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KONFERENCIJA VERSA- 
LIUOSE PASIBAIGĖ,.

' Nustatė karės pertraukimo 
išlygas.

►> ‘

’■ -Y UŽgyrė prez. Wilsono punktus, 
išskiriant jūrių laisvę.

- Visi nutarimai maišalo 
Focho rankose.t-

Prez. Wilson pranešė Vokieti
jai, kad išlygos gatavos ir 

■ / ' nurodė, kur kreiptis.

.> Už nuteriojimus teutonas ~ 
turės užmokėti.

--- ■ ■■ 4**
Maršalas Foch įgaliotas pri

imti vokiečių delegaciją.

Suvienytų Valstijų prez. 
Wilson per Šveicarijos amba
sadą pasiuntė Vokietijai pra
nešimą apie tai, ką ji turi da- 

y * - ryti, jei nori karę baigti ir.da- 
ryti taiką. Pranešė, kadi.rei
kia kreiptis pas talkininkų vy- 
riausįjį vadą maršalą Foch. 
Prez. Vilson savo naujoj no
toj pridėjo talkininkų konfe
rencijos Versaliuose memoran
dumą. Memorandumas yra ši
toks: .

“Talkininkų valdžios išsa
miai apsvarstė susinėsimą tarp 
prezidento Suv. Valstijų ir vo- • 

* kiečių vyriausybės. - Padarę 
permainą, kuri žemiau pami
nėta;' jos išreiškia pagatavu- 
mą taikintis su vokiečių vy\ 
riausyhe išlygomis prez. Vil- 
sono išreikštomis kongresui 
sausio mėnesyje 1918 ir jo iš7 
reikštais principais vėlesnėse 
prakalboseVienok, jos turi nu
rodyti, jog 2-ras punktas, kur 
kalbama xapie laisvę ant jūrių 
yra atviras išaiškinimui įvai- 

v riais būdais ir kaikurie išaiš
kinimo būdai joms nepriim
tini. Todėl jos pasilaiko sau 

-1 tame klausime pilniausią„ lais
vę inėinant taikos konferenci- 

-• jon. '
“Tpliau taikos išlygose, jo 

išreikštose kongresui sausio 8, 
1918 prezidentas apreiškė, kad 
užkariautos teritorijos turi bū
ti sugrąžintos kaip lygiai ap
leistos ir paliuosuotos, tai tal
kininkų valdžios jaučia, kad 
čia negali būti jokios abejonės 
apie tai, kas šituomi išreikšta. 
Jos supranta, kad tuomi rei
kalaujama, kadx Vokietija tu
ri atlyginti talkininkų civi
liams gyventojams už padary
tus nuostolius vokiečių užpuo
limais žeme, jure ir iš oro.”

Atėjo valanda, kuomet Vo
kietija turi išduoti rokųndą iŠ 
savo darbelių.
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I»KO”KAi»A: 
Tri* burtui wr»it« A . .I8.00 

Vlen» iyk{ i»viiW]e .. .1.60 
Bortoio *pW|nkėje.... ..€00 
UirūbtŠyj* metams., ,,. .4.25 
Vienas numerls •
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KARĖS LAUKE.
Vakariniame fronte anglai 

•ir franeūzai. pradėjo smarkius 
užpuolimus tarp Šeldos ir Ais- 
ne upių. Vokiečių pasiprieši
nimai sulaužyti ir armijos liė- 
ga. *

Vokiečiai vejami atgal tarp 
upių Sambre ir Šeldoš. Fran- 
cūzai persikėlė per Ardėnų ka
nalą.

Amerikonai persikėlė per 
Meuse upę-.

Ir kitose vietose vokiečiai 
nei kiek neatsilaiko.

Karinių dalykų žinovai sa
kų, kad galutinas vokiečių ar
mijų susmukimas prasidėjo.

I

KARINĖS DEMONSTRA
CIJOS.

Berlihe prie. Bismarcko pa
minklo buvo laikyta demons
tracija ir išneštos rezoliucijos, 
reikalaujančios karės tęsimo.; 
Kita rezoliucija buvo priimta, 
protestuojanti prieš priėmimą 
pažeminančių išlygų.

v

Delegato laiškas
. ......... '
. ■ 1 v- A, ’ ’ i «" '

Tęsiant toliau savo gromati 
reikia paminėti apie pačią Ląu- 
sąnne, kur manau ilgiau kiek 
užtrūkti'. Čia susikoncetravo 
visa lietuvių akciją. • , 
, Lausžnne miestas nebe 

šveicarų miestas,. Jis virto ko
kiu tai tarptautiniu. Jin susi
grūdo iš visų pasaulio šalių vi
sokių diplomatų ir politikierių. 
Šiame mieste įvyksta visokie 
susipažindinimai ir “privatiš- 
ki” pasikalbėjimai. 
* Ypatingą miestui ir visai a- 

linkęi gražumą teikia garsusis 
Žetfevog, ežeras, tąrp augštų 
kalnų įspaustas. . Nepaprastai 
gražiai atrodo to ežero pavir
šius ramioje mėnesienoje! Rio- 
gsiantieji sidabrinėje ' tamsoje 
kalnai, savo viršūnėmis brai
žantieji debesius, neša mintį 
kur tai toli į užburtų pasaulių 

, I kraštus! įstabų reginį sudaro 
i tas ežeras su savo kalnais ir 
uolomis ryte — saulei tekant 
ir vakarais saulei nusileidžiant, 
kuomet už debesių įsikišusias 
kalnų viršūnes aukso šviesa 
nušviečia spinduliai^ skaistaus 
saulėtekio ar saulėleidžio...

Gamtos grože beveik nėra 
laiko gerėties. .Nespėjome po 
kelionės nesmagumų atsikvėp
ti. Darbo yra iki kaklui ir jo
jo galo nesimato net tenai, 
kur mirga Lietuvos liuosybės 

■ žvaigždutė.*. R

Lietuvoje veikėjai sužinoję 
apie vykstančią iš Amerikos 
delegaciją į Šveicarus,‘pasirū
pino* atsiųsti Lausann’on savo 
atstovus — Lietuvių Tarybos 
narius iš Vilniaus. Galaįs-ne- 
galais — išgavo iš vokiečiij 
skaudžios ir sunkios rankos 
leidimą yykti į ^ye.icafus pasi
matyti su Amerikos lietuvių 
atstovais šie vyrai: A. Smeto
na, M. Yčas, Voldemaras ir 
kųn. Petrulis. Vokiečių val
džia, kiek teko sužinoti, išlei
do juos visus tuo. tikslu, kad 
jįejie mus — amerikiečius — 
patrauktų vokiečių pusėn, kad 
visas vokiečių šunybes ir suk
tybes mums gražioje šviesoje 
parodytų... Trumpai kalbant 
vokiečiai, nustoję jau galvos, 
manė atsiekti neatsiekiamiis 
dalykus. Jei šiandien Lietuvo
je nėra lietuvio, kurs nesakytų 
— geriau mirsiu, bet prūsams 
nepasiduosiu, tuo labiau lokių 
lietuvių prūsų priešų — nega
li nebūti Amerikoje. Vienas 
lietuvių obalsis — geriau mir
ti, negu vokiečiui pasiduoti 
matyt visus mus riša! To ne
supranta ir to nemato “vien 
kumščiu” mąstantis ,vokietys.

. Atvykę Lausannon atra
dome tik du vyru iš Vilniaus 

;■— Tarybos pirmininką — A. 
Smetoną ir M. YČą, kurs jau 
veikia Lietuvoje pabėgęs Jš 
“bolševikų” kalėjimo. Kiti 
du Voldemaras ir kun. Pet
rulis, mūs nesusilaukdami, tu
rėjo keliauti į Miuncheną pas 
šv. Tėvo nuncijų kalbėti apie 
lietuvį vyskupą į Vilnių ir ki
tur. Mat lenkai savo intrigo
mis vėl .užatakavo Vilnių ir 
Seinus, kad Čia pasodihusAiėi 
jau ne tikrus lenkus, tai bent 
jų ištikimus pakalikus I.. Kiek' 
numanau, Vatikanas imą blai
viau žiūrėti į dalykus, ir leiflcų -vergo čia.pat širdyje jis dųn* 
sumanriwąisgteičiąuBm baigsis da, jįjį visą
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sako, Kad-pasiryžimą
IŠPILDYS. *

t ■' _

New Yorke Rusijos Cham- 
ber of Commerce atsišaukė j 
Amerikos civiles ir tikybines 
organizacijas protestuoti prieš 

-bolševikų pasiryžimą visos ap- 
šviestūnijos ir buržuazijos iš- 

, naikinimą. Tą jie yra pasiry
žę padaryti lapkričio TO d.

Rusiška Chamber of'Com
merce skelbia, jog turinti pra
nešimų apie didesmus bolševi
kų pienus iškelti skerdynes. 
Atsišaukia, kad Suv. Valstijų 
valdžia su talkininkais susivie
nytų ir apreikštų, kad visi bol
ševikai galvažudžiai atsakys 
savo gyvybe už galvažudystes.

GAUS DUONOS. IR DRABU
ŽIŲ IR PRIEŠININKAI.

r

Jei Vokietija dabar sutiks 
pertraukti karę nustatytomis 
išlygomis,, tai ji gaus iš Ame
rikos maisto ir drabužių, kiek 
tik reikės aprūpinti'Ssiednus 
darbininkus;. * Gaus paramos 
Bulgarija, Turkija visi kur 
tik biednų bus. Karei pasi
baigus bus visi lygūs?-'

Tokis sumanymas buvo įneš
tas talkininkų konferencijoj 
V er saliuose.

Tas žinoma turės padaryti 
didelį įspūdį į Vokietijos dar
bininkus.

f BĄISI NKLAĮMtt ' 
\ Brooklyne^N. Y. ant Brigh
ton Beąch linijos tunelyje išti
ko didelė 'nelainiė. T^hkihiš 
iš. penkių vagonų smarkiai va
žiavo. pro . .užsisukimą ir nu
sprūdęs nuo bėgių, trenkė [ 
sieną. Pirmas Vagonas .visai 
sukiužo, o kiti šoko viens ant 
kito iki lubų pasiekė. Apie-pų- 
santro Šimto žmonių ant vietos 
užmušta, o*dusyk*tiek sužeis
ta. Išviso važiavo 900 pasažie- 
rių.

Nelaimė ištiko per grinorys- 
tę motormano.f Motormanai 
buvo sustreikavę už lai, kad 
kompanija pavarė 29 darbinin
kus., į r

Distrikto advokatas Lewis 
liepė suareštuptiĮ visus kompa
nijos perdėtiniušl x

* 
' • i

PAĖMĖ PUSĘ* MILIJONO.
Prieš pat Austrijos pasidavi

mą, italai austrų* paėmė į ne
laisvę arti pusei milijono. Be 
Into grobio italūms teko 250.- 

*000 arkliui ’ - A

PRAPUOLĖ VAIKAI.
Austrijos imperatoriąus Ka

rolio prapuolė penki vaikai. 
Pereitą savaitę imperatorius 
buvo pabėgęs iš sostinės ir jo 
palocius buvo padegtas. Im
peratorius važiavo automobi-' 
liaus su visa šeimyna,, bet ke- 

15_____ 51- '
prapuolė. Spėjama, kad revo- 
liuci jonierįai juos paėmė.

NORI TAIKINTIS.
Rusijos bolševikų valdžia 

kreipėsi į talkininkus su prašy
mu užvesti" taikos derybas;

s 
■f

niekais ar nusiskundimais 
nnt f‘lifvQmanijo<” Atvykę į 
LaUsanną radome jau t. „s. at
liktą konferenciją. Nusitikę su 
vyrais jš Lietuvos^ su p. A. 
Smetona ir M/ Yčų, pradėjo
me dalykus iš naujo. Konfe
rencija t. s. atsikartojo.

Paaiškėjo daug dalykų iš 
Lietuvos dabartinio padėjimo 
ir josios santikių su vokiečių 
valdžia. Visa- Lietuvos nepri
klausomybė, kurią taip iškil- 
jhingai pagarsino pasauliui 
“kaizeris” pasirodo vien esan
ti ant popieros! Ištikrųjų gi 
viskas vergauja prūsams, nėra 
jokios nepriklausomybės ir 
•liuosybės. Lietuviai sunkiai 
varginami ii- išnaudojami. Gy
vena vien kruvinomis skriau-, 
domis, kurias jiems- kas diena 
ir kas Valanda daro vokiečiai. 
Lietuviams ybkiečiai-prušai — 
atima visa, kas galima žmogui 

•i atimti;, pradedant jojo sveika
ta irbaigiaht ■ jo jo smulkiausiu 
turtu. Jokio užtarimo pas nie
ką ir niekur varginamieji lietu- 
•viai negauną.- Gyvena jie tė
vynėje, kaip kokioje kletkojė, 
kur nuolat nuožmiai kankina
ma tos klėtkos'gyventoją.

Brangenybė visur neišpasa
kyta. Duonos ir drabužio sto
ka. Visokių plėšikų ir žmog
žudžių pilna pd~miškus ir vi
sokius urvus. Kaimiečiai iš- 
vakaro nėra tikri ar susilauks 
sveiki ir gyvi rytojaus. t 
. Kas lieka nuo plėšikų, tą a- 
tima valdžios rekvizicija, atly
gindama popieriniais pinigais, 
kurie jokios vertės netur už 
Letuvos ribų.

Daug Lietuvos gyventojų y- 
ra išmirę šiltine nuo • bado, 
daug- kūdikių išiųirę, daug vi
sokio svieto sergą džiova ir ki
tomis ligonus, kurias žmonėms 
nesą skurdas ir vargai.

Kaimiečiai, tuo laimingesni 
nuo miestelenų, kad mažiau už 
juos badauja, slėpdami valgo
muosius daiktas gudriai nuo 
rekvizicijos ir plėšikų.

Privilegijuoto luomo šian
dien Lietuvoje teisėmis plačiai 
naudojasi žydai. Visi jie ap
rūpinti tam tikrais vokiečių 
valdiMos pasportais leidžian
čiais Jiems važinėties po visą 
Lietuvą išilgai ir skersai. 
. Žydai varo pramonę ir pre
kybą. 4 Turi įsisteigę — su vo
kiška iškaba vien — savo dide
lį banką Lietuvoje prekybai 
vesti.' Banko centras — Vil
niuje.

Visiškam Lietuvos miškų 
naikinimui — gabenimui dirba 
mūsų žmoneliai vokiečių val
džios prievarta pristatyti. Dar
bininkai čia dirba už pušdyką, 
visaip išnaudojami. Arklių vie
ton. į vežimus, kinkomi lietu
viai. Pasitaiko Lietuvos kelei- 
viąmsmatyti malkų vežimus 
arba šiaip jau kėlinų, vežimus, 
kuriuos per smėlynus traukia 
po 12 ir daugiau įkinkytų lietu
vių vyrų!

»' '■ fc. ■ - ■ ‘

Nusiskundžia šie naujos ga
dynės vergai, 'bet tik sau. Vi
da juos jaųsmaSj knd esą vo
kiečių vergijoje naikindami gąi 
vo krašto turtus. Tas nusiskun
dimas nenueitai tolų. Lietuvio-

__ „ „ . „ (. b 
neapykanta pri-

pildo prieš, vokiętį ir .vien Iau- 
kiū yalandos tiems vergijos 
pančiams sutraukti. Būstą bus 
toji valanda ir ilgai lūstau/ ; 
lietuvio Širdis prieš prūsą.

Žydams įsigalėti Lietuvoje ■> 
padėjo jų. milijonai ir milijo
nieriai, kurie savo naudai 
Perline per visokias savp or- * 
ganizacijas padarė “spaudi
mą’ 1 ir net grasinimą. Pinigas. ’ 
šia gadyne pasaulio valdimie- 
riu yra ir grąsinti moka! Lie
tuvoje žmonėms akis dumti, 
pavergtieji tur savo iš lietuvių 
taipo agentus <i:bolševikų” iš
vaizdoje, atsisėdusius į “soci
jalistų” vežimėlius, — tie tai 
“susipratėliai” - draugučiai ir . 
moka žmonių tarpe prisidėti 
prie viso to, kas tik mūsų tau
tai, Lietuvos nepriklausomy
bei šiokiu ar kitokiųjįūdu yra 
kenksminga^

Mūsų žmonių — lietuvių pi- ‘ 
nigai, kuriuos Lietuvoje gy- ■ < 
ventojai saugumo vedami, dė
davo į t. v. sberegatelnas ka
sas, — ir tie pinigai kruvinu 
prakaitu Lietuvos varguolių 
uždirbti, pateko “bolševi
kams” ir jųjų gerai apmoka^ 
miemš agentams,: ^samdytiems 
kadirdš pačių lietuvių tarpo. 
Paprastas “bolševikų” plėši
kas, vokiečių pasauliui išgar
sintas “raudonosios gvardijos 
kareivis” ir ‘-‘lygybės skelbė- . 
jas” — ima iš “bolševikų” . 
“kaznos” į'mėnesį 100 rūbl. 
neskaitant visokių pašalinių 
įneigų, kurias paprastai, toksai^ 
kareivis pasidaro, apiplėšda
mas kitus, turtingesniuosius 
už save, at tai kaimiečius-ūki- 
ninkus, ar tai miesto gyvento
ju^ kuriuos paprastai “bolše
vikai” vadina “buržujais.”

“Bolševikų” vyrialisybė dar , 
didesniam ineigas' turi ir sau ' ’
kalnus turtų krauna. . Trockis ‘ ' 
vežąs šimtais tūkstančių aukso 
kur tai užsienin savo žmonai! 
Laukiama, kad po karui, o gal. *
dar ir ankščiau visa ta kompa- - 
nija Troekių ir Co. pasirodys 
pasaulyje po kitais vardais 
naujų milijonierių pavydale. 
Lietuviai-“bolševikai” neatsi
lieka užpakalyje savo vadų 
Rusijoje. Su lietuviais pabė
gėliais iŠ Rusijos Lietuvon grį
žta sykiu ir “bolševikizmas” / 
Su visokiais savo agentais. 
Lįetuviškieji “bolševikai” grį- s 
žta Lietuvon “pinigingi,” ge
rai apsirūpinę “buržujų” nai
kinimu ir turtų padalinimu. 
Grįžo Lietuvon—-lietuvis “bol- A
ševikas,”garsus Rusijoje “vei
kėjas,” šeštos. klesos mokinys 
su vidutiniais gabumais prie 
moksle, ir parsivežė su savim >r 
200 tūkstančių “nekaltų” pi- 
ni^k . . ;

Uitieji pinigai to gimnazisto 
vaikėzo, — *‘bol§evikizmū” —' 
uždirbti turtai — gražiai nu
šviečia patį “bolševikižmą” ię 
jojo •šalininkus. Su tokiais 
“uždarbiais” grįžta Lietuvon 
nė vienas — lietuvis “bolševi
kas” ir jiejie^ jau bruzda 
Lietuvoje — dieną} dar dau
giau ųalttimi^ Nereikia tad 
stebėtiem kodėl visokie Kapsu-. 
k^i^Rriiseikai ir jiems toĮj^gūs 
veikėjai iŠ ĄnYrikos veržėsi

(Bįhaigft ant 4-to pn< Loj 
skilty.) .
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Maskvą rencijos. negalėtų 
karintų veikimų.
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PALOCIUS PAVERTĖ 
LIGONINĖMIS.

Kaizeris iš daugybės* savo 
palocių 60 pavedė paversti li- 
goninėmis.ir prieglaudoms am
žinai sužeistiems kareiviams ir 
oficieriaims.

NELEIS MAISTO Į VO
KIETIJĄ.

Vengrijos valdžia uždraudė 
maisto gabeifimą Vokietijon. 
Tuomi nori paskubinti pasauli
nės' taikos atėjimą. Vokietija 
protestuoja ir grūmoja, bet 
daugiau nieko negali padaryti. 
Gabenimas maisto iš Ukrainos 
ir-gi suturėtas. Ant Balkanų 

' dar yra du vokiečių korpusu. 
Vengriją neleido iš Ukrainos 
parsitraukti traukinių ir Jie 
vokiečių korpusai ten ir liks. 
Juosius talkininkai nugink
luos.

■I I .......... *-l <

KONFERENCIJA IŠSI
SKIRSTĖ.

? Talkininkų konfeemcija Ver
saliuose išsiskirstė. Sava dar
bus pabaigė. Anglijos ir Ita
lijospremierai sugrįžo namo.

‘ IŠVAŽIAVO NAMO, ,
Volcjctijos paskutiniai am- įj *. - • -i S^. _

ir išvažiavo namo.• , *

Tapo paskelbtos išlygos, ku
riomis pasidavė talkininkams 
Austro-Vengrija. ji pasidavė 
visiškai Jr atidavė sąvo žemę 
talkininkams eiti per savo že
mę ir užpulti iš pietų Vokie
tiją- z

Austrija turi visiškai demo
bilizuoti savo armiją ir pavesti 
pusę savo artilerijos ir karinės 
medžiagos talkininkams; už
leisti savo tvirtoves, paleisti 
visus nelaisvius ir paverti vi
sus savo karės laivus talkinin
kams. Talkininkai pasilaiko 
teisę užimti bile kokias Austri
joj vietas. Visi Austrijos ka
reiviai turi būti atšaukti iŠ Vo
kietijos ir visi vokiečiai Auri 
būti išvyti iš Austro-Vengri- 
jok
. Panašios išlygos bus pasta-, 
tytos ir Vokietijai. Bus-taip 
su Vokietija padalyta, jog ji 
jokiu būdu laike taikos konfe- 

atnaujinti 
/ H

Amerikos maisto adminis- lyje pasimetė ir taip vaikai 
tratorius Hoover daro tam pie
nus. Daro pienus' maisto tau 
pymo Amėrike, kad Europos 
bėduolius būtų galima šelpti.

k . _

TIKI, KAD PRIIMS.
Londono laikraštis Times 

rašo, kad mažai tereikia abe
joti, kad Vokietija nepriimtų 
talkininkų konferencijoj nu
statytų išlygų.

SOCIJALISTAS IŠKIKYTAS
New Yorke rinkimuose į 

longrešmanus tapo sukirstas 
socialistas Meyer London. Jis 
3uvo vienintelis socijalistas 
Suv. Valstijų kongrese.

DAR NEŽINIA. KENO 
VIRŠUS.

Utarninko rinkimų rezulta- 
ai 4jar pilnai nežinomi. Neži

nia keūo kontrolėje liks sena
tas ir atstovų rūpias. Iki šięl 
mvo demokratų didžiuma a- 
Aiejose įstaigose.

Masš. valstijoj sukirstas res- 
inblikonų garsus senatorius 
Weeks. Jo vieton išrinktas de- 
jf ■ 

mokratas Walsh.

NEVAŽIAVO'BALSUOTI.
Prez. Wilšon pirmu -kartu po 

apsigyvenimo Baltuose Rū
muose nevąžiavo į Paincetoną 
balsūoti. Perdaug užiintas. 
Nūolatai ateina iš Europos be
ngalinės svarbos žinios.

DIDŽIAUSIAS DŽIAUGS
MAS RYME.

Kai kare su Austro-Vengrija 
pasibaigė, tai visoje Italijoje 
kilo z didžiausias džiaugsmas. 
Ryme viena demonstracija se
ka kitą. Visos krautuvės už
darytos. Strytkariai sustojo, 
nes kas gyvas išėjo į gatvės 
džiaugtis išvien.

Padangėse skrajojo orlaiviai 
ir verte gėles.

KOVOS PRIEŠ NĘMOKSLĄ. 
_ Italijos valdžia nutarė visus 
kareivius ‘išmokyti rašyti ir 
skaityti. Beraščių Italijoj bu
vo daug. Italija laikys savo 
armiją iki bus apsidirbta su 
Vokietija. Kadangi su Austri
ja jau apsidirbta, tai italų ar
mija neką turi veikti.

. 1 - - . - - . ‘ ---.Į—.

Į

AUSTRUOS IMPERATO
RIUS MES SOSTĄ. /

1 Austro-Vengrijos imperato
rius, Karolis^ kaip skelbia 
Vokietijos laikrb&Čkti esąs pa* 
sįryžęs atsisakyti nuo sosto .ir 
apsigyventi "Šveicarijoj.

LENKAI KERTASI SU 
RUSIMAIS. ' 

Varšuvos laikraščiai'skelbia, 
jog kariniai veikimai prasidė
jo tarp lenkų ir rusinu. Rusi
nai su pagelba vokiečių užėmė 
Galicijoj Lvovą ir Przemysl.

TNFLUENZAPARYŽIUJE.
Peręitą savaitę nuo influėn- 

zos mirė 1236 žmonės. O vuž- 
pereitą mirė 880. Reiškią ten 
liga smarkiai platinasi.

APSIVEDJMAI PER
PUS SUMAŽĖJO. .

Italijoj prieš karę apsivedi- 
mų per metus būdavo 260.0QO. 
Pirmais karės mitais nupuolė 
iki 1.85.000, o aųtrais; tebuvo 
105.000.

*
*■- i
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LIETUVIŲ AUTOKRATAI.

“Tėvynė” praneša, kad Am.
" Lietuvių Tautinė Taryba savu 

posėdyje spalių 22 d. nutarė, 
kad “ant neprigūhnybės dek- 
leracijos turi pasirašyti Dr. J. 
Šliupas. ” Gi aprašyme apie a- 
biejų arybą posėdį sakoma, 
kadi “ Tautinė Taryba griežtai 
pareikalavo, kaip jos buvo nu
tarta 22 d. spalių, kad po dek- 
leraeija varde Amerikos lietu
vių privalo pasirašyti Dr. J. 
Šilupas,” o “katalikai statė iš 
savo pusės p. Miliauską, pas- 

^"kui jau kun. J. Žilių.” 
Tautininkai-laisvamaniai ne

galėjo gražiau pasirodyti kuo 
esą ir kuo yra katalikai, kaip 
šitos dvi citatos. Iš jų aiš
kiai matosi, kaip cariškai, 
kaizeriškai, autokratiškai tau
tininkai-laisvamaniai nutaria. 
“Byt’ po šernu” ir galas.

Tautininkai statosi gryniau
siais demokratais, o išteisybės 
jie yra gryniausiais autokra
tais. Jie ne demokratijos no
ri, bet laisvamanokratijos, (ne 
žmonių, bet laisvamanių val
džios). Panašiai elgiasi ir bol
ševikai. Jie ir-gi nenori de
mokratijos, ir įvedė govedo- 
kratiją, govedos valdžią.

Šliupas mažiausia tiko pasi
rašyti po neprigulmybės dekle- 
Tacija. Tasai dokumentas skel
bia plačias laisves ne tik tau
toms, bet ir visiems piliečiams, 
žada plačias teises tautos val
džioje. Gi Šliupas, kaip visi 
žinome, stovi net už tai, kad 
Lietuvos universitete neužleis
ti kunįgams jokios katedros be 
teologijos skyriaus.

Katalikai, kaip visada, pa
sirodė pilnais demokratais. Ta
riant “Tėvynės” žodžiais jie 
statė savo kandidatą ir jokio 
griežto reikalavimo, kaip tau
tininkai, nedarė; paskui kom- 
promisavo ir galop dar nusi
leido. Ir “Tėvynė” tame pat 
numeryje drįsta prikaišioti ka
talikams .lenkišką bigoteriją. 
Tai jau perdaug net ir “Tėvy- 
nei-” .

PASKELBĖ AMNESTIJĄ.
Finlandijos vyriausybė pas

kelbė amnestiją revoliucijonie- 
- riams. Dabar jų kalėjimuose 

yra apie 10.000. O visi, kurie 
buvo nuteisti keturiems me
tams kalėjimam bus visai pa
leisti. /

Tie revoliuęijonięriai-bolše- 
vikai buvo sukilę prieš legalę 
Finlandijos valdžią ir huVo 
pasikvietę ^Rusijos galvažu
džius bolševikus.. Tuomet fi
ntu turėjo šauktis, vokiečių pa
gelbės, kąd> užbėgti skerdy- 

. . nėms kelią. Su vokiečių pagel-
ba daug tų galvažudžių buvo 
nugalabinta, o kiti sugrusti į 
kalėjimus.

Laikraščiai praneša, kad bol- 
Ševikai su Leninu priešakyje 
išsijuosę dirba, kad Lietuvoj 
sukelti skerdynes, išplauti ap- 
šviestūniją ir paversti Lietuvą 
neišbredamo vargo šalimi, Tas 
darbas mūsą gimtinėje jau 
pradėtas. O soeijalistą dienraš
tis “Naujienos” sušūkoii “Pui
ku.” Kur protas .irišmany
mas to lietuvio darbininko, 
kurs drįsta imti į tankas tokį 

. . šlamštą, kuriampakvipokrau- 
jas ir gėrėdamosi sušuko: 
“Puiku.” f

ef/.p t* , _ * et-

i

; PBUOJU< 

, ! Jon. apskr. .

Vakarai, Gęgūž.m»$A 
buvo surengtas vakaras Segu- 
tęsio kaime. Vaidino “Geno- 
vaitę;” Jaunimo choras 
dainavo “Lietuvos imiią,” 
“Sveiki broliai,” “Du broliu
kai kunigai” ir “Vai žydėk. 
Žydėk.” .v,./ .

. Vakarątaisantdatigpasidąr- 
bavo mok. Krypa. Už tat jam 
^rtarįuaMft

Įlaugelis lietuvių žino, jog
Pert*i<įii&me miHMste ajrigyvenes gatb.

1 pralota. Prapuotenia giąti Bp-
■ gwnwnT < I toriu reikalus Vatikane. To-

l daug pik

- te te.'tsą-s

"’te “ žsž‘ ' bąi reikėjo nė vien šumanužo,

O*gaiš:?

Dabar jau bile valandų gali “Darbininke” dažnai būda- 
atskrjsti žinia, pranešanti ka- 7° *ple. n’ z v °
rėš pasibaigtaą, Bile valandą k Bahjos laikraš&ąiTa- 
gali'suskambėti varpai,, su’ * ?Py Dietuy® ir jos reikalus, 
švflpti švilpikai ir bažnyėios T« į“v° pasidarbavira 
užgausti giedojimu ,£Te'Deum[Pr?}?^a. Prapuolenio ir tij laik- 
•tsirafrrnn^« - ■ įrascią iškarpos per gerb. Bos-
' Taip tokia valanda gali greit ^o.Bętuvnj Hebomj kim. Ta-' 
išmušti uią Žilinską būdavo mums pri

duodamos.
Negalime snausti; jaučiant , v. ,

tokios valandos greitą atėjimą. .. ^ar mes gavome cielą gle-
Bėt ką toji valanda Lietu- ?! Įatoaseją

vai duos? i Juk nuo to laiko * ,dldz,aį svarbą lietuviams 
prasidės jos likimo -galutinas dokmnentą. Tasai dokumentas 
išrišimas. Kas bus su Lietuva* bu5,mdetas vehau;. ’ „
Koks tai opus klausimas kie?- Tąsai visas_siuiitmys iš Ry- 
vienam Lietuvą mylinčiam tė- mo laimmgai pasiekė
vynainiui. muJ-

Ateina paskutiniai kvotimai Tazlavo deleSaeiJa> kurioj bu- 
lietuvią tautos. 1° vle”as asI™° 86rb- Pra’oto

Visi gerai žinokime tą, kad Prepuoiemo artimas pnetehus. 
jei patys nesirūpinsime savo Tas ™as ir buvo jam
;autos likimu, tai aprūpįs kiti. .m^L°7.as‘ . , , ..

„z. Be to^buvo induotas ilgasBet aprupys? ne taip, kaip k .¥1 . m . A... .mums būtį gerai, bet taip, M?8?
kaip norės tie, kam priseis riš- keletas ,ž laisko lštrau'
ti mūsų likimą. ± x • i *. ,Pasaulis pakrikęs, Seni tau- , “Lietuvos turima kapitalo, 
tą . rubežiai išdraskyti, seni kurl° ^veik gerai niekas nem- 
santikiai užmiršti, viskas virto n? ir nepažįsta. Gal yieną-vie-1 
viršun kojomis. Visi, yisos I "^elis žmogus,, gerai žinąs &-1 
tautos galvatrūkčiais leidžiasi esnu ®=en. •.
I naują gyvenimą. Apsukres- Kad nenunešti šitąją žinią 
nieji, budresnieji bus pilnais ?/rab’.lr ^Pra
laimėtojais. Snaudaliai, apsi- ta toln? budu ?Lnaudos Lietu- 
leidėliai liks gyvesniąją ber- vai>. asen pąsmaudndmnas iŠ- 

« • t važiavimu Monsignor Ratti sv.
Ar lietuviams bus nulemta delegato, į Varšavą, su

kam nors bernauti? . naudojau žinias, kunasture-
Lietuviai, tik mes patys te- Nau lr parašęs atsakanti straip- 

galime tinkamai išrišti savo .nusmneiau i Lozanną, pira
tautos klausimą mes tegalime 3yd5mas.’ kad mąslaklal.k<)no- 
sau teises išsikovoti, išsireika- Prausia ji apskelbtą ir nu-
lauti. Jei nereikalausime, ar
ba jei persilpnai tereikalausi
me, tai nesitikėkime daug.

Pasaulio suirime visos tau
tos šaukia apie savo teises ir 
kovoja iš visą išgalių ant žūt 
būt prieš grobšiškus kaimy
nus, kurie kėsinasi ant ją tei
sią, arba žemių.

Tie, kurie lemia tautą liki
mą, prižada visiems teises. 
Bet tos teisės nebus kiekvienai 
tautai, atneštos ant torielės it 
kepsnio gabalas. Pas juos rei
kia nueiti ir pasakyti, priro
dyti kas mūsą ir užprotestuoti’ 
prieš tuos, kurie savinas! mū
są teises ir žemę.

Pasaulio tautų likimą ųulėms 
Amerika, Anglija, Frakcija ir 
Italija. Budriosios tautos se
nai veikia su tomis valstybė
mis, nuolatai šaukė apie savo 
teises ir tūlos tautos savinasi 
sau Lietuvą, perstatydamos 
Lietuvą ne tokia, kokia ji iš- 
tikro yra.

Jei mes prieš didži-ąsias tau
tas nei tiek nepasirodysime, 
kad parodyti, kas ištikro yra 
Lietuva ir nurodyti melus gob
šių kaimynų, tai nelaukime 
Lietuvai nieko gero.

Nulemiančioji Lietuvos liki
mo valanda čia pat. Sujuski- 
te, lietuviai, nuo krašto iki 
krašto. Sujuskite nors pasku
tiniame momente ir žerkime 
gausiausias aukas ant Lietuvos 
aukuro,

Priešakyje begalės. reikalą, 
aibės neatliktų darbų : Reikės 
į įvairias vietas,siuntinėti de- 
legatas, gaminti dokumentas, 
žemlapius, skleisti žinias apie 
Lietuvos reikalus. Juk jau da
bar reikėtų, kad Paryžiuje ir 
kitoseivciviliztioto pasaiilio sos
tinėse veiktų lietuvių biurai*

•»

—

Į siųstų jums amerikiečiams. 
Jūs-gi paleiskite lietuvių spau
doje ir perduokite lietuviams į 
Stockholmą, o jie tikrai ras 
progą priduoti Lietuvai —te- 
kovoja jinai už savo turtą.”

Viršuje minėtas dokumentas 
išdėsto apie tą Lietuvos kapi
talą.

Tai bus lenkams nemaža 
dantų griežimo.

Nors gerb. veikėjas jau per
sirito per šeštą metų desėtką, 
bet štai ką jis padarė. Ve kaip 
pats rašo:

‘‘Nūnai gal esmi labiau su
vargęs, nes prieš keletą dienų 
esmi išdavęs kvotimus iš italų 
kalbos, tuom tikslu, kad turė
ti paliudijimą, jog ašen galiu 
mokyti italų kalbos. Suma
niau šitą dalyką todelei, kad 
sugrįžęs Lietuvon — Kaunan 
ar Vilniun ir neturįs algos, ga
lėčiau sau duoną uždirbti kol 
spėkos neapleis.”

Italų kalba Lietuvos komer- 
cijinėse mokyklose žinoma bus 
įvesta, oiVilniaus univedsitete 
ir-gi ji>bus įvesta. vTai matu
te, ką veikėjas, nešdamas ant 
savo pečių tokią metų daugy
bę ir tiek darbų, o išsitobuli
no italą kalboje. Kaip tai jo 
pavyzdis gali susarmatinti ne 
vieną pusamžį asmenį, v 'įkurs 
sako esąs ■ personas . mokintis, 
Šitoksai nenuilstantis veikėjas 
užsipelno, kadi lietuviai jam 
pensiją mokėtų, o jis to nelau
kia, o rengiasi lietuviams tar
nauti ilti “pritrauksiu savo 
karutį iki Rasų kapinyno Vil
niuje,” tariant jo paties žo
džiais. .

’ . . . f ..............................'1 "•■■■.......... - . .nfe 

Gerąitinokite.jogsocijalis- 
tai yra Lietuvos nepriguhny- 
bes neprieteliai. Kuodidžiausią 
kąrą reikia wtį prieš ją pra
gaištingus šlitfąifttUk A&atibV 
nėįdte.fcnones nuo skaitymo iš- 

h davildšką šlamštą.

PLĖŠIMAI AKMENOS 
\ SRITY. :

’ Mūsų apylinkėj paskutiniu 
laiku nežinomi piktadariai la
bai pagarsėjo pfišimai^ P1& 
Šia Jie W naicSmis, bet ■> <fi& 
nomis.

• Apie^vidurį balandžio mėn.' 
iŠplė^Konteikią aodžiau8(Ak- 
menes par.) ūkininką Šeparį, 
vokietį ^-; baisiai supjaustė; su
badė, kuris vieną naktį išbu
vęs, mirė. Balandžio 27 d. ą- 
pie 12-1 vai., vidury dienos, iš
piešė Klaišiųi dvaro (Papilės 
par.) prievaizdą Norkevičią. 
Pakabinę degino ir gerokai ap
trankė, kol pinigus atėmė. Pi
nigą išnešė apie 3000 rublių, 
plėšiką .buvę 15 ginkluotą vy
rą. Tą patį vakarą, iš į 28 
d. sudegino Užsienių sodžiaus 
(Papilės par.) ūkin. Jaso butą. 
Šeimininkams, du plėšiku su
žeidus, pasisekė pabėgti. Ug
nyje sudegė visa manta, ir pi
nigą apie 3000 rublių.

Gegužės mėn., iš 2 į 3 d., nak
tį išplėšė ūkin. Pūsčią Pagojų 
sodžiaus (Papilės' par.). Sun
kiai supiaustė, subadė ir, pa
galiau, pupiovė lyties organus. 
P. kitą dieną mirė. Kelias die
nas vėliau išplėšta ūkin. Čer- 
nauskį Avižių sodžius‘(Pap. 
p.). Tuo pačiu laiku girdėti 
buvo dar daug plėšimų ir ki
tur, kurių, gerai nežinodamas, 
nerašysiu.

IŠ D A G A į
r £ ’ '■ ’ :

- # , Naumiesčio apskr. /

Vakaras. Išdagūoše bir
želio 2 d. buvo lietuvių vaka
ras. Buvo vaidinama “Neab 
mezgiūmagmazgas.” Auginto 
klojimas buvo išpuoštas vaini
kais; prie sienos buvo prika
bintas parašas: “Lai gyvuoją, 
Lietuva”; • aplinkui parašą 
plevėsavo lietuvių vėliavos. 
Gerb. Kamaičio vedamas cho
ras dainavo tautinias dainas. 
Dar buvo deklamaciją. Paskui 
Šoko ir žaidė. Žmonių buvo 
prisirinkę daug.,

ŠIAULĖNAI.

— V a k a r a s. Birželio 2 
d. Bernočiuose grb. Daškaus 
klojime buvo suruošta vaka
ras. Vaidino “Pabaigtuves” ir 
“Kurčią Žentą.” Klojimas bu
vo išpuoštas vainikais ir Lie
tuvos ženklais, o vidus buvo 
iškaišytas berželiais, ir Vytis 
kabojo tinkamose vietose. Iš, 
lauko klojimas buvo papuoštas 
nupintu iš žolyną, parašu: “Gy
vuok, laisvoji 'Lietuva! ’ ’

Artistai buvo parkviest! iš 
Šiaulių. Vaidino gražiai. Pub
lika buvo patenkinta. Laike 
pertraukė žaidė muzikai Po 
vaidinimą buvo pasakyta Da
gilėlio “Lietuvaitės malda” ir
— Maironio “Jaunos dienos
— neprotingos.” Paskui pa
dainavo keletą liet, dainą. Dar 
gerb. Skipaitis aiškino teatro 
vertę. Vakarą baigėme šokiais, 
žaislais ir lakstomuoju paštu.

Dėl šalto ir lietingo oro žmo
nių buvo atėję nepėrdaug.

— Š a 1 n a. Šiaulėnų par. 
kai-kuriuose kaimuose, šaltam 
orui su lietumi atėjus, gegužės 
mėn. 25 d. daug avių sušalo, 
kurios tik nukirptos buvo. Š. 
kaimo kuone pusė visą avią žu
vo; pilni krūmai ją buvo pri
kritę. Kai kurios paskui dar 
atsigaivėlėjo. Niekas neatme
na, kad gegužės mėn. būtą to
ki šalčiai.

— Plėšikai. Pasauliui 
įsisiūbavus jau ir apie mus ran
dasi visokią plėšiką. Vaikščio
ja jie kuopomis susitaisę, ap
siginklavę šautuvais ir puldi
nėja vietos gyventojus ne tik 
naktimis, bet ir dienomis.'

Naktį iš birželio 4 į 5 d. apX 
puolė Geležų Lymantą apie 30 
ginkluotą vyrą, gerokai jį ap
mušė ir pinigus atėmė. Tą pa
čią dieną apie 5 valandą buvo 
apipuolę Kalpoką viehasėdyje 
R. Skipitį. Kitą rytą apipuo
lė Šidlario vienasėd. Adomaitį, 
supiaustė barzdą, plaukus ap
svilino.. . Išeidami pasaką kad 
visiems pasiturintiems ūkinin
kams taip būsią.

Plėšiką būriai gyvena girio
se,' .ją esą keliolika.tūkstančių, 
ligi pat Panevėžiui pilni miš
kai. Žaliąją girią pakraščiuo
se gyvenančią ūkininką gyvy
bė pavojuje, ypač nakties lai
ke.

* • A. ♦

PLUNGE.

V a k a r a s. Geg. 30 d. 
čia buvo viešas lietuvių vaka
ras. Vaidinta buvo iš rusą 
kalbos versta komedija: “ Auk
lėtojas sunkiame padėjime” ir 
“Knarkia paliepus.” Po vai
dinimą dar šoko ir žaidė’. Va
karas buvo leistas tik lig 10 va
karo. Dėl vėlai gauto leidimo 
daug publikos nespėjo sužinoti 
ir neatėjo, užtat atsilankiusią 
buvo neperdaug. Vakarėlis 
praėjo gana linksmai.

G A ID 0 M I Š KI S, 

L^lrų. parapijos,
Utenos apskričio. 4

Plėšikai. Naktį iš ge
gužio 21 į 22 nežinomi pikta
dariai užpuolė ūkininku , Kut- 
kauskį. Įsiplėšę į vidų, reika
lavo Kutkauskio sūnaus sta- 
rastos, kuriam sakęsi norį at
keršyti dėl jo šnipavimų ir į- 
davinėjimą valdžiai. Kutkau
skio sūnaus nebuvo namie. Tė
vas buvo bebandąs pro langą 
pabėgti. Plėšikai šovė, bet 
nepataikė. Pasiėmę kaikuriuos 
daiktus ir kiek pinigą, plėši
kai niekenb nekliudomi išsi
dangino. Dabar pas Kutkaus- 
kį stovi apsauga. Bet polici
jai ir kareiviams susekti pikta
darių dar lig šiol nepasisekė.

RO.ZRIVKA, 
Leliūnų parap., 

Utenos apskr.
Plėšikai. Vidurnaktį 

iš gegužio 28 į 29 d. Rozrivkos 
vienkiemį pas ūkininką Saka- 
' auskį atvyko važiuoti aštuoni 
piktadariai. Vienas pasiliko 
auke prie vežimų, kiti septyni 

; jlėšesi į vidų. Kai-kurie( buvo 
apsiginklavę šautuvais. Saka- 
lauskio sūnus miegojo klojime. 
Išgirdęs trukšmą ir pirkioje 
šaukiant namiškius, jis nubėgo 
į Liveikių Sodžių ir pažadino 
vyrus. Išgirdę atlekiant vyrus, 
plėšikai paspruko ir į pirkią 
neįsilaužė.

■• Ji •♦•
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P AŠ U Š VIS, 

Kėdainių apskr.
L e n- k b e r n i s,. Čionai 

priės karą niekuomet neskaity - 
davo lenkišką evangelijų. Da
bar, mūsų kunigėlis pradeda į- 
vesti lenkiškas evangelijas. Sa- 
ko, mes lietuviai peržėma kal- 
bą kalbą, bąjorų esant gražes
ne, ’ Kunigėlis bepątaikauda- 
mas bajoraįnsj norėtą mūšų 
prigimtą kalbą iČplS^ti* KuriU 
gėlių! reikt 1 nurimti, nes gali 
sukelti riaušes parapijoje, len-

5*.

V ARN AR AISTIS,

Leliūnų par.,> 
Utenos apsįcr.

G ai s r a s. Gegužio 17d.
vidurdienį, sudegė. ūkininko 
Motiejaus Degulio beveik visos 
trobos: liko tik pašiūre Šiau
dams dėti ir ta be sienų. Bu
vo didžiai sausa, ir gaisrasiš- 
kiid gana smarkūs;, b namie 
tik vieni vaikai buvo, palieti 
Išnešti nieko nesuspėjoL JPra* 
dėjo degti tvartai. Turbūt bu- 
yo užk&stiu . •

■ ■ r"i

•X - t* ‘ -

■L

šalę Sarkiškių kaimelio 
įuyo miško didis plotas; 
Kąnspms, ktūmals ir medeliais^ 
Urvais, uoloms budavotaš.

Ten gyveno daug žvėrelių 
Ir naguočią ir rĮguočią. 
Ir trumplaukių ir kudlotų 
Ir visokių Uodeguočių.

Kasdienine ėjo karė, 
Nuolat mūšiai ten girdėjos, 
Ir kas valahdą tarp jąją 
^veržudystes žiaunos dejos/

Štai kur vilkas paršą ėda,, 
Čion Vėl lapė antį neša, 
Tenai šuoi zuikutį vaiko, ■ 

, .Juodasšeškas žąsį peša.
Toliaus-rainas katinėlis, 
Kelias žiurkes jau suėdęs, 
Laižo koją, , burną prausia 
Ant kelmelio atsisėdęs.

Dar tojesniai stirna guli, 
Tai bus auka bene vilko, 
Jis nudžiubino priėdęs, 
Mat folesniai nepavilko.

Visų medžią karalaitė’ 
Ten lazdyne voveribkė 
Skina riešutus ir žvalgos, 
Atsargiausia tai žvėriuke.

Taip kivirčiai ir peštynės 
Tarp žvėrelių visad būna. 
Stipresni ilginus gyvena 
Silpnesnieji tankiaus žūna.

Sausa vasara ištiko, 
Vanduo upėse pražuvo. 
Miškas sausas pasiliko 
Turpos, kimsos ten išdžiūvo.

Ir kasžinkas netikėtai 
Praidams įbraukė degtuką. 
Didis gaisras užsikūrė 
IŠ mažyčio Šipuliuko

Trumpu laiku liepsna kilo, 
Staiga miškas rūkt pradėjo.
Visi žvėrys persigando 
Kas tik gyvas sujudėjo.

Kožnas šoko save gelbėt, 
Nes išvydo jau pavojų.
Viską metę, bėga greitai, 
Nesigaili savo kojų.

Kaip nelaimėj atsirado, 
Vienas antro it nemato, 
Senus darbus pasimiršę, 
Visi būriu bėgt suskato.

Kalins, vilkas taip išalkę 
šiandien ėsti dar negavo; 
Jiems nerūpi dabar maistas 
Tik išnešti kailį savo.

Paršas bėga draug su vilku, 
Tarp kačių net pelės, žiurkės, 
Voveraitės, šeškai, stirnos, 
Greta lapes, šuo ir zuikis.

* Ir pribėgo aukšto kalno,
• Kur pavojaus nematytu 

Vėl atnaujin seną būdą, 
Vienas kitą im draskytį.

Taip4r tautos kitos daro, 
Kuomet ^gręsia joms pavojus 
Išvien darbą visi varo, 
Tarp ją gema tikras rojus.

Ir laisviečiai ir tautiečiai,
; Katalikai, cieilistai, 

Tartum niekad jie nebuvo 
Susiskirstę skandalistai.

Su mūsiškiam kitaip yra, 
Jie vienybės nesudaro, ' 
Sroviu srovęs ir srovelės 
Kožna viena savaip varo.

Kuomet tauta mūs pavojuj,, 
Jos gyvybė it ant. plauko 
Vis dar peštis nenustoja 
Vieni antrus gnaibo, trauko.

s Nėra verti tą žvėrelių, 
Savęs ^gelbėti nemoka, 
Jiems liuosybė negalvoję 
Rodos proto būtų stoka.

Ar tai laikas dabar ginčams, 
Kam jūs darot tas peštynes. 
Turbūt kapą tautai rengiat 
Savo laisvei pakasynos

Meskit ginčus tuoj' į šalį, 
Begkim gelbėt savo tautą;
Dirbkim, nors pato! vienybėj 
Pakol laisve bus išgauta.

Kaipatsieksiu!, laisvėskranto, 
Nebijosim tuomet nieko. • ' 
Dūkį ginčus it tie 
Kiek tik randas pas mus vieko.

' ,V. OTMEN®.
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MODEL 3. V
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MODBL 1.

- ir’ P f r m’ 
n t ė

< _

ąn Ass ’n $500, Liet. NepriguL 
iėolit $200« -

. Ku. Vaškevičiui, pirm. 
M. Truskię Raštininkas.

AVK8HOAI LAIKRODtlAI VDUMKAIDTKA1 
AVEKČIŲ MPARDAVIMAM. '

10KM»MTAAMTrMa|klMM.
* >' **

\ — 
Vl*ilk*l dykai X 

autam danttiui lai
krodi*, dėl vym ū <• 
motetą, tr»rw> 
tuotaa ant 25 ma- ’ 
tq, dėl tų. kuria

garjBinlmę. IkL gat- 
lai fa* trtr&Į 
frafonų nuo mu* 
>į, ui negirdėtai. 
&uplglntų kalną ii 

/nticiaiiiieu i> U' 
įį d liausi 0 

i S p a r d, a Vi 
m o 
Š t e

/ .UOAJNy *
“Keleivio” No. 44 tilpusi B 

iiųtė išYVaterbury nurodo būk 
. vyčiai pąvogū už $25000degti

nės yrą paprastas cicilikiškas 
A šmeižtas. Ar šmeižikai .tikrai 

Žino, kad vyčiai degtinę vogė. 
■Jeigu ne/ tąi stengkitės.veikiai 
sužinoti, nes gal tuojaus bus 

‘ reikalinga...' Vyčiai turėjo su
sirinkimų pasitarimui kas du
ry tisu Šmeižikais. Nutarė pa
traukti į teismų, Tas dalykas 
jau yrą paduotas advokatui. t 

šlamšto “Keleivio” .vyčius 
jtnĮibižĮąiičiėje korespondencijo
je įvardintas V< Pa<įyaraitis. 
Bet juk po kaucija yrą ir Bal
kevičius; Kode! jis praleistas. 
Dėlto kad jis yra socijalistas.

, O. Padvaraitis buvo kadais L. 
D. S. nariu, bet jau daug lai
ko atgali Juk turbut visas 
:šlajftšto “Keleivio” štabas ka- 

' «dais buvo katalikai, didžiuma 
jo melagių.korespondentų bu-' 

. vo katalikai. O dabar jie tiky
bos netekę, netekp ir doros, 
šmeižia kątalikuš'ir rengia vi
sokius vagilius.

S. M. Danaitis.

H

▼o taip ii klebęnanja svedkąg. 
Draugijos dar serga užkrėsta 
diga laisvamanių ir 
bet jau pradeda sveikti. Pa
rapija veda kovų. Pergalė 
krypsU parapijos pusėn.

Laisvamaniai,“Diivosnpro- 
pagindistai.įrigavę į parapijos 
viršininkus pridirbo daug blė- 
dies netik pačiai* parapijai, 
.bet ji abelnai CIevelando lie
tuviams. Petras Mtiliųolis ber
nas sąvininka “Ditvbfc” su
lenkėjusio A, Bartoszewicz, 
bandė valdyti parapijų pana
šiai. kaip ir sulenkėjęs 'A?Bar- 
toszewicz valdo bedieviškų lai
kraštį “Dirvą,” kad net pa
sirašydavo po parapijos doku
mentais, “Pirmininkas Petras 
Muliuolis” Stockholderis‘‘Dir
vos,” Antanas Kranauskasir 
pantaptių bei . pančekų parda
vėjas pateko už iždininkus pa
rapijos. Antanas Kiaųauskas 
.ištrynė klebono parašų nuo or
derio bankai, kad pinigai pa
rapijos šv. Jurgio negali būtį 
mokėti be klebono parašo. Už 
tokį darbelį Antano Kranaus- 
ko “The Globė Surety Co. of 
New York” atėmė Antanui 
Kranauskni bonsų. Profeso
rius šokių Juozas Klimawicz 
per lapelius atspaudintus su 
pagelba “Dirvos” sušaukė būk 
tai parapijos .susirinkimų, kur 
laisvamanius išgyrė. Prieš kle
boną pritauškė nebūtų daiktų.

Sutikimų tarp p<r«-
pijoe, drįigįų ir

6įr vienas atitikimas, kuris 
norint perskaadusj betrodo 
aiškiai paaekraee “Dirvos” 
propagandos. Adomais Poga- 
zetekis 8311 Pulaski Avęnue, 
žinomas CIevelando lietuviams 
per pereitus 1$ metų, kaipo ra- 
■nittBj. doras Ąai^geKe.
agentai prikalbino tą žmogelį 
'jai bendradarbiauti. Tilpus 
keliems -straipsneliams,, “Dir
voje, Pbgaatefikių ąpsirmkp tų 
laikraštpalaikį už savo orga* 
nų. šmeižtai prieš klebonų, 
prieš parapijų^ prieš Vyčius, 
Pogazelskįur patiko. Oi “Dir
va” ėmė ir sudrumstė Pogazel- 
skio protų. Tas ponaitis ban
dė laisvai bažnyčioje, laikė pa- 
mųldų be jokio leidimo net ir 
pinigus kolektttoti iki nepasi
liko prašalintas su bausme po
licijos. Savo motetei prakti
kuojančiai katalikystę ir ser
gančiai per dvi Savaites Poga- 
zelskis neprileido prie'šventų 
sakramentų. Jai pamirus, Po- 
gazelskis palaidojo be jokių 
katalikimių apeigų. \

Aišku yra prie ko veda su- 
bedievėjęs laikraštis, . sulenkė
jusio A. Bartoszewicziaus ir jo 
dažiūrėtojaus, raštininko mei
liškų laiškų svetimoms mote
rims Paulio Šukio.

Bartuška.

Tie, kuriuos paliečia uęą* 
niškoji inflnensa ir paguldo ; 
Jpyų turi labai gerai aave už
laikyti ir; svarbiausią saugotis, 
kad nepagavus didesnio 'žalčio 
ant jąU turinčio, nes-tuomet 
influėnza išsivysto į Pneumo- 
;nių įt Mtąs~bĮogas pasekmes! 
- Nūo viršaus pažymėtų visų, 
tnri daugiausia priŽLūreti it 
užlaikyti kraujų ir pilvų gera
me normaliame stovyje.

žmonės gulėdami visuomet 
lovoje gauna prietvarų, kaip 
■taįsybįė, ir tas užlaiko krau- 
jų ir kraujo triūbeles.
. Tuomet kraujas jau nepajė
gia kovoti su liga*

Tai-gi, kad užlaikius krąii- 
jų gerame stovyje ir sveikų, 
Jūs privalote vartoti pagaršė- 
jusiaš sąldaines Partola, ku
rios sustiprins kraujų ir išva
lys užkietėjusį pilvųx

Valgyk 2-3 Partolos saldai
nius kiekvienų naktį, kuomet 
sergi. '■- .

Visa skrynutė Partoįos kai
nuoja tik $1.00; 6 skrynutes tik 
už $5.00. Užsisakyk tuojaus. 
Siųsk laiškus ir pinigus tiesiog r ’'
1 -APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė., 
tfew Yorię X Y., Dept. L. 3.

Partola gavo' auksinius me
dalius ir diplomus šešiose Pa
saulinėse Parodose ir žinoma 
visame pasaulyje kaipo ge
riausia veikianti dėl pilvo ir 
kraujo.

f

J

NEWARK> N, J.
LDS. 14 kp. bus susirinkimas 

8 d. lapkričio 7:30 vai. vaka
re Lietuvių». Svetainė j, 180-2 
NewYorkAve. * < .

Gerbiamieji 14 kp, nariaima- 
lonėsite visi susirinkti, žinote 
gerai, kad pereitų spalio mėne
sį negalėjo būti susirinkimas, 
nes buvo uždaryta svetainė. 
Tokiu būda kožnas liko'neužsi- 
mokėjęs savo'mėnesinių duok
lių. Kožnas be vienas turi at
silyginti užsilikusių savo, sko
lų, nes-žinote broliai, kad vis
kas brangu,: tai laikraštį nega
lima be pinigų‘siųsti. Taip-gi 
gerb. nariai kožnasę vienas pri
valo savo užduoti pildyti, nors 
po vienų naujų narį prirašyti 
prie LDS. iki Naujų Metų. Vy
rai, į darbų, nes jau mažai 
laiko, kas tik gyvas stengki- 
tės pasidarbuoti dėl 14 kuopos, 
l<ad jų Jšauginti viena iš di
džiausių LDS. kuopų. Malo
nėsite ir jūs broliai, kurie iš 
kalno užsimokėjote ateiti ant 
susirinkimo, nes daug turime 
reikalų apkalbėti dėl labo LDS. 
ir mūs pačių gerovės. Visi rū
pinkimės apie “Darbininko^ 
reikalus, nes tai mūs gynėjas.

A. Kazlas, fin. rašt.

Perflurtkmu-< 
8U katnris patelį 
atsargiai ir ga
lėsi 0pr08tffka<It'1| 
musų katnca y- < 
ra X
negu kąd Jus Y 
mutste kur plr-.o 
inluw _

parodyti ant 
paveikslo Šalc JL 
yra padaryti 18 Y 
gražiausiu 
žuollnio arba X. 
Raudo h- jr 

_ incdžio/ vlokyS 
stipriausios da-^t*, 
lys yra. gražini T 
ir patenkinau-Y 
ČIal nikeliuotos. 
—Ir negali būt X 
sugadytąs kuo-Y 
met grleŽIama. uTu 
— ir balsus'X 
Švelnus yra’ tt- f 
nlVersalis sis-y 
temos, kurlrei-A .. 

griežti su viso-JT 
'•'f '

JjpŠkla galima o_____ __ ___
<klos išdlrbystės rekordomis, 

kaip tai Victor, Columbfa, 
Pathe. Edison, Emmerson, ėtc. Jfa 
Ir kainos žltirlnt didumui. Ir 
rūšies pasirinkimui jos yra ‘ 
visos geros. Balsas visų tu X 
gramafonu aiškus ir gražus, f 
ir gali būt nustatomas taip, f- . 
kad galima griežti daug gar- ,X * 
siaus, greičiaus arba palen- r.'

BALTIMORE, MD.
* LDS. 80 kuopos susirinkimas 

bus 10 d. lapkričio šv. Alfonso 
bažnytinėj svetainėj 3 vai. po 
jpietų. Tai-gi broliai ir sesutės 
:šin susirinkiman užkviečiu vi-

• - ' sus koskaitlingiausia atsilan
kyt? ir naujų narių atsivesti 
prisirašyti. Taip-gi nekurie e- 
sat jau ir skolinti. Tai malo
nėsit ateiti užsimokėti, nes pas
kui galit būti suspenduotais ir 
per tai gali būti sulaikytas 
“Darbininkas.

Antras dalykas. Kviečiaifife 
. draugus ir drauges skaitlingai 
susirinkti ir dėlto, kad galėtu
me savo kuopos reikalus ge
riau aptarti, iies yra svarbių 
dalykų. Žinote broliai ir sesu- 

. j tęs, kad reguleriškus susirin- 
. kimus senai turėjom, kaip tai 
dėl vasaros karščių, o štai vėl 
dabar dėl tos baisios ligos ne
galėjom savo užduoties atlikti. 
Tai-gi po tų visų kliūčių šin 

- susirinkiman visi nariai galė
sim atsilankyti ir pasikalbėję 
kų nors veikti, nes taip negali
mą sėdėti rankas sudėjus. Yra 
darbo šiame laike įvalias tau
tos dirvoj.

T: B., Iždininkas.

ruSIes pasirinkimui jos yra ‘ :
visos geros. Balsas visų tu X 
gramafonu aiškus ir gražus, f 
ir gali būt nustatomas taip, f- . 
kad galima griežti daug gar- .X r 
siaus, greičiaus arba palen- Y 
gva, prisitaikant kaip kiaušy- y - *
tojai mėgsta. . /I

1A) Gramafonas kaip mo- JL , 1
delio 1, Aržuolinlo arba Rau-Y * . yl
donmedžlo, 9 colių augštumo, 11
13 colių pločio ir 13 coliu gy- JL < I
1 lo, parsiduoda kitur už -$20.- Y . ' 1 
00 ir dapglaus, *— mes par-1 
duosime tik už............. .$14.95 X * M

B) Gramafonas kaip mode-
llo 1, Aržuolinlo ar Raudon-Jt • d
medžio 9 coliu augščlo, 15% y ' ~ 7
colių pločio, ir 18 coliu gylio; O ■ 
reguliaria kaina apie $30.00; X
— mes parduosime tik už Y 
.............................................. $19.95 %♦ 

2A) Gramafonas kaip mo- X 
delio 2; su gražiu dangčiu Ir X 
pagražintu raštelio priekiu 
priklijuoto gero šilko, Aržuo- X. 
linla ar Raudonmedžio, 12 co-’ i: 
Ihj augščlo, 15% Colių pločio’ 
ir 16% colių gylio, parsiduo-X 
da kitur) už $35.00 ir daugiaus, X 
mes parduosime tik už $24,95 V 

B) Bramafonas kaip mode- iS* 
lio 2, su gražiu dangčiu Ir pa- X 
gražintu raštelio priekiu, pri- f 
klijuota gero šilko, Aržuolinlo 

X flr Raudonmedžio 13% colių augščlo, 18 colių pločio Ir 20 colių gy- <£♦.. 
i lio,' parsiduoda kitur po $50.00 ir daugiaus, mes parduosime tik ;X 

♦> už .%.................................. .... ............................$29.95 Y
X 3A) Gražiausias kabinetas Gramafonas kaip modelio 3, Aržuo- 'Y 
$ ličio ar Raudonmedžio, 32 colių augščlo, 15 colių pločio ir 18% co- X'

KĄ PRIVALO ŽINOTI TIE, 
KĮJRIE YRA ŠAUKIAMI 

Į KARĘ.
Yra nemažai dalykų, kuriuos 

kaip šaukiamieji į karę vyrai, 
taip ir jų paliekamieji namiš
kiai turėtų žmoti* čia paduo
sime keliatų svarbesniųjų da
lykų, kitų kų, jei .atsirasti; 
reikalas, reikia kreiptis į Home 
Service Section, kuri randas 
prie Raudonojo Kryžiaus be
veik kiekviename mieste.

Kiekvieno kareivio šeimyna 
nori žinoti apie pašalpų sutei
kiamų kareiviams ir jų gimi
nėms; kų daryti jei toji pa
šalpa neateina ant laiko; ar 
jiems turi būti prisiųstą ap- 
draudos (inšurenso) paliūdiji- 
mai; kų daryti, kada Liberty 
Bondsai, kuriuos jie užsirašo, 
nėra prisiunčiami; kaip adre
suoti laiškus į Prasčuzijų ir tt. 
ir tt.‘ Dėl to viso nereikia ra
šinėti į Washingonų, bet kreip
tis į Raudonojo Kryžiaus Home 
Service Section, tame pačiame 
mieste, kur gyveni ir gausi 
greičiausia visus paaiškinimus.

Priverstinoji Pašalpa 
Šeimynai.

Kiekvienas karėn einantis 
turi žinoti, kad vos tik jis y- 
ra nusiunčiamas į stovyklų- 
-campę jam įms paduota spau- 
zdinta popiera, kurių reikės 
pripildyt ir pasirašyt pašalpai 
skirt namie pasilikusiai šeimy
nai. Oficieriai pamokina kaip 
reikią tas popieras išpildyti, 
bet kiekvienas turi , žinoti, jog 
yrą reikalaujama skirti 15 do
lerių į mėnesį .ar tai jo mote
riai, jei ji gyva, arba jo vai
kams, jei moteris yra mirus. 
Tos priverstinos pašalpos di
dumas nesimaino, nors karei
vio alga būtų ir pakelta. Prie 
tos sumos valdžia prideda nuo 
savęs 15 dolerių ir kareivio mo
teriai, arba 25 dol., jei jis tu
ri moterį ir vaikų,, 32 dol* ir
50 centų, jei turi moterį ir du * 
vaiku ir po penkis dolerius ant 
kiekvieno viršum dviejų vaiko, 
jei jis turi vaikų, o moteris mi
rus, tai valdžia prideda prie 
priverstinosios pašalpos 5 dol. 
už vienų vaikų, $12,50 ūž d>u, 
$20.. už tris, $30. už keturius ir 
po $5. už kiekvienų viršum ke
turių. - r •

Liuosa Pašalpa Tėvams, Bro- 
liams, Seserims, Tėvukams 

ir Anūkams.

; Nuo kareivių nėra reikalau
jama duoti pašalpos tėvams, 
broliams,' seserims, tėvukanis, 
arba, anūkams, bet jei karei
vis nešelpia, neŠeįpia jų ne i 
valdžią 4 eM jiems sutrikti 

* ? i - * ■

doL
• •

pašalpų jis turi duoti 15 
•į mėnesį iš savo algos, jei jis 
yra liuosas nuo priverstinojo 
davimo pašalpos, bet jei jis tu
ri šelpti pačių ir vaikus, tai 
jis gali duoti tik penkis dole
rius į mėnesį. Tuos pinigus 
gali paskirti visiems sykiu ir 
valdžia pati tarpe jų padalina.

Jei kareivis ir duoda šitų pa
šalpų savo giminėms, jie ne
gauna nieko daugiau iš val
džios, jei jie negyveno iš jo 
uždarbio. Reikalaudamas ka
reivis jiems pašalpos iš val
džios turi paduoti kiek jis duo
davo šeimynos užlaikymui. Jis 
prieš išėjimų iš namų turi ge
rai apie tai apsižiūrėti. Jis tu
ri išrokuoti netik kiek viduti
niškai duodavo jų užlaikymui, 
bet-ir kiek jis iš jų atsiimdavo 
už kambarį, valgį, ir p. . Tik 
skirtumas tarpe duotosios ir 
atgautosios suinos, t. y. toji su
ma,, kuri ištikrųjų ėjo tėvų ar
ba kitų šeimynos narių užlai
kymui nesiskaito ir tik pagal 
tai valdžia prideda nuo savęs.

Prie tos pašalpos, kurių ka
reivis suteikia iš savo algos, 
valdžia prideda 10 dolerių į 
mėnesį šelpiamamui tėvui ar 
motinai arba 20 dolerių, jei ka
reivis turėjo abudu, užlaikyti, 
ir dar po 5 dolerius ant mėne
sio kiekvienam broliui, sese
riai, tėvukui ąr. anūkui^ Jei 
kareivis neturi šelpiamųjų tė
vų, bet turi tėvukus, kuriuos 
jis užlaikė, tai kiekvienas iš 
jų gauna po. dešimt dolerių.

Valdžia nemoka jokios pa-' 
šalpos, jei visa pašalpa, kurių 
kareivis duodavo savo gimi
nėms, buvo mažiau, neg kad 
kareivio ir valdžios sudėtoji 
suma.

Kareivis pildydamas popierų 
turi parašyti visus brolius, se
seris, ir tėvus, kuriuos jis už
laikė ir kuriems jis nori gauti 
šeimynos pašalpų. Tik tie, ku
priuos jis invardija, pašalpų te
gauna. Kareivis gali pats pa
skirstyti savo pašalpų arba pa
ti valdžia paskirsto kam kiek 
priguli šeimynoje. Tečiau iš 
visos šeimynai skiriamos pa
šalpos, įnimant visas gimines, 
moterį ir vaikus, daugiau ne
duodama, kai 50 dol.,_ priskai- 
tant kareivio ir valdžios ski
riamuosius pinigus.

' ‘ ■ t H . -

Laisvas Šelpimas kitų asmenų.

-Kareivis gali, jęį . nori, su
teikti pašalpų ir kitiems asme
nims, kurie iš jo negyveno 
prieš stojimų į kareivius: ąrba 
savo mylimajai, draugui, gi* 
minaiČiui, ba akai ar kitam 
k«m.
,t» tam tyčia, skinanų popie-

(330)NEWARK, N. J.

Nors . Newarl<iečius šiuom 
laiku nepaprastai kankina ne
tikėtai užpuolusi Ispaniškoji 
Inf luenza, vienok jų pasišven
timu, pasiaukavimą. dirbti vi
suomenini naudingus darbus, 
mažai kg, sulaiko. Iš priežas
ties ligos siautimo, valdžia bu
vo uždariusi visokius viešus 
susirinkimus laikyti ir tt. Už
darymas buvo kaip tik tuom 
laiku, kada Newarkiėčių visos 
jėgos buvo įtemptos rinkimui 
4-tosios Laisvės Paskolos., Lie
tuviai Newarkieeiai taip-gi vi
sa' išgale paskolos rinkime 
darbavos. 4-toji Laisvės Pas
kola kaip buvo viena iš sun
kiausių taip ir išėjo viena iŠ 
garbingiausių, nes surinkta 
virš, $20.000.000.00, daugiaus 
negu buvo skirta. Kituose dar 
lykuose taip-gi nesnaudžiamu. 
T. F. 1-mo skyriaus valdyba, 
dirba išsijuosusi, kad tik tin
kamiau prisirengti prie Lais
vės Savaitės. Jaunimas, nors 
ir ligos daugelis varginami ne
pasiduoda, 4 bet juda, kruta, 
darbu^ąsiųL. Vyčių 29-ta kuo
pa, lapkričio 10 d. s. m. sta
tys scenoje labai puikų veika
lų “Pikta Dvasia,” 3-jų veiks
mų komedija.

Lietuvos nepriklausomybės 
priešais yra bolševikai, vokie
čiai, lenkai, lietuvių socijajis- 
tai ir skaitytojai socijalistiškų 
'laikraščių.

paties kareivio ir valdžia nuo 
savęs nieko .neprideda.

Testamento Darymas. •
Nors ir mažiausių nuosavybę 

turėdamas, kareivis turi išei
damas į karę padaryti testa
mentų. Kitaip, jei kas atsi
tiktų,* jam išėjus, giminės no
rėdami paveldėti nuosavybęs, 
mokesnius iš skolininkų atsi
imti ir panašiai, gali turėti 
daug nemalonumų. . Kareivis 
turi nueiti į Home Serivce Sec- 
tion savo mieste, jie susinešę 
su advokatais padės kareiviui 
viską, sutvarkyti kaip reikia. 
Tai visa* turi būti gerai pada
ryta. Nereikia laukti kol nu
eisi į sovyklų, nes tas gali bū
ti geriausia atlikta mieste^ 
kuriamengyvenama. Stovyklo
je (cąmpėje) viskas skubinai 
ir sumišime sunkinus tai gerai 
padaryti. Bet jei nepaspėtų 
tai atlikti namie, tai reikia nu
eiti į Campės Raudonojo Kry
žiaus Home Service Skyrių, 
kareivis ten ras žmogių kuris 
padės viskų sutvarkyti.

Ingaliojimas.
Prieš išeinant iš namų ka

reiviui dažnai reikia išduoti 
ingaliojimų savo moteriai arba 
kitam tinkamam asmeniui. Su 
ingaliojimų toksai asmuo galį, 
vesti visus biznio reikalus ka
reivio vardu taip, kaip ir jis 
pats, kad būtų ant vietos. Dėl 
ingalįojimo reikia . taip-pat 
kreiptis į Home Service Sec- 
tįon, jie padedant geram ad
vokatui padeda viskų padary
ti. • . .

Teismiški Dalykai.
Jei "kokie nors teismiški re? 

kalai būtų užvesti prieš išėju
sį į karę kareivį, turi kas nors 
kareivio vardų pranešti teisme, 
jog jis yra paimtas į kareivius, 
ir jei teisėjas manys, jog rei
kalo apgynimas-priguli nuo išė
jusio kareivio, jis gali visų bi
lų sulaikyti iki trijų mėnesių 
,po pargrįžimui iš karės namon 
arba ir trumpesnį laikų, kokis 

■ teisėjui pasirodys gerįaūsįs.
Teismas kareivio' nebaus, 

jain namie nesant be' ypatingo 
teisėjo įsakymo. Teisėjas ga
li paskirti advokatų kareivio 
reikalus .apginti,, bet toks ad
vokatas negali kareivio priver
sti pildyti ^adarytiią pri^S jį 

rų, Toks lelp mtA (nųt»nwp nągj
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lių gylio, parsiduoda kitur‘už $50.00 ir daugiaus, — mes parduo- 
Sime. ilk už ....t............29.95*

B) Gramafonas kaip, modelio 3, Aržuolinlo ar Raudonmedžio 36 
cblliųaugščlo, 16% colių pločio ir .16%colhį gylio, parsiduoda kitur 

<%> už $60.00 ir daugiaus, mes parduosime tik už ............. ...7$84.95
X Mes taip-gi turime daug brangesniu Gramafonu, ir tie, kurie 
X
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CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 10 d. lapkri
čio šv. Mikolo Arkaniolo para
pijos svetainėje, 1644 Waban- 
sia avė., Chicago, UI. Susirin
kimas prasidės tuojaus po su
mai

Gerbiamieji ir gerbiamosios 
malonėkite atsilankyti į šį su
sirinkimų, nes bus labai nepa
prastas ir indomus. Kiekvie
nas turi atsilankyti, nes tai 
mūsų pačių reikalas ir turime 
rūpintis.

Dar vienas dalykas, kuris 
labai svarbus. Tai gal tas kad 
ne visi mūsų nariai bombarda
vo “Darbininko1’ neprietelius. 
Tai kurie dar norite šaudyti, 
malonėkite ateiti ant ateinan
čio susirinkimo. Matome, kad 
karė jau baigias. Tai-gi ir mes 
baigkime savo bombardavimų.

Kuopos Valdyba.

WORCESTER, MASS. 

Pramoga.
t

Ateinančių nedėlių lapkričio 
10 d. parapijos salėj bus pra
moga, LDS. kuopos surengta. 
Pradžia 7 vai. vak. Bus gra
žių vaidinimų ir visokių kito
kių pamarginimų.

NEWARK, 1L J.
Per vietos lietuvių komitetų 

4-tos Laisvės Paskolos BonęLsųs 
pirko 428 ypatos ir 9 draugijos 
už $32.900. Dabar komitetus 
darbuojasi surinkimui vardų 
tų, kurie pirko po dirbtuves. 
Taip-gi kiti lietuviai pardavi
nėjo 4-tos Laisvės, Paskolos 
bondsus kitokiais keliais, kiek 
pardavė negalima sužinoti. Ma
nomą kad Newarko lietuviai iš
pirko bondsų nemažiau $100.- 
00d Draugijos pirko 4-tos Lai
svės Paskolos bondsus — šv. 
Rožančiaus (moterų) $300, šv. 
Urfulės (mot.) $300, šv» Petro 

. ir Povilo $100, Liet. Janų. Kp. 
, Kliubas $200, šv.- Juozap. $300, 

. * vlv. Mikolo $200, Širdies
< r — • - — --

CLEVELAND, OHIO.

Iki šiol laisvamaniai, “Dir
vos” skaitytojai dangstėsi ka
talikyste. Užeidavo retkarčiais 
ir į bažnyčių. * Knisosi užimti 
pirmutines vietas draugijose ir 
visuose judėjimuose. Net užė
mė vietų viršininkų parapijos 
šv. Jurgio, kaip jau buvo pa
stebėta “Garse” jįa, 43. Užė
mę aukštesnes vietas, bandė 
propaguoti laisvamanystę bei 
maskoliškų bolševizmų.

Draugijų Centrų taip bai
siai sudrumstė, kad net geriau
sius nutarimus^rezoliucijų) se
kančiais susirinkimais sugriau
davo. Pavienes draugijas nu
vedė šuntakiais. .

Draugijose per pereitus iš
tisus metus agitacijos buvo va
romos prieš klebonų.. Draugi
jų reikalai buvo padėti, į šalį. 
Aut reaoliueijA & Afcundiį laiš- 
vamaniui su godumu' rašydft-

Y lių gylio, pi 
X Sime- tik už

colių augščlo, 16% colių pločio ir 16%/»lių_ gylio, persiduoda kitur 
l& CAOOO Ir floncrinna tnoa T*<iw1iina1aaA ■Hlr 'TižS .7$34.95

Mes taip-gi turime daug brangesnių Gramafonu, ir tie, kurie 
paklaus daugiaus informacijų, mes mielai suteiksim* laiškais.

Pasinaudok musų dideliu pasiulljimu. f
Mes duodame Jums kainas perpus numažintas,. Ir šėle to prie 

kiekvieno Gramafono mes duosime visiškai dykai paauksuota lalk- 
rodSlf, gvarantuotų ant 25 metų, už kurį Jus užmokėtumėte ma
žiausia $18.00.

Muzika labav tinko, — ir kuomet Jus sugrįžtate iš darbo nuvar
gę ir nervuoti, vietoje pasiduoti nubudimui, arba ieškoti malonumų 
kur nors kitur .Tuš atsisėdę aplinkui ir turėsite tikriausių malo- Y 
numą klausydami saldžios muzikos Gramofono. 4^

Tik pamąstyk pirkdamas gramafonu, sutelksi tikriausi malo
numų sau. savo moteriai, ir savo brangiems valkams, ■ 
dabar prieš šventes.

Užsisakydami gramafonu įdėkite tik $3.00, -r kitus užmokėsi 
r kuomet Gramafonas ir laikrodis bus prisiųstas į Jūsų namus.

' Užsisakydamas Gramafonu meldžiame rąžyti aiškiai kurį Gra- 
L malonų Jus norite.

k PAN-AMERIOAN EXPORTERS,
> 1152 MILWAUKEE AVĖ., Dept 234, CHICAGO, ILL.

Draugijos Temykite!

V
i'

Vėliavos ir karūnos Draugiją; viHavos tautiškos; į- 
vairūa ženklai: kukardos, Šarpos, antapaudos, gurikuČiai . 
dėl įvairių organizacijų ir susivi^rijimų. išdirbu viską, 

.kas tik organizacijoms reikalinga, ingiai, jgf^it ir su dail&s 
(artištįlką) gabumu.Mūsų iŠdirbystS yra seniausia tais 
po lietuvių: Amerikoje, užtat mūsų ilgas ifeilavinimU it 
pripratimas jau užganėdiną tūkstančius draugijų.

ATaujos orgąnizaėijbk reikalaukite pmbų, senos gi 
prisiųskite savo ženklų arba Šarpą; o mes darbą atliksimą 

/pagal reikalavimą. - , *
M. A. NORKŪNAŠ,

LavremKai

« 
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įetines , Į tuojau neak’^hk "Dartiuta-
' . "‘•■■■•Altu >>.-.» - \ ' "... «

žinios.
Ip&ieškojimuą kaina:

' • ' • « *■ -M « ~ ‘

reikalavimu*

BAflmir MAML
^ąr.Tivpg, • ■ *

radome i
4 Levant St^Dorehefter,

* Telphcinei Doreester 69^3— 
VICJB-PiniL--JonM Cklinia,
> Bt. Ak Bemoa,I PROT. BAfT. — taus GltiiBMsA
, M Silver 8t, So. IAnmu

n PROT. BAST. — Marijom
210 Silver Str., Sol Borto* 

MN.RAtT. — BotUmPattMNftM,' 
280 irtfth St., 80. Boitoa, Mml 

KABlimnjB—AiMlrl^tta MairtKią.

' 145 Silver St, So. Boeton.
Draugija laiko aorirlnkimm kOA 

trečiąpedttdienį £ekvMom«ae- 
sįo yal. po‘ pietų Bainytlnl^ 
jė Salėje, So. Bostom Maas. Se
kantis susirinkimas fytfa lapkrlSto lTt.

/ .• J < */ ■ ■ ■ **'.!
■į*:*1/

| mb.
Į Ofieovalaiiii*:

vai* - .
I Takarai* riiki 9
[J 586 Broadw>y, So. Boriton.

■■ t

MrMf- j J.

Už smulkius apskelbimus ir
T • < ?

t® vieną'iykį. ;*... *+.50c.
.. *’ tiiejgfcht.z. .91.00

■t*
- r ** 1 Pinigutf rtųrtdtedi kalno,

totu W> gtituoklys^e.ga-Įzerimirpftgarsinimu MLietuvos viai wt tiek noruiiprrtę, kad| ' '*“ “ ‘

30*

nipti ir bejėgiais padaryti Me-1 Tam visam įvykdinH rrtMk 
tuvius, If fikrai iįpkW« formuoti rtiprų vaJdfios
pavertu k ’ v -
vaM£ia irjipie 2G.tūkstančiui (feti®);'/

visokių pinikų I ~ . Imt J.Drtmiiš.
ir paivirkčlių smaugia Lfeta-į,, j ų ; 7 ■

kaip jiems įtinka. JoMųj 
įstatym^ užtarti slcriaddžia-

r T (1
‘Nurtjbn, v girdamiesi iŠ tenai

. «uvq “drkugąms^ kud gamą
gerus “džiabus” ir

Daug nerašysiu apie tą mūsų L .
laikų “bolševikižmą” Lietuve-[mupsiug faktiškai nėra. Kast 
je< t Jis sąvaimi aiškus iš gavo1 mudon lietuvių einą ėgzistuo-1* 

. istorijos Rusijoje. Kuo TbĮaUjA vi^i Antištik- 
vesnis žmogaus protas, tuo nię- į Ulių visur v&šp&Mja valdžios Į 
kingesniū atrodo jam “boiše*|wuoW^ intriga w
tikas?* JukRusijoje “h^lSe-1 visoMos šunybės, 
yizmas^ viršų mnė^gHu vei- Tag atsitikote su kai-l

skentaids visuomenės! podji&rtų lai~[; S42 W. Broathmy,
^reądimm Tas

K.

/-■ 

A.

r v.

Bb f.

1 
r >

Dabar laikas plikti naujai 
MMrtą mtidaknygf “PU I»- 
MIM ANT KERIŲ?*’ ■ se - , -< '

Tokiuk ir tam pama- 
žiųa kl^gimus^girdžiame ką&- 
diena ir visur. ' _;

GerUwsia»p*tarėjaair vado* 
yaa, tai naujai ižleirta knygelė 

RAKTAS9VEIKATON 
PiumaDrrJ.XBWakia.

Kaina 25 centai
Galima įauti <FDarWbty*’ 

knygyne, Adresuokite: ;

242 B»o*dway,
’, • Masa. J.

MW YORK XB J»Ū W. JONO MVAnGSUlm 
am Ia D. K APSKRIČIO 
VAIDYBOS ANTRASAI

Pirnų — A. Miemikas,' 
\ 10 Haniaon 8t„

v - Pa^erspĄ J.
RaftininkM —-Ą. Dymta,

112 Berty Str,,
:ų- . Brookįyn, N.vY.
lidOninkaa -p A, IiTflįoše^Čius,

456 GranękSt, .
- Brobklyn', N. Y. '

Orgonizatoriai—A. Gerulaitis,
•'* 177 Diekes St.,

4.. ' KeąmeypN. J,
A. .Kazlauskas, 
' 85 Projspect St.,

‘ •> JtfeimkfN. J.
A. Dymta, -..

112 BerTy B,
. Brooklyn, N. X

T y I hiėpi^ndimo. Tas ”grąžuos”|raričiu*,kuriekovojapriešLie-l ffouUB^rtont MMA ,
JM to 01 Yisas karčemsj]^^ ( . J of ~

Lietuvoje ir visus patvirkimopasauliui dailiai ir drū-l . z PARSIDUODA RANKAN-tirvuspef imdami juose Uiąiapįavęg visą Lietuvą irki- . KfuertMA/Ntab Stiukam-. 
tfh<Wikus2 4r ‘“bolševiz-Į tas> ^ Jar kriseiM tikėjoje

fc. " 2 -v Jegtirtuojfii Mcm ant popi^os. (visiems So* Bostoniečiąlns, o Idel 3-» .patartį- AWKbW 
, .ę**08Į Jokios liuosybfisir jokiosnę-ĮypaS So. Boštonietšins glsbį- 7t»1 " -
tiitie^priešaiė lenkę JĮe|priklausdmybės Lietuva netim|ląbų dienų. Jis sako, kad kaJ , s'-. FedoKę 

visa vokiečių užgrobta, ir Į reivio gyvenimas jaih patinka, 118Š F £&,. “So. Boston, Mąss* 
Polskos odmorza dogpr|ail^iail][a [ tffcnesmagu^ kad nėra xto jau- - * .it

Ua ĮbristotaLnepnkta^jfe ar “- S> WUu wW,. Aa-

—tna ir pinignoeiai 6Edi uzsie-L,Jlc*uYos nbu užvedimu votie- rw—J ONA I'ETKAičTUKfi,
- niuose, svajodama atstatytiR«inorėjopaSėpEnuoWnij Ott.St,-------MitakMta.
leuHfe jos istoriškos^ ribose. Lietuvos veikėfojietavi, savo Wwen' Boston- TME

Paryžiuje tur jie dangiausia stapta sumanymu ‘ prijungti _ ■ kaddarnie AVAn/uTin
mtakoS ir čia daugiausia muk- « ?He to K^Ž^ldinta- įSKSžft ~

lių taiso Lietuvos laisvei. Ųen- bagsomjos. , K - - -
kų kunigaikščiai, grafai, aris- Tam įvykdinti kelią vokfe- 
tokratai, ir visokie šios gady-[ciams užkirto pačių vokiečių 
nes-tautų kilimo “degenera- tarpe nesutiikmai. Bavarai ir 
tai’ ’ savo* privatinėmis pažinti- Į Virtenburgieciai Skerso ja ant 

Prūsų ir bijos* jųjų įsigalėjimo 
prijungimu prie jų svetimų ša-i 
lių su Lietuva pirmoje eilėje.
'Tad visi Prūsų priešai — Ba
varijos, Virtenbergo ir tolygių 
šalių atstovai sudarantie kata
likų Centrą draug su kitais sa
vo minties bendrais privertė 
vokiečių valdžią, Prusų-grobi- 
kų rankose esančią, imti reali-

- - - -t 
•a

-1 PAIĘŠKAU MOKINIŲ PRIE 
Kodėl taip yra, kad dar nie-

DR J.MATIOITIS Į
-OfteeudioM—4—G?4ari»*ki**JĮ»*<. a
1-IP.M.7-BP.M. r Prtaklrle AklafaH. į

419 Boyhtu St, Bwteu, Mut. I

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
pirmininkas. v, X ’

’ 37 Ėranklin Notvnod, Mass.
VICE-PIRM. — V. Varžlnskaltč, 
\ 28 Stoty St, Šo. Boston, Mass. 
RAŠTININKAS — A. J. Navickas, : 

08 Heaton Avė., Nor^ood, \ Masa.
KASIERIUS M^Abtačlnskas, 

_ 187 Ame« St, Montello, Mass. 
KASOS GLOBOTAI:— O. Nevuliutš, 

”22 Chapell St, Nonvood, Mass. Ir 
A. RoŽeniukč, 148 Ames St, Mon- 

f ’teito^jMaša.. _ , ‘

. n----- ..L" •----- Į- T' - .■.'•■■į----- M.! T

D, KKBTUČIO DRJON 
B08TON,MAS8.

VMJ)YBO8 ADRE8AL >■

VICBPIRM. .r- Pranas Tuhikto, . 
l&ĖBoven St, So. Boaton, Marik 

PROT. RAST. r-^ Juoi!apM« Vlnkrvldhim, 
147 W, 3-th St/ So. Ręstoj , 

FINANSŲ RA8T. 8t Noreika. . '
*’ 105 Silver 8t..S. Boston.MMk 

KASIERIUS Andriejui Zalieckaa^ 
244DJ3te.r So. Boston..Ma*kU 

MARŠALKA — Justinas Tolei Ha.
180 Bowen St, So. Boeton, Maaa.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boą* 

. laiko mėnesinius 8uri- 
rinkimus kas antrą nedėldienj- 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų^ 
164 Hanover St., Boston, Masa. 
Malonėkite visi ateiti ir dengia* 
naujų narių sti savim, atsivesti

OHIO L. D. S. APSKRIČIO

PIRMININKAS ~
Box 945, Struthers;Ohio. _ _

VICE-PIRMININKAS — X JonuŠka, 
2120SL CIalr ave.,N. E. Cleveland, O. 

RAŠTININKAS — M. X šlrfbttfe, 
1604 E. 81-st St., Cleveland, Ohio. 

IŽDININKAS — A-^S. Vaitkus.
. 232 Alaska St., Dalton, Ohio. 

IŽDO GLOBSIĄS — P. Pocius, 
229 So. Malu St. Akron, Ohio. 

ORGANIZATORIUS—A. S. Kulblckas, 

l’ D. S. CONN. APSKRIČIO 
VALDYBA.J

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

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

26'Lines Court,
Naugatuck, Conn. 

Rašt — Ona Černiauskaitė, 
638 N.Riverside St,

Waterbury, Conn. 
Ižd. P. Geležiutė, ;

41 Capitol Avė., 
. /Hartford, Conn. 

Organizatorius —- A. Mašiotą, 
> 41 Capitol Avė.,

Hartford, Conn.

M .^Pasžke, kad Lietuva
II likti neprigulminga? Todėl Į sišaukti, kurie tik turite norą mokia- 

kia daug 'kovoti pnęš savuo.- mokintis gali kaip vaikinai taip ir mer
gins sociialistus, kurie trukdo ^“OS. AS jusx užtikrinu, kad galite buf.gerata tetoms, ^.turite pa-

I _ ■ ■ > ,
Į Tautos Fondo 11 skyriau^ 
laikytame susirinkime spalio 
31 d. nutarė laikyti “Laisves 
Savaitę,” kad surinlrus kodau;l577 Hudson Avė., 
giausia aukų į Kalėdinį Fondą. | ’ 
Tai-gi nutarė kviesti visus lie
tuvius prisidėti prie taip pra
kilnaus darbo, prie išgavimo 

Į Lietuvai laisvės. Ši kalėdinė 
1 dovanėlė Lietuvai Įai būna a- 
merikiečiams paskutinė iri pa
darykime ją gausią.

J. Šeduikis, Rašt.

Pasiryžk visur prie kiekvie
nos progos aiškinti nesusipra
tėliams, kad Lietuva turi būti 
neprigulminga ir kad baisi ge
da skaityti socijalistų šlamš
tus, trukdančius kovą už Lie
tuvos neprigulmybę.

Visi aukokime po .daugiau, 
negu išgalime.

I , PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil- 
doini \isai be skauemoę su 
geriausiais prietaisais, iu 

naujų išraimų.* 
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broidway,So.BMtta,MiM. 

' PRIBDOdcHISTraBT.: ’

Valaadoa 
anoSvaL ryt* 
IH 8 vai. vakare.

* " • ...

į

mis,' pietumis, garsiomis va
karienėmis su intekmingęs- 
niais diplomatais ir politikie
riais daug blėdies daro Lietu
vai; Šioje linkmėje daug lieįp-1

\ vių nuveikta apsigynimui prieš i 
.• . lenkų užgrobį, bet dar daug ir 

labai daug Čia nuveikti reikia. 
Įkūrimas mūsų tam tyčia biu-

> ro Paryžiuje — tai dalykas ... . . .
šiandien, pirmos svarbos. Jis zuoti, kitaip sakant, imti pil- 
tiesa reikalaus'-iš Amerikiečių įdyti duotus Lietuvai paties 
pinigų, bet tie pinigai Pary- kaizerio pažadėjimus. ? >

. žiuje lietuvių tautos politiškai I Katalikų atstovai parlamen
te sudarę balsų daugumą griėž- 

11 ui y m s visus įuusų tuuius ilki- i tai uzreiske vokiečių valdžiai, 
me. Dėsime visokias pastan- -jog jiejie nepriims ir nepatvir

tins padarytos vokiečių val
džios sutarties su Rusija Lie
tuvių Brastoję(Brest’ Litovsk), 
jei vokiečių, valdžia neims pil-

v*> «ziuje 
paleisti daug jei ne daugiausia 
nulems visos mūsų tautos iiki-

te sudarę balsų daugumą griėž-

N x

trauktiną prie to darbo. NorSdąmi pla
tesniu Informaciją kreipkitės laišku, I- 
dėdami už,3c. trasos ženklelį šiuo ad
resu: ■ .

J. J. Br a k n i s, ' 
(Hudson Studio) z

Rochester, N. Y.

j.
/•ILIETUVOS DUKTERŲ DWOI 

PO GLOBA MOTINOS IVi, 
VALDYBOS ADRBBAL

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

359 Fourth St.
Vice pino. —- P. GiedraičiutA 

103SixthSt
Prot.Bekr. — M.Morkūnint A

12 LaHc St.
Fin. Sekr. — A. LukoŠevičiutA 

377a Broadvray,
Iždininkė — M. MačinliutĄ 

. 42 Silver St'.
Kasos globėjai: E. PleyokienA 

J M. Stukienė.
Maršalka— O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. žilina- 

kienė, P, Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinakaitėir A. čižnrie- 
nA •
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno m8-/ 
nėšio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Aš Magdalena Bendinsklenč paleškau 
savo sūnėno Andriaus Katllio. Paei
na iš Suvalkų gub., Prienų parap., 
šaltapo kaimo. Prieš karę išvažiuoda
ma dar palikau Lietuvoje, bet dabar 
girdėjau, kad jau Amerikoje. Tai-gi 
norėčiau. sužinoti ir prašyčiau ar jis 
pats Arba kas kitas žino, pranešti* šiuo

' MAGDALENA BENDJNSKIENE, 
92 Fem St., '. Athol, Mass.

NaMUoatf- 
■ne M vai, trte 
iki 4vaLvaktt«.

."■■■■■■■■■■■i

I
‘ Z>r. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius) ?

Frianimo'Vab&doėi'
NtrtSiHIpopiet. Nno7ikM vakar* . 

1509 BROADWAX Cor. G ST, BO. BOSTON 
.TdBOlB.B,

AŠ Vincas Lesis paleškau savo, dvie
jų. brolių Adomo ir Stasio Lesių, paei
na iš Kauno gub., Ukmergės pav., Vėp- 
rių valsči, KanclŠkių sodž.. - Gyvena dr 
budu Bostone, Mass, dabar jau antri 
metai kaip nieko' nežinau apie juos. 
Turiu svarbų reikalų prie jų ir pra
šau atsišaukti ar jie. patys ar kas ki-. 
tas, o gausit gerą dovaną.

TVILLIAM LESIS,
Weland Ontario Canada, Bos 2008

Aš Juozas Smitas paleškau Emilijos 
Venslauskiutė, paeina iš Kauno gub., 

; Šiaulių pav., Dargaičių sodžiaus. Si 
gyveno Worcester’yje, Mass., o dabar 
nežinau kur. Prašau atsiliepti ar ji 
pati ar kas apie ją žino, gaus gerą 
dovaną. Adresas:

JOS SMITH,
Weliand Ontario, Gonada,, Bos 7Ž5

Paięškau Veronikos Varnagiriutės 
Suvaiką gub. Mfin išvažiuojant iš 
IVbrcester, Mass., tai. ji gyveno ant 
Lafayette st, o dabar' nežinau kur. 
Turiu labai svarbų reikalą. .Meldžiu

[adresu: « J ..
Mr. Franh Kavaliauskai,

380 Pratt St, ' Meridėn, Conn.
736-1-736* West 18-th St, Chicago, Hl.

Paleškau dėdės Prano Levanausko ir 
pusbrolio Prąno Vegneno, abu~iš Kau
no gub., Jurbarko miestelio. Trys 
metai atgal gyveno Springfield, IU. 
o dabar nežinau kur, Jie patys ar kas 
kitas praneškite šiuo adresu:

' Urs. Antanina Norkienė, 
402 Bock St., ‘ Laporte, Ind.

/ ---------------------- -1 . : - - - - .

ĮSIGYK KĄ TIK IŠLEISTĄ 
K MALDAKNYGĘ 
^pulkim Ant kelių.” 
Užsakymus su .pinigais ad

resuok: ’ .1
‘4 Darbininkas,”

242 W. Broadway, ' ‘
So. Boston/Mass. '

• . . . ... f .

gas, kad lietuviams prabilti 
Paryžiuje taip, kaip jie prabi
lo AVashingtone. \ 

v Tas pats ir su Iuondonu.
Šia gadyne — likimas visųĮdyti duotus Lietuvai kaizerio 

pavergtųjų tautų, podraug it j pažadėjimus. .J
mūsų tautos, tai rankose Wa- Užėjus tokiems kivirčiams 
shingtono, Paryžiaus ir Londo- dėl Lietuvos tarp vokiško par- 
no. Pa jų eina Stockholmas. Iamefcto atstovų ir pačios vo- 

Čia* visur lietuviams reikia kiečių valdžios,, lietuviai kilo 
turėti sayo"urganizacijas poli- * * ‘
tikai varyti. — Kitaip lengviai

- pražiopsosime savo krašto, rei
kalus!

Lenkai tie Lietuvoje gudrūs 
ir itelniungi, kad po savo dva- 
rus-dvarelius slapta organi
zuoja savo' legijonus, savo mi
liciją. Jie rengiasi prie to, kad 
karui pasibaigus, savo taja 

-■ milicija dailiai apsės Lietuvos 
” šalj, jos miestus ir miestelius 

ypač tenai, -kur daugiau ”len
kų” randasi.

Lietuviai savo milicijos, kad 
imti valdyti savo kraštą, ne- 
tur, ir turėti negal. Vokiečių 
Valdžia prisibijo lietuvių-maiš- 
to. prieš vokiečius, ir jokiam 
lietuviui neleidžia turėti jokio 
ginklo. Visi lietuviai nugink
luoti, tad vagims, plėšikams ii; 
^bolševikams,” lengva veikti.

■J Į juos pro pirštus žiūri vokie- 
žiai, nes jiejie padeda krašte

- ‘‘lygsvarą” palaikyti.
. > .Lietuviai įnirtę prieš vokie

čius už visas šunybes, tad vo-1____ _ __ ______
kie^ ir. sukasi kaip žaltys, [rain£as. lietuviams reikėjo iš-

~ kadi .jojo nepamatytų kur kadahjej^ pasaulio akyse suverini- 
. ir kaip jis kanda žmogui. . tetą taBtos? įr imti gyvepti sa- 
f . Kad nusilpninti visus gali-1 -vitu gyvenimu, kaip kad. gv- inus savo priešus, vokietys] Yeila visos kitos neūtralčs ša- 

Inetuvoje jos pačios ir jos.zmū- lįs. ’
» Raudojo *Vokiečiį-valdžia, prūsai,

- viša, kas gaĮima panaudoti ve- drumzdė visokiais būdais lietu- 
? j danties vien, žiaurumų irgyvu- Savo ateities nuovoką

liŠkam savęs iškėlimui! - ir dalykų supratimą -Visokie 
Lietuvą ir Hetuviuš vokietys *

prie agonijos. Saspą^L^į^^sMsaikitaip buvau 
Mupūi nustojojmanęs, net patys uŽrMšW 

vilties išhktf gyvais, jei karas kad nereikia. ^Lietuvai nepri- 
prastų dar bent pusę metų. I ^įmybės, klO galinti toliau 

hjūsi/ tietuviai heken- kęsti savo gyvenimą, kaip kū- 
. tū uiaskoho, gi nūnai pakliūk vokiečių ūfeita ir n&ki* 

yę Ijokiecių ranlias, maskoliui Lama it, ir.it. Visokios a- 
-gr^inagarbę..*• gildijos, ųępaisanti lietuviai 

> tetetys naikūia musų 4au- supr{lto sm gfos gudyųes ūž
tą ne vienu savo admimstihti- davinius, ir iškėlę Tautos Ta- 

. ve ^spauda, bet įvairiausiu Vilniuje priešakyje, ėmė 
būdu ir vis‘ok]OTniS (PTiemonė-| tol7nuotį savo Ruošą valstybę, 
mis. Jis gnehesi visokios de- ljuosąLietuvą irjosnaujągy- 
ųiorahzac’jos; kad tik nųsilp* yęninią naują erą.’ ?

f < 
r’'
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[savę gelbėti ir savo krašto 
liuosybę kelti augštyn. <• Lietu
vos veikėjams reikėjo ginti ir 
įkurtas Lietuvių Tarybos auto
ritetą įr ginties nuo tų visų 
prijungimų ir sutarčių,, kurios 

! kybojo ties Lietuvos galva ar 
kas valanda, kai koks kalavi
jas, grasino visai tautai pra- 
pulčia. Lietuviams iš visų pu
sių vokiečių valdžios suspaus
tiems, reikėjo parodyti, jog 
kaizerio pagarsintojoje Kuoso
je Lietuvoje vyriausiu šeimi
ninku ir viešpačiu yra valia ne 
keno kito, bet pačių lietuvių, 
pačios visos tautos. Lietu
viams reikėjo imti kurti savo 
valstybę, su savo visa valdžia, 
.su savo- autoritetu augšeiausiu 
savo tautos ir kitų pasaulyje a- 
kyse. Jiems reikėjo imtį gin
ties nuo . visokios militarės glo
bos vokiečių, ginties nuo vi
sokių aneksijų (prijungimų) ir 
sutarčių su yokiečiais, kurie 
varėsi tebevaros tokiu būdu 
pagauti , visą Lietuvą į savo

>

A

EeilFh«MDickinMn»efi M

KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, . pa
prastų. ir. vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės siUo, adresui-

I. Deitch.
14$ Dover Št; Boston, Maris.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bread St.,Piuiaddphia, Pi^ 

Littuvis Daktaras ir Chirurgu. .
Ofi so Valandų;

Nuo 9 rito ild 5 po pietų ' 
Vakarais, Ketverge nuo G ilu 9 P. M, 

NedeKmfo iki f po pilta. W

' ARTINASI KATALIKŲ 
SPAUDOS SAVAITĖ, UŽSI
SAKYKITE AMUNICIJA «- 
ANKSTO KAD GAVUS LAI
KU. ' ■

BEIŠLYGINIS PASI
DAVIMAS.

Nuodai nuolatos randasi 1
** I

žmogaus syštemoje. Jie yra 
prašalinami ypatingai per vi
durių kanalą. Nuo daugelįo 
serijoziškų ligų negalima, ap
siginti,' jeigu nuodų prašalini- 
mas nėra, atsakantis. Trinerio I atsišaukti arba žinantieji pranešti šiuo 
Amerikoniškas Kartaus Vyno c 
,Elixiras (Triner’s American 
Elixir of Bittėr Wine) yra 
kaip tiktai ta gyduolė, kuri 
pagelbsti prašalinime nuodų. 
Tas reiškia beišlyginį pasida
vimą nuodingiems materijo- 
lams. Jis išvalo žarnas visiš
kai.- Esantis padarytas tiktai 
iš gyduoliškų karčių žolių ir 
natūraliai raudono vyno, jis y- 
ra veiklus ir skanus. Visose 
aptiekoše — $1.10.

Seni priešai, reumatizmas ir 
neuralgija, ir vėl jau pas mū
sų vartus. Būk prisirengęs ir 
tuo jaus nusipirk Trinerio Li- 
nimėnto (Triner’s Liniment). 
Kaina 35 ir 65 centai aptieko- 
se, per krasą 45 ir 75 centai. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturė
tų Trinerio gyduolių, jis. gali 
jų gauti, — neimk jokių kitų 
prirengimų. Joseph Triner 
Companyį 1333—13,43 ’S. Agh- 
land Ave„ Chicago, Ulinois.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras, Trinerio 
Angelica Kartus Tonikas ir 
kitokias Trinerio gyduoles nuo 
šios dienos 'galima gauti vien 

i tiktai ajitiekose ir pas vertel
gas, kurie parduoda gydiįoles. 
Trinerio laboratorija esant da- 
bąr užimta pildymu \aptiekų 
užsakymu ir valdžios užsaky
mų m<3clikalių, reikmenų ir to
dėl jau- nebepildot įsakymų 
kitokių biznięrių ir prašo, kad 
reikąiaujantieji > kreiptųsi pas 
aptiekorius. arba, vertelgas, ku
rie pardavinėja gyduoles, kuo
met jierka Triiierio g^dųolM 

(Apgarsiniūias)

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu nė, tai
Ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet ir gausi vieną di
delį artistiškai.padarytą pa
veiksią-visai dovanai *> *

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti : ' 

J.J.DRJ2A, 
500S.2ndSt., PriIadelphia,Pa

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį ; ji padarys vei

dą TYRŲ, .SKAISTŲ ir BALTĄ. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 

j yeido... Padarę minkštą ir baltą 
odą. * Kaina dėžutes 75e; ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WTLBERT CO. 
P. O. Box772, Waterbury, Conn.

t

Į AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI- RAŠAU. | J
> Až labai sirgau per 3 metus, nuglabnėjęs pilvelis buvę. Dispepsija, .< f
s nevirinimas pilvelio, nuslabnūjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spč- ] į 
į kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- 1 ► 
f sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių, j ► 
| bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. J ►
| ‘ Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto- Į [ 
į jo, Nėrvatona, Inkstų ir Reinnatizmo gyduolės, tai po suvartojimui |, 
1 minėtos gyduolės pradėjo mano pilvus atsigaut, stiprėti, gerai dirbtu (►. 
J Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- j t 
, matiąinas pranyko. ‘ diegliai nebebadė po krūtinė. Vidurių rėžimas iš- J f
> nyko po užmušimui visų. ligų. Bėgiu 3 menesių išgerdavau kas sava}- < ►
į tė po butelf Salutaras. Biterla, ir po 3 inen. savo paveiksle pamačiau į, 
P tokį skirtumų kaip tarp dienos ir. nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir < > 
į esu linksmas ir. 1000 sykių dėkavoju Salutaras mylištų geradėjui ir liii- j t. 
, kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems Su, tokiais atsitikimais pa- J k 
į tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras : j r
[SALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrenas, Prof. | 
*. 1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago,
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ĮTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ

t 4' . - . - -J
.su visokiomis chroniškomis, nervų arba kohaplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja

’ patarnavimo . • ■ i■ . •

SPECIALISTO.
ManoStebetinas Pasisekimas

gydyme ligą,' skaudamų ir chroniškų priguli' nuo to, kad aš pašvęnčiau savo gyvenimą j 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais, 
ir ifrietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokiį išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma- j 
no ligoniams^ v . . . ...... i

Ar.Tamsta Kenti ' ■
' * , •' ■ ■ / . • • J

silnumu nervų, silpnumo užpakalis (nugąros), Užrhitšimo, Drebėjimo Širdies, .Silp-
' tomo plaučių, Nerangumo, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo,4 MaW ] 

*. kaus matymo, Silpnumo sąnarių, Votėtų, Slogų, Lalėjimo į gerklę; l'ilvo skausmo, I 
skausmo gerkle, apvilkto liežuvib* Šioąiiį. dtog kitų yrapirmas pe^ergėjimaš, kad 
Tamsta trotiii savo svoikatą ir pajėgas, ■. * Į |OFISO VALANDOSKasdiena nuo 9 vai* ryto iki 8 vai. vakaro. NėdČliomisv nūo 10 Į 

vai;, rjio ilti 2 vah po pietų ‘ , . •' i ; j
KENEALY, Specialistas washingtonostJ m'uummm. I
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