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VOKIETIJOS NOTA WII.- 
SONVI.

Vokietijos Valdžia atsiuntė 
• prez. Wilsonuj atsakymų. Pre

zidentas buvo apreiškęs, jog 
negali taikos daryti iki bus vy
riausybė, kuri iš savo liuoso 
pasirinkimo, slapta, skyrium 
nuo kitų gali iššaukti pasauli- 
nę karę. Prez. Wilson stovi 
už tokios valdžios panaikini
mų. Tai buvo svarbiausias 
prez. Wilsono punktas jo notoj 
Vokietijos valdžiai. Į tai no
toj sakoma:

v 4-Iki šiol Vokietijos imperijos 
žmonių atstovybė neturėjo bal
so sudaryme valdžios. Kon
stitucijoj nebuvo punkto, su- 
įyg kurio būtų reikalaujama, 
kad karės ir taikos nulėmime 
turėtų balsų žmonių atstovai. 
Šitose sųlygose dabar padary-

- ta. pamatinė permaina. Nauja

pritarimu žmonių atstovų, ren
kamų lygiu, visuotinu, slap
tu ir teisiu balsavimu.

Vadai didžiųjų Reichstago 
partijų yra nariai šios val
džios. Ateityje jokia valdžia 
negali užimti arba būti Savo 
vietoj be turėjimo užsitikėjimo 

A Reichstago (parlamento) di
džiumos.

Kanclieriaus atsakomybė 
žmonių atstovams teisėtai vyk
doma ir užtikrinta. Pirmas 
naujosios valdžios aktas buvo 
paduoti Reichstagui bilių apie 

. pertaisymų valstybinės kon
stitucijos, taip kad karės-pa
skelbime arba taikos įyykini- 
me būtų reikalaujama atstovų 
sutikimo.

Pastovumas naujos tvarkos 
yra užtikrintas ne vien konsti
tucijos punktais, bet ir nepa
judinamu pasiryžimu Vokieti
jos žmonių, kurių didelė di
džiuma stovi už tas refoHnas ir 
reikalauja -jų visiško pastovu
mo.”/

"Boto notoj Vokietijos val
džia prašo prez. Wilsono suda
ryti'įš karvedžių komisiją^ ku
ri sudarytų pienus pertrauki
mo mūšių ir pasitraukimo iš

- užkariautų žemių. Notoj sako- 
' ma, kad Vokietijos valdžia

“pasitiki, kad Suvienytų Val
stijų prezidentas neužgirs jo
kio reikalavimo, kurs būtų 
nesutaikomas su vokiečių tau
tos garbe ir atidarymui kelio 
prie teisybės taikos.”

Notoj dar protestuojama 
‘ prieš įvairius vokiečiams pri
kaišiojimus. Sakoma, jog vo- 
kiečiii sųbmarinai nešauja į 
valtis,negrobia privatinės nuo
savybės ir nenaįkina nieko be 
militąrio reikalo.

Washingtono diplomatai sa- 
■' ko, kad šita vokiečių nota ro- 

do“kairerankišl<ą” prezidento 
1' Wilsono išlygų priėmimų. To- 

. ' ji nota esanti tik vienu žings-
. niū prie taikos.
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, Kaip taip it ptetM.
hmm aštfdttl.' msui 
kad tautos doii bujotų W 
kur tįkybtaiai principai ataMM-
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KAIZERIS~TURI IMTI 
KRYŽIŲ. ;

Vokietijos garsusis radika
las Harden, redaktorius lailc- 
raščio Die Zukunft savo pra
kalboj Perline Šitaip pasakė:

“Mes likome vienį. Kuomet 
tvirtovė negali laikytis, tai gy
nėjams nėra negarbė pasiduo
ti. Kaizeris turį imti kryžių, 
darydamas greitai reikalingą 
taikų ir priimdamas viską, kas 
sunku. Tegu kaizeris pasisa
ko gatavas ir tegu jis prisitai
ko prie naujosios Vokietijos 
kaipo pirmas jos pilietis.”

Už tokius kalbėtojo žodžius 
žmonės labai apijaudavo.

Sakę, kad šitos karės'žiau
riu pasityčiojimu yra tas, kad 
ji buvo pradėta palaikymui ne
galimos Austrijos, kuri dabar 
jau prisipažino negalintį gy
vuoti. .

.Laike karės* Hardenp laik- 

daromas ir jis pats buMdVizda- 
rytas kalėjime. Dabar jam duo
ta valia. .

PIRMA BELGŲ BILĄ. *
Pirmoji belgų bila Vokieti

jai yra $2,000.000.000. Dar 
būsią gal antra tiek.

i

*4^

KAIZERIS ANT KELIO 
ĮTAIKĄ.

*■ •Vokietijos laikraščiai vis 
drųsiau rašo apie reikalingu
mų kaizeriui rezignuoti. Rašo, 
kad jis dabar yra kliūtimi prie 
taikos. Kad kaizeris turi nuo 
sosto atsisakyti, tai rašo Mu- 
enich Post, Swaebische Tag- 
waeht ir Frankische Morgęn 
Post.

«•
RIAUŠĖS BULGARIJOJ.

■ Bulgarios sostinėj buvo iš
tikę riaušės. Buvo sulplę su- 
bolševikėjusieji socijalistai. 
Ištiko susirėmimas su policija. 
Buvę užmuštų 3.000 su vir
šum.

VAIKU KOMUNIJA ANT 
INTENCIJOS MARŠA

LO FOCH.

4‘DARBININKO “KAINA:/
Tris kartus savaitė .. ,.|3.00 
Vieną sykį savaitėje 
Bostono apielinkėje,.
Užmbelyje metams., ,...4.25 
Vienas numeris 
U-——
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TAUTŲ SUVAŽIAVIMAS.
* -

Philadelpliijoj Independence 
salėje spalio 25 ir 26 d. bus Eu
ropos mažųjų tautų suvažiavi
mas, Tame suvažiavime daly
vaus šių tautų atstovai: čeko- 
šlovakų, jugo-slavų, lenkų, Au
strijos ukrainiečių, lietuvių,, 
rumunų if Ųhro-rusinų.

Visoms tautoms vadovauja 
čeko-slovakų premjeras prof. 
Masaryk.

Lietuvius reprezentuos Dr. 
Jonas Šliupas, lenkus J. F. 
Smulski, jugo-slavus H. Hin- 
kovic,

' Tame istoriškėme. suvažiavi
me bus išneštą jungtinė nepri- 
gulmybes deider^cija.

Tie atstovai Reprezentuos a- 
pie 65.000J)00įžmonių.'

PĄGERBĖ PR
Barcelonosm
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—IIŽTBAinCSPASKOEĄ;’’
I .

Lapkričio mėnesyje bus už
traukta Vokietijoj nauja pas
kola. Bus bandoma surinkti 
15.000.000 markių.

-«

PRAŠO PAGELBOS.

-f
**jko sekanti nariai: Ad. Stul- 

ginskas, M, Mažeika, J. Alek- j 
siūnas, J. Budreckis, A. Dūda, 
A. Krenčius, Pr. Zdankus, B, 
Abromavičiūte ir M. L. Guriu- ' ; 
skaitė. Kaip greitai komisija , •
sužinos kur bus galima gauti 
svetainę, tuo jaus sušauks su
sirinkimų kuriame galės ap- . , 
svarstyti patogiausių laikų ir___
.vietų. •' a

Kalbėta plačiai apie lavini
mosi ratelį. Apskritys išreiš
kia pageidavimų* kad nariai 
kuriems laikas pavelija kadi ta
me ratelyj prigulėtų. Ratelis 
susirinks kas dvi savaiti. te

Kalbėtasi apie maršrutų, P. 
M, Mažeika pataria, kad pa
rankiausia būtų, jeigu kuo
pos, kurios norėtų rengti Savo 
kolonijoj prakalbas, kad pra
neštų raštininkei, tuomet buB 
žinia kiek kuopų norės rengti . 
prakalbas ir kad kuopos būtų 
prisirengę.

Nutarta laikyti LDS. Aps
kričio ekstra susirinkimų spa
lio 5 d. toj pačioj svetainėj. 
Taip-pat ir lavinimosi ratelis 
turės savo susirinkimėlį.

Kitas susirinkimas nutarta 
lajky ti Aušros V artų parapijos 
.sąfej ant CWest Side) 2 vai. po 
įpįMų spalio 27, 1918.. 
^^^^slfinkMs uždarytiis-mr"' 
malda per pirm. M. .Mažeikų.

Rast.—M. L. Gurinskaitė. 
Pirmininkas—Mažeika
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Gerbiamieji L. D. S. 
nariai ir nares:*— ,

- Mūšų LDS. Sąjunga kaip ži
nome yra dar jaunutė, vos 3 
metus tegyvenusi, bet jau" ne
mažai pasidarbavusi mūsų lie
tuvių visuomenės dirvoje.

Iš šalies žiūrint į tuos dar
bus, tai nekurie mano, kad 
mūsų organizacija dievai žino 
kokiais turtais vartoja ir*ųe- 
nūostabu.

.Trečias metas išleidinėta lai
kraštį “Darbinnką” tris kart 
savaitėj, spauzdina - įvairios 
rūšies knygeles, brošiūrėles, 
lapelius, maldaknyges ir tt. 
Turime spaustuvę vertės apie 
$15.000, turime didėlę knygų 
krautuvę, ' varome prekybų 
knygomis ir kitokiomis rašy
mui reikalingomis, reikmeno- 
mis ir tt. Manome steigti dien
raštį, statyti nuosavius namus 
ir dar tiek ir tiek visokių įvai
rių sumanymų turime čielą glė- *-•««* • *. 
oį. . į

Bent vienų x iš viršininėtų 
dalykų gyvenime‘pravesti, tai

Dėlto mieli, broliai ir seselės 
kaip &i Šiol su visokiais spau
dos darbais kreipėtės į mūsų 
*(Darb.” spaustuvę, taip ir 
toliaus dalykite, .kaip iki šiol 
platinote “Darbininką” ir 
^Darbininko” leidimo knyge
les, taip ir toliaus dar su di- 

,dėsniu uolumu platinkite. Y- 
pač dabar yra labai puiki iš
leista maldaknygė “Pulkim 
ant kelių^” kuri turėtų būti 
kiekvienuose katalikiškuose 
namuose, kurių privalėtų nu
sipirkti kiekvienas katalikas.
; Mes į išleidimų tos maldak

nygės įdėjome nemažai kapita
lo ir juo tų maldaknygę grei
čiau išparduęsime, juo grei
čiau sugrįš mūsų įdėtas kapi
talas, o toliaus įr pelnas. .

O kuomet mes turėsime vėl 
savo kasoje atliekamo bent 
kiek kapitalo, tuomet ir mūsų 
administracijai, bus daug leng- 
viaus. tvarkytis.- *

Tiesa, mes kartais nusiskun- 
džiame^ kad mūsų administra
cija tai vienų dalyką,..‘tai kitų

įsišrinko 
prez. Wilsoną ga ės piliečiu. 
Tą padare1 parnįfiėdamas 20 
metų sukaktuvesJįdo pasibai
gimo išpahų-ame

Barceįpna yr 
džiųjų 
Wilsonui 
už jo pastangas išgrąžinti pa
sauliui taikų. » £ z

■’ *------------- • ••

DANIJA -PRIB&fc APIE 
SUTARTĮ Vę®?5^MAI.

Danijos vyriausybe pasiuntė 
Vokietijai uotą kį 
jai apie seniau į 
tartis, , kurios nei 
tos. Sulyg-sutari 
tais Danija tttrėfį 
kietijaiitris proin 
ta išlyga, jęį pųj 

balsavimo neįvyko. * 
jos valdžia “užmiršo” tą. bari 
savimą surengti, o silpna Da
nija nedrįso priminti vis stip
rėjančiam kaimynui. Tai da
bar atėjo patogus laikas pri
minti ir priminė.

kares, 
vienas di- 

įįęstų.^ Prez.
įrią7 garbę

-7 -

tioj primena 
įdarytas su- 

išpildy- 
:1864 me^ 

eįstiVo- 
š, fetišu

rei&ariaTrdeši^^ 
Vokieti-i - '

Stockholman atvyko iš Pet
rogrado Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus trys veikėjai. Kelio
nė . užėmė jbris idenas. Sakė, 
jog bolševikai juos mandagiai' 
išleidę. Sakė, jog bolševikai 
prašų Amerikos pagelbos, kad 
sušelpti Rusijoj badaujančius. 
Be pašalinės pagelbos *būąių 
rusams baisi žiema.

(Tai mat žemiškojo rojaus 
valdovai šaukiasi pagelbos iš 
kapitalistiškos šalies. . Na, o 
juk jau metai,- kaip bolševikai 
įvedė rojų Rusijoj ir visus ga
lėjo laimingais padaryti). .

RENGIAS PRIE DEMO-
bilizAcijos.’ »

Kopenliagoj uekurie laikra
ščiai paskelbė, būk Vokietijos 
valdžia įsakius geležinkelių 
perdėtiniams rengtis prie de
mobilizacijos. Išeitų, kad Vo
kietijos valdžia tikisi/kad ka
rė greit .baigsis. .

GREIT PARAGAUSIME 
ŽIEMOS.

KRAUSTOSI IŠ BRUSELIO.
Vokietijos valdžia skubiai 

krausto visokias karines reik- 
menas ir visokius dokumentus 
iš Belgijos sostinės Bruselio. 
Kariuomenė ir-gi kraustoma. 
Antverpe, tai labai ramu. Nie
ko iš ten nekraustoma kol kas.

Kaip iš Washingtono prane
šama, tai ketverge ar pėtny- 
čioj labai atšals. Reikia bįiti 
prisirengusiems užsikarti pe
čius, o naktį šiltai apsikloti. 
Užstos šaltas oras Naujojoj 
Anglijoj ir kaikuriose kitose 
valstijose.

Kapelionas Anglijos Oxfor- 
do universiteto Bames patarė 
kardinolui Gibbonsui surengti 
visoje Amerikoje vaikų komui 
nijų ant intencijos maršalo 
Focho, talkininkų vyriausiojo 
vado. Sakė, jog tas buvo An
glijoj surengta, kuomet talki
ninkų reikalai išrodė tamsiau
siais. , ' . .

.Maršalas Focli atsiliepė a- 
pie pasielgimų Anglijos vaikų, 
rašydamas t minėtam kapelio
nui Šitaip: r

“Tikybos apeiga, kuria An
glijos vaikeliai atliko ant ma
no intencijos giliai palietė ma
ne. Meldžiu išreikšti jiems ma
no dėkingumų ir prašau jų 
melstis už pergalę mūsų tei
singo tikslo.”

Vėliau maršalas Focli šitaip 
rašė: . * v ...

“ Aš vis dar remiuosi vaikė- tvarkyti ^pakrikusius dalykus, 
lių maldomis. Prašyk jų eiti' Paskiausieji aprobavimai ro- 
už manė prie komunijos- daž- do,~jog žmonių žuvo apie 200, 
nai. ” ' ■ % "O nuostolių už apie. $5.000.000.

. PENKTOJI LAISVĖS 
PASKOLA.

Ateinantį pavasarį kovo ar 
balandžio mėnesyje bus Penk
ta Laisvės Paskola. Vyriausy
bė jau pradėjo prisirengimus.

RAGINAMELSTIS.
Vokietijos kardinolas Hart- 

man, Koelno arcivyskupas, iš
leido pastarąjį laiškų, kuria
me sako, kad tamsios valan
dos atėjo Vokietijai, Prieši
ninkas antpuola skaitlingesnio, 
be to viduryje eina pamatinės 
perversmės. Kardinolas šaukia 
prie yiešąs maldos. ;

Visose • proteštonų bažnyčio
se įsakyta melstis už ’apsaugo^ 
jimų Vokietijos nuo jai grę
siančio pavojaus.
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. PRAŠALINO MAJORĄ.

Porto Riko gubernatorius 
Yager. prašalino majorą mies
to Mayguez., Tą padarė todėl, 
kad majoras nesugebėjo vėsti 
reikalų po ištikusio žemės dre
bėjimo. Gub. Yąger nuskyrė 

man ją majorą ir jam liepė‘su-
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RUSIJOJ TERORAS DIDI- 
■.x NAŠI.

* Rusijoj susikirto komisaria
tas veikti prieš kontrevoliuci- 
jas šu centrale ir *vietinėmis so
vietų Valdžiomis.

Kontrevoliucijinio komisa
riatoperdėtinis Retęrs pąsida- 
re galiųgiausiu už visus. Nei 
Nikolai Lęnin negali iŠgelbeti 

s tų, kuriuos" Beteis pasmerkia 
miriop. Teroras siaučia Mas
kvoj Petrograde ir mažesniuo
se miestuose. : .
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čių dolerių, o ar mes juos turė
jome, ar mes juos turime ir ar 
mes juos turėsime.

Liberalai Chicagoje ruošiasi 
išleisti dienraštį ir jau surinko 
$20.000, o dar neišdrįsta pradė
ti darbo. O reikia paminėti, 
kad au iš seniaus turi išsidir
busį laikraštį su . keletą tūks
tančių skaitytojų ir su nuosa- 
via spaustuve.

O mes pradėjome leisti 
“Darbininką” vien tik pasiti
kėdami'savo pajėgomis, lietu
vių katalikų susipratimu — be 
vieno cento kapitalo. Viskas 
buvo suskolinta. Įsteigėme lai
kraštį, įsteigėme spaustuvę, iš
auginome biznį ir ar tikėsite, 
broliai ir seserys, kad nors 
tas viskas buvo daroma bai
siosios karės ir brangenybės 
laikais, o mes nesubankrutino- 
me, mes net mažiname pada
rytas skolas, mes stovime taip 
sakant biznyje gerai — nors 
galėtume stovėt ir dar geriaus, 
kad ne brangenybė visoko rei
kalingo spaustuvėje.

Dabar jums LDS. nariai ti
kiuosi, kad būtų įdomu žino
ti kas mus palaiko, kad mes 
ne tik ką ftebankrutijame, bet 
dar šiek tiek kįlame.

Neapsiriksiu, jei pasakysiu, 
kad mus palaiko rienybė ir su-^ J,eįĮ,a|įngUm ^įįus finansi- 
.pratimas savų reikalų, “Dar- ~ 
bininko” darbininkai prade
dant Redaktoriumi, Adminis
tratoriumi, o baigiant pagel- 
bininkais prie ekspedicijos, vi
si dirba žinodami, ką dirba ir 
atjausdami to darbo reikalin
gumą ir svaYbų.

LDS. nariai platina 4‘Darbi
ninką” kur tik galėdami, duo- 
,da spaudos darbus,'kokiuos tiri 
ri “Darb.” spaustuvei. Tuomi 
kelia išnašumą mūsų spaustu
vės uždarbio, taip kad spaus
tuvė ne visuomet valio ja apsi
dirbti^- o žinoma, kuomet yra 
darbo daugiau, tai nors ir vi
sokia medžiaga brangiai atsi
eina, nors ir darbininkų dari 
bas brangus, bet iš daugiau 
uždarbio šiek tiek atlieka ir 
pelno, o tuomi pelnu tai mes 

bėdų
l

tiesa, hetVperdaug negalima 
reikalautiriir iŠ administraci
jos žinant, kad vėda tokį di
dėlį biznį be atliekamo, net ne
apsiriksiu pasakydamas, kad 
be būtinai reikalingo tokių biz
nio vedimui kapitalo.

Kiekvienas protingas žmo
gus iš prityrimu žino, kad be
pigu bil kokį reikalų gerai 
vesti, kuomet pilna kasa skam
bučiu, bet kuomet su skambu
čiais striuka tuomet ir gud
riausia galva nekartų pakaušį 
krapštosi ir noroms-nenoroms 
šį-tų pražiopso,/ apleidžia ar
ba ne taip padaro kaip kad _ M —J Z“\ — _ 1 • » j

torius vis-gi jaunas vaikinas, 
o dar prie to apkrautas tokia 
daugybe įvairių darbų — tai 
jei kame ir prasikalsta, turi
me atleisti, nes kiek aš iš pri
tyrimo persitikrinęs esu — tie 
visi nedatekliai paeina ne iš 
blogo noro arba tinginystės, 
bet dažniausia iš neapsidirbi- 
mo.

Sekančiame “Darbininko” 
numeryje manau plačiau apra
šyti apie “Darbininko” pasko
las abelnai, kai jos stovėjo iš 
pradžios ir kaip jos yra dabar, 
taip-pat manau plačiau paaiš
kinti apie paskolų naikinimo

Reikėtų. O mūsų, admįnistra-

NEW HAVEN, CONN. ' \

LDS. 28 kp. laikys bertaini* 
nį susirinkimų 27 d. spalio 1 
vai. po pietų bažnytinėj sve
tainėj. Visi nariai ir narės ma
lonėkite būtinai susirinkti, 
nes turime daug svarbių reika
lų paliečiančių mūsų kuopų ir 
abelnai LDS. gerovę- aptarti. 
Tad-gi nepamirškite ateiti ir 
atsivesti bent po 1 naujų narį. 
Kurfe'turite paėmę knygų par-' 
davimui, o nepardavėt, malo
nėsite priduoti atgal, kadan
gi reikalas viską sutvarkyti 
prieš naujus metus, kad žino
jus kiek knygų išparduota, 
kiek liko ir kiek raštininkas 
turi pinigų už parduotas kny
gas. >

Kp. Valdyba.
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ir ginamiesi nuo visokių 
ir skolų. V
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nius mūsų LDS. organizacijos 
reikalus. Aš taip manau, kad 
mūsų, organizacijai das bus 
naudinga, o LDS. nariams į- 
domu. j

F. V.

L. D. S. CHICAGOS APSKRI
ČIO PROTOKOLAS.

LDS. ‘ Chicagos Apskričio 
susirinkimas atsibuvo. 29 d. 
rugsėjo, 1918 Dievo Apveizdos 
parap. svetainėj, . 18 ir Union 
;Ave, ....

Susirinkimą atidarė su mal
da, pirmininkas M. Mažeika.. 
Protokolas- iš praeito susirin
kimo tapo pėršlmitytas ir pri
imtas. Pradėta svarstyti apie 
surengimų’ vakarėlio’ pagerbk 
muLnaitjų narių; išrinkta ko*»•
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Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos nauja knyga antgalviu

BAŽNYČIĄ IR MOKSLAS.
’ Toje knygelėje išrodoma, 
kad visokie bedieviai baisiai 
meluoja, sakydami, būk Bažny
čia kankinus mokslo vyrus ir 
trukdžius mokslų; išparodyta, 
jog buvo priešingai, jog Kata
likų Bažnyčia yra globėja mok
slo, o bedieviai mokslo truk
dytojai. Išaiškinta santikiai 
Kat, Bažnyčios .su Koperniku 
ir Galilėjų. —

Labai naudinga ir indomi 
knygelė. —

Indekite dešimtukų į' konven
tų ir su laišku siųskite šiuo ad
resu: s

V. STASEVIdIĄ,
21 St. James St., 

Norwood, Mass.

Ir ‘ .
“Darbininko” Kiygyne,

242 W. Broadw«Vj
So. Boston, MašSi 

” . • - . . ’’ . f.- . .
Užsakymas bus i^pildytas tų‘**"1 *(“ ,’**"’* - v" T - , į,. nJįta. V

misijų kuri lepinsis suręųgiimifpat dienų, Agentams, knygų
Į komisijų pate-’platintojams gera, nuolaidi
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? Eina'-iš So. Boston’o utarnin- 
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> džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Sv. Juozapo Darbininkų Su
jungs. 1
A “DARBiminCAS”*
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rybos pasus rusų valdžia gali j
ignoruoti, gali jųnepripažtirtir ■
reikalauti, kad tremtiniai te 
retų pasus rusų valdžios duo- J
darnus,- bet už tai areštuoti j
Tarybą jau tik neverto, ; * /

’ “K a p s u k a. e: Ttasta į
•A- L* t A - |

VA, JACLM. JJCUACM'M-UtS. 
togali išdavinėti tom tikrą vaL. I 
stybine arba valdžios pripažin
ta įstaiga/ Kitaip būti negali, ; 
Lygiai ir Tamstai, kaip ir j 
Tamstos ūkio .vedėjui' ktiūtib -J- 
jei jį kur sugautų turint pana
šų pdiūdymą Bų to, pasai į* 
gyja ypatingą prasmę, kada 
“Lietuvių Balsė” buvo mini- - 
ma: ^vokiečiai žino, vokiečių ; 
valdžia mus pažįsta’ ir tt. i ;

“S p ūrg ą: Gautomis ži- ■ 
niomis kratą ir suėmimus darė, 
dalyvaujant rusų kareiviams, 
lietuviai /gimnazistai: Valai- , 
tis, Grišfelisy BėiiŪbriua, ro* 
dos, penktos, šeštos ir septin- . 
tos klasės mokiniai. -Neabejo-/ . 
tina, kad panašus valdžios įsa
kymų vykdintojai galėjo ne
mažai nuoskaudos padaryti 
tiesiog asmeninio keršto veda- ■ 
mi, nė^ kai-kurie Tarybos' na- ' 
riai — jųjų mokytojai, o virš- ~ 
minėtieji gimnazistai yra, ro- • ■ 
dos, neperuoliausi mokiniai. , 
Be to turiu Tamstai priminti, 
jog dabarties momentu, kada 
visoje Rusijoje viešpatauja 
baisiausia suirutė ir nekaltų 
žmonių žudymai, kada visa 
galindų žeme (Ukraina) iki 
pat VoroneŽui gali ūmu laiku, 
tapti karoi lauku, laikymas ka
lėjime dar nežinia kuo prasi
kaltusių ar visai nekaltų žmo-t 
nių, yra labai pavojingas. Jei 
Tamsta esi girdėjęs apie Mogi- 
levo atsitikimus, laike kurių 
tapo durtuvais subadytas len
kų visuomenės darbininkas, 
džiakonas Sviatopolk-Mirskis, 
Tamsta privalai pasirūpinti, 
kadt mūsų visuomenės vyrai 
nepasijustų .esą panašiame pa
vojuje. Prileiskim, galindams 
prie Voronežo besiartinant," 
‘ ‘ raudonajai gvardijai’ * tektų 
pasitraukti. Ar negalima bū
tų tuomet laukti, kad kas nors 
įsiveržęs pas kalinius nužudy
tų juos ? Todėl mes dar atkar
tojame savo prašymą prie 
Tamstos, kadi Lietuvos reika
lų komisaro, kad Tamsta kuo- 
greičiausia parašytum laišką 
Voronežo draugams šiuo/ reika
lu ir tikimės; kad Tamsta pa
darysi visa ką tik galėsi, kad 
kuogreičiausia paliuosuotų su
imtuosius Tarybos narius.

“K a p s ū k a s: Taip, aš 
tuoj mušiu į Voronežą “sroč-

£

(del Ltarijofi ltevSe) tąį lto- 
toU^ų to liberalų (k°‘ bijo
kai-kurie mūsų kunigai klebo
nai). Bet ar mūsų tarpe atsi
rastų toksai;ą lfk Stele tai 
dar didelis klausimas. Šiaip 
ar taip turėtume eiti prie to sa
vo svarbaus uįmąnymo inkūte 

’jimd. Lietuvis vysį^pąs ame
rikiečiams būtinai teteingas 
ir tie, kurių rankose tasai klau
simas užmigo, turėtų neatidė- 
liodami’ stumti Jį pirmyn, kad 
išvengus per daug didelės at
sakomybes prieš lietuvių kata
likų ateitį > « ' ;

Gi kol tai įvyks, kol mes sa
vo vyskupą turėsimereikia 
mums išąttginti bent kolekty
via rinktinis autoritetas. To- 
kiuo gali būti tik mūsų Fede
racija, kuri turėtų suvienyti 
įpūsų dvasiškiją, mūsų para
pijas, visas mūsų organizaci
jas, kaip centrąlineš taip ir at
skiras — žodžiu sakant visus 
lietuvius kataliku,^ Reikia bū
tinai pralaužti ir sugnipždinti 
tą visuomenės apatiją, kuriai 
ji pasidavė dėl Federacijos rei
kalų. Reikia visiems padėti 
savo Federacijai atsistoti -ant 
tvirtų kojų. Reikia paremti 
Federacijos sekretarijatą, ka
da jisai mėgins savo laiškais 
įr savo peri jodintais leidiniais 
pasiekti kiekvieną katalikišką 
draugiją ir įstaigą.

” 3 ■

H. Mūsų kai-kurių laikraš
čių ne visai normalis padėji
mas. Kitose tautose katalikiš
kus laikraščius steigia daž
niausiai arba vyskupai, arba 
vienuolijos, arba katalikų ben
drovės. Vyskupas nepastato į 
redaktorius dijecezijos organo 
nekompetentiško žmogaus. Tą 
darbą jisai paveda į rankas 
prityrusių žmonių. Tad ir dar
bas dažniausiai esti rimtai va
romas.

Jei laikraštį leidžia stipri 
vienuolių organizacija’ (jėzui
tų, benediktinų, paulistų ar 
kitokių)—tada esti dar geriau. 
Vienuolija nekaipo specijali- 
zuojasi spaudos dalykuose, jai 
rūpi kongregacijos geras var
das ir inteĮtinė; materijalė pu
sė aprūpinti irgi nesunku, nes 
visi dirba be atlyginimo, vien 
iš pasišventimo.
. Gerai esti, jei susidaro skai
tlinga katalikų bendrovė, ku
rios steigėjai ir-vedėjai pasi
stato tikslu ne maferijalį pel
ną, ne gynimą reikalų tam tik
ros dalies visuomenės, bet ap
gynimui ir aprūpinimui visos 
visuomenes vilčių ir idealų.

Mes, Amerikos lietuviai ka
talikai, neturėjome nei savo lie
tuviškų vyskupų, nei savo sti
prių vienuolijų. Tik nesenai 
pradėjome džiaugties savo tė
vais marijonais. Svietiškių in
teligentų išpradžių nesant, ka
talikiškus laikraščius steigda
vo mūsų gerbiamieji kunigai. 
Jie buvo čia pirmi mūsų spau
doj pijonieriai. Kąikurie tų 
laikraščių žlugo, kai-kurie į 
rankas laisvamanių perėjo. Iš 
senųjų laikraščių, užsilikusi 
“Žvaigžde*’ atateko į vieno 
žm°»aus rankas ir, rodos, tik 
to žmogaus reikalams ir tetar
nauja. Ji nėra nei labai nau
dinga, nei labai pavojinga.

Kas kita buvo su “Draugu.” 
“Draugą” steigė, rėmė ir ilgą 
laiką vedė vien kunigai. -Ji
sai buvo Kunigų Sąjungos lai
kraščiu ir organu. Kol “Drau
gas” buvo Pensylvanijoje, kur 
didžiumai mūsų kunigų lengva 
jį buvo pasiekti — tol jisai 
galėjo plėtoties šiek tiek nor
maliai. Reikia atiduoti prigu
linčią pagarbą mūšų, kunigijai, 
kad ji “Draugą” steigė ir. rė
mė ltooprakilniausiais tikslais, 
žiūrėdama visų-pirma labo Ba
žnyčios ir Tėvynės. Kitaip 
dalykai nukrypo, kada “Drau
gas”- be pritarimo didžiumos 
kunigą buvo perkeltas tolimon 
Clticagon. Ant syk visuomene 
atsidūrė nesmagiame to gana 
pavojingame padėjime. Josios 
reikalai ėmę prigulei daugiau
siai nuo Chicagos kunigų kle
bonų ūpo, gabumų, širdžių ir 
kitokių ypatybių. ■Štai, deja, 
ir pasirodė nesylų, kad tie ku
nigai klebonai ne' visi ir he vi
sada įstengė parodyti ganėti
ną priaugimą prie yįsuomeuea 
reikalų. /Gal jie buvo labai ge

’Ū rais tėvais ir. ganytojais savo Sevikai pradėjo dar uoliau dir- 
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Savo straipsnyje “ErškieČiu 
faku**(“Darb.” No. 119) sten
giaus nušviesti vertę ir reikš
mę “Draugo** redakcijos ir 
kun. M. Krušo užsipuolimų 
prieš Am. Liet. Tarybą ir Tau
tos Fondą. Tasai liūdnas ap
sireiškimas nėra vienatinis 
mūsų gyvenime. Jisai yra vie
nas iš daugelio atsitikimų, ka
da savieji, žmonės pradeda kai
šioti baslius į savo visuomenės 
vežimą — tik vien dėlto, kad 
tas vežimas buvo prirengtas ir 
parengtas ne jų, bet kieno ki
to. Tas pats “Draugas” prieš 

’ porą metų buvo pasiėmęs rolę 
grioviko mūsų Susivienijimo. 
Kitas katalikų laikraštis 
“Žvaigždė” jau senai yra ži
nomas tuo, kad niekaip nega
li prisitaikinti prie mūsų au
gančios visuomenės kurso: tai 
ji boikotuoja mūsų visuomenės 

• - įstaigas, tai steigia savus fon
dus, (panašiais tikslais, kaip 
ir Tautos Fondas) patenkinan
čius tik siauras grupes žmo
nių; tai ji užsipuola be pama
to ant vieno-kito mūsų visuo
menės darbininko.

• Žodžiu sakant mes matome 
skaudų apsireiškimą, kad lie
tuvių katalikų tarpe nėra susi- 
klausimo, nėra akcijos vieno
dumo. Ką vieni stato, dėdami 
į statymo darbą didžiausias 
pastangas, — kiti tai ardo ir 

. griauna. Tame ir yra mūsų 
nelaimė ir silpnumas, o mūsų 

’ idėjų . priešininkams—didžiau
sio džiaugsmo šaltinis.

Daug yra priežasčių tokio 
liūdno dalykų stovio; viename 
straipsnyje ir negalima būtų 
jų visų išgvildenti. Čia nuro
dysiu tik kai-kurias, mano nuo
mone, svarbesnes priežastis: 
1) stoka visus vienijančio au
toriteto; 2) nenormalį mūsų 
spaudos (arba bent jos dalies) 
padėjimą; 3) abelna stoka 
visuomeniškumo mūsų tautoje, 
kas išsiaiškina įvairiomis isto
riškomis, ekonomiškomis ir 
kultūriškomis priežastimis.

I. Jau 1914 metų rudenį mū
sų veikėjai, išklausę Federaci
jos Kongrese kun. J. Vyšniau
sko referato apie reikalingumą 
lietuvio vyskupo Amerikoje, 
degte užsidegė rūpesniu gauti 
čia tokį lietuvį vyskupą. Visi 
manė, kad tik savas vysku
pas bus . Amerikos lietuviams 
tuo jungiančių autoritetu. Nė 
vienas po to 'kongresas tą rei
kalą atkartotinaį svarstė, ne 
viena mūsų organizaciją buvo 
įsitraukusi į tą darbą. Dgai- 
niui ir karštis atvėso, ypač ka
da karė mūsų pirmąją energiją 
kur kitur nukreipė. Paaiškėjo, 

. . kad beveik negalima tikėties, 
kad Šv. Tėvas paduotų tokio 
vyskupo jurisdikcijai visus A- 
merikos lietuvius katalikus. 
Gi sufraganas prie kito, vysku
po, arba net turintis savo vys
kupiją—vargiai ar turėtų prie
monių priversti visus kun. kle
bonus laikyties prieš jo autori
tetą. Tiesa, lenkų vyskupas 
Rhode, apvažiavęs visas kolo
nijas begalo daug prisidėjo 
prie geresnio suvienijimo len
kų katalikų ir .net prie\subėn- 
drinimo lenkų tautiško darbo 
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parapijose. Bot lengviau-yra 
rupųuties gavo parąpijonais, 
negu vienyti ir vadovauti pte 
Čiaįjai visuomenei. * ?

Kol “Draugą” vedė prato to 
"dvasios milžinas a.ą kun. Kau
pas viskas buvo gerai. ; To ne- 
tekus pavojus padidėjo. A.a. 
Kaupas savo* inpedanį patsai 
pasirinko. * Tam po pusantrų 
metu išvažiavus į Rytus — 
“Draugo” redakcijos padėji
mas ėmė prigulėti vien nuo 
Chicagoskuri, klebonų ūpo ir 
šųpratimo^ Rezultatai visiems 
žinomi. ' ■ <

Bet katalikų visuomenes pir- 
myneigos niekas negalėjo te 
laikyti.' Ima šeri ir ten šteig- 
ties idėjinės bendroves (“Dar
bininkas,” “Vytis’*), imasi 
Spaudos, darbo . Tėvai marijo
nai, Susivienijimas priauga 
prie savo laikraščio. Į metus- 
-kitus išauga ir sustiprėja mū
sų visuomeniška spauda. Ji 
turi ir turės vargo, bekovoda
ma ne tik su svetimais, bet ir 
su saviškiais, /begindama savo 
tautos ir visuomenės reikalus, 
Bet juos apgins ir į ateitį ga
lime žiūrėti, su vilčia. '_

“Draugui” suvisuomenėti 
ir ligšiol nepasisekė, nežiūrint 
šimtų naujų šėrininkų. Tie 
šėrininkai išsisklaistę po visą 
plačiąją Ameriką. Chieagie- 
čiai šėrininkai daugiausia ro
dos tokie, kurie Šerus dėjo 
tik... dėl Dievo garbės. Tiesa, 
motyvas labai prakilnus, bet 
jie ligšiol neparodė kad supra
stų, jog Dievo- dvasios reikėtų 
labiau ieškoti ne kokio vieno 
gero klebono galvoje ir širdyje 
(jisai gali ir paklysti), bet la
biau toje draugystėje, kurią 
sudaro ir klebonai visuomeni
ninkai ir svietiškiai katalikai, 
žodžiu sakant? visa mūsų vi
suomenė. Todėl “Draugas” ir

Mandieti te tampo savo skai
tytojus ten ir taip, kur ir kaip 
įsakys patampyti paklusniai 
redakęijai vienas, at kitas 
“Draugo** direktorius.

Bet “DrWas^AAtaitoW 
sutvėrimas, kursai nors ir la
biausiai inkirėjo . mūsų . visuo
menei, bet vėlgi kursai yra lu
piausiai brangus tai visuome^ 
nei* Brangus jisai yra ne tiek 
dėl indėtų tenai ir prasmegu
siųtūkstančių dolerių, kiek sa
vo garbingų tradirijų, 'didelių 
nuopelnų it tolimesnių uždavi
nių. Juk. buvo laikai, kada 
“Draugas” Paveik vienai tu
rėjo atlaikyti spaudimą mūsų 
cieilikijos ir laisvamanijos. 
Kaipo vienatinis mūsų dien
raštis —- jisai turi/ didžiausius 
nždtamūs ateityje, “Drau
gas” ir šiandien turėtų būti 
rėikalu to rūpesniu visos mūsų 
visuomenes. Nesenai pasklido 
žinios, kad /‘Draugas** perei
na į rankas tėvų marijonų,'kad 
kunigai “Draugo” šėrininkai 
tėvams marijonams žada pa
vesti visus Savo Šerus, jeigu 
tai ištikrųjų Išsipildys —■* tar
si sunkus, akmuo nurietės nuo 
krutinės. ^Draugo” ateitis 
tikrai galės būti puiki ir švie
si.

UI. Mūsų menkas visuome
niškas priaugimas, mūsų per- 
dideliS individualizmas — tai 
paprasta žymė tautų, dar tik 
atbundančių, dar. tik besiver
žiančių į savitą politišką gyve
nimą. Sunkūs amžiai pavergi
mo dvasios svetimoms tau
toms, o kurio ir mantos — sa
viems ponams — dar ką tik te
praėjo; jų pasekmės vis dar 
skaudžiai duodasi jausti. Iš to 
visa išaugti/galėsime tik išpa- 
lengva.

Uosis.

M-

Kaip tas viskas atsitiko.
/' r . . f? - ■
bti savo darbą. L. V. Tarybos 
nariai suimti. Kalėjime sėdi: 
kun. Jasienskis, Žemaitis, Vo
kietaitis,Yčas, Draugelis. Kun. 
Penkausko kol kas neranda. 
Suimta pas kuri. Jasienskį bu- 

4vę Varnas ir Daukša. “Lietu
vių Balsas ’ /uždarytas. Lietu
vių tremtimi mitinge smarkiai 
prieš tokiuą bolševikų darbus 
protestuota.- bei jo suimta 
Zubrickas, Jočys, Petrušaus- 
kas ir ieškoma Kubiliaus. Da
bar visomis jėgomis ieškoma 
krikšč. demr partijos pirminin
kas kun. Krupavičius. Jis ža
dama ■ bę teismo sušaudyti, 
kaip patys/ bolševikai kalba 
sugavę ‘po pilkam rastenut.* 

“Voronežas. Voroneže bolše
vikai areštavo šiuo žmones: 
kun. Jasienskį, kun. Penkaus- 
ką, mok. Žemaitį, M. Yčą, mok. 
Vokietaitį, gydiDraugelį, mok. 
Daukšą, uąilin. Varną adv. 
Sleževičių, moksleivius—Mik
šį, Zubricką,Petrušauską, Jocį, 
Pašį, Gražulį, Kubilių. Kun. 
Krupavičiaus ir Žukausko su
rasti nepavyko.”

NEGIRDĖTAS LIETUVIŲ 
ISTORIJOJ DARBAS.
“Vadas” šitaip apibudina 

tą niekingą bolševikų darbą:
“ Taip vadinamieji Voronežo 

lietuviai bolševikai susitepė 
hiauriu, lietuvių kilimo istori
joje negirdėtu darbu. Saujalė 
mūsų visuomenės pasturlakų, 
atsivedus rusų kareivių, suė
mę Lietuvių Vyriausią Tarybą 
Rusijoje. Svetimoje šalyje su 
pagelba durtuvų savo tautie-' 
cius išduoti valdžios atstovams 
— tai ištikrųjų pasielgimas pa- 
sibiaurėjimov vertas.

4 ‘Bet kaip ten nebūtų vis tilt 
faktas prieš akis— Lietuvių 
Vyriausios Tarybos nariai sė
di kalėjime. Lietuvių bolševi
ką f utedninkai, gimnazistai 
penktos-šeštos Masės, pildyda
mi, buvusių žemsargių parei
gas, išpildė tąjį juodą darbą. 

■ “ ‘Ką blogo padarė Lietuvių
Vyrausią Taryba,, kokios areš
to priežastys,’ kiekvienas gal 
klausią, savęs.

Atsakyti tiems klausimams 
dalinai malonėjo komisaras 
Kapsukas MiokęviČittSį ką<to 
Petrapilio .Tautos Tarybos įga
lioti pih' piČMūas to/spurga

■ I .

IŠGAMŲ DARBAI.
Amerikos visuomenė jau ži

no apie tai, kaip pradžioje šių 
metų Rusijos lietuvių bolševi
kai sekdami savo vadus Leni
ną ir Trockį pradėjo terorizuo
ti ir į kalėjimus grūsti Rusijos 
Lietuvių Tarybos narius, kito
kius lietuvius veikėjus ir inte
ligentus. Dabar atėjusieji ke
letas “Vado” numerių platė
liau paduoda žinių apie tų iš
gamų darbus. Apie suarešta
vimą pranešama šitaip:

“Voronežas. Vasario 24 d. 
nakčia į Lietuvių Vyriausios 
Tarybos Rusioje butą įsiveržė 
6 ginkluoti lietuviai: Griške- 
lis ir Valaitis — Vilkaviškio 
gimnazijos mokiniai ir Bende
rius, ,Yčo gimnazijos mokinys. 
Parodę revoliucinio komiteto 
įsakymą padaryti kratą Tary
bos bute ir pas kr. dem. parti
jos Voronežo kuopos pirminin
ką kun. M* Krupavičių, kurio 
tuo tarpu nebuvo namie, ėmė
si darbo. Iš Tarybos paėmė 
protokolus, laiškus, telegra
mas ir kitus dokumentus. Iš 
kun. Krupavičiaus atsišauki
mus į lietuvius katalikus. No
rėjo taip-pat paimti kr. dem. 
partijos, reikalais korespon
dencijas, tečiau kun. JasienS- 
kiui užprotestavus, nėsaųt šei
mininko namie, paliko. Pirma
dienyje čia pat darė antru kar
tu kratą: iš Tarybos paėmė 
blankus asmens liūdymams 
(pasąms), iškratė tebesančius 
Tarybos vice-pirmininką M. 
Sleževičių ir finansų komisijos 
sekretorių Daukšą, Kun. Kru
pavičiaus klausė kur buvo nak
čia įr su kuo rašinėjosi. Iš Ta
rybos narių kratė dar Jablons
kio ir Sleževičiaus butu. Iš kr. 
dem. valdybos narių — gydyt. 
EI. Draugei. Bolševikų ir liau- 
dininką pasakojimais išvaiky
sią Tarybą ir krik, dem, vadus 
sutinsią, kaip kun. M. Krupa
vičių, gydyt. Draugelį, tuomet 
ir te dem. partios darbas išir
siąs. Visus Tarybos raštus 
siusią. į - Petrapilį. Antr adieny
je vasario 26 d. 9 vai. vakarė 
visiems Tarybos: nariams liep
ta ateiti į revoliucinį komite
tą. , -

“Voronežas. Kovo j d. bol-

V -

pareikalavo pariaiškinti. Fa- 
Jirodo, kadi Lietuvių Komisa- 
riataa puikiausia žinojo, kas 
laukto Lietuvių Vyriausios .Ta- 
rybos ir net į Voronežą siuntė 
tm tikrų direktyvų, kaip elg
tis su te-knriais Tarybos nm 
riais. Svarbiausią Tarybos 
kaltė — taxto6toyiSki®ji p$ta 
Beto Tąrybabūimhikontoeyo- 
liucinė, nes turėjo santykių su 
Galindais (Ukrainais) ir kito
mis Rusijos tautomis.- - • *

■ <

“Tame svarbiausia teŪte 
Vyriausią Tarybą Kapsukas. 
Bet ar tai .rištikrųjų Tarybos 
peiktini darbait? Ar bolševi
kai, skelbdami Tarybą kont- 
revoliucine, neturi omeny je vi
sai ko kito? ’

: “Visų /pirma pažiūrėkime, 
kokiose politinėse aplinkybėse 
visa tai atsitiko. Jau visiems 
žinoma, kad Rusija padarė su 
Vokietija talką; žinoma, kad 
tos taikos sąlygose yra dėsnis, 
kuriuo Rusija atsisako kokiu 
nors būdu kištis į dabar vokie
čių paimtųjų kraštų reikalus, 
taigi atsisako kištis ir į Liętu- 
.vos reikalus. Lietuva tuo tai
kos posmu atiduodama vokie
čių malonei. Lietuvos teisių 
niekas negins, jei patys lietu
viai nesiims to darbo. Dabar 
Lietuvių Vyriausia Taryba, 
kaip ir visi mes karo metu iš
tremti iš tėvynės, esame Rusi
joje tik laikinai: ištikrųjų mes 
visi esame Lietuvos piliečiai, t. 
y. tos šalies, nuo kurios Rusija 
jau atsisakė. Tokiu būdu rei
kia, .kadi kas nors imtų ginti 
mūsų, Lietuvei piliečių, . rei
kalus. Tą darbą ’ Rusijoje ir 
varė L. V. Taryba. Ji ėmė vi
sus lietuvius išblaškytus po 
Rusiją į savo globą ir įkūrus 
visą eilę vietos Tautos Tarybų, 
darė žingsnių lietuvių liaudies 
labui. Todėl į L. V. Tarybą 
reikia žiūrėti jau kaipo į revo
liuciniu būdu įsikūrusią sveti
mos valstybės piliečių vyriau
sią įstaigą, kuri tarptautine 
teise yra neliečiama.

“Šitoks tai Lietuvių' Vy
riausios Tarybos Rusioje padė
jimas duoda teisės jai turėti 
ryšių su visų tautų atstovais, 
ines visur esama lietuvių ir rei
kalinga jųjų teisęs ginti. Taip 
Tarybos uždavinį turėjo supra
sti ir rusų valdžia, jei ji ištik
rųjų yra nuosekli ir pripažįsta 
nors kokias teises lietuvių tau
tai. Kad net ir taikos su vo
kiečiais nebūtų buvę, tai vis- 
tiek L. V. Taryba, paskelbus 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be, yra neliečiama, nęs bolše
vikai skelbia pripažįstą tau
toms teisę apsispręsti.

“Tai-gi L V. Taryba, kaipo 
vyriausioji įstaiga kitos vals
tybės piliečių, yra visai nepri
klausoma dabartinei rusų val
džiai. Ji ne tik turėjo teisės 
duoti žmonėms pasus, bet ir 
jos pareiga buvo mažinti žmo
nių vargą, apginti juos nuo vi
sokių priespaudų įr priversti
nų darbų, kurie dabar taip į- 
kyrėjo visiems Rusijos pilie
čiams.— Bet tas Vyriausios 
Tarybos darbas .netiko mūsų 
bolševikams. Prisišlieja prie 
rusų vienminčių, gavę šiltas 
vieteles lietuvių įstaigose, Vy
riausioje Taryboje jie matė di
džiausią savo priešą. - Jiems 
baisu darėsi pamanius, kad 
Tarybai plačiai dirbant liau
džiai greičiau atsiyers akys, 
kad žmonės tuojau supras, ko
la on prapultie, traukia juos 
bolševikai, ir atšlys nuo jų. 
Mūsą bolševikai išsigando, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės reikalas visiems kaip vidu
ryje dienos pasidarys aiškus ir 
jau ateityje nesiseks jiems 
klaidinti žmonių, išsigando to 
nutarė į kalėjimus sukišti vi
sus, kas tik gali bolševikų dar
bus aikštėn išvilkti, parodyti 
jų pilną netikumą / Kiša į ka
lėjimus visus.. Kišą Lietuvių 
Vyriausios Tarybos narius, lti- 
šaLietuvįą KrŪ<Ščionių Demo
kratų Partijos Tarybos vadus. 
Gavo sąžinės balsą mano užslo
pinti savo aukų kentėjimais. 
Kirto mūsų bolševikai dar vfe- 
ną smūgį liėtuvią /autai, kir
to ir krikščionybei, girdante 
si, kad nebūtų prošalį atsiger- 
ti net ir kr,-dem. partijos na
rių kraujo. ; Bolševikai manė, 
sukištą L. V. Tarybą į kalėju

rnas, tai užgniaušią. lietuviuo
se siekimą prie nepriklausomy
bės, ir padėsią vokiečių impe- 
rialistąms'mus' galutinai ' su
trinti, jeigu jau Lietuvai te 
lemto būti bolševikų, rankose.

“Atstatyto Vyriausios Ta- 
ryfeos be galo lengva. PaskėL pamiršti, kad panašius pasus 
bė ją koUtrevoliucine, pakuž- ‘ — -
dėjo Bnolno draugams į ausį 
porą žodžių, pakurstė truputį 
rusų kareivius Vyriausia 
Taryba Jau kalėjime.

^Tečiau apsiriko bolševikai. 
Tarybą kalėjime tai dar nereiš
kia, kad jos darbui galas. Vel
tui tikisi mūsų bolševikai, kad 
V. T. bertoji sėkla liks be vai
sių. Tiktai atsisveikindami su 
gyvastimi mes atsisveikinsime 
su mūsų obalsiais. Tik visus 
sugaudę, tik Visus laikraščius 
uždarę jūs- priversite mus nu
tilti. ' Z..--’ . * . ■ . •

“ Jums, drąsūs Tėvynės lai
svės kovotojai, tė nebūna bai
sios kalėjimo sienos. Vardan 
Letuvos kenčiate. JūskanČio- 
mis gyvena dabar visi Lietu
vos vaikai/’

■*

KAIP AIŠKINO SUAREŠ- 
TAVIMĄ.

Petrapilio Lietuvių Taryba, 
sužinojusi apie areštus Vorone
že, įgaliojo Spurgą ir Bičiūnų 
nuvykti į “Lietuvos' reikalų 
komisariatą” ir ištirti apie a- 
rešto priežastis. Tųdviejų as
menų pasikalbėjimas su Kap
suku buvo kovo 8 d. Pasikal
bėjimas ėjo šitaip:

“A. S p u r ga: Mes atė
jome pas Tamstą, kaipo pas 
Lietuvos reikalų komisarą, no
rėdami sužinoti, kokios buvo 
priežastys, dėl kurių, rusų val
džios atstovai Voroneže darė 
pas Lietuvių Vyriausios Tary
bos narius kratas ir suėmė pa
čius narius ir bendradarbius. 
Tamsta, kaipo Lietuvių komi
saras,' turi apie tai žinoti. Mus 
įgaliojo Petrapilio Lietuvių 
Taryba kreiptis į Tamstą, kad 
pasirūpintum kuogreičiausia 
ištirti, kame yra kaltinama 
Vyriausia Taryba ir už ką suė
mė josios narius ir bendradar
bius. Jei jie nėra niekuo pra
sikaltę dabartinei rusų val
džiai, kaipo tokiai, Tamsta tu
ri pasirūpinti, kad juos kuo
greičiausia paliuosuotų; o jei
gu jie yra ištikro kuo nors kal
ti, mės prašome, kad Tamsta 
pasirūpintum palengvinti jų 
būvį kalėjime.

“K?a. p s u k a s: Tamsta 
klausi, kuo jie yra kalti. Man 
rodos, kad išdavinėjimas lie-
tuviškų pasą tokio pavidalo ir’ūą” telegramą, kad) “sročno”
.’•••*■ i • * * *» z4vnz\4Mi^ TvnnTi ntcialrvma Irama ttduotų man atsakymą, kame y- 

ra kaltinami Tarybos nariai ir 
kas yra suimtas. (Rašo ir skai
to telegramą rusų kalba).' Aš 
manau, kad visi areštuotieji 
bus greit paleisti, jei tiktai 
nebus * .Įtariami ypatinguose 
prasikaltimuose. Savo valia aš 
nieko padaryti negaliu, nes 
juos suėmė vietos Darbininkų 
ir Kareivių Taryba.

“Spurga: Kuo gi jie ga
li būti nusikaltę rusų valdžiai? 
Jūs visuomet sakote, kad mes, 
tautininkai, parduodame vo
kiečiams Lietuvą. Bet atmin
kit, kad taika, po kuria rusų t 
valdžia pasirašė, tad ir yra 
tikrasis Lietuvos pardavimas, 
kuriame jūs mus įtariate. AŠ 
žmogus nepartyvus ir nepripa
žįstu nieko be tėvynės labo; aš 
manau, kad nėra pasaulyje lie
tuvio, kuris netrokštų Lietu
vai nepriklausomybės. Ir vi
sa, ką mes darome ir ką darė 
Vyriausia Taryba, buvo nu
kreipta prie iškovojimo nepri
klausomybės. Gal mes einame 
prie jos kitu keliu, negu jūs, 
gal jūsų kelias bus teisinges
nis, galbūt federacijoje su Ru
sija Lietuvai būtų buvę geriau, 
negu kad dabar yra. Bet šis

tokia prasme, kaip tas buvo 
manoma daryti, ar gal jau Vy
riausios Tarybos buvo daroma, 
reikia skaityti ganėtinu prasi
kaltimu padaryti kratai ir su
imtu Aš nežinau tikrai kas su
imtas ir uz ką suėmė, bet rei
kia tikėtis, kad kas nors buvo 
rasta, jei Tarybos narius areš
tavo; nes jei nebūtų nieko ra
dę, nebūtų suėmę. Galop įsa
kymas buvo ne mūsų, o vieti
nės Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos, kurios sekretorius, 
kaip Tamsa žinote, yra Plepys.

“S p u r g a. Man rodos, 
kad pasai, kurie Vyriausios 
Tarybos nutarimu gal jau bu
vo duodami, nėra prasižengi
mas rusų dabartinei valdžiai. 
Juk Tamsta gerai žinai, kad 
norint tvarkingai grįžti į Lie
tuvą, lietuviams reikia susior
ganizuoti, susiregistruoti, kad 
paskui nebūtų tokios pat sui
rutės, kokia buvo karo metu. 
Todėl, • man rodos, be pasų ne- 
galim’a apsieiti; ir jie, žino
ma, reikalingi tarp kit-ko su 
vokišku tekstu, nes pp taikai 
vokiečių Valdžia nemano tuo
jau iš Lietuvos savo kariuome
nę išvežtu Aš esu vietinės 
Labdarių draugijos pirminin
kas, ir jeigu, pavyzdžiui,,, kas 
nors iš tosios draugijos narių 
prasyto, ita paliudyčiau, 
kas jis yra, tai aš jam panašų 
paliudymą bebaimės/išduočia. , 
Ir manau, kad kiekviena drau
gi ja'turėtų tai padaryti. Be 
to, galiu. Tamstki pasakyti, 
kad;ąš pats mio savo vardo iš- 
teriaū nesėtoai panašų pate 
dym& tep to, pate savo ū- 
kio vedėju^ feū toistų grįžti į 
Lietuvą. Nejau už tai mane 
gali areštuoti? Išduotos Ta-nutorė užmegsti ryšius su ka

dalykas iš puses rusų valdžios 
Jau* baigtas, priėmus vokiečių 
tams sąlygas. Tat dėl ko gi 

’ Just dabar kovojate prieš Lietu
vių Tarybą! Nes šiandiou, te 
du Jus sankcijomtosite taikos * 
sutartį, pėrsekiojimat Tarybos 
paturi jokio pagriudo* 

“Kapsukas: Ašneabe- 
joju> gąlbS tikrai viskas te 
romą vardan nepriklausomy* \ 
bte bet kate kaip pranta 1 
f<Lwxyių Balsas/* Taryba 1
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•akam? kada ji į Intomis darant kratų buvo kon*
vakavo atstovukada tasai at-|fiskuoti ’Tųryboą dokumentai, 
Stovus paskui visų laikų daly- ĮblAnfe£ ir antspaudos. 
vapjų lietuvių '“Kapsukas: šių-dmnų
dų Rados, delegacijoje ir kada[reprėsios be abejo yra laikinos, 
tarp kažbįijos, Rados įr imsųĮ Nes jei mes norėtume Tarybų 
darbininkų valdžios eina kka-[visiškai likviduoti, tai prade- 
ras, man rodos, topakankajtume DetrapiliUj teris buvo 

. ■ kad visai pamatuota’ apkaltu- visų darbų akstinas. Be to, vo- 
nus Tyriausių Tarybų kontre-l kiečiamk atėjus į Betrapilį, juk 
yoMttcimame darbe* Tamstos Jūs tuoj susinešite su bkupad* 
turbbt jau įmotei “Lietuvių joa valdžim 
Balsas” uždarytas. OdelTa-Į “gp u r g<a: Visa, kas iki

• rybos santykių su kazokais, Šiol mąno buvo sakyta, tąi yra 
• tad, '.pavyzdžiui, gali Tamsta musų prašymas. Dabar gi, 

įsivaizdinti, kad bet kurioje Į kreipdamiesi. į Tamstų ne kai- 
kariaujaučių. valstybių,' imkimlp0 į komisarų — rusų valdžios 
Prancūzijoje, įsikuria monar-atstovų, bet kaipo į lietuvį, 
ėhistinė organizaciją,< norinti Įmes jau griežtai reikalaujame, 

. . padaryti valstybinį perversmų[kad Tamsta padarytum visa,
(nes juk kazokijos pasikėsini- Įkų tik galėsi, palengvinimui 
mat monarchistimiai) . Kaip[riiimjųjų būvio irkuogreičiau- 
Tamsta manai, ką padarytų [šiam jųpaliuosavimui. Nes jei 
Prancūzijos valdžia su tokia į- Tamsta atsisakysi ar neišpil- 
staiga, kuri turėto santykius dysi ir pertatai nukentės visų 
su panašia monarcliistine orgą- mūsų gerbiamieji žmonės, tada 
nizacijal Neabejotina, ji pasi- Tamsta už tai ' atsakysi. Aš 
elgtų kur kas žiauriau, negu kreipiuosi į Tamstų* kaipo į 
rusų valdžia, kuri negali to lietuvį, ir manau, Tamsta ge- 
padaryti dėl visuotinos sųiru- raį žinai,xkad suimtieji vyrai 
tęs. . nesipriešina rusų> valstybinei

UB4 c i ū n a s: Tamsta ką. j tvarkai ir nėra ir negali būti, 
tik minėjai apie dalyvavimų h<aįp -jag vadinate, kontrevo- 
Lietovių. Tarybos atstovo kar- Į liucionieriai. 
tu su Rados delegacija taikos “K a p s u k a-s: Be abejo, 

.derybose Lietuvių Brastoje.[jei aš sugrįšiu Lietuvon, o aš 
Bet Tamsta turbūt irgi žinai, tikrai ten sugrįšiu, jūs mane 
jog ankščiau, negu kreiptis i turbūt areštuosiu 
Badų,,. Lietuvių Vyriausia Ta- “Spurga: Aš sakau ne
ryba kreipėsi tuo pačiu reika- apįe areštus ir mes apie tai ne- 
lu pas Trockį ir tik negavusi Į manom. Bet Tamsta, kaipo lie- 
iš jo žadėtojo atsakymo nutarė Į tuvis, visuomet turi nešti prieš 
kreiptis kitur. ‘ ■ savo tautų tam tikrų atsako-

“K apsukas: Taip, ži- mybę.
nau.. Bet juk toksai pasielgi- “Kapsukas: Moralės 
mas, švelniai tariant, yravei- atsakomybės prieš visų tautų 1 
kimas į du frontu. a§ nejaučiu ir skaitau, kad ga- ,

“S p ri r g a: Man rodos,hįu nešti ątsakomybę tik prieš : 
kaipo juristui, jog į Vyriau- tam tikrų žmonių klasę, kurios : 
sios Tarybos santykius Su sve- [ labui kovoju.
timtaučių politinėmis įstaigo- “S p u r g a: Vis dėlto, at- 1 
mis negalima žiūrėti kaipo į kartoju, ; prieš lietuvių tautų 
prasižengimų dabartinei rusų turėsi atsakyti.
valdžiai. Taryba yra neutralu “Kapsukas: Negali 
ir neturi jokio sųiyšio su Rusi- Mti kalbos, kad, pavyzdžiui, 
jos valstybe; josios pagrindas Jablonskis- *būtų kontrevoliu- 
— nepriidausoma Lietuva. Ir Į cionierius ir mūsų buvo per- 
jau šiandien, kada jūs su vo- Įsp§taf. kad darant kratų apsi- 
kiečiaiš padarėte taikų, mes eiti su šiuo vyru kuošvelniau- 
Lietuvos piliečiai — ir kartu sįa.
su mumis visos mūsų politinės ‘‘Spurga: Tamsta, vis 
ir visuomenės įstaigos neturi- kalbi apie kaž kokius nėsan- 
me daugiau nieko > bendra sū Įčius kontrevoliucionierius ir a- 
Rusija ir tiktai laikinai, ap- Į kokius Smerktinus su-linkybių verčiami, esame rusų Įnešimus su rusų valdžios 
valstybės teritorijoje. Todėl priešininkais, Aš jau Tamstai 
tarptautiniu žvilgsniu jūs ne- nurodžiau, kad tai yra Tam- 
turito teisės mūsų įstaigose da- stos klaida. Galop, juk Tam- 
ryti kratos ir suimti jų narius, gtos, visas lietuvių komisaria- 
jei jie nieko neveikė stačiai įr mes, vietos Taryba, ly- 
prieš^rusų valdžią. giai'esame skirtinų pažiūrų,

“Kapsukas: Bet Vy-[jjeį vįs delta kalbamės, kad ir 
riausios Taiybos nariai buvo kits kito nepripažįstame. l 
suimti, kada visiškai nebuvo “Eap s ukas: Ne* Tam- 
taika su Vokieti ja padaryta.. Į S11 į-uo nesutinku. Ži- 

“ S p u r g a: Dėl susineši-1 noma, apie tai reiktų labai li
mo su Rada, Tamsta gerai ži-Į kalbėti, bet su tuo negali

nai, kad tasai susinėsimas— nm sutikti.
tai ne buvo Susijungimas .ko-Į “Bičiūnas: Prie to, kas bu
vai prieš rusų valdžių. Lietu- vo čionai pasakyta, norėčiau 
vių Vyriausia ^aryba, kaipo pa(jaryįį porų užklausimų, 
visai neutrale įstaiga, turėjo [pirma; Tamsta sakei, jogVy- 
teisę tartis ir susinesti_ su a- rįansios Tarybos krata ir na- 

t biem kovojančiom pusėm, vi- suėmimas buvo padaryti į- 
sai neiiesdania priešininkų [sakymu Voronežo D. ir K Ta- 
santykių. Antra -vertus, Ta- rykos ir kad Tamsta negali į- 
ryba neturėdama jokių fizinių sakyti, kad suimtuosius pa- 
spėkų, negalėjo niekuo padėti hiuosuotų. Norėčiau žinoti, ar 
Radai ir bent kuo rusų vai- Tamst?!, gini lietuvius kaipo to- 
džiai pakenkti. O kas dėl ka- kius, arba gal Tamsta visai ne- 
zokijos, tad, jei ištikro Tary- turi teisės juos ginti I 
bos buvo nutarta su ja susinės- “Kapsukas: Visųpir- 
ti (as tokio nutarimo nežinau) ma, aš ginu teises tam tikro 
arba siųsti savo atstovų, tad lietuvių sluogsnio, būtent re- 
Tanista žinai, jag tenai, kaip [ voliucinių lietuvių. ’ . .
pavyzdžiui Rostove, Novočerd “Bičiūną s:* Bet jei iš 
kaske gyvena daugybė lieto- ltarp0, Tamstos žodžiais . ta- 
vių, kuriuos Taryba turėjo riant, revoliucinių lietuvių bū- 
pasistengti apsaugoti nuo grę- Lų kas nors klaidingai suimtas, 
siančio kovos meto pavojaus. ar Tamsta galėtum jį paliuo- 

“Kap sukas: Be abejo, SuOtiT
■'Taryba, neturėdama savo ži- “Kapsukas: Pasisteng- 
nioje lietuviškųjų pulkų ar ba- čiau.
talijonų, neteikė neiRadai, nei “Bičiūnas: Antras ma- 
kazokijai kariškos pagelbos, užklausimas bus Šitoks* 
nes jei tatai padarytų, tuomet Tamsta minėjai, jog Voronežo 
seniai būtų likviduota ir apie■ įaugai buvo perspėti, kad du
sių dienų atsitikimus nė kai- •
bos nebūtų.
.“Bičiūnas: Kada Tam

sta. mini, kad dėl tam tikrų 
prasižengimų prieš rusų val
džių Vyriausia Lietuvių Tary
ba Rusijoje seniai būtų likvi- 
ditota, norėčiau paklausti, ko
kių prasmę turi šių dhsr i- 
kesinimai prieš Vvriausia\Ta: 
lybę t Ar tai yra laikinos 
presijos ar galutinas 'Tarybas 
likvidavimas, nes gautomis žiT
'!

Ot

A

niuose praaižengimuoBe, kurie

<njoje n« _kaiį? j Kis gtntitl lietuvįą kolonijose, j
rodos yra šiuo atvėju, bet vai-[1 \ 1
stybinės įstaigos, pavyzdžiui
^Dietoyoa reikalų komisarių- WAjW>a»Ti CONN. f 
t0'o J® Konoeta Frikbi nulMH.
ryti itataf ^aĮ ja. ■neta KMetas ftSneriTj C<w 
■nuo» Darbutas ir Karėm? nectieut tatai 'largtata 
darS tatM nmMK v Vy- ta nutarę rėrigti benflrą 
rransioe Tarybos narni/ ros-lkoneertą. Saly? nutarimo, pir
kia. ji buvo gerai ištasto pa-lmag tur’j0 Hartforde;
iHfornĮaota, ta Jtotonijoėe.
Hansia Taryba ir be veikia. B6t prad6jM rengtis, kitą ko- 

KaĮr^nfe*’81 ©ttbiit llonijų. chorai vienas po kitam 
“B i Si tt n a s: Kaip Tam- atsisakė, o Hartfordo šv. Ge

sta manai, ar greit visi Tary- jcilijos choras pradėjo darbuo
tas nariai! r bendradarbiai bus j ta netandąs rantai. Ir štai 
paliuosuoti! ' \ " spalio 13 d. įvyko koncertasšv.

\ V Petro airių parapijos svetainė-
K a p s u k a s: Du Vo- Publikos buvo nedaug, 

rokiškiu draugu jan pora įricžastt‘ gal bwi siautimas 11 
dienu atgal iškeliavo namo su Atsilankiusieji pilnai jau- 
mano tam tikto law,paw-užganėdinto Koncertas šu
tu ssiuo reikalu. A»n»to sid^ųgguvirš Mdainųirmu- 
susinesti su. Voronežu tiesiąjalzik^g b. Zavedsko
viela (“po priamomu provo-| orkestros/ BuVo išpildytos sė
du”), bet tas man ko! kas ne- kančios dainos kompozitoriaus 
pavyko. Be to aš tuoj siunčiu Šimkaus: “Saulelė raudo- 
“sročno” telegramą, kurią“'RijnnėHg žaRa^^ ‘Plan- 
Tamstoms perskaičiau. ' Idą sau laivelis,” “Oi rūta-rū- 

“Spurga paantrino prašymą“Kasjsubatos vakarėlį” 
parašyti tam tikrą laišką į Vo- s°lo, “KuTbakuŽė samanota” 
ronežąy kadi Taryba būtų pa- įšildė: p-lė.M< Čęrniausldutė, 
liuosuota* Į Labai ger ai atliko ir . “ Eisim

r ’ ■ ‘ . [broleliai namo.” Kompozito-
‘ Baigę pasikalbėjimą su ko-Įp^g Naujalio: “Loja šunes 

misaru, atsisveikinova ir ap- ant dvaro” * ii “Lietuviškas 
leidova komisariato butą.”* maršas.” Č. Sosnauskio —

- ' '.. .  ' _ “Tautiškoji daina” ir “Ųžmi-
go žemė.” Miko Petrausko — 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI nakcely.” P. Komantau-
Kristaus Kareiviui. Seniau sldo — solo “Vaičius” ir kad 

gautas be vardo-pavardės iri galėčiau būt paukštyčiu.” J. 
adreso Tamstos raštelis numes- Gudavičiaus — “Kur giria ža- 
tas. Taip darome su visais Huoja.” V. Kudirkos — “Ke- 
panaŠiais raštais. Bet visvienBeirto daina?. Keletas buvo 
jo būtume nešunaudoję. Gerai, augių kalboje. Vakaras pra- 
kad Tamsta labai įsitikinęs į dėtas ir baigtas Amerikos ir 
savo idėją, kad tiki, “kad ne- Lietuvos himnais. Pradžioje 
užilgo laikai bus kiti, kur iš- buvo trumpa prakalbėlė gerb. 
nyks visos neteisybės, kur pra- ^un- Ambotos* 
puls partijos ir partijėlės.” Spalio 20 d. tas pats choras 
Bet perspėjame, labai ilgai davė koncerto Poųuonock to 
Tamstai reikės gyventi iki su- Įiietuvių kolon^oje. 
lauksi tokių laikų. Prez. Wil- * Dar turiu priminti, kadi šv. 
son Europinės karės pradžioj Trejybės parap. choras yra ga- 
pasakė: “too proud to fight,” na skaitlingas, nors susideda 
o po trijų metų jau sakė:■ & vedusių ir jaunų čia augu- 
“Force, force without stint or šių, bet per vienybę ir sutar- 
limit.” tiną veikimą tori geras pasęk-

m ' mes.
J. J. Brakmųi. Tamstos pa- Durų Sargas.

aiškinimo nedėsime, nes jau 
užtektinai apie tuos nesusipra- rrbMvtrr tr v
timus buvo iš abiejų pusių. C. BROOKLYN, N. Y. 
Tamstai reikėjo mums parašy- ®v' Jurgio parapija, 
ti tuoj po pasirodymo pirmos Žinomas Brooklyno katali- 
korespondencijos, kur Tams- ^ams tėvas^ unsijomerius Al- 
ta buvai paliestas. Iki to lai- *“““ Mana_laikys taolekci- 
ko mes apie Tamstą nebuvome įį^8. nnznymoje 24,
žinoję. Dabar tai pripažįsta- 810
mė ir gailimės, kad prie niek- U® J1 į f®
šo buvai prilygintas. Vienokų blandų Garbinimo Švč. .Sak
ia visų gautų korespondencijų, Ptejento atlaidai,, kuriuose 
kur Tamsta buvai paliestas, iš J gerb. toyas msijomenus sakys 
rodo, jog susirinkimuose vis- pamokslus rytais.ir vakarais, 
gi elgiesi netoip, kaip pride- Broęklynieciams .ir a-
ra prasisiekusiam vyrui. piehnkes katalikams pasinau- 

4 e . doti nepaprasto sv. rekolekm-
A. Lietuvninkui. Kadangi a- jų įr atlaidų malone, 

pie tą pat dalyką jau buvo, tai Parapijonas.
gal vėliau sunaudosime. Tams- * ■ ■■
tos prašome šiaip žinučių 
mums rašinėti. „ E0?HESTER, N. Y.

Mūsų kolonijoj siuomi laiku 
Kareiviui. Bevardžių.raštų didžiai sergą žmonės, neišski- 

nesunąudojame. Gal tiki, kad riant* nei lietuvių naująja is- 
iš Tamstos rašto mes turėtume paniška liga, influenza. 
žinoti, betkadir įspėtame, bet Mieste visoks judėjimas žv- 
be tikro vardo-pavardės pada-lmiai sumažėjo. Minėta liga

dr-ją. Bei platesniu žinių gi
mines gali kreiptis adresui 
Juozas Sečikas, 145 Welger st.

■ •' Ju. Zimiiickas.

>

jauni, žmonės pasi
naudoja gyvenimu. 
Jiems viskas gerai 

. pasekmingai sekasi.
Jie linksminasi ir 
laimingai gyvena. 

Bet kaip tik jie pa-
J jaučia/kokius nors nfe- 
į dateklius, jie ūmai 

priima reikalingas 
priemones.

Kuomet pa& juos 
pasirodo spuogai) i& 
bėrimai ant Veido ir 
kūno, jie žino, kad

taip atsiranda užkietčjus viduriams įr visuose panašiuose atsitiki- ‘ , 
muose jie paima pirui gulsiant 3 saldainius Rartolos

[j

■ i«ų3

* k
»* -■

r. 
f .

ClAMBttTn(TEr MASS. 
Bazaro pasekmės.

NekaltoRrasidėjimoparapi
jos bazaras šiemet buvo pasek
mingas. Daugelis nesitikėjo to 
kių rezultatų, kokių susilau- 
kė. Tikrai nustebina visus, kad 
tokioje nedidelėj. kolonijoje, 
taip buvusioj suirusioj para
pijoj ir tokiame sunkiame lai
ke ,tiek galima buvo padaryti 
gryno pelno Ratįažmone&ne-. . . .
sitikėjo, ir net nustebo kuomet suPia?W$ saldainius, 
gerb. klek kun. Pr. JuškaitisI A ,v ,
bažnyčioje pasakė kad virš Į, ir
dviejų tūkstančių dolerių buvo VeikiaTeisingai ir ge-
ineigų. Pasekmė būva puiki 1>aL Skanios valgiui. Geros dėl 
delei to, kad pats kum B. Juš- moterų^ ir vaikų. Skry-
kaitis visuoių rūpinosi, pats[^e v į , ? šešios
visame dalyvavo ir pats tvar- skrynutės tik už 5 dol. 
kųvedė. .

Bazaras prasidėjo rugsėjo 8, t00;
o baigėsi rūgs. 26. Būdayo tilc- ■■ 
tai po tris vakarus savaitėje.

Lneigos buvo sekančios: 
Prieš pradėsiant bazarų pi-j 

iūct sukolektuota (Juos su- STREIKIERlę FONDAS,
rmko įvairių draugijų išrinkti |mokėjo per 1,917 ir iki Rugpj. 15 d. 1918.
darbuMkau Daugiausiai su- 1 kp. So. Boston, Mass. ..................................7 ...............$59.75
rinko Nekalto Prasidejmo Mo- 2 k MottteUo Mass. .    2.50
tenj draugija Jos jienouta- 3 Norwood Masa............. .................................................... 13-5O
bnmkes gayo $101.52) $276.67 4 kp. Athol, Mass. ............................ . ................................... 4.75
Rigs. 8, inejo ........334.54 g Werbury, Conn.............................................................. 51.00
Rūgs. 9, inejo   ...........?!?’?„ 6 kp.' Hartfordi, Conn....................................................................   8.50
Rūgs. 11, inejo.............121.5-1 )Vorcester, Mass......................................................... ....10.25

, Rūgs. 12, įnejo,.............195.88 g Cambridge, Mass................ .. ................................  6.00
Rūgs. 15 inejo ........362.81 J kp. New York, N. Y......................................... .-.............  1.75

' į?*gs- ™. “ei®...................62.28 M k Brooklyn, N. Y. ........................................................  .25
, Rūgs. 18inejo .................... 21.40 u Brooklyn, N. ... ................................................................ 2.50 -
■ p“?®’S, "S?................ ąruor 12 kp, Brooklyn, N. Y...................................  . 9.50

Rūgs. 22 inejo ................378.97 13 k Philadel hia Pa. . .......... .................................................  8.50 .
, Rūgs. 26 mejo.............14 kp. Newark, N. J. ................... ..............................................................20.75

r, i ■ . . 15 kp. Harrison, N. J.^............ T.......................... 4.50Per visus vakarus we-19 į N £

TJ°. • V j-.y’^4-04 18 kp. Paterson, N. J.............
Išlaidų pirkimui daik- ’Pa ...............

tę ir kitu mazesmu 20 jį Chieago’ lll. ...............
mu išviso buvo .......340.95 a pa

Gryno, pelno liko $1773.59 £ Eoeįford m........................  , .......... 3 25
Labai puiki bomba i parapi- 2 ] įJ L ’ . ■ 375

jos morgičius. Kad kas metą H4 Tli ...........................   1150
po tokią, bombą šausime, n5-H® ^Serd Me...................  •--11-51’
truksime parapijos nuosavybę I g- , KinffstoTi Pa 
iš morgieįų išvaryti.. ■ “į ,Kp’ ^ingst0I1r ra- ............................. .................... ..............

Bet dar šiemet mūs bazaras Coim.................................................... • • • •
neužsibaigė. Iš priežasties Ii- ^*g0’ L”........................         ”
gę turėjom pertraukti. Ligoms L * ’ ....................................................

me prie užbaigos. Mes tiki- ............................................................ ........mes, kad dar mažiausiai tris, Į HydePark, Mass.................................................... .
keturis o gal ir penkis šimtus „i , P’ „ C1ia^. n’ ra* ;' .................A......... .... * •.....................
padarysime. Dar nemažai ge- -^ngton, Vt. ............................................ ..... ..........
rų daiktų turime. Mes turėsi- ?*ew. t0Im' * ..................................
me šiemet suvitš du tukstan-Įjr , P* JLewiston, Me. .................................................................
čius dolerių gryno pelnopada-kp. Chicago, Dl. ..................................•..............................

Į39 kp. Bndgeport, Conn. ................. ..............
Prie pasekmės šio ba varo y ^P* Painesdale, Mich. .............................................. ............ .

nemažai prisidėjo ir apielinkių ^P* ^nsonia, Gonn.................................................................
gyventojai: Brightono, Bosto-Į“ ^P* Poųuonock Conn. .............................................................
no, So* Bostono, Lynno ir ki- , ?,uryea’ ............
tų. Širdingai ačiū visiems, o kp. Eynon, Pa. ........
visiems. Ypatingai dėkingi e^H^ ^P* Pdtsburgh, Pa. ... 
sam “ Darbininkon adminis- kp. Chicago, UI............
tratoriui ir darbininkams. Jie pP ^P* Cicerų, UI. ....... 
savo gerais balsais daug žino-pi kp. Cleveland, Ohio.... 
nių užinferesavo prie“auction’ |50 kp. Collinsville, UI. »• - 
pardavimo. Už vienų kanarkų p2 kp. Middleboro, Mass. 
“Darb.” adm. taip žmones bu- p^ kp* Homestead, Pa. . 
vo uždegęs, kad jie įvarė virš 54 kp. So. Maifchester, Conn. .....................
$70.00. 55 kp.’DuBois, Pa..........:..........................

Kuomet bazaro užbaiga bus, 56 &P» Hudson, Mass. ................. ................
dar tikros žinios neturim. Ale [57 kp. Chicago, UI.........................................
turbūt greičiausiai Padėkavo- p8 kp. Matrose Park, UL.............................
nės dienoje, lapkričio 28 d. š. 59 kp. Chicago Heights, III........................
m. Jei pirmiau bus, taps vi- 60 kp; Roseland, UI. ............... ..................
siems pranešta. 61 kp. (nereikalinga) Brighton Park, III

Nors šios ligos daug liūdnu- 62 kp. Sheboygan, Wis. ...............
,mo suteikė, bet atsumuę apie163 kp* Racine, \Vis. .........ą........................ 5.50 
linksmus vakarus bavaruose ir 64 kp. Akron, Ohio. .... 
džiaugdamiesi iš puikių pasek- 65 kp, Nashua, N. H..........
mių, vėl drąsia vilties akia į 66 kp. Youngstovm, Ohio. 
gyvenimą galime pažvelgti ir 67 kp. Albany, N. Y. *...
vėl bazaro laukti. ' - [69 kp. Naugatucir, Conn, *
. .Visiems dėkingi [69 kp. Dayton, Ohio.

■ Kun. Pr. Juškaitis ir 70 kp Lavvrence, Mass. 
Bazaro Komitetas. 71 kp. Rocliesteiy N* Y* r,-.

(Tatgi «visa^^^l*^Įįnde” ‘yra $389i2. Prasta 

[mėtos buvo tik$209,25. * .
į Taipgi “Geležiniame Kapitale* ’ sulig praeito Seimo nūta- 
rimo turėtų būti $165.25 '

Per ^uos mėtnsišnyko šios kuępoM 11 lt& Brooklyh>
46 kp. Rynon, Pa., 48 kp;(Chic&go/Ill. ir 61 kp. Brighton Park 
(Ghicaga), iii. Paštaroij perėjo į 57te. OMeago, J31.

I Revizijos WistjW Kūn. P. J^škail&iM EtoM M. Venis.: 
i L* D* S. Centro MnaMųRaŠtBtokaa^r B ;

'v' ' (pabaiga} -.

Žinomus'ir viso pasaulio r Dykai.
Graši , ir tinkama dovana \ 

kiekvienam prisiuntusiam už- / 
sakymą ir pinigus sykiu su šiuo 
apgarsinimu.

Laiškų su pinigais adresuo
kite : * ■ 1 •
APTEK A P AR T OS A

160 Second Avė.,
New Yprk, N. Y.Dept. L.3. '
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rydami kratą, pas Jablonskį 
elgtųsi su šiuo vyru kuošvel- 
niaųsia Diena anksčiau aš iš 
Tamstos lupų, girdėjau, jog y-, 
ra negalimas daiktas, kad Jab
lonskis kutų suimtas, kad gan
dai yra klaidingi ir be to, kad 
turbut darydami kratas tenyk
ščiai valdžios atstovai bus ką 
' lors radę, jei Tarybos nariai 
tapo suimti. Biaudiep mė$ gir- 

jog Tamsta įtari Lietu- .Vf;/.' * . fT<‘ » ■į 1* A- tT*

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju, na tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

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

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų įr iŠ toliauš atvrižiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia. ’

jeigu jūs kas siųstų pas kitą 
graborių/ tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikriniuio. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: M Boston 1052-—W. .

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadvay, So. 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA r 237 D 8t.f

serga iš pažiūros gana geram 
stovyj žmones. Vyrai kolkas 
atsilaiko, perserga. Iš vaiku-; 
čių jau keli mirė.

Spalio 9 d. apsirgo 24 metų 
amžiaus moterėlė Secikienė. 
Gavo uždegimų plaučių. Kaip 
rodos toji liga išsivystė iš in- 
fluenzos. Jai besergant sun
kia liga/ spalio 16 d. priėjo lai
kas palikti motina. Apsidžiau
gusi pirmgymiu sūneliu, numi
rė spalio 18 d. apie 4 vai.-po 
pietų. Buvo aprūpinta šventais 
sakramentais. Laidotuvės bu
vo su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Jurgio 'lietuvių bažnyčioj 
spalio 21 d. ’ . *

A. a. Marcelė Secikienė, po 
tėvais Sauliutė, paėjo iš Suval
kų gub.* Kalvarijos pav., Mi
roslavo 'parapijos, Vankiškių 
kaimo. Amerikon pribuvo 1913 
m. Per tris inetųš graliai be- 
leisdama jaunystės dienas suė
jo poron su Juozų SėČhu.? Ap
sivedė liepos lito 1916 ųiy Ve
lionė nuo pat iribuvimo į Ro- 
ehesterį įk prigulėjo 1 mo
terų pašalpinę Š'. P, Marijos

LIETUVIŠFOTOGRAFAS 
lt turi savodidelį paveikslų 7 

jeigu ne* tai .
ateik ir nusitrauk puse toto 

[ no kazinet ir griūsi vieną di
delį artistiškai .padarytų pa
veikslų visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: ■ 

J. J. DRIZA, 
300S.2ndJ3to Madelphla, Pą
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Vietinės žinios.
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LDK kp. btfMriab . J ?
soririBttbM* bus nedilioj, spU
Ho-27 d. tuojau*,* sumai W6-l Vartok t, morti; .oi-

™ L « .. - H* W
Visus narius meldžiame Ą’tsi-| praj^Įina Šlakus, ir spuogas nuo 

lankyti bnt šio , susirinkimo, Į veido, JMm mtekšU ir balte 
nea bug daug svarbią dalyką Kaina dėšutte 75e. fe $1.00. 

'apsvarriymuL Taip-gi ąkolingi Pinigus galite tiąrt popterinį 
nariai neužmirškite kad reikia herį ar^ Btampomia. 
užsimokėti už šiuos metąs, tiesį; nYtfpąTyfrftyp yrrdMraiy (jo. 
kitaip organas bus sulaikytas. įr o. b<j<x771, W»terbury, Conn.

J. Meikauskaa, kp. raŠt.Į _ J,

TABHDAMS 
PfflIGŪS.

-f

Apleisdamas Šią Šalį, norė
čiau pranešti jums apie savo Ii-1 
urną. / »• \
; Ketverge. apleidau xGettys- 
mrg’ą, Pa. Pėtnyčioj atsira
dau MiUs, L^I. N, Y. kempėj. 
Mums dar bemiegant subatos 
ryte pasigirdo didis ūžimas^ 
Pasikėlę pamatėm anie riesėL 
ką oralivią padangėse skrajo
jančią, Du orlaiviu pradėjo 
cirkus rodyti. Pasikėlė užde? 
jesią, pasileido žemėn tiesiog 
ant nosies ir sikasi kaip vijur
kas pakabintas ant sWo. Ant
rasis apsiverčia augštieninkas 
ir Šortais varteJiojasą tiesiog 
stebūklūs daro. Aš ir norėČiaji 
vienu iš tą būti, bet nelaime, 
reikalauja? kad būtinai būtu-’ 
mei užbaigęs' “High. School,” 
štai kame trobelis. Užteks a- 
pie orlaivius.

Dabar esu aprengtas visas 
vilnoniais, kepure plieninė, 
čeverykai su geelžinėmis pat- 
kavomis, tiesiog kaip' senovės 
romėną gladiatorius.

Netrukus sėsiu ant laivo, o 
kaip nuvažiuosiu už jurią,'tuo
met parašysiu daugiau.

Tik visa beda, * kad reikia 
ant oro miegoti, šėtrose. Kuo
met reikia skusti barzdą su šal
tu vandeniu, tai rodosi, ‘kad 
kumščiuojies su vokietuku.

Valgį dudda gerą, kokio dar 
nesu gavęs nei Kingstono kole
gijoj. Ir duoda iki sočiai. Svie
sto į svaro ant kjekvieno val
gio. Nors civiliu bebūnant 
sviesto, ypač amerikoniško ne
valgiau, bet dabar valgau, 'nes 
sviestas tikras lietuviškas, tar
tum močiutės rankomis sumuš
tas.

Suradau kitą lietuvį, viena
me batalijone, tik kitoj kom
panijoj. Paeina iš Newark, N. 
J. Pasidavęs Gepsas, kaip tu
riu laiko, tai pasikalbu su juo.

Aš manau užteks šiam sy
kiui. Pakol tamstos gausite š. 
laišką, tai aš būsiu ant jūrės.

Su Dievu. Linkiu visiems 
kogeriausios laimės.

Kar. Jonas červokas.

«ry>ąA MDTOKMI Wt
7 VAtJWkNf ADKKAL ' ’

so, bogton, mass. 
Mm —T.Ažmemkteite 

M Frnfetk St “ - , 
Vte pirm. — P. Gfadrriėfata, 

lOBSfethSt.
Prot Sekt. — M. MarWiutt 

IŠItiikSV
Mn.Idr. X Lukoėevi&utl, 

877a Broadiray, *' 
Mfečtaliutlr 

# Silver St
Kmte rloUjri: WBevoKwte • 

“ J£Stukfeni.
Maršalka — O. Mizgirdietiė. , 
Board direktoriai: -^- lt Žilino 
/kienė, p.Venienė, V.Songailie-,, 

nė, A. Karinritaitėfe X ČSliivto'

Susirinkimai laikomi t kaf- 
antrąutarininka kiėkyieno mė 
nėšio. 7:So> vai. vakare Šv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Vjetoj ialdainią, nusipirko 
Laisvės Paskolos Bondsą. Jąu- 
jte 4 metą mergaitė Stasė'ši- 
jefkiutė, duktė Karolinos ir A- 
dtimo Šijefką, 127 Granite st, 
susirinkus $50i00 ant saldainią 
atėjus 4-tai Laisvės Paskolai 
nusipirko t bond’są vietoj saL- 
dainą. Geras pavyzdis kitiems.

fe
. -r- T.? 7.

LIETUVIAI PIBKUSIUI 
. KETVIRTOSIOS LAIS

VES PASKOLOS 
BOND’SUS.

(Tasai 
A. Norbutas. 
A. Skrickas 
A. Jankevičius 
X Aleliūnas . t
A. Aleksiūnas .

: S.Gineiuk.
. . V. Valatką

" 1 J?* ė <*• e
B. Tiškevičius ..

, P. Borevičius .. 
____ĮVDekaviČiutė 

K. Paulaitis ..... 
r J. Šilkas ...... 

A.’ Šlikas .........
v * / Tamulidnis .

V. Gedeminskas 
A. Limontas .... 
A, Petronaičiutė . 
Pr. Šapurskis ... 
S. Dragūnas ....
K. Airomsh.........
L. Narinkevičius
P. Vadluga .........
J. Vadluga.........

. J. Luomanus ....
S. Sadauskas ....
A. Taunis .............
J. G ėdžius......... ...

t V. Juziukonis...........
N. Monkevičiutė .... 

’P. Kalikauskas.........
Elena Narinkevičiutė
M. Tamoliunienė____

Tie vardai jau buvo garsinti, 
.bet, antru sykiu už daugiaus 
pirko.
A Algermanavičius . 

Banis ...
J* Parčiauskas.............
M. Tricis.....................

"J Medelinskas.........
A. Pakštis...................
T. Gaidis.......................
Vacį. Slianinskis...........
J. Pąmdis....................
A. Panidis...............
J, Parčiauskas.............
A. Labalaukis.............
F. Sabaiiis...................
P. Joamruskas...........
K. Mažeilonis............
Pov. Jovaiša...............

. i ’• _ ____

J». ■ ------
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Vilhvoi ir kartlnot Draugiją; viliavoa tautiškos; j* 
vrirft* ženklai; kokarda*, šarpoe, antipaudof, guiikučiai, 

\det įvairią brganižacjją fe sdafetentikną. Išdirbu viską, * 
kas tik organizacijoms reikalinga^ piĮi&i, greit fe bu dailės 
.(artistišku) gabumu. Mūsą iįlirbystė yra. geriausia tar
pę Hętuvią Marikoje, Užtat mėtą ilgp iŠBilavinfaag ir 
pripratimasjau užganėdino' 

* Naujos drgarizaoijoš reikalaukite probą, senos" gi 
, prisiekite savo ženklą arba Šarpą, ą mes darbą atliksime 

pagal reikalavimą, . .
/ / '/M A NORKŪNAS,f ’ ?.: '

228 High Strett, Lawrence, Mass,

PAIEIKOJIMAIIR

Už smulkius apskelbimas ir I 
paieškojimuskainą: v Į 

DŽ viėną^syku * • * »♦ ■&&& 
** tris sykius * #. * * . $1.00 

Pinigus siąskite iš maino.
* JLyjBJU5iU9l , I

242 W.Broadway,
* South Boston,Mass.

/

, .50.00 
50,00 
50.00 
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100.00 
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...50.00 
.. .50.00 
. .100.00 
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DR. F. MATULAITIS
Ofla^jferMM . S;dovia«kiM h«M
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419Beylitei SU Beetea, Mus.
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AŠ Jonas Lendauslcas Kauno į 
gub., Raseinių pav., Pamintuviąį 
kaimo ieškau Kairiuos Lendąus-| 
kaita, Prano dukters. Turiu la
bai svarbą reikalą^ Ji pati ar! kas pasinaudok mūsą žemomis 
kitas atsišaukite šiuo adresu: ĮkriTimnfa * - s»‘

Jonas Lendamkas , Į Ateik šiandien. D abar lai-
27 IJmon St, Middletoren, Ct. I feas prisirinkti gerus akinius.

■ ; ■ ■ ' , JOSEPH KCKKR ir JAMES
Ligonis Jurgis Jasiūnas (Eaei- CONR0Y

ne) buvo paimtas6! Boston Statė Registruoti Optometriatai 
ligonbuti gegužio 3,1911 ir dabar jgg Tremont St., Boston, Mass. 
randasi Medfield Statė ligonbuty- Priešais Park St.
je. 'Jo adresas buvo 172 Bolton • ___ _ *
st., »So Bostpn, Mass. Jis atva- '
žiavo į šią šalį būdamas 16 ar 17 .. SolciAl
m. ir gyveno Worcestehyje, Mass. ’ Z* *
Hartford, Conn. ir Bostone. Jis Jaunhomenės Kliu-
pasidavė, kad turįs brolį Antaną, (Lithuanian. Yong Men s 
gyvenantį Scrantonė, Pa., bet lai- jrengia labai gražius Še
škai buvo siunčiami ir visuomet į 1^s naudai,
grįžo. Jis buvo 32 m. 19U, o da- į^0-
bar yraV39 m. anyžiaus. Jei^u bū- ^^Vią Salėję,
tij gimines arba draugai So. Bos- ^ainp7 ® 
tone arba kitur, malonėkite atsi-Mass. Prasmes nUo 7.30 
šaukti tiesiog į ligonbutį šiuo ad- va^ va^a.rev*.
resu: Medfield Statė HospitaI, r Kviečią, visus Komitetas. 
Lock Box A, Harding, Mass. Ar- __ 
ba į “Darbininkas,” 242 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass. >___ SO. BOSTON, MASS.

IEŠKAU DARBININKO. v
Ieškau darbininko mokančio bu- Zioba,

4 Levant St., Dorchester, Ma« cemes n grosemes darbą ir ne-1 Mph()n8. D’0MeBter 6973-W. 
jaunesnio kaip 16 metą. Darbas[vk^pįrm. _ jonį Galinis, 
lengvas ir nuolatinis; Gali atsi- 20 Winfield St, Boston, Masa 
šaukti ir mergina Rašykite ar te- 1
i j. T.. orra - 282 Silver Str., So. Boston, Mum.
lefonuokite Bali 376—E. n PROT. RAST. — Marijona Brikaite

t P. M. Bražinskas, I 210 Silver Str., feo. Boston.
305 Hariilton Avė., Dūąuesne, Pa. FIN. RAST. Povilas Petrauskas, 

P S .Teimi Ims nnrpfn niūkti ‘ 280■ JHfflHBte So. Bortop, Man. r. &. jeigu Kas norėtą pirmi, Į SASIERIUS—Andrlęjus Naudilūna* 
parduosiu visai pigiai, e 16 WinfielčL St, So. Boston, Meta

MARŠALKA — Joaąa Urbonas,
' Rotterdam, Silver St., So. Boston.

Rugpj. 24, 19i8. Draugija laiko sttririhkimuB kaa
LAIŠKAS Į GERB. “DARBI- trečią nūdieni Ipekvįeno mtao 

NINKO’ ’ REDAKCIJĄ. ®io 3:3(? vaL pietų Dažhytinė- 
Širdingai meldžiu padaryti pe' Salėje, So. Boston, Mass. _Se- 

; dek manęs biednos nukentėju-1 kantis susirinkimas bus spalio 20. 
sios nuo karės tą gerą' ir pa- : -
ieškoti per laikraštį mano yy-I D- L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
ra, už ką po karei stengsius BOSTON. MASS. 
atsilyginti. Šiandiena esu la- VALDYBOS ADRESAI. •
bai biedna, taip kad neturiu iš | °irmininkas—ionur AdomavičiiM. 
ko nupirkti nei krašos ženkle- „JjebT&y®*1 
lią ir uz tai atsiprašau gerb. įso Bowen St. šo, Boaton, Mau 
redakcijos.

Av f, T . v. - .v 14T W.6-th St, .So. Boston, Mbm.As Alena Lukošiene paies-.. -n- • i t-i FINANSŲ RAST, i— St Noreika,
ka.u savo vyro Kajetono Luko- 105 Silver st.. S. Boston. Maas 
šaičio. Jis pirmiau gyveno | kasierius—- Andriejus Zallecku. 
New Yorke, o dabar nežinau 244D Str., Sę. Boston, Mass.
kur.' Aelna Lukošienė Kauno
gub., Siaubą pav., Radviliškio D. L. K Keistučio Dr-ja Bo* 
miesto. Jis pats ar kas kitas, hOn> Masa laiko mėnesinius Buri- 
meldžiu širdingai atsišaukti. | rinkimus kas antrą nedėldienį 
Esu labai vargingame padėjk kiekvieno mėnesio 2 vai po pietą, 
me. Mano adresas^ _ 454 Hanover St., Boston, Mass.

Aleną Lukošienė, Malonėkite viri ateiti fe daugiau
Rotterdam Katendreht į naują nariu su savim atsivesti. ‘ 

Tolhuislan 1362 Holand. į

PARSIDUODA maliorystėsį 
biznis ^u namais, šapa, ofisu, | 
automobiliu ir garažu.- Savi-n 
įlinkas turi išvažiuoti ir biznis Į 
tuoj tur‘būti parduotas. Kai
na pigi. Adresas : J. Starkevi- ■ 
Čia, 35O'W. B’way, So, Bostonu 
Mas& .

PIRMOS KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So.Bortsi,Mus.

PB1S DORCHZSTMt SI.

NeOBo«!»’r 
nnolOval, ryta 
iki AvaLvakaN.

■w • 1

'1

f

Valandų 
nno9 vai. ryta 

< iki 8 vaLnkara.

* r

MALDAKNYGĖ 
“PULKIM ANT KELIŲ” 
Visiems, kurie užsisakė, bus 

išsiuntinėta spalio 15 d. už tą, 
kainą kaip buvo garsinta.

Ant vietos pardavinėjimui 
jau turėsime subatoje, spalio 
12 d.

(

vAntanavičius sužeistas. Bos
tono ir apielinkės lietuviams 
gerai žįnomaą D. Antanavičius 
tapo sužeistas. Rašo šitaip: 
“Tapau sužeistas rugsėjo 25 d. 
ir dabar esu ligoninėje. Gavau 
dvi žaizditf dešinę koją. Vie- 
ina kulka perėjo per kelią, o 
antra viršum kelio per šlaunį. 
Bet kaulo nelietė. Vieną kulką 
radau kelnėse ir ją parsinešiau 
namo.
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TURTAS VIRŠ $125,000.00
- --*■'  - -1 I. ■■

r *

» r

>

POMIRTINĖS: 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

^Apsidraudttsi^nu narfama išmokai
PAŠAIPOS' '

$7.00. $10.50 ir $14.00
savaitėje.

pirkite Ketvirtosios 
LAISVĖSPASKOLOS 

BOND’SUS.

P. M ULEVIČIUS G|
LN2> ST., Štai W> BROOKLYN, N. Y.

' z*

*

*

į

SERGANTI Ž
šu visokiomis chroniškomis, nervą arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 
patarnavimo

—

. .50.00 

. .50.00

. .50.00

.100.00 

. .50.00

. .50.00

.. .50.0

. .50.00
.. .50.00 
. .200.00
.. .50A0
.. .50.00 
. .100.00
. .150.00
..100.00
. .250.00

Dr. Ignotas Stankus
1210S. Bread St., naddtfi, P».

Liatuvi? Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu* 9 rito il&S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P.M, 

N««fofeiriiiki4papUta.

n
' Spalio 20 d. mirė Šv. Kazi
miero R. K. Dr-jos narys a.a. 
Jonas Šimokaitis, Ji gyveno 

. Naugatuck, Conn. <
1 » . •

Spalio 20 d. mirė narė šv. 
Jono E. Paš. Dr-jos a. a. Ona 

* Kepuraitienė. Ji gyveno Wor- 
cetser, Mass.

Marijos Vaikeliu Draugijėlė 
laikys savo repeticiją spalio 24 
dieną pobažnytinėj svetainėj 7 
vai. vakarę. Kviečiame visus 
aktorius būtinai ateiti.

Valdyba.

Koncertas ir teatras. Nedė- 
loj, spalio 2 7d. 1918 m. Drau
gija Marijos Vaikelią rengia 
iškilmingą vakarą, kuris bus 
pobažnytinėj svetainėj 7:30 v. 
vakare. Bus garsus kalbėtojas 
pasižymėjęs tarpe jaunuome
nės. Taip-gi bus .visokią pa- 
marginimą — dainą, drilią dė- 
klemaciją etc. Gabūs aktoriai 
viršminėtos draugijėlės persta
tys grąžą ir įspūdingą veikalą

. “Girią karalaite.” Visi atsi
lankykite kuoskaitlingiausiai, 
lies įžanga labai maža.

Reiigfejai.
*
r ATSIDARĖ VAKARINĖ 

MOKYKLA.
Nuo panedėlio spalio 21 d. 

atsidarę Bigelow vakarinė nio- 
’ kykla panedėlio utarninko, se- 

redos ir ketvergo vakarais nuo 
7 :30 iki &30 vab .

. Toji mokykla uždyką'vi- 
siemš. *

Visus kviečiame įstoti į mo- 
. kyklą ir praleisti naudingai 
laiką.
7 ' Mokyklos Vedėjai

/Sveikas ir gyvas. So. Bos- 
tonietis Vaclovas Ivanausku- 
tis iš Francuos rašo, jog tebė
ra gyvas ir sveikas. Buvęs tris 
kartus baisiame padėjime, kur 
kas minuta gręsė mirties pa
vojus. Pirmą syki pergyvefno 
gazo ataką, antru sykiu per
gyveno bombardavimą ’ tokį, 
kad žemė baisiai drebėjo ir me
džiai lūžo' nuo oro-virpėjimą. 
Trečioj vietoj pergyveno pra
garišką ugnį ir darė ataką, vi
jo vokiečius iš urvą,' kuriuo
se laikėsi per keturis metus' ir 
vieni talkininkai nieko negalė
jo padaryti. Kai jie užataka- 
vo, tai;šimtais vokiečią-paė- 
mė.

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

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

T«l. So.Bo«t<m27O ■
DR. JOHNMicDONNELL, N Ū I 

GtHiU iiuiMittUrUititvIuM . I 
Ofiso valandos: I

Ryt iin iki 9 vai. I
Popietei iki3 'I
vakarais 6iki 9 I

536 Broadway, So. Boston, ILietuvią Kooperacijos krau
tuvėje ant Broadway stebuk
lingu būdu spalio 21 d. kum^ • 
pis pabėgo, o su juom ir ai
ris. . Kooperacijos vedėjo p. 
Vasiliausko būta vikraus, kad 
airis su kumpiu vos spėjo iki 
D gatvės nueitij kaip netikėtai 
jam už kalnieriauš paėmė p. 
Vasiliauskas ir atvedė į krau
tuvę, kur buvo pašaukti guzi- 
kuoti. dėdės delei nuvedimo į
prigulinčią vietą už bėgimą su 
kumpiais. Dėdėms atėjus ras
ta dar jo kišeniųjė negyva-viš
tą ir nugabenta su juo į poli
cijos stotį.

&

-f '

Spalio 22’ d. airis vardu Pe- 
fer nuo Gold gatvės gerai pid- 
siriurbęs svaigrią ūž^jo j Cen
trai Spa išsigerti saldžią gėri- 
mėlią ir norėjo; prasiblaivinti, 
bet netikėtai su visu, stalu puo
lė ant grindą ir smąrkiai susi
žeidė. Stalo dalis prakirto

PARSIDUODA pusdykiai I 
autombbilius 1917 Moxwell 5 I 
pas. iš priežasties, kad šayinin-į 
kas turi išvažiuoti. J. Starke- J 
vičia, 350 W. B’way, So. Bos- 
t^n, Mass. 1 ?

Paieskau savo dėdes Dominiko j 
Baranausko Kauno gub., Teisią 
pav., Šeduvos pat,, Vaicaitą kai*! 
mo. Pirmiaus gyveno ,Chįcagoje. 
Meldžiu jo paties ur kas apie jį 
no pranešti jo adresą, nes- turiu! 
labai svarbą reikalą. - ' ‘

Domicelėvkontvainaitt,
46 Markei St., 1 Brighton, Mate

' Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metą am
žiaus. v y

Mėnesinės duoklės sulyg metą laike įsirašymo.. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar —-atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus* įtelauk, kol pasensi ar apsirgsi 

Konstituciją, mokesnią knygefe savaitinį laikra^ 
tį "Garsą” & paperas nariui gauna dykai.

B. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvią kolonijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raitininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A* 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutvė- 

' rus. Rašyk, klausdamas informaciją, pas Cent
ro adresui

*  ::

SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas

gydyme ligą, škaudaThą fe chroniškų priguli nuo to, ’ kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tą ligą. Toliaus mano ofisas yra .aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir .prietaĮsomis, elektrikos drebėjimo ir jokią įėįaichą nepaisau, kad tik pagelbėjus ma- 

• no h’gohiams. ■ * ’ ' * v

Ar Tamsta Kenti
dimimu netvą, silpnumu užpakalis (prygaros)/ Užmigimo, Drebėjimo Šjrdteš,. SĄg* 
numo SunkiaiSkausmo galvos, Apsvajgtao, r
Įkaus feiatymo,kSilpnumo’8|xĮarią>. Vpteiiįį Slo^Į, Lalėjimo | gėrisję» 
skausmo gerkįėSj apvilkto liežuvio. 'Šios fe> daug kitą yra pirmas persergėjimas, kad

" TamatetrotHi aavo aveilcateir pajlgaa. - ..-i
:X Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 8 vakare, Nedčliomis nuo 10 

vai, ryto iki 2 vai po piobį

.KENEALY, Specialistfts • WABHING.TON08TiySoUB^SonItJBoaton, Mm*
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