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VOKIEČIAI TRAUKIASI 
ATGAL.

Šiauriniame fronto gale 
Francijoj talkininkai tebvaro 
vokiečius atgal. Francūzai ir 
amerikonai veja vokiečius at
gal tarp upių Vešle ir Aisne. 
Talkininkai taip smarkiai buvo 
pasivarę, jog vokiečių armi
jos netvarkoj, kaip gauja ūž
telėjo atgal.

Dabar talkininkai atsiėmė 
jau tris ketvirtadales tos teri
torijos, kurios buvo netekę šį 
pavasarį laike didžiųjų vokie
čių atakų.

Tūlose vietose už vokiečių 
linijos matyti dideli gaisrai. 
Tas reiškia, jog vokiečiai de
gina gerybes, kurių negali nu
sigabenti. Tas parodo, jog to
se vietose jie nesitiki atsilaiky
ti.

Vokietijos karvedys Luden- 
dorf drąsina vokiečių visuome
nę, jog jų pusėje bus pergalė. 
Sakė, kad francūzai gyvenų 
viltimis, girdi iš pradžios jie 
savo viltį buvo padėję į Rusi
ją vokiečiai apsidirbę su Ru
sija; dabar francūzai padėjo 
viltį į amerikonus; apsidirbsiu 
ir su amerikonais. Vienok jis 
pripažino jog Amerika karei
viais ir medžiaga labai sustipri
no Vokietijos priešininkus.

— ■U|.III> 1 '

PASLAPTINGA ARMIJA.
Paimtieji fielai&vėn pasta

ruoju laiku vokiečiai sako, jog 
esanti sudaryti vokiečių rezer
vinė armija po vadovyste gen. 
von Mackenseno. Toji armija 
nuskirtu momentu šoksianti 
prieš talkininkus.

REZIGNAVO.
Vokietijos kanclierius von 

Hertling, kaip iš Genevos pra
nešama rezignavęs. Priežastis 
esanti nesveikata.

LABAI PASENO. s.

Vienam šveicarui teko maty
ti kaizerį ir Bulgarijos carų 
Ferdinandų konferencijoj Nau- 
heime. Sako, jog kaizeris la
bai susenęs, plaukai balti, kaip 
sniegas, pečiai nudribę. Jo 
veidas rodo dideles kančias.

KAS TORI REGISTRUOTIS.
Rugsėjo 12 d., ketverge, turi 

registruotis visi, kuriems bus 
sukakę 18 metų ir kurie nebus 
persiritu per 45 metus iki regis- 
travimo dienofi,.

vaikinas gimęs . rugsėjo 12,* 
1900 turi registruotis. Gi vy
ras gimęs rugsėjo 12, 1872 ne
privalo registruotis; toks bus 
čiela diena persenas.

TREČIOJI LAISVES PARKO-(TREČIOSIOS LAISVES PAS-

NAUJOS TAKSOS.
Dabar kongresas svarsto pa- 

didintų taksų bilių, Pienuoja
ma taksas žymiai padidinti, 
kad įplaukų būtų $8.000.000.- 
000 metuose.

Žemiau paduodama kokios 
taksos yra ir kokios proponuo- 
jamos. Pirmoji kolumna rodo 
įplaukai, antroji, kiek dabar 
mokama, o trečioji kolumna 
rodo kiek ketinama uždėti tak
sų.

Jei, pavyzdžiui, įplaukų tu
ri $5,000, tai dabar moki taksų 
$80, o sulyg naujo projekto tu
rės mokėti $180.

Released by the Committee 
on Public Information.

Bet vieno kiekvienas drafto 
amžiaus praplėtimu paliestas — 
teneužmiršta jam reikia regis- - 
truotis.

J

VISI VYRAI NUO 18 IKI 45 
METŲ TURĖS REGIS

TRUOTIS.

Naujų registrantų skaitliui 
sieksiąs 13.000.000,

Dabartiniai nuotildai Pran
cūzijoj, karės lauke, parodė, 
kad pergalė užtikrinta. Visa 
kas reikalinga, tai tik neatlai
dus jėgų intempimas, visų ali- 
jantų išgalių sunaudėjimas. A- 
merikai reikia prisirengti, kad 
visa pajėga vokiečių armijoms 
galutinų smūgį ir senai* visų 
laukiamų pergalę laimėjus.

Toks dalykų stovis išmintin
gai pataria Amerikos armijas 
padidinti. " Ligšiol, Amerika 
sudarė armiją iš suvirš 3,000,- 
000’vyrų.- Ją reikia padidinti, 
kad nuolatos turėjus prireng
tus 5 milijonus vyrų karės vei
kimams.

/

Jei_ kariuomenės rengimas 
eis tuo pačiu spartumu, kaip 
dabar .palaikomas, apskait- 
liuojama, kad visi užsiregis
travusieji draftui vyrai iš pir
mos klesos išsibaigs su 1 spalio 
diena. Kad išvengti ėmimo iš 
2, 3, 4 ir 5 klesos, reikalinga 
surasti naujų vyrų pirmai kle- 
sai. Tam tik vienas kelias te
buvo— praplėsti vyrų draftuo- 
jamąjį amžių. Kongresas, vi- 

‘ sas galimybes apsvarstęs, draf
to rubėžius nustato nuo 18 iki 
45 metų amžiaus.

Tai-gi dabar turės registruo
tis vyrai nuo 18 iki 20 metų, ir 
nuo 31 iki 45 metų- Vyrai nuo 
21 iki 31 metų jau pirm užsire
gistravę buvo. Apskaitliuo ja- 

• ma, į draftuojamojo amžiaus 
praplėtimo ribas ineis apie 13.- 
000.000 vyrų. Iš tųjų reiks pa
rinkti armijai du milijonu su 
viršum ir manoma, kad apie 
tiek iš 13,000,000 bus pirmai 
klesai tinkamų, Tai-gi koks 
vienas iš 6 ar 7 užsiregistravu
siųjų suras kelio prie unifor
mos.

Registracijos Dieną nuskirs 
Prezidentas speciale proklama
cija. Paskelbtoj Registracijos 
dienoj turės užsiregistruoti visi 
Suvienytose Valstijose gyve
nantieji vyrai, aštuoniolikos 
mehį sulaukę ir per keturias 
dešimtis šešius metus,,neperėję, 
išimant tuos, kurie jau užsire
gistravę yra (21-31 metų) ar 
kariuomenėj tarnauja.

Visiems į registracijos amžių 
ineinantiems vyrams reikia at
siminti, kad registruotis reikia 
visiems, piliečiams, nepilie- 
Čiams ir pirmas popieras turin
tiems. Dar nereiškia, kad kaip 
tik bus užsiregistruota, tuojaus 
kai’iuomenen reiks eiti. Bet ap
sileidimas užsiregistruoti reiš
kia tokiems bėdą, sulyg įsta
tymų teismų ii* bausmę. Įsta
tymo nežinojimu niekas nega* 
lės pasiteisinti.

Registracijai palengvinti, re
gistracijos vietų bus dutig^ Ma
žiausia viena registracijos vie
ta rasis kiekviename pnsenkte 
(pręėmet)* vietose, km? įvav 
riuose iwiiwdse balsųojmimtf 
Kurie angliškai nėąųsišneka^ 
tokiems bus stengiamasi .per 
kalbėtojas

LA IR MŪSŲ SVETUR I 
GIMUSIEJI.

38 tautos— kiek sumokėta ir 
koks skaičius mokėjo. 
Kiek sumokėta tapo.

Čia pridedame rejestrų subs- 
kripcijų Trečiųjai Laisvės Pa
skolai per svetur gimusius A- 
merikonus arba iš svetur kilu
sius, surašytų pagal tautybes. 
Šitos subskripcijos tapo rapor
tuotos Iždo Departamentan 
AVashingtonan ar tiesiog ar ap
linkiniu keliu per Federalių 
Rezervų Distriktų Svetimų 
Kalbų Divizijas.

Skaitlinės perstato maždaug 
55 uoš. visos sumos, įmokėtos 
šitos mūsų gyventojų šalies, o 
45 nuoš. netapo raportuoti vi
sokių priežasčių delei. Šitoji 
proporcija yra maždaug nusta
tyta sulyg visatinų žinių kairi- 
panijos per Suvienytąsias Val
stybes.

• čiajai Laisvės Paskolai per A-
merikonus svetur gimusius ar
ba iš svetur kilusius, to-gi de
lei gali būti vertinama ant:

— $741.427.000.00 —

Kadangi visa suma, sumokė
ta Trečiajai Laisvės Paskolai 
išneša $4,176, 516,850, tai pasi
rodo, kad nežiūrint į tai, jog 
šita dalis paprastai nėra “ Savi
ninkų kliasė,” o tik “nesavi- 
ninkų masė” — ji įnešė iš vi
sos sumokėtos sumos — 17 3.4 
nuoš.

Skaičius.
Paėmus iš netyčių, raportus 

su išgalėmis nuo 38 įvairių 
tautų per Suvienytųsias Vals
tybes, maždaug ant 10,000 ats
kirų subskripcijų išpuola tru
putį daugiaus negu po $105.00 
ant asmens.

Imant pagrindan šitų aplamų 
sumų, pasirodo, kad $741,437,- 
000, sumokėtų Trečiųjai- Lais
vės Paskolai per Amerikonus 
svetur gimusius arba iš svetur 
kilusius, perstato atskiras sub- 
skripcijas nuo

— 7,061,305 — asmenų —

Kadangi visas skaičius ats
kirų subskripcijų Trečiajai 
Laisvės Paskolai išneša apie 
17,000,000, tai pasirodo, kad 
šitoji dalis pagamino bent 41 
nuoš. šitojo skaičiaus.
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NUOTAŲTŲSVETUR 
GIMUSIU ARBA Iš 

FR KILUSIŲ.
1 Tautyystes).
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SVE 
(Sueilintos 
Škotai ....
Albanai .. 
Armėnai .. . 4

-.t 
* -f1 

Assyrijiečiai j..
Belgai..... J... 
Bogemai .;. 4 ..
Kynai..........į..
Bulgarai ... 
Kroatai ... .į..
Danai .... • J... 
Francūzai .. I. . 
Suomiai (finai) 
Vokiečiai ...... 
Anglai ...... . 
Grekai .... .. ..
Olandai. •....... ... 
Vengrai ......................
Italai .... « ... .... 
Japonai ..../............ .
Žydai .... Y... ....

Released by the Oommitteę 
on Public Information.

NAUJAS ĮSTATYMAS SVE
TIMIEMS PAVALDINIAMS 
DĖL IŠVAŽIAVIMO IŠ SU

VIENYTŲ VALSTIJŲ.

Perspėjimas visiems sveti
miems pavaldiniams, kaip 

kelionėn rengtis.
z

Visi svetimieji pavaldiniai, 
kurie norėtų išvažiuoti iŠ Suv. 
Valstijų, ar lig laikui ar visiš
kai, turi ,gauti leidimų išva-r 
žiuoti, išskyrus atsitikimus, 
jeigu važiuojama į Kanadų ar 
Bermudų. Leidimai bus sutei
kiami tiktai geriems išparody- - 
mams esant, išrodant kelionės 
reikalų ir kad asmens iškelia
vimas nebus Suvienytų Valsti
jų interesams blėdingas. Visi 
svetimžemiai (išskyrus Vokie
tijos, Austro-Vengrijos, Bul- . 
gari jos ir Turkijos piliečius ir 
pavaldinius) Kanadon ir Ber- 
mudon važiuoti gali, be leidimų.

Permito gavimas užsitęs nuo 
dviejų iki keturių savaičių lai- . 
ko, jeigu jis bus duotas. Ap
likacija visuose atbukimuose 
turi būt sudėta pas leK^nams 
duoti agentų, prašančiojo gy
venimo vietai artimiausio. Tie
ji leidimams duoti agentai pa
prastai yra imigrantų inspek
toriai (Immigrant Inspectors) 
ir- Suvienytu Valstijų advoka
tai (United Statės Attomeys), 
kuriems aplikacija turi būt su
dėta ar asmeniniai ar krasa.

Jeigu svetimas pavaldinys 
neišgali susirasti artimiausio 
leidimams duoti agento, jis 
gali gauti informacijos apie to 
asmens vardų, rašant į Foreign 
Permit "Office, Division of 
Passport Control, Department 
of Statė, Washington, D. C.

Rugsėjo 15 d. pradedant, vi
si iš šalies išvažiavimai bus 
smarkiai reguliuojami nauju 
įstatymu, kuris tų dienų ga- 
lėn ineiha. Iš kiekvieno apli- 
kanto bus*reikalaujama leidi
mų agentui parodyti pasportų, 
jo paties valdžios ar konsulio. 
duoto, atnaujinto ar užvizuoto 
prieš dešimt dienų, pirm negu 
aplikacija sudėta. Jis taip-gi 
turės leidimų agentui parodyti 
permitų’iš jo drafto “k>eal 
board,” jeigu draftui užregis
travęs ar registruotas yra.

Svetimžemiai perspėjami, 
kad jokiame atsitikime jie ne
galės leidimo gauti iš išvažia
vimo uosto (porto), nebent to-. 
kis uostas yra jų gyvenimo vie
ta. Leidimas turi būti gautas 
iš leidimų agento, gyvenamos 
vietos arčiausia esančio; sve* 
timžęmiai neturi namų apleisti 
ir keliauti į išvažiavimo vietų, 
pirm negu jie gaus leidimų iš
važiuoti. Jokiame atsitikime 
jie neturiAVashingtone rodytis, 
kad- leidimų.gavus. . '.

$2,500......... $10 30
3,000. .... 20 60
3,500......... 30 . 90
4,000......... .... 40 120
4,500......... 60 150
5,000......... 80 180
5,500......... .... 105 220
6,000. .... 130 260
6,500......... 155 330
7,000......... 180 400
7,500......... 205 470
8,000......... 235 545
8,500. ...k 265 620
9,000......... 295 695
9,500......... .. i. 325 770
10,000.... 355 845
12,500.... 530 1,320
15,000.... • > > > 730 1,795
20,000.... .... 1,180 2,895
20,000.... .... 1,180 2,895
30,000.... .... 2,280 5,595
35.000^.. .... 2,980 7,195
40'000.... .... 3,580 8,795
45,000.... .... 4,380 10,645
50,000.... < * • • 5,180 12,495
55į000.. « k r « 5,030 •14,695
60,000.... ...* 6,780 16,895
70,000.... .... 8,880 21,895

- 80,000.... .... 10,980 27,295
100,000. .. .... 16,180 39,095
150,000?.. .... 31,680 70,095
200,000. .. .... 49,180 101,095
300,000. .. .... 92,680 165,095
500,000.... .... 192,680 297,095
1,000,000. .... 475,180 647,095
5,000,000. ....3,140,180 8,527,095
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... .5.000 

. .230.150 

. .393.830 

.. .90.450 
.........875.00 

. .31,750,550 
... .285.850 
. 2.100 
....153.900 
.. .2.353.950 
.. .2.107.850 
... .191.750 

. .87.298.000 
........ 337.100 
.. .6.838.700 

. ..80.200 
8.246.900

52.247.350 
....28.250 

......16.737.550
Jngpslųyjųį^<... v.,4.200.250 
Lietuviai .. 7. ..... .4.334.350
Latviai...............................40.150
Norvegai...................... 5.987.550
Lenkai.............. 37.583.700
Rumunai ..........................272.100
Rūtėnai................ .............13.100
Rusai .... ...............  .2.599.900
Portugalai....................1.711.150
Serbai........................... . .142.150
Slovėnai............  .... 1.569.900
Švedai .... ................. 6.011.600
Šveicarai .... ........220.450 
Skandinavai .... .../.. 72,950 
Syrijiečiai.......................910.500
Ukrainiečiai....................129,500

Įvairios...................... 129.500
** Fedi Resr.. Dist. Re- 

ports (neklasifikuo
ta) ................ 46.272.600

***Late subscriptions
(neklasifikuota) 21.478.900

/"

PAKĖLĖ ALGAS.
Geležinkelių darbininkams 

valdžia žymiai pakelia algas. 
Pakeliama veik ant $25 mėne
syje. Tai geležinkelių darbi
ninkams dabar ant $150.000.000 
klius daugiau, negu iki šiol.
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UŽPUOLĖ KONSULATĄ.
Maskvoj buvęs užpuolimas 

ant Anglijos konsulato. -Bol
ševikai verčia bėdų ant talki
ninkų, būk jtj intrigomis Lenin 
tapęs pašautas.

Dabar Maskvoj suareštuota 
apie 5.000 socijal-revoliucijo- 
nierių ir jie laike pasmerkimo 
miriop. Suareštuotas ir gene
rolas Brusilov.

Iš Petrogrado skubiai bėga 
amerikonai. Specialiu trauki
niu būrys amerikonų atvažiavo 
Finlandijon.

VILIOJA DAUGIAU PRIE 
STREIKŲ. .

Brocktone arti 300 streikuo
jančių lasterių parodavo prie 
čeverykų dirbtuvių. Jie vilio
jo daugiau darbininkų- srei- 
kan. Jų parodavimas ramiai 
pasibaigė.

DIDELĖ AMERIKOS ARMI
JA SIBERIJOJ.

Vladivostokan jau atvyko A- 
merikos gen. AVm. Graves, kurs 
vadovaus visoms Amerikos jė
goms Siberijoj. Su juo Vladi
vostokan nuplaukė 43 oficieriai 
ir 1388 kareiviai. Jie susijungs 
su Amerikos kareiviais jau se
niau atplaukusiais iš Filipinų 
salų.

Suv. Valstijų genęralio štabo 
. perdėtinis paskelbė, jog iš viso 
į visus frontus Amerika pa
siuntė kareivių iki rugpj. 3'1 d. 
1.600.000.

Dabar yra daug
NAMŲ,PIGIŲ farmų, * biznių.

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

jis tamstoms aprodys pigiųir
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

850 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.. $

JAMES M. KEYES . ?
Atsmaukite prie manęs su visokiais telsmlškalg reikalais. Duo- p 

du pilnas informacijas kas-link Suvienyti} Valstijų įstatymu* d
Per keliolika metų1'esu prityręs ir turėjęs visokiu reikalu su ;! 

LIETUVIAIS, RUSAIS Ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- į 
sttjoje.• Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsltl* ii 
kfitl. Visokius teismiškus reikalus atlieku Šioje valstijoje. f 1

Turiu geru prityrusiu vertėjų arba perknlbGtoju lietuviu, rusu, ffl 
lenku ir latviu. Jeigu jus norite turėti geras pasekmes* Ir išlaimėt! d 
provg, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite. £ 

850 BROADTCAY, SOUTH BOSTON, MASS. £

JAMES M. KEYĖS
Tol. So. Borton 919 of So. Bo»tonad00, 

jeigu vlenas ullmtas lauk kitą.

$407.790.350

♦) Sumos, įmokėtos Amerikonų sve
tur gimusių ar i§ svetur kilusių, ne
klasifikuotos pagal tautystes delei sto
kos tam tikros informacijos.

♦*) Taip-pat kaip *)
***) Suvėlintos subskripcijos rapor

tų, sąstatai gautų pervėlai, kad klasi
fikavus pagal tautystes.

KIEK PREZIDENTAS 
MOKĖTŲ TAKSŲ.

Prezidentas algos gauna per 
metus $75,000. Tai jei naujas 
taksų bilius pereitų, kaip jis 
dabar stovi, tai šios šalies val
dovas prez. Wilson išmokėtų 
taksomis per metus $24.595.

Visus dalykus, kuriuos kiekvienas registrantas 
turi žinoti išaiškins Bankierius Juozas Kowaliauskas 
7 vai., vakare, 7 dienų-Rugsėjo Sukatoje.

j Prakalbų vieta *

Ant Pliaciaus, kampas ENDIOOTT IR CROSS STR.

Arti 32—34 Cross St.,

BOSTON’E, MASS. .

KAD IŠVENGUS NESUSIPRATIMŲ LAIKE RE

GISTRACIJOS, PRIVALOTE KIEKVIENAS 

ATSILANKYTI.
PRAKALBAS RENGIA 

CENTRALIS — BENDRAS LIETŲVIŲ BANKAS.

ii

■if!

RYMAS. 
(Korespondencija).

Pabaigoje liepos mėnesio 
vietiniame Gregorianum uni
versitete buvo suteiktas filio- 
zofijos doktorato laipsnis Mi
kui Cibulskiui. Pastarasis gi
mė mieste Bridgeport, Conn. 
Suvienytose Valstijose. Tė
vams čia begyvenant jaunutis 
Mikas įstojo į Tėvų Saletiečių 
kolegijų Hartford, Conn. M. 
Cibulskis užbaigė La Salette 
kolegijų 1913 metuose ir tų pa
čių vasarų įstojo į Tėvų Sale- 
tiečių kongregacijų. Susitvė
rus moksleivių 11 kumpai, M. 
Cibulskis buvo vienu iš jos pir
mutinių narių. Metais vėliaus 
jisai buvo išrinktas kuopos 
pirmininku. Tais pačiais me
tais jisai jau mokino matema
tikų žemesniame skyriuje. Rei
kia pažymėti, kad M. Cibuls
kis yra labai gabus muzikas ir 
žinomas giesmininkas. Jisai 
pritaikė keletu svętimtautiškų 
melodijų kun, M. Gustaičio ei
lėms. • Šių metų pabaigoje M. 
Cibulskis, aplankęs Prancūzi- 
jų — Lyonų, Paryžių, paskui 
Italijų-—Neapolį ir kitus mies
tus atvyko rudenyj į Rymų, 
kame pastojo viršminėtan uni
versitetan.. Jaunas daktaras šį 
rudenį stoja tame pačiame n- 
niversitete teologijos fakultan. 
Nors M* Cibulskis yra gimęs 
už savo tėvynes Lietuvos rybų,

►1 
f
•L . _ ■ .. ...................... ■■
$ bet jaučiasi pilnai esąs,lietu- 

vis karštai myli savo kalbų 
& ir savo tautų kuriai rengiasi 

; ateityje būti naudingu darbi-
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Prielals blogus laikraičius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogą laikraičių padarytą plktą«

— Popiežius Leonas XIII.

kia manyti, kad lietuvių darbo 
žmonės supras, kad jūsų, po
nai bolševikai, siūlomas kelias 
— tai pražūties kelias ir visi, 
kaip viens, atsitrauks nuo jū
sų. Dabar darbininkai pama
tys jūsų tikrą veidą.

“Kiekvienam lietuviui aiš
ku, kad jei ką nors galime iš
kovoti gero Lietuvai, tai tik 
visi susispietę apie Lietuvių 
Vyriausiu Tarybą ir remdami 
Lietuvos Valstybės Tarybą. 
1 Lietuva pavojuje, ” “ rytojus 
Lietuvai juodą- ateitį lemia,’ 
tik galima šiandien ištarti.

KAS PARDAVĖ LIETUVĄ,

Tie, kurie seka politiškus 
nuotikius, gerai žino, kaip į- 
vyko “taika” tarp Rusijos ir 
Vokietijos Lietuvių Brastoj ir 
kaip ten išsirišo Lietuvos klau
simas. Ten bolševikai atidavė 
Lietuvą, Kuršą, Lenkiją ir ki
tas žemes kaizeriui. Gi tuo 
tarpu lietuvių socijalistai Rusi
joj ir Amerike, kad nuplauti 
nuo savęs tą judošišką dėmę ė- 

- meAūkauti būk Lietuvą parda
vę Lietuvos ‘‘klerikalai, ’ ’vysk. 
Karevičius ir k.

Naujai atėjusiame “Vado” 
numeryje (kovo 2 di š. m.) aiš
kiai parodoma Lietuvos par
davimas. Rašoma:

. “Bolševikai, parduodami Ru
sijos reikalus, pardavė kartu 
ir Lietuvos. Vokiečiai .savo 
taikos sąlygose pažymi, kad 
Lietuvos, Lenkijos ir Kuršo 
likimą išriš Vokietija ir Aus- 

. trija. Ką tai reiškia? Visų- 
pirma, tai reiškia, kad bolše
vikai, atiduoda Lietuvą vokie
čiams, kad Lietuvos klausy- 

• mą padaro Vokietijos vidaus 
reikalu, o ne 'tarptautiniu. 
Tuo žygiu bolševikai ardo vi
sas lietuvių visuomenės pas
tangas iškovoti savo tėvynei 
nors kiek laisvės. Štai kada 
mums aišku, ką padarė Kap
sukai, Tūriai, Rasikai ir ki
ti. Jie šaukė, kad Lietuvių 
Vyriausia Taryba Rusijoje ir 

'■ Lietuvos Valstybės Taryba 
' Vilniuje parduoda Lietuvos 

reikalus, o tuo tarpu patys 
biauriausiu būdu, nesiklausę 
nė vieno lietuvio, pardavė 
Lietuvą. Taip, ponai Lietu
vos bolševikai, jūs pardavėte 
Lietuvą, mes tai aiškiai sako
me ir sakysime. Jūs padedate 
Vilhelmui Lietuvą paimti į sa
vo rankas. Jūs priešinotės 
Lietuvos nepriklausomybei, 
sakydami, kad rusų revoliuci
ja Lietuvą išgelbės. Jūs ardė
te visa, kas tik galėjo Lietu
vai laisvės duoti. Jūs boikota
vote Rusijos Lietuvių Seimą, 
rinktą betarpiu, lygiu, slaptu 
balsavimu, juokėtės iš Stock- 
holmo konferencijos, šmeižėte 
ir dabar dar šmeižiate Lietuvos 
Seimą Vilniuje, išardėte ant
rąjį karininkų suvažiavimą. 
Jūsų partijos žmonės Lietuvių 
Brastoje pardavinėjo Lietuvą

" amerikonų licitacijos būdu. Sa
kome, pardavinėjo, ųes ten ne
buvo lietuvių atstovų, kurie 
būtų ištikrųjų galėję Lietuvos 
reikalams atstovauti. Jūs juo
kėtės iš . tautų apsisprendimo 

~ ©balsio, skiepinote liaudžiai 
nesibiaurėti svetimųjų jungu. 
Jūs skelbėte, kad “klerikalai” 
ir tautininkai Lietuvą žudo, 
bet ištikrųjįj patys susilaukė
te Lietuvos Judų vardo.

Negana, kad pardavėte mū
sų Tėvynės reikalus, bet atida
vėte ii’ tremtinių grąžinimą į 
vokiečiu rankas. Aštuntuoju 
taikos sąlygų punktu vokiečiai 
įkuria tremtiniams grąžinti 
tam tikrą komisiją, kuri viena 
visus tuos reikalus tvarko.

• Jūs, sugriovę Cen tralini o Lie- 
tuvių Komiteto įstaigas, ati
duodate tremtinius-į vokiečių

. feitfebelio rankas. Geda jums! 
Gėda buvo Žmones suvedžioti 
ir jiems siūlyti tai, ko jūs nie
kados neįvykdinsite ir nuo ko 
dabar patys atsisakote. Bei-

't

TELEGĖRAMA ŠVENTAM 
TĖVUI. **

A. L. R. K. Federacijos Sei
mas pasiuntė Šventamjam Tė
vui šitokią telegramą:

“A. L. R. K. Federacija savu 
metiniame seime išreiškia Jūsų 
Šventenybei sūniško atsidavi
mo jausmus, meldžiasi už grei
tą sugrįžimą santaikos tarp 
tautų, Lietuvos paliuosavimą 
ir meldžia Jūsų palaiminimo.”

Atsakymas iš Rymo atėjo ši
toks:

“Šventasis Tėvas yra dėkin
gas už sūniško atsidavimo jau
smus, išreikštus A. L. R. K. 
Federacijos ir siunčia savo a- 
paštališką paaliminimą.

Kardinolas Gasparai.99

SUSTOJO ĖJĘS.
Nuo rugpj. 31 d. “The Lith- 

uanian Booster” redakcija ir 
administracija užsidaro iki ka
rės pabaigos. Laikraštis susto
ja ėjęs. Jo redaktorius, žino-

Gerbiamieji brofi&i ir 
seselės t D. B, mriti

Šių metų Baltimoreje įvyku
siame LDS TU seime tapau iš
rinktas LDS. centro valdybos 
pitmiiiiita.
; Twa^asakii^ ir atvirai 
kalbant tąjį išrinkimą pri
ėmiau nenoromis viena dėlto, 
kad mano sveikata ir būdas ne- 
labai tų pareigų pildymui tin
ka, o antra^aš neturiu nei at
liekamo laikų; tai galėčiau 
įdėti į LDS. centro veikimą, b 
žinau, kad .prie gero pirminin- 
kystes pareigų atlikimo to lai
ko reikia pridėti nemažai, bet 
ką-gi darysi, kad jau kiti iŠ 
daugelio atžvilgių tinkamesni 
kandidatai į pirmininkus ne
apsiėmė, tai nors ir ne su no
ru, bet stačiau savo kandidatū
rą ir tapau išrinktu.

Nuo pargrįžimo is seimo už
ėmiau tą vietą ir stengsiuosi 
kiek man Dievas duos sveika
tos ir spėkų, bent iki ateinan
čio kito meto LDS. seimo mū
sų organizaciją bendrai vieny
bėje su visa centro valdyba 
veikiant,. vesti tuomi keliu 
kuris yra užbriežtas mūsų L. D. 
S. konstitucijoe.

Mūsų LDS. reikalus iš dalies 
pažįstu, nes kaip tamistos ži
note veik nuo pirmųjų LDS. 
gyvavimo dienų esu centro val
dybos narių skaičiuje ir vieno
je ar kitoje LDS. veikimo sri
tyje darbavausi.

Numanau apie gerąsias ir 
silpnąsias mūsų organizaeijos 
puses, gal būt, kad bent iš da
lies suprantu ir tai, ko mums 
reikėtų kad mūsų LDS. kiltų, 
augtų ir bujotų.

Bet tas'tai mane ir baugina. 
c Čia reikia darbo, reikia e- 
nergijos, reikia gabumų, takti
kos ir politikieriavimo, jei ne 
didesnio, tai bent tokio kokiuo 
atsižymėjo mano pirmtakūnai 
— p. M. Žioba ir p, J. E. Ka
rosas, o aš kaip tik prie to vi
so ir netinku, nes esu vien tik 
paprastas dąrbo žmogelis ir ne 
politikierius.

Bet kaip ten buvę-nebuvę, 
kad jau seimas išrinko, tai pir
mininkausiu, į LDS, reikalus 
tiek energijos ir gudrumo dė
siu, kiek tik turėsiu, tiek dirb
siu kiek atliekamo nuo darbų 
laiko turėsiu ir kiek tik galė
siu.

Meldžiu jūsų visų draugai ir 
draugės LDS. nariai ir kuopųv v •» ____ ~ ——— —■ — — ——.    —— — -ę-

mas veikėjas, Tarnas Šernus iš- valdybos, remkite centro val-
eina kariuomenėn.

UŽINTERESAVO AMERI
KONUS.

L. Vyčių seimas Clevelande 
užinteresavo vietos angliškus 
laikraščius. Prielankiai apie 
lietuvius rašoma. Reporteriai 
lankėsi pas p-lę B. Skripkaus- 
kaitę ir prašė įvairių informa
cijų. “The Press” indė jo di
džiulį minėtos., p-lės paveikslą. 
Paminėta, jog Amerikos lietu
viai steigia legijonus.

LENKŲ SEIMAS.

į Detroite, Mich.- lenkai laiko
' r 1* * • A *1 1 14 *visuotinąjį Amerikos lenką sei
mą. Jų seimas atsidarė ne tik 
su malda, bet ir stt priesieka. 
Tarpe lenkų neišsirado bijan
čių maldos ir prisiekos Dievo 
vardu daryti. Ne taip, kaip 
tarp lietuvių.

Nutarta be kito ko surinkti 
tautos reikalams net $10.000.- 
000. Pradžia seime padaryta. 
Kun. Strzelęcki dėjo $5;000, J. 
Chronowski $5.000, kun. Polas- 
ki $3.500, kun. Ogonowski $2.- 
500.

X

taip ir aš pariŽatu darbuotis 
tol, kol būstu LDB. nariu, o Juo 
labiaus, os® o^aųiz&oijos 
vedėjo arba pirminino vietoje.

Žinau, kad vieno žmogaus 
darbai labai menkai ką tereiš
kia, bet žinau it tai, kad vie
nybėje yra galybė tai-gi tos 
vienybės mūsų LDS.. organiza
cijoje pageidauju, tosvienybės 
trokštu# vrie tos vienybes au
ginimo ir skleidimo dėsiu ko- 
daugiausia pastangų ir energi
jos, kad toji vienybė kaip kle
stėjo iki šiol, taip ir toliaus, ir 
visuomet mūsų LDS. organiza
cijoje klestėtų. „■ ;

Jeigu kas turėsite kuomet 
kokį sumanymą organizacijos 
labui — siųskite į centrą, o* bus 
viskas sunaudotą^ .

Jeigu kas turite kokius ne- 
užsiganėdinimus iš centro ar 
centro valdybos veikimo—tuo
jaus rašykite laišką mano var
du užadresuodami, o aš pasi
stengsiu dalyką kaip galint 
greičiaus ištirti įr jei bus gali
ma, nesusipratimų priežastį 
prašalinti.

Aš girlėjau, kad kaip kurio
se kuopose kilus kokiam • su 
centro valdybos nariais nesusi
pratimui, tas dalykas yra vel
kamas per keletą.. mėnesių ir 
kas-kart neužsiganėdinimas di
dinasi ir tas kenkia organiza
cijos bujojimui.

Taip .ant toliaus būti netu- 
lūtų,

Jeigu per1 klaidą ar iš kitos 
kokios priežasties nesusiprati
mas ar neužsiganėdinimas iškį- 
la, reikia tuojaus pasistengti 
jį išaiškinti ir prašalinti.

Juk mūsų LDS. organizacija 
yra demokratiškiausia organi
zacija. Mus ne koksai tenai 
autokratiškas valdininkas ar 
valdyba valdo, bet mes patįs 
valdomiesi ar tvarkomiesi. 
Kiekvienas LDS. . narys turi 
pilną teisę spręsti apie organi
zacijos dalykus ir reikalauti 
tvarkos ar pagerinimų tenai 
kur tik jų reikia.

Vat tam tikslui mes ir turi
me kasmet LDS. seimus, ku
rie nustato LDS. organizacijai 
taisykles ir renka LDS. centro 
valdybą kuriąs priedermė yra 
pildyti LDS. konstituciją ir 
LDS. seimų nutarimus. Nes 
tik tokiu būdu galima yra už
vesti ir palaikyti organizacijo
je pavyzdingą tvarką.

Kur yra tvarka, tenai yra 
pasitikėjimas valdyba. Kur na
riai pasitiki savo valdyba, o 
valdyba pasitiki nariais tenai 
yra vienybė o vienybėje visų 
tautų, valstybių ir organiza
cijų bei šeimynų galybė.

Dėlto ir aš pradėdamas savo 
tamystą kaipo LDS. centro 
pirmininkas meldžiu dar kartą 
visų LDS. narių kad visais ga
limais ir dorais būdais steng- 
tūsi kiekvienas eiti prie vieny
bės palaikymo, prie LDS. au
ginimo, kad mūsų LDS. per 
šiuos metus bent.dvigubai pa
augėtų narių skaičiumi. Kad 
mūsų kasos iždas ir biznis taip 
pakiltų, kad visiems morgi
čiams ir visoms paskoloms 
sprandą nusuktūmem, ir LDS. 
namo statymą ir “Darbinin-

nas bus ęulaikytas. Meldžiami 
ne tik patiem atsilankyti bet 
dar ir naujų narių atsivesti. 
Mes lietuviai darbininkai turi
me geriau suprasti tos organi
zacijos tftĄų'b spiestiem prie 
jos koskaitiingiausiai. Atmin
kime kad mes priklau
sydami gaunam puikaus turi
mo laikraštį “Darbininką” te
mokėdami tik po vieną kvoterį 
ant mėnesio ir tas laikraštis 
aplanko mus net tris sykius į 
savaitę. Žodžiu sakant, jau 
čia prie organizacijos pnklau- 
sąl už dyką. Tik ką už organą 
moki. ■

Lietuvos Duktė.

PA

LDS. 63 kp. susirinkimas.

Biuomi pranešu LDS. 53 
kuopos bariams, kad susirinki
mai mokykloje. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti. Gerb. 
delegatas papasakos ką girdė
jo seime..

Tie, kurie negalėsit atsi
lankyt, malonėkit induot mo
kestį tiems, kurie atsilankys, 
nes nekurię nariai užvilko mo
kestis.

Nepamirškit naujų narių at
sivesti.

dybos paduodamus sumany
mus ir nurodymus, o jeigu kar
tais kas būtų neaišku ar ne taip 
gerai suprantama, klauskite 
nurodymų ir paaiškinimų, o vi
suomet tuojaus jūsų reikalavi
mus, kiek galėsiu stengsiuosi 
užganėdinti.

Geri norai visuomet yra ge
ru daiktu, o jei juos sujungsi
me su pasišventimu ir nuolati
niu uoliu darbu — bus ir vai
siai geri —- geros pasekmės. ,

Dirbkime visi iš vieno vieni 
kitus pasidrąsindami ir pasi
ragindami. Kovokime prieš 
visus mūsų išnaudotojus, krau- 
jagerius, skriaudikus, mulkin
tojus, kvailitnojus ir apgaudi
nėtojus.

Organizuokimęs, šiveskimės, ko” dienraščiu padarymą ga- 
ląvinkimės visame kame, kas lėtume laikyti ne gražiomis

PREZIDENTAS LIKS 
WASHINGTONE.

Prez. Wilson ketino apva
žiuoti Ameriką su prakalbomis 
už Laisvės Paskolą. Bet dabar 
jau kalbama atsižadėti šito su
manymo. Prezidentas liksiąs 
Washingtone, nes ten yra svar
bių reikalų. Kongresas svars
to naujus įstatymus ir prezi
dento buvimas namie reikalin-
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tik yra gero ir pagirtino, to- 
bulinkimės pažinime darbinin
kiškų reikalų. Tegul tarp mū
sų, visoje LDS. organizacijoje 
meilė, vienybė ir santarvė vi
suomet žydi, greit ar nė greit, 
o susilauksime gerų vaisių iš 
mūsij darbų, jei ne mes patys 
tai bent busimosios žmonijos 
gentkartes, o mums bus lengva 
numirti, nes galėsime . ranką 
prie. širdies prisidėję tarti: 
“Viešpatie,.- dirbome kiek ga
lėjome, kaip mokėjome, o dirb
dami norėjome ir troškome 
vien tik to, kad gutų pasau
lyje teisybė, ir meilė, kad 
skriauda išnyktų, ir kad dar
bininkų žmonių gerbūvis pakil
tų.” ' .

Aš manau, kad visi LDS. 
nariai taip dirbome ir dirbsime 
nežiūrint į tai kokios kliūtys ir 
periškadas kelyje sutiksime,periiSkadM kelyje

svajonėmis ir sapnais bet rea
liai įvykinamu dalyku.

Dėlto broliai ir sesers visi iš- 
vieno į darbą stokime ranko
ves atsiraitoję; darbas viską 
pergali, darbas viską. padaro, 
darbas viską atsiekia; darbas 
daro tautas ir pasaulio žmoni
ją laiminga.

Darbas darbininko širdį to
bulina jei tik darbininkas tą 
darbą dirba'nuoširdžiai ir su 
pasišventimu. Geram darbui 
Dievas laimina.. Mūšų darbas 
yra geras, doras, prakilnus, 
tai turime tikėtis *kąd Viešpa
ties malonė bus su mumis ir tą 
viską nuveiksime ką turime už- 
sibriežę. . ,'

O jeigu tiek kiek norime ir 
nenuveiktume, tai tikrai sa
kau, kadi nueviksime tiek kiek 
galėsime, kiek gyvenimo tįjk 
linkybės mums nuveikti daleis;

ko daugelis klausimų, kaip fo- 
gerinti silpnutes kuopas ir nau
jas organizuoti. NeJmriuos 
klausimus palikta valdybai su
tvarkyti, o kiti buvo ant vie
tos išriŽtL Vaidyba savo su
važiavimo nutari šauktiesį vi
sas tas kuopas, kurios yra Silp
nos ir dar nėra mūsųapskrityj 
užsiregistravusios. Litiikns ž- 
siuntiriėti pavesta raštininkei, 
p-lei Onai Černiauskaitei, o ki
tais visais dalykais pavesta rū
pintis pirmininkui S. M. Da- 
naičiui ir darbas yra pradėtas 
ir varomas pirmyn. Bet kuo
pos nelabai rūpinas savo liki
mu jeigu reikia ką su jom 
susižinoti, tai yra labai sunku. 
Šiandie yra rengiamas* marš
rutas. Tokiu būdu kiekviena 
kuopa turėtų pasistengti marš
rutą nepraleisti, nes yra pro
ga puikiausia sudrūtinti savo 
kuopas su mažais prisiręngi- 
mais ir iškaščiais, Kada mes 
veikdami — bendromis jėgo
mis galėtume didžiausius dar
bus nudirbti dęl LDS. Tik 
mums reikėtų daugiaus žiūrė
ti į tuos dalykus. Trečiam L. 
D. S. Conn. apskričio suvažia
vime kilo sumanymas ir įneši
mas dėties prie ' T. Fondo su 
mėnesiniais mokesčiais, dėties 
prie Kareivių Globojimo Komi
sijos. O tas visas darbas turė
jo būti paliktas dar ant toliaus 
delei silpnumo Apskričio. L. 
D. S. Conn, Apskričio Valdy
bos posėdyj tas viskas buvo 
aptarta ir sumanymas padary
ta kad tuos visus pienus būtų 
galima išpildyti. Sumanyta 
atsišaukti į LDS. Conn. Aps
kričio visas kuopas, kad jos 
pasidarbuotų prie nurodytų 
darbų. Tokiu būdu bus gali
ma sustiprėti finansiškai ir tą 
viską atlikti su geriausiomis 
pasekmėmis. Tik jeigu visos 
kuopos rems valdybos užmany
mus. Jau nekurios kuopos pa
sižadėjo pasidarbuoti. 39 kuo
pa Bridgeport, Ct. pasižadėjo 
net ir perdaug. Tai-gi būtų 
priedermė kiekvienos kuopos 
dirbti. Mūsų apskrityje yra 9 
kuopos.- Tai mes veikdami ga
lėsime didelius darbus nudirb
ti.
L, D. & CONN. APSKRIČIO 

VALDYBA.

Pirm. — S. M. Danaitis,
797 Bank St., Box 55, 

V/ateTbūry, Conn.
Pirm, pagelb.—Juoz. Darnusis, 

26 Lines Court, 
Naugatuck, Conn.

Rašt. — Ona Černiauskaitė, 
638 N. Jtiversidje St, 

Waterbury, Conn.
Ižd. — P. Geležiutė,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

Organizatorius — A. Mašiotą, 
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
P. S. Visos kuopos stengkitės 

vienos parengtos pramogos 10 
nuošimtį paskirtį apskričio rei
kalams. pinigus siųskite šiuo 
antrašu: Miss Paulina Geležiu- 
te, 41 Capitol Avė., Hartford, 
Conn.

LDS. Ct. Apskričio Pirm.
S. M. Danaitis.

Įtiek a$žioriw tiek nutarime, 
bet darbą varysime pirmya ir 
pirinyn įxį» LD& tikslo ir i- 
dtalo : prie medeginio darbi
ninkų gerbūvio ateiekimo.

Mgi iŠ savo pusės jei jau 
neįstengsiu eiti jįbmųfo darbi
ninkų eilėse, tai dėsiu visa* 
pastangas kad nuo kitų bent 
nepasilikti toli užpakalyje.

Jūsų M Virkfc’s.

CHIOAGOS APSKRIČIO

Lietuvių Darbininkų Ghica- 
gos ; Apskričio susirinkimas 
atsibuvo nedelioj, rugpj. 25-tą 
di 1918,Visų ; Šventųparap. 
salėje, 10806 wabash Ąve.(Ro- 
selande), ..

Susirinkimą atidarė pirm. 
M. Mažeika su malda. Pradė
ta svarstyti apie išvažiavimą 
kuris turėjo įvykti &rą d. rug
sėjo, po. pasikalbėjimui 
jpasirode kad nebus galima, tai
giišvažiavimas atmesta. To
liaus Apskritys išnešė pagei
davimą kad kuopos kurios ne
siuntė delegato į seimą kad 
parsikviestų p. Pr. Zdankų ant 
savo susirinkimų kuris išduos 
pilną raportą iš Seimo LDS. at
sibuvusio Baltimore, Md. Jo 
adresas yra sekantis: Pr. Zdan- 
kus, 1430 So. 50 Avė., Cicero, 
III.

Kad sustiprinus esančias L. 
D. S. kuopas ir sutverus nau
jas kuopas tose kolonijose kur 
jų dar nėra nutarta ant rudens 
surengti maršrutą ir parsi
kviesti gerus kalbėtojus kurie 
gerai išaiškins organizacijos 
stovį ir jos reikalingumą mums 
lietuviams. Raportas iš kuopų, 
narių skaičių pasirodo kad 
kiekvienoj kuopoj užaugo gar 
na didelis narių skaitlius ir 
kad kuopos puikiai gyvuoja, 
morgičiai naikinami ir apla
mai imant viskas sekasi gerai.

Duotas įnešimas kad suren
gus vakarėlį pagerbimui naujų 
narių kurie prisirašė per 1918 
metus, bet galutinas nutari
mas paliktas ant ateinančio' su
sirinkimo. Kad gėriau išgar
sinus LDS. diuota mesimas kad 
būtų padaryti apgarsinimai 
panašiai kaip kad piknikų kad 
yra, ty. kad juos būtų galima 
pasikabinti ant sienos, vienam 
kamputyj kad būtų kalendo
rius visų metų, gi viduryj maž
daug paaiškinimas apie LDS. 
ir kuomet toj kolonijoj laiko
mi susirinkimai. Išrinkta ko
misija iš penkių kurie sudarys 
projektą ir priduos per atei
nantį susirinkimą. Į. komisiją 
pateko — K. Globis, A. MureĮ- 
ka, J. Mockus, STKučinskaitė 
ir Janušauskaitė.

Apskritys, išreiškė pageida
vimą kadi kuopos kiek galint 
rinktų pagarsinimus į 1919 L. 
D. S. Kalendorių kad padėjus 
Centrui Uždengti lėšas išleidi
mo kalendoriaus.

Nutarta kad delegatai ant 
ateinančio susirinkimo kiek
vienas priduotų savo valdybos 
antrašus, ty. pirmininko ir raš
tininko antrašus Apskričio 
Raštininkei kad prisiėjus rei
kalui būtų galima į kuopų val
dybas kreiptis.

P-as M. Mažeika išdavė ra
portą iš LDS. Seimo^apibrež- 
damas labai gražiai seimo įs
pūdžius ir finansinį stovį pa
čios organizacijos, užtat jam 
padėkota garsiu delnų ploji
mu. '

Kitas susirinimas nutartas 
laikyti Dievo Apveizdos parap. 
18-tos ir Union Avė., rugsėjo 
29 d. 1918, 2-rą vai.- po pietų. 
Susirinkimą uždarė pirm. M. 

'Mažeika su malda.
M. Mažeika,

Apskričio Pirmininkas.
M. L. Gurinskaitė,

LDS. Apskr. Rašt.

ROCHESTER, N. Y.

LDS, 71 kpį susirinkimas.

Panedelyje, rugsėjo 9 d. 7:30 
vai. vakare ^v. Jurgio pobaž* 
nytinėj svetainėj įvyks LDS- 
71 kp. mėnesinis susirinkimas. 
Visi nariai turi atsilankyti ir 
užsimokėti mėnesines mokes
tis, kurie dar nesate ųžsimo* 
kėję. Tie kurie neatBilankys ir , . _

’nėužsimokės, tai tų narių Conn. Tam nuvažiavime įvy* CHęafca, M-

Jonas J. Grebliunas.
SS Kp. Raštininkas.

MONTELLO, MASS.

Atsišaukimas.

Naujosios Anglijos Apskri
čio LDS. kuopas raginu pasi- 
mokėti į apskričio kasą, po 5c. 
nuo nario. Nekurios kuopos 
jau pasimokėjo. Nonvood’o 
kuopa jau prisiuntė $1.75. Ir 
Nashuos, N. H. Antras taipo
gi svarbus klausimas guli prieš 
mūsų1 akis, tai yra maršrutas 
surengti Naujoj Anglijoj LDS. 
reikaluose. Kadangi jau oras 
atvėsta, tai kaip tik laikas 
pradėt ruoštis prie Katalikų 
Spaudos Savaitės ir pradėt 
šluot dvokiančius šlamštus 
iš lietuviškų stubų, o pripildyt 
Hetuviškus kambarius Švaria 
katalikiška spauda. Į darbą vi
sos LDS. kuopos su savo orga
nu ‘4 Darbininku ’ ’ priešakyje. 
Jei nesiranda kur LDS. kuo
pos, tai meldžiam vietinius 
lietuvius kreiptis prie arti
miausios kuopos, o kuopos už
duotis pagelbėt suorganizuoti 
kuopą. Meldžiam kuopų nuro
dyt gabesnius kalbėtojus, atsi
šaukti per organą Įr pradėt 
darbą.

Su pagarba,
M. Abračinskas.

ATIDAI

Naujosios Anglijos 
Apskričio kuopoms.

Pirmame. LDS. N. Anglijos 
suvažiavime tapo nutarta .kad 
kiekviena LDS. kuopa prigu
linti prie N. Anglijos apskri
čio kas metai mokės po 5c. 
nuo kiekvieno nario į apskri
čio iždą. Yra pasimokė jusiu 
kuopų už 1917 ir 1918 m., bet 
dar randasi ir tokių kuopų, ku
rios nėra dar užsimokėję į Ap
skričio iždą. Žemiau paduodu 
kuopų numerius, kurios užsi
mokėjo už 1917 ir 1918: 8 kuo
pa Cambridge, Mass.; 3 kuopa 
Nonvood, Mass.; 65 kuopa Na-, 
shua, N. H., tik už 1918 m. 
Kuopos pasimokėję tik už 1917 
m.: 1 kp. So. Boston, Mass.; 
56 kp. Hudson, Mass. Todėl 
gerbiamieji LDS. nariai, jei jū
sų kuopos vardas arba nume
ris čionai neskamba, tad reiš
kia kad tamstų kuopa nėra dar 
užsimokėjus į apskričio iždą-. 
Tuojaus ateinančiame susirin
kime pakelkit klausimą ir pas
kirkit nuo kožno nario po 5č. į 
N.. Anglijos Apskričio iždą._Bi- 
nigus ar money orderius siųs
kite kasieriui M. Abračinskui, 
187 Ames St, Montello, Mass.

Naujosios Anglijos Apskri
čio Rašt ?

A. J. Navickas.

It L.D.S. CONN. APSKRIČIO 

; Antrasis suvažiavimas f įvy* 
ko birželio 9,1918 m. šv.'And
riejaus pmptfoj Britahį 
Conn. Tarno suvažiavirneįvy-

*

NASHUA, H. H.

LDS. 65 kp. susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 8 d. paprastoje 
vietoje 3 vai. po pietų. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

O. Z. Bugailaite, rašt.

WATERBŲRY, CONN.

LDS. 5 kp. susirinkimas į- 
vyks 8 d. rugsėjo, nedūlioj 1 v. 
pb piet Šv. Juozapo parapijos 
senoje svetainėje*. Visi nariai _ 
malonėkite kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, girdėsime ką mūsų 
'delegatas' mums praneš iš L. 
D. S. Seimui

Korespondente.
* Va*

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Išėjo nanjaš laiktaštis “Dari 

bw”savaitinis/ ėtieMs oiga* 
nas unijoS' Amalgamated Glot- 
liiii^ Workers of America. Bri 
daktbriuė M Jurgelionis.<ari 
na 50c. metams. 40Ū & Halsted
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.kam. kun. Julius GapUkae ir.
mūsų gerb. mokytojai J. M. 
Navickas, F.W. Strakauteas ir 
V. K Bacevičius pasakė tinka
mas tam vakarui nrakalb^M.

Tarpe tų prakalbų buvo sal
džių gėrimų ir skanių valgių. 
For šitų vakarėlį buvo aukos 
įteiktos mokytojams už jų gerų 
darbų. Visi linksmai praleido 
vakarų su prakalbomis, daino
mis ir skambinimu ant piano.;

Per šitų vakarėlį nepamiršta 
nei mūsų vargstanti Tėvyne 
Lietuva.P-as Mankevičius Įne
šė, kad paaukuotų Šiek-tlek į 
Tautos Fondą. Aukavusių 
vardai: . , t ' .r'

Kun. Julius Čaplikas — 
$1.10, p. MankeviciŪB $1.40.

PO 1.00 — V. Bacevičius/J.
Vaitkus ir P. AtkoČinūas.

F. AV. Strakauskas—60c.
Po 50e. — J. M. Navickas ir

K. Tirlikas.
Po 25c. — M? Bakšiutė,. A. 

Filiponiutė, S. Aleknavičiūtė, 
M. Klimavičiūtė, U. Tatulienė, 
K. Juduta, A. Krikščiuniutė, 
U. Bublinskaite ir J, Budrįs.

Smulkių aukų buvo 65c.
Viso surinkta $10.00.-
Po tam pasakė prakalbą 

į kun. Julius Čaplikas ir užbaigė 
vakara su malda. Visi buvo 4.
labai dėkingi mokytojams ir 
Visi norėjo, kad ir kitą vasa
rų sugrįžų mokyti.

Visi atsisveikino su moky
tojais ir išsiskirstė. Šis vaka
rėlis bus nepamirštas per ilgą 
laiką.

Mokinė — Elena M.

W 1 - "L .7? .1.71/-" ■'
NEW YOTtK (UTY.

" Vyčių 12 kp. rugpjz-28 d. 
laikė mėnesinį susirinkimų. 
Narių mažai teatsilankė, bet 
atsilankiusieji turėjo gerus no
rus.

Pirmiausia buvo išrinkta 
nauja kasininkė. Vienbalsiai 
nutarė rengti trumpų teatrų su 
pamarginimais — pataikant 
būsiančiam N. Y. ir N. J. Vy
čių apskričio suvažiavimui,ku- 
ris bus Nevr Yorke..

Per karštus vasaros laikus 
kuopasUveikimais buvo^apsi- 
stojusi. Choras, vadovaujant 
p. Kaminskui per vasarą gerai 
iaikūsL

Pradžioje 1918 m. narių bu< 
vo apiė 50, pinigų turėjome 
virš $40, dabar narių turim 

■ tik 35) iš netekusių narių, < mi
rė: A.a. M. Tamulevičiūte bu- 
vo gera dainininke, 2 Pran- 
ciškus Lišaiiškas moksleivis -*~ 

• buvo uolus Vyčių rėmėas, 3 — 
B/ Naginevičius, tai <ištiki- 
mĮausis vytis nenuilstančiai 
darbavosi iki persiskyrė su 
šiuomi pasauliu, paskutiniuo
ju laiku buvo , kasininku, 4. — 
J. Aukštikalnis, buvo kareivis 
Francijoje, po sunkaus sužei
dimo mirė; ' •

lyginimais, bet tai viz-gl gali
ma įsakyti, kad turėjo du pa
linkimu.

Jau seniau ji buvo pasižymė
jusvagiliavimu. Pernai Biru
tės dr-jos. susirinkime buvo 
^iškeltas klausimas išmesti ją-iŠ 
dr-jos nl tokį pasielgimų. Bet 
ji sakė pasitaisysianti ir to ne
darysianti. Dabar vėl buvo 
Bostone apsivogus ir regis $u- 
batoj, rugsėjo 7 d. turėjo būti 
teismas^ Dar žmonės kalba, 
kad ji prigulėjus prie anarchis
tų ir jai kritęs liosas ką ten nu
žudyti,. o to nenorėdama pa
daryti nusižudžius. /

Prie. laidojimo dalyvavo 
‘Keleivio” gilelis Smelstorius 

ir.Puišiutė. Jiedu turbūt pa
aiškino, kad be reikalo velio
nį keikė šį surėdymų. Nes juk 
“Keleivio” bosai‘ buvo prole
tarai, o gyvendami netikusia
me surėdyme žiūrėk kapitalis
tais virto ir prie jų svieto ly
gintojas Smelstorius turi viete
lę.

žydefim&tavižka, gyvenanti 
įėjo, ir pamačiusi pn- 

vrililus, kuriuo# Mockus “aiš
kino” sušuko: “Ui, kad jam 
*vebųE*i, kodėl jums-te Žmogų į 
kreĮrių namus neafiduodat,” 
O čia jau sargų pilni salės pa
kampiai, saugoja “mirijonie- 
rių ,” kad kas kiaušiniais akių 
nenaipdytų ir bako ad, -rie- 
nam nedavė.

UtaraiHke pateki Bučins
kas, kad nebušvįsų
savaitę kaip buvo žadėję,, bet 
seredoj baigsis. Vakare susi
rinko žioplių prie salės. Bet, 
išeina cicilikas Bučinskas ir 
praneša, kad girdi, jei norite, 
tai imkite nuo manęs paskuti- ; 
jį <^abį^Iori^ių^/čia.paį; 
prie salės durių; o nė tik misį- 
joniėrians^ — Mockaus neįė- 
matysti% 4 
liže”eiti.#y:TatWbtittnete, nę 
tik cieilikai, bet ir jų raudo
nos naktaizos pradėjo balti iš 
piktumo ir gailesio, o Mockus 
dingo, kaip kirvis vandenyje 
ir nieks nežino kur; vieni sako, 
kad nekoksai šiaučius buvęs. 
Dabar ne vienas cicilikutis 
susirgs geltlige iš susikrimti
mo dėl Mockaus. O padori 

" žmonės dabar dainuoja:
“ Mockus iš Binghamtono ;

tvykst, tvykst!
tDėdė, per pasturgalį šmykšt, 

šmykšt!
Savo velnių sušaukęs būrį 
Kaip žaibas stotyj atsidūrė!./’

Pasižymėjęs lietuvis.

Prie progos noriu priminti, 
kad patėmijau nekuriuose laik
raščiuose, “Drauge,” “Lietu
voj,” “V. L.” kad Jonas Sta- 
nislavičius, baigęs šį metų high 
school, už atsizymėjimą gavo 
stipendiją vertės’ $600.00, ty. 
valdžia užmoka, už universite
tų N. Y. -valstijoje, bet šiomis 
dienomis, J. StanislaviČius, ga
vo 2-rą dovaną vertės $400.00, 
bus išmokėta po $100.00 per 4 
metus grynais pinigais, šią 
dovaną gavo už augšeiausius 
procentus, laike high school’ės 
kurso.kvotimų.Tai.linksmą 
žinia, nes dar iš lietuvių ne
buvo girdėti apie gavusius to
kias dovanas. Beje, kodėl ne
girdėti atsižymėjusių cieilikųf 
Jule jie tokie , “šviesimai!” 
Smagu paminėti/ kad. J. Sta
nislaviČius yra geras katali- 
kas-tautietis, o taip-gi 31 kuo
pos vytis. Tai vaikinas, kokių 
nedaug tėra.

Cicilikų prietelis.

Kas girdėti lietavių kelaiij^se.
1 ‘ ' t? 1

MseaNtMaNMaaMNiateMatMaMeeaiNaMMaam
Ant galo išleistas ir lotas. 

Loto laimėtoja buvo p. M. At- 
stupiene iš Lavrence, Mass. 
Tuomi iruŽsibaigė parapijos 
rinkliava fr joiB smagūs pikni
kas. Iš kempės važiavome jau 
sutemus. ■ > ‘

Rinkliavoje laimėta apie 
$1.800.00, išvažiavime gryno 
pelno gauta apie $125.00.

Į Camp Devens.

Lavvrence’o choras ir keletas 
kitų ruošiasi ant nedėlios į ka- 

• reivių* vakarą Camp Devens. 
Girdžiam kad bua užkviestos 
visos apielinkės kolonijos į tą 
poldlį.

Ačiū. -

Širdingai Jėkuoju visiems 
prisidėjusiems .prie parapijos 
rinkliavos ir išvažiavimo. Juos 
išvardysiu vėliau.

Kun. F. A. Virmauskis.

«
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j/ Užbaiga parapijosai^įą

Per-porą, menesių Šv. Pran- 
ciškaus katalikų lietuvių para
pijoje buvo- renkamos extra 
aukos pamokėjimui parapijos 
skolų. Aukų rinkėjais buvo 
patys parapijonai. Darbo pa- ' 

. ; lengvinimui buvo tiems rinke-
! jams dalinami bilietėliai kiek-

vienas po ŠLOOr-Rinkėjų buvo 
šimtai. Jų laimėjimai buvo į-; 
vairūs. J. Buribulas pardavė 
po $1.00-tikietų už $110.00. Jis 
gavo už tai dovanų Žiedą Pet
ras Jeskeliavičius 'pardavė už

. $90.00, Stanislovas Mockus už . 
$20.00. * Ir kitų rinkėjų daugy* 
bė pardavė po- $1.00į $2.00, $5, 
ir $10. . *

Užbaiga to sunkaus darbo 
buvoDaihininkū Dienojer(La- 
bor Day). Tam- tikslui buvo 
suruoštas ir atsibuvo didžiulis 
išvažiavimas Methuen Mass.

* parapijos, kempėse.

Išvažiavime buvo daug gra
žių dalykų. Žmonės pradėjo 
rinktis 10 valandoje iš ryto. 
Iki pietų jų priplaukė iki 600. 
Prikasta ten pat nuo tos* pačios 
kempės bulvių, nukirsta ko- 
pūstiį parauta cibulių ir lau
kiama gaspadinių automobi-. 
liaus su kuknia. Prie puodų, 
katilij, vyrai tuoj griebia už 
deglės, paskerdžia, nusvilina 
ir perduoda gaspadinems, o jos 
svečiams.

Tuom tarpu žaidžiama. Jau
nimas sukasi ratais, dainuoja, 
nardosi — linksminasi. Seniai 
su savo šeimynomis suka, sau 
apie užkandžius, lengvius gė
rimus.

Sušaukta mergaitės ir sako 
eiles. Sekančios mergaitės 
gražiai padeklemavo: T. Va- 

> Jaugiavičiutė, M. Mikuliutė, A. 
Stakeliuniutė, B. Skuciavičiu- 
tą . J. Lučiuskiutė, M. Valins- 
kiutė, E. Uinpiutė ir Kandro- 
čiutč. Kunigas Virmauskis 
vedė šį eilių programėlį ir pats 
pakalbėjo apie vaikų auklėji- 

„ mą ir lavinimą Po tam vieti
nis choras užėmė vietą, links
mino gražiomis dainomis pub
liką net per pusvalandį. .Pa
baigoje dainavimo vargoninin
kas p. Antanas Grigoraitis kal
bėjo pasidžiaugdamas iš di
džios publikos ir pavyzdingo 
užsilaikymo. Ant galo prakal- 

, * La gerb. kum Kučas iš Lo- 
V^ll’io. Jis giria Lawrence 
lietuvių katalikų atbudimą ir 
pataria nuolat gyvais būti.

Pietūs. Minia apstoja kuk- 
nią reikalaudama pietų.. Per 
didumą pietaujančią gaspadi- 
nėms reikėjo suktis. Jos tik 
temijo riksmus: lietuviškų ko
pūstų ir prielaidienos.” To
kioje formoje užsakymai buvo 
duodami, kad atskyrus nuo 
antrų kopūstų — kom beef 
and cabbage—o tai airišių ko
pūstų.

Po pietų ilgai tęsėsi įvairių 
įvairiausios lenl<tynės. Lenk- 

‘ tynėms baigiantie.s — atva
žiuoja automobilius iš IVorces- 
ter’io. Ir worcesteriečiai į- 
trauktį į programą.

Dabar sėdasi žmonės ant 
priekalnio ir klausosi kalbos p. 
Zatavesko iš Worcester’io. Jis 
pakalba apie blaivybę, vyčius 
ir krikščionių idealus.

Kur būt nebuvęs atmaršuoja 
’ italų henas. Įsimaišo į mūsų 

tarpą ir griežia mums visą pus
valandį. . *

Publika kimba į ratus ir žai
džia, dainuoja. Saulutei už 
girios lendant atšvilpia; atūžia 
mašina ir išlipa trys žvaigždu
tes. O tai Worcester’io klebo
nas su savo vasarinės vaikų 
mokyklos mokytojais. Jiems 

• Lawrenciečiai užrėkia tris 
ura. Jie bėga prie kuknės 
šildytis. Klerikas Navickas 
nutvertas ir privarytas kalbėti. 
Ponui Strakauskui užkandus, 

. klerikas Navickas eina valgyti 
o Strakauskas rėžia prakalbą 
Ateina po lietuviškų kopūstų 
ir prielaidienos ir gerb. kun.
Jakaitis. Jis kalba. Baigda-| jo mokytojams už jų gerą pa
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PROVIDENCE, R. I.

. Darbas varomas.

Šios kolonijos: lietuviai 
talikai sujudo ir pradėjo
pintis tautiniais ir tikybiniais 
reikalais. Sumanė sutverti 
lietuviškų parapiją Dėlto rug
pjūčio 25 d>. buvo surengę pra
kalbas. Kalbėjo p. Adomavi
čius ir Pranas Gudas, abu iš 
So. Bostono, Mass.

Po prakalbų buvo renka
mas komitetas. Išrinkta iš 12 
asmenų. Štai komiteto sąsta
tas:

Jonas Dvareckis (pirm.), 31 
Waine St.

Antanas Avižinis (vice- 
-pirm.), 1913 Westmihster St.

Bernardas Straznickas (pro
tokolų rašt.), 49 Camden St.

Vincas Bankauskas (fin. ra
štininkas), 13 Latham St.

Jokūbas Rusas (kasierius), 
17 Pekin St. - • ?

Daminikas Bernatavičius, 13 
Pekin st. ir Juozas Stoneliū- 
nas, 27 Judith st. kasos globė
jai. Kiti Komiteto nariai: Juo-; 
zas Cickevičius, Aleksandra 
Dziekevičius, Jackus Adamo- 
nis, Dominikas Švedas ir A- 
leksandra Vaitkūnas.

Laike prakalbų buvo renka
mos aukos padengimui lėšų ir 
likusieji pateko minėto komi
teto globon.

Aukojo šitaip:
Po $1.00: J. Bolis, M. Pe

čiulis, Vi Žūromskis, A. Kala- 
siūnas, P. Komenca, B. Juške
vičius, A. Bankauskas, D, 
Bamatavičius, A. Dzienkevi- 
čius, E. Kašėtaitė, J. Rusas, 
A? Vaitkūnas, M. Kucavicius, 
A. Lukoševičius ir Z. Menčiu- 
nas.

Po 50c.: A. Dusevičiutė, F. 
Staneliutė, B. Valaitis, A. Cie- 
kevičius, Z. Lukšis, V. Gecavi- 
čius, M. Sinkevičius, B. Sta- 
varis, O. Vaiviatienė, A. Dzie
kevičius, J. Valeckas, K. Ši- 
melionis, M. Rypcikiutė, V. 
Bankauskas, A. Zydeckas, J. 
Benevičius, J. Rukštalis, J. Ru
sas, J: Genevičius-, J. Žydonis, 
J. Staneliūnas, Z. Turonis, P. 
Kacienas, A. Dzekiavičius, S. 
Spieteliūnas, T.. Spieteliūnienė, 
J. Žiedelis, O. M. Juškevičius, 
M. Čiurila, P. Žyrdieckienė, 
J. Pealiauskas, J. Dvareckas, 
A.’Avižinis, B. Stražniekas, F. 
Kucavičius, J. Dragūnas.

Smulkių suaukuota $8.17.
Viso aukų $41.67.

Prot. Rašt.

SCRANTON, PA.

Dailės Mylėtojų choras rug
sėjo 1 d. turėjo savo trečią iš
važiavimų labai dailioj vietoj, 
grioj prie ežero. Oras buvo 
labai dailus, užtad ir svečių 
daug pribuvo. Vienas iš žymių 
svečių tai buvo gerb. kompozi- 
toriUs-p; Pocius su savo žmo
na. Jaunimas linksminosi sau, 
blaivai, žaidė visoįdus lietuviš
kus žaislus, dainavo visokias 
daineles. Puikią prakalbą pa
sakė svečias iš Chicago, Dl., tai. 
gerb. kompozitorius Pocius. 
Kalbėjo apie pakėlimą dailės 
lietuvių tarpe, apie svarbą mu
zikos, toliaus buvo nuimti pa
veikslai, pirmiau viso choro, 
paskui drauge su svečiu, pas
kui choro valdybos. Visi susi
rinkusieji labai gėrėjosi iš žai
dimo Dailės Mylėtojų Choro, 
net ir svetimtaučiams patiko 
lietuviški žaislai. Čia turiu pa
žymėti, kad Dailės Mylėtojų 
Choras yra gana* skaitlingas ir 
sau už mokytoją turi vieną is 
gabiausių chorvedžių, tai p. A. 
Sodeiką.

Apie 2Q d. rugsėjo, turės mi
nėtas choras perstatymą bus 
perstatytas “Užburtas kuni- 
gaikšis,” taip-gi bus duotas 
koncertas.

. Dailės Mylėtojas.

Antanukas,

PHILADELPHIA, PA. 

(Port Richmond) 

Džiuginanti naujiena.

Rritetingte yra VARGONŲ 
NINKA8, kuri8 at
liktų zakristijono darbą Alga 
bus suteikiama sulig muzikalių 
vargonininko pajėgų.
; Atsišaukime pažymėkite kur 
ir kaip ilgai vargonininkavimo 
mokinęsis.

Rev. C. Vasiliaaškas, -
P. 0. Box 82, Westfield, Mašs. 

(103) J -

Brocktonietis.

! Paieškau sesers Uršulės .Aš- 
megaitės po vyru Apšiegienės . 
paeina iš Panemunėlio par., Za
rasų pav.t Kauno gub., Maldai- 
kiškių vienkiemio, Girdėjau, 
kad gyvena netoli Bostono. At- ' 
sišaukite: Pvt. Charles Asme- 
go, Co. C 73 U. S. Inf. Camp 
Dėvens, Mass. Arba: Juozas 
šakalis, 8 Moore St., Cambrid- 
ger, Mass.

Po sočių pietų
Arba po vakarienė ir sma

gius kompanijos visuomet ge
rai yra paimti pirm gulsiant vi
same pasaulyje žinomus saldai
nius PARTOLA, išvalytojus 
kraujo ir vidurių. Jos duoda 
palengvinimų, prašalina neti
kusius elementus, neduoda nu
silpnėti organizmui ir nustato 
valgius.

Skrynutė Pąrtola turėtų ras
tis Jūsų namuose visuomet. 
Teisingiausioji pagelba turi 
būti visuomet paruošta.

. PARTOLA apsireiškia ge
riausiu draugu vyrų, moterų 
ir vaikų. Kiekvienoje lietuvių 
šeimynoje turėtų rastis PAR
TOLA.

PARTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideliose skrynutė
se po $1.00 kiekviena, kurios 
užtenka palaikymui sveikatos 
visai šeimynai 3 mėnesiams. 
Užsisakykite šiandiena.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite tiesiog.

APTEKA PARTOSA
160 — 2-nd Avė., Dept. L. 3. 

NewYork.
(132)
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REIKALINGA
Moterų ar merginų virš 16 

metų prie Taėk mašinų. Gali 
uždirbti nuo $12.00 iki $15.00 į 
savaitę. Mokame $11.60 į sa
vaitę pradedant. Galima gy
venti su visa šeimyna, nes toji 
kompanija duoda labai pigiai 
namus. Darbas nuolatinis. Ne
reikalauja žinoti skaitymo ar
ba rašymo.
W. W. CROSS & CO.INC. 

Brockton, Mass.

~T

Nuo vertos užsitikėjimo ypa- 
tos girdėjau, kad šį rudenį bus 
au įsteigta lietuviška katalikiš
ka mokykla prie vietinės baž
nyčios šv. Jurgio. Kad) tik tas 
pasisektų gerb. kun. Šėdvy- 
džiui, o ypatingai, kad pasi
sektų ją užlaikyti, nes daugu
ma čionykščių lietuvių yra 
keisti žmonės — siunčia savo 
vaikus į kitataučių mokyklas 
— moka už mokslą kiek yra 
reikalaujama — siunčia į lietu
višką — nenor mokėti, nei 
kuomažiausios užmokesties. Gi, 
kada keletas metų atgal, sa- 
yo uolumu, savo didvyrišku 
pasišventimu, (gi laike sunkios 
ir pavojingos ligos mokymosis 
vaikai klebonijoje) gerb,. kun. 
A. Milukas įsteigė, mokyklą, 
tai ir “kvoterio” ant mėnesio 
nenorėjo mokėti Jis gi, it el
geta,, kas didina garbę jo var
do, kaip žmonės sakydavo, “u- 
bagavo” . ant mokyklos pas 
prakilnesnis, tankiai nevedu
sius, ar dar tik, turincius ma- 
žus vaikus, lietuvius ir kita
taučius, dažnai net nekatali- 
kus. Todelei, jei pasiseks gerb. 
kun. Šedvydižiui įsteigus tą mo
kyklą užlaikyti, ką duok Die
ve! tai drąsiai su dainiumi ga
lėsime tarti: .. .“Nemirtiną 
garbę įgijai už pasidarbavimą 
savo, nes dabar doroj- augs 
mūs vaikai, laimindami var
dą Tavo... 7

Paieškau Pranciškaus Mikšio, 
Kauno gub., Šiaulėnų parap., 
Varnionių sodž. Daugelis metų 
neturiu žinių, būsiu labai dėkin
gas jeigu kas praneš apie jį. Ad
resas mano:

Rev. Dominikas Mikšys, 
4557 Soj Wood St., Chicago, I1L 

(101)

(Apgarsinimas)

Paieškau savo moters Rožės ir 
2 sūnų Vinco ir Antano Kazlaus
kų. Prieš karę gyveno Lietuvoje 
Vilniaus gub., Trakų pav., Puzo- 
nių kaime. Tafp-gi motinos Ma
rės 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) f

VISŲ MUSŲ TALKININKŲ 
PRIPAŽINTA.

Visi dabartiniai mūsų talki
ninkai pripažino Trinerio Ame
rikonišką Kartaus. Vyno Elixi- 
rą, kaipo vadovaujantį vidurių 
vaistą dėl savo visiško atsako- 
mumoi Buvo apdovanotas aug- 
ščiausiomis dovanomis — auk
siniais medaliais ir Grand' Prix 
— Anglijoje (Londone 1910), 
Belgijoj (Brusel 1910), . Itali
joje (Ryme 1911), Francūzijo- 
je Paris 1911), ir dar atėjo au
kso medalius iŠ San Francisco 
1915 ir Grand Prix iš Panama 
1916. Visos šitos dovanos bu
vo augsčiausiomis, gaunamo
mis dovanomis.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Eliriras yra geriau- 
sis visoms vidurių betvarkėms, 
užkietėjimui, nerviškumui, gal
vos skaudėjimui, nevirškinimui 
ir tt., nes jis išvalo žarnas, 
gelbsti virškinimui, sujudina 
alkį ir sutvarko visą systėmą 
aptiekose $1.10.

Taipgi augščiausios dovanos 
buvo suteiktos Trinerio Lini- 
mentui, puikiaušis sutaisymas 
dėl reumatizmo, neuralgijos, iš- 
sinėrimo, strėnų skaudėjimo, 
sutinimo ir tt.' aptiekose 35 ir 
65c. Per krasą 45 ir 75c. Jo- 
seph Triner Company, 1333— 
1343 Aslilandi Avė., Chicago, 
Dl.-

(Apgarsinimas)

: / pranešimai
Geriausias, pardavėjas įvairių 

drabužiams materiją, paprastų ir 
vilnonių L Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son avė.; Boston. Senas adresas 
buvo į 149 Dover gt Dabar kreip- 
kitės šiuo adresui J. DEITCH, 
40 Harrison Ave„ (kampas Beaoh 
augŠčiaus ant vienų lubų), Bot* 
ton, Mmi. Tai. Beaoh 2964.■

Aš Petronė Mickevieiutė-Žibai- 
tienė iš Pasėlių kaimo, Seredžiaus 
vai. ir parapijos, Kauno gub., ieš
kau giminių ir pažįstamų. Maol- 
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

Petronė Čibaitienė,
236 Jefferson st.^ Nėwark, N. J.

Aš JUOZAS ŠEGŽDA paieškau 
savo sesers Petronės Tetraitykės 
(vienos motinos, ne vieno tėvo,; 
Kauno gub., Raseinių pav,, Bata
kių parap., Vaišvilų sodžiaus. Ji 
kadaise^ gyveno Chicagoje, r 111- 
Ji pati, ar kas ją pažįsta, malo
nės pranešti man kur ji gyvena. 
Štai mano adresas:.

JUOZAS ŠEGŽDA, 
405 Derien st., Philadelphia, Pa.

NEWARK, N. J.

Pranešimas.

L. B. K. Dr-jų ir kuopų Cent
ro mėnesinis susirinkiinas į- 
vyks 10 di rugsėjo utaminke 8 
vai. vak. Lietuvių Svetainėj, 
1802—2 New York Avė. Ger
biamieji atstovai, kurie įgalio
ti atstovauti D. R. K. C. malo
nėkite atsilankyti. Taip-gi 
kviečiam tų dr-jų ir kuopų, ku
rios priklauso prie L. K. C. val
dybos.- Maloniai kviečiu visus 
atsilankyti šin susirinkiman ne 
vėliaus kaip 8 vai. vak., nes 
yra daug svarbių reikalų ap- 
tarti ' T

L. K. C. pirm. J. PelUtis.

K. V.

BINGHAMTON, N. Y.

Nepavyko monkey biznis.

25 d. rugpj. cieilikai parsi
kvietė-Mockų, sustiprinti be- 
baigančią išgaruoti cicilikišką 
dvasių it prirengti nekuriuos į 
monkiii karaliją, bei aprūpinti 
mapomis į pragarą, vienu žo
džiu, Mockus pradėjo savo 
“misiją” ne juokais. Jis ne
dalioje sutaisė puikų keturko
jų prabočių sliow. Be to jis pa
sakė, kad žemė esanti plokščia, 
kaip stalas ir stovi ant 4 kojų. 
Ar ne išradimas'?! Bet ką čia 
jo išradimus surokuosi. Cici- 
likės, moterys ir mergos, rau
donais pagurkliais, linksmos 
visos, bego it varnos maitą su- 
uodusios ir pasakojo, kad jų 
“misijos” tęsiančios čielą ša- 
yaitę. Nedėlioj, kada visi te
atrai uždaryti ir nevalia imti, 
inėjimo, tai jie rinko dešim
tukus ir gerokai pasipelnė, ne 
tik iš monkių ainių, nes tie, 
kurie prie jų kuopos priklauso 
nemokėjo, bet nuo du rinko, 
kurie dar kandidatai į monkes. 
Vienai mergaitei įėjus (Juozai- 
čiutei) liepė užmokėti tikietų, 
bet Ši atšovė: MAš Šiandien at
lankiau beprotnamį ir daug be
pročių mačiau ir nieko nereikė
jo mokėti) o čia už vieno be- 

. pročio pamatymų mokėčiau
pe tų prakalbų mūsų gerb.’ vi- delimiuką J” Tuo tarpu ir 
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WORCESTER, MASS.

Rugpj. 30 d., buvo, vakaras 
parengtas pagerbimui mūsij 
mokytojų. Šitą vakarą suren
gė vakarinių kursą mokiniai. 
Ant vakaro buvo susirinkę a- 
pie 40 ypatų. 8 vai. pradėjo 
vakarėlį J. M. Navickas su 
malda. Ponus Vaitkus kaipo 
vakaro vedėjas pasaite pra
kalbų. Tolinus sek© prakalbos 
visų mokinių, kurie lanke va
karinę mokyklą. Visi dękavo- “ i __ 1_ - 1 . •_ . . ■ •< . . . _ . ■'

anas kalbėti vadovauja Lietu- sidarbavimąir mokinimų. Tar
koshimnų ir visi dainuoja.

DU BOIS, PA.
Nuskendo “Naujienų” 

agentas.
Rugpj. 25 d. nedėliojo pati

ko nelaimė ^Juozų Geležinį, 37 
m. amžiaus. Nuėjo neva pasi
maudyt į kokią ten balą, kur 
kaip Lietuvoje kiaulės maudo
si,’ Kada žmonės tikintieji ei
na į bažnyčią ir atlikinėjai savo 
priedermes, tada cieilikai ei
na, kur kas nori pasivaikščiot 
arba kad ir pasimaudyt. Ge
ležinis buvo “Naujienų” a- 
gentas, daugiau mažai kuom 
užsiėmė, kaip tik platinimu 
šlamštų. Nors tai jis čia ir se
nai sukinėjos, bet su gerais 
žmonėmis mažai buvo* ir susi
pažinęs. Žinoma jį visi pažino
jo gerai, su kuriais draugavo, 
tai visą savo laiką praleisdinė- 
jo, kaipo keturkojai.. Nepri- 
gulėjo prie jokiį * kitų dj>jjj, 
kaip tik prie vieno Lietuvių 
Neprigulmingo Kliubo. Pri- 
gėrusiojo drangai buvo iškėlę 
girtąpuatą laidotuvėse.

- TteBmrte

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond) 

Tautos Fondo prakalbos.

Rugpj. 31 d. vakare vietinis 
Fondo skyrius surengė pra

kalbas, kad parinkus aukų T. 
Fondui. Kalbėjo p. Česnulis ir 
du sykiu trumpai pakalbėjo 
vietinis klebonas gerb. kun. 
Šedvydis. Žadėjo būt ir p. Ši
mutis, bet jo nebuvo. Aukų 
surinkta suviršum $60. Gi su
sirinkusius žmones palinksmi
na savo gražiu balseliu “Rū
tos” choras podirekcija p. 
Trepkaus. Bet čia liūdnas ap
sireiškimas: : išvažiavus gerb., 
kun. J. švasridžiui ir p. Ba
niui, choro pasiliko'tiktai li
kučiai — ant estrados juos ant 
pieštų galima buvo suskaityti, 
o. buvo gi. jų arti šimto iš pra
džių. '

Korespondentas, k
BROCKTON, MASS. 

Pabėgo nuo teismo.
i Vietos socijalistai palaidojo 
savo . veikėją VinkŠnaitienę, 
kuri palikus raštelį su pra
keiksmais netikusio surėdymo, 
aprižiojo gazo* ipaipą innusL 
nuodijo. NabaŠninke tūrėjo du 
palinkimu — uoliai darbuotis 
socijalistų idėjai ir vaginėti. 
Teizybė vaginėjimas yra aori- 
jalismo praktikavimaa, svieto

t

D»b»r liiku pirkti a*u>i

m. mtt iltie.”
j »Wk
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Dr. d.H. Staknevičius
234 Lafayette St, Kamp. 

Ofiso valandos:
0-11 RYTE '
2-4 l»o PIKTU
llt«-B VAKARE.

, Jefferson st, 
NEMARK. R. J.
TcleįM' 9268Maxk«t

AKINIŲ KRAUTUVE
Prirenka ir sutaiso akinius ge/ 

riausia tik pas registruotus optor 
metristus
James Conroy ir Joseph Ecker

Reikale visuomet kreipkitės pas 
juos.

Krautuvė adresai: W ®f4- 
! »<mt te, Boitaa, Mtei prie Park . 
•k tannii Mba priel Pttk ik '

/ .♦ 'r..'
X f* ■
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LIETUVIS VOTOGBATJUI 
Ar turi Mtę dUMį psvrikriąt 
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žydai rems paskolą Ketver
ge Bostono žydų veikėjai turė
jo susirinkimą pasitarti apie a* 
gitacįją už ketvirtąją Laisvės 
paskęlą. \ Pemberton namuose 
ofisą ir darbą tuoj pradėsią 
Žymiausieji žydų veikėjai pa- 
sižadėjo darbuokis. Kaip skait
lines parodo (žiūrėk ant 1 puš- 
lapio), tai pereitoj treciojoj pa

skoloj Žydai visai žemai stovi, 
ypač atsimenant, jogjų tmrpe 
yra daug kapitalistų ir visokių 
biznierių, piniguočių, vertei-

r , . [j#'" .... - . . .J
*

Ketina streikuoti. Bostono 
gaisrininkai ketina panedėlyje 
išeiti streikan, jei jų reikala
vimai nebus išpildyti. Majoras 
darbuojasi, kadi streiko nebū
tų.

Įkliuvo. Juozas Mockevičius 
‘ * Darbininko ” presmonas buvo 
išvažiavęs į New Yorką ant va- 
kacijų.- O tuo tarpu ten ėjo 
Smarki medžioklė ant slacke- 
rių. Gi mūsų Juozas buvo už
miršęs namie registracijos kor
telę. Buvo ten suturėtas ir ne
turėdamas kortelės, tapo pa
imtas “globon.” Žinoma vis
kas bus gerai.

kunigas ^artafo priimti* tat 
nueina prie kunigo. Bet naba
gas nors ir kū ašaromis prašė* 
kad laidotų, gavo Atsakymą, 
kad negali, nes esą ji nesirū
pino pildyti Katalikų Bažny* 
Čios-priedermių. Gyvai nerei
kėjo bažnyčios, tai kam dar 
mirusiai reikia. . Koks .gyve
nimas tokia ir mirtis. Ji ne 
tik savo dūšia nesirūpino, ale 
ir savo vaikelius bedieviais iš
augino. Nes mergaitė jau 16 
metus eina, o dai ne prie išpa
žinties ir Šv. Komunijos nepri- 
ruošta. Neapsakomai gaila 
matant tokius atsitikimus, bet 
ką gi padaryti. Ko patys no
ri, idlt gauna, ’

Ar ne laikas jau mesti, seną 
užsikirtimą pjieš Bažnyčią ir 
kunigus ir tapti vėl gerais ka
talikais, kokiais buvote Lietu
voje. Atminkime, kad kiek
vieną žmogų mirtis gali bile 
bile kur sutikti, Ji neklau
sia ar tu ant ekskursijos esi, 
ar darbe ar kur kitur. Ji už
puola ir naktį ir dieną Būki
me gerais praktikuojančiais 
katalikais tuomet, nei Bažny
čia neatsakys palaidojimo.

Pagalvokite ypač apsileidę 
katalikai apie savo dūšios liki
mą

LDS. 14 kp. susirinkimasbus 
laikomas 13 d. rugsėjo, penk
tadienyje vakare, 180 New 
York avą Lietuvių svetainėje. 
Prasidės 7 VaL

Šiš Busįripkimąs bus svar- 
biausis už visus kitus susirin
kimus kokius kada turėjo, 
nes atstovai pasakys ką jie nu
tarė ant 3-čiojo , LDS. Seimo 
draugė su kitų kolonijų atsto
vais. žodžiui sakant, išgirsite 
nuo gavo brolių lietuvių iš kitų 
kolonijų Žinių kaip jie darbuo
jasi dėl Lietuvos labo ir lietu
vių darbininkų gerovės. Tai
gi gerbiamieji nariai 14-os kp. 
malonėsite atsilankyti kas tik 
gyvas ant šio susirinkimo. Tu
rime ir daugiau svarbių reikalų 
apkalbėti ir taiptpat mėnesinę 
mokestį užsimokėti. Atsiveski
te ir naujų narių prie LDS. Be
je nepamirškit atsinešt amuni
cijos 4 ‘ Darbininko1 r morgičiaus 
bombarduoti.

» A. Kaz. fin. rašt.

“Hartstė” scenoje.

tin. choras

j

West Lynn, Mass.
Prasidės 7 vai. vakare.

Reporteris.

Nusipirk mbsties.

Tai BOTI GBAiOTl j, IHMt 

gult ištepk veidąmoriia yr IfMf 
vakaru*, o ydauryr* vaidą TYMU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji moa 
tb iHma plitmuB raudoMB, j«a> 
dus arba šlakus te prabalta vta 
Hui spuogui nuo veido. Hilg* 
gali siųsti ir įtampomis.

j. rimkus,
P. O. Box 36, Holdbrook, M&m.
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CAMBRIDGE, MASS. 
Giltinė įsisuko į bedievėlius. 
'Nekuriu priežasčių delei, šia

me mieste buvo atsiradę nema
žai bedievėlių. Geriau sakant 
ne bedievėlių ale apsileidusių 
katalikų. Persimainius neku
rtoms bedievybės priežastims, 
daugelis jau sugrįžo prie baž
nyčios ir, tapo vėl gerais kata
likais. Nekurto iš seno, y ra taip 
užsikietėję, kad nei pats an
gelas iš dangaus jų negalėtų 
atversti. Jie daugiau nieko ne
žino kaip tik keikti Bažnyčią, 
kunigus ir šiaip gerus katali
kus pildančius savo prieder
mes.

Žmogui yra leista tik trum
pai šioje pasaulėje gyventi. 
Bedievėliai tą užmiršta, 
mano, kad su pasaule gyvęs. 
Arba kadi ir reiks mirti tai kas 
Čia tokio. Juk viskas su mir- 
čia baigiasi. Taip jie išmoko 
iš bedieviškų šlamštų.

Bet kuomet prisieina mirčiai 
giltinei į akis pažiūrėti, tada 
pamato, kad tie apšviestūnai, 
jį labai suklaidino. Gailėtųsi 
tąsyk, bet jau nelabasis jų ne
paleidžia. Nes jam tarnavo 
per savo gyvenimą, tai jis- rū
pinasi, kad jam ir tektų. Na 
ir tenka, ne vienas į jo nagus.

Štai nepersenai (rugpj. 24) 
tūlas V. Danielius, gana tvir
tas žmogus staiga susirgo šir
dies ligą ir benešant į ambu- 
lansą mirė. Sveikas būdamas 
gana puikiai mokėjo keikti Ba
žnyčią ir kunigus. Nuo seno
vės jau yra žinoma, jog pikt- 
žodžiautojai, keikėjat Bažny
čios ir Dievo, neturi' progos nė 
prieš mirtį kunigą pasišaukti. 
Taip ir su V. D. atsitiko. Gen
tys jo dar norėjo jį, kad su ba
žnytinėmis pamaldomis palai
doti. Gavo atsakymą, kad ne
galima. Jei jam nereikėjo gy
vam bažnyčios, tai nei dabar 
nereiks. Palaidojo rugpj. 26, 
kaipo kokį atskalūną; Koks 
buvo gyvenimas, tokia mirtis 
ir pagrabas.

Dar to negana. Štai dar 
vienas atsitikiams. Praeitą ne
dėldienį rūgs. 1, Paulįai nuo 7 
Harrison gatvės dideli progre
syviai, bedievėliai bei apsilei
dę katalikai, vieton eit bažny
čion, nuvažiavo į Providence, 
R. I. linkon į ežerą pasivaži
nėti. Nelaimė atsitiko, visi 
sukrito į vandenį. Nekurie vy
rai dar mokėjo plaukti kiek, 
tai per vargą išsigelbėjo. O. V. 
Paulienė 36 metų moteriškė, 
gera ant Bažnyčios pliovotoja, 
prigėrė.

Kol sveikas žmogus ir vis
kas ■ gerai klojasi, tai nieko 
nereikia. Nelaimei atsitikus, 
tai tuojau bėgą ir prie kunigo 
ir kitur, kur papuola. Jau 
tada norėtų, būt geriausiu, ir 
rnfetr ^eru.
OiK A Rąulh^, ^ąs fflotg- 
ries, jau norėtų būt geru 
taliku ir norėtų javų pačią su 
bažnytinėmis apeigomis palai-J. 
doti. Pasidrąsinęs, kadgal'

D. L. K. Keistučio Draugys
tės atsibus mėnesinis susirin
kimas nedėlioję 8 d. rugsėjo 
(September) 1918 m. po No. 
164 Hanovėr st., Boston, Mass. 
2-rą valandą po pietų. Todėl 
prašome visus narius ateiti ant 
šio susirinkimo, nes bus svar
stoma ką nors naujo ir gero dėl 
draugyyštės. Ateidami neuž
mirškite ir naujų narių atsives
ti.

I GRYNAI VILNONUI !• 

padaromi ant užsakymo, iį
T.^iaV man nmmi.i' minro iv J J 

met, kuomet Jums prireiks, h
Mūsų darbo sveteriai ne- 

šiojasi ilgai ir visuomet atro- 
do gerai

Paklauskite draugų, kurioj 
nešioja juos ir kad gauti 
bent vieną Meešters Charles 
Sweater’s ant išmėginimo, p

CHARLES EVANS JR įį 
n

S V ETERIAI

Leisk man nuimti mietą ir 
Jūs galėsite pasiimti tik tuo*

’* * - ’•*
i. -

Programą išpildys Norwood’o bažnytinis choras po va
dovyste p. V. Stasevičiaus ir teatrališko skyriaus mėgėjai 

. pastatys veikalą “NASTUTĖ:”
Tai dar pirmas toks milžiniškas vakaras surengtas AV. 

Lynn’e. Atsilankiusieji išgirs daug gražių tautiškų dainelių 
ir pamatys puikų .veikalą “Nastutė.” ,

* Visus kaip vietinius, taip ir iš apielinkių kviečiame atei
ti.

f

J. Vinkeviczius.

CAMBRIDGE, MASS.

Kas gyvas į Bazarą.
Rugsėjo 8 dieną š. m. Nekal

to Prasidėjimo parapijos baza- 
ras jau vrasidės. Tas vakaras 
bus labai įdomus. Bus kalbų, 
dainų, etc. Toliaus eis ant iš- 

Jie laimėjimo aukso gabalas, 
penkių dolerių? vertes, didelis 
kuparėlis saldainių, ir daugelis 
kitų daiktų. Iki šiol jau į ba- 
žarą prinešta labaidaugdaiktų. 
Daugelis daiktų yra didelės 
vertės. Visi ateikite persitik
rinsite. Įžanga bus tik 10c. 

, Ura į'bazarą.
P. S. Šiokiais vakarais bus 

panedėlio, seredos ir ketvergo 
vakarais.

Reporteris.

Per LITHUANIAN AGEN
CY, A. Ivaszkevicz Agentūrą, 
papirko:

Zigmant ir Magdalena Leš
činskai, puikią 3 šeimynų stu- 
bą su visais įtaisymais, ant E. 
Sisth st., So. Bostone;

Antanas ir Magdalena Pili- 
baiČiai, didelę ūkę su daugeliu 
gyvulių ant Vemon gatvės, 
Bridgewater’e, Mass..
. .Henry Mcmurray, 3 šeimynų 
stabą ant Athens st., So. Bos
ton’’”

Bali Phone Dicldnson 3095 M. I 

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. I
Ofiso balandas; I

Nuo 9 rito iki S popietis 1
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. Į

Nedeliomi* iki 4 po pietų. I

Tel. So. Bortas 270
DR. JOHNMacDONNELL. M. D.

Galint* stuiįąUttt ir HrtuvtaM. 
Ofiao valandos: 

Ryt da iki 9 vai. 
Po pietų tiki 8 
vakarais 6 iki 9 

, 536 Broadway, So. Boston.

1! 
i! 
i! 
i! 
I! 
i! 
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ĮŽANGA 25, 35 ir 50 centų.
KOMITETAS.

I

167 Hillside Avė., f 
Needham Height, Mass.

[ TEISINGIAUSIA IR GR- 
| BIAUSIA UETUVIBKA 

APTIEKA.
!! Sutaisau receptus su di- . 
i džiausią atidą nežiūrint, ar * 
! tie receptai Lietuvos ar Ame- * 
i tikos daktarą. Tiri yienati- j
i nė lietuvilka aptieka Bostone 
i ir Itaasaeliusetts valstijoj, i 
į Gyduolių galit gaut, kokios ! 
t tik pasaulyj yra vartojamo*, i 
į Galit reikalaut per laiflcus, o ! 
ai prisiųsiu per ezpreaą

I I

K. KDLAU8KAS ;
. ■ i

Aptiekorius ir Savininkas ! 
! Tel So. Boston 21014 ir 21013. j 
226 Broadvray, kampu O St, J

SOUTH BOSTON, MASS.

DABAR LAIKAS PIRKTI.
Mes užlaikome įvairių rakan

dų (fumiture) krautuvę, kur 
galite gauti visokių namuose 
reikalingų daiktų ir už labai 
prieinamų kainą. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iš
mokėjimo. Ateik ir persitikrin
si. • "' ■

Lietuviu Rakandų Bendrovė,
268 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Draugijos Temykite!

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
» vairūs ženlflM: kokardos, šaipos, antepaudoą gurikučiai 

dėl įvairiį* organizacijų ir susivienijimą Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės . 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystS yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskitė savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
226 HighStreet, Lawrence,Mass,

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. tf. T. REILLY
469 Biwiway,Se. Besta,Nin.

PBIB DOBGBBSm BT.'

ValMdoo NeMferala
■vo* vai. ryte aaellnl, ryta
Iki 8 vai. vakare. iki IvaJL vakare.

r • "

__aunf juta'Jt‘ ąidtakUMtaitata' IMMiS pogIrOBJL yoTiW0B*¥Vi
VALDYBOS ADR18AL

SO. BOSTON, MASS.
Pirm. — T. Ašmenricien^

359 Fourth Št.
Vta pirm. — & GiedraiČint^ 

103SixthSt..
Prot. Sekr. - M. MorkūniutS 

12UrkSt. •
Tią Sekr. — A. Lukoševičiutėį 

877a Broadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė, .

' 42 Silver St '
Emos globėjai: E. Plevokien^ 

M. Stukienė. \
Mtašalk* 0. Mizgirdienė. r
Board direktoriai: — M. žilta- 

kienė, P. Venieng, V. SongaiBo- 
nė, A. Kasinskaitė irA, Čižuvia- 
nė. ė '

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kai 

antrą utarininka kiekvieno naė* 
nėšio. 7:30 vai. vakare Šv.

-------—..
SV. JONO EVANGELISTO 

PASELPINŽS DR-JOS 
80. BOSTON, MASS. < 

VALDYBA. J
PIRMININKAS-M. Žiotą- 

4 Levant St., Dorchester, Masą 
Telphone : Dorcester 6973— 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
, 20 Wlnfleld St, So. Boston, MaM,
I PROT. RAST. — Jonas GUnecMą

282 Silver Str., So. .Boston, Mase
II PROT. RAST. — Marijona Brikaitę

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

230 Flftjl St, So. Boston, Ma«R 
KASIERIUS — Andriejus Nattdžianaą 

16 Wlnfleld St, So. Boston, Muk 
MARŠALKA — Jonas Urbonaą 

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus ka» 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėj* 
Salėje, So. Boston, Mass. SekaU* 
tis susirinkimas bus rugsėjo. 15 
dieną

Nereikalinga Visą Gyvenimą J^ešiot Beverti ^ruM 
šis duosim* pasiūlymas-yra padarytas t>ęr 

išradėja stebuklingos "viaų dienų te naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojam* ati
taisymui te sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų te nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. _
MOKŠT NEREIKIA ’ *

Pirmienų 0000 kep- . 
čianČių, kurie atsi- ' 
lauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad 
davus jiem, progų, ge
rai išmėgint jute. Jųa 
nieke nemokėsite už 

tų išmėginimų Pla
pao nė dabar, nū ve-' 
liaus.

NEĘEVARTOK
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Is savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Trusa vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus-turėtumėt: jį 
dėvėti Štai yra ge-

Ttmuaims 
OPCNSM

_ yra atsakančiai, nutaikintą padulkal- 
crifice ir taipgĮ. prilaiko, vidurių "dalis. ’ 

'.'u" 
i.rvuo- 
:. at i*».
, _ .T

/-•o

■-S3 

-y* 
..•s

THEUKB

Patu

tė tdkiam yartpĮimui, kad sulaikius Hernial 
pastarosios neūfoisvšrtų i lauko’ pui-<- 
dužkaitės yra rezervuaras, šiame r 
re yra stebėtinas sausinantis rasitra 
medikai**. Kaip greit lis medikais* es. 

sužildytas, jis 
leidža ir ižein __
mažų akylutę, k . y- 
ra pažymėta su 
"C” ir yra su . 
per mažas odos 
lutes, kad šudrai . 
nusilpnėjusius mu ’ 
lūs ir veikia r—' . 

darymo skylu, ’ j.
‘T’’ yra tai 

PLAPAO-PAD 
kuris turi būt 
pintas per hip 
nepaliečiant tau 
vadinto frame » 
dalies, iSrokuo.am*

isw

*

______ _ t!

riausi# kelias, kurį jus galite, dykai ilmegint. 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 

Pirmas : .PirmiauSis ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yr®> nepęrstojamid . laikyt

< prie nusilpnintų muskulų 'gydantį įtaisų taip 
vadinam* Plapao, kuris yra susimažiną* pa
vidale ir paimta* drauge su ingredientais 
medikales mase* yra skirta* padidinimui 
krauju judėjimo. Atgauna muskulas ikL pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtiea trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduakai- 
tę, yr* prirodęs, esęs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmųnių padarė pri
slėgus prieš oricierius, k*čT PLAPAO-PADS 
Ugydė jų patrūkimus, tūli ii jtį turėjo sun
ki*! ir senas patrūkimo ligas. ’._____

| NUOUATINB DIENOS-NAKTIES VEIKME 
Pastebėtina ypatyb# PLAPAO-PAD gydy

mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpu 
alkų aplaikomo* pasekmės. >

Tas yra todėl, kad veikml yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per, 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar -apart to minutė-pornunu- 

1tėi, kuomet jus atliekate dienos savo dar- 
-I bus—dagi ir miegant II, stebuklinga gyduolė 

nematomai telkia iusų viduriu muskulam*
| nauja, gyvybe Ir stipruma, Įmkie jiemę1 yra 

i I reikalingi, kad prideramai atlikus jiems va- 
ĮI vesta užduoti—užlaikymo _ vidurių savo vis- 
11 toj?, be pagslboe truss, bei kitų jam panelių,

PLAPAO-PADI8AI8KINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapae-Psd 

VelkUu Kali būt lengvai išrokuotas, natšml-. 
jantdraurt einančių iliustracijų ir skaitant 

, . sekanti išdėstymą. - .
| | »PLAPAO-PADteapadsryta i»stlprfc«,«- 

sltemplanioB materijos “K1*, •kuris yra ferital-

am tikros vietos.
Aas PLAPAO^APjri** 

' 'Ii !SwSIR

v 

kad davus reikal»>hų 
stiprumo ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
Až norta jums pri- 

rodyt pats savo, kal
tais, kad jus Kalite 
pergalčt savo patrū
kima,

Kuomet silpai muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų'—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi fisi- 
reržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra- 
nyksta—

Ir jųš atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energijų, stiprumų—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jutų pagerė
jimo pasirodymų—

Tuomet jtja žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus Širdingai dėkavoaitę man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR Ii ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatišĮcai išmėgink. jo verte. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieką 
jums nekaituoja. apart te, jis jums jjll 
pagrųiint sveikatų, kuri daug vertesni, negu 
žibantis auksu. Priimk ii dykai “Išmigi- 
nlmų'’ iiųdiin ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję lia proga. Rašykite 
atvirutę, urbs išpUdykite kuponų šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikyaite 'išmigini- 
tnui dykai Plapao su prMičku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę &Pte patrūkimų, talpi
nančių informacijas apiė būda, kute buvo 
apdovanotą* auksiniu medaliumi Rytnofrtu 
diplomu Grand Pilk Paryžiuje, kuria bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus ulgavitno. Jeigu jus turite patrukusi 
draugų, pasakykite jam apie iį dideli basinę 

•kattetėjų galės rint If Gmėglnimų 
dykai. AtaUieDirnas, yra teinama, bus ber- 
virlijantis. Kad netapk apviltu, rašykite 
DABAR. .

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

VALDYBOS ADRESAL
PIRMININKAS—Jonu Adomavifitat

122 Bowen St, So. Boston, MaaA 
VICE-PIRM. — Pranu Tnfeiktt/f

180 Bowen St, So. Boaton, IfoM 
PROT. RA*T.—Jnoaapaa VinkeftaM

147 W. 6-th St, Bo-Buton, Maw 
FINAN8Ų BAIT. — »f Noreika,, . .

105 Silver si., S. Boston, MAR 
KASIERIUS — Andriejų Zallecfcaą.' 

244 D Str., So; Borton, Masa, 
MARŠALKA — Judinas Tnlelkhį ' . ' 

130 Bowen St, So. Boaton, Mita 
D. L. K Keistučio Dr-ja Boe- 

ton, Mase, laiko mėnesinius sūri- 
rinkimus kas antrą nedėldienf 
kiekvieno mėnesio 2 vaL po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Maat 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

X.f

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflioodynot Gydo viirtiu ««*«
MP.Jf.7-8P.lf. PtMMoAUBtai. 

419 Boylsta St., Besta, Mm.

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metu prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metą.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervą 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teises eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi- 
Tai šaukis tuojaus.

Ofiso valandos
9 A. M. iki 8 P. M. 

Kasdien.
Nedėliomis:

10 A. M. iki 2 P. M.
Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 

Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų, tikrą fi- 
. zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 

vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.
MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS 

gydyme ligų, skaudamų ir’ chroniškų priguli nuo . to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas .naujausiais instrumen
tais ir prietamsomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumu nervą, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, R 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 

\ matymo, Silpnumo sąnarių, VotČių, Slogų, Lašėjimo. į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės,, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamsta 
trotiji savo sveikatą ir pajėgas.

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik- x 
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai it mandagiai 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo rlinok, kad. būsi palinksmintas. . ■ 
Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, bieaniems 
ir turtingiems. Įtikiu, kad tamsta pasinaudosi Šia proga » 
aš pasakysiu, ar gali, ar ne atguti savo fizišką stovį.

Atsilankyk dabar *-• lieatidėlibkl

Dr. KENĖAlJfe:Mdilisti '̂ r:;
J *» ■ r -

Antro* durys imą Ckyity TĮMatafe .
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SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine* 

, Block 2920 St. Louis, Mo.
Dytai limšctaimur rie»«« ir Mr. Bitute 

" -. Knyg* apie PatrukimiMh___
Varde* VM«ete***e«ee'Mė«Oeee!HM*MO
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