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PAĖMĖ DAMASKĄ.

palestinoj anglai paėmė 
garsų Damasko miestą. Jį bu
vo tik ką apgulę. Apgultieji 
neilgai gynėsi ir pasidavė. Už
imtame mieste rado 7.000 tur
ku. . **Gyventojų Damaske yra a- 
pie 150.000. Yra tai mahome
tonų šventvietė. Arabai ji ro- 
kuoja vienu iš keturiij žemiš 
kųjų rojų.

Palestinoj/ anglai pradėjo 
savo ofensyvą nuo rugsėjo 20. 
Tai iki šiol jie pasivarė pir
myn., 130 mylių. Paėmė ne
laisvėn 50.000 turkų.

Dabar tai turkų pasiprieši
nimams turbūt atėjo galas.

u i idll
s.” ‘

TEUTONAI BĖGA NAMŲ
' . ' A.... LINK.. /

Vokiečių replės* Belgijoj ir 
Francijoj \ sutruko'. Garsioji 
Jlindenb.urgo^linija jau kaip 

' ir sutriuškinta. Kad Belgi
joj ir Franci jo j vokiečiams jan 

' kaput, tai tą pripažįsta ir at
sargiausieji Suv., Valstijų ka
riniai ekspertai (žinovai). Da
bar jau yra abejonės begu vo-. 
kiečių vadai įstengs tvarkoj 
pasitraukti. Gali jie ten su
tikti baisią nelaimę. Tai yra 
gali atsitikti taip, jog talkmin- 
kams- pasiseks vokiečių armi
jas suskaldyti ir pakrikdyti. ’ 
Po to jau su skevėldais būtų 
bepigu apsidirbti. f <

Kaip tik francūzai paėmė St.
Quentin, o anglai sutriuškino 
.vokiečius į šiaurę nuo to mies
to, tai Hindenbųrgo linija į 

■ niekus tapo paversta, nes joj 
tapo padarytas neužfopomas 
plyšys- • \ '

A ' įyskiečiai-*jau- buvo -padarę;
pasitraukimo pienus. Jau nuo 
Reimso-fronto jie*,buvo besi-; 
traukią. Tai dabar netikėtas 

> talkininkų pasisekimas galėjo 
, 'sugriauti teutonų pienus. To

dėl iš tos priežasties vokiečių 
armijos gali būti- suskaldytos 

' ir pakrikdytos.
. Tuo tarpu talkininkai ame- 
rikoųų sustiprinti, aprūpinti 
visokiomis reilnnenomis tik 
stiprėja kasdien ir smarkiau 
trenkia į priešininką.
‘ Vokiečių padėjimas yra keb-. 
lūs nuo Verdunę iki jūrės.

Prie jūrės, tai yra Belgijoj, 
talkininkui gerokai pastūmė 
vokiečius atgal ir vokiečiai ten 
turės apleisti submarinų ba- 
zas. Iš tų vietų talkininkai 
stato į pavojų vokiečių gele
žinkelius, kuriais vokiečiai tu
ri gabenti savo kareivius ir ka
rines reikmenas atgal O ant
rame fronto gale ties Verdu- 
nu tą pat dh.ro ' amerikonai. 

' Įodel milžiniškoms teutonų 
armijoms pasitraukimas iš 
Belgijos ir Fraiieijos padavi
mas labai yra pavojingu ir 
sunkiu. Tokiame padėjime at- 

. ? sirado vokiečiai ir sunku iš jo 
išsisukti. Tik nepagados, pa
bliurusi žemę vokiečius gali iš
gelbėti nuo talkininkų žaban
gų. / - •

Vokiečiai mato pavojų ir 
^rūpinasi išvengti nepalaimų. 
Jų pranešama, jbg submari
nų bazos Belgijoj busią1 greit 
apleistos. Nuo Reimso vokie
čiai smarkiausia traukiasi.

Tarpe Vesle ir Aisne upių 
talkininkai paėmė -2.000 vokie
čių nelaisvėn. Tie kareiviai 
buvo palikti sūlaikinėti talki
ninkų antpuolius, kad * leįsti 
kitiems smūgiai pabėgti. Iš to 
aišku, kaip sunku vokiečiams 
trauktis atgal. O reikia trauk
tis ant 250 mylių fronto. To
dėl klausimas kįla ar nepasi
vėlino vokiečiai su pasitrauki
mu. ' t ‘ ‘ _•

- ■ t ,

AlzacijojAr Lotaringijoj vo
kiečiai jškraiistė civilius gy- 

į vcntojusiš 20 miestų.1l?rama- 
to tose vietose 
fensyvą.

f. x-
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VIENNOJ IR BERLINE 
CHOLERA.

Abiejose teutonų uostinėse 
Berline ir Viennoj apsireiškė- 
cholera. Berline pirmą dieną
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Samuel Gompers Amerikos 
DarW Fedęr arijos preziden
tas’ lankėsi belgų fronte ir ap
silankė pas Belgijos karalių 
.Albertą. ,
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PRIPAŽINO ARABUS.
Anglijos valdžia pripažino 

arabų tautą, kaipo kariau
jančią išvien su talkininkais 
prieš turkus.- Išleido formalį 
pripažinimą. . ■ / 1

GRŪMOJA VOKIEČIAMS.
Vokiečiai, kaip visada, pa

sitraukdami dabar iš užka
riautų žemių labai jas nuterio-x 
ja. Be jokio militario reika
lo naikina , sodžius, sodnus, 
Vynmedžius, miestus. Talki
ninkai vokiečiam^ pranešė, jog 
jei jie traukdamiesi per Belgi
ją ir Franciją ir toliau taip da* 
rys, tai jiems tuo pačiu bus 
atsilyginta Vokietijoj, arba 
bus už tai pareikalauta atlygi
nimo.

MILITARISTAI ĮVEIKTI.

Vokietijos kanclierhi į vietą 
grafo von Hertlingo išrinktas 
Badeno princas Maximilian. 
Jis yra taikos šalininkas ir 
priešininkas visokių užkaria
vimų. Iš to aišku, jog Vokie-. 
t i.jos militaristai užkariavimų 
šalini u!; ai dabar daug mažiau 
reikš, negu iki šiol. z

Po išrinkimo •Berline tuoj 
buvo posėdis, kur pirmininka
vo pats kaizeris. Buvo ir Hin- 
denburg. ( / ■*

Jau šiij metų pradžioje šisai 
princas, dabartinis premjeras 
išsireiškė prieš 'visokius užka
riavimus.' Tas labai nustebiną 
pan-germanistus..

James W. Gįerard, buvęs A- 
-merikos ambasadorius Berli
ne, labai aukštos nuomonės a- 

• pie-pnneąr-Sakor-jogprincas. 
yra tai vienas iš aukštųjų vo
kiečių, kurs gali mąstyti- kai
po paprastas žmogus. Ex-am- 
basadorius .sako, jog išrinki
mas kanclieriu šito princo reiš
kia labaį aiškų bandymą ieš
koti taikos ir. atsižadėjimą už
kariavimo politikos. Ex-amba- 
sadiorius sato, jis pramatąs, 
l^ad kuomet Vokietija ištikro 
norės taikos, tai ji pastatys 
prie valdžios Vairo princą Mą- 
ximilianą arba Dr. Solfą, 'kurs 
taip priešingas buvo Ameriką 
erzinti, kad kuomet Amerika 
•įstojo karėn tai iš to jis susir
go- . < y •

Mąsimilian yra . gimęs lie
pos 10, 1867.

4 GIMIMO DIENA. t
Seredoj Francijos maršalui 

ir vyriausiam talkininkų kari
niam vadui Ferdinandui Fo- 
chui sukako 67 metai. Tą pat, 
dieną pradėjo aiškiai trūkti 
Vokiečių frontas ir aiškiai pa
simatė^ kad vokiečiams jprisei- 
na apleisti* kuogreičiausia Bel- 
gų0r Franciją.

Maršalas Foch yra labai gi
liai tikintis ir dievobaimingas 
katalikas.

PRASIDĖJO DEMOBI- 
LIZAdlJĄ.

Bulgarija pradėjo* pildyti 
talkininkams pažadus. Pra
dėjo paleidnėti namp karei
vius, "ginklus sudeda į sandė
lius ir paveda 'talkininkams. 
Talkininkai ima savo kontro- 
-len Bulgarijos geležinkeliu^.

PRANEŠĖ, KAD LAIKYSIS
Turkijos valdža pranešė Vo

kietijai, jog pradės taikos de
rybas su talkininkais.

Vokietija atsakė iš dalies 
grūmojančiai iš dalies prašan
čiai laikytis.

Iš kitų šaltinių buvo žinių, 
skelbiančių būk Turkijos vaū 
džįa sutarus laikytis Su teuto
nais.

ŽUVO AMERIKOS LAIVAS.
Suv. Valstijų laivas Tampa 

rugsėjo .26 tapo sutorpėduotas 
Anglijos - pakrantėj. Nusken
do šu visais ofioieriais ir jūri
ninkais. Išviso prigėrė 118. 
Jisai lydėjo kitą laivą.

....■ !M III ..Matlia

f

* SUBOMBARDAVO LAI
VYNO STOTĮ.

Amerikos, Anglijos ir Itali
jos kariniai laivai buvo užpuo
lę Austrijos laivyno stotį Dų- 
razzo. Ją .visai sunaikino. 
Bombardavimas buvo labai 
smarkus. Visokie laivai buvu
sieji uoste tapo nuskandinti. 
Talkininkai nuostolių neturė
jo. .

TĖBSERGA.
y Ispanijos karalius, kurs su

sirgo naująja liga, dar tebgu- 
li lovoj. Dabar jis yrą San 
Sebastiane.

z . NELAIMĖ. <
New Yorke susikūlė du jpdJ 

žeminiu traukiniu. Užmušta 
du, Sužeista 30.

‘ 350 ‘ • SOUTJĘT BOJSTOV, MASS.. A
JAMES M. KEYES • . . 1 3

. Atilšąuklte prie manęs sti visokiais telsmlžkals reikalais. Duo- B 
Uu pilna? Infortnacija8* kas-llnk Suvienytų Valstijų įstatymų. >

Per keliolika' metų esp prityręs Ir tur6j|©ej visokią reikalu < 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LĖtfKAIS_ teismuose Massachųsetts vai- S 
stljoje. AB tokiame stovyje, kadjgalltę manimi pilnai uMsItl- » 
kftti. VlėdklMMsniįBlnis reikalus ątliektt kloję^aįsajojA G

£uriu gerų prltytųsių vertėjų ivtbfe perkllbetujiį lietuvių, rūsty < 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus gorite turiu geras pasekmes ir lBlalmStl A 
provą, tai paveskite man. Telefonuoklte, parnByklte arba pasaukite. 

’ 850 BR0ADWAX, * SOUTH BOSTON, MASS. • jj
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ŠNEKA APIE PASITRAU
KIMU.

Berline jau \ aiškiai ir viešai 
šnekama apie vokiečių pasi
traukimą iš Belgijos ir Franci- 
jos. Rašoma apie ,tai ir laik
raščiuose. i

Apie Alzaciją ir Lotaringiją 
vokiečiai,, užsimena taip, jog 
prie jų reikia prijungti ir Lu- 
xemburgą. ir padaryti atspari- 
nę nepriklausomą , valstybę 
tarp Francijos ir Vokietijos.

- — - , - — —. --

LATVIAI ATSIMETĖ NUO 
BOLŠEVIKŲ.

Ikišiol latviai buvo didžiau
sia bolševikų parama. Jie bu
vo geriausia sutvarkytą bolše
vikų armijos dalis. Išviso lat
vių bernavo bolševikams 17.- 
OOO.N-lš jų ĮO.OOO buvo Mas
kvoje " šaūgptojaj^bolŠė-ędkų 
vadų. U.
, Latviai pasipiktino, kuomet 
bolševikai paskelbė čekus prie
šininkais. Tąip-gi jiems nepa
tiko nesuo-rganizuotas kariavi
mo būdas, kurio bolševikai 
laikosi- ,

* • ■ I

TOLIAUSIA PRIVARĖ.
Šiaurinėj Rusijoj Amerikos 

kariuomenėj toliausia pasivarė 
už visus talkininkus. Dabar 
amerikonai yrą 300 mylių nuo 
Archangelsko. ... '

VOKIEČIAI PALEI 
DUNOJŲr

Vokiečiai* skubiai stato drūt- 
vietes palei Dunojų. Iš Ser
bijos ir Bulgarijos traukiasi, 
nes mato, jog nieko ten ne-, 
bus. Dunojus Rumunijos pu
sėje jau pilnai - apdrūtintaš. 
Susinėsimai . geležinkeliu, su 
Konstantinopoliu per Bulgari
ją jau peytraukta.

NUSTATYS ČEVERYKŲ 
KAINAS.

Vyriausybe tau laiku nu
statys avalo kainas. ČJevery- 
kai bus pigesni, negu dabar- 
ir bus gerespi, negu dabar. 
Kainos bus nuo $3 iki $12.

L.D.S
OHIO IR MI»HIGAN0 VAL. 
STIJOSJMETUVIAMSIR 

t. D. S. KUOPOMS.

Man rodosi, kad darbiniu- 
kai jūu šiandie juda. Supra
tę/ kad be unijų, be susiorga- 
nizavimo jokio gero niekuo
met neturės, niekuomet jie ne
gali būt laimingi ir savo pagei
davimų niekuomet negali pa
siekti. Ypač lietuviams būtinai 
reikėtų organizuotis į tokias 
organizacijas> kaip LDS. Štai 
minėta organizacija, rūpinasi 
darbininkų ateičia. Štai virš- 
minėta * organizacija ketina 
darbininkams padėti varguose 
ant šio pasaulio ir visuomet 
pasiryžus užtarti už savo bro
lius vargdienius.

Lietuviai, kurie dar miegam 
saldžių, miegu, 'pabuskime. 
Lietuviai, kurie dar esate su 
raudonais akiniaiš, kuriuos so- 
ęialistiški vadai tamsina rir 
bruka viršminėtus akinius ir 
liepia pasaulį matyti. raudonu, 
tai supraskite, kad jie meluo
ja, sudaūžykit raudonus aki
nius. PerUuęs didelius akinius 
jie nemato Šviesybės. Tat bro
liai ir sesutės pabuskime,' nu
braukime tą juodą, voratinklį, 
kuriuo-mūsų akys buvo ap
trauktos. Lietuviai krikščio
nys demokratai, susipraskime 
ųr tverkime LDS. kuopas po 
visas kolonijas. . Jau šiandie 
LDS. yra'didelė, tūri narių ge
rokai ir didokai, bet da pajė
gos silpnos, todėl kad ne visi 
lietuviai da_prigųlime prie šios 

ganizacijos. , Dar yra tokių 
įkaitlingų,- didelių 'kolonijų/ 

3^. kuopos nėra. ‘ Ypač 
Michigano valstijoj. Joj ran
dasi tik Viena LDŠ. kuopa 

’ Detroite. O Grand Rapidsuo- 
se yra daug lietuvių ir matyt 
per laikraščius, kad. veikia. 

- 'Tai būtų patogu, kad nuo šios 
dienos Michigano lietuviai 
krikščionys darbininkai orga- 
nizuotūsi į LDS- kuopas. No
rėdami kuopą sutverti, tai ga
lima sutverti iš 5 narių įmo
kant įstojimo po $1.00. Mė
nesine mokestis tik 25 c. mėne
syj ir gaunamas organas 3 kar
tus į savaitę. Platesnių infor
macijų ar aplikacijų galite 
kreiptis į centro valdybą šiuo 
adresu: A. F. Kneįžis, 242 W. 
\Broadway, So. Bdbton, Mass. 
arba galite kreiptis su visokio
mis informacijomis pas gerb. 
organizatorių A. -Š? Kulbicką, 
7602 Aberdeen avę.'Nk M Cle
veland,-Ohio., Apturėsite pil
nas informacijas. Todėl prieš 
Michigano lietuvius stovi di
delis darbas. Svarbų darbą 
padaryti žinomą reikia pasi
šventimo ir gėjų norų. *Taį ir 
tas, kart mums katalikams rei
kėtų visuomet susivienyti ir 
bendrai veikti nežiūrint ką ko
lonija nuo kolonijos toliausia 
yra. Norint galima viską pa-' 
daryti. Tat ir tas bus lengva 
paveikti ir paduoti pradžią tos? 
opinijoj Tai.iųęSjSūtvėrę į/ 
D/ S. kuoįas turype^p^ai^ti 
Sąryšį” tarp Oliio vaisi, lietu
viųtdarbiniūkų ir tarp Mich. 
valst lietuviu, Ohio valstija 
tūri LDS< Sąryšį arba apskri
tį? kur 'būtų, pageidaujama, 
kati ir Mich. Yųlsti LDŠ; kuų* 
pos: prisidėtų prie Ohio apskri
čiu Ohio LDŠiapekričio

DARBINIŲKO” KAINA* 
Tris kartus savaitė . . $3.00 
Vieną sykį savaitėje .....1.50 
Ėostano apielinkėje..., ..4.00 
Užrubežyje metams. t r. .4,25 
Vienas numefis 3c.U-

s< M 8or Boston ežotR®. 112) 444 
202 W. BROADWAY, 80. BOSTON, MAgS., SPALIO (OCTOBER)XT918.

t
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,betoją, kuris tą darbą apsiimš 
ir su žinia apskričid valdybos 
N. J. ir N. Y. aplinkinėms ko-' 
lonijoms surengs maršrutą. Iš
rinkta komisija.

Darbininkas.
-------  - __ r

DETROIT, MICH.
Rugsėjo 29 d. LDŠ. 72 kuo

pa buvo surengus pramogą po- 
bažnytinej salėj. Nebįogiausia' \ . 
nusisekė.

Kuopoje turime arti 30 ną- 
i’ių. Mums tik reikia daugiau . 
veiklumo,, susipratimo, tai 
kuopa tuoj trigubai tiek-turės 
narių. Tai-gi broliai nariai 
misikratyldipe savo senų ydų, 
nerangumo, o supraskime, jog 
tik patys savo būvį tegalime ' 
pagerinti. Uoliai 'skaitykime 
gerus raštus’ — knygas irilaik- 
raščius — lankykime susirin
kimus ir traukime prie kuopos 
savo gerus pažįstamus- Tokiu 
būdu sudarysime didelę pajė
gu '

• .
—'--į-' ‘ ' fe x

sivažiavimąs bųą .Akron,: Ohio 
lapkr, mėn. š. m. Tat kaip 
Detroit, Mieli, ir kitos kuopos 
ir.da mažum naujų, sutversi
me, tai- stokim broliai ir se
sutės į darbą, parodykime, 
kad krikščionys darbininkai 
gali daug nuveikti. Parodyki
me, ką vienybėj darbininkai 
gali nuveikti. Michigano val
stijos kuopos norėdamos i daly
vauti ir prisidėti prie bendro 
darbo JjDS. naudai ir savo ge
rovei, tai be jokio atidėlioji
mo lai rašo'kuopų raštininkui 
M. Šimoniui, 1604 E. 31 str., 
Cleveland, Ohįo. Rašt. apskri
čio suteiks pilnas informaci
ja^. Aš pasitikiu, kad kata
likiška visuomenė turi LDS. 
pirinoj vietoj ir visuomet pir
ma stato.. Todėl pastatykime 
tą darbą pirma, ypač ‘ dabar 
kada. ltDarbininkas” laikraš
tis rengįafei virsti dienraščiu. 
Todėl kur dar. yra lašelis ge
ros energijos ir pasišventimo, 
tai dirbkime broliai ir sesutės.

A. S. Kulbjckas.

■ t t A

Darbo žmogus.
J - — -

SUSTREIKAVO.
Ispanijoj sustreikavo laiš

kanešiai. Išviso sustreikavo 
12.000 vyrų. Reikalauja algų 
pakėlimo.-

- t

Ohio ^valstijoj netoli nuo.. 
Będfordo traukinys smogė į • 
darbininkų būrį, kurie grįžo 
geležinkeliu iš darbo. Užmušė 
26. Keletas buvo sužeisti.

v

- Z

’ ~NEWĄRK,.N. J.

Laikytam' susirinkime 13 d. 
rūgs. 14 kp'. LDS. narių gana 
skaitlingai buvo susirinkę. Už
simokėjo kožnas savo mėnesi
nę duoklę, -išimus keletą narių 
kūne nepristatė per kitus nei 
patys atėjo. Kadangi gavo 
laiškus su užkvietimu ant su
sirinkimo ir užsimokėti savo 
mėnesines, , tai rodosi galima 
-suprasti. Laikraštį negali sių
sti, kurie skolingi daugiaus 
kaip už 3 mėnesius. Katrie ne
silanko ant susirinkimų, tai 
jie privalo, už kelis menesius 
iš kalno užsimbketi. Paleng- 
vytų kuopos raštininkui, ne
reiktų eiti po stubas kolektuo- 
ti ir patiems būtų geriau. 
Šiaip tai atsitinka, kad kelis 
sykius nueini -ris nėra namie; 
Būtą laikas susiprasti darbi- 
jiinkams lankytis ant susirin
kimų ir prisidęti su savo ’min
timis prie geresnio veikimo dėl 
vsuomenės labo. Bet dar vis
gi inūe brolių randasi tokių, 
kuriems nerūpi ateitis. Nega
na kad neveikia, bet dar ir 
kitiems neleidžia veikti, 
z Pirmininkui paraginus, kad 
reikia rūpintis uDarbininko” 
namo įsteigimu, tai iŠ nekuriu 
narių pasirodė neužsiganėdini- 
mas, nei patys davė bet ir ki
tus dar sulaikė nuo:'davimo ąu- 
kų. Tai-gi tikrai negražus 
pasielgimas- Žinoma kiti ne
paisė, ištiesęs rankas padėjo 
ant stalo amunicijęs dėl “Dar
bininko” tvirtovės. Štai nar
sių kareivių 14 pulko: A* Ka
zlauskas $2.00ę M. Miškinis, J. 
Žemaitis ir Ąp. Radzevičius 
po $1.00. Viso $5.00* -■ 4

Tojaus laikui bėgant uasis 
tokių ir daugiau. O reikia ti
kėtis, kad ir tįb, kurie šiuo 
kartų neį atbulais pasirodę 
galų" gale susipras ir taps ge
rais vyrais. b > *, 
b Čiū pasirodė aitką $20;Q0 
vertįs lailęrodėlh ir špilka $5. 
Pauukavo 14 kp. delėąataš lai
kę seimo BaSUmorlą Natuo 
Fondui. Pasiųsta Centro pir
mininkui. Tš svarbesnių kak,. _ - k *
Wmų> tai nutarta surengti 
prakalbas dėl naudos, LDSn 'r 
jei Jiw galima gauti gerą kaL} ^ F BtaąHę&it

TROCKIS UŽSIMANĖ 
MOTERŲ. .

Bolševikų kares' ministeris . 
Trockis pareikalavo, kad vi
sos Kazaniaus miesto moterys 
būtų sugaudytos ir pavestos 
Raudonąja! Gvardijai. Mat 
tas miestas buvo per keletą 
menesių laikomas čeko-slova- 
kų.,' Tai* už tokį apsireiškimą 
Trockis nori tą miestą nubaus
ti atimdamas^iš jo moteris. M 
Kasusu jomis bus daryta, tai 
nežinia.

Apie tokį Trockio paliepimą 
ra|p sorijaLrevoliucijonierių 
organas Narodnoje Dielo;

DĖKUOS PREZIDENTUI.
Sufragietės išrinko kopiisi-, 

ją iš 75 moterų, kurios eis pre
zidentai Wilsonui pądėkuoti. 
už rėmimą moterų balsavimo 
teisės.

>

?

Z

i

l

* SUGRĮŽO PARYŽIUN.
Suv._ Valstijų karės sekreto

rius Baker buvo Londone. Da
bar sugrįžo Paryžiun.
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Dabar yra dang
- NAMU.

PIGIŲ
Daugelis savininkų karės lai- 

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patyp nuOsBavęs 
patariant persitikrinti pas:

Uthuanian Agency,
A. Ivasricėviclt • . ' .

, 815 BR0ADWAY, “
. 80. BOSTON, MASS.
b Jis£ tamstoms aprodys pigių 
fahnų, visokių biznių djkal ~ 
Naudokitės gera proga, net po 
karės bus du-syk brangiau, 
n ėgoi dab ar t jei^ jątiks na«

Tvastkavict padarys visus ral-
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Eina iŠ So. Boston’o utarnin- 
.kąisfketvergąįair subatomiri Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Kttali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų Są- 
junga. ‘ t

(The Worlcer)

The .Lithuanian triūrcekly pa- 
* P«r. ;

Thursday, and Saturday by St, 
Joseph’a Lithuanian. R.-C. Asso- 
ciation of Labor.........

SUBSCRIPTION KATES : 
.$3.00 
.,4,00 
.‘150 
.4.25

> ..

pasibaisės išlaidomis delda- 
bartiniųr mirimų. Daugelis 
priguli prie Mą keturių it 
daugįau draugijų. Todėl kiek 
tai išlaidų, klapatų nariai tu
ri dabar, kuomet netikėtai gil- 
tinėsdalgisšvystęlėjo.

Čia ir prieiname- prie aiš
kaus supratimo, jog saugiau, 
patogiau ir pigiau prigulėti 
prie Susivienijimo, negu: prie 
pašaipiųjų draugijų. Susivie
nijimas yrapasklidęs po ,jvai- 
rias kolonijas. Todef jis tik
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nė malusio pamatą 
tiflrrtM IrRltinhnAmM
Draugija, daug reikalingo pa
tarnavimo suteikia ir tą daro 
patriotiškai. Viri jo« darbai 
yra militarės vyriausybės ap
vaizdoje ir j^gii būtų kokių 
suktybių, kaip pro-germanai 
primeta, tai armijos oficieriai 
būt tuojaus pataisai raporta- 
re-’ ■ ’■ : •• - ■ / . '

* ■ . - * • - lt

Korespondentas' iš Mįunt 
Holly, M. C., suteikia pro-vo- 
kiŠką pasaką, būk Prezidentas 
Wįlsonas/ buvo užkviestas kal- 
bėti fraternalia ordęno ^ųsiva- 
iiavime; Osą pakyietimų 
nebuvo atsakyta it Preziden
tas susirinkime nedalyvavo; 
tūli delegatai pakeliu į namus 
sustoję 'Vasliingtone ir tęira^ 
vosi; jiems buvę pranešta, 
kad p. Vilsonas užkvietimo 
negavęs, nnožiūrg metant, 
p., Tumulty . užkvietimą nuo 
Prezidentu sulafkęs.”

Pasaka yra žemas melas. 
Tai yra pro-germaniškos- kam- 
panijos dalimi, pasinaudojant

ji

retfįrtjai- akfrtumaia fa/ BMrtlęfųjų laikų“ nepariseki- 
įp sukelti- jįadLe^)mtalik$QKn% 
prieš-proteėt<^kusžr prieš- 
Žydiškni prietarus/kąd mes 
tarpu sanęs susipjautume, vie
ton kad su Vokietija kovoju*.

Vokiški propagandistai čia 
ir Vokietijoj skelbę būk atly- 

Luritania nuiandinimo’ teis

ia pripažinta, kadi tas laivas 
buvo apginkluotas amunicijos 
laivas, sprogstančiąją medžia
gą vežantis. IŠtikrųjų-gi byla 
buvo išklausyta teisėjo Juliaus 
M. Mayer, ^Suvienytų Valstijų 
disfriktb teisme laivyno Šako
je New Yorke. Teisėjas Mayer 
užreižkė savo tyrinėjimuose, 
kad neabejofinai buvo pripa- 
rodyta, kad Lusitanianebuvo 
ginkluotas laivas, kad jis nie
kados; ginkluotas nebuvo ir 
kad nevežė sprogstančios me
džiagos kelionėje, knrioję bu
vo sutorpeduotas ir nuskan
dintas— ------ _ _

pięlinlcių pranešamą, panašūs 
trumpi 'f melai, taip lengvai 
užginčijami ar taip nevykę, 
lyg atrodo, Jtad jiį originato- 
riai savo mitrumo netenka.

Raudonojo ^Kryžiaus slaugoto- 
jos pareigas pUdriuri?* *

Tokios rūšies pasakos palei
sta po visą Šalį, kaip tik atsi
šaukta- į Raudonojo Kryžiaus 
įiuoshorius tarnybai Prancūzi
joje. Visos tęs pasakau ku
rios ganėtinai apskelbtippą bu- 
vo, buvo ištyrinėtos ir visos 
jos neteisingomis atrasta, ;

Nė viena išdarkyta AmerL 
kęs sHugofoja į Šią šalį šttgrą* 
žinia nebuvo ir ne apie vieną ; 
tokią Prancūzijoj nežinoma.T 
Paskaloj yatrodo> slaugotojas 
nuo liuosnorio .stojimo atbai
dyti taiko.' ' -

Korespondentą^, kuris šį; 
vaizdingą melą dŠ Asbųry 
Park praneša, ant nelaimės 
neišsiklause savo “laikinojo 
pažįstamulio’ ’ vardo, ' negi iŠ- 
siteiravo- kas buvo tasji “re
ginio liūdmihkąs/tkurjn pasa
ką Užtikrium * ištikimi p&- 
čiai visuose tokiuose^ atsitiki
muose prašomi išgauti teisin
gus vardus ir antrašus, visą 
informaciją Department of 
Justice, Washington, D. C., 

‘siunčiant./ ' »

p^ęranoūrijoj, atrodė, turč- 
jd yrikmės ant prieŠ-ameriko- 
niškų įrj pro-volpškų šmeižtų 
išdirbį miklumo, Daugeli* 
Jų neteisybių yra perdaug Juo
kingos, kad būt verta užgin
čyti. Miimesdtoj jie paleido 

Snimo fedSe^Sluside^riei kiekviena merginu
““į*’- S®?*“ 

« -»j*-** •“i.ssaz 

riams .pasakojam^, būk “kiek
vienas,/ kuris turį bulvių vir
šaus bįšelbb su pirmąja, spa
lio dieną turės atiduoti Raudo- 
nąjam Kryžiui ar valdžios ofi- 
cialams/į Santa Bošą, Gal., iš
girsta, būk “skaitlingi gerai 
apmokami valdžios klerko ir 
samdiniaiprotestonų tikybos 
atleisti buvo, ..kad jų-vietos ka
talikais užimtos būtų?’ Hun- 
tington, Indiana^ pavaišinta 
pasaka, būk Camp Šhelby “jie 
inveža nigerkas-merginas try
likos ir keturiolikos metų”»ka- 
reiviams —ę šmeižtas, kurį’ 
‘MJmitington Herald” tuojdus 
ištyrė ir išparode. Iš kitų a-

t t *

Viešbučio svečias ABbury 
Park, N. J,, girdėjo sekamą 
pasaką iš laikino pažįštamu- 
lid‘, pąžįstamulis tikrina, kad 
pasakojęs žmogus ką savo aki- 
rfiismatęs. < '
r /‘Bevažiuojant keltuvu (fer- 
ry)iŠ New Yorko miesto, jis 
pastebėja jauną 4yrą ir ųaote- 
riškę viename laivo gale besto
vint. Moteriškė dideliu'mėfy- 
nu gaubtuvu apsisiautusi buvo. 
Protarpiais' vyras išsitraukda
vo savo -skepetaitę ir moteris* 
kės lūpas ' nuŠluostydavo, iŠ 
kurios burnos, atrodė, varvė
davo. Žmonės pradėjo rinktis 
aplink porą. Vyras, nebeiš
kęsdamas, nutraukė gaubtu
vą nuo moteriškės, kuri pasi
rodė esanti beraukę ir su iš
plautu liežuviu. Vėliau suži
nota; kadi jaunoji moterišką 
grįžo iš Prancūzijos, kur ji

Published ęvery Tuesday, tuomet tokio krizio, kaip *da- 
bafcMass. valstijos draugijos 
gali susilaukti,kuomet gilti
ne imtų žygiuoti po visų Ame
riką. , Žinoma iri toks atsitiki
mas yra galimas^ Gal kartais 
ir šitoji naujoji ligą prasipla- 
tinti kitur, kaip dabar Mass. 
valstijoj, bet vis-gi ^kiekvie
nas gali aiškiai matyti, jog Su
sivienijimas daug geresniame 
padėjime,' negu , palaipinės 
draugijos.’

.Todėl šitoji'nelaime pra
siplatinimas. limpamos ir pa
vojingos ligos lai pamokina 
mūsų žmones daugiau ' .pagal
voti apie apsidraudimo reika
lus. Tesupranta, jog lietu
viams katalikam^ geriausia 
apsidraudimo organizacija yra 
A. Lietuvių Rymo-Katalikų 
Susivienijimas.

■ Yearly .... ...... .... ... 
Boston and suburbs ...... 
ė months ..... •«...«•.«.« 
Foreign countries yearly ...

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

PASTŪMĖ Į PAKALNĘ.
Iš naujausiųjų pranešimų a- 

pie nuotikius karės laukuose 
Europoje pamatome, jog talki
ninkai aiškiai persvėrė. Teu
tonai negali atsigriebti niekur? 
o kasdien ateina žinių apie to
limesnius teutonų nepasiseki
mus. Matosi, jog talkininkai 
pastūmė teutonus į pakalnę.

Pranešama apie vokiečių pa
siryžimą neštis išl užkariautos 
Francijos ir Belgijos. Tai bus 
milžiniškas pasitraukimas.

Bulgarija pasidavė, o Tur
kija ruošiasi tą pat padaryti. 
Apie Turkijos pasidavimą 
gandai pradėjo eiti nuo pat 
Bulgarijos pasidavimo.

Ar negali atsitikti taip, jog 
Vokietija išvydus, kad praki- 
ša karę netikėtai pasiūlys to
kias sąlygas, kurios talkinin
kams priimtinos bus. Juk iki 
šiol teutonų Iškišamos sąlygos 

' talkininku buvo atmetamos, v I 7

kad jos buvo nepriimtinos.
Karė gali pasibaigti taip 

staiga, kaip ji užsipliekė.
Bet kaip ten nebus’karė vė-

• liau ar ankščiau baigsis ir mes 
Amerikos lietuviai su visais 
savo darbais atsistosime prieš 
akis mūs nukamuotų viengen
čių gimtinėje. Ką jūs manote 
ar mes Amerikos lietuviai bū
sime savo nualintų viengenčių 
pagirti už darbus, kuriuos at
likome jų šelpimui ir kovai už 
jų laisvę? Ką mes parodysi
me? Nagi Tautos Fondą. Ką 
esame jin sudėję per keturis 
metus? Nagi dėjome daugiau, 
kaip po dešimtuką kas metai. 
Tėmykite, Amerikos lietuviai 
puikias algas imdami, būdami

* gerose sąlygose dėjo po dešim
tuką kasmet sušelpiami savo 
viengenčių ir kovai už jii ne- 
prigulmybę.

Tokios aukos yra tai tik pa
sityčiojimas iš merdėjančių 
brolių, seserų, tėvų. Pasity
čiojančiai remiame Lietuvos 
neprigulmybės reikalus.

Amerikos lietuviai, Lietu
vos motinos akyse pasirodysi
me paklydusiais sūnumis.

Atsipeikėkime ir sunaudoki
me dar likusį laiką uolesniam 
.veikimui, kad sumažinti gedą, 
kuri ant mūs krinta.

Mieli skaitytojai, kaip ten 
. užjūryje talkininkų kareiviai, 
tarpe kurių randasi tūkstan-. 
čiai lietuvių, pasileido vyti 
teutonus, taip mes čia liku
sieji leiskimės didesnin dar
ban patys ir budinkime savo 
brolius miegalius ir apsileidė
liui.

Auginkime Tautos Fondą.
/ n—

PAŠALPINIŲ DRAUGIJŲ 
PADĖJIMAS.

Naujosios Anglijos lietuvių 
pašalpinės draugijos ^Bjuto 
smūgį, kuomet ispaniškoji 
influenza ir kitos ligos pradėjo 
guldyti narius į lovas, o kitus 
į kapus. Ne visos draugijos

» ė nukentės lygiai, bet kaiku- 
' rioms galės būti riestai. Žino

ma tas labiausia prigulės nuo 
to, kaip- ilgai toji liga siaus, 

‘ kaip ilgai palaikys žmones lo
vose ir kiek jų nuvarys * pas 
Abraomą^

Bet yra kitas pavojus drau
gijoms. Jos gali netekti na-
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KASDIENINIS VOKT’ | 
SIS MEI•*'

Laivų statymo mkes.e
vokiečių simpatizatoriai plati
na pasakas apie nelaimingus 
su darbininkais atsitikimus ir 
mirtis. Pasakos pasakomis ir 
yra. Laivų Komitetas (Ship- 
ping Board) praneša, kad ne
laimingi atsitikimai laivų dir
btuvėse yra kur-kas mažešni, 
negu kitose panašiose išdir- 
bystėse. Mūsų laivų statymo 
kampanijos pradžioj griebtasi 
priemonių, kad' darbininkus 
apsaugojus. Shipping Board 
tyrinėtojai reguleriai dirbtu
ves aplanko. Jie neviėn sau
gumo prietaisus peržiūrinėja, 
bet taip-gi medikales ir ligo
ninių išgales, švarumą, gy
venimo vietas, komunikaci
jos intaisus-, maistą ir dargi 
pasilinksminimus vyrams. Jie 
prižiūri, kad srutoms nubėgti 
ihrengimai būtų pastatyti, ba
los nusausinta, namai švariai 
užlaikomi, maistas būtų geras, 
sveikata ir patogumai visais 
galimais būdais apsaugoti bū
tų. Valdžia taip laivų darbi
ninkais rūpinasi, kaip ji rū
pinosi vyrais Panamos Kanalo 
kasimu užsiėmusiais.
• Panašios neteisybės sklei
džiama, kad ištikimus pilie
čius nuo valdžios karinių dar
bų atbaidžius. Jiems tikrina
ma, kad tai “visvien ką ka
riuomenėn stoti”; kad val
džia visus užsirašiusius vyrus 
suspaudus laiko ir iš vietos į 
vietą kilnoja; kad baltieji ir 
nigeriai valgydinami ir. apgy
vendinami sykiu ir taip to
liaus. Šitos neteisybės pasek
mingai apielinkių laikraščių 
eikštčn išvelkamos ir užginči
jamos yra.
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Į
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Nepasisekus kampanijai 
prieš Raudonąjį Kryžių, pro- 
germanai dabar užsiėmė Y.. M.' 
C. A. (Jaunų Krikščionių Vy
rų Draugija) apkalbinėjimais. 
Toji draugija karininkams už- 
dyką suteikia krutamųjų pa
veikslų palinksminimus, lekci
jas, koncertus, rašomuosius 
daiktus,, gimnastikai prietai
sus, knygynų inrengimtfs etc. 
Ji pardavinėja karininkams 
cigaretus ir taboką kiek pačiai 
kainavo. Draugijai tokie da
lykai daugiau k kainavo negu 
armijos valdžios įstaigoms, 
bes armijai nereikia^gabenimo 
ir pervežimo išlaidų padengti 
T. A, dabar rūkalų par
davinėja ta pačia kaina, kaip 
ir kvatiermeisterio krautuves, 
o nuostolius padengia iš drau
gijos aplamos kasos. Apskait- 
Huojama,, kad deficitas siek
siąs mažiausia dviejų milijonų 
dolerių į metus,. ; x

Vienok tuo laiku pro-germa- 
nai leido visokias paskalas, X 
M. C. A. darbininkus Francū- 
zijojBŪktyblsfe ir 

Išsami inveg-
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V B pietiniu vjOyHg j&ane* 
4tana ypatinga#, aplinkybių 
^pasakojimas, kaip poni Bchu- 
■gnan-Heink, areštuota kaipo 
vokiškas Šnipas,;feu galų pa- 
-mdariusi- Daugelis užklaųsi- 
Mnų ateitį į Viešąjplnfbrmią- 
«jijų Komitetą. (Coimnittee on 

, Public -Ihformation) apie pas- 
Icalog teisingumą. Supranta- 
tna, vhame dalyke teisybės nė 
.0 kąsnelį itėrjų Poni Schu-

■ *. ' r , i
* į ■ > : • ■; \ -

, s * * y

«r . ; ’ietuviiį kolonijose, i
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manMrfoink sava ištikimųjų 
merikoniškumu agresyvi lm- 
vo^ tai-gi kaisėriniai turbttt ii 
keyštcL.tuoe šmeižtus >latiw 
k ad & pažeminus. Jie lei
džia, šmeižtus pietitoae, n« 
toliau Šiauryje ji viešai veOfe 
kariškį laįdtĮrybį Įt tt. 
miauk šiaurėje 'apie nudžu- 
dym$ paskalos W^ i iiiekt 
paverstos jos všlesnin paMro- 
dymu aut koiicertiW scenos.
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daugi daSay faMto m* KheiĮb, irius havto* be*n dūly 
1 Mirom aoeordSng to Imt, depoee* 
and say* tjurt/b* i^ith^ ^tihe** 
Managųr oi tirn ^Darbiniiiko?* 

l.< That tito name* and adrtoto* 
of the publkher, editor, and basi
nes* managers arėsi ’ :

Pubtisher LitlSpaiiian As*’n of 
Labor, So* Boston, Mą**/. 
t Editor Frąntf Guda*, 242 
Broadwayf‘Ba/^wton, Mas*, • * 

Managmg Editor none* ‘ 1
Basinei Managęr^ 4* M Knek 

^*, 24^ 1^- BrosdWy, Šm Boltony 
Mask ' ■ ’ ■ ' ‘ '
- 2. That the ovmers are:! ’

•Lithuanian Aaiociation of La- 
bor, 242 W, Broadvray, So.^ Bos* 
ton, Mėsa.
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V Pran** Virsk’*, Parideni, 
W Bro&dvray,. Šo. Borton, 
M***^ ■ ’ ’*

A & Kneižis, Secrėtory, 242 
Y^ BtoadyFay, So, Bo«ton, Mas*.

Andrius ZaIe*l^ Tmnirer, 242 
'UI Broadvay, So. Boston, Mass. 

tįte Menu hondhoide^ 
anft other eeeurity hol- 

, (hrhsnę ąr holdingl pei deni 
or mote of toi^.1 ampunt of bonds, 
nmrtgages; čr other sėeųritielsm

' None. . / ’ . . - . ‘
■.. y ■ A»'P»’KneiiH^.'3ftaiageE.-

Byęm to eud subtotibėdjietore 
me tW 3-rd day of Gct./1018,.

1 A, H^pi^s .
■* *(My commission expires Očt. 
X 19Į8.7 # L
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, ir budinga t dovtoi ... ?
kiekvienam, įtafii prisius ui* v \ 
sakymų ‘ kartų, su Šiuomi pa- 
Bkęlbimu . '

! Laiškus ir pinigus taip at i, 
resuokite: '.•*<• v ’

APTEKA PARTOSA '
160 — Second Avė.,

/Nėw YoiK & T. Dė»L la A 
(W

r
ga, tai ir kunigai yra* labai 
užimti, turbti U 'tM prieiaa- 
tiee Lavrimcę’ę klebonas ji
sai neatvažiavo,, u vietinis 
taip-gi vėlai teptifrdvo. Kad 
susirinkpaiai publikai netaip 
būtų ^nuobodu laukti kalbėto
jų,^ taj tapo užvesta pasikal- 
bejimaiy‘Ką\suteikė moterims 
k^Žčionybė fr ką jonus Žada 
jmteikti socijalizmas.” Kata
likai gūrai priparodė kokiame 
stovyje moterių buvo laikoma 
prieš krikščionybę, kuomi 
moteria dar ir dabar tebėra lai
koma nto&IČioniŠkase Šaly* 
se, k, t. Turkįjojtir kr Taip-gi 
pripąrodėį krtirščionyste 
augštai iškėlė moterį įr abel
nai moters teises, 0 taip-gi 
kaip laiko moterį vien šarvo gy
vuliškų jausmų užganėdini- 
mui, k» t* pay. Rusijos soe. pa
mynė moterystės ryšius, ir 
moterį net Išstatė ant turgaus, 
ją pardavinėtį po $25.00.

Po diskusijų sekė prakalba 
viet. *klehono K. J. kuris taipoA 
gi visoltiią dave naudingų pa4 
tarimų. Nors žmonių buvo ne; 
daugiausia bet dėlto prie kuo
pos prisirašė kėlios naujos na
rės. Valio moterys F

Izabelė.

)
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DARYK?
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Užsi^edlaimv 
< ir svtikatą.•» •'k t

- Nuteikia kiekvienai šeuhy- 
nai skrynute Partolos,. taip 
kaip tifr pažymėtini saldainiai, 
valančius krąujų ir^škihį, at
sakančiai veikia ir prašalina:

f ^Sugadintų vtrifltinimų>
Ųflrbtljme vidittių, 

apetitą ir ;
/ GfiJvptiskausmį ' '

•* TūkAahČiai’pagyrimo' laiš
kų, užlaikomi pas muer .paliu
dija vertę tų pažymėtinų prie
monių. Daugeliui taip pagefc 
bėjo RartoĮa, kad *jįe, liko ’ vi- 
Mškai sveikais ir-gi jie persi
tikrino jąja* Saldainiai Par- 
toĮa skanūs valgiui. Taip-gi 
joį gaĮjhaa duoti ir vaikins. 
Jeigu, ųūs mylite savo šeimynų 

‘Ir branginate savo sveikatų, 
užsįsafrykitė sau tuojauž skry- 
nul^PARTOLOS.
? Gydįdtijas pavidale , .šaldiai- 
nių Partola apsireiškia geriau
siu draugu vyrų, moterų ,ir 
Vaikų. Kiėkvieiioje lietuvių 
šeimynoje turėtų rastis PAR^ 
TOLA.

■R^RTGLA rekomenduoja
ma ir parsiduoda didelėse 
skrynutėse kainuoja tiktai $1. 
6 skrynutes už $5.00.

DYKAI

LIG

Priešais blogus latakus reikia gerus pastatyti ir platinti juo*, 
tad pataisįus blogų laįkraščių padarytų piktų. _ .

* -r* Popiežius Leonas XIH.
■ ***
Rąčyla, J. Ūsorius,. M. Lit- 
Vaičiutė,. M, Kvaratiejus, B. 
Paulauskas, F. Šumskas, V.. 
Dobrovolskas.

PC 25c.: J. Čemis, V. Mic
kevičius, J.‘ Ališauskas* X 
Euksnaitis, M. Gvodas, A, Pe- 
čiulie, S. Zarauskas, J.Pranc- 
kėvičius, J. Pranckevičius, K. 
Pauliukaitis.

‘Visu* su smulkiais surinkta 
$26.50. Pinigai perduoti T. F. 
skyriaus kasieriui V. Zavors- 
kiui.

KEARNĖY IR HARRISON, 
S ; •• ...............

NT. J. ■
>

Rugsėjo 22> d. š. m; įvyko 
vietos lietuvių visuomeniškas 
susirinkimai sn programų. 

^Birutes choras bažnytinis su- 
. dainavo amerikonišką ir,lietu

višką himną ir 2 daineli. Pas- 
■ kui mergaite padeklamavo. 
Tolesniu! 2T amerikonai pasa
kė prakalbąs,* paaiškindami a- 
pie busimąją Ketvirtą Laisvės 
Paskolą ’ir u^girdaihi Lietu
vių pasidarbavimą. Tolesniai 
T. M. j), choras'Sudainavo 3 
daineles. Pasibaigus progra
mai buvo laikomas susirinki- 

• mas. Buvo apkalbėta apie ket
virtosios Laisvės Paskolos rei
kalus ir buvo išrinkti komite
tai pasidarbuoti. Buvo daro* 

‘.ri. ma agitacija, kad kožnas lie
tuvis pirktų pas lietuvius ko
mitetus bondsus. Tolesniai 

. buvo svarstoma kas darvti su• 1 v

■ . ^ri 4 paliokais, kadangi jų agentai 
' ant Citv Hali kalbino lietuvius 

į savo armiją. . Išrinktus komi
tetas pasiteirauti su vietine 
valdžią, kad paliokai daugiau 
nekalbintų lietuVių. Buvo pa* 
keltas klausimas apie lietuvių 
legijonus, kuriuos norima su
tverti Amerikoje ir visi tam 
pritarė. Kaip išgirsim per 
•laikraščius platesnį veikimą, 
tai ir mūsų kolonija neatsiliks.

M. K.

•4

(DYKAI PATRUKUSIEMS 
j £,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui PlapaV 

Nereikalinga yi*<*Gyreuim*Nesiof Beverti TruM
■=■•., -V “ W*. J yni ąfrakaačfer iniUiktet* p**®tok

. Bk duunu>»a»Wmu yra padarytai pfr „ ■ “ -* * - —....... *
flradžja »t*buWįnKO* "viaa dten* fr naktį" crUIe* ir ta: 
dirbančio* m*toflo*, kati bu* vartojama ati- paataroaioa t 
taiaymui fr »u*tiprinimui nū*ilpnčju»hjtntx- Ū_LL_XL. ________ . r__
•kulų/r nusikratymui akaudiių Truaa, b«i i r'e yia itebčtinta •auainanfia iualtrai kianti* 
reikale pavojingų operacijų. toedikalaa-ifrip grefrilaniedikalar crr- Tune^

■ 4?UtiWTWi   _p_- —-- — ■TT“,-T* ——7 . .J»_ ..d’s .

. yr» *t*«k*nči*r huūikint* fi*£n|įi*L 
tč toktem TMrtaįfaiuL' k*d Mlidkta* HėniUl 
crUtee fr tafrft BrUaika vidurių d*li»r 
pastaro* ioa ti<U*i*v«rtų f lauko pfr* 
dūikaitfr yra re**ryu*r*«. šiame r s-vud-

f
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NEW HAVEN, CONN.

Rugsėjo 22 d. vakare bažny
tinėj svetainėj buvo visuome
niškas susirinkimas šio skolo- 
nijos ^lietuvių kas-link sutvėri
mo komiteto dėl pardavinėji- 

;mo Ketvirto^ Laisvės Pasko
los Bondsii. Viršminetame su- 
sirinkme dalyvavo katalikų ir. 
tautiečni įžymesni veikėjai ir 
šiaip diduma visuomenės, ku
rių skaičius siekė iki 400 ypa
tų. ' Socijalistų nebuvo. Tad- 
gi pasirodė, kad kaizerio ber
nais tebesą. * ' ■

Į pirmininkus to komiteto 
tapo išrinkta p. Jonas J. Kaz
lauskas. Visas komitetas iš
rinkta iŠ sekančių ypatų: pir- 

.’minmko pagelb. — M. "Dzikas, 
rašt. — J. J. Mačiulaiti? ir M. 
Jokubaičiuke, įžd. — K. A. 
Makarevičius, iždo glob- — 
kun. V. P. Karkauskas ir K. A. 
Saikus.

Tad-gi gerbiami New Ha- 
veno Lietuviai, malonėkite 
paskolos bondsus pirkti, per 
lietuvišką komitetą, tokiu bū
du lietuviai pasirodysime, kad 
mes darbuojamės ir. dedame 
pastangas palengvinti darbą 

\Suv. Valstijų valdžiai laimėt 
sįą karę. . -

Po susirinkimo buvo prakal
ba,’ kurią sakė p. Bielskis is 
VTashingtono. Prakalba* buvo 
ilga ir žingeidi, kadaųgi kal- 

• bet o jas, daug naujo pasakė kas 
rijlr nebuvo pirma girdėta kas- 
link tėvynės Lietuvos reikalų. 
Nurodė, kad priėjo būtinas rei
kalas tveri lietuvišką armiją 
įr gint Lietuvą kardu o ne tuš- 
čiaįs šūkavimais.

Po prakalbų buvo renkamos 
. aukos dėl Taups Fondo.

Po $1.00 aukavo: Ą. Diržis, 
J. Tiškus, J. Vaikus, S. Les- 
kus, j. Dakaras, kun. V. P. 
Markauskas,y & Vaitkus, P. 

t - Sarbalis, O. Davidoniene ir J. 
Vikšris $2.00.

. m t M. Riškienė, P. Ta

* ’ Ten^Buvęs
K

WATERBURY, CONN.

29 d. rūgs. L. Vyčių 7 kp. 
vėl parengė puikų margumy-, 
ųių vakarą vadovaujant vieti
niam vargonininkui J. V. Ko
vui. Reikia pastebėti tokį vei
klumų šios kuopęs. Pagrečiam 
du selrinadieniu surengta gra
žius vakarus ir sako, kad tu
ri ir dą prisirengę greitu lai
ku trečią pastatyti. Valio L. 
Vyčių 7 kuopa.

Vakai’o programas:
1) Vakaro atidarymas, mer- 

•ginų choras.
2) Žalioji giria, melofarsa, 

vyrų choras.
3) Žvagždžių kalba* misteri

ja, lošia '22 merginos. ‘ ,
4) Jaunųjų atletų mėgini

mai ir mankstinimosi.
5) Nenusisekė fotografija, 

komedija.
š) Dabar būsiva protingi, 

kornedija., ‘
7) Žydas-statinėje, komedi

ja-' . .
Buvo ir daugiau visokių 

smulkių pamarginimų. Vaka
ras labai puikiai nusisekė. 
Žmonės’ užganėdinti išėjo. Be- 
piga girties Waterbury’o Vy
čiams, kad mes turim e savo 
tarpe nenuilstantį veikėją p. J. 
V. Kovą.
f Tiek jisai prirengia • mums 
visokių veikalėlių, komedijų, 
dainelių įvairiausių, kad tiį 
rųps spėtume pastatyt* scenoje. 
Tas paškatina mus prie, veik
lumo ir . mums nenuobodu dirb
ti, ■ kad dažniausia būva mūšų 
scenoje naujanybės.

Todėl pageidaujama, kad 
Waterburio dorasis jaunimas 
stotų su mumis petys i petį ir 
kad dirbtų Tautai ir Bažny
čiai be skirtumo lyties.

Vakaro Antanas.»

BINGHAMTON, N. Y.
•* • 

Turime chorvedį.

Binghamtono Vyčiai per 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ patarnuvimų 
susirado sau mokytojų, ypato- 
je p. J. Štelmoko, kuris pri
buvo pas mus 28 rugsėjo.

P-nas Stelmokas yrą lajiai 
gabus vyrukas' ir choro'vedi
me labai smarkus. P. Stelmo-j 
kas apsiėmė lavinti Vyčių cho
rų ir grajiti nedėldieniaiš. baž
nyčioj. Apsiėmė už inažų at
lyginimą, kad .tik džiaugtis? 
reikia. Vyčių kuopa pašoko 
per čielų sieksnį aukštyn kar
tu su atvažiavimu p. Stelmo
ko, nes ant pirmo susirinki-, 
mo prisirašė 10 naujų narių. ■ 

.. Šio miesto latreliai nuo pir
mos. spalio turės mūfintis kur 
kitur, kur 'rojaus skystimo 
gautų, nes čia nuo pirmos už
sidaro visos “byro” ir “vis- 
kės” įstaigos.

Vos nenulinčiavo cicilikų,
Mūsų cicilikų abaze, jei ne 

vienas tai kitas, “trubelis.” 
Čia štai nesenai, garsiojo Bim
bos kalbėjusia čia, kažin kas 
kalbų išvertę ir patalpino į 
anglų spaudų, . O praeitą sa
vaitę Janseno dirbtuvėj vieną, 
nekokį -Palionį, darbininkai 
norėjo nulinciūoti. Jau ir vir- 
vę buvę nusipirkę, tik pats 
Jansenas ledva išgelbėjo. Pa
lionis pasakęs kų ten prieš vy
riausybę ir Raudonąjį Kryžių. 
Dabar cicilikai visai paniekin
ti. •_

Lakštutė.

lo

: MOKfcT. NEREIKIA-
Pirmiem* 6000 kan- _ *■ ■ 

čiaii<5iq, - kurie atii* F 
i»uk> pai J>fr. Stuart. la 

.bua UMųita uitekti' (, 
tina skaitlius Plapad, 
be ūžmokęsnio, kad 

. davus jiem, proga Bė
rai iimeyintjups. Jųa.

■ ’ nieko nemokėsit# ui 
' ta- iimėgininui Pla
pao ne dabar; nė vė
liaus.
. NEBEVARTOK

" TRUSS 
Taip, nebevartok

IK savo paties patyri
mo jųa tinote, kad 
Truss vien tik yra nė* X 
atsakančiu ramsčiu 
jau aukrypiuial tie? ' 
nat Ir tas gaijina _ 
jusi? sveikatą, nes:-jis F periSkadija kraujui - !■ 
liuosai bėgiot, kodėl. | > 

’ tad jųa turėtumėt jį- 
dėvėti Štai yra gė^ r ■ <
riausia kelias, kurį, jųa galitb dykai Smėgint 

VARTOTAS DVEJOTAM REIKALUI
Rirmaa: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS -yra. neperstojamai laikyt 
(prie nusilpnintų muskulu gydantį įtaisą tafr 
vadinamą Plapao; kuris yra susimažinąs pa-1 
vidale fr paimta* drauge att ingredientais 
medikais* mases yrą. skirtas padidinimui 
kraujo judėjimą., Atgauna.įpuskulua iki pa
prasto* ją speko*, bei tamprumo. Tuomet fr 
tik tuomet~Ealit«! tiketiea' trukio pranykimo. 
,r .Antra*: Pats būdamas padarytu limpan* 
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduikai- 
te. yrt prirddO*. esąs,«varbfr dalyku iSnaikU 
nime p.atrukiinb,4co> Truss negali- padaryt;

. žiintai- jaunu fr senu , žmonių padarėm pri- 
siėgaA prieK oficierius, kad PLAPAO-PADS 
iigyde jų patrūkimus, tūli, ii. jų turėjo sun
kias fr ienas patrūkimo ligas.' . . .____
NUOLATINt DIENOS-NAKTDEt VWM£ 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD .gydy
mo yra ta, kad sulyginamai | labai trumpą 
alką apIaikomoS pasekžiės.

Tas yra todėl, kad veikmė Srra nepalian* 
jinti-—naktį fr dieną kiautai per 24 vąfrn* 
das. Nėr* neparankumo, nesmkgumo, nei 
■kaudėjimck Dar hpifrt da minutė-bo-minu- 
tei, kuomet jus atUskat^alehos »avo.dar- 
bus—dagi fr miegant: ii stebuklinga gyduole 
nematomai teiki* jūsų vidurių tbuskulams 
naują gyvybą ir stipruma,, kukio jiems yra 
relkalfrri, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—-užlaikyme vidurių savo vie
toje, be pagelbo* iru**, frLkitų jam panaSių.

PLAPAO-PAD HAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai iSrokuotas, patemi- 
jant drauge einančią iliustraciją įr skaitant 

. iekantį iždėstymą. /
- • PLAPAO-PAD yra padaryta ū stiprios. U- 
sitempiamos materijos "E”, kurią yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų, ir vi*iiko smagu
mo jį dėvėt. Įo Viduris yta limpantis (nors 
daug skiriasi nubf- limpančio plasteno), kad 
apsaugojo* paduikattą "B’* nuo slanJąej&ao 
fr pasitraukimA nūs* tam- tikros vietos. •

“A” yra padidinta* RLAPĄOrPAP^giįas, 
kuris prispaudžia sunykusius; susilpnėjusius 
muskulu*,.kad juos lulaikiut nuo ri* tolyn 
beslslinkiato.. ,

WA‘TERBURY,-CONN.

24 rūgs. įvyko'Moterų Są
jungos 25 kp. susirinkimas.

Pirmiausia delegatė išdavė 
raportą iš Seimo.

Po tam buvo nutarta parsi
kviesti kalbėtoją,, kad paaiš- 
kintų Sąjungoj reikalus, kad 
nurodžius jos svarbumų ir tru
putį paskatinus merginas ir 
moteris prie veikimų ir atkrei
ptų atidos, į, taip prakilnią or
ganizacijų. ’. y 1

Būtų labai geistina, kad o* 
rui atvėsus visos pradėtų dar
buotis visokiais būdais Sąjun
gos gerovei.

Sąjuiįgiėte.

CAMBRIDGE, MASS.

Rugsėjo 2S d. 7:30 vai." vak. 
buvo Moterų Są-gos 22 kp. 
prakalbos. , Kųlbetojais ‘bųvČ l 
Užkviesta viet, kleb. kunf Pr. Befotea®, a Notary Mlięin 
Juškaitis ir kun. Pr. Virmr- ’ . r

Virš 16 metų Teikalingi dėl 
dirbtuvės darbo. Užmokestis 
pradedant nuo $14—$16 į sa
vaitę, ♦

Pusė dienos subatoje. 
American Can Go. of Mass., 

31 Binford St.,
A* Street, 

So. Boston.
------------------—

Moterys ir
Merginos

Virš 16 metų reikalingos dėl1 
.dirbtuves darbo.j Užmokestis 
pradedant nuo $10—$14 į sa- 
vai^

Pusė dienos subatoje. 
American Gan Co. of Mass., 

31 Binford. St., ”
A. Street/ 

So; Boston.. : \* »• , v.. ,
• 7 i. ‘

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU- 
LATION, ETC., REQUIRED BY 

The act of con^bessof 
AUGUST 24,1912,

Of “Darbininkas” pųiliskėd 
tti-weekly at So. Boston, -Mass. 
for bet. 1,1918^ Stato oi Massa- 
chusėttes; Couniy of Sūffolk.

I— _ ■■ ■■' ■ 1 ■ ■

raffnnakft* P Norbutos J the Štato and couniy Jto
f ’• ■ " * - V *’ i: iš(Dawrūnc^ Ma&u Ka* reilaid> pamnally ippearH A

,*niildyt««,' JU y»si- 
‘ leldia fr ttcfr-...pro 

mažą skytatą.’ k t! y* 
ra pažymėta su *n(da 
,*C” fr yta suintsš 
p<m mažas odo* i>.ky« 

'lutes, kad sudrubnu* 
nusilpneJiMiu* musku
lus jr veikia* UŽ* 
darymo «kylui -i.

.«£■» <gssfe
' PLAPAO-PAD mins, 

kutia turi būt priii- 
pintas per hip or.e- 
nppaltečiant t&ii pa- 
vadipto framė - .’&'-Ji 
daliem iSrofaio; ut5 
kad davus reikali .uą 
stiprumą fr paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mpno Raštais
AK Koriu jums pri- 

rodyt pats savo kal
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

. Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumu fr tamprumą—

Ir. nepatėmijamaf, skaudų, pavojingi iSsi-' 
veržimai pranyksta~-

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

fr jus atgausite, savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote fr Jaučiate geriau visapu
siškai fr jūsų draugai patėmija juaų pagerė
jimo pasirodymą—* z '

Tuoniet jus žinosite, kad jūsų trūkis yr* 
pergalėtas fr jus Širdingai dėkavosita man 
už, »ęprų paraginimą'priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą, V 
Rašyk šiandie,' Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo,
Pats ypatižkai iSmėglnk jb vertą. Nesiųsk 

pinigų, ui Dykai- Dmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaltuoju, t apart to, jis jums galt 
pafrąžint sveikatą, kuri daug vertesni, negu 
žibantis aukSą*. Priimk žį dykai “Ilmėgi. 
nimą" Šiądien, fr jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję Šia proga* Rąžykite 
atvirutę, arba Hpildykfte kuponą Šiandien fr 
grįžtančia krasa jus aplaikysite UmSgtai- 
-muf dykai Plapao «u prfdečku Mr. Stuūrt'o 
48 puslapių knygute apie patrūkimą, talpir 
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo;' 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme fr su : 
diplomu Grsnd Prlx Paryžiuje, kuris bus’ 
rankose, kiekvieno kenčiančio nuo Šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie: Sį dideli pasiū
lymą. ' ,

6,000 skaitytojų, gale* gaut Ij iSm&frimą'1 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
virtijautis. Kad. netapt apviltu, rąžykite- 
DABAR. ■

-r

SUtfKtBMMf.ioxajKif£ l
PiMVKPPAD . 
murtme 

’filLfi B0KMKHKSB įso s9 THfPUMOCOt-

PUMOBUOO 
neotmtTHS 

«* atfMNG

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block z»20 st. Louis, Mo.
Dykai IimėginhhBi Plapa* ir Mr. Staarto 

SĮnysa apla'Patrukimus. *
Vardu •♦•ao-oroan^so «<*■•••«•* j »««••.• •* 
Adresas .•••• «.«••••*•••••*
Grjžtaati faasa atnei dykai Hin«r.PI*P*o

JEIGU TAMSTA SERGI į
Tikra mekikališka atydą gali pridėti tau metų prie ■ 

gyvenimo ir gyyenimą prie metų. I
ATEIK TUOJAUS PAS MANE I 
Su * bile;l kokia chroniška nervą I 
arba supainiota'liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Kų tamsta reikalauji,, tai tei- 

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

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Ofiso valandos

9 A M. iki$ P. M.
Kasdien.

Nedeliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

£

i

Pasinaudok mū^ žemomis 
kainomis.

Ateik šiandien; Dabar Lai
kas prisirinkti gerus akinius- 
jOSEPH *ECKER ir JAMES

/ CONROY
Registruoti Optometristai 

125 Trempnt St, Boston, Mass. 
Priešais Park St.
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ŠIŲ DIENŲ ARTISTIŠKAS LAIKRODIS — 
“ KALENDORIUS

TIK $7.45.' , *

I
 .. Labai artistiškas ir praktiškas laikrodėlis šiandiena yra 

tai LAIKRODIS-KALENDORĮUS ir jis yra paskleistas tar- ‘ 
pe daug žmonių, kurie mėgsta turėti puikų, praktišką ir tuo 
pačiu laiku-naudingus daiktus.

IAIKRODIS-KALENDORIUS labai naudingas ir dau
giausia dėl tos priežasties, kad jis nėra paskleistas visur, — 
ir jeigu Jūs-gausite kur, tai turėsite mokėti už jį apie $15.00.

Mes dabartiniu laiku kuomet pradėta' DIDŽIAUSIAS • 
RUDENINIS IŠPARDAVIMAS galimi atiduoti Jums tą 
LAIKRODĮ-KAlENDORIŲ KAIP IR DAUG KITŲ brangių 
ir tuo pačiu laiku gražių daiktų už žemiausių kainą kaip gali
ma. , - ‘ '

Peržiūrėk visus daiktus atydžiai parodytus ■ virsti j ant 
-paveikslo, ir sulygink mūsų‘kainas su kitų kainomis, ir Jūs 

galėsite persitikrinti jog-nepyksite pirkinių tokios vertės už 
taip žemą kainą ilfeknr. ’ ,

| D Tas puikus 'ir geras LAĮKRODIS-KALENDORIUS, 
g kuris rodo gerai laika, dienas, savaites, dienas mėnesio, ir 
® kuris kainuoja kitur apie $15.00 — mes- pasiųsime ii. dėl

| Jeigu Jūs pirks te tą laikrodį dėl savęs už tą kainą ku-- i 
g ria mes paduodame ir būk tikras jog gauni pigiai, — ir Jūs ' 
|. galite didžiuotis juomi ir Jūsiį draugai pavydės. i
| 2) Puikus auksu pildytas laikrodėliui lenciūgėlis, kuris i
g parsiduoda krautuvėse. po $6.00 ir daugiau, — mes pasiusi- *! 
g me Jūras jį tik.’už $1.65. <
g 3) Puiki auksu pildyta kaklaryšiui spilkutė su puikia ( 
| diamond’o akute, už kulią Jūs turėtumėt užmokėti apie $5, |
g — mes parduosime ją tik už $1.45. f
| 4) Puiku celluĮiod’o eigaretams sudėti skrynutė, už kų- <
| ria. Jūs turėtumėt užmokėti kitur apie $2.50, —- mes pasių- | 
| sime Jums tik u< $1.00. į
I >‘ Gražus auksu pildytas moteriškas arba vyriškas žie- | 
i das, vertės $5.00, — mes parduosime tik už $1.45. |
| j 6) Puikus ir išimtinai geras kišeninis peilis su korkų. į 
i ištpaukeju, padarytas iš geriausio plieno, su puikia rankena, J 
* bresu apvedžrota, su nikeliuotais sidabriniais pagalvėmis, už ’ 
į kurį Jūs užmokėtume t apie $3 .00 kitur, —y mes Jūras pasių- < 
| sime. ji tik už $1.95. v |
| . 7) Labai gera Elektrikinė Lempute, kurią labai lengvai j
« galima nešiotis kišeniuje, mierįo lįx5 colių, mes pasiųsime < 
> Jums tik už $1.25. j
į , 8) Labai geras dvigubas skustuvams geįasti diržas, ku- '
| ris kainuoja apie $2.50 krautuvėje, — mes pasiųsime Jums !

tik už $1.25. ' . . -t
i ‘ Tie visi viršpamiūėfi daiktai gali būt pasiunčiami Įdėk- | 
* vianas' atdarai/ už tą kainą kokia paduota p^ie kiekvieno į 
|. daikto, arba tusi daiktai ant sykio, jeigu pirkėjas nori gaų- j 
| ti Nuolaidą: ant tiržėtoų daiktų/ - - . 9
| Už visus daiktus parodytus* viršuje, su puikiu ir#gertt 
». laikrodėlių* kurio kiekvienas pavydės iv UŽ kurį Jūs .tųrBtū» 
Į met mokėti kitur apie $40,00, mes pasiųsimo tik už įUM
r A f W tą puikų ir artistišką LAIKRODĮ-KALENpORIŲ 
i vteha mokstųmet kitur apie $15.Q(į ir pas mus Jūs :gausjto 
Į LA^KRGDI tog pigiauą ir 8 brangius daiktus* 11 
p -. Mes duodama tų huMaidą tik anį trumpo iąiko atidarius 
i DIDŽIAUSI rudenini IŠPARDAVIMU TAtGI NEATI- 
!. ot vėlesnio laiko, hėt paraly|dto Mąndięiia,
.' Siųsdamas užsakymą įdėk --tik $1.00, cT kiW nimok&L 
. Itoomet gausi daiktus. į namus. .* j , 4 -

. pasinaudok tąja, progai, nes kita gal nėšteis tokia,
Staosa mepiosą pagalvok apie Kalėdų ikjvimasj dėlto, 

kad prieš Iventes Jūs mokčsitą labai aųkltas kainas.

"t-

*. *
V%

v

v

*

Ekzaminavynas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminąvinias parodys jūsų filtrų fi
zišką stovį ir padės, jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kaneių ir netikrumą* chirurgijos. z -

'MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS
. gydyme ligą, skaudamų ir chroniškų priguli nuo tę 
kad aš pašyeneiąu savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų 
Toliaus mano offisas y^ą aprūpintas naujausiais instruTnen

. tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidį 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

x AR TAMSTA KENTIĄ X I

_ Silpnumu nervų, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmii 
Šimot> Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumą

- Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Ąpsvaidimo, NeaiŠkaui 
/ matymo, Silpnumo sąnarių, Votcių,. Slogų,. Lašėjimo į 

.gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio.
- šios ir daug kitų' yra pirmas persergejimąs, kad Tamsti 

trotiji savo, sveikatą ir pajėgas. i * t
sAš tikras es'u kad daugumas abejoja ir. bijo pasakyti 

• Viską gydytojui per mandagumą arba iierviškumą. Būk tik- 
„ ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagia“ 
. ir ką tik man pasakysi bttš giliai paslaptyje. Tikrai Teisiu 
> pas, Gerbiatnas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 

tų atsilankysi 'dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas 
rt Mano karnos patarnavimo 'dėl visų prieinamos, .biedniemi 

ir turtingiems. ‘ Įtikiu, kad. tamsta pasinaudosi Šia ptoga ii 
aš pasakysiu, am gali, ar ne atguti savo fizišką stovL “ 

Atsilankykdabar — neatidšliokl •

Dr. KENEALY Specialistas 
W8 WA8HIlf|T0M 8TM1T, ■ BOVTOM, MAB*Antro*durys įmo Ctayity Tlhaatr*.
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uos, abttnaine W^psuimo ir tt. 
Vucftraptiekose |L10.

dogu tu <sm vien&g iš tų, ku
rte visuomet kenčia nno reu- 
nte^temo, arba neuralgijoj 
kucųnet ruduo.Mtęiua, atmink, 
kad Trinerio Iiinhnentas yra 
libaį gWB vaistas, kuris pa^ 
Iiuosuos tave nuo visų^ Mtų 
nkaūsžį.' ; - z; ■....* -s ■'

Jis iąiptgi puikus defjš-
sinaripimų, njksterėjimų, tim- 
mų if tt Aptiekose 35 ir 65c. 
Pen ką&sų- iŠ-Ją 75 cėntat Jo- 
seph. Triner (jbmpany, i333—• 
1343 S.‘ Ashland Avė., CMėa-' 

(Apgarsimmas)

jeigu tavo jtega mažėja, tai 
tari imti Trinerio Amerįkoni& 
ko Kartaus Vyno ĘUkpir^ tao- 
jąu8, kad palakius savo viri- 
kinimo organimnų normaliai 
veikiančiame stovyje. ’ x

Trinerio vaistas yra labai 
priminus tiktame įdSčkai yra 
neabejotinos medikais vertM 
karutis Medai ir natūralia rau
donas vyriau 4’

■■ • » • ■ .. - . ■ - ■ 
. Tai yra vaistas, kuris turi 

būt vartptaš pagal nurodymu 
p tuomet jis ‘teikia greitai ir 
tikrai viždsė vidurių nėtvęirke- 
se, užkietejnne>. meyirhwm^ 
nerviškume, galvos skaudėj!

ho Rittaton, Pa., dabar nalmomĮ 
kmt” Taip-gi paieškom dradgo, 
Simtfcųj Balčiūno? pirmiau, gyve
no Ginnerj Pa., o dabar nęživom 
ktm. Prašom jų pačių atsišaukti, 
arba kM tifaa prašom pranerti 
apie jpoa šiuo adrarii:- . '

Petma te Pranu* Tamošiūnai,
St* Sj; Boston, Mnaa. 4

H [
* ' riL. BACK BAY 4ŽOO- I
DR. F. MATULAITIS I

' SHiviMkiMUKM.'MFJf, < . ‘ B'i'hM* AlriaNMb. ■ 

41 > Mm». Į
, mciiirot nt uotam tam- 

BuYK, kad geniausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa- 
prasti vilnonių I. DEITCIL Jis 

parduoda už labai prieinamų kai-' 
nį Kreipkitės šiuo adresu: ,

A I. Deitch.
149 Dover St* t Boston, Mas?.
> 1

v

■i. »'■

Or. Stankų 
imMSUNMMikh.

pąkttrt* ir Chi««t*

NM»ritoiH8F*pUHi . VakamtA |Ė^0g« UM>»Udt P.H 
’. N«AbBm^M4 v ,,

u
>į
J: iuiwts “

Bostone epidemija riesima- 
žina. Vald&a griebsis naujų 
priemonių jai pastoti kelių. 
Pėtnyčioj bus* svarstoma apie 
galiūnų, bolinių ir visokių gtr-

> tuvių uždarymų, s ’ < y
'V Jei mokyklos, ir teųtrai tįlrČ-

jo būt uždaryti, tai galiūnai 
.r 1 senai tarėjo- būt uždaryti/ juk 

ir normaliu laiku galiūnai yra 
<ligų lizdai. \ m %

Kadangi epidemija nesima,- 
JŽinaj/tai motoms Mkia būti 

gokių sufeigų,, nesirinkti f 'bū^ ■ 
Tins, rieiti į galiūnus, nevarto-

' ti abrūsų, -stiklų viešose vie/; 
; tose< •. •; ,t . ’•

Reikia žinoti, kad dabar as- 
triai uždrausta spiauti ant ša- 

’ligatvių. Dabar„pz tai galima 
v- papulti bėdon. < .

Sergantieji privalo laikytis 
* daktarų patarimų. Nejgalin- 

tieji privalo nesivarginti save, 
~ nes ^irdetis^ jog taii sunegale- 

ję/ bet įganydami, kad tai 
njažmožas, nepaisė ir per tai 
nuėjo pas Abraomų.

Bet svarbiausia tai visiems 
turi rūpėti geras užsilaikymas.

» Tyras oras dienų ir naktį, Šva
rūs kambariai, čyšti rūbai, 
čystas' kūpąs. '

Vaisiai visuomet 1 gerai turi, 
būs nuplaunami prieš valgymų. 
Nelaikyti namuose1 nei vienos 
musės, kurios visokių li^ų ir 
naujųjų ligų skleidžia.

Pypkei iai, svaigalų varto
tojai ir visokie nešvarėliai yra 
dabar geriausi epidemijos tal
kininkai.
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Ofiaoyalando*: 4
■ ' Rytih■&£• vai. , g

Popiet Xiti3 / 
? ’ vąkaraiiBk»tin f

530 J8roačLwąy, So. Boaton.

į. ’ TOQJ4HS.. ’•
- Šių dienų iiįilžiniškdse irtity- 
n^se'sve&atn ir energija yra 
pirmoje vietoje.

todėl jėi^u tavo virškini
mas mira geroje1 tvarkoje ir

PIRMOS KLBSOfl

DiNTISTAS
-Danti« i*iakiami irpripU-l 

domi vilai’ b« i^MQĮM0Qt •ui 
^gerinusiais priitaisata, sul 

naūjviSrairihJ. | 
Visa darbą gvarantųojame,>, 
DR. W. t REILLY I 

.I 459BrM<wiy,So.BMtw,Mtsal
* FMiBr»oao&iwp^«r« ■ 

M VatavdM. NaMėoMta ■
M nuo 9 taI. ryt» . jmm IOyaI, nia|
’K iki t F»l. Vak»r* • / ftUv«J.VAkan.B
S j ■Ir - ■ - ' -1
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PIRKITE. VALDŽIOS 
BONDSUS.

Talkiniitkų laimėjimai karė
je privalo kiekvienų padrąsin
ti pirkti valdžios ’bondsus. 
Dabar dėl apsireiškusios epi
demijos Naujoj Anglijoj kam
panija už paskolų sutnikdyta. 
Bet mums reikėjo jau iki šiol 
suprasti paskolos reikšmę ir 

T>e didelių raginimų daryti kas 
reikia“. s v

Iki .pelnyčio? Naujojoj Ang
lijoj nupirkta bondsų už $121?- 
049000.; Naujoji Anglija' ta
me atvejuje antroj vietoj yra. 
x x ■ ' »

Spalio 4 d. 9 vai. ryto su baž
nytinėmis apeigomis liko pą- 
laidota So. Bostone gerai ži
noma ir mylima) o ypač jauni
mo a. a- p. Dilienė. Ji mirė 
Utarninke, spalio 1 di 11:45 
vai. vidurdienyje.' Neilgas, bu
vo gyvenimas su p. Diliu drau
ge, nes apsivedė tik 3 metai 
atąal ir štai pačioje jaunystė
je besiplatinančioji, liga per
skyrė juos.

— ■ Į...  -Į>
" PERTRAUKĖ DRAFTA- 

VIMĄ.' 4
Bostone dėl epidemijos liep

ta sustabdyti iki neapriboto 
'laiko visų draftavimo darbų. 
Užsidaro“ Legal Advižory 
Boardai, persitraūkia išpildy
mai “Questionnair'e’ų,” fiziš
ki ekzatninavimai ir tt.

■ ' 11 ■ 111 '"I “ 1 — ■■■ \• •
Bostono majoras atšaukė ,vi“ ‘ 

# sūs pienuotas iškilmes Kolum
bo dienai. -
|U- ------

Bostono ir apielinkių mo
kyklos lieka uždarytos iki spa
lio 14. ■ x i ; - r- j ■
|rr ------- ‘

Kun. P. Quinn,' vienas veik
liausių Bostono arcidiecezijos 
kunigas,' mirė nuo naujosios 
ligos, kuri išsivystė į plaukių 
uždegimų.

Svaršto uždaryti visas baž
nyčias. Atstovai nuo visų baž
nyčių buvo užkviesti ant4 sų- 
sirinkimo spalio 3 d. 4'vai. po 

' pietų į Majoro ofisų, kuriame 
bnvo svarstoma klausimas už- 

’* daryti visas bažnyčias. , - 
Taip-gį kalbėta, .apie uždaru 

mų Saliuiių. ,
r ■ •. ———----- '

, Baugiausių mirė nuo ' '
ff šios ligos ntarmrike ii: 

Čioje praeitų savaitę.
....................L.-
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URTAS ir lobis yra materialiai dalykai, 

yra pavildu stropumo ir geros laimės.
Jf

Bet gyvastis, laisvė ir laimė stovi augŠčiaušjiž 

du abu. Tai yra Dangiškas turtas, kurį vienas tik DievaŠ su

teikia ir 'tik Jis turi pilnų teisę atimti.

V Z.

\ - f 
z f v

$• >
/

- \ \
Tai-gi, kuomet krauj'o godi galybe, atsiradusi iš gudry- 

bęs ir išauklėta aklu pasidavimu, pasikėsina ant teisės, ktt-
K ’

rių pats Dievps davė, tai kaip tik ir tinka ir reikia, kad pa

saulis rūstybėje sukiltų prieš tokių piktažodystę Dievui. .
’ * • \ ■

1 ■ g

' „Turtas ir lobiai yra šitos šdlies savastimis? Mes didžiuo-
' / 1 1 • ■ "

jamėsi, žinodami, kad tas didžiumoje'yra taip dėlto, jog die

viškieji principai, kuriais gyvastis, laisvė ir laimė yra pa

tvirtinti, buvo mūsų Širdingose darbštumo ir gerbs laimės pa- 

tvarkose.

' - I

»'

\

t.

'~*Į

i

r
t

ft-

: BetJįubmet; šitas didysis turtas krovės^ mes bei sapnuo- - 

te nesapnavome apie dienų, kurioje mes galėsime šitų turtų ir 

lobį papilti už dieviškesmuš lobius. •
•

\ 
b A

- ■ ■ * . - ‘
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šiandien yra mūsų privilegija tų padaryti, be atsižiūrė
jimo, be šykštėjimos. Ir mūsų' privilegija yra žiūrėti,'kad ši-

1 • v, ’ X K - ' • - . '

tas turtas ir lobis eitų pašvęstas jo paties didžiuoju tikslu — 

nes jis plečiasi ne dėl savo savimeilio laimėjimo ar dėl nedoro 

pravartumo, tik tam, kad žmonės visame pasaulyj galėtu to- 

liaūs 'gyventi ramiai^ žinodami, jog gyvastis,' laisvė ir* laimė, 
/duotos jiems nuo Dievo, nebus jiems išplėštos, sulig kokie 

nors iŠtvirkusio žmogiška veiksnio užniačia. >
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\ Tai-gį, kaip tu rašysi savo vardų šiandien ant pasirašo

mosios Laisves Paskolos blankps, tai tayo ranka išpils tų že- 

mes turtų, kuris, sugrįždmas,’ atneš keturgubas Dangaus lo- • 
biušJ gyvastį, laisvę, ir laimę, ir padėkų nuo žmonių, iŠgelbe-

1 ‘ s . < v* - ’ *- / .

tii huo vergystėsi ir nuopuolio. .
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Mes, Petras ir Pranas Tau 
šitoaij ieškome savo dcdčs Balt
ro Veikšnoto ir pusbrolio Juozo 
Timošiuno Suvalkų’ gub., Pakuo* 
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