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VILLA DŪKSTA.

Meksikos banditas Vilią pra
dėjo’ savo razbajus. 6Q0 val
dišku kareivių veikė prieš Vil
ių.

Visi trys Baltįmorės vaka- registravus, bet užsiregistrup- 
riniai l’tiikraščiaipakelė kai*[ti tupėjusį •«*-—* *»— 

Vietoj 1c. reikės mdkėti pareiga yra raportuoti tikram 
\ * ĮSuvienytį. Valstijųdistrikto

PAKĖLĖ KAINAS.
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ĮTrii kartai savaitė ..«.93,00 
tą syki savaitėje .. ..U» 
tona apbhnHje..... .100 
taėtyje matams..«.. .OI 
tai aumeria ■■ '

Td. 80. Bodai MO.
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VAROSI PIRMYN BE 
PALIOVOS.

Ant ilgo fronto Francijoj 
talkininkai vis varosi pirmyn. 
Jau veik atstūmė, vokiečius iki 
tos Uni jos, kur jie buvo perei
tą pavasarį prieš jų didįjį ofen
syvą. O kaikur tą liniją jau pa
siekė ir per ją persilaužė.

Vokiečiai nevisur su lygiu 
atkaklumu laikosi. Bet ir vie
tose, kur jie atkakliausia lai
kosi, galų gale neatsilaiko 
prieš francūzų, anglų ir ame
rikonų spaudimą.

Flandrioj ‘ anglai pasiekė 
miestą Lens. Tose vietose y- 
ra didelės anglių kasyklos.

Nuo ofensyvo pradžios ali- 
jantai vokiečių jau yra paėmę 
arti 140.000. Paskutinėse ata
kose vokiečiu paimta nelaisvėn 
10.000.

BAIGIA MUŠTRUOTI.
Vienas milijonas' Amerikos 

kareivių pabaigė muštrus ir 
Įiile valandą gali stoti frontan. 
Tai dar lieka 500.000 Ameri- 
kos kareiviu, kurie nėra dar -• i.y'. .jį'- -> --
pilnai išmuštruoti.

Iki ateinančios vasaros A- 
merįka turės Francijoj išmušt- 
ruotų kareivių 4.000.000.

TIRPINĄ PAMINKLUS.
Vokietijoj prasidėjo konfis

kacija paminklų. Daug meta
linių paminklų jau sutirpinta 
ir iš to metalo dirbama gink
lai bei amunicijai "

Berline didieji paminklai 
jau nugriauti. Bavarijoj nu
griauta 300 paminklų.

VOKIEČIŲ PINIGAI PUOLA
Kaip tik pradėjo vokiečiams 

nesisekti Francijoj, tai.neutra- 
lėse šalyse pradėjo smarkiai 
pulti vokiečiai pinigai. Dabar 
vokiečių marka veik perpuy 
verta to, kiek ji buvo verta 
prieš karę.

VAROSI PIRMYN RUSIJOJ.
Talkininkų jėgos paėmė 0- 

bozerskaja, kuri guli 75 my
lios į pietus nuo Archangels
ko. Bolševikų jėgos darė kontr- 
-atakas, bet nieko nepešė.

GAUDO SLACKERIUS.
New Yorke prasidėjo didelė 

slackerių medžioklė. Dėlto val
džia paleido 25.000 agentų. 
Kiekvienas vyras, kurs tik iš
rodė esąs nuo 21 iki 31 metų 
amžiaus, buvo sulaikomas ir 

. reikalaujamas registracijos 
kortelės. Norintieji kortelių 
tuoj yra areštuojami. Suareš
tuotųjų gabenimui buvo gata
va 650 automobilių.

Agentų'buvo pastatyta prie 
tiltų, prie geležinkelių stočių 

. ir visur, kur tik - daugiausia 
randasi žmonių. . B

VEIKS DIDESNĖS AME
RIKOS JĖGOS.

Iš anglų fronto pranešama, 
jog netrukus Amerikos didelės 
jėgos., vedamos generolo Per- 

* sįSrigo trenks į teutonus* Mar
šalas. Foch laiko tą "armiją re
zerve ir patogiu momentu bus 
pasiųsta mūšin nulemti didelį 
žygį. Kur tas bus 
tai dar nežinia.

BUS GREIT PASAUKTI.
Registracijos diena nuskir

ta. Bus rugsėjo 12 d., ateinan
čios savaitės ketverge. Tą die
ną, visi vyrai piliečiai ar nepi- 
liečiai nuo 18 iki 45 metų am
žiaus turės registruotis. Žino
ma nereikės tiems, kurie jau 
yra užsiregistravę.

Dabar užsiregistruosiantieji 
ūmai bus pašaukti armijom 
Tūli bus pašaukti jau spalio 
mėnesio pabaigoje.

ATSTATINĖJA vadus.
. Gen. Ludendorff atstatinėja 
vadus, kurie neatlaiko talki
ninkų antpuolių. 150 generolų 
atstatė nuo vietų. Pavarė taip
gi sosto įpėdinius Bavarijos 
karaliaus ir kaizerio.

KALBĖS PREŽ. WILS0N. 
~ Kai prasidės Ketvirtosios 

Laisvės paskolos kompanija, 
tai keletą prakalbų pasakys 
prez. Wilson. Jis gal pasieks 
net Pacifiko pakrantes.

Iš pat pradžios^ išleis per 
laikraščius atsišaukimą, o pas^ 
kui išvažiuos sakyti prakal
bas. .

PRIPAŽINO.
Suv. Valstijų valstybinis 

sekretorius Lansing išleido 
formalį pripažinimų čekoslo- 
vakų tautos, kaipo kariaujan
čios prieš teutonus. o

KIEK IŠLEIDO.
Suv. Valstijų valdžia 

rugpj. mėnesį išleido $1.714.- 
000.000. Tai dar nei per vieną 
mėnesį ligšiol tiek nebuvo iš
leidus.

DARBO DIENOS PRO- 
KLEMACUA.

Prez. Wilson Darbo Dienai 
buvo išleidęs gražų atsišauki
mą. Skelbė:

“Šių metų Darbo Diena nė
ra tokia, kokios ligšiol buvo ži
nomos. Darbo Diena visuomet 
mums būdavo reikšminga. 
Dabar ji mums be galo reikš
minga.

Darbininkas nė vien reika
lingas taip, kaip kareivis; tai 
jo karė.
• Nelaimėti šią karę reikštų 
pastatyti pavojun viską, už ką 
darbininkas kariavo/ ir ką jis 
brangino nuo pat pradžios ko
vos už teisybę. ,

Todėl šitoji’ yra karių karė, 
kurią darbininkai privalo rem-. 
ti ir remti su visomis sujung
tomis spėkomis.”
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ŠOVĖ Į LENINĄ.
Iš Maskvos per Kopenhagen 

atėjo žinia, jog pereitą petny- 
čią buvo pasikėsinimas ant Le
nino bolševikų premiero gy
vasties. Jisai^Maskvoj-grįžęs 
iš Michelsono dirbtuvių. Jau
na mergina Šovus jin du sykiu 
ir Lenin sunkiai sužeistas mi
rė. • -

Toji mergina prigulėjus prie 
social-revoliūcijonierių orga
nizacijos.

Paskui iš Maskvos per Bėr
imą atėjo žinia, būk Lenin išli
kęs gyvas ir pagysiąs.

Užmušėja vardu Dora Kap- 
lan atvykus iš Krimo. Ji su
imta. ~

Po to Maskvoj ir Petrogra
de ne nuolatiniams gyvento
jams per 24 valandas liepta iš
sikraustyti. Tūkstančiai žmo
gių turės išsikraustyti^ iš tų 
miestų. Be to išleido aštriau
sią dekretą, kur skelbiama, jog 
bolševikų valdžia, griebsis te- 
roro. -Kiekvienas, paskurįtik 
bus rasta kokis ginklas, ant 
vietos bus galabijamas. O kas 
tik agituos prieš sovietus, tai 
tūoj bus sodinamas kalėjiman, 
o jo .visa nuosavybė konfiskuo
jama.

• . b

BULGARUOS ARMIJOJ 

NELIKO DISCIPLINOS.

Londono laikraštis. Daily 
Mail skelbia korespondenciją, 
kurioj pranešama apie Bulga
rijos armijos stovį. Kareiviai 
atvirai laiko politiškus susirin
kimus- ir oficieriai turi į tai 
žiūrėti pro pirštus. Pabėgimai 
labai tankūs. Disciplina nuo- 
latai mažėja. Prie tokių žygių 
juos padrąsino vokiečių nesise- 
kimai Francijoj.

NUO VLADIVOSTOKO KI 
. VOLGOS. ____ 

’ Laikrašis DąilyMail skelbia 
korespondenciją iš Harbino, 
kurioj pranešina, jog talkinin
kai sudarė lįomunikaciją nuo 
pavolgio iki Vladivostoko. Te
legrafas veikia nuo Penzos iki 
Viladivostoko. Tą visą liniją 
valdo talkininkai ir čeko-slo- 
vakai. t

LAIMĖJO STREIKĄ.
Londone buvo sustreikavę 

10.000 poliemonų. Reikalavo 
algos pakėlimo ir pripažinimo 
jų unijos. Valdžia, pasiskubi
no užvesti deįybas su policmo- 
nais ir ūinai /susitaikė. Mies
te tuoj prasidėjo netvarka ir 
žulikai buvo beįsidrąsiną. 
Nors daug maž puse poliemo
nų testreikayo, bet pagerini
mai visiems lygiai padaryta.

Valdžia sumažino anglių sai
ką cemento dirbtuvėms ant 25

i

Darbo departamentas pada
rė kontr&ktus pastatydinti 1.- 
193 darbininkiškus namus Bet- 
hlehem, Pa. ir 100 namų Seven 
Pines, Va. '

Washingtono valstijos ang
liakasiai pranešė valstijiniam 
kuro admhHstratoriųi, jog ka
syklų kompanijos teduoda tik 
dvi dieni dirbti, o anglių visur 

‘trūksta. Užtai kompanija ga
lės turėti bėdos.

■ ' ’ ............... į ■

' Pietinėse valstijose valdžios 
darbo biurai atsisakė rūpintis 
apie stoką tarnaičių turtuolių 
šeimynose.

SUSEKĖ DIDĮSUOKALBĮ,
Chicagoj valdžios agentai 

susekė didelį maisto suokalbį. 
Surinktą virš 2.000.000 visokių 
laiškų ir dokumentų iš kur pa
sirodo, jog socijalistai, aidob- 
-JistftHr-kitokieH -priešvaldiŠM 
gaivalai norėjo surinkti $1.- 
000.000, pavesti smarkią agi
taciją už savo kandidatus ru
deniniuose linkimuose.Paskui 
susekta, jog per laiškus soci
jalistų partija varė agitaciją 
už aukavimą į fondą gynimui 
įtartųjų aidoblistų, globojimui 
slackerių, gynimui suareštuo
tųjų už nesiregistravimą ir vi
sokiems trukdymams karinių 
darbų. Apie tokius socijalis
tų darbus paskelbė Suv. Vals
tijų advokatas Charles F. Cly- 
ne.

PAKĖLĖ ALGAS, PAKĖLĖ 
KAINAS.

■•X

'*• Baltimorėj strytkarių darbi
ninkams kompanijos pakėlė al
gas. Užtad kartu pakėlė tikie- 
tų kainas. Vietoj 5c. ims 6c.

KIEK ORGANIZUOTŲ DAR- 
: BININKŲ ARMUO!.
Australijoj nėra priverstino 

kareiviavimo. Iš liuosnorių, 
vienok, susidarė pusėtina ar
mija. Iš darbininkiškų unijų 
armijon įstojo 150.000 darbi
ninkų. Iš jų jau 45.000 pagul
dė savo galvas. Australijoj į 
armiją įstojo 8 nuoš. gyvento
jų. Tos šalies darbininkai la
bai stovi už talkininkų tikslus.

Irkitusąsmenis, kurie juos.per 
ilgą laiką pažinojo; turėtų pri
eiti prie bažnyčios ir šeimynų 
rekordų, ir ištirti“ visus kitus 
dokumentus, kaip apsivėdimo 
liudijimus ir tolygius. Miesto 
ir apskričių, Valdininkai, .ku- ~ 
nigai ir kitokie, kurie galėtų 
informacijas suteiki, galėtų 
būti pagelba ir turėtų būt pa
tikėti.” z

Erom the Committee on Publię 
InformatioriT

Karės Departamentas lei
džia skelbti sekamą iš Provost 
Marshal General ofiso: 

Pašauktieji registruotis vy
rai, sulyg amžiaus pratęsima ' 
parenkamam draftui, gaus 
“Registracijos Liudijimus” 
(Registration Certificate) kiek 
skirtingus formoje, bet ne tu
rinyje, nuo Rūdijimų duotų re- 
gistrantams tarp 21 ir 31 me- '■ 
tų.' Kadangi tie liūdijųnai tu- ) 
rės bjiti rodomi ant kiekvieno 
vyriausybės pareikalavimo, 
busimieji registrantai perspė- 
jami, kadi visu ląiku jie su sa
vim liudijimus turėtų. - 

Liudijimai bus mėlypos kor
telės pavydale, 4 colių ilgio, ir 
2į pločio, ir bus sekąjmo turi
nio:

P. M. G. O. Form. No, 68. * \
CERTIFICATE

* t

4 ’ ’ v
• ' r* f

_ __ _ ______ __________ _

TEEŠE PRESENTS ATTEST, That in accordance

Erom the Committee on Publlc 
Infoim&tion.

Karės Departamentas auto* 
rizuoja sekamą:

Rugpjūčio 29 d. Provost 
Marshal Crovrder išleido už- 
reiškįmą kuris domos kreipia į 
pareigą patikrinti metus vi
siems vyrams, drafto amžiaus, 
prieš Registracijos Dieną. Jis 
pranešė:

‘‘Asmenys, kurie abejoja ar 
jie ineina į naujo drafto ribas 
nuo 18 jki 45 metų, turėtų dė
ti visas galimas pastangas 
prašalinti abejonę prieš Regis
tracijos Dieną. Apsileidimas 
tą padaryti nepateisins nė vie
no vyro, jeigu jis neapsireikš 
regisracijai ir jeigu jis ineina 
į metus, Kongreso skirtus. 
Visa vietinė, valstijos ir fede- 
ralė policija, tyrinėjimui agen
tai ir apskričių advokatai tar
naus “Local Board’ams” su
rasti tokius asmenis, kurie ne
užsiregistruos. Tokie Asmens, 
sulyg teisių, bus kalti prasižen- 
gime'Jr gali būti nuteisti viė* 
niėms metams kalėjimam

“ Abejojantieįi ne tik ką tu
ri žiūrėti gimimo metrikų, ko
kių tik susirasti galėtą, bet tū
rėtų pasiteirauti pas gimines

PRASIDĖJO NUSIMINIMAS
Vienas šveicaras sugrįžo iš 

Vokietijos ir“ pasakoja, jog ten 
per pastarąsias šešias savaites 
žmonės pradėjo labai nusimin
ti, Suko, kad jei Stovis karės 
lauke nepagerės, tai Vokieti
joj tokie dąlykai apsireikš, ku
rie pereis nuotakius Rusijoj.' ‘

SUGRĮŽO Iš FRANCUOS.
Kap. ArcįiibaĮd Roosevelt, 

pulk. T, Roosevelto sūnus, su
grįžo įš Franci jus* Jo " viena 
ranka sužeista kulka iš' kulkos-

SKAITYK—GALVOK! 
DOVANOS DYKAI.

Kas užsirašys laikraštį ‘Dar
bininką” ant melų gaus doba- 
nų 25e. vertės knygų; kas už
sirašys “Darbininką” ir 
“Draugą-” ant metų, gaus do
vanų mėnesinį žurnalą “Tiky
ba ir Dora.”

Pasinaudok ta proga ir nie
ko nelaukdamas užsirašyk vie
ną iš tii laikraščių. 
' Tūkstančius knygų pasky
riau išdalinti dovanai.

A* K. Mažinauskas, 
.501 Lincdln Avenue, 

2 Rockford, UI.

« 
(Į 
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Visus dalykus, kūrinos kiekvienas- registrantas j Į
turi žinoti išaiškins Bankierius Juozas Kosvaliauskas f i

GIJA.

New Yorko kardinolas Far- 
ley po biskį. sveiksta. Buvo vi
sai nusilpnėjęs. Dabar jau ga
li pasėdėti.
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7 vai. vakare, 7 dieną Rugsėjo Subatoje.

Prakalbų vieta

Ant Pliaciaus, kampas ENDICOTT ĮR CROSS STR. 

Arti 32—34 Cross, St,
" BOSTON’E,MASS.
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.KAD IŠVENGUS NESUSIPRATIMŲ LAIKE EE- įį 
GISTRACIJOS,'PRIVALOTE KIEKVIENAS 

ATSILANKYTI.

PRAKALBASRENGIA

vaidžio. Jis-lankysis WasMhg- X' ~ BBNDRAS LIETUVIŲ BANKAS:

tone. .
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VOKIEČIŲ darbininkų 
PADĖJIMAS.

Vokietijosdarbininkų orga
nizacijos labai nukentėjo dėl 
katės. Berlino Centralinėj 
Darbo Unijoj prieš karę buvo 
302.000 narių, dabar beliko 
136.000. Hamburgo unijoj bu
vo 130.000, liko 47.000, Dres- 
dene buvo 96.000, liko tik pu
sė.

TYRINĖJA DARBININKŲ 
PADĖJIMĄ. /

Aštuoni Italijos laikraštinin
kai, atvykusieji Amerikon, 
lankysis po Amerikos laivų 
dirbtuves ir tyrinės darbinin
kų padėjimą. Darbo departa
mentui jie papasakos apie Ita
lijos darbininkų padėjimą. 
Paskui jie lankysis po Ameri
kos didžiuosius miestus.

GREITAI IŠMOKINO.
Kuomet Anglijoj daug gabių 

Meistrų buyo pašaukta karėn, 
tai pasijuto jų stoka. O Čia jų 
reikalas kasdien didėjo. Kito 
išėjimo neliko, kaip ant grei
tųjų lavinti neišlavintus darbi
ninkus. Ir praktika parode, 
jog reikalui esant galima greit 
pralavintą net ir painiems 
darbams darbininkus. Valdžia 
prie dirbtuvių įsteigė lavini
mo kursus ir paskyrė 50 kole
gijų ir mokyklų, kur darbinin
kai greit buvo pralavinti iųŽi- 
nieržkuose darbuose. • ".

REGISTRATION
(Drawing nf U. S.) 

(Coat of Arms) 
To whom it may concem, Greetings: 

'-L.LLUkJJLU JL ADiUKJlUl.’M J- M JUXX<XVXXX<4WVXVX<XX1W

with the proclamation of the Presideūt of the United 
Statės, and in compliance wifh law,

(First Name) Middle Name) (Lašt Name)

(No.) (Street or R. F. D. No.) CityorTown) (County) (Statė) 
has submittedf himself to registration and has by"'im 
been dūly registered this .. .^day of ........ . . . .1918, 
under the sūpervision of the Local Board designated on 
the back hereof.

.................................  Regištrat. 
(Place stamp of Local Board on back of this card)

From the Committee on Public 
Information.

Kar^s Departamentas auto
rizuoja skelbti sekamą prane
šimą iš Provost Marshal Gene
ral Ofiso:

Vietinės policijos viršininkai 
visose šalies dalyse sandarbi- 
ninkaus valdžiai vykdyti tvar
ką Registracijos Dienoj. Nu
rodymai, Prezidento nustatytų 
visiems .drafto valdininkams 
po visas valstijas išsiuntinėti, 
talpina sekamus parėdymus:

“Dienoj, registracijai skir
toj, federaliai maršalkos, de
leguotieji maršalkos ir tyrinė
jimui agentai, visi policistai — 
valstijos, apskričio, miesto — 
visokio laipsnio ir klesoš, tu
ri būti pasirengę padėti, jei 
bus reikalas, palaikyti tvarkos 
registracijos  ̂vietose ir žiūrėti, 
kad registracija būtų visuoti
na. .

“Visi maršalkos, deleguotie
ji maršalkos, tyrinėjimui a- 
gentai ir policistai tūri peržiū
rėti registracijos surašus ir no 
atidėliojant raportuoti į “local 
board” vardiuž kiekvieno as- 

l mens, taį įie žinotų. nėuŽsi-

>. “Local Board”

advokatui visus jų domai krei- . ■ 
ptus atsitikimus šu asmenimis, 
kurie neapsireiškė registraci
jai, kaip įstatymo reikalauja
ma. , t

“Policistai gali paprašyti ■ 
kiekvieno asmens, registraci- ^ 
jai deramo, jo registracijos’ \ 
kortos parodyti.

“Kiekviename atsitikime, 
kuriame teisėtai skirtas virži- . 
ninkas ar agentas atsisako ar 
neišpildo kas įsakytą, — gu- . 
bernatorius, “Adjutant Gene- 
ral” ar “local Board” narys 
ant syk skiria kitų viršininką'' 
ąr agentą tai .pareigai, ir į to
kio atsisakymo ai^nepildymo 
takią, lygiai kaip su tuo su
rištas apystovas, turi domos 
atkreipti teisėto Suvienytų 
Valstijų distrikto advokato, 
tikslų tokį viršininką ąr agen
tą nubausti, sulyg akto, užgir
io gegužio 18 d., 1917 iii., sky
riaus 6.”

ŽYDAI STOJA Į SAVO 
BATALUONĄ. >

Kaip tik tapo paskelbta re
gistracija vyrų nuo 18 iki 45 
metų amžiaus taPžydai to w 
liaus skubiid ėmūphsidarin5tt 
lįuoBnoriais į eavo legioną* \ 
Aur ^orke viemt^diąna tokių ; 
paotavt 350.
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“UARBTONKO”^KMAWWM 
bįmoįrairtaiontantalų rtaomą TLUNK8NV. Partidųoda po 
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SUBRUSKIME.
Smarkaus veikimo laikas 

prasidėjo. Veiklesnieji veikėjai 
. įvairiose kolonijose yra susida-,

• rę veikimo pienus. Tose kolo
nijose pasibaigus piknikams —

| pramogoms ant tyro oro, tuoj
S-* prasideda pramogos salėse,
į - ' Visuomeninis darbas lėčiau ei-
R na mažesnėse, neišjudintose
| kolonijose. Bet tokią neišju-
L . J., dintų ir neišsijudinusią koloni
ja ją skaičius vis mažėja. Reikia
į pasistengti-, kad šį sezoną to
ry kią koloniją dar mažiau liktų.
Į Veikėjai, sujuskite. Neduo-
| kitę ramybės kalbėtojams, ju-
| • dinkite liaudį. Daug veikliu
r ’ vyrų paimta armijon, daug ją
į bus dar paimta. Ją vietas tu-
| w . ri užimti toliau stovėjusieji
F \ • nuo. visuomeninio veikimo,
F Mūs liaudis tebėra it koks
| . didis rezervoaras, sandėlis. Ja-
g me turtai neišpasakyti, neiš- 

\ mieruoti. Reikia daug uolią ir 
dorų veikėją, kad sulaikyti 
juos nuo žuvimo. Aprokuoja- 
ma, kad kasmet mūsą liaudies 

7 turtą vien į saliūnus nuplaukia 
arti 30 milijoną dolerių. Kiek 
Jai turtelio esama mūsą liau
dyje* ir*kaip mažai to turtelio

• tekliūva tautos ir kitiems pra
kilniems reikalams.

Todėl rudeniui atėjus, sujus
kite veikėjai gelbėti liaudies 

- turtus, mokinti ją sunaudoti 
tuos turtus naudingiems reika
lams, geriems, tikslams, ap
švietei, mokslui, tautos rei
kalams.

Visą organizaciją kuopos, 
visos draugijos, kliubai didin
kite savo narių skaičių, kelki
te nariuose pamylėjimą blaivy
bės, apšvietos, mokslo, doros.

* \ Prieiaisblogus IrikražčiusniktagempMtatytilrpIaiintijaof,
kad patalsius blogų laikražčiąpadarytą jūktą.

' r jsnį.

mimo socijalistų organu Vor- 
waerts ėmė smerkti Lietuvą. 
Is to išvedama, jog tie laikra
ščiai buvo įkvėpti iš ankščiau

prašyti neprielankiai apie Lie
tuvą* Iš to matome, jog tik 
-biskį ne pagal norą -vokiečių 
vyriausybes pasielgiant, Lietu
vos Taryba užsitraukia baisą 
vokiečių apmaudą. Tokia tai 
mat kaizerio duotoji neprigul- 
mybė. ""

KAS SUBYTĮS?
“ Naujienos5 ’ No. 200 rašė:
“Ką reiškia Brest Litovsko 

taika? Ji reiškia, kad Vokie
tija aneksavo (prievarta pri
jungė prie savo žemių) visą ei
lę Rusijos provinciją; ji reiš
kia toliaus, kad Vokietija ki
tas Rusijos probincijas pasta
tė po savo kontrole” ir tt. 
Reiškia prievarta prijungė ir 
Lietuvą.

No. 202 tas laikraštis, už
miršęs, ką rašė vos porą,die
ną atgal, rašo:

“ ‘Naujienos’ padarė inici- 
jatyvą kovoje su Lietuvos lais
vės pardavikais Karevičium ir 
jo pritarėjais.”

No. 206 tasai laikraštis vėl 
’užreiškia šitaip:

“Vokietija padarė su Rusi
ja ‘taiką be aneksiją,’ užgrob- 

. dama Lietuvą, Latviją, Esto- 
niją ir Livoniją.” *

Kas subytis “Naujienas” 
“įvairume?”

SMERKIA LIETUVĄ.
Liepos 29 d. Šveicarijos laik

raštis Gazėtte de Ląusanne in- 
. dėjo ilgoką straipsnį Lietuvos 

reikaluose. Nurodoma, jog po 
to kaip Lietuvos Valstybinė 
Taryba paskelbė apie pasirin- 

• Irimą Uracho kunigaikščio, tai 
visa Vokietijos spauda be iŠė-

SVARBUS ŽINGSNIS.
Amerikos lietuvią atstovybė 

šiomis dienomis atliko svarbų 
Lietuvos reikaluose darbą. 
Prie to žingsnio privedė šito
kie dalykai.;

Rugpj^ 23r d. Mass. valstijos 
senatorius Lodge senate kalbė
jo apie taikos išlygas.. Paminė
jo apie dalykus, dėl kurią A- 
merika ir alijantai kariauja. 
Apreiškė, jog visos tautos, 
kaip didžiosios, taip ir mažo
sios turi turėti neprigulmybę 
ir teisę save valdyti. Paminėjo 
įvairias tautas, lenkus ir be to 
pasakė, kad provincijos, at
skeltos nuo Rusijos per -sutar
tis Lietuvią Brastoje turi būt 
sugrąžintos Rusijai. Išrodė to
dėl kad garsusis senatorius 
stovėjo už tai, kad Lietuva 
grįžtą Rusijai.

Tai lietuvią atstovybė Wash- 
ingtone sujudo. Ypač dėl
to, kad to garsaus senatoriaus 
kalba rado atbalsį alijantų ir 
teutoną šalyse. Veikiamasis 
Lietuvių Tarybą Komitetas 
prirengė tam tikrą memoran
dumą, kur gražiai išdėta Lietu
vos reikalai. Memorandumas 
tapo inteiktas senatoriui Lod- 
gę. jisai besąs labai prielan
kus lietuviams ir rugpj. 29 se
nate perstatė lietuvių memo
randumą ir pasakė: “As. pil
nai užjaučiu lietuvių troški
mams ir ją teisingoms aspira
cijoms apie neprigulmingą lie
tuvių respubliką.” Paprašė, 
kadi senatas sutiktą lietuvią 
memorandumą užrekorduoti 
“Congressional Reeorde.” Se
natas pritarė ir tas tapo pada
ryta.

DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VISOKIŲ ŽINIV IŠ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

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

“ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirs .250 pus

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

Atspauzdinta 1000 egz. ir 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite. - ■

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu: * .

^‘ŽINYNAS,” 
242W. Broadway, 

„ „ , South Boston, Mass.

Kas aukuoja bažnyčią i* k atalildškų, mokyklų statymui, 
tas turi aukuoti ir parėmimui katalikiškų laikraščių bei ka
talikiškos literatūros. Balny Žios ir katalikiškos mokyklos 
neatsilaikys be. stiprios .katali kiškos spaudos. Kam rūpi ti
kyba, katalikystė, tas būtinte turi suprasti, jog nepakanka 
dubti aukų bažnyčiai, bet privalo remti kataliWc|ją spau- 
dą Irkuolabiausia ją išplatinti.

r . ■ ■ ■ * ■ : * **'

ijūrtuviai!
Kad pasaulį ir Lietuvą iš 

vokiškos vergijos aUiuosavus, 
Ši karė tari būti laimėta. Per
galei ir žmonįjos laišvei Ame
rikos. ir narsiųjų talkininkų ka
riuomenės tūkteįčiaisgyvas- 
čių atnašauja. Bet ne visos 
pastangos ir auksakalės taukę 
daromos yra; Mtafrte 
K kurį Jtadaro visi 
užpakaly narsios, priešą nuga
linčios kariuomenės stovi ir ją

Tteėfi^įtętos.& irWs2ge- 
* sars ir; SietariaL /; Kad
karę laimėjus, reikia kad abu 
frontu nepajudinamu būtų, 
kad abu lygiai pasiaukojimo ir 
ištveinįeg d^te per^nę bft- 
tų- Karininkąi savo dali at
lieka, bet mes likusieji?

Nuo rugsėjo 28 dienos iki 
spalio 19 dienai Suvienytosios 

į Valstijos feipsis _į savo pįįįę- 
Čius ir ŠaliėSrgyventojus, kad 
jie tartu ir atnaša paremtų sa
vo didį pasiryžimą: pasaulį lai
svu padaryti -^uo rugsėjo 28 
dienos iki spalio19 dienai bus 
kviečiama rašytis , Ketvirtai 
Laisvės Paskolai ir atsikrėi- 
pimas lyginai’Jums, Amerikos 
lietuviai, taikomas, .kaip ir vi
siems ateiviams, kurie Čia 
prieglaudą, saugumą ir laisvę 
rado.

LIETUVIAI!
Išpildykįme savo priedermę 

ir pirkime Ketvirtosios Lais
vės Paskolos bondsus. Tai da
ryti prašo Suvienytosios Vals
tijos, geriausias mūsų priete- 
lius ir užtarėjas visuose reika
luose. Tenelieka ne vieno lie
tuvio, kuris mažiausia vieno 
bondso nebūt nusipirkęs. Kas 
atsikalbinės nenorįs pirkti, ži
nokite, kad toks turi būti pri
skirtas prie išdavikų ir yra ly
gus kovoti atsisakiusiam išda
vikui karės lauke. Tokiais lie
tuviai nebuvo ir šiuo* kartu, 
kaip visuomet, savo ' vardą 
skaisčių padarys. Tad drąsiai 
žiūrime į besiartinantį pasko
lai laiką ir tvirtai tikime, kad 
Amerikos lietuviai išpildys sa
vo priedermę, kokią jiems už
deda dūotasai žodis; paliuosuo- 
ti žmoniją iš militarizmo pra
keiksmo, kurį nelemtai atsto
vauti pasiėmė Vokietijos vieš
pačiai, vergijos pančius tau
toms, sykiu ir Lietuvai, ka
lantieji.

Tėra vienas kelias pasekmin
gai priedermę išpildyti ir savo 
ištikimybę Amerikos idealams 
parodyti; rašytis paskolai ir 
gerai susiorganizuoti paskolos 
darbui. Tenelieka lietuvio, te
nelieka lietuvių* draugijos, or
ganizacijos, kuri viso atlieka
mo turto į bondsus Ueindėtų. 
Tai atsiekti išgalėsime per ge
rą organizaciją, per veiklius 
komitetus. Jau iš pereitos pas
kolos sužinome, kokią svarbą 
organizacija reiškia: nebūt lie
tuviai susiorganizavę, nebūt už 
suvirs keturių milijonų dolerių 
bondsų išpirkę. Tai permen- 
ka mums,- lietuviams, suma. 
Mes netiek pajėgiame. Tik 
mums reikia susiorganizuoti. 
Užtat tenelieka nė mažiausios 
lietuvių kolionijos, kur nešu- 
siorganižudtų lietuvių komite
tas Ketvirtai Laisvės Paskolai. 
-Tegu visi lietuviai užsirašo 
bondsų per lietuvių komitetus, 
kad valdžia; žinotų, kiek lietu
viai pirko ir kiek jie ištikimi 
.yra. *

DRAUGIJOS!
Pažiūrėkite savo kason, ar 

nesiranda ten grašio, kurį Dė
dei Šamui paskolinti galėtu
mėte ?' ' Perkratykite savo na
rius, ar visi jūsų tarpe bondsų 
pii’koj ar nesiranda pas Jus 
ŠoŠlm-slackerių, kurie Jūsų 
gražią^ kompaniją sugadinti 
gali ir tikrai draugijai gedą 
daro. . - ■

Daūgeliose kolionijose Išti
kimybes Dienai, 4 liepos d. iš
kilmėms, buvo susiorganizavę 
komitetai, Pavieniai asmenys, 
draugijos tuomet buvo sudarę 
komitetas, kurie grflįįai pasi
darbavo, Tieji komitetai, kur 
jie buvo, galėtų būti branduo
liu, apie kurį veikimas Ketvir-

fe v
Jau dabai., botanikai ta 

, Hetavta eiti
< fe lieti mo Itaanjų tai W- 
tavikųpartijos ne
nŽ darbininkų klasės). Jfe 
sveiktaa ta» nelaimingus ka
reivius, kurtams teko būįi 
mūŠyj su galindais ir kviečia 
toliau lieti savo liaują, kad 
pakaktų drąsoa ir Lietuvoje 
skerdynes įtatayta ų . ‘ ■ 

: Visiws gerai yra žinoma, 
kaip bolševikai mano elgtis te 
grįžtu jW
vą Lietuvą (tik ne Bolševikų 
nuopelnu),,
lietuvių raudonąją gvardijų 

jtąr Ją. žmonės ąukvai- 
ją gem te 

ginkluot ą veštis į Lietuvą. 
Tam tikslui jie nori naudoti' ir 
Hetayius kąriąinkųs. Jie nori 
Lietuvojekeltįtokiaspat riau
šes, kokįos.yra keliamosRusi
joje* Ten mano <siundyti brolį 
broliu^ įplėšti tartus,

■ : j ■ n?
laisves, krauju laistyti gimtąją 
žemę ir. persekioti tikėjimą.. 
Skaudu darosi visa tai matant 
ir girdint.

Kas naudos bus, jei mes su
grįžę į Lietuvą rasime tenai 
tokią tvarką (o jei nesirūpin
sime taip bus), kokią dabar 
matome rusuose. A mereikės 
mums badą kęsti ir išsižadėti 
to, ką mes iškovosime; būtent 
nepriklausomybės.

Mūsų partijoms ir organiza
cijoms ' kaip tik reikalinga 
kreipti į tai domę. Lietuvių 
krikščionių demokratų partija 
Voroneže organizuoja savo ka
rininkų prie partijos skyrių. 
Reikėtų pasekti tai ir kitiems 
miestams.

Tai-gi visi, kas gyvas, aiš
kinkime liaudžiai, kur veda ją 
bolševikai, organizuokime žmo
nes ir vusu kuo remkime įstai
gas, kurios tą šventą darbą va
ro.

A. M.
(“Vadas”)

t-f '■

tujai IdtanrS Pfcskotai stte 

komitetų nebuvo, ten tuojaus 
su3w^Mrii!uoti tari. Tegu 
Jdektimj JtalicBįjoj Hėiuyiv 
komitetai neregistruoja .ta 
miesto centralinuune 
komitete, kaipo lietuvių komi
tetui. Dabar laikas tai atlik
ti, o na tada, kada

Djaugįjoe- tedaro 
uptarimu^* nž * kiek 4 bondsų 
pirkti, Težiūri, -kad kiekvie
nus varys bcj^cįų įsigytų* Te 
nė vienas 
draugija nebūna-aplenkta. O 
tuomet, kaip darbas bus už
baigtas, galėsime save pasveL 
kinti iŠ gerą pasekmių, kurios 
lietuviams gerą.vnrdą, o vi
siems laisvę. ir Įtaręs. pergalę 
neš. '’J.f t j

LIETUVAI! "" ?

Senoyę atąiinę, įmūsą pro
tėvių su voHęČiąis- kovas ir- 
pergales pažvelgę, stokime 
darban. Užldętinlrim mūsą 
prie pergalės ’ valią, sužadin- 
kim savyje laisves . norą,, su
kurkime-ištikimybės jausmo 
ugnį mūsų širdyse, o prašomo
ji iŠ.mūs atnaša bus mums sal
di privilegija ir su pasišventi
mo džiaugsmu darysime tai, 
ko tik iš mūs didžių pastangą 
metas nepareikalaus.

Šaukiame į visus lietuvią 
laikraščius, veikėjus, visus 
geros valios žmones darbą pra
dėti, padėti žmonėms organi
zuotis, kad jie, kuomet laikas 
ateis, savo užsirašymu Ketvir
tąja! Laisvės Paskolai galėtą 
parodyti, kaip ir kiek mes Su
prantame tuos idealus, vardan 
kurių mes ir pasaulis kovoja.

Tarybų Pildomasis 
Komitetas.

Vrasiiington, D. C. 
Rugpj. 29,1918.

LIETUVIAI, ATBUSKITE! 
b ■ , !

Kiekviena revoliucija iškelia 
daug įvairią obalsią. Minios 
žmonių nori surasti tą kelią, 
kuriuo einant visi troškimai 
būtą .patenkinti. Vienas noras 
gema paskui antrą ir vis pla
tyn ir platyn eina naikinimo 
banga. Tuo nauodjasi piktos 
valios žmonės, kurstydami ve
da minią į prapultį.. Kada mi
nia gi pamato, kad jau prili
po liepto galą ir nori grįžti at
gal, tai dar sunkiau tenka kęs
ti. Tąsyk žmonės metasi į glė
bį tų, kas tik žada tą netvar
ką pataisyti ir nežiūri ar tai 
darbo.žmonių draugai, ar prie
šai. “Kuo gilesnė revoliucija, 
tuo didesnė reakcija,” • teisin
gai sako garsus čekų profeso
rius Masarikas.

Revoliucijos iškelia obalsius, 
obalsius laisvės ir diemokratin- 
gumo paminė po kojų bolševiz
mo tarnai ir jų vietoj iškėlė 
kitus — žudymo, priespaudos 
ir kumšties. Jie prisidengę 
“proletariato” diktatūra ir 
“sociąle revoliucija” varo pra
gaištingą landžiai darbą, dai- 

. bą griovimo.
Kuo baigsis visi bolševikų 

bandymai įvesti komunistiniai 
socialistinę' tvarką Rusijoje, 
galima išanksto spėti.- Baigsis 
taip, kaip baigėsi panašūs ban
dymai Prancūzijoje ir kitur, t. 
y. darbo žmonią dar didesniu 
naudojimu.

Bet ne vien socializmo įve
dimas bolševikams rūpi. Jie iš 
pamatą grihuna žmonią tikėji
mą, visokiais būdais varžo ti
kintiems žmonėms jungtis į 
draugijas ir/ tt. (bažnytinių 
jungtuvių panaikinimas, ats
kyrimas bažnyčios nuo valsty
bės, gynimas tikybos mokslo 
mokykloje, nepripažinimas. ti
kinčiųjų"draugijų juridinio as
mens teisūs ir t. p.)* Visi tie 
žygiai aiškiai rodo, ko siekia 
bolševikai, kad nori jie išrau
ti iŠ žmonią Širdžių tikybą it 
pavergti jų dvasią. ,

Broliai lietuviai! Kam ti
kybos jausmas dar neužslopin
tas, kuriems rūpi šviesesnė 
Tėvynės ateitis; it darbo Žmo
nių gerovė ~~ atbuskite, pra
siblaivinkite ir-Stokite į tikrą1

“bakseliai gatavi
IŠDALINIMUI.

Svarbiausia, tai išaiškini
mas kaip vartoti juos. Jie da
bar išsiuntinėjami po Naująją 
Angliją, kad padrąsinus mote
ris taupyti dabartiniu laiku ir 
lapkričio ! d. sutikimui pirmo 
mokesties už bondsus. •

Bakseliai išsiuntinėjami su
glausti ir kuomet sulankstomi 
ir susideda jie negali būti išar
domi dalimis be suplėšymo, ka
dangi prie jų nevartojama kli
jai.

Jie yra padaryti išmintingai. 
Ant priekio parašyta f ‘Ketvir
ta Laisvės Paskola,” “Taupyk 
penktokus bond’sams” ir pa
veikslas “Liuosybės Stovyla.’ ’ 
Ant kitos pusės paveikslas 
Priscilla verpianti prie kalva
rato su šiais žodžiais: “Mote
rų Liuosybės Paskolos Komi
tetas Naujoje Anglijoje.” Ap
linkui viršų ir ant visų pusių 
šiaip pasakyta: “Padėk viltį 
piniguose, o ne pinigus vilty
je” ir apačioje “Saugok cen
tus, nes svarai ir patys apsi
saugos.” Viename šone šiaip 
pasakyta: “Taupyk penktu
kus, kad netruktų dolerio pir
mam mokesčiui, parodymui, 
kad neesi tinginys. Būk ga- 
vas pirkti bond’sus ir pridėta 
šios eilės:
Pirma penktuką, paskui dešim

tuką! l'
Taupyk centus, visados : . 
Tik pažiūrėsi, jau doleris bus, 
Padės mums, o kaizeris žus ! 
Taupyk penktuką bondsui.

Visai nėm anksti pradėti 
taupyti .dęl būsiančios pasko
los. Baksiukaį bus išsiųsti 
kiekvieno skyriaus pirminin
kei arba, net narei Moterų 
Liuosybės Paskolos Komiteto, 
kuris tari prisirengti kodau- 
giausia jų išplatinti. Sumą 
pirmo mokesčio dėl Laisvės 
bondsų minimum turės būt pa
siekta ir kaip jpaptatys taupy
ti mažus, pinigus, kaip reika
laujama palengvins tą atsiek
ti. ”■ .
. Daug vaikų ir jaunų žmonių 
uždirba ir daug uždirba ypač 
atostogų laiku ir jie turėtų priį 
gidėti prie Šios paškolOB-ir pri-■ 
valo žinoti, kad jų pinigai bus

LDKTUVO8 VYČIŲ SEIMO 
MNIOS.

Pirmame Vyčių seimo ap- 
rašyme įvyko klaida. Pami- 
nėta Alekaa Beimo vedėju. Bu
vo ne Aleksa iŠ JV'orcester^ vaB^iį tavą ■ 
Mass., ale A. Aleksis (Aleksan- 
drUvičius) jš Detroit, Mieto, 

lietuvių 
vargonininkas. ’ Taf jisai buvo 

J vedėjas. Ir jis tapo iš^ 
.rinktas Lietuvos Vyčių Centro 
Pimitatams* O jo pagelbinin- 
kė p-K Ar Petrauskąitė, rašt 
moksleivis Rukštalisį4 iŽ< iė 
UMcagOj IHr Baltutis; o-dvas. 
vadovu kun. Urbopąs. Redak-i 
toriuni liko taS pats ,p. Zujus. 
Sutvarkymui Vyčių skyjcių .iš
rinktas kun. Jakaitis, o Chorų 
Sąjunga organizuot vargoni- ninkas AkieKais.- ' ?., -<t... r

Moksleivių klausimas, palik
tas kuopoms.

Laikraščio lęidimui nutarė į- 
sisteigti savo, spaustuvę. Spau- 
stuvės vieta yra nuskirta Pitts- 
bui’gė. Seime nutarė, kad Vy
čių kuopų atstovai parvažiavę 
pranešti! kad kožnas narys 
paaukuotų po vieną dolerį. 
Jeigu nariai į tą dalyką at
kreips atidą, tai mes Įritą me
tą galime tikėtis turėti savo 
spaustuvę.

-Legijohų steigimą užgyrū.
Kareivių Globojimo Draugi

ją nutarė šelpti So. Bostone su
sitvėrusią.

Milicijos klausimą vienbal
siai užgyrė.

Vėliavos'klausimas paliktas 
centro valdybai. “Motinėlės” 
darbus nutarė remt kiek galė
dami. Vadovėlį apsiėmė su
taisyti pp. Zujus ir Aleksis. 
Dvasiškijoš sentikiai tarp Vy
čių tapo puikiai sutvarkyta. 
Iš raportų paaiškėjo, kad Vy
čių organizacija gerai stovi. 
Skaitytojų organas turi 4.000. 
Organizacijos narių yra 3.875. 
Nutarta neprielankius vyčiams 
vargonininkus visai išmesti iŠ 
organizacijos. Nedaug mes to
kių neprielankių vargonininkų 
turim.

Buvo klausimas kaslink 26 
kuopos nesusipratimų Worces- 
tėryj tarp Vyčių ir dvasiškų 
vadovų Tą dalyką apsvars
čius ir išsiaiškinus, kad * ten 
yra Lokių narių, kurie prigu
li prie Sandaros ir Vyčių, tai 
tokie nariai, kurie taip daro, 
labai negerai pasielgia. Nu
tarta tokius marius visai pra
šalint iš kuopos, To dalyko 
sutvarkymas palikta Centro 
Valdybai Buvo pažymėta kon
stitucijoj, kad virš 35 metų 
nariai buvo tiktai su pataria
mais balsais. O dabar, per
mainyta. Katrie priguli nuo 
16 metų visi turės sprendžia
mąjį balsą, nežiūrint kokio jis. 
bus amžiaus. Tarp divasiški- 
jos ir. Vyčių taip yra sutvarky
ta, kad geriau negalima buvo 
padaryti. Dvasišku vadovu 
turi būti vietinis klebonas. . O 
kad ne, tai jo paskirtas vika
ras. O jei klebonas nesutikti? 
parapijoj sutverti kuopą, tai 
gali kreiptis prie vyskupo. O 

padėti į saugiausią vietą. Kor
ta parodanti sumą realizuoja 
jeigu $50.00 į Laisvės bond’sų 
pradėti ant nuošimčio ir lieka 
rinkti iki ateis laikąs atsiėmi
mo. Jeigu senesnieji duos pa
vyzdį, vaikams, tai bakseliai 
susilauks daug penktokų ar 
dešimtukų, sulig pageidavimo 
arba pirmą mokestį už Laisvės 
hondsūs.

Kokia didelė suma susidary
tų/ jeigu mažiausia nors už 
$50.00 paimtų Laisvės bondsų 
kiekviena Šeimyna ir pavienis 
gyventojas* .

. Woman’s Liberty Loan 
Kzommittee of New 

Engl&ncL - .

kad ne tai su Centro Valdybos 
pritarimų. gali tverti Vyčių 
kuopą jeigu pritars vyskupas.

Yra nuskirta Vyčių diena, 
24d.btaa^žio; Vyčių kuopos 
tą dfoną:W Jai “oj ap*

■ 
organkąrima*terrių aprieti^

Worcester?io 
Wbonas, Jis ir tam dalykui 
Žadėjo kiek gaišdamas įasL’ 
darbuoti. Kas-Įink vakarinių 
mokyklą, klausimas palikta 
apsispręsti kuopoms. Buvo 
nutarta, kad yta reikalinga 
pakeiti vmokės&ua^ nariamto 
Vietoj 10c. pakeltaklSS. į‘me
nesi. Pradės mokėt tą. mokes
tį lipo Naują Mėtą 1919. Ant 
ateinančių„metų- seimas, Jms 
Pittsburge. ’ ; ,s \ ■
d. Keikią pažymėti, ^k^dįįde 
Pėtrauskaitą yra daug pąsį- 
darbavus. Ji pereitais metais1 
buvo iždininkė. Jai pripuolė 
kaip visiems *.centro valdybos 
nariams alga $10 mėnesyje. Ji 
tą savo užmokestį $120,00, vi- . 
są metą algą paaukavusi į Vy
čių organizaciją.

Reikia dar pažymėt, kad mū
są veikėjas kun; F. Kemėšis 
paaukavo $50.00 ant spaustu
vės. Ir kun. Virmauskis at
siuntė dovaną $10 Vyčių sei
mui ir pasveikinimą. .

Dabar keletą žodžių reikia 
pabrėžti apie vakarą išpildy
mą. .Pirmą vakarą buvo iš
pildytas didžiausįas koncertas. 
Išpildė 25 kuopos Vyčių cho
ras vedamas p. Greičiaus. 
Koncertas nustebino visus de
legatus, kad tokį turi chorą* 
Dainos yra pritaikytos prie 
Vyčių. Tiktai aš nežinau ko
dėl nesigirdėt kitose kolonijo
se tokių dainų dainuojant. 
Man labai patiko ir melsčia 
jeigu yra neišleistos tai , būt 
malonu, kad Vyčių visos kuo
pos -turėtą tokias dainas. Tą 
patį vakarą kalbėjo kun. . Ja
kaitis ir “Vyčio”-redaktorius 
p. Zujus. Padeklemavo p-lė O. 
Baltrušaičiutė. Yra garbė Cle- 
velandieeiams tokias dieklema- 
toręs turėti. Antra deklemavo 
p-lė Skripkauskaitė pasveiki
nimą Vyčių delegatą. Paskui 
padainavo ponia Greičiene, ku
ri gavo gelių bukietą. Paskam
bino ant piano v-lė Ona Skuns- 
kiutė. Taip-pat gavo tris gė
lių bukietus. Antrą vakarą 
buvo teatras/ “Mirga.■1 Atli
ko savo užduotis aktoriai labai 
gerai. Reikia pažymėti, kad 
geriausia atliko Mirgos rolę 
p-leB, Skripkauskaitė, kuri at
sižymėjo savo rolėje. Tai yra 
gabiausia lošėja kiek aš esu 
matęs, tokią lošėją teko maty
ti pirmą sykį.

Reikia paminėti apie delega
tą išleistuves. . Iškėlė didelę 
vakarienę ir per tą vakarienę 
visi linksmindamiesi prisiminė 
apie nuvargusią mūsą Tėvynę. 
Sumesta aukų Tautos Fondui 
$110.50. Tai visas organizaci
jas ir visus seimus Vyčių sei
mas subytino su aukomis.

Meldžiu nesupykti jeigu ką 
negerai parašiau.

So. Boston’o delegatas.
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Warsavingš Stamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment. .

Geriausias taupymo būdas, 
patartina lietuviams pirkti.

ženkleliai arba “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po $4.18.

Jų gąlita gauti KRASOJE, 

BANKOJE, “DARBININ- ' 
KO” administracijos ofise ir ' 
pas inius agentas*



!

,w

l

•Ir.

>•

-J-

C

1

1

U.

i

■BeUPhone Dickinwn3flC5J<£.

Dr. Ignotas Stankus 
1219 S. BroadSL, PhiladeJpbia, Pa.

A * • ...
Lietuva Daktaras ir Chirurgas. 

OfiaoValandas;
Nuo Ori to ikiS po pieta 

Vakarais,: Ketverge nuo 6 iki 9P. M.
Nedęliėmif iki'4 po piitn. &

jas kręipkiiės pne: .
. “Darbininko” 

Ą dm i ni štr a c i j o s,
242 W.Br0adway, 

‘ • So. Boston, Mass.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar tari savo dideU p*veik»lųt 

Jeigu ne* tai
•telk Ir riu«itr*uk po* tttdno 
kabmit te šiuri ttetit 
tistlIknt iKdaryt* p*t«Uob1« vtai 
dovanai

Talpai nortetie mokyti* to Muš
to gili «toi**«ktit

J. J. DBIIA .

■ Paieškųi Pranciškaus-4Mikšio, 
Kauno gub., . Šiaulėnų parap., 
Vąrnionhr sodž. Daugelis metų 
neturiu žinių, būsiu labai dėkin
gas jeigu kas praneš apie jį. Ad
resas mano;. ’

Rey Dominikos Mikšys,
, Chicago, UI; 
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Pagriebė kibliu A ir dingd. 
Kunigas sekė akimis paskui 
maži^ępuikių stipruolę ir gi- 
liai atsidusn . Jis numanė kaip 
kenčia mažoji jautrioji sielelė. 
Neteko jam pastebėti tik jos 
tamsių akučių, ^ kurios apsipy- 
lė atgailos ašaromig dšlei sa
vo ūmaus štoržievumo. Jqs 
mažoms kojelėms teko būti ke- 

ife regėjimą*; 
susidrumstė.

■ —Oi, aŠturbūtesmibaisiai 
bldgašįtaspį^fikny*ejtaė jt 
kukuoti.Ar man reikė jo ši
taip kaįbM į kunigų; į jį šven
tuolį! .paLbūt ponia Tompso- 
niene turi tiesų, kad vadina 
mane velniuku ir begėde., /

Sugrįžus Mariutei ir beval
gant pietų liekanas,. išgirdo ji 
pofiias Tompsonienę ir. Orrienę ; 
garsiai, sujudusiai bešnekant..

— Saliai kunigas nuėjo kai
riųjų lauko pusę! Pasigailėk, 
Viešpatie!' ten palaidas gano
si mana, didysis bulius, o žinai 
koks jis pašėlęs. Ak kad nors 
neatsitiktų su kungiu kas-blo- 
gal * • s
- Ponia Tompsonienė labai su
mišo išgirdus Orrienės pasaka.'

Mariutė žinojo, kad Tompso
nienės bulius buvo pavojingas 
gyvulys. Jos širdelė prisipildė 
piktumo girdint, kaip dvi mu- 
ters" plepa, vieton šokti pagel- 
bon. Nuplėšė ji’ vienų raudonų 
uždangalų nuog virtuvės du- 
rių, nors žinojo, kad gaus už 
tai. mušti. Apsisupo su ja, 
sprūdo pro prięšakinį kambarį, 
perlėkė daržų, persivertė per 
tvorų ir pasileido lauku per 
dobilus ir motiejukus. .

Buvo bebėganti jau kokia 
dešimts minutų, kuomet tolu
moje’ pastebėjo senų' kunigų 
ramiai sau bęvaikščiojautį po 
ganyklų. Jis nematė besiar
tinančio buliaus, bet galvijas 
kunigų buvo pamatęs.

Mariutė nesiekė kojomis že
mės. Ji bėgo stačiai prie bu
liaus mosykuodama raudonąja 
skraiste.. Subaubė .bestija pą- 
tėmijęs_ drųsiiolę ir šoko prie 
jos. Atsisuko kunigas ir išvy
do mažų palaidais plaukais 
drąsuolę benerenčių pro žoles 
su bešvytruojančia paskui jų 
raudona skara, o padūkęs bu
lius vijosi karštomis jos pėdo
mis. Oi, kad ir vėl pajaunė
jus, kad galėjus šokti jos gel
bėti! Bet jo nuog reumatizmo 
sustingusios kojos neleidžia 
jam bėgti. O lenktynės buvo 
nelygios, bulius sparčiai arti
nosi prie jos. , Ar-gi. jam tik 
stovėti ant vietos ir žiūrėti, 
kaip bulius jų sutrins? Ar-gi 
nieko negalima padėti? Spar 
eiai apsižvalgė aplinkui. Pa
matė besiartinantį darbininkų. 
Suriko kunigas; jo stiprus bal
sas buvo vienatinė jo jaunystės 
liekana. Darbininkas pamatė 
Mariutės pavojų ir šoko jos 
gelbėti.

Ar-gi prispęs jis į laikų? 
Kunigo keliai linko, jis vos ga
lėjo pastovėti iš pastirimo. 
Bulius štai jau vos mastas 
nuog jos. Malda veržėsi iš jo 
širdies. Brangusai Dieve! bu
lius jau pastvėrė ją ant savo 
ragų!. Oi, kas do mirtis! Bes
tija volioja jų po žolę. Ne, ne! 
mažoji didvyrė mikliai užmetę 
jam ant ragų raudonųjų skrais
tę, o tas pusiau. apakęs aria 
kakta pūdymų. Tai skraistę 
ant buliaus ragų kunigas buvo 
paskaitęs mergaite. Darbinin
kas jau arti buliaus, o Mariu
tė jau visai netoli tvoros. Da 
keletą žingsnių ir ji bus išgel
bėta.

Bet galvijas išliuosavo savo 
jjągus iš skraistės ir pasiutu
siai šoko prie mergaites. .Jo 
sios ilgi plaukai švystelėjo Se
kundai priešais saulę, tarsi šil
kine auksu atsiūlėtą vėliava. 
Jiji tapo pastverta ant baisių
jų ragų. Tėvui Kelly pririmi-^ 

_ ne pirmųjų amžių, kentėtojai, 
ji manė, bene bus tik įžanga^ Jis/ncpajegė padėti jai nė tru
pine lojojimo. Čia jai prisimi- ’pinėlio; jis testengė . raginti 
nė baisūs šluotkotis, nuo ku- darbininkų skubėti jai į pagel- 
rio kirčių jai vis da smelkė ran- bą. Tas, ir taip jau pusiau 
kas ir pečius. . . . _ >

— Leisk manei suriko ji, — ,tės regimu, surinko visas ~sa- 
aš galiu parsinešti juos pati, —

V. Whileno

. —Ji man atrodo visai nege
ra, tik verčia mane rūpintis, 
ir graužtis, toji velniūkštis. 
Nelaiminga toji diena, kada aš 
jų paėmiau 
NašIaičiifPriegla^ioį ?bet ne- 
jĮoriu jos btgalj, • be^a# 
niekad nevešiu joą atgal, neš ji 
užkankintų taa nabages sese 
ris. Ji kartais taip mane įer
zina, kad primani,usužmušČia

< '■ ‘.

Taip besiskundžiant parau
do' didelė; kumpa ponios 

Tompsonienės nosis.
—-Irkasperviėnigalėjobū-

< fosdššigmiėlčstavaM H&igu 
jiė-būtų/buvę gerintai būtų 
Aprūpinę jų gėriau.-ir jų kūdi
kis nebūtų buvęs nusiųstas į 
prieglaudų. ■

Ponia'Tompsohienė susiėmė 
riebias rankaSirjm nusistebė- 
jimu pažvelgėį ramų/skaistų 
kunigo veidų. Jau kėli metai 

" praėjo iiuo to laiko, kai ji bu
vo mačiusi kunigų. Jo anta- 

-■ - Iriuose galėjai pastebėti susi
rūpinimo raukšlę. Jo akylas 

. pažvelgimas į žmogaus prigim
ties gelmes taryte tarė jam, 
kadį, poniai Tompsonieneį toli 

\ buvo ligi jautrios, motiniškos 
moteriškes. " Tas gal buvo prie- 
žasčia, delko jai Dievas neda
vė vaikų.

Nė moteriške, nė kunigas 
nepatėmijo smulkaus veidelio 
smalsiai bežiūrinčio pro raudo
nų uždangalų plyšiukų, kurie 
dalino virtuvę nuo svečių kam
bario. Kokia pikta ugnis žyb
čiojo didelėse, juodose akyse I 
Kaip sklandžiai sučiauptos 
buvo pilnos, raudonos lūpukės! 
Kokios piktos spalvos banga
vo apskrituose tamsiuose vei
deliuose.

— Jiji pakreips kunigų prie
šais mane, kaip yra-sukursčiu- 
si visus kitus. Jisai bus rūs
tus man taip-gi, nes manys ma
ne blogą ir išdykusią esant, o 
kunigai.nekenčia blogumo ir 
išdykumo; Bet aš bandau būti 

' gera. Oi kodėl jiji nepaliko ma
nęs Pagirių Kalvoje? Kad aš 

’ nebūčia tokia baisi niekše, tai 
seniai būčiai pabėgusi nuog 
jos ir sugrįžusi ten.

Čia mergaitė tyliai išsėlino 
iš virtuvės, ir nubėgo į šieno 
kupetų, kur užsikniaubusi ska
niai kvapiame šiene .ėmė kar
čiai verkti. Vargšė be motinos 
mergaite! Visai panaši į ap
leistų beplunksnę geltonsnapę 
paukštelę — į žvirblį vanago 
naguose. Mažomis, kietomis 
rankutėmis apsikabinusi žy
mes, likusias ant pečių nuog 
Tompsonienės šluotkočio tik6 
verksme rado palengvėjimų.

Tėvas Kelly, redemptoristas, 
buvo atvažiavęs į mažų nuoša- 

’ lų kaimų su begalo tėvui rei
kalingomis misijomis. Pasau
lio piktžolės buvo įleidę tame 
užkampyje gilių šaknį ir atša
limo dvelkimu gaivinamos bu- 
jote bujojo. Kunigas kreipė 
ypatingų domų į vaikus ir, kai
po tikras Kristaus vynyno dar
bininkas, stengėsi palengvinti 
jų mažus kryželius, taip sun
kius jų menkiems pečiams. Jis 
greitai sužinojo, kad žiauria- 
veidū Tompsonienė, kuri valdė 
pusę kaimo, nuožmiai elgėsi su 
mergaite, kurių ji buvo, pri
glaudusi. Jis stengėsi paro
dyti mergaitei savo užuojautų, 
bet šioji jo vengė.

Vienų dienų jis pamatė jų 
benešant du dideliu kibiru 
vandens. Štai ji staptelėjo 
valandėlei kveptelt. čia pasi
rodė jam graži proga. Jis pri- 

• selino iŠ. užpakalio ir švelniai 
paglostė jos tankius tamsiai 
rusvus garbinius.

—i Sveika-gyva, Mariute! Ši
tie Įribimi tau persunkus; duok 

1 man., juos parnešti namon.
’ Ji baubai dėptelejo į kurii- 
J gų. Tie meilūs žodeliai, taip

. Bulius sviedė mergaitę aug- 
Štai į orą ir toji nupuolė į ki
tą tvoros;, pusę, kur jos nebe: 
galėjo pasiekti galvijo ragai. 
Prityrusi darbininko ranka 
greitai apsidirbo su buliumi. 
Tėvas KeSy atkiemšojo prie 
mergaitės. Ji gulėjo augštoje 
žolėjedyg pašautaspaukštęlis; 
nematyt kraujų ant jos veido, 
bet baisybę ant drabužių. Jos 
juodos,spWMotakUffe a& 
simerkŪ, iMta kunigą. Jis 
pamanė, kad niekad nėra ma- 
tęs taip meilaus veidelio.

Darbininkas buvo stambus 
ir vangus, ’ kaip jautis, įet jb 
širdis buvo taip minkštarkaip 
rankos drūtos. Jis nunešė na
mon taip.švęlnįab kaip jautri 
motina savo miegantį kūdikį* 
Ten kunigui rėikaĮaūjant ji ta
po paguldyta minkštoje ponius 
Tompsonienės lovoje. Tuomet 
Dievo tarnas ir mėrgąitė lilco; 
si du vienu. Ji priėmė Pirmą- 
j^Komuniją yėląi fąį|jįktį 
kuomet visur buvo tamsu ir 
Šiurpu, kunigas sėdėjo Šalę jos, 

1 —- Tėveli, tarė ji, aš gelbė
jau jus nuog buliaus, o pati 
lindau jam ant ragų dėlto, kad 
maniau, jogei Dievulis man 
dovanos mano blogumą ir išdy- 
kumą; jūs tiek daug darbuo
jatės Jam, kad :Jis vargiai ap
sieitų be jūs, o aš, mažoji var
go peliukė, Jam ne kiek tėrei- 
kalmga.

. Kunigas liūdnai nusijuokę. 
Brangioji, mažoji teologe, Ma
riute!

— Bet vistik žinojau, kad 
Dievulis buvo arti manęs, nors 
aš tokia mažiukė; ir daugel 
kartų, kuomet pasislėpdavau 
taukioje žolėje, man rodėsi, 
kad guliu Jo rankose ir guoz- 
davausi ir sakydavau, kaip 
sustingusi esmi nuo šluotko
čių smūgių. Gal būti, kad aš 
nesimeldžiau, kuomet nelaba- 
sai bulius vijosi mane! Esmi 
-bloga; to nėsįginu, bet būčia 
buvusi blogesnė, jeigu, būčia 
visai Besimeldusi. Kad- ne 
malda, tai būčia nesykį apdra
skiusi ponią Tompsonienę; Bei 
negera kalbėti apie ją. Tik tū, 
tėveli, taip artimas ir bran
gus esį Dįęvui» kad aš sakaūsi 
tau, ką sakyčiu Jam. ;

Čia -užėjo skausmo trauky
mas. Ponįa Tompsonienė lą-: 
bai vaitodama lūpomis, bet 
mažai atjauzdama veidu, pri
statė visa, ko kunigas reikala
vo, kad sumažinti -sužeistosios 
skausmus. Beveik negirdėjai 
dejavimų iš Mariutės lūpų; ji 
stengėsi būti stamantri.

Buvo da toli ligi aušros ir 
kambaryje buvo tamsu; ‘tik 
šventintos žvakės, nrirksėjimas 
liejo švelnią šviesą ant mei
laus, apskrito veido ir jį ap
gaubiančių tamsių plaukų;

— Argi nešviesu visur, tė
veli, taip šviesu, kaip diena! 
tarė Mariutė silpnu balseliu. 
—Tuoj turi tekėti saulutė. Juk 
jau prašvito?

— Eini, vaikeli, ten, kur 
saulutė niekad nenusileidžia.

Kuomet jos akutės užsimer
kė, senas kunigas pasilenkė ir 
apsiašarojęs sušnabždėjo: — 
Ai, mažoji gėlele, nuskintoji 
Kristui, kuomet išvysi Jo die
višką veidą, atsimink niane.

Jos akelės atsimerkė akie- 
mirksniui, bet jįj skaisčiose 
gelmėse jis pamatė pažinimo 
žvilgsnį. Ji buvo girdėjusi jo 
žodžius. Tuomet auksinės blak
stienos galutinai pastiro ant 
apskritų veidelių.

Vertė Jaras.

WAT«RBURY, CONN. 
Pariteirinhnaa.

(‘Darbininko” V? nnm? buvo 
pątalpyl*8 paaiškinimas žinu
tės ąpirartita Vitkausko vei’ 
kimų- Ant kiek aš atsimenu, 
tai išviso rašiau, tik du sykiu. 
Osteika ir. Trečiokas ,rašo, kad 
tš tašęs jau tris sykius.. Seko, 
kad ^Varpos*? nedalyvavo sy- 
kiu su “Aušra.” Gal vardo 
“Varpo” nebuvo, bet ‘‘Var
po ”narių dalyvavo lošime, ką 
galiu faktiškai prirodyti. To
liau tamstos pripažįstat “Auš- 
ros’^’prąlošimus, tai/delko 
pamiršot pąžymėt sąvo?“Var- 
po^’ pralošimą.'

, . ri , Vilijos Valtis, 

y ST. LOUISr MO.

Šv. Kazimiero Draugyste par-
„ Jilrįietė biauriofoją.

Rugįjj. T4 bf 16 buvo įtakai 
bos.- TKalbėjo, arba tėisingiair 
sakant, blevizgavo koks ten T.- 

’ Kučinskas. Surengė š'v. KazM 
miero Dr-ja, kurtoj priguli a- 
pie 125 katalikai ir apie pusę 
tuzino cicilikų, laisvamanių, 
pagarsinimuose buvo būk bū
sią kas tai naudingo ir moks
liško. Ištikto buvo tai pasi
baisėtinas plūdimas ant “Baž
nyčios it dvasiškįjds. Pirmiau
siai išniekino popiežius, biau- 
riausiais žodžiais, kokių nega
limą nei į laikraštį rašyti. Pas
kui melavo iš Amerikos„praei- 
ties. Aiškino kaip;A, Lineoln 
(sakė buvo' bedievis ir .cicili- 
kąs) kariavo su kunigais už 
iiigerių paliuosavimą, ir'kaip 
paskui jį kunigai nužudę. Jo 
tauzos tai bepročio klejojimai. 
Toliaus rodė paveikslus, kurie 
daugiausiai buvo murzini. iš 
‘‘Šakės’* paimti.. Ant galo pa
rodė paveikslą išvytų kunigų. 
Girdi jie išvyti, tai padarė so
cialistai./ Tįu kunigai,; kurie 
nenoreję ?ęiri tapędšzudy tir Čia: 
jis susuko, kad ir. Litavo j ku
nigams reikėsią taip padaryti, 
eicilikar bedieyiaį.’ turėsi? juos■. 
iš Lietuvos.Jšyytiį’Si(us išžu-’ 
dyti, cičiljkė|iams.fąs baisiai 
patiko, jie nesvietiškai plojo 
delnais, spardėsi ir šokinėjo; 
/-Ne tiek stebėtina, • kad* tas 
bedievis socialistas taip plūdo 
ir biąurino yiską kąs yra šveir- 
tą ir dora, bet* labai stebėti
na, kodėl šv. KazimieroDr-ja, 
kurioj priguli kone vieni kata
likai, ir net keletas pačių pa
rapijos komitetų, surengė to
kias biaurias prakalbas. Gali
ma spėti, kodėl, na-gi kad ka* 
tulikai apsileidę, o prigulintį 
prie Draugijos keli bolševikui 
tampo jąkaip kokią nudėvėtą 
vyžą. Nubuskįte, katalikai, 
nesiduokite besmegeniams ci- 
cilikams tampyti jus į visas 
puses.

Žmonių į prakalbas atsilan
kė apie 2 tuzinu; vien cicitikai- 
-bedieviai.

. *

žančių. Po tam tapo pavaišin
ti pobažnytinėje svetainėje at
sakančiu užkandžiu prirengtu 
gerb. klebono, ir nusiėmė savo 
paveikslus/
; Šio miesto lietuviai šiuo tar
pu gyvena kuogeriausiame su
tikime. Vaidų tarp klebono ir 
parapijonų nesiranda nei jo
kių; užtari’ ši parapija Dievui 
padedant ir Iaiutauit KUgay 
bujoja ir ^ydL Tvaiką kuoge^ 
riausia Kur tik nueini ten. ma
lonu bažnyčioje, namuose ir 
kitur. Nepageidaujamų/‘gai
valų” — bolševikų, cicilikų ir 
kitų #fikų? ’kaip ir nėra.

?: '?

Didžiausias
• ■ - • - > * it f ;

- ■, ' ■ ’ . * i' t . i V ■ •

išlaimęjimas
Turėti žmones, kurie nie

kuomet neserga arba kurie la
bai retai jaučiasi sergančiais. 
. Blogas valgis ir nešvarus 
Iriau jas apsireiškia pradžioje 
visų lygų, o tuomet priedermė 
kiekvieno — užlaikyti švarų 
kraują ir tinkamą valgį.
JTą priedermę labai lengvai 

išpildysite, jeigu vartosite iš
valymui kraujo ir pilvo, bū- 
4ent, saldainius PARTOLA.

Vartodami tuos saldainius 
— jūs prašalinate: užkietėjimą 
vidurių? galvos skaudėjimą ir 
sugrąžinate prarastą apetitą.

Tūkstančiai žmonių išmėgi
na tą ir prisiuntė mums pagy
rimo laiškus, kuriuos, mes 
užlaikome.

Partola už savo geriausią 
veikimą gavo auksinius meda
lius (ženklus) 6 Pasaulinėse 
Parodose, kaip tai: Londone, 
Paiyžįuję, ■ žėneve ir kitose 
šalyse.; Ji tinką vjriams, mote
rims ir vaikams.

Šluyputū saldainių. Partola 
kainuoa $1.00, 6 skrynutės už 

•$5.bo.-’ . ’ ■...........

Užsisakykite šiandiena‘ 

Dykai.

[ ’ Siunčiame dailią- ir naudingą 
: .dovaną" kartu ’šu Partolos už
sakymu. ’• . ' - i

APTEKA* PARTOSA, 
160 Second Avė ., \ 

Nėw Vork, N; Y/Dpt. L. 3.
, ,. • r. - . • «... *

_ _ . .
AB TURITE gražių lieto 

vilkų atvfriaiftių?
ARBUOMĄ Tamiato* khm- 

barį M K. tturlioniea paveika
lai?

AR MATEI, kaip 
atrodo. ’
>'Kviečiame pirktis ir platin
ti Jįethviškus atvirlaiškius, 
naujai išleistus karo imtinių 
lietuvių naudai, Draugijas ir 
atskirus, žmonęs.kyįečiamę tal
kon nelengvo mūsų darbo dir* 
tai.ypač pasunkėjusio dabar, 
kada nutrūko santykiai su lie- 
tuviais, gyvenančias Rusijoje. 
Prašome apsiimti pardavinėti 
mūsųrieįdinius, ■ kurių kadibe- 
žįūrint bus nusiųsta, pareika
lavus, drauge su. sąlygomis.

"1. Mūsų, belaisviai Vokieti-
\ M .
2: Karas, Lįetuyoje.

JS. Senovėš mūsų veikejai. .. 
■4, Dabarties mūsų veikėjai.
‘ 5. Vilniaus miesto' vaizdai, ‘ 4557 S«n Wood St, 

. Kaunas ir kt. *
6. Mažoji Lietuva.
7. M. K. čiurlionies ir kt. 

paveikslai.
Didelio formato ant storo 

popierio .fotografuoti M. K. 
Čiūrlionies paveikslai. ^

Adresas: Lietuvių Skyrius 
prie Danų Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, Deniesh Red 
Cross Lithuanian Section Co- 
penhegen Denmark.

Arba: Bos 214, Copenhagen, 
Denmark.

*
Liet. Centro Ingaliotinis

Kopenhagoj,
/

REIKALAUJAME buferio, 
kuris būtų atsakančiai apsipa1 
žinęs sū tuo tabu. Atsiiaųkii 
i Cambįd^e’io WMvių Ko* 
operaciją, 39. BortlandSt, 
Cambridge, Mass.

- • t ______ * • ___

Reikalinga* yra VARGONI- v 
NINKAS, kuris taipos-gi Mi- 
likti^ «akrisWw- teb^.. Alga ' 
bus suteikiama sulig muzikalių 

’Vfi^ninliiko pajėgų.?;
; z AtsišaukiinępaŽymėkite kur 
ir kaip ilgai vargonininkavimo 
MOl&ięBiA v '///'/•■ 

Rev. 0, Vasiliauskas, - K 
P. O. Bok 82, Wesffield, Štai 

(103) -

Paieškau savo moters Rožes ir 
2 sūnų Vinco ir Antano Kazlaus
kų, Prieš karę gyveno Lietuvoje 
Vilniaus gub., Trakų pav., Puzd- 
nių kaime. Tajp-gi motinos Ma-. 
rėš Suvalkų gub., Marijampolės 
pav. Jeigu kas žino kur,jie da
bar randasi, malonėkite man-pra
nešti šiuo adresu :

Juozas Kazlauskas,
31 Lathrop st., Brighton, Mass.

(101)

i

t

i 
i

pamišęs besvaidomos mergai- 

ir vo jėgas ir šakė švystelėjo iš

Aukokite į Tautos 
Fondą.

reikalinga -
Moterų ar merginų virš 16 

metų prie Tack mašinų. Gali 
uždirbti nuo $12,00 iki $15.00 J 
savaitę. Mokame $11.® į sa
vaitę pradedant; Galimą gy
venti su visa šeimyna, nes. to ji 
kompanija duoda labai pigiai 
namus. Darbas nuolatinis.-Ne
reikalauja žinoti skaitymo ar- 
barašymo.
w. w. grobs a co. m 

Broėkton, M*m.

Kazio Brolis.
11 ■■ J

DU BOIS, PA.
Rugpj. 18 dL, šių metų, vieti

nėje šv. Juozapo bažnyčioje at
sibuvo nepaprasta iškilmė. Bu
vo tai pirmoji vaikučių Komu
nija. Vaikučių iš viso buvo 
63 —r 23 bernaičiai ir- 40 mer
gaičių. Tas gražus ir skaitlin
gas nekaltųjų vaikelių būrąlis, 
susilaukęs tos laimingiausios 
savo gyvenimo dienos, kurioje 
pirmu kartu priėmė į savo Šir
dis savo Išganytoją Jėzų Bven- 
čiausiame Sakramente Alto
riaus, galėjo tikrai džiaugtis 
neapsakomu džiaugsmu.

Bažnyčia tą dieną buvo ne
paprastai išpuoštą gyvomis gė
lėmis. Žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia. Visi . džiaugėsi iš 
puikiai . priruoštos iškilmės. 
Pritaikintą tai iškilmei pamo
kslą pasakė gerb. klebonas 
kun. M. J. Urbonas. Labai 
malęnu buvo taip-gi matyti 
daugumą tųjų vaikučių tėvų 
einant, prie Komunijos tą die
ną ir rodant savo-vaikučiams 
gerą pavyzdį. '
- Po viskam tie visi lanmngįe- 
jį vaikučiai tapo įrašyti tį Pa- [da gkyeiub . 
nelfe Bv& škaplierius, ir '

ATHOL/MAŠS.

Pavyzdingos varduves. .
Rugpjl28 ’d.'vietines'dr-jos, 

šv, Onos-ir syy Pranciškaus pa
rapijinis choras buvo parengęs 
puikių -vakarienę su dainomis 
ir dėklemaeijomis, paminėji
mui- vardadienio, mūsų gerb. 
klebono kun. Augustino Pet
raičio. Choras, vedamas p. A. 
Barono, - sudainavo ilgiausius 
metus. Po to buvo teikiamos 
dovanos bei gėlės su linkėji
mais. Vėliaus užkandžiai, gė
rimai, deklamacijos. P. M. 
Petrauskaitė deklemavo—‘Pa
sveikinimas, * ’ choras sudaina
vo “ Tėvynė.’ ’ Toliaus maža 
apie septynių metų mergaitė 
padainavo solo ‘*Or močiut mo
tinėle.” Taip-gi sudainavo 
kvartetų “Dienojų varduvių” 
— pp. K. Matulytė, M. Andriu- 
liunaitė, P Petrauskaitė ir P. 
Tamošiūnaitė. Antrų kvartetų 
fMielaširdystė” sudainavo pp. 
A. Burbaitė, M. Andruliunaite, 
V.- Dragūnaitė .ir A. Aničiųte. 
Be to dar buvo įteikta gelių 
bukietai nuo L. Vyčių 10 kp. 
ir Blaivininkų kuopos. Bai
giantis programų!, gerk klebo
nas pasakė puikių prakalbų ra
gindamas neužmiršti Litavo j 
karės nukentėjtišių. Po pra- 
kalbos buvo renkamos aiikoS 
Tautos Fondui. Aukavo: Kun, 
A.' Petraitis $5.00. ‘ Po $1.00: 
J; Petrulis,- A. Baronas, J. Jo- 
tanaučia> A. T&mošiunieuė. 
Smulkių $6.16. Išviso surink
ta $15įl6r. '

, PinigaiĮduoti vitas-T» Po>
* n •, <. _

ChortaH.

JAV RENGIAMAS
Z. DARB. KALENDORIUS

1919 M.
Biznieriai pasiskubinkite pri

rengti apgarsinunus. Kalen
dorius 1919 m. bus puikiausias 
— išvaizda ir turiniu Jr užtai 
garsinties jame pilnai apsimo
kės.

. • Kainbs už apgarsinimus la- 
bai prieinamos. .. . :
' Apie platesnius, informaci-

s

Aš Petrone Miekevičiutė-Žibai- 
tiene iš Pasėlių kaimo, Seredžiaus 
vai. ir parapijos, Kauno gub., ieš
kau giminių ir pažįstamų. Maol- 
nekite atsišaukti šiuo adresu:

Petrone čibaitiene,
236 Jefferson št., Newark, N. J.

Aš JUOZAS ŠEGŽDA paieškau 
savo sesers Petronės Tetraitykes 
(vienos motinos, nfe vieno tėvo, 
Kauno gub., Raseinių pav., Bata
kių parap., Vaišvilų sodžiaus. Ji 
kadaise gyveno Chicagoje, III. 
Ji pati, ar kas jų pažįsta, malo
nės pranešti man kur. ji gyvena. 
Štai mano adrėsasT

JUOZAS-ŠEGŽDA, ’ 
405 Derien st.,, Philadelphia, Pa.'

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOSADREŠAI. ■ 

PIRMININKAS — K. Stuplnkevičia, 
Box 945, Struthers, Ohlo.

. VICE-PIRM1NINKAS -?>. Jęnuška, 
' 2120St..CIaIr ave.,N. E. Cleve land, Q, 
RAŠTININKAS— M. J. Šimonis,

. 1604 E. 31-st Št, Cleveland, Ohlo. 
IŽDININKAS — A. S. Vaitkus, 

232 Alaska St, Dalton, Ohlo.
IŽDO GLO3SĖJAS—-P. Pocius,

- 229<So. Main St, Akran, Qhio. . 
ORGANIZATORIUS—A. S. Kulblckas,

Tikką išėjo iš po spaudos 
viena iš gražiausių dainų Č. 
Sosnauskio “Užmigo Žemė?’

Vienas exemplioris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlių, esemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:

Xavier Strumskis
222 Dulfield 3t., Brookjyil, N. Y.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jeffersonst,

NKWARK.N. j. , , 
Telefone 9268

Marktt - -
24MHtTU

■ JR;«-8 VAKARE

■ ’ AKINIŲKRAUTUVE
Prirenka ir sutaiso akinius gė- 

riausia-tik pajų registruotus’opto-‘ 
metristus
James. Conroy ir Joseph Ecker

Reikale visuomet kreipkitės pas

Krautuvės adresas: 125 Tre- * 
mont St., Boston, Mass. prie Park 
st., tunnel arba prieš Park st. baž
nyčių. ... •’
 > . . .. - •

PRANEŠIMAS.
. Geriausias pardavėjas Įvairiu 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikeis į nau
jų geresųę vietų po No, 40 Harri
son avė.) Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreipi 
kitss šiuo‘ adresui A BEŽTCH, 
40Harrison Avė., (kampas Beach •• 
augliaus ant vienu lubų) , Be** 
ton, Mass. Tel. Beach 2954.

. ....... • -
REIKALINGAtuoktuagen

tų pardavinėti 
pavieniai* egaamplioriak Duo
dame gerą atlyginimą Atsi
šaukite |



. 4 ,.. į />.r*W-,,||l r;

i
i

I ' A
♦ ’ ..1 

-“=7 
buvo patenkinti, kad juos at
lanko jų draugai ir nenori jų 
pamiršt* Indavė parvežt So. 
Bostoniečiams daug labų die^ 
nų. •

. No, 1 Knights of Čolumbus 
Building’e CampDev^m^atei- 
nanČią nedalią 8 d. rugsėjo lie
tuviai kareiviai rengia- lietu
vių vakarą su pagėlba aplinki
nių lietuvių kolodijų solistų ir 

^solisčių. Ligšiol niek as nebu
vo surengtą dėl palinksminimo 
lietusių kareivių. Visokių tau
tų buvo net po kelis vakarus į 
savaitę, o lietuvių kareivių y- 
ra geras skaičius Camp De- 
vens’e ir pageidauja, kad nors 
vieną vakarą juos palinksmin
tų. Tai-gi labai patartina so
listams ir soiiatėms;neatsisaky- 
ti patarnauti ir nuvykti į^kem- 
pes.

- -- * —- ** — " --   — —- ■'

ae#eei*ue8teaaB^ssste!te2BtaeB5B=Btaae2tee 

kėtis, taip dvariškuose rėduot 
ae nuo kokio atekalūno Mic
kaus nieko gėro dūšios išgany
mui nėra. Krikštas, išpažin
tis, jungtuvės, patepimai, pa
laiminimai, mišios ir. taip to- 
liaus viskas kas . netikra. Ir 
visokie paMidijimai nieko ne* 
reikš, ypač sugrįžus Dietuvom 
Tesi jų niekas nėpripažįs.

Tai toksai Mickaus jš vergi
jos išliuosavimas! '

Jokūbai Varaitis.

Aplankė. Nedėlioję, rugsėjo 
1 d. iŠ So. Bostono F. A Žales* 
kas, J.« Strakauskas, P. Rūta, 
B. Valentukė, L. Maleikiute 
buvo nuvažiavę aplankyti J. 
E. Karosą, J. K Petrauską, F. 
V. Maitį ir Z. Tamošiūną ir 
kitus lietuvių kareivius., Buvo 
suėję su visais. Teko pasikal
bėti ir linksmai laiką praleist 
Matėme iš kareivių, kad jie

UBTUYČ* DUATlIAU DR-JOB 
F0 GLOBA MOTINO! !V< 

VALDYBOSADB18AL
SO. BOSTON, MAS& 

Pirm. — T. Ašmenskisnė, 
359 Fourth St

VlM pirm. — P. GfedridČfatėį, 
103SixthSt.

Prot, S^kr. M. Morirtniutė, 
42UtkSt

Jin. 8ekr. — A Lukoievičiut^ 
' , 377a Broadwąy, 

Iždininkė — M. Mačiulytė, 
42 Silver St

Xm«i tfeMJah B, PlęvoktaA 
M. Stukienė.

Maršalka —- O. Mizgirdienė. ,
Board dlraktorlai: ■— M. Žilina* 

kienl, P. Venienč, V. Songaila. 
nėnLK^kaitėfrA.čgnri^ 
nė. . >

Pėtto Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kai 

antrą utarininka kiekvieno mė« 
nėšio. 7:30 vąl. vakare Šv.

ant boeų ir viena kito klauso, 
žinoma vyresniojo. Jeigu bo
sas nusidėtų, tai kompaniją 
prašalintųjtbkį bosą,'o tuo tar
pu darbininkai reikalautų ko- 
kios nors malonės per praša
lintą ir nebeprigulmingą bosą, 
kur jau tarnautų kitam kam; 
tąi ar svarbu būtų to boso? 
maldavimas ir ar galėtų ko 
nors darbininkai laimėt per to
kį neprigulmingą bosą, kuris 
nebętamauja tojk dirbtuvėje. 

' Dabar pažvelgkim į Kristaus 
avinyčią, į dvasiškus rėdus A- 
paštališko sosto* Kristus Die
vas pasakė Šv.Pefrui: “Tu esi 
uola, ant tos uolos pastatysiu 
Bažnyčių mano, nei vartai 

nepergalės Aną.” Ir 
davė jam galybę atleisti nuo
dėmes, sakydamas: “Kuriems 
įšriŠi čia ant Žemės, bus iš
rišta ir danguose; kuriems Čia 
neatleisi, bus užtūrėta ir dan
guose.” Reiškia, Kristus da
vė galybę Šv. Petrui suteikt' 
visokias malones dėl dūšios 
žmogaus^ prigulinčios prie su
sirinkimo Bažnyčios dieviškos

MA&fl
Ketverge, rugsėjo 5 & 7:30 

vai. vakare įvyks D Vyčių 1& 
kp. mėnesinis susirinkimas* 
Visi nariai ir narės būtinai a- 
teikite ir naujų atsiveskite. *

MIS TAS APIE MICKŲ.
; Atgal dvi, trys savaites bu
vau, kaipo reporteris, Mic
kaus prakalbose. Badau miŠ^ 
parą Po to užgiedojo Mickus 
“Tegul būna pagarb. *.nors 
žmonių daug, bet vieni atsisto
ję, kiti įsirėmę sėdėjo ir žiūrei 
jo, kaip Mickus laimino sava 
parapijomis. Pastebėjau, jog 
buvo tąi visai vieton teatro a- 
tėję. Visi susirinkusieji—tau
tininkai, sandariečiai ir socija- 
listai, nei maž galvų, nelenkė, 
nei iŠ vietos-nesijudino. ReiŠ- 
kia jie netiki į Mickaus naują, 
sinodinę tikybą. Po pabaigos 
pamokslos apie persiinainimą 
ant kalno Tabor. Prilygino: 
“pirmas pribuvimas^ tai čia 
Bostone toj vietoj mūsų susi
rinkimas; antras,—tai vienybė 
ir trečias—darbuoties. Man L ir Kristaus mokslo pildančios, 
girdi, čia pats Dievas iš dan
gaus siuntė į Bostoną, kad iš
gelbėjus jus iš vergijos ir sklei
sti apšvietą” ir tt.

Po to “pamokslėlio” suėjo
me į skiepą. Tas vakaras bu
vo paskiras išrinkimui komite
to dėl išgavimo čarterio. Mic
kus pradėjo kalbėt: “Vyrai čia 
ne juokai, mes pradėjome la
bai, labai didį darbą. Ką jus 
mislijate? Nebijokite, jei tik 
galite, stokite į darbą ir į ko
mitetus. Pažiūrėkite į visų 
šventų litaniją, jūs atminkite, 
kad jūsų vardai bus užrašyti 
knygose, jūsų bus po bažny
čios sienoms vardai įdėti; jei
gu kas atras už du Šimų metų, 
tai verks atminę, kad tokiuo
se ir fokuose metuose uždėjo 
naują tikybą tokie ir tokie; ką 
jūs manote, jūs nebijokite pri
sidėt prie to milžiniško dar
bo.” (Tuo laiku prisirašo trys 
nariai: vienas deda 25 dol., ant
ras 20 dol. ir trečias b dol.).

“Čarteris nelengva išgaut. 
Kai reikėjo Lavzrence’o para
pijai, tai aš led neled gavau.” 
Nuėjęs į kortauzę, išrodęs vi
są Lietuvos Istoriją (kurios ne
pažįstoj ir po to paklausę: 
Kaip tiki? Turėjau išreikšt: 
“Credo in unum Deum!” Tuoj 
nustebę ir davę čarterį. Ir čia 
prisieisią tas'pats padaryt, su 
jais nieko geruoju nepadarysi. 
Tuo tarpu vienas atsistojęs pa
aiškino sakydamas: “Kad 
kaip greičiau tą čarterį išga
vus, kad kartais tie katalikai 
mumsneužkėnktų.” Antras: 
“Tai kuo jie mums užkenks!” 
Mickus: “Jau kaip gausim 
čaFterį, tai bus kaip rudenį 
grybai Čia tiek ir tiek prisira
šys.” Katalikus Romiškai pra
vardžiavo, vadino pūvančiais 
plėšiais ir tt, Toliaus sakė: 
“Tikiuosi man užteks čionai 
kopūstų, bulvių; vandens aš 
atsigersiu, man bus gerai.” 
(Mat kad. nieks nemanytų apie 
alų ir jį). Mickus niekus sako, 
išreikšdamas, “jog mes tikim 
į Dievą Tėvą ir į Jėzij ir į Dva
sią Šv. ir į šv. Bažnyčią visur 
esančią” Tai kani-gi Mickus 
kirkužę stato prisipažindamas 
akyse visų esančių žmonių sa
lėje, jog tikim į Šv. Bažnyčią 
visur esančią? Juk negana y- 
ra ištart “credo.” Ir velnias 
pekloj tiki į Dievą, bet kas iš 
to, kaip pekloj, taip pekloj. 
Juk be gerų darbų tikyba yra, 
apmirusi. Mickus "kirkužes 
komitetams sakė, kad jų var
dai būsią relikvijomis. Labai 
didelio mulkio reikia, kad ti- 
kėi tokiems niekams.

Ar-gi ne juokai? Kristus 
pastatė Bažnyčią ant uolos, 
tvirto pamato. • Mackus stato 
ant ledo. . Komitetai tamsūs, 
kaip čebato aulas; nieko ne
žino kas tai yra neprigulmin- 
ga Bažny'čia,. žinotina visiems, 
jog visos' atskalos nesiskaito 
Kristaus bažnyčiomis. So. Bos
tono kirliūžes tūli mielumai 
kalba įaip: “Ar tas kunigas ar 
tas; tas . visokias pamaldąs: lai* 
ko >. tat, Išpjžintį,
-lankštūs^-jungfoye^atlįjfe 
pigiau nė kaip Rymo * kuni
gai.’ ’ Bet kas iš to atliki
mo, kad nėra ant naudos. Pa* 

lėtas lietuvių. Dabar banko, re- imkime Šitokį prilyginimą: 
•*. AA/i A/iA AA __ _ **> 4 4 ____ 4 _

Vietinės Bnios.
• ■ <•
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“DARBDONKO” KRAD- 
TUVRJE

Galima gauti įvairių rašomų 
daiktų, kaip tai: paiŠeKų, por 
pieros’ laiškams, juodyto, klijų, 
atviručių, paveikslų ir tt. .

zGeriauriosrišdirb^stes foUe 
tanines plunksnos. Mokykloms 
reikalingų daiktų. Taip-gi vi
sokių knygų, rožančių, Škaplie
rių ir it. ( ,

T. F. skyriaus susir inkimas . 
Rugpj. 28 d* buvo Tautos Fon
do 11 skyriaus susirinkimas. 
Delegate p. A. Zaleckas daug, 
papasakojo apie seimą ir jo 
nutarimus. Nutarta surengti 
netrukus apie Tautos Fondą 
prakalbas.

TDSUL PROGA 
apsukriam vyrai, turinčiam 
pardavėjo gabumus ir gryną 
rekordą. Atsakantis žmogus 
gali susijungti ant viso gyve- 
niino su augančia Massachu- 
setts valstijos korporacija, Pui- 
1d ateitis. Kreipkitės asmeniš
kai, arba laižku (anglimi) 
pas MR. W. L. BRNN,148 Sta
tė st, Room 210 Boston, Mass.

.............. ■" ' ta ' w*
Nusipirk mosties.

>.

t

d 

n 
l

Perkeitė priežodį. Pereitą 
nedėldienį So. Bostono ir Cam- 
bridge’io blaivininkai perkeitė 
lietuvišką priežodį. Išrado, 
kad reikia .sakyti netik “Ne*, 
girk dienos be vakaro,” o taip
gi “Nepeik dienos be vakaro/’ 
Mat tie blaivininkai buvo su
manę pikniką tą dieną. 0 nak
tį smarkiai lijo ir iš ryto visai 
nekaip išrodė. Bet nuo '8 vai. 
ėmė giedrintis ir pasidarė pui
kiausia piknikui diena. Žmo
nių į pikniką primarmėjo iš vi
sur. Visi turėjo “good time.” 
Pelno liko daug.

So. Bostono Suvienytų Dr- 
jų vasarinės mokyklos K-to 
prakalbos. Rugpjūčio 25 d. 
buvo prakalbos. Kalbėjo kun. 
T. Žilinskas, J. Kovaliauskas 
ir A, Ivaškevičius. Visi ragi
no tėvučius leisti vaikus į mo
kyklą, kad išmoktų ne tik ang- 
iškai bet taip-gi ir lietuviškai. 
Kun. T. Žilinskas pasakė, kad 
ir nieko nemokantis ir tai ga
li lengvai išmokti nors po vie
ną raidę per 24 dienas. P-as 
j. Kovaliauskas ragino visus 
aukoti mokyklos reikalams. 
Sako nėra pagirtina vien tik 
pinigus laikyti bankoje. Kal
bėtojas tuojaus paklojo čekį 
ant $100.00.

Čia jau prasidėjo lenktynės; 
P-as A. Ivaškevičius, siųarkus 
biznierius nenorėdamas apsi
leisti, nors ir bankieriui J. Ko- 
valiauskui paklojo dar $55.00, 
nors jau pirmiaus buvo davęs 
$50.00.

P-as J. Kovaliauskas davė 
žodį, . kad jei trauksis vaikų 
pamokos ir reikės pagelbės, 
tai skiriu $900.00. Žinoma, 
sako jeigu bus tikras reikalas 
mokėž.u-po $100.00 į metus.

Po to padaryta rinkliava ir 
aukavo šie: J. Kovaliauskas 
$100.00; A. Ivaškevičius $55, 
nuo pirmiaus $50, išviso $105. 
J. Tuiųilą branzalietą vertes 
$35.00,

Po $2.00: J. Šokas/K. Jui‘- 
geltonas. --A-..... •

Po $1.00 4 J. Mockus, J. Sin
kevičius, A. Čaplikas, V. Sin
kevičiūtė, S. V. Noreika, V. 
Jankauskas, J. Sintušlka, V. 
Paulauskas, D. Zabulionis, J. 
Valukonis, P. Valukonis.

J. Dragalsius 50c. ir J. Palo
ms 25c.

Išviso su smulkiais surinkta 
$183.18.

Abelnai prakalbos gerai nu
sisekė.

" Buvęs.

Ta Kristaus galybe duota Šv. 
Petrui perėjo iki žemiausiam 
kunigui, per kuriuos galima 
sau malonių įgyti; nes Kris
tus pasakė: “Aš su jumis gra
siu ligi pabaigos pasaulio.” 
Tai aiškiai matome, kad pat
sai Dievas tą avinyčią, arba 
katalikišką Bažnyčią valdo. O 
kurią Kristus Dievas valdo, 
tai ten viskas yra svarbu: 
užtikrintas krikštas, • išpažin
ęs, jungtuvės ir tt. Visi sak
ramentai. Nereik abejoti, nors 
kuhigas būtų ir prasižengęs 
kuo'mi nors, bile nėra prašalin
tas nuo Apaštališkų rėdų, tai 
viskas yra užtikrinta dėl dū
šios išganymo.

Dabar pažvelgkim į nepri- 
gulmingą nuo Kristaus Bažny
čios Mickų lyg į tą prašalintą
jį bosą. Ar jis gali suteikt 
norskokias malones dėl dūšios 
išganymo. Jis ardo krikščio
nišką Bažnyčią, kurią Kristus 
pastatė. Jisai nupeikia ir ant 
paskutinio laipsnio nužemina, 
pradėjus nuo popiežiaus iki 
kunigui vadindamas juos mėš
lais. Ar tai tieryra mėšlai, ku
rie gyvendami popiežių rūdose 
senai yra dangų gavę? Tur
būt įuli Mickaus šalininkai už-1 
uodžia, kad būtų galima jo 
darbą pertraukti su valdžios 
pagelba. Juk užtektų valdžiai 
pranešti apie tokį nešvarų bur
nojimą ir kad jis be to vadina 
si dar kataliku, tai valdžia ir 
uždarytų jo kromelį.

Kol valdžia pastos jam ke
lią, tai svarstykime toliau. 
Kaip nuo ano viršmineto pra
šalinto boso negalima gero ii-

*
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Per LITHUANIAN AGEN-
CY A. Ivaskevicz Agentūrą, 
papirko:

P. H. Siluk, puikią 3 šeimy
nų stubą ant E. Cottage st., 
Dorcester’e ;

Juozas Lenefsky, 3 šeimynų 
stubą su visais įtaisais ant 
Harvest st., Dorchester’e;

Charles Maczulis, didelę far- 
mą Norwood’e.

Išvažiavo kariuomenėn. Pet
ras Vilimukas išvažiavo ka
riuomenėn nedėlioj rugsėjo 1 
d. Jis buvo policmonu. Su vi
sais pažįstamais. So. Bostone 
atsisveikina, \ 

4^4* *« . ---- Mįga, „

panijos banką nuo pat perė
jimo į naujas rankas nuolatai 
kįla. Prie jos yra prisidėję ke-' - * “ “ - - -

Bursai siekia $2.400.000.00. kiekvienoj dirbtuvėdyra bosai
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t/,wv jx<an<3*mcAų ,wtup Ajyjuu jriapav .

Nereikalinga Visą Gyreai*! NeHoi Beverti Triua
* J* . . ’ • *faskfailiiį nutaikint* DsdoUčai-ftis 4haš*fa&i MaidyaMS yr* patart** Jm£ W tekiam ūrtotanL Kad mliteta* Karatai 

teradtfo atabnldliscos ^vim dian* te erlfic* fe teiprt priteik*’ 'ridarfaj dalis* kM
dirbančios matodoa. kuri tas vartota** ttk pastarosios MtaiaTartų | lanko pua*. Pik 

' ‘ dulksite* yra rasarvusnuu Ilsia* raaarvus- 
'ln*a sasabuatis sasKrtakfaata. 
lp erstt iis madikslM **ti kun* 

suiildytea, jis pasi- 
]*idta fe jtela* vr» nute* skyfatf, kuri »• 
ra pažymite *u rtid* 
«C’r fe yr* suimtas 
per mals* odos aky- 
lutes: kad sadrattlaa* 
nuailpuliusiu* niuk*«. lua fe velki* ant *L 
4sryst« skyfačfa.

,,F,, yr* tai Ursais 
PLAPAO-PAD gals*, 
kuria turi tat trili- 
pintas per hipnone- 
nepaliectant taip "pa
vadinto, fram* • irprk 
daliai* Urokuolant, 

. kad davus reikalingą 
i atlprtuaa fe barta* F PLAPAO-PAIL 

Išmėgink Tatai 
, Mano KaStala 

■Ai norta jums pri-
tais, kad jųa galite 
^eryit savo patru- 

Kuomet silpni braškutei atgaus sau* stip
ruma fe tamprum*—

Ir, ntaatemijamai, skaudų, pavojingi tesi- 
reriitnai naaaykst*— 
ujkita** slocutl* Mtugrltaunal pra-

Ir los etnusit* savo smagom*, gyvom*, •nergu*, stiprum*—
Ir tas atradote fe jauitat* geriau visapo- 

aUkai fr jmu draugal jtatemy* jt*q p*g*rl« jimopasirnilžm*
VtaMMt-iV'Eassita kad jus* trukia yra 

pavdlta* fe taa ttrdingai dikavosit* man 
«l atiital tanįfafm* priimt DABAR i| ste-

ui

*ta*** M*dia* fe Ž*s bustar lfažta*i, kol tik 
Pairkite 

atefeota, arta iipUdykite kūno** iteatat fe triitaafa' taras jus atMkyirtte HMgial- m*l djdcal Haga* s* pridHka Mr. Stuart’o 
48 pustapfa knygut* apie patrukta*, talpi- 
Mali* Tnformąrijra apie tada, kur* tava ąąlrraratas taksiai* sMdalfaušT Brau ir m 
tatat Grrad Prtt Paryifaje, tari* tas rankoto kiėkrieno_ kenitaniio nuo ifc> tal- 
sąas jtestavtao... Jejg* jų* turite patruko*! 

pasakykite jam apie if dideli pusiu.
Baįlginfm* vtai. Atsiliepimą*, yra. 'lira**, ta* per- 

yirlljtnti*. Kad oetapt apviltu, raiykit* DABAR.

^BtĮ^ĮaoMufi yr*.pBdtntaa.Sį

tani- 
■kulB tr^NMlkntyĮnui akaudity Ti 
Mikai* p«Tojiitan optraalft.
MOKtT NMKIKU

Pirai«a*60<tak«n-— 
2ian«itį kuri* abi- |“ 
lanka Ma Mr. Stuart, la 
boa iilųata uttAti- L 
naa akaitliua PlaDao. 
b« uimdkaankį kad 

■ davua jiam. prog* «• 
rai tfnižrlnt fuoa. Jqa j 
. niako namoklalt* ui t* iimžginima - PI*. 
pao 14 dabar,, ni v*, 
llaūa.

NIBEVARTOK 
TBUS8 

Taip, nebevartok 11. 
H tam paUaa patyri
mo jqa tinote, kad 
Truaa vien tik yra ne- 
ataakaniiu ramažia 
jau ankryptttiai ai*, 
nat b tas gailina 
jnsn avaikatt, naa jia 
periikadija ~ kraujui-’ 
liuoaai bjįfot; kodai 

turitu»«t ii dtvttT Btat yra g*> 
riansis keltas, kur j jųs galit* djkal flbtfgiat, 

VARTOTAS nVUOFAK MUKALUI
Tinnas: ..Pirmtausis ir svarbiausi* siekis 

PLAPAO-PAJOS ^yra nancratojamai laikyt 
< prta nnalipninbimuiknl< grdantj Įtaisu Wp 
vadinot* Plapao* kuris, yra Msimalinas paa- 
vidal* ir pafaataa drauge su ingMHsntu* 
m«dikal« tnassr yra skirtas padidinimui 
kraujo judljtaao. Atgauna muskulas iki pa
prastos. j* spficoSk bei tamprumo. Tuomet ir 
tflt tto&t galit** tikltiM truki*, pranyktas®.

Autrig *' Tatt plrtidgTnit MdafYttt lisiMn* -tfa/kad sulaikius ano slankiojimo padmkalĮ 
&yra prirodsa-UsM svarbiu dalyku Snalki- 

i* partrukisio,Įko True* negali t*4*m. „ 
^įį „ ? £r?&ėlSL8Š 
Įtgydl jil įilĮy titf » M turtįfa suft. 

iwolatwi uįfaoHUKrai vznott 
PaeW4tina ypabM PIA2A0-?AI> gy£y 

l -teM teoasM

skaudijim*. -Dar sntat to 4mPtav**l įaĮmta* 
t*i, kuomet jtte attfekat* dlea** tavo dar- 

: bos dagi ir miegant'ii atebukliaga gyduoN 
nematomai 'teikfa fas* Viduriu muskulams 

Šas 
vmt*_ UJWuotl--įHaikys** vhtarbi gavo- via/ 
toj*, bgMC^taM^teuss, beikitųjmn paMibk

PLAPAO-FĄD MAMKINTA
FrineipM, kuriuo paairemtant P!a***-Pad 

vsiUu galt būt JengTai Brokuotas, patemk 
jant drauge einanžia iliustracij*-ir gkūitaat 
sskaatl Bdtatym*.
t PLAPAO-PAD yra padaryta « stiprios. S. 
slteausiusos auitsrUe* "E", kurta yra pritai
kytas pri* kūno krutljlmij ir visBk* smagu
mo lt divft, Jo yiduris yra limpanti* (nor* 
daug skiriasi nuo limpančio plasterioL kad. apsaugajus padtaikait* “B** nuo slanUsjim* 
ir pssifTiukiat* m* tam tikros yietes.

MAM yr* psdtitetaa PLAPAO-PAD gals*, 
kuris prispaudžia aunykuafas, nuaOpnljuaiua 
muskulus, Kad. juos sutaikius xtoq Vis t*Iya 
basiallakimo. V 

<

DR. JOHN MicDONNELL, M. D
ttuikalitfi ir littiviuM.

Ofiso valandos: 
Ryt iii iki 9 vai,

\ Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

I 636 Broadway, So. Boston.

fįĮĮįyjįjfį ^'

nfMMttar- mnurtnun

SIŲSK' KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

Block 2920 gt. Louls, Mo.
Orkai IiąjžgiatairFlapra Ir Mr. 8taarte 

Knyga *pl* Patraktas*.
Vardas

i Adam** .... .^ * * .TVįT.”... •« •'.v*'.'..*.... 
Grįžtant! faras*trai dytai Mtalg. FĮ*pra

Nuga-Tone
DIDIS "SVEIKATOS TVĖRĖJAS _

Padara Galvą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą U
- t-š- . Vyriškumą Ir Moteriškumą. , ■

Stebuklingi. vaistai nuo _ abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir moto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto' gyviu- 
gumo, nerviškumo, _ blogo .apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudjrmo kūno, negmomulavimo. viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo, pilve po valgiui, tulžinio', užketejimo 
skilvęs, smirdėti kvapo, nepriimno skoni burnoje, 
apdankto liežuvir —*  *—♦ -

neuralgijos. I'
jžuvich sunkaus galvos skaudėjimo, 
NugajTone yra pasekmiagi vaistai dėl 

*•>

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems šamanams kūno. Suteika 
sveiką veikmę Širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda Šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibamą akims.
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Muso Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai fvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti 'vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkute talpina devynios- 
desimtys (90) pilių, vienam menesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, seses bonkutes už pėnkiuš ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkute, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imamS visą riziką ant savęs. Mes negalėtume • 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

. Skaitykite ką |ie žmones saka apie Nuga-Tone.^
/ NATIONAL LABORATORY. Chicago, Ui. . - Elaood Clty, P*.

■ Gerbiamieji^— ■ • •
Gavau jūsų lauk* 1c Nuga-Tone pHiute* ir turiu pasakyti, jog esu visai uiganedlntM Jutų 

.į vaistai*. Meldiiu. prisiųsti dvi bonkutSs Nuga-Tone piliutiu. Aa daviau idalcta^piliūtiu sava, 
pretelių dėl pabandyta ir jam labai patilau Aa tteiiuju vien* bonkutS dSl jio. Friahmčiu |2, 
Siuiidte vaiatua k* greičiau**!.

Su. pagarba; > GASPAR BERSEK. Bos 547.

★

¥

¥■

NATIONAL LABORATORY. Chicago.'Eis. - Shenandoah. Pau
Godotini Tsmiatais-—Aieaulabai uiganedlatainuo juių Nugs-Tone^EgĮjabaUgeUca^poj'ujų ^rtojtoo.^

; ■a.Įuu***ai*tiaąaaa*0sMš*|tMkafj««>M«aiiaa*«aaiiiH*<*HH^jĮ*H*iii.’*<ū*atiii*t>*«Įiui«*m«*ai'iiiį
- . . - • , . 2 Itellakite vairias ant tuo kuponą.

yS gW«M«į U!W'J’RV,f ,MW1- u1“.?*’ “■ i
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PIRiKn KLESOS

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

naują išra imą;
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RĖKLY
469 BrHiwsy,Se. Beriti,Man.

FKISDORCKBSmBT.**• ’* .
ValaadM

BMtnLrytk 
. Iki Į vbL v*ku«.

TEL. BACKjBAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OffMMdTDta Gydą visokia* Mgas
M P. M. 7-8 P.M. Mskfcfa Akintas. 

419 Boyljtos St., Bastei, Mus.

JEIGU

*V. JONO EVABOIMSTO 
PAČELPINtS DR-JOB 
SO. BOSTON, MASS. 

VAUDYBA.
PIRMININKAS —M. tioba,

4 Levant St., Dorchester, Matą
Telphone: Dorcester 6973—W. 

VICB-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Winfieia SE, So. Boston, Mase. 

C PROT. RAST. — Jonas Gllnockls, 
) 282 Silver Str., So. Boston, Mass. 
II PROT. RAST. — Marijona Brikaitė, 

210 Silver Str., So. Boston. 
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas,

280 Flftn St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
- 16 Wlnfleld St, So. Boston, Mas& 

MARŠALKA — Jonas Urbonas,
145 Silver St., So. Boston. • 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugsėjo 15 
dieną ,

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

"VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKĄS—'JęcM Adoteitohtt, 

122BoW*n Bt, So. Boaton,ita 
VIC»PiRM. — Prano TalelkUi^ 

180 Bowen St, So. Boete 
PROT. RAST.—Juoaapaa VinkariŽaį 

147W. ė-th St, So, Boton, Mot 
FINANSŲ RAST. — St Norėte,^' 

lOSSilverrt., S. Boston, MM*.
KAŠIKRIUS — Andriejui Zalfccko, 

244 DSto, So. Bostonu Mass.
MARŠALKA — JūtinuTuIeiklg, 

180 Bovren S t,. So.Ęoaton, Mate. 
D. L. K. Keistučio Dr-jaBoo* 

ton, Mass. laiko mėnesinius nūn- 
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mase. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naują narių su savim atsivesti.

TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metu prie 

t gyveninio ir gyvenimą prie metų. .
ATEIK TUO JAUS RAS MANE 
Su*bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos. -

\ Atidėliojimai yra pavojingi. 
\ Tai šaukis tuojaus.

i Ofiso valandos 
£ 9 A. M. iki 8 P. M.
1 Kasdien.

Nedėliomis:
n 10 A. M. iki 2 P. M.
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I • Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies.
■ Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų ‘tikrą Ji- 
I zišką stovį ir padės jums eiti ant tikrd kelio sveikatos,Sš- ’
■ vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.I MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS |I gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo . to, . t
■ kad aš pašvenčiau 'savo, gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų.
■ Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
te tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidų

nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.
I AR TAMSTA KENTI
I Silpnumu nervų, silpnumo.jižpakalčs (nugaros), Užmir-

' I Simo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo,
■ Sunkiai, jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidamo, Neaiškaus
■ matymo. Silpnumo sąnarių, VotČių, Slogų, Lašėjimo į
■ gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio.
■ šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamstą
■ trotiji savo sveikatą ir pajėgas.
I Aš tikras', esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti
■ viską gydytojui per mandagumą arba, nerviškumą. Būk tik- 

. I . ras kuomet atsilankysi, būsi gydytas padoriai ir mandagiai
■ ir-ką.$£ ten pasakysi būs ktei^slaptyje. Tikrai Teišin*
M Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet
■ tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas, 
I Mąno kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, biedniems -
■ , ^ turtingiems. ĮtiW> kad tamsta pasinaudosi Šia proga ir
■ aš pasakysiu, ar gali, ar ne atguli savo fizišką stovi. r
I Atsilankyk dabarneatidėliok t

"I— Dr;KENEA]^^I>WlstorJ^ 
' I bostott, mass,

v I k ' Astra tayasM flajtar TtaMtra, -

v1‘M—-

ji. - - >. ‘
ta

?


	1918-09-05-DARBININKAS 0001
	1918-09-05-DARBININKAS 0002
	1918-09-05-DARBININKAS 0003
	1918-09-05-DARBININKAS 0004

