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SMŪGIS TURKAMS.
Palestinoj turkams užduo

tas didis smūgis. Išviso paim
ta nelaisvėn arti 25.000 tekų. 
Išlikusieji ^turkai traukiasi at
gal. Tarpe šventųjų vietų at-- 
gautų -iŠ.'turkų;1 yra Nazaretas. 
Abipusiai Jordano upės' turkai 
ir-gi vejami atgal f

... Palestinoj turkai turėjo ge- 
" / riaušių kariuomenę. Kai šito

ji kariuomenė bus įveikta ga
lutinai, tai tuomet iŠ Turkijos 
liks tik skeveldrai. Dabar tal
kininkai Turkijai griebia už 

x ' gerklės. Iš Palestinos talki
ninkai vąrysis Mažojon.Ązijon 
ir * per ją- į Konstantinopolį, 

-Francijos laivynas yra užblo
kavęs vieue Turkijos miestus, 
Kai langiai varysis iš Palesti
nos pajūriu Mažojon Azįjon,, 
tai jiems lengva bus priduoti 
sustiprinimų nuo kranto.

Yra spėjama, jog Turkija 
nekariaus su. didžiu pasiryži
mu, kai jos likimas pakryps 
prapultim “ Ji pasiduos. O 

J teutonai negalės jai suteikti 
pagelbos. Vieną jie. užimti 
vakariniame fronte ir Rusijoj, 
o antra tolima kelionė. Iki už
stos žalčiai vokiečiai vargu su- 

- ' spėtų atgabenti kariuomenės 
~f skaičiuje 200.000.

• Ai *

SUMOBILIZUOKMILŽINIŠ- 
KASįjEGAS.

Sulyg prez. Wilsono pieno ir 
noro iki liepos 1, , 1919 Suv. 
Valstijos bus sumobilizavę 25.- 
000.000 asmenų Užimtų reika
luose^ surištų su kare. Tau 
skaičiunjnėiskąreiviąi, amu
nicijų darbininkai,' laivų sta
tymo darbininkai, jurininkai, 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kai. Kareivių tuomet bus 4.- 
500.000 visuose karės laukuo
se, o namie rezerve bus dar 1.- 
000.000.

' DIDŽIAUSIA ORLAIVIŲ 
.DIRBTUVES.

Dąytone, Ohio yra didžiau
sia pasaulyje orlaivių dirbtu
vė. Nėra tokios nei Franci- 
joj, nėi Anglijoj. Dirba 
Odj darbininkų.

PALAIDOJO.

New Yofko kardinolas Far- 
ley tapo .palaidotas su didžįųu- 
šiomis iškilmėmis. Palaidotas 
po altoriumi šv. Patrink kated
roj. '&ndOą dalyvavo Su vir
šum 100.000. Buvo protesto- 
nų ir žydų pagerbti garsų ve
lionį. Visų talkininkų atsto
vai dalyvavo laidotuvėse. Da
lyvavo Kanados ir Suv. Vals
tijų kardinolai. Gedulingas 
mišias laikė popiežiaus dele
gatas J. M. Arciv. Bonzano iš 
■VVashingtono. Procesiją darė 
įstabų reginį* Kardinolai, ku
nigai, vyskupiai, vienuoliai 
maišėsi su^karėMais Anglijos, 
Francijos, Italijos ir Amern 
kos.

Buvo Suv, Valstijų laivyno 
sekretorius Daniels ir karės 
sekretorius Baker buvo atsiun
tęs savo reprezentantus. Prez. 
ifelsun buvo atsiuntęs Jtedi- 
nolo palociun apgailestavimo 
laišką dėl. netekimo šlovingo' 
veikėjo.

#■ '---------------------------------- %

UŽDARYS MOKYKLAS 
IR BAŽNYČIAS. ' •

Mass' valstijos gubernato
rius McCall išleido proklemaei- 
ją, kurioj jis nurodo, jog nau
joji liga plinta po visą valsti
ją. Todėl jis pataria miestuo
se ir miesteliuose uždaryti vi
sokias mokyklas, bažnyčias/ 
sustabdyti visokius- susirinki
mus, sueigas, pramogas‘ir tt. 
Skelbia, jog turbūt ’JYashing- 
tono-vatdžia ims tą daluką 

je į savo rankasį •.

KAS TAI YRA PATRIO
TIZMAS.

“Patriotizmas yra 1 nuoš. 
šauksmo ir vėliavos mojavimo, 
o 99 nuoš. sunkaus darbo..”

Taip paskelbė New Jersey 
valstijos moterų Valstybinės 
Gynimo Tarybos komitetas.

i -

KAIP GRĖBTAI GAMINAMA 
DALYKAI.

Karės departamentas skel
bia, jog nuo bąli 1, 1917 iki 
rugpj. 1, 1918 Suv. Valstijų 
-armijai pagaminta 5.377.000 
overkočių, 8.069.000 vilnonių 
siąutalų, 10,507.000 vilnomų- 
kelnių, 55.958.000 vilnonių pan- 
Čekų.. ‘

Trūckų nugabenta užjurin 
17.988, ambulansų 9.860. Tas 
parodo tik iš dalies koks tai 
milžiniškas darbas yra atlieka
mas,

«>
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DIRBS MAŽIAU DVIRAČIŲ.
Suy. Valstijų vyriausybė iš

leido. įsakymą mažiau išdirbti 
dviračių, korsetų išdirbimui 
plienas perpūs sumažinta. 
Daug metalinių daiktų dirbti 
visai užginta.

" BULGARAI SUMUŠTI
Ant Balkanų talkiniŽkaį/žy^ 

miaį pasivarė pirmyn:' ^Pastū
mė iki šiol bulgarus ir vokie
čius atgal;60 mylių.- -Paėmė 
12.000 bulgaru nelaisvėn ir4-40 
armotų. Trys armoto^ yra mil
žiniško didumo. '

į ■ . f '

Vokiečių jėgos buvo prisku- 
bę talkon bulgarams. Bet su- 
stiprinimai-nieko neprigelbėjo.

FINLANDUĄ PRIIMA 
PABiCŽLIUS.

Kai Rusijoj prasidėjo ne
svietiškas bolševikų pasiuti- 
mas, tai žmonės į visas puses 
leidosi gelbėtis. Iš Petrogra
do ir Įritu artimų. Finfandijai 
vietų žmonęs pradėjo, bėgti 
Finlandijon/ Finų vyriausybė 
priima nelaimingus žmones, 
Tik bėda, kad patys finai be
turi daug, maisto. Tai atsi
šaukė, kad Švedija ir Norve
gija imtų ant savęs , dalį tos 
naštos.

ERTERUS.

Vokiečių vadų įsakymu ta
pą nugalabinta-^OO bulgarų^ 
kurie bėgo iš karės lauko lai- , 
ke talkininkų atakų.

.■ j « ' \ ■
■ X ' . z i •. 1 **•

GREIČIAUSIA PASTATY-
; tas naMAs.

- '■
Ant Staten Island, N. Y.pa

statyta ligoninė su negirdėtu 
greitumu. Urnai yra vienų 

 

lubų su visokiais modemiškais 

 

patogumais. TĮe namai 'buvo 
pastatyti lygiaifper 10 valandų

-150 pėdų ilgio 
o, sų lO ir pu
riau name pąk-

i

■■ 11 “ >

PERTRAUKĖ DERYBAS.
Finlandija ir Rusiją pertrau

ke derybas kaslink nustatymo 
rubežių. Finai reikalauja vi
sos rytines Korelijos, Murma- 
no pakrančių ir Kolos pusiau* 
salio.

KAIP.H’AŪJOJI E(GA ‘ PRAŠIPL^TIN^
. Brocktone zjau visos ligoni
nės perpildytos .gurgančiais 
naująja liga *

Lynne serga .ta liga ”, apie 
10.000 žmonių.

PERGAL? UŽTIKRINA
darbininkai,

Geh? Perghing,vyriausysis 
Amerikos «rmi« jajasį Fran- 
rijoj, atsiuntė Neir Yorkp val- 
stijįnei Darbininką Fed(eraęi- 
jai kablegramą, kurioj sako: 
‘•‘Organizuotų darbininįęų pa
ramą turėdami, pergalė mums 
yra užtikrinta.” . -

Toji Federacija buvo pasiun- 
tus gen. Pershingui pasveikini
mą po pergalės St. Miiriel ky- 
Jyjef

DAUG IŠLEIDO DARBININ
KŲ NAMAMS. —

Anglijos valdžia išleido krū
vas pinigų pastatymui darbi-' 
lunkams namų prie amunicijos 
dirbtuvių. Amunicijos karei 
būtinai reikia. Todėl vyriau
sybė turėjo turėti darbininkų 
amunicijų dirbtuvėse Ir turėjo 
parūpinti jiems namus.

Wooliųclio arsenalų vy
riausybė pastatė 1.298 namų, 
kur sūtilpO 19.565 darbininkų. 
Visi • tie namai atsėjo $14.000.- 
000.* • - A

ir 28 minutas.
Ligoninė 

ir 24 pėdas plc 
sę.pėdųpotčftt 
rasmu.

Prieš darbą-*Ipradeiiant ten 

 

nebuvo nei vfeiįė stulpo neį- 
shlėigta, nėi ti^įd r<sto »e- 
nupiauta ?7- vM. iš ry
to 130 dąrbjmidįųfpradėjo kas
ti duobes stiilįąBi& Cirkų, šėt
ros smarkiai tatombs, bet 
čia darbas ejJ daug šmar-

. .. . _ 1
• 8 vaL iš rytu atvyko 434 
plumberiai, karpenteriai, ele£- 
iroteehnikai. Iki vidurdienio’ 
jau buvo stogas uždėtas. 3:30 
Vai. po piėtų buvo įvesta elek
triką, suvestos paipos ir ti. 
Už valandos liko ^8 karpente- 
fiąi liko pabaigti darbą. O 
5:28 vai. viskas jau buvo gata
vai Jaugaliina buvo uždegti 
šviesos, vandūb .bėgo, radiato
riai sustatyti, "gesinimo įmo
nės sudėtos. . i

j.

M

ŪŽDARŽ MOKYKLAS IR ; 
TEATRUS. "

Čhicagoj uždaryta mokyk
los ir teatrai: Tks padaryta 
dėlto, kad sutūrėti besipįati- 
nimą nąųjbšidjš l^sr jūrei
vių lavinimo Stotyje Grėat‘ La
kęs’uose mirė- 200 ’ jūrisiMų. 
Fort iŠhėtidkįie apsirgo 120 
mokinių. Mokiniai įĮleisti, 
kad išsigelbėti iiuo ligos.

L • > -4*

■* ——■

SUGRįžO.

Iš Europos sugrįžo Ameri
kon Amerikos -socijalistų dele
gatai. Nesugrįžo^ > ’tik John 
Spargo. . Šitie secijalistai yra 
atsimetusieji nuo ’Šoriaijst 
Party; kuomet šitoji pasistatė 
prieš valdžią ir netik neremia 
valdžios kares vedime, o dar
gi stengiasi pakenkti.. Išstojo 
tie, kurię remia valdžią karė-, 
je. Europoje buvo pasklidus1 
nuomonė, kad Amerike remia 
karį tik kapitalistai, b darbi
ninkai esą priešingi. . Šie išsto
jusieji sčcįjalstai iŠ Sociališt 
Party pasiunta Europon dele
gaciją; lairi aplankė visastal- 
kininkų šalis ir papasakojo,

# . kadAmerikos dmbinįnkai re- čia lįbai įerasb Yra grama-
pmriktouną savo seserims a-mia wtdžią. jos kariniuose žy* fonų o dabar, ketina atvSti -ir 
merikonėms darbininkėms* -giuosK ' A - -

SVEIKINO AMERIKONES.
*■

Anglijos taip vadinamoji 
moterų žemės' armija yia'susi- 
tvėrusi. dirbti ant ūkių. Toje 
Armijoje yra 300.000 ' moterų. 
Amerike ir-gi susitvėrė panaši 
armija ir apėmė 39 .valstijas. 
Anglijos žemės arroijmatsirĮnte 
prKveikinima savo seserims a

i

'r

' jjubžakWbudis
4d Inf. Cainp Čušter; Mich. 
$isai lietuvis įstojo į kariub- 

mėnę liepos 5, 1916. Buvo 
Tesąs, Minnv Kansąs valstijo
se. jisai yra ne\draftiriej, o 
regulerej armijoj.

X
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'I.IETŪVIAII '
S

* Gyvenama labai riiųtęje va
landoje ir Šiandien Lietuvos 
kląusimas ir tojo? klausimo iŠ- 
rišimas priguli nuo to? kaip 
mes patys pasielgsime. .Ar 
mes trokštame'laisvos Lietu
vos, ar mes stojame ųž nepri
klausomą Lietuvos valstybę! 
—: Neutraliais pasilikti negali 
ilgiąus nė vienas, kuriam rū
pi tautos likimas. Praėjo jau 
tie laikai,, kur galėjome iš ša
lies žiūrėti ir dalykus kritikuo
ti. Dabargi’ reikia patiems vi
sa išgale kovon stoti, prisieini 
drąsą įsikišti imtynėsna už 
Lietuvos laisvę. /

Atėjo valandą Lietuvių Ar
miją Sutverti. z Amerikos Lie- 
tuviai tiktai pasidžiaugti be
gali,. kad pasitaiko proga Lie
tuvą pastatyti Šalymais kitų 
tautų.< Lietuvos s vėliava ląis- 
vąi nępięvėsavo nuo pusantro 

tos Amerikos Valstijos paduo
da mums< pavergtiems, nualin
tiems ir nuskaustiems, savo 
pagelbos rąnką. Kas ^gyvas,. 
negulime šiandien atsisakyti 
stoti eilėsna kariautojų už tau
tos iŠIiuosavimą.

Tėvynėje mūsų brolių ran
kos šiądien surištos, kaip bu
vo seniaus. PiTma, 'priversti 
buvo Lietuviai kariauti už Ru
sijos gėrovę ir garbę;' dabar 
vokiečiai nuginklavo mūsiš
kius ir vyliomis bei prievarta

inėgina Lietuvą įtraukti į su- 
kurį Centralių Europos Vals- * - 
tybių. NeSulauks! Lietuvių 
tauta nuo 700 metų žino, kad . 
Vokiečių tauta, tai • grobikų * 
tauta; jie išnaikino Sen-Pru- 
sius mūsų brolius, jie suvokie
tino didokų dalį Lietuvių Ma
žojoje Lietuvoje, ir šiądien iš- 
žiodino nasrus;-kad prarytų .hf 
mus ir mūsų žemę.

Europos Lietuviams nuvai; 
gus delei alkio ir plikio, po 
Vokietijos letena dejuojantį 
mūsų rankos Amerikoje nėra , 
surištos; reikia tik atsikratyti 
baudžiaviškos dvasios! Ne žo
džiais šiądien kovoti prisieina, 
bet gyvu darbu, pasišventimu 
ir drąsa.

Tad Ue tik jausmais, bet ir 
protu vadaudamiėsi, griebki
me už ginklų! Nė jauni, ne 
seni neatsilikime! Debesiai nuo 
Lietuvos padangių išsisklai- z 
dys, kaip tik Lietuvos vėlia
va“ -ant Washingtono žemes 
suplevėsuos.. • Likimas mūsų 
tautos šiądien yra mūsų pačių 
rankose! Neduokime Lietuvai 
nugrimzt! užmaršties purvy
nai! .Nebusime verti vadintis 
Gedimind, Keistučio ir Vytau
to'ainiais, jei raukysimės, pa
kaušius kasysimčsi ar rąžysi- . 
mėsi. - Lietuva mus šaukia ka- 
rėš laukan. Tad ir stokime be 
atodairos.

. Pildantysis 
Tarybų 

Komitetas z

Jackson rašo:

* ( Netrukus* išvdžiuosime už
jūriu. ‘Prieš išvažiavimą pa- 
rodausime Cplpmbijos miįsto 
gatvėmįs. ČĮą’yra labai"dide
lės kempes, bet jos vis didina
mos. Čia lavinama ‘' artileris^ 
tai. Mokina 70. djenų ir siun
čia anapus vandenyno. Čia y?- 
ra apie 40 vokiškų jurininkų 
nuo submarino paimtų nelais
vėn. Galime- Mšdien. juos?: 
matyti varomus darban. Yra 
daug francūzų^oficierių.. Vi
sas mano Pp^smumas, taiųęi 
gaunu laiškų it laikraščių nuo 
pažįstamų iv draugų. Valgis

*. <M *

Jisai vrh brolis juOžo,’ kurio 
paveiksiąs aukščiau yra.

IŠVADUOJA.

Jonas Zalagėnas iš Camp 
Wheeler, Ga. rašo: 
' “ Nėbesiuntinėkite man dau
giau “Darbininko,’:’ nes aš jau 
apleidžiu Suv. Valstijas. Kai 
būsiu Užjūryje, tai parašysiu 
ir prašysiu Vėl Siuntinėti man 
Iąikrastį. Neužmirškite manęs 
darbininko kareivio. Sudievu, 
broliai lietuviai, sudievu prie- 
tėliaį^- šttdiėvu brangusaį 
“Dųri^inkė,” kurs per keletą 
inėtų man teikei naudingo dva- 

patogi, būtent išmokės spalio 
shfdamaš (gal ant visados)į-" 
Metimu žodžių išreikšti dėkin- 
gurno brangiam“ Darbinin
kui.’ *. Mieli broliai ir seselės, 
darbininkai s ir darbininkės, 
branginkite •; “Darbininką,” 
naudokitės jo gerais raštais ir 
jį skleiskite kuodidžiausiar. Su
dievu visiems, J. Zaįagėnas.”

*

latviai tarpe bok.
: ŠEVIKĮL .1.

A. Archangelsko fronte bolšdvi- 
kų jėgos buvo užpuolę talki
ninkų pozicijas. . Tai buvo 
skandžiai atmušti. Krūvos laA 
venų pąlil<b.*’T^rpe užmuštų
jų dauguma besą latviai.

SUSTREIKAVO POLICIJA.
Nurimo j,’ Sf? M subtreilęavo 

policmonai, reikalaudami bl- 
giį pakelinio.’ t'jų- vietą pa- 
Šaxįkt>vąlstijinė Sargyba../ >

^AEBtJO APIE PASKOLĄ.,
Suv. Valstijų iždo sekreto

rius ■’jMcAdop New Yorke kai- 
bėjd* apie Ketvirtąją- Laisvės 
Paskolą. Sakė, jog mažiau- 
sia reikia surinkti $6.000.000.- 
000. New Yorkui reikės su
dėti $1:800.000.000, arba 30 
nūoš. viscį sumos. '

Paskola bus aūt 4| nuoš. Bus 
išmokėta atgal jjo 20 metų/tai 
yra spalio 15,1938 m. Bet vy
riausybė pasilaiko sau teisę iš
mokėti arikščimų jei tai jai bus 

fi5>i933. ' > '
Sekretorius sakė, jog be to

kios sumos negalima supliekti 
kaįžerį. Sekretorius šiųO kar- 
tUj kalbėjo apie tai, jog didžio
sios korporacijos ir piniguočiai 
po mažai teskolino iki šiol.\Sa- 
kė, jog daįar, Šioje paskoloje 
turtingieji turi' geriau pasiro
dyti. Toliau sekretorius pa- 
snierkė visokius sukčius, lm- 
rie supirkinėja nuo žmonių 
valdžios bondsus už perpigiai, 
arba už. šėrus visai abejotinos 
vertes. 1 .
Kiekvienas turi pirkti bondsą;
McAdoosakė: *'

“ Algos dabar yra didesnes, 
negu bile kada pirmiau istori-. 
joj. Tie, kurie dabai* išleidžia* 
viską, ką uždirba, gyvena ne 
vien ItvaBų rojuje, bet jie dar
gi daro didelę skriaudą šatini- 
J ie i

■ - '■ -

atsidaro sub
'■ , ■'' ■' ’ •

< 4d, kad tokių gerų laikų negali
ma tikėtis turėti taikai įvytais, 
kubmet seks būtinas pramonės 
prisitaikymas;' ir jie dar* 
Skriaudą šalibi dėlto, kad tik 
taupiai gyvenant mes galime 
pdsKt&ti valdžiai reikalin
gų pinigų parūpinimui vi
sokių reikmenų kariuomenei. 
Kiekvienas dabar sutaupytas 
doleris ir investintas į Laisvės' 
Paskolas bondsus' turės daug 
didesnę vertę, kuomet taika į- 
vyks.”

Paskola atsidaro' subątoj, 
rugsėjo 28 d. Sulyg išgalių su
taisykime sumą nusipirkimui 
tos ketvirtosios Paskolos bond- / 
są. ’ j.. >

RAŠO APIE LIKTUVIŲ 
ARMIJĄ.

k ■ .

UtarninkeBoston Post indė- 
'jo šitokią žinią:
LIETUVIAI PLENUOJA SU- 

ORGANIZUOTIARMIJĄ. 
New York, rugs. 23. — Pie

nai suorganizavimui lietuvi^ 
armijos Abiėrikoje po Suv. - 
Valstijų direktyva buvo > čia 
šiandie suformuluoti lietuvių . 
susirinkime, kur Dr. Jonas 
Šliūpas iš Wasbingtono, narys 
lietuvių centralio komiteto, 
pirmininkavo. (Buvo rękomen- 

‘duota, kad armija būtų pasių- * 
sta į Murmanską arba vVladb . 
vostoką prigelbėtr išvyti vo
kiečius iš Lietuvos ir įsteigti

g^WlJmW rojūje■# neprigUlmingą rešp«W^.-'
■ ■ • •• ‘ ” "
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[kaip šlykščiai jie pasielgė^ tai 
dar uoliau veikime prie! juos 
ir ją Mamšštus. Socijalistai

fe

Z

ant jo* k*po, kaip toeapoB- 
dentą buvo ratyta, prspT&ą 
.paiiikŠ* -

; Lawrence, Masa/tala* Pūt- 
zarRugis suareštuota* už ne
švarą aMįiepfant apie 
^ilsoną, Amerikos vėliavą įr 
šio* šaūėex vyriausybę.
dėjo nelabėlis prie pažeminimo 
lietuvią vardo.

NorvOode, Mass* lietuviai
titaisė savo vardą, kai pasirū
pino indėti į vietos laikrašty 
“Nonvood Messenger” atitai
symą socijalistą šmeižto'. Pir
miau , amerikonai, sakydavo: 
‘‘Polak drunkard,” ‘‘Lithua
nian Socialiai. ” Po ‘ano ati-

t*įp 
tftęiopj*,

, tą aib< fanr aocijatiiUi 
bavp anterlą taturią 
savą fedcdaiSOtutnu, jiAą biau- 
resniais (Urbais.

Šliupą* gyifri, kad jo bend
rovei fiiumsavftsnai Vilniaus u- 

« nĮvufcriteU pritaria ir tūli ku- 
mgai. Indamn bus matyti, 
kokie (kunigai; dalyvaus įstei
giamajame bendrovės suvažia
vime Čhięagbj ateinančią ne
dalią Mat taa nuvažiavimas 
prasidės “ant 9-iU laikrodžio 
ryte/’ (Dyvai, kad neparašė

• “dziegoilaus?^

ir A

ginti pri*ČMifclįą. n«pa- 
HepOnnaitinti arbajaumeeti 
į Wį, lyg, tad ginklas būtu 
uždrausta ir, kad niekad jo ne
vartoti. Šv, Augustinas raly- 
damas apie karės teisėtumą, 
aekan&ai argumentuoja:f‘Jei- 
guK®Mkoji Disciplina 
būtą pasmerkusi visas kares, 
tada Evangelija, kuomet ka
reiviai klausė; kąreikia dary-. 
ti, būtą suteikusi išganymo pa
tarmę, kad jie turi numesti sa
voginklus ir visai pasiliuosub- 
ti nuo militarės tarnystės, Vie- 
nok-gi jiems patarė: ‘fNėi vie
no žmogaus neskriauskite, nei 
vieno neapvilkite ir būkite pa
tenkinti, savo alga” (Imk. III. 
14). J?ai-gi, visai, neužgina 
militarės tarnystės tiems, ku- 
riemu ^akb, kad būtų paten
kinti gaunama alga.” <

: Pasiremiant Šventraščiu, mą- 
tome, kad karės nevisuomet 
esti neteisėtos ir blogos. Ba
žnyčios Tėvu mokslas, ir Baž
nyčios mokinukas tik paremia 
ir sustiprina tą viską.r Ir, ka
dangi nekuriu laisviecią įsiti- 
krnimai gali -būti priešingi,mes 
nesigilinsime į ją persitikrni- 
mus, bet laikomės to, ką esa
me viršui nurodę ir pasakę. Bet 
gi 3U įsitikinimą įx-gi negali
me palaikyti, nei-gi viešai 
skelbti, neš Šiame momente 
•būtą išdavystė tai daryti.

A. Tamoliunas.

nu.n**-1 
ryto ant paėmėt-
kia tąf kąr& ’jpteranda šaltą 
kraują (ūpąĮir, antiką kiek
vieną, rmmo kr diskuauoja 
nebūtniekuM. Tm, kurs “pa
ima kardąs sako *v: Tomas,” 
yra tai vidfiaa, Jau* tai daro 
be teisėtos valdžios (autorite- 
to)?rBįt, kurs ^varicda kar^ 
dą, paliepiant ’ teisėtai7 val
džiai,nėši sakoma, paimti 
kardą, bet vartoja kardą, kurs 
jam yra paduota* (sutriįktas) 
per Jdtą, tai-gi ji* nebus visai 
baustas, Nei-gi turime supra- 
stir kad kurs^paima kar
dą, kuomet tikrai nepavelyta, 
kad pražus, -bet, kad bus am* 
žinai baustas už jo nuodėmes, 
jeigu nedarys atgailosi (Dūm
ina 2. 2, o. 4ū). Kuomet turi
me rūstybę, neprivalome pa
tys keršyti, bet turime šaukties 
teisėtos/ valdžios (autoriteto), 
kuri turi tėisę nuo Dievo, ku
ri, kaip šv. Povylas sako “tar
nu Dievoyra: atkeršyto jas ant 
rūstybės tam, kurs piktai da
ro”:(I^m.XIII-).Mūsu.išga- 
nytojas girė tikėjimą šimtinin
ko (centurijono), kurs buvo 
kareivis ir visai nepaliepė mi
litarės tarnystes. apleisti. Ki
taip, be abejonės,- būtą užgy
nęs jam tarnauti, jeigu kare 
būtą neteisėta. Jis-meldė šv. 
Petro, kad. indėtą savo kardą 
į makštį,: kuomet norėjo apsi-

1

b«tt galiausia tu dalykas pa- x 
pktiįL tnlfrymam o? dabar
palikt viską poseaotaL

Nutarta, Kad LDS, Centro 
Valdybos mitingu* daryti kas 
nlėnuo pirmąją seredą kožno 
mflnerio. -i-,—'-

Nutarta, kad iki ^teinančio 
LDS. mitingo nužiūrėti kandi
datą ar kandidatę į LDS* Cen- 
tro raštininkas.

Tuomi ir užsibaigė mitingas * 
'10:30 valt vakare.

F. Virak’s.
* . ■ - >• . ■

IŠ L.D.S. CONN. APSKRIČIO
“Darbininko” Ną. 100 bu

vo jau skatinama risos L. D. 
Š. Conn Apskritis prie uoles
nio veikimo. ' Vienokdar tur
būt tas. mūsą raginimas nepa- 
siekė visą mūsą 'apskričio kuo
pą. To£el esu ‘priverstas at- . 
kartoti tą patį. Kadangi mū
są apskrity je dar dėug yra trū* 
kumą bei keblumą, tai juos su- ■ 
tvarkyti reikia labai daug lai
ko ir. bnergijbš. Tas viskas 
padaryti nebūtą taip labai sun
ku, jeigu^mums-tiktaLrūpetą 
mūąą likimas ateityje. Bet ant 
nelaimės tą, kurie rengiasi rū
pintis ateities likimu) labaiiiia- 
žai yrą jr^.tįe patys dffir nėra 
taip kaip jiems reikėtų būti. 
O to rišo priežastis tai ener
gijos trūksta, o be energijos, 
Siažai ką galima nuveikti. Iš
tiktąją ar * šiandie mums būtą 
kokią trūkumą, jeigu mes 
stėngtumėš sunaudoti išgales 
kokias šįandiė turime. Antra-' 
janm DpS'. Conn. apskričio su
važiavime buvo pakeltas klau
simas kaip surasti būdąs, kad 
kuopas padaryti gyvesnėmis, 
kad jąją veikimas būtą pasek- 
mingesnis ir kad viskas pada- 
ryti,., atrodė labai sunku, ka
dangi dar visos kuopos nėra 
mūsą apskrityje prisidėjusios. 
Liko valdybai pavesta tuo da
lyku rūpintis. Vienok ką val
dyba gali /padarytį, jei kuo
pa nenori. Buvo atsišaukimą 
keletą kartą į kuopas, o jos vis 
nieko neatsako. Ką galima 
ant to pasakyti? Pasirodo, kad 
kuopose yra mažai gyvumo. 
Bet nereikėtą nusiminti nei 
vienai kuopai/ didelė ar ma
ža. Kiekvienoj kuopoj yra 
vienas ar kitas veiklesnis na
rys ir jo priederme būtą užim
ti vadovaujančią vietą su ne
nuilstančiom jėgoms surengti 
nariams prakalbas, padaryti 
diskusijas, tai savu noru su
rengti paskaitas ir nurodinėti 
dalyką stovį. O tada tikrai 
visi nariai'bus pripildyti ener
gija ir kuopa galės kilti be pa
liovos. Žiūrėkite, 5-ta kp. Wa- 
terburyje buvo visai mažutė, 
bet šiandie jau didžiulėj pirma 
ijarp visą LDS. kuopą Ameri
ke. Niekas kitas jos nepakė
lė, kaip tik veiklumas. ‘ Ren
gė vienas prakalbas agitatyviš- 
kas, prirašė 50 narią. Antru 
kartu taip-gi tą patį padarė, 
surengdavo lįuoslaikiais disku
sijas) vakarinius kursus ir tt. 
Kiekviena 'kuopa ' privalėtą 
taip padaryti ne tik mūsą aps
krity}, bet abelnai imant vi
sa . organizacija. Tvirtesnės 
kuopos privalėtą pagelbėti ma
žesnėms surengime programą, 
prakalbą ir ti.

! ApskriČius tveriant siunčia
me delegatus neatsižvelgdami 
ar jie yia tinkami ar ne, jei tik 
apsiima, tai ir gerai. Tokius 
delegatus susiuntę kiek mes! 
galime tikėtisznąudos, jei val
dybojnėra iš ko išrinkti. Kuo- 
pą*būt privalumas delegatus ■ 
rįnkti ko tinkamiausius ir ineŠi- 
mus pagamintitiŠanksto, o ne
laukti toj dienos‘kadia jau reį- c 
kja' važiuoti į ‘suvažiavimą. 
Tai tik tokiu būdu mes galėsi
mo'sutvarkyti gerai jorganiza- | 
cijoš likimu ir LD!B. Conn. Ap
skričio. * ‘ \ -

VaMyta S, St. D.
- V.-:..' - X /\ ■_ - -
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Amerika buvo teisingai va-[Viešpačiui laimėtą kovas. Tie, 
dinama ir žinoma,' kaipo Lino- kurie kariauja teisingoje karė- 
sybes . lopšys ir liuoso spaus- je, yra- padrąsinti ir pasaky- 

’• ^Gnto-žodžio Bdinis^Beikfa- ' T ’ . •* .
nutikai revoliucijonieriai ir so-' 
ei jalistai išdarkė, iškraipė tik
rąją prasmę, savaip nukalė pa
gal ją kurpalį, iki nepradėjo 
žiūrėti^ .Liuosybę ir j^ variį- 
ti, kaipo laisvę tai daryti, kas 
kąm patinka, o liuosą spaudos 
žodį jie besuprato ir, kaip no? 
rėjo ir geidė, taip * vartojo, 
kaip jfęms'patiko ir net prieš 
valdžią kėsinosi, kuomet ji sto
jo įkarę, drausdami ir kursty
dami, kad niekas nestotą į ka
rę, >bet už tai jie apturėjo sa
vo užmokestį. Vienok žodis 
— Liuosybė — visai nereiškia 
teisės daryti blogą, nei-gi liuo- 
sas spaudos žodis neturi teisės 
prieštarauti valdžiai ir būti ne
ištikimu šiai šaliai.

. Nuo toa laiko, kuomet buvo 
pagarsinta, kad ši šalis įsto
jo į karę, atsirado daugel to
kią laisyieČią, kurie užcenžū- 
ravo ir pasmerkė šios šalies ad
ministraciją įvairiais^ pamata
vimais ir Federalė Valdžia 
kart-kartėmis jiems, apreiškę, 
kad būtą atsargūs, nes kitaip, 
gręsia jiems baudžiančios tei
ses. Iš kitą daugybės atveją 
savo pamatavimus, rėmę, ne- 
kurie, iš šventraščio, kad ka
rė yra neteisėta ir neteisinga 
ir, kad karė yra priešinga Die
vo įsakams. Taip tai, pavyz
džiui Qiiakerią tikybą, kuri 
uždraudžia savo pasekėjams, 
kad 'nedalyvautą karėje, bet 
valdžia, žinoma, nepaisė ant 
pasiliuosavimo aplikaciją dr 
ignoravo ją tikybos parėdymą.

Karės, suprantama, niekas 
netrokšta ir be tam tikros 
priežasties niekas nepaskelbia. 
Tikroji ir tyroji sąžinė visuo
met myli taiką- Nekalto gi 
kraujo liejimas^taip-gi šaukia 
atmokėsimo net į dangą. Bet
gi, ret-karčiais ištikrąją ^ra 
net reikalinga, kad nęteises at
lyginti, kad teisės būtą apsau
gotas ir skriaudos atitaisytos 
ir, t kadangi valdžia negali 
šaukties augštėsnio teismo, 
kadi apturėjus tiesą, tatai kai-, 
po paskutine priemonė lieka
si, kad paimti ginklą ir save 
apginti ir apturėti ramybę. 
Tai-gi, mes prisilaikome to, 
nežiūrint šią dieną fanatiką re? 
voliucijonierią. įsitikinimams, 
kad karė/ jeigu yra paskelbta 
augščiausioš valstijbs autorite
tu deL visuomenės gero ir vesta 
su geru noru, visai nėra doriš
kai bloga* (St. Th. 2. 2. L 40).

Vienok Kataliką Bažnyčios 
mokinimas sutinka su šventra
ščiu ir tąi gan aišku yra iš į- 
vairią atsitikimą, kad kartais 
Dievas net įsakydavo kariau
ti (Numerus XXIV) ir sutei
kė pergalę išrinktiesiems žmo- 
nėms (Exodus XVH). Betigi 
būtą klaida mintyti, kad Aug-; 
ščiausias užtvirtintą tai, ias 
yra tikrai bloga ir visai netei
singai Apreiškimo XH per
skyrime kalbama apie susikir
timą, kuriame , kariavo gerieji 
angelai, §v. Mikolui Arka- 
niuolui vadovaujant, są blogai
siais .angelais ir< juos su. Liuči- 
periu nutrenkė į pragarą. Se
nasis Įstatymas mini Jošuę, Gi- 
deoną, Samsoną,' D'oridą, Ju
dą Machabėją ir kitūs, kaipo 
narstąs karžygius, vi^ęvus/ 
aprinktus Djfevd vadūs, kad

-J

' ' Pb BURNOJIMŲ IR 
“PROTESTŲ.”’

Socijalistai jau pasiliovė f yra biaurūs neprietęliąi mūsą 
burnoti ir biauriuoti po savo tikybos Ir dideli priešai mūšą 
Sainštuširper savo- mitingus į tautos.- - • ~ v ..
vysk. Karevičią, kum Bartuš-.l Panašią dalyką dedasi ir pas 
ką ir abelnai kataliką veikė- kitas tautas. Antai Francijoj 
jus. Tai buvo ją vienas šlyk- keletą masoną, turėjusią aug- 
ščiausią-darbą. štas valdžioje vietas, pasiro-

Po to viso ermyderio galime I de besą išdavikais savo tėvy- 
prisižiūrėti arčiau į tai, kas, nes, besą -parsidavę, vokie- 
paakstino socijalistas kelti , tą čiams.- O iš''antros pusės ka- 
triukšmą po kolonijas, plūsti talikaitenpasižymėjodidžiau- 
sąvo šlamštuose ir lįsti su savo siu pasiaukojimu, nors jie 
“rezoliucijomis” net į “kapi- buvo skriaudžiami masoniškos 
talistišką” Amerikos spaudą, f

Ne vienas turbūt pastebėjo
tą, J°S pradėjo kelti triukš-i 
mą ir plūsti vysk. Karevičią 
daug laiko praslinkus po jo 
atsilankymo pas Vokietijos 
valdininkus. Kaip tik Ame
rikos laikraščiai pereitos žie-lkį kitą dalyką. Ir štai žydiš- 
mos pabaigoje pacitavo iš vo- koji Havas žinią'agentūra pa- 
kiečią laikraščią apie Žemai- leidžia pasaulin šlykštą prasi- 

‘\fią vyskupo Karevičiaus atsi- manymą būk popiežius pa
mokymą pas Vokietijos valdi- siuntęs kaizeriui palaiminimą*, 
niūkūs ir jo neva norą padary-4 Laiminęs popiežius kaizerio 
ti> Lietuvą konservatyviška darbus ir visą jo šeimyną Tąį 
krikščioniška monarchija, su- talkininką laikraščiai turėjo 
sirišusia su Vokietija, tai A- šviežios medžiagos, o Bažny- 
merikos lietuvią socijalistai čioš priešininkai tuoj čiupo už 
žinoma nudavė pilnai tikį ‘į to prasimanymo ir ėmė būbny- 
Kaizėrio laikraščią teisingumą ti apie popiežiaus rėmimą kai- 
ir pradėjo smerkti už tai vysk, zerio politikos.
Karevičią. Bet žinant mūsą šitam masoną prasimany- 
socijalistą išgverimą, tai nebu- mąi uždrožė per galvą' pranę- 

. vo įstabu, kad jie padarė ne- Šimas iš Vatikano, jog popie- 
pamatuotus prikaišiojimus ir Sius nelaimino kaizerio, nei 
visi tuolaikiniai užsipuldinėji- I-jo darbą. . O buvo taip. Kai
mai dar buvo šiokiose tokiose Įzeriš pasiuntė popiežiui tele- 
ribose.' Pasikolioję, pašmei- gramą, kurioj jis laimino po- 
žę, apsistojo. Tik štai nąu- piežiaus labdaringus darbus, 
jas baisus riksmas, ugnimi Popiežius pasiuntė kaizeriui 

' spjaudymas. Sujudo soči ja- padėką už. telegramą. Mėfco- 
* listai nuo krašto iki. krašto ir pai, kaip matome šitą nuotikį 

dūksta it žvėrys, y Mitinguoja, apvertė aukštyn kojomis, kad 
išnešinėja “rezoliucijas,’’ pil- apšmeižti Kataliką Bažnyčios 
ni šlamštai keiksmą, žalčiavi- Į galvą ir nukreipti žmonią aty- 
mą, judošiavimą ir visokią [ dą nuo savojo prasikaltėlio, 
pliurzią.

* Ar atsimenate, skaitytojai, 
po kokio atsitikimo tas viskas 
pradėta? Ū-gi po lietuvią de
legatą atsilankymo (gegužio S 
di) pas prez. Wilsoną. Tai 
buvo svarbiausias žingsnis A- 
merikos lietuvią politiškame 
darbe. Tokis nuotikis sukėlė I straipsnią. 
lietuvią visuomenėje džiaugs- kinką Susivienijimui ir jo or- 
mą ir dvasios pakilimą. Kar- ganai pagalvoti apie tai, ką 
tu tai bubo didis socijalistams 
smūgis. r Todėl reikėjo socija- 
•listą vadams kas nors sumany
ti, kad teršti visą gerą tėvy- 
nainią darbus ir mažinti įspu-' 
dį, sukeltą ^lietuvią delegatą 

. atsilankymu pas šlovingą pre
zidentą. .

Tai-gi griebėsi socijalistą 
vadai darbo, atsiminė apie 
vysk. Karevičiaus žygį, iš-

♦

*

b

J!*

. .t

;,'’: 

L-/.

i
L\

I
4

L;

•7'

vyriausybės.
Nelabai senai Paryžiuje ta

po atrastas kaltu masonas 
Malvy. Tai buvo naujas be
dieviams ' smūgis ir rūpėjo 
jiems nukreipti pasaulio akis 
nuo savo draugo išdaviko į ko-

Melai, šmeižtai, prasimany
mai, iškraipymai yra tai vi
su bedieviu, socijalisą, maso
nu įrankiai.

PASTABĖLĖS.
'Išėjo “Tautos Ryto” posei- 

minis numeris. Turi gerą 
Bet laikas Blaivi- 

jimui įr jo or-

jie darys, kai užsidarys smuk
lės. ’ Juk bravorai užsidarys 
už poros mėnesiu. Užstos be
darbė blaivininkams. Patarti
na stoti kovon prieš rūkymą.

’ Suv. Valstiją Visuomenės 
Inf ormavimo biuras vis išdari
nėja naujus 'bolševiką . doku
mentus. Įvairiuose dokumen- 

___ tuose minimi lietuvią bolšeri- 
mislijo “ juodą dokumentą,”J kai. 42-ame dokumente /pra- 
parduodantį Lietuvą kaizeriui, nešama, jog lietuvią m latrią 
pp kuriuo neva ir kun.’ Bartus-Į bolševikai paskiriami vogimui 
ka pasirašęs. Riksmą, keiks- maisto Vitebsko* Minsko ir 
mą, meląt šmeižtą buvo pil-1 Moliilevo gubernijose. Mes ga
ni pašaliai, v<kad tik neleisti hune spėti, jog lietuviai bolše- 
žmonėms džiaugtis ir gėrėtis vikai tame gerai pasižymėjo, 
maloniu prez. Wilsono priėmi- Juk žinome, kad Amerike He
mu ir užtarymu Lietuvos. J tuvią socijalistai vagystėmis 

Mat jau tai tokia tą išgime- gerai pasižymėjo. ./Žinome, 
lią taktika. ..Kiekvienas susi- kad Binghamtone socijalistai 
pratęs lietuvis tuoj ■permatė išvogė vagonus, įvairiose rie- 

.s°rijalistą negudrą ir tose .vogė vištas, avis, drabu- 
niekŠĮpgą tikslą/______________ Žius iš kraufurią,; Orkai Mon-

Tą dlmar mes visi turime at- Į tello j andai viena socijalistė 
siininti, 4cad antru syk pana- vagilka nusinuodijo, tai Smek 
šiai atsitikus visi žinotume sod " ' - - -
cijatistą triksąir ją purvi 
tikslą. Gi dabar,' žinod

%.%• *-r

stfrfus, “Kbleįvb?’ gizelis ir
^ė, So. Bostono bendros, 

mėtykle* vedėja 
** * / * ’

ta* kad. atsiduotą pagelbai 
Viešpaties, kuri yra Gelbėto
jas ir Išvaduotojas, kaip kad» 
antroje Esdras knygoje (persk. 
IV): “Nesibijokite ją 4tai y- 
rą priešą). Atminkite Viešpa
tį, kurs yra didis ir trenksmim 
gas ir kaukitės už jūsą brolius, 
jusą sūnus ir jūsą dukteris ir 
jūsą pačias ir jūsą namus. 
Bent kokioje vietoje, - kur tik 
išgirsite trimito garsą, ten
link skubėkite visi prie mūsą-; 
mūsą Dievas kovos už mus?,’ 
Daugybė ir kitą perskyrimą 
galima būtą privesti iš Seno
jo Įstatymo, kad pamatavus, 
jog karė neyisuomėt yra netei
sėta,. bet ir nevisai nereikalin
ga ir ne ’del mūsą priežasties. 

•Yra tai Naujasis Įstatymas, 
kuriame ypačiai galima visuo
met paremti,; kad karė yra ne
teisėta. Kadangi yra pripa
žinta^ kad Kristus atėjo šin 
pasaulin, nesugriauti, bet da- 
pildyti senąsias teises, tad-gi,- -kun. L-J. Jakaitis 
kaip nekurią sprendžiama, —- 
ar-gi Jis .neatėjo, kaipo Taikos 
arba Ramybės Karalius? . Ar
gi nebuvo tai Ramybės žinia, 
kuomet ’ angelai pirmutinėje 
Kalėdą naktyje giedojo: “ Gar
bė Dievui augštybėse, o ant že
mės ramyl^p geros valios žmo
nėms?” Ar-gi nedavė Jis to
sios ramybės, kaipo brangios 
paveldėjietėj'-ir ar-gi nebuvo 
titl pirmutinio ji žodžiai tarti 
apaštalams po Jo prisikėlimui

“Tebūnie jums ramybė?” 
Vienok gi toji ramybė, Kris
taus teikiama, nėia tai iŠlau- 
kinė ramybė* tai yra liuęsybč 
nuo' kovą ir karią ir-gi ne pa
saulinė ramybė, nes Jis sako: 
“Mano ramybę jums duodu: 
ne kaipo pasaulis duoda, ‘ ąŠ 
jums duodu”/ (Jon. XIV, .27), 
betyidujinę ramybę, sąžines- 
ramybę, tai yra, kaipo tikėji- 
movpasekmėš į Jo mokinimą ir 
Jo įsaką užlaibymą *— į šv. 
Dvasios įsigyvenimą sieloje. 
Be to gi nėra tai neužginčija
ma, kad išlaukinė ramybė-es
ti sutramdoma net: teisingoje 
karėje. Pikčiausi prasižengi
mai,. skriaudos, nuostoliai ir 
žudynes, paeinančios iš kares, 
sutrukdo ramybę ir karė pūti 
norėjo iri stengėsi padaryti, jei
gu būtą galima, visad esančią 
ramybę. Tai-gi ir šv- Augus
tinas sako: •1 Ramybės neieško- 
mey ‘ idant kariauti, bet kare y* 
ra paskelbta, kad ramybė bū
tą. Tai-gi, net karės laike bū
kite taikintojais, kad tie, ku
rie pataps pergalėtojais, gale- 
tą matyti ramybes reikalingu
mą?’

Tie, kurie stengiasi iŠ šven
traščio prirodyti, kad karė y 
ra neteisėta) remiasi sekan
čiais tękstamv -AM. jums 
kau: idant nepriešmgautumėte 
piktumui; bet, jeigu kas taū 
Ištiktą į dešinę tavo veido pu
sę, paduok jam ir antrą” 
^Mat..V* 39) . “ Visi, kurie ima 
kalaviją, pražus nuo kalavijo” 
j(Mat. XXVl/52). ^NedarykL 
te atkeršijimo,. . nes yrapara- 
šyta: man (priguli) alkėr|^ 
mas; aš atiduosiu; sako Vieš? 
pats” (Rom. XU.). ■ ’

■ - *■,•.* . . ’ ; - f

Tie visi tekstai, «kas yra gan 
aįSku, ypaČH i^ĮūČia vien 
tik pačiu* ^Seniai kfcrią tri*

PROTOKOLAS.

Rugsėjo 4 d., 1918 “Darbi
ninko” Redakcijos kambariuo
se įvyko LDS. Centro valdybos 
posėdist

Į posėdį pribuvo šie nariai: 
F. Virak’s, A F. Kneižis, A.
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LDS. Cenrto pirmininkas su 
raštininku duos formalį palie
pimą arba bilą su savo para
šais ir centro antspauda, kad 
tam ir tam reikia tiek ir tiek 
iš tokio ir tokio fondo išmokė
ti ir tokia bila-turi būt pa
siųsta tą fondą. Komisijos pir- 
luiuiLiaui O.UU. u. w«axM*xviu.ji, O 

tuomet komisija tarp savęs su- 
sižino ir nusprendžia kokiuo 
būdu išmokėti, o išmokėję pri
siunčia į centrą parašą to kas 
ir kuomet yra pinigus priėmęs 
dėl paženklinimo LDS. Centro 
fin’ansą knygose.

Nutarta, kad vietiniai LDS. 
Centro nariai sužinotą kokia 
Bostone Savings banka turi 
vardą saugiausios bankos —, 
kad paskui į tokį banką pini
gus sudėti.

Toliaus svarstyta apie kau
ciją tą fondą iždininko p. M. 
-Žioboš ir nutarta kad užsista- 
tytą $1.000 tokiu pat būdu 
kaip ir A. Zaleckis. .

Svarstyta apįe paskolą nai
kinimą ir nutarta taip-gi, kad 
visąpirmiausia apmokėti tas 
paskolas, ant kurią yra išduoti 
morgičiai o toliaus . kaip su
plauks pinigą daugiau, tai ap
mokėti ir kitiems iš eilės palei 
reikalavimą.

Apie agitaciją, svarstyta, 
kad būtą gerai, kad būtą du 
mnonės vienas /varyti agitaciją 
.už morgičią fondą o kitas na
mą fondą, bet galiausia palik
ta viską taip kaip dabar kad 
yra-

•Svarstyta apie knygos “Pul
kim ant kelią” reikalus, tai 
Kneižis paaiškino, kad spau
stuvės darbas jau užbaigtas ir 
knyga nuvelta prie apdirbimo 
viršelįą, bet kol kas tenai taip 
esą apsivertę darbais, kad dar 
vis negalį prie jos prieiti'—- 
bet tikimasi, ' kad tuojaus' ir 
tenai ją užbaigsią ir būsią ga
lima reikalaujantiems išsiąsii 

Kaip buvo pirmiaus manytą, 
kad dar ir lantrą mažesąę mal
daknygę spausdinti, tai išras
ta, kad dabar nėra. reikalo dėl
to kad reikią* įdėti .kapitalą, o 
jis yra ir kitiems reikalams rei
kalingas o kas norės melstis'', 
tai maldaknygė “Pulkim ant 
kelią” yra visais atžvilgiais 
geH ir kiekvieną užganėdinti 
galt • ■ / • ■ ” *

Svarstyta apie Kalendoriaus 
‘išleidimą. Medžiagos jau daug 
esama surinktą, tik. reikią 
ipradėti statyti, kad ankščiau 
i&ridw * f

Buvo svarstyta apie “Darbi- 
muko” reikalus įr buvo w 
duotas ineŠimaB kad dėl visu, 
dalyką pabrangime pakelti

Zaleckis,'P. Gudas, M. Venisir^ininkui kun. J Jaikaičiui;
/

Posėdis pradėta & vai. vaka
re. Atidarė ir vedė pirm. F. 
Virak’s. f -

Visąpiriniausia pirm, paaiš
kino/ kad seimo išrinktasai 
LDSj. ėeptro .sekretorius A. Na
vikas atsisako nu© sekretorys- 
tes dėlto, kad jisai jau ir taip 
perdaug turi darbo prie “Dar
bininko? ir kitose organizaci
jose/ kuriose jau nuo, seniau 
yra apsiėmus dirbti ir prašo, 
kad į jo vietą LDS. centro val
dyba pasiskirtą kitą. ‘ Apsvar
styta visos A. Naviko nurody
tos'atsisakymo priežastys ir 
išrasta, kad jos ištiesą yra 
svarbios ir dėl to nors labai ap
gailestaujant, bet A. Naviko 
atsisakymas tapo zpriimtas.

Toliaus išrinkta šio posėdžio 
sekretoriumi P. Gudas, o jam 
padėt' viską surašyti apsiėmė 
F. Virak’s.

Toliaus svarstyta apie iždi
ninkop. A. Zaleckio kauciją..

1 Nutarta, kad kaucijos rnžsi- 
statytą $1.000 tokiu būdu kaip, 
kad yra daroma prie A. L. R. 
jį Susivienijimo o dokumentą 
padarymo iškašČius apmokės 
LDS. Centro iždas.

Svarstyta apie LDS. .namo 
foiįdą ir nutarta, tuojaus pa- 
deti namo fondo pinigąs, į ku- 
rią nors SaVings Banką ant 
nuošimčio ant ątskiros banko 
knygelės vardu LDS. Namo 
Fondas su pilnu mūsą organi
zacijos vardu’ ir taip kad be. 
parašo triją trustisą tie pini
gai nebūtą''galima išimti.

Trustįsai tie patys ką buvo 
Selinę išrinkti; Ui yra: pirmin. 
kun. J. Jakaitis, raštin. kun.- 
F- Kemėšis ir /iždininkas M; 
Žioba. s

' Toliaus svarstyta apie pas
kalą panaikinimo fondą, ir nu
tarta, kad pinigai taip-pat bū
tą padėta į'Savings Banką ant 
atskiros; knygelės Vardu LDS. 
paskolą fondas su pilnu mūsą 
organizacijos vardu ir taip-pat 
kad ją .išimti be triją trustisą 
parašą nebūtą galima. Trus- 
tįsai tiepatysf kąir namofon
do kun. J. Jakaitis, kun. F. 
Kemėšis ir M Žioba. ; . V

Pinigus į baiiką padės M. 
Žioba ir banko knygutės, bus 
globoje M. Žioboi. ' J

Prie pinigą išėmimo nu»ta- 
tyttLokią tvarka* ♦‘D«^bbdhkoH

t*

. Skleiskime žmonėse nuomo
nę, kad katalikams yra didelė 
gėda įkaityti laikraščius, re
miančiu* ir ugdinančius tauto* . 
piktaiWttxu-ne*aleŽninkus.
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Aukokite į Tautos 
;? / Foiulą?/ '
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56 stalčiai įvairių raidžių, pagražinimų, apvadų ir tt. 745.00
■256 įvairių klyšių, roKuojant po $1.00 .*.., M,,. .256.00

• 3500 svarų nįetalo .. r *,.,. ? *«..,..,., 
Lentynos Ir šėpos spaustuvėje ir. knygyne .

* ų 3 gam lampo^ ..................... —.... y r___
, JuŪ^shtrikosTfftędimąs spausfav^eV redakcijoje ir adminK,10t?)0r 

. ,V.. 
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5', 2 plfono stalai raidom® sudėti t. • * s

■r • •- * fe > •- «- • .fe fe X*

fe.

Tūkstančiai žmonių kenčia nūo\tų negeistinų ligų,
, a 4 O >- A> -* M « . i^.1 ’• m. Ai AA a., j ’ >. . - L. -.

**£AKBilUilKO?yi8iŠ TURTAS ANT lt <L. 191K
' MBiiiuML taku&Airtt.. ’

7'1 Cylinder presas ir popierokapojimoji malina. .Y.. .$1160.00 
31 elektrikos mo tarai .. , T; -
-4pečiaikrautuvėjei/spaustuvėje ..f.'.-X
'1 Intertype ir kilį prie jos reikalingi daiktai
1 laiiksteina mašina ». (,»•»>• • ,»*■ • • •, • * k v _,

2 darbams presai: 1) 10x15, 2) 7x11 ir kiti maŽmMi; 
X popinami spausti mašina .
17 Cylinder presui roliai r...

X* pečius metalui latpinti ...... Į #.......
. 200 gallėys «. „į.-.,*,....;.. <»■ * *»■. * * *■ • •- .

: 1 kirsti mašina ir peiliai,....
■\ - ‘ |hgalley racks ............ ..^ ... r...,...

3 stalai: 1 espėdicijąi ir2 paprastu .
’ 2 brasinės gajley i

aini laiko, kada pradėjo dvok
ti- ..

Girtuękliai, čia jums pavya- 
dis. '■ *-

; ■f " '€

/ . . 4 deskos arba rašomi stalai 
12krėslų ..v... 
l 'sbLOwėšse . .7.
1 £ash regišter 

j 1 svarstyklės
2 čabįnets dėl prenumeratorių
2 cabinets dėl laiškų sudėjimo 
Ofise: rėmai, durys ir tt.

. 2 statinės dėl pelenų .....
6 viedrąinuo gaisro .....

t

125.00 
.. .16.50 
.. .20.00 
..,35.00

. .3.25 

.10.00 
19.00 
30,00 
.5.50 

...... ......n.................  .1.50 
Juodylo, laikraštinio ir darbams...........................    .46.00
Popiera, laikraštinės ir knvgines, korčiukių, eard-board 225.50 
1 safe  ................... V....f................    26.00
4 baskės sųšlavoms................. }...................................... 1.40

.6.00 

.2.00 

.5.00 
27.50 

<V p<X V CJ.D.OJ.C4J. O U. ICJUCUO ...........................    2.50
1 numeravimui mašina ................... V........................... 5.00

v Parašai ant 2 langų ir durų,............................................ 25.00
Visokie smulkūs redakcijoje ir administracijoje reikalin

gi daiktai ir knygos .......................  v. .53.50
. (Čia prirokuota visos knygos vedimui biznio,, uždan

galai ant deskų (pads)/plunksnos, encyclopedia Brita- 
niea, konvėrtai ir popiera laiškams).
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1 lĮkrodis, sieninis ........................
Uratas šegiojimui ................................ ..
1 curtain. ant lango spaustuvėje ... r
1 uždangalas (avning) krautuvėje ..
3 paveikslą! su rėmais
1 numeravimui mašina
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21 d. rugsėjo tapo u&noltM 
Liudvikas RamanauBkas. Va- 
šluojant j| Derby į Angonių ve« 
žikaa leido automobilių didžiu 
smarkumu kad
prįel fdkfihų galvokam
ateiti, tokiu būdu pataikė tie- 
Męk gatvekam į automobilių 
ir sužeidė veiklų Žmogų amži- 
nai, kinciš po kėletos valandų 
atidavė Devui dūšių Amžinų 
atilsį L. Ramanauskas buvo 
vienas iš veiklesniųjų Ansoni- 
jos visuomenės veikėjų ant ka
talikiškos dirvos. Pasiges iįį 
gai ansoniečiai velionio. Ve
lionis paliko jaunų žmonų su 
trimis vaikučiais, kuriuos la
bai •mylėjo. Lai būna jam len- 
gVa šios šalies, žemelė. 4 

' » Ekmenupelis

1 WATERBDRY,CDNN, _'

17 d. rugsėjo ant W. Porter 
str. Elmano įstaigoje po elę- 
'vateriu ant žemutinių grindų 
rasta negyvas žmogus. Kada 
paaiškėjo dalykas, pasirodė 
kadi velionis- lietuvys 'Jurgis 
(Kokia pavardė! Red.). Jis 
buvo laisvai apsišvietęs ne- 
mazgotburnis. Ne tik kų bur- 
nį palaidų laikydavo, bet pasi
taikius progai ir moteris už
puldinėdavo. • Amatas jo bu
vo žemiausio laipsnio—smuk
lininko pastumdėlis. - Da ne
senas vyras, apie 40 metų. Sa
ko buvo ženotas, jo moteris e- 
santi Anglijoj, o jis pats sa
kydavos, kad esąs nevedęs. 
.Nelaimingasis atsibeldė į mi
nėtų bravorų pas draugus, kad 
gautų troškulį numalšyt. Tur
būt draugai nepavydėdami pa
vaišino taip, kad greit iš. jų 
akių pranyko ir niekas jo ne
pasigedo, o jis mat susirado 
sau ramių vietų pamiegoti po 
‘keltuvu. : '

' - '* •
Atrastas po inene-žnam pirkt.

‘ KNYGOS KNYGYNE. 
Knygos knygyne savo laidos už $2797.03 (atėmus 50 , 

nuos.) ••••• ........• ........$139^.54
. Svetimos laidos už-$2263.80 (atėmus 35 nuoš.)............. .1471.47
TMaldaknygės spauzdinimas ir popiera ................. ...... . ......

: - V , • '

$139ą.51

; Rugsėjo 21ATak?mŪaųj^o- 

gresistės buvo surengusios k'o- 
kį bąlįų. Prie .prbgos be 
reikto jos taip vadinasi; Joms 
geriausiai vardas tifetiį rau- 
dondavatkės, arba cimlikės* 
nes jų progresas gal būt ir 
buvęs , tinkamu kokia pora 
tūkstančių metų prieš krikščio
nybę, bet krikščioniškos Civi
lizacijos pasaulyje tokiam 
“progresui” pastogės nėra.

Be ja tas jų vakaras buvo už
vardintas e<Gėlių balius/’ Ka
dangi jau dabar ruduo, tai ir 
tikrosios-gelės yra nuvytosios, 
o tik dabar-daugiausiai pikta- 
žolės ir Šunramunes žydi, t^i ir 
to vakaro būtų-geriausiaį tį- 
kęs užvardinimąs piktažolių, 
arba šunremunių balių.

Kaulink progresiščių, tai 
štai jums vienas paveikslas.

Kokį pora metų bus .atgal,- 
man atvažiavus iš kitos vietos 
į šių kolonijų, vienas mano 
draugų kartų nusivedė mane 
ant cicilikiškų prakalbų, nes 
sakė; kad ten būsiu galima 
susieiti į pažintį, su dviem mer
ginom, kurios yra iš to paties 
miestelio, .kuriame aš buvau. 
Prakalbose manė net šiurpu
lys parėmė kaip; išvydau vieną 
iš tų merginų,' kurių aš Lietu
voje gerai pažinojau. Jos tė
vas buvo kalvis ir turėjo medi
nę kojų, nes savųjų turbūt 
begerbiamas prąrado, o ji pa
ti buvo jaunutė mergaitė ir 
neblogiausia atrodė. Bet tuo
syk. išvydęs, f ai ’ nustebau. 
Plaukus ant akių apsileidusi, 
radonus akinius, užsidėjusi, 
‘ ‘ Šakę ’ ’ nusitvėrusi ir siūl oko- 

Atkrito manyje
* -

. .357.35; 

..251.6Ž 

. *. 60.27-

įvoa 
baidykle® rėdyti, tai visokie 
paukščiai netik kanąpių, bet 
ir jokių daržovių neūžkabih^- 
tų* ’ / . -v ■

Palei Cambtidge gatvę. Šalę 
vieno ki^tuvnfc^o , randasi 
Viena ^^etuviŠka” bohnė. Ne
žinau, *gal toa bdl&šė savinin* 
kas ir Žydelis yra, bet a® dėlto 
tik Vadiųu m lietuviška, kad 
ten beveik vieni Kėfedjį ir dar 
“gandariečiai” boles tegraji- 
na. Tie **aaąM^ečiai” save 
vadinasi tikraisiais tautinin
kais ii .patrijotamr o dar įrie 
to ir tuomi -žaliuoju , tautišku 
tiltu* per kurį katalikai su go- 
cijalistais gal. suseiti pasipeš- 
ti, o jie kaip , matytis jokių 
prakilnesniu veikimu neužsi
ima kaip tik boles, grajiti.'

Dabar visi lietuviški bolše
vikai nuleido nosis sužinoję, 
kad jų aukomis išsiųstas Troc
kis, kaip jie tvirtina, kad tik 
jis vienas esąs soc. rojaus sar
gas, ir tik jo pašonėje skamba 
soc. rojaus raktai, o jis nuva
žiavo y su kaizeriu į Lietuvių 
Brastų ne dėlto, kad taikų pa
daryt, bet tik Rusijos tautomis 
kupčiauti ir paties meškino- 
-Rusijos kailio parduoti. ’

Artojas.

Jeigu jie Mt butų dnvę jiągelbų delei suvirškinlmd val
gių, kurie apsireiŠkia pačioje švarbioje funkcijoje organia-1 
mo, Auodantis uiuih spėk$ ir sustiprinimų kūnui tdomet

> būtų buvę yiskąs gerai. ‘
* Prie visų atsitikimų užkietėjimo, sugadintų, užnuodin- 

tų vidurių, reikia pirm gulsiant suvalgyti 3 saldainius Žino^ 
mų saldainių Partola, kurios išvalo kraujų it vidurius ir nu
stato normaliai, suvirškinimų f

' PARTOLA už savo gerą pa- , DYKAI ‘
sižyrnėjimą gavo aųkšinuis me- (Graži ir tinkama dovana 
dalius ir pagyrimo laiškus antkiekvienam prisiuntusiam už- 
šešių Pasaulinių Parodų ’ sakymą ir pinigus sykiu su 

Jos ūarįiduodią po dolerįšiūo/apgarsinimu. Pinigus it 
skrynutė, šešios skrynutės, tiklaiškus adresuokite šiaip: , 
už 5 dolerius. v , APTEKA PARTOSA

Neatidėliokite. Kiekviena-' 160 Second Avė., 
me name turėtų būti PARTO- New York, N. lį Dep. L. 3.
LA. . —- - - - - - - - - - (92) —

Draugijos Temykite!
1 • . t

i.

895.73

: ; ■ , ž ' $3765.71

KRAUTUVĖJE ĮVAIRŪS RAŠOMI DAIKTAI
t PARDAVIMUI

61 įvairių rašymui knygų .. ................... ..
15 fontaninių. plunksnų ...»••. «>.
J8 sidabruotų, paauksuotų ir nikeliuotų paišelių 
3124 tuz. laiškams popieros (bakselįais

UNION CITY, CONN.

Aukos laike mano prakalbų 
rugsėjo 19 d.

Po $2 aukavo S. Martinkus 
ir J. Stačiuokas.

Po vienų dolerį aukavo se
kanti: A. Stoškunas, S. Svėbo- 
nis, V. Raeys; M.,Ratkevičie
nė, J. Butvilas* O.. Petrauskai
te, O. Rubaitėj J. Domušis, V. 
Matukaičiutė, M. Petraitis, V. 
Karbauskas, S. Butkus, P, Juš
ka, P. .Meckauskas, J. (kiške
lis, J./ Petrauskas, A. Kurai
tis, J. Karakevičius, J. Domei
ka, P. Balkus, J. Sandor, A. 
Čeplauskas, F. Jacius, P. Mū
somis, J. Pocius, J. Danilaus- 
ka!s, A. lšimkauskas, K. Zenka. 
/Smulkių aukų $11.70. ' 

/ Viso $44.70 . .
Pinigus priėmiau ir tuojaus 

pasiųsiu Tautos Fondan
J. J. Bielskis.

- - - -< • - - -1 -• ~ - • • - ■ • - -- ‘ i |

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
' vairūs ženklai ^kukardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 

dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklų arba šarpų, o mes darbų atliksime 
pagal reikalavimų.

M. A. NORKŪNAS,

226 High Street, “ '7 Lawrence, Mass..t. ■ •:

•* • s

♦>'

t

■ *

v

' i

t

Carter Rice & Co., už popierų .
John Carter & Co. už popierų .
Intertype Corp. už įvairius prie Intertype daiktus 
Queen City Ink Co, už juodylą ..
Adams Cushing^ už įvairius rašomus' daiktus ...« 
Moęre Pen Co. už fontanines plunksnas ......... 
Standard Bookbindiing Co. už apdarymų knygų ir tt 
Lyman & Broeks Co..už certifikatus .....

c

*
'< ■

*

♦ «
. • ■ > . I. „

čiutė, T.* Stukaitė, J. Pelec- 
kaitė, M. Stukienė, Juoz. To- 
mašąuškas, M. Levickienė, J. 
Šūkis* J. Stašaitis, K. Bartuse
vičius, A. Bilekevičius, K. 
Gaubis, K? Dubickiutė, J. Šo- 
kelis, fe Daniels, P. Vaičius,. 
J. Mateikis, B. Koryzno, A. 
Mastauskas, M-' Baltrušaitis, 
P. Snarskis, A Bernatavičiu- 
tė, P. Sebastinaą, B. Ulozas, 
A Vaitonis, A. Gudelevičienė, 
A. Mastauskienė, V. Butrima- 
vičiūs, X Zimnickas, J? Čer- 
niusi R. Vencevičiutė, E. Krai- 
erienė, P. Pikūnas, V. Pikti
nas, j, Rickis, A. Stukas, J. 
Braknis, J. MeŠkūnas, P. Šū
kis, S. Steponatis, J. Matule
vičius, P. Mačiokaš, K. šaule- 
vičius, J. Keliauskas, M. Ksčė- 
naičiukė.

Smulkių aukų — $18.30. Vi
so surinkta $100.65.

Šieji pinigai įduoti. T. Fon
do skyriaus iždininkui K. An
driuškevičiui.

DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IS UE- 
TUVIŽKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tomistą nori, kad toks 
sandėlis būtų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistų

“ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi sūvirš 250 pus

lapių. Atspauzdintas ant ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgiaus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus jų laiky
site, tuokus vertesnė.

Atspauzdinta 1600 ėgz. ir 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

“ŽINYNAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Esi pasirengus ir 
LAUKI?

Pirmose Liepos dienose mū
sų vyrai įš; už jurio atsišaukė 
pas mus*: “Ąfes esame pasiren
gę ir laukiame.” Dabar, kuo
met ramųenų ir sąnarių rekną- 
tizmo ir neuralgijos sezonas a- 
teina, ar tu ir gali pasakyti, 
kad esi pasirengęs ir laukit Tut 
gali tų pasakyti, jeigu tu turį 
Trinerio Linimentų. savo. ųa- ? 
muose, mes seni , kankintojai . 
galį ateiti. Jų užpuolinias ne* > 
ptuiseka Trinerio Linimentas 
neturi sau* lygaus įŠsįnarįnL 
muose, nikstelėjimuose, tini-' 
mūosė ir tt. Kaina 35 centai ir , 
65 c, aptiekose, per krąsų 45 
ir 75 centai. . . * . ‘

Jeigu tavo viduriai yra be
tvarkėje, tavo nervainusilpnę- 
ję, tai vartok Trinerio Ameri-' 
koniškojo kartauš vyno Eliksi- 
rų, kuris prigelhės tavė vidu
riams virškinime, atitaisys ĄL 
kį ir sužadins abelnai visų sis- 
temĄ jis išvalys žarnas be 
skausmo ir yra labai gardui 
Visose aptiekose $1.10* Joseph 
Triner Company, 1333—1348 
&Ashland Avė., Chicago M 

(Apgarsinimas)

ROCHESTBR, N. Y.

Prakalbos ir aukos.

Rugsėjo 1 ir 2 d. kalbėjo pas 
mus Dr. J. Bielskis. Pirmų 
vakarų supažindino^ su mūsų 
priešais, .kuriais yra: lenkai, 
vokiečiai ir socijalistai. Taip
gi papasakojo apie nuveiktus 
ir veikiamus A. L. • Tarybas 
darbus Washingtone. Antrų 
vakarų kalbėjo apie . užmany
mų organizuoti lietuvių legio
nus, ir apie būdus, kaip kiek
vienas lietuvys gali ir turi da
bar darbuotis ir pasišvęsti iš
gavimui Lietuvai laisvės. 
Dr. J. Bielskis gana gyvai ir 
aiškiai išdėstė šiuos visus da
lykus. Šios prakalbos taip pa
tiko visiems, išskyrus  ̂tik. poT 
tų lietuviškų bolševikų, kad 
buvo girdėti kalbant: “nors 
pas mus jaU daug atsibuvo vi- 
sokii£ prąkalbų, bet ‘taip nau
dingų if žingeidžių, kaip šios, 

■ dar nesą buvę. ” Pertraukose 
deklemavo mergaitė M. Pikū- 
niutė ir dainavo Šv. Cecilijos 
choras. . . ' "

Kun. J. Kasakaitis ragiųo 
Klausyto jūs šių prakalbų pa
žymėjimui sumesti aukų mūsų 
tėvynės reikalams. Kaip vi
sada, taip ir šį kartų, duosniai 
atsiliepė prakilnios Rocheste- 
riečių širdys ir sumėtė gražių 
sumų?

Sekantieji aukojo:
Kun. J. Kasakaitis 3 dol. <■
Po 2 dol. : Št Kovas,\Pr.. Gri- 

baųskas, Mot. Lakickas, Jon. 
Kazakevičius $t1.35. - ■

Po i dol. : A. Pikuniutė, A. 
Senkevičius, J, Saunoras, X 
Kovas, J. Grikis, A. Senkus, 
M: Nevedonskis, V* Paluikai- 
te, F. Gikis, J. Dirsė, P. Ka- 
ieckis, A. Opulškis, S. Bagai- 
į’s, A, Šimkūnas, P. Praninc- 

M. Zdąnevičius, P* Liepa, 
P. Aleksa, . M- 

Barkivuskįutė, A, Luke, C, Lu
ke,. Ki Andriuškevičius, M. 
Bartusevičius, X P* Lėviękąs> 

BegaStaisk K Janavičius, 
Grribauskas, M. Urmelevi-
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“Garsas” už pavienius egž. .. 
International Oil Co* už aliejų . 
Leo Kaul už maldaknyges ...:. 
R* Preston už taisymų eutter ..
6l as .. *. .... . ■.« ...
Ęlectrika ..?. ..... ..

«.•-a 

a a 

a a
i

a a

2#.48 
.23 
.0S 

.6.75 

.2.26
. .23,64 
..41.63 
...4.30 
.i.b.40 
. ^6.93 
..12.50 
.33.75 
.48.75 
148.60 
. .7.86 
—3.00 
..2.95 
,. ■ «8o 
.39.60 

... 6.65 
156.29 

,.,..... .27.52 
’.50.00 

... tJLOO.OO 
__.,_159.52 

, .11251)0 
192.26

...J$11455.43 
.■..11’161.32 . . .
.j. 11455.43

• a 

a- a

a

a

a

t
v

^5 tuz. paišelių po 40c. tuz. .
6 tuz; paišelių po 15c. tuz.
1 tuz. paišelių .........
3 tuz. kotelių plunksnoms .
If tuz. adresams pašyti knygučių
4 tuz. juodylo ir 1 tuz. klijų ......
2 tuz. įvairių paveikslų............... ....

, 10 tuz. sąsiuvinių (rašymui) .............................................. *. .
6000ntviručiųir 600 įvairių pasveikinimui kortelių...........63.75

**fe. 3ėgz. Photo Albums ...'............. .......... ... ............. .3.50
3000 stationery elips.......................    .2.25
110 fontaninių plunksnų -elips ..........  .11.00
114 tuz. amerikoniškų vėliavukų......... . ........  .11.75
Maldaknygės, rožančiai, škaplieriai etc.............. ...... ... ...... .46.25
Visokie Smulkūs daiktai krautuvėje, neįvardinti surašė 12.50 

atvirutėms raclrs 3.50
Krasos ženklelių, konvertų ir atviručių su ženkleliais*... .16.50
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New England New Co. už atvirutės .. 
Pittsburgh Whitę Metai (Jo. už metalų 
P. Vasil &~Co. ųž nuvežimą “Darb.” į krašų ir. 
“žvaigždė1’ Pub. Co. UŽ knygas ......... .4. 
“Vienybe Lietuvninkų” už knygas .......... 
J. V. Kovas, už knygas  ........... ........ .fe.
Tananevicz, už knygas ... .e....... 
“Amerikos Lietuvis*,” už knygas . 
Kun. X Staniukynas, už knygas. 
Telephone .... ___  .... ......
^raugas Pub. Co., už knygas.............
.Dorchester Avvning Co., už uždangalų 
P. Gudui paskola ..........y..........i.
Advokatui už vedimų bįles su Jurge

....... i................
Prenumeratų pinigai .......................

11. S..CęnIi*til

vlšviso mes 'skolingi ... 
Visas turtas neša ., ‘ ♦ 
Atėmus skolas ...

t

Grynas pelnas užaugo, iki $171)5.87
Antrame Seime 1917 m. turėjome gryno pelno $534.11, 

tai per metus paąugo*iki $1171.76, ' p ’*
Rugpjūčio L5 d’1918. v į

Knygų peržiūrėjimo Komisija:— V
7 Kun. P: Juškaitis, M. Zona, M. 'Vems.

' “Darbininko” Administratorius —A. FAKneižis.

Naujos St. Šimkaus Dain
(2) —1 An* Avelio dvaro ir 2—Tykus bnvo vskartlin^į 
(8)—1)MotllSmano,2) Serita«rg«p:®) Vai kad ai

Saulutė tekėjo (su piano pritarimu) . L t *...., 25c.< 
—Vienas šodii ue šneka (su piano.pritarimu)...,, ,45c; Į 

• Patil^t^ėllSIgrąjūhlū (Su piano pritarimu) .,., 30c. |

nuošimti. Adresuokitet . ‘ *
KAVIEB 8TBŲMSKIŠ, * 

BBOOKLYN, N

“DARBININKUI” SKOLINGI.
Už pašalinius spaudos darbus.........:. .................\.
” knygas .... . a....... ....... .. . ...............

«* * • • * • • 
pavienius egz. uDarb<” ...................
prenumeratas • • • • » • * • • • • * * • ««*«

i

$327.28

■J?

■3)

Mašinos, rakandai ir tt.
Knygos knygyne...........
Įvairūs rašomi daiktai 
“Darbininkui” skolingi

*

Visas turtas išneša ......
a*a<aa-aa'aaA»a.aa«'a

«aakaa«at«a«aaa*aaa*aa*a

• •

a.

a a

’.$8363.70 
. .3765.71 
.. >327.28 
. .2728.34

n

....$1037.05 
. .1116.36 
..r„391.8Q 
...105.13 
... .78.00

$*2728.34
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šv. Cecilijos Choras

RugsSjo-Sępt. 29 d.*191Š
Šv* Jurgio Parap Saleje,

NORWOOD,MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakarė.

Šis7 koncertas, tai1 bus vienas 
iŠ puikiausių. Šv. • Cecilijos 
Choras po vadovyste p. fe Sta
nevičiaus’ sudainuos daug nau
jų gražių lietuviškų dainelių. 
Būtinai turėtų visi ateiti. Pui
kesnio, ; įvairesnio koncerto 
kaip. šis gal negreit bus*

.Širdingai kviečia Rengėjai. 
• • . 7 ■■■'■■ ■/. % * •

t

e

•- •

* 1

i

# ' ■

Mf W*TIttM> S™.,
a a.

s
>■*

.$1518.50
.701.06

n

š

ą

Paskolų Dabar laikate nirkti nauiai •
Ulei»ų maldiknyg, "FVL- 
KIM ANT KILIŲ.”

* Ibjatt»» •» *» ** ,. .. ♦,»: .«
—Saulutė tekėjo (supianopritarimu) ....,
—Vienas žodis ue Šneką (su piano, pritarimu)...,. a

Imant didesnį ' skaitlių egzempliorių, duodame .nemažą' |

‘ •
1 Atmetus 10 jiūoš. susimažina ant > 
Pridėjus 1917 m. 10 nuoŠ .

Visas turtas susimažina ant.......... .......... .. .$2219.56
Visas turtas išneša .. 3.... .15185.03 
Išskaitant iš tos sum. 10 nuoš 2219.56

Lieką gryno turto..... .$13.161.32

“DARBININKO” SKOLOS
ANT BUGPJ, 15 d. 1918.

* ' ■*. Acuftėnn
« t •.,* -H- • • t • •-i . • Sf

Am. iFbūndr^^ UŠ įvairius spaustuvėj reikmenis. .
. UŽ CUtSr
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riti, lųirie į 
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Pmefiumsavo^vyro 
no (Pateko) 1 
Marijampolė* 
ęapijoe. Jis 5T metų senumo, 
šviesių aidų, kttdas, apiė bt 
pėdų aukščio. ’ Ženklų turi aut 
oriu? kfipiBMta Kak
apfe Jį praneš, tena 
doviiMę ,M-ji»,Mw.gy«taM’ 
iOB,.,Meldžiu Bekaukiu' 
fetata. . ............................. ......' ■'

613 W. fcee st,, Daltimore, MA
H-*—

x

MMVMi

m.yyCThiMt p”111-1

malonėkit viri bu- 
pafcaėtknygutes, 

portiko avar-te

- f -r

x SusikirCftnaji. Marijos^ vaike
lių dr-jėlė-rengiasi prie prog- 
ramo Tųp^t-imka-.
rų pobažnytinėj salėj norėjo 
turėti prakalbas.& M Jono E* 
dr-ja. Tai susikirtimai baigė
si tuo, Jog minėtų dienų turės 
vaikeliai- programą, o jei para* 
pijinių fęrų atsidarymas nusi- 
kels ant toliaus, tai šv. Jono R. 
dr-jos prakalbos' huš‘ sekantį 
nedėldienį (spalio 13 d.).

, _:.r r..,. . . r

' Nuskendo cukraus. Rugsėjo 
15 d. A. S. R. kompainijos 
keturi karai- gatavo cukraus 
nuskendo juyej. Karai stovė
jo ap.t tam tikro laivo. Tas lai
vas. buvo specialiai perveždinė- 
ti karuose , cukrų į Charles- 
toAvn, o iš ten geležinkeliais iš- 
veždinejo į/kitus miestus. Ant 
JaivQ_buvo iš viso Š karai. Kė< 
turi ant vieno galo pilni, kiti 
ant kito galo tušti. “ Kai van
duo pakilo, tai laivas in nu
skendo, o karai panėrė nosimi. 
Vienas panėre apačia viršun. 
Po dviejų-dienų pradėta geike- 
tLJįarai. Per vienų savaitę 
tik dviejų karų bačkas teišė- 
me. Dirbo du lai^n: Vienas 
begelbėdamas nuskendo. 23yL 
atplaukė dar trys laivai talkon. 
Tris karus ištraukė, o kiti dar 

■ vandenyje. Jš viso nuostolių 
būsiųnrti $580.00iQ. Dabar kož- 
rių dieną dirba naras.
/‘Darbininko’’ skaitytojas.

kas iššaukė pasaulinę 
Karę.

(Išleista HĮass. Valstijos Imi
gracijos Biuro, Statė House> 

Boston, Mass.)
Šitoji kare buvo Vokietijos 

suponuotai Jiji jų pradėjo 
tuomet, kuomet ji buvo gata
va ir kuomet kitos tautoj ne
buvo gatavos. Vokietija tikė
joj jog?Ji gples užkariauti vie
nų tautų po kitai irtokįuo bū
du galės suvokietinti visą pa
saulį.

Pėr daug metų ji rengėsi tą 
padaryti. Haagos. konferen
cijoj 1907 Vokietija buvo prie
šinga visų tautų nusiginklavi
mui. Per daug metų ji nuola- 
.tai ir sparčiai pripildinėjo ka
rinėmis reikmenpmis>savo san
dėlius, didino armiją, lavyną, 
karinęs taksas.

Ji' išsikasė Kielio kanalų 
jungiantį Baltikųir šiaurinę 
jurę taip kad ji greitai galėtų 
perke^dinėti savodaivyną. Ji 
pastatė daug karini^ geležin
kelių, vedančių-’ į Belgijos, 
Francijos ir Rusijos rubęžius. 
Nužudymas Austrijos sosto į- 
pėdinio Serajevoj buvo vien 
tik priekabe pradėti karę, ku- 
ri^. ji pienavo. Vokietija ir 
Austrija norėjo karės su Ser
bija ir todėl jos nesutiko ant 
taikingo susitaikymo.

Tas kad Vokietija pasilaiko- 
Lietuyų po Lietuvių Bbastos 
sutarties parodo, jog ji pilnai 
nori valdyti žemes. Ji pienuo
ja pilnai valdyti Baltiką. Vi
sos tautos didžias ir mažos tu
ri pasiduoti jos valdžiai..

Vokietija ne tik suplęnayo 
pasaulinę karę, bet jį pasiryžo 
jąjvesti su tokio^tis baisenybė
mis, kad jokia t^uta nedrįstų 
jai, priešintis. Vokietija nuta-1 
rė, kad galabįjimais ant jūrės 
ir užmusinėjimais iš oro žudy
mais bejėgių moterų ir vaikų, 
be gailestingų žudymų .ramių 
ir bejėgių asmenų ji sugebės 
priversti pasaulį klausyti jos.

Amerika turi laimėti karę, 
kad mes ir mūsų vaikai išliktų 
laisvi. / . c . ..

-------- --------- ..... y.,.

“Darbininko’,’ redakcijoje 
.apsilankė svečias p. P. Mulevi
čius, SLRKA. Cefitro raštriiiu- 
kas ir ‘‘Garso” administrato
rius.’ Jis atvažiavo į Bostonų 
svarbiais organizacijos reika
lais. , - . : .

. . ,'Nedęlioje, rugsėjo 29-d»'W 
prakalbos .Lietuvių Atstatymo 
Bendrovės LiėtuviųBalėje 7:30 
vai. vakare. Kalbės. L. A. B.

x ^aldyh*.’dįnn; BkKate
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SO.BOSTON, 1US8. 

Mm. T.Ašmetoktato,
Re ąrih St ;ta*.-'-<*0m JT. TnMHBatm^

■'' • taBtrthSt 
'**-‘■**7 ■ -tave..“ - įyr w‘ «Tto*- IR**.- —• M.

įiLtakBt

" 377a BroadfeBy,
IšdhitaM ~ MvMatarim 

rnimsb .j

• ,M. Stukleni. . t * 
Maršalka ^-O.Miigirdim«. 
Boam direktoriai: — M tilto*- 
t Menė, P., Venieng, V. Songrilto* 
* nė, A. Kaainskaiti ir A. 
r -ns. • .* < * / /
Petro BažnytinČje Salėje. * .

Susirinkimai laikomi ka> 
antrą utarininka kiekvienom^ 
nėšio. 7:30 vai. vakare

j--—-7
SV. JONO EVAMGELISTO . 

PAmriWDwoB 
SO. BO8TON, jusa 

> , VAUJYBA. . '
PIRMININKAS —M Zioba, 
. 41«vaiit SU, Dqrche8ter, M&ta

Telphone: Dorceater 6973— 
VIOE-PIRM. — Jonas Galiate, 

20 WtafteM St, So. Beston, Mabta
I PROT. RAST. —Jonas GlhiMękta, 

282r Silver Str., 8o. Boaton, Mtofe ■
il PROT.nAtT. —Marijona Brikaitę 

210 SUv^r Str„>. Boston.
1 itni. RAIŠT. -L' IŽMvintto Petrataritoa, i 

FUm Bt, So,. Boatoiv Matos

MARULKA — Jonas Urbonai. 
J45 Silver ^ Sp.Boirt«L - 

Draugija laikoauairinldiniia klMi - / 
trečią nedėldienį-kiekvieno mM- 
rie 8:3O vaL po pietų Bainytinffj* 
Salėj®, So.dBoribn, Mase. Slkaą- 
tis .susirinkiiąM bus rugsėjo 15 

jdiėną... . f. j-
' ■ / / J -r<t,

Bostone iri 
miesteliuose uždaryta^okyk**. 
los, idnat užbėgti kelių tėri Ii? ' 
gos. platinimuisi<

/ k.V .
GWKiW sltr^TB

. Bidriųuriašvaistas/jriieįjd*-
Šokias ligas, lygiai ir prieš 
naujųjų ligą, yra saulė, tyrus 
oras, Švarumaą ir geras mai
stas. Drėgnose, tamsiose ,pa-

. pakampėse veisiasi visokie pe
lėsiai; grybeliai. Ten gera 
dirva ir visokiems ligų pe
rams. .Saulės spinduliai už- 

' mula visokių ligų perus. ^Sąu- 
le greičiau užmuša ligų perus, 
ir apgina nuo jų>žmogų geriųū, 
negu visokie karboliai, kanipa- 
rai ir kiti vaistines produktai. 
Jei saule naudosies, tai nuo li
gų geriau.^išsisaugosi, negu 

t kad apsįšlakstysi' visokiais vai
stais' iripi' kad nuo tavęs šu- 
nes ir katės bėgs. Todėl leis- 
kite j savo namus, į kambarius 
kiekvieną', 'saulutės spindulį, 
numeskite nuo’langų visokias 
firankas, būtinai laikykite die
ną dr naktį langus atdarus, o 

■y jei perfelta, tai šilčiau apsi- 
rėdykite, o naktį geriau apsi- 
kJbkįte. Miško žvėrys ir oro

: paukščiai nepažįsta ligų dėlto, 
kad gyvena natūraliai,’ v gam
tos prieglobstyje, neperžengia 
gamtos įstatymų, nepersiėda, 
nerūko, negįrtuokliauja, nepa- 
leistuvaųja, visuomet tyru oru 

- kvėpuoja ir naudojasi saulutes 
malonėmis. Visi žmonės turi 
artintis prie naturalio gyveni
mo, kad išvengti ligų ir nega
lių.

H
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Daugelis pasveiko. Iš lietu
vių, kurie buvo sunegalėję ir 
kaip spėjama sirgo naujaja li
ga, jau daugelis pasveiko. Jau 
pasveiko p. "Morta Latvinskie- 
nė, kuri sunkiai sirgo, pasvei
ko jos sesuo p-nia Podelienė, 

■pp. Noreika Jr A. Zaleekas ir
gi sveiki.

Nebijo naujosios ligos. P-ąs 
Jonas E. Karosas iš Camp De
vens tašo p-nams' Karbaus
kams, jog pas juos apsireiškus 
naujoji liga, bet jis jos nebi
jąs, ries prie žuvų toji liga ne
limpanti. Rašo^šitaip:

“Ispaniška liga pas'mus ga
na gerokai išsiplatino. Mano 
kailio dar nepalietė ir turiu vil
tį kad: išliksiu gyvas, nes/ sa
ko, žuvų ta liga į savo nasrus 
negaudo. Girdėjau So. Bosto
no lietuviai nuo “spanišh in=. 
fluenza ’ ’ gydosi degtine. Na
bagams gali būti visai striuka. 
Naujoji “kvaraba” alkoliaus 
nesibijo.

“Šiuo laiku iš kempes nie
kur kareivių neišleidžia. Į 
kempę svečius įleidžia. Jau
čiamės nei šio to. Tikimės greit 
tą ligą iš mūsų padangės pra
šalins.

.Nuo kunigo Jįiozo Dobužin- 
sko gavau labai indomų laiškų 
iš kelionės. Rašo gana links
mai. Nuvažiavęs kada Bosto
nan Jums paskaitysiu. Pasi
juoksite. Šiaip naujienų pas 
mus nėra.

“Kas naujo BOstoiie. Kaip- 
choras gyvuojat Linkiu Jums 
visiėms SU visa Šeimyna ilgiau
sių metų. M-m/

Jonas E. Karosas.M

Ą t A. Mirė nuo naujosios li
ūgus iš lietuvių, kiek mums ži
noma, tai šie: A.a, Radzęvięiė- 
nė ir duktė 15 m, .^yVoho ant 
Bowen st.,. Kmituke 14 m., J. 

. Žabžirauskas apie 30 m. am- 
* žiaus, “Draugeliukas ant Bol- 

, ton st.

• s

♦

Prakalbos. SLRKA. 21 kuo
pos bUš prakalbos nedėlioj 29 
d. rugsėjo 7:30 vai, vak. pobaž- 
nytiuėj svetainėj. Xra užkvies
ti gerbiami kalbėtojai iš kitur, 
tai žinoma ir išgirsime daug ko 
naujo, o y^ae api^e Šusrvieniji“

* mųį. rJ?ai-gi visr į-prakalbas a-
• teikite kmp vietiniai'taip.Et B 
apielinkių, nes bus su dideliais 
pamarginunais, puikiomis de- 
klemaeijomis. -Kviečiam visus.
t ■ ■ -'

■* . -

Lietuvninkaibaklaasykit, 
Aukštyn auti* paatatykR, . 

Kun stebins fus ne vieną.

Papųryte kief biriktttk < : 
NĮritemefiteJŠ kur!, Kada! 
Tokb “vysknįs” ątrirandaf 
£riėž tikyba prėtestuoja' 
Apie'tikMmą jridbmja. '7 
Jųjų jueakribaą įiu Žincų ‘ 
Tilįū&US šunims vadino! 
Mokslą Dievo visaip peikia, 
Popiežius,kunigus, keikia. 
“Reik* sugriauti?’ sako seną, 
Nes,, jie savo, atgyveno. / 
Rymas ir jo kunigija, ’ 
Tai. tamsis mūsų vergija; 
Jie mums apšvietos neduoda, 
Sako: dūšia mūsų juoda. ‘L 
Ir tos knygos jau netinka. 
Turi vertę visai menką, 
Nešte carą yra malda; 
Kur jis‘ dabar, kad nevaldo1” 
Taip jis pliauškė svetainėse, 
Prąkalbose, kirkužėse. 
Iš kur jis, nieks nežino ! V • 
^ąvę “,vyskupų’Lvadino^- A. 
Vieni sako, iš krautuves, 
Mėsinyčioj ten kūr buvęs. 
Kiti —- buvęs įšventintas, 
O už griekus prašalintas, 
Treti sako kazlavitari 
Iš pat Lenkijos išvytas. 
Iš kur jis čionai atkako 
‘Good moming’ visad-pasako. 
Pamaldas visokias laiko, 
Kas tik seno, tai jau naiko. 
Kunigus mėšlais vadino 
O savę taip išaukštino, 
Sako: “Dievas -iš Siono, > 
Manę siuninu į Bostoną; 
Kadi -laisvą apšvietą duoti, 
Iš vergijos pąliuosuoti.” 

Atsitiko štai jungtuvės 
Be užsakų sutartuvės, 
Kai pradėjo juos mokinti, 
Kaip gyventi, ką daryti: 
“Girtą vyrą reik mylėti, 
“Ant pakaušio ledo dėtį 
“O jei pačiai Tasis liga,\ 
“Nereik klausti kaip išdygo, 
“Reikia dailiai prisiglausta 
“Kas jai skaudą pasiklausti 
“Meiliais, žodžiais prakalbinai 
“Ir sau valgį paSgaminti. 
“Dešimtinės inan užtenka 
“Už patarnavimą menką. 
“Dievas danguj, aš ant žemės 
“Naujas mokslas tegu! re- 

' ”■ [mias. 
Gėles, žiedus jis sudėjo, 
Šešius poterius kalbėjo,. 
Tuom užsibaigė jungtuvės 
Lyg koks daiktas iš dirbtuvės. 

- “ Sumos’ ’ taikąs kąi atėjo
•fe ‘

/DYKAI rniAV.

Zakrietijon spruko ūmai; 
T*d išėję ant krapyK 
Antrą kart neapri^ri0- .
Vį^pr j# vąiįįriu. greit Mė, 
Kad palte** <Wupor rėkė.

ilk \
Bern$ pne merginų kraipėB,. 
Kur priedurųdare.ituką, 
Kiti rigmbto . i
Viena boba Sergą bąS < 
Atsisukus šitaip tarė: 
<(O tai mergos ištvirkimas! 
‘ ‘Dabar patari pakėlimas, 
“O ji stovi Siūlę ėda, 
Kaip tau nuo Žmonių negėda!’. 
Tuoj mergina atrisufco< 
Špygą po norim pabruko. 

"“Ar tb regi” gako> “Šitą! 
JeL tau mąžri’ gausi kitą?’ 
Boba rūščirijr vėl bare, 
Susipykus §itmp tarę: ( 
“Še tau'Dieve ir bažnyčia, 
Taip elgiasi kaip telyčia, . 
Gromulio negal'pamesti, 
Kaii ntiŠįės vyįl^įpo, esti.’* 
—, _ Jokūbaa Varaitis.

: - •
ATGABENO PORTORI- 

KIEČIŲ.
Į New Orleane atgabenta iš 

Porto Rico 1.200 darbininkų. 
Jie dirbs prie dokų. Išviso jų 
bus atgabenta 30.000:

♦ "
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'JraiaAOKntA^ it- 

Z RUSUOS,
Kareivis'petras Rudelis ieš

kau brolių gyvenančių Ameri
koje Juozo ir Stepono. Rudelių,. 
Ieškojau pirmiausi nėatsiŠati- 
šaukti brolių arba pažįstamų* 
A& buvau “teeisiąs jau net 2 
sykiu ir dabar menkai galiu 
užsidirbti ant dūobos. • Adrre- 
sairmano: PetrasRudelisSelo 
Kovdo Ąrchangelskoj gub., 
Kemskogo uesda, Lehonilnyj 
savod K. A. Stnarto. Russia.

- _ ■ - • ' ' . ' •- y.
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IR VtLŽOKIAI.

/Bengia
Lietuvių Labdarybės Dr-ja 

' SUBATOJ, 
RUGSSJO (SEPT.)ją 1918. 

Pradžia 7:30 val. vakare.
Bus 

LIETUVIUSALĖJ, 
Kampas B ir Silver Sts., 

So. Bostnn, Masš.
Kviečiarne ydsus vietinius ir 

iš apielinkių koskaitlingiausia 
atsilankyti į tuos linksmins šo
kius. Bus geriausia orkestrą, 
kuri gęajis'Žęįuyiškus ir ame- 
rikoniškus šoMušf Visi būsite 
visiškai užganėdinti.

Kviečia Rengimo Komitetas.

\ iBellPbcaaDIekfnran KK-M*
••

br. IgnotasStai&iis~ 
1210 S.BmdSuPHaWū,h.Į 
:' Lbtuvi* Daktarasir Chitorjfife ~ 
:'OfisfeValatogiuąi':' 

"■ Nn« tento itiSpopiata 
Vakarai*,, Kuvarf* auo6ild*P.M. 
a N«Maata iH 4 *a»Utau »

F ♦ •
/

f

X*

t

*

k|d’geriausiw p^avBjiUi'- 
tVaHų drabuBams materijų, pa* 
įrastų ir vilnonių;XWifc $fe 
parduoda’ už labai prieihamų kai- 
ną. Kreipkitės žino adresu ?

IDeitch.
149 Dover St,. . Soęton, Maąs., fe , ,
' - ■■•- ■ • - f ’ ■ ’ :
LIETUVISirOTOGItirAS 
Ar turi savo didelį P*vstoU? 

Jeigu na, tai j 
stalk ir. ’mttltraiilt puta ' tyrino ■ 
kabinM.;ir -ganai ridW dWUU «- 
tfetlikal padaryta pataltalg yiaat 
dnvsnsh ‘ " < ‘"J

Taipgi jūdrintiB aotytii to aW*- 
togaliataMauktij. v

MSSMMSt.!
, t ■ . J M •--■'M. A ’ ’- - - ’ V-.S-i 1 , * M «

iiMsitastaSisMMaia'

t-
•’1 t
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REIKALINGA
Teatrališkas veikalas, 

NASIKMUŽIKAI Jenkas- 
galėtų paskolinti ar parduoti,; 
būčiau labai dėkingas. Praneš
kite ■

A. Ramoškos Knygynui,x
- 514 Saratoga St.

’ . ' Baltimorę, Md,

REIKALINGA. Noriu gauti 
kambarį vienam. Tąip-gi kad 
būtų ir pianas. Norėčiau gau
ti kur nors pas lietuvius City 
Point. K. Z: 242.W. BroadVay, 
So. Boston, Masš. (110)

MAINAU ANT KITOS. 
SAVASTIES.

Namai po numeriu 235—243 
C st., 195—197 Athens.st. De- 
leį platesnių informacijų kreip
kitės pasi

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

ta
. •. ———'k -•
ANT PARDAVIMO darbi- 

uis automobilius (Ęord). Gali
mą vežti vieną toną. Parankus 
bučernėms arba kitokiems biz
niams. Darytas, 1917 m. Už
dengtu viršų, nauji tires ir tu- 
besT,Galima kreiptis dienos 
laike nuo Z yaBivto iki 5 vai. 
vakaro.' JONAS GALMltf, 18 
Tactory St., Hyde Park, 
' ' <llb)

r
I ■- - .

Mes, Petras ir Prąnas Ta/: 
mošiūnai, ieškome savo dėdės 
Baltro Veikšnoro ir pusbrojįb 
Juož. Tamošiūno Suvalkų gub. 
Pakuonio miestelio. Pimnąų 
jie gyveno Pittston, Pa:, dabar 
nežinom kur. ' Tąip-gi paieš
kom draugo,. Sima^o Balčiūno, 
pirmiau gyveno Ginnęrs, Pa., p 
Miar nežinom £uri. felŽom jų 
joaČių atsišaukti, arba/kas .Ž- 
•ta§ prašom pranešti apie juos 
šiuo adresu:

.Pęti^® irRrąna Tamošiūnai,
Silver st., S. Boston, Mass,

...AfJakHriaviėiasL■'• :
ftWw<iTIWttatate.' J»ta7 Otfltatara > ,

' ' ^Tte.*«'>BMiMk27O\ ,', . 7, 7, ? V
DR.JOHNMacDONNELL, M.R.

Offoovatoadoar 
Ryt iii lki'9 tol. ■

‘PbpfctvlikiS 
. vakarai* 6 iki >.

586 Broadway,?8o.. Boston,.
£» -j ta* 4.-U

PIRMOS KLESOS .

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripijk 
domi visai bė skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų ’ižra imį, ' 
Visų

DR.W.T.tĘUįY
469BrH3wt^8e.BMtsatM*M. 

‘ VBISDOBėBKSmBT.

JFąiandoa 
! ata g vaLryta. 

iki ! vai. vakaro.

, , n*

u oo<* /  •

' * • - 2 ■ ‘ ■

• NaMtmli
MM 19 vai, ryta 
lH4raL Takus,

■mmmM

D.l. KkSISTU&ODRJOT 
BOSjrOJT, iiAS8. . \, 

VALDTBOS ADRESAI
PlRMnmėmAS-^Jociai 
t l^ Boteeu : Sp, .So/ Bo«ton, Mum.
VICEJ’IRM. r- mpaS Tulalkl*, 

Uv Boteętt Bt, Bo. Btoton, .Mato. 
ėBOT.'EA*T.—'JxM>Mpaa VlnkaviMąfc 

-147 W. £tb Bt,. So. BcMrtdn, Maw.
FINANSŲ BĄftT. — 8t Noreika,. 

z 1(X> Silve’rst., S. Boston, luto.
ŽAŠiMim ~ Andriejų Zalleckaa, 

244DStr.,So.BoctoiųMaM« 
MABSALKA — Jtotinae Suteikto, 

. Į30 .Bawen BU ’So. Bčeton, Mum,

: 'tori, -
ruikimua . ku antrą nėdridianj 
kiekvieno mOnerio Šį vai. po pietą, 

Mato. 
lĘidonėkite viri ateiti ir daugia*

✓

i
^7

fe

i

f/eriStefr^

4

>

■likai 
limo JNMi*

Ta* 
tartai#**fe j, 
ui. alpine/

idtai IMVM 'fe MnM
ik Tetai 
Krikti*' '

* $ereik»li«f» Visą Gy 
'■iSžr^^mrsžš^ag 
‘ *tS2a»»>iSSfc«. tori
tatantati■ tr auatiprintani auaupa<te»Ui ta»>. 
^Į?fe nti.fltrrtwa;m«diit| jitau, tat 
g^sgSfiksry*
, PirmteM MMka. . 
Uratai. 'kurte'.'afai- R

' im skaitliu* Platašt teuita*k«info,^ta4 -

, mo ,ni datar, ta H-L' liana. - ■!>•■.’■ ® ■-■ »
NMBVABTOK 

TBOTM

Jht KtayM-. u-u- 
. uL Ir tai <tBina _ 
WS*:safF

■ ? VA^TOfAB QVS|OFAM?|tKĖAlAJI ‘ : 
>a^jgg^Uįss£s*'ag?

MnBME *tt 'fvki litai toritafa.vssag4gag *»s»mss 
4aĖMj»:jhaMftBM»'. UktataUtataiMkwhaa flki >*> 
prartta n ■ptto«» b«i tampnuno. Tttoaut ir 
.tik toMMt ralit* tiMtfaa .trakto vr*a^itak\ 

. Apte**:: JPata tautamu padurtai litapaa- 
Ita, kad: nilaikfdi aw *laaktojfo»<» paMk*U 
ta. yra prizptaa. Ma svubia dalyku iinaiki-

: vmt patrūkimo, ka Truaa Mrali padaryt, 
■imtai jannn ir a«nų kmoniq padarė’uU ■i«M Pri^ crf!cferiM.’kad PLAPAO-PADS 

iicydi sv pairukimua toli ii,'Jj tartis ,«un- 
kiaa ir Mnaa patrukBno licu.; } *
NUOLATUta DUNpa-NAKHlS VHKHt 

pMtebttina ypatybi PLAPACKTAD gydy
mo yra ta, kad »ulyrinamai |. labai traap« 
■ito| ajplaikoino* pasakmia.

:.; Tu yra- Jodai, kad veikml yra mpalteo- 
itatfc-naktį fe diana Maurai wr U nta. 
daa. Nfra neparankumo, namacutaot tai. 
•kaudijimo.- Dar apart to minuti-po-asinu- 
tai, kuomet .jųa atliekate dienoa »ayo dar
bu*—dagi ir miegant ii atebukHnga gydudK 

Tiematomal. teikia juatj viduriu rnuakujania 
nauja gyvybe fe atiptaiM* kuHe jiems yra 
NikauagL kad prideramai atlikta jiema pa- 
veetg ulduoti—ailaikymo vidurį# savo .vie
toj*, ta gagatas truae, bei kittj Jam pauaih|.

PLAPAO-PADUAUKINTA ....
Priaelpas, kuriuo paairentant Plataa-V^* 

veikia, tau but lengvai iirokuotaa, mM 
jatadfantaeinančiu iliuatracijt fe *taf .st 
tekanti ttdbtytaa,

daag skiriail nuo limpand 
■PMagaJta sadaltattf "B” ir tawtraak!wo jita tata i 
J yra padidintas FLAP kuria mrtaaudiia iunyr ' 
tetatanta tad Jtat su

■ f
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■tai 4*taMite tata ritat DABA* il rt*. 
SiiĄ

Pat« 
Fteteto

ElBtoMS*.
jUtoiĘ?9' .Rįįril 
tataMite. ■tvirnt*, a. 
griūsiicia 
tati iyk*į Ekw Mr. Staart’a
48 pu»laph Mrtjmkhna,
tataSi* iuaa, kur» buvo
■Mtaiiptea aakaiafe taeMtatarifecfeta  ̂
Wte«w> .Gr«n4 Prbc P*ryiiūj», kurU tai 

kiekvieno- MnjUnčio nuo Ho baf.
•»tm’iui«*vfeno. . Jrigu jųM turite tatrulnaĮ. 

J»ta apte ii ditelĮ p«»iu-
tori »«it Ii Bmfetahng 

•r fetal. . Ąt»Uiepimai» yra žinoma, bu* Per* 
yĮra&Mnto-i K*d Mtapt ajpviltu, rafrkite 
DABAR, į . t

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

' Block W 8L Louis, rio.
^^e^to^fo'tafetate>W 

t_ ji Vardai fu »H*» >*♦*«♦*»»tu.t Į

i*

Pasinaudok 'mūsų žemomis, 
kainomis.

Ateik šiandien. ‘ 'Dabar lai
kas prisirinkti gerus alinius? 
JOSEPH ECKER'ir JAMES

Registruoji Optoipetristai 
125 Tremont S% Boaton, Maitai
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to“ fetojgta: jfe
gyrtnūno ir gyveriiitrią prie metų.' "

ligi ktrirtokta

tei-. * 
smgauvgydymo., ‘Nel vienas ne* . 
turi teisės eikvoti totb' Striki, 
tofc- 7 , - - J

’ Atidėliojimai yrk pavojingi. 
TaišaukistuOjato.

Otiso-^mdos 
9A.M.ikiSP.M.

Kasdien.
NedSliomis:

Ektaminavimas rieke nekainuos, jei Tamsta gydysiąs. 
Teisingas ir tikras ekmudnarimas parodys jūsų tikrą fi- 
riSką. stori kelio sveikatos, iš-.
'Vengi kanė^mWpKtmą^iO^tot7?77:7’■

~ gobaus mano ofnsa* yra aprūpintas naujausiai* inrirumėfc 
tais ir priėtitisorrisV riektrUtb^ dj»Wimd jridą išĮMčl 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams. * 
7 ./ U jetatokionto ■' ? '■

" ! Silpnnmn.norvli, sUpnuin<>:užpak»J8« (nngaro,), Užmh
Šimo, Drėbsimo širdies, Silpnumo plaukų. Nerangumą 
Sunkiai jaunąs. Skausmo, galvos, ApsvaĮdiino, Neaiškaui 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo j 
gerklę, Pijyo skausmo, škaušmo. gerklės, ajrilkto liežuvio 
Šios ir daug Įritu yra pirmas persergėjimas,. kad Tamstą 
trotiji sayo sveikatą ir pajėgas, . *

Aš, tikras ėau kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik* 
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai ■’ 

‘ ir ką tik man. pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisite 
‘ gasy Gerbiamas Jr ištikimas į kiėkrieną yfcalybb ir kuqmd 

tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi pėtiriktotitotto 
Mano kainčs patarnavimo dėl visų prieinamos, bid^niemi 
ir turtingiems, (Įtikiu, kad tamsta- pasinaudosi Šia-'proga it 

- as pasakysiu, ar gali.-ar ne* ątguti jmvo timšką stovi ;
Atoilankyk dabar -*• neatidėliok I .7

Dr. KENEALY , Sje«li«S .. .:
673 WASHINGTON STREBT, BOSTON, MASS
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