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Kaip protai, taip ir patyri
mai mimu tiMtb,
kad tauto# dora bujotų ttn, 
kur tikybiniai prinripaiatmil-
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“DARBININKO” KABIA: 
Tris kartus savaitė ;. . .$3.00 
Vieną sykį savaitėje .,. J 
Bostono apielinkSje.. , j
Usųbeiiyjt metams.. .. . .- 
Vtams Dumtas
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—•— Prezidento atsakymas* nėra 
. griežtas.

Apie armistiją negali būti 
< X - kalbos.

Jei vokiečiai sutiks pasitrauk- 
į: ■; ti iš užimtų, žemių, tai taikos 

derybos bus galima, pradėti. -

Klausia ar teutonai priima
. -Wilsono ‘punktus ar tik ima 

, juosius, kaipo pa^natą 
deryboms.

\ ' Klausia kas už kandierio stovi 
— (ar militaristai ar 

žmonės).

b. -

SENO VARDAN KALBI, 
KLAUSIA WILS0N.

... .. * .
Prezidentas pastate teutonams 

, šiuos klausimus.
/* Pirm negu' atsakyti į kvieti

mą Vokietijos imperatoriškos 
valdžios ir idant tasai atsaky
mas būtų taip atviras ir tiesus 
kaip didžios svarbos rūpimieji 
dalykai reikalauja, tai pręzi- 
dentas Suv. Valstijų rokuoja 
reikalingi! įsitikrinti į pilną 
reikšmę į imperatoriškojo kam 
clierio notą.

’ Ar imperatoriškas kanclie- 
rius, kad Vokietijos vyriausy
be priima išlygas, nustaty
tas prezidento jo pranešimuose 
kongresui Suvienytų Valstijų 
sausio 8 š. m. ir jo vėlesnėse 
'prakalbose ir kad jo inėjimas į 
derybas reikštų vien sutikimą 
praktiško pritaikymo visų 
smulkmenų? ~ .

. Prezidentas1 turi pasakyti 
kaslink pertraukimo karės kad 
sustabdyti karinius veikimus 
■su valstybėmis, su kūlėmis 
Amerika išvien kariauja prieš 
Cėntrales Valstybes negali tol, 
kol tų valstybių kariuomenės 
randasi ant jų žemių. Centra- 
lės Valstybės parodytų tikrą 
palinkimą atvirai svarstyti tai- 

^ką, jei tuoj ištrauktų savo jė
gas iš visi} užkariautų žemių.

. Prezidentas jaučia pridera
nti paklausti ar Imperatorių 
kas kanclierius ka^ba vardan į- 
sisteigusios imperijos autorite
to, kurs iki šiol vedė karę. 
Jis rokuoja šiuos klausimus 
svarbiais iš visokio atžvilgio.

KĄ SAKO APIE PREZIDEN
TO NOTĄ.

J"

Suv. Valstijų diplomatai ir 
senatoriai įvairiai atsiliepė į 
prezidento notą teutonams.

Mass. ' valstijos senatorius 
Ūodge apgailestauja, kad pre- 

•. zidentas eina derybosna su te- 
1 ulonais. Jis norėjo, kad. pre- 
* zidentas būtų atsakęs taip, kad. 

» visokie pasitarimai būtų užda
ryti. O prez. Wilsono nota lei- 

‘ džia teutonams tartis. Ir žino- 
’' 'ma vokiečių. kanclierius reika

laujamus paaiškinimus duos.
Bet prez. AVilsono klausimai 

yra tokie kad iš karto bus iš
tirta at Vokietija ištikto -nori 

) taikos ar ji tik klibina taiką, i-
| dant supjudyti talkininkus ir 
Į po to pasinaudoti. Vokietija 

nori tuoj pertraukti karę (pa- 
. . dftryri armistiją) ir pradari cte

- ‘K 
t . I

išėina, "tai atnaujinti kari
nus veikimus. Šitokio daly
ko neprileis talkininkai. Prieš 
derybas turi abi pusi hnt pa- 
ihatinių dalykų sutikti, o de
rybose tik įvairiausias smulk
menas .aptarti. Mat laike per
traukos karinių veikimų vo
kiečiai gali susitvarkyti ir pa
sinaudoti iš to.

O prezidento Wilsono atsa
kymas palieka plačiai atdaras 
duris , tikrai taikai, taikai be 
pasalingų tikslų;

Prezidentas klausia ar vo
kiečiai tiesiog priima jo princir 
pus ar priima juos, kaipo pa
matą deryboms.

Šiaip Visokie Washingtono 
diplomatai prezidento atsaky
mą rokuoja labai vykusiu. No
ta labai trumpa ir be įsigilini
mo išrodo nesmarki, vienok 
ją labiau pastudijavus -aiškiai 
matosr, kad teutonų militaris- 
tai šita nota prie sienos pri
stumti.... . , ... « .

GAL BUS DUOTAS ILGAS 
RIMTAS ATSAKYMAS.

Prez. Wilson su talkininkų 
premierais duos, rimtą ir nuo
dugnų atsakymą į Vokietijos 
kanclieriaus taiko# pasiūiiji- 
mų- • . '

Dabar pasiųstoji ir paskelb
toji nota yra tai tik teutonų 
geros valios išbandymas.

Dabar prez. Wilson susineši- 
nėja su talkininkų valstybių 
premierais. Tas užims keletą 
dienų.

Šiuo kartu prez. AVilson ne
atsakys vienas vardu visų tal
kininkų, kaip' įad jis padarė 
popiežiui ir Austro-Vengrijai. 
Duos gerai pamatuotą atsaky
mą ir todėl, kad Vokietijos 
diplomatai nesunaudotų nami
nei politikai, šaukdami, kad, 
ve mes norime taikos, o talki
ninkai tik, užsimanė mūsų tau
tą sudraskyti, ’ todėl reikia iš 
paskutiniųjų gintis.

Perzidentas susitars kaslink 
atsakymo su Anglios, Frąnci- 
jos ir Italijos premierais. Ši
sai atsakymas bus istorišku do
kumentu.

Suy. Valstijų senate buvo 
svarstymas apie, taikos klausi
mą. Tai is visoko matėsi, 
jog visi linksta prie atmetimo. 
Amerikos laikraščiai didžiu
moje krypę prie to, kad at
mesti taiką; Ir Europoj pana
šiai dedasi su laikraščiais.

Frąncūzų socijalistų suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, 
kurioje sako, kadi jie sutinka 
ir pritaria prez. Wilsono ple
ištais, bet šiuo kartu prašo 
apsvarstyti nuodugniai taikos 
pasiūlijimą.

Pulk, House atvyko AVash- 
ingtonan, kaip tik atėjo taikos 
pasiūlijimas^ Jisai yra arti
miausias prezidento Vrilsono 
patarėjas.-' Yx*a taip sakant jo 
dešinįjį rabka. •

Mflx Vokietijos kanclierius 
apreiškė, kad Vokietiją Nutin
ka taikintis išlygomis,* ’prez. 

YVilsono nustatytomis ir prašo, 
kad jis imtųsi į savo rankas 
pąsąųįinėrtaikos sugrąžinimą. 
Tai‘čia jaū peikia pažiūrėti,lasyti iftiipRilį ir pradėti de- Tai ma jau pačiai

ybą&, Jęi Wwyfoų nieko ne- kaip Įą toutoiiai supranta,

*
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Žinoma, nėra pasakyta, kad: 
Amerika taikos nenori. Ka- 
rė vedama dėl atsiekimo pra
kilnių idealų, dėl demokrati
jos ir laisvės, o ne dėl atsiker
šijimo bei sunaikinimo kokios 
nors tautos. ,

Atsakymas yra toks,- kad 
patiktų Vokietijos liaudžiai ir; 
darbininkams. Yra parodyta, 
jog jų tautos nenorima nei už
kariauti, nei nuskriausti. Yra 
parodyta, jog jei jie liausis ka
riauti, tai nebus jokiame pa
vojuje.

Iš viso to paaiškėja, kad šiuo 
kartu galutinos taikos derybos 
neįvyks.

Dabar prez. . Wilson atmetė 
paprasto poilsio valandas, o at
sidavė didžiai svarbaus reikalo 
studijavimui.

Jeigu šitoji vokiečių , nota 
būti} atmesta, tai be abejonės 
seks kitas taikos notos, iš Vo
kietijos. . Teutonai yra pasi
ryžę išgelbėti.»savo šalį .nųo^ 
priešininko įsiveržimo ir nūte- 
riojimo. '

Todėl jie turės vis labiau nu
sileisti talkininkams artinantis 
prie jų rubežių. ./

PRIEŠINGI.

Vokietijoj taip vadinamoji 
Tėvynės partija priešinasi 
princo Maximiliano, naujojo 
kanclieriaus pasiūlytai taikai. 
'Partija esanti priešinga dviem 
Wilsono punktam, būtent at- 
Skėlimui Alzacijos ir Lotarin
gijos nuo'Vokietijos ir prijun
gimui prūsiškos Lenkijos prie 
neprigulmingosios Lenkijos.

KIEKAMERIKONŲ 
NELAISVĖJE.

Iki spalių 5 d. amerikonų ne
laisvėje buvo 1480. Be to ci
vilių amerikonų internuotų 
Vokietijoj yra 220. Konstanti
nopolyje esama nelaisvėje 61 
Amerikos jūreivis.

PASIŽADĖJO LAIKYTIS 
KONSTITUCIJOS.

Bulgarijos naujašai caras 
Borisas išleido manifestą, ku
riame apreiškė, jog jo tėvas 
atsisakydamas nuo' sosto save 
pasiaukojo didžiausioms tautos 
reikalams.

Jisai priėmė vardą Boriso 
III. Prisiekė laikytis konsti
tucijos ir darbuotis šalies gero
vei su ištikimybe. Skelbė, jog 
visuomet buvo linkęs prie de
mokratiškų idealų, kurie per 
visą istoriją raudona gija eina 
kovoje bulgarų tautas už lais
vę ir neprigulmybę.

. J t '
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GOMPĖRS ITALIJOJ.
Samuel Gompers atvykoYta- 

lijon. Jisai pasakė,' jog ’ dar 
taikos negali būti. Sake, kjįd 
austro-vokiėčių ir turkų siste- 
inos turi, būt sutriuškintas/

PRINCAS GENEROLAS..
‘Serbijos sosto įpėdinis, prin

cas Aleksandra tapo pakeltas į 
generolus. ' Jis pasižymėjo paį 
staruose muštose ant Bąlka-

UŽ KIEK LtarUVIAI 
BONDSŲ IK»IRKS?

Lietuvių ^įsųčtabnei. nors ir 
nebuvo gerai p! -isiruošusi ir 
susiorganizavusi ~
čiosios Laisvės, paskolos, vie
nok gražiai savo ištikimybę 
Suvienytoms Valstijoms paro
dė, paremdama karės progra
mą. Oficijale valdžios statis
tika parodo, jog iŠ visų lietu
vių pirkusių Trečiosios Lais
vės Paskolos bondsus tik 55 
nuoši yra užrašyti kaipo lietu
viai, Gi 45 nuo., beveik puse 
pii’kušiųjų, visai nepažymėti. 
O vienok ta uzrekorduotoji pu
sė sudarė -sumą netoli penkių 
milijonų dolerių. ' Reiškia, jei
gu visi, kurie tik pirko, būtų 
buvę užrašyti lietuviais, suma 
nupirktų Jbondsų lietuviais bū
tų priėjus iki dešimties milijo
nų dolerių. Tokis pasirody
mas mažutei pavargtai tautai 
gėdos nedaro. • ' / .
'Bet' šitoj. Kėt^ifto j .Laisvė^ 

Paskaloj. • lietuviai, beabejo, 
dar geriaus pasirodys. Viena, 
esame geriaus suorganizuoti šį 
kartą. Kita, žmonės pirks 
ne mažiaus, bet daugiaus bon- 
disų, atsižvelgiant į taip di
delį ir pasekmingą Suv.,Vals
tijų darbą prieš vokišką mili- 
tarizmą.

i • '
Pirkime kiek galėdami, bet 

nusipirkę nesibijokime įr pa
rodyti, ką padarę esame. Rin
kime statistikasį kur ir . už 
Įtiek lietuviai bondsų išpirko. 
Skaitlines nori matyti valdžia 
ir meš patys, kad galėtume sa
vo diarbu pasidžiaugti.
. Lietuvių Tarybų Pildanty
sis Komitetas AVashingtone 
šiuomi kreipiasi prie pavienių 
asmenų ir komitetų su prašy
mu, kad paskolos kampanijai 
pasibaigus, kas tik turi kokias 
žinias apie skaitlių lietuvių iš
pirktų bondsų, prisiųsti Wash- 
ingtinan Tarybų Pildančiajam 
Komitetui. Apie reikalą* visi 
supranta.

Tarybų 
Pilčįantysis 

' Komitetas.
Pranešimus siųsti: Lithua- 

uian Nat’l Council, 703 -— 15- 
tb St., N. N. AVashington, D. C

t ,
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sutikti Tre-
BLOGAS PADĖJIMAS 
. BLOGĖJA.

Rusijos maisto reikalai la
bai blogėja. Blogai ypač Pet
rograde ir Maskvoj. Tuose 
'miestuose gyventojai veik vien 
bulvių tegauna. Kitų daiktų 
labai mažai tėra.

Apie tai pasakoja Amerikos 
inžinierius Laehrs ilgai gyve
nęs Maskvoj, o dabar atvykęs 
Stockholnian. Sakop jog mai
sto reikalai Petrograde blo
giau stovi, negu Maskvoj. So
vietų valdžia varosi prie to, 
kad uždrausti visokį privatinį 
daiktų pardavinėjimą. Nori 
uždaryti valgyklas, o visi tu
rėtų eiti į valdžios steigiamas 
valgyklas,.

Iš Petrogrado ir Maskvos 
.kasdien žmonės išvažinė ja. Va- 
žiuoja į Ukrainą ir, Kruną. 
Bolševikai iš geresnių namų 
išvarinėja žmones, atima vis
ką, rakandus ir drabužius, ir 
patys tuoini naudojasi.

Artinasi baisi žiema. .Pet
rograde ir Maskvoj nėra nei 
anglių, nei žibalo ir nedaug 
tėra malkų.

Tas pat dedasi, kituose di
desniuose Rusijos miestuose.

Daug milijonų žmonių žus 
Rusijoj ateinančią žiemą.

KAIZERIS RĖKAUJA.
, Nors kalbos apie taiką mez

gasi, bet Vokietijos kaizeris 
smarkauja. Alzacijoj laikė pra
kalbą kareiviams ir pasakė, 
jog nei francūzai, nei ameriko
nai nepereis per Alzacijos ir 
Lątarmgijos frontą. Sakė, kad 
kovos iki paskutinio kraujo la
šo, kad pasilaikyti tas provin
cijas. t

REZIGNAVO MINISTERIAI.
Ispanijos ministeriai rezig- 

-navb nuo savo vietų. Tasai 
ministerių kabinetas buvo. Su
organizuotas kovo m. š. m. ..

IŠVAŽIAVO Į AUSTRIJĄ.
Buvusiu, Bulgarijos, caras 

Ferdinandas išvažiavo į Aus
triją. Su juo išvi ižiavo antra'• * yt

**%

PASIRYŽO PALIUOSUOTI 
RUSIJĄ.

Urale buvo . rusų visuotinas 
suvažiavimas. Nutarta palino- 
suoti Rusiją nuo sovietų, val
džios, panaikinti sutartį Lie
tuvių Brastoje padarytą, at
naujinti sutartis padarytas su 
talkininkais ir tęsti karę prieš 
Vokietiją. Tokios žinios gau
tos Washingtone Rusijos am
basadoj.

Suvažiavime dalyvavo dele
gatai iš visų, gubernijų, nuo vi
sų partijų . išskiriant bolševi
kus. Tikimasi, jog dabar su
sidarys valdžia, su kuria tal
kininkai oficialiai galės vesti 
rokundus.

BOLŠEVIKAI LAIKYSIS 
SUTARTIES.

Iš Maskvos pranešama,.. jog 
bolševikų valdžia esanti pasi
ryžus laikytis Lietuvių Brastos 
taikos sutarties. ?

GAL NEATSUKS LAIK
RODŽIŲ*.

Spalio 27 d. Suvienytose Val
stijose laikrodžiai turėtų būt 
viena valanda atsukti atgal. 
Bet yra smarkiai varomasi, 
kad palikti po senovei. Sena
te tame klausime bilius jau pa
keltas.

sis sūnus,

GELBSTI LIKUČIUS.
Fieklmaršalas Mackensen at

vyko Serfeijonggelbėti likučius 
teųtęni} armijų* Dunojaus ik 
nija skubiai drutihama.

‘Albanijoj Austrijos armijų 
p'adūjiinas labai pasunkėjo. 
Austrai jau pradėjo kraustytis 
iŠ Bulgarijos.

A
APIE MŪSŲ REIKALUS. 

: . . t
LDS. Conn. apskričio kuo

poms ir nariams/ Mūsų aps
krity] jau pasirodė veik visų 
kuopų ūpaą neblogiausias. Tai 
ko mums reikia? Ugi tik grieb- 
ties už didesnio veikimo, ka
dangi mūsų apskrityje maršru
tas jau nurengtas. Tai ką tu
rime daryti. Turime žiūrėti, 
kad gerai pasinaudoti, jį pa
daryti naudingu, kad jis ne
praeitų taip paprastai, f šitas 
maršrutas yra surengtas tam 
tikslui, kad pasirodytų kiek
vienoj mūsų kuopoj tikras gy
vumas, kad jau nuo šio marš
ruto’ mūsij visos kuopos liktų 
gyvos ir kad jau daugiau 
mums tas nepaprastas negyvu- 
mas neapsireikštų. Kada at
važiuos kalbėtojas į mūsų ko
lom ją laikyti prakalbų, tuo- 
met stengkimės sutraukti ko-, 
daugiausia žmonių, stengkimės 
išgarsyti koplaeiausia. Lai ne
praleidžia nei vienas lietuvis 
šios progos ir kuopų nariai pri
valo pasistengti platinti litera
tūrą laike prakalbų ir stengtis 
gauti naujų narių prie LDS. 
Kada kalbėtojas gerai, išaiškys 
organizacijoj reikalus, tai 
tuomet yra labai lengva gauti 
naujų narių ir platinti litera
tūrą ir užrašinėti katalikiškus 
laikraščius. Jei taip mes dirb
sime, tai be abejonės turėsime 
didžiausią naudą ir jausimės, 
kad gerą darbą atlikome. Ka
da gausime naujų narių, tai 
^us naujos, energijos tada pa
matysime, kad mes turėsime 

. dideliausią naudą. Jei pavirs
tų -visos kuopos į dideles kuo
pas, tai būtų ir energija di
deliam veikimui, tada būtų 
lengvas didelis darbas* ir. veikė
jų būtų užtektinai. Tada kiek
viena kuopa galėtų sau sureng
ti mokyklas rašymo skaitymo 
ir amatų mokintis. O tą vis
ką atlikti reikia gero susior- 
ganizavimo — o kada gerai su
siorganizuosime, tai tuomet 
galėsime tą viską atlikti labai 
lengvai. Visi LDS. nariai tu
ri kuogerįausia prasilavinti 
skaityme, rašyme ir amatuose. 
Tuęmet čia Amerike bus nau
dingais ir. po šios karės pagrį
žę Lietuvon galės užimti ge
resnes vietas. O mūsų orga
nizacija kaip tik tuom įr rūpi
nas. Tai man rodos, kad 
kiekvienas lietuvis katalikas 
neturėti} bijoties prie mūs^dė- 
tis ir mokintis. . Tą viską da
rys dėl savęs. Kada išmoks 
ką, tai galės linksmiau ir len
gviau sau gyvenimą daryti. 
Dar kartą- priminsiu, kad ne
reikėtų nieko klausyti, jei ku
ris priešinas. Nereikia^ žiūrė
ti, kad kas. nepasijuoktų. Mū- 
§ų.priedermė daryti deĮ savęs, 
kad padaryti sau lengvėsnį 
pragyveniitią. Pažiūrėkime 
mes į tuos,. kurie turi gerus 
dirbus, genis atlyginimus už 
savo darbą. Kaip mes žiūrė
dami į juos gėrimės. Paklaus- 
kime paty^ savęs .ar būtų gerai, 
jei .aš jo vietą galėčiau užimti. 
Žinoma, kad padaryti šau ge
resnį .prą^vėnimą, tai reikia 
ką nors mokėti, o jei nieko 
nemokėdamas ir nesimokyda-

i

/

die nemažai mūsų brolių ir se
sučių randasi, kurie dejuoja 
nemokėdami skaityti ir rašyti. 
Sako girdi nedirbčiau tokio 
bjauraus smirdančio darbo, bet 
eičiau,. pasirinkčiau sau geres
nį lengvesnį, kur galečiaU|įiiū - 
ksmiau laiką praleisti. Ot 
čia kaip tik ir sutinkame, ko 
mums reikia, jei norime pada
ryti sau šviesesnę ateitį. Sto
kime į'eilę prie LDS. kuopos. 
O jeigu dar jos nėra, tai sten-‘ 
gkitės jąją sutverti. Q ta Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga lei
džia “Darbininką”' 3 kartus 
savaitėj. Jame tikrai rasi šal
tinį visokių nurodymų prie ge
resnės ateities. Visi, kurie 
tuos dalykus suprantate, tai 
aiškinkite, šnekėkite apk tai 
su, mažesnio išsilavinimo dar
bininkais.

; P. S. Jeigu rastųsi Conn. val
stijoj tokia lietuvių kolonija, 
kuri norėtų sutverti LDS. ir 
norėdama gauti pagelbos prie 
sutvėrimo, tai galima gauti 
pas Antaną Mašiotą, 41 Capitol. 
Avė., Hartford, Gonn. arba 
pas S. M. Danaitį LDS. Conn. 
Apskričio pirm. S. M. Danaitis, 
797 Bank st., Waterbufy, Conn.

-------------------- ,-----------

WATERBURY, CT. .4

LDS. 5 kp. susirinkimas bus 
13 spalio 1 vai. po pietų pap
rastoj vietoj. Susirinkimas 
bus begalo svarbus. Tai-gi vi
si nariai būtinai turi pribūti. ' 
Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. O tie, kurių mokeą- 
tys yra užvilktos, tai steiigki- 
tės pribūti ir užsimokėti. Vi-

'. sos komisijos turėkite raportus 
gatavus, kad nereikėtų daug 

r laiko gaišuoti uždyką. Turė
kite atskaitą gatavą. Tokiu *, 
būdu galėsime sutaupyti laiką.

’ * Valdyba.
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DIDELIS ^TRIKSAS.”

Springfielde, MasS; netikėtai 
pasirodė angliškas laikraštis 
su ypatingomis žiniomis. Jo • 
išplatinta daugiau, x kaip 25.- 
000 kopijų. Buvo jame skel
biama,' kad priešininkas uža- 
takavo iš oro New Yorką, kad 
vaikai ir moterys užmušinėja- 
mos. Tuoj kilo gandai, kad 
užpuolikai atlekia į Spring- 
fieldą. Buvo net paveiks
las, rodantis milžiniškus New 
Yorko Woohvortho namus 
liepsnose. Didžiomis raidė- 
mis buvo parašyta: “Thou-. 
sands dead,” “Millions Dama- 
ge,” “City ablaze,” “AVomen 
and cliildren slaughtered.”

Daugybes žmonių, turintieji 
giminių ir pažįstamų Nėw. 
Yorke puolė į telegrafo ir tele
fono ofisus pyškinti į Nmv 
Yorką klausimus, apie likimą 
pažįstamųjų. Tos nesvietiškos 
žinios padare tą, kad nekuria 
turintieji Ne\v Yorke artimų ' 
prietelių apalpo, »

"Tgi buvo navatnlausias Jdsk * 
tikimas.' ■

Sako, kad tas buvo padarys 
ta paakstinimuiPaskotos bonck 
sąpiricimtm .

Paskolos konntatas išlydo
j^as gyvensi, tai nieko praMl-|ptWW8Ūnų, įte tai fto įo ibi* 
nesnio negales! pasiekti Šio/hM/ . / ■
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Yearly .... .?L.. .
Boston ^nd suburbs 
0 months 
Foreign couptries yearly ,

“DARBININKAS,”
; 242'Broadway, So. Boston, ^fass.

' ~l Jll llrf J I I II. .-IUTMI ■.•■■!! ■■!■ !■<

kau, ketvertais to subatomis. Lei
džia Am. Lietuvią fcymoJUtelti 
ką iv. Juosapo Darbininką 8ą- 

\ /■ '
> - ’ “DARBININKAS”
r (ThaVorioir)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
ThursSay, and S^turday/ by St. 
JOseph’s Lithuaniaii'R.-C.Asso- 
ciation of Labor.1 - f

SUBSCRIPTION KATES:

. ..^4.00
«' •; « A t »

...4.25
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KAIP ŽIŪRI MuSŲ 
VIENMINČIAI. , 

rit, ,

Pereitame ądmeryje ir daug.
■ kartą pirmiau mes esame aiš- 

kin|, jog mūsą viengenčiai už- 
.. ‘ imtoje Lietuvoje negali sava

rankiai veikti, kad jie turi 
elgtis sulyg paliepimą iš Berli- 
no. vTą gali suprasti kiekvie
nas sveiko proto ir geros valios 
žmogus.. To vienok nesupran
ta soeijalistai įr jie nuolatos 
dergia vokiečią kankinamus ir 
prispaustus mūSąjjinones, pa
tys nieko nedarydami ją var
gą palengvinimui.

Meš žinome, jog mūsą vien- 
•' genčiai, perkentėję karės pra

garą ir prisikentėję nuo vokie
čią žiaurumą trokšta visiško 
pasiliuosavimo, . trokštą, būti 
patys šeimininkais savo krašto. 
O visokį monarchizmą ir prin
cus į valdovus kiša jiems vo
kiečiu vyriaušybė. Galimą 

I daleisti, jog tarp Lietuvos vei- 
F kėją atsirado, monarėhijos ša

lininką, bet jau esame pažy
mėję, jog prie to pastūmėjo lie
tuvius bolševiką žiaurumai. 
Juk Finlandija kryptelėjo prie 
Vokietijos ir monarciiizmo dėl 
bolševiką darbelią.

Bet tokią tarp lietuvią ne
daug tegalėjo atsirasti. Tą 
parodo kuoaiškiausia,, Rusijos 
lietuviai. Štai Liaudies Sąjun
gos organas “Vadas” rašo a- 
.pie Vokietijos suteiktą., Lietu
vai “neprigulmybę.” Rašo: 
y ‘teitas karas iškėlė naujus o- 

balsius. Kariaujama prisiden- 
. gus tautą išliuosavimo obalsiu. 

Ištikrąją gi norima tik“išliuo- 
suoti” iš- po svetimo jungo, 
kad savo jungan įkinkiusi Ta
tai aiškiai matyti iš " Viliaus 
rašto, pripažįstančio Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. ’ Pa
gal jo rašto LietuVa bus “su
jungta su Vokiečią. viešpatija 
amžinu tvirtu rysią santikiu ir 
sandoromis, visą pirma ka
riuomenės, susisiekimči^muito 
ir monetos reikalą sutartimis... 
ir kad Lietuva pasiims dalį Vo
kiečią karo sunkenybių per 
kurias ir jinai įgija laisvę.” 
Lietuva, kaip ■ matome, atjun
giama nuo Rusijos, bet “am
žinu tvirtu ryšiu” sujungiama 
su Vokietija. Išrodo, lyg tik 
būtą mainomas ponas.

“Liejtuvią Visuomenė, šaltai 
pasitiko žinią. Nebuvo matyti 
rykavimo, džiaugsmo... Visi 
žiūri į Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimą, kaipo į 
erškėčią kelią, kuriuo turės” 
eiti tautay kad tapus tikrai lai-, 
šva, nepriklausoma valstybe. 
Mums,duota teisė.būti nepri
klausomiems, bet ar tikrai ne
priklausomi būsime, tai paro- 

. dys ateitis. Priklausys tatai 
nuo fo, kiek-pati ‘tauta mokės 

. ir sugebės tą nepriklaąsomybę 
: pasiimti, ją apginti.

“Pripažinimas Lietuvos ne- 
’i . priklausoma' valstybe lietuvią

• * visuomenės žvilgsniu turtine-,, 
paprastai daug svarbos Lietu
vos, ateities klausime. Lietu-

< • VOS vardas jaą dabar tikrai iš- 
keltas. Viena valstybe jau pti- 
pažino, kad Lietuva tiek yra 
politiškai subrendus, jog galt 
savystoviai gyventi ir valdytis. 
Prie# galutinos tr\ps ^ darįuno 
ia aplinkybė daug
■verti/
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veikti, žinoma, iš Lietuvon 
nepriklausomybės liktu g*t 
vien tuščias vardas, nes , vo
kiečiai pasistengtu ^pasidaryti 
tinkamu vietą savo “kultftrąi 
skleisti” arba sau plėtotis,Ine- 
tavataptą Vien Vokietijos ko- 
longa. Bet gali hfctHr kitaip* 
Vokietiją gali pilnai karo, ne- 
laimėti, » Tatai turbūt giri? 
čiausia ir atsitiks, nae milži
niškas'pastangos vakaruoseį. 
laužti anglus su prancūzai* ne- 
davėlaūkiamą vaisiu. Karas 
dar gali ilgai tęstis, o smar- 
kiai.įvargęvokieČią kareiviai 
gali įareikalauti, kad karas 
būtą užbaigtas, peš " toliau jį 
tęsti jau nebėra tikslo. Tuo-, 
meti žinoma, reikės daug ko 
Vokietijairišsižadėti Tuomet 
turės atleisti ir “ryšius” am
žinai jungiančius Lietuvą su 
Vokietija.

. “Nėra abejojimo, kadi išga
vimas Lietuvai nepriklauso
mybės pripažinimoyra dabai 
didelis mūsą laimėjimas. Daug 
dirbta ir kovota, kol tatai bu
vo gauta. Nenuilstant drbaina 
ir toliau, kad Lietuvą padarius 
tikrai nepriklausoma valstybe. 
Nepriklausomybę iškovMi sa
vo tautai, tai milžino darbas, 
kurį ir tegali milžinas taąta at
likti. Į tą darbą privalo to
dėl visi stoti. Visi privalo ži
noti ir jausti, kad ir nuo ju 
darbo priklauso tikros Lietu
vos laisvės laipsnis. Lietuvos 
laisvę ‘didele dalimi mūsą pa
čią rankose. Jei sugebėsime 
tą laisvę apginti, tai turėsime 
savo tėvynę Lietuvą tikrai ne
priklausoma, laiminga šali
mi?’'

Liaudies Sąjunga Rusijoje 
eina tais pat keliais, kokiais 
eina LDS., o “Vadas” einh. to
je pat pakraipoje, kaip “Dar
bininkas.”'Tat dabar matome, 
kaip mūsą vienminčiai Rusijo
je žiūri {Vokietijos duotą “ne* 
prigulmybę” ir ko jie laukią. 
Mes panašiai sakėme ir sako
me. Be abelnos taikos galuti
nas Lietuvos klausimas neišsi-• v ris. . •

“Naujienos”, ir kiti sdcija- 
listą laikraščiai išsijuosę rė
kia, kad Lietuvos veikėjai par
davė Lietuvą kaizeriui ir kad 
Amerikos katalikai pritaria 
tam. Ar galima tikėti, kad pas 
tuos “soeijalistus” rastųsi 
kiek sąžinės rimtumo, arba gė
dos?

KAD„ MIRTI, TAI MIRTI 
GARBINGAI.

*■ „• •. , • •.

‘Matyt, jog- ispaniškoji in- 
■fluenza persimeta iš miesto 
miestab. Kol kas dar nešima- 
žiną? Nelaboji įspruko Ameri
kon ir nesiduoda pagauti ir pa
smaugti. Matyt dąr ne vieną 
gyvastį nuskįs.

Kuomet giltinę taip nėtvar- 
kiai ima švaistytis savo dal
giu, tai ne vienas be laiko tu
ri kristi. Nors niekam mirties 
metrikas nėra rašytas, nękuo- 
met nežinai, kuomet išmuš ta
vo paskutinė valanda, bet ši
tokiose aplinkybėse, kaip da
bar, tas netikrumas pasididi
na..

Bet broliai ir sesers, jei jau 
priseina mirti, tai įnirkime 
garbingai. Kaip tą' “garbin
gai” suprasti? Surengti iš- 
kilinngas laidotuves, su daug 
automobilią, karietą, brangiu 
karstu, daug vainiką, benu ir 
tt ? Visai ne.. Dabar laidoji
mas privalo būti kuopigiau- 
sias, kaip galima pigiausias. 
Reikėti>ąpseiti netik be beną, 
be daug jkarietą bei automobi- 
lią,. bet ir be vainiką bei gė
lių. Šitie visi dalykai darė šio
kį tokį laikiną įspūdį į vietos 
žmones/ Bet' tas viskas tuoj 
pasimiršta. Gi norint garbim 
gūi mirti, tai reikift*kitaip su
tvarkyti savo dalykus. Jei e- 
si vedęs! Mūri pačią ir vaikus, 
tai garbingai ir-1 su ramia sąž- 
ne skirsis su šiuo pasauliu, jei 
pačiai ir vaikams paliksi už
tikrintą gyvenimą. Jei* būsi 
gerai apsidraudęs, kad užtek
tą ne vien grabui, bet ‘ ” 
kančiaiŠeimynai iŠ ko

' Gri eti netėdęą arba neB- 

tekaus ir priafetąiftirtą tai 
gerą atmintį apie savšnė^da^ 
mas padaryti, elgkto^ šitaip: 
Užrašyk santūrią, sayo £į- 
nigte toapdraudą kokiai Mara ' •
gerai įstaigai *—• Tautos ąftm- _ ____ ________

IMwg» mtfTMHhto įiį ir AįįBjfc 
fcndĄ Lietuvos- katalikių — * -
kome mokykloms, seminari
joms, katalikiškos literątftros 
-praplatinimui, arba Cbūagoa 
Eftįvty šv, KArimiero akade
mijai (vienuptymii).' Taip pa- 
likdamaasavę turtą,Jabai pa
tarnausi žmonėms ir atliksi 
Dievui patinkantį darbą.

Niekuomet nelik savo \urto 
broliui ar seserei. Tik jei bro
lis ar sesuo turi vaikę, tai la
bai grafeu būtą užrašyti pinigu 
tą vaiku mokslan išleidimui.

Kol kas dar niekas iš lietu
viu. taip garbingai nendre. 
Bent į laikraščius apie tokius 
neparašyta.

. Kas pirmas garbingai nu- 
mirst--------- ----------- ,

. v -- r- - ' ■

Įerenriją. > Apvertinti noo«r) 
kandai, padarytai augičtaU- 
atajata dvasina vadovui, ntaa 
reikalo būti religingam arba 
tikinčiam, užteks tik atsistoti 
ant tikrumo® pamato;

.- Tą. pat maždaug pareiškė to 
žydas Treres, ? reikalaudamas 
senąsias Italijos politikos for- 
mas pakrikti* libai indomį 

v«WŽ» ’
- - • —parodanti, kad bolšeriką nusi-

statymas prieŠ popiežią toli 
gereriris už niekšišką Įts3h| val- 
džioa taktiką ’ - , ‘

Visi pasaulyj^ žino įojjiežią, 
kaipo gretimą politikos galy
bę. popiežius pirmas^orūjęs 
susiartinti su? karaliaus val
džia, kuri fečiaU nepermaj- 
niusi savo taktikos# Italai! 
kaip ir prancūzai, įnirtę prieš 
Bažnyčią, nenumato, kadi jiems 
naudingiausia butą susitaikius 
są popiežium., Susitaikymas, 
nestingant geios /valios, nebū
tą persunkus.
“Lietuvos Aidas” No.55.9. V.‘

vęs leisti popiežią įtaikosFon- ~(“Vadas”')T — - —y

, Italams pareikalavus, Pran-
E — *_ W L L _

išleisti popto&ans stotovąida- 
lyvauti taikai kongrese. Italą 

m*, kad popiežius nepareika- 
lautą per toikoe kongreeą su
tvarkyti santykiu* tarp jo įr ti 
tolą JšddMog tarptitUjinią siti 
tarčią pagrindu. Dabar parei
na žinią, kad tas klausimas 
bpvęs pajudintas ir Italijos 
pgfrlkmente, kuriame visokio 
įsitilanimo/atotovai ir net wti 
jalįstai bei Žydai, stoją ginti 
popiežiaus, vadindami italą 
Valdžios elgimąsi neteisybe ir 
skriauda. Stfįijalistas Lucci 
pabrėžęs, kad popiežiaus tai
kos raštas< buvęs pirmas spm- 
dulys ^ nušvietęs baisą stovį; 
jis^buvęs balsamas tautoms. 
I>el teisybės atstovas reikala-

BiuKin
r * BARBĄ.. t ‘

*. ' J w

•MM tauta rūkalai mflB, 
pačią rankose/ Ją^ą stopa 
priklausyrnuo to, kaip mes į 
juos patys atsinešime. Mes ga
lime Juos gavo’jėgą pašventi
me iškelti. GaKme nupūldyti, 
Mūrint į JuoBbešaUškai, kaip 
įlne mūsą dalyką. Momentas 
svarbus, įr vargiai randasi to- 
kis^asmno^* kuris to nesuptas/ 
tą JLaukįame didėlį^ apsireiš
kimą, pasaulyje permainą, 
drokŠtamev matyti Lietuvą ne^ 
priklausoma valstija. Tai vil- 
ciatmes,galime turėti gerą pa
matą, <pridedąpt gavo darbą, 
mes viltis be darbą tuščia sva
jone yra. '

■ • ■ -v -h w • .*

- Vienas darbą, kuris mums 
kaip priedermė stovi ir gerą 
progą suteikia savo troškimus 
Lietuvos ateiviai isreikŠti/yra 
parašą rietimas po protestais 
prieš Vokietijos užgrobimą, 
norą Lietuvą paisvergti. Dar- „ , _
bas-pradetasr vienok./ris. dar iBchultze. „

neužbaigtas. I&ug ktdo^ją 
protestą pluoštas jan prisbm* 
tė atgal,: bet atoįranda, įr to
kią, apie kurią darbą nieko 
negirdiiiė. Ar-gi Ui jau biįtą 
jąją atsisakymas paMtomauti 
savo tauto* labui? Broliai, nu- ’ 
sikratykime tautos reikalams 
pragaištingą miegą, Btokime į 
darbą, kflSBs tik xnW įrišti 
dėjimo reikalingas yrą. Bet 
pirmiausia^ parašą rinkimą 
baigiame. \

Tarybą 
Kldantysto

.. Komitetas. '
........ .. * ; . ■

■ MMitK*

NEWMt ANT JUR4S.
' UŽ 300 mylią nuo Amerikos 

pakrantės tapo sutorpėduotas 
Italijos garlaivis Treves. Nu- 
skendo'21 žmogus, 
ti , ...

VIRŠININKĄ.
; Varšavoj tapo.nušautas vo
kiečių policijos viršininkas
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f “M proto ittjo tas žmogua 
Verčiau patys susėstų ant asi
lo,_ negu g nėžtų.^ _ z

jofr šiaip jau žmonfinu negali
ma intiktl, hą o kaiR<«Mma 

nėranormilib proto žmonės, 
kuriems 5ąe vieno Mulo trūksta 
galvoje. TiesiogkyąilyBtė bū
tų paisyti ką jie sako.
*,Marią dteOinsdidina*.'

; T. Fondo 24 skyriaus narių 
skaitlius vis mdinasi. Per pe
reitą sUsirinkimąj tai yra spa
lio 3 .& prOr^'ŽeŠiųauji na
riai. Vietos lietuviai ragina
mi kun. J. Kasakaičio su mielu 
noru dedasi prie pagelbėjimo 
tėvynės , Lietuvos ir užsideda 
mėnesines mokestis pagal savo 
išgalės. Per susirinkimą nu
tarta apvaikščioti ‘Laisvės Ša- 
vaitę’Vir pasiskirti sau pato
giausi laiką del apvaikšČioji- 
mo. -Į fiUisvėę Savaitės komi-< 
tetus pateko vfka valdyba tai 
yra kun. J." Kasakaitis, ^V. Da
nielius, E.;Mčiutė ir J. Bartu
sevičius. Taip-gį buvo išrink
ta komisija, kuri pardavinės 
ketvirtDs laisvės paskolos bon
dsus. Komisija: kun. J. Kasą- 
kaitis, p. J. Rickis, V. Piku- 
niutė ir Jer. Stukiutė. . Visi. 
T. .Fondo 24 skyri* nariai, pri-, 
sižadėjo pirkti 4-tos laisves pa
skolos bondsus.

, P. J. Braknis labai įsikar
ščiavęs reikalavo, kad skyrius

pv
i
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Kas girdėti Keturių Mmijose. I

LEWl8TON, inL

TetfoŠiu* dingo, kaipburbulai 
vandenyje. a

Petrošius atvykdamas į Le- 
vristoifą manė, kad čia nėra 

r lietuvio kunigo, tai-gį Žmonės 
aipte nezaležninkus nieko ir ne
žino. ; Bet kuomet^, atvyko tai 
pamate visai kitką. Pažioatė* 
kad Levristoniečiai~katalikai 

' geriau nezaležną “vierą” pa- 
Jųstį negu’ pats Petrošius, 

< t nors ir buvo mandriai su$iėiia* 
• nespasigarsinę kad esąs 

*‘Seno R.-katalikųn bambizas. 
Manė tuomi katalikus prigauti. 
Nesisekė. < Užteko jam čia pa
būti su ‘savo “miisijoniis0 du 

^nedėldieniu ty. rugsėjo 8 ir dd.
’ YįhČ pasižyinėjo pastarąjį nie- 

dėldienj, taip kad pasipikti- 
itfLvisi jo artimiausieji priete- 

. liai. Tai-gi tai ant rytojaus pa- 
nedėlyje ty. 16 d. Petrošius iš- 

’ važiavo. Dar buvo saeo drau- 
gui p. A. Čiužui prisiuntęs di- 
delį'“baksą” drabužių,, rei
kalingų prie altoriaus. Bet at
siuntė jam laišką, kad grąžin
tų viską atgal, kas -reiškia, 
kad jau. Petrošius į Levdstoną 
nebegrįš. ‘-Tai tautininkams 
ir socijalistams liūdna žinia. 
"“Tėvynė?’ “Vienybė Lietuv
ninkų/’ “Amerikos Litvinas/’ 
■“Dirva” ir “Sandarą” dabar 
turėtų išklerikaluoti, iškeikti, 
išplūsti Levistono katalikus 
už griovimą “tautiškų” reika
lų.” .

, Naujoji liga apsireiškė.

Influenza čia jaū siaučia. 
Bet iš lietuvię kol kas niekas 
nėmirė. Daug serga, bet dau
guma jau pagijo.

Uždarinėti visi judomųjų 
s paveikslų šokių salės ir t. p,

Bronė I—tė.
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mamtiMrp na,
rėdos ir pėtnyčios soRaliriams, kurie juk
Tai-gi kas norite pasinaudoti 
šią proga visi yra kviečiami 
lankytieš. ' Visiems lietuviams 
dyki. . ■*

\ Laiįvee Paskolą,
Jeigu dar nepirkai 4-tos Lai

svės Paskelbs bpndso7 tai pirk 
šiandiena, * kur tau yrą paran- 
kiau, bet patartina kreiptis 
klebonijom Gerb. klebonas y- 
ra įgaliotas pardavinėti. Bū
damas lietais pirk pas lietu
vį., Tuomi pakelsi lietuvių 
vardą, Pirkis “Liberty Bondš’ 
gausi kaipo garbės ženklelį.

. t žirgrikis.

BRIDGEPORT, CT. - '
2Š rugsėjo šv. Jurgio lietu

vių bažnyčioj buVo atlaikytos 
gedėjimo pamaldos už dūšią 
a. a. Vinco Stravinsko, kurisai 
mirė sužeistas karės lauke 23 
liepos. x

Mūsų gerbiamas klebonas 
kunigas tPankauskas pasakė 
kad tai pirma auka mūsų pa
rapijoj.

Vincas Stravinskas kil^ iš 
Kauno gub., Jurbarko parapi
jos, kaimo Rukšnių* Jo tėvai 
Ąmerike ir viena maža sesuo, 
o dar trys seserys Lietuvoj.

M. Str.

—r

pritvino.' Galop klanrima®
Sęl patie^ klebono. Tai bnvo 
nėfiuuonl valanda,' Ba^»|,. r. 

IŠ to p. B-s-nfe in kiti tdSįo, rižmetinSjimai Nubalsuota 
_ k-.t_ - _ knnigo.

Apgailėtina, kad parapijose 
liti tokių Mantikių dabinama.

1.1

VaikimM aprišto jo. .
IŠ priežastie* riauti&io'nau

josios -ligos, vmkb * lietuvių 
veikimas turėjo apsistoti. Vi
si įmonės, o ypač bailesnieji 
labai nusiminę*7 Visur pasida- 
rėtyku-ramu, niekur nesigir- 
dįjolao' ti^ukšiAo, tik jei 
tais kur nekur išgirsi .girtų* et 
ciliką ‘Mainuojant,” it praga
ro dvasios vaįtojimų. Da
bar jau rodosi ta fea pradedą 
tarp lietuvių nė. taip ' veikti, 
kaip kokia savaitėr suviršum 
pirmiaus kadi buvo. Kaip bu
vo girdėtis tai nuo tos ligos ki- 
tur išmirė net čiėlos šeimynosi 
Graboriai nespėdavo nei laidč- 
ti, ir k&ip kur'numirėlis , išbū
davo rielaidotasrper keturias 
dienas. Taip-gi iŠ tos pat prie
žasties likosi uždrausta laikyti 
visokius susirinkimus. JBuvo 
manoma kad liks' ir ^bažnyčios 
ant nekurio laiko visai uždary
tos, o-mūsų cicilikai to taip 
troško kaip vaikai Lietuvoje 
kad trokšta Velykų, ūj'ba Ka
lėdų. Nes mat dabar atėjus 
šventadieniui katalikas žinoda-

škįrtos kūniškiems^ o septin
toje dvasiškiems reikalams jtai 
ir šventų dieną eina pirmiau
sia ten, kur ir pridera kiek
vienam dof am katalikui eiti— 
t. y. į bažnyčią. Bet su cici- 
likais yra visai kas kita. Jie 
gyvendami vien tik. del pilvo, 
nesupranta kam tas yra nedel- 
dienis, ir ką tada reikia dary
ti, nu tai žinoma ir gangrinė-

Cuicivęo XuiiiCua>Yv» ixcivL oixjxxuo * tiv v* n»
atšaukta “Darbininke” No.“??’ kąd sesios dienos yra pa-
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' “Dittbniiiike’* buv?ifchrota 

Tautos Kondo fėrų atskaita, 
kurie atsibuvo pereitą pavasa- 
%jrų valdyboje didžiau^ 

vietas u^ėmS moters ir mergi
nos- yisba dįbo išrijuo^ 
kad tik padaryti daugiau, pel
no už ,New Yorko bazarą. (Ir 
vyrai pad^oj, /

Nelaimė, nepasisekė, New 
York’as padarė sūvit-
šum, Waterbūry tik $1.563.58. 
Tas mūsų vyrus baisiai užpy
kino. Vytai visą laiką'griežė 
dantimis ir sakę : ? “ apsileidi
mas, už tai. kad moters turėjo 
vadeles savč’rankose.n

Štai ką vyrai sugalvojo: ręu- 
gliferų-užbUigimą. Sušaukė 
susirinkimą ir visą buvusią 
valdybą numetė nuo sosto! 
Valdyba išrinkta kiek atmenu 
pirm. p. Totoraitis, pagel. p. 
Suopis, iždi p. Digiįs (pereitų 
fėrųrtėvsp), rašt. p-lė černauš- 
kaite (pirmutinėje < valdyboje 
sebuvo). Daugiau neatmenu. 
Beje, v. Rudžius visų tikįetų 
prižiūrėtojas. -

Turėjo ir antrą susirinkimą. 
Darbas gerai sekasi, visi dir
ba išsijuosę. Minėti žada 
per fėrų užbaigimą padaryti 
daugiau negu per .Nėw Yorko 
Bazarą!

Dabar reikėtų New^ Yorko 
moterims ką nors daryti ir ne
apsileisti Waterburio vyrams. 
Darykit ką nors. Mes čia ga
lėtume pasijuokti iš savo vy
nu . '

.Fėrų užbaigimas bus lapkr. 
21, 22,’23, 25, 26, 27 ir 29 
1918 m.

Vyrai dirbkite, . jeigu'neuž- 
dirbsit nė tiek kiek Waterbu- 
rio Perai, ’ tai bus toli gražu 
nuo bazaro.

Reporterė.

} Paslaptis aveik&tos randasi ui-* 
laikant suvirŠkimm^ gerame ir 

gulęriame padėjime.
■ -1 " - v . ' -

A ■_ ’ ' --r. ■

*Suvii§ltinim£& tai ąvarbiau^a 

pamatas organizmOj ^taigi jeigu ne*
* * *’.*•*-' ' * 

suvirškina tinkamai, Jus pajaučia 

te galvos skausmą, nuslpnėjimą, 

nustųjate aiJėtitby-r Jums juom®^ 
Mtiiai reikia suvalgyti pirm gul- 

siant tris saldainius
■* • •

Partpios,
- *-* š '

Kurios išvalys Jūsų siatefflą teisiftgąi ir greitai, per naktį, " 
i Partola teikia turėti yjsuoineį kiėkvienaitte Ušine4r4uritergaw* 
ti ją kie^ienme laike, dąbat-gĮ

Turime tūkstančiūs laiškų paliūdijančių, kad Partola nustatė ■ 
sveikatą ir pataisė žmones normalniai geriausiame stovyje, 
. ■' Norintieji gali užeiti ir pažiūrėti. Mes Jums mielai parodysi- ■ 
me, nes ant rašto sukeikė leidimą an| to —

- Kiekviename name turėtų rastis 
skrynutė' Partolos, kuri kainuoja
1 dol. Norintieji turėti ant sykio
6 skrynutes, gali aplaižyti jas tik 
už 5 dolerius.

£>ykai.
Graži dovana kiekvienam pri

siuntusiam tą kuponą £u užsaky- 
mu.ir pinigais
. ' * APTEKA RARTOSA,

į60 — 2-nd Avė., Dept. L. 3. 
New York, N. Y.
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105 apie jį tilpusią žinutę. Bet 
skyrius smulkmeniškai apsvar
stęs dalyką ir 'dar.net vienas iš 
narių prirodė, “kadi jis kiek 
laiko atgal buvo išrinktas teat
ro komitetu ir ant galo išlaikęs 
apie 8 mėn. knygutes neatlošė 
teatro. Skyrius ture jo .išrink
ti komitetą, kad surinkus lo
šikams išdalytas knygutes. Tą 
viską paliudija protokolo užra
šai.” Po to viso _ 
skyrius nutarė tos api'e jį-tū
pusios. žinutės neatšaukti. 
“Darbininko” 110 No. tilpo 
Ant. Zimnicko paaiškinimas a^ 
pie p. J. Braknį. A. Zimnickas 
gražiai ir švelniai viską Nutai
so, kad rodos Gedimino kal
nas būtų neteisingai apie jį ra
šęs. Gi Ant Zimnickas pats 
pripažįsta, kad darbo neatliko 
ir neturėdamas laiko’ negalėjęs 
ateiti ant pusirinkimo pasiaiš
kinti. Noriu paklausti: Dul
ko 3 d. spalio męn. turėjo lai
ko ateiti, delko ant L. Vyčių 
93 kp. susirinkimo gali ateiti! 
Taip ir čia turbūt būtų galėjęs 
ateiti, jeigu tik būtų norėjęs. 
Kaslink jo pinigiško rėmimo 
Gedimino kalnas savo kores
pondencijoj' nieko neminėjo, 
nes jis pats žino, kad p. J. 
Braknis rentia pinigiškai. Juk 
jis biznį daro tik is katalikų, 
tai kur jis dingtų neidamas 
prie katalikų ir neaukaudamas 
į mūsų fondus.! Po teisybei rei
kia pasakyti, kad J. Braknis 
papratęs Vien tik apie “vieny
bes” kalbėti ir apie “energiš
ką bendrą veikimą.” Bet kas 
nę aklas, arba kas neūžsimer- 
kia, tai tąs mato prie ko vedą 
^visokios “vienybėj” ir ‘bendri 
darbai.” Dar klausimas, ko
kius p. B—nis laikraščius pre
numeruoja? Dabar kaslink 
niekšu pavadinimo. Na, o 
:kaip jis su kitais elgiasi, ar jis 
kitų neniekina, yp,stč mergi
nas. Girdi jos nieko negali nie-’ 
kad nuveikti? .Bet kąs užvis 
dauginusia veikia ar merginos 
ar p. J. Braknis?

Gedimino pakabus.

-DRAUGIJŲ ATYDAH

STROPAS IR KAMPANIJA
Ma išdlrbam viski,, ku tik drąu- 

gljonui rtkalinga; L y. vlsoklua gu,. 
zlkuSlu*, medilluc, kukardas, v*. 

Ilavaat.ahtapaudaa Ir 1.1.,
Mea turim S. L. A. S. L. R. K. Ar 

. ir T. M. D. gatavu ženkleliu pardavė 
muk auksiniai po $1.00, ildiMnial 

žiedai po $2.50, auksiniai žiedai, nuo 

55.00 ir aakįlfa, IslkrudeliaMt kibu* 
diai po $1.75. ■ .

eiga rsistgi

STRUPAS&CO.
I 52 Vanrtek St. Neimk, N. J.

» Juka SL Ne* Tark, N. Y* 
lemia siuskite iNsasrt. N. J.

ROCHESTER, N. Y.

Įsisteigė vakarinė mokykla.

Spalio Y d. vietinė L. Vyčių 
93 kp. laikė mėnesinį susirinki-: 
nią. Susirinkime buvo kalbėta 
apie keletą smagių ir daug e- 
nergįjos priduodančių dalykų. 
Minėtoji kp* šį rudenį padarys 
didelę pažangą savo gyvenime, 
iies įsisteigė lietuvių kalbos va
karinę mokyklą. 'Toji vakari
nė mokykla labai yra reikalin
ga* ir naudinga ypač Šios * kp. 
vyčiams, kurie lankydami ją 
sykį į savaitę, kaip kad'nutar
ta yra galės gauti didelį pamo- 
kinimą, del kurio stokos’ daug 
nesusipratimų randasi. Vienas 
iš smagiausių dalykų, tai kad 
vietos, klebonas kun. J. Kąsa- 
kaįtis apsiėmė mokyti mus. Be- 
abejonės mes. -šios^ kp. L. Vy- 
čiai galime būti patenkinti 
tuomi, kad turimo* jauną ir 
darbštų kunigą, kuris visą sa
vo energiją_su mielu noru de-' 
da del savo .tėvynes Ličtuvos 
ir del jaunimo labo,, be kurio 
pakėlimo tauta turėtų žūti. B. 
Šerelis finansų sekretorius at
sisakė nuo vietos, nes greitu 
laiku išeis kariuomenėn. Jo 
vieton išrinkta p-lė J. Gudeliu- 
kė. Linkėtina jaupai raštinin
kei gerų pasekmių, darbuotis. 
Visiems mums žiomas mūsų fo
tografas p. J. B—nis nemdžai 
alasayo, kaip jis papratęs yra 
daryti susirinkimuose. Kas- 
žin kokias M;ęn bolševikiškas 
giesmes buvo pradėjęs giedoti. 
Jisai pradėjo skūsties, girdi 
socijalistai kalbą ant mūs, tat 
via ant L. Vyčių, kad girdi 
mes L. Vyčiai tai esą sunkiai 
kunigėlio suvaržyti^ kad net ir 
iš šitos parapijinės svetainės 
bijome išeiti.

Pasakaite.
#■

Matyt p. J. Bs—nis nežino-ši
tos pasakaitės. ‘ Tai čia jam ir 
panašiems papasakosiu.

Ant asilo jojo žmogus mies
tan. Jojo sūnus pėščjas ėjo 
siekelio. Kiti žmonės sakė: 
} “Tai.begėdis tėvas.' Pats 
joja, o mažas vaikas turi pės
čias eiti?*
^Nulipo tėvas ir užsodino ant 

asilo sūnų, o pats pėsčias eina. 
Kiti žmonės pasakė:

“Tai begėdis sūnus. . Ver
čiau senas ievas jotų, o pats 
jaunas’ eitų? ’ ■ 1 ■

Tuomet tėvas ir sūnus užsi
sėdo ant asilo. Tuomet žmones 
sakėt . .

“ O begėdžiai ant nabago gy
vulėlionet du susėda? * -
? Išėjo iš kantrybės Žmogus, 
negalėdamas žmonėms įtiktuj 
Pasiėmė kartį persvėrė 'Asilą

4.» • Tuomet

k

RAGINE, WIS..
* »

Racino lietuvių visuomenei.

- Prisiartinus 4-tąi Laisvės 
Paskolai, mes^privalome pirk
ti Bondsus lietuvių skyriuje, 

K bet ne kaipo pavieniai. Čia 
yra sutvertas tam tikras 4-tos 
paskolos pirkimui lietuvių sky
rius ir daug jau pirko, bet 
šiuomi pranešam, ir kviečiam 
visus Racino lietuvius skait- 
lingiau stoti į šį svarbų darbų, 
ateikit visi į parapijos rastinę 
o gausit visas reikalingas in
formacijas.

Antras dalykas; LDS. 63- 
. čios kuopos pastangomis įvesta 
vakarine mokykla. Tai ir-gi 
visus kviečiame prie mokslo ir 
ąpšvietos, kaip, jaunus taip ir 
suaugusius vyrus ir moteris ir 
mergaites, nes mokslas visiems 
yra reikalingas,^ o mokinties 
nėra vėlp niekada. Norėdami 
plačiau sužinoti, ateikit į baž
nytinę svetainę bile vakarą 7 
vai.

Prasidėjo rengimas f erų, lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos 
naudai, pasekmės kol kas dar 
nežinomos, bet* yra didis at
jautimas parąpijonų. Tai yra 
viltis, jog pradėtas fėrų rengi
mo darbas nepasiliks be gerų 
pasekmių. Pirmieji kolekto
riai ferų- rengimui tapo inga- 
lioti: Ant. Porica, & Televi- * - .
-čius, P. Juška ir Donatas Joc- 
kiavičia. Tai šios ypatos, .su 
didžiu, pasišventimu stojo į 
darbą. Bet po drauge kvie- 

' -Čiame visus-parapijomis stoti 
į šitą darbą,- kurie kaip išga- 
lit, pinigiškam darbu ir geru 
patarimų. Jei mes veiksime 
visi išvien, tai ir pašokinės bus 
užtikrintos. Kviečiam taip-gi 
ir draugystes. Kad ir jos neat
siliktų, o bendari veiktų para
pijos labui.

. Visus nuoširdžiai užprašom.
Parapijos Komitetas.

» HARTFORD, CONN.

Visiems yietos lietuviams ži
notina, kad lietuvių vakarine 
mokykla jau atsidarė 2 d. spa
lio Y, M. C. A namuose. F- 
kytoja yra lietuvaite p-lel 
MaŠįotukė, tuomi t|rpu m 

, narna du vakkru savaitėj 4 
t * i

'5’’'
t. i
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prirodymo 3a palšas pakampes.

NEWARK, N?, J.

zMes turime kleboną, kurs 
dvasišktiose dalykuose labai 
geras yra. Tudser dalykuose 
visiems gerai patarnauja įr vi-/ 
si patenkinti. . Bėda, kad gas- 
padoTystes reikaluose kilo ne- 
susipĄtimų tarę -klebono ir 
kunigo> Buvo* kilę reikalavi
mų atskaitos. Klebouas šake, 
kad knygos ųesuvestos*' Tas 
priėjo .prie- to, kad buvo šauk
tas f susirinkimas te klebono 
valios. O vėliaus pats klebo
nas sušaukė'parapijinį susi
rinkimą. Klebonas apreiškė, 
kad reikią' užtraukti $60.000 
paskolos dėl bažnyčios užįrijįi- 
mo. ' Parapljonai

K

“Keleivio” kvailysčių 
išrodymas.

“Keleivis” Ėfth 40 savo .pa
stabose raloy Fbuk, tikėjimas? 
mokinąs, kad ligas užleidžiąs 
Dievas, o mokslas sakąs, kad 
ligos kįlančios iš bakterijų ir 
dėlto reikią uždaryti visas baž
nyčias, tam net ir valdžia pri
tarianti, o tai girdi ir reiškiąs, 
kad ir pati valdžią, pripažįstan
ti,- kad teisybė ne tikėjime, bet 
moksle. O kad cįčilikų “pra
kalbas” valdžia sustabdė 
Briglitone, Cambridge’jui, ir 
kitur, tai pagale‘Keleivį’’ tas 
jau koaiškiausiai rodo, kad ci
cilikų blevyzgos yrą priešingos 
ne tik^moksluij betjr dorai.

Tame pačiame ‘“Keleivio” 
Nr., korespondencijoje is Mon- 
tello, Mass. tūlas “Pasaulio pi- 
Įietis’ ’ labai cičilikiška. burna 
užsipuola ant “Darb.’ * ir jo ko
respondento, kuris aprašė a- 
pįe vienos socijalistų vadoves 
—M. VikšnaitiėnėS;,patžudystę. 
‘-‘Pas. pilieitis” kiek išsiplūdęs 
ant “Darb,.” koresp. toliaus 
visą savo tulžį išliejo ant sio 
pasaulio netikusios sistemos- 
-surėdymo del kurios ir jų va
dove M. V. nusižudžiusi. Jei
gu del netikusio surėdymo, ar
ba dėlto. kad žmogus ant Šios 
žemės nėra visu kuo patenkin
tas turėtų sau galą daiyties, 
tai ųuo pat pasaulio pradžios 
nei vienas žmogus^nebūtų savo 
mirČia miręs', bet taip būtų tu- 
rėję kaip ir M*'V. sau be laiko, 
gyvastį • atimti. Nės nuo *pat- 
žmonijos - pradžios <įar, 
žmogus negimė ir galėt negims, 
kfiiSj jaustūsi- šiais žemiškai, 
daiktais pilnai patenkintas ir 
nieko jam netruktų, ir nieko 
' augštešnio netrokštų. -O antra 
jei jau tik dėl žemiško neda- 
tekliaus žudosi,, tai klausymas 
kam žudosi lie ‘milijonieriai, 
visokiF’ tuTČiai, kapitalistai ir 
visoke buržujai, , Juk - jiems 
jau rodosi nieko neturėtų truk
ti, nes-viskuo yra pertekę. Bet 
jei pažiūrėtume-į statistiką,' tai 
atrdstumbj .kud tarjta 4uftin
gesnių daužau patžiid^sčių, 
negu tarp biednų darbininkų. 
Tai matote, . kaip lengva su
kritikuoti socijalistus ir jų ‘ re
daktorius^” Dent įtiek susi- 
pratusiam žmc 

hm ... i * » .>

voverei riešutą
Y

daktorius/’
gui socijalistų' 

perkąsti •

' -r
SUČBDYK SAVO SVEIKA-' 

TĄ IR PIRK DAUGIAU 
LAISVĖSBONDSŲ!1

Liga reiškia netekimas už
darbio ir iškaščįai. Tmgali tą 
prašalinti, jeigu prižiūrės ,sa
vo žarnas ir laikysi jas valume. 
kaė duos pilną apsigynimo jie- 
gą tavo kraujui. Trinerio A- 
nąorikoniško Kartaus Vyno E- 
Tiksiras yra šiam''reikalui vais
tas. Labiausiai dabar, kuomet 
sezonai mainosi, tu turi išva
lyti savo vidurius ir sustiprin
ti nuvargusį kraują į pilną gy
vumą. Trinerio -vaistas yra 
atsakanti^ ir labai priimnus 
sutaisymas. Kiekvienas aptie- 
korius turi Trinerio Ameriko
nišką Elikširą po ranka arba 
gali jums parūpinti.' Kaina 
$1,10. • ...

Jeigu lu kenti nuox reuma- 
tizmo, neuralgijos,strėnų skau
dėjimo, išsinėrimo<sutinimoir 
tt. prašyk Trinerio Linimento, 
geriausia gyduolė visiems to
kiems skausmams, aptiekose 
35 ir 65 centai, per krasą 45 
ir 75'centai. Joseph Triner 
Companv, 1333—1343 So. Ash- 
Iand avė., CHicago, UI. (Apg.)

--------- --- _______■■%,. X*—_________

GERIAUSIAS GkABORIUS 
. — ir — ' ■

BALSAMUOTOJAS. 
? S. BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus. • *. ' e .

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų irds toliaus atvažiuoti 
ųe^’geraš patarnavimąs daug rei§- 
,kia. «
, Jeigu jūs kas siųstų pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite- pas 
'mane del persitiViTiimo. Kreip-. 
.kitSs ypatiškai arba telefonuoH* 

.So: Boston 1052—W. V 
^S.BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadvay, So.

Bortou, Masą v ,
GYVĖNIMO,VISTA: 287D 81, 

80. Jtorttii. ' .

PIRKIT* KETVIRTOSIOS 
T.trav** PAJOCOLO*

I

11®

i

iOVKAI PATRUKUSIEMS
į 5»000 Kenčiančių Gaus Dykai lšm^inimui Plapao .

. Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trnss 
• _ 1 "B" yra *te*k*n£i*r_ nutaikinta priol&l

( te tokiam,
* ■■ . «**■—^ «*■ .***.—.. Crlflee ii y* ■»***..M..****...*., r * ii

i taetodoa,-kusi bus vartoJ*nm. «ti- pastarosios neifaisrartų 1 lauko pu/“? Psh 
fctausliprininiūt HusllpnSJusitj tnu- duikaltįs 'yra retetvuarM. Stease r -e^nja* 
nusikratymui skaudžia Trass, beUra yra stebžtinas raufnantls sesltrai claatfc 

■ BudukslM. Kaip grtat ŽIs »n#aIk*lM ’• feuri*

/

ImkritikuotHaįp lengva, kaip

į mo. ’ Parapljonai tam priii- f

BU duosnus pasiūlymas yra padaryta* per 
grudėją stebuklingo# "visą dieną ū? P*kt.U 

taisymui ir>‘austip^ntaiūi 
skulų ir nusikratymui si— 
reikale pavojingų operacijų.
MOKfcT NEREIKIA 

- r Pirmiems JOOO ken- 
žtanift], kurie atal- 
lauks pes Mr. Stuart, 
bua Siluete užtekti
nas skaitlius Plepio^ 

' be ūkte^iitnfo, kad dane įim. priita~e«»

MSičtefatalą Pta- 
Į* Yte-

NKttVARTOK
_ - TRU88
Tatai nebevartok ji.

H savu paties patyri
mą jų# lipote, kad 
Trasa vien tik yra ne- 

' atsakančiu ramsčiu 
is 

jusųrreikatą, nea jis 
perilkadija kraujui I 
Hunai bčgiotį kodėl I 

■tad Jūs turėtumėt jf 
dėvčtr Štai yra ge
riausiakelias, kuri W Kalite ._______ _

VARTOTAS DVjŪOPAM REIKALUI
-Virinut Pirmiausia, ta svarbiatute siekis 

PLAPAO-PAD3 yrsi neperstojamai laikyt 
■prie nusilpnintų mtalajltĮ gydanti'Įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažiną* pa. 
yidaie ir paimtas drauge su Ingredientais 
medikale* maste yn skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ta 
tik tuomet galite tikėtie* tauki® pranykimo.

Antras: Rata budamiu padarytu Iintean- 
člu, kad sulaikius nuo stenkiojimo paduSkai- 
te, yra prirvdęe, teąk svarbiu dalyku iinniki- 
mme patrūkimo, ko.Truse negali padaryt,

Skutai jaunų ta senu žmonių padarė pri- 
ilegša prite ofieieriui, kad PLAPAO-PADS 
iigyde ją patyjkimus, tūli ii jij turėjo suų. 
kias ta senas pntrukimo ligas. -f , 
NUOLATINI jMBNOS-NAKTlEą VEIKMt

Pastebėtina ypktybė PLAPAO-PAD gydy
mo. yr*. ta, kau bulyginamai f labai trumpą 

' ’aiką aplaikomoe pasekmė*.
* Tas yra todėl, kad yrikmt yrą tiepsilš®- 
janti—nsktj te dieną kiaurai per 84 V*l*n; 
das. Nėr* neparankumo, nesmagumo, k nei 
skaudėjimo* Pay apart to minutč-po-ipiiui- 
-tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant H stebuklinga gyduolč 
nematomai teiki* juaų vidurių muakulaius 
naują gyvybą jį- stiprumą, kukie ji«na*-yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems P«- 
Vestą Užduoti—užlaikymo. vMerią savo vie* 
toj^ ba nagelboa truas, bei kitų jam panelių.

PLAPAO-PAD HAI1KINTA 
jPrtaeipaa, kuriuo pasiremiant Plapko^Tad 

veikia, galt but lengvai; ižrokudtas, patčmi- 
jant drauge einančią iliustracijų te Skaitant 
sekanti LM<atyniąp. ~ 
1PLAPAO-PAD yra paistyto il etiprlmfc il’ 

attosapiamoa materijM "E1*, kuris_ yr* pritai
kytas prie kūno krutėjimų te- vįsilko imagu? 

’HA j| ’dčvėt. Jo yidurls yra limpantis jpąte 
davt skiriasi nuo limpančio plasterlb), kad 
apaauojes pteuikaite *'B'* tau® slahūėjiaią 
ir pasitraukimą »»•<*■ ttkroa VMte‘JA>* yrą, ptelMIataa PLAPAO-PAD gala#, 
kuria prispaudžia sunykusiu*, nuallpnijusius 
muskulus, kad lute sulaiktuą puą vią telyn 

- kesMtaĮK11®** _ e „ . •/-■-
\ ' --C • - ' -v

? Jeigu uoritę surasti savo gi
mines įr pažįštjamusj prisiųsk 
paieškojimą. į

Jbigii norit® nors 
parduoti, paskelbk *‘Darbinin- 
ie*n V&tB ttw reihJavjmufr

*te*k*nžiainuteiktai* prfol&k 
te tokiam .vartojimui. nd •ulaiid** Hrralal 
crlflee ii taipjrii>rilaik<>-.vidurių dalis, kad

i

l
Įę

X

Bidildyta* jis pufe 
ta iiita pro 

nudteakyhitf, k tįy- 
r« pažymite ra rauto 

te pr* sonntaa 
pt£ BUfite/Mte gįa* 
Itrtti, k*d rtirt'rita ■uaUpteJnaloa miuk*- 

• hw ir veikto rt-

PLAPAOVAD įSjįž 
kuris tūri būt prilk 
pintas per hip’on*- 

. jMpelIeeiant toli pa- 
Vadintflfirahte. wi6fk 
dalte :«rtta»nntį 
kad 4avoa reikaliJt*

T Išmėgink Tatai 
Mano Kaštai* 

Sįsž AI noriu junte prf- 
L - rodyt pato MTC » 
* tab. kad Jus kalite 

- r pergalei aaro patas*- kim*.
Kuomet silpni tatūkulai atgaus »*to aito- 

rwm Ir tamprunų—
" Jr, nepatėmijamai. skaudų, pavojinpi 0*1- 

;<ežan*į pranyksta—^
Ir tas b*isiw sIoKUtla nesusrlžtemsi pro. 

nyksta-*-\
Ir Jus atgausite tavo smagumą, gyvumą, 

energiją, atipruBų—-
I? atradote ir jaučiate terlau visaptį. 

eiikai ir jūsų draugai pat&nlj* ju«j pageri- 
juna. pasirodymą— ,

Tuemet jų» žinosite, kad Joaų trakte yra 
pergaKtaa ir jus iirdtagal dSkaVbeita atn 
už.stiprų paraginimą priimt DABAK Ži ate- 
buklingą uždyk* ižmėgtaimą.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

, ■ Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiikni Utnčgink.fa Vertę. Ntafadt 

pinigų, ui Uykai Ižmčginimą Piapao nieko 
jums neksžtuoja, apart to, jis jutus g*U 

rūinįąH! ir jtps būsfto linksmi, fel t®
gyvensite, pasinaudoję ii* proga. Raijkite 
atvirutę- arba ižpildykite kuponą Šiandien Ir 
irižtMci* tam* iųi apĮMUtyaitejfeattM- 
anai dykai Ęlapa* an prideęlta Mr, Stuart’a 
48puslapių knygutę *p!4 patrukta!*, talpi- 
nančią informacija# apie būdą, kurs buvo 
np&vanotu auksinta tnedaliaMi. Ryme te 
diplgnįg Grartd Pris Paryžiuj^, kuri*- bua 
rankose kiekvieno Ren&iriSio nuo Žio bal- - 
aaua uigavkrto. Jeigu jų* turit* patrakusi 
draugą, pasakykite jam apie iį dideli X>«ta-

nite ra II Btafctatmą 
dykaL Atsiliepimo, yra ilnema, bus per- 
viržljantte. Kad Jtetapt apviltu, rąžykite 
DABAR. . ' . ...

d/k*i flmįgint

Fątd. fltetrarar \ 
Ifcį* KiBWW(»

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAOLAB0RAT0RIE8, Ine. 

' Blvfck 29® SL Loula, M<fc

Varta*
i ’ X

AutiMl- • • Ąk »■ iitii %¥* i iy •»- *■«*>>

GrĮžtentl krai* <ytad ifaato.PI*>**-

tuojau paskelbk “Darbiniu-

Z
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OHIO Ik D. S. APSKRIČIO 
valdybosaiSresal

Kė
B(>X M5, StrutUers. Obta 

VlOBPIRMraNKAS — X 3’obuUai,

RA&TiNlNjre M. J. Ainaonlą, 
m* Otttfimėį. 

IiDINiaKAS — Av & Vaitkuj
232 Atanka St, ItaitOa, OAI<k 

{ tai So. M^n St., AkrtaK OfcKk 
onoANiiATuKitv-JL a rottau,

* M % ftionk

dar.net
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TEL. BACK BAY 4200 .

DR.F.MATOLAinS
OflioadjuiM . GsAi TliOktaiHt**
1.8P.M.7.8P.M,. Prakirta Akinta*. 

419^)yl8toi(St,Bo8tba,Miii.
' : 1 . ..................r.. ^.I.* II II Į-. ■ I*

' VARDAI PIRKUSIŲ 
BONDSUS.

Pereitame numeryje klai
dingai paskelbtą apie Pn 
do bondsų, Pirko, pė $$0, & 
užs$100. .

Iki Šiol pridiave vąrdtts iie t
..150.0Q 

-SODO
...50.00 
... 5W 
.. .50.00
.. .50. to 
<. .50.00 
...50.00
... 50.00

50.00
* .,,.*.^50.00

Kiti pirkusieji‘bondsus būti-
’ nąi praneškite: ’ ■
z Dirbkime ir parodykime sa

vo darbus.

Varge esantieji galį . paai- 
naudoti šiais
darbais.- \ >> <

; f ‘ 4^— -

KĄIPEPIDEMIJA VEIKIA 
BOSTONE.

Nuo ispaniškos influenzoB to 
plaučių uždegimo pagal dienas 
įšitaip Žmones mtoB -
RUgS- Į4 Jf .»>.»-» . f + 2i

U.,..

41 
«- 0- to’ |F * 43^'

.to- 4 to * f to

■f »■ .* •->■>>: J5įt

4. » 4 4 4 «■ 4 4- 4
V* fkS

• to: : ą Uč>

ito • » r rtr į • » 

to *• f, ». * t to1 įį-^LOO-,
• • r »-to 4 to • XOtJ

TS#

I t « < ♦ 4 to • * 4

t • r « . r to • 4 to-14^^ 
'...,171 
....202 
....175 
....191 
....183 
....149 
... r!90 
....170 
....150

J; Geležėlė z
J. Glinieckis 
V, Šiugžda \ 
v;Kališins 
A' Stielingis.,. t,., 
^/Vėnis..

■ JMC#. "V^nis ...... • *■».*
K. Balčiūnas .... .... 
J. Strakauskas .... . 
F,Tamošiūnas ...

y X Mačiulaitis 
KV. Mačhilaitis

galavę p^lįna/ Ui 
tojai tų įstaigų nurodė jog m 
jie negauna užtektinai, kad 
galima r Mtų * išipokėti <tau- 
giąųs. J. ‘ /

neto Mos dienos jau 
dauguma barzdaskūtyMių/ims 
už skutimų 25c.y ė Už kirpimų 
§0e. Darbininkams algos ir-gi 
fbuspakėitos/ / .

-. . - -' m ;
-■>-■ r1-'!*- >"<■r

į Padėka. įi Antanas čet- 
kauskis tariu' širdingų ačiū 
gerK Dr, Jak^aviėiųi^u^ pa
gydymų mane nuo naujosios 
ligos ir Jinkiu jam dar dides
nių pasekmių. z .<

Su augšta pagarba 
Antanas Čitkauskis, 

lOSBoAven Štr., •' 
* So. BoUon, Mass.

MALDAKNYGĖ 
“PULKIM ANT KELIŲ”

Visiems, bus
išsiuntinėta spalio 15 d. už tų 
kainų kaip buvo garsinta.
• Ant vietos pardavinėjimui 
jau turėsime subatoje, spalio 
12 d. , . '

' JKfcip afeiMKBgotį'
Mųjlgų? jokius ir tam pana
šius ; klausimus girdžiame ka*- 

, diena ir tunę;
irvado^ 

vas, tai naujai išleista knygelė

RAKTAS ^EIKATO*
Parašė Dr.J. £r Bielskis*

KAiną15 centai.
• J

Galima
knygyne. Adresuokite: ‘

; '242 W, Brokdway, ? 
So, Bostcm, Mass,

i Naujoji Anglija' labai atsili- 
kus su pirkimu Laisves Pas

akotos bond’sų. Nuperkama 
. kasdien mažiaus $9,000,000 -7 
kaltinama epidemija. Dąu- 
giaus negu po $26,500,000 tu- 

. ri būt nuperkama kasdien per 
.. paskutines 10 dienų, kad už

tikrinus dapildymų paskolos.
'Lietuviai ir-gi prisidėkite, 

nes tai saugiausia^ vieta pini
gams.

Pirkusieji, savo vardų ir už 
kiek pirkote praneškite 
“Darbininko”, ofisų.

NETURTINGIEJI GALI 
PASINAUDOTI.

Neturtingi, biedni lietuviai 
neišgalintieji - nusipirkti gero 
maisto gali kreiptis į Canteen 
Kitchen, Sisters’ Notre Dame, 
50 Broadvray. Visiems dykai. 
Gali kreiptiž šeimynos ar pa
vieni.

O jei kam reikia ligonių pri
žiūrėtojų (nursių), tai lai krei- 

x. . piasi į Camey Hospital..
\ Ar į vienų ar į kitų įstaigų 

k* \ kreipdamiesi sakykite, jog tų 
darote sulyg nurodymo Bosto
no lietuvių klebono kun. Tarno 

/ Žilinsko.

.*

»

js>

to

• • r

• • •

to

i

Išviso jau‘mirė '...........2779
'to

i

i

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 
» BOND’SUS.

r"
1 
r

t

r

J. Strakauskas, J. Skudria. 
P. Rūta ir kiti spalio 6 d. suma
nė pasivaikščioti ir per 3 vai. 
nuėjo nuo Mattapan į Brock- 
ton, Mass.

Juozas sako, kad tai “good 
exercise.’

..*•—-
TAIKININKŲ VADAS

> BERLINE.
Holandijos Taikinnkų Lygos 

vadas H. C. Dresselhuijs atvy
ko Berlinan. Sakoma, kad Vo
kietijos valdžia jį pakvietus.

PALIEPĖ IŠSIKRAUSTYTI.
I -■b

Bulgarijos vyriausybė pra-: 
nešė teutonams, esantiems Bul
garijoj, kad jie turi išsinešti 
vieno mėnesio bėgyje.

r

Komp. M. Petrausko koncer
tas iš 6 d. spalio buvo nukel
tas į 9 d. spalio, bet dėl influ- 
enzos siautimo tampa perkeltas 
net į 29 d. gruodžio, 1918 m. 
Steinert salėje. — Rengėjai.

*

Baųberiams- algos bus pakel
tos, už skutimų ir kirpimų tu
rės brangiaųs mokėti. Lig-

ATSTATYS DIRBTUVĘ.
Išgriautosios Morgane, N. J. 

amunicijos dribtuvės ir sandė
liai bus tuoj atstatomi. Apro- 
kuota, jog nuostolių padaryta 
už $25.000.000. Laike eksplio- 
zijos žmonių žuvo apie 150. Da
bar dar vietos tebėra karštos. 
Dirbtuvės ir sandėliai buvo už
ėmę 2300 akrų žemės.

REIKIA DARBININKŲ.
Prie amunicijos dirbtuvių la

bai trūksta gabių amatninkų. 
Iš viso įvairiose amunicijų

šiol barbenai gaudavo labai dirbtuvėse Suv.^ Valstijose,rei- 
mažas algas ir kuomet* parei- kalinga 139.000 darbininkų.*

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

BdND’SUS.

RAČIŪNO ^AUJI PAVEIKS

LAI iš Amerikos; Rusijos ir Man? 
cijos Kares Frontų^ Bolševikų 
Darbai, Naujos Hiustruotos ;Dai- 
nos, atsibus; . '

Subatos ir Nedėlios vak, (Oet.) 
5-tą ir 6-tą dd. šv. Jurgio bažnyti
nėj .salėj, Centrai Brooldyn, N. Y.’

Nedėlios vak. Oetoberio 13-tą d. 
Lietuvių Bažnytinj Salėj,. 568 
Broom Str., Nėw York City, N. Y.

Subatos'’vak., Oetoberio. 19-tą 
d. *L, Hantmano salėje, 756 HJarri- 
son Avė., Harrison, N. J.

Subatos vak., Oetoberio 26-tą d. 
A. Lutvino salėje,. 69 Park Str., 
Elizabeth, N. J.

Subatos vak., Lapkr. (Nov.) 2 
d. šv. Jurgio salėje, 180 New York 
Aver., Nėtvark, N. j.

Su pagarba
A. S. Račiūnas.

t

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ir turi sava didelį paveikslų? 

įęi^nė, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no.kazinet ir. gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai

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

J.JCDRIZA,
□OOS.ŽndSt, Priladelphia, Pa.

DARYK PINIGUS- 
TAUPYDAMS

; KALBŲ, wiSnraMv
■ ;/ tas*. • ■ .

bometnegaKmft laikytijo- 
kių viešų susū&kimų, prakįl- 
bų ir tt., tai geriausia nusi- 
pixkfi;gerų knygučių pasiška^ 
tymui . arba - pasimokinimui 
akąityti ir sašytn ^Darbinin. 
ko’* knygyne galima gauti vį- 
sokiųJReikalauk katalogo pri- 
šiųsdamaa kratos ženklelį jjž

4 Dafalįninlėąf, jgshaŠykite 
“Darbininko” naujai išleistų 
St Bįmkaųs dainų. * •

, Ituomet negalite susieiti su 
sava .draugai, pažįstamai^ 
kareiviais ypatiškai, tai susi* 
rašykite, laiškeliais. “Darbi
ninko” krautuveje galite gau
ti pepiero laiškams, atviručių, 
juodyte, - fontaninių plunksnų 
to a Taįp-gi^iifeJr išsiųs 
ti kaip tik-norite : ispeęiąl. Dė- 
livery ar paprastu, nes mes 
užlaikome to* tkrasoe, skyrių 
(pačių).. . $

“DARBININKAS,” 
242W.-Broadway,

So, Boston, Mass.
v --------------- --------77^——s

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

Už smulkius apskelbimus ir
• v.-f _________ TL. * _ *"

.50c.
. ...$1.00 

Pinigus siųskite iš kalno/ 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston,- Mass.

Mes, Petras ir Pranas Tamo
šiūnai, ieškome savo dėdės Balt
ro Veikšnoro ir pusbrolio Juozo 
Tamošiūno Suvalkų gub., Pakuo
nio miestelio. Pirmiau jie gyve
no Pittston, Pa., dabar nežinom 
kur. Taip-gi paieškom draugo, 
Simano -Balčiūno, pirmiau gyve
no Ginnerš, Pa., o dabar nežinom 
kur. Prašom jų pačių atsišaukti, 
arba kas kitas, prašom pranešti 
apie juos šiuo adresu:

Petras ir Pranas Tamošiūnai, 
282 Silver St., So. Boston, Mass:

>

paieškojimus kaina:
Už vienų sykį...;.
” tris sykius

t /

r

tp Qay’ 
buy that 

liberty bond

JOKIO sustojimo — j okio laukimo paraginimo — 
nei vengimo pareigų!

Kokį tai puikų pavyzdį patriotizmo, atsidavimo
’ » -

šaliai ir teisingam tikslui tie Vyrai mums^luoda!
Ar tu norėtum, kad bent vienas iš tų šaunių jan

kių kariautojų žinotų, kad tu atsisakei arba nepasirūpi
nai pirkti Laisvės Paskolos bondsų, kuomet vyriau
sybė pareikalavo pinigų kar.es vedimui?

Ai* tn norėtum, kad jis žinotų, kad jo pasiaukoji
mas nesukėlė tavyje nei noro investyti savo pinigus į 
saugiu saugiausius valdžios bondsus? . . s

Ketvirtoji Laisvės Paskola pavadinta ‘‘Kariau
jančioji Ketvirtoji.’1 Du mili jonai amerikonų, karinu- 
jančių užjūryje vilisi^ jog mes čia juos paremsime iki 
savo išgalių rubežiaųs, < •

Atlik Savo Dalį!
: ■* l ' * ■ ■

■Pirk su tokiu pasiryžimu kaip kariauja Francijoj—iš 
.I.I.Šihn j.A&žri ?li. li_-Y.. ■

Z

. Pasinaudok mūsų žemomis 
kainomis.

Ateik šiandien. Dabar lai
kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES

CONR0Y
Registruoti Optometristai

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

v

• - *

iMtato-aMiitiriM « 
RoiiA dfauktoriai: — 1L tilin* 

Menė, P. Venieni, V. Songailie 
\ aį X Karinskaiti ir A. OŪnvlto 
' bA ' . - ' . , »•.
Fėtro Bažnytinėje Salėje, 

Snairinkhnaį laikomi kai* 
aitrų ptarininkakiekvįeno mė
nesio. 7:30 valf vakarė Bv 

‘ > .- i !
.... ................ .... ■'!!■>>■ 1 1. ;■■■■■!■ ii-iijj. L4 11 • i,ta-

D, L. £ KBIBTUČIO DR-JO8 
. BOSTON, MASS. 

VALDYBOSADRESAI.
PIRMININKAS—Jodsm

\ m St., So. Bo«ton,
VIOE-PIgM. — Pranas 'Tulelklji, 

lito BWen St,' So. Btitinn, 
PROT. RA^.-t Juotapas Vinkevlėiu* , 

147 M- frtk SU. So. Boston, M&* 
/FINANSŲ RAST.’^St. Noreika^ 

: 105 Silver st., S. Roston, Masn, 
kA«TWUS —• Andriejų*\ZaI16cko 

244 D Str., So. Boston, Mass. 
JjiBtlnas TuMkls, .

’ 130 Bowfen St., Šo, Boston, Mase. 
D, L. K Keistučio Di>ja Boą- 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. no pietų 
164 Hanover St., Boston, Ma 
Malonėkite visi ateiti ir dausom 
naujų narių su- savim atsivfesUL

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis Btratikiemi Ir pripil
domi visai be skmamoK su 
geriausiai prietaisais, su 

nąuįų Ską linų. *
Visą darbą gvmantuojame,

DR.W. T.REILLY
469 Brosdwiy,So.

■ PKlUDOltCErBtnUiST.. toto’—4

D Vntandc*' - 
fl nao9 Tai.
■■ ' -

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŽELPINĖS DR.jCs 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. 2ioba> 

4 Levant St, Dorchester, 
Telphoue: Dorcester 6973—W

VIpK-PIRM. — Jonas Galinis,-
20 tVinffeld St., So. Boston, Mhm*

I PROT. RAST. — Jonas Glineckt*
282 Stlver Str., So. Boston, Ma»«

II PROT. RAST. — Marijona Brikam 
'210'Silver Str., So. Boston.

FIN. RAST, —r Povflas PetrauskiiH
280 Flfth' St., So. Boston, Man* i 

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūne' 
. 10 VVttifleld St.. So. Boston. Matu 

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

' Draugija laiko susirinkimus ka> 
trečią nedėldienį kiekvieno mėti* 
šio 3:30 vai: po pietų Bažnytinė 
tis susirinkimas bus spalio 20 
laike nuo 7 vai. ryto iki 5 vai. 
dienų. '

Į

*to .r.

£
SKAITYK IR KITAM PAŠA-* 

KYK, kad geriausias’pardavėjas- 
Įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir Vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda , už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitėą šiuo adresu:

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

r-f
Tai. So. Boiton 270

DR. JOHNMicDONNELL, M. P. I 
Galinta iuiikalbtH ir ligfuDistkai. ■'

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

§36 Broadway, So. Boąton,

h

1

ILĮI

Bell Phoną Dlckhunn 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSt., Philaddphia, Pa.

A ■ “•
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nu« 9 rito iki S po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo S iki 9 P. M, 
N«deUb«nisiki4>piŽta. •

lt.

Meldžiu geros 
valios . žmonių 
pranešti kur bū
na Amano pabė
gėlis vyras, Ka
zimieras Klia- 
žius. Likau su 2 
mažais vaikais. 
Paeina iš Kau
no gub., 28 me
tų amžiaus, vi

dutinio ūgio, ant antakio ženklas. 
Atsilyginsiu. f

MagdalenaKliazienė,
1105 Olive st, Philadelpria, Pa.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOF 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS; . 
Pirm. — T. Ašmenskienė,

359 Fourth. St. . 
Vice pirm. — P. Giedraičiutė,

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

12 Lark_St. ' 
Fin. Sekr. -r- A. Lukoševičiutė, 

377a Broadway, 
Iždininkė —MaČiuliutė,

42 Silver St. . \
Rasos globėjai: R, PievokienS, 

" į M Stukienė. »

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

• • 4 *• 49 04 4'^ O # ’ •' 4 f, į> <4 44 44 4 4 g 4

—: Saulutė tekėjo (su piano pritarimu)......... . .25e.
r—: Vienas žodis ne Šneka (su piano pritarimu)...... 45c. 
— Paukštužėli Skrajūnėli f(su piano pritarimu) ... .30c. 
Imant didesnį skaitlių egzempliorių, .duodame nemažą 

nuošimtį. Adresuokite:
KAVIER STRUMSKIS,

222 DUFFIELD STR., BROOKLYN, N. Y.
(115)
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JEIGU TAMSTA SERGI

Tikra medikališka atydą gali -pridėti tau metų prie 
gyvenimo ir gyvenimų prie metų!

i ’ _______ •____ __ - * -» - -

ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką 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 8 P. M. 
Kasdien.

. Nedęliomis: * 
10A.Miki2P.M.i
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Draugijos, Temykite!
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. . visų pajėgų
arba’ ant1 iŠmokesčio.

BF 0F NEW BNGLAND; r.
th« var by

r ūompany

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiikds; į- 
vairūs ženklai: kukardės, Šarpos, antspauūoą gurikučiai

- dėl įvairių organizacijų ir susivienijinių. Išdirbu viską,.. 
kas tik organizacijoms reikalihga, įįgiai, greit ir su dailės 
(ūBistiskų): gabumu. Mwų išdirbystė yraneniausia tar
pe Heiuvių Amerikoje, užtat mūsų Ūpii&ikvinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tttkstaa$Ui drabigijų. "

’ Naujos organizacijos reikalaukite probų, .senos gi
* prisiųšldte savo lenklį arba Šarpi> o mes darbą, atliksima 

pagalreil|alavimą.. * U ‘ 4 . '
' ' >- ■ M. A NOBKONAS, . ' ..

gh Street, , (

. ’ Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies.
Teisingas ir tikras' ekzaminavimas parodys jūsų tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.* . •
I MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo ttr 

• kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų 
Toliaus mano offisaš yra aprūpintas naujausiais instrumen 
'tais įr 'priemaišomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidi, 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
’ f • l ■

Silpnumu nervų, silpnumo, užpakalis (nugaros), Užmii 
_šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumų 

v Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos,. Apsvaidimo, Neaiškaus 
f matymo, Silpnumo sąnarių, VotČių, Slogų, Lašėjimo j 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio 

. - šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamst} 
> trotiji savo sveikatą ir pajėgas.

Al tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakytir. 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik- 

/ ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagi^ 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin 

i - gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu ųtsilankyši dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas 
Manu kainos patarnavimo, dėl visų -ptieinamoa^ ..MiMtĮM- 
ir tnttbigįems. jtWin, ltad’tamstą pasinaudosi Ma proga b 
aM pasakysiu, ar gali, ar ne atguli savo firišką stovį.

. Atsilankyk dabar.*4 peątidMiok!
■' Dr. KENEALY
«n wAMmNaTOK8TKrr 

Autam dirys|

■t

Specialistas
BOKTON, MAM '
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