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; VAROSI PIRMYN. / I
Belgijoj ir Francijoj vokie- 

f čiai ant 50 mylių fronto trau- 
' iriasi atgal. Talkininkai ’nžė- 

; *me pajurinl niiėstą: Ostend, 
ž. kur buvo .submarinų stotis.

Didžiausias vokiečių pasi
traukimas yra Belgijoj. Spė- 

■ jamay jog jie bandys laikytis 
ant linijos Antverp, Namur 
Metž iki Šveicarijos rubežių. 
Ir tuomet vokiečių dešinysis 
sparnas būtų už 80 mylių nuo 
Vokietijos rubežiaus. Dabar 
tas Sparnas yra už 125 mylių 

, nuo rubežiaus.
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L NAUJAS PARĖDYMAS.
Vokietijos kaizeris išleido 

dekretą, kuriuo paskelbia, 
jog kaires stovia bile kokioj 
viešpatijos dalyje- ar mieste 
gali būti sutinkant tik karinei 
ir militarei valdžiai.

nuotikiai AUSTRO- 
-VĖNGRIJOJ

m

f y

iiEPKtiate REZIGNA- 
CLTOS.

Austrijos ministeriai buvo 
padavę rezigbaciją. Imperato
rius Karolis nepriėmė rezigna
cijos.

-1 * t - ' A • • t

kinti mieštų, sodžių, įaši- 
' ’Mbkiažt iš ūzįnitii žemių, 
jęū&i^ti tik iš absoi&iiškai 
būtiiio miliiaįjip reikalo. Iki 

. šiol būdavo Įpaikinamą ' mies
tai, sodžiai, miškai, tiltai, ke- 
iidi, šūlihiai.

” grūmoja Turkams.
Kai talkiiiinkai paėmė Ser- 

, bijos miestą Niš, tai geležiU- 
' kelią1 jungiantis Berliną ;su 

Konstantinopoliui taįio perkir
stas. Kadangi Turkija ’ėmė 
Svyruoti, tai Vokietija ėmė 
grtimoti jai, kad laikytūs iš
vien. Vokiečiai surinko Juodo
se jūrėse' Busi jos karinius lai
vus it pastatė juos ..prie Kon
stantinopolio. Tčjr jėga'įr‘su- 
laiko turkus nuo pasidavimo 
talkininkams. Turkai dabar 
yra tarp dviejų ugnių.

PAGERBĖ ,WASMNG- 
TONĄ. '

Ukrainiečių, katalikų perdė- 
tinis P. Ponistišin aplankė pir
mojo Amerikos prezidento 
Washingtono~"kapą ir uždėjo 
ant grabo vainiką . “ vardu 
600.000 Amerikos ukrainiečių, 
kųrįę yra ištikimi gen. Wash- 
ingtono principams.”

NUSKIRS KARDINOLĄ.
Popiežius laikys konsistori

ją lapkričio mėnesyje. Bus 
nuskirti nauji' kardinolai ir 
taip-gi bus nuskirti užimti vie
tas mirusio New Yorko kardi
nolo Farley ir arcivyskupo I- 
reland.

Berlint| Lokal Anzeiger ra-, 
šo, jog Austro-Vengrija jau 
ant slenksčio didelių pervers- 
mių. Valdžia daro visokius 
pienus, k,ad sulipytį įvairias 
tautas. Bet išrodo, jog visos 
tautos ims. dalykus į savo ran- 
kasrir nežiūrus ką nurojys. 
Vienna, Budapeštas, arba 
Beirlinas. ' •;

Piętįhiaif sląv&i, turėjo sųva^ 
žiavimą Agrame ir, kitų apy
gardų slavai Jąrė tą pat j 

.Ukrainoj didelis Judėjimas 
teėš;Vckhčixfš. Vienas sbdie-’

mrkoya^jampaįmtae-sukilė’;
. . ' f 
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suKnąžiAirumunhoj.
’ Šiatfeinėj Bhmtmijo j prasi^ 

dėjo sukilimai 'prieš vokiečių 
Sauvaliavimą. ‘Jaii buvo" susi
rėmimų 'tarp ginkluotę : būrių 
rumunų ir ’auštrų-vokiečių jė- 
gU- y

/naująs^zidentas

Cliini joj'užėihe valdymą nau
jas prezidentas Ilsu Shi 
Chang. Iškiįnęj dalyvavo mi
nisteriai ir parlamento nariai.

i
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REIKALAUS

. PASIDA
Anglijos, laiįįįčiai užsimi

nė,—jog- kai -Ti ja paprašys
taikos, tai bus; pareikalauta 
pilno pasidavimo? Turės taip 
padaryti, kaip Mgarija kad 
padąre. '. <; .„P .. _ _

■ . "j.;-'' ' . '

/ vokiečiai Badauja
Ira Nelson f 

Amerikos ambai 
dijoj, sakp^ 
nyti, kadjfVb^^oj labai bite 
gai su maistu"' 2 
sakė, kad vienų ’tarpū vokie
čiai labai pinto ^idi^įus iš 
Švedijos., , pb 6.0()G

•'‘netikėtai 
i. Aiškino, 
(ųįįkorgab 
įrdlįL Tai 
delVukieti- 

ik. 
Iš

: ŽYDAI GELMS 
KIŪ8.

■

Amerikos. žydai sumanė su
rinkti $1.000.000 sušelpiami 
FŽydų šalyse-,kuriosežydat nū-- 
kentėjo dėl karės/ Tie pinigai 
Jjūs suvartojami sušelpimui 
biądnųjų, parėmimui mokslo ir 
globojimo įstaigų Ir atstaty
mui biznių. Toji pagelba bus 
siunčiama Rusijon, Rumuni
jon, Lenkijon, Serbijon, Grai
kija ir kitur, kaip tik gali
ma nūs su jomis susinešti.

Sulyg žydų aprokavimų iš 
9.000.000 viso paasulio žydų 
nuo karės nukentėjo diu treč
daliu.

Žydų darbas šitaip suple- 
nuotas:
.Suteikimas greitos. pagelbos 

maištu, drabužiais, avalu, vai
stais visai l&ędnįems* Griebi- 
mUsūprie atstatymo pramonės 
ir bįznių, kąd tuoj duoti darbą 
šveikięms . bedarbiams, kad 
fjigms nereiktų maitintis iš 
ąpkų. . grąžinimas tremti- 
fe ,StĮ^iŠfe;

kykTųT Suteikimas pradedan
tiems pramonininkams ir biz- 
■nįeriams paskolos ant ‘lengvų 
išlygų.. Aprūpinimas dvasiš
kais reikalais, steigiant ir at- 
budavojųnt mąldnamius ir at- 
siunčįant rabmų.

.. Žydai pienuoja. riekti nė 
vien aukomis, bet užtraukti ir 
paskolas, . Jie gerai žino, kad 
žydai apsukrūs biznieriai, ga
būsamatninkai, "greitai atkius. 
Tai jie lengvai galės paskui su
grąžinti paskolas. Todėl į gel
bėjimo fondą žydai rinks ne 
tiek aukų, kiek paskolų. Tai 
bus bizniukai labdaringas dar
bas. , .
• i Amerikos žydai laikinam su
šelpimui savo viengenčių įvai- 
riosę kariaujančiose šalyse jau 
sudėjo apie ęSl^CĮįOOO.

Ką mes lietuviai darome! _

VISOKIE GANDAI IŽ 
. VOKIETIJOS.

Iš įvairių šaltinių pilasi ži
nios api& esaneius- arba -greit 
būsiančius svąrbius ųuotStiuS 
ir perversmes Vokietijoj,

Ten turbūt dedasi daugiau, 
negu laikraščiai Amerike. gau
na paskelbti. Amerikos val
džia suturi, kaip spėjama tū
las žinias, rodančias didelį 
Vokietijos susmukimą ir nusi
leidimą. Mat tam yra labai 
svarbi priežastis. Buvo patir
ta, kad kaip v tik pasididina 
gandai ir žinios apie taiką, tai 
žmonės mažiau rašosi, pasko- 
ai. Todėl tokios žinios apie 

taiką ir Vokietijoj perversmes 
Sulaikomos, kad nepakenkti 
paskolai, uos jei taika jau 
šiandie įvyktų, tai?pįįiįgų dar 
neužtektų, kad pergabenti at- 
jal Amerikos kariuomenę ir a-; 
Jelnai likviduoti „karę.

iį.Tjpdęl ? paskolai užsidarius 

kad!( netrūkūs. Vokietija ^vism- 
kai pasiįtuoį^įbę. jokių sąlygų, 
jtaip, kaip Bulgarija. Laikraš- 
tis. The,Express rašo apie di
delius • Vokietijoj. - judėjimus. 
Vokietijos šocijąlištai bijo,; 
kad. Vokietija nevirstų antra 
Rusija po bolševikų Valdžia. 
Todėl, rengiasi, kad kritiška
me momente panaudoti visą 
savo intekmę ir galę, kad su
laikyti šalį, nuo Netvarkos ir ą- 
narchijos. Jei tik kaizeris nu
žengs nuo sosto, , tai socijalis
tai. imsią valdžios vadžias į sa
vo rankas ir laikys, kad iš
vengti brolžudiškos kares, ko- 
ldaištiko Rusi joj.

Vokietijos socijalistų orga
nas Vorwaerts šitaip parašė:

4 4 Karė artinasi prie galo. 
It prie tokio galo kokio nei 
vienag Vokietijoj žmdgus. ne4. SVAR^TY  ̂ĘPSEIDEN- 
norėjo. Tegu bus pasakyta 
atvirai. Per visus tuos baisius 
keturis metus tikslas mūsų pa
stangų ir pasiaukojimų buvo, 
kad sulaikyti niuo tokio galo.”
PIBKjpE KETVIRldsiOS 

’uMaė ra&(Os 
BOND’SŪS.

A. - ‘ *14.' ♦ I
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KARDAI TALKININKŲ 
VALDOVAMS.

. Ishikawa, didžiausio. Japo
nijos dienraščio redaktorius 
važiuoją per Ameriką Euro
pon. Jis vežasi penkis kardus 
kurie buvo nulieti 350 metų 
atgal. Vieną kardą dovanos 
prezidentui Wilsonui, antrą 
Anglijos karalini, trečią Belgi
jos karaliui, ketvirtą Italijos 
karaliui, o penktą Francijos 
prezidentui,

PLENUO JA’IŠKELTI 
LAIVĄ. v

Yra pienuojama iškelti dide
lį Amerikos transportą vardu 
America, kurs nuskendo be- 
liuoduojant New Yorko priep
laukoje. Ta vieta yra 40 pė
dų gilumo. Tikimasi greit iš
kelti. Jam beskęstant ant jo 
buvo 300 kareivių. Visi buvo 
išgelbėti.

PARAGINIMAS Iš FRAN
CUOS.

Francijos premjeras Clemen- 
ceau atsiuntė atsišaukimą, ku
riame ragina Amerikos pilie* 
čius rašyties laisvės paskolai. 
Primena, jog nors trečdalis 
Francijos būtų buvo, vokiečių 
išplėštas,^ bet francūzai įsten
gė savo valdžiai paskolinti 

..$24.000.000.000. 5
Šitaip atsišaukia* •

v

T

tĮs,. buvęs 
>riiim Šve- 
neikia ma-

In'prirodymui

gaJyųsdyf^ 
ji. austojo; Ją J 
kad to gauna 
ygai riebesni įr 
kįla kląųrinįaš,^ 
ja .neperka 
gauna ir k 
to ii 
triog

detalė Taryba 
priėmė pątaisyiną- pri& fcbnšti-: 
tucijos. 'i^šiįl buvo taip, jog 
kaizeris įgali £iask£lbti karę 
nieko nėsflfiaūsęs, niekam1 ne
atsakydamas. .Dabar ęrie ‘knn* 
stltūcijos prįdedamas'pataisy- 
mas, kad bė'šutikimo:federaT 
įės Tarybos ir be sutikimo 
^Reichstago. Vokietijos ^alJė- 
vas negali paskelbti kares. Tik 
•jei priešininkas įsiveržia į Vte 
Merijos žemę,, arba ūžbom- 
barduoja pakrantes, tai tuo
met nereikia klaustis Rėichs- 
tago ir Tarybos sutikimo. Tai
kos sutartys ir kitokios sutar
tys su svetimomis valstybėmis 
ir-gi turi būti daromos . su 
Reichstago ir federalės Tary- 
bos pritarimu. . +

i ■ I vii ■
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y TO NOTĄ. •
Spalio 18 d. Vokietijos Rei

chstagas (parlamentas) susi- 
rinkb svarstyti' prez. Wilsono 
notą.
PIRKITE KETVIRTOSIOS 

XX^V£S.VikSKOLaS 
■ BOND’SVS.

... .... - ' .i_ į* . 2 . . .

MIRĖ PROFESORIUS.
Italijoj Pisos universiteto 

profesorius Morelli mirė nuo 
ispaniškos influenzos. Jisai 

‘ buvo bakteriologas,' tai yra 
tyrinėtojas bakterijų arba pe- 
,rų įvairių ligų. Tyrinėjo perus 
ispaniškos influenzos. Tą be
darydamas užsikrėtė ir mirė+ 
/ • y -10-- .

PRIPAŽINO LENKŲ 
. AĖMIJĄ.

Anglijos ' valdžia pripažino 
■ lenkų armijų, kaipo autono- 
f * mi^kąį * einančią išvien su tal

kininkais.

<u

i

Jeigu Jums yra brangi Tėvynė ir jos likimas, 

tai remkite tą Bankierių, kuris atjaučia tos nelai

mingos Lietuvos skurdą.

Tai-gi visi pirkite Laisvės Paskolos Bond’sus 

savoj Bankoj, tai yra Centraliniame Bendrame Lie- 

tuvių Banke.
> . • -

Šaukia į vienybę Banko Prezidentas v
’ . t

/

soiitup cbit'itoiiu.is.ltt. , ’

‘“Pažvėlgkife dabar į visus ♦♦♦ 
frontus. Visur matosi perga- A 
lės aušra. Jūsų kareiviai ga- 
tuvi atakuoti. Jūs būkite ga-Į iį»; 
tūvais paskolinti.

Juozas jKovaliauskasI Kowal,
32-34 ., Boston, Mass

EPIDEMIJA BĖGA Iš 
BOSTONO.

Seredoj Bostone nuo įnflu- 
enzos ir plaučių ligų mirą 72, 
o ketvergė mirė 53/Jšviso Bos
tone jiuo tiį ligų mirė jau 3856.

Persirgusiemsduodama per
sergėjimas gerai užsilaikyti. 
Tapo patėmy ta, jog tūli po li
gos ant proto apsėrga ir turi 
pufi gabenami į bepročiųprie- 

! glaudas. • Persirgušiėji tūrivi- 
^ųdjhet gėfciti atšils^ :

DIDELIS TAUTŲ PASI
RODYMAS.

Subatoj spalio 19 d. ant Bos
ton Cbmmon rengiamas ypa- 
tintingas tautų pasirodymas^ 
Taį bus Ketvirtosios Laisvės 
paskolos rašymuiši pabaigtu
ves. Dalyvaus 19 tautų, o tar
pe jų ir lietuviai. Tą’prambgą 
rengia Naujosios Anglijos 
Laisvės Pdskolųs Komitėtas.^

Kiekviena" tauta turės sau 
‘ bbbtįi, ’ * papuošta Amerikos 
ir Jautiška Mfiūvžu 
jtiėte&K tąutą.^sayir

'įfetų? •’;' "TįW* tli' G ^iį., • Jvafc 
Pifcšiliėš bendru pto^rabmt 
Kalbės miesto majoras Beteisį 
V^lŠHjds ’gub. McCaU ir^kiti. 
Dainuos milžiniškas iš 500-aš- 
mėnų choras. Po to prasidės, 
atskirų tautų .programai prie^ 
savo **bo<>tirių.”‘

Lietuviai rengia didėlį prog
ramą: "Buskūlbėtojų jr platus 
programas. Dainuos bažnyti
nis choras, p. M. Karbausko 
vedamas.

Lietuviai vietiniai ir iš apie- 
lintių privalo skaitlingai atsi
lankyti ir pasirodyti svetim- 
taučiams.Tai didelė lietuviams 
reklama ir gera proga pasiro
dyti. Neretai nusiškuhdžia- 
me, kadi pasaulis^ apie mus 
nežino, neindomauja, nešne
ką, nesvarsto apie-mūšų rei
kalus. Gi patys bijome pasi
rodyti pasauliui Todėl subd- 
toj kas gyvas ant Bpston Co- 
mmon, 1 ą jei getai pasirodysi
me, tai ant rytojaus plačiai 
rasime apiex lietuvius vietos 
dienraščiuose. Tokiu būdu bus 
pasigaršinimas.

Taip-gi tie, kurie dar nepir
kote bohdsų, tai pirkite ant 
Common lietuvių “boothoj'.” 
Pasirūpinkime, kad mūsų 
“boothčj” kodaugiaušia bond-f 
šų bųtų išpirkta. Tuomi di
džiausia pasižymėsime.

Tai-gi. Savo. šūvius taikinki
me į vieną vietą, koncentruo
kime, o padarysime didelę žy
mę. Gi šaudydami į visas pu- 

, sės nieko arba visai mažai_Je- 
pelnysime. . **

Visi ant Boston Common.

RENGIASI GELBĖTI.
< - * . ■ - ■ ■ J

> Suv. Valstijų valdžia pradė
jo tyrinėti visos šalies medžia
gą ir padarus, kad pa karės 
prigelbėti nukentėjusioms tau
toms. Dabar valdžia suiminė- 
ja tą medžiagą ir padarus.

•Daroma aprdkavimai apie 
maistą, drabužius,, avalus, 
plieną, statomąją medžiagą ir 
kitokius padarąs.

Viena pirmutinių tautų ,ku
ri gaus Dėdės Satno pagelbą 
yra Serbija ir Belgija.

Serbija jau apvaloma nuo 
teutonų, jau nuo salos Koriu 
Serbijos valdžia keliasi į Nišą 
ir Serbijos atstatymas greit1 
prasidės?

F

Viduje,
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neralis'šreikąs,. kaipd prptes- 
: tas priešgabenimą jŠ -tos, Šaįes 
maisto produktu. Pragoj, Če
kijos sostinėj,prigabėnta daug 
kareivių ir .jie šu kulkosvaį- . 
džiais ir rankinėmis bombomis 
patruliuoja gatves, čekai.iš
mėtė proklemacijas, kur Skėl- 
biamJa, jog netrukus bus pas
kelbta Čekija, kžiipo neprigul- 
minga respublika. ,

'Jr’ į

' ’ -< I

‘■i

SŲSIKULĖLAIVAL
‘ Netoli4 nuo NewYorko juro
je susikūlė Anglijos laivas 
Port Philip su Amerikos kari
niu laivu.. Anglijos laivas nu
skendo; ■Jurininkai, skaičiuje 
40, tapo’ išgelbėti.--- -- -- . j

NUTARėPASTATY-
PAMINKLĄ.

Bordeaūx' mieštas, Francijoj 
nutarė pastatyti paminklą pa
minėjimui Amerikos įstojimą 
karėn. Nutarė surinkti tam 
$19.300 (100.000 frankų). Pa- . 
statys priė galo upės Garonos. 
Tos upės galas yra už 10 my
lių nuo Bordeaus.i_ . .

1 850 BRQADwiT, SOtJTH BOSTON, MASS..
3 JAMESM/KEYES ,
X Atsmaukite pbie mange BU^fisokials telsml&kals reikalais. Duo- 
•J du pilnas informacijasias-link Suvienytų Valstijų įstatymu.
« ’ Ber keHoUk^ prityręs it ftttejef* VIsoHU reikalų su
9 LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Masaachusetts vai- 

Btijoje. A8 esu tokiame stovyje, kad galite, manlml pllnal uiėltl- 
a, keti. Visokius telsmlžkus reikalus atlieku šioje valstijoje*.
< , Turiu gerą prityrusią vertėjų arba perkalbėtąją lietuviu, ruky,

: j lenką ir latvių. Jėiipf Jųų nogite turėti getUB^paeekm^f ir iįlaiinėti 
provąt/tal pawW man; ^Teje^uoklj^ .parašykite arba pasaukite. 

Bsę m6ADWA.IV 1 SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M KEYE^ 
Tel+ Bo. Botton 818 otf Unatoa įtyf.

Jeigu vienas uMlmtas lauk kitų.
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Dabar yra daug 
riciŲ S l

Daugelis savininkų karės.;W- 
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patartam persitikrinti pas:

- Lithuanian Agency,
x Alvaszkevici 

315 BROADKAY, 
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nespo . 
karės bus du-syk brangiau, ] 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba.farma pirkti tai; A., 
Iv&szkėvici padarys visus rtM- 
tu^Įeitijagai ir atsakančiai.
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kirti lietuviško balso nuo bal-
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so kitataučio Dėdės.

savo riuskas. Darydami “
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* Eina ii So. Boaton’o utamin- 
k&, tatverįais k*subatoįris. 
dih Am. lietuvių Eymo-katali- 
ką Mv. Juoupo DarUiinką Są-

• — „ „ - ‘ .
“darbininkąb” ;

(The Worimr) -
Tbe Lithuanian tri-vreėkly pa- 

per. T.ubhshėd every Ttteaday, 
Thursday, and Saturday by 8t. 
Jtoepk's IAthuauian B.-C. Amo-

'dation Of Labor. * <
SUBSCRIPTI0N KATES: .; 

Yearly -* ■ M * Uf t Ir f f f •’ •* f-*?* ■

Boston and suburbs X...... 4.00 
G months .................1.50 
Foreign countriea yearly .,, .4.25'

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

Kadangi to
mas ūso nuo
palių lietuvių ir kadangi A* 
metikės lietuviai, kurie dau
giausia galėtų pakreipti geron 
pusėn Lietuvoe #iino išriši
mą, nėra prideramai susirū
pinę tris reikalais, tai galime 
numanyti, kaip į^Ii ateitikti 
«U Lietuva. Lietuvių tauta 
gali būti pripažinta neatli- 
kusia tinkamai savo rolės pa- 
saulinėj dramoj ir’negauti ne- 
prigulmybės. / .
, Amerikos lietimai, jšyyskb 
me, koks baisus dalykas gali 
atsitkti, atlikime savo.

i

i

Suv. Valstijų valdžia nuski-V 
ria įvairioms krašto apygar- 
doms ir miestams už kiek jie 
turi išpirkti Paskolos bondsų. 
Tą padaro ne tuščiais spėji
mais, bet remiantis bankų at
skaitomis. Todėl kiekvienai 
apygardai kiekvienam mies
tui uždedama našta sulyg pe
čių.

Tautos Fondo Centro val
dyba tinkamai pasekė valdžią 
ir nuskyrė valstijoms ir kolo
nijoms po kiek turi sudėti Lie
tuvos reikalams iki Kalėdų.

Kaip žinome šiuometiniame 
Tautos Fondo suvažiavime nu
tarta surinkti $50.000, kaipo 
Kalėdinę dovanėlę Lietuvai. 
Tai toji'Šurna tapo padalinta 

. įvairioms kolonijoms. Pavyz- 
- džinų. Mass. valstijai paskir- 

ta $6,500,. Bostonui $1.600, 
^tiek pat Woreesteriui, $500

vaidyba nusiuntė - tam .tikrus 
atsišaukimus ir surašą po kiek 
kuri kolonija turi surinkti vi
siems Tautos Fondo skyriams 
ir visoms kolonijoms abelnai.

Be to tie atsišaukimai buvo 
“Garse” ir “Drauge.” Visi 
apie tai žinos. Todėl visi į dar
bą. . ■ , .
' Žinoma Tautos Fondo val
dyba tegalėjo tik daug maž 
teisingai nuskirti kolonijoms 

' sumas. Teisingas, panašus į 
Suv. Valstijų valdžios suskir
stymas, būtų tiesiog negali
mas. Nemažai svarbių koloni
jų net praleista, o nesvarbios 
paminėtos. Taip štai Mass. 
valstijoj tokios mažutės kolo
nijos kaip Mattapan, Rosbury 
ir tt. paminėtos, o tokis veik
ius Norvood, Lowell, Hudson 
visai praleistos. : •

Praleistos kolonijos žinoma, 
neturi užsigauti arba snausti. 
•Jų pareiga bus uždėti didžiulį 
kaupą ant tos pinigų krūvos, 
kurią sudės kitos kolonijos.

Tautos Fondo Seimas ma
žesnę sumą, kaipo Kalėdinę 
dovaną Lietuvai, negalėjo 
nutarti. Tai būtų buvęs pa
sityčiojimas iš Amerikos lie-5 
tuvių ir Lietuvos reikalų. Jau 
keturi metai, kaip Lietuva 
merdėja, jau keturi metai, 
kaip Amerikos lietuviai budi
nami prie gelbėjimo lietuvių 
ir kovojimo dėl Lietuvos ne- 
prigulmybės. Turime pripa
žinti, nedidelis Amerikos lie
tuvių skaičius teužsidegė tuo 
reikalu. Bet tas skaičius dį- 

’ deja. O mūsų visų pareiga y- 
ra vis labiau tą skaičių didin- 
ti, traukiant visokius ątsilikė- 

’ liūs, užsispyrėlius, išsisukinė
tojus į visuomeninį darbą.

Virpa širdis iŠ džiaugsmo, 
kąd aršus priešininkas, -Lie
tuvos kankintojas, jau įveikia
mas ir jau nuolankaūja.Džiau- 
gsmas ima, kad štai netrukus 
jau nusileis uždanga ir paslėps 

'/ baisią pasaulinę dramą. Bet 
«atsiminus apie Lietuvos liki- 
r'mą/ matant jos?' nepriklau- 
sdmyb^ / aetižfikrinimąi -'M 
^džiaugsmas tori.<ųslųgtb/j Ar> 
su pasaulinės- dramos pasibai
gimu baigsis Lietuvos drama!

f

\

Gėdos taika ir 
gėdos darbai.

’ • ■:......... '

t

Patys mūsų bolševikai va
dina padarytąją Rusijos taiką 
su Vokietija — “gėdos taika” 
(“Tiesa” No. 17), Ištikro, 
tinkamesnio vardo ir negalima 
rasti, Tiktai žmonės neteku
sieji sąžinės, kaip sako pati 
“Tiesa,” žmoės labai žemai 
nupuolusieji doroje tegalėjo 
taip sutrempti jfo-kojų visų 
Rusijos gyventojų, o ypatin
gai darbininkų reikalus. Tą 
taiką padarė mėgstantieji save 
vadintis socialistais.

Ne kitaip, kaip tiktai “gė
dos taika” galime ir mes va
dinti Bresto taikos sutartį, žiū
rėdami į tą Lietuvos reikalų a- 
kimis.

Ką padarė su Lietuva Bres
te bolševikai, kurių tarpe bu
vo ir lietuvių bolševikų šulas 
Kapsukas-Miekevičius!

Pagal tos sutarties Lietuva 
tampa visai apiplėšta, Lietu
viai negaus jokio atlyginimo 
už sunaikintus savo ūkius, už 
sudegintas trobas. Negaus at
lyginimo mūsų darbininkai, 
priverstinai dirbusieji vokie
čiams tiek Lietuvoje, tiek iš- 
Auu Kai^ buv^l^ko-

mi ir kamuojami/ nė jokio at
lyginimo už tą darbą negali 
gauti. Iš mūsų ūkininkų iš
čiulpta visa gyvybė. Atimti 
gyvuliai, padarai, išgabenti 
Javai. Įvairių-įvairiausiomis 
rekvizicijomis, kaip šluota iš
davė vokiečiai visą Lietuvą, Ū- 
kininkų -laukai skersai ir išil
gai apkasais išarta, žemė pa- 
verste nederlinga. Didžiausias 
šalies turtas — miškai—iškirs
ti ir į Vokietiją išgabenti. Ge
ležinkeliai užgrėbti. Žodžiu ta
riant, nerasime Lietuvoje to
kios vietos, neįstengsime pa
rodyti tokią ūkio šaką, kur 
vokiečio ranka per trejus šei- 
myninkavimo metus t nebūtų 
paskutinių syvų išspaudas. 
Lietuva taip sunaikinta, kad 
jos nuostoliai skaitomi be abe
jojimo miliardais rublių.

Tie milžiniški nuostoliai lie
tuviams nebus sugrąžinti. Bol
ševikai tai visa dovanojo vo
kiečiams. *

Bet vokiečiai užtat labai ap
rūpinami taja taikos sutarti
mi. Visi jų nuostoliai pilnai 
bus jiems sugrąžinti. Suvargęs 
lietuvis turės stoti kovon su vi
sa ko pilnu, nė kiek karo ne
nuvargintu vokiečių, savo kai
mynu ūkiniku, arba fabrikan
tu. Suprantamas^ daiktas, jog 
tokioje nelygioje kovoje lietu
vis turi būti nuveiktas.

Bresto taikos sutartis pilnai 
atiduoda Lietuvą Vokietijai. 
Vokiečiams pavedama pikiai 
šeimyninkauti Jų pačių sunai
kintoje ir galutinai nualintoje 
Lietuvoje. Likusią be jėgų, be
veik be gyvybės Lietuvą, 
drauge su Jos visais darbo 
Žmonėmis, bolševikai* atidavė 
į vokiečių imperialistų rankas. 
Mūsų ateitis labai tamsi ir ne
aiški. x

ištikro tokią tįika — tai gė
dos taika.

Net mūsų bolševikus ima 
šiurpuliai pagalvojus apie tai, 
ką jto padarė ■ su ■ Lietuva, ką 
padare’ su visais darbo.žmonė
mis Lietuvoje. Bplterikaį^eh 
kią tąr taiką, nfes/žiųo, - jogųŽ 
jos padarymą tegali susilaukti 
tik' prakeikimą# imomą pu* 
sės. '

, z-----------.-w
rtpnįtą, Uitadijoi 
mūsų tikykį^ aodali 
ritate. Tautos tamkintojuB ir 
skaudėjus mmkianrioje joa gy
veninio vaalndoje nepaliks be 
atsakomybės. ' Tasai teismas 
bus skaudus ir bttotogaą Jau 
dabar tasai teismas eina. nes 
risi; kas rimtesnis, prakil
nesnis žiūri bu parderinimu į 
nelaimių parblokštos prūsų vi
suomenės tamkintojus. Lietu
viai bolševikai liįkį be pase- 
kėjų. Jų arteiątiemsvadiams 
telieka tjk prišerta Kaino dė
mė už brolių kta&toįtoą, 
gėdos.darbų darymą, Ta dė
mė bus gkaudesųė^ negu di
džiausia bausmė, neak lemia; 
jiems galutiną mirtį. “

Mūsų gi tauta, amžiais var
gus ir kentėjus, mokės . ir? šį 
smūgį garbingai iškęsti. Nu
simetus bolševikų uždėtus ver
guvės pančius, žengs Lietuva 
pirmyn, ‘ augs ir žydės,, nes 
jai ne mirtis, bet gyvybė yrą 
žadėta.

. (“Vadas”)

Margumynai.
LIETUVIS MALDA.

O žeme, žemuže, tu mane 
maitini, dengi, tu po mirties 
mane priimsi, klausyk manęs 
tavo vergo, vergužio, neat
imk savo vaisiaus nuo manęs, 
dėl kurio aš dirbu, visą metą 
nuo tamsos iki tamsai prakai
tuoju.

O žeme, žemele, tu, be ku
rios nei vabalėls, kuris po ta
vo smiltis, slankioja, nei žvė
relis, kuris greitai ir šauniai 
bėgioja, nei paukštelis, kuris 
ore lakioja gyventi negalėtų, 
išgirsk meldimą tavo sūnaus, 
basioko, savo vaisiaus, diel ku
rio aš dirbu prakaituoju, iš
duok. f -

O žeme,vžemaite, kaip pauk
štelis ant'savo lakiųjų sparnų 
iškįl& J pįdanges toli toli už 
lą^Kok , ,.,., ^ąras"/^^' 
giesmele,.' Jįet ^ur buvęs\ kur 
nebuvęs sdįfrįžta atgal prie ta
vęs jeįmeįko kito tai nors 
dumblo ji^dų lipyti. Aš.' tavo 
sūnaitis, įavo vęrgužis, savo 
sajonėmiš pasiekiu kai kada 
tolymus pasaulio įvairius žvai
gždynus ir mėnulį ir žvaig
ždes ir grižo ratus, tečiau 
pargrįžtu prie tavęs prašyti to, 
be kurio nei aš patą nei mano 
vaikeliai, gyventi negali. Tai 
mūsų neapleisk, varguolį iš
girsk. .

k»iraVoHtfij*. Jiakro,^ 
Įuigfryd Mūrydamas/" ptadedi 
abejoti ar tik nevokiečių tai*

kad ui tokių taiką LUtm 
iittna nebus dikhura. neriida- 
rys prieš juos aavo svetingų 
durų. Todėl teismam, muša- Ikininkai padeda taip gudriai 
si į krutinę, pritipatindami paimti vokiečiams Lietuvą į 
kaltę. Tik tą kaltę jie nori savo rankas. Darydami “gė- 
Attt Htjj- suversti- Peikdami dos*’ tribą ir pavedą JJetavą 
padarytąją taiką, j& mano lyg 

‘ir savo kaltę žmo
nių. akyse. Jie stengiasi 
rodyti, kad tą taiką padarė ne 
jie lietuviai bolševikai, bet ru
sai ' ' . .

Jeigu rusai padarė, tai ko-‘ 
dėl gi mūsų bolševikai. Melai 
neprotestavo, kodėl dalyvavęs 
Brastos Tarybose Kapsūkas- 
^ItickęričiusMekur nepakėlė 
viešai savo balso. Kodėl 'mū
sų bolŠevikai ėina ligi Šiol ran
ka rankon su tais * Žemos do
ros” žmonėmis, kaip jie patys 
vadina savo > draugus, buvu
sius “gėdos taikos” šalinin
kais! Matydami lietuvių bol
ševikų darbus, mes priversti 
esame šakyti, kad jie yra tik
ri kaltininkai Lietuvos vargų, 
jeigu ne pražuvimo, kįlančio 
iš taikos sutarties su Vokieti
ja. * ■ . .

Dar baisiau darosi, kada 
matai, kaip bolševikai, pada
rę gėdos taiką, ne tiktai ne
sistengia to blogumo atitaisy
ti, bet dar giliau stumia Lie
tuvą pražuviman, norėdami 
sunaikinti visą darbą tų, ku
rie norėtų Lietuvos nelaimę su
mažinti. > ■ e

Lietuviai karininkai buvo 
sutraukę lietuvius kareivius 
vienan būrin. Mes visi džiau
gėmės turėsią drąsių Lietuvos 
reikalų gynėjų. Lietuviai bol
ševikai sunaikino tą paskutinę 
mūsų ginkluotą pajėgą. Kada 
mes matome buvusius Rusijo
je lenkų kareivius su ginklais 
perėjusius Lenkijai tarnauti, 
lietuvių pulkai stovėjusieji Vi
tebske ir Smolenske taip išar
dyti ir /išskirstyti, kad jų-ne 
ženklo nebliktų. Lietuvoje nė
ra jokios ginkluotos pajėgos 
net tvarkai palaikyti, kad bū- 
tų_galįm^ uradėti tvarkytis 
tys lietuviai bolševikai atėmė 
mums šią paskutinę organi- 
zuotą jėgą Lietuvos ręikriams 
ginti nuo vokiečių pasikėsini
mų.

Lietuva suvaržyta, Lietuva 
palikta be pajėgų. . Lietuvos 
veikėjų užimtos burnos, jų ko
jos ir rankos surištos besiau- 
čiančių Lietuvos “pergalėto
jų” vokiečių. Tik mes Rusi
joje' gyvenantieji lietuviai te
galime drąsiau ir tvirčįau savo 
žodį tarti dėl Lietuvos, reika
laudami jai pilnos nepriklau
somybės ir gindami nuo vokie
čių pavergimo.

Vyriausia Lietuvių Taryba 
Rusijoje gynė, kiek galėda
ma, prieš visą pasaulį Lietu
vos reikalus, aiškiai rodyda
ma, kad Lietuva neprivalo 
vergauti rusams ar vokie
čiams, kad ji turi būti pilnai 
nepriklausoma Šalis ir tūri pa
ti savo likimą spręsti. Mūsų 
Vyriausia Taryba reiškė kaip 
tik lietuvių visuomenės didžiu
mos mintį ir troškimus, išreik
štus Rusijos Lietuvių Seime, 
buvusiame Petrapilyje gale 
gegužio pereitų metų.

Ir tą paskutinį tautos gyvy
bės židinį, tą vienintelę lie-* 
tavos reikalų gynėją lietuviai 
bolševikai pasistengė su šak
nimis išrauti. Vyriausios Ta
rybos nariai suimti, sugrūsti 
kalėjime, Lietuvių visuomenei 
uždaroma burna. Vokiečiai ga
li dabar liuosai kankinti bolše
vikų jiems atiduotą Lietuvą. 
Lietuvoje patys vokiečiai savo 
šarvuota geležine rapka užėmė 
lietuviams bumą, o čia pas 
mus atėjo jiems į talką, pada
riusieji gėdos taiką, bolševi
kai, suimdami Vyriausią Ta
rybą.

, Atsidėjęs sekiau, ir žiūrėjau, 
ką per kaltę primes bolševikai 
suimtiemsiems Lietuvos vy
rams. Kaltės neranda. Dėlto 
tai nė teismo negali padaryti 
ir jau antras mėnuo, neduo- 
dami apkhltnumų, netraukda
mi į teismą, laiko uždarytus 
kąlęjįmeM|,kąA^ ją 
kasnmšgi^tibv itėdi.tikneg^ 
iėtų Bętorifti parodyti pąsdtk 
liti, , kųl^vskrmwi>adaryta 
r* e; t. i_____

vokiečiams, mūšų bolševikai 
nesidrovi gėdos darbų, kad 
jau galutinai metus Lietuvą 
vokiečiams po kojų, kad pik 
tikto* be jėgų Setuvos-mskim 
net balso išginti negalėtų. -

JMžiūrėjug į visua Beturiu 
bolševikų (Jarbus, kaip tik &• 
teiną į’g^ą ųenotomk jų pa# 
čių žodžiai, taikomi gavo drau
gams rusais — tik labai Že
mos doros Žmones tegali to- 
kius- gėdos darbus daryti.

Lietuvių tauta yrą dabar di
delėje nelaimėje. Ji yra karo 
sunaikinta ir priešo trempia
ma. Bet Ji dar gyva. Mes ne- 
:sileišinie, kad mūš^kąs spar
dytųkojomis, kad savieji tau
tos sūnūs pasityčiodami tau
tos kentėjimus- didintų ir jos 
žaizdas skaudintų. Lietuviai

' 1 o w o "to ■ ir a-toi i flMgMĮL ri

IEŠKINYS.
Išskyrus gal tik kelis žmo

nes, tokius kurių siela arba 
akmenimis užristą, arba pan
čiais surakinta, visi turime 
savo siekįė tikslą,' kurio be
ieškodami praleidžiame dienas 
ir naktis, 'iki prieiname vietos, 
kurioje kas nors tą tikslą už- 
veikia, gyvenimo kovoje sielą 
pavergia.’

Kiekvienas iš mūs ieško, ko 
tai geresnio, iškilmingesnio. 
Tik ne kiekienas Vienaip su- 
įrantame to ko ieškome ir ne 
kiekvienam pasiseka' surasti 
to, kp ieško.

Vienas gal ieškome smulkių 
vabalėlių, kitas gal ugnies na
mus sušildyti, o dar kitas gal 
ieško dievų, kurie pasaulį val
do. .

Mes visi, ko nors ieškpme, 
bet dažnai atsitinka it su mu
mis taip," kaip mūsų \ Sesučių 
pasakoje apie vyrus iškeliavu
sius į Pupučių miestą pupučių 
pirktų, ir kurių

“ Viens gavo, kits negavo, 
Kits nematęs parkeliavo.” 

' M-^-a
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jąAIS IRTAS. ‘
“Neturėsi svetimų protų 

prieš viepą tavo locną lietuviš
ką protą”- kąž-kaskaž-kur 
ir. • kaŽ*kada yra pasakęs. Bet 
p. Jaras nesenai, patyrė,-, kad 
tas pasakymas nėra pritaiko- 
mas laike karės.

' ** ' ' * '"‘V* !

ėmė išvpdžmti;4rQdps,
Mūsų bolševikai mato, Lietuvai, įvykus bolševikų tai- protingai) kad lietuviai,

./ ■v

Kun? sKmmnę i 
® MITŲ 8VKAK- 

m*#.
č jr vHūtate rudeni vėjai 

ūlė, ir dangui kaip calunu,- 
kaip juodų debesių kyru apr 
traukta* tarai gėdulias taiky
damas smulkaus lytaus laše
liais varvėjo, tarsi. Šaltomis, 
gailiomis ašaromis ją verkė/ 
jų kančių gailėjoii, jiems ir 

. jų * vargams, užjauzdamas 
liūdėjo; o po jų kojomis 

- dumblynės juodas purvas 
plauŠkė ir aieroji žemė trin
ksėdama bildėjo, drebėjo 

' -verkdama ir dūsaudama ai
manavo...”

Šiais Žodžiais 25 metai atgal 
manei viena Kražietė Kražėse- 
pąsaltejo apb Kražių kanki
nių kentėjimus;..,f ■' 

25 metai nuo to laiko., jau 
praėjo, bet tie, tuomet gir
dėti žodžiai mano atmintyje ir 
šiąndieų tebėra. Ir dabar dar 
aš savo vaidentuvėje matau tą 
žilą senelę su baltais kaip o- 
belies žiedais plaukais, šu rim
tu, maloniu ir taip jautriai 
liūdniu^ žemaitiškai typišku 
veidu su. tomis mėlynomis iš
gąsčiu, baime, pasibaisėjimu, 
pasibiaurėjimu ir užuojauta 
perimtomis akimis.

Atmenu jos ne tik žodžius, 
bet net ir jos visą veido išraiš
ką, net po prabegimui 25 me
tų... bet grįžkime prie daly
ko.

Metuose 1893, -lapkričio 1( 
d., kaip visiems yra gerai ži
noma Kauno gubernatoriui 
Kliugenbergui liepiant įvyko 
Kražių bažnyčioje skerdynės 
nekaltų katalikų, kurie gynė 
savo bažnyčią nuo rusų val
džios užgrobimo/ ' .

Kliugenbergis buvo gabus 
- administratorius ir Kauno .gu-

kąd mūsų laikraščiai, bededa* berriijbjė yra šį tą ir geto pa
ini politiškus straipsnius, kad daręS, Jisai buvo tikras , yo- 

akio paklusnumo jo parėdy- 
mams. Kelius Kauno guber
nijoje sutvarkė, valščių ir mie
stelių raštinėse užvedė geresnę 
tvarką, ir abelnaį jam gU- 
bernatoriaujant, tvarka Kau
no gubernijoje pakilo,

Bet prie to viso jisai buvo 
baisus rusų fanatikas, kas ne 
rusiška, tai jo nuomone buvo 
jau ir priešvaldiška, h? būtina, 
turėjo būti persekiojama sis- 
tematiškai ir nuolatos visais 
jam prieinamais būdais. 
. Jisai pirmiausia kibo į ka
talikų kunigus jų teises ir lai
svę varžydamas įvairios rū
šies eirkuliorais ir aplinkraš
čiais, toliaūs kibo į žydus pa
verždamas ir savotiškai su
naudodamas taip vadinamą 
%ydų “korobočką sborą,” ku
rio buvo gana didelė suma, 
toįiąus pradėjo ir prie prūsų 
pavaldinių kabinties,. ypač 
prie/ apsigyvenusių arčiaus 
tvirtoves fortų palei Kauną, 
Bet svarbausis ir baisiausia 
jo antpuolis buvo visuomet 
taikomas į katalikus;

Jisai įvedė ekzaminus vi
siems uredmnkams, kurių už
duotimi buvo genaus gudus 
supažindinti su įvairios rūšies 
priemonėmis ir būdais, ku
riuos jiems priseis panaudoti 
kovoje su katalikyste ir lietu
vyste.

Jis išdavė tą parėdymą 
(slapta), kad visi kunigai, vi
si bažnyčių tarnai, visi brost- 
viuinkaįp maršalkos yra neiš
tikimi . (neblogonadežnyjė), 
kad jų visas veikimas turi būt 
policijos ir žandarų nuolat Šni
pinėjama ir daugybę tam pa
našių dalykų. Tai vis išmislas 
Kliugenbergio. Rusus Jisai 
glostė, bėt tiktai tuos, ku
rie pasirodė gabesniais Šnipi
nėjime. O kvailesniems arba 
dotesiHems.pasigMiėjimd taip- 
pat pas jį nebūdavo. /* •. 

Kražiuose B senovės buvo 
dvi bažnyčios, viena parapi
jos medinė bažnyčia/ o antra 
mūrinė vienuolių bažnyčia W

lomsBesutSmsir 
»®k<į< W,

laike šios karęs turi lietuviš
kai protauti ir žiūrėti visų-pir- 
ma Lietuvos reikalų.

•
; • *

Tik štai tūlas Dėde (rodos, 
nelietuviškos kilmės) kadi gi 
riktels jam tiesiai į ausį:“Look 
out! Tu, bral, džemsų esi pri
sirijęs.”

• •
Riksmas buvo toks didelis, 

kad biedną p. Jarą visiškai ap
svaigino. Atsipeikėjęs. atsimi
nė, kad gyvename karės laike 
ir... viską suprato.

• ■

Vis dėlto, ar nebūtų gerai,

NESIKAFS ČIUOK.
— Ar tu žinai Laurai, 

man pradeda patikt laikrąš- v* • ’eiai. ......
Na-gi, kas tai pasidalė, 

ar antrą pusę amžiaus pradė
jai gyventi!

— Visiškai ne tame dalykas. 
Ilgą laiką taip buvo laikraš
čiuose ramu ir tyku tarsi prieš 
kokią -audrą, o . dabar tąi tik 
braška, tik dulka gražūs žo
deliai, kaip nuo besipešančių 
gaidžių, papilvių plunksnos.

— Kur tu tokius dalykus 
atradai!

— Socijalistų laikraščiai pil- 
ni peštynių, tautininkai stro
piai laikosi, kad nuo jų neat
silikti/ o 'pastaruoju laiku, 
kaip matosi, ir katalikai jau 
bando pradėt įsikarščiuoti.

Jau “Draugas” česnūliui 
krimst į skverną. Šliupui bakst 
į pašonę, A. L. Tarybai kyšt 
špygą ir keletą “mandagių” 
komplimentų.. . .

—- Tai mat gudruolis rado iš 
ko gėrėtis — iš nereikalingo 
daikto.

— Reikalinga. ar nereikalin
gą, tai kitas dalykas, bet be 
peštynių laikraštis, mano nuo
mone,. tai taip, kaip sriuba 
be druskos, arba kaip drau-' 
gaą/be kvoterio.

— Tegul gaidžiai su avinais 
pešasi, o ne geri ir išmintingi 
žmones.

'• — Tai-gi, taigi! ir aš taip 
manau, ir aš peštis neturiu no
ro, bet žiūrėti į įsikarščįavu- 
sius laikraštininkus j tai yra 
skaityti jų vieni kitiems, rašo
mus “viežįyvus” komplimen
tus, tai maloniau, negu klau
sytis girtų kūmučių plepalų— 
vis-gi tai Minteįigentų” inteli
gentiškas pasirodymas.

'■■■ ■ ■ ' .--}■> ... J. T.

LAIKRODŽIAI bvs 
ATSUKTI.

r tai popai užsimanė pasinaudp- 
ti likuaia vienuolyno nuoaavy- j 
bemžeme. .

O uako, kad lietuviai kata- y 
likatnorėję gautib&Žnyčią. ' 

/Bet KliugenbergiB nuspren
dė kitaip. Jis nusprendė kad 
reikia žemę atiduoti popams, o 
bažnyčią išgriauti.'

Žmonis apie tai sužinoję, 
susitarė bažnytėlės nettžlėiiiti 
Ir pradėjo ' būriais į bažnyčią 
rinktis, ir melstis.

Rinkosi vietiniai ir iš apy
linkės parapijų ir tas tol tęsė- 
si, kol įvyko aods rišame 
pasaulyje pagarsėjusios . Kra- 
.Žiu 'Skerdynės; *’

Apie pačias skerdynes aš Čia 
nerašysiu, nęs yra net kele
tas.knygučių lietuvių kalboje 
išleista su tų skerdynių ir vi- 
sos Kražių bylos aprašyme, tai 
dabar šioms sukaktuvėms atė
jus risi lietuviai privalo jų nu
sipirkti, perskaityti ir viską ' 
b užmoti. — - ' ■ -"

Aš Čia tik parašysiu savo į- 
spūdžius, kuriuos turėjau, J 
kuomet atlankiau Kražius f 
kelintą dieną po tų skerdynių. r 

Turėdamas vieno dvarponio 
ingąliojimą atlikimui tūlų rei
kalų netolimais Kražių, pasi
naudojau proga atlankyti 
Kražius.

Buvo diena apsiniaukusi, 
šalta, vėjuota, lijo smulkiu 
taip vadinamu kopūstlapių ly
tumi.'

Permirkęs, sušalęs, sušla
pęs įvažiavau į Kražius susto
jau pas kokį tenai lėkų' ar 
MauŠį ir užsisakiau su savo 
vežėju virdulį arbatos.

Vos pradėjau vilgyti ir ger
ti, kaip štai įlenda į karčia* 
mą uredninkas ir Žandaras ir .. 
pradeda klausinėti kas mes to- 
ki, iš kurjr kd čia atkeliavo- , 
ine. * ,.

ĄŠ nelabai taip škubiaaųsi 
ątsakymtų pasiaiškinęs, 

su- 
sišildytr ir užkąsti,o dabar 
nagai esą sugrubę ir neįsteng
siu dokumentų sučiupinėti.

’ Bet raudonsiūliai nelabai 
mandagaus būdo buvo ir jau . 
ką tik nepradėjo kibti man su 
vežėju į kalnieriuš. Bet čia 
pribuvo su pagelba tūlas žy
delis agentai, kurs * nežinia 
kokiuo stebuklu tenai atsira
do.

Žydelis žinoma melavo kaip 
iš pypkės, nes pasakė, kad aš 
esąs nei daugiau, nei mažiau 
kaip tik gubernatoriaus pa
siuntinys Važiuojąs “incogni- 
td” pažiūrėti, kaip jie pildą 
savo tarnystę Kražiuose.

Net, aš nustebau tokią mela
gystę ^girdęs iŠ ŠHomkės lū-

U-gi mano raudonsiūliai tik
tai viens . kitą žvilgt, žvilgt, 
susimerkė, rankas prie kepu
rių danktelių pridėjo ir sako: 
“iz vinį te vąše vysoko blogoTo- 
dije.”

Ai jiems atsakiau “ničeyo? 
Pašaukiau bonką geros degti
nės, marinavotą lydeką ir pra
sidėjo draugiška “besėda” — 
nereikėjo nei dokumentų rody
ti, nei nieko. Žydo Žodžiai 
pageliavo, o gal ir mano vežė
jo blizganti Raudonės dvaro 
p. De-Kastro uniformos guzi- 
kai.

Po poros valandų buvome 
tokiais pažįstamais ir drau
gais, kad geresnių ir nerei
kia. ,

Kuomet ištuštinome' ar tre- 
jatą bonkų degtinės ir kelioli- 
ką bonkų parcišauskio alaus, 
tai pareikalavau, kad mano 
raudonsiūliai nuvestų į bąžny- 
čįą parodyti kaip tenai dabar 
viskas atrodo, . •

‘ Čia piririAii žandaras, o pa- 
sMaūs ♦ uredninkas pradėjo 
krapitetis už ausų ir miksi* 
ti. Supratau, kad kas nors y* 
ra negerai.. Sakau; vyrai 
nieko, kas yra, tastegulbus, 
bet ai turiu pamatyti, W 
dabar toje bažnyčioje yra,.. ♦

Žandaras buvo drąsesnis ir 
SS' “„S1 -S

ay«i» iž kie- ‘š<Ai, kurtai fokiuot*-

T
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nuėjome.
žiūrėti bažnyčios/ * *

PramrtizijoA val&oįa, yra g»- 
■mSs TnaAka vartoiime aka*' 

.peį^aa Jis yra iKavįrtasdų 
“sausumos gyvasties gelbėto- 

aidėti, Mfl airrt uždedama vien 
tik peakuus rankų judėjimais. 
Vyras, kuris tuSiti neiŠga- 
Ji Mėšiu sekundų laikotarpyys, 
paliekamas užpakaly, kuomet 
jo būrys frohtan eina. Nese
nai. praktikos mankštimmuo- 
se, vienos Amerikos karinin
kų kompanijos rekordu buvo 
keturios sekundos, nuo laiko, 
kuomet duota mbs-
kas užsidėti, iki galutinam 
pritaikinimui nevikriausio vy
ro. ; ' • -

Indomus faktas, kad ameri
kietiškos gūžinės maskos atlai
ko išbandymus, kokius vokiš
kos maskos atstovėti negali. 
Vokiškos maskos neapsaugoja 
nuo sutirštinto guzo. Tai bu
vo nesenai parodyta, kuomet 
brittai surinko užtektinų pro
žektorių skaičių kurie vienu y- 
pu atliuosavo septynes-dešim- 
tis tonų fosforinio gažo (Phos- 
gene gas) su ta pasekme, ko
kį vokiškam generatiam šta
bui gerai Žinoma yra. Nesama 
tokios-gazo tirštumos, kurios 
Amerikos maska neatlaikytų. 
Tai buvo priparodyta ne tik 
karės lauke, bet ir išbandymo 
stotyse- Šioj šaly, kur užsispy- 
riihąi gazų dideliu sutirštini- 
mu nugalėti Suv. Valstijų Ar
mijos maskas buvo visiškai ne- 
pasekmingi.

Amerikos gazinė maska iš
vystyta tiesiogine išdirbyste. 
Tam tikri viršininkai gavo pil
nų informacijų apie prancūzų 
ir brittų maskas ir pilnas da
tas apie jų gerumų, vokiečių 
gazinėse atakose parodytų.To- 
mis žiniomis apsiginklavus, 
duota užsakymas padaryti ke
lius tūkstančius gazinių mas- 
kų šioj. šaly. 300 oficierių ir 2-

žiūrėti bažnyčios. * - ■ .... _ _
Muma.einant ptrmiertelj, nemžkjtimi įrėtomuį 

,žmonės j mane Veizėjo kokio- ** — — - -- - *
.plis triperrigtndusiomis aki- 

' mis, W jų akyse matėsi bad- 
ėi neapykanta, galimą sakyti,

. kad net pagieda/ ■’ '
; Nei vienas į mus nei žodelio 
neprakalbėjo. Pro Šalį eida
mi Savo veidą stengėsi nu
kreipti į Šalį Kad su mūsų 

'žvilgsnių ųesuritilcti.
Įėjome per mažas dureles 

bažnyčių ir matėme... matėme 
baisiausios Šventvagystės pM- 

; -sakus. .
Viskas sukapota, sugriauta. 

Būta gražaus darbo gipsinių 
altorių su daugybėmis šventų
jų paveikslų* Visi tie šventiem 
ji taip kardais sukapoti, kad 
iš jų tulikų viei apkapoti gip
so stuobriai; ’ altorių stalai' 
sukapota, išgriauta, bažnyti- 
su nukapotais nuo šventųjų 
paveikslų ir. stovylų gipso 
šmotais susimaišę taip išrodo,

• kaip ant sudegusio . mūrinio*
namo griuvėsių.. ‘/

Vienui vienas šventas pa- 
'v veikslėlis belikęs. Tai Dva

sios Šventos paveikslas karve
lio pavydale, kurs buvo stik
liniame lange viršutinėje di
džiojo altoriaus kondignacijo- « A

* je.
Kaip tas paveikslėlis nesu- 

šaudytas paliko, tai viršminė- 
ti mano palydovai sako, kad

• katalikai turėję pakerėti kazo
kų akis, ir jie jo turėję neuž- 
matyti, kitaip būtų nepalikę.

Mums bebūnant bažnyčioje, 
pribuvo pasiuntinys šaukti 
mano draugus raudonsiūlius 
kokiuo mtai reikalu į Rasei
nius. Tuojaus atsisveikino
me ir daugiaus nebesimatėmey 

Aš tų naktį nakvoti nuėjau 
pas tūlas moterėles davatkas, 
gyvenančias netoli bažnytėlės 

. /.Jos man apipasakojo apie Vi
sas baisenybes, kurios ’ įvyko 
.laike skerdynių, ą tūlos dyi 
.seųelės ir viepaš senelis man 

parode‘savo ■- pečius  ̂I 
j ■ ant kurių dar; buvo neužgiju-, 
. ; ,; mos žaizdos nuo kazokų bizū- 
.... nų kirčių..

Aut- rytojaus, apleidžiant 
Kražius, Šliomkis prikibo prie 
manęs, ir už jo patarnavimą 
turėjau užmokei visą rublį, 
bet nei nesigailėjau, nes turėt 

'‘'garbę būti gubernatoriaus pa
siuntiniu, kad ir žydo liežuviu 
padarytu, vis-gi yra “uno- 
ras.”

F. V,

KAIP SAUGOJAMAS! NUO 
NUODINGŲ GAZŲ.

Vokiečių" kariuomenė, kuri 
stengiasi pastoti kelią nuola
tos besistumiančiai amerikie
čių linijai Lotaringijos fronte, 
vartoja visas žinomas apsigin
ti priemones, modemiškoj ka
rėj pasekmingomis laikomas. 
Vokiečiai ypač daug nuodin
gų gazų vartoja. Pershingo ka- 

* rinkikai nuolatos buvo bom
barduojant “muštardinėmis 
(mustard) bombomis ir visos 
pastangos dedamos, kad prie
kines amerikiečių pozicijas 
mirtinais garais išmaųdžius. 
Kreditas priguli chemiškam 
kariniam pasidarbavimui Su
vienytose Valstijose už tai, 
kad tos pastangos sustabdyti 
ofeiisyvo pirmynžangų visiš
kai bereiškšmės buvo.

Amerikiečių užpuolantieji 
karininkai nuo gazų apsaugo- 
jami yra maskomis, kurios iš
bandymo laukuose pasirodė 
apsaugos suteikiu dvidešimt 
sykių daugiau negu vokiečių 
gazinės maskos. Iš ties-gi 
nesama «nė vieno užrękorduoto 
nuotikio, kad Amerikos kari
ninkas kristų gazų atakos au- 

. ka, kuomet jis apsaugojamas 
maska, kurios Subienytose 
Valstijose dideliame skaičiuje 

, išdirbamos yra. Šis faktas taip 
gerai ątkartotinais bandymais 

viršininkai gazais užsinuodijį- 
mą aukos neatsargumui pri- 

t ,* įkaito.* Daugelis Suv. Vulsti- 
s ’w jų armijos oficierių stovi užtai, 

kad vyrai, kurie dėl gazų sil-

nu;,, iii1

K

»
patvirtintas, kad militariai

4 . J‘-

- * C

u i d ; 1

M*.,,
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Daugelinow atritikinmo6e ka
rininkai dobtvori p|ie bątarė- 
j ų prie .markaus bombardavi
mo per dvyliką valandų mas- 
kų įienuriimant.

Visiškas nuo voidškojo ga*O 
Baugumas yra vientik gerame 
išlavinime ir nuofatiniam pTL 
rirengime. Keletas guzą už- 
sinuodijimo atsitikimų gali 
būtį priskaitomi nelaimei, -bet 
didžiuma galį būti priskaityta 
.prie neatsargumo ir ^nepaisy-

juos Buogtsų, vbkM&ų aimi* 
jos vartojamų. Dėlto tai jie 
nepaiso gazo debedų, ką at
renka nuo priešo linijų, ir tuo 
pačiu laiku imtai už darbo 
stumti atgal tuoe, ką gina in- 
vedimą modernižkan kariavi- 
man nuodingų gazų ir degantį 
skystimų, vilo pagulto tam 
besipriešinančios nuomonės ne? 
paišanti >

■ - - ‘ - .7 z - ■. ■

I Kas girdėti lietuvių kolonijose, i
* ’ 'I

InomnoooomomnoomooMomoomoomMoomommmo
• bus. Visi laukiam.’ P-nas Stau- 

pąs iš Clevelando žadą atva
žiuoti mokinti chorą ir teatrė- 
lius Dar vienas katalikiškas 
veikėjas prisidės Akrone.
~ • Maudis.

’ 000 paprastų., karininkų, ku- 
L< tiems kreditas priguli šioje 

modemiško apsigynimo gink
lo išdirbime^ parodė savo per^ 
sitikrinimo s drąsų liuosnoriai 
bandymams 
šidėję maskas jie .tiesioginėn 
gazų atakon išsistatydavo. 
Laiks nuo laiko Amerikos ge- 
nijališkumas ir išradimo pa
linkimas duodavo progos pir- 
mesnius modelius pagerinti. 
Pasekmėje,, mūsų talkininkų o- 
ficieriai vienu balsu pripažįs
ta, kad Amerikos maskos yra 
geriauąioniis vakariniame fron
te.

Esama klaidingo įspūdžio a- 
pie Amerikos karipįnkų var
tojimų brittų ir prancūzų mas- 
kų iš priežasties užsivilkusios 
šioj šaly išdirbystės. Tiesa, 
pirmieji 200,000 Amerikos ka
rininkų Prancūzijoj vartojo 
brittų' maskas. Tūli amerikie
čių pulkai prijungti prie 
Haig’o armijos buvo aprūpin
ti brittų maskomis, nes vien
tik iš patogumo visi jų reikme
nys, dar-gi skalbiniai, buvo 
paimti nuo brittų. Vienok ga- ° 
Įima „ autoritetingai užtikrinti, 
kad pirm Liepos mėnesio ofen- 
syvos. prieš Vokietijų, ameri
koniška gazinė maska buvo, 
nusiųsta per Atlantikų kiek
vienam Amerikos karininkui 
Prancūzijoj. Priede, ganėti
nai esama rezerve.

Nors gazinė maska tikrai 
nešioti neparanki, pirmuosius 
kelius sykius užsidedant, ka
rininkai greitai pripranta prie 
naujo kvėpavimo būdo. Ji už
dedama ant galvos panašiai 
kaip “base-ball” žaisle “bo- 
lės” gaudytojas dėvi. Tam 
tikros žnyplės užspaudžia no
sį, kad užtikrinus burnos kvė
pavimų triubele. sujungta su 
indu, chemikalais pripildytu. 
Iškvėptai oras išeina lauk per 
užsidarančią skylutę pasmak
ry. Oras negali kitaip burnos 
pasiekti, kaip pereinant per 
chemikalus inde. Išsamiausi 
bandymai rodo, kadi#tieji che
mikalai visados nuodus išimą.

Šioj šaly pilną lavinimą bai
giant,* Amerikos karininkai 
gali maskas nešioti veik neap
ribotai ilgu laikų it užsiimti 
praktiškai visokios .formos 
veikimu jas dėvint.* Pershįng’o 

Ipšė Wai$nL (b&ė^ll^f

t f. f t. v r ’ fij t** 7.

NEWARK,N.Jr ,
Išvažiavo/

r Seredoj, spalio 9 d. išvažia
vo^ mokintis į Valparaiso Uni
versitetų, Ind. Petras Daug- 
žvardis. Linkėtina geriausio 
pasisekimo naujam mokslei
viui. P., P. Daugžyardis dar 
jaunas vaikinas 21 m., bet mo
ksle- gana gabus. Jis gimė Lie
tuvoj, paeina iš Kauno gub., 
Ežerėnų (Zarasų) pav., Obelių 
apskričo, Aleksandravėlės pa
rapijos, Krevėnų.„kaimo. At
vyko Amerikon gegužio mėne
sį 1914 m., dirbo dirbtuvėj ir 
taupė dolerius dėl mokslo. 
Lankė vakarinę mokyklų (JI. 
Sehool) ir gerai pramoko ang
lų kalbos. Prigulėjo prie šv. 
Jurgio pašelp. dr-jos, prie T. 
Fondo 1 sk., LDS. 14 kp. ir L. 
Vyčių 29 kp. Daug darbavos 
dėl 3-jų pastarųjų. Daugiau
sia prie L. Vyčių, kaip tai: lo
šime, dainose ir tt. Šiais me
tais buvo išrinktas delegatu 
nuo L. V. 29 kp. į šeštąjį L. V. 
Seimų. P. P. Daugžvardis žck 
da baigęs profesijų , grįžti į 
Lietuvą ir tenai darbuotis 
Kiek daugiau tokių atsiras 
prakilnias dvasios vyrukų.

Naujoji liga siaučia.
Nevark’e .pastaruoju laiku 

labai ėmė siausti Aaujoji liga. 
Sergą labai daug ir miršta ga
na didėlis skaitlius, net polOO 
į dienų. Graboriai pasakoja, 
kad ant kapinių šimtai grabų 
stovi neužkastų, ba nespėja 
užkasti. Daktarai negali ap
sidirbti. Teatrai, kratomieji 
paveikslai, saliūnai, bažnyčios 
ir visokie vieši suėjimui tapo 
uždaryti. /

B. V-Cs.

AKRON, OHIO.
Pora savaičių atgal laisva

manių valdoma dr-ja šv. Juo
zapo turėjo balių ir kada pasi
baigė balius, tai cicilikai kai
po svieto lygintojai, pradėjo 
likusiais nuo baliaus trupu
čiais dalintis, kas cigarus į 
kišenę murdė, kas čiugamų į 
burbų spraudė, arba mėsų ir 
duonų bumon kimšo. Dr?ja 
turėjo nuostolių arti 30 dol. 
Tai bėdų suvertė ant parapi- 
jonų, būk katalikai anos nere- 
mių, o ant savųjų cieilikų nei 
žodžio. Nors dr-ja šv. Juoza
po ir nešioja šventojo vardų, 
bet pati yra laisvamanių val
doma. Ir nenyostabu, kad 
metai atgal dr-ja ižde’ turėjo 
apie koletų šimtų dol, o šian- 

 

dieę/vos keletą desėtkų. Kaip 

 

cinikai pradėjo šeimininkau- 
t es atsirado,

k-ja šv. Stanis
lovo turėjo surengusi puikų 
vakarų. Programų išpildė vy
čiai iš Clevelando po vadovys
te p. Šimonio ir Greičiaus. P. 
Šeštokas skambino ant balalai
kos, p. A BaltrušaiČiutė eiles 
deldemavo, o vyčiai sudaina
vo keletą dainelių ir sūlošė 
monologų “Čigonės atsilanky
mas.” ;

Viskas išėjo labai gerai. 
Nors tų vakarų buvo pakilusi 
audrai su lietumi ir publikos 
atsilankė mažai, Mat laike 
audros elektra, visame mieste: 
Sustojo Svietus, karai nevaik
ščiojo* Bet ir tai dr-ja pelno 
turėjo apie 17 dol. Mat dr-ja 
šv. Stanislovo turi gerų yaW- 
baS idjr ddbb^’' dr-jų nuo 

1 Msn
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. BALTIMORE, MD.
t ■ • - .

' Nemaloni .'naujiena.
, Slinkiai apsirgo p. Jonas Či- 

žauskas, vietos vargonininkas 
ir mūsų mylimas veikėjas.

Dabartės .^yra dideliame nu
siminime L/ Vyčių choras ir 
Vyčių kp, Su nekantrumu 
laukia jojo sveikaton sugrįži
mo. Te Dievas išgelbsti jį 
mums ir lietuvių tautai nuo 
mirties.

Per didelį naujosios ligos 
siautimą sustojo visoki veiki
mai. Užsidarė bagnyeios, te
atrai ir visokios krautuvės bei 
pramonės. Nepamiršo ir sa- 
liūnų ir tiems paliepta užsida
ryti iki ligos pasibaigs. Da
bar pijokeliįai kaip katinėliai, 
smelįna ir laižosi eidami pro 
karčiamas, • kad negauna išsi
gerti. Ne. jvienas sako, eida
mas pto saliųną, eh bom busi- 
ness,'no more bęe^^Dabar 
saliūnčikai .ir jųjų kosfftnie- 
riai, viskei jr byrui “amžiną 
atilsį” B$tim$rejfi da^

čiai ąpsergą peri dieną ta nau
jąją ispaniškąja influenza. 
Štai per 14'dienų numirė 1.338 
žmonės, b per 8 dienas apsir
go 12.549' žįionės* Nei kaize
ris tiek nėišpjauja karės, lauke, 
kiek dabartės giltinė. Iš pra
džių gydytojai atsisakinėjo ei
ti pas ligonius, bet paskui dir
bo išsijuosę  ̂kad tik kaip nors 
Apsaugojus 1 žmones nuo mir
ties. Ligoninės prisipildė 
užsidarė, nepriima nieko 
kas sirgtų ar mirtų.

Baisūs dalykai darosi.

Apie O. Rasmanską.
V w.

icugpj. 25 C1 nu bažnyčioj per 
sumą. O. R. pradėjo savo 
giė«mininkuė(ir mane)už krū
tinė# paėmęs daužyti ir stum
dyti apie vargonus. Už ką? 
Už tai* kad aš jam pasakiau 
neužkabinėti daugiau merginų 
Vyčių kambariuose ir neva- 
dinti žydelkomis ir valkato
mis. / z .

Tai-gi pasidarius letmui pa
čiame viduryje sumos, ateina 
ir kum K. LaŠinskas ir liepia ties naikinimo paprotį, kad 
O. X sustabdyti vargonus ir 
eiti lauk iš bažnyčios! v ^Ke 
tavo biznis, , aščia bosas, ne 
tn,,> atsako O. X kum K. Ba
šinskui; p man sako: “Suski 
velnių, eik lauk iA.M^ycįos, 

. o jei ne, tai bus kraujo pralie
jimas” ir pasięmęs didėlę kny
gą mete į maųe. Aš dėl šven? 
tos ramybės nuėjau sau, kad 
nepasidarytų dar didesnio 
triukšmo. h . ”

Pasibaigus sumai, pasigavęs 
mane einant j svetainę ant L. 
Vyčių susirinkimo pasakė: 
“Jei aš tau akinių nėsudaužy- 
siu, tai būsiu ne aš. ’ ’ Tą gir
dėjo visr giesmininkai. A š jam 
už ta viską atleidžiu, <

Girdėjau, ’kadi kur jis tik 
buvęs, visur toip pasielgęs ir 
išvyti gavęs. (Nedyvai, kad L. 
V. iš organiz. išvijo.).

Po visam trukŠmui, klebonas 
kun. J. Lietuvninkas, pasišau
kė O. R. j klebonijų ir atmokė
jo kas jam priklausė ir paliepė 
nabagučiui “iŠsimūfinti” tų 
pačių dienų. Tai tau ir bosas. 
Bet-gi nors O. R. Vyčius šmei
žė, vis-gi pas vyčius ateidavo 
ir gana. (Mat jis žinojo, jog 
pas vyčius yra merginų.). Bet 
sykis bus nemeluotas, anot 
priežodžio. Sykį atėjus jam 
pas vyčius, pasakė mūsų kp. 
vice-pirm. p. J. Kairis, kad 
prasišalintų iš laisvamaniškų 
Vyčių kambarių. O Rasmans- 
kiui tas nepatiko, kad jau jis 
čia ne bosas ir griebėsi. J. Kai
riui už kalnieriaus, bet kiti 
pųtėmijo ir O. R. išmetė iš 
kambarių ir pasakė « kad jei 
daugiau ateisi, tai Busi areš
tuotas. Į

Tai tokia p. O. Rasmanskio 
istorija. \

Konst. K. Žvįnklis,
L. V. kp. Korešp.

<‘K«leiriB”41 N0rWhQ- 
Įiąnt prie sukėlimo ja 
revoliucijos rašo: £

« “Atsimmkįiim,r drau- 
gai: Mes sėjikai! Bėkime re* 
volitirijos aėkĮąi Trilygri* & 
kad susilauktume gero der
liaus.” .

O tuojaus po to seka straips- 
mB/WžWA* Kur išrenk 
tos mintys L. Tolstojaus, kad 
savyje stengtis n&ikyti gyvas- x .-aą1. ~ ...K. >. .<
V1.CO JUajJLVl^, AttU

kankinimas gyvūnų, jų žudy- 
mas ir kraujo praliejimas tai 
esą baisiausi dalykai.
, Turbūt revoliucija gyvūnų 

nepaliečia, o apie žmonių 
kraujo liejimą it skausmus so- 
ęijaįistu8 neapeina,\ j'iems duok 
šią revoliuciją ir gana;

41 No. “Keleivio” apžvalga 
nuo žandariško “-donose” ski
riasi tilt savo ilgumu. Tikrai 
teisinga pastaba tik ta, kurį 
užsibaigia/pasiteisinimas kei
stai išrodo.”

tt.

ii

“Laiąvės” 81 No. randame 
dimnų dalykų.

Jinai rašo kad “socijalpat- 
rijotai pajėgia tarp savęs susi
šnekėti.” Ar-gi “Laisvės” 
nuomone socįjal-patrijotai bū
tų beibėmis buvę, kad net nei 
susišnekėti negalėtų.

Toliaus rašo: “Viso pasau
lio socijalpafrijotai yra vieno 
plauko Žmonės. Jų peštynės 
yra tik laikinės.” Na, o kiti 
socijalistai ar yra kitoki?

Iš 5000 (?) narių LSS. tik 
100 tėra “Laisvės” šėrinin- 
kais. “Laisvė” sako, kadi so
cijalistai turbūt dėlto neprisi
deda prie laisvės -palaikymo, 
kad nematą jos naudingumo ir 
reikalingumo.

Tam nenorėtūsi tikėti, ar
gi jau socijalistai ant tiek su
siprastų, kad pradėtų tą ma
tyt kas kitiems jau senai aiš
ku, kaip diena.

Kas, kas, o “Laisvė” tai iš- 
tikrųjų mano važiuot pas Ab
raomą, jau pradėjo net “mir
ties preliudijas? talpinti savo 
skiltyse ir “nabašninkų gies
mes” giedoti!.. ■

i
t

Kaip apsisaugoti nuo viso
kių ligų? Tokius ir tam pana
šius Mausimus girdžiame kas
diena ir visur.

Geriausias patarėjas ir vado
vas, tai naujai išleista knygelė

RAKTAS SVEIKATON 
Parašė Dr. J. J. Bielski*.

Kaina 25 centai.
Galima gauti “Darbininko” 

knygyne. Adresuokite:

“Darbininkaš,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass/

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SUS.

Skaistumas veido paeha /į 
ųųo gero užsilaikymo* aut uk 
sų ir kiekvieno. Geras 
rengimas taip-pat suteikia ne- 
kuriuos pasižymėjimuį bet 
priduoti skaistumą veidui, #** ‘ 
tąį jau negali. 

’ Kiekviena mergina ir kiek
viena moteris nori pasidaboti, 
o dėlto joą pirm visoko trokštą 
turėti atnaujintą, jauną ir ru- 
žavą^ veidą. 

, Tą galima lengvai atsiekti* 
jeigu vartosi geras priemoįae* „ 
ir išmėgintą pagelbą Būriškoj ų 
vaistinėj Partosa* ./

Parto Mostis— dėl kasdie
ninio vartojimo. Tą tinkama 
Mostis pasilieka nežymia aUt 

i Veido. Parsiduoda tam tikro
se stiklinėse-skrynutese po 65 
c. iy 1 dolerį.

Parto Mostis — dėl naktinio 
vartojimo daro veidą minkštu, ' 
nauju iri lygim Parsiduo^ą^ę/1-"'* 
50c. ir 1 dol.

Rekomenduojama vartoti a- - ■Į 
bi mostis. ■

Prie vartojimo mosčįų rei-. 
kia nusiplauti veidą mūsų Žo
lynų muilu, Partoso, kainuo
ja 35c. 3 šmoteliai muilo UŽ 
1 doler. f .

Balta arba ružava pudra 
kainuoja 50c. >

Užsisakiusiems išsiunčiame 
gerai suvyniotame siuntinyje.;

Užsakymus ir pinigus adre
suokite į:

Dovana kiekvienam prisiun
tusiam šį apgarsinimą sykiu 
su užsakymu-ir pinigais.

(109) * ’■
APTEKA PARTOSA, 

160 Secoud Avė., 
New York, N. Y. 

Dept. L. 3.
1 *
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Manau yra reikalu perspėti 
lietuvių visuomenę ir gerbia
mus klebonus nuo CK Rasmans- 
ko, kuris Bąltimorėj buvo už 
vargonininku per 52* dienas 
šiais 1918 m., ir paliko blogą 
atmintį Baltimorės liętuyiaųis, 
ypatingai L. .Vyčių 19 kp. cįor 
rui. Jis čią.pasižymėjo kaipo 
geras peštukas ir nesulaikantis 
Savo liežuvio žmogus.

Štai jojo darbeliai. O. Ras- 
manskas, nuolat myli kriti
kuoti kitus, bet jojo visą kri
tika daugiausia buvo nukreip
ta ant L. Vyčių. Prie kiekvie
nos progos Vadindavo laisva
maniais. Visada jis gyrėsi, 
jog esąs literatiškas narys L. 
Vyčių centre ir rašysiąs į cent
ro valdybą ir mūsų kp; panai
kinsiąs. Kada susirinkdavo 
choras ant repeticijų, tai musų 
marginas giesmininkes vadin
davo žydelkomis, Street wal- 
ker’ėmįs ir tt.

L. Vyčiai, turėjo išvažiavi
mą rugpj. 15^. š. Jn. kur įr O. 
R. sykiu dalyvavo. Suvažiavo 
daug jaunimo, ypatingai mer
ginų.’ Tai O. R. pradėjo gau
dyt merginas- ir su jomis ne
švariai pasielgti. -

Galop merginos bijojo ateiti 
j Vyčių kambarius, nes vie^ 
nom merginom esant 'kamba
riuose, . jas pasigaudavo jr 
snukiuodavb.

Nekurtos merginos vytės no
rėjo areštydinti nelabėlį, bet 
man patarus nesusidėti su to- 
kiuo neš su ę*“'_uu du tUrgu/"’’ 
'j&ąkffiįur Šfiri'kąi įeŠtięs, 
^WleW'/ ’ —-

AUKOS.
“Argentinos Liet, Dr-jos 

sušelp. liet, nukent, nuo ka
rės” 1-mo skyriaus Berisso, 
Argentina, aukayo:

Po $2.00:- P. Makauskas, J 
Miškinis.

Po gl.OO: P. Banza, J. To- 
tilas, J; Sįnįauskas, J. Kavo- 
liūnas, J. Gervė, J. Juodagal
vis, J. Zubavičius, J. Čyžas, 
J. Šakalys, K. Čiurlis, K. Luk
šienė, Z. Druktenis, L.1 Mic
kus, P. Vilkas, M. Pranotis.

Po 60c.: P. Jąnčys, P. Sal- 
tėnas, V. Vėgėlė.

Po bOc.: . J. Kavoliunas, P. 
Tuščius, P. Glemža, A. Gaiga
las, K. Gabriunas, J. Varka
lys, P. Ainorius, J. Rudokas, 
N. Ramoška.

Viso labo $25.30.
Vardu’alkanų mūsų brolių- 

Lietuvoje, aukavusiems tariu 
nuoširdų ačiū!

J

Pr, Makauskas, 
1-mo Skyriaus Sekret.

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SIJS. ’ »
« w- . > , 1 * • » . » »
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DIDMAŪSIABSANDiLlB 
VISOKIŲ ŽINIŲ M LIE- 
TUVMKŲ KOLONIJŲ;

Ar Tamista nori, kad toks 
sandėlis butų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistą ;

“ŽINYNĄ” 1918 m. ,
Žinynas turi suvirš 250 pus

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

Užsakymus siųskite šiuo ad- 
rešu:

“ŽINYNAS,” 
242~W. Broodway, < 

SouthBoston, Mass.
l

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SUS.
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Taip-pat iš “Tėvynės” per- 
spausdintoj^pastabėlėje apie 
“Knygų kontrabandą” yra 
didelė neteisybė įbrukta, buk: 
“tik nuo “Aušros” laikų pra
dėta persekioti ir’ lietuviškos 
knygos uždrausta pardavinėti 
bagamazninkanis.” Tokį, daly
kų gali parašyti, * kuris negy
veno tais laikais Lietuvoje, ar* 
ba nepirko knygų. Buvo kaip 
tik priešingai, dar pirm “Au
šros” atsiradimo su knygų 
pardavinėjimu reikėjo slapsty
tis* nei kiek nemažinus, negu 
kad ir “Aušros” ėjimo lai
kais. Apie tai gali paliudyti 
visi tie, kurie knygų pardavi
nėjimų užsiėmė ir kurie ant sa
vo skūros tų viską įŠtyrė, Tas

bigtfs nbįriiliUVū' bent  _____ ____________ _ ________ _
Ibuvb bdūembririM^rieo'ir riuokit 36&*RUSukąlbu trijo*

t r ■*/ »■

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

PARSIDUODA maUorystės 
biznis su namais, šapa, ofisu, 
automobiliu ir garažu. Savi
ninkas turi išvažiuoti ir biznis 
tuoj tur būti parduotas. Kai
na pigi. Adresas: J. Starkevi- 
Čia, 350 W. B’way, So. Boston, 
Mass.

PARSIDUODA pusdykiai 
automobilius 1917 Moxwell 5 
pas. iš priežasties, kad savinin^ 
kas turi išvažiuoti. J. Starke- 
vičia, 350 W. B’way, So. Bos- 
ton,JMass.

naujas fotografas

nu du tūrgu/su 
Šlaką: ■
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P. 8ALAVIEJUS.
1 St. James »t, Norwood, Mus
Padirbu naturališkus ir spal- 

vuotus paveikslus visokių di
dumo. Taip-gi pribūnu rčiką* 

: le į'BvetaineB,- nuimmiąųke nu* 
mažmtotoxB-i>toldMą: Tblefo*

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos nauja knyga antgalviu

BAŽNYČIA IR MOKSLAS.
Toje knygelėje išrodoma, 

kad visokie bedieviai baisiai 
mehidja, sakydami, buk Bažny
čia kankinus mokslo vyrus" ir 
trukdžius muksiu; išparodyta, 
jog; buvo priešingai, jog Kata
likų Bažnyčia y^a globėja mok* 
slo, o bedieviai mokslo truk
dytojai. išaiškinta sentikiai 
Kai Bažnyčios su Koperniku 
ir Galilėjų.

Labai naudinga ir indomi 
knygelė. ‘

Judėkite dešimtuką į konver- 
tą ir su laišku siųskite šiuo ad
resu:

V. STASE VIČIA,
21 St. James St., 

Norvood, Mass.
Ir • ,/
“Darbininko’’Knygyne, 

242W.Broadway,/
So; Boston, Mm*

Užsakymas bus išpildytas tą 
patdieną. Agentams, knygų 
plątintojįna. gerą., fnnolaidą 
' v<<0,knygaitubin turit pa* 
aklisti po visas .Amerikos lie- 
tuviųkolonijąa, 
...r-.-.U-
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fj Šiandiena 8 vai. vakare prie’ 
b ^Atbimnk^ 242-244 ■<
t Broadway bus svarbios pra^
į-’.; kįibOA fealįėa
į ’ įstojai ifc Mptovbl M'.
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y. j^ieįleįius .

J, vhičiunds... 
Af Stankevičius , >, 
Jį Valentas , .... 
M^a^cih'>-.......v, 
M B^&ūšktfs *

> J, Ra^Auskas; . 
A. Wozgerdas . 
A.Naudžiūnas 
j. Kanevičius .. 
,Ii. itaeikiutė ..

. .X^VilldŠLUs _ .. 
A* Bukota'____

ZB; Galinauskis .
* Pi Bolys ....... 

' J. Jalmokas .. , 
J. MarČiulaitis t 
Ad. MartuseviČius 

** . V. M. Čepulionis
J. Žalis ..
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npigflni UV*nwHmM BV. 
Joną Sąmimrijąje. Nedėlioję 
spalio 20> kardinolas O’Con- 
nell iššventin8 12 naujų_ kuni
gų, Mv. Jono seminarijoje 
Brightone.
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Meaull>ikpnMįvadnijrak»- 
dų ifarmture) 
gaUte ganti vfeoMv saanurte 
reikalingų- ir >ž |$Sd
prieinamą kainą, paretaodam 
užmokant ant sykio ir ant iA 
mokėjimo. Ateik ir persitikrin- A-’ M . ' '

W Trmerio Ko^uRą Nuramin
toją (dąl slunktų irkusuti^ 25» 
ir 50c. aptiei|oiie,? p 35 iF §0 P* 
pačiu) ir Trinerio Linimentą , 
(dėl reumatizmo, neuralgijos,, 
strėnų skiudčjimo, skaudai* 
čiU/raumenų; 35 ir 65 c, aptie- 
kose; n įmtų 45 ir, 75c. . Jo- < 
aephJPripor Conapany^ 133fc\ • 
*1343i.&XWa^*Ave.,^hįtiw - 

(Apgarsinimas^

i-... •
*****

, ? 410wtMIAr*. , 
VUe-fa*.— ■■

-M’Hfatetfa. '.•

T.L CfaJUr SHS6. 
Ma. Jfa$. V. tedtkiu,
Lt

lOS BjmdBt
v, . .friyrrtf '.y *.". !

*V. BALTRAICTJAŪB MSAŪ-
GnaS.yAW>TMWADMMAl

■ VAūtoSGAN;ILL. 
PIRM. —A BakiU, . . * 

18^ 8. Vlctcria Sf.
VIGE-PIRM. ■—M. Skiriua, ;

WT.4UiM£ ■< mete, 4 
lliffS:VWriaSt,

N. Chi^brDL • 
hTN. RAŠT. — S. Misiūnas, "

817 May St* ■ 
IŽDININKAS *- J. Dackevičia,

174—10-tkSt,
• N. CMcagbj Ul. *

. jr t ;. *- & l ■ <•.

♦

f

. A).iOSTO^Mm 
Urą. —T. Ašmtttrtdenl,

. * ■ >3$t JhmrtiulBK'« ”*■' 
VMi’lšm. — Pc&edrrtOA

C WOi8t. ■ ’ 
Frot to. — lt M(Mrkūniuti, 
- . Rlift BV ■ •? 
l&Mh -4. A ^rnimievitiuU,"

Bą

Nevaį^ daug*, bet valgyk 
taupiai ir pirk dąugiafi Lais
vės Bondsų! Nėra jokio tikslo 
jiaug vidgytV bet reikia idant 
būtų ta« pąta .valgis geriau bū
tų suvirškintas. G Trinario 

^Kartas Vyno 
EiMm-kitiii’tik virškinimui 
priįĄtt , dairia® kuomet 
išvirifirintas tampą krauju'ir 
gyvybe, jei p®tai nuodais 
ir ligomis.. Trinerio Ameriko
niškas :RliksiraM >. paliuosjios 
jūmiė ttūu ūfckiet$jimo,,uevitš- 
kinimo, . galvos skaudėjimų, 
nerviškumo, abelim nusilpnė
jimo ir t > riParriduodą vi- 

; sose aptiekose $1.10, už butelį. 
Reikalauk tik Trinerio! ,

i n

I

. A

<

: -' V *■r* '■ •. - ■

fff,l!Tr»T.4WT>TTrtTAMK
Norintieji 

gąiržinotiplaČiausapieviso- 
kius šunkuiiigius ir apie>jkius 
kaip kšįattisiį kPlonijoj Straz- 
das D. D. dr kiti tam panašūs,. 
feeipkitčspHB: ,>' m ' '■ ’ 
f ’ ■ . '• A. S. Kulbicką, •/. ■ \ ’.

7602 Aberdeen Avė* N. E. 
.... įvį- .

T

.............................. ..'4--.
JauąebUiHainborggatYA 

Bostone buvo .vokišku v«rdu 
Wnįburgi g&tirė ir nuo liąn- 
dien permaiiiyta į -Byan gat
vę. Taką vardan dnotaa dėl-, 
to, , kad pirmas kareivia is tos 
apielinkės žuvo Francijoje su 
tokia pavarde Ryam ,

; / -

NEPAILSTAI SVARBUS 
RF.TKAT.AS

Būtinai nraneškitef
Subatoje, 2 vai po pietų 

Commoii sode bus nepaprastas 
didelis visų tautų susirinkimas 
rengiamas Naujosios Anglijos 
Laisvės y Paskolom Komiteto. 
Ten bus prirengti stalai dėl 
kiekvienos tautos pardavinėji
mui bondsų. Lietuviai ir-gi 
turės stalų. . Taip-pat lietuviai 
turės pasirodyti ką yra padaro 
laike 4-tos Laisvės Paskolos. 
Tai-gi būtinas reikalas, kad 
Boston’o .ir So. Boston’o drau
gų arba kuopų sekretoriai arba 
kas kitas iš valdybos praneštų 
ant kiek prisidėjo ^draugija ir 
jos nariai. Už kiek išpirko 
bondsų ir ką veikė tame. *

Tame susirinkime Bostono 
Lietuvių .Laisvės Paskolos Ko
mitetas turės kalbėtojų, kuris 
aiškindamas apie Laisves'pas*-* 
kolą turės paminėti tas-drau- 
gijas kurio s prisidėję ir jų vei
kimą ir taip-pat-,tas kurios ne
prisidėjo. Prisidėjimas skai
tysis ir tų .draugijų, kurios pri- 
duos vardus narių ir už kiek- 
pirko 4-tos Laisvės Paskolos1 
'Bondsų. ■
Visą raportą.. prilupkite _šiųo: 
adresu:.Bps1jonuLietuvių Lai- 
ąyėsj Pąskoios Komitetas, 244 
M* Br0adway, So. Boston, 
Mass.

NEGALIMA LAIKYTI PRA- 
KALBŲ, SUSIRINKIMU 

IRTT.-
Kuomet negalima laikyti jo

kių viešų susirinkimų, prakal
bų ir tt., .tai geriausia nusi
pirkti gerų knygučių pasiskai
tymui- arba .. pasimokinimui 
skaityti ir rašyti. u Darbinin
ko” knygyne galimą gauti vi
sokių. Reikalauk katalogo pri- 

, siųsdamas krasos ženklelį už 
, 5c. • . *. .
. Dainininkai, išsirašykite iš 
į. “Darbininko” naujai išleistų 
, St. šbūkauš dainų-.
Į ^DARBININKAS,” 
, 242 W..Rroadwax

■ » -. >

4

' it m

• M *■ ■ v“*’
. Lietuvių Rakandų Bendrovė,

* 268 Broąjvay, v 
So. Boston, Mass.

DARYK PIKIGŪS-.
TAŪPYDAMS 

PINIGUS.

L

Bottd
Hen«, jp. Stefa* V. aont^Jk ' 
aį, A. Kwdpik.it J ir A, Čiinri.

. .. >' 

; Susiriūimnai laikomi ka> 
antrąutarininka kiekvienom* 
tesio. vai. vakare Sv 
PetroBažnytinėje Salėje.

TEL. BACK BAY 4$OO

DR.F.MATVEAITIS
-OfiM rfdyaM: GHo vlteklM Him
MP.lf.7-8P.M. ' P«faMrteAkl»fa».

419.Baylst^n JSt.» Bestos, Mmi.

,‘UI

j

Drto^os TemyZnYe/

v

ACŠBOŠ’vM/D/iSAUCreK 

TfiS VaUdyboš aubešai. 
Pirm^ -^Tonds P. AndriuĮūiu- 
nasj “20 Pine St, Ath^, Mase.

Draugystės boxl91...^. 
Vjce-pirxn. Sapalas Gažunuas 

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot, rrtt. Juozas Aidįkonis, 

20 Pine Str., Athol, .Mąas. 
fin. Rašt. Vladas Matulis, 

387 South St.,Athoi,jkasa. 
Trečias Rašt, — St Vidugiris, 

20. Pine Št, Athol, Mass. 
Karterius — Petras PušČius, 
r; w34 ^RjnerjSt., Athol, Mass. '

Antanas. Andrilit^fą, *,
92 Tern St.,'Athol, liass. 

Jonas Štanis,
»

f

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
1 r ' ,

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai Jbe skausmo, iii* 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imą.
Visą darbą gvarahtuojame. 

.J. "i/ •• .'/ ■

DR.W.T. 3 Y 
469MrMdway,&.Bė«tM,Musl

■ "St - 'f

: »te> 8 vaL^rta -mmĮI
iki« vaJ. vakan. Ud 4 vai rakiui.

>.Eitab tonoj n..

Art-^vietos-' p 
į»tt t turėsime subatėle, spalio 
12d.
..r.--.. ____________________ - ■_ ■; '■_______ L-

' KM-AA-A ‘.i t >4 1 ■ C- J. _

B«UFho»at>ičldMen»» M

rūflTja,.. vlRIlKUI
i2iO"S.Bl^4SL,PHMtd^'u,Pa.< 

LUtuvū Daktarą* ir Chirurgu*
Ofb^Valanda^

' Nue9 rito ila S po pieta ~ 
Vakarai*, Ketrofre irao C iki • P. M.

■ V-

v

t Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
valrus ženklai r kukardos, šarpos, antspaudos, gurikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų^ Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, g¥eit ir pu dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, 'užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos, organizacijos reikalaukite probų,. senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba Šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal-reikalavimą.

; . ~. ą. A. NORKŪNAS,

OCSteS5nS90iE3OK5SįES5BGĮ!B0BlSSSSSS9mwrtNimfaSE—
“ ' *’ '■ f 4. „/r .. . ‘ ' • .

aSegSBwtM
Yvl 1lt

• ' J

Pasinaudok mūsų žemomis 
kaiudmis. '

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

JįOKROY 
Registruoti O'ptdmėtristai 

125 Tremopt St.,BoStdn, Mass. 
Priešais. Park Št.

*
* « •

• •••«* 4 4

U. T. Jokubauskaitė 
F. Janųlevičius . .

‘ • V. . J. Jankauskas
V. J. Nastas ....
J. Kulponas ....
K. Naudžiūnas ..
'A. Lengvihaitis .. 
Kun. P. Juškaitis

■ —* - J. Petrauskas . 
J. Stakionis ... 
J. Jakštas .... 
A. Šilkas. .. ?.. 
J. Stiga.\...... 
J. Zigmolis ... 
Bd^pdris ....

J# Prasickas 
, J. Solinis .....
j, Kęsis .............
A, tjfegžiliunąs 
P. JiuĮA, Z... ..

- M. H. Rimkevičiūtė 
V. S. Kiesgelis .., 
A. ' Žardeckas ., 
J. Račkauskas .. , 

, J, Jakimavičius .
OnaMadėske ... 
J. VerveČka .... 
J. Pašakarnis ... 
J. Mačiulis .........
A. Daugirda .... 
F. , Markauskas .. 
A. KInnarauskas 
M. Tamkevičius . 
V. Jurgelaitiš ... 
Alf. Japlikas ... 
V. Grubįnskaitė . 
A. Špakauskas .. 
•Ed. Nąyiekas ... 
AntariasvŠMis .. 
Jul. Seniauskiute 
Aht. Kairis ..... 
Vai. Varžinskaitė 
Adelė Varžinškaitė 
Ona Venienė ...

■< Jurgis Venis ... 
Vincas Virbickas 
M. Versiačkas . 
Leonas Knuipris 
P. Duoba ....
A. Vinckas ..
B. Kreiviukė

' O. Katriutė .. 
Si Matulis ... 
J. Jakštas ... 
M- Kloviene 
P, Lebikaite 
S. Šaukimas 
Šil'. Galinauskis
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lietuvis
Ir turi šPvOdidelj paveikslą?

Jel^ųė/įtai ’
ateik ir niisitrauk'ptisę tiiži-; 
do kazinet ir gausi vieną di- 
delįJartistiškai padarytą ’ pa
veikslą visaidovanai i 

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti : 
r -1 ' ■* J., J. DR1ZA? , 

5W&/2nd^.,;Priladelphia>Pa.

• > r 
J.

t 1
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TIZRTMS VIRŠ *12Si000.00■ ... -.m, y / ’

* -«£

I-ii* 210 gilver',StV4 Sol Boston. •

DMUgg^ia&^šĮ^a^dmną'l  ̂
trečią- nedėldienį kiekvieno m&ia 
šio 3:30 vaVpo pietų‘Bažnytinė
je Salėje, So. J^ostoh, jĮfassk. Se
kantis susirinkiinąs 'bUs spalio 20.

• - * N *$|« » - • -. *•

GERIAUSIAS GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS. .

Aš'patarnauju -ne tik Šo. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir i kitus 
miestukus. : '
7 Mano kainus už palaidojimą la
bai "prieinamos; -suaugusiems nuo 
$50.00 »■ mažiems nuo $15.00.. 
-„-'Taipgi parduodu paminklus ir 
įžpi^Į^'^kstirtkas-). Nežiūrėkite, 
jeig^b^^kdž toliaus atvažiuoti, 
nes gėrasįpatarnavimas daug rei& 
kia. ' ‘‘

Jeigu jūs kai siųstų,Tpąs kitą 
graborių; tai pirma užeikite pas 

i mane, dęl persitikrinimoj Kreip
kitės ypatiškai arba, telefonuoki- 
te: So. Boston l052—W, i

. S. BARASĘVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Masą..
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boaton.

^trr

E

> V

✓

« ... ____  __________ ___________ ^ . . . , , ,

, Apaidraudusiemt nariam* ? \ J

I ... pH&Ai^os- ■ '.i,.-'. rastifiT^ssi ' 3
»&S0. $7.00, $10.50-ir $14.00,11 $150.00, $?50.00„ $500.00, J 

Į savaitėje. | $750.00 ir $1000.00. ’ J
v' . ■ - . . ’tr . ' dj£ «• k*-

^rro|ina s^eil€i‘vjrrat irinoterysikiSOmetų ajaJ 
h ,3auįk ’ . /V’ • . , 1

Mėnesinės duokles ^ulyg metų laike įsirašymo. 
pAiandientuCėsijauniaimias/ne^kadanorsJnisi^ 
I todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, /- 
I negu palaukus. Nelauk, kdl pasensi ar apsirgsi. *

f , tį ’^aršį’rirkatts- p6peras^nanwgauna‘,dyhAi.'^ 
S.' L. R. K. A. kuopos yand^si visose didesnėse;

L Amerikos lietuvių kOlionijošę. J
Susižinok,pas vietinės kuoP9s raštinmką IrįiMIM 

syk dabar. Jei iavd apielmkėje S., L. R. lK. 
k!WW$r flferą, 
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent-1

. ro Raštininką adresu: _ <. ■ |

•’dPIKTOSIOS 
LAiSViS 'T SKOLOS 
. BOND’SUS.,D.V«.kilSttlCIODR-IOB

VIOEHprati—7 PrąnaryTĮjlelkl^ ;: 

PROT. UAST. ^-i Juoc&pu VlnkėįnaiMk

FINA^SVtBAIT. A st yoreifau ’

KASIERIUS —
. 2M ĄSth,So^BdrthAdfasą.

MAB(flALKA~/jurtlniu»4p^^ ■* 
(180 Boveą SL/So. B^ Man. . 
D. L. K Keiatučio .Dr-ja Bo» . 

tpn, JC»M. Iidko Įtįiįti«ibdui,j^:J 
; rib^m^m. -Įm r 
įĮelęmcno p^Snėrto’2 
Afk JLpmvėr'. Šį, Bortpn^^ IGMįi 
Malonėiute virt ateiti ir daugikr

»■

• .v i.'r l>į. -Ą' ‘■■‘y ’ ' '**-« -’iįž’-

KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių* drabužiam3 materijų, pa
prastų ir vilnonių.!. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

I. Deitch. *,
44^D<rier$t, 4 7

|S555^?S^^4i:
I DR. jOHM ĮtaDOKKHĮ, M. 8,1 R'

Į OfieoyėlMidoe: * 4
1 ’ .Ryttti lki įvaL .* M

- Popiety l.ikIS

0
fj

S
<, .50.00 

.50.00 

. 50.00J 

.50.00j 

.so.oą 

.50.00; 

.50.0Q 
450.00 
. .50.00 
.100.00 
.100.00 
. .50.00 
.100.00

\ *

/

* «r$i ’ * .■ • • •.
% • • • i

• • • • *
• * •

— •

MEDELIOJE LIETUVIŲ BA
ŽNYČIOJE PAMALDOS 
BUS KAIP IR PIRMIAU.
Pasveikus gerb. . klebonui, 

kųn. T, Žilinskui, lietuvių bą- 
^nyČioje nedSlio^e spalio 20 d. 
bus dvejos mišios ant 9 vai. it 
11 vai. Taip-pat ir kitos pa
maldos bus kaip ir buvo.

«

»■

•- .•

• •

•- •

»

v
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SVARBUS SUSIRINKIMAS 
‘ ŠV. JONO EVANG. PA- 

ŠELPINSSDRJOS.
Spalio20di3:30yaĮpopie- 

. lų Da^nytinėjė salėje feus svar
stis suširiricimas. Visi nariai 

, būtinai turite pribūti. Kadan- 
* gi ii intisų Sraugijbs mirė ke
letas narių, ttvį turime apkal
bėti ir išmokėti jiems pomirti-

k Kviečia Valdyt*.
-* \

..fci

t <

r

. APTIKKA.V • ‘ , 1 *1 ■ į<
Sutaisau receptus su di- >)

^džiausui atida, netiOriht, ar‘! 
tie reėėptai’Liėtuvos arAme-' 
rikos daktarų. Tai*vienatį- ■! 

!’ nS lietuviška aptieks Bostone >! 
!tr MassaohUsetts valrtajogj! 
^Gyduolių* galit gaut, kokios ^ 
i ‘tik- pasaulyj yra ■ vartojamos. *' 
Galit reikalaut per laiškus, o f 

t aš prisiusiu per eipresą. -i 
' K. ŠIDLAUSKAS t -vr-. * . • ’
į Aptiekorius ir Savininkas 
įfeLM- Bbrtdn aiDlAir^finS; 
į 226 Brusdway, kampas O St, ] 
Į BOUTB B0ST0N, MA88. !

« C

S■ *

H
<-VJ

g 
■H

4,

i

B- ė;
1 Įv

Mi p: MLEVičiffs
.JŠ?'G7U7vŽ> ,ŠKtB^OOKtVar, JRjd
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SERGANTI įMONES ATEIKITE PAS R
. "7 ’ ■ . • I. ... . . ' - ’ ( , K ‘ i ' 1

su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis; negalėmis, kurios reikalauja i 
, patarnavimo

. Specialisto. * ■
*K -- ' *’*.»**

Mano Stebėtinas Pasisekimas
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, .kad aš'pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas, yra aprūpintas naujausiais instrumentais 

. ir prietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma- 
noligoniams. • t . / • - .

Ar1 Tams t a Kenti 4
s silnumu nervų, silpnumo'užpakalis (nugaros), Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp* 

nutno. plaučių, Nerangumo, Sunkiai jaučiąs,* Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš- 
<w /katts mkįymio, Silphumo>*sąnarių, Vbtčių, $logų} MSjimO/į gerklg,. Bi&Ū’ skausme, 

skausmo gerktėą apvilkto ŪėžūvM Mos ir daug kitų yra pirmas pe^aejėgčjirias, kad j 
4ęąmštątrdtįjt >avft^yėikat| ir pajėgas/ ; _ . ' .

r* rytoJki 8 vak vakarė* Nedėiįbmis nuo 10>

R, KENEDY, Specialistas

>-

'&
l <- *

■ f ;

✓PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAIRVEB^PASKOLOS 

BOND’SUS.

GERIAUSIA IR PARAN- ■ 
KIAUSIA LIETUVIŠKA 

BUČĖRNĖ IR GRO- , i 
> SERNS; _ <

Visiems lietuviams gyvenant 
tiems City Point’e ir Thomas 
Park’e. Apskričiai, kurie turi’ 
vaikščioti į kitę Šalį So. Boston’o 
sau reikalingu valgomų ir taip ko
kių. lietuvišku daiktų pasipirktu 
galite pas mane užeiti kur aš lai
kau čia pat ant vietos didžiausią 
lietuvišką krautuvę. Pas. mane 
galite gauti visokių lietuvišku de
šrų, skilandžiu ir salsesonų.- Lie
tuviškos varškes ir grietinės. Pa
tarnavimas .visados prielankus* ir 
kainos pigesnes kaip kitur. Pri- 
statom tavorą į namus už dyką ir; 
dar duodame legal stamps. v-Todel 
jeigu netikit šitam mano apga)W

-!
'

L ‘

/;
•i '

*

r

I
 GRYNAI VILNONIAI ? 

padaromi ant užsakymo. !;.

* Leisk man nuimti iniėrą ir.; I 
Jūs galėsite pasiimti tik tuo-/1 
met, kuomet Jums prireiks. J į

Mūsų darbo sveteriai ne-’* j 
šiojasi ilgai ir visuomet atro- h 
ūo gerai. ’ Jį

/Paklauskite draugų, -kurie k 
nešioja* jučs ir kad gauti k 
bent vienį Meesters Charles p 
jSveatar's ant išmčguiimo, ? Į' inįfųk tai meldžiu, užeiti ir persi* 

| į tikrinti. * Mane krautuvė r’aUdasi 
■'*“*—* “ *•- *< ant kampo 8-toe ir;GąteM gatvių-

, D.OLSEIKA, . 
&M41. 84h St, Bo. Bort<m, Mm.

įff nešioja juos ir
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