galįs tikraį -kilti ap
švietimo supratimas, blaivy
bės panaikinimo idėją kiekvie* 
na moteris privaalnti visur' 
skleisti. -Išdilus lygią teisią 
klausimui,, pareikšta siekti ją 
įvykdihimo.

Susirinkimui baigiantis pra
kalbėjo ponia E. Vileišienė, pa
brėždama, rūpintisLietuvos ge
rove; a toji gerovė tegalima at
siekti’vienybėje. v

(“Lietuvos Aidas”)» . »

poliuose skamba puikios seno- 
binSs lietuvią dainelės. 
.ifaalonu yta girdėti ta daiiuu 
kurią dainuodavo mūsą prose
noliai. *

. KIAtrLVP t AI, 
> Naujnieečioxap8kr.

L a ik r ai i i a L K ą r- 
t b s. ’ Mūsą žmonės dar te- 
miega saldą miegą. Laikražčią 
ir knygą*mto . kas teskaito. 
KadįrMidelis musą sodžius^ bet 
laikraščią pareina* vos keletas 
ekzemplioną, būtent: ^aabo 
Bafeo”^ 2> MLiUuvos

2 ir “ Tėvynės Sargo”— ,& 
Kiaulbpenal labai mėgsta kor
tomis IoŠti< Lošia jauni ir te- 
ni, kas ftk kortas pakelia. 
Knygą ‘ar daikra^*? inūsiš- 
kiams nė nerodyk, sako:, iŠ 
ją duonos nevalgysi. Bet ne- 
visi tbltiSnulkiai. Yra kelintas 
ir apsišvietusią/ kur gkojto 
knygas ir laikraščius. Rūdos 
laikas jau ! būtą visiems susi
prasti ir prasikrapštyti akis. 
Ar bepavysim^kitus, tolrmus 
pralenkūsius?

1

t •• 

l'inkuzva, 
Jonišk. apskf;

Valaityte, M. Kubilmte, Zek ’ V.» k U a- s>_Gegažęs m..z 
12 d. Linkuvos artistą mėgėją 
kūopelė>šurengė Linkuvoj kle
bono klojime Lietuvišką vaka
rą, Vaidino 5 veiksmą dramą 
“Dumblynę” ir i veiksmo ko
mediją “Nesipriešink.” Po lo
šimo buvo deklpmabiją ir vie
tos vargonininko gerb; Gedei- 
kosūhoras padainavo: “Lietu
vos imną3A' “Sveiki broliai 
dainininkai, ” “ Lietuva bran- 
-gi,” “Kur bėga z Šešupė” ir 
“Tupi šarka.” Ilgu ranką^plo- 
jimu publika dėkojo vaidinto
jams už suteiktą malonumą. 
Vakaras’ pasibaigė žaislais ir 
jaunimo dainomis. Publikos 
buvo atsilankę*apie 800 žmo
nią. GrynAšpelnas Skiriamas 
vietos pavargėliams šelptir 
Greitai manoma antras vaka
ras taisyti.’ Žadama vaidinti 
“Keistutis.” ,

< PŪŠALOT A.S,

Jon’.^jSkr.

J a u n i m a s^ Susipratu- 
^iu'.jąunimu Pašalote apylinkė 
neatsižymi. Seniau buvo jau
nimo kuopelė, kuri, moksleiviu 
padedama, taisydavo savybės 
vakarėlius, paskaitys, daryda
vo susirinkimus J turėjo savo 
knygynėlį, Lur galima būda- 
-VO’ gauti įvairaus, turinio kny- 
gelią. Bet karo audrą viską 
nušlavė. Likome'iškrikę. kas 
sau gyvename,’ bendrai dirbti 
pamiršome. Sodžiuose išsipla
tino kortavimo epidemija. Ži
noma; 'tąn/tuščiam ir pragaiš
tingam darbui padeda plėstis 
susidariusios aplinkybes: jau
nimas laisvu laiku neturi kuo 
nusižadiąti. Griebiasi kortą ir 
jose tnąrdo- visą Savo eąergiją.

Būčiau neteisingas, nepami
nėjęs tą . šviesos spindulėlią, 
kurie telkia vilties Įr prade
da bruktiės ir į mūsą-tarpą. 

■ Taip-buvo’lufūisytį vakariniai 
suaugusiems kursai,' žadama 
atnaujinti, knygynėlis, įr ruo
šiamasi taisyti vadams.

. ; ; dVlTONIAI;
‘ Linkuvošparapijoa

*DaĮ 
nadide 
sodžius, 
novišką^ 
mo,ybc 
kuone*. 
Laukuose akam 
artojau# daina, o* namuose 
jaunos verpėjėlės dainelė. • Ti- 
tonyse smgn pabūti sekmadiė- 
nį, nei Ano w

k

I

fbepaląiko 
rp&pro&iiis 

a senoviška

YLAKIAI,
Sedos apskr.,

V a k a r a i. D e g t i n ė s 
g a m i n. t o j. a i, Vižančią 
kaime balandžio 2S d. vietos 
jaunimas sutaisė viešą vakarą. 
Šisai vakaras buvo jubilėjinis, 
nes jampenkeri metai praėjo 
nuo pirmojo vakaro z tame so
džiuje. Vaidino ‘‘Velnią spąs
tuose” ir ‘‘Maputrį.’į? Vaka
ras. pasibaigė šokiais, žaislais 
ir-lakstomuoju- pastų. ■*

: Grynas' vakaro ? pelnas 369 
rąb. 26 k. skiriamas steigiamą* 
jai Vožąięią liaudies mokyklai.

Gegužio 19 d. Ylakiuose bu
vo..antras- vakaras. Vaidino 
“Koyą su girtuoktybe,” ir <XA- 
bejotiną ypatą,” pasakė mono
logą “Kaip aš į Rygą nuvy
kau, ”ir padainavo 4 liet dai-' 
nas. Esant gražiam laikui pri
sirinko žmonią dvigubą! dau
giau, kaip į pirmą vakarą.

•Šio vakaro pelnas skiriamas 
neturtingąją mokintą naudai.

Kai-kurie mūsą apylinkės 
turtingesnieji ūkininkai prasi
manė iš grūdą irjmlvią degti-, 
nę varyti. Beturčiai niekame 
nebegauna saą <pirkti§ javą. 
Mat degtine versdamiesi, dau
giau. pelno tegauna,. nekaip 
grūdus pardavinėdami.l' • 

Degtinės varytojai tokiu sun
kiu Jaiku, kaip dabarį nesu
pranta, kad. dėl. tos-ją degti
nės daug žmonią turi badauti. 
. Bloga, kad žmonėms trūks- 
tą: artimodneilės.

— Iš blaivįrbė s drau- 
; g i j o s.. Buvusi apmirusi 
blaivybes draugijos valdyba 
sujudo rūpintis Atsigaivelett 
Šiuo reikalu jį kreipėsi į vietos 
kunigus, kad jai paketą, ^bet 
jie, žinodami negalėsią ten va
dovauti, nenoromis .tesigriebia 
to dalyko. x

- K u r s a x s u a u g u- 
s i e m s. Paduotas prašymas 
steigti įventadieniais kursus 
•uaugusjms. * Norinčią' juosą 
mokytitjra labaidaug.

*

" ***** ’
* jriyvoa *Mkr. t'

v i <t mo «a i Ma 1 a n 
Siame eodšfto šią metą 
vasario nMo pnuty mo 
kyku, kuri| lanko erti 6Q viri- 
ką. - Mokytoptaja mok.Wto 
ButrimavŽkdtil. • ‘

Ti.

...'•?.. - •
, MCFĮILIBKT Alį 
~ L Akmen. apikr.

ČU ta! patu apįniręrtonpe- 
Iis, koto tik randami inūsą 
krašte. Sztonratūaio jaunimo 
Čia nėra, bet jau žnįoneliai pra« 
deda laikraščiui hkaityti. Ima
ma keletas įvairią lietuvių 
laikraščią egzempliorių. s Čia 
gyvena žmones papratę, tikrą 
vargą vargty labai darbštūs 
ir patvarūsl Jie.-fieŠa sunkią 
šią laikų naštą, ; kaip if'visas 
pasaulis,, nesiskundžia.ir UkL 
momepeikia.
' A “M ą l d*a.”« Cią buvo 

pradėtą skleisti tokie lapeliai, 
kurie ragino žmones , melstis, 
katLDi^r'ta TtU^r.
mūsųmukreiptų. gŠtai koksai, 
tos maldos turinys:

“Šventąjų meldimas.
!-'v Pons Jezau Kri^fau! susimy- 
lėkant kraujo nekaltaipralie- „ , .

; to; kam tiek daug- reik ken- nėltoks ištroškęs ir pylė ją gė- 
tėti. Amen.”

Paskui buvo parašyta, kas 
sudėjo tą maldą ir kaip ji rei
kia vartoti.' Antyoj pusėje štai 
ias buvo parašyta: “Tas"bal
sas^ išsišaukė iš oro Jeruzoli- 
mdje. Iš ten gavo vyskupas,, 
kuris ir pradėjo po -žmones 
skleisti. Kožnąs, gavęs tą raš
telį, turi parašyti dar tris ir 
per tris -dienas įduoti’ neturin
tiems. Kas to prisakymo ne
pildys, tam užkris didėlė nelai
mėj kas jį pildys, apturės ne
matomą Itymę., Krokuvoje vie
nas neišpildė to prisakyto, tai 
trumpame laike jo duktė užsi
mušė.”- . k i

Tai-gi keletas maldingąją 
žmonelių, perrašė išdavė ki
tiems; Kiti'VėLperrašinėjo';.. 
Vienas nerašė tos maldos,-, tik 
nuėjo protinto žmonią pasi
klausti. ' ’ - '

‘ Peržiurėjus visų maldą,1 tuoj 
buvo susėtos jos autorius. Tai 
buvo vienas Egėliškią-datvis. 
Dabar budeles autorius aP^" 
lo ir, rodosi nebeplatina jos, 
nes žino, kad tabyra tik - ank W g6.

masis, gal ir nešąmdnmtos,Aiš 
žmonią tamsumo’. ’ /

į feė girdyti lietuvią kelon(Įtye.

L, VyČtyi turėjo 
lapkr. 3 d. Buvo daug svars
toma apie didesnį veikimą. 
Sutverta i skyriai L. Vyčią kp. 
ir išrinktą kiekvienam jBkyriui 
organizatortyL > *

1- mas sk,, L. V, Choras, org.
į, ^^ža&skąs. - . *

2- fas sk., Teatrališkas, org. 
K K. Žvinklis.
- 3-čiaa 4akė muzibąlilkas; brgį 
J. Janulevičius. .

: -4-ta# sk./gimnastiką, org. X 
Kairiu / ' i (

' / Ū-tas sk. ranką išdirbinią, 
org. j. Stylioniutė. v

. Tikimasi tolįaus sutverti dar 
vieną skyrią vadinamą ' T« 
.Fondas. < V \
L Tas skyrius darbuosis* auką 
rinkime Lietuvai neprigulmy-- 

' bes, išgavimui’,. ' \ ' '
Tai tykios “drūtviėtėkt’į yru ? 

statomos tarpe Baltimorės pa* 
žangesniąją. L -—-r;-— 

' Kiek parduota bondsą.
L. VyČią l'S-ta kuopa taip-gi 

puįldai pasiclarb.avo - Ketvirto
je Laisvės Paskoloje. Bondsą 
parduota UŽ $4.350.00. Parda
vinėjo seganti nariai: 
J. - Jenulevičius
J. Kains ...........
E. Gužauskiutū
K. K. Žvinklis 
O. Akilaičiutė .
O. Žolyniutė .. 
M. Eisąiutė,,.. 
A. .Žukauskas .
V. Matukaičiutė
P. Kašieriauskienė 
OrTauteriutė 
IL Butkus .' 
A. Bradunas 
j, Lazauskas 
K, Žilioniutė .,.. 
< Tai .taip mūsą Vyčiai Dėdei 
Šamui pasidarbavo. Dar to 
negana, mūsą kuopa turi 5. 
šaunius kariautojąs Dėdės Ša
mo armijoj. — Dr. J. Veberą,' 
inž. A. J. Sakevičią, A^ Vi, Sa- 
kevieią, Si Behęšuną ir V.'Ng' 
mūrą. Paskutiniai- du, jau 
Francijoj jšlaikė-kelis mūšius, 
bet pasidėkojaąt savo narsu* 
muiy išliko dar sveiki ikį šiai 
dienai. ■. .

v Apie influenzą.

Baltimorėj ta 'nesvietiškai' 
baisi liga jau pasibįdgė." Jau *' 
visas judėjimas grįžta. į seną
sias vėžėSr; Atidarė bažnyčias,' 
ir- kifokias;įstaigas. .Bet ta lį* 
'ganejudkais įČM^raęjo^ 
Ijko-mtižinišką rekordą. Štai^ 
pradedant spalio 1 d. .ila 31 d? 
apsirgo 32,214 žmonią. 4D į>er 
tą laik4 Winirėvbi04S 'žmonės, t 
•Žmonės buvo baisiai išsigandę 
iir nežinojo* kas. daryti. . Mirė ? 

!nėmąž^iL^eW^> kūriiį pri* 
skaitoma apie 47. Ją vardai 
yra sekanti P. Keidošius, 
J. Pastarnokasj.-E. Sbrinckasi 
M. Karalius, J. Vaškevičienė," 
M. Paužiutė,. O. Džikiene, A. 
KaraŠkėvičius, A. Bakuižįenė, 
E. 'Radzevičius, EI, Radzevi
čius, -M. Marcinkevičiūtė, V. 
Saurusaįtis, L Baltrušaitis, V. 
Valaitis,-K. Kripas, P. Aįek*- 
navičius, P. Majauskas, 'J. 
Žilkus, P. Bartkus, J. Sldrka, 
A* Valteris, A KareškeviČius,  ̂
A. Galkauskienė, O. Kriaučių-' 
menė, 1 M. Bakiene, A. Ado
maitis, M Kle<ckašr A, ža* 
kiene, A.Barkus, O. Žinkevi- 
eienė, M, Mikuckienė. Kitą 
mirusiąją vardą negalėjau su
žinoti. ’

$ ^ Konsti K. Žvinklis.
' -1*

•? TARIFFVILLE,CONN.

Lietuviška draūįtyštė Bv, 
Antanot buvo sumanius didelę 
parodą ant 28 d. lapkričio. Da
bar parodos nebus iš priežas
ties naujos ispaniškos ligos. 
.Tai yra, viskas atidėta Ant nb- 
apriboto laiko*

' * • ' / T t*“''
'■ . ■ :•!

tr ** T •»* 1 * *
Du j Įtniaak Visur 

LitttivoB jaunimas kratą fodft, 
o mūrą vid^klie&ai prižffekti- 
ti»fa Kol d«r-
tti^ buvo pigi, rttdavoinpeš- 
ai voa ligi sočiai, o kaip pa
brango, tai pradėjo net ir mu 
mie Ž paskutinių grūdgalių va
ryti », rfaigqtti |r taip WkJe- 
1| MVb pMfcdį:'

Ypačiai -Jaunimas mėgsta 
draugauti pj£e degtini stikle
lio, bet tie* ją drąugavjmaisi 
kuone visuomet baigiasi pešty
nėmis. į
' LidktaŠciąWŽakas ^Wk. 
jto* težino. "Mokyto yra Vi
duklėj^ M* maža kas te
lanko. </• J - ■• L

Atsitiko, kodu mūsų jatUii* 
mas, susiejo su kitųsodžių jau
nimu. Čia tai ir pamatėme aiš
ku skirtumą. Kėlėme vestu
ves. JaunavedishuvoišVi- 
dukles;' tai ir atvyko kartu šu 
viduklėnais. Pradžioje, koįvi- 
sLImriLsa^ 
ko. Paskui eiųeyaišintivietos 
jawtimą^?akhpriž^.us)> ąisive* 
žę savo darbo dagtines; galėjo 
gertų kiek kas būtų-/ norėję. 
Bet''Vietos jaunimas, pasirodė

rimą pasuolęn, nes geresnio 
būdodegtinei atsikratyti nera
do, Žinoma, girtą žmonią ir 
apsiejimai' labai £uvo žiaufūs, 
ir kalbos šlykščios. Vietos jau
nimas v atsitraukė, pasibjaurė
damas jų tamsumu ir padoriai 
linksminosi: Šoko, žaidė, daL. 
navMr tt. '■ . ' k

Svęčiai, pastebėję,' kad jie, 
tik' vietos jaunimo pasibjaurė
jimą sukelia, nedrąsiai pradė
jo glaustis prie pakupriečių ir 
padoriau elgtis. , -. •

' Mat susipratusiam jauniniui 
reikia stengtis neapsileisti tam
suoliais. Tuomet jie bus pri
versti padoriai elgtis.

L I E ,P ę jr V S?

L i e t u vfi ą v akai ats. 
Birželio 2 d.'latviųsalėje buvo 
lietuvią vakaras. . Vadino L. 
Giros “Karštą.” Vaidinimas 
gerai nusisekė. Svečią atsif 
lankė pilna sale. Tvarka buvo 
užlaikoma kuopuikiausia. Va? 
kare buvo parduodami1 piešti 
programąi ir gėlės. Svečiai 

dedami, y Scenoje dar buvopa-, 
rodytas Lietuvos Vytis. Rodos 
baltasis raitelis valko su kardu 
tamsą ir skleidžia raudoną 
šviesą. Pagaliau buvo St. 
Fiiodžiūnd ftohoš,
Dainavo. labai į^aSai ir net 
svečius sujaudino. Matyti, kad 
vakaro taisytojaipemažatriu* 
rąo buyąpąc^ę^ / \. ’.z. '

Mandagusir gražustvarkda
rių pasielgimas verčia svečius 
maloniu žodžiu juos paminėti.

I
LINKUVA,• •* ' > įr •
Panevėžio apskr..

D r augi jos. S v i e*t i- 
m o r e i k a La i, Linkuvos 
parapijos . jaunuomenė "ačiū p 
Dievui nemiega, Kadar spau
dėišvisąpąsią karosunkeny- 
bės, bet dar ji sparčiau griebė
si" darbo, ir dabar pasekmingai 
jį. tebevatOr . Vokiečiams užė- 
?jus tuojau buvo atidaryta 2-sė 
liaudies, mokykla, ; .šiokiomis 
dienomis buyp' mokomi vaitai 
o sekmadieniais po pietą—pa- 
skaitossuūhgūsloms. Taip-gi 
po trumpos .pertraukos ąisigai- 

• velėjo moterą, bląivybęšir var
totoją draugijos. (LŠiais karo 
laikais susidarė dar pirklią, 
pašalpos draugijos ir dar vai
dinimo . mėgėją “Vyturio” 
draugija. Vaidinimo. mėgėją < 
kuopelė buvo susitelkusi’ jau ir• 
1916 metais ir buvo suvaidinu- 
st keletą veikalą, bet paskui 
"bąyo iširusi šiemet vaidinimo 
mėgėją kuopele smarkiaiima- 
,si darbo. Balandžio 14 d. bu- 
volabai iškilmingai demons
truojami neprMausomos Lįe* 
tuvos reikalai.Lietuviškus žen
klelius pardavinėjant buvo'Nu
rinkta nemaža pinigą ir išsiąs- 
tą į Vilnią tautos reikalams. 
Gegužio, 12 d. buvo suruoštas 
vąkaras/Vaidino “Duibblynę” 
ir Surinkta
'daug' pinigą ir paaukauta pa
vargėliams. Dabar birželio 23 
d. .Žadama vaidinti “Blinda.” 
Shrinktį pinigaiskiTiamąįląu^ 
kiamos atsiįprarit gimnazijos 
naudaiZS<totoge taitHpat iąi* 
soinadeug saVybėąirriešiį va* 
karėliĮb oji šVenUdįenials eęti 
paskaitos. Mp betidarbuojant 

>|joja jau ėmė nyk- 
uilinksminimai ir

mūsą par 
ti nedori 
kdrtomit

įS

V* * ±___alV»<

G j Ž A

Vilkaviškio-apskr. j ,.

' .Šalia Gižų miestelio riogso 
labai didelis Būdos' sodžioš. 
Švietimo reikalai Būdoje labai
menki. 'Jaunimas gali pasigird 
ti girtuokliavimu ir kortavi- 
mu.

. Nėra to šventadienio, kad 
|Būdoą:  jaummasmetiištinty bu* 
tetinką ir nekirstą iš u eini
kio.” O kai-kada-del to eini
kio prisieina pareit net pra
muštais pakaušiais. Net ir pie-- 
menė, ; susibėgę' apypietėmis 
‘‘putina iš' einikib,” P° trečio
ką.*

x ■ ■ ” - j*
? Kaip kada mūsą jaunimas 
surengia ir gegužines, M teciau 
tos ją gegužines visuomet pa-, 
sibaigia peštynėmis, kurios 
mūsą jaunimo tarpe nė kiek ne- 
haujiena. . .

i ■
• Kitą kaimą jaunimas lavina
si, šviečiasi,‘ ir kiekvienas, ki
šenėje turi laikraštį, , “ar Šiaip 
knygas, O tyūsiškią kišenėse 
dainai padėtas akmuo arba 
“trisvans/^uriais mūsą jau
nuoliai, dėl menka ko susipy- 
kę, 'ketosUČiMpakaušmb^i* 
gi tai gražu...

Bene laikas jau mešti .tas gy- 
venimo svaigulys, o atsipeikė
jus bendrai tartis apie savo rei
kalus.

(u’ i>.)

,z PEILABBLPMLA, p a / 
Pūlkiui fumanym&s.

PradljBLkuibaisiaiepidiemi- 
jai ir taią balsiam sirgimui ir 
mirimui, vėl atsidarė bažny
čios, mokykjoa ir kitos visos 
pasUinkstyinimo yietoa. Be to 
jau turėjom įragą laikyti BU- 
RirmkimnR, ‘ 
; Lapkričio S d. Iri Izidoriaus 
dr-ja turėję susirinkimą. Svar
stė ,s^vus reikalus ir taipgi 
turėjd pMtolbejimąrapio mi
rusius narius. Pasirodė, kąd at
siskyrė nuo mūsą trys vyrai ir 
viena moteris. Taį-gĮ pasirodo^ 
hml prisieina' daug išmokėti 
pomirtinią. Sumaąė tokiU bū
du pagerinti <Wj4« Ačiū tiems, 
kurie sirgo, neėmė-ligos bene-- 
fito/ b* paskui visi nariai tu
rėjo sumokėti po 1 ddh už kož- 
ną nąbašninką. 1 Tokiu būdu 
^-g^AoMe®rir“pomirtięė^ 
pilnai išmokėtos* Pasirodė, 
dar vienas reikalas, kuris taip 
gi ręikaįaūja darbo,.tai T. Fon 
dūsį kuriu kas metai mokas! 
Kalėdįnė dovana. Matydami, 
jog dr-ja ir taip daug turijŠ- 
laidąsu nabašnįikais,tai suma* 
nė'kitokiu būdu,, padaryti ke
letą dolerią dėl Lietuvos nepri- 
guįnybės reiMą. P. J. Gri
gaitis įnešė, kad padaryti ko- 
lektą. Iš tą mūsą brolią, ku
rie buvo susirinkę ^nebuvo nei 
vieno priešingo. Aukavo po 
$1.00 šie-— J, Stadelnikas, R.. 
Zokas, K. Bauba, B. Raudoke- 
vičius, J. Goštautas,‘B, Kup- 
riunas, M. jasiūnas, K. Skiuo- 
tis, J. Tyla, F. Mikšis, J. 
Valenis, S. Picinis, A. Puo
džiūnas, J.. Poškuj K Baltru- 
konis, K' Teroška, V. Balinas, 
T. Btazas, K. Kirilauskas, J, 
Lukšas- V. Tyla, T. Paliukas, 
J-, tfupšis, J. Valenis, S. ’,Ti- 
mtyskis, .V, Domeika, J. Tyla, 

’j. Grigaitis,. J. Poceyičįa, A 
Freitikas, K. Airikis, P. Bun- 
donis, L Kprlionis, K. Sukę- 
yičius, J. Sąkūnas, A. Kalvin- 
skas, M, Araminas, J. Paulau- 
skas, K. Plungis, J. Kuproms. 

; Po ,50c. J; Slaymskas -A. 
Anga, T. Anga, A. Vaišvila, 
ir smulkią auką $l-.10.. Sykiu 
pasirodo suaukuota $43.10. z'

Visiems-alikautojamš kolek
torius. J. Grigaitis^ paaiškinęs 
visą -sumą , ištarė širdingą a- 
čiū.; i •/.\ -

Epidemija paliko daug na'- 
šįaįeią^ Prisiėjo samdyti na
mą dėl likusią 'siratėiią be'tė
vą, " Tai-gi ir tam • reikalingos 
aukos. PrisiėjoLtubmr: rūpin
tis šv. Kazimiero labdarybės 
dr-jai. Kaip girdė jau^susirin? 
kime nutarė samdyti tam na
mą ir bus priimami yišLtiė na* 
šlaičiai, kurie liko be tėvotir 
motinos. Mūšą (dvasiškija ir
gi tuomi labai rūpinasi, kad 
būtą kuomi Aprūpinti tuos na- 
šlaiČius* . > r , '

Tai-gi ^prie tokią aplinkybių 
bus mums sukoka sudėti' Kalė
dinę dovaną į T. F., kurišmū- 
są kolonijai paskyrė 'surinkti 
$LOOO. *

v ' Reporteris;

BALTIMORE, MD.

, Ektra naujiena. ,
Baltimoriečiai gavę puikų 

ir didvyrišką vadovą jau eina 
“ Over the top. ” Gerb. p* Jo
nas Čižauskąš, vietos vargom- 
mnkas. štato’ sceūon puikią- o- 
peretęx“Adomas ir Jiėva.”

Bus ir daugiau.visokių vai
dinimą. • _ - *
. ’ Tad pūttimoriečiai, išgirdę 
tą puikią naujieną, visi kaip 
vienas marš ant to teatro, pa^ 
matysit tą, * kb 'dar ^nematėt? 
Matysit kalį pirmieji žmones 
gyvenę rojuj. Atėję nei namo 
•eiti nenorėsit . T^pAgT yra 
LvieČiami ir svečiai IA kitų 
kolotyją. '

*Pertotymasxįvyks. lapkr. 2b 
d.Am. ... y . V ■ 

Turiu dar priminti, jog Bal- 
timorieČiai dar tik “&irį& 
vęs” stato, bet jie. neužilgo 
pradės smarkiai bombarduoti, 
atakuoti be.peratojiino. Mūsą 
vtoy° pradedata* 
tinti kareiviua. . **
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pą.n Ar-gi nerasta, jau švelnu
mo būdo išmokštL Kodėl 
vienas kito nfintj.iškreipiu žo-iz 
dį pagavę nebūtiną* išvądasb 
<įaro, rodo* kartais tyčia būvo 
oponento minties nenori supra- 
sti, by tik galėjus jam kąnoys 
blogo primesti/ vis tąi' savi- 
meilė, noras kuom atsE^inėti, 
ant savo pastatyti, su gavo aš 
antspaudą pridėti, ir tas vis
kas prideru mums ’ patiems 
nuostolių,. nemalonumų, pri- 
verda karėms košes, kdriį pa
tys turime iŠv4gyt£ Dievas 
žino kada mes išsisuksime iš 
nepakantumo ir savimeilės li
gos, kuri didielesaukas prarys 

j ja savųjų tarpė. . j w
Galutinai 'triukšmas praėjo, 

Diį. Šliupo šoktas griuypj sąvL 
medė 1 Draugo * redąkciga pa* 
sigyrė; kad jos tai nuopelnas, 
nors gerai žino- kad felinpo so
stui dvi koji nupjovė A. L. 
^Tarybą susirinkime Bąjtimore
' - - ji. r--—y-—.--i* ne ■■

nupjauti New York susirinki
me ir tada be jokios pagelbos 
sostas būtų griuvęs. AŠ ma
nau A. L. T. “Draugui* tos 
garbės nepavydės; bęt tik gąl 
pečius pakraipys; kad ne tm 
žmonių esama* trumparegių, 

gąlo ta ldaida tięk blogo nepa- bet ir redakcijų. "Tiek to,* ne 
v > i .v .. .a ’ tame svarba, tik ar negalėtu

me mes iš to pasimokyti, kad 
ypatingai šiais laikais mums 
reikalinga judžiausia, vienybe, 
o ją galime lengvai -ingyti tu
rėdami šielritiek pakantumo ir 
numesdami šalin savimeilę. 
Antrą, reikalinga, stiprių jėgų 
Tautos darbui, tąigi galimas 
ar pažadėtas.savo jibgas ten ir 
koncentruoti. Ne “garbingų” 
atstovavimų turime dabaf ieš
koti, bet diarboj o jeigu ne
stengiama arba nenorima ten

BR8USIPRATIMU D*L*t > 
A. L T. REIKAL1.

< Paripynė Šliupai po kojo- 
mik, kao ten užkliuvo ir ruk^ 
niubo; tuoj 'parigyte ilgiausi 
siraipwiiai po laikinŠčiuri vie- 
naa kito užgauliojimai, bri vie
nas kitam blogom vadme prikąL 
ŠžojM& Mip A< T,Aąryif 
perėčiau ir aš savo dvylekį in- 
kišti bei iš to pasimokinimą W 
ve«ti. ■ ■

Kas tų vi^ų trukŠmų/ kurie 
nemažai mūsų visuomenei blė- 
diea atnešė, yra kaltininkui 
Beabejonės kun, M L. Krušas* 
Jisai būdamas SLRKA. atsto
vu. į A, L. Tarybą atsisako jon 
ineiti matydamas fen kelčių įk 
dą, kurios neleidžia jąm “ gar- 
jbingaV’ atstovauti,: Nieko nė- 
ra Šiame pasaulyje tobulo, tąd 
ir A< t». T. rasime netobulybių, 
ypatingM, ~.kačL'tai mūsų-pra-' 
dinis datbas; beį Uziai reikia- 
ją tobulinti,^eikia ten žmonių, . , . t t..........................

ydas praŠ alintų. " Dr. ‘ Šliupo 
Informacijos Biur^n įsivėlimas 
buvo .tai viena klaida ir tai pa
daryta per neapsiskaitymą, 
per neapsižiūrėjimą,' bet vis
gi atitaisoma. Cajrų sostai lūž
ta,o Šliupo tuo lengvinus. Antz 

cįarė, kiele neišmintingas -jos 
stengimąsis atitaisyti, nes Šliu
po vertė Svetimtaučių akyse y- 

' ra tękia, kaip kad atsiipenu 
Lietuvoje žmonės buvo įsitiki- 
nę, kad vokietys poįietų esąs 
kvėštelėjęs. Apie Šliūpą sve- 
'timtauČiai mano, kad su juo 
¥yra panašiai jau iž'pai> ryto. 
Vienok kaip ten nebūtų, A. L. 
Tarybos klaidų atitaisymui y- 

-ra seimai "ir sųsirašinėjųnai. 
Tame galima 'sukoncestruoti 
.visas savo1 jėgas. A. D. T. sri**' 
sirinkime Baltimore, Mdi buvo 
iškeltas Dr^ Šliupo ir delegatą’ 
sąstato klausimas, buvo- geras 
.laikas be laikraštinių trukšmų 
tuos kląusiinūs išgvildenti ir 

. išrišti. Čia tai buvo puiki dir
vą kun. M. Ja Krušui pasidar- 

..buoti,; kodėl jis nedalyvavo? 
Dėlto kadi jis bijo darbo, bijo 
pirštų pridėtų jo nuomone te
gul tik kiti dirba, tegul praša
lina ydas, tegul nuverčia Šliu
pą, o kuomet viskas bus at
likta ir sostas prirengtas, tada 
kun. M. L. Krušas be jokio-dar- 

xbo sutiks “garbingai” atsto
vauti. Nę, tokių žmonių A, L. 
T., nereikia, ten trčikalingį dar
bininkai, kurie patįs sau gar
bingus 'sostus pasigamintą, 
“Draugas” patalpino kun. M. 
L. Kruša* pirmutinį atsisakyt 
mo rašteli ir. užgyrė jo pasiel
gimą; dabar paimkime, kad vi
si ALT. nariai, panašaus ge
rumo paimti, būtą atsisakę Ta
ryboje dalyvauti,, t>4ai pilnai 
galėjo, kas-tada būtų .įšėję? 
Beabejonės Dr.'Šliupas būtų 
Jikęk viršiausiu lietuvių tautos 
atstovu. Aišku, toksai A. L. 
Tarybos narių pasielgimas bū
tų didžiąi peiktinas; tuomi pa
čių jisai yrą peiktinas ir vie
nam nariui kun. M.* L. Krusi. 
Taigi minėtojonario ii* tų kurie 
jį heperspėjo visą kaltė yra ta- 

.-me, kad pozityviškėsnio dar
bo nenorint veikti, .pradėjo ne

- nuo to'galo ir ne vietoje, užtai 
išėjo destruktyvls darbas.

Tolimesniais kaltininkais pą- 
, našių nemaloniai triukšmingą 

• apsireiškimų turime»pastatyti 
patys save, musų egojzmą. 
Kiekvienas nori akt savo pas
tatyti ir nieko gero, pas kitą 
nemato. Paimkime straipsnius 
p, Uosio., Įdek ten rusime gra
sios ' teisybės, gal nupeiksime 
jo rašymo formą, išsireiški
mus, bet ųe pasakytąją tiesą, 
gerus norus. O vienok jo opo
nentai randa tik purvą. Rasi
me teisybės pas p. Vaidevutį, 

"“Draugą” “Garsą” ir lutus, 
bet priešingieji vis nieko gęio 
ten nemato. Ar-gi ‘‘Draugas” 
galėtų ranką ant krutinės už- 

~sidė jęs pasakyti kad kas iš ka
talikų hžtarauja Šliupą t AŠ ti
kiu negalėtą, jeigu - s^i^ 
balsas dar neužmuštas, nes,aiš
ku, kad niekas iŠ katalikų to
kio žingsnio nei nemanė daryti. 
$ vienok regime straipsnį feu 
ąptgamu — “Užtaraujaslių-
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I ir rivtiią^ uiilitarę
- ’ ** ■ J,

>■-’ ViKJrtT jiegoin debtbaapari- 
lehtiu Bijoto, kad komirijos 
e^darymaBbueapamfitintaa dė
lei riekes pptynįrią lietuvių o-

Briperiįįrmniii dieno
mis peiorodš, kri bus dapg 
lengvinui negu tikėtari. Ame- 
rikos netik* armijoje bet ir Iri- 
v^rfce liėtuyią ėfirierų yra ne-: 
mažai, net ir gėrri patyruBtą, 

vkrii iš ją jau.po’kelioliką me- 
tųiŠtąnįvę kaipti laivyno ofi- 
cieriai; vienaejų jau randam 
kapitonu,kitas meikatiškn dį- 
rektorimni kas daug reiš
kia laivyne —- poraŠiaipgydy-k 
toją. Vienaa lrivyno ^cierą, 
Čia pat TYashingtone randėti.

'rienas^kitąą lietuvių 
buvusių oficieriais Rutijos^ar- 
mijoje. Tad, .tikimės bus ga- 
Ema gerą ’komitiją sudaryti

/ ... ’? ■ < -• 
žinios iŠ Europos.

Šiomis dienomis gavom turi
ningą raportą rtuOi Amerikos 
Ljėtuvių Tąryboų—delegatų 
.Šveicaruose.y Labai daug ir 
indomlų Žinių apie Lietuvos 
.politišką padėjimą suteikia A- 
merikos Ęętiiviams.--- 
; Kadangi patsai raportas tik 
po spaudoje, todėl mes Čia tik' 
nekuriuos jduly^us pastebėsim, 

i MfesųMielęgatų pranešimai 
patvirtina,^ kad visi, užsipul
dinėjimai ir intarinėjimai me
tami ant p; J* Gabrio; vieno žy
miausių Lietuvos veikė jų,buvo 
ir yrą neteisingi,. tai vien tik 
nymai. Šis ištikimas Lietuvos .. , .. , , , , ,v.
sūnus smarkiai’Europoje darc-”01na W pnię baudžiavą 
buojasi, veda Lietuvių Įnfo^^Ver©^ . m tuoniet ję- 
macijos Biurą Šveicaruose, o 
dabar, kartti, feujak ką nuva
žiavusiais Amerikos. Lietuvių 
Tarybos delegatais organizuo
ja lietuvių atstovybę Paryžiu
je, Fram^joj^ų^ęr-

Is delegatų pranešimų paaiš
kėjo,„ jog visi Lietuvos laisvės 
priešų užsipbJdinė^mai ant 
vysk. Karevičiaus irgi yra ne
teisingais.* RraiĮeŠnnai patvir
tina tą ką katalikiškoji spau
dair nekuriu A. L. Tarybos na
riai prakalbose nurodinėjo; J. 
M. ^ysk. Karevičius niekuomet 
politiškais reikalais pries vo
kiečių valdžios nesikreipė: jei 
kada kreipėsi tai vien tikybi
niais reikalais. Todėl, risi už
sipuldinėjimaibuvo be pama
to, 7 ’ .

- Meldžiame gerb. skaitytojų 
pastudijuoti paskelbtąjį dele
gatų-r aportą,J^ugdį.ykų a- 
pie Lietuvos ūeprigulmybę pa- 

■ aiškės. '. - ■; . ' •
‘'Manoma, kad' bent vienas 

delegatų netrukus ■ sugrįš, ir 
gyvu žodžiu pluoštą žinių par-

Liet. Inf. Biuras;.- ■ - -■-•ib r;;- * * • .

r *

gerai sekarf. Gfįlęf 
Čio gavau < darbą otiiia. Gyvam | 
BaryMuX laįti yra ' 
tas gražus, smagu gyventi. { 

• -■ -.. ■ '

Amerikoje kfekrtauM Šydas
TVnHk Jfr VSilCKK

dėjo po IT in^pimtd xnu 
vianaon&ti dal ka- 

rėš. p ĮJįJaar jie pagrylo tu- 
skolinti benųoilmčią vieną mL 
įy^rdądolerių žydžjosatetaty- 
mni šalyse, nukentėjusiose dėl 
kares. Žydą Amęrike yra trys 
milijonai. Taikiekvienai^- 
das — vyras , motęris ir vaikas 
skolins po $333 su centais , ka 
skpljns PO 1333 su centais, kad 
tą sumą sudėti. /' A

‘ ?if.;
» ’■_ **’ -

Lenkaįm
visokie Lietuvos laisvės neptie- 
'teliai leidria visokias apie Lie
tuvos /likimą paskalas, kad į 
nusiminimą įvaryti gerus lietu- 
vips. Neklausykite tų paskd- U - ' 1

» * I ' ■ • . .

SVARBŪS NUOTIKIAI.

Kas diena Lietuvos laisves 
reikalai  ̂pastūmėjama pirmyn 
— prie liuosvbės.

• Amerikos /Lietuvių Taryba, 
ąar visais/SMo skyriais ir komi
sijoms, kaip tai Lietuvių Infor
macijos Biuras, Pildantysis 
Komitetas ir kiti; dirba išsi
juosę. Milžiniškas kovos lau
ko plotas jau laimėta, bet dar 
gerokai reikės paprakaituoti 
kol mums prigulinčią teisių ga
lutiną Užtikrinimą pasieksim, 

.mti, tai kam užimti^dyk ”̂Galimadikėtish kad dabar, mū- 
*sų darbas kur kas gedaus sek
sis, dabar jau ne vieni atsisky
rę dirbame, bet būdami kūr- 
tu su keliolika kitom pavėfg- 
tom tautom Demokratinėje 
VidNEuropos Sąjungoje, pečius 
surėmę autokratizmo vergijos 
jungą išvien triuškinsim- 

Paskutiniame savo praneši
me, nors išd'alies nųrodem virs 
minėtos Sąjungos užduotis ir 
apibriėžėm priežastisdel kurių 
mes prie tos Sąjtrngoą prisidė- 
jom'., Vykdaht Sąjungos už
duotis, ir mums reikia sueiti 
ir pasikalbėti su savo kaimy-' 
naisdelei susipratimo apieval- 
stijinių r^bežių x nustatymą. 
‘Spalio 25 d? buvo paskirt im- 

' tuvių-lęnkų atstovų pasikalbę- 
ujimui. • ■ : *
/ Amerikos* Lietuvių Taryba, 
laike savo suvažiavimo, spalio - 
23-24 $Į. išrinko sept^nųs ąts^; <■ 
to vus konferencijon sųlenkaig.j 
Kųnfėrėnoija turėjo?'' jyyfci ‘ 
Philadelphijoje, toj pačioj vie
toj kur tud laiku Demokratinė 
Vid-Europos Sąunga konferen
ciją laikė. ;

Sąjungos konferencijoje tik
tai vienas lenką atstovas teda
lyvavo. ir laike kalbos, < paste
bėjo, kadi valstijinių xrubežių 
klausimas Taikos- Kongresui 
turėtų būti paliktas. /• 

Kada patartų lietuvių-lenkų 
pasikalbėjimas lafkįti, tuomet 
jisai teisinosi būk lenkai ešą 
neprisirengę ir prašė vėlesniam 
lūikui pasikalbėjimą atidėti.' 

Lapkričio 6-9 dienose Sąjun
ga vėl laiko konferenciją Nėw 
Yorke; mūsų atstovai ir-gi fe
nais dalyvauja. ' Tikimasi šiuo 
tarpu bus pasldrta kur ir kada 
mes su lenkų atstovais konfeT 
renci ją-turėsim. % ■

Visus puotikius pasirūpin- 
sim visuomenei, pranešti.

* Amerikos Lietuvių Taryba 
savo posėdyje, ir vėliaus jung
tiniuose posėdžiuose su Tauti
ne Taryba, atsižvelgiant į Lie
tuvos padėjimą vokiečiams ją 
^evakuojant Jr bolševikams be
sirengiant prie terpto, atrasta 
neatbūtinai reikalingu Ameri
kos lietuvių Armiją organizuo
ti, dėl Lietuvos okupavimo’ ir 
pagelbėjimui žmonėms ” tvarką 
įve$L Darbas pavesta Bild» 
Tarybų Komitetui skatinant, 
k^d Šis panaudotų visus gėdi- 
mus būdu? lęidumtd ir pagelbą

vietą? Geriausią pasitraukti, 
užleisti kitam vietą, o ne ko
kių priekabių ieškotų Jeigu 
Visi mes-' paskirtą sau darbą 
sąžiningai atliktume, nebūtų 
laiko tuštiems, ir net nešva
riems ginčams. •

Kun. K. Vasiliauskas.
Red. prierašas. Nors kdns- 

truktyviška kritika reikalingar 
bet šiame, didžiai svarbiame 
mūsų tautos'momente reikėtų 
jos kuomažiausia. Vilimės, kadi 
gerbiami veikėjai neieškos 
‘ ‘ Darbininke” viešingumo'pa- 
našauš tųrinięrraštams. Valan
da neišpasakytai svarbi ’if to
dėl “ everybody - get. - good- 
-qnick.,\

B •'

X.

!* 1

R

■ . 4- jC ' ’ 7 1 *

Nesensi penptuidiiibme B 
Bdao” sod-

ąHdų o •tetu.papį. aid-
«Jviųr "IMrm

!■ W r *
H to Straipsnio, kam skaity

tojai atsimena, adatom, jojtLie- 
tovoe socijaHstai stovi nž Lie2 
tuvos nepri^ūlmybę ir apjūfię- 
atšuja, kiari “žemesnioji, nesu- 

, 'sipratusįoji/’jokio susiprato 
mo neturi ją,” o

; rifems agitatoriams, kur leidžia 
•netikrus 4r nielnio nepamatufo- 
tus paakalus.” x

Amerikos lietuvių HsocįjaiiB- 
'' tams” nepatiko, kad Lietuvoa 

y) riintieji socijaliatai stoji ūt ne- 
prigųlmybę ir ląbai nuriįŽiAa- 
g€, kąd randasi Žemoą, nesūri- 
pratusios liaudies, kuri neturi

“Keleivis,” perspauzdinęsa- 
ną straipsnį šitaip raŠo; > 

iiųvittėiųXt  ̂'w* buvoti 
perspausdinę Rusijos lietuvių su-/ 
vųilafini’Lrekoliucijft^ kurios pų- 

/ * rodo; kad xėnfti lietuviai taipųtit 
” prfcšmgl atskirimųl Lietuvos nuo 

. laisvės Ruslfoši ' v
'‘ŠJmltattt šitas. Žibias: taip ir no-;

ttgi ppJdausff ppi’Nąrušėvičių, šūu- 
pų^žlUų^Bartoškų^irjtomptiiųosA 

\ kas jus įgaliojo atstovauti Lletii- 
) yos reikalus ir kėno vardu juų kal

bate, kuomet 4&a tvirtinate; kad 
Lietuva nenori būt prie Rusijos?” 

7- Tasaį džanbąmbifiis ląikra&*. 
'tis’jauseniaų karštai pirŠųLib? 
itangį ištižusiai Rtiriąi; :

Tai mat vergo šmęfas, ver
gijos užtarautojas. Pritaria 
tam, ką gręvezuoją žema ir ne
susipratusi liaudis. Jei tąsai 
džianbambinis šlamštas ir. kiti 
te socijalistų’ ’ šlamštai > - butų 
išeidinėję laike baudžiavos ar
ba vergijos panaikihimo, tai ži- 
* - » •• .« w j • f ,

v .

Taip daug vietinių lietuvių vadina PĄR- 
TOLA parito dančia geriausia pagelba įri 
išvalymo kra ujo ir pilvor Ji nustato visą or- 
ganizmą į normalį stovį.

PARTOLA
: 1 ■ ,

■GydytopaVydile saldalmą

‘ • '■ ••• .
Aplaikė daugybę užsitarnautų 
pagyrimą. ų * '

Kasdiena aplankoma su pa-
‘ dėkavoūšmiB laiškui' Čia \ 
talpinsime vieną iš ją; .* - 
B-naa BšrfoaK : 4 tf •

Su. šiuom įdedu vieną dęlerį 
it prašau „ prisiųsti ‘"skrynutę 
PARTOLA r la bus jau šešta - 
'skrynutė;', .

Bripažįstu, - kąd ta pati ge^ , , . , -
riaųsia iš visų mano išmėgintų vaistą. PARTOLA pasirodė ti
krinusia pagelba, todelgi nuo širdies rekomenduoju savo vi
siemspažįstamiems. ‘

. ’ \ - Su tikra pagarba 5
.■....•z . ” v’.. .• < /Timofeev,

į.-. Mes skaitome, kad ptoŠūš'atsišaul^aa ąpiė^^RTO- 
2OMiŽ^žtinai dėl to, kad visi vartotųjų ir džiaugtųsi joa ver- 

te. ' ■ •' ■ . < ■ - ? " y .
-į - - jfeyr. --w-A . — - — -- — —

Graži ir tinkama * dovanėlė 
kiekvienam prisiuntusiam už
sakymu ir pinigps ..sykiu' su 
šiuo apgarsinimu. ‘ 

v Laišką su pinigais adresuo-- 
kiteį , . < -

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nŪ Ave.; Dept. L. 3. 

\ NewYork,N.Y. •’> .
v* , - (10G)

—. ......... -------------------------------- '■

'■ r

V .• *.

lias dar nėra mėginę saldai
nių PARTOLA, neatidėliokite, 
-jeigu branginate savo sveika? 
V 
z; PARTOLA rekomenduojama 
skrynutėse' kainuoja * 1 dolerį. 
Delpatogunfo žmonių mes iš
siunčiame Skrynutes. už J) do
lerius.-. Kiekviename name tu
rėtų rasiįs PARTOLA..
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LAIŠKAS
J. S. p-lei O, Z. Bugailaitei,

Naskua,‘N. Bl: . 1
Spalio15,1918.

\Paryžius, Frakciją.

Gerbiampjil . _
.. Jūsųrrašytas laiškutis 24 Iie- 
poš-š, m. pasiekė mane nūnai! 
Labai nusidžiaugiau, kadi ma
no senovės prieteliai-draugąi 
ne visai mane pamiršo, nuošir
džiai dėkui, ypač už. rūtelę ger- 
buonėlę! Smagu map girdėti 
kad Tamstos rankų bienulei- 
džiate bet kaunatės su visoiiis 
gyvenimo nelemtomis aplinky
bėmis ir veikiate, bravo !1 L. 
Vyčiams-Vytėms,. LDS. kį>. ir 
'visiems kogeriausio pasisekimo 
jums linkiu ir turiu viltį' Die- 
vuje, kad dari pasimatysimė 
kada nors ir'tai .prie geresnjų 
aplinkybių; negu dabartyje.

Šį-tą apie save.. Turbūt .bū
site girdėjęs kad buvau sužeis
tas i.dėžinę rąnką, bjaurybės 
Sugadino mano dešinę^ bet su 
laiku pasveiksiu; Iš- to sau 
nieko nedarau,f nes, karėje ga
lima visko tikėtis, toji,pati kul
ka galėjo pakirsti gyvybės siū
lelį, bęt laimė man patarnavo 
ir vien tik sužeistas tapau.

Vargai,, išlietas 'kraujas, lai 
prisidės prie tos dideles jūrės,, 
kurioje turime paskandinti ar- 
,ci-plėšiką kaizerį. ‘

Darbuokitės, rankų nenuleis
kite, remkite visą tą kąs tik 
prisideda prie naikimmo kaize* 
rio-galybės. Neužmirškite kad 
sykiu' kenčiate, pasišvenČiate 
už sėto Tėvynę/ Nes karę ka-

TVARKA VOKETIJOJ 
UŽTIKRINTA. ;.

Pastovi-1.tvarka' Vokietijoj 
užtikrinta., Bolšeyikizmb ban
gos, pakilusios iš pradžios, 
.greit nuslūgo.' Rimtesnieji so
cijalistai pąeme viršų. ęmš 
vyksta uŽT^ytidvarka*^ 
jiems ;seksis ir toliau.
* Todėl Amerika* ir talkinin
kai skubinasi pradėtu taikos 
konferenciją.

_ fe •_

\DADG LAIVU NUSKENDO.
Vokietijos lailcraštisvGerma- 

nia rašo, jog daug laivų, tal
kininkų reikalautų, tapo nu- 
skandinta laike revoliucijos, suos moterys.

moji- ir nesusipratusi liaudis 
stovėjo^ už seną tvarką; gailėjo
si- maitintojų ponų-geradarių 
globos. Žemoji, nesusipratusi 
liaudis sakydavo, kad girdi jei 
tau bėdą, neturiSnaisto ar pa-- 
šaro ar ųęlaimei ištikus, tai-po- 
ųas- sušelps. Netekęs ponų, 
netenki jų globos ir, paramos 
nedatekliuje. < ,

Tai matote Už ką stovi “dar
bininkų'užtarytojai.”

- PAGRŪMOJO HULIGA- 
? NAMS.

. Anglijos” vaĮdžia-išleido per
sergėjimą bolševikams. Tą pa* 
skelbė perspėdama nuo žydų 
skerdynių Varšuvoje. Apie ren
giama žydų skerdynės Vidu
rinėj Europoje buvo- žinių ir 
Amerikos žydai sionistai išlei
do protestą. Tame Sąryšyje, 
Anglijos valdžia. persergsti 
prieš visųkį kraujn praliejimą. 
Anglijos paskelbime sakoma?; 
: /‘Talkininkai ir "Suvienytos 
Valstijoj yra pagatavos ,pa
naudoti. yisus savų resursus, .1- 
dąnt atstatyti tvarkingo ir ci
vilizuoto gyvenimo pagrindus 
~ bet tik toms, šalims, kurios 
parodys, savų darbais, kad 
trokštą tvarkos jr civilizaci
jos..”, ■ \

,------- J I - . ■" - ■ . X

UEPfi IŠSISKIRŠTYTI.-

. Beribio parbminkųir Karei
vių Tarybąpaliepėpanaikinti 
susitvėrusią -Ęąųdonąjų Gvar
dijų- . v -

\ * v~ . t?- * *.

RINKIMAI BUS GRUO- 
- • DŽIO14D. ., ., . . . v .
/ Rinkimai į Anglijos parla
mentą buk gruodžio14 d. Buo- 
Sę; rinkamuose pirmų kąrtu bal-

jFdidžiausias kalėdų išpardavimas.
NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS.

t.

S X ’
«

IS priežasties ateinančių Ka
lėdų mes padarfime DIDŽIAU
SI kalėdų išpardavimu 
ir musų žemiausios kainos y- 
ratfki'alnepaprastos.

Jus nusistebėsite^ patįs kuo- 
F. met perskaitysite Sį- apgarsl- 
lį alma ii? sulyginsite musų kal

nas su kitų kainomis... • 
•"Už tų Mah tel'Laikrodi 10% 

F colių augš&lo, 15% eilių ilgio, - 
i- raudonai padabinti apvadai,/ 

išplėštas • viršus- ir apačia,” Ę- 
gyptlškal Žaliai užbaigti tar-

pai/ 3 tarpai abi kiekvienos pusSs su puikiausia' papėdė Ir papuošiu viršų, su 
puikiausiomis bronzinio metalo kojukėmis ir pagražintomis ant kiekvienos 
puses rankenomis, pirmos rūšies mediniu baksellu tikrai geru kabinetu,-mei
striškais gabumais išpaliavotas per kelius sykius geriausia pallava koki yra 
duodama dėl 'kiekvieno laikrodžio -augščlauslos kainos, gražiausio kaulo cI-! 
ferblatos, viršus gaubtas storu stiklu*, 8 dienų, mušė valandas kalp. kated- . 
roję varpai ir pusę valandos kaip ant taurių varpelio. 3 kollumnų laikrodis ( 
ir kaipo pirmos rūšies tikros vertes. Jus .nerasite niekur kad sulyginus tų už * 
tokią žemų; kalnų kokių mes duodame, šis vienas iš. geri tinsią., parduodamų 

; tarpe augščlausios rūšies laikrodžių. - t * t
1 ‘ • Mes parduosime juos tllę už $9.75. . . ,

Dabar- jus matote, kad* tai nepaprastą proga Įgyti už tokius mažus pi
nigustokį gražų, naujausi Ir taip-pat gerą'laikrodi.

• Tas Laikrodis tai puikiausias papuošalas namuose ir taip-pat parodo vi
suomet laikų reguleriai. '

Buk pirmutinių to nepaprasto nuplginlmo?paslnąudotoju ir užsisakyk tų 
gražinusį ir labai geęą laikrodi.- Sii užsakymu ld6k_tik.$2,00, o, kitus likusius 
Užmokėsi kuomet gausi Laikrodi I savo* namus. ,

PAN-AMERICAN EKPORTERS, - <
’ 1152 Milwatikee Avė., ’ - Dept 234, . Chicago, UI.

* < y , ‘ '**■*<• * '
■ , ,1 ,-k ? X'?. - J

;J ąi-- SKAITYTOJAMS! '■..J: - 
’ i ' ' ■ ' z , . • < I ' . . ’ , ' - '

Mokinkis Angliškai Nąmiel PllHąs',kur8as angliškos kalbos 30 
lekcijų tiktai ?8.00zIr drauge aplaiky# -D Y K ASt visiems metama 
DIDEIą IR LABAI- NAUDINGA DARBININKIŠKA LAIKRAŠTI 
“DARBININKĄ,” kurisr iše'nav3 sykius savaitėje: utąrninkais, ket- 
vergais, ir subatomis. Jeigu 'norltę'greital ir lengvai išmokti angliš
kai’ kąlbšfi, skaityti ir'rašyti, tai moklnkitSs savo namuose~iš\mu- 
sų sutėisybj lekcijų. Jis-'-yra lengviauslas, greičiausias ,irtikriau**’

- skis Jbudas Išmokti visų rangių kalbų namie. Jose ištarimas ąpgliš- 
? kij žodžių ir vertimas įietuviškori kalbon'yra paduota taip- aiškiai

ir praktiškai, - kad kiekvienas išmokėta be vargo. AnL ppbaigOė , 
, " kiekvienos lekcijos yra užduotis;, kurių mokinys išrašo ir pirsjus-. 

čia mums dėl pataisymo.. Mes pataisome ir sugrųžĮnariie mokiniui.
- Naudokitės šiomis, dovanomis; - * • x. , * . .

VPInigus $8.00 siųskite Money Order arba. registruotame laiške ’
sėkUtiėlal j \ v '

S. P. TANI?,
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dį laimime, tad it Lietuva nu| Amerikos valdiio. ttgauti.
/ • • - •

4

tt.

i

♦

’r

A

t
■„ įsi '-: r, A

jfr*

"V LAISVES SAVAITČSPRAKALBOS
...... KalbėsllUN. JONAS ŽILINSKAS šiose vietose”: 

Lapkr.< 24 d. (Nedėlioję)*MahanoyjCity Pa.,'Bačkauskų s 
j Vvak'vakare, " • ; z-.

Tapkr. 25 d^ (Panedėlyje) Tamaąua, Pa. v l i 
Lapkr. 27 d. (Seredoje) St. Clair, Pa.. . * .
I^pkr. 28 d. (Ketverge) Maizeville, Pa., Bažnytinėje Švelni' 
. • nėjeV vai. vakare. >z'-.,. ' ■ ' . . ’ / į »
Lapkr. 29 d. (Pėtnyčiojė) Mt. Carinei, Pa. Lietuvių parap, 

mokykloje 7 vai. vakare*. ' . ■ ? *: f
Lapkričio 30 d. (Subatoj) Girardville, Pa., Bažnytinėje Sa

ri * Įėję 7 vai, vakare. - V.ri ’ ' r' : .
, .Kas, sako prakalbos jau jąm nusibodo, kas, jose iki Šiol 

nematė naudos, arba kas į prakalbas niekad neidavo, ną-gi pa
bandyk Šį karią ateiti; tada pi^ūrėsime pas«^sil 
gerai Šių nepaprastų ląisyšš prakalbų vąįmdą ir vietą. Oek*: 
viena kolonija-pasirūpins paskelbti prakalbų svetainę, ir va* 
landą, ir šmulkmėnišką prograiną, vNeBiT6lji<>riaixias mauk ke
puręanbplikėaarantkuadbjrdro^ y vt*

Nemanyk Šių.prakalbų p«aieisti^ * ■ i

* i i' f

s

- 736-738 West 18-th Str.
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ir tabūno* Draugų;
vairūs Ženklai: kukardoB, latpos, antipaudoa, gūrikučiai 
dėl ^Vairių ^rganįaąęiją. ir aįrivieįdjiiĄ^J ĮMdirbų v^ką,- 
pas tik organiaatijoms retkrilnga, |mit ir su Ūaipį

v (artištižku) gabumu. •'Mūsų iŽdirbystS yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje^ ųitaVmŪBą ŪgaailfoilaviminMi ir 
pripmtimts jawu^ganMino tūjutmči^ draugiją^

Naujos oftamąa^jos reikalaukite prabų? eenoa gi 
* prMąįkite ienklą arba o met.dariį atiibdina 
pafalreWavi5(^tv‘ » ■ _ *?>_

1 \ ML A. N0RKŪNA8, -
lft JMama* Bteų
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jedgru. Wtų i? iž toliaus- atvažiuoti, 
nes geras patarhavimasdaug reiš
kia.
- -Jeigu jtis ląe siustu W, kitu 
graborių, tai pirma užeikite'pas 
mane-dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypątiškai arba teleionuoki- 
fe: So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIūS, 
OFISAS: 808 Broadway, So, 

Boston* Mto
GYVENIMO VIETA: 237 D St, 

So. Boston.

, r—i

iiaidrtM poJspudKij Vo,

REIKALINGA APGARSINI
MŲ Į L.D.S. KALENDORIŲ 
1919 M. -

PUIKIAUSIA \ 

lų Dovana

GERIAUSIAS GRABOBIUS 
i —i ir'— ’

' bALSAMUOTOJAS. 
y S.B^ASAVIŪĮUS.
AM patarnauju ne tik $0* Bos

tone, bet jy$Eai ysĮinėjų įr f- MtuS

Mano kainos už palaidojimų la
bai J prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00 ; niažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir
DR7ŪHN MicDONNEll.M. D. ||?Qb™s ifcęisMr-NėSftfęHte?

(Jakimąvičius) - Į
Priėmimo vsiamdo*:: ■:

NuoTIkĮSpapret. M«o7.iii8vakar*: M 
609 BROADKAY Cor. G ST. SO. BOSTON ■ 

T4602S.B. . >

„ . - e- - BęU PBone Dlcldn»*n 3995 M.. 
;3 r- ••*#' ** " Y

Dr.Ignotas Stankus 
1210 S^BroadSt;,Philaddpliia,Pa.

Lietuvis Dąktaras ir Chirurgas.
Ofito Valandas; . ' >
•z' Nu«9ritoild U po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo6 iki 9 P. M, 
; Nedeli.mi»iki4popi«t«. # ; .

• V i

n

jijgo nimoki raayti 
Mfe» žori, kad raKaa etrodyt? 
geni, tai nuiipirk druktw> 

mt meiinilt (Typvritor).
. Kar* pstabaifS tt atotary* keliai j 

Uatavt, rtiMaMfrtt <SWt Ivairhjlal*- 
jpd ir givudem* laito b'1« 4ant ieQ»- 
Tiattt perskaityti drukoot*.

Tokio* ButaaSH* pirmiau* paraiduO' 
dsw po $70.00, o dabar parduosime tik 
ui $15.18. Ka» pltks mallnClę prta&rt- 
taa <tar knyrt *a nurodymais kaip ditb- 
U varta |1M

Pasinaudokite proga, * nę« vttal aut 
trumpo laiko. Kreipkitės tleglog, la.il-

8, S. POCIUS, I
207 HarrisonAvė.,

- ' Boston, Mass.

Ėoston, Mass.
r 7 . " . -

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslų? 

‘ deigujie, tai 
ateik ir nusitrauk pusę, tuzi
no karinei ir gausi vienų di
delį artistiškai padarytų pa
veikslų visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amato , gali atsišaukti :

/ X J. DBIZA, 
500'S.2ndŠt., Priladelphia, Pa.

TĘL. BACK BA'Y4Z^O

DK. F. MATULAITIS
Oflioodjno* G^Jo»i»«kta< Ut*«'
1-JP.M.7-8P.M. PriddrtaAkinHi.

419 Boylston St, Btsto«, Mm.
„■ li.l I .11. .b li.Į llll- m

'' PIRMOS tLESOS’

DANTISTAS
. \ . •• •
Dantis ištraukiami ir pripil- 

' domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

< t' naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame. 
i>R. W. T. REILLY

„469Broadway,So, Boston,Maas. 
? Y' PRlXpORCHE8TKEBT.

.ValanaM . NadUlottia
nnoSvaLryta ano 10 ryta
lkĮ8 vaLyalšM. . iki 4yaL vakare.

gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimų 
. ant tyrinėjimo tų ligų* • Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrimentais. 
ir prietaisomis, - elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligoniams - ’

Ar Tamsta Kenti
sŪnumu* nėrvų, silpnumo užpakalis (nugaros^* Užmiršimo, Drębėįirio YSiįp*
numė plaučių, Ntonguino* Suritiai jaugto* Skausmo galvos, ApaxWmOi Nėfflfr 
kaus matyrio, Silpnus Vo»*^l^ų* Mėjimo L gerklę, <
ritousmo gerklės* apvilkto hoMvio./ Siį& k daug,Mtų, yra^pimas pęrsęxgSjimw ™ 
Tamsta Wiji savo ir pajėgas.

SERGANTI Ž:

yra ta<n»ir petataiįut. <tartxi 
totaEM* taK vaiMtaM taip ir ®er- 
Kito- Ai >U wtikrtnu, kai ralita 
btrtl ątrata fobofrtrfata, jęitutwrt6e 9*' 

prtato daifck NorMaod pla- 
taaniii informaclia riaiDldUa laiiku, i- 
dMatal at ta «a*5a l»aW«U Kuo a& 

. ■ - ,; v ■
» J. Brikniv 

(Budsou Studio) č .
67T Htataoa ' 'itotototr & X’

. ? ' M* >

9. ■•_ / , _ ■ ■ Y
■' •' V 1 * ..

Paldftaa' Veronikom Varaailrlulfti 
Man IMvidiluojant W 

wprce«ter, Mm, tat ji gyveno ant 
Lafuyette at.,* o dabar nežinau kur. 
Turiu IabaPavarbij relkabj. Meldiin 
atsišaukti; arba žinantieji praneštl ^luo 
adresu:

Kamliausfais,
880 Pratt St., • ' Merldep, Conn.

, / j - , -■ . . ■ *

pusbrolio Prano Vegneno, abulš Kau
no gub,, Jurbarko miestelio, Trys 
pietai atgal gyveno Springfleld, Tli,, 
0. dabar nežinau kur. Jie.pjitys ar khb 
kitas praneškite šiuo adresu r 

! • Mr«. 'Antaitina Narkie^ . 
1402 Bock St., . LapoEtė, Ind.

’*•

y *. .

Jy sfceiMą*' Jog be aMuaičięs w

Vtetinfcžtaies.
* ' ri ’ ■

o.i bi r    ■ . i it -

CAMBRIDGE, MA88,

LDS. 8 kp. svarbus mėnesinis

Bus utarninke, lapkričio 19 
4/7:30 vai. vakare* Nekalto 

> Prasidėjimo P, Švč. bažnytinė
je Salėje. > VisitnariaĮ prašomi 
būtinai susirinktu./ : ■ ' b ,W»..

. •’ I
. « ■■ ■■b-.iili . ........ .. , r- ,

KADA BUS GALIMA. HADj- 
±TI Į EURORĄ.

M«w Yorko SOMjfy agentai 

suros nebus gąlimū atidaryti 
kėlių pasažieriams į* Eu^oįų. 
Dabar visi laivai užimti gabe
nimu maistoiryisddosme- 

. džiagos.j_ Su svarbesniais rei
kalais būsiu gulima ir ankščiau 
plaukti, bettoksplaulrinėji- 
mas, kaip kad buvo prieš ka- 

JbėTritavasario nepra-

. - v ■
TAIKINS DARBININKŲ IR 

DARBDAVIŲ GINČUS. ..

Naujas Darbo Departmento 
Biuras Išvengti Nesutiki-' 

'■ m Wės laike.

. Darbo Departmentas galės 
plačiai išplėsti savo veikimų, 
kad sntaikinti valdus industri- 

: joj per naujai įsteigtąjį taiki
nimo biurų (The Adjustment, 

; Service),. kurio direktorių pa
skirtas H. L. Korvrin, nes spi- 

• riant karės reikalams, .sekreto
rius nusprendė pasiimti inici- 

’ jatyvų, pasiūįiisriif tarpinin
kus, kada iškįla tarp, darbinin
kų ir darbdavių nesutikimai.* 

Tečiau naujasis sumanymas 
yra daugiau peianainymas vei- 

. kimo sistemos, neg paties dar
bo. Sutaikinimo biūtas galės

1 veikti per tam tyčia skiriamus 
tyrinėtojus, kurie sekretoriui 

. Į praneš iš anksto visus svarbes
niuosius kares darbuose prie
tikius* kurie vestų prie nesu-

- tikimų.
p Įstatymai, kuriais sudarytas 

darbo departmentas, jpkiuo 
būdu neaprubežiuoja sekreto
riaus veikimo. Jis gali nelauk- 

. J ti kol viena ar kita nesutin
kančiųjų pusė jo įsikišimo pa-, 

v ; reikalaus ir gali daryti viskų* 
: kad sužinoti priežastį-iš anks- 

z “ to. Ir po to jis . gali įsikišti, 
■„kad sutaikinti.
; 1’ IPrumpai sakant, įstatymas

‘ ? ■ ‘iiurodo* jog sekretorius steįig- ; 
'■ sis įnešti visur kur tik jis ma- 

'' jys, jog darbo ramumui jo į-
. silrišimas. reikalingas. Karės
- Z reikalams spirlant’ jis jaučia, 

. jog tokių tyrinėtojų pastaty- 
v mas yra reikalingas, kad jis 

galėtų permatyti galinčius kil- 
ti uesusipratimus. ' .

Departmento tprpininkavi- 
•Y mo darbas bus varomas taip,
: ‘ . kaip ir pirmiau, tik is bus la- 

• bįau išplėstas. Bet kadangi
daugiau £us gaunama informa- 
pijų, taip daugiau ir tarpinin.- 

' kų reikės, neg kad reikėdavo 
?? pirmiau. Be to turbūt svar

besniuose reikaluose bus daž- 
piau siunčiamų diu tarpininku, 
neg kad pirmiau tai būdavo da- 

■ romą. — ‘.
Tūiltinimo komitetai bus su

daromi įndustrialiuose nesuti
kimuose, kaip dalis tarpiniiĮ- 
kavimo biuro. Tie komitetai 
kai kada turės pilnų sprendžia
mųjų galę ir galės būti netaip 
jau foriRaliŠki ir įsteigti išty
rimui ir įMŠjmui špecijalių 
klausimų, k. a* mokesnio didu
mų, brangumų pragyveninio, 
ir panašių dalykų. Paprastai 
jie yra sudaromi, kad sutvar- 
kyti kokį nors ypatingų nepa-: 
ritrtmiinų. Daugely vietų 

>' dirbtuvėse tarp amatninkų ir 
• samdininkų yra sutartis, ku

rios leidžia tokius komitetus 
■ ‘ sudaryti ir juos užlaikai. .

.1 Sekretorius ■ yra priešingas 
tokiems sumanymams, kuriais?

? \ taxpihiakas kutų nariu ir taBi-
nimo komiteto. Tečiau daugo- 

į„ ' ly ątsifkmiįY tarpininko nu- 
■ ‘ jųjrendimas abiein šalim bus 

priimtinas. ‘
ĮstėighhaB tagjinįnkąviino 

skyriaus nereiškia įsteigimą 
naujos politikos* bet tik yra 
praplėtimas darbo, kuri 
galima geriau atlikti.

r ' b
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Mes turim daugelį nai^ų, farmų, lotų ir 
ant greito pardavimo ąrba išmanymo. Daugybė 
savininkų namų, farmų arija biznių yra priversti 
pardriofi greitai ūl bile kokių pj^k^ ir f^el 

didėlį katalogų p«gĄ Ntiffiipir 
Kuriuos galima pirkti pusdykiai užtai, kad. 
kai įvairių; priežasčių delei yra priversti parduoti 
greitai. z . TMyMte mūsų garsinimus j toto * •, 
biniikd^ numery bus k$i Uauji adresai gatrinatnįii 
mūsų pigių Namų ir Farmų Katalogo. * .

j- ’ *’
, # , s , ♦

' ■ - *, b ♦ i

... \ b •< ’

, 27. Čia tai farma!' 144 akrai geros žemes* su W 
13 kambarių namas* 100 pėdų ilgiem tvartas ir visi K 

* f kiti bndinkai dideli ir labai gebai užlaikyti ir pui- 
r * Iriai atrodo. Turim paveikslus ofise-‘Puiktta sodas,' ffi 
; Visokios naujausios mados mašinos ir visi ūkio į- E 
"Viankrac iryežimairi igyyu^aį'>g^HėWas* M te*-’ 
; nai šieno, 1000 bušelių komų, apie 200 bušelių bul

vių dr daug visokių kitų daržovių iri maisto užtekti
nai dėl visų metųC Galimi Užlaikyti 25 gyvulius ir 
porų, arklių lengvai/ ši farma randasi labai puikio- x 
je vietoje tarpe Boston’o in IVorcesterTo ir tiktai 
IĮ mylios į miestukų. 'Štreet-karim eina pro pat 
farmų. Vaikus street-kariai veža mokyklon dykai. . ' 
Preke $9000 ir tiktai $3000 reikia įmokėti. .

28. 3 šeimynų naujas namas su visais įtaisais, 
elektros Šviesomis, daug žemes, prie Marine Parko 
netoli Aąuarium. Preke $9000 ir tik $1000 įmokėti.

i 29. 2-jų šeimynų, su 11 kambarių, su gasais ir 
~ toiletais puikus namas, daug žemes, geroj vietoj ne

toli vandens. Savininkas išvažiuoja į Quiney ir tu
ri parduoti greitai. Preke $2800, $400 įmokėti 

30. 4 šeimynų medinis namas ant West Second 
St. netoli Dorchester Street. Rejndos ineinai $494 
ant me£ų. Prekė numažinta nuo $3000 iki $1800 ir 
tik $400 įmokėti. Tūri būti parduotas greitai, nes: 

' savininkas išvažiavo į kitų miestų gyventi.^
*31. 6-šių šeimynų, 28 kambarių puikus namas 

! ■ su gasais, toiletais ir piazaiš, geroj vietoj, kaip tik 
i dėl darbininkų — arti dirbtuvių it visokių Intų biz- 
: nių, Bendo ateina apie $900. ant metų. Prekė $6000 
Į ir tik $500 įmokėti. 
I 32. 3-jų šeimynų, 16 kambarių su gasais įr toi

letais ant Tudor St., S. Boston’e. > Rendos atneša’ 
$45 ant mėnesio; prekė $3900 ir labai lengvos išly- 

r" g<< • . ■ • . ’ '
“ 3. 108 akrų farma, namas diel 2-jų šeimynų ir 

kiti budintai geri. Žemė labai puiki ir daug gero 
miško. Augštoj vietoj, Rutland,’Mass. Savininkas 
persenas dirbti, parduoda tik už $3000 su labai leng- t 
vomis išlygomis. :

34. 2-jų šeimynų su krautuve, ir visais patogu
mais, ant kampo, geroj vietoj arti vandens,' So. Bos
tone. Geras dėl biznio ir gyvenimo.- Prekė $5100. -

35. 3-jų šeimynų, po 6 kambarius ant kiekvienų
lubų su visais įtaisais ir garu šildomas labai puikus 
namas ant Ę. Fourth St.,’ City Point’e. Prekė tik 
$83001 -V ...

< 36. 3-jų šeimynų, 18 kambarių su visais įtaisais
ir piazais ant E. Broadway, arti Marine Park’o. 
Prekė$6500. . . ' /

37.11 kambarių su. gasais, skalbynėmis ir mau- 
. dykLėmis, garu šildomas mūrinismamas, City Poiht, 
arti vandens. Kaina $2300.

38. 2-jų šeimynų, 11 kambarių su 2 toiletais, ga- k 
sais, skalbynėmis ir pečium; nieko nereikia taisyti. 
Iš priežasties mirties savininko parsiduoda tik už 
$2200, $300 įmokėti, o likusieji ant lengviausių iš- - 
lygų. Čia yra geriausia prioga dėl darbininkų žmo
nių įgyti savo namų ir išsimokėti lengviaus negu 
raudomis. Namas geroj vietoj, afti Tfromas Parko, . 
kitaip vadinamo lietuviško kalniuko.”

39. Naujas mūrinių itainas ant Washington'St, 
Dorehestery - j. Atneš 20-tų nuošimtį ant $15,000 ine- 
Šimo. Prekė $90,000. Geroj vietoj — augštos klėsos 
randaunirikai.

• ■ *
Mūsų Pigių Namų^ir Faunų Katalogas ir Nau

jų Metų Kalendorius bus dykai visiems, kurie ieško
te pirkti namų, faunų, lotų ir biznių. Todėl visi 
biedni irbagoti, darbininkai ir biznieriai, malonė
kite užeiti į mūšų pirmutinę ir didžiausių Agentūrų 
ir priimti mūsų dovanų dykai, klišių mes suteiksim 
visiems kas tik atsilankis į mūsų Agentūrų,

’ T ' ' • -
, ; &MG0.'

Vokietijoj buvuris iaįvyno 
ministeris von Tirpita pabėgo į 
Šveicariją. pabūgo žmonių ker
što. JigųilabUų^ia stovSjouŽ 
snbmarisų toįr; kuri Ameriką 
$±auWj'kaj$.' *.

l- gioiuis dienomis išėjo iš spau
dos nauja; knygaantgalviu

* Ift AJUffVATA TD <HTrtl?CIT^A Cf OXdflL IhK ,SuaJ<a>3£aA.*3>
” Toje (knygelėje iŠrodoto* 

kad visokie bedieviai ^įairiaĮ 
meluoja, sakydami, būkBažny
čia kankinus mokslo vyrūs ir 
trukdžius mokslų; išparodyta, 
jog buvo priešingai, jog Kata- 
likų Bažnyčia yra globėja mok
slo, o bedieviai .mokslov truk- 
dy±oįai,__.^
Kat. Bažnyčios su Koperniku 
irGalil^u. ’ . ri ;

Labai naudinga įr indomi 
knygele/ * . ",.

Indėkite dešimtukų įkonver- 
tų ir su laiškų siųskite Šiuo ad
resu: . ■ , . .Z ‘

V. STAŠEVIČIA, ;
21 St James Št, /

Norwood, Mass.

r Ir - . ■ .. • ’.

“Darbininko” Knygyne,
242 W. Broadway, ‘ .

\ So. Boston, Mass.

Užsakymas bus, išpildytas tų 
pat dienų. Agentams, knygų 
plątintojams gera nuolaida.

Toji knygėlė, tuo j turi pa
sklisti po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas/

“TAUTOS RYTĄ”
Mėnesinį Lfętuvių Blaiyinin- 

kų Susivienijimo . Laikraštį? 
Jeigu ne* - tai užsirašyk šian
diena.. Metaibs $1.00.- ■' Pavie* 
nis numeris lOįei •

i ’ - “Tautos Rytas,*-
244 W. BroadMy ' 

; * Soūth Boston, Mass. ’•

- ' PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

• . k-

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų syįį. .L.,. .50e.
fttrissykius... .$1.00 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

. 242 W. Broadway, 
South (Boston, Mass.

Aš Magdalena BendinsldenS paieškau 
savo sūnėno .Andriaus Katilio. Paei
na iš Suvalkų gilė.., Prienų parap.v 
šaltapo kaimo. Priėš karę išvažiuoda
ma dar palikau Lietuvoje, bet dabar 
girdėjau, . kad jau Amerikoje, ’ Tai-gi 
norėliau sužinoti ir prašyčiau ąr jis 
pats* arba kas kitas žino, pranešti šiuo 
adresu: '

MAGDALENA BENDINSKIENĖ, , 
92 Fern Šių x ■ « Athol, Mass.

PARSIDUODA ’
Puiki studija dėl traukimo 

paveikslų, su visais v įtaisais.' 
Apgyventa daugiausia svetim
taučiais, kaip tai: italais, len
kais, rusais įr lietuviais. Biz
nis puikiai eina. Priežastis 
pardavimo, silpstu ant akių 
sveikatos. Kreipkitės į •
“Darbininko” Ądm. (J/B.), 

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Gtlint "iihMiHfr iMtūfajto, 
iiovąlandoe: 'Rytiia iki 9 vai. •

‘ Popietei ikt8 
_ ygfcąrakfiiJO > 

536 Broadway, So. Boatoik

AŪ8R05V.M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Piim. V-^Tbnaš P. Andriulūiu- 
nas, .20 Pine St., Atimi,,Mass.

Draugystes bos 19L ;. . ► 
Vice-pirm. SapalasGąžunuas 

r 25 Essex St, Athol, Mass, 
Prot. rait, Ruožas Addikoiiis, 

ŽOPine'StĖ; Athol, Mass. 
Fili. Rašt. — Vladas Matulis, ' 

: • Y <187 South St, Athol, Mass; 
-Ttecias RąiL r- Vidug^is, 

20 Pine St,, Athol, Mass. 
Kasierius —‘Petras Pušeius, * 

34 Pine St., Athol, Mass’ 
Kasos globėjai:— \ 
. Antanas Andriliunas,

92 Terš St., Athol, Mass. 
a’ Jonas Stanis,

iV. JONO BVAMmitTO 
tAHLF0T1S DBJM 
SO. BOCTON, MAML 

VALDYBA*
PIBlONINKAS-M. Stota,

4 Lavant St, DoNJtair, MMA 
Telphon®: Dorce«tor 6573--1F*. 

VIOE-TŪRM. —Jono Galinta, 
iG 8 U Bo. Bortm, MaM,

t t»OT. nx*r. Jogu Gtaackta, 
m Š1W 8t, go. Boatbr, Mmi.

II pųoT/RAiT. -r- Marijona BrlMBA
210^.Silver Str,, So. Boston. 

FTN./RA8T. — Povilai Petrausku, 
žsomst, So. gembių Mušt 

KA8ĮBRIŪ8—Andriejus Naudiltaa^ 
‘ 1« Winfleld 8t.8o. Boston, MaMb
liABflALEA — Jonai UibonM* 

jfe ?°* Bartom
' Draugija laiko Busiriii.kinm8 to 
fraibl nedgldienį kiekvieiio mfcio- 
sio 3:30 ydL po pietų Bažnytinė
je Salėja,, So* Boston* Maus., Š9*t 

kftntia ’SUBirfaktmfiB to 38*

BOSTON, MASS.* %;
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — Jonas Adomaviaus, 
JKŽ? Bowen St, go. Boston, Masa, 

VICE-PIRM. — Pranas TttlėlkiB, 
480 Bojven 'SU So. Boston, Mali. 

PROT, RAŠT.—Juozapas VlnkevlČius, 
147 W. e-th St, So. Boston, Masa. 

^INANSWSA^»S^Norė!]tt,- - - 
105 Silver st„•.& Boston, Masa.

KASnBBltTs* -*/ Andriejus ZalleekaS, 1
244 D Str., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
- iaį Šo. BoBtou. Muk

D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos
ton, M,ass. laiko m&iesimus suti- , 
rinkinius kas antra nedšldienj . 

? kiekvieno mėnesio 2 vaL po pietį 
164 Uanovei? St,* Boston, Matar . 
MalonSkite viri ateiti ir daugiav 
naujų narių su savim atsivesti.

MBtOVOS DUKTEEU DB-JOi
PO GLOBA MOTINOS *V«. 

VALDYĘOSADBESAI. 
SO? BOSTON, MASS.

Pinu. T. AšmenskienS, 
'359 Fourth St.

Vfce pirm. — P. GiedraičiutU,
» 103 Sirih St ’ 1

'Prot Sekr. — M. MorkūniutS,
12 Lark Št X

Fin, Sekr. A. LukoBevičiutB,
377a Broadvray, 

Tždininkfi — M. Mačiuliais, 
' 42 Silver St . /

Kasos globėjai: E. PlevokienS, *
M. Stukient -s*”'

Matifelka— O. Mizgirdienš. , 
Board direktoriai: — M. žilin*

Mene, P. VenienS, j. Songailie
ne, A. KasinskaitS ir A Čitoil- 
bA . *
Susirinkimai laikomi kas 

antrų utarininka kiekvieno mė
nesio.7 7:30 vai. vakare Sv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Kad tat gražiu.
Vartok tų mostį; ji padarys vei- 

dų TYRU, SKAISTU S BALTA. 
Prašalina^šlakus ir spuogus ntib' 
veido. Padaro minkštų ir baltų 
odų. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00., 
Pinigus galite Siųst popierinį do
lerį arba- stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. 0.50x772, ,Waterbury, CpnA

A. » z •

<) AŽ labui sirgau per G metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo.. Dispepsiją, 11 
5 L nevirinimas pilvelio, nuslabnejlmas kraujo, inkstų; nervų ir ąbelnas spė- į: 
11 kų nustojimaš, viso kūno, ir buvau nustojęs' vilties, kad begyvensią. VI- (» 
įkšur ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių, * J 
f | bet niekur negavau savo sveikatai pageltos. . , o
f) Bet kada pareikalavau Sulutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto- 11 , 
£ i zjo, Nervatoną, inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui J * 

'£ b minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. < > 
■v Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reų- J J 
11 matigmas pranyko, diegliai uebębadė pą.lamtine. Vidurių rėžimas 15* į i 
* i ‘nyko po užmušimui visų ligų. 8- biėnesių Išgerdavau kas savai* I >

4 ! ts po butelf Sulutaras, Biterla, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau |, 
< ittokį skirtumų kaip tarp -dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir < ► 
į > ’^mllnkšmas ir 100Q sykių dėMvojuiSaltttarag mylistų geradėjui ir lln^, S; 

4; kiu Visiems savo draugams ir pažįstamiems- su tokiais atsitikimais pa* < t
«k tariu nuoširdži’ai kreipties prie Satutaas : -; ■ : i i r
HsALUTABAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrenas, Frof. J' 

a «; XW So. Halsted St., Telefone Ganai [

•»

i

į,

jsu visokiomis chroniškomis, nervų arba.komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 
patarnavimo •

A, Ivaszkevicz
315Broadvvay So.

Telf So. Boston 605. ■
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