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šaunią ataką, prieš “Darbininko” morgičių. Trumpai pra-
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neleidžia mumi tikMta, 
kad tauto* dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti. .

• Waahingtoit 
“DANBMtNED^ KAINA: ~ 

A ' • .
Tris kartus savaitė . .. .$3.00 
Vieną sykį aavaitėje .. . .1*50 
Bostono aplelinkėje..... . A00 
Užrubežyje metams......4J5 
Vienas numąria 3c.

PRADŽIA DIDELIU 
VEIKIMŲ.

Vakariniame fronte talkinin
kai pradėjo svarbų žygį. Pra
dėjo vykinti pienus apsiausti- 
St. Quentin ir Cambrai. Fran- 
cūzai kasdien po biskį pasiva
ro linkui St. Quentin. Anglai 
varosi pirmyn prie Gouzean- 
court ir Epehy.

Seredoj anglai paėmė nelais- 
. • vėn 10.000 vokiečių ir be to 

jiems kliuvo 60 armotų.
Į šiaurės rytus ,nuo Soissons 

vokiečiai bandė daryti smar
kias atakas, bet nieko svarbaus 
nenuveikė, visos jų atakos bu
vo atmuštos.

Balkanuose bulgarai vis tu
ri trauktis atgal’prieš sujung
tas serbų ir ’ francūzų jėgas. 
Bulgarai neteko daug teritori
jos ir visokių karinių reikme
nų. ,

REMIA WILSONO TAIKOS 
PLEKUS.

%
Talkininkų darbininkų kom 

ferend ja Londone užgyrė prez. 
Wilsono nustatytus taikos pa
matus. Taip sakant konferen
cija, pasirašė po 14 punktų 
prez. WĮlsono suformuluotu.

Amerikos delegatas Šamuel 
Gomper.s pranešė, jog Ameri
kos darbininkai pilnai remiu 
savo valdžią ir talkininkus.

Buvo inešta rezoliucija pa
smerkianti talkininkų įsikiši
mų Rusijon. Laike diskusijų 
buvo pakviestas paaiškinti tą 
dalyką buvęs Rusijos premie
ras A. Kerenski. Jisai sakė, 
jog Rusija abelnai imant nepri
pažįsta Lietuvių Brastos taikos 
ir tebveda kovą prieš teutonus. 
Rusija, sakė jis, neatsimetė 
nuo talkininkų. Sake, jog tal- 
kipinkai žengė į Rusiją būda
mi pakviesti organizacijų, ku
rios atstovauja tikrus Rusijos 
peikalus ir kurios prięšinosi 
bąlševikų teroruį. Jisai sake, 
jog klastinga manyti, būk Ru
sijos buržuazija pasikvietė tal
kininkus pavergti darbininkus. 
Dar-gi buržuazija lenktyiuo- 
janti su bolševikais intikime 
vokiečiams. Rezoliucija, pa
smerkianti įsikišimą į Rusiją, 
patarnautų tik vokiečiams, sa
kė Kerenskį. Kerenskį apreiš
kė, jog Įsteigiamojo Svirno de
legatai slapta renkasi ir. jie su
darysią valdžią visai Rusijai. 
Dabar, sakė Kerenskį, talki
ninkai privąlą remti susiorga
nizavusią valdžią Siberijoj.
*. * ■ •' .

RUSIJOJ BOLŠEVIKAI 
LAIKOSI.

Europinėj Rusijoj bolševi
kai, susijungę su vokiečiais 
laikosi ir ima viršų ant čeko- 
.slovakų. Jie buvo bolševikų 
ir vokiečių priversti trauktis iš 
Volsko, Simbirsko ir Kaza- 
nio. Čeko-slovakams labai 
trūksta ginklų ir visokių kari
nių reikmenų.

Užkaukazyje anglai, pasie
kusieji Baku, buvd priversti 
trauktis atgal. Pasitraukė į 
šiaurinę Persiją. Juosius pri
vertė trauktis turkai. Anglai 
ten tikėjosi armėnų ir rusų pa
rėmimo, bet paramos negavo. 
Tai prieš, turkus ir neatsilai
kė.

y---------------
NAUJA PASKOLA ITA- ' 

LIJAI.
Suv, t yalstijų valdžia sutei

kė naują paskolą Italijai. Šiuo 
kartu paskolino $100.000.000. 
Išviso Italijai paskolinta jau 
$860.000.000, o išviso talkinin
kams Dėde Šamas paskolino 
$7.203.706.666.

i______________________________

VOKIEČIAI VEIKIA 
RUSIJOJ.

Pranešama, jog vokiečiai 
koncentruoja jėgas Charkove 
ir Bielogorode. Tos jėgos pa
skui, kaip spėjama žygiuos lin
kui Volgos. Tos jėgos bandys 
sulaikyti gen. Aleksejevą nuo 
susijungimo su čekų jėgomis.

Vokiečiai bolševikams teikia 
visokią paramą ir todėl bolše
vikų valdžia . Rusijoj laikosi. 
Bolševikai ir vokiečiai visiškai 
susijungė.

KIEK NUGABENTA 
KAREIVIŲ.

Per rugpj; mėnesį Suv. Val
stijos kareivių nugabeno Fran- 
cijon 313.00. Iš jų Anglijęs 
laivais nugabenta 180.000;

NUŽUDĖ DU LENKŲ VADU
Maskvoje bolševikai nužudė 

du lenkų vadu Marian ir Luto- 
slavski. . Jie buvo nariai Len
kų Tarybos Rusijoj. Jiedu bu
vo žymiausiais Rusijos lenkų 
vadais. *

SUGRĄŽINO IŠ FRANCIJOS
Per savaitę, pasibaigusią 

i rugsejo’13' d. amžinai neįgaliu- 
- Čių ir sužeistų kareivių iŠ 

Francijos atgabenta 804.
4 ’
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Naujoji liga platinasi. I Ar lietuvis?
T7 - john A. tolishvs.

KAIP mKNGTįJAŽINTI princas LVOV OMSKU. ' '
Siberijos sosfiū&i, dmskan, *<*“ Solistas iš Syracuse, 

atvykO'princas Lvov, pirmasls į(uvęsJ^er^a; ^1S1^ '°tiso Lt. 
Rusijos mremieras po caro nu- Gqv- Edvąrdi Schoenecko, dis- 
vertimo nuo sosto. Ten šuva- trikto Pripažino kal-
žiavo vadai visų partijų ir lai- p11 pasakyme mai'štininkiskų iš- 
ko konferenciją. Iš to aišku, garimų.. .Nuteistas atsėdėti 
jog Rusiojs reikalai krypsta 4? ^^esių.valatijiniame kalė- 
gerojon pusėn. ■ f pme Baltimorėj, Md. m užsi-

Amerikos konsulas Horris iš uiokėti $500. Tolishus pasa- 
Irkueko Washingtono valdžiaipę^s: ,uPa^r karė; Ką ^as 
pranešė apie dalykus europinėj reiškia viena gyvastis ma- 
Rusijoj. Praneša, jog netvar-piau ar daugiau? 
ka ir badas siaučia bolševikų ~
valdomoj Rusijoj. Vokiečiai Tolishus, TolišiuŠ išrodo, 
iš visų pajėgų bandė padaryti tai vi^ai lietuviška pavar- 
sutartį su kokia nors stipria tai turėtų būti moky-
rusų partija prieš bolševikus. ^ro, kad tarnavo leitenan- 
To nepasisekė padaryti, tai to-gubernatonaus. teisių ofise, 
tuomet vokiečiai darė sutartis Ar tik čia nebus Tolišius, Alek
su bolševikais. sandro Meisnero dvarų gaspa-

■ ' ? . I doriaus Holišio sūnus. Kaip sy-
KIEK GAUNA NU0ŠIM- kis anas buvo Jonas.. Tolišius 

ČIAIS. 4 gyveno Miliuišių dvare ir buvo 
1 Suv. Valstijų valdžia už pa- iabai gabus ir sumanąs gaspa- 
skolintus talkininkams pini- doriaus, Tolisio sūnus. Kaip sy- 
gus, . gaunam nuošimčiais $10.-, Meisnero vaikais labai drąuga- 
000.000 mėnesyje. Talkininkai vo, ėjo mokslus, buvo labai 
moka Dėdei Samuli nuoš.. gabus jaunikaitis ir baįgė tėi- 

•,. J m į šių mokslus. Mėisner savo vai-
' ! kams laikė anglą-guverįerą ir

■b a btt * rvmr-rrtm s-nmra vokietį-guvemerą ir Jonas nuo 
PASILAIKYKITE SENUS mažatvės išmoko anglų

. NUMERIUS. ir vokiečių ‘kalbos. Ą. Meis-
Geru būtų daiktu pasilaiky- nef buvo predsedatelis Kievo 

ti visus “Darbininko” nume- okrugo sudebdos polatos. Ir 
rius, turėti, pilną kompletą. I Jonas Tolišius ten puikią vie- 
Jei ne, tai bent indomesnius, Į tąjifcėjo ir gyveno Kieve Meis- 
sų Svarbesniaisstraipsniais nejto paloėiuose. Prieš pat ca- 
numerius. - reikia pasilaikyti, [re nuvertimą nuo sosto didieji 
Jei. perskaitęs numerį, ųmtai, jo vf^dminkaitmatė, kad cara- 
,kad tūli daiktai, arba -faktair to laivas grius,; tai kaip pelės 
galės būt reikalingi, tai ir dėk iš skęstančio laivo hiųrokrątai.: 
tą numerį skryniom bėgo užsieniuosna neva sū .val-

Vaidintojai-mėgėjai visuo- diskais reikalais. Jonas Toli- 
met privalo pasilaikyti nume- sius ir-gi gayo valdišką įgalio- 
rius, . kuriuose randasi vaidi- jimą važiuoti Amerikon su be- 
nimo veikalėliai, Ęlaivinįnkail.ne amunicijos reikalais.- . f 
privalo pasilaikyti,\ kur randa- Tai ar tik nebus čia tasai pat
si kas; nors apie blaivybę. Tie, Milišių, Eržvilko parapijos, 
kurie .turi arba mėgsta’ su ei- Raseinių pav., Kauno gub., Jo- 
cilikais, arba bedieviais kirs- nas Tolišius, Jisai buvo nu- 
tis, privalo pasilaikyti nume- tolęs nuo lietuvystės* Juodos 
rijis, kur apie juos, jų klaidas, tik biskį dejos su Lietuvos pir- 
melus išdėta. Ir; tt. • ; meiviais. Jo tėvas atjautė lie-

Šį numeĄ ir sekąųtį privalo tuvystę. . Jo . vardu. į Milišių* 
pasilaikyti visi LD$. nariai, dvarą iš Prūsų ėjo skrynios su 
nes juose randasi LDS. Seimo lietuviškomis knygoims, o ant 
protokolas. Pernai'protokolas tų skrynių buvo parašyta zu- 
buvo atmuštas ir atskiroje peris, ar kokie kiti ūkio rei- 
knygelėje. Šiemet to* negali- kalai. Turėjo plačią pažintį 
ma daryti, nes valdžia liepia su parubežio viršininkais ir jo 
popierą taupyti, bet nei ne- skrynios niekuomet nebuvo 
reikia jo spauzdinti- atskiroj peržiūrimos. Tokiu būdu jis 
knygutėj, nes lengvą pašilai- paskleisdavo daug lietuviškų 
kytrtuos numerius, kur jis tel- knygų. , .
pa- ----------- ---------- ---------------------

Kartais atsišaukia? žmogus, SUAREŠTAVO DIPLO- 
kadi norįs numerio, kur-apie MATUS.
į to rešyta, arba atsbjski- Į vokįečių laikraščiai skelbia, 

te_ tiek m tiek numanų kur talkininkų ambasadoriai, 
toks- ir toks vaidinimo veika-L uVusiejį Rumunijoj, dabar ta- 
las buvo. Tokie užsakymai y- Lo peįrOgraje suareštuoti Tar- 
ra mums sunkūs, ą kar ais vi- • j a Amerikos ambasa- 
sai neispildonu. Joriuš Vopicka. '

359 BR0ADWAYf. . . 80^ B0ST<Wi XAJ3S„ Š IŠĖJO IŠ BIZNIO.
; JAMES M. KEYES •. jį. Neivark, N. J. nuo šių metų

AttiBauklte'prie, inanė? su visokiais teUtoiškais reikalais.? tiuo- g pradžios užsidarė 176 saliūnų.. 
-du pilnas informacijas kas-Mnk Suvienytu Valstijų {statymą. ” # '

Per keliolika, mėtų Msa prityręs Ir turžjęs visokių reikalų,su SI ' 
LIETUVIAIS, HUSAIS Ir LENKAIS teismuose Massachasetts vai- S 
^tljojė. Al esu toklama* stovyje, kad galite riahtad E
kėtl. Visokius telsmižkas reikalus atlieku Šioje valstijoje. «

Turiu -gerų prityrusią vertėjų Urba perkalbCtojų lletuvių,xrusų, Jį 
, lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras basekmes ir lllaimėti 1 f 
.protų/ tai paveskite .man. , Telėfonuokite, parašykite arba palaukite, j 
- 850 BROADWAY, • SOUTH BOSTON, MASS. *

* ' JAkEES M.. KEVEK '.’ 
, Tel. So. Kodon 818 or Se. J8o«toa 
•į Jeltu vlenas Uilmtas lauk kitų.

IR GYDYTIS NUO NAU
JOSIOS LIGOS,;

Kaip išvengti Visuomet 
gerai išsimiegok ir nepersi
dirbk. Nesiglausk prie žmo
nių, nesibučiuok, nesisveikink 
ranką, paduodant. Žiūrėk, kad 
viduriai gerai veikti?, sočiai 
prisivalgyk, būk linksmas, ne
sirūpink. Nusiminimas, baimė, 
susikrimtimas mažina atsparą 
prieš ligą. Gerklę ir nosį ge
rai išplauk sudylu vandeniu. 
. Kaip paginti —^Iš pradžios 
apima šaltis, paskui atsiranda 
galvos skaudėjimas, skaudėji
mai nugaroj. Po to pakįla tem
peratūrą net iki 103 laipsnių. 
Akys paraudonuoja, ašaros te- 
kd. Jaučiasi negalė visame 
kūne. .

Kaip gydytis — Tuoj afsL 
gulti. Pašaukti daktarą, ramiai 
ilsėtis, žiūrėti,kad oras būtų 
kuogeriausiąs. ~ Turėti sveiką 
gerą lengvą valgį.

■ « ,
NAUJOJI LIGA TARP 

KARBIVię. , 
zCamp Devėnser, Mass: naują

ją liga serga 6.000 kareivių. 
Keblumas buvo, kad nėra už
tektinai ligoninių. Reikėjo 
juos aprūpinti šėtrose.

Camp Dixe, N. J., ta liga ser
ga 1.500 kareivių. Jfirė nuo jos 
šeši. -

Jūreivių Suv. Valstijų laivy
no mirė arti 70.'

* . ,—,----------------------- --—-4* ■ >,.

VALIO! VALIO!! VALIO!!! ANSONIEČIAMŠ!!! 

PERKŪNIŠKOS BOMBOS* . _
Leidžiant presan šį numerį gavome džiaugsmingų žinią 

Ansonijos, Ct. apie tenykščių mūsų prietelių nepaprastai
• . .’a. . v _____* • _ *1____.H______ _________ !<¥•___

nešame, jog atsiuntė ,,$74.55. •
Lenkiame galvą”,broliams ir seserims ansoniečiams ir lin

kime ilgiausių ir laimingiausių metelius
Smulkmenos ir pranešimai apie atakas iš kitų frontų se

kančiame numeryje. .
Pirmyn visi!

savo karę.
KARĖ TURI BŪT TĘSIAMA.

Karė prieš morgičiųs turi 
būt tęsiama be paliovos. ‘ Nors 
mūsų priešininkas jau veik pu
siau. įveiktas, bet priežodis sa
ko: “Neperšokęs per griovį, 
nesakyk: ‘op’!” * Todėl išgir
tu, kad jau įplaukė arti $1.- 
.000 jporgičių panaikinimo1 fon- 
dan,- nenuleiskite rankų, saky
dami, jog nėra dabar “ gtrto
ko.”- Ne, broliai ir sesers, ži
nokite, jog mes esame pasiry
žę ne vien morgičiui sprandą 
nusukti, bet ir “Darbininką” 
dienraščiu paversti ir namus į- 
sitaisyti. Reiškia, kad tą at
likti, tai reikia pirmiausia nu
galabinti morgičių.

Visų LDS: narių, mūšųprie- 
telių, rėmėjų ir katalikiškos, 
spaudos apaštalų prašome nie- 
kuomet neužmiršti mūsų karės.

Keletą dienų tam atgal buvo 
išaiškinta, kodėl reikėjo stoti 
karėm Matote, jog prie tojbu- 
vome priversti, kito žėjimone- 
buvo. Kad apginti savo gar
bę, savo'teritoriją, tai būtinai 
reikėjo paskelbti karę /prieši
ninkui. ,

Toliau nemanykite^ kad ge- 
nOralis štabas miega, arba dy
rinę ja, kad ponauja. Visai ne. 
3e pasiaukojimo generalis šta

bas jokiu būdu nebūtų savo 
vietoj dabartiniu laiku. Apie 
;ai turite žinoti iš to, kiek štą- 
je dirbo pirmiau ir kiek da
bar. Tą primename'ne, kad 
štabą išgirti, bet kad dalykus 
geriau supratę, smarkiąu uža- 
takuotūmėte morgičių. \

Į darbą visi!

Vincas Lubinas .............. $1.00
Kazys Kumpilis........... .1.00 1
.Jurgis Petukauskaš ......1.00 
Mikolas Tarasevičius .. . .1.00 
Ignas Meleškiavičius .... 1.00 
Vincas Marčiulaitis......... 1.00
Petras Čepukiavįeius ... t. 1.00 
Mikolas Klikna................. .1.00
Jonas Aksomitauskas ....1.00 

/• ______
Prisiunčiu viso...........$9.00

Ant šito susirinkimo nepri- 
buvo visi nariai. AŠ tikiuosi, 
kitą susirinkimą bus daugiau 
dolerių. .

Su giba pagarba,
Kuopos Raštininką*/3 

Broliams ScrantoniečiamB 
širdingai dėkūojame ir linkime 
su didžiausiu pasisekimu kasti 
anglis ir užsidirbti krūvas pi
nigų. rv ► -

1 Kas daugiau?

) 
r.
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ATMETĖ LIETUVOS BRAS- 
„ TOS TAIKĄ.

Rusijos ambasada 4Danijoj 
gavo pranešimą, ntto Siberijos 
Valdžios, jog ji atsisakė pripa
žinti bolševikų padarytą tai
ką Lietuvių Brastoj. Siberi- 
još valdžia pastatė, reikalavi
mą prašalinti sovietų valdžią 
ir/pasižada atstatyti Rusiją bė 
bandymų įvykinti socijalizmą. 
Siberijos valdžią palaiko* kazo
kai.

t

DRAFTUOS PRANCŪZUS 
IR GRAIKUS NEPI- 

LIEČIUS.
Tarp Suv. Valstijų iš.vienos 

puses ir Graikijos ir Franci
jos iš kitos padaryta sutartis, 
kuria Dėdė Šamas remdamasi 
galės šioje šalyje draftuoti 
frančūzus ir graikus nepilie- 
ęius.. Tą sutartį^Suv. Vals
tijų senatas jau patvirtino. Se
niau panašią sutarį Amerika 
padarė su Anglija.

(Einasi prie to,.kad. visi atei
viai nepiliečiai bus draftuoti 
kariuomenėn. Todėl lietuviams 
išpuola skubintis su tvėrimu 
savo legijono, kad. mūsiškiai 
nepiliečiai pakliūtų į savo ka
riuomenę). - (

Dabar yra daug
NAMU. PIGIŲ ****?• 

• Y BIZNIŲ.
Daugelis savininkų katėslai- 

ku \priyersinai parduoda visai 
pig&fir mes Jotys nuo savęs 
patariam perritikrinti pas:

Lithuanian Agency,
JL Ivasakevica

315 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių bUnių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus . du-syk brangiau/, 
negu dabar r jeigu patiks'na
rna® arba farma, pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padaryt visus raš- J 
tus teisingai ir atsakančiai.

IŠEIS IŠ BIZNIO.

., Aprokuota, jog nuo spalio 1 *
d. New Yorke užsidarys nuo 
10.000 iki 15.000 saliūnų dėlto 
kad. valdžia uždraudė išdirbi- 
mą alaus nuo gruodžio ld.
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KIEK JŪRĖS KAREIVIŲ 
FRANCIJOJ^

Sulyg Amerikos |tabo apro
bavimų liepos mėnesyje atei
nančių metų Suv. Valstijos ka
reivių turės 4.800.000.

Dabar Amerika turi kareivių 
io ginklu 3.200.000. Karinė 
žinyba dabar .reikalauja savo 
išlaidoms $7.000.000.000. /

7,._ - - < •

TRAUKIASI I& LIVONIJOS
ir Eltonuos.

Vokietijos, valdžia prądėjo 
maustyti tuius daiktus, iš Es- 
;onijos ir Livonijos.^ Tas y^ 
ra ženklu, kad jie mano visai 
pasitraukti -iš tų provincijų.

TARPININKAUS CHINAMS.
Sūv. Valstijos ir Anglija pa

siryžo patarpininkauti da
nams. Nuo senai Chinijos 
šiaurines provincijos nesutinka 
su pietinėmis. Tai ligšipl vis 
nesimato galo tiems ginčams. . 
Todėl Amerika ir Anglija pa- • 
dės susitaikinti ir po to Chini- 
ja daugiau prigelbės Siberijoj.

(

LAISVAMANIŲ INTELI
GENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 22 š. m. laisvama
nių veikėjai turės suvažiavimą 
Mc Alpino svetainėje Ne> 
Yorke įsteigimui bendrovės fi
nansavimui Vilniaus universi
tete. Tame darbe vadovauja 
Šliupas. • Tai jo taip sakant 
coup (užsimojimas) įtraukti 
ir katalikus į savo užmanymų 
.pinkles. Nesenai jis rašė “Tė
vynėje” apie finansavimą Vil
niaus universiteto ir sake, būk . 
tūli kunigai jam pritarę. 
' Šis Šliupo žygis yra visai 
skyrium varomas nuo katali
kų, kurie jau senai tą. reikalą 
gvildeno ir aukas dčao. (Žiū* 
rėk šiame num. .straipsnį 
“Svarbiu reikalu^). • .

Tume pąt reikale Įeidama- 
nių inteligentai turės antr^ su
važiavimą Chtoagoj rusėjo 29 

žiųema, jei šis šiek tiek 
nusiseks. • •

Scrantoniečiai pa
sirodė fain.

Generalis štabas turi už gar
bę pranešti Scrantoniečių ata
kas. Angliakasių kulkos ge
rai paspirgino morgičių. Pra 
nešama šitaip:

’ “Scranton, Pa. Rugpj. 24 d 
š. m. LDS. 34 kuopos buvo mė
nesinis susirinkimas. Nariai 
užsimokėjo mėnesines, po tam 
buvo perskaitytas iš Centro 
prisiųstas laiškas apie mergi
šiaus išnaikinimą. Taip-gi mūs 
kuopos nariai’' svarstė, kaip 
tam morgichu greičiau galą 
padaryti. Mūsų kuopos iždas 
maŽaSji negalima .nieko iŠ mū
sų iždo aukoti; Pų tani buvo 
įnešimas, kad nariai visi po $1 

.paaukotų. Kaip bematai, mū
sų nariai pradėjo doleriais 
bombarduoti. Sakė morgičiv

PAGIJO.
Aug. Jančulis, turėjęs džio* 

vą,. v gydėsi tmlstijinėj sanato
rijoj Ray Brook,’N. Y. pagijęs 
išvažiavo' į Niagara Eailš,; N. 
Y.,. kur pirmiau gyveno. Sa
natorijoj išbuvo 8 mėnesius b 
18. dienų,. Gydytojai’ pripaži- 
M ’ iag. Wkntintei džiovos ^aTpdenus'šwaįti<
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sugrąžinti. 'Vienu žodžiu tasai 
ląikraštis išmintingai nurodo, 
jog finams, latviams, lietu
viams ir kitiems, kad užlaiky-’ 
ti prielankumą, talkininkai ne
privalo žadėti sugrąžinti po 
Rusija, kuri joms iki gyvo kau
lo yra įsiėdus.

“The Independent” aiškiai 
stovi už tautų neprigulmybę. 
(To laikraščio adresas: 119 W. 
40-th st., New York. Metams 
$4),

DU PRIELANKIU LĄIK- 
-> ■ RAŠčIU.

Iš Amerikos didžiųjų laikra- 
Ščių du ypatingai prielankiai 
rašo apie teises mažųjų paverg
tųjų tautų; yra tai dienraštis 
New York Times ir savaitraš
tis “The Independent.” Pas- 
tarasai ypač drąsiai rašo. Jo 
vardas atsako turiniui. .

“Thė Independent” rugsė
jo 7, 1918 turėjo redakcijinį 
straipsnį apie lenkus. • Labai 
indomus,^ ne tiek dėl lenkų 
klausimo, kiek dėl viešo išsi
tarimo, kodėl Amerikos spau
da nerašydavo apie lenkų klau
simą. Mat nedrįsdavo Rusijos 
inžeisti. Tas pats galima pri
taikinti ir apie lietuvius. Ga
lima drąsiai sakyti, jog The 
Independent yra prielankiau
sias Amerikos savaitraštis mū
są reikalams. Galima patarti, 
kad mokantieji angliškai jį 
skaitytų. Jis žiūri tikro a- 
merikono akimis — ne kokio 
ten Europos pataikūno — kaip 
dauguma žurnalų kad žiūri.

Pačioje karės pradžioje 
“Draugas” išsiuntinėjo Lietu
vių Informacijos B.iuro raštus 
įvairioms redakcijoms ir k. 
Ant kiek žinome, tai tik iš dvie
jų vietų tegauta, atsakymai, 
jog raštai priimti ir ateityje 
būsią sunaudoti—tai buvo nuo 
“The Independent” redakto
riaus ir iš New York Times. 
Matyt tuodu laikraščiu pasi
naudoja tąja literatūra, Nuo 
“The Independent” buvo y- 
pač gražus laiškutis redakcijos 
vardu, Siųstas p. E. E. Slos- 
son, Literary Editor. Jisai iš 
profesijos buvo chemikas, bet 
dabar puikus literatas^ ir vy
riausiam redaktoriui išvažia
vus Europon turbūt savaran
kiai veda laikraštį.

Tūlas laikas atgal (bal. pra
džioj š. m.) tasai laikraštis in- 
dėjo. Straipsnį Lietuvos prisikė
limas ir labai prielankiai atsi
liepė. Tik Amerikos sroves 
ir jų aspiracijas ne kaip rei
kiant išdėjo, nes apie tai ra
šė, remdamasis Šliupo knyga, 
apie ką buvo minėta visuose 
laikraščiuose.

Dar reikia grįžti prie Inde
pendento straipsnio, esančio 
numeryje rūgs. 7. Ten atsilie
piama apie senatoriaus Lodge 
prakalbą, kurioj jis išdėjo tal
kininkų taikos išlygas ir be ki
to ko kaž-kodel apreiškė, kad 
Rusijos provincijas atplėštos 
nuo jos žulikiškoj .taikoj Lie
tuvių Brastoj, turi būt jai su
grąžintos. Daugelis Ameri
kos žurnalų užgiriančiai atsi
liepė apie tą senatoriaus pra
kalbų, o tikrai rimtą kritiką 
padavė tik “Inclependųnt.”

“The Independent” sako,! 
kad senatorius tokiuose svar
biuose klausimuose turėjo būt 
aiškesnis. Klausia, ai sėn. 
Lodge laikosi to, kad Finlan- 
dija, Kuršas, Estonija, Livo
rną, Lietuva, Ukraina, Besa
rabija, Krimas, Kaukazas ir 
tt. yra nuo Rusijos atplėštos ir 
todėl jos reikia jai sugrąžinti! 
Tasai laikraštis nurodo, jog 
senatoriaus išsireiškimais gati 
pasinaudoti priešininkas, ’ nes 
teutonai prispaustoms tautoms 
galį pasakyti, kad girdi ve tal
kininkai ir Amerika prieš jus 
statosi ir jus ketina po'Rusija

<• ,

Svarbiu reikalu.
LIET. KATALIKŲ UNIVER

SITETO REIKALE.

Būdami prieaušryje politiš
kos laisvės, lietuviai katalikai, 
tėvynėje gyvenantieji, vienu 
iš svarbiausių savo rūpesnių, 
be abejo, turės mokyklų klau
simo tinkamą išrišimą. Nors 
pajėgos bus ir apribotos, tę- 
čiąu jie turės rūpinties ne vien 
žemesnėmis, pradinėmis mo
kyklomis, bet vienkart ir vi
dutinėmis ir net aukštesniąja, 
mokykla, universitetu. Tame 
reikale ir mes, Amerikos lietu
viai katalikai turėsime jiems 
padėti. Ypač bus Teikalinga 
mūsų pagelba parūpinime Lie
tuvos katalikijai augėlesnio
sios mokyklos. Mes nediktuo
sime tėvynei, kokio tipo tas 
katalikų universitetas turėtų 
būti: ar privatinis, visuomenės 
įsteigtas ir užlaikomas, ar prie
šingai, valstijos; ar šiokius 
skyrius jisai turės, ar kito
kius. Mes nemanome nei siū
lytį jiems savų profesorių. 
Tuos visūs klausimus išris ir 
reikalus aprūpins — ten tėvy
nėje pati lietuvių katalikų vi
suomenė. Mūsų priedermė bus 
padėti jiems tame reikale pini- 
giškaį, nes aišku, kad iš griu
vėsių kilančio ji Lietuva dar ne
greitai prieis prie gerbūvio.

Trys metai atgal mūsų Fe
deracija įsteigė “Lietuvos Ka
talikų universiteto fondą.” Ta
me fonde jau randasi arti $900. 
Tiesa, tai menkutė dar pra
džia. Ji susidarė iš kas met 
skiriamų iš Tautos Iždo pini- 
gų. jMūsų visuomenė turėtų 
tą apkalą arčiau paimti į šir
dį ir tą fondą greičiau augin
ti. Turėtume^ išauginti .didelį 
skaičių marių-rėmėjų, kurie mo
kėtų kasmet (kol pasigalės), po 
$10.00 Katalikų universiteto 
reikalams.' (Kol kas jų turime 
tik 8).

1 Tie nariai rėmėjai bus tik
riausiais sargais Lietuvos mok
slo ir apšvietos tyrumo; nes 
aišku, kad. tik Dievo šviesa 
nušviečiamas ir Jojo Bažny
čios globojamas mokslas turi 

•daugiausia garantijos sveiku
mo, tikrumo ir pastovumo. Į 
tuos narius-rėmėjus gali stotU 
netik diplomuoti šviesuoliai, 
bet visi lietuviai katalikai, ku
rie tik. suprantą ir atjaučią 
svarbą katalikiško universiteto 
Lietuvai, visi be skirtumo luo
mo ir lyties. ♦

Kada tų rėmėjų prisirinks 
didesnis skaičius, galima bus 
suvažiuoti ir pasitarti, apie su
organizavimą tam tikros drau
gijos ,

Ligšiol nariais, rėmėjais uŽsL
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1) Kun. J?#y^niap8kas,

V / Tamaųuay ^eu .. - * 
,3) OimPauIaiČfokff

Mattapan,
; _4) Izidorius ’

‘ Uambridger Mass. < *
f 5) Kun.MKeme^

, Cicero, 331. / .
< 6) Antanas Vaisiauskas,^

(Mbridge, 1^8M;
>7) A. F. Kneižia, > . -

Bd. Boston,
Š) Primas Gudas,

• * So. Boston, Mass, . -- r
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Jno^'immi M 71*08 kuo,
■ pąs (Ręchest^ N* f*) & S?Ta- 
rasevBiui iš 14-Iob, kuopoi 
(Nevaik, N,/.jg be mndetų

Skaitymas • pasveikinimų;
Trečios kuopai IŠ Nčrirųod,

:■ >■ - 
, j Centro pirmininko ’^ M. So- 
t pos raportas. (IĮ. žioba‘buvo 

j nuskirtas pįrmininku ^centro 
( valdybos po paėmimo Jono Ė< 

. [Karoso. J Sut,. taeiriją) <

reikalu prašau kreiptis’ sekau-I nas susirinkimas kuriame pra- 
Čiu adresu: Kun. F.jKęmčšiihĮdėjodirhtiirdabarturi bmgti. 
4943 BL 15,th Str., Cicero, M Vienbalsiri priimtas. •

Katalikų Ūniversitrio Kpini-1 Centro protokolo raštininko, 
sijos Iždininkas | F. Virako, raportas. IšduOcta

. Ktrn, F. Kemešiu ant rašto, Vienbalsiai pri- 
’P. S.Malomatprašyčiauimtas.: 

tų kataliltiškų .laikraščių atsis-| LD&. Centro raštininko 
; pauzdintiŠį- atsišaukimą. • F. Virako ';

;. , , , ' ' . Raportas LD^ IV Seimui
) ’ .. : Baįtimoreję,

Protokolas.
. ’ | neturiu daug apie ką raportuo-

- [ti. ----------
LDS. III SEIMAS, Praeitais metais Centro, vai-
BALTIMORE, MD^ d?ba 12 didesnią įosS- 

i Įdzių tai tų posėdžių protoko-
PROTOKOLAS LDS. TRE- -[mg surašiau į protokolo kny- 

ČIOJO SEIMO. Į gaš ir paskelbiau per “Darbi-
Atsibuvusio rugpj. 19 ir20 dd., moką.” ’ .

f 1918 m. Baltimore, Md. Buvo keliolika posėdėlių >- 
Delegatams (ėms) susirinkus vairiais' LDS reikalais apie ku- 

į šv. Alfonso svetainę, nesant I Fy1U0S protokolų nerašyta, nes 
pirmininkui Jonui E. Karosui parasta, kad nebuvo reikalo, 
(kadangi* jis yra pašauktas S. Visuose posėdžiuose LDS. 
Valstijų kareivijony, LDS. UI pentro gyvavau, 
seimą atidarė jo pagelbinihkas, . ^-ek1 buvo vieši orgamzaci- 
Mot. Mažeika ‘2:30 po piet. p0? įšalai visuomet juosė pa- 
Maldą atkalbėjo kun. Pr. Juš- reV»^?Hs darbavaus, 
kaltis visiems atsistojus. Tai L kas i| kur Centro rei-
atsidaro pirma sesija. palais kreipėsi informacijų ar
. Delegatai(tės) priduoda- sa- paaiškinimų visuomet sten- 
vo mandatus ir pasirodo kad ir,sąžiningai da-
šie dalyvauja: pyką attikti.

Darbavausi organizacijos la- 
SEIMO DELEGATAI. bui kiek mana gyvenimo ap-l

Šitie delegatai pribuvo: jlmkybeš leido.
Nuo centro: 1) Franciškus L 9 ' neatlikau, taip

Virakas, 2) Antanas KrieižisJk^P likėjo arba norėjau, tai 
3) Kazys Česnulis, 4) Kun. .F: Puvo vie*a ls PĮlezas-
Kemėšis ' cių — arba negalėjau arba ne-

1- mos kuopos, So. -Boston, k “ddžiu man už tą
Mass.: 1) Mot. Žioba, 2) And-primstb ' .
riuš Zaleekas. ■ • . Jusą F- Virak’s.

2- os kuopos, Mdntdlo, Mass. L P'A
- kun. K. Urbanavičius. jKnems žodžiu, kad izdminko,

4- ta kuopa, Athol, Mass, *. »‘?r'2na® knygos, pitaMsu-
Kun. Aug. Petraitis, Jonas •» toansą rastam-
Bakšys f ko> Vienbalsiai priimtas.

5- taMopa, Watetbury, Ct.-LF““SJJašJ^as’/lrt- F;
Ona Stalionaite, Nikodemas S įduoda sportą ant 
Zelvis, Morta ZailskienA su pastabomis zodtar.

6- ta kuopa, Hartford, Ct. -• raštaunkas nzklau-
Ant, Mašiotas. J Stas seimo vedejo kę mano apie

7- ta kuopa, Worcester, Mass, Huspenduotus nanus,^. atsako,
- Jonas Navickas, kun. J. Ja.
kaitis ir Jonas Vaitkų* ^alda> J*.J**? » *»•

8- takp., Cambridge, Mass. - IK klaidos per kunas-iVykotat-
kun. Pr. Juškaitis ir Teklė Za- SB“a?T,M® nekunę naftį. 
kaičiūtė Tie nariai nezlugsią,

12-ta kiiopa, Brooklyn, N. Y. 4®.*®* ^ar ne^simo^ėjo, tai
- O. Bendoravičienė. uzsnnokes ateityje, .
- 13-ta kuopa, Philadelphia, L Baportas tapo priimtas vien-
Pa. — Pranas Hodelis. - aį®iai*. . ,

14-ta kuopa, Newark, N-J. Is Į^njsto l^sta skaitytas
- Ant. Kazlauskas. raportas iždo globėjo, V. §e-

20-ta kuopa, Chicago, IH. - 1„eik®.s' Vienbataai. priimtas. 
Mot. Mažeika. de’ \

25-ta kuopa, Chicago, Hl. — Sennp.i—
Balbina Abromavičiūtė: , Ą3. kaiP® centro kasos

30-ta kuopa, Baltimore, Md. Sl°k5jas, paduodu savo nors
- Juozas Saplinskas. raportu Būdamas na-

49-takuopa, Cicero, m. _ nu centro valdyba, ĄrbaUi»-
Pranas Zdankus. -S dele‘, L’

51-ma kuopa, Cleveland,'Q.- Susirinkimuose lanfaau-
A, S. Kulbickas. si kiek gerbiamas pummmkas

53-čia kuopa, Homesteadį Pa. reįa’ay.°; TT»c . , •
- Andrius Bardzalauškas. Kas link kasos LDS, Aplei, 

55-ta kuopa, Dubois, Pa. _ dus So. Bostoių, gerta kun. Ke-
Ki. M. J- Urbonas.- b?’® kalP? ®a?

69-te kuopa, Dayton,.Ohio.— VI?® tat® musj orgamzaci- 
kun M Cibulskis jos, ,fo Vieton arčiau pntrau-

Delegatams(tėms) ženkleliusži®1)J ? 
prisagstyti pakviestos p-lčs O. :ila‘ kurx® dabojo
Stalionaite ir Bajoiiutė. Tė ai-iau bEidami ka^. u\ knygas 
jos- padaro. visados seke. Ir tarytum vis-

Rinko seimo vedimui valdy- Mls 
bą. Nominavo ir išrinko vie- 
šaų pirmininku — Mot. - Ma-.|n10 stov^. plačiau paąą?kms fi- 
žeika, pirm, pagelbininkaš _ nansųrastiniųkas. f i- - 
Ant. Mašiotas, raštininku- -M So pagarba,' -
Pr. Zdankus, rast, pagelbinin-r V v. sęyeiKa^ 
kuJonas Navickas. t. ■ • ĮJM Cėntr. kasose gl.‘

Į mandatų, škunJų, inešimųti AtimMstiaĮūriuSį;■ A* F Khėi- 
;t«iyg^ ’Peižįūrė jimo. komisiją J Žjs, išĄao Ja įnt lakštą rapdr- 
išrinkti taip-pat viešu balsari-|tą^ ąpie; ‘Darbininko” biznį, 
mu — kun. M, Cibulskis^ X Už jo šąŠiriijgą da$>ą, kum 
Vaitkus, A. Kazlauskas, O. U'rbąnaričiiii patariant,’ buvo 
ritaliouaitCj-Fa'Muleričiuš,; 'pagčibtąs tankąplojimu.

Seimaš^‘Fauliui MųleriČiiii iii ĮCtmČF; ^tiŽMąiisė;
lįto^kttopos^ Brocldynj Ny Yš Itamodalyku. ka£ ..geMiafe

i

iapĮtatits > stręlkieritt fondas 
tušti! Administratorius 'pa* 
rita, kadatdate^uš w 
fonde priw^|fiHiidš.šių .’»£*■ 
jdh}*? ' -»v ■ *-"

kąd "“ jo peržiūrėjimą kny
gų, ras [g .tvarkoje ir. sąži
ningai vėcj

Raportas 
tas.r»

♦
Dvasiška^ vado , 'kunt M 

Kemėšis^ žodžiu išduodamas 
savo raportaą paaiŠkirfo, kad 
Šį metą neparagmus, tiktai dvi 
kuopos teprisiuhtė paliūdiji- 

atlikę. t Bet kad čia negalimi 
padaryti išvados kad jm neat- 

priedermių, ale tik
tai neatlieka formališkumo. 
Vis-gį tikėjimo pareigose neat
sitikę, 4 Dvasios stovis geras. 
Nekurios kuopos gerai gyvuo
ja materijaliai. Pinigų turi ir 
nežino ką daryti su jais, *Tu- 
rį atsirasti būdai kaip juęs su
naudoti, Čia turiu pažymėti 
vieną apsireiškimą, norą pada
ryti ^Darbininką” dienraščiu. 
Šis seimas turi atkreipti dide
lę domą į šį apsireiškimą.

Raportas vienbalsiai priim
tas.

Skaitymas pasveikinimų: 
1. Laiškas nuo A. Vaisians- 

ko su 5 dol. ant LDS. nuosa
vaus namo ir pasižadėjimas 
kas metą ka dir po $10.00 mo
kėti iki tas namas bus galįina 
įgyt. Iš Cambridge, Mass.

. 2. A. Kazlauskas, finansų 
raštininkas LDS. 14-tos kuo
pos, Newark, N. Ji

3. LDS. 65-ta kuopa, pirm. 
L. Nadzeika, rašt. -^- Kaz. Na- 
dzeika, dvas. vad. — kun. eo 
Tylia, Nashua, N. H. Į

F. Virakas perskaitė perei
to,. II-tro seimo protokolą. 
Vienbalsiai priimtas.

Lietuvon Grįžimą Biuro Ko
misijos raportas. F.' Virakas 
išduoda ant rašto, kiti nariai 
komisijos, atskaitos neišdavė.

Vienbalsiai priimtas.

LDS. IV geimui Baltimorėje 

F.Virako

kaipo Grįžimo į Lietuvą 
biuro buvusio komisijos 
nario ir raštininko rapor
tas. ' , i

, Tuomi reikalu komisijos tu
rėta išviso vieną' posėd. ir ke- 
tioliką pasiturimų su kaip ku
riais veikėjais.

Tp rišo pasekmėmis buvo 
:as, kad atspaųzdinta tam tik
ros blankos 15 įvairių rūšių ir 
išsiuntinėta kuopoms/ bet nuo 
kuopų negautą-neįyienos blan- 
kos atgal. - Išviso,gauta išpil
dytų blankų nuo 27 asmenų, ir 
tai kaip pasirodo iš tų kuriems 
buvo laiškais nurodoma to 
biuro naudingumas. , x 

Aš tą/biurą ye^iaų veik 
pusę metų o toliaus neturėjau 
laiko ir kitokios gyvenimo ap
linkybės taip susidėjo kad tu
rėjau tą darbą atidėti J šdlį, .o 
to pasekmės buvo tokios^ kad 
tasai darbas visiškai apmirė.

Mano- nuomone jį atgaivinti 
nesunku,, bet reiįtialąm daly
kui žmogaus. i

Iš laiškų tame dalyke gautų 
pastebėjau, kad lietuvių daug 

’maž apie pusė ketina grįžti į 
Lietuvą,, bet, vis,- žada laukti, 

’kol tenai dalykai nusistovės, 
o tiktai 2-3 nuoš. žada .tuojaus 
važiuoti kad<a bus . galima.

Taip-pat pastebėjau kad ža
da’ grižti į Lietuvą tolti žmo7 
nes,- kurie, turį susitaupę pini
gų, p be pimgiį taip kaip iii ne
simato norinčių grįžti į Lietu
vą-eilėse.’ ; ; / -■

Kas-link. organizavimo dar
bininkiškų bendrovių — tai 
daugumajšsn’eiškia kad Lietu
voje prisidėtų prie bendrovių, 
bet čia-sško, nesą tas dalykas 
praktiškai ypač dabartiniu lak 
ku. 1) kad kiekvienas kapita-.. 
laš esąs saugiausias jo paries 
priežiūroje,#2) kad nežinia ko
kios aplinkybės bus Lietuvoje 
po karės ir trečia,-kad nėra ga
nėtinos pažinties tarp, manomų 
steigti bendrovių, nšrių — ir 
žinoma per tai įesą’ reikalingo 
pasitikėjimo. “

•<

jo perMūrėjimą kny-» . r. . »1 - v »-
' - - 1

alsiai jęriįm
’ - ■

į' •<

taip-pat lošia svarbią rolę ta
me dąlyke.

Tegul ta viskas.
/ r • Virak’s.

Spaudos Savaites Komisijos 
Raportas: Kun. F. Kemėšis. — 
Spattdos Savaites ineigų $649.- 
80^ W parduotas knygas su- 
rirš$100. - o i

Išlaidų $426M už dri agifa- 
cijines knygas—Skaityk, Gal
vok (p.000 egz.į ir Broliai Pir
myn(1.000). . . .

Likę grynų pinigų $278.5ū ir 
darknyg^

& E. Karosą buvo atitraukę 
tūlą laiką nuo redaktorystes ir 
pastatę spaudos platinimui. >- 

D^Mr. klausimas — kas to- 
‘liauš tą darbą varysi Rei
kia dabar apsvarstyti.

Kun. A Petraitis:“Frisidė- 
jaū prie, spaudos platinimo fi
nansiškai ir raštų platinimu,’’ 

Pirmoji sesija šiuomi užsida
rė 6:04 po piet^

Ąntr^steija.
Antra' sesija, arba posėdi^ 

prasidėjo 7:47 vakare.
Eita prie įnešimų.
Kun. M. Cibulskis pastebi, 

kad nekurie įnešimai buvo ne
tinkami seimui, arba ypatiški, 
j;ai tuos įnešimų komisija at
metė.

Atsilanko Barbora Vaškevi- 
čiutė. nai’ė 14-tos kuopos, New- 
ark, N. J. Suteikiama jai de- 
: egatės teises delnų plojimu.

Skaito įnešimus. Organo rei
kalai.
. 1. Kad “Darbininkas” eitų 
ris kartus savaitėje, ineša 5, 

7, ir 8 kuopos. Nesvarstyta, 
nes taip yra.

2. 2 kuopa ineša, kad “Dar- 
lininko” administracija duotų 
atsakymus, arba pakvitavimus 
gavus prenumeratas. Paaiškin
ta, kad tas daroma.

3. 21 kuopa. — Kad prenu
meratos ųžsibaigimo laikas, 
būtų pažymėtas ant antrašo. 
Administratorius aiškino^ kad 
prie to einama išpalengvo ■: V

4. 3, 7 ir 8 kuopos# — Kad 
organo administratorius neuž
imtų kitos vietos centro valdy
boje. Palikta prie rinkimo cen
tro valdybos.

5. 1, 20, 4 ir 49 kuopos. — 
’ Kad “Darbininkas” virstų

r
-f ■

(i

dienraščių. Pasirodo, kad pir
ma turime įsisteigti nuosavą 
namą ir reikalingą- kapitalą.

6. LDS. Ct. apskritys ir 49 
kp. — Kad administracija ir 
redakcija duotų atsakymas ant 
laiškų nęvilkiriant ir pagerintų 
organo siuntinėjimą. Paliktą 
tuomi rūpinties administraci
jai ir kad ji pasistengtų tą/da
lyką sutvarkyti kogeriausiai..

7. 8 ir 18 kuopos. — Page
rinti ir padidinti organą, pa
keliant mėnesinės 'duokles iki 
50c. Atmesta.

8. J4 ir . 51 kuopos. — Kad 
subatinis numeris-būtų page
rintas ir padidintas. Paaiš
kinta, kad per praeitą seimą 
nutarta tą numerį leisti astuo
nių puslapių. Paaiškinta, kad 
kuomet bus išgalima^ tai prie 
pirmos progos padidinti.

Kitokiesumanymai, 
; 1. LDS. Chicagos apskritys. 
—- Seimas vienbalsiai išnešė 
pageidavimą; kad centras ture?’ 
tį organizatorių, kurį galėtų 
pasiųsti ten,’ kur kuopos ar 
apskritys pareikalaus. Pagei
daujama? kąd ir apskričiai tu
rėtų organizatorius. • ■

2. 3 ir 49 kuopos —• Surasti 
būdą išleisti knygas apie svei
katą ir krikščionių demokratų 
platformą; Pavesta, Literaiiš- 
kai Komisijai.

3. 5 kuopa — Kadi seimas iš
neštųprotestą prieš girtuoklia
vimą laike karės. "Atmesta Pa- 
iiktaiiantUiuogbs valios. r • .

Kun, M. J./tTrbonas, delega
tas iš-55 kp. Pu Bois, Pa. at- 
šiląpko.'Priįmtas su delnų plo
jimu, '

4Į, ¥’ ir M kuopos Kad L. 
D. S. paimtų savo rankosna 
amatninkų tvarkymą, Atmes< 
ta. '

5.14,51 ir 69 kuopos —* Kad 
LDS. užsiimtų organizavimū 
kooperatyviškų krautuvių. M 
ŽJiobą paaiškino, kad panašias 

v krautuves ant LDS. čarterio
Bet tąs visas kliūtis su lai* negalima steigti, nes’ netinka, 

ku duoRM prašalinti, Yra ne tam Žimtas.’ Seimas išnešė 
dar kMys, kurias paaiškinti pageidavimą, kad kurios 'kūo- 
galiu vięb tik godžių, o jos pos galųtąi lai steigs koopęra* 

v ‘r 4 • ' *■’ ■' Z-. •“ ■ . ’ ~ ‘
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lyriškas krautuves savo var
du, išsiimdamos tam tikrų Čar- 
terį.

6. 14 kuopa -~ Kad Centro 
Valdyba per organą duotų 
atskaitą. Po ilgų svarstymų, 
nutarta, kad/šmulkmeniška or
ganizacijos ir administracijos 
atskaita būtų išduodama * sei
mui atskiroje knygpjef.o stam
biau tris kartus į metus,skelb
ti organe,

7.20 ir 49 kuopos —- Kadi na
riai mokėtų pa 10c?į metus de
lei padidinimo geležinio /kapi
talo, Seimas išreiškė pagei
davimą, kad geležinio kapita
lo padidinimui, kuopos rengtų 
vakartis. Ir kurios kuopos no-. 
ri, tegul moka į jį liuosnoriai 
po 10c. nuo nario.

8. 20 kuopa —.Kad LDS. į-
steigtų magišką lempą paveik
slų rodymui. Kad ją įgyti, na
riai mokėtų po 10c, Atmesta. 
Pakol kas, pasirodė nepraktiš
ka. .. “

9. Kad LDS. įsigytų nuosa
vą nąmą. Visi plačiai aiškina, 
kūd namas reikalingas.

Ant. KązIauskaS'iš 14-tos kp. 
Newark, N. J.', aukaują paauk
suotą visai naują laikrodėlį 
vertės su viršum $20, kaklary
šiui spflkutę — vertės $5.00 
naudai nuosavaus namo. Ir 
kad tai išleistijioterijoje ant iš- 
laimėjimo.tarpe LDS. narių.

Kun. Lietuvninkui, vietos 
klebonui, suteikta delegato tei
sės. •

Sesija užsidarė 10:01 vai. va
kare. .

Trečioji sesija.
Antroji diena.

Trečio ji-essija prasidėjo 9:15 
vai. ryte.

Skaitomi pasveikinimai:
Laiškas nuo Uršulės A. Mo

tuzaitės, LDS. 39 kp. narės, 
Bridgeport, Čt.

Laiškas nuo LDS. 39-tos kp^ 
Bridgeport, Ct; pirm.—A; Ma
ciulevičius, rašt. — U. A. Mo
tuzaitė.

Laiškas LDS. 34 kuopos, 
Scranton, Pa. — pirm. Jurgis 
Petkąuskas,. rast. Juozas,Mak- 
štiitiš.

Laiškas Paulinos Geležiutės, 
raštininkės LDS. 6 kp., Hart 
ford, Ct

Vėl pradėta svarstyti kas- 
link įsigijimo nuosavių namų. 
Ilgos kalbos apie tai eina. Pa
sirodo, kad visi tam dideliai 
prijaučia, ypatingai kunigai. 
Nutarta turėti nuosavių namų 
fondą. A 
, .Kita. M. • Atribotas priimtas, 
kapįdelegatas.

: Tždinihkn nuosavaus namo 
•fbrifltf nuskirtas tas pats, kaip 
irpanaikinnno morgičiaus fon
do M. ^ipba, 

l Kun. F. Kemėšis ineša, kad 
pakolektuoti pinigų.-.po atsto
vus dėl to namo. Kun. J. Ja
kaitis paremia. Kuų F. Ke

mėšis1 ir pde B, Vaškevičiutė 
nuskirti kolektuotojais.

Priimta. 20 kuopos įnešimas 
ir nutarta, kad kurios kuopos 
arba nariai įmokės į Nuosa
vaus Namo Fondą $KX).00, tai 
gaus garbės nario vardų. Įmo
kėję $5(X skaitysis kaipo lab
dariai; įmokėję nuo $5.00 iki 
$50, tai rėmėjais.

Ant. Kaelauskas, delegatas. 
14-tos kuopos iš Newark, N. J.,
per kum F. Kemešį skundžiasi, 
kad likosi įžeistas per Joną 
Vaitkų, 7-tos kuopos delegatą 
iš, Worcester, Mass., kuomet 
pastarasis, paskaitęs jo dova
nas naudai LDS, namui visai 
žemos vertės. Jonas Vaitkus- 
atšiima įžeidimo žodį pasiaiš
kindamas, kad tai padaręs ne
žinodamas dovanų vertes. 
. Nutarta, Idįd pinigai deda- 
mibankanaj uDS. nuosavaus 
nanjOj būtų trimis trustib 
sais. Išriįfcfe trustėsais — 
kmu F* KeiitČšis/kum -Jj. Jakai
tis ir Matas idba.

Kuri. F, Kemėšis nuskirtas 
Nuosavaus' Nmrio Fondo rasti- 
niųku. Jisai apsiėmė su ta 
išlyga, kad tie pinigai nebus, 
suvartojami/ ‘Darbininko ” ad- 
ministuarijos reikalais. Sutik- 
ta. • ■ ’ .. .‘ •; '

( Natarth vienbalsiai,, kad tik
tai tuomet įsigyti nuosavų na* 
mą, kuombt' bus tame fondu 
$10.000,. .

Kun. F; Kemėšis paaiškina^ 
kadijau $123.29nurinkta nuo

i ‘
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Du sykiu dalyvavau Cįūirp 
Valdybos posėdžiuose^ 3^®, 
ant pirmo, tuojau pa seimui ir 
ant pusmetinio, sausio mėnesy
je. Tai ant kiek man teko pa
tirti, LDS. turtas labai tvar
kiai vedamas .kaip kasieriaus 
taip ir finansų raštininko, nės 
per jų rankas einą visas orga
nizacijos turtas. ' -'Aš pilnai su
tinku su raportu gerb. kasta 
riaus Pr. Gudo, nes jisai žmo
gus sąžiningas ir elgiasi kotei- 
singiausiaū Tįti tiek! k% ūž 
turėjau išduoti. Gal kiti du 
kasos globėjai 'geriau p'aata 
kins.

Viso gero velijanti
Geležte.

SkaitymaspasveikiniAių Te
legramos nuo ”—; ĘJės\M, L. 
Gurinskaitė, 29-ioš kuopos na
rės Chicago, III.; A. Si*Vait 
kaus, 69 kp. nario, Daytom O. 
ir laiškas nuo S. M. Banaičio, 
5 kp. nario, Waterbury,. Ct.

Kun. Matulaičiui ir kun. Va
siliauskui suteikiama delega
tų teisės.

6 kuopa ineša, kadi LDS. 
prigulėtų prie American Fede- 
ration of Labor. Iš paaiškini
mų pasirodė, kad negalima, 
nes mėnesinės duoklės LDS. 
permažos delti American Fę- 
deration of Labor ir užtai šito
ji organizacija LDS. nepriim
tų, o antra, tąi mūsų tiksląi 
Skirtingi.

Sesija uždaryta 12:30 vai. 
vidurdienyje.

Ketvirtoji Sesija. 
Antroji Seimo diena.

Ketvirtoji sesija atidaryta 
2:30 vak po pietų.

Skaitomi pasveikinimai. Te
legramos nuo — LDS. 53 kp., 
Homestead, Pa., • LDS. 71 kp. 
Rochester, N. Y. ir žodžiu svei
kina. — M. Šimonis, LDS. Cle-

, delegatų Nuosav. Namo Fon
dui Perskaito vardus, pavar- 
des aukotojų įr kiek kuris au
kavo. Kun. F.'Kemešiui ir p*: 
lei B; VaŠkevičiutei iŠreiškia- 
iną padėka už pasidarbavimą 
rinkimeaukų.

' ; 69^ kuopa Įneša, kad katali-
kiškos,jdraugijęs taptų nariais 
LDS. ‘ ■ Atmesta. Paaiškinta, 
kad jos gali gauti»“Darbihin- 

‘ ką” kaipo organą, ta geromis 
Jtšlygojųis. ’> ♦

49 kp* ĮnįelaJ remti mokslei- 
i ’vibs.. Paaiškintą, kad kuopos 

fl 4ą daro pagal išgalę. Palikta 
pagal praeito seimo nutarimą, 
'būtent: kuopos turi teisę, kad 

. moksleiviai, prigulintieji prie 
R. Kati Jfoksl- Sus-mo ir kurie 
.pasirodys savo veikimu LDS. 

naudingais, paliuosuoti nuo vi
sų mokesčių, apart įstojimo.

LDS. Naujosios Angli jos Ap
skritysineša, 4 4 steigti naują 
fondą knygų leidimui.” . At- 
mesta.

įnešimai užsibaigė.
F. Virakas aiškina apie strei

ką W. Lynu, Mass, nuo balan
džio 8, 1917 iki lapkričio 15, 
1917, kuriame tenykščios (24) 
kuopos, du nariu Mot. Ad- 
lis ir Vinc. Čemauskas dalyva
vo. Bet kuopa'davė žinoti 
Centro Valdybai apie tą strei
ką ir . streikuojančius narius ; 
tiktai vasario mėnesyje 1918.

; F. Virakas buvo Centro Valdy- ; 
bos nuskirtas nuvažiuoti ir iš
tirti viską apie tą streiką. Pa- i 
tyrė, kad tikrai ir teisėtai 
streikavo. Streikininkai tur
tingi Kits ir uždarbiayo per 
streiką.. Po streikui, sugrįžo 
į savo darbus.

Skaitytas nuo jų gautas laiš- ! 
kas. Štai jis:

, West Lynu, Mass.
24 kuopa 

Vasario 10 d., 1918 
Gerb. LDS. Centro Valdybai:^- 

Kreipiasi prie tamstų 24 kuo-. vėland’o, O. apskričių raštinin- 
pa su šiuo laišku, kuriame tu- kas ir per A. S. Kulbicką 5..
rime svarbų reikalą ir praneši
mą į Centro Valdybą, kad pas 
mus buyo pereitą vasario mė
nesį didelės shoe šap.ėj strei
kas. ir iš 24 kuopos du nariai 
streikavo, bet mes taip dasilei- 
dom4 iki šiam laikui ir nepra- 
nešėme Centro Valdybai. To
dėl mes pėr praeitą mitingą, 
visi vienbalsiai nutarėme atsi
šaukti į Centro Valdybą, kad ji 
mūsų streikavusiems nariams 
atiduotų kas priguli; Streikas 
prasidėjo 8 d. balandžio o pasi
baigt 15 d. lapkr. 1917 m.

Pasirašymai 24 kuopos vir
šininkų:

Pirmsėdiš — M. B. AdliS. 
* Rašt. t- W. Brodis.

Kasierius — Julius Baker.
Streikierų var&ai: Motiejus 

‘Adlis ir Vinc. Černiauskas.
Kun. F. Kemėšis kalba, kad 

pagal formališkumo ir legališ- 
kumo, tai kuopai reikėjo apie 
tai pranešti centrui laike strei
ko, o kadangi to nepadarė, tai 
nemokėti. Kalba kiti ir pare
mia kun. Kemėšio kalbą. Sei
mas tuomi remdamasis nuta
ria vienbalsiai jiems nemokė
ti.

Kun. J. Jakaitis paaiškina, 
kad Spaudos Dr-ja per savo 
seimą praeitą vakarą apsiėmė 
ant savęs organizavimą Katali
kų Spaudos Savaitės^ 

Vienbalsiai nutarta, kad Sp. 
Dr-jos Katalikų Spaudos Sa
vaitės Komitetui pavesti pini
gus esančius dabar prie LDS. 
Kat. Spaudos Savaitės Komisi
jos.

Knygų peržiūrėjimo Komisi
ja išduoda raportą. . Paniški, 

-kad knvgos vra vedamos sąži- 
ningai, geroje tvarkoje, bet 

>ne visos bilos rastos.
Ant. Kneižis paaiškina, kad 

jei kui\nėra bilos, tai yra če- 
<kis. Ne visada iškarto galima 
bilą gauti.

Raportas vienbalsiai priim- 
' 'tas.

’ Iš laiško skaitytas raportas 
iždo globėjos’, p-lės P. Geležiu- 
tes,

Raportas Kasos Globėjos 
J Hartford, Conn.
’4 Paulina Geležiūtė.

Gerbiamieji Delegatai 
. ir Delegatės:—

Pereitų metų Seime likau 
rinkta LDS. Centro Kasos Glo
bėja. Tai-gi, negalėdama daly- 

j • V-* £. - * ■ T* ’
. duoti aiškiai savo raporto. Tad organo 
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LDS. kp. Cleveland’e. “Gar
so” redakcija ir SLRKA. per 
L. Šimutį.

Nutarta paveikslus nusiim
ti. Laikas paskirtas 6 vai. va
kare.

Al. M. Račkui suteikiama de
legato teises. Jisai trumpai 
prakalba ir pasižada ateityje 
dar uoliaus dirbti šiai organi
zacijai ir ją ugdinti.

Skundas nuo 13-tos kuopos, 
Ši kuopa nusiskundžia, kad 
Centras yra paėmęs nuo jos 60* 
centų bereikalingai ir pastarą- 
jai tų pinigų negrąžina. Pa
aiškėjo, kad narys, vieton kuo- 
pon mėnesinę mokėtį (iš kurios 
kuopa'pasilieka po 5e. nuo mė
nesio), tai Jis kaipo prenume- 
ratą už čielus metus pasiuntė 
centram Tuomi1 tapo nu
skriausta kuopa ant 60c. Pa-’ 
likta taip: kuomet nario prenu
merata užsibaigs, tai tegul na
rys savo duoklę moka kuopai, 
o nesiunčia stačiai centrui.

49 kp. iš Cicero, III. skun
džiasi, kad centras nesiunčia 
atsakymų ir kaip kuomet, at
sako klaidingai. Organo ir
gi negauna laiku. Finansų 
raštininkas ' ir administrato
rius, Ant. Kneižis pasiaiškina, 
kad jisai- perdaug apkrautas 
darbais ir negalėjo.laiku vis
ką atlikti. Organo neregulia- 
'l’išku'mo kaltė, greičiausiai iš 
krasos. Išnešta pageidavimas^ 
kad finansų raštininkas turėtų 
geresnę tvarką.

LDS. Naujosios Anglijos Ap
skritys ineša, kad centro val
dyba, stengtųsi. atlikta. kuopų 
bei apskričių darbus. Aišku, 
kad centro valdyba turi užtek
tinai savo darbo. įnešimas at
mesta. * .. ;

. LDS. N. Angį. Apskr. skun
džiasi, kad Centro Valdyba ne
duoda atsakymų ir netalpina 
žinių iš savo veikimo. Paaiš
kėjo, kad tas daroma.

F. Virakas iš laiško skaito a- 
pie referendumą^ Jis apsvars
to jį visapusiškai.

Kaslink perkeitimo seimo 
vietos, paaiškinta, kad tas pa
daryta todėl, kad visuomenė to 
reikalavo. • ReferMdumas pa
vestas centro valdybai vartoti 
pagal jos išminties ir inicijaty- 
vos, bet tiktai labai svarbiuo
se dalykuose.

Po ilgų diskusijų,, nutarta

w ■ ■ ■ '

Skleiskimi žmonėse nuomo
nę, kad
gėda skaityti laikraščius, re
miančius ir Budinančius tautos 
piktašašius-nezaležninkus.

■■■-...į*..,. i.i,lį*iiitriiii i u, , j, ipui i ip

davikais ne vien Lietuvos, bet 
kitų Rusijos žemių ir pačios 
Rusijoj. Tai tuoj Šoko, kad ne
reikia prieš juhs protestuoti. 
Matome, baisiausi žmonijos ne^ 
prieteliai mūsų socijalistams y- 
ra geri, o jiems rupi tik nekaL 
.tus katalikų veikėjus apšineiž- 
ti, apmeluoti. Trockis, lietu
vių socijalistų pinigais išvažia
vo Rusijon negirdėtas piktada
rybės papildyti,. Tai lietuvių 
socijalistai yra dalininkai Lie
tuvos pardavimo ir visų bolše
vikųbaisiųjų piktadarybių. O 
Amerikoš lietuvių socijalistų 
vadas Kapsukas yra tikras bol
ševikų <pakalikas, dalyvaująs 
jųpiktadarybėse.

Dabar aišku koks yra Gri
gaitis ir ko verti jų protestai.

Kulb.

Jok užduotimi bus perkratine- 
ti ądiiiimstratbriaug ta r . ta*» j

ji ms finKti lietkomisiją, isijroa ~-vkta Bt* i - -
Juškaitis ir p. yehyi. Šie pa* 
sislms feeS^aari, . ‘ ■ ROBELAND, ILL.

Kaslink kalendonaug leidi- •
mo, Pasirodė, kad ant per- Moksleivių yakaras. 
nykščio Tiieko nepelnyta.■ Ka- Bugs. 12 d. daugumoj mo- 

t tat.

stangiai, jaunimo grįžta užimti 

tt«ta ..... ■; ..'.J.?. . ■■ ,, J
« nm» premiją gfafe&,ų>a«a- aplei-
Brodo jo r^atagm^ir prafc-Lj^ genfe|-iF drata 
tiškųmų Seimas paveda Cen- ta į nasilinksminimui'va 
iro Valdybos,ir Kontroles Ko- pasiĮĮnksmnnmui.va-
misf jos nuožiūrai. * ? ; H . ko sekmadiė-

Matas Žioba iškelia klausi- ’ •> 3 j* co.m«, kuomet adminiStraXt|Z& 8 d> Strumil, 

jam atmokės į morgičių sunai- tt i -!•>. • • ••ftataz* aki Vakarėlis susidėjo is įvairių
knųmo fondą $300, kūnuos iš ta . Pir™iausia.i vakaro 
jo buvo paėmusi? Nutarta, Ce(jėia3\i Pr Jtįas tramnoi dar® Dabar Spaliu mėnesio 
tubs pinigus atmokėti kuomet**'.*£ •’’"?* VaDar SM menesio
MA niniZu aminui™ kalboj, nupiešė moksleivių pa- pradžioje, parapijos naudai

o„ J}) JE® "į '■ - dėjimu ir jij užduotį bėi ragi-f rengiama dideli fėlpi. Šiosdr-
M^ wS± ep^w taudi remti moksleivius ir jos Apsiėmė dalyvluti - šv, 
fflgMns - Nikodemui Petkui L } { w Kasimiem, Šv. Onos ir Vyžiai.'
lS “■ ^ozni Petra- Po laibos, sekė programas. Nutarė pastatyti veikalu “Ka-
vieįui isPatersono. . Sulošta du veikalu - “Visi rėš metu.”
kuopos ^teigS*1' Moftaaciios P1*8 Pralailngjo” ir “Pašėlęs .• Reikia patėmyt, jog čia ener- 
Kuopos steigtu įntormacijos d „ Ab veikalli sulošta gingai dirbą T. Fondo 83 sky- 
Biurus ir apie tai agituot, or- lahaf ptt&ia. antrasis, rius Serali lietuvio kutai
g Pasirodė kad abiem rasti “P^ėlęs dantys " gardžiai pri- ko, kurs nebūt T. F. narys. Už- 

rasiroae. Kad ameją rasti-Hnokino publiką. p0 pirmo tad kas mėnuo virš $30.00 ei- 
? .?ASUi f.1 !r.nuo perstatymo pasakė eiles, “Tė- na į centrą. Dabar da girdė-

ta įJutaj ta ciute. Jauną deklematore uz- re mokėt i T. F. 5c. nuo nario,ka. Nutarta palikti po-seno- pniMai pJgs sūlaūkęs 7 m am_

Rinkimas Centro Valdybos, J-Je^iū- ^us Minėtoj dr-joj randasi
Nominuojama ir balsuojama te> yar- virš 60 narių Gaila tik, kad

T. v • ** ** gomninkui, p. Niekui, sudaina- mes turim blogų pavyzdžių.
Dvasišku vadovu, per akla- R® .A Pe^ūs’ S“- Sakykim toks Elizabeth, skait-

macija, išrinktas kun. F. Ke- <^i Protono pubhkąsu mo- lmga kolonija snaudžia, Bay-] 
m§§ig nologu, ‘Cicilikas. Antras onne su Jersey. City tiesiog

Pirmininkn, per aklamacijJ “’A'A3 buvo “Vyčio” re- miega. Rodos Lietuva jiems 
iSrintanc P Virtas daktonus, p. M. Zujus. Trum- nei ne motina ir jos balso ne-

Pirm Daffelbininku tain nat p0J’e kalboF’ nušvietė dabarti- girdi. Kuomet paminta po ko- peT^laSTffito ML -ns mūsą tautos reikalus. Ant j, galingą skriaudiku, ji šau- 

Mažeika gnlo, publikai sustojus, sūdai- kias prie savo vaikų, kurių va-
Protokolą raštininku išrink- Tautos hi*?Jla.s' rodo,s Sėtuvių uždirbtą

tas A Navikas Programui pasibaigus, seke dnoną valgo. n
' Finansų raštininku ir admi-P??™“ Pąsilįnksminimas - Vienok nėra ką nusimint, 
nistratorium, ir-gi per aklama- 8.0?18.1,11, zais al! ,kurle t?sesi nauja karta veikėjų gema, drą- 
eiją išrinktas A. F. Kneižis. • H’ k"?en'v te'

Iždininku išrinlttas ^3^5 Publikos atsdanke pusėtinai, vynes idealai kaitina krutinę.
Zalieskas — per aklamaciją. Daugiausiai buvo jaunimo vyčių veikimas.

Iždo o-lobėiais — kun K lMatyt, musą jaunimas, ypač vyraų vceums
UrbanavFčius, p-lė O. Neguliu- ta].’ a*»s^> “ofeleivius. Rusėjo 6 d. .1918 m. buvo 
tė ir Jonas Bakšys. I S“1“??1. ??. V311 Vy&iJ 61 kp. susirinkimas. Už-

no^deleo'atė'sn ra^nDloiimu Ilo“TO- Kaip tai: iš Gary,|anttyro<nx>,dąbarpradėssa- PkSja -“": Ind Cicero,UI mišidtur . Lj. Pirmiausia nutarė atida- 

Gudas, F. Virakas, kun. F. .P^?0 n°° Tak?^rtnkSP. knrs senai uz- 
Kemėšis ir kun. K. Urbanavi- gedėjau, hko apie $60.00. Vi- silikęs, paskui teatrą, nutarė 
Vįus • . sas eis 4‘Moksleivio’Mondau. tuojaus pradėt mokinties lt už-

Redaktorium tas pats, Pr. j"® Lietuvių^egijonus.
Qudas> . ' $12.08. Taip-gi nemažai uzra-l Linkėtina Vyčiams gerų pa-

Į ghrbės narius iškelti pp. PtgnTOeratų._ sėkmių. r
Pr7 Gudas ir J. E. Karosas L Gahma sakyta, kad vakare- - 

Atstovu į Amerikos Lietu- lls- ? Paslseke '
8 rt..J ' hvdsoš, mss. .

kyti kartu su Amerikos L. R. H Nesenai “Darbininke” buvo

Inešama, kad LDS. lą^l Wš^nąįikmkį Tai tas

savo seimus ka? du metai. Nu- crffBta**. vrfhii atarta taems labai nepatiko, nors ten 
tarta, laikyta seimus kas metas, yzsutąitamą veltajivetames. H q kai ta.
Centro Valdyba paskirs sei- (ūzm_okejo tik uz sviesą). Šir- ^noma ne -riskas buvo
mui Vietą, jei Am. L. R. Kat. ^gm dekuoja p-moms Pra; sūraš Rodb w 
Federacija nelaikys seimo U J“ viešai darai, tąi nereikėtų bi-

užkandžių. L . kad tas laikraštyj būtų.
T, D S nariai užsidėtu liuosno- P-nui Stapeliui, Garv, Ind. lie- J ? .v . ! , . fJ " Ųlįuo. Iiaiiai uzbiuecų uuomiu tatai^ita Is to išeina, kad cicilikai ne
riai nuolatines duokles i Tau- tiįvių vargonininkui, uz par- elgėsi kad nvksfa
tos Fondą nemažiaus kaip po davimą (apie uz $20.00) tikie- ta V ta®s ’ _ Pyksta 
tos t onaą, nemažiaus Kaip po t P Bose. ant Mocintes Dnkre es uz para-

Iškila diskusijos anie tai ka lando vytėms ir vyčiams, ku- ®akar cl®1|ibai rt^di“
isiųia oisKusijos apie yai, są j -^tatata kę bile katalikę ir klausia: “Ar

daryti su tomis.^opomis ku- nedwkuo p^darbavo nm- ta dukrdg?„
nos nenori mokėti į Streikie- sų vakarėlio naudai. ainiai načinn' Pagirtinas tai darbas, kad flat beždžiones amiai nežino 

mūšų visuomenė pradeda la- “ visos yra močiutes 
biai atjausti moksleivius. Y- 5reies* » + •
pač gi už tą, kad skaitlingai neinate1’
lankosi į moksleivių rengia- _• "
mus vakarus. Tas labiau pa- •CLEVELAND, OHIO.
drąsina mūsų moksleiviją prie Pasirodė kuo esą.
karštesnio visuomenei veiki- ' ’ . , r ,

. Mes dažnai matome klystan-
• Moksleivis Š—ka. * tlt ' ji * * j -i * Įį se. Nedyvai ir dovanotiną, 

[jei žmogus .suklysta nežinoda
mas, • neturėdamas blogų norų. 
Bet kada pažiūri į socijalistų 
klaidingus darbus, tai aiškiai 

JNors dabartinė pasaulio su- supranti, ‘ jog tą tįaro iš blo- 
irutė ir slopina žmogaus dva- gos valios ir nedorybės, 
siąi, vienok,. Fatersono lietu-, j štai Čionykščiai Socijalistai 
viai katalikai, neatboja, eina buvę surengę tūlas laikas atgal 
pirmyn. LigšioL nedidelė Šv J prakalbas. Spykiėiius . buvo
Kazimiero parapijėlė Miko ant;lį§' Chicagos Grigaitis. Jis me* 
savo pečių gana sunkių para- fevo apie kum Baltušką ir vysri; 
pijos skolos naštą,, bankos pro- Hnipą. Kamtičįų, sakydamas,J 
centai, lyg tranai. medų iš- būk ‘jie pardavę kaizeriui Lie- 
čiulpdavo gausiai' sudėtas au- tuvą. Galop pasiūlyta, rezo- 
kąs. Bet dabar naštai sumažėjoj liucija “prieš kaizerį ir jo ber< 
Pagalios šiais metais, po ilgų nuš klerikalus?f Po rezoliuri* 
mitingavimų, aiškinimų, kolek- jos perskaitymo buvo patėmy- 
tavimų, nusibodo. Vietinis ta, jog tikrais ir vieninteliais 
klebonas, /kuli? J. Petravičius Lietuvos pardavikais buvo Le- 
pradėjorpiislyt/ k^ip Čia misi* niūTrockis. Jie buvo pat* *

i

<•

kračius nuo tos stakios naf
tos* Ir atėjo puiki mislis kle
bonui. Tuojaus sušaukė para- 
pijos mitingą/ paaiškino vi- 
siem& - IŠsyk.ne visi patupi- 
jonai tai suprato. Bet po il
gų pasikalbėjimų, intikino pa
rapijoms ir pasekmės šitokios 
— $13.000.00 užmokėta bankai- 
Parapijonai patys sudėjo, pri- 
tariant Jo Malonybei vyskupui 
ir paskolino parapijai be pro
centų^ ant 5 metų. Dabar visi 
džiaugiasi, nes procentai, ta 
riubs bankui mokėdavo. $800 
kas metai viršaus, .išmokės pa
rapijai skolą. Katalikų susi- 

[ pratimas ir duosnumąs tai pa* ’ '** *r*t .t. • *- . i • TOmiĖR, MASS, ;
Rugsėjo. 9 d. buvo mėnesinis 

srasiriiikittias Moterų Sąjungos 
5 kuopos. Apsvarstytą kuopos 
reikalai ir išduota raportai. Li-. 
genių raportai priimti. Pikni
kas buvęs rugpj. 25 d. davė 
gryno pelno $46. Buvo atsto
vas iš Tautos Fondo skyriaus- 
Pareikalauta daugiau darbi
ninkių. Išrinkta O. Sidabrie
nė, O. Pauliukonienė, M. Vai
tiekūnienė, A. Masilioniutė, P. 
Orinckiutė. Galop delegate 
ponia LiutkeviČienė išdavė ra
portą iš seimo. Raportavo 
labai gražiai ir aiškiai. Na
rės su džiaugsmu klausėsi jos 
raporto. Pranešė, jog Cent
ras labai patenkintas iš 5-tos 
tuopos jos gera tvarka ir re- 
guleriu pinigų siuntimu. Už 
:al išreikšta padėka pirm, p- 
niai Juškienei ir fin. rašt. p- 
niai Mažeikienei. Galop nu
tarta surengti paskaitas ir te
atrą. Tą išpildyti išrinkta po
nia V. LiutkeviČienė ir p-lė Mv 
Ciaučkaitė. Šitame susirinki
me prisirašė keletas naujų na
rių.

P-lė Nevnlintė, priimta kai, ^cagiečiai, bet ir iš kitų ko- baigę visus vasarinius darbus I

% <• 
» “

* ‘ ta

5,000
Pagyrimo laškų.
UŽSITARNAUJA PILNOJE 

PSASĮKttJ?-
Liuosame laike kiekvienam 

apsimoka užeiti į, aptieką Par-t 
tosa, r ■

Mes būsime patenkinti paro
dydami Jums didžiausią krūvą 
laiškų, gautų paskutiniuose 
laikuose nuo vyrų ir moterų, 
ypatingai iš New York’o ir a- 
pielinkių, kuriuose jie išreiš
kia savo užuojautą už tai, kad 
išsigydė nuo skausmo vidurių 
vartodami mūsų žinoma pagel- 
bą_ PARTOLA.

Visi jie sutiko savo laiškūs 
parodyti norintiems.

Aplaikymąs tų visų laiškų 
patvirtina faktą, kad visi jie 
išsigydė/nuo vidurių ligos pa- 
sidėkojant Partolai, apsireiš
kiančiai kaipo geriausia ir kai
po tinkamiausia pagelba dėl ‘ 
išvalymo kraujo ir vidurių.

Gydytojas pavydale saldai
nių PARTOLA apsireiškia ge
riausiu draugu vyrų, moterų ir 
vaikų. Kiekvienoje lietuvių šei
mynoje turėtų rastis Partola.

PARTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideliose skrynutė
se ir kainuoja tik $1.00. Kiek
vienos užtektinai dėl Užlaiky
mo sveikatos visoje šeimynoje 
ant 3 mėnesių. Užsisakykite 
šiandiena.

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė., 

New York, N. Y. Dep. L. 3.
(83)

J i.

i

N.

Nesenai “Darbininke” buvo

t '
'r

Sąjungietė.

I

Naujos St. Šimkaus Dainos.
(2) — 1 Ant tėvelio dvaro ir. 2 — Tykus buvo vakarėlis '35c.
(3) — 1) Motulė mano, 2) Šėriau žirgelį ir 3) Vai kad aš

jojau.............. ’..................... ... -i. .. .. .. ..30c.
— Saulutė tekėjo (su piano pritarimu) ..................   .25c.
— Vienas žodis ne Šneka (su piano pritarimu)..........45c.

• *— Paukštužėli Skrajūnėli (su piano pritarimu) ... .30e.
* Imant didesnį skaitlių egzempliorių, duodame nemažą 

nuošimtį. Adresuokite:
^3 XO VIER STRUMSKIS,

W DUFFIELD ŠTB., ' BROOKLYN, K. Y,
V' i . (11 S) ,

/DYKAI PATRUKUSIEMS]
į>,660 Kenčiančių Gaus Pykailsm^ininnii l^apao 1 

NercikaUnga Vitą Gyvenimą NeHof Bertai" f
• 1 1 V* yfs.BtMkaačiiu ntaDcinte MdnKri, 1M* riaorab* pMlaSnaa,ym padaryta* Sį ta toidaa* vartoftonL kad *al*fcla*JB*Si*l 1 

Szadijta atabakUnsta *"■* <B*ru» Ir naktį* aiUtą Ir taipri^rU*OtA VMuri» dattę k*J I 
dirbančio* ntatado*. kuri bu* vartojama au- paitaroaioa n*Utai*T*rtų f lauko pw* Pa- I 

aitaaati* Malini Uuatta l 
ii* BMdikaiM **i.i !;un* I 

airiiidjftaa ji* pail-J 
Mįd&.ir U*I»i pro. I 
mal* akyljitf, k <x! y- I 
r* pa&mčta *u raida I 
"C” ir yra auunta* I 
per maža* odo* aky- I 
lute*, kad ndratiriua I 
nu*ilpnčju«iu« murini- Į, 
lu» ir veikia, n-t už- I 
darymo akylai u. I 

•’F’ yra tai ‘Igaaio I 
‘ PLAPAO-PAD jalas, I 

rjnr*na* kuris turi būt prili- I 
vmtaa pelr hlp'one- I 

: nepąliečiant tau pa- I
fttaZT vadinto frame - verk I 

, dalies Hrokuo. 'nt, ] 
kad davus reikalUga I 
stiprom* Ir parama I 
PLAPAO-PAD. I 
Išmėgink Tatai I 
Mano Kaštais I 
AS noriu jum* prt« f 

rodyt pat* savo kai- I 
tais, kad jus ralfte 1 
pergalėt sava patru- I

Knomtt silpni miukulai atgaus savo »tip- I 
ruma ir tamprumu— g
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi £fai« I 

reržimai pranyksta— *
Ir tas balau* sloguti* neausrižtamai pra* | 

nyksta— g
Ir jus ®tgau»ite. »avo smasuma, pyvuma, I 

energijų, stiprumą— I
Ir jų* atradote ir jaučiate geriau Visapu- I 

šilkai ir jūsų draugai patėmij* jūsų pagerč- I 
j uno pasirodymą— g

Tuomet jils žinosite, kad jūsų trūkis yra I 
pergalėtas ir Jil*. širdingai dėk*vo*ite man I 
Ui stiprų paraginimų priimt DABAR i| ate- I 
buklingų uždyje* iimėginiimu I
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už I 

. .Dyką Išmėginimo.. • ’ 
Pats ypatilkai iimėgink jo vertę. Ne*ta*k I 

ui Dykai limiginim*. Plaįto ni*m> I 
jrnn* Mkaituoja, apart to. ją jums gaili 
pągr*itat Meikats. kuri daug vert**nA negu I

a: ttjmaaiisdv 

nei aplaižysite .ttmiginl- J

taiaymui ir auatjprihimui nuaUpnĮjusiij Bn> 
skutų ir nuaikratymu’ 
reikalą pavojingų opa 
M0K1T NEREIKIA.

Pirmiena 6000 ken
kiančių, kurie stal
iauk* pa* Mr. Stuart, 
bu* flaiųata uitektl- 
naa skaitlius. Plapao. 
be uimokeanio, kad 
davus, jiem progų ge
rai iinrfgint Juo*. Jų* 
nieko nemokėsite ui 

tų Smiginimų Pla- 
pao nč dabar, nS Vi
liaus.

NEBEVARTOK TRUSS 
Taip, nebevartok ji. 

I* savo paties patyri
mo jų* tinote, kad 
Trusj vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau tukrypusiai sie
nai. Ir tas gailins 
jtųnj sveikatų, nes jis 
periikadija kraujui Į* . 
liuoiai bčgiotį, kodėl | m

r nuoamno 
OKNNi

MO'
jffjKurae 
puwo-pm> . Pato nutrynė 

^RlLS 
isįį* VKfUMOtOb

rių Fondą. Ar jas spenduoti 
ar ne? Vienbalsiai nutarta, 
palikti jas centro valdybos 
nuožiūroje.

Skaityti pasveikinimai tele
gramomis nuo Vinco Bendo- 
raičio ir Jono J. Žemaičio iš 
VVaterbury, Ct. ir F. W. Stra- 
\<ausko iš AVorcester, Mass.

Seimas dekuoja vietos' kle
bonui, kun. Lietuvninkui už 
malonumus. •

Seimo vedėjas dekuoja dele
gatams už rimtą, pavyzdingą 
užsilaikymą ir svarstymą da
lykų. • ' , /

Dvasiškas vadovas, kun. F. 
Kemėšis sukalba maldą ir sei
mas tampa uždarytas 6:32 vai. 
vakare, rugpj. 20 d., 1918 m. 
Baltimore, Md.

. Pirm. — M, Mažeika. 
Rašt, — Pr. Zdankus.

......... ....... . .. . ;

Aukokite į Tautos 
Fondą.

ivauti šimet seimų, negaliu iš-brinkti Kontrolės Komisijų
’ m" i administratoriaus, ;

* -

4 t

mo.

PATERSON, N. J. 

Kataliku veikimas.

tad jų* turėtumėt jį 
dėvėti štai yra. ge
riausia kelia*, kur j jųa galite dyka! Sniegini.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausi*"ir svarbiausia siekis 

PLAPĄO-PADS yra nepersto j amai laikyt 
* prie nusilpnintų inuslnilų gydanti Įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuria yra susimažinus pa- 

. Vidai*. ir"j>aimta* drauge su ingredientais 
mėdikaleš 'mase* yra skirta* padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prasto* jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtiea trūkio pranykimo.

Antras t Pat* būdamas padarytu limpan
čiu, kad. sulaikius nuo slankiojimo padužkai- 
tę. yra prirodęs, esu* svarbiu dalyku iinaiki- 
ntae patrūkimo, ko Trūs* negali padaryt.

Šimtai jaunu ir senų Žmonių padarė pri
slėgs* priėji oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli it jų turėjo sun
kias ir sena* patrūkimo liga*.
NU0LATIN4 DIENOS-NAKTIES VEIKME

Pastebėtinų ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta. kad sulyginamai | labai trumpų 
aikų aplaikomo* pasekmes.

Tas yra todėl kad veikmė yru nepalfau- 
jauti—-naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das.^ JNėra neparankumo, nesmagumo,„ nei 

'skaudėjimo. Dar apitrt to minutė-po-minu- 
tei. kuomet jų* atliekate dieno*, savo dar-, 
bus—dagi ir miegant ii stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia Jūsų vidurių muskulam* 
nauja gyvyb*' ir stipruma,' kukie jiem* yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiem* pa
vestų užduoti—užlaikymo, vidnllį *»vd vie
tojęba pautuos tru*», bei kitų jam. panaŽių.

PLAPAO-PAD MATiKINTA
. Principas, kuriuo pasiremiant PlapM-Pad 

veikia, .gėli būt lengVal iirokuotis. patimi- 
jaut drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti iidėstymų. •
•*' PLAPAd-PAD yra padaryta W ailprlstu II- 
■HkaipiaaaM MatMij** "K", kuris yra 
kyta* pri* kuno kruųjlmų ir vhiiiM saaagM- h» j| dhrtt. Jo vikris yra liaspantb Cnora 
daug aUrlMi nuo j mpanėio plasterio), kad 
i)mų*jw Mdsėkaite ‘•B" nua slankieji*** 
ir jsasltraakiMa *** taaa tikra* Vieta*.

‘ĄT yra MdHMaa PbĄPAO-PADnlM. kurta prispaudžia sunykusią*, nusllpnljusiu* 
jžd juo* *ulaikln* aiW vi* jBfea 

I«"si*"im**B*****s*s*«****M*sBm*mi*sa*s**Xs*s**

taiui dykai Ptepite mr pridčžka Mr. Stūart’o j’ 
4$ puslapiu knygutę apie patrūkimą, talpi- I 
n«nči< informacbaa kplt btad*. kur* buvo I 
apdovanota^ auksiniu medalinnd Ryma Ir «« I 
diplomu Grand Prbc P«ryiluj*,kuri* bu* I 
rankoae kfekviętokandančio nuo šio bal- I 
aaua uigavimo. Jaigu jų» turite patruktai I 

Pasakykit* jam apii ,|į didall pkaiu- I 
5>H* •kaitytoji} raita gaut 11 ilml<?nhm» | 

dyfcaK AtaUiapimaa, yra Žinom*. bu* par- I 
vWKjanU». Kad: natapt apviltu, raskit* I-

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE Uf 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

A BIoclc mo SULcui*. šio.

Virt**- **••«****« ’
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Tad šaukite visi į baza-
t

Bazaro Rengėjai.
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TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
Oflaoddynoa G?do YiMiriaa Hcm*
1-3 P. P.M. PitakMa Akinta,. 

419Boylston St,, Itata, Mus.

Į. '■

-
■r.

L* ' ‘

REIKALINGA merginų ir mo
terų dirbti ant lengvų mašinų* 
Taip-gi prie pakavimo. „ 50 valan
dų į savaitę, $10 pradžioje. Turi 
būt virš 16 metų. Atsišaukite tuo- 
jaus.
AMERICAN CAN CO. OF MASS;

31 Binford St., A Street, 
South Boston, Mass.

♦

P. O. Bos 36, Holdbrook, Mms.
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Platinasi. Naujoji liga Bos
tone ir apieūnkėeg platinasi’ 

. Nors miriimį skaieiųsnesididi- 
na.. ^Ketverge nuo 9 vai. iš ry
to iki 3 :30 vai. po pietų mirė 
17. Tai daūg-maž tiek pat, 
kiek seredoj. Šo. Bostone mi
rė Dr. Buckly, 33 metų' am- 
žiaus, turėjęs ofisų po lium. 

•. 829 E. Broadway. Užsikrėtė 
naujaja liga belankydamas li
gonį. .Mirimų tarp Įįėtuvių 
negirdėti, apsirgimų nemažai.

, Serga p-nia Morta Latvinskie- 
ne, sunegalėjo ir jos vyras.

. Serga .p-nia Podelienė, kurį 
lanke savo seserį Latvinskienę. 
Sunegalėjo p. Noreika ir p. A. 
Zaleskaš. Spėjama, kad tai 
naujoji liga. Girdėjome, kad 
serga K. Jakštas ir Kučinskai.

Išsiuntinėjo. Ketverge buvo 
išsiuntinėjami “Questionnai- 
re’ai” užisregistravusiems vy
rams. Dar ne visiems išsiun
tinėta. Lėgal atįvisory boar- 
dai, kur galima gauti patari
mų, kaip išpildyti tūtos “Qūe- 
stionnaire,” jau atidaro savo 
ofisus. Tų ofisų yra prie kiek
vieno drafto divizijos. Kad 
išvengti klaidų, nepilnumo ir 
visokių keblumų, tai verčiau 
kreiptis į juos. Septynios die
nos duodamos išpildyti. Tu- 

. rintieji teisę pasiliuosuoti, pri
valo išreikšti kad to reikalau
ja Patartina visiems nepilie- 
čiams neturintiems nei pirmų
jų popierų, reikalauti paliuo- 
savimo", nes neužilgo bus or
ganizuojami lietuvių legijonai 
ir į juos lietuviai turės stoti.

Vyžių 17 .fcp5tėatraHšfco sky- 
-riatts susirinkimas ‘ir imtarŪ 
pradėt mokintisnaujų’veikalu 
“NESPRĘSK NEIŠTYRĘS,” 
kuris pasirodys veikiai “Dar
bininke” ir gal-but išeis atsM- 
roje knygutėje/.

CAMBRIDGE/MASS
Ura visi į B a b a r o

. užbaigtuves.

Vietines lietuvių parapijos 
bazaras jau baigiasi. Buvo ma
noma jį užb.aigtFšioje.savaimė
je,-..r ale iš priežasties gavimo 
nemažai puikių daiktų net tie
siog iš Japonijos ir Berlyno, 
dar bažarų prątęsėm kėlias die
nas. Bus tol kol daiktai išeis. 
Visi turite progų dar ateiti pa
matytį ir išlaimėti tuos daik
tus. Daugiau tokios progos ne
bus niekad. .

Praeitame, nedėldienio vaka
re buvo atsilankę nemažai iš 
So. Bostono, Brighton įr kitų 
miestelių, ypač “Darbininko” 
darbininkai labai puikiai atsi
žymėjo. Kviečiame’ ant šio ne
dėldienio dar daugiau, nes dau
giau turėsime kų parodyti. At
minkite, jog jau gal bus pas
kutinis vakaras. Tik likus dai
ktams, tai dar padarysime ket
vergė vakare užbaigtuves.

Šis bazaras, tai bus didžiau
sia bomba į parapijos morgi
Čius, Tad šaukite visi į baza- 
rų.

“KIBILŲŲ R AULAS” SE
KAMAME NUMERYJE.

Pereitame numeryje pažadė
jome ‘ ‘ Kibildų Raulų. ’ ’ Atsi
prašome mielų skaitytojų, tu
rėjome atidėti, nes-šiame nu
meryje vietos jam pristigome. 
Daug vietos užėmė protokolas 
ir korespondencijos.

STREIKUOJA.
Londone streikuoja 50.000 

audėjų. Streikas turbūt greit 
baigsis, nes tuo dalyku rūpi
nasi valdžia. Prėinieras at
siuntė streikininkams laiškų, 
kuriame prašo streikininkų 
grįžti darban, o pasitikėti val
džios nutarimui.

CAMBRIDGE, MASS.

Susirinkimas.

SLRKA. 127 kuopos extra 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 22 d. bažnytinėj salėj, 
1 vai. po pietų. Visi nariai 
atsilankykite, nes bus renka
mas delegatas į apskričio su
važiavimų, kurs bus rugsėjo 
29 d. So. Bostone. Bus skai
tytas svarbus laiškas iš eentTO 
gautas. Tie, kurie per pra
kalbas prisirašėte ateikite gau
ti paliudijimus. Atsiveskite 
naujų prisirašyti. Atsineškite 
užsimokėti bertaininę duoklę. ‘ 

Valdyba.

EKONOMIŠKAS KON
GRESAS.

Vokietijos .laikraščiai skel
bia, jog Bulgarijos sostinė j ne
trukus įvyksiųs ekonomiškas 
kongresas, kur dalyvaus ats
tovai iš Vokietijos, Austro- 
Vengrijos, Turkijos ir Bulga
rijos. Kongresui pirminin
kaus Bulgarijos caras. Bus 
svarstoma apie pirklybinius 
kelius, ypač Dunojų ir Juodą
sias jūres.

KARĖ PAGERINS 
MŪSŲ RASĘ.

Poetas sakė, kad kiekviena 
karė padarė kų-nors gera. Da
bartinė karū-atneš dideles per
mainas mūsų valgyje. Dabar 
mes suvalgome mažesnį šmo
tų, vos kelete atmainų it pa
prastesnį savo gerume ir mes 
būsime stipresne rase, kaipo 
pasekme to. Vėl labiaus, jei
gu mes prigelbėsime virškini
mui, imant Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Eliksiro, 
visi vidurių netvarkumai pra
eičiai priklausys,

Trinerio vaistas išvalo žar
nas ir palaiko jas gerame sto- 

• vyje. ,
Užkietėjime, nevirškinime, 

galvos skaudėjime, nervišku^ 
me, abelname silpnume ir tt. 
šis Vaistas neturi sau lygaus. 
Aptiekose $1,10.

Reumatizmo kanlunimai, ne
uralgija, strėnų gėlimas ir tt. 
gali būt prašalinta. Trinerio 
Linimentas yra vaistas, kuris 
Jums ^uos greitų ir tikrą pa- 
•geibų.. Jis taip-gi labai puikus 
dėl išsinarinimų, persisunldni- 
mų, tinimų, skaudžių raume- 
tny, nuvargusių- kojų^ Aptie
kose' 35 ir 65c., per brasų 45 
ir 75 centai.

Joaeph Triher Company 1333 
-—1343 So. Ashland AveJ Chi- 
, rago. UI. <**/ ^ • *

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 16 dr Centro Lietu

vių Rymo-Katalikų ir Lietuvių 
Tautininkų Newarko Tarybos 
atstovai laikė posėdį. Po pasi
kalbėjimui, nutarė sutverti 
veikiantį komtetų pardavimui 
ir*agitacijai delei 4-tos Laisvės 
Paskolos, p valdybų išrinko 
K. Vaškevičių pirm., J. Krali- 
kauskų ir J. Pelutį vice-pirm., 
V. Ambrozevičių ižd., M. Trus
kų sekr., P. Lukšį, A. Staknia- 
vičių ir ,S. Pranį sekretoriaus 
pagelbininkais, R-nių P. Ra- 
dziavičienę ir A. Žiugždų iždo 
globėjais. Nutarta kviesti 
vietos veikėjai į pagelbų komi
tetui. Nutarta varyti kopla- 
čiausią agitacijų tarpe vietos 
ir apielinkės lietuvių, idant vi
si pirktų bondsus per lietuvių 
somitetų.

Nutarta rengti dideles pra
kalbas rugsėjo 29 d. Kalbės 
atsižymėję kalbėtojai.

Visi lietuviai pirkit 4-tos 
Laisvės Paskolos Bondsus per 
Lietuvių Komitetų.

M. Truska, sekr.
i

N0RW00D, MASS.
Kaip socijalistai klaidina 

visuomenę.
Jau buvo rašyta “Darbinin

ke,” kad vietos socijalistai su 
katalikais turėjo viešas disku
sijas 14 d. balandžio 1918 m., 
kuriose gavo socijalistai gero
kai išperti kailį. Katalikai lai
mėjo argumentais ir balsavi
mų ir dar prie to mūsų vieti
nis vargonininkas p. V. Stase- 
vičia viešai užkvietė soeijališ- 
tus į debatus dėlto, kad jie pū
tę publikai dūmus į akis, kad 
katalikai nukankino Koperni
kų ir Galilėjų. Tai p. AV. Sta- 
seviČia pasiūlė $100, jei soci
jalistai tikrai faktiškai nuro
dys, kad katalikai nukankino 
viršminėtas ypatas. Mes ma
nome, kltd “ Darbininko 
lytoj amsž ingei du bus žinoti 
ka® atsitiko tarp socijalistų po 
diskusijų. . Katalikams išėjus 

... Air ldlo tikra revoliitcija. Vio- 
(Apgarsinimas)^ ^rnfnrins iš jn Štabo

daryti ir kaip liftų spąstų iš
sisukti tad sųsižinojg soėijalis- 
tai, kad lū-tų .&'• balandžiu 
katalikai yengia milžiniškų 
koncertų, kur dalyvaus i? p. W. 
StaseviČia, čociialistai atspaus- 
dina slaptai korčiukes ir Šau
kia ant tos dienos katalikiis į 
debatusv Jsidrųsinę Mti^ 
kia p, V. ŠtaseviČių, bet ir dar 
katalikų, žymesnes* ypatas, pa
siųsdami jiems Kor
čiukes išmėtė ir pasiuntė laiš
kus dviem,dienom prieš kon
certų- .. Stori jalistai savo kvai
lumų žinojo,1 kad katalikai ne
galės dalyvauti tų dienų debar 
tuose ir pasiseks publikai ap
dumti akis, ‘ kad katalikai bi
josi debatų, bet tas jiems ne
pavyko, nes katalikai atsilie
pė kitaip, nė taip kaip jie ma
ne. LI)>Š. 3-čįa kp. pasiuntė 
socijalistų 133-čiai kp. laiškų 
pažymėdama kad LDS. 3-Čia 
kp. sutinka rengti debatus bi- 
le-kada, išrenkant komisijų iš 
abiejų pusių, nustatyti debatų 
tvarkų. '*

Kaip LDS. 3-čia kp. parei
kalavo per laiškų prisiųsti ko
misijų ant 10-tos dienos liepos, 
tai ir atėjo trys ypatos iš soci- 
jalistų kuopos. Užklausti L. 
D. S. 3-čios kuopos komisijos, 
ar turi iš socijalistų kuopos at
sinešę kokių nors nutartų tvar
kų debatų. Atsako,, kad ne
turį nieko susirašę ir neesu in- 
galioti, bet atėję ypatiškai 
pasikalbėti ar ištikrųjįj mes 
norį debatų. LDS. 3-čios kp. 
komisija paaiškino kokioje 
formoje gali būti debatai. Te
mos tos pačios ant kokių soci
jalistai buvę kvietę. Ilgai ne
laukę atidėjo ant ateinančio so: 
cijalistų susirinkimo, *kad iš
rinktų tam tikrų komisijų su
tvarkyti debatų formų ir atėjus 
ingaliotai socijalistų komisijai 
19zd. liepos apsvarstė debatų 
formų ir sutinka ant šių išly
gų: 1-ma Ar socijalistai griau
na Rymo Katalikų Tikėjimų, 
ar ne f Kas skleidžia dorų tarp 
žmonijos, ar B. Katalikų Baž
nyčia ar socijalizmas. 3-čia 
kas suteiks Lietuvai politiškų 
laisvę ar krikščioniška demo
kratija, ar socijalizmas. De
batų vieta LDS. kp/komisija 
pasiūlė, kad jei debatai bus 
socijalistų salėje, tai katalikai 
turėtų statyti savo pirmininkų, 
o jei debatai įvyktų pobažny- 
tinėje svetainėje, tai soeijalis- 
tai turėtų statyti savo pirmi
ninkų. Ant to abiejų pusių 
komisijos sutiko. Tokiu bū
du sec. komisija pareikalauja, 
kad debatai įvyktų socijalistų 
svetainėj primindami, kad jų 
pusės žmones nepąpratę eiti 
pobažnytinėn svetainėn. Todėl 
pirmininkas turės .būt katali
kas. Buvo duota gale pirmi
ninkui, kad jei debatorius iš
krypsta iš savo temos ir var
toja nešvarius žodžius, tai pir
mininkas turi galę sustabdyti 

Sulygsta, kad balsavime ne
galės dalyvauti maži vaikai ir . 
svetimtaučiai. Žodžiu sakant, 
visa forma buvo puikiai nu
statyta. ir rodosi jau debatai 
vyksta. Suėjus antrų kartų, 28 
d. liepos paskirti debatams die
nų, kad būtų paranki abiem 
pusėm įr perskaityta pereito 
susirinkimo debatų tvarka, bet 
vienas iš soc. komisijos narys 
prabilo: “Aš nesutinku su pir
mininko gale, praniunkąs ne
turi galės stabdyt debatoriaus 
laike jo kalbos, bet tiktai tė- 
myt nustatytų laikų.” Bet L. 
D. S. komisija paaiškino kokia 
galėtų būti betvarkė, jei pir
mininkas nuturėtu galės stab
dyti už nešvarius žodžius ir iš- 
klydimų iš temos. Bet tasai 
soc. kom. narys karstai tvirti-

negijimą 
gidė. Ant 
atak Todėl 

__ T _ lįįaiieško- 
jo priekabės/'kad nebūtų de-

- . < Kmirijlk

AM pątanąute nė tflr .So. *BQą- 
tone, bėt lyti** ląŽ&rėju ir i Mttis 
miestukus. “ z

! Maųo kęinoaril palaidojimą la
bai prieinaw»;,ąūaugurie]Mnuo 
$50.00; mafiema nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus it 
žolynua (krietktt). Nežiūrėkite^ 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes. geras patarnavimas daug reiš
kiu , ’ • ’ : <

Jeigu jūs ktĮ siųstų pas kitą 
graborių^ tai pirma užeikite pas 
mane de! peratikrinimo. Kreip- 
kitčs ypatiškai arba telėfonuoki- 
tet So. Boston 1052—

S.’BARASEVIČIUS,
OFISAS : 308 Broodway, So. 

Boston, tass,_ .

GYVENIMO VIETA: 237 D St, 
So.Boston.

rt mi. ■ .I.-.IJ ...........

Per LITHUĄNIAN AGEN- 
CYS A. Ivaszkevicz Agentūrų, 
papirko: '

F. Galizio, 2 šeimynų gerų 
stubų ant E, Seventh gatvės, S. 
Boston’e;

Albinas J. Bryans, naujų 3 
šeimynų stubų su visais įtai
sais ant Armandine gatvės; 
Dorchester’e;

Bessie Deylan, puikių 3 šei
mynų stubų su visais įtaisais 
ant Armandine gatvės, Dor- 
chester’e;

Povilas Ambrazūnas, puikų 
namų su daug žemės ant Port 
Norfolk gatvės^ Neponset’e;
' Stanislovas ir Uršule Vait
kevičiai, dvi penkių šeimynų 
stubas su krautuve ant D gat
vės, So. Boston’ė;

Marijona V. Zervečkienė, 
puikių 3 šeimynų stubų su nau
jausius * mados - įtaisais ant 
Westville gatvės, Dorcester’e;

Juozas ir Izabelė Greviškiai, 
puikių naujų stubų, budavotų 
pagal šios mados dėl 2, šeimy
nų, su visais, įtaisais ant Co- 
lumbia Road, So. Boston’e.

no, ktd 
duoti p 
to ir už 
matome,

-t ** *

IAŲSI ŠOKIAI.

" Lietuvių Labdarybės Dr-ja
' SUBA,TOJ, 

RUGSĖJO (SE?T) 21,1918; 
Pradžio 7:30 vai. vakare.

Bus .
LIETUVIŲ SALĖJ, ’ 

Kampas ® i* Silver Sts., 
. So. Boston, Mass.

Kviečiame visus vietinius ir 
iš apielinkių koskaitlingiausia 
Atsilankyti į tuos Iinksmius šo
kius. Bus geriausia orkestrą, 
kuri grajis lietuviškus ir ame
rikoniukus šoklūs. Viši būsi
te visiškai užganėdinti. ,

Kviečia Rengimo Komitetas
... ............. .

PAIEŠKOJIMAI iR

REIKALAVIMAI.
Už smulkius apskelbimus ir 

paieškojimuskaina:
UŽ vienųlšykį,.... /. .50c.
” tris sykius .,... .$1.00 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, ; 
8otith Boston, Mass;

!

LfiHrirraroTOGRArAs 
Ar turi mvo dideli pavetaląT 

Jeigu ne, tai 
ateik ir0naritraukpoe tataū 
kabtoM ir tauri tat dideli ar- 
tutinai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gan gtsūahktt: ■

J. J. DRISA,

LD8TūW DUKTERŲ DĖJO* 
PO GLOBA MOTINO* 

VALDYBOS ADRESAL
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. T. Ašmenskienė,
359 Fourth St.

*

Nusipirk mosties.
- f . E*

ra busi aRAsnai j* imm* 
MenUwlaWOo. H«i «U*a 
gult Ištepk veidąmoUia per kelk 
vakarui, o pedaryg veidų TOW 
Ir SKAISČIU BALTU. Toji met 
tli ižinia nlštniui raudom. Jie 
du* arba ilakua ir prašalta vta 
kini įpuogui nuo veido. Pinigai 
gali aiųiti ir stanpomlz.

j. rimkus,

1

Vice pirm. J?.»Giedraičiutėr 
. 103&xthŠt. • ‘

Frot. 8«kr. — M. Morkūniutė,, .
lŠLarkSt, ' , '

Fin, Sekr. — A. Lukoševičiuj
377a Broadway, 

Iždininkė — M. Mačiuliu j ”
42 Silter St. s . 

Kagos globėjai; E. Plevokienl, 
-M StuMėnė.

Maršalka - O. Mizgirdienė. , '
Board direktoriai: — M. žiliiuk 

kiėn^ B. VenįenS, V, Songaila . 
znė. A, Kaainakaitė ir A. Ūiluri** 

: ■ nė. ? . g
Petro Bažnytinėje $įlėje.

Susirinkimai laikomi ka> 
antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv-

i

DARYK PINIGUS— 
TAUPYDAMS 

PINKUS.

/'
* Pasinaudok mūsų žemomis 

kainomis.
Ateik šiandien. Dabar lai

kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES

CONR0Y
Registruoti Optometristai

125 Tremont St., Boston, Mass. 
Priešais Park St.

BėUFhon*nickiMMi 3095 M.

Dr .-Ignotas Stankus
1210 £ Bread St, Pkihddpkia, Pa.

Lietuvi* Daktaras k Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nue 9 rito ild S po pistu 

Vakarais, Ketvergė nuo 6 iki 9 P. M* 
Nsdslsmi* iH 4popUt«. o*

Y
TY Y?Y
YYį-
Y 32 Cross Str.
O. 'JONASVITKAUSKAS.

GRAŽIUS-NAUJUS FORNIČIUS PARDUO- 

' DU UŽ PUSĘ KAINOS! Forničius galite ma
tyti, kada tiktai užeisite pas/mane 26 HOOKER 
STR., ALLSTON, MASS. Naudokitės proga- 
Greitu laiku turiu parduot, nęs 28 šid mėnesio 
išvažiuoju ant savo fanuos į Vermont steitų. 

“Bilalaike. šū‘ mariimk.g0te ,susįliktr BojHon’e,

Y 
T
Y
Y t 
T 

.♦Iv

t

V

^REIKALINGA
Teatrališkas veikalas, “PO

NAS IR MUŽEKAI.” Jei kas 
galėtų paskolinti ar parduoti, 

i būčiau labai dėkingas. Praneš
kite

A. Ramoškos Knygynui,
514 W. Saratoga St. 

Baltimore, Md.

MAINAU ANT KITOS 
SAVASTIES.

Namai po numeriu 235—243 
C st., 195—197 Athens st. De
lei platesni;] informacijų kreip
kitės pas:

P. F. TAYLOR,
489 6-th st., So. Boston, Mass.

(107)

Paieškau savo moterės Fran- 
ciškos Waitkienės po tėvais' 
Zorskikės. 25 metų amžiaus, 
mažo ūgio, tamsiai geltoni 
plaukai, skubiai kalba. Ap
leido mane rugpjūčio 27 d. pa- 
eiimdama su savim du vaiku, 
Broniūkų 5 metų ir Juozuku 3. 
Abu su baliais plaukais. Iš
bėgo su vedusiu vyru P. Au
gustinaičiu, 25 mz amžiaus, vi
dutinio ūgio, kalbėdamas juo
kiasi., Kas man praneš apie 
juos, aplaikys dovanų.

. Rapolas Waitkus, 
115Monor avė., Harrison, N. J.

REIKALINGAS vyras ar mergi
na, kuris yra prasilavinęs, grajiti, 
kad galėtų vakarais pamokinti L. 
Vyčių chorą dainų. Darbų parū
pins dirbtuvėj vyčiai. Darbas ne
sunkus, mokestis iš pradžios apie 
$20 savaitėj; toliau iki $35. Jei 
rastųsi tokia ypata, kreipkitės 
kuopos raštininkes antrašu:

J. Tamašauskaite, 
310į Prospect Str., 
Binghamton, N. Y.

SKAITYK IR KITAM PAŠA- 
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės siuq adresu:

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

LIETUVIŠKOS 
NOTOS (GAIDOS) 

Bažnytinės giesmės su notomis. 
Išsirašyk tą adresą, gal nebus dau- 
giaus garsinta -'arba išparduotą, 
pirk .šiandie. Mylėtojams muzikos 
ir dainų lietuviškoj kalboj surink
tos visokios notoš,. (knyga) iŠ ku
rios gali išmokti notas $1.50, par
duoda už $i.\ g. a, Baronas, 
P. O. McKees Rocks, Pa, (105)

Dr.J.H. Staknevičius
Ofiso valandos:

Nkwmrk,n.j
9268
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DR.JOHN MacDONNELL, M. B.

Gtlimt iiiiIiiliiH ir HtlichrlMi 
Ofiso valandos: ; -

Rytus ikr9,val. 
Popiety liki 3 . 
vakarais 6 iki 9 

586 Broadwąy, So. -Boston.
PIRMOJ KLESOS

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

naujų išra imu.
Vėsų darbų gvaraniuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Beata,Maaa.

PRDBDOBCHBBTBBrr.*

Valandos 
aso 9 va], ryta 
11d 8 vai vakare.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAfiELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4- Levant St, Dorchester, IfaM, 
Telphone: Dorėester 6973—Wr 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Win«eld St, So. Boston, Manu

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls,
282 Silver Str., So. Boston, Masė, .

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite, .
210 Silver Str., So. BoBton. 

FIN. RA&T. — Povilas Petrauskai, 
280 Fifth St, So. Boston, Mase. 

KASIERIUS—Andriejus Naudžiūnas, 
10 Winfleld St, So. Boston, Maso. 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugsėjo 15' 
dienų.

v

D. L. K.KEISTUCIO DR-JOS 
BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS-Jonai AdonaTiMūg, 

122 Bowen St, So. Boeton, Mam.
VIOE-PIBM. — PranaiTnlelkl*,

180 Bowan St, So. Boaton, Maw. * 
PROT. RA*T.—Juoaapaa Vlhkeviattli,

147 W. ath St, So. Beaton, Mąafc 
FINANSŲ RAM. — St Noreika, 

105 Silver et., S. Boston, Masu 
KASIERIUS — Andriejui Zalleckas, 

244 D Str., So. Boston, Mase. 
MARfiATKA — Justinas Tulelkla,- 

. 180 Bowen St, So. BOaton, Manu 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boa- 

ton, Mase. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Haųover St., Boeton, Mase. 
Malonėkite risi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim Atsivesta

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikaliską,atydą gali pridėti ten metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų..
ATEIK TUOJAUS PAS MANE .. 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamstą reikalauji, taijei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus.

Ofiso valandos
9 A. M. iki8P.M. 

Kasdien.
Redėliomis:

40 A. M. ilri 2 P. M. *
Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 

Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų, tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo. t« 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais” instrumen 
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo .ir jokių išlaidi 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI <. ..
Silpnumu nervų, silpnumo užpąkalės (nugaros), Užmii 

Šimo, Drebėjimo širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo 
Sunkiai, jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaui 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo j 

‘ gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamst* 
trotiji savo sveikatą ir. pajėgas. . • ; .

. Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijcr pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik' 
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagia!

. ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisiu 
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas 
Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, biednietnl 
ir turtingiems. įtikiu, kad tamsta pasinaudosi šia proga ii 

.aš pasakysiu, ar gįali/’ar ne atguli savo fizišką stovį.
. Atsilankyk dabar neatidėliok t

- - Dr. jCENEALY j Specialistas —•
673 WA8HIirGTON 8TR1ET, BOBTON,MA83

Antro. duryittuoChyity Tthe»tr».
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