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VOKIETIJA VISIŠKAI
\ PARBLOKŠTA. .

Pereitą panedėlį prez. Wil- 
’skaitė pranešimą kongre
sui ir išdėjo,. kokiomis išlygo
mis Vokietija buvo priversta 

1 .pasiduoti. Tos išlygos palieka
- Vokietiją bejėgė."

• Tos išlygos šitokios: '
Vokietija turi atsižadėti su-

* tarčių, padarytų su Rusija Lie
tuvių Brastoje ir su Rumunija

t Buchareste. - ■
' . Turi išduoti talkininkams

160 submarinų, 50 destroyerių, 
x 6 .didesnius kruizęrius, 10 Šar-

. vuočių, 8 mažesnius kruize-
- ’riUsdr daug dar kitokios rūšies 

laivų. Visi talkininkų -laivai 
“vokiečių Tankose tuoj turi bū
ti’ sugrąžinti . Vokietija tuoj 
turi pranešti neutralėms ša-

. . lims, jog jos laisvai gali vesti 
jūrėmis pirklybą su talkinin
kais.

Vokietija turės užmokėti-už 
■nuostolius, padarytus jų armi
jomis. Turės sugrąžinti gry
nais pinigais ten, (kur tokiais 
išplėšė;

t Turi pavesti talkininkams 
*■ 5000 armotų, pusę laukinės ir 

pusę lengvosios Į artilerijos; 
30.000 kulkosvaidžių, 3,000 lie-

- psną spjaujančių mašinų ir 2.- 
000 orlaivių.

Pavesti talkininkams 5.000 
lokomotyvų, 50.000 vagonų, 
10.000 automobilių ir geležiu-; 
kelius Alzacijoj-Lotaringijoj ir 
anglių ir geležies sandėlius.

Tuoj paleisti kares nelais- 
viųs visų kariavusių taųtų.Tal- 
kininkai ir-gi paleis vokiečių

. nelaisvius.
Talkininkai ir amerikonai 

nžims vokiečių žemės iki Rei
no upės.. ?

Rytuose vokiečiai turi pasi
traukti iš užkariautų žemių iki 
tų vietų, kur rubežius buvo 

. * prieš karę. (Reiškia vokiečiai 
turi pasitraukti iš Lietuvos iki 

' rubėžįaus, buvusio prieš ka
rę). v

Talkininkai turi teisę susi- 
v nešti su ištuštintomis žemėmis 

per Dancigą arba Vislos upę.
Iš užkariautų žemių vokie

čiai turi tuoj kraustytis.
Iš Belgijos, Francijos ir Al-

, zącijos-Lotaringijos vokiečiai 
, tūri pasitraukti per 14 dienų. 

Talkininkai nekliudomai tu
ri teisę veikti Baltikoj.

Juodose jūrėse paimtas Ru
sijos laivynas turi būti paves
tas talkininkams. »
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r • kongresui Išreiškė daug prakil-

' ^vargintas tautas į Jatmingą,
-JI .......... i •'V’i- •

PRAKILNŪS PREZ. WIL- 
SONO ŽODŽIAI.

..Kaip visada taip ir dabar
. prez, AVilson savo pranešime

jk—-Jtfl-“ 2I_1,_____ ..-T,.M'

numo ir pasiryžimo vesti su- 

laisvą, demokratišką gyveni- 
mą.

Garbingas prezidentas iš ry
to kongresui pranešė Šitaip: ?*"

V

r z

“Mano sąpiliečiai: Šį rytą 
tapo pasirašyta po kares per
traukimo sutartimi. Viskas, 
dęlko Ameriką kariavo, tapo 
atsiekta. Dabar bus mūsų lai
minga pareiga prigelbeti pa- 
vyzdžiu, rimtais' prietelingais 
patarimais ir mOdriagine pata
lpa jštęig^tęišįhgą demokrati
jų visamepasaulyje.”

Po pietų prezidentas atsilan
kė kongreąąn, perskaitė karės 
pertraukimo sutartis. Po to 
padarė keletą pastabų. Ap
reiškė, jog Vokietija, priėmus 
šitokias išlygas, .nepajėgs ka
rės atnaujinti jei ir norės tų 
padaryti. Ginkluotas imperia
lizmas, sugalvotai žmonių tik 
vakar valdžiusių Vokietijų 
prasmego. Pasakė, kad “už- 
briežtas ir sutartinas tikslas 
yra užganėdinti ir globoti silp
nas tautas, lygiai kaip sugrą
žinti teises stiprioms?’ “Exce- 
sai nenuveikia nieko. Nelai
minga Rusija kuoaiškiausią tą 
parodo. Netvarka tuoj sumu
ša save. Jei ištiktų excesų, jei 
netvarka laikinai pakeltų gal
vą,'' tai po to seks blaivas ap- 
sižiūrėjimas ir diena konstruk- 
tyviško veikimo, jei mes pri- 
gelbėsime ir nekliudysime. ’ ’

i . ' .

maus susitvarkymo.*Jei jos tą 
padarys, tai joms ištiesime pa- 
gelbos ranką ir prigelbėsime 
visais mums galimais būdais. 
Jei-gi jos to nepadarys, tai 
mums . priseis sii kantrybę’ ir 
užuojauta laukti iki jos atsitai
sys ir atsistos ant kojų, kas is- 
tikrųjų galų galę atsitiks,” .

Laimingas pasaulis, laimin
gos tautos, kad jų priešakyję 
stovi prakilnybės ir išminties 
pilnas Suv. Valstijų preziden
tas Wiison; ’ ,

—————— I l

PADIDINO REIKALĄ-

Talkminlmi paikino*' reika-1 
larimus Vokietijai. Pareika
lavo, kad visi submarinai bū
tų pavesti talkininkams ir vie
toj 50.000 vagonų pareikalau
ta 150.000. Užtad kulkosvai
džių tereikalaujama 25.000, • I • Z\/XZ\

PERKELSPADĖKONĖS 
DIENA.

Suv. Valstijų ' kongresai! įne
štas bilius kuriame patariama 
perkelti Padekones Dieną ant 
lapkričio 11 vietojpaskutinio^ 
jo to menesio ’ketvergo. ,Tas 
būtų sujungta štį paminėjimu 
pasibaigimo pasaulines karės.

.Toji diena galetųLtapti viso 
pasaulio Padekones Diena.

vietoj 30.000. ■ '

SVARBU LIETUVAI.
Vokiečiai talkininkąms aiš

kino, jog jiems pasitraukiant 
iš užimtų žemių, prigulėjusių 
Rusijai, ten gali kilti anarchi
ja. /Tai talkininkai vokiečių 
pasitraukimą iš Rusijos žemių 
atidėjo iki jie patys ' paims 
tas žemes po talkininkų globa 
ir tuomet vokiečiai: .turės iš jų 
trauktis./ Punktas apie vokie
čių pasitraukimą rytiniame 
fronte skamba-šitaip:
, “Visa vokiečių kariuomenė 
dabar esanti žemėse, seniau 
Rusijai prigulėjusiose, turi ir
gi pasitraukti į Vokietijos ru- 
bežių, kaip pirmiau buVo rei
kalauta. "Turi iš ten pasitrauk
ti taip-greitai, kaip vidurinis 
padėjimas tų žemių bus paim
tas domon ir talkininkai nu
tars, kada tas pasitraukimo 
laikas atėjo.”

Reiškia Lietuvoje bolševikai 
nesuspės surengti skerdynių.

_ TALKININKAI UŽIMS 
RUSIJĄ.

Yra pamatas manyti, kad 
talkininkai ir Suvienytos Val
stijos pienuoja teikti Rusijai 
didesnę paramą ir kad yra' ma
noma netrukus užimti sujung- 

: tomis spėkomis talkininkų ir 
draugiškos Rusijos kariuome
nės' Petrdgfadą ir "svarbiau
siuosius Baltikos uostus“.

Talkininkai taip-gi siųs ka
riuomenę į Vokietijos parube- 
žius paimti savo globon tas že
mes, užlaikyti ten tvarką ir 
paliepti vokiečiams išsinešti 
sulyg karės ^pertraukimo ' su
tarties.

ČEKAI IŠSIRINKO PRE- 
. ZIDENTĄ.

■ .Prot T, G. Masaryk tapo iš
rinktas Ceko-Slovakų respub
likos prezidentu. * Jis kviečia
mas tuoj važiuoti EujOpon ir 
Pragon užimti savo vietą. Da-

KENO ATEITIS. f
Prez. Wilson toliau išrodinė-

jo:
‘‘Dabartis ir viskas, ką ji tu

ri priguli tautoms ir žmonėms, 
kurie save susivaldo ir -kurių 
valdžios prisilaiko tvarkos; a- 
•teitis tų,' kurie pasirodo esą 
tikrais žmonijos prieteliais. 
Užkariauti ginklais reiškia pa
daryti tik laikiną užkariavimą. 
Aš pasitikiu, jog tautos, ku
rios yra .ingiję laisves discipli
nos ir kurios save sušivaldyda- 
mos* priprato prie tvarkingos 
praktikos dabar užkariaus pa
saulį tiesiog pavyzdžio galybe 
ir prietetinga. parama/ 
• Tautos, kurios tik ką pasi- 
lluosavo iš po jungo sauvališkų 
valdžių ir kurios dabar inžen- 
gia į laisvę niekuomet neras 
laisvės turtų, kurių jos ieško, 
jei jų jos ieškos žibintuvo švie
są sekdamos. Jos ras, jog kiek
vienas kelias,* kurs apŠlaksto- 
mas savo brolių krauju veda į 
tyrus, o ne į sostinę jų vilties.. 
Jos dabar stovi veidas, veidan 
su tuo pradiniu išbandymu. 
Mes privalome laikyti iškėlę 
šviesą iki jos atsistos aht . ko
jų. Tuo farpu-gi jM bus gati^ 
ma mes turime įsteigti tokią 
taiką, kuri teisingai nustatys 
jų vietą tautų tarpe, prašalįs 
baimę nuo kaimynų ir jų buvu- 
'Siif valdovų ir prigelbės joms 
.gyventi saugume ir pasitenlti- 
riųne, kuomet jos įves tvarkon 
savo reikalus. Kas dėl manęs, 
tai aš neabejoju į jų tikslą ar
ba jų pajėgas. Yra laimingi? 
ženklų, kad jos feo ir pasl-j 
rinks* kelią ^usivaldynjV ir ra- bar^Masaryk yyą,,^nerike<

SULIETUVA

Lietuviai irĖ&tl Drau
» '• — į. •

• * ,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

atstovybė Šveicarijoj praneša 
pluoštą žinių apie dalykus, ku
rie Lietuvoje vyksta. Tas ži
nias atstovybei suteikė Dr. A. 
Smetona, Lietuvos Tarybos 
prezidentas.

Iš tų žinių pastebėtiniaušia 
ir džiuginanti bus m, kad bu
vusios Gardino gubernijos že
miečių (Zemstvų) ingaliotiniai 
inteikė Lietuvos Valstybės Ta
rybai prašymą priimti Lietu
vos' nepriklausomon valstybėn 
visą buvusią Gardino guberni
ją.' Prašymo-peticijoS tekstas 
rusų kalboje, bet. jame pasakoj 
ma, kad Gardiniečiai skaitą 
save lietuviais ir kad lietuvių 
kalbų pripažįsta valstybės kal
ba, kurią jie senai užmiršę, 
bet žadą įmokti.

Paties dokumento kopiją A. 
L. Tarybai atstovybė pristaty
sianti greitu laiku.

Vilniuje svarbesnės gatvės 
(jų apie 20) turi lietuviškus 
parašus, kuriuos lenkų fana->“ 
tikai kėlius, kart nudraskę^ bet " 
kelius jų bedraskant sugavus 
ir . už blediės .darymą ųubau- 
dus — lietuviški parašai pasi- 
liko. '

Didžiuma dvarininkų liko 
lietuviškos orijentacijos. Lie
tuvos^ pakraščių pravoslavai 
linkstu prie Lietuvos. Po ka
rės Lietuvoje gali rastis netik 
lietuvių katalikų, bet ir lietu
vių pravoslavų. Pastarieji dik- 
Čiai palinkę prie- bažnytines' u- 
nijds. ; \ . 1 ,

- Latviai griežtai stojo už Lat
vijos nepriklausomybę. Nepri
klausomos Latvijos judėjimą 
remia visos latvių partios, kaip 
pačioj Latvijoj, taip ir rusuose, 
išėmus bolševikų frakciją* ku
rios pas latvius pasekėjų skai- 
eius nuolat vtirpstąs. Laivįų 
Tarybos atstovai Šveicarijoj 
turį priimu ryšių -0 lietuviais. 
Lietuviai ir latviai remsiu'vie
ni kitų reikalavimus savo ša
lims nepriMauęomyhės; aukštai 
susidraugaudami ir “ vedinį tk 
kėjimu, kad dabartines ‘ sim- 
pštijoš išsivystys, į į prietriin- 
gą nepriklausomą1 Lietuvos ir 
Latvijos sugyvenimą

Liet Inf. Biurai.

' 1 •
BOLŠEVIKAMS GALAS.
Ūmu laiku bolševikai visiš

kai bus apsupti. Galima spėti, 
kad jie ims lakstyti su visais 
grobiais į visas puses. Turbu 
nelauks iki medžioklė ant ji; 
prasidės. Kaizerio valdžia bol- 
•šeyikų -didžiausias" famstis 
griuvo, tai prieš- talkininkų 
kariuomeilę ir rusų ištikimas 
jėgas bolševikų jėgos sutruks.

Yra spėjamą, jog prez. WĮ1- 
son netrukus išleis spęcijalį at
sišaukimą į rusų tautą.-Tame 
atsišaukime bus apreikšti tei
kimo pagalboms Rusijai plępai.

KAIP KAIZERIS PASIEKĖ 
HOLANDUĄ.

6:30 vai. nedėlioj iš ryto, 
kuomet dar miglą nebuvo išsi
sklaidžius, Holandijos parube- 
.žiniai sargai prie Eysden sto
ties išgirdo sutriūbijimą ex7 
-kaizerio automobilio ragelio. 
Nuėjo sargai žiūri, kad didelių 
svečių iš Vokietijos atvažiavo. 
Stovi 10 automobilių. Pamatė 
sargas, kad besąs kaizeris, jo 
vyriausias'sūnus, Hindenbųrg, 
'admirolai ir keletas didikų. 
Be Ceremonijų svečiai reika
lauja įsileisti. - Sargas liepia 
palaukti, girdi be muitininko 
neįleis. Nieko nepadarysi. . Rei
kia‘laukti. Pirmu kartu savo 
gyvenime patyrė, ką reiškia 
paprastas keliavimas. Kaize
ris išlipo iš automobiliaus ir 
špacieravo už dygliuotos tvo
ros. Už pusvalandžio atėjo 
muitininkas. Tas padaro < vi
sas ceremonijas, apžiūri, auto
mobilius, iškrato, išieškojo, 
kad nebūtų kontrabandos. Vi- 

*sus svečius ir-gi apčiupinėjo. 
Po visų ceremonijų svečiai nu
ėjo1 į stotį,. Tikėjosi rasti 
traukinį jau gatavą, bet nera
do. . Reikėjo laukti apie pu
santros valandos. Ex-kaize- 
ris špacieravo labai nekantriai. 
Galop atėjo traukinys ir sve
čiai suėjo į vieną vagoną, kur 
rado pusryčius. 9:30 vai. at- 
pyškėjo naujas traukinis ’į tą 
Stotį su * ex-kaizeriene įr dau
giau- generolų ir didikų. Ve-, 
liau atpyškčjo dar vienas irau- 
įtims'Sū svečiais iŠ Vokietijos. 
■Iš.vįĘo susidarė partiją js 51- 
asmens. Visi suejoį vięnątraų- 
kinį ir laukė iki panedėlip ry
to, tada visi svečiai nupyškė- 
jo į pilį grafo Bentincko Amė- 
rongeno mieste.. i Jau trys sa
vaitės atgal . į šitą palocių 40 
skrynių atgabenta su visokio
mis kaizerio gerybėmis. Uo* 
lųndijos miništeriai turės kon- 
ferenciją h nutarę kas daryti 
šu tais svečiais, j

■ f.'/: -. ; 'J
SUSTABDĖ DRĄFTAVIMĄ 

Prez. IVilson leido at&mkti 
tolimesnį vyrų Čmhną armijom į 
Buvo pienuota per lapkričio 
mėnesį paimti armijon 300.000

' ' *■ ' ? ■ i
į.' ’ ■ ** * '■

Tautų kongresas
t r

TAIKOS KONI-ERENČIJA 
NEBUS GREIT.

Dar niekas nežino kada ir 
kur bus sušauktas taikos kon
gresas. Bent Hrys mėnesiai 
praeįs iki tojį^ didžiausia pa
saulyje konferencija bus su- 
šaukta. - ( .

Rusija pakrikus, r Austro- 
-Vėngrija susiskaldžius, Vokie
tijoj suirute, Turkijoj bala ži
no kas dedasLTodel tose val
stybėse reikajljhiri nusistovė
ti, kad įsisteigtų atsakančios 
•valdžios, kurios galėtų siųsti 
konferencijon delegatus. Tuo 
tarpu talkininkų ir Amerikos 
diplomatai daro galutinus pri
sirengimus. O maršalas Foch 
žiūri, kad viskas būtų-išpildy
ta, kas reikalauta iŠ priešinin
ko. .

Taikos konferencijai medžia
ga buvo renkama nuo senai. 
Apie karęs tikslus ir taikos są
lygas valdininkai nuolatai už
simindavo. Ypač prez. WHson 
dažnai užsimindavo; Jo gar- 

U yja 
matu.
; Prezidento Wįlsbno punktai 
yra taikos rėmai., Konferen
cijos diskusijose bus padary
tos! visokios. smulkmenos ir ga
lutinį nusprendimai. Po teisy
bei tas, ką talkininkai dabar 
nutars bus paduota konferenci
jai. Pergalėtas priešininkas 
.turės priimti arba prasyti pa
lengvinimų.

Amerikos valdžia rūpestin
gai rengė, medžiagą laikai. Tas 
buvo daroma'daugiau, negu 
per vienus metąs.. Viso to dar
bo galva buvo pulk, House. Su 
juo dirbo didelis štabas profe
sorių, istorikų, diplomatų,tarp
tautinių advokatų įr pramoni
ninkų. Nuodugniai studijavo 
visas tautas ir tauteles ir jų že
mes. Kiekviena tauta buvo ty
rinėjama kbleto? mokytų vytų. 
Lietuvių klausimą tyrinėjo du 
profesoriai,'

Be didelio reikalo nebus7 ati
dedama konferencija.Juk kiek
vienai tautai rūpės įstoti į vė
žes tvarkingo gyvenimo. Biz
niai, pramonės, pirklybą rei
kalaują prisitaikymo. Todėl jš 
visų atžvilgių skubiai bus va
romas! prie, greito konferenci
jossušaukimo.

•  -*• - -r-..-- i

. ■*>
• . - J . , . 7_ .

, Tūli diplomatai spėja, jog" 
sausio menesio" pabaigoje jau 
bus galimasuŠauktitautųkon- 
fęreicija'e 7 . - __

Labai svarbiu klausimu kon-z 
ferėncijoje bus tautų lyga. Ūž 
tai varosi prez.Wilson.

. ■ . " f
KAS BUS SU LIETUVA.

Tai-gi matome, jog jau neto
li toji valanda, kur bus nu
tarta kas bus su Lietuva. A- 
merikos valdžios nuskirti pro^ 
fesdriąi tyrinėjo mūsų tautos 
klausimą, mūsų' santikius su 
kaimynais, mūsų praeitį; žino, 
ko įneš reikalaujame. Mūsų 
veikėjai už nėprigulmybę darė,' 
ką galėjos Bet ar darė savo 
plačioji visuomenė. Dalbas 
reikalauja didžių aukų. Ateina 
paskutinė valanda, o galuti
niems svarbiausiems darbams 
lėšų trūksta. Ar dėl lėšų trūki
mo turė^ pakrypti blogon pu
sėn Lietuvos klausimas! Bai
su. paųdslyti. Broliai ir sesers, 
kas gyvas ų darbą. Aukokite 
irikitu&*raginlate-'tą-pat dary
ti.

t

over netrukus važiuos Euro
pon ir ten darys pienus rnaiti- . 
nimo Europos vargstančių-tau
tų. Jisai apreiškė, jog maisto 
atpigimo Amerike negalima 
laukti, nes- į Europą labai 
daug reikės gabenti. Taip-gi 
maistą^ reikia iš visų išgalių 
taupyti,, kad kuodaugiąhsia 
būtų galima jo gabenti badau
jančioms Europos tautoms.

v . •

AUSTRUOSIMPERATO
RIUS ABDIKAVO.

Austrijos imperatorius Ka
rolis atsisakė nuo sosto. Jisai 
išvažiavęs apsigyventi Švęica- 
rijon. t ■ '

Vietbr’Adler, vadas Austri
jos socijalistų ir užsienio rei
kalų ministeris, mirė. Minis- 
terių kabinetas, kurin inejp 
minėtas mirusis socijalistų va
das buvo sudarytas spalio 3j d.
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nių. D&bąr esama 696 nariai, jie ząvo skolas atsilygins. Dėl 
taip kurių yra pagarbus & ko- mokesnio neįnešimo ir perei- 
respondentų 13, labdarių 78, Iria metais Draugijos kaboje 
bendradarbil S, ir tikrąją 594. atsirado nemenkas deficitas, 
Kiek ii to skaičiaus mirusių korį padengė tik iŠ Lietuvos
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Bina M So. utanifar
kak, ketvergaia S •ubatomia. Lai
džia Am. Dfetarių ByrnoKam- 
kų Žr. /uosapo Bartininkų Sų
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(TheWorter)
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VOKIETIJOS BEV0LIU- 
.... 0WA. . .

Vokietijos nplitarizmui, ^au- 
• tokratizmui sprandas nusuk- 

■ 'tas.
Vokietijos valdžioje, pamati

nės permainos. Ten į priešakį 
stojo socijalistai, bent pirmu
tinės žinios tą rodo. , Reikia 
spėti, jog senosios valdžios ša
lininkų ten neliko, bent jie ne
bandys sugrąžinti senąją val
džią. Dabar turi rokuotis li
berales partijos.

Vokietijoj perversmės kitaip 
virto, negu Rusijoj. Rusijoj po 
caro susidarė valdžia iš princo 
Lvovo ir kitų pažangesnių ari
stokratų. Vokietioj revoliuci
ja iš karto toliau šoko. Vokie
tijoj revoliucija iš karto įšoko 
į Kerenskinį periodą, nes da
bartinis premieras Ebert yra 
Kerenskio typo socijalistas.

' Vokietijos revoliucija daug 
sykiu patogesniame padėjime, 
negu Rusijos. Rusijoj prasidė
jo baisios intrigos iš Vokietijos 
pusės. Šimtai kaizerio agentų 
užplūdo ją. Beto rusams rei
kėjo laikyti frontą Gi Vokie
tijoj naujiems valdininkams 
liuosos rankos. Dar-gi jie ga
li, gauti medžiaginėj paramos 
iš Suv. Valstijų.

Bet kokiais keliais pradės 
žengti naujieji Vokietijos val
dovai? Socijalistų atstovų va
das Scheidemann Reichstage 
(parlamente) pasakė subatoj:

“Kaizeris ir jo įpėdinis ab- 
dikaVo. Dinastija nušluota. 
Tai šauni vokiečių tautos per
galė. Ponui Ębertui pavesta 
sudaryti naują valdžią kurio
je socijal-demokratų partijos 
visos rūšys dalyvaus.” 
. Nevisai aišku. Ar tai reiš
kia, kad tik socijalistai tegalės 
ineiti valdžion? Jei taip, tai 
bus išvirkščias kaizerizmas. 
Arba dar blogiau. Jei tokiu ke
liu eis, tai susikirtimai ir ga
lų gale naminė kare neišveng- 
tini. Tuomet prasidės partijų ir 
luomų kova ant žūt būt.

Jei dabartinė valdžia pripa- 
žįs ir kitų teises, o ne tik sa
vo partijai, jei paves valdžios 
pamatus nustatyti Steigiama
jam Seimui, sušauktam visuo
tinu balsavimu, tai laimingas 
reikalų išrišimas užtikrintas.

Kaip ten nebus, bet augštai 
kultūringos šalies gabiausieji 
pasaulio socijalistai atsirado 
prie valdžios vairo ir parodys, 
ką jie gali.

Išbandymas bus labai indo- 
mus, nes parodys visiems soci- 
jalizmo netikumą, tik gal su 
mažiau baisenybių, negu Rusi
joj- 1

IŠRĖŽĖ PAMOKSLĖLĮ 
LENKAMS.

A The Independent (lapkričio 
9) Tašė apie Geko-Slovakų ne- 
prigulmybę ir paliete lenkus. 
Štai kokią pamoką davė len
kams tas laikraštis: “Kad len
kų propaganda Amerike turė- 

... fų pasisėkimą, tai ji turi ap; 
sivalyti nuo visokios sęktau- 
tižkos^iŠvaizidbSj: ir nuo MėsL 
nio bei tautinio išsiskyrimo. 
Lenkai 'turi’pariWti, kad pa- 
tiliuosavb nuo ydų, kurios pri- 
vedė jų vMatybį prie puolimo,

’ turi pasiliuosuoti nuo palinki
mo prie vidurinių kivirčių ir

»

mo negalėjimo sugyventi m 
ikaifl^yiiaiSr** ’ ■

Lenkai turi tų pamokų gerai 
išmokti ir. kaSdien jų atminti. 
Tegu neina užrietę noria,’ tegu 
mokiu ari sugyventi tu kaimy
nais ir nieko svetimo negels 
ti. J’ ' \

Vienas daiktas ir mums tin
ka. Tasai laikraštis pėreergiti 
lenkus, kad jiepasiliuosuotų 
nuo palinkimo prie vidurinių 
nesutikimų. Mes Amerikoa lie
tuviai tų esame parodę ave0m- 
taučiams, DidMatiriū skaįida- 
listu tame dalyke yt* Šliupas. 
W storžievyrii visojemm^rbė- 
je pasirodė jo bėriveri&mų gau
ti pasirašyti po tuntu nepri- 
gulmybiųdekleracija.

Šliupas savo nekulturingu- 
mu užtraukė šešėlį ant visų lie
tuvių. .. " •

VAmena pu

Lankai itotofc M Vidurinės 
r ' *: , / j
atstovas WashiugtarM Pada> 
rwgh parašš ktiškątoa uriįte 
preaideitui Maaarykni, praneš
damas, jog turįs išstoti iŠ li
nijos. Priežastis ta, kad girdi 
rutinai vedami vokiečių ir au
strų užėmė Lvovą ir Prsęmy*- 
lą. O rusinu atstovas tebesąs 
Unijos nariu. Todėl taip daly
kams esant girdi joks lankas 
negalįs veikti su Unija.

Kuryer Bostonski pagirią 
Paderąvskį UŽ tokį pasielgimą*

Mūsų žvilgsniu lenkai čia pa
sirodę karštagalviais, nesu* 
brendusiais vyrais*

Garsusis lenkų pianistas už*

, , ■’t.

IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

(Iš A. L. Tarybos atstovų 
Šveicaruose prisiųstųjų laikra
ščių.)

Šiomis dienomis atėjęs pluo
štas Lietuvos laikraščių prane
ša labai daug i indomių žinių. 
Laikraščių tonas nors tebėra 
dar bailus, bet matosi, jog ir 
drąsesnių minčių esama.

“Tėvynės Sargas” ir “Dar
bo Balsas ” primena metines 
sukaktuves nuo išrinkimo Lie- 
;uvos Tarybos. Žingeidus L. 
L straipsnis “Tėvynės Sarge” 

:STor31 Rugsėjo 28 d. minėtinos 
sukaktuvės kame tarp ko kito 
sakpma:

Pernai visos Lietuvos lietu
viai susirinkę pįrmajįn viešan 
susirinkman Vilniuje nuo 18 
iki 22 rugsėjo išrinko nuolati
nę teisėtą representaciją. Tada 
‘plevėsavusios per kelias die
nas iš Poguliankos teatro an- 
jos lietuvių vėliavos buvo nu
dabintos, bet ta šviesia viltimi, 
<ad jau nebe už kalnų tos die
nos, kada mums jos suplevė
suos nUolatai iš to pat Vil
niaus, konferencijos atstovų 
parinktojo — Būti kaip kad se
novėje buvo, Lietuvos sosti
ne.” Nuo to laiko jąu praslin
ko metai, bet darbų Tarybos 
atlikta už dešimt metų laiko. 
Gal buvo jos kUr ir klysta,.. 
bet veikiama buvo daug, gyve
nama tieka lūkesių, kaip jau 
senai, senai tik mūsų žilųjų 
bočių karžygių laikais. Į kon
ferencijas pirmąjį Sykį taip ai
škiai pastatytą idealą — Lie
tuvos nepriklausomybę — žen
giama buvo ištvermiai, ir tąsai 
idealas per, tuos vienus metus 
taip subrendo, įsigyveno ir su
tvirtėjo mumise, kad jo niekas, 
jokia pajėga iš mūsų širdžių 
neišraus.” Tiesa toji nepri
klausomybė, kurią Taryba pa
skelbė esanti dar neinvykinta 
“bet ji turės įvykti tokia ko
kios pageidavo Vilniaus kon
ferencija: tikrai laisva, demo
kratine, su lietuvių sostine Vii- 
muge.”

Tai yra ateities viltis, vil
tis, kuri po priešo vergija sun
kiai gali vystytis, kaip rei
kiant plėtotis, ką patemija kai
riųjų leidžiamas “Darbo Bal
sas,” jo nuomone darbų per 
maža Taryba tenuveikė per 
metus. Bet jis taip-pat mato 
ir priešus, tik matomai pagal 
laiko reikalavimo nedrįsta 
priežasčių tikrąjį šaltinį rody
ti. Tečiau Ant. Kašėta “Tė
vynės Sarge0 straipsnyje“ Me
tas priminti prabočių dvasią” 
eina toliau. Rodydamas isto
rijosprietikius sako, jog “mū
sų istorija palikusi yra mums 
pavyzdžių, kurie gali lygintis 
su drąsiausiais savo laisvės 
gynėjais — senovės romėnais 
ir- graikais.” Tiic tiek narsuo
liai likę priešo pergalėti, o sun
kiesiems bandymo laikams užė
jus jos sunai atšipusių kardų 
net nebandę . iŠnaujo tekinti, 
bet perkalė juos į žagres'į? dal
gius ir nukiūtino į naujųjų po
nųdvarus laukų dirbtų. Bu
vome net užmiršę, žemę be* 
knisdąičbį savo ktąųją 
dtąfcįąsiąs valdytų pa?
rilikonie tik raudąs. “ Bet tąip 
toliau būti negali, kada ruošia
mės prie savo nepriklausomo*

'i

sios valstybės atstatymo, turi
me ir tat višųpiTma, atgaivin- 
ti savyje ir laisvųjų mūsų bo
čių tradicijas. Žinokime, kad
dar daug, daug vandens nu
plauks Nemunu Baltijon, ke
liai tautos, kurios nori savo 
valstybiškumą išlaikyti galės 
tai atsiekti be kardo pagalbos. 
Visuotinos patvarios taikos lai
kai dar tolimi, tolimi, nes dar 
teisybės nujautimo nė aušros 
nematyti bebrėkštant. ” 

Koks tai gilus, atsargus nu
siskundimas, nepasitenkinimas 
ir išliejimas kąstosios dva
sios, kuri suspausta priešo 
rankose negali drąsiai prabilti* 
Nebetiksliai aktorius nusiskun
džia, bet baigdamas straipsnį 
sako jog savo skriaudimo lai
kais mes ligšioliai tik ramiais 
kultūros darbais reikalavome 
sau teisių, ypatingai beginda- 
mi.nuo priešų Vilnių, bet jau 
dabar “ar neprišieis mums 
griebtis kitokių priemonių sa
vo teisotumui prie Vilniaus iš
rodyt!. Taip ir visame kame. ’ ’ 

~ Ypatingai mums indomus 
paskutinis sakinys, kuriuo me
nama, jog reikalui esant, kuris 
ištikro dabar jau yra, rengia
mos pasinaudoti ginklo įr prieš 
viešąjį priešą, apie kurį dėl 
žinomų priežasčių nedrįstama 
aiškiai rašyti.

Gyvenimas nors ir prispau
dime tečiau verda-kunkuliuoja 
— rengiamos mokyklos, vaka
rai, draugijos, nors sutinkama 
ir įvairių nemalonumų. Darbi
ninkai kviečiami organizuotis. 
Štai, kaip tūlas Liūdviškis 
(‘Tev. Sarge”) šneka apie te
atro reikalus: Esą, “rengiama 
įvairiose vietose vakarų vaka
rėliai, bet net maždos mieste
liuos, kaimuos, kad ir blogose; 
sąlygose,' klojimuose, daržinė
se, bet rengia,. taiso, rūpinas. 
Tai mat mūsų lietuvių palinki
mas prie dailės prie teatro.” 
Autoriaus norima, kad prie be
sitveriančios tautos nebūtų už
mirštas nei teatras, nes, girdi, 
“nors ir karo slegesiai lenkia 
žemyn lietuvio sprandą,” te
čiau, “dailės jokis slėgesis ne
privalo slėgti, slopinti, nes dai
lėje atspindi tautos siela, nes 
tai sielai yra gaivinantis bal- 
samaš.” • Tai-gį tai visa su* 
mauti tautos laukiama- Valsty- 

u •ojąųoį oimą 
Labai daug rašoma mokyklų 

reikalais visuose ląiRraŠeiuose. 
Pažymėtina jog Seinų Žiburio 
Gimnazijos vedėju yra gerai 
Amerikos lietuviams žinomas 
kun. Dr* M. Gustaitis, o Šiau
lių gimnazijoj, buvusios 5 kle- 
ses su 219 vyrų ir mergaičių 
(Iš “Das Neue Eitauen”). 

Daugely vietų gyvuoja baž
nytiniai chorai, O Žižmariuose, 
be bažnytinių. giedojimų cW 
ras mokinas apie 30 tautiškų- 
dainų, kurios tarėjo būti dai
nuojamos per vakarą Lietuvos 

i neprikflįfcomybes ’ ‘iškilmėms 
paminėti 

1 “Lietuvos Aidas’’ nuo pir
mos dienos spalių^ pradėjo eiti 
kas dieną. . Pirmajame dien
raščio numeryje pranešdama 
apie tai redakcija tarp kitko 
šakotu s 

; ' f svarbią
valandą,., kAi* visas pasaulis 
kunkulu verda, kada ne tik 
kiekvieną diena, bet it Wk- n^ieeniom;

viattt -vaMMt Mla ’vb nanjų 
_______ __ ,_____ ir iVMj^cviribiaiMtų atritiki-

tų tivng.Liųtsv^ ataūtojuai 
tavo Mavtenapriklausomofl ar 
tritiee angoje.

° Šiaip ar taip Kriuvių tau ta 
yra pamatau ant kurio yra ir 
privalo būti statoma Lktuvaa 
vahfybA Tadrrikia, karimo
je valandoje lietuvių yitumne- 
nė akylai žiūrėtų ir žinotų, kas 
visame pasaulyje, 4 o taip-pat 
apliųk jų ir joje pačioje dedas; 
reikia, kad Lietuva it joB Viųa 
visuomenė būtų prie visa ko 
prisiriluri, ,'kįį- iiisiūbayurio 
pasaulio verpetai, mums pa
tiems nejuntantir delto nega- 
lint atsispirti, pagavę į savo 
sūkurį, nebenugramzdintų tai, 
Jtų Lietuva yra įgijusi.. i f 

. į ‘Puvojų, ypač dabar,- kaip 
matyti, karui jau einant galop, 
yra ir gali atsirasti nemaža 
įvairių pusių. Kas gi visa ga- 
li geriausiai,, tiksliausiai ir 
greičiausiai duoti .mums apie 
visa žinių įr įspėti mus, jeigu 
ne dienraštis...

4‘Lietuvos visuomene, ypač 
kiekvienas lietuvis, šiandienų 
neprivalo eiti apgraibomis ir 
atsidėti, kaip Dievas duos, 
kaip yra dažnai sakomą. Šian
dieną kiekvienas Lietuvos pi
lietis privalo rūpintis netik sa
vais namų reikalais; bet ir vie
šais viso mūsų krašto; kiek
vienas privalo, kuo įmanyda
mas ir išgalėdamas, prisidėti 
prie mūsų šalies laisvės įgiji
mo ir išlaikymo ir prie Lietu
vos valstybės, savarankiškos 
bei nepriklausomos kūrimo ir 
tvarkimo. .? Kas-gi daugiau 
gali tadi padaryti, kad ne laik
raštis. '

Dienraščio programa ir už
daviniai būsią tie patįs ką ir

Vartų Aitria, kur tusų fiv. Ni* gelia pastarųjų delei neužaimo- 
loboro pojįjat gyvenę 

parbAlė HMiateką, archyvų ir 
mušėjų. Taip-pat Hfoįrtptaą 
dampkhti tik 50 markių vietoj 
263 'nu inoktKūią miestui uš 
draugijospledų. Per 1917-18 
m. įstojo M. Drangijon 17 Žmo
nių Dabar esama .^6 narim^

kčjimo pi du metu, įstatą $10, 
turėtų bftti įš Draugijos narių 
kkatčiaur įbraukti, Mana 
pageidaujama yra. juos Drau
gijos nariais, skaityti, pasiti
kint, kad karei pasibaigus ir 
daugeliui išRusijos sugrįžus, JT- * <■’ u ' a..

bendradarbi 
JKjlĄ ii to 
tikrai nežinia. Užsimokėjusių 
Drwijoe kason už praėjusius 
metus, buvo, kaip ir kitais 
•katės metais labai nedaug; vi
si, Hti dėl einančių karėę ap- 
Jirikybių, negalėdami su Drau
gijos Komitetu, susisiekti, savo 
skolų už 3-4 praėjusius metus 
užmokėti negalejo. Nors dau-

Archyvaipatekęir šiek tiik 
folkloro užrašų, daugUmiai ii 
A A L ‘ Palukaičio tetikimo. 
Muziejaus rinkiniai labai naA* 
Žaitepa^dBjA -

Lietuvių Tautos’ aštuntąjį 
sąsiuvinį nutartą lehti.

Tai tokios tokelės apgraibo- 
mis perbėgant per jų laikraš
tiją. Gyvenimas nors prislėg
tas, t tečiau verda kunkuliuoja, ’ 
neveizint nei stabdymo vokie
čią, lenkų net ir pačių lietu
vių iš bolševikų abazo ir po, vi* 
sų vargų Vargelių , lyg ir sako 
su B. Sruoga (“Darbo Balse” 
No. 38) :. j

Aš alsuoju^. Aš alsuoju...

, Pasakysiu -y' :/
■ AŠ esu.. . ■ 1 ? ' .’

Draugijos X Komiteto gautoji 
paMalpa SOOO m,

! Į bibliotekų gauta dovanai 
knygų išM žmogaus, 'viso labo 
18? veikalu, 267 tomais. Pati 
Draugija pirko Bretkūno Pa- Broliui mano, vėjui mano, 
slillos Karaliaučiaus1591 m*. - - •
leidimą ir Dovido Psalterio 
Karaliaučiau s'1768 m. leidimų

r «

16.X-1918 Lausanne. 
JM. J. Kaupas,

AVashington’e,D. C. 
Mielasai:— .

Dalykai ritasi smarkiau, ne
gu manoma.Sunku juos sek
ti. Kas valanda, jau ne kas 
diena ar savaitė, ateina vis 
naujų žinių.

Mums čia besvarstant kaip 
atsikratyti nuo pasirinkto’ Lie
tuvos karaliaus Uraho, kurį 
lietuviams įpiršo vokiečių int
rigos ir ginkluotas jų u kumš
tis,” atėjo žinios apie vidujinį 
krlzį vokiečiuose. Tų krizį mes 
pramatėme įr teisingai papra
našavome grįžtantiems Lietoj 
von Tarybos atstovams: Pirmi-

Nepaprastoji galybė, kurion 
išsivystė ant fronto Amerikos 
kariškoji jėga, surištieji su ją
ją pasisekimai alijantų kituose 

lig. šiol buvę. Mes gavome jau ( frontuose, ištižimas Turkijos, 
netoli'dešimtiesjnumerių ir jo| Bulgarijos, badas pačioje Vo- 
pasižadėjįmai matos kiaurai ' “ ‘
per kiekvienų laikraštį.

Tarp žingeidesnių jų dienraš
čio straipsnių reikia pažymėki 
Dr. J. Basanavičiaus praneši
mų apie Vilniaus lietuvių skai
čių, kuris pagal policijos sta
tistikos, padarytas liepus gub. 
Vieriovkinui esąsšitoks:
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Arba lietuvių 23.08 nuo.
Žinoma, autoriaus nesako

ma,’ bet turbūt lenkais priskai- 
tyti ir aplenkėję lietuviai, ku
riuos atėmus, pasirodytų jog 
lenkų yra visai ne tiek kaip 
lenkai norėtų kad būtų.

Taip-pat tildomus praneši
mas apie Lietuvių Mokslo 
draugijos atsibuvusį susirin
kimą kuris prasidėjo 3 d. spa
lių indomia A. Janulaičio pas
kaita:- “Raudonieji ir baltieji 
i$63 m. sukilime/, Naują daug 
kam buvo tai, kad kuh. Moc
kevičius, tytavėniškis, ir; kiti 
sukėlė žmones ne lenkų idėjo
mis, tik grynai dėtiiokratinė- 
imis ir agrarinėmis Tarp kun. 
Mockevičiaus ir dvarininkų 
būtagilių prieŠinginybių; dva- 
rininkai daugelyjl dalykų jam 
nepritarė. XŠ draugijos yeikį* 
mo matyti, jog ji turėjo'tą pū
tį komitetą kuris buvo išrink
tas l£>li6-17 m., komitetas per 
1917-L8 metus tūrėjęs Al posė
džių. Šiais ir praėjusiais me
tais didžiaųsis komiteto rūpes- 

vadovė
lius. Komitetai išsirūpinęs be
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kiečių globos, ir gauti dera-( gyventojams visą šalį padalino 
mąjį savarankiŠkumą ir suve* į d * 
renitetą šalies valdyme įr tvar- " 
kyme. ' / ' ’ ___

Ką neatsiekia patįs vokiečiai f dalis pakrikusios kariuomenės, 
savo administracijiniais suk-| kuri atsitraukė nuo fronto 
tumais, tą jie padaro padedą- prieš vokiečius, minių, kursty- 
mi grįštančiųjų pabėgėlių Iš tojai ir visokie pasaulio valka- 
Rusijos, Lietuvai pagamintų tos, pavaryti iš mokyklų, pa- 
bolševikiškame padaže. Prūsas bėgę iš' kalėjimų ir tt., kurie 
daug naudos gavęs iš bolševi- užsiėmė naujos gadynės idėjų . 
kų Rusuose, daro sau naudą platinimu ir tamsios minios ' 
jiems padedant Lietuvoje ir ki- švietimu!
tose šalyse, kur reikalas yra. x . . , . .
Įsismarkavę Rusijos bolševikai . Paakyje tą naafo veike^ 
sakosi karę paskelbę ne vien “ 34 organizaeij, stovi jr^- 
Rusijai, bet visam, pasauliui, k®.v«da?sofa?^,o1B.er^to- 
kur tik prieinama jąją agitaei- D.™bS;s?l’ 
jai. Jie pasiryžę yra išgriauti P1®?®1’8125 p Ee ne" 

ninkui A. Smetonai ir M. Yčui, (visur ir visa, kas iki šioliai arnenorejo virsti Zinov- 
--------- buvo’stetyta, kad ant.Leninam.

griūvėsią duoti išdygti nau- ®1*le aslJS8<k’ rt. ra
jom ■ Pauliui, prįfetarijatoh’:sPratld0- SukUmtę prieš 
“rojumi” vadinamu, tariantpV®"0“^ ta?3.ias ”“ss • 
mūsiškią eieiliką žddžiais. miestuose u po kaimus, paga. 
. Bolše^kai savo agentą vi- 

sur stengiasi pasiąstt Ją 
ir Lietuvoje. Grįžta Lietuvon I11!®8' , 
pabėgėliai, su jais atkeliauja P1*tautų apsi- 
ir bolševikų agenim, ypač, ^^as,^’“luomų 
kad, jiems lengva gauti leidimą mteinacianalizmas^ ' 
grįžti, nes visur Rusijoje. vai? tautine darbininkų vienybe” m 
dininkais patapo bolšeUsi, ir pa^ 
valdo žmones skaudžiau už m®?°. ^titimnetus. ąodzius ir 
andai keikiamojo caro ured- sakinius, svajojo ap e jųjų pra- 
ninkus. ' Kad gauti leidimą bet niekuomet nesvarsto 
grįžti Lietuvon žmonėms neno- 3? taikinant, wo tautos, sto
rintiems dėties su bolševikais, ymif—minėtieji vokiečių agen- 
reikia papirkimais eiti ir viso- ?ai Paęvo upą_ kąnuomenės, 
kių nesmagumų patirti. Štai Iir apvertė ^visą Rusijos gyvem- 
višiems gerai žinomas M. Yčas j W augštelninkai. 

gavo leidimą- grįžti iš Rusijos Naujai tvarkai vesti ir Šaliai . 
Lietuvon tik tuomet, kuomet valdyti bolševikų gaivos nesi- 
bolšėvikams davė magaryčių [ kišo patys vieni. Visokią vai* 
13 tūkstančių rublių ir pavar-Įdžią jie jie sudarė iš savo akles* 
go kelias dienas Šaltojoj,, lauk- niųjų pasekėjų. Patiems žino
damas ar pakorimo ar patino- nėms t. s. atidavė valdžią Pri
gavimo. . steigė visokių sovietų ir komi-

Kad nekaltą žmonią laiky- ?a^aį bet„■ 
mas Sėtojoj bolševikams ne ką F per tuos sonetas viską 
teduoda, U aišku, bet kad M .ya^simmiejĮ “ąn- .

suimtąją šaltojon ’
magaryčiai jiems naųdon enmlį , v ; į p 
tai vėl nereikia abejoti. Buvau. ^5
jau pirmose savo gromatose xs turpl zxl<* ..
minėjęslietavišką “bolševiką” .*“ !oyl!‘al> komisatga- • 
rimnarists kursai eriždamaJtai su sav0 uredais W

Visi jie gyvena buvu- 
“nekalto turto" . 200 toks-s!«re turtaolią rūmuose, ku- 
taneią rbl„ gi dabar vS žinia FV “u P^ejo. P<į
atėjo apie’ttą vaikfetą (te gesindami, kad privataueji 
savo gimines Amerikoje, dėl toM“ PereJ°»visuomenes ran- : 
neminiu jojo vardo) kursai be- Į ; ’ 
bolševika'udamas įsivarė į 500 .. Indomu tas, kad bolševikai , 
tūkstančių savasties, įr su jajai sumaningai svetimo turto nai* k 
įspruko Lietuvon bolševizmą kūlimą moka pateisinti, skelb- *' 
platinti!.. Tošrūšiesbolševi-1darni, kad šio ar to žmogaus 

proletarijatu įr dedasi užtarė- I ranlras d^l -tą, kad šio asmens 
jais visokių Varguolių, ku-padėjimas yra neteisėtas (no
riems tikrai bėdos akis \ eda,| zakonnoe položenie). Gi reikia . 
kuriuos kelti tikrai reikia.(žinoti, kad neteisėtu paskelb- 
Kiėk daug yra prisidėjęs tasai(tas Rusijojepadėjimas tų visų, 
bolševikų “inteligentiškas pro- Įknrie nėra bolševikų jalinin- 
letąrijatas” prie pagerinimo kais,. Teisėtą visuomenę sūdą* 
buities tikrojo ' proletarejato, | ro vieni bolševikizmo pasekė* 
vaizdžiai parodo Rusijoje dar- Į jai. Tad nuolat jųjų vadei iš- 
binihkų altrūe sukilimai prieįti leidžia/ “t&azus/’ kad “Lilė 
savo užtarėjus j*-.bblšėvikuą už pastangas priešinties sorie* 
suvedžiojimą ir apgaulę. Bol* tams nuožmiai ir be atodairos * 
šėrikams užviešpatavus Rusi- slopinti, kad niekas nedrįstų 
jos proletarijatas ųe/W Meku f teršti rusų žmonių- reyoliuoi* 
ąbsotiūtiškainėpelniip ir nega- jos?1 Nėra reikaiąminėti kiek 
vo, gajdi norėjo, bet susL jtimi darboi raudonoji gvardija* 
lauke baisiausio skurdo, apie kurią gausiai apmoka bolševi* 
kurį vien kur pasakose tegali* ĮkaL kad šventai pildyti bolše* 
ma buvo pariskaitytt BadHr vikųir, jų sovietų ^ukaius,** 
pragarinę suirutę tsd risi, kų leMfiamus iž gamiųjų Rųtrog* i 
davė tiktajam prolet&rijaiui ti rado rūmų Smolnyj Lwtit& į 
v. intęligžitiwėji bolŠOrikųJvadimimų it iŽ kitų palorių, j

kietijoje, nesutikimai tenai 
pačių valdančiųjų tarpe ir ki
ti dalykai padarė, kad Vokie
tija gudriai ėmė prašyties pas 
Ameriką taikos.: ' ’

Apie tuos dalykus gerai ži
note iš laikraščių Amerikoje, 
tad nėra reikalo tų žinių kar
toti čionai.

* .1 _____ / ... * ’

Krizis vokiečiuose, parodo, 
kad kaizeris su sąvp,politikie
riais,. pangermanįškos ir mili- 
tarės politikos šalininkais, su
silaukė sau. tokį pat galą, ko
kį jisai taisė kitiems kraštams 
ir kitoms tautoms. Kaizeriniai 
politikai rūpėjo įr dar teberupi 
palikti visą Lietuvą savo. bent 
globoje. Lietuvos neprigulmy- 
bės paskelbimu dūmė akis svie
tui, migdė Lietuvos budres
niuosius veikėjus, ir stengėsi 
padaryti tą visą, kas tik ėjo 
naudon sustiprėjimo tos lietu
vių tautos neprigulmybės.

Kameriniai politikai rūpėjo 
pakrikdyti lietuvius taip, kaip 
ji pakrikdė rusus, panaikinus 
jųjų pačių rankomis tą visą, ką 
rusai bnvo bepastatą savo gar
bei per ištisus tris šimtmečius. 
Visokios pakraipos žmonių tar
pe ir visur ieškojo kaizerio a- 
gentai už visokias gerybes lie
tuvių tautos krikdytųjų ir ap
gavikų. Jų kuodaugiausia rū- 
pejo kaizeriui įvesdinti į Ta- 
rybos nariątarpą.

Niekais nuėjo kaizerinės pa
stangos; Tokių parsidavikų, 
kaip rusuose, pas lietuvius ne* 
atsirado: Nei lietuviškų Lę- įąi savą vadina inteligentiškul turtas pereina į visuomenės 
ninų, nei lietuviškų. Trockių proletarijatu įr dedasi užtarė- ( rankas dpl to, kad; šio asmens 
.lietuviuose neišperėta. 
f Lietuviais apsimetė šiaip jau 
neaiškūs žmonės pavydale ba
rono Ropes ir kompanijos. Jie 
bandė suktiės lietuvių gyveni
mo sūkuryje ir daryti savo in
taką, bet tie jųjųjįandymai ga
lutinai baigėsi tuo, kad tapo 
prieš kelias dienas, demaskuoti 
tam tikru atsiliepimu į visuo
menę sutvirtintu parašais Tau- 
tos? Tarybos pirmininko’ A. 
Smetonos ir narių Voldemaro 
ir Purickio. Vokietijos kri
zis tiek mums naudos neša,’ kad 
vokiškas ■ ^kumštis,1* kurs šian
dien valdo1 Lietuvą, kad ir ne
atsileido visai, bet ima minkŠ- 
tėti. * Vokiečių-Apsėstosios ša* 
lies' x lietuviai tina statyties 
prieš savo maugėjns, pati Ine* 
tuvoĮi <ed& prbleUr^ti
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Auo«tu pri* jūrių. MttsnnMsulf®*’®* 
jura ir uoeto, tai A ir Z. mū-g 
«ų pageidavimų ir inftių Y«h-| 
tytža ekonomių to politinio 0 
dr&Ujimo, ypač kad kitoHųĮĮbimm»mmmifc 
uostų mum* nėra. Iki šloliait . ‘WA4PnjnHHr hai 
tori kūrina iŠ mūsų viliojo < WAY»WKY, 

tisįmkurti lietuviams ir * Lto- 
pojaus uoste. Daug apie taj 
galėjo svajoti tokalbėti šali
ninkai Latviškai - InetuvifirOM 
respublikos ar kita kakio'lat- 
vių su lietuviais artimesnio 
suriviėjujHno* Štoudien to to
jiviltis dingsta. Patys latviai 
vieni, “palėbavę” stt vokiečių 
baronais, kiti gerokai pasi
maudė bolševiku tevofiūmjėje, 
dar kiti pksiūbavę nešami iš- 
kelto kokio tai vejo obalrfo: 
“laisva Latvija Mstpje Rusi
joje,” šiandiena , rimtai jau

Priešų gi mū*ų tautinių aspi- 
racijų mums netoūkita. Jų tu
re jome prieš karSr turima ka
rės tarpulaikyje, turėaimę po 
karui. ‘ - *

Kviečiama į dabartinę Lietu
vos Valstybė* Tarybą, žydai to 
lenkai ne iš gero atsisakė jo
je dalivauti* Būdami mažumo
je, jiejie patotoaiava sau didu
mos teisių. Ir rieni to įeit ų dsŽ* 
nki eidami skersai lietuvių val
stybes reikalams, reikalauja 
sau to viso to tokioje prapor- 
cijoje, kokia deria vien tik
riems lietuvių valstybes pilie
čiams. Lietuvoje lydai to lem 
kai kelia tą pat istoriją, kokią 
daro Amerikoje mūsų “tautie- 
čiai-šliuptamiai,”norėdami dė
ties su katalikais-tautininkaiš 
kaip lygūs su .lygiu !

Kviečiami lietuvių į sustoto- pradeda kalbėti apie neprlgul- 
. kimus, į paskaitas, kad geriau J mingą Latviją su savu prezi- 
apsipažtotį su lietuvių tautos 
reikalais to siekiniais, žydai iš
didžiai pabrieždavę to tebepa- 
briežia, kad tuomet eisią į lie
tuvių tarpą, kuomet tenai vis
kasbus vedama žydų ar r,ūsų 

: kalboje: mes gird lietuviškai 
kalbėti nemanome.

Lietuvos valstybes dalimi 
norime paversti dalį Prūsų že
mės, apgyventos lietuvių; 
Alums, Didžiosios Lietuvos gy
ventojams tai naujas gaivalas, 
bent tuo žvilgsniu, kad tie visi 
lletdviai išaugo intakoje skir
tinos kultūros, vokiečių intako
je ir protestantizmo. Lietuvy
bės jausmas pas juos nėra išny
kęs. Tą parodo lietuviškos i- 
diejinės organizacijos ir veiki
mo dirvos Steputaičio, Gaiga
laičio, Vidūno. Karės prieti
kiai suartino' Prūsų lietuvius 
su savo vientaučiais. Prūsų lie
tuviai šiandien jau pažįsta sa
vo brolius, neperseniai dar gy
venusius anapus sienos. Šian
dien tos sienos* nebėra. Kadan
gi? lietuvių tauta žada! būti per4 
galėtųjų’ pusėje po karei, tad 
Prūsų lietuviai visai praktiško 
gyvenimo motivais vedami vi
sad yra linkę dėties su mumis 
vienon valstybėn vienaton, pa
tapti vaikai naujos Lietuvos ir 
Lietuvos valstybės piliečiais, 
bile jiems nebus užkabinamas 
ir persekiojamas jų tikėjimas, 
kuriuo jtojie skiriasi nuo kata
likų, sudarančių lietuvių tau
tos branduolį. Žinomasis kata- 
likų-lietuvių tikybinis pakan
tumas, kurį patikrinti gauna
ma nuolat, duoda geras garau- 
cias Prūsų lietuviams, kad jto
jie naujoje Lietuvoje katalikų 
tarpe jausis nei kiek neblogiau 
kaip jįejie jautėsi iki šiol pro
testonų šalyje. Bent to esame 
tikri, kad protestonai katali
kiškoje Lietuvoje nepatirs to, 
ko šiandien dar katalikai gau
na patirti protestonų šalyse, a- 
pie kurių tikybinį tolerantįšku- 
mą katalikybės priešai papras
tai visa gerkle šaukia. Štai kad 
ir Lauzannojė, kur nūnai ilgiau 
gavau užtrukti. Lauzanna su 
apilinkėmis tai protestonų 
kampelis. Čia katalikams pro
testonai neleidžia statyti baž
nyčių su bokštais nei varpais 
skambinti tose koplyčaitėse, 
kurios dar tebėra katalikų ran
kose, gi patys protestonai čia 
užimtose katalikų bažnyčiose 
kas šventadienį varpus sukelia 
taip smarkiai, kad tartumei 
Visas miestas dega!

Galutinas. Vokietijos smuki
mas ir dabartinis joje krizis, 
kuris Visai viešpatijai ir pa
čiam kaizeriui juodą ateitį le
mto, be abejo Prūsų lietuvius 
jat labiau palenks prie savo 
tautos kamieno, dar smarkiau 
paragins Mažąją Lietuvą jung
ties su. Didžiąją, kad sudarius 
vieną naują naujoje pasaulio 
gadynės Lietuvos yalstybę.Šio- 
je linkmėje veilrimo pas Prūsų 
lietuvius netrūksta. Tą paro
do areštai to persektojųmd tų 
visų, kiūie Prūsų lietuviuose 
budina nūnaik sąmonę dėties su 
Didžiąją Lietuva Reikia tik, 
kad tąs veliamas stipryn-eitų, 
kad jojo nepajėgtų nuslopinti 
junkierių militaris kumštis, 
reikia, kad šiandien patys Di
džiosios Lietuvos lietuviai ar
čiau prie; Širdies imtųll'PrūBU 
lietuvių lildmą!

ITifc Prūsų lietuvius ^avę, 
mes savo Lietuvai gausime vi* 
są Nerimu^ su jojo intaku to

f

a rėjų vesti paprastą proletari-

Kurijos bollevikiimo atbal
siai dunda ir kitose Šalyse. Bol

ševikai jau kelto riaušes Švei
caruose (Zurich ir kitur). Ih- 
toligentiŠkųproletarų irtriradp 
ir Lietuvoje. Jais savo rei- 
rkalams, kaip ir rusuose kad 
yra^ naudojasi* vokietys. Kuo
met paarŠėjo santikiai Lietu
vos Valstybės Tarybos Vilniu
je su vokiečių valdžia, kuomet 

ų lietuviai eme daugiau teikti pa* 
ramos savo Tarybai to viešai 
reiktši jai savo pasitikėjimą, 
utsiliepė iš “lietuvių” tarpo 

jprieŠtogi balsai, imta viešai 
J. nepasitikėjimą platinti Lietu- 

t . vos T&ryba ir jos nariais* pas
klido net kokių tai lietuvių- 

e -komunistų protestas prieš' so- 
ciali'stus J. VMeiŠį, M* Biržišką, 
»St. Kabų to kitus, kurie remia 
tą Lietuvos Valstybės Tarybą, 
.apšaukdamas juos išgimėliais, 

'; — proletarų reikalų pardavi- 
kais ir tt. Trumpai kalbant 
pasirodo, kad jau Lietuvoje pa- 

—4— ^ių lietuvių tarpe susisuko gūš~ 
7 . .L tas visokių “veikėjų,” kurie 

apsimetę proletarijato užtarė
jais, . ant žūt būt pradeda truk
dytipačioje pradžioje fomiavi- 
mąsi Lietuvių tautos Valsty
bės. Be abejo, kad tokių 
-trukdytojų atsiras, daugiau ir 
tai gal netrukus, nes Lenino 
.ir Trockio kabinėtas tur jau su
daręs pienus ir paskyręs dide
lius pinigus bolševikų propa
gandai už Rusijos ribų. Kol 
kas tas pats bolševikįzmas pri- 
gelbsti vokiečių kaizerizmui, 
bet ar tas pats bolševikizmas, 
kiek gal kitoje formoje, nepa
kirs paties kaizerio galybės, tai 
klausimas artimos ateities. .

Kad .bolševikizmui užtikrin
ti bu jojimą ir platesnes šalis 
jam pavesti, šiandien pas bol
ševikus išsijuosęs jau veikia 
komitetas, kiiris varosi atsta
tyti. Rusiją senose jos ribose, 
prijungiant prie Rusijos ir tų 

' tautų žemes, kurios nori ir 
ieško sau pilnos nepriklauso
mybės, kaip va kad yra su mu- 

. v • ‘mis, su Lietuva. Tas senųjų 
rįbų Rusijos atstatymas. bolše
vikams parūpo dėl to, kad vi
sas žemes prijungus jas prie 
Rusijos, užkrėsti Rusijos bol- 
iševikizmu arba^ kitaip tariant 
įsigalėti ant visų tautų žemių 
taip, kaip jie šiandien yra įsi
galėję Rusijoje.

Štaimūsų tautos liuosybei 
gręsia bereikalingos tąsynės su 
bolševikais ir rusais- imperija- 
listoiš. Vieni ir kiti tur savo 
tikslus, vieni ir kiti geidžia 
Lietuvos šalį atimti Rusijos 

’ naudai! Prieš tos tų mūsų tau
tos priešų, remdamiesi lietuvių 

/ nutarimais keliuose seimuose, 
iškėlėme viešų protestą, _ųž- 

: reikšdami, jog neatsižadėsime
lietuviai savo šalies liuosybės 
ir jei kaip ginsimės kruvinu 
ginklu prieš bile katrą priešą!

. - Protestas paliks, protestu/ 
kaip ir daugelis jų. Praskam
bės pasauliui ir išnyks kaip rū
kai. Greta protesto reikia dar 
darbo,. kad tikrai apginti savo 

. ’ šalį nuo svetimos glemžiančioš
.. rankos ar ji bus ranka geleži

mi kaustyto kaip nūnai prūsų 
ar kraujuose mirkyta kaip bol
ševikų ar Šilkais dengta kaip 
lenkų ar kitų slavanų. Visos 

. tos rankos karės galo laukia ir 
už Lietuvos griebtis nori. Ge
resniųjų kol-kas priemonių nuo 
jųjų apsiginti bene bus ta, kadi 
prasidėjus nusiginklavimui, 
duoti Amerikos valdžiai užim
ti visą Lietuvos kraštą, pasiun
tus čionai tam •tikrą armiją su
darytą iš lietuvių tarnaujan
čiųjų šiandien Amerikos ka
riuomenė je. Lietuvoje gyven- 

' tojai šitokią armiją sutiktų at
viraširdimi kaip, kad sutinka 
išsiilgusi motina savo' vaiko. 
Bitoji armija atneštų Lietuvai 
ramybę ir gerovę, duotų tvar
koje imti pradėti gyventi vals
tybės gyvenimu, ir apgintų nuo 
Visokių lietuvių tautos priešų. 
?. Šioje linkmėje mes čia būda
mi šveicaruose padarėme visą, 
ką galėjome. Reikia vien kad 
Amerįkos lietuviai ant vietos 
pasirūpintų priemones s ginti 

. . lūetūvos neprigulmybę to. jos 
yalstybinį gyvenimą nuo vidu
jinio ir išlaukinio įtiėŠO/ tuo
jau* sprogus paskutiniam Šias 
karės šūviui.
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dentu priešakyje, to reikia pa
brėžti, kad latviai, kad ir ne
mažai klajojo, ieškodami savo 
neprįgulmingos Latvijos, bet
gi Šiandiena atrodo, kad sa- 
vo neprigulmybės pasiekti be
ne bus daugiau nuveikę to dau
giau prisiruošę uį lietuvius! 
Latvių priešakyje stojo Šian
dien jų nuo seniai, visoje Lat
vijoje iŠ dalies to mūsų Pakur- 
syje įsigalėjusi Laivuos ūki
ninkų są-ga. Visos* tos organi
zacijos mechanizmas kiek pa
tobulintas su kęliais desėtkąis 
milijonų jau yra pilnai prisi- 
ruošęs kad savo tautai pradė
ti gyventi latvių respublikos 
gyvenimu! To viso nesimato 
pas lietuvius! Nei stipraus 
valstybinio mechanizmo, bent 
provizoriškai imant, nesame 
sudarę; nei savų pinigų net ar- 
timiausiems reikalams neturi
me! Kur mūsų bent koks treč
dalis milijono skiriamas savo 
tautos laisvės pamatams tiesti! 
Latviai mokėjo savo laisvei 
milijonus sudėti. Lenkai, pir- 

jmieinsiems* neatidėliojamiems
Lenkijos reikalams deda 40 mi
lijonų, Paderevskis Amerikoje 
vien taikos vykinimo metu, 
kad gauti užtarėjų Lenkijos 
reikalų, mobilizuoja ištisus 10 
milijonų dolerių,gi lietuviai 
su tuščia kišene laukia taikos, 
pasiganėdindami “duosniais” 
centais! Sakytumei, kad lie
tuviai iš taikos derybų, kur 
taip-gi bus karštai derama ir 
Lietuvbs kailį, laukia dovanų, 
kad kas jiems per langą nu
mestų Lietuvos liuosybę, kaip 
kokį kąsni elgetai! Iš elgetų 
virsime lygiais kitiems pasau
lio taikinimos metu, kuomet 
mūsų visų Širdį* patrinks jaus
mais savo tautos laisvės, o mū
šų Tauto* Fondas patrinks, jei 
ne milionais tol bent Šimtais 
tūkstančių dolerių! Du veiks
niu šiandien pasaulį suka: gin
klas ir pinigas.. Mes begink
liai. Su šios gadynės Galijo
tais lygiais kardu neesame ir 
nebūsime. Mums telieka Dovi- 
do-piemens s vaidiny s:tai mū
sų Tautos Fondas su milijoną 
siekiančiomis aukomis!

Kun. J.Dobužis.

Malonėkite savo “Darbinin
ke” pranešti visiems paieš- 
kantiems savo giminių Lietu
voje to įdavusiems tuo tikslų 
man jųjų adresus, kad tuos vi
sus adresus per “LituaDLijos” 
komitetą jau nusiunčiau Lietu
von, paieškodamas man nuro
dytų ašmenų to šeimyną Atsa
kymai iš Lietuvos ateisią už 3-4 
mnėęsių.

Tas pats.

Visiems nuuiopažįstamiems, 
vienininČiams to draugams la
bų dienų. Kun. J.Dobužis.

Ryte nubudus pirma itavo 
mintis teestie: “Kas bus sū 
Lietuva?” Vakare prieš už
migsiant paskutinėmintis te- 
estie: “Kas bus sū lietiiva?” 
Sapnuok ir-gi apie Lietuvą. O 
per visą dieną iš visų išgalių 
dirbk, ką tik gali dėl Lietuvos. 
Visokius išsukinėtoms, atšilk 
kėlius, nesusipratėlius ragink 
prie aukojimo, . '

' . . ................ *■'"■r... .. . Il»"l\ .!.■■■

/ Kiekvienas privalo perskai
tyti sū didžiausia atyda viius 
delegato Mm iš tveicarijoa 
Duokite
M jo ne*kai1*ntiein*<

- ’ ' H 1

NMešNmttMNeiMttiMpeNeoei^

Km gHMi lietavią keleaijeie. :
r ». < r z z

L1WI8TON, MB. o

Nors Čia dar toberiaučią to* 
fluenza, bet jau pavelyta lai- 
kvti KnairitokirnAi.

LapkriČio3d.,ALRK. Mote
rų Sąjungos 6 kuopa laikė sa
vo susirinkimą. Tarp kft-ko 
skaityta laiškai 
Fondo, kur meldžiama aukų 
Lietuvos laisvės reikalams au- 
kuoti; Į Kalėdini Fondą. Mū- 
sų sąjungjętės, turi jautrią šir
dį. Jos Lietuvos meldimą ne 
praleid^a pro ausis, bet per* 
žiūri kuopos kasą,flsjėk jos tu- 
ri ptoigų. Ir ŪtarįKtoedtoį 
fondą aukauja $10.00. Bravo! 
Na, matysim, kas “bylius” 
sąjungietes* l '

Lėwistonui yra paskirta su
rinkti Lietuvos r laisvės išgavi
mui į Kalėdinį Fondą $100.00* 
Betašnetikiukadjie tua$100 
pasitenkins. Manomkad suatį* 
kuos Šimtą su dideliu kaupu, 

Toliaus. M. Sąj. 6 kp. nutarė 
sušelpti p. E. Melnikienę M. 
narę iŠ 17 kp* Hartford, Ct, 
paaukavo iŠ kasos $5. Toliaus 
nutarė ateityje surengti puikų 
balių*

Kaip matyt, tai mūsų sąjun- 
gietės žengia dideliais žings
niais pirmyn. Tik nekurtos ne
kurtos nepatenkintos kad ^Mo
terų Dirva” nesilanko kas mė
nuo.

A. f A.

Nuo influenzos čia jau mirė 
5 lietuviai: Stasė Vasiliauskai“ 
te, J. JanuŠaitis, paliko moterį 
ir 2 kūdikiu; Petr* Markevičie
nė paliko vyrą; Jonas Velys, 
paliko moterį ir 1 m* «dukt; P. 
BartuŠiutė 1 m. amž.

Bronė I—te.,

„..ssr
Bei m«u.

, (Mano Žodis priep.8. M. Da7 
naiČio iš Waterbury, Conn.'ko- 
reapondencijofc)

Gerai, kad Banaitis prane
ša visuomenei apie“Kietojo*! 
tojo korespondento socijaliito 
melus. Betmanrodoakadgar 
Įima buyoį “Keleivio” melą 
neatkreipti domog. Kas su to
kiais užsiima, tai tik žemina 

i save. ; Su tokiais perrugusiais 
Žmonėmis vesti kokias ton po
lemikas, arba jų melams atsa
kinėti yra peržeinas darbas. 
Juk Žmones ir taiį žino, kad 
“Keleivis” teisybes nepaduos, 
jis buvo tokie, yra, ir bus, kol 
jis gyvuos. Šitokiuose atsiti
kimuose, as laikyčiausi senos 
lietuvių, patarles: “Suneš los, 
skalalaus:— nusibos ir paliaus, 
užtaisupuvusįkaulą gaus.” 
Kam-gi Banaičiui su tokiais 
be doros žmonėmis dar užsiim
ti? Ar-gita “Keleivio” kores
pondencija Vyčiams galvą pra
mušė? Juk Waterbury ’io vi
suomene aiškiai žino, kad prie 
tos vagystos keli socijalistai 
dalyvavo, bet vyčio, arba ka
taliko nei vieno nebuvo. Tą 
pats p. Banaitis pastebėjo, 
kad: gal mažu kada buvo tokie, 
bet Šiandie, ne! (Beabejonės 
kad buvo) . Ar-gi p. Banaitis 
nežino, kad dabar Waterbury 
socijalistai įtūžę ant vyčių. 
Mat pereitą menesį, kaip mū
sų mieste siautė influenza, tai 
vytis, ačiū Dievui nei vienas 
nemirė, mat kad mažne visi 
blaivininkai, nes ir blaivinin
kų nei vienas nemirė. Na, o 
socijalistų kelis ir užsmaugė... 
O kiek dar buvo “striuko,” 
kad į bažnyčią lietuvių neleido. 
Tai-gi, mat nors tiek atsigrieb
ta, kad “Keleivyje,” kurs iš 
jų štabo nors melagingą kores
pondenciją paraše. Juk patįs 
rimtesnieji' Socijalistai. tą ne
teisybę pripažįsta, ir net pasi
piktino^ bet čia tai darbas bu
vo parašyti tik žioplo,: puspro
čio. “cicilikėlio.” Juk pats 
Banaitis žino, kad tas Vaike
zas “cicilikutis” pernai pra
vardės be klaidų nemokėjo pa
rašyti. O kai toks gauna Mai- 
kiškos durnystės, tai kaip ga
lima iš jo ko nors gero tikėtis.

Nepatarčiau,;nei vietinei Vy
čių kuopai, užsiimti sų jais, 
reikalaujant kokio atsiteisimo, 
arba atšaukimo. Ištiesų tai bū
tų Vyčiams pažeminimus su 
tokiais žmonėmis, arba “re
daktoriais” to jų koresponden
tais užsiimti. Tegų jie sau lo
ja, nors liežuvius iškišę. Juk 
ant to jie' socijaliistai, kad 
šmeižti! O mės būkim, rimtes
ni, ir sau dirbkim. O jie, kaip 
sakiau ir dar sykį atkartosiu: 
’ ’Šunės los, skalalaus — nusi
bos ir paliaus J’ Beje, Vyčiai 
žada juos patraukti atsakomy
bėn. Aš dar sykį patarsiu, kad 
Vyčiams peržemas darbas su 
tokiais puspročiais , žmonėmis 
kį tokio turėti. “Keleivio” 
“redaktoriai;” durnumą paro
dė, kad tokias melagystes tal
pina ; mat dar neva remdamie
si ant vietinių angliškų laikra
ščių. "Aiškiai matosi jų tamsu
mas, kad jie nesuprato, ką an
gliški laikraščiai apie tai rašė. 
Mės vietiniai žinome dalykų 
stovį. Gi kitų miestų žino, kad, 
“Keleivyje” nę teisybė, o me
lai rašoma. Todėl ir kitų mie
stų žmonės žinos, kad čionyk
ščiai vyčiai nieko panašaus ne
padarė. Geriausias At sakymai 
į socijalistų toe^us Y13, tai Sū- 
justi skleisti katalikišką spau- 
dą ir atkalbinėti žmones . nuo 
skaitymo šlamštų. :

Waterbury ir kitų kolonijų 
katalikiškos dr-jos, kuopos ir 
veikėjai neprivalo atkreipti do- 
mos į socijalistų Šmeižtus. Tais 
savo šmeižtais jie nepažemins 
jūsų. Reikią saugotis pagyri
mų užsipelnyti nuo mūsų' soci
jalistų. Kas bus socijalistų pa
girtas, tai reikįa žiūrėti ar tos 
kokią Šunybę . padaręs, 
Geriau būti socijalistų peikia
mu, šmeižiamų^ keikiamu, ne^ 
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. 3 d. lapkričio ALRKM. Sįj. 
17 kp, laikytame susirinkime 
nutarė įsiteigti vakarinius kur
sus lavintis siuvime, mezgime, 
valgių gaminime to tt. Kursai 
prasidės 13 lapkričio. Vieta 
bažnytinėje svetainėje, Ir bus 
atdari kursai vienų vakarą į 
savaitę seredos vakarais, pra
džia lygiai 8 yųl.vak„ tęsis iki 
10 vai. Sutvarkymui kursų to 
vedimui išrinkta komisija iŠ se
kančių ypatų ““ T. Blužienė to 
P. Skopsite. Tai-gi brangios 
sesutės sąjųngietės lankyki“ 
mes į surengtus kursus, o pa?* 
matysim, kad nemažą naudą 
turėsim; Kursai ne tik sąjtrn- 
gietėms, bet abelnai vyrams, 
moterims ir merginoms.

įyimgieto*

“Darbininke”No.-124kores
pondentas’< pasirašiusis R-is, 
kritikuoja,, kadi ne. visi akto
riai gerai atlikę ir drapanos ne
buvę pritaikintos. Rašo, kad 
ponia pasirodė mergaitės dra
panose. Ji nebuvo ponia,^bet 
pana; panai panystės dienose 
nepritiktų ponios drapanos. 
Toliaus korespondentas sakę; 
kad visą laiką kalbėjo nusisu
kus nuo publikos. Vaidinant 
reikia . žiūrėti ant publikos, 
kaip kada ne. Kaslink kapito
no drapanų, tai nepažįsta, tai 
lai pasiklausia kitų. Dar pa
sakyta, jog kapitono kalbos 
mažai buvo girdėti arba supra
sti. Tiesa, to ir neužginčija- 
me. Bet kur klaidų ir padarė 
lošėjai, tai to koresp. visai ne
matei. Tai-gi korespondente, 
tamsta mažai tėmiji teatrus, 
kas pasirodo iš tamstos kriti
kos. Mes nesistebime koresp. 
R-is, nes visiems žinomas, kai
po savymeilis ir jau linkstan
tis prie bolševizmo.

Parapijonas.« •

Statistika 
pAdnodia. kiekvieną dienątoįk* 1 
naščiuose stebinaniUa 
bes, kuria*1 M ihMf it 3 

didelės tos skaitlinės yrą, Sjįli 
epidemija dar tebriaučto datų 
gumoj vietų Suvienytose Vai*- į 
tijose, Leiskite mutoaptūtokl“ ■•* 
ti, kadi ateto&’priegito,

Bet kaip nebuvo, mes turk 
mė būti ant sargybos* Būk 
atsargus. Nėsisukinėk tarpe di
delių susirinkimu, * ne sušilk 
kuomet ant gatvės, gerai išsi
miegok kiekvieną naktį ma
žiausia 8 tikt, ir apart visu 
laikyk savo kraująto pilvą ge
ramenormaliame stovyje. 

■ Kad užlaikius tyrąkraująir 
išvalius pilvą, tat nėra geres
niobūdo, kaip garsiausios sak 
daines Partola. Jos žinomos 
visame Pasaulyje kaipo geriau
sios kraujo ir pilvo valytojos, v 
ir už savo nepaprastą nasižy- 
mėjimą buvo, apdovanota auk
siniais medaliais ir diplomais 6 
Pasaulinėse Parodose — Lon? ' 
done, Paryžiuje, Geneve ir ki
tose šalyse Europos*

Skrynute Partolos kainuoja 
tik $1.00. Tie kurie užsisakys: 
6 skrynutes ant sykio, gali gau- 
ti jas už $5.00, persiuntimas ap
mokamas/

Laiškai ir pinigai turi būti 
siunčiami tiesiog į Apteka Par- 
tosa, 160*-— 2-nd Avė.,- Dept. • 
L. 3. New Ybrk, N. Y.

Bei tų, kurie kepčia nuo ner
vu patariama vartoti tuo pa
čiu laiku geriausias Nervo-Eli- 
xir, Partoglory," kurios kainuok # 
ja $100 už bonkutę.

Atsišaukite vpatiškai arba 
laišku viršuj pažymėtu adresu. * 

(333) 
(Apgarsinimas)
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Amerika duoda pasauliui šiandiena puikiausi spektaklių ir naują lek
ciją Tautai siuvama savo sūnus tolyn kovoti ir visu kuo rūpestingai 
aprūpindama 4r prižiūrėdama kaipo mylimiausia motina.

Aš galiu didžiuotis, kad mūsų šalis Amerika, kuri davė pradžią naujai 
suprasti militarį gyvenimą, kuris pasieks toli. Ne tik nustatys ir pa
laikys moralę ir veikiančią karišką pajėgą, bet kuris beveik dėl vi
sų, suteiks mūsų vaikinams, kuriuos mes mylime taip karštai ir prįe 
kurių mūsų širdys taip patrauktos suraminimą ir paguodą religijoje, 
moralumą ir atgaivinimą — kur mes žinome jie turi iŠ daugelio var
gingų ir sloginamų aplinkybių būti didžiausiame Varge. .

I

Y. M. C, A. ir Kųigbts of Columbus pačioje pradžioje permatė tą nau- 
jį darbą. Pinigai buvo reikalingi išlaikyti jų sumanymus ir žmonės 
atsiliepė šauniai ir gausiai į jų atsišaukimus.

z"

x
Dar Penkios kitos organizacijos buvo priskaitytos prie to skaitliaus ir 
kiekviena; pagal savo išgalėjimą teikė rūpestingą patarnavimą ka
riuomenei, taip, kad nei vienas iŠ jų nekentė delei stokos to specialio 
patyrimo, kuris yra dalis jų gyvenimo ir minčių.

■ / •

šios septynios organizacijos sudaro Suvienytą Kares Darbo 

Kompaniją — Y. M; & A., National Cathoilc War Council, 

atstovaujanti K. of C., Jewish Welfare Board, War, Oamp 

Community Service, American Library Association ir Sal- 

vation Army,

Jos reikalauja $250.000.000 už savo darbą. Siųsk aukas į

Alfred L. Aiken, Treasurer, care National Shąwmut Bank, .

Boston* . ?:
» 4
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PARODA KARES LIEKANŲ-BACON’S KRAUTUVĖJE >■ 
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DR.F.MATULAITIS
1-1 P.M.T-tP.M. Priskiria AJHahu.

419 Boylrtei St., Berta, Mm.|

k M 
dsbar 

ntoini< kor. Prtton BtaUtepU ar Ji 
Wtl ar Imą apte ją feno, gau« m 
lOmoą. Atoaiu: '

JO8 6MTTH.
WaOaad Ontarfo, Cavada, Bar 715

PiftWw ViTMdtoa 
tobHUką mb. Man MraHw>>nt ji 
WorCMter. Mom.. tai tt ant
Lafayatte at, o dabar Mtlnavi kur. 
Turte litai rrarbu reikalą. Maidšte 
atšaukti art* iinantlatt Pranaiti ita> 
.atottai.

ttO nratt.Mt , Mariden, Oocn.

Palaikau tata Prano Larranauakn to 
pnabrollo Prano Vegnota> >Um lt Kali
no gub,, Jurbarko mfartalio. Trja 
metai atgal gyrėno tarlngflald, IŪ, 
o dabiar taiteau kur. Jie patys ar kas 
kitai pranaiklta Itao adresą:

. irt, AfMta- MoHHata,

H.
Bofisa valateba: ' I
■ * Ryt ta iki i vai. ' ■

/ Poptetplikli..’. I
I vakarsisitoii "
I |86 Btoadvmy, So. Botton.

f4u
i d

i

P

■ i

m. Ttigtopai Immf priimami 
nauji nariai. Ateikite visi ko- 
skaitlingiansia. Šioji draugija 
yfR viena to didžmuriųSo. Bos
tone. Priimami vyrai ir mo
terys. ■ . ‘ .

’ XXpintata, Sekr.

KALĖDŲ DOVANA LUTO- 
VAimT.rO!QA 
. AUKOK

Cambrldgs’io lietuviai baž- 
nytin0je salčje lapkriti# 3 d. 
aukoja Mtaip: > y t

Kun. P.Juškaitis $25,J. JSa- 
kaW $10. Po $5 M. Kilmoniu- 
te,<M* Norbutak,M. Sundukie- 
Alr- X TaniošiunaSj P. Badavi- 

Smilgių 
Po$2 X 
čia, EL Kaleva, A. Sargelis, 
AL VincLuhas,' M. Laveckienč. 
Po $1.00 0. Černiauskiene, kun.

Bendoravičienė, ,V> BungeMn- 
te, -K. Kupiniute, E. Adomai
tis, X Tamoferi&a, KŽRai- 
Aittte, J. otiejtaas, J. Nauja
lis St^Zūbdis, A. Tamošiūnas, 
V. Juaėnas, E. Tamaliunienė, 
V. Janaliunas,P. Kasparas, U. 
iVnskaite, M. Šliužas, B Lu- 
'žėckas,, 7-L. Navickaite, M. 
Skirtuke, R. Civįaskaite, J. 
Karvelis, V. Kavoliene, P. 
Liaudaitis, B KavoUeite, M.‘ 
Bartusevičia. * ~ .

Lapkričio 10 X šv. Stepono 
Jaunuomeitesprakalbose auko
ja XP*vMtis Po$2 8t 
Urbonas, VLepeška. Po $1.00 
M BtikaėskM M W A* 
Stankevičius, A. GedviHs, K* 
BHsHį X ČėrnauskiA X Jan
kauskas, X ButbuIis, M. K»r 
Ipiauskisite, A. Jasiua, A. W 
kauskas,

r
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žjunienė, P* Oa$as, A< Jackau* 
skae, F. Zuhttta, K Baito, £ 
BalŽefs, J. KiniliaufikitB, * X 
Stankevičius, P. Koklavi&ua, 
&-Dilginis, X Morfemai; V. 
DiotajunaSjB. Stėpinskien^ P. 
Vaitikulaite, X Sabusonis, M. 
ŽižnęR, KmuytA, X Tamoie- 
viČiu8/& Jankūnas, 8. Luiųis, 
A.Vaimaus)caak

CttKlADSlAM ULA1OEIU*
■ to 

BAIJBAMDOTOJAA 
A KARAUTOMŲK

Ai patarnauja’n« tik So. Bok 
tone, bet lygiai vai^ju ir į kitne 
mtatukua.

Mane |adnoa ui palaidojimą la
bai pririnamoa ; snatignriemi nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.0Q. * 

p^uoda pmtfinklns to. 
idiynui (kviettoa*)- Nežittteldte, 
jeigu būtų to ii toliaus atvažiuoti, 
Uės geru patarnavimas daug rdA 
įtik.'

Jėlg<vjtW-ka^ riąstą pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl p^railikrinimo. Kreip-

te: So.,Boston 1052-jW.
S; BJkĖASfcvičlŲS, 

OFISAS: 808 Broadway, So. 
Boston, M&ss. - '

GYVENIMO VIETA: 237 $ Si, 
S<K Bost on. -
;------- _

“TAUTOSRYTĄ”
; įfęnešinį Lietuvių Blaivinin
kų Susivienijimo Laikraštį! 
Jeigu ne, tai užsirašyk šian
diena. Metams $1.00; Pavie- 
nis numeris 10<j. .

“TaūtosRytas,’* 
20 W. Broadway

.South Boston, Mass.

■A.
■'UiSTJBTAB

' teanGAams'*
IHfo aktu onufkalt komedija 

\ ktatoms įoenoto,
■ • ", f *r ■ -

BssSubatssralrre,

16 d. Lųk., 191
UETUVIŲ SALBJE,

Kiimį.EtoBnm8u:,
South Boston, Mms.

Pradžia 7:30 vai. vakare- -

Gabija

IV. roįK>Tl>i ĮIMTO 
PAiurarM sbjob 
Bo.wiraii)im 
- fom.

. 4 Umt St, DtabtaąM* 
T«lph<m®: Dtrtętator W<

VIORPIRM. — Joni Gatata 
W inuMM 8t, ta. Btita Ibta- 

i froe. Mt. r- jwta mtata
JTT BilvM. St; ta tateta, 

n PRO*. RA*r. — MftritaM Brftatar
210 Silver Str., So. Boftom. 

riN, RA*i< ** tattatotatmtata
KAStakroą***AibdfMta NtaMštat.' - 
. , Įt WteftoM ftata tatte Rtaa. ' 
MAMALBA —X<mM Urtaata 

346 SMtar k, So. Etatai.
ŲyąugHį Įįąita M^rinktaiukta 

troflą tadfidtaį M&ytao' mtato, <, 
sia 8 ’.30 Tal. tafetyttol- ’

Eta 
kąatta ratirlateMtt Mikita M

»• '.'i-•*.- -

D. L. C K MO»
. / *oiw

. vAT.nrry ^w«yAT 
MraitaOHtetf'iikainiMii. ' 

■“Vite turin* ta, ta tawte*. M«>«.i VIGB-Pim -- Pteni TiJatki*, . ; 
į ■ lMRcjtett ta tasB<wten, M«ta ■ . 
PROT/UA8T.—Jaompo Vtotaii&ta 

147 W. toth ta ta Bortofcf Mota 
FINANSŲ RAST. — JSt ĮJdrėĮJrt,. , 

11^

KASIERIUS ~ Andriejau ZaHectau,
244 D Str., So. Boston. Mtat 

MARŠALKA — JnstlnM Tnlelkrt,
■ 130’ Boven St, ta Boeton, Mate.* 

.. a L, K KeiatnČio Dr-ja Bota 
ton, Masa. laiko niėnefii&us ąnii- 
rinkimną ku antrąnodčldtonjt > 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po ptobi* 
164 Hanover St., Boston, Kata 
Malonėkite riti ateiti to daugis* 
naujų narių su savim atsivesti. 

Ūktuvob duitkrų d»jo»
PO GLOBA MOTMOS »Vl. 

VALDYBOS ADBBSAL

- SO. BOSTON, MASS. 
Pirm.— T.AšmenškisaB, 

• ' 3§9 Fottoth Št. j
Vice pirm.' —.P. GiedraičiutS, 

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

ĮŽLsrfcSt.
Fin. Sekr. — A Lųko&viŠiute, 

377a Broądto&y, 
Iždininkg — M. MariuUntė,

42 Silver St.
Kasos globėjai; E. Plevokienė,
- - M . S tukienė^ :
Maršalka — O.Mtogirdienė. , 
Board direktoriai: M. Žilinto

Menė, P. VenienS, V. Songailie
nė, A Kasinskaitė. to A. Čišuvie-

- n& »
Susirinkimai laikomi kaa

antrą utarininka kiekvieno.mė
nesio. 7:30 vaL vakare šv. 
Petro Bažnytinėje 'Salėje.

__ -■ ;____ —_______ :______ ■ ■■ .

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostįj ji padarys vei- 

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
Prašalina šlakiĮS to spuogus niio 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina.„dČŽuteš 75c. to $1.00. »
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stainpbinis.
DISTRIBUTOR WH.BERT CO. 
P. Q. Box772, Waterbury; Conn,

• REIKALAUKITE. v

Blogi vaistai o jų galybes y- 
ra negali niekuomet būti pa
sekmingi dėt ligonių. Geri’ 
vaistaį yra visuomet pasekmin
gi ir žmones jų reikalauja. Mes 
ką tik aplankėme laišką, ^per
skaitykite ką rašo: “Potter, 
Nebr. Spalio 21, 1918. Pri- 
siųskite man Triners American 
Eliito Y7ine. Nes -jeigu ne jis 
tai gal šiandiena negyvenčiau. 
Kiekvienas kuris kur negali 
miegoti arba turį skaudėjimus 
viduriuose turi jį vartoti. Jis1 
man pagelbėjo ir aš patariu 
kad . visi kiti jį vartotų. Jūsų 
Dvorak Barbara. Kad nori 
gauti tuos pačius rezultatus tai 
reikalauk. Triner American 
Elirir ir jokių imitacijų nepri- 
imk. Visose vaistinyČiose $1«- 
10 o jeigu nori atrikrattį. 
Reumatizmo, neuralgijos, lum
bago ar suputimų reikalaukite 
Triners Linimento,, kuris tao- 
jaus pagelbės. Ž5 ir 65 vaišti- 

; nyčiose, perpaetą-45ir75c. — 
joseph Triner, 1,333-43 So. Ash- 
land Avė., Chiėago, M. x

Triners American- Elirir of. 
Bitter Wine, Triners Angeliea 
Bitter Tonic ir kiti Triners vai
stai bus gaunami visose vaisti
nyČiose kur tiktai užlaiko vai
stus. Triner Laboratorija yra 
labai užimta dirbimu vaistų dėl 
valdžios ir užtat daugiau neis- 
jpildys užsakymo, bet patariam 
visiems/ biznieriams ir kitiems 
nusipirkti tiesiai iš aptiekų.

(Apgarsinimas)

WOROE8TEl,lfAS8.
i Lapkričio j di vakare buvo 
: sutapta vakaras ALRK. Mot. 
SuJ 5 kp. dėl lietuvių kareivių, 
tam&u>nčių Ainėrike. gi kw 

su pelnu itio fo vakaro to 
aukontir ptoko siūlų ir mesga 
pap&ka^ ptoštintites to tti 

Programas vakaro buvo la
bai pagirtinas to žmonėM visi 
buvo užganėdinti. Orkestrą 
prądgjo vakarą: su himnais 
“Star Spangtod Banner” .to 
Lietuva tėvynė mūsų. Gra
žus būrelis 5 kp. sąjungiečių 
parodė darbo pradžią to p^lę & 
Vasiliauskaite paaiškino vakar 
ro tikslą to reikalingumą yi- 
siemsprisidėti prie tokio svar
baus darbo. Toliau, sek^ loši
mas Vienuolio disputas su rąr 
binu.” Mo^jai atliko rolea lrk- 

- bai gerai. VįenuėlįU buvo, p;
. Rabino rolę atliko

; * įSmuilOs rolę ir p. ^tankus Lie
tuvio. ,

Toliau sekė prakalba p. Ka- 
i. roso kareivio iš Camp Devens. 

- —Kalbėjo apie’ kareivių gyveni
mą ir, kaip linksma išgirsti? 
kad moterys rūpinasi apie jų 
padėjimą, .ypač lietuvių karei
vius. Solo dainavo poni Krap- 
kaltienė, garsi Worcester’io 
dainininke; duetai ir ’deklama
cijos sekė ant programo. To
liau sekė kareivių muštaras po 
vadovyste Segt. M. Dulskio, 
lietuvio iš Camp Devens. Tu
riu pažymėti, kati nemažai.ka
reivių ir atsilankė ant to ya<- 
karo. Ant galo “Mažų Mer
gaičių” lošimas su -dainomis po 
vadovyste p. A. Vismino, kuris 
nemažai triūso pridėjo prie to 
Vakaro.

. Juokų daugiausia buvo iš o-
■ buolių kandimo. Dovanas ga
vo Žemaitaitis ir Stankus. Už 
Už siūlo įvėrimą į adatą laimė
jo Rudnickas ir Atakas.

Ant galo kalbėjo kun. J. Čap
likas apie Lietuvos padėjimą ir 
reikalingumą ją šelpti.

Dabar turim būti dėkingos 
tiems, kurie prisidėjo prie pro- 
gramo išpildymo ir rengėjams 
toliau ir aukuotojąms ir atsi
lankiusiems. Linksma būtų ir 
daugia utokių vakarų šią žie
mą* turėti.

r Dabar seka aukotojų vardai: 
z »EJ,_ Aleksandravičius $5, T.

B. Mažeikienė $3.
Pq $2.00: J. Svirskis, M. Pup- 

kienė, J. Civinskas.
Po $1.00: A. Mažiukna, J. 

/Vaitkus, S. Balčiūnas, T. Kun- 
drotavičius,. X Dabrila, M. Žu- 

.kauskienė, M. Bakevičįutė, J. 
Suolą, A. Jakutis, X Aidavi- 
čiutė, A. Gražulis, A. Brukąs, 
j. Saladka, O. Patabeckiutė, 

; A.Pragaičiutė, Z. Pauliukouis, 
A Stankus, O. Vasiliauskaitė, 

. - E. Darnijonaitienė, Agota Stan- 
■ čiūniutė, J. Urbanavičiūtė, L. 

Vaišas, J. Krasnickas, J, Kir
minas, M. K-rsminienč, J. aJn-4 
■kauskas, J. Kaulokas, B. Vai- 
tiekaitis, V. Urbanavičiūtė.

Po 50c. į S. Kūlis, J. Gerulai
tis, A. Bluzgienė/Kalvelis, F. 
Pragatis, Z. Česha.

Suvirs $72.00 surinkta, aukų 
per vakarą; kitos ineigos dar 
nepaskelbta. Vakaro vedėja 

' buvo poni vV. Liutkevičieuė. 
Dabar linkių 5 kuopos narėms 

< geriausios kloties tame taip 
reikalingame darbe,- kad iki 
Kalėdų galėtų didumą karei- 

.’ vių apdovanoti.
; Korespondente.

f
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IR FAMOS.
. » r - * ‘ ( ‘ |

Mes turim daugelį namų^ fąnnųy lotų it biznių 
j ant greito pardavimo arba išmainymo. Daugybė 
[ savininkų namų, farmų arba biznių yra priversti j 
I parduoti greitai už bito kokią preke tou todėl mes I 
Į spausdiname didelį katalogą pigių Namų to Farmų. j 

Kuriuos galima pirkti pusdykiai užtai, kad savinin- 1 
kai įvairių priežasčių dėlei yra priversti parduoti I 
greitai. Tėmykite mūsų garsinimus; kožno “Dar- I 
binhko" numeiy bus keli nauji adresai garsinami iš 
mūsų Pigių Namų ir Farmų Katalogo.

TEL. BACK BAY 4200

PIRMOS KLESOS '

DANTISTAS
> Dantis ištraukiami ir pripil- 
i domi tisai be Bkausmo, su 
; geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imy., " 
Visą darbą gvarantuojams.

DR.W.T. REILL Y
469 Broadway, Še. Beita,Mau.

* jPBIM į)O*GE9B**k BT».
. VaUndoa NaMHoąta
Boo 9 t*J. lįrtk- ■•a u rai, ryti
JUS irat rakar*

I; ... ■■■s.f,. ■' '
■■aMi —

vPAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI. '

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimu s* kaina: %

Už vieną sykį>. 50c. 
tris sykius\.$1.00 

Pinigussiųskiteiškalno. 
“DARBININKAS,” 

242W.BrOMlwayi ’
Scmtli Boffion, Mass. '

PA1EŠKAU MOKINIŲ PRIE 
FOTOGRAFODARBO.

'AŠ išmokinsiu į trumpa laiką ir su 
mažais Išlj&Sčiąis už kokių kelių mėne- 
šlų busl geras fotografas. Galite at
sišaukti, kurie .tik turite norų, mokin
tis ant fotografo. Žinot' kad darbas 
yra lengvas ir pelningas. Tų darpų 
mokintis gali kaip vaikinai, taip ir mėr- 
ginos. Aš. jus užtikrinu, kad. galite 
būti- gerais fotografais, jeigu turite pa- 
traukimų prie to darbo;. Norėdami pla
tesniu informacijų kreipkitės laišku, 4- 
dėdami-už’ 3c.' krasos ženklelį šiuo ad
resu:

X X B ra knis, 
(Hudson Studiu)

577 Hudson Avė., Rocheąter, N. Vi

. ;
Aš Magdalena Bendinskienė paleškau 

savo, sūnėno Andriaus ’Katilio. 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 
adresu: ~

šfAGDALENA BENDINSKIENe,
92 Fem St, . Athoi, Mass.

PARSIDUODA 
f Paiki studija dėl traukimo 
; paveikslų, su ■ visais . įtaisais. 
Apgyventa daugiausia svetim
taučiais, kaip tai: italais, len
kais, rusais ir lįetuviais. Biz
nis puikiai eina. Priežastis 
pardavimo, silpstu ant akių 
sveikatos. Kreipkitės į 

L “Darbininko” Atimt (J. B.),
244 W. Broadwąy, 

So. Boston, Mass*-
. ■ * *—f ----- * - •** > •*.*>..

1. Trijų šeimynų su gazais ir toiletais puikus 
namas; didelis daržas su vaisiniais medžiais, neto- 

Og Ii Columbia Rd. ir So. Boston’p beach’ių. Prekė 
$3600. Lengvos išlygos. * x"

§g 2. 2-jų Šeimynų, 12 kambarių namas šu visom 
sg intaisom; didelis daržas, ant gražios gatvės, netoli 
□g lenkų bažnyčios. Prekė $3500 ir tik $300 inmokėti, 
□5 o likusie ant lengvo išmokėjimo.
g 3. 6-ių šeimynų didelis namas prie lenkų baž- 

, nyčios išrendavotas už $884 ant metų, parsiduoda tik 
už $4500.*

4. ,3-jų šeimynų su gasais, toiletaisyskalbynėmis 
ir piazais namas, netoli lenkų bažnyčios, parsiduoda 
tik už $2800 su lengvom išlygom. \

Ę 5. 3-jų šeimynų naujas namas prie Andrew Sq,, 
/naujos tunelio stoties, ’su piazais; randavojasi už 

gi $552. ant metų, parsiduoda tik už' $3800; lengvos 
išlygos^

6- 3-ių, šeimynų. 14 kambarių namas su visomis 
" vigadomis ant Ė. Ninth St., prie naujd So. Bostono 

parko parsiduoda tik už $5600 ir tik $1000 inmokė- 
H ti. ■ - ' . <

7. 3-jų šeimynų naujas namas su visoms intai- 
šoms ir elektriko šviesomis; labai geroj vietoj So. 
Bostone: prie beach’ių ir arti tramvajų, tik $6000. 

sS 8. 2-jų šeimynų su visomis įtaisomis 11 kamba- 
a| rių namas ant E. Broadway, netoli Marine Parko, 

So. Bostone. Prekė $4500.
gg -Oi 3-jų šeimynų, 20 kambarių su voniom, gasais, 

skalbinėmis ir toiletais puikus namas,; netoli Broad- ' ■ 
way ant puikios gatves, Geresnio negalima rasti 
šioj apielinkėj. Prekč£$6200, lengvos išlygos.

10) Naujas 12 šeimynų mūrinis narnas su viso- 
mis vigadomis puikioj vietoj, neša apie $5000 dol. 

m raudos kas metą turi būti greitai parduotas. Savi- 
Ę@ .įlinkas prisiims $2000.00 įmokėti ir taip-gi paims bi- 
ęB le kokį 2 arba 3 šeimynų namų kaipo dalį mesimo. 
BB Todėl kas turite namus ir kiek pinigų ir norėtumėte 
BB įdėti į atsakantį ir puikų budinkų, kreipkitės ko
jos greičiausiai pas mus, nes retai kada toksai pigus 
jūs pirkimas pasitaiko su tokiomis lengvomis išlygomis. 
BB 11) Puiki 40 akrų farma prie karų ir Statė Rd. 
ĘB Teivksbury, Mass; Yra 11 kambarių stabą, didelė 
Ęe kute, pastogė h* 3 karvės, 1 arklys, visi vežimai, pa- 
Eg kinklai, plūgai, akėčios, daugybė bulvių, kručkų, 
W kopūstų ir kitokių visokių daržovių. k Viskas turi bū- 

ti greitai parduota, nes'savininkas mirė ir nėra kam 
§8 prižiūrėti vietos. Jo.gimines parduos visai pusdy- 

kiai arba išmainys ant namų So. Bostone arba Por- 
|B chester’y. . t • v

"' 12) 2-jų šeimynų, 11 kambarių geras namas prie
Bolton St., parsiduos už $800.00 ir $200 įmokėti ir 
likusius ant lengvių išlygų. < ' \
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BeU FhoovDJckinmi 8WSM.

KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų to vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną.. Kreipkitės šiuo .adresu:

Dr. Ignotas Stankus 
1210S/BtHi&.>PHiMpkii,Pi.H 

* Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
? Ofi so Valandai? - 

. * Nuo 9 rito ild S po pietu .
Vakarais, Ketverge nuo Š ilo 9P, M, 

N.d.liei»^iki4popi«a; W

L Dęitch.
149 Dover'St, Boston, Mass.

v

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir tūri savo didelį paveikslą? 

Jeigune,tai 
ateiktonusitrauk pus^g tuzi
no kazįnet ir gausi vieųą di- 

' delj artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai ...

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali .atsišaukti: '' 

XXDRIZA, , 
500S.2ndSt, Priladelphia, Pa.

’ AŠ, ADOMAS A. SABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. į 
> Až labai sirgau per ą metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsija, J 
I nevlrinlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervu ir abelnas sp6- j 
Į ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs Vilties, kad begyvensiu. VE < 
r sur ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amerikoj Ir už rubežiy, •' 
i bet ’ niekur negavau savą sveikatai pagelbės, ’ , . f
į Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų,. Bitterio, ‘Kraujo valyto- 1 
t jo, Nervatona, Inkstų ir Ręumatlzmo gyduolės; tai po suvartojimui ' 
i minėtos, gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. < 
? Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- { 
Į. matiąmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas iŠ- ] 
! nyko po užmušimui visų . ligų. ^JJėgiu 8 mėnesių, išgerdavau kas savai- j 
J tė po -butelį*Salutaras, Biterla, irxpo 3 mėn> savp paveiksle‘pamačiau j 
j tokį skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir i 
r esu linksinas ir! 1000 sykių, dekavoju Salutaras myllstų .geradėjui Ir lln- ! 
i kiu .visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- J 
[ tariu nuoširdžiai kreipties' prie Salutaras? ‘ <
^SALUTARAS, CHEMICąL INSTITUTION, J. BaUrėnas, Prof. | 
i 1707 So. Haisted St., Telephone" CanaI 6417, Chicago, XŪ. j
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-Vietinės žinios.
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A. a. Jonas Antanavičius mi
rė- lapkričio 7 d. nuo plaučių 
uždegimo. Jis buvo dėdė ge- 

,.,rai žinomo So. Bostoniečiams 
kareivio D. Antavičiaus ir J. 
Varaičio. Paliko moterį su 
dviem mergaitėms — 5^ ir 4 
metų.

Apgailestaująs.

\PRANEŠIMAS 
ŠV. JONO EV. PAŠELPINtS 

DR-JOS NARIAMS?
.T0MYKITE!

Panedęlio vakare, lapkričio 
18 d. 6:30 vai. vakare, bažny
tinėje salėje bus svarbus suaį 
rinkimas. IŠ n^dėbos į panecT 
lį perkeltas Jclri parapijos fė? 
rų. Šiame susirinkimo tins eta- ‘I 
lomi kandidatifi į valdybų 1919

Mūsų Pigių Namų ir Farmų Katalogas ir Nau- * 
jų Metų Kalendorius bus dykai visiems, kurie ieško- . 
te pirkti namų, farmų, lotų ir biznių. Todėl risi ’ 
biedtni ir bagoti, darbininkai ir biznieriai, malonė- 
kitę užeiti į musų pirmutinę ir didžiausią Agentūrą ‘ 
ir priimti mūsų dovaną dykai, kurią mes suteiksim, 
visiems kas .tik atsilankis į mūšų Agentūrą. /

Agency
A. Ivaszkevicz, Manager, 

315Broadway So. E
■ Tel. So. Boston 605

'-r t

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
f šį.

. su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis, negalėmis,' kuriąs reikalauja 
patarnavimo " . y ?

SPECIALISTO.
Mano Stebetįnas Pasisekimas -*

' gydyme ligų, skaudamų to chroniškų priguli nuo’to£ .kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
. aut tyrinėjimo tų ligų./ Tolitvus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 

ir prietakomis, elektrikos drebėjimo to, jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma-

Ar Tamsta Kenti ; >, - - - - • ' - ’. _ *
sUnųinu nervų, sUpmime ųžpakdįča (nugarofth UžStoŠimo, prebėjimo’ širdies/ Stip’ 
humo plaučių. Nerangume, Šitokiai jaučiąs, šktokmė" plvoa, ApsvaighnOi Neais* 

/kana matymo, Silpnumo sąnarių; Votčių,, Stogų, Wčjimo į geBclę, - Pilvo skausmo, 
Skausmo gerklės, apvilkto . Mūrio, šios-to daug kitų Rimtis pėrsėrgčjimasi kad 
Tamstą trotiji savo sveikatą to pajėga

. OFISO VALANDOS h- Kasdiena nuo_9 vai, ryto iki 8 val vakare, NeMomto nuo 10 
, : , '* vai ryto iM 2 val^ po pietų

” AnimAuryt; w^Theatre .
673 WASfflNGTON ST, netoli BoyWn M, Borton, Mm

no ligoniams.
‘ ’ v - ’
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KENEALY, Specialistas
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