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DIDELIS AUKŲ RINKIMAS

V Nuo lapkričio U iki 18 d. 
visoje Amerikoje bus didelis 
aukų rinkimas organizacijoms, 
kurios rūpinasi Kareivių gėro
ve šiapus 'ir anapus vandeny
no. Yra pasiryžimas surinkti 
$170.500.000. Naujojoj Angli
joj reikės surinkti $15.000.000, 
Bostone $4.500.000. Kadangi 
Bostone gyventojų yra apie 
.800.000, tai galima išrokuoti 
po Įdek Bostoniečiai turės dė
ti, kad tų sumų sudėti.

Tarpe kareivių darbuojasi 
Y. M. Č. A., Kolumbo Vyčiai 
(katalikų), Žydų Komitetas, 
Šalvation Army ir American 
Library Ass’n. Kolumbo Vy
čiams paskirta iš tos sumos 
$30.000.000, žydams $3.000.- 
000.

Vienybėje galybe. Ir si!--- 
11 Darbininku ’ ’ taip-pat buvo. 
Jisai gimė kaipo vaisius kata
likų inteligentijos ir darbiniu* 
kų vienybės. - k—

Toji vienybė Darbininką’^ 
padaro' vienu iš rimčiausių m , 
įtekmingiausių lietuvių visuo
menes laikraščių, su kuriuo 
skaitosi ir katalikai ir katali
kų priešai, nes žino, kad 
“Darbininkas” išreiškia mm- - 
tis organizuotų katalikų darbi
ninkų minių, kad jisai atsto
vauja rimčiausią ir stipriausią 
katalikų darbininkų organiza-' 
ci'jų L. D. S. Sąjungą, kuries ; 
augimas ir bujojimas taip lin
ksmina katalikus, o kaip ku- , 
riems katalikystės priešams J- 
varo tokią baimę, kad net jų ■ 
kinkos dreba.

Kaip jau minėjau “Dartn- 
ninkas” iš*karto turėjo skolos. 
9.480 dol. Dalis tos skolos bu
vo, fai LDS. narių ir prietelių 
paskolos, o dalis tai buvo . 
kompanijų skolos už spaustu
vės mašinas. Savo nariams už 
paskolas nuošimčių nemokėjo-, /—y 

o kompanijoms 1110^307^ 
Dėlto dar ’ pirmais n^ 

” gyvaviiįo

Pradėdami leisti. mJusų’LDS. 
organą “Darbininką” turėjo
me skolok $9.480. Tai nema
ža skola, ypač dedant į stei
giamojo laikraščio biznį ir tai 
turint iš prityrimo pavyzdžius, 
duokim sau, kad ir “Drau
go,” kur tiek tūkstančių bu
vo sukimšta ir vis dar biznis 
tvirtai nestovėjo.

Inicijatoriai steigimo “Dar- 
binįnko” nekartą ir gana kar
štai diskusavo tą dalyką, ir 
visapusiškai apsvarstė visokių 
nuotikių ir prietikių galimy
bes, būtent biznio bankrutiji- 
mą ir tokio bankruto baisiau
sias pasekmes ne tik tiems, ku
rių pinigai buvo suskolinti, bet 
ir visam ką tik bepradedan
čiam išsivystyti katalikų mil
žiniškam atbudimo ir susior- 
ganizavimo judėjimui.

Jeigu ne duok, Dieve, ‘Dar
bininkas” būti} žlugęs, tai bū
tų buvęs didžiausis džiaugs
mas visų katalikystės priešų 
li(%eriuose, o katalikams bū
tų buvę ir nuostolis materialia 
ir moralis ir geda. >

Atsimenu, ne kartą LDS. 
centro valdybos posėdžiuose 
senelis- Žioba, tuomet LDS. 
centro pirmininkas yra išsi
reiškęs šiais žodžiais: “Mes 
vis tik svarstome tą pirkt, tą 
intaisyt, tą pagerint, bet pa
galvokime apie tai kas prisi
ims ant savęs tąją baisią atsa
komybę, jeigu męs biznio ge
rai neišvesime ir žlugs žmonių
— darbiniiikų sudėti kruvinu 
prakaitu uždirbti pinigai f”

Toks,ai pasakymas visuomet 
padarydavo didelį įspūdį ir vi
sus karštus svajojimus apim
davo tarsi kibiru šalto vande
nio, • ir tuojaus svarstymuose suskolintais pinigais, laimėjo- 
pradėdavo nusverti šaltas pro
tavimas ir praktiškoji dalyko 
pusė imdavo viršų*..

Bet darbą varėme tolyn ir 
tolyn. Savo tikslą bent iš da
lies jau pradedame atsiekti.

Jau organizacija narius 
skaito tūkstančiais, jau mūsų 
“Darbininkas” stovi tvirtai, 
jau biznis kįla, tiesa išlengvo, 
pamažėl!, bet vis-gi nuolat 
augame ir stiprėjame. \ Kiek
vienas aržuolas auga išpaleng- 
vo, kol išauga į girių milžiną 
trunka tiek ir tiek metų ir per-< 
gyveną tiek ir tiek įvairiau
sioj rūšies audrų; tiktai gry
bai su viena nakčia išdygsta, 
išauga, bet toks jų ir amžins
— keletas dienų.

Žinoma yra, kad nei vienos 
prakilniausios idėjos neįvy
kinsi, nei vieno kad ir geriau
sio dalyko neatliksi be pinigų, 
be tam tikro kapitalo, ir ne
retai be tam 'tikros iniciatyvos, 
be tam tikros drąsos, be bįž’ 
niško ririko ir be pasitiko jimo 
savo pajėgomis.

: KatfiJmai darbininkM pasir 
tikėjo savo pajėgomis, O tie 
mrie organizavo, “DariMn- 
ta?* išlrif imu, ir visą spaustu* 

*yės įstėigpno biznį pažino dar- 
bumkuš & itaojos kad darbit 
mukai jų neužvils,, kad jiėms 
užjaus ir Uad reikale jų balso 
paMausy^ nes tą balsą su* 
prus* Buvo iš yįmmg Įr i§ 

i ros puse j vienybei dirva pri-

'__________________________________________________________________________________________ j— .

Ib talkininkai ims balsą 
' taikos kalbose.

* J- ■■ - ‘t

/ TEISYBĖS AR JĖGOS 
TAIKA.

Spalio 22 d. Vokietijos Rei
chstage kalbėjo kanclierius 
Masimįjianas. Aiškino apie 
užmegstas taikos notas su 
prez. Wilsonu. Sakė:

“Pirmas prezidento atsaky
mas į Vokietijos taikos notą 
visose šalyse klausimus Visy
bės ar jėgos taikos iškėlė iki 
augščiausio laipsnio. Prezi
dento paskutinioji nota nepa
rodė aiškiai vokiečių tautai, 
kaip toji viešoji agitacija baig
sis* Jo sekantis atsakymas 
turbūt viską'nulems. Iki tas 
atsitiks, tai mes privalome 
rengtis prie abiejų galimybių. 
Pirma galimybė yra ta, kad 
priešininkų valdžios užsinorės 
karės. Tokiame atsitikime ki
to išėjimo nebus, kaip tik ren
gtis prie apsigynimo iš visų 
pajėgų. /' - -

.“Antra galimybė yra tai 
užsimezgimas taikos derybų. 
Bet vokiečių tauta neprivalo 
aklai- eiti prie taikos stalo. 
Vokiečių tauta turi teisę pa
klausti, ką jie lemia mūsų a> 
teičiai, įvykindami prez. Wil- 
sono punktus.”

Vienu žodžiu kanclierius ke
lia klausimą ar talkininkai no
ri“ teisybės “taikos, ar nori Vo
kietijai spėka įbrukti tokią 
taikų, kokios talkininkai no
ri. Todėl jei talkininkai norės 
įbrukti taikų spėka, tai vokie
čiai turėsią laikytis iš visų pa
jėgų.

ATSAKYMAS VOKIETIJAI.
Suv. .Valstijų valdžia jau 

pasiuntė atsakymu Vokietijai. 
t j Vokietijos notoj buvo skelbia

nčia, jog sutinka pasitraukti 
iš užkariautų žemių sulyg tam 
tikrų taisyklių ir apreiškė, jog 
kaizeris neturi galės paskelbti 
karės, nei daryti taikos. O tų 
gali daryti tik su pritarimu at
stovų.

Prez. AVilsono dabartinėj 
notoj apie .mūšių pertraukimų 
skelbiama, kad sutiks tų da
ryti tik ant tokių išlygų, kad 

' Vokietija negalėtų atnaujinti 
karės einant deryboms ir kad 
būtų galima Vokietijų privers
ti priimti tokias išlygas, ko
kios jai bus padiktuotos.

Vienu žodžiu prezidento at
sakyme reikalaujama iš Vo
kietijos visiško pasidavimo.

Prezidentas aiškina, kad to 
——reikalauja-deltoj--kad Vokie

tijoj nepravestos dar reikalin
gos reformos. Prezidentas nu- 

. rodę, kad dabar daromosios re
formos vargu užsiliksiančios. 
Sako, kad gal būt ateityje ka
rės paskelbimas prigulės nuo 
atstovų, bet dabartinė karė 
tebeina po senovei. Kaizeris 

■ su savo militaristais dar nėra 
žmonių atstovų kontrolėje ir 
atsakomybėje. O tokiais po
nais, prezidentas sako, nega
lima pasitikėti, jų prižadams 
negalima tikėti. Sako, kad jei 
priseina dalykus sxi militari- 
niais ponais ir monarchiškais 
autokratais vesti, tai priseina 
reikalauti ne derybų, y bet pa
sidavimo.

Iš to išeina, kad vokiečiams 
lieka du keliu. Jei nori pasi
laikyti .kaizerį ir militaristus, 
tai turi visiškai pasiduot. Jei 
juosius nuverčia, tai galės bū
ti derybos.

n
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TAUTŲ SUVAŽIAVIMAS.
f

Vidurinės Europos tautų at- 
stoviyjiosėdžiai Pliijadelphijoj 
Independent salėj -prasidėjo* 
Pirm. Masaryk priminė, kad 
po šios karės Europoj užstos 
pastovi taika, kad dabartiniai 

,1’ubežiai neprivalo būti milita- 
riniai. Sakė, kad dabar tau-, 
tų rubežiai nebus taip nustato
mi, kaip seniau kad nustaty
davo karališkos valdžios. Sa
kė, kad išdirbtieji šiose kon
ferencijose pienai bus paduoti 
taikos konferencijai.

Buvo svarstoma, kokių val
džios formų turi mažosios tau
tos pasiskirti — monarchiškų, 
ar respublikoniškų* Graikų 
delegatas Christos Vassilakaki 
nurodinėjo, kad reikėtų rink
tis konstitucijinę monarchijų, 
tokių, -kokia yra Anglijoj ar
ba Italijoj. Sakė:

“Yra demokratiškų monar
chijų, taip-gi yra ir autokratiš
kų.respublikų.” ' ’

Svarbus buvo pasitarimas 
apie tautų rubežius. Sakė, 
kad abejojamose . provincijose 
turės būti balsavimai, prie ku
rios tautos norės likti. Tai lai
ke balsavimo, delegatai sakė, 
turėtų toje šalyje būti Ameri
kos kariuomenė ir Amerikos 
komisijonieriai turėtų vesti 
balsavimo tvarkų.

Pripažinta, kad kiekvienai 
tautai būtų išėjimai į jurę. k

ATSTATĖ REVOLVERĮ 
Į KRUTINU.

Talkininkai atstatė Turkijai 
revolverį į krutinę ir reikalau
ja visiško pasidavimo. Jei .ne 
tai prirengta armija užims 
Konstantinopolį. —

Talkininkų armija randasi 
ant Dedeagač-Adrianopolio li
nijos ir bile valanda ji gali 
trenkti į Konstantinopolį gi
nančias drūtvietes. Talkinin
kams truktų vos keletą dienų 
užimti Turkijos sostinę.

Talkininkai gal būt leis tur
kams turėti neprigulmybę Ma
žojoj. Azijoj; bet Konstantino
polio, Dardanelių, Palestinos, 
Taržeminėj jurėj salų ir Meso- 
potamios, tai neteks. Tas vis
kas bus talkininkų aprūpinta.

Kartu su Austro-Vengrija 
griūva Turkija, kuri nuo se
niai buvo pramanyta 
pos ligoniu.” *

“Euro-
X

X »

PRAGYVENIMO PABRAN
GIMAS ĮVAIRIOSE 

ŠALYSE. ’
z

Stbckholmo komercijos laik
raštis paskelbė ant kiek mais
tas pabrango įvairiose šalyse 
laike šios karės. Pasirodo ši
taip."

Austrijoj ant 30 ųuoš* ‘
Suv. Valstijose, ant 60 nuoš; 

Holandijoj aut 70 nuoš.
Danijoj ant 80 nuoš.'1

' Franėijoj ii? Anglijoj ant 100 
nuoš.

Vokietijoj, Belgijoj, Norve
gijoj ir.Vengrijoj ant 150 nuoš.

Rusijoj ant 200 nuoš.

/ r s
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JUNGTINSteAIKOS KO- 
. • MISUA.

Sąryšyje su kalbomis apie 
taiką pasklido gandas, būk Būt 
sianti sudaryta iš visų talki
ninkų ir Amerikos atstovų jun
gtinė taikos komisija. Toje ko
misijoje Ameriką atsovaus 
pulk. House, Anglijos di
džiuma laikraščių ragina savo 
valdžią išdirbti kartu.su kitais 
talkininkais taikos išlygas ir 
jas paskelbti. Rašo, kad tą 
reikėjo jau senai padaryti.
APLANKĖ PREZIDENTĄ.'

Northamtono,. Anglijoj, vys
kupas ■ Kęating ir Arraso, 
Franci joj vyskupas Julien ap
lanke prez. Wilsoną. Jie daly
vavo iškilmėse paminėjimo 
kardinolo Gibbonso 50 metinių 
vyskupavimo sukaktuvių.

u

AUSTRIJOS VOKIEČIAI 
PASKELBĖ NAUJĄ 

VALDŽIĄ.
Austrijos įvairios tautos at

siskyrė ir tvarto savo reika
lus savaip. Vengrija baigia 
patapti visiškai neprigulmin- 
ga. Tai Austrijos parlamen
to vokiečiai-atstovai daro sky
rium posėdžius ir tariasi apie 
įsteigimą Austrijos vokiškos 
valstybės* Priėmė tam tikrą 
rezoliuciją ir tarsis su kitomis 
tautomis apie priėjimą* prie jū
rės.

Austrijoj vokiečių yra apie 
10.000.000. Jie ir buvo val
dovai ant kitų tos valtsybės 
tautelių.

• Tie. parlamento atstovai/iš- 
sirinko prezidentu socijalistą 
Seitz. .

Austrijos imperątorips liko 
piemuo be bandos.

I
 JAMES M. KEYES . |

AtalSapklte prie manga su visokiai* tėlsmISkals reikalais. Duo* 9

* du pilnas Informacijas kas-IInk Suvienytų Valatkų {statymų. S
• bet keltoilką metų eš< prityręs U? turėjęs vlSOHū reiksią W w 

LIETUVIAIS, RUSAIS LENKAIS tęlsmuoa^ Massachusetts vai- s | 
stljoje. AB . esu fokĮjuaė stovyje, kad /gailtei instnlml pilnai uisltt- 
kstl. VfeakfuB teišnilBkaš; rėlkrittt Atilėktt iioįe vidaUjolife, 11

Tariu gerą prityrMąWt$ą '-ifrbfc perk^ilMpią Uątnrią> tąsą, į L 
lenką ir iattią. Jeigu Jusi nąritėIr 1 Įr

«pjovą, ta.1 pąve^klte maą* ®elefoi)Įttokitet ^atekykli© arba.-paijaąkliė,
850 BR0ADWAY, ' .> $pųm »0W&‘MAS& j Į

' JAMES M* KEYES * * jį
mo u ’ Aroižm nosToy, }

, * . Tel. So, Bo»ton tilt or Žfo, Borton OM .
• ■ | Jeigu Vienai ultintat Jauk kitą.

r x
me, ,
me.
tais “Darbininko 
buvo sumanyta nusikratyti • 
kompanijų paskolų, kad už 
jas nereikėtų mokėti nuošiili- 
v • f ■ .cm. ' -

■ Atsišaukta per “Darbinin
kų” į LDS. narius ir laike po- 
ros mėnesių sumetė tiek pas- ; 
kolos, kad kompanijoms sko
la tapd pilnai atmokėta, o pa
silikome skolingi vien sato na- . 
riams. • :

Nors kompanijoms skolų ir 
apmokėjome, bet skola nei b

■r

„y •

VARŽA VOS ARCIVYSKU- 
PAS BUS, KARDINOLU.

Popiežius atsiuntė laiškų 
Varšuvos arcivyskūpui Ko- 
kowskiui. Laiške sako, jog ti
kįs, kad lenkai turės privilegi
jų patys nusistatyti, valdžios 
formų. Laiško gale Sako, jog 
arcivyskupą Kakowskį pakei
siąs į kardinolus.

AR PRITARTA PREZIDEN
TO PUNKTAMS. į

Su trečiuoju prez. AViįsono 
atsakymu Vokietijai pasibai
gia notų rašinėjimai taųp Vo
kietijos ir Amerikos. /-Dabar 
reikia tarti žodį talkininkams. 
Jie turės išreikšti ar j/e prita
ria prez. Wilsono 14-kjai taikos 
punktų ar ne. Vokietija ap
reiškė priimanti. alkininkų 
premjerai ir kiti vfdai sake, 
jog prez. WĮlson _ *
ir jo kitose, 'prak/lbose, atsi
spindi jų pažval 
teina laikas g'aliifinai pasakyti, 
kur stovi. f

Europoj ir Ąmerike yra šali
ninkų tęsimo/karės ikj didelio 
sumušimo teutonų. Šitokie ne
pritaria prezidento taikos, pun
ktams. Garsusis pulk. Roosvelt, 
smerkia prėz. AVilsonotaikos 
punktus. Jis pasiuntė repnbli- 
konų senatoriams telegramą, 
kurioj apreiškia esąs priešin
gas tiems/punktams ir jie hę- 
privalų bųti pamatu taikais Ji
sai sako:j' “Diktuokime taikų 
arnotų trenksmu, q nešnekė
kime apie taikų, prie* typewn- 
tėriu spraksėjimo.” s

I :
I ■ ---- ........................

NEGAVO NOTOS, 
f ....

Vokietijos valdžia paskelbė,- 
jogmuo Danijos negavo jokios 
notos kaslink Schlesvrig-Hols- 
temo provincijos. * Buvo pa
sklidęs gandas* buk ^Danijos 
vadžia pasiuntus’ VįMetijai 

• n/itą, primindama, kad butų 
Tokiu būdu vokiečiai taikos ftista tuddviem provincijom 

konferencijos negalėtų per* idub4simti ar jos. nori būtim 
traukti, o jie turės tą priimti, yokietija ar prisidėti prie Da

- - -- ■

KIEK AMERIKONŲ
užjūryje/

Suv. Valstijų. karės sekreto
rius Ęaker paskelbė, jog Ame
rikos kareivių užjūryje jau y- 
ra 2.008.8831.

kiek nesumažėjo, nes kompa
nijų skolų apmokėjome narių

pavojuje
punktuose

s. Dabar a-
■y

PRANAŠYSTE gal BŪT 
IŠSIPILDYS.

Trys metai atgal Anglijos 
garsus rašytojas George Ber- 
nard Shaw buvo paprašytas 
paaršyti straipsnį apie karės 
tikslus. Karės tikslus jis išdė
jo vienu sakiniu. Pasakė:

“Jei Vokietija laimės karę, 
tai ji nuo mus gyvų Mlį nu
lups; jei mes .jų inveikšime, 
tai mes nuo jos gyvos kaili nu
lupsime.

TAIKOS DAR NESIMATO.
Vokietijos generalio štabo 

viršininkas . Hindenburg ap
reiškė: “Kareiviai perdaug
kalba; mūšių pertraukimas 
dar toli. Jūs dar -tebesate tė-

. vynės gynėjais ant priešinin
ko žemės ir Alzacijoj-Lotarin- 

f- r- t • • ■_

gWI-
Anglijos užsienio _ 

Ministeris Balfour pasakė 
' “Karės pabaigos dar 
' to. Neteisinga būtų daleisti. 

kad priešininkas smunka, bet 
karė pakrypo taip, jog perga
les vaisiai mums užtikrinti.”

t*

reikalų 
į* 

nesima-

PASIKALBĖJIMAI SU A- 
MERIKA PASIBAIGĖ.

Vokiętijos valdžios pasikal
bėjimai su prez; Wilson’u pasi
baigia su pastaruoju atsaky
mu. Dabar turės eiti pasikal
bėjimai su visais talkininkais 
ir bus nustatyta karės pertrau
kimo taisyklės. Dabar jau ap
reiškiama tūlos išlygos, sulyg 
kurių bus karė pertraukta.

Būsią pareikalauta — 
Pasitraukti iš Alzacijos ir 

Lotaringijos,
Pasitraukti ir lenkiškos Prū

sijos,
Pertraukimas amunicijos iš- 

dįrbystės,
Perdavimas talkininkams 

snbmarinų,
Pavedimas visų karinių lai’ 

yų talkininkų oficierių prie
žiūrai, < *. .

Bent dalinis demobilizavi
mas armijos. * •

i • - -

NEŽINOJO APIENUOTI- 
KĮUS RUSIJOJ.

. Kai talkininkai Belgijoj užė
mė Brugės miestų, tai ten ra
do keletu rusų nelaisvių, ku
rie buvo vokiečių paimti karės 
pradžioj.

Tie rusai besą nežinystėje a- 
pie Rusijos revoliuciją, apie 
caro Nikalojaus likimų ir apie 
Bresto taikų.

LDS. 1-mos kp. bertaininis 
susirinkimas bus nedėlioj, spa
lio 27 d. tubjaus po sumai baž
nytinėj, salėj. , .

Visus narius meldžiame atsi
lankyti ant šio susirinkimo, 
nes bus daug Svarbių dalykų 
apsvarstymui* Taip-gi skolingi 
nariai neužmirškite kad reikia 
užsimokėti už Šiuos metus, nes 
kitaip organas bus sulaikytas.

. J. Meškauskas/kp. rašt. 
j- \ . . . . ■
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ine tiktai tų, kad jau nereikėjo 
nuošimčių mokėt ir negalėjo 
nieks paėmęs už pakarpos sa
kyt, kad atiduok tuojaus sko
lą, o kad ne, tai tuojaus a- 
timu viską u^jkolą.

Toliaus iš palengva pradė
jome ir tą paskolą mažinti, ap
mokėdami tiems, kuriems bū
davo labiausia reikalingi pinL 
gai. »

Liki šiol apmokėta yra pas- . 
kolų savo LDS. nariams 705 
dol. . Atsižadėta paskolų 880 
d01*

“Darbininko!” labui save v. 
duotąsias paskolas kaip kurie . 
LDS. nariai paaukavo ir iš tų 
paaukuotų paskolų susidaro. 
880 dol* . Iš viso liki šiol pa- '. 
skolų suma sumažinta iki 7895 
dol. t_

Liki šių metų influenzos e- 
pidmijos thip vadinamų pas- 
kolų bombardavimu yra surin
kta1000 dolerių šų viršum, o . 
tikimasi, kad liki $2000 vis- . 
tiek dasivarysinie* Tuomet te
liktų paskolos gavo nariams a- : 
pie į5*80Oy W butų neperdL 
džiausią skola, bet žinoma 
daug geriau bųtųpkad jos vL 
ĘiŠkainębūtik kad niekam ne- 
trftaao skcKngi nei vieno cen* 
to* ■- :v ..

Dęie to mes lengvai galimeT 
prieiti ir . M trumpu laikų* Bet 
apie tai mitru tatik
sekančiame “Darbininko*5 nu* 
meryje.
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* Eiga iš So. BoBton’o .utamih* 
l»is, kątvergais ir subatomiB. Lei
džia* Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Švį- Jw*p0 Darbininkų Są
junga? / '■

’ ' ‘ ■ •' s*,. ,

“DARBININKAS” '

(The Werker) \
The, Lithuaniąn ’tri-weekly pa-

'.■pęri. Piditehed -every Tūeg^yt 
Titursday, and Satųrday by Si*. 
joMepb's LĮtkuauian Asgfr 

' dailciri of Labor. ■'
SUBSCRIPTION RATES-:

Vėariy, * • v •*< r. įT.$li.OO 
Boston and suburbs
.6 months'-. .. - :
Foreign countries yeafcly ... .4.25

‘‘DARBININKAS,” „ 
.■ 242 Broądway, So. Boston, Mass.
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: KUO NEŠIM GRĮSIME
Į LIETUVĄ.

y Tūlas laikas atgal gerb. kle- 
: bon&S kum Tarnas,Žilinskas, ra- 
še “Drauge,” ozmes “Darbi
ninke’? pakartojome apie tai, 
kad Amerikoj lietuviai priva
lo ruoštis grįžti į Lietuvą pa
žanga nešini. Lietuvoje bus 

4 kuoreikalingiaifsi tie vyrai ir 
moters, kurie yra išmokę įvai
rių amatų, , baigę profesijas, 
prasilavinę dirbti ant įvairių 
mašinų. Ten bus reikalingiau'- 
ši visokie amatninkai, meist
rai, technikai, mechanikai, 

‘inžinieriai, sodininkai, dar
žininkai, '. gabūs biznio vedė
jai, mokantieji moderniškais 
būdais ūkius vesti ir tt. Šito
kie žmonės atstatys Lietuvą ir 
išgelbės politiškai neprigul- 
mingą Lietuvą nuo papuolimo 
į kaimynų ekonomišką vergi-
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Šiuo kartu neturėjome ome
nyje giliau gvildenti šio klau
simo. Norime, padaryti mažą 

‘..pastabą apie mažą daiktelį, 
kurį privalėtų įsigyti kiekvie
nas lietuvis, manantis grįžti į 
Lietuvą. Be to daiktelio nei 
vienas lietuvis neprivalėtų nei 
mislyti grįžti.

Kiekvienas be jokio išėmimo 
v jie tu vis privalo įsigyti Tautos 

Fondo diplomą. Teneatsiran- 
da tokio begėdžio, kurs išdrįs
tų grįžti į Lietuvą be Tautos 
Fondo, diplomo, liudijančio a- 
pie ^prisidėjimą prie kovojimo 
ūž Lietuvos neprigulmybę. Be 
tokio paliudijimo sugrįžusieji 

• bus paniekoje, bus laikomi, 
kaip ir išgamomis. - Lietuvos 
respublika turbūt padarys 
taip, jog grįžtantieji be pana
šaus diplomo turėą užsimokėti 
ant rubežiaus tam tikrą baus
mę. Ir tai turės taip padaryti.

Dabar eina kampanija už ka
lėdinę dovaną Lietuvai. Tai 
dabar tegu nediplomuotieji lie
tuviai ingija diplomus, aukau
dami Tautos Fondan tam tik
rą mokestį.

Ar gali atsirasti lietuvis, 
kurs norėtų grįžti į laisvą ir 
neprigulmingą Lietuvos res
publiką ir dabar neaukautų iš
kovojimui tos neprigulmybės?

AMERIKA.
t >

Prieš karę europiečiai pa- 
' šiepdavo Ameriką. Žemindavo 

jos kultūrą. Tas Amerikos 
niekinimas žinbma daugiątisia 

. ėjo per angliškus šaltinius, nes 
' anglai per ilgus* metus negalė

jo užmiršti to,, kad ‘ameriko
nai, išpėrę anglams kąilį, atsi
metė nuo jų. Vokiečiai ir-gį su 
panieka žiūrėjo į Ameriką. Kai 
čia kilo civilio karė, tai tuo
laikinis Vokietijos kanclierius 
Bismarck pasakė:. “Aš neat
kreipiu atydos. į ginkluot^ 
gaujų •

Kam, kamp o Amerikos ta
riamam dolarizmui, tai kliū7 

‘ javo tiek ir tiek. ' Buvo Vo
kuojama, ' kad amerikonai pa
skendę dolerio gaudyme ir ne
turi jokių augštespių idealų. ‘

St karė parodė, kaip ištikro 
esama. Pasirodė už ką stovi 
Amerika. Valstijų prezi-

^Jciirių ėnič klatuįįdįą/^isos tau- riąją p 
7 \ ■■ •

tos ir kuriuosjjąlų gale pr£ 
ėmė. Kuomet prezidentas rireb 
be, jog reikia stoti karia, tai 
sakėjk jog stoja karėm ne dėl 
užgrobimų, ne dnl pasipelny
mų, ne dėl saumeiliškų tikslų, 
o delio* kadpad^yti pasaulį 
saugiu demokratijai, kūd di
džiosios tautųSįnegatėtų mai- 
hnykauti mažomis* kaip kad joą 
būtų maiūo daiktais- Šitie aug- 
šti italai patrauks Amerikos 
diduomenę ir jį notiai pritarč 
prez. Wilsono žygiams.

Ar gaumfeiliška Šalis eikvotų 
milijąrduš 4ole.rių ir tūkstan
čius jaunų vyrų gyvasčių neno
rėdama nei centcuatlyginimo, 
nei dulkės -svetidąjs žemęs. 
Ar saumeiliškoje, Žemoje Šaly
je galėtų kilti obalsiai ir prin
cipai, kuriuos yisbs tautos sa* 
vįnasi. -

žpai-gi Amerikos esama ne 
tokios šalies, kaip daugeliui 
iki Šiol išrodė. z

Jėi ne Amerika, tai kaize
ris jau būtų pietavęs ir Pary
žiuje ir Ryme ir Petrogradedr 
Maskvoje, o gal net ir Londo
ne. Jei ne Amerika, tai-kai
zeris vieną hytą būtų atsikėlęs 
Eiįropps valdovu. . \

''Amerikos dėka, ’^irakjnaūs 
prez. Wilsono dėka prispaus
tos Europos tautos gaus nepri- 
gulmybeš ir laisvai plėtos savi
ta kuTtūrą.

z ‘

SVETIMOJI SPAUDA APIE 
. LIETUVIUS.

Pastaraisiais laikais nema
žai rašoma ,apie lietuvius. Vi
sus laikraščius ir žinias čia in- 
vardinti užimtų perdaug vie
tos. • x ■' , .

Dauguma tų žinių tiesiogi
niai ar netiesioginiai paeina iš 
abiejų Tarybųpildančiojo ko
miteto', Washingtone. Tečiau 
yra nemaža ir iš pašalinių as
menų pasidarbavimo: Ne vi
sos tos žinios yra mums palan
kios, pav. buvusios “Kovos” 
leidėjų teismas, Valdemaro 
vokiečiams pataikavimas, te
čiau nėra ko dar labai nusi
minti, nes inžengiant į plates
nį svietą negalima apsieiti be 
platesnės kritikos..

Ypatingai daugelis laikraš
čių praėjusią savaitę atspaus
dino straipsnių de! lietuvių da- 
Ivvavižno ketvirtoje laisvės pa
skoloje. Prie progos judėda
ma ir įvairių informacijinių ži
nių, kaip apie Lietuvą taip ir 
apie lietuvius.
_ Pradėjus tverti vidurinės 
Europos demokratiškąją uni
ją, į kurią ineina pietų slavai, 
čėko-slavąi, italai ' irridentis- 
tai, ukrainiečiai,. lenkai, ru
munai ir lietuviai, apie tai 
spausdinama nė tik praneši
mai, bet ir rimti ^straipsniai, 
editorijalai, žemlapiai ir *p. 
Tarp žymesniųjų laikraščių y- 
ra rašę New Yorko Times, 
Survey, Qlobe, ir daugelis-ki
tų.

New York Times dažnai in- 
deda vieną kitą rimtesnį strai
psnį. apie lietuvius. - Vienu iš 
jų bus J. B. Kaupo straipsnis 
dėl Lietuvos Karaliaus. Strai
psnyje (nedėlioj, spalio 13 d.) 
nurodoma, priežastįs dėl kurių 
lietuviai nesutinka ant vokie
čių jiems prirhestojo princo.

The'VTray Rattler, Colora- 
dos savaitraštis jau antrą sa
vaitę tęsia ant pirmojo pusla
pio Lietuvos istoriją, kurią 
rašo kun. J. MartišRtūas (J. S. 
Martin). Šio jo savaitraščio 
rašoma apie lietuvių tautos Ša
kas ir jų religiją senovėje.

Pasirodžius, taikos atbal
siams, daugelis svieto politi
kų kalba ąpie mažųjų tautų 
ldatisimą, tarp jų iri lietuvių 
klausimą. Be kitų prabilo ir 
buvusieji Suv. Valst;-prežidęn- 
tai — Roosęveltas ir Taftas; 
Pirmaria kalbėjo, kaip jau 
lietuviai žino, . J^na prielan
kiai, antrasis-gi' matąs, ’ jog 
fnažomsioms iautoms savyval- 
da duoti ęsą pavojinga; nęs 
žmonės nepratę prie savyval- 
dos gali, girdi, papulti -ųLan- 
kas negeistinų-vadų Tečiau 
jis norėtų padaryti didelį žing
snį pięmya rūtinėje iąry*
bose, ir>/Ž , to klausimo’

nesti. Buvu- 
kalboabbyo

■ 4

V,

r

spouzdinama įLvaį&uoee šalie* 
bukraŠČiuosei *

^Kuryer Polski, V spaliu 15, 
1918* persispaųzdino straipsnį 
ič ^Knemskia^ W
riame nusiskim^ahfia, - jog 
lenkai Vilniuje esantis nu^ 
stumti jftntrujon vieton.. Dar 
ten esą 30 lenkiškų pradinių 
mokyklų, 4 gimnazijos., JŠ* 
Skyrus* tas sakyklas, Htose 
kalba vartojama vokiška* Len- 
■kiškas teatras susilpnėjęs. 
Dral. Michalkevičius išvežtas į 
Vokietiją dėl nepaMauhįmo in- 
vėsti gegužinių pamaldų Vil
niaus bažnyčiose įiettivių kal- 
$0 je;* Gatvių .parašai pakeisti 
įiętuviškais. Teisinai visoj 
Lietuvoj, inimant dalis Suval
kų gub., vedami vokiškoj kal-

Vokiečių laikraštis ’Gėrma- 
mia, rugpj. 12, 1918, .besi^in- 
čydmnas M “Kąvvnoer. Zci- 
tung” prirodo, jog Lietuvos 
laikraščiai vokiečių' militarės 
valdžios uždaryti ‘ delto> kad 
jie^paskyiūs,, karalių, atsisakė 
spauzdinti pranešimą*' taip 
kaip vokiečiai norėjo, bet no/ 
re jo pasielgti taip kaip jiems 
sąžinė, diktavo. Kitaip sakant, 
nurodoma, jog lietuviams mi- 
litariškoji vokiečių valdžia per 
spaudą, nei apie savo reikalus 
neleidžia pakalbėti.

Berliner Tageblatt, rugpj. 
27, atspauzdino prof. A. Val
demaro straipsnį apie Lietuvą. 
Autorius besigaili pagirimų 
vokiečių valdžiai už Lietuvos 
1 (sutvarkymą.’ ’, Straipsnį 'per
skaičius pamanai žmogus, jog 
dar vergiškumo dvasia pas 
lietuvius nespėjo išgaruoti — 
dėkoja net tada, kada valdo
vas skaudžiai pliekia — už nu
plakimą. Autorius užmiršta, 
jog Vokietija taip gerai su
tvarkė, kad nei sayo spaudo
je apie tą tvarką neleidžia nei 
išsižioti. ' (

Liet. Inform. Biuras.

MELAI DĖL INFLUENZOS.
Kares Departamentas. auto

rizuoja Brig. generolo C. 
Richarde, veikiančiojo gene- 
ralio chirurgo sekantį praneši
mą: , / •"

“Man dar buvo nepranešta 
bjauresnės melagystes kaip to
ji, kuri dar nesenai labai pla
čiai pradėjo visur platintis. 
Joje sakoma, ' jog nursės ir 
daktarai buvę nubausti'saulei 
tekant už platinimą influenzos 
ir pneumonijos tarpe kareivių.

Nū Suv.^ Valstijose, ne užru- 
bežio stovyklose-campėse už 
tai nubuvo nubausti nei dakta
rai, nei nursės nei kas kitas. 

? Tos paskalos yra‘juokingos 
ir be jokio pamato.'^ Jos yra 
skleidžiamos įvairiose formo
se, bet visur yra > viešįs kitą 
panašios ir tur būti paeina iš 
tos pačios vietos — iš vokiečių 
propagandistų. Ant nelaimės 
kaip tai dažnai atsitinka, taip 
ir dabar, tiems, kurie tokiuos 
melus sumano, juošk^latinti 
padeda daugelis lengvatikių 
žmonių,’ kųįtaiątįs dalyko ne- 
ištyrę ir tas biau-
rias žinias skleidžia, pasakoda
mi kitiems.

gruodžių knrkaip
bus jpirankiau. Mes patartu
me atlaikyti tas savaites prieš. 
Kalėdas, kad viri galėtų pada
ryti savo gim&ėms iriįažįsta- 
miems Kalėdų ir Naujų Metų 
dovanai,, užaakydaįį ‘ jiems 
kokį nors katalikišką laikraš* 
tį; "ar pirkdami gerą naudin
gą knygą. v

Dėl knygų patartume katali
kų spaudos savaitės komisi
joms kreipties tiesiai į knygy
nus “Darbininko,” “Drau 

(t Tikybos w .Doros,** 
Garso** ir frŽvaigŽd(ės?* Pra

šytume tų knygynų (taip-pai 
kitų lęid®M)> jie netru

kus .paskeltų laikraščiuose, 
kokms knygas savo leidimo jie 
tat ąąyaitėi ‘ypįringai rkco- 
mehduotų.

: Mes Čia nuo savęs atkręipia- 
me konusijų domų į Šias naui 
jai išleistas .krfvgas J'

“Dievas jSutvvrėjas” — 
Dogmatiškai apologetiškas po- 
puleris veikalas, parašytas 
ktm.vM Duricko, 150 pusi., 
kaina 75c. (Netrukus pasiro
dys iš spaudos, Katalikų Spau
dos Draugijos leidinys).

‘4sįų metų Federacijos dar
bai? *.— Federacijos leidinys, 
kaina 75c. < • -3
“Apie Apšvietą” parašė kun. 

Pr. Bučvs. kaina 25c..
_ * » *

Tas knygas galima gauti 
“Draugo*’ spaustuvėj?
. Iš laikraščių šeimynos nete
kome “Žvirblio.” Kol karė tę
sis, negalima tikėtieš “Žvir
blio” atgijimo. Su, prenume
ratoriais “Žvirblio” leidėjai 
tur-būt atsilygins. ‘Kiti, vi si 
laikraščiui eina po. seijoyei.

‘ Prašome kolonijų veikėjų, 
kad jie iš ariksto išsirinktų 
Kat. Sp. Sav. Komisiją ir ge
rai prisirengtų prie to didelio 
ir svarbaus darbo. Labai svar
bu yra pritraukti prie to ddrbo 
visas vietines katalikų draugi
jas, kaip idėjinės, taip ir pa- 
šelpines.

Am. L; B. K« Spaudos Drau
gijos •

't Valdyba.
2634 W. 67-thStr., ' 
Chicago, Dl. ?

|VJttGWOS MjjiranUMB

Štai jšu saulė patekėjo,
Kįla žmonėą stoja
Kiti murkso lyg;apevaigę, 

.♦Via dar abejoja.

Gal ne Baulė; ygal menulis, 
Gal faaktįgj hę diena. 
Ar čia ar čia gulti z 
Dar valandą vieną.

Kįla tautos,- laisvi šaukia,
It vaikelis pieno. * < 
Ar čiaLeltis ar vergauti 
Dar Šimtmetį vieną: ’

- ■ '* . I* , *

Taip tie mūsų ęicilĮkai
Šiandien abejoja,
Prie ko kreiptis ir ko stvertis
Dar nesugalvoja. ^

Ar prie rusų, ar prie lenkų,
Ar 'teutonui kliūti.

: Ar prie Trockio ir Lenino
Bolševizmo būti.

,w. . ^<P*^žiavimą. Jeigu dėl kokios ūo-
Sprogsta medžiai, saule šviečia •

Lygiai mūšą cicilikai 
Laisves nepažįsta.
Paliųosuoti tautoms sprandą 
Matyt neišdrįsta

Varpos® bręsta, žemyn linksta 
Grūdai ima pulti.
Kas, gal klaupti: “Dabar piauti 
“Ai ant dirvos kulti?’’

Į

Vienok mūsų cicilikai 
Nežino, kas veikti. 
Kokį įrankį sau imti, 
Kokią tvarką steigti.

Z

S, Klovas . ....
Ž. Gailiūtė.......; 
X .Overka,
Kun. P.. Juškaitis ,? 
LZriis ............ 
M. Trečiokas .... ..,

KATALIKŲ SPAUDOS 
SAVAITĖ.

---- F- < . \
Lietuvių Darbininkų' Sąjun

ga, per du metu variusi kata
likų .spaudos savaitės darbą, 
šiais metais nutarė pavesti tą. 
darbą Katalikų Spaudos'Drau
gijai, kuri .buvo Įsteigta 191d 
metais ne vien leidimui nau
dingų knygų, . bet ir platini
mui katalikų spaudos. Tam 
tikslui .LDS. yra atidavusi 
Spaudos Drujai $268.49, liku
sius nuo pernai, mėtų sumestų 
aukų katalikų spaudos savai
tės reikalams. Be ,to pavedė 
apie 3000 egsk knygutes t “Bro
liai Pirmyn j—* Tiesos Keliu” 
(5c.)’ kuri.sukrauta “Darbi
ninko” ądmdMstr^ojj^^fe 
AV. Br-oadi\vay, So. Boston, 
Mas^). fSpaudo& Draugijos 
valdyba šittoini praneša katali
kų .visuomenei, kad kaip ki
tais metais taip ir Šįmet kus 
laikoma katalikų .spaudos sa- 
vaiįė. Tai savaitei skiriama 
gruodį menesį. Lai kiekviena 
•...... ........................ ■

' .Vilniaus vyskupijos valdy
tojas kun.,Micha^evičius*buvo 
įsakęs Vilniuje prie Švenč. Mo
tinos litanijos kalbėti “Krolo- 
wo Korony. Polskiej.” Pasi
priešinus keliems kunigams, 
penkis suspendavo. Seinų vy
skupas Karosas>sužinojęs aįiįe 
tai, parašė kun. Michalkevi
čiui laišką, kad toksai pasiel
gimas ne tiktai nėra kunigiš
kas, bet ir .-nekrikščioniškas. 
Laiškas per Tarybą nuėjo pas 
kun. Michalkevičių. Ir vien
kart pasklydo po visą Vilnių 
garsas apie šį atsitikimą. Kun. 
Michalkevičius ..net apsirgęs. 
Lietuvos Tarybos delegacija 
nuvyko pas Nuncijų ir papąsfe- 
kojo visą atsitikimą. Ir štai 
kun. (Michalkevičiui buvo įsa
kyta pasišalinti.

Į Vilniaus vyskupų^ statoma 
kandidatais prof. J. Matulevi
čius, praLMactilevičius^ (Mai
ronis), prof. Jv Šaulys - ir kan. 
Alšauskas. Paskutinis turįs 
daugiausia šansų. Jį palaiko 
Lietuvos Taryba.

(“Vadas”)

Žmonės aria štai dirvonus, 
Rengias javus sėti.
Kiti arklius pasiėmę, 
Ein lan^ų akėti.

■S t ■ »
Taip ir mūsų cicilikai, 
Nežino, ką daro.
Jie nežiūri, kas čia yeikti, 
Vien tik savo varo. ..

Žmogus valgo štai česnako 
Garsiuojas, kad kartus.
Kits ragaudams, gina, sako, 
Kad česnakas saldus.

Taip tamsybės ciciliko 
Nęužginčys.šviesa, 
Nors jis skonio nepažįsta, 
Bet tur būt jo tiesa.

*b

Eina vargšas štai apkaltas, 
tPasitinka poną.
^Eikš žmoguti paliuosuosiu 
“Tau rankas nuo šond.

<■
N|, ponuli, nesutinku, x 

 

A| mėgstu taip būti
riAan nekartą
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“NoLs priseinarman nekartą 
“Pilvuose pargriūti.”

Taip
Neno
Nors
Lajsyę

mūsą cicilikai 
liuosybės,
Wilsonas mums žada, 
‘teisybes,

«
I •*

Dulke.

OHIO APSKRIČIO

’ I d^i^rilo I9B mK' S.; 
Ohio apskričio suririnkhhe 
Cleveland, O; tapo nutarta lai
kyt susirikimus du kariu ant 
metų. Antras'susirinkimasJ. Prilgauskas 
nutarta laikyt Akron, O. lap-. D# Pansazlnskii 
kričių mėnesyje. Tąi-gx prB 
menu M kuopai LDS., kad jau 
artinasi laikas mūsų apskrido 
susirinkimo ir pildymo mūsų 
protokole nutarimų, Atminėki
me,. draugai ir draugės, kad 
mes sušivažiuojame. ant seimo 
ne ypažąisti, bet pasidalinti 
mintimis ir apkalbėti svąr- 
biausiuš darbininkų reikalus, 
kurie paliečia' mūsų pačių ger
būvį. Tai-gi malonėkite Ak- 
ronįečiai 64. kuopą surengti 
kaip galintu jūsų nįeste' susiva- 

rint priežasties nebūtų galima 
ant’ viršminėto mėnesio suren
gti suvažiavimui vietą,, tai'ma
lonėkite pranešti žeipiaus nu
rodytuantrašu. -

Turiu viltį, kad Ohio aps= 
kriČio LDS. kuopos pilnai pri- 
sirėngs prie apskričio suvažia
vimo'ir kaip tiktai išgirs bal
są, kad tą ir tą dieną stoti ant 
linijos kovos darbininkų rei
kaluose, tai išrinktieji gerbia
mų 'kuopų galijotaį pilnai bus 
prisirengę. Malonėkite amu
nicijos prisigaminti, kad už
tektų visam susirinkimui, kac 
būtų galima šaudyt tiesiai 
cielių taip kad šūvis (iifeši- 
ma>) priliptų į protokolų kny- 
g%- • - ’ .

Su pagarba"’
K. Stupinkeviče,

Ohio Apskr. Pirm.
945 Bos, Struthers, Ohio.

FITOHB0BG, MASS.
Čia yra tnažaą lietuvių bare

lis; bet susiskaldę į- daug'par
tijų. Kiekvienas už savo labai 
stovi. Reikia, vien°k, pasaky- 
.ti/^kad yra dapg tolrių, ku
rie į jokias partijas nežiūri, o 
jiems rūpi tik svaigalai ir ka- 
zyros. Žinoma tai žemiausia 
stovintieji lietuviai tuo užsi-.
ma. Gerais darbais užsiiman
čių lietuvių, nedaug tėra. Gai
la, kad žmonės perlėtai nubun
da 'ir nepraregi greit, kaip 
.svarbius laikus pergyvename 
ir kaip daug reikia darbuotis, 
kad prigelbeti Lietuvai laisvę 
ingyti ir save šviesti.

Būrelis jaunų ir veiklių lie-. 
tuvių nusisamdę ‘kliubą. Tąi 
kiti prie jo turėtų dėtis.

/ -Onytė?
■\ /.____________

LIETUVIAIPIRKUSIEJI 
KETVIRTŲSIOS LAIS

TĖS PASKOLOS 
BONŲ’SUS.

(Tąsa)
V. Zaleckas- ...............
ll. Šiaučiūnas........ ..

B. Prunskųs........ 
M. česnakeviičutė 5,. 
B. Jonauririeųė , 
Paulina A. YVliite . 
A. Bebrayičiutė ,... 
A. Grabijblįut^ .. h 
F. Veneckis 
A. Jakąite ?
M Ausikaitė 
j.tKozlovskas 
,M.. Villdute
S- Samuolis 
A. Bartuška
J. Ligmolis .;

V. Gedvilis 
O.X Geciutė .
V. TurauOTite .
J? Senultevičius 
R. Pivariunas 
F. Lapinskas. . . 
F. Jonaitis . .
K Armon ..... 
M.^Zibfikiutė . 
A. Viliulris ... 
Juoz. Kancevičius 
K. Gatftlis.
F. Gatulis,..........
V. Gataveckas ... 
V. Pranašas ..
Ad. S. Momičius . 
J. Galeckas ..... 
*J. P. Alisevičius . 
V<Šveistis.......
O. Veradskinte ..
F. Lukaševichis . 
J. Stiga..............7.
A. Bodris.............
V. J. Niepaitis ..
B. J. Norton ....
P. Šimas .... 
A. Strukas . 
E. Mičiliutė ; 
M. Šapelis... 
T. Šidlauskas 
J. Gudaitė . *
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Cambridge, Mass.
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..............50.00
..............50.00
........ .. .50J)0
........ .  .50.00
..."..100.00
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,200.00. 
,200.00 
,150.00 
. .50.00 
.100.00 
.100.00 
. .50.00 
.50.00

.. .50.00 — 
. .50.00 
..50.00 
..50.00 
. .50.00 
. .50.00- 
.50.00 . 
.50.00 
.50.00 
.50.00
i..

. ..t. ..50.00 
100.00

...50.00 ‘
,. .50.00 
.100.00 
. .5Q.Q0 '
. .50.00 
...50.00 
..10.00

P. Cupilas ___
K- Putkevičius 
A. M. Damzlis 
P. Janiūnas ... 
P. Balįunas . 
A. Abučįavicfus 
Br. Savickis .. 
A. Žukauskas \ 
J. Denušis..... 
J: Parnarauskis 
P., Kazakevičius 
V. Navaitis ?T. 
A. Tučius ..... 
A. Dobrovolskis 
J. Šliužas ..... 
Juozas Gurskis 
T. Baika ...... 
V. VaitkūnaS*:.

E. Lexington, Mass.
P. Kasparavičius. 
A. Stoporas ,... 
M. Karsokiutė ... 
O. Mizgirdienė... 
J. Meškauskas ;. 
M. Zarankiutė . ’.... 
V. Našvčnas ...-. .. 
F. NšŠyėnas.............
Jobu Stonev ..:. ..
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.50.00 
...5000 

Paul J. Jackmauhj'M. D. 150.00 
K. Pociš ......... ..
J. Mikalonis. \. 
J. Šatkus.........
A. Bukauskas . 
F. Sinkevičius . 
J. Mathus ..
J. Šveistys ..
U. Šakienė... 
P. šimkoniute 
A. Sabjenė ..
I. Venis..... 
M. Veniute .. 
M?Puodelintė 
JJRačiuk
K. Aukštikalnis 
M Yutas .. ’ 
D. Šilinskaitė 
M. Morkuniutė .
A. Morkūniene..
J. Račkauskas ..
B. Galinaųskas . 
Z< Kiapatauskas
V. Savickas .... 
M. Kudorauskas 
A.\Barusiene k.. 
J. Vaškelis ’ * ;Y. 
P. Gruodis v. . , .
J;* putelis,
A. Rudzinskas . ,
P.. Varnaustas...... 
O. Aul<ŠtilpilnRitė‘ .. . 
M. DusevičiutS..;... 
V. 'AūibroriutC.v.i v 
K Obrukevičia .... 
M. Bakųniutė', ....

L J, Kuncevičia
f

KA&ATČABENO NAUJĄ
JĄ LIGĄ.
‘ A-7*- ■ v.

Suv. Valstijų valdžia buvo 
nuskyrusi komįsiją ištirti apie 
tai, kaip Amerikoje atsirado 
naujoji liga. s Buvo pasklidęs 
gandas būk vokiečių submari- 
nai ją. atgabeno. \Vairiška ko
misija ištyrė ir pripažino,' kad; 
vokiečiai čia nekalti, kad ligą 
atvežė jurininkai iš Europos.

' Sl;STMAT9i<:.
* Kareivis rašo laišką namon: 

“Paėmė mane t‘ kazermę; 
nuvilko mano rūbųsį aprengė 
uniforma ir pavadino No; *575. 
Nuvare^bažnyčion, kur nesu 
buvęs niekad, ir tureinU klau
syti pamaldų per dmminutų.’ 
9hTlas paklausė: No. 57Ū ar esi 
liūdnas, nuvargęs? Ir Į gavau 

He, už tai ^tad xatsakiaū, tikr 
rąi ėsu.. ' ' ? j

BELSIS, KAD IŠNYKTŲ 
EPIDEMIJA.

Popiežius įsakė Italijos ku- 
nigam&Jnelstis, 'kad pasibaig-, 
tų influenzos epidemija. Ita
lijoj ji yra; gerokai prasiplati
nus. Pereitą seredą Ryme nuo 
jos mirė 191. Italijoj trūksta' 
visokių vaistų. Jų pradėta ga
benti iš Amerikos. -v '

• ' ■ • --r-', ■ *• •* • “

NUTEISĖ ANARCHISTUS.
A. Ney Yorke nuteisti penki a- 
naTcliistai. Jie bandė parody
ti, būk valdžios paskelbtieji 
dakųmmttai^a^e Rusijo^* bei- ^epiyniaš dienas būti p^bmt- 
ševikų parsidavimą esą neteL’’^™'' 
singi. Jie platino pamfletus, 
Imliuose buvo kritikuojama A- 
merika už siuntimą Rusijon 
kariuomenes^;

, zATSIžADŽJOLENKŲ,
1 Austrijos valdžia atsižadėjo 
tos dalies užkariautos Lenki
jos, kurią iki Šiol ji valdė- 
Pavedė visus reikalus patiems

t

*

'•. /'1

. Lajltę vestuvių puotos iulas 
nevodMis išsitarė: “Payiėnhii 
vyrui daug sunkiau negu vedu
siam',” . / ... ' V

Tūlą moteris meiliai žvilgįe- 
a&jo ir oakoi kaip tai T Neve- 
dęs paaiškina *4 vedęs .vyris 
turi bijoti vienos moteries, gi 
ūevedęį visų, si-

J

JtLLlltL iAVUf UurĮ' Y tlloVJjĮį JJJ.V4V 0Q59f 
Rentas iškėlė tpltiuS ohalsii^rvUal I

kolonija* pasUkiriū vieną iš lenkam^
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PUIKI LOGIKA.
— Tėte tarė mažas Jonu

kas v- aš norėčiau apsivesti.
'— Nejaugi sūnau? išdi

džiai paklausė tėvas. •.
Ir galiu išreikšti su kuom. , 

Norėčiau vesti bobutę.
— Ar tikrai? Manai aš lei

siu tam vesti mano motiną—a ?
— Ir tai’kas ? — tarė smar

kuolis. — Juk tu vedei mano, 
ar ne? * . '

r*- Aš esu Amerikoje gimęs, 
tarp vyras ateiviui.. Tu esi e- 
rnigrimtas. - \.

. — ADiesa, atsakė užrubežie- 
tis> i)ėt aš turiu didesnę teisę 
didžiuoriea savo amerikotužmu . . 
negu tamsta. . TamstaAatėjai 
Šioji šalin plikutėlis,... aš-gi su ' 
kalinėmis. /Tu ^en atėjai iŠ 
prievartos,, o aš iš liueso nū*

BOLŠEVIZl^PLATJ^I*

‘ Vokietijoj socijalistų brga- 
nas Vorwaeri« . skelbia, kadi 
bolševizmas platinasi Bulgari
joj Serbijoj ir Turkijoj. Reiš
kia U v beprotystė' platinasi
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L.-D. 8. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI.
FIRMININKAS-^V. J. Kudirka, , 

37 Franklin St^lfojrood, Mus.
VIOS-mM. — V.Vartlnakairt, 

28 Story 8L, So. Boaton, Masą 
UAM2NINKĄ8—A. J. Navickas,’ 

“ W Heaton Av< Nor^ood, M«m 
KISIKRIUS — M. Abruaniku, 

187 Amen St, Montalto, Maaa.
KASOS GLOBIJĄI:— O. N*vullut«ę 

22Ohapell St, Norwpod, MiUhu ir 
* A- Bofeniuke, W Afirta SU Mon- 

teito,-Mm*,

( . r^-

“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausmiidir- 
bimo įvairių f ontaųinių rąžomų PLUNKSNŲ/ Parsiduoda po $2.50, 
$3.00, $3.50 ir augičiaus. - A * v (

' “DABBTNiNK A S/^ . ' .
242—244 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

IDYKAIPATRLKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapad 

Nereikalinga Vi«l Gyvenimą Nešiot Beverti Truis
- r . 1“B" yra at»*k*n8i*i nutalkuita paduMoil.

Si* 3tK*nw p**Wyma* yra pad*ryta* p«r tį tokiu* nrtdhnui. kad Mlaikia* ,H*ndal 
Sr*dėj* «tabūJdingo*"vi»a diena fir naktį" crifič* ir tsipm prilaOnr vidurių dailia kad 
dirbančio* metodo*, kuri bu* vanodama: *ti- p**tjiro*ioa neUiUvfrtij | l*uko pui,«t.A Pa- 
taįiymul ir sustiprinimui na*ilpniinšiti *iu- didlcaitė* yra reservuaro*. Siame r ;e-vua- 
ikultj ir nusikratymui -.skaudžių Truss,. b«i ta yra stebėtinas Masinanti* Misit “ 
reikale pavojingų operacijų. nisdfkala*. Kaip greit iia medikais*

mJRUKME
PUW0-MD

XD/UX

ilATn OUKMUt 
APRiA jMMfMMVSDV

-i' ’ .t -

Į shmį pieteliu ir 
remkis. * .

ji žmones
V

E±por£, Pa. lietuvių vargo- 
mininkas, uolus, .veikėjas ir na- 
.rys visų didžiųjų kaįolikiškų 
<>£ganiząeijų. . *

'* . » -*■ *

LONDONO LIETUVAITĖS 
LAIŠKAS P/NUI R. N. 

BARŠIUI, EKPORTi PA.

~ Apturėjau nuo. jūs laišką, už 
kurį tariit labai ačiū. Alums 
Londono lietuvaitėms labai 
malonu girdėti, kaip Ameri
kos lietuviai darbuojasi dėl 

i . mūs tėvynes Lietuvos. Taip- 
pat man žįngeidu žinoti, kad 
jūs prigulti .prie tiek daug 

. draugysčių. Bet aš jums tą tu- 
riu pasakyti, kad Čia Londone 

“ta nėra dabar, nes suėmė visus 
lietuvius vyrus į anglų kariuo- 

'6 menę/ o tie kur čia nenorėjo 
kariauti, tai iškeliavo į Rusi
ją.- z Tai-gi dar liko tik vieni 
seni, o kas-link jaunuomenės, 
tai galima sakyti, kad nėra, 
tik vienos moterys ir merginos 
liko., Bet Londone būt buvę 
galima sutverti visokias dr- 
jas, ale užtai kad tik viena ma
ža parapijukė lietuvių žmonių, 
tai ^ebūtų kam gerai valdyti ir 
užlaikyti tas draugijėles, nes 
*čia neatsiranda tokios ypatos, 
kuri būt gabi prie tokių daly
kų. &ia pirmiau buvo bandyta 
sutverti jaunimo draugija, ir 
susitvėrė, bet per tai, kadne- 

. buvo gero valdytojaus, tai vėl 
suiro. Žinoma yra kitų drau- 

* gijų, šv. Onos, šv.^ Vincento 
... ,.<ir “Rūtos” draugijos, bet ir 

tos .nelabai gerai gyvuoja. Per 
, tai, ‘ kad mes čia neturime jo

kių jaunimo judėjimų, mums 
labai malonu skaityti laikraš-; 
čiuose ir girdėti kaip jūsų šaly
je lietuviai gyvuoja.

Ačiū jums labai už paveiks
lėlį ir aš savo siunčiu, taip-pat 
už atkarpą laikraščio, kuriame 

į t skaičiau apie Lietuvių Seimą 
' dNėvr Yorke, ir noriu, kad mes 
. gautume sau liuosybę, už ku

rią mūsų lietuviai broliai gul
do savo galvas. O dabar per 
kelias nedėlias mes buvome ra
mūs, nes to didelio skrajojan
čio paukščio nesimatė. An
gliškuose laikraščiuose skaito- 

' ’ me, kad jam labai blogai ei
nasi Frakcijoje. Londone be- 

’ veik kas dien matome kaip at
veža .į ligonbučius sužeistus 
kareivius iš Franeijos, matyti 
kaip vieno galva suraišiota ar- 

. ba kito koja arba ranka surai-' 
šiota. O kitus aš kožną dae-

. ną matau jau valnuose drabu- 
' žiuose, kurie savo dalį kraujo 

praliejo. Eina ant lazdų, be 
vienos kojos arba rankos, ir 
žiūrint į juos labai graudu pa
sidaro. ,

“ DabąT parašysiu kelis žode
lius apie save, nes nežinau, ar . 
jus žingeidausite skaitytų bet 
bandysiu. Mąno tėvai kilę iš 
Suvalkii gub. ir jau 23 metai 
kaip yrą čia Londone, ejnano 
dri broliai ir Čia apielinkūse 
gyvena, abudu ženoti. Aš dir
bu prie kareiviškų drabužių ir 
daug lietuvaičių/ mano drau
gių it( pažįstamų dirbam toj 
pačioj.‘dirbtuvėj ir neblogai už- 
sidirbam.

t Mūs parapijos bažnyčia yra 
, Šv. Kazimiero ir klebonas"kun.

. ? K. Matulaitis.

Labai būt malonu Seimo pa
veikslus matyti, * it* jeigu pri- 
siųstumet aš labai būsiu, dėkin
ga. ' AŠ pamėginsiu išversti ir» 
paduoti angliškoji spatfdon.a- 

. pie Lietuvių Seimą, bet ma
nau bu& sunktų nes anglai Lie
tuvius čia ne taip . pripažįsta,

♦ ,

Beyėik visuomet turi nege
rą sveikatą. Duokim rsau, Ro- 
kefėleris kenčia nuo sergančio- 
pilvo. Savo jaunystėje, grieb- 
durnasis gyvenantį jis nesau- 
gojo savų sveikatos ir užleido . 
ją. DtLbpr jis ndriai -mainytų 
savo turtus ant gero ir norma
vo pilvo. ' • »

Bet pž pinigus sveikatos ne- 
„nušipirksi. ' 
7 Tas turi būti lekcija žmo
nėms kenčiantiems pBvtk fcdo- 
met' rirškiųimas’ pagadytas, 
tiioiiiUt ir kraujas taip-pat nė
ra švąrits, priduoda . visišką .

; nusilpnėjimą organizmo, netu- 
‘rite apetito, pajaučiate galvos 
skausmą,■ ■ išpūtimą. yidutių, 
žagsėjimą ir/ tankiai vėmimą, / 

: Visuose' tokiuose, atsitikto 
muosejbūtinai reikia-tuo laiku 
suvalgyti 3 saldainius Pąrto- 
los pirm gnlsiam Ant rytojaus 
atsikcl'site palengvintu, • naujtu 
žmogumi. Projjngi žmonės vi
suomet ima prie vidurių neda^_
teklių saldainius Partola, ku-. 
rios greitai ir tikrai išvalą skil-

■ vį ir kruti ją. . '
Partola apdovanota meda

liais ant 6 Pasaulinių Parodo. 
Ji suprantama visur. Visi mėg
sta ir giria ją. Deltogi kielę- ' 
vięname name turėtų būti vi
suomet gatavai Partola. .Skry
nutė kainuoja tilt 1 dd.,. 6 
skrynutės už $5.00. 1

■ Adresas:
APTEKA PARTOSA, 

160 Second Avė., 
New York, N. Y., Dept. L. 3.

' (125)
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Iš daugeliopriež&ščių pn 
me vi«ų, kurie tikeiata *ko__ 
gi už knygas, laBcražČius ak 
spaudos darbus kaip tik per
skaitysite šį atsišaukimą tuo-

RknHniinkų gkaįtliuS nemB- 
žas ir JirprasijSonno mums a* 
piel^OOU; .

Mes pradėjome ir Wome 
hfonj kaip tik MtldnrdRmi 
Jas su galm ~

jęirmos iš kurių perkame po- 
pierą laikraščiui irknyfeoms ir 
kitas reikmenim spaustuvei rei
kalauja užmokėti tuojąus pini- 
gais arba į 15 (nėilgiąųs į 30 
djfeiiir), o & kur-gi imsi, jeigu 
mūsų skolininkai neapsimoka 
bilų už metų ar daugiaus laiko. 
Ar manote firmos žiūrės Į to
kį pa^iaiškinnną, ¥isai ne. A= 
tėjo laikas ir užsimokėk, t

Vis-^ reikėtų suprasti, kac. 
jokios paramos neturime iš tų,

L o n d ųji i e t ė 
' p-le EnrilijaKarašavičiutė. M

kaip Amerikoj,, tai-gi jeigu 
-bus galima’taip ir padarysiu. 
Dabar turėsiu užbaigti^saVo il
gą rastą, nes 'daugiau naujienų 
nežinau, . mažam kitą įkartą 
daugiau parašysiu.

Su tikra pagarba
L____ Emilija Karasevičiutė.

iii i ............... .. iriu ih '■■■i n ' 111 ■■■ iii t

AUKA LIETUVAI.
Broliai ir' sesers lietuviai be. 

skirtumo pažvalgų tikęjimiškų 
bei politiškų jums visiems, 
kaipo ir many o gal dar rasi 
augėlesniame laipsnyje rūpi 
mūs nuvargintą brangi tėvynė 
Lietuva. Jūs ją gelbstate kaip 
inmanydami, o ypatingai sa
vo kruvinai uždirbtu skatiku... 
Šitai mes visi kartu dabar tu
rime pr<5gą ant aukuro tėvynės 
sudėt dvigubą (nors mažą) ^u- 
ką. Aukų pavydale mamonos 
— pinigų, ir apšvietos. Daly
kas tame: p. M. Paltanavičia 
davė man du šiintu Vadovėlių- 
-mokintuvių tarptautinės kal
bos — Esperanto. Gi dovano
jau-mūs esperantininkų Rate
liui. — Gi Ratelis ingaliojo 
mane -varde jo dovanoti tėvy
nei j šitai'tokiu būdu: Kiek
vienas asmuo perkant Vadovė
lį nuo Ratelio (kuris be apda
rų kainuoja vieną dolerį), turi 
laiške pažymėti kuriam fon
dui atiduoti tą jo dolerį (ka
talikų, tautininkų ar socijalis
tų). Todelei-broliai ir sesers 
pasiskubinkite išpirkti tuos 
vadovėlius^ atmindami, kad 
tuomi paremsite savo nuvar
gintą tėvynę-Lietuvą; savo 
sriovės fondą; praplatinsite 
apšvietą ir dalyvausite tose, 
taip tariant kvotimuose, nes 
aišku, kuri»srovė, sulig savo 
proporcijonalio daugumo skai- 
tliaus, daugiau išpirks tų va
dovėlių, ta srovė pasiTodis ir 
pažangesnė ir... karščiau my- 
lintųtėvynę-Lietuvą. Tie vado
vėliai gaunami pas mane : Kąž. 
Vidikąuskas, 2833 Livirigston 
st., Philadelphia, Pa. Gi ka
da vadovėliai bus išparduoti 

1— tilps laikraščiuose vardai 
nupirkusių^ ir į kokį fondą pa
skyrė savo dolerį (ar dau
giau).

Su pagarba x
Kaz. Vidikaųskas, 

Ratelio Sekret.

> BUK PLATINTOJU ABBA 
RĖMĖJU KATALIKIŠ- 

KOS SPAUDOS.-
Kuomet atsidaro susirinki

mai, prakalbos ir taip įvairūs 
vakarėliai, tąi geriausia gali
ma išplatinti geras knygas ir 
laikraščius. Jeigu nori sužinoti 
daug įdomių dalykų, tai nusi
pirk gerų knygučių pasiskai
tymui arba pasimokinimui 
skaityti ir rašyti. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti vi
sokių. Reikalauk katalogo pri- 
siųšdamas krasos ženklelį už 
5c. - .

Dainininkai, išsirašykite iš 
“Darbininko” naujai išleistų 
St. Šimkaus dainų.» v

Kuomet negalite susieiti,su 
savo draugai, pažįstamais, 
kareiviais ypatiskaų - tai susi
rašykite laiškeliais. “Darbi
ninko” krautuvėje galite gau
ti popiero laiškams, atviručių, 
juodyto, f antaninių,, plunksnų 
ir tt. Taip-gi gąįite ir išsiųs- 
tį kaip tilc norite; speniai De- 
livery ar paprastu, nes. mes 
užlaikome ir krasos skyrių 
(pautą). V,./

/^DARBININKAS,”
242 Broadtf&y, . Al 

So. Boston, Mass.

t

šv. jELZBnrros drauguos* 
VALDYBOS ĄDNGUL 

HARTFORD, CONN.
Brim —B. Gelažiau, ' A 

' 41 Capitot Ava.
Vice-pirm. M. Bubenaitė, , 
/A 57BudsonSt.

'BaaL H.'Valavičiūtė,
42 Magnolia Ši. 

’ ; Tel. Charte^3466.
Fin. Rast. — V. Smitkus, ..

23Liberty,ŠL <
■ Ka^F PHkūnieM’ ’ 

103TBondSt.

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU- 
kurie perilgai neapsimoka UŽ GUOS VALDYBOS ADRESAI. 

; WAUKEGAN, ILL.
PIRM. — Ą.’Bakšis, 

'1327 s/victoriaSt.
VICE-PIRM. — M. Skirtus, 

911 — 8-th St. '
PROT. RAŠT. — S. Gadeikis, , 

• 1115 S. Vietom St., 
N. Chicago, UI..

FĮN. RAŠT. — S. Misiūnas, 
817MaySt.'

IŽDININKAS — J. Dackevičiar 
174 — 10-th St.,

N. Chicago, Hl.

paimtus daiktus arba atliktą 
darbą, o tik nuostolius.

Siuntinėjimas bilų kas mė- 
Httė* darkais, kra^enkliai, juk 
tai neša ^nemažus nuostolius 
mūsų otganizacijai, o skolinin
kas gavęs bilą kartais gal nei 
nepamąsto, kad laikas atsily
ginti.

Tiesa, mes turime ir tokių 
prietelių, kurie visuomet apsi
moka iš anksto ir nereikalau- 
ja' raginimo.

Būtų gerai, kad visi dabar
tiniu laiku * taip darytų arba 
bent gavę bilą, tuojaus išpirk
tų money orderį arba čekį ir 
pasiųstų kad ir tą pačią dieną.

Apsimokėjimas laiku palen
gvintų Administraciją ir galė
tume kitus reikalus išpildyti 
geriausir laiku.

ApsimokėkJiandiena ir ne
reikalauk, jau kitą parūginimo. 
Būk dar uolesniu rėmėju ir vi
suomet apsimokėk išanktso ar
ba gavęsbilą.

“Darb,” Administracija.

Nauja knyga.
Šiomis dienomis išėjo ii spau

dos nauja knyga antgalviu
BAŽNYČIA IR MOKSLAS.
Toje knygelėje išrodoma, 

kad visokie bedieviai baisiai 
meluoja, sakydami, būk Bažny
čia kankinus mokslo vyrus ir 
trukdžius mokslą ; išparodyta, 
jog buvo priešingai, jog Kata
liką Bažnyčia yra globėja mok
slo, o bedieviai mokslo truk
dytojai. “ Išaiškinta santikiai 
Kat. Bažnyčios su Koperniku 
ir Galilėjų.

Labai naudinga ir jodomi 
knygelė.

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

V. STASEVIČIA,
21 St. James St., 

Norwood, Mass.

Ir '
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Knygyne, 

242 W. Broadwav,
. So. Boston, Mass.

Užsakymas bus išpildytas tą 
pat dieną? Agentams, knygų 
platintojams gera- nuolaida.

Toji knygelė tuoj’ turi pa
sklisti po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas.'

■ . Pradžia 7:30 -vai vakare to i
Bus suloštas puikus veikalas "BIRIU KARALAITĖ.” 
t Po to seks driliai, damos, triologai, eilės-ir tt. z

Bhs garsas'Naujokos Anglijos kalbėtojas/ kuris yra ge
rai apsipažinęs šiTvįsnomenes .reikalais. Kalbės apie svarbiau
sius šių dienų reikalus ir mūsfš^duk^^da^bininlnj gynėjus it už- 
takytojus” arba aiškiaus pąsūkius, žemiškojo rojaus Vykinto
jus. Tai-gi visus brolius ir jsesittes kviečiame ateiti į tą^mūsij 
rengiamą vakarėlį.

Jūsų atsilankymas paskatins mūs priaugančius, dirbti dar 
uoliaus labui Bažnyčios'ir Tėvynės. .

ĮŽANGAMAŽA
, Dengėjai.

X,

AUŠROS V. M. DiTDRAUGYS- 
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas J*. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.' 

Draugystės box 1£Į1. ....
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas

25 Essex St. Athol, Mass.
Prot rašt — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str,, Athol, Mass.
Fin. Rašt. — Vladas Matulis,

387 South St., Athol, Mass.
Trečias Rašt. —• St Vidugiris, 

20 Pine-St", Athol, Mass.
Kasierius -^Petras PuiSiūs,

34 Pine St., Athol, Mass.
Kasos globėjai:— , -

Antanas Andriliunas,
92 Tem St., Athol, Mass. 

Jonas Stanis,

I
£ GRYNAI VILNONIAI ! 
į SVBTER.IAI '! 
į padaromi ant užsakymo. 1 
t Leisk man nuimti mięrą ir! r 
| Jūs galėsite pasiimti tik tu6- X 
į met, kuomet Jums prireiks. X 
| Mūsų darbo sveteliai ne-S 
Į žiojasi ilgai ir visuomet atro- <£ 
f do gerai <

Į. - Paklauskite dfaugų. kurie* 
j nešioja juos ir kad gauti p 
į bent vieną Meesters Charlesjj 
I Sweater’s ant išmėginimo, p 
i CHARLES EVANS JR 1 
į 167 Effllside Ave„; _ p 
į Needham Height, Mass. £

Kad būt gražiu.
■Vartok tą mostį; ji padarys vei- 

dą-TYRV SKAISTU ir BALTĄ. 
Prašalina šlakus vir spuogus ‘nuo 
veido,. Padaro minkštą ir baltą 
odą Kaina dėžutės 75e. ir $1.00.’ 
Pinigus galite snįst popierinį do
lerį arba įtampomis. ' * • *
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. p. Box772, Waterbury, Conn? ;> ' -*1*- S* t

..ėmal į ■ -U i. ■ ~ I

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI, 

f K. StilBlnKŠtma.
Boję 945, Štrtithertf, Ohlo. , 

VIC12-PTRMININKAS Johu^a, 
21Ž0S101nirime., N, M Oleve land, O. 

. RAŠTININKAS — m. X Šimonis, 
, ■ 1004 13. 81-st St, Glevelarri, Ohlo.

IžDlNINItASS, Vnltkuš.
1 232 Alftskn St, Dnlton, Ohlo. •

IŽDO OMUM & Pocluk , 
gin 8t.„ Akron, ųjtfori

s ’ •

GERIAUSIAS KR.-DĘM. MOTERŲ LAIKRAŠTIS. 
Išeina apie 15 dieną kiekvieno mėnesio/

Talpina įvairiausius moterų klausimu straipsnius, pui
kiausia^‘eiles, geriausias apysakas) dramai/' komedijas ir 
abelnai gražiosios literatūros dalykėlius, juokus, humoristi- 
kos ir pašaipos straipsnelius—vienu žodžiu sakant — viską 
kuomi mūsų visuomenė indomauja. Tinka pasiskaitymui mo
terims, merginoms įr vyrams.

EZama inetams L ..•.•»•*. ..<••• .... 1.50
Pavienis numeris su prisiuntimu ............................. 15
Agentams ir platintojams nuleidžiama 50'nuošimtis., 
Kas norite gauti tą žurnalą, užsisakykite tuojaus, t nie

ko nelaukdami, ries palei valdžios paskelbtas pačto taisykles 
/ tiktai tiek yra galima spauzdinti, kiek turimą užsakymų. 
. Kurie nępasiskubinsitę užsisakyti paskui- visą /amžį gailėsi- 
tės. x /

Adresas: • . <’
“AUŠRINĖS” BENDROVĖ,

244 W. Broadway, x M Sa. Boston, Mass.

naujas ^fotografas
P: ČĄLAVIEJUS.

1 St. James št.; Norwood, Mass
Padirbu naturališkus ir spal

vuotus paveikslus’ visokio di- 
'dumo. Taip-gi įribūnu reika- 
le į svetaines, nuimu lauke nu
mažintomis prekėmis. Telefo- 
nuoldt .389—R. Sukalbu trijo
se kalbose. _•

I
 TEISINGIAUSIA XR GE- |

BLAUSIALIETUVIŠKA |

APtoKA.“ I
“ Sutaisau receptus su di- 2 

džiausią1 atida, nežiūrint, ^ar J 
tie receptai Lietuvos ar Aa* 1 
tikos daktarų. . Tai vienatį-J 1 
nelietuviška aptieka Bostone j 

« ir MafisaohuiBettB valstijoj, j 
! 1 Gyduolių gąlit gaut, kokios ] 
! tik pasaulyj yrą vąrioįmuoA ’ n !' t k ir tf -M-...- - /a- .

er 
L ” * 
MOKfiT’ NEREIKIA. 
' Pirmiem* 5000 ken- 

'čiunčių, kurie *t*i- 
iaūk* p** Mr. Stu*rt, 
bu* iieiųst* užtekti
na* skaitliu* Plapao. 
įe užmokesnio,. kad 
davu* jiėm. progą gĄ- 
rai iimėgint juo*. dqs 
nieko nemokėsite iii 

tą ilmčginiiflą Pla- 
pao^nė dabar, ne vė
liaus.'-

NEBEVARTOK 
TRUSS 1 

Taip, nebevartok ji.
K aaVo paties patyri
mo jįjs žinote, kad 
Truss vien Ink yrą ne—į ą 
atsakančiu 4 ramsčiu 
j«u eukrypnsiai sie
nai. Ir, tas gailina 
jtj*ų sveikatą, nes ji* -f i periskadijk kraujui f“ 

: liuoaai bėgiot, kodėl | 
tad jų* turėtumėt j| 
dėvėti štai yr» ge- *
riausis kelias, kuri'jų* g*Iite dykai iimėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
firmas: pirmiausi* ir svarbiausi* siekis;

PLAPAO-PAES yra neperstojamai laikyt 
'prie nusilpnintų muskulų.gydantį įtaisą:taip 
vadinamą Plap*o, kuri* yra susimažiną* pa
vidale ir paimta* drauge liu ingredientais 
medikales mase*., yra Skirta* padidininrui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulu* iki Pk- 
prasto* jų'spėkos, bet tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtie* truki%pranykimq. 

-Antims - Pat* būdamas padarytu* Jlmpan- 
čiu.Jkad sulaikius nuo slankiojimo paduikai- 
te. yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku, iinaiki- 
himę pattukimo. kb Truss 'negali padąrytių.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padare pri
slėgs* prie* oficierius, kad ĖIAPAO^PAbs 
ttgyūd jų patrūkimus, tūli ii. jų turėjo sun- 

. Idai ir šenai* patrūkimo ligas. >
NUOLATINI DIENOS-NAKTIM VEIKMi 

; pMtebttina ypatybS ELAPAO-PĄD gydy
mo yr* t*, kad*sulyginamai į- labai trumpą 
alką aplaikomo* pasekmė*.1

; *jii yra todel, kad, veikml yra ntpalUu- 
jantl—naktį dieną kiaurai per 24 valan
da*. Nėr* neparankumo, ’nesmsgmpo, nei 
skaudėjimo. Dar apart; to> mfnutž-po-tninu- 
tei, kuomet jų*•atliek*!* dieno* savo..dar
bus—dagi ir miegant Ii stebuklinga gyduolė 
nematomai .teiki* jų*Ū vidurių muskulam* 
naujų gyvybė ū *Wj>ra**ą» kokie jtėm* yra 
NikaUMtU kad prideramu atlikus jitmr 'pa- 
v*^^uotj,—uilaikym*; •yiėarii **vo vje* 
toj*, b« turniko* truss, tai kitų jsm psnallų.

PW?AO.DADMAIW2NTA .
4. Principą*, .kuriuo p*Ureml*nt 
velki*, gali, bu t lengvsĮiirokuoia*, pstėml- 
jšt>Kai«uk* ein*nėž|.iliustraciją ir. Ašfamt 
sėkšAU Tildlatymą.FI^PAO-FA&yr* pjUapU tt rtfortaJlĮ- 
sitM*pl*a*6« MaUrijo* *'E‘T, kutls yrą pritai
kyta* prie kūno krutėjimų Ir vi*liko.ūmiu-

okmng

Mkitrai kianti* 
________em: Inine 

•ušildyta*, ji* paaU 
leidi* ir Uein . pijo 
m*ž**kylntf, k il y« 
ya pažymėta *U atida 
"C” ir yra ouiita* 
&tuaia*. odo* aky. 

. kad čadrai uiti* 
jmaūpnSjuaius’ mudku- 
lūs ir Veiki* *-.t UŽ- 
darymo akylai a.

' !>E” yra^tai -igasi*
y p£apAo-pad 

*£Mf^kari* turi būt priji. 
MMW0: pinta* Per_ hip -one- 
tfBlįiĮt•* nepaliečiant tau pa

vadinto frame - 'c.-k 
dalie**~ Srokupi'.nt, 
kad d*vu* reikalij&ų 
stipruma ir parom* 
PLAPAO-PAD. 
Išmčgink^Tafai 
Mano Kaštais . 
AS noriu jum* pri- 

ndyc pato savo kai
tai*. kad jųi galit* 
gergalęt javo patru- 

Kuomet silpni muskižai atgaus **vo atip- 
rumą ir tamprumų——

Ir, nepatėmijamai, akaudtį, pavojingi S*{- 
reržimai pranyksta— • • i .»

Ir ta* bai»ua alogutia ne*ugr|žt*m*i pra
nykit*— i

Ir-jų* atgausite sava smagumo, gyvumą, 
energiją, stiprumą^- —

, Ir ju« atradote ir jaučiate geriau visapu- 
šilkai ir jūsų draugai patemija ju*ų pagerė- 
jsinii jpaaiToaytną—-.

Tnortst Jus žinosite, kad jūsų trukia yra 
pergalėta*, ir jus Širdingai "dėkavoaite man 
ui stiprų paraginimą priimt DABAR ii ste
buklingą uždyką iimėginiraų.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 
> Dykų Išmėginimo.

PatsypfttiikaiiJmįginkjo'rsrtę. Nssiosk 
pinigų, už Dykai Iimėginim*, Plapip nieko 
jums nekaltuoju, apart, to, jis jum* galt 

nTmą” <ią4ien ir jųs busite linksmi, kol tik 
gyttnsltė,. pjsainaUdoje-iia ptibga.. JŠaŠyfcitek atvira^ arba iipiidykita kuponų f|*ii4l*tt ftf 
grįžtančia krasa -Jų* sulaikysite Umėginl- 
ti»ui dykaRPlapao W prįdiČka.Mr. Sbtart’o 
48 PĮUlanh knyąm ą^ę.|ntrUkbni(/taljįl* 

‘nančjąinformacija* apie budą, kgiri buvo 
apėavaaet** auksiniu Mtdallasai Rypte lt su 
diplomu Grand Priu Paryžiuje, kurk bus 
rankose kiekvl«no_kenčiančio nuo iio b*V» 
sau* užgavimo. Jefgu jųs tur{t«vpatruičusi 

pasakykite jam apie H dideli pasiu-

«*We gaut It flp^Infm<, 
dykai. Atsiliepimas, yra linam*, būt jięr- viriijantis. Kad patapk apdiltu, rašykite 
DABAR, y ;, , ;

SIUSK tote šIANUIsįsr 

PLAPAO LABORATORIES, Ine.

VUnfa* 'SHesS.eėMMekM'stSeaėMMely*** I-
Afrūsaa ‘U tat t**£*»»♦*» i©rlltairtl. —■ JLA-k ~

ŠIOSE INFLUENZOS
- DIENOSE.

Vienas iš -auksiniųtaisyklių 
del šftj^nfluenzos dienų yra — 
išvengk vidurių užkietėjimo įr 
laikyk vidurius veikliais, Kas4 
dįeninis vidurių išsituštinimas 
padidina mūsų stembimo jie- 
gas ii* suteikia geriausią pagel- • 
bą prieš ligą. Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Elik- t, • 
siras yra ištikimiausias vais- • 
tas šiam tikslui. Jis netik vei
klus, bet ir skanus, ir dėlto 
yra geresnis ūž paprastus vi
durių valyto jus. Gausi jį kiek
vienoje aptiekoje už $1.10, — 
Vaistai, kurie turėtų būti po 
ranka Jūsų namuose yra Tri
nerio Kosulio Nuramintojas 
dėl slunktųz ir persišaldymų 
(kaina 25^ ir 50 ?c. aptiekose, 
35 ir 60c. pactu), nes slunktas ; 
lengvai gali pasikeisti pneu- 
monia, ir Trinerio LinimentaS 
(kaina 35 ir 65e. aptiekose,'o 
45 ir 75c. paštu) kuris, nurami
na reumatizmo, neuralgijos,1 
strėnų skaudėjimo ir t. p. kan- ' 
šias.Joseph Trinet Compa- 
ny, 1333-1343 S. Ashland Avė., 
Chicago,' BĮ.— Ir neužmiršk 
pirkti Laisvės Paskolos Bond- .
sus. , (

GERIAUSIAS GRABOR^US

BALSAMUOTOJAS. 
B. BARASAVTČIŪS.

Aš patarnauju ne tik Še. Bos-.' 
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus ” 
miestukus.

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

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvįetkas). Nežiūrėkite, 
Jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
lies geras patarnhvimhs daug reiš
kia. \ /

Jeigu Jūs kas-siųstų pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonueki- 
te: So. Boston 1052—IV. . \

B. BARASEVIČIUS, v 
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Mass. \ ‘
GYVENIMO VIETA: 237 B St.» 

;So. Boston. ' |

LIETUVIS FOTOGRAEAS 
kr turi savo didelį paveiksią?

Jeigu ne, tai “ - 
ateik ir nųsįtrąųk-p'ase tnri*' 
ne karinei ir gausi vienų cti* 
dūlį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai 

Taipgi norintis mokytis te 
amato gali atsišaukti: 

.j/j/hm, v 
iOO Ond St.,

! Galit rfeikalaiit per ĮaiikuB, o
i ai pEiinųsiu pęę !j
į K, IIDLAUSKAS “j

[ Aptiekorins-išl SAvininkaa ' 
[ T«I So. Boaton 21014 ir 21018.!
226 Broaį3w*y, klmpaa O St, ! 

\ south Boaraa.Mkas. < 
“•.šeeeeeeeeeeeseeUeeseesess
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DRAUGIJŲ ATYDAI!

•r - ■ ,

........
. 2 Aš^Jonas- Lendauskas Kauno 
gub., Raseinh} pav., Pamintuvią 
kaimo ieškau Katrinos Lendaus- 
kaits, Prano dukters. Turiu la
bai svarbą reikalą. Ji pati ar’ kas 
Įeitas atsišaukite šiuo adresu:

Jonas Lendauskas,
27 Union Sk, Middletown, Ct.

Viliavoa ir kartnoa Draugijų; viliavoa ;
vairūs ženklai: kukardoa, Š&įbi, fui&ttM
del įvafrią orgąnižąriją ir stoMetojimų. IŠŽ&bu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės

> (ariištiŠkiĮ); gėbųmm Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių •Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 

f pripratimas.jau užganėdino .tūkstančius draugijų.
f Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 

prisiųskite savo ženklą arba Šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą. - ■

M. A. NORKŪNAS,
226 High Štreet, ; Lawrence, Mass. .TEL. BACK eAY 4?Op '

DR.F.MATULAITIS
’ ■c. J *

Of liaudy no* - \
1.8 P. M. 7-9 P.M.

4f9 Boylston 5t., Boston, Mm

UKUVM Mimę DUOf 
, TčGioBA Mornrot m. 
« VMOT108 ADBBSAL

‘ 80. bost6n, .mass.
Hnn* T. 4 '

. J59 ttmrih st. ; .
yfot ptatt. E GiednifiuO, 

; 103 Stoto St. L
Prot. Mcr. *— M. Morkttniutl, 

ĮSUrkSt
jin. Mor. A Imkoferičiutl, * 

w 377< B?oadway, .
IMiiiiH — M? Maiiriiutl,

f
Rasot flobijal: B.

; M ŠtokUnC ' 
Maršalka — O.Miiritoienė. , 
Boti* dirtktoriai: — M. tilto* 

lrienė, į. Venitnė, V. Songailie
nė, A. Kaiduškaiti ir A. Čilnvie

Sūsiritokimai .ltokonai ka> 
antrą utąrtoinka kiekvienoms 
nėšio. 7:30 vai. vakare . S* 
Petro Bažnytinėje Salėje.

.F .
į

i’*1

Rinktinių vyrų gvardija, kuri prirideda prie patkolų panaikinimo.
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GEROS DR-JOS GERAS 
DARBAS*

So. Bostono šv. Kazimiero 
Bymo-Kataliką dr-ja susideda 
iš rinktinių vyrų ir todėl toji 
dr-ja yra gręita.prie -visą, gerą 
-darbą. Pasirodė gerai su
prantą katalikiškos . spaudos 
reikalus ir jos nariai gražiai 
parėmė “Darbininką,” dėda
mi po tiek, po kiek kuriam ki- 
šenius ir širdis leido panaiki
nimui to laikraščio skolą. Dė
jo po šitiek:
Pr. Bacevičius;___ .............$2.00
Petr. Akunevičius 
Fel. Jenulevičius . 
Ant; Antanavičius 
VI. Mickevičius .. 
Pov. Petrauskas .. 
VI. Paulauskas ...
VI. Jakštas ...... 
Aug. Bilinskas ... 
Aąt. Šapalis .........
Adolf. Neviera ... 
Jonas Nomonasx .. 
Dom. Greičius- ... 
Petr. Valentas ... 
Juoz. Andriuliunas 
Adi Ausevieius ... 
Pr. Baudeliunas .. 
St. Barasevičius .. 
Petr. Mulevičius . 
Ig. Grubinskas ... 
Jonas Kamila .... 
Ant. Kmitas-.........
Juoz. Virbickas... 
Kaz. Niaurotos ... 
Jurgis Kanevičius 
Ad. Alėliuąas .... 
Jon. Kulakauskas. 
St. Samuolis ..... 
Jok. Juozėnas .......«

St. Stankevičius .. 
Jonas Šapalis.........
Petį. Kvika . . 
Pov. Lucką ...........
Jonas Žikauskas .. 
Juoz.’ Senevičius .

/

i,

t

*

i- *

Viso pasidarė ... .$34.75
Girdėjome, jog tai ne viskas. 

Būsią ir daugiau.
"Visiems gpros dr-jos na

riams/ tariame ačiū ir linkime 
jieny daug sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

X.

' - *

*x

Gal kas rado. Agnieška Jo- 
naitė pametė bankinę knygelę 
ant Broadway daug maž tarp 
C ir D. Jei kas rado, tai mel- 

• džiame sugrąžinti po 105 Sil
ver st. arba į “Darbininką/’ 
Už to padarymą " būsiu labai 
dėkinga.

4
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DABARLAJKA8RIRK1X
Me» užlaikomeįvairią rakan

dą (fortotnre)krautuvę, kur 
galite gauti visokią namuoae 
reikąlingą daiktą ir uŽlabai 
prieinamą kainą. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant U- 
mokėjimo, At^ik ir persitikriry

Lietuvią Rakandą Bendrovė,
268 W. Broadway, 

, So, Boston, Mass.

DARYKP1NIGUS- 
TAUPYDAtfS 

__ PINIGUS.

Draugijos Tėmykite!
I

Šv. Kazimiero Rymo-Katąliką dr-ja, So. Bostone,Mass,. Ji rengiasi apvaikščioti 25 me
tų Kražių skerdynių sukaktuves. 1 ;

Seredos vakarę sv. Petro 
lietuvią So, Bostono parupiji-* 
nėję svetainėje įvyko draugiją 
įgaliotinių dalyvaujant:jiy kun. 
kelhonui T. Žilinskui mitingas 
kuriame nutarta kad šįmet pa
rapijos fėrus pradėt 3 dieną a- 
teinančio lapkričio 'mėnesio.

Fėrai trauksis kas nedėlios 
vakarą per keturis nedėldie- 
nįus, ir. keturias paskutines 
dieąąs prieš padėkavonės die
ną. Padėkavonės dienoje užsi
baigs ir todelei bus per visą 
dieną likį vėlai vakare.

Aptarta visa fėrą tvarka, 
paskirstyta stalai ir vietos, iš
rinkta žmonės kolektoriai, fė-. 
ru valdyba ir darbininkai. Nu
taria tuomi dalyku paskutinį 
mitingą turėt ateinančią'sere- 
dą.

REIKALINGA APGARSINI
MŲ Į L.D.S. KALENDORIŲ 
1919 M.

Apie platesnias informaci
jas kreipkitės prie:

“Darbininko” 
Administracijos, 

So. Boston, Mass.
242 W. Broadway, /

F. V.

P-nas Juozas Strakauskas pa- 
hedėlyje, spalio 28 d. išeina tar
nauti Dėdei Šamui į Port Wa- 
rren, Boston Harbor. Jis buvo 
bažnytinio choro narys ir kitą 
draugiją. #

“Pulkim ant kelią.” Bosto
ne. misijinėj' bažnyčioj pereitą 
nedėlią buvo atskambinta 
prieš sumą ant varpą “Pulkim 
ant kelią.” Toji bažnyčia 
(1545 Tremont st.) turi geriau
sius varpus Bostone ir gabą 
varpininką. Per tarpitoninky- 
stę lietuvio brolio Lamberto, 
rodemcijonisto varpininkas su
tiko tą malonę padaryti. Gai
dos buvo gautos iš “Darbinin
ko.” Civilėse šventėse varpi
ninkas skambvs “Lietuvią 
Himną” ir “Vyčiu Himną.” 
Tos bažnyčios bokšte yra 15_ 
vąrpą ir ant ją skambinama 
visokios giesmės ir himnai.

" Ligonis Jurgis Jasiūnas (Eaci- 
ne) buvo paimtas į Boston Statė 
ligonbulį gegužio 3, 1911 ir dabar 
randasi Medfield Statė ligoribūty- 
je. Jo adresas buvo 172 Bolton 
st., So, Boston, Mass. Jis atva
žiavo į šią šalį būdamas 16 ar 17 
m. ir gyveno Worcestehyje, Mass. 
Hartford, Conn. ir Bostone. Jis 
pasidavė, kad turįs brolį Antaną, 
gyvenantį Serantone, Pa., bet lai
škai buvo siunčiami-tor visuomet 
grįžo. Jis buvo 32 m. 1911, o da
bar yra 39 m. amžiaus. Jeigu, bū
ti} giminės arba draugai So. Bos
tone arba kitur, malonėkite atsi
šaukti tiesiog į ligohbutį šiuo ad
resu: Medfield Statė Hospital, 
Lock Bos A, Harding^Mass, Ar
ba Į “Darbininkas,” 242 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

I .
Gydo risokUe Ilgei 

Prltlcltia Akiniu*.

Dr. Paul J. Jakmauh 
' (Jakimavičius) - 

Priėmimo valandoit
Nuo Y iki 8 popiet. Nuo7. Iki 8 vakare • 

509 BROAbWAY Cor.G ST.80.BOSTONH 
* Tai602S.B, .

ŠV. JONO EVAbGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
ŠO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
4 ___

Pasinaudok mūsą žemomis, 
kainomis.

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

CONR0Y 
Registruoti Optometristai 

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

PIRMOS KLESOS

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

— naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojąme.

DR. W. T. REILLY
*

469 Broadway,So. Boston, Mhs.
PRIE DORCHESTER 8T.‘

Hedillotnl*’ 
nno 10 vai, rytai 
iki 4 vai. vakar*.

l

Susirinkimas. Lietuvos Vy- 
čią 17 kuopos mėnesinis ir kar
tu bertainiiiis susirinkimas bus 
spalio 27 d- 3 vaL po-pietą ne
dalioj. Meldžiame visą narto 
atsilankyti ir*katrie esate ne- 
užsimokėję, tai privalote užsi
mokėti, už 1918 metus, kad 
organas “Vytis” eitą kas mė- 
nesis. Ir meldžiame atsiv'esti 
naują narni prisirašyti prie 
mūsą kuopos. Dabar praslin- 
kus tam laikui, kada buvo vis
kas; sulaikyta, dabar pradėsi
me savo darbą varyti ^toliau, 
kaip teatrus taip koncertus. 
Katrie mylite praleisti gražiai 
laiką ir mylit lošt teatrus, tai 
meldžiame atsilankyti ir dirbti 
su mumis. /Meldžiame visus 

, bostoniečius ir apielinkės atsi
lankyti-ateinančią nedėlią 7:30 

‘ vai. vakare bus teatras ir kon- 
, eėrtas šv, Petro bažnytinėj sve

tainėj, Štato.Marijos
l '-..K $

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

> •

Jeigu norite surasti savb gi 
minės ar pažįstamus, prisiąsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk ^Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke,”

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina

Ųž vieną sykį..
” tris sykius .,

i

IEŠKAU DARBININKO.
Ieškau darbininko mokančio bu- 

černės ir grosernės darbą ir he- 
jaunesnio kaip 16 meti].. Darbas 
lengvas ir nuolatinis. Gali atsi
šaukti ir mergina Rašykite at tę- 
lefonuokite Bali 376—R.

P. M. Bražinskas,
305 Hamilton Avė., Duąuesne^Pa.

P. S . Jeigu kas . norėtą pirkti, 
parduosiu visai pigiai.
\ _________ _

PIRMININKAS— M. Žioba,'
4. Levant St., Dorchester, Masa 
Telphone: Dorcester 6973—W. 

VIUĖ-PIRM. — Jonas, Galinis,, ' 
20 Winfield St., So. Boston, Mass. 

I PROT. RAST:, ~ Jonas GlineckU.
282 Silver Str., Šo. Boston, Mas» 

n PROT. RAŠT. r- Marijona Brikaite 
210’ Silver Str7 Sų* Boston. 

FIN. — Povilas Petrauskas,
280 Flftn St, SO. Boston, Mass. 

KASIERIUS—Andriejus. Naudžiūnas
16 Wlnfield St, So. Boston, Mass 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St;, SOi Boston.

Draugija laiko susirinkimus ka? 
trečią hedėldienį kiekvieno ^mėne 
šio 3:30 vai. popietą'Bažnytme- 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
gantis susirinkamas bus spalio 20.

Valančio* 
nno 9 vai. ryta 
Iki 8 vgl. vakaro.

Bell Phone Dickln»on 8995 M. . 
% . f

Dr. Ignotas Stankus
1210 S, Broad St., Philadelphia, Pa.

> Liotuvis Daktaras it Chirurgas.
: Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ild S po pieta
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki9P.M,

Neduliami* iki 4po'pi«tH. » ‘i

t
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i!
ji s»usio

> n$ t c, ni

juozap.d 
' DRĄUCįYSTĖ 
. , R Y. K A 
. . ŲZ. 22D 
: ------ 1 '9 10'V.
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STRUPAS IRKOMPANIJA
Mm lidlrbim vilkit, kis (ik <Jrm. 

gijom* rtkilinga; t y. vl«6klua gu-
ilkuSlua, medalius, kulčardaa, v*> 
liava*,.antspaudas Ir 11,

Me*turim S. LA., S.LR.K.A. 
ir T. H. D. gitop ženkleliu pardavi. 
aini: auksiniai po $1.00, ildabrinlal ■'
tiedal po $2.50, aukaiabi žiedai, nu* 
$5.00 ir aukityn, laikrodėliam* kabe, 
člai po $1.75.

RtlMąnUl* atara bUhfU 
Uaataa

STRUPAS&CO. 
92W*nrlck«t Nevark, N. 1. 
MJah»St New YorkN. Y.

UUa* atakft* i Navarfc K J.

.... 50c.

...$1.00
Pinigus siųskite iš kalno. 

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mase.

PARSIDUODA RANKAlf- 
DA1

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
dėl .3-ją kambarių. -Atsišaukite, 
vakarais nuo 7 vai.

1 JohnFėdeson,
188 F St., ? So, Boston, Mass.

Paieškau Dėdės, motinos tikro 
brolio Antano Šalčiaus. Suvaiką 
gub.f Marijąmpoles pav7 , Aušto- 
sios‘Panemunes parap., Dubravą 
kaimo. 5. metai atgal gyveno Chi- 
eagoje, cĮebar nežiuąu ar gyvas 
ar miręs. Kris apie jį Žinot, lir- 
dingai meldžiu pranešti ar. pats 
malonės Airišaukti Šiuo adresu t

M l& Palubinikaa,' ■
B .0. >ox 282, Mtoemillė,

Rotterdam,
Rugpj. 24, 1918.^

LAIŠKAS Į GERB. “DARBI
NINKO” REDAKCIJĄ.

Širdingai meldžiu padaryti 
dėl manęs biednos nukentėju
sios nuo karės tą gerą ir pa
ieškoti per laikraštį mano vy
rą, už ką po karei stengsius 
atsilyginti. Šiandiena esu la
bai biedna^ taip kadi neturiu iš 
ko nupirkti nei krašos ženkle
lių ir už tai atsiprašau., gerb. 
redakcijos.

Aš Alena Lukošiene paieš
kau savo vyro Kajetono Luko- 
šaičio. Jis pirmiau gyveno 
New Yorke, o-dabar nežinau 
ktir. Aelna Lukošienė Kauno 
gub., Šiaulių pav:, Radviliškio 
miesto. Jis pats ar Įritąs, 
meldžiu . širdingai atsišaukti. 
Esu labai vargingame padėji
mo. Mano adresas:..

Alena Lukošienė, • 
t Rotterdam Katondrebt 
. Tolliuislan l362 Holaąd;

Paieškau savo* dėdės Domimko 
Baranausko Kauno’gub.. Teisią 
pav., Šėduyos par., VaicMtų fcąb 
;mo. • pirmiaus gyveho 
beldžiu jo patiesr ar kaš’fl^ie; ji Ži
no pranešti jo adresą, nes turiu 
labai .svarbų reikalą. ,

Domicėlė KonivalnalU,

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

VALDYBOSADRESAI.
PIRMININKAS—Jonas ĄdosiaviCIua 

122 Bowen. St, So. Boston, Maa& 
VICE-PIRM. — Pranas TuleHds,

130 Bowen St, So. Boston, Masa. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevičfnja 

. 147 t^V. 6-th S t, Sq. Boston, Mato.
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreli,

• 105 Silver st. S. Boston. Masa 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaa.

244 D Str., So. Boston. Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 

130 4Bowen St, So, Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos** 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanoyer St, Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiaa 
naują uarią su savim atsivestu

i

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

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

. Tel. So.«o*ton270 ” ■
DR. JOHNMacDONNEU, M.D. I

Galimasusiialbeti ir lietuvis šiai I 

Ofiso valandos: . ■
Rytns iki S vai. ■

Popiety 1 iki 3 ■
vakarais 6 iki 9 I

536 Broadwayt So. Boston, Į

RĘĮKALINGAKELIATA 
/VYRŲ -

Pagelbėjimui teamsteriamš. Dar
bas nuolatinis ir geras. Užmokes
tis nuo $18 iki $20 į savaitę. At
sišaukite prie: •

\ D^ Stefano Co.,
83 Pamrėll St., So. Boston, Mass

. Tel. So.«o*ton270

TURTAS VIRŠ$125,000.00
1 '

P. MULEVIČIUS |

4

f.

i

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS:
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metą ąm-< 
maus.

Mėnesines duoklės sulyg metą laike įsirašymo
' Šiandien tupėsi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikrąš 
t{ ?,Garsą” ir kitas popėras nariai gauna dj‘ '

S. 1$. R. ,Kj A. kuopos randasi visose didesnėse . 
Amerikos lietuvią kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir išira 
syk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: ‘

458 GRANU ST., Šia. W, BROOKEYN, N. K
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serganti žmones ateikite pas manį
, su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, .'kurios reikalauja 
patarnavimo * . . ' .

SPECIALISTO.
‘ ‘ *

' Mano Stebėtinas Pasisekimas
gydyme ligų, skaudamų ir clirčniškų priguli nuo. tof kadpašvenčiau savo gyvenimą / 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra - aprūpintas naujausiais instrumentais ' 
ir prietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau^ kąd tik pagelbėjus ma
no ligoniams. . • ‘ ‘

Ar Tamsta Kenti
silmtnto nervų,. silpmimo užpąkalės (nugaros), Ų^mii^imbi. Drebėjimo širdies, Silp
numo plaučių, Nerangumo, Sunkiai javičiąs, Skausmo galvos,. Apsvaigimu Neaiš
kaus matymo, Silpnumu sąnarių^ Vto&ą, Slogų, Lalėjimą $ gerklę, Bito skausmu 
skausmo gerklės, apvilkto, liežuvio. Šios m daug Btų»yra piritias persergėjimai kad 
Tamsta trotiji tavo sveikatą ir pajėgas, . ^ ~ ;
OFISO VALANDOS:-— Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 8; Vėl. vakare. Nedėllomis nuo IQ 

.vaKryto ikb2vaLpo pietų •
v . . durys nnd Gayaty Thąatte 1

673 WASHINGTON 8T., netoli Boylstomri., Bestom Mot.
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