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NORIPERTRAUKTI KARŲ
Fereitą petnyČią BūlgaĄos 

armijos delegatai buvo pasiąs- 
ti į talkininką frontą su pra- 
Šymu pertraukti, mūšius dviem 
dienom? Atsakytą, 'kad to 
jį^gąlima įar^tį, ’

, Nėra žąįms, ar Bulgarija 
nori užvesti taikos derybas 
skyrium nūp Vokietijoj iy. su- 
sitąikyti ^u taįkininkąis, įuę. ji 
norį tik kokį nors triksą pąda-

- reti', - ‘ '•.
' . I

BULGARUOS delegatai 
i' -.'į

Bulgarija paprašė kares pęr-

Ąę,^ąs^ė, jp& Buljggm^vy- 
rijmsybė atsįąš iitns delega
tus,. Tąį įšteįsybėš atvyko 
delegacija, kurrsusideda iš .šią 
jąsjiL^ą:. gen.\Loiikovp, finan- 

' x įsą" m|nįstėrib 'Liapčevo ir ėx-
-ą^l^įeriojEtadęyd. į šią dele-

\

už visų teises.
LABAI IŠKILMINGAI 'PA-'

sItiko ir išlydėjo.
’ * -4 - ■■ . . ■ _ ‘ r ♦

pereitą .pėtnyčią prez. Wil- 
son-New-Yorke buvdlabaidš- 
kilmingai priimtas. Minią mi- 
nios -Bveikino jį gatvėse. Sū- 
batoj jis buvo išlydėtas dar 
iškilmingiau. 9 vai., pradėjo 
baubti .armotos garbingo pre
zidento'pagerbimui, Visą dirb
tuvių š^pį/švilpukai irbaž- 
nyčią W>aigaąd|, . 
, Tuort^uaątMudison skve
robuvo^pastatytas “ATtar of 
.Liberty,” kąr'vice-prez. Mar- 
sh^lt prakaįb^, laike., / Didelis 
parodavimaŠ .buvo /surengtas į 
Iv. patriko katedrą, kur ge- 
dulingos, gaišios buvo laikomo's 
užj^ritusius^ karčje 69 pulko. 
//'Mįgstąs biįvo išpuoštas visą 
taįkjninką vėliavomis. ?
/iš pjadangįą krito, kaip snie- 
gas prokjęmacijpš apie pasko
lą. v 30 bfįaiyią skraidė virš 

^eiy, Yorlco. Įr jas mete.. La
kiojo franęūzą ir italą gabiau- 
šieji lakūnai^; /

; . ‘ _ _ _ **
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^4 PASAKĖ PREZI
DENTAS.

Prez. Wtison pereitos pėtny- 
čios vakare New Yorke pasakė 
prakalbą, kaipo atidarymui 
Ketvirtosios Laisvės Paskolos.

Kaip visuomet taip ir šiuo 
kartu garbingas prezidentas 
pasakė džiuginančią dalyką.

Kitais žodžiais pakartojo* 
karės tikslus. Sakė, kad su ši
ta. kare /turi išsirišti iie klau
simai: : y ’ .

Ar liks taip, kad bile kokios 
tautos militarė vyriarisybė ar
ba tautą.grupos militarė.vy
riausybė galės, nulemti likimu 
tautą, kurias valdyti jos ne
turi jokios kitos, teises kaip tik 
kumščio teisės!. .

. Ar liks taipį jog štipriosioe 
tautos -turės ljuosaą rankas 
skriausti silpnąsias^tautas lr 
padaryti jas įnagiais sayo tik
slą ir t interesą 'ątriekimuį ?. :
.Ar liks.tai^.jog stipriosios 

valdomos: „ ir dominuojamos, 
,netf ją vidutiniuose reikaluose, 
pašalinės,- neatsakomos" galy/ 

savo valios $ Pū^u^imal ,
, Ar,bust bendras tęiįės |r pri- 

vilegijos* standartas dęl yiSą 
žmonią ir?.tautą?’ ąr. Jįkš 
taip, kad stipriosios elgsis 
taip? kaip norės- ir. silpnosios 
kentės be galės ..teisybės suras
ti! v .

Aj* stovėjimas už teisę bus, 
neužtikrintas ir nustatomas at
sitiktinu susijungimu ' valsty
bių, ar bus;taįp, kad bus ben
dras visą sutarimas priversti 
laikytis bendros, teisės! {> ;

Prez. lyilson toliau aiškino,..v.j______ Ci_:_______ ________________________________________ x_
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gyvenimas ir šioje karėje šie 
klausim^ turi būti grįsti vi- 
siemsr laikams ir visoms tau-, 
toms. . Sakė, kad. visos .tad- 
tos aiškiai; turi priimti tą prin
cipą, kąd interesai silpniau- 
siąją yra taip šventi, kaip in- 

stii?tiaą4ąją. ?
i AiškinoĮ jo^įaika negali į- 
vykti jokiaią.nusileįdim^iš "ar
ba derybomis* nesZLįetuyią 
Brastoj ir Būeharesto . taikos 
nurodo, ,kąs iŠ Jo išeinm Prie* 
'šinijJkai jog jie netu
ri garbės ir neturį intencijos 
darytį, teisybę Jienesilaiko 
jokią šutančią ir. njžiĮfĮ'jokią 
kitą principą* kaiti tik' savo 
interesą. .Jodeisu'jaįs’ nėga- 
įiitia>Tč<‘ tau
ta toju būtiprivmyta. pnč to, 
kad jL sUprastą, jog mes ne
galime priimti žodį tą, kurie 
privertė mus kariauti. ;

Prakilnią prakalbą šlovin
gas prezidentas baigė šitaip > . 
x Vokietija nuolatai ‘ iškiša 
“sąlygas,^’ kurias .ji priimtą; 
ir vis?atranda/ kad pasaulis 
nenori sąlygą. Jis (pasaulis) 
nori galutino teisybės triuinfo 
ir teisingo elgimosi/ . ''j'?:/.!.-...

ANTPARDAVIMGdarbi
nis automobilius (Ford). Gali-, 
ma^vežtivįenątoną.Parankus 
bucemėms arba kitokiems biž- 
iiiams. Darytas 191-7■ m: ' Už
dengtu viršų, nauji tiras’ir tu? 
bes,’ Galima kreiptis dienos 
laike nuo 7 vai. ryto iki 5* vai. 
vakaro. JONAS GALMIN, 18

■ / ._ . ■
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PREZIDENTAS PRAŽO A- 
.. , ilERIKOSATRADIMO.
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Talkininkai visur
• -t > .fliiflf -i

ima viršų
‘ fa**“’ ¥*ft . ’ •*

**■*. '* t

PASIVARĖ PIRMYN/
«k

Amerikonai Francijoj pada
re ataką ant- Hindenburgo. Ii- 
nijąsir paėmė Bellicourt ir 
Nauroy./ Perėjo per Cambrai 
kanalą.

.. Toliau į pietus nuo ameriko
ną, ąngl ai darė atakas ir perė
jo per Saldos kanalą.

4 Belgijoj belgai su anglais ir- 
gį darė atakas. Paėmė Dix- 
mude. , r ■ * 
. .Dabar .talkininkai,- kur tik 
padalę atakas, ten pasivaro 
pirmyn. . /

Belgai utimdami ' Dixmude 
paeini, 6.000 vokiečią nelais
vėn./ ’ ■

’ Suv. Valstiją šarvuotis Mi- 
nnesota užėjo ant minos. Pa
žeistas laivas. galėjo atplaukti 
uostan. Niekas nebuvo sužeis- -i . ;t '■ • • ■> • . • • » .
fa8- : ■ ■

l___________ . __________

BIJO ATAKŲ ĮŠ PADAN-

/ GIŲ. “ -

Berlino, . Vokiętijos sostinės ; 
gyventojai jau ėmė labai bijo
ti talkininką'lakūną. Pats kai- , 
zęris išleidę nurodymus, kaip 
elgtis laikė t<$dą ataką. /

Nesenai Frankforte kaizeris 
turėjo patyrimą.. Jam • tąme^ 
mieste esant;. netikėtai iŠ pa- 
dangią'emė bombos kristi. Tai 
kaizeris tuoj dūmė skiepam 4.

Dabar iš to miesto'gyyento- ■ $ j 
jai.pradėjo kraustytis.' Mat ' 
nors tas. miestas yra gerai ąp- ,. • : 
gintas nuo ataką iš padąngią, ‘ ; 
p, mat vis nebuvo • > /
kad nepjileisti orlaivią. / /

. Vokiečią nerviškumas didė- 1 
ja prisiartinant žiemai ir ,vit 4 ' 
nesisekant karės laukuose. ,' . \

• ' • r •' 4

Ig H' fl.
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- Apvaikščiojimas turi skatinti

Suvienytą Amerikos Valiti- 
jUfaS^fa;;SroU«Wcija.

Kiėkviendfdiena; verčia' mus 
išnaujo tnąstyti ir gilintis į 
tikslus tą pjįa^įnį, dėl kurią 
mes’ kovojame; iŠ to mums 
paaiškėja užbaiga, koki'turėtą 
būti; ir ką mes įdaryti turime, 
kad jos atsiekus.’ - Mes dabar' 
tikriau žiįttaėi negu kada* 
norsųpirriia /žinojome, kodėl 
įaiSvį: žitfdiįfe būtybę suteikė 
taį didžiaiAnitai-ir Valdžiai, 

nes^ kas

liui augŠčiaUsrąjį patarnavimą 
Suteikiant. ^T^gi kasmetinės 
Alnerikos -atradimo * sukaktu-* 
.Vės siaiė liktirtLŪ svarbiais me
lais mtfins’ypaimgos ir sujudi- 
dinančios reikšmės turi., Mes 
privalome-tą dieną . padaryti 
karšiu pasišventimo atnaujini-; 
iriu idealams,? kuriais* mūsą 
valdžia pamatuojasi, kuriais 
mūsą dabartiniai didvyriški 
darbai inkVepiami yra. :

^Tai-gi dabar aš, Woodrow 
Wilsonį Suvienytąją Ąmeri- 

jog šitus,kiausimusiškelė patsuos Valstiją' Prezidentas, ški: 
;riW vX2^paĮįp dięnąĮ
1918 metą, ŽkaįpĮQ Laįsvęs Die- 

: ną. .Aš, Jjrasąą. tą dieną Šū- 
vięnytą Valstiją, miestą, mie- 
stelią ir, Įgiį&ą pilįečįą bendri- 
jas .taip apvaikščioti musą ša
lies atiįdimįk -kąd. ketyiftąjai 
Laisvęs paskolai .gąūsą užsirak 
šymą paįkaįinris. Atsiminimo 
prakafficjs,? .. .. apva^kšciojimai 
>ipągėai^|>; dĮerįįaąs suenąmo 
; pokyliai., ar kitokios . demons- 
stiįcjjps' - kiekvienoj apieliikej1

Pinįgyno Sekretoriaus nuro^ 

mokyklų vOTbunkais. Te zmo- 
ffa J '

prisirisun/Iaipsniprjeideąįą,' 
kurie šaliai vadovavo nuo jos 
^tra^ęįd^ufeį/^barČiaiį 
apspręstą tikslą idealus ginti 
ir ją triniąją, užtikrinti. '.J 

Laisvės Dienos apvaikščioji- 
muose dalyvavimo tikslu vi
soj šaly Fėderalės Valdžios 
darbininkai, samdiniai, be ku
rią patarnavimą apsieinama,; 
gali būt atHuosuoti visai, die^k 
nm stibatoje, 12 spalio d. ? 

. ? Šio paliudijimui aš savo rau
ką pridėjau ir pavedžiau, kad 
Suvienytą Valstiją antspauda 
būt pridėta.? . ?

x Atfiktu Cąlumbįa pistrilmj 
šią 19rtą‘ rągsejo diepą, mūsą 
Viešpaties. 1918 metuose ir Su
vienytą Amerikos^ Valstiją ne-;

WdodrOw Wilsoh.
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/gabeąo iŠalonikąs?įr 
p^ąlbėjimaį^pįe įulgarijos’ -- m * "T”A 

.išStajimą.iš karės- <įįMj?r- 
orinjm yejkįmm tebeįiąa.

""AT"'"

KĄ. TiAltirfeJG TALKI-
- nįnkal,41.

. Nuo pradzįos talkininką o- 
fensyyo jie paėmė . 2(MkQOO vo- 
kięčią,nelaisvėn, ^aėmė.3,000

* armptą ir 20.000 kąlkosvai- 
džią. Be to paęmė daug viso
kios karinėš,rmedžiagos.

Čia neįneina laimėjimai Pa- 
Jestinoj įr. Balkanuose. •

‘ - J : ' 1 7 ~

^TEUTONAI BĖGA IŠ RU-
- ĮSŪNIJUS;

Pereitą pėtnyčią teutonai 
pradėjo dpleidinėti Rumuniją.

i Gabena savo dokumentus ir vi
sokius daiktus. Eina gandas, 
jog rumunai sukilo prieš, teu
tonus. . * ..

NENORI PALEISTI RUSĮJ.
' • Vengrijos - dvarininkai nori 

pasilaikyti rusus nelaisvius. 
Vengrijos dvarininką Sąjunga 
inteike savo vyriausybei. me- 
mdrialą, .kuriame sako, kad 
dabar Rusijoj (yra baisus, pa- 
dėjimas, o Vengrijoj darbi
ninką labai reikia, juodei rusą 
nelaisvią7 nereikia dabar grą
žinti.' • • •b. ;>■ • '

VOKIETIJOS KANCUE- ‘ 
RIU^REZIGNAVO.

Iš Haagos atėjo žinia, būk 
Vokietijos kanclįerius 1 von 
Hertling rezignavęs. Tos ži
nios patvirtinimo nebuvo,

PRIPAŽINO IŠDAVIKAIS.
■ PhiladelphijosvokiškO' laik
raščio Tageblatt penki redak
toriai pripažinti išdavikais.

REIKALAUJA DIDELIŲ 
' . SUMŲ.

Laivyno sekretorius Daniels 
paprašė kongreso $12bt000.000. 
Iš tą $1.490.000 bus išleisti pa
statymui namą moterims dar
bininkėms,yVashingtone, ku
rios užėmė vietas draftuotą 
vyrą

i

; ■1 - • ■ 11 
■ ;• AT - '

nuo teutonu.
-L ' u'r .?4r* . ■■

NAUJAUSIA TELEGRA
MA PRANEŠA,, JOG BUL- 
GARUA PASIRAŠE PO SU- 
TARTIMPERTRAUKTI KA
RŲ. SUTINKA FASIŠRAŪk- 
MISŪ1«MUULWI!ŲŠĘW-

JEI BULGARIJA ATSIMES 
. NŲO.TEŲiON Ųl ,

Pirmas, Bulgarijos  ̂karės'per- 
traukps ^pasiūHjimas pertrauk
ti karę gąli f urėti, pradžią di
deliu ir^ staigią’ permąįną. Jei 
jį įštįkroędąbar išstotą, tai tas 
talkinmkams tiulį tdidęli/pa- 
lengyinimas.1 ’ Tuomet greitai 
butą galima pasįaąugti Turki
ją ir J^įmiuniją. Įlietą iŠnaūjo 
sfęįi p^ieš ‘teutonus? Jaį! tuo- 
.mėt butą gaĮįma^ufeįkti per 
Balkanus Rag^bb*?. Tokiu bū- 
.du šusidarytą didele pajėga 
.verstis‘JĄustro-Vengriją. Tuo 

, tarpu yOki^iai į|ta ?rdntą*iie-

, ruošė. Tai įveikimas teutoną 
labai pasigreitintį.

VOKIETIJOJ SUJUDIMAS. 
/^Vokietijos• visit laikraščiai 
ramina savo skaitytojus ir 
prašo nenugąstauti dęl netikė
tą apsireiškimą Bulgarijoj. 
Sako, kad momentas labai rum 
tas, bet vokiėcią tauta'išgalė^ 
šianti tinkamai jį perleisti.

Vossische.Zmtungoj George 
Bernhard rašo, kad , kanclie- 
rius turi pasitraukti. .Rašo, 
jog kanclierius Hertling ■' yra 
“ pavargęs žmogus p^įe' vairo 
valstybės, kuri atsirado blo- 
giatisiame padėjime nuo pat 
karės pradžios?’

SOCIJALISTAI UŽ KAI
ZERĮ. x

Berlino soeijalistą organas 
Vorwaerts nurodo? kad vokie- 
ėią* tauta gali'atsirasti viena 
*prie sienos prispirta. Iškalbin
gai rašo, kaip, vokiečią,.tauta 
gali būt pergalėta,pavargta 
su tūkstančiais įmdmįriaująn- 
čią. ■? -Galbpjaisišau^a,:, kad 
kiekvienas.vokietis. tvirtai lai
kytus ir tišvien su vyriausybe 
eitą. ■ .’**>■; j j,

. - ”■ • ' --vtl.į

BUSIĄS LAIVYNŲ MŪ«IS-
< Taipe/talkbtiidĘą. eį^^gim? 

das?’ jog vokiečią laivynas ke
tina išeiti iš savo priepįąuką ir 
stoti mūšimnu talkininką lai- 
vynais. Talkininką laivynai 
yra prie to; pasirengę. .

LAIKRODŽIAI GAL LIKS 
PO SENOVEI.

'Paskutinį spalio mėnesio ne- 
dėldieriį sulyg kongreso išleis
to padavadijimo visi Suvš Val
stijose laikrodžiai turėtą būti 
atsukti viena valanda atgal.. 
Bet yra sumanymas ijieŠtį 
kongresan rezoliuciją, kurioj 
rekomenduojama palikti laik
rodžius taip, kaip dabar jrra 
bėrit iki kares pabaigas.

' < -‘. ■ .a . •
PIRKITE KETVIRTOSIOS 

LAISVES PASKOLOS 
BOND’SUS.

'5*Ms ndvertisemen is indbrsed and paid for by JrOSB Vli KAŽXŲięQNĮS barbbr ŠM
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Prieiais blogus lalkraičiUBreikia gertu pMtatytiteplatoitijuoi, 
* kad pataisius blogų taikraičiųpadarytą piktą.

— Popiežius Leonas XIIL
į 

MATOME VAISIUS.
. • Socijalistai nuolatai sklei
džia klesų neapykantą, kerštą, 
pavydą, nepasikakinimą. Da
bar visi, kas tik nori, gali ma
tyti to jų darbo vaisius. So
cijalistai keršto , ir neapykan
tos kupini neįstengia sutarti
nai veikti nei tarp savęs. O a- 
pie veikimą su kitokių įsitiki
nimų žmonėmis, tai nei kalbos 
negali būti.

Amerikos lietuvių socijalis
tai riejasi tarp savęs it pikti 
šunes. Vaidijasi it plėšikai 
grobiu dalindamiesi. Dabar tū
li iš jų tarpo šaukia prie san
taikos. Tūlas pranašingai per- 
sergsti, girdi “kur nors, kas 
nors vienija savo spėkas ir ren
giasi užpult mus visus: ‘geruo
sius ’ ir ‘ bloguosius. ’ < ’ ’ Galop 
sako: “Mums reikia vieno'ben
dro fronto, tvirto fronto, kad 
atlaikius visas juodųjų ata
kas/’

Socijalistai, kerštą, pavydą, 
neapykantą savyje auklėdami 
ir tuos nuodus sldeizdami/ko 
susilaukė. Jei jiems ir pasi
sektų sudaryti vieną bendrą 
frontą, tai visvien tas nebus 
ilgam. Ant nedorybių staty
dami savo judėjimą, • socijalis
tai negali laukti geresnių vai-, 
šių iš savo darbų, kaip kad da
bar turi.

mo mažai.' PuHikn■ 
je tai jau gyvenimo paban
dyti imonėSi. Vitas ritatyt
Iinkhnybes kadąiriai matyt su
daužė gyvenimo bangos. Pute 
lika beveik visą ČfimaM. tai- 
koiį būreliais sulig visokių or
ganizacijų. Ypač tai aišku 
pta antrąją lytį** Visokiif čia 
uniformų margaliuoja: mergi
nos—Raudonojo Kryžiaus.-ap
dangalais* apsigobę, kitos’ 
Išganymo armijos uniformAis 
pasipuošusios, kitos vėl kito
kiais.^ .. 3-4 uniformai f< gra
žiųjų” tarpe matos. Devte 
tojams jųjųmnifbrnuta
atrodo kad, nemažai rūpi joms, 
kad tuose uųiformuosę. patam 
Jį ^yėti! Jokių kitų ypatybių 
ir^privalumų jau nebėra, k|d 
atidą kitų į save atkreiptų/ y- 
paČ gį vyrams užimponuotų, 
kaip paprastai kad būna. Kai- 
bu Čia-apie viršutinę išvaizdą. 
Kas už jųjų dedasi* kits daly
kas. , Trumpai 'kalbant-piriifios 
klesos šios rūšies publika — 
pilka atrodo ir nuobodi. Sa
viškių tarpe, savame^būrelyje
— kiekvienas matomai nuobo- 
dauja... Tokia jau susidarė At
mosfera. Visai«kitaip dejos ir 
kitokie įspūdžiai buvo, kuo
met vykau Amerikon keli me
tai atgal. Gal ir gerai, kad 
taip yra, — ramiau žmogui ra
mu dieną ir naktį! Nieks nie
ku neužkliūva. Greta tos aug- 
štojo tono publikos čia pat ke
liauja kitokia, demokratiš
kiausia, neturinčių formų mū
sų prasmės konvenanso! Tai 
portugalai ir portugalės, ispa
nai su ispanėmis. Jos ateina 
į valgomuosius kambarius prie 
pusryčių, pietų ir vakarienės
— su naktinėmis kepuraitėmis, 
kadi plaukai nesušidarkytų. 
Tas pačias kepuraites jos dėvi, 
šluodamos ir dabindamos savo 
bustus ir štorelius. Labai prak
tiškai — visaip kaip Cicero, 
III. lietuvės su tokiais pat. gal
vų parėdalais ateina į bažny
čią.

Kaikurioms gera buvo Ame
rikos duona: prie stalo kedėse 
nesutilpšta, ir šiaip jau labai 
angštai. piersispaudžiusios sėdi* 
pateikdamos, juokų ir šypsą ki
tiems iš šalies'. Linksmaus ū- 
po yra tarpe jaunų leitenantų, 
su kuriais tenka bendrai juok- 
ties ir nuobodumą blaškyti..,

Iš tos rūšies “demokratiš
kos” publikos gaunama nekal
tų juokų. Reikėtų atsitikimus 
leisti pro šalį; kaip tyčia visi 
juos tėroija: vienam šakutė ir 
peilis nesilaiko rankose, ki
tai bevalgant, bekandant duo
ną peilis užlenda už kepurai
tės ant galvos ir už plaukų... 
Kitas vėl, visai pamiršęs ka
me esąs, iš visiems bendrai pa
dėto bliūdo ima kabinti ir val
gyti,. . Galas toks, kad kai 
kam porcijas suskirstoma, ir 
išdalinama...

Prisispaudėme ir mudu, kad 
nesulauktUmėm to pat, ką kiti 
susilaukė, ypač, kad tas dėjos 
mūsų pašonėje...

Liuosą laiką — praleidžiame 
mokslui, lingvistikai. Visi 
kampai ūžia nuo prancūzų! 
Tai kalbai visi,, kas gyvas 
gvoltą daro, kad joje kuoto- 
liausia pasivaryti...

Marių ligos dar ’ negavome, 
bet ji netoli. Galva sunki, ūpo 
nėra. Aš gelbsčiu save apy- 
rūkšciu vynu. Tą patį'pata
riau vienam leitenantui. Džiau
giasi, kad vynu ir jis apsigi
na nuo marių ligos visokių ne
smagumų.* Vynas pardavinė
jama nebrangiai, tad apsigy
nimu ne ką kainuos! "

Oras labai gražus. Dienos 
saulėtos. Naktimis mus lydii 
mėnulis. Pasitaikė jis pilnaty
je. Naktys stebuklingai gra
žios. Mažai tokių mačiau sa
vo amžiuje. --.Vieną ;eatsimenu 

tai Rauen-Hall! Vandeny
nas ramus. ^Sidabriniu atroįo 
mėnulio šviesoje. Jam švie
čiant gražiai atrodo visi gar
laiviai, kurie sųmumis plau
kiu, laikydamiesi 'gražioje ei- 
lėjė*j*Kokiais tai marių užįte* 
rėtais-užbųrtais gyvūnais ūžia- 
„šliaužia tie mūąų g^laįriŠi; si* 
dafeinėmis vandenyno y platy
bėmis. MėntaięM suramina ir 
gražių sąpnų-Bvajonių atneša^ 
' SuDiev, K ‘ r

. Balo g*rb. Jrtp. J. Dotažta, 
ptaukdamtaper vandenyną.

giįBHa °Chicagos” rašo- 
ntan^kambaryje. Tai rietas 
to garlaivio Ivartanių kamp£ 
HųČia stovi ^ptaim^ dar ne 
visai nudėvėtas. , Vtafe kam
bario italu* ^Y. M C Ą?t nu
krovė savomedega grumstams 
rašyti. T^taip pateikta ma- 
lonenaudojuoe.

Šiandien nedšįdianis. Ąntra 
įięna keli onė iki tioliai visai 
gražios ir laimingos.

; , Aš gyvenu “geno kavalie
riaus” prietarais kartais iki 
juokų, šį gi kartą rimtai spė
liojau. Kuomet pradžia .nesi
seka, girdėjau kždbant senber
nius, tąsą ir galas bus giliu- 
kingi. Nofs mūsų keliones ga
las'dar toli, vistiek tąša jo® 
sekas sulig pradžios nepasise
kimų. Turėjome būti ant gar
laiviu 2 J dy— $ vai. po pietų. 
Šioji žinia užklupo įpus iŠ da
lies netikėtai. Smulkmenos 
kelionės baksuose buvo dar ne
sutvarkyta. Tad gavome lak
styti ir rankioti juos pas* šiau- 
čius, kriaucius, skalbėjus ir 
tt. Belekiant automobiliu į 
garlaivį atsimename svarbių 
savo pamirštų dokumentų. Iš 
puškelio vėl grįžti gavome, vėl 
erzinties ir prakaituoti. Sėdė
jau burną užčiaupęs, kantry
bės mokindamasis ir pakafttru- 
mo savo bendrui.

Į garlaivio stotį keleivių ne
prisirinko, bet> prisigrūdo be 
skaičiaus be mieros — visokio 
amžiaus, ir visokio stono, pra
dedant mažyčiais kūdikiais ir 
bajgiąnt jau /nuvytusiais se
niais. Ko jie keliauja — vie
nas Dievas težino Keliauja 
prancūzai, ispanai, airiai, an
glai - kanadiečiai, lietuviai 
mudviejų asmenyse ir kiti.

Ties garlaivio stotimi buvo
me susitarę susitikti su kun. 
Petraučiumi. Jis turbut Įdek 
suvėlavo atvykti, mus-gi pa
gavo visokie formališkumai, 
daiktų kontrolė — taip ir liko
me nepasimatę. Su kun. Pet- 
rauciu man jau antru sykiu šį 
mėnesį taip nelemtai atsitinka. 
Nutariame kur sueiti, suva
žiuojame ir galų gale nepasi- 
matome. Nesmagu! Norėčiau 
visur ir su visais būti tvarko
je.

Tarpe keliauninkų atsirado 
diu kunigu ir 5 vienuolės-Domi? 
ninkonės," baltai pasirėdžiu
sios.

Keliauja misijonierius iš 
Prancūzų misijų. Keliauja tie
siog iš So. Boston’o, Mass. Čia 
buvęs- paskutiniu pusmečiu. 
Lankėsi su konfereneijomiš po 
Ameriką. Esąs pusbrolis kle
bono airių šv. Rožančiaus baž
nyčios — per du bloku tolumo 
nuo lietuvių šv. Petro bažny
čios. Suradome bendrus pa
žįstamus iš Bostono dvasiški- 
jos tarpo. Girdėjęs apie lie
tuvius, kad So. Bostone lei
džia bedieviškus leidinius ir 
.kad eSą priešais Katalikų Baž
nyčios ir visos josios nešamos 
kultūros.

Tad pasitaikė man graži 
proga nušviesti tikrą dalykų 
stovį ir plačiau papasakoti a- 
pie lietuvius, jų troškimus, pa
kraipas, kultūrą ir tt. irtt. Sa
vo mintį reiškramlotynų kal
ba, visai.patenkindamas ma
no klausytoją. Man rūpėjo 
kuodaugiausia visokių žinių iš 
lietuvių socialiu gyvenimo čia 
ir anapus vandenyno suteikti 
tam' “misijoriierini,” nes tįai 
vienas iš žymesnių veikėjų tar
pe prancūzų pasaulinės misi
jos- Su misijos reikalais ap
važiavęs visas Afrikos" tautps, 
kad pažinus jųjų santikius ti
kybinius ir mėgsti ryšius su 
Kat, Bažnyčia. ’ a . *

Jam pakartojau sumanymą 
Lietuvoje sudaryti, bažnytiniu 
žvilgsniu skirtingą provinciją 
susidedančią iŠ lietuviškų vys
kupijų su Apaštališku Delega
tu priešakyje, apgyvendintu 
Vilniuje. Mums tas svarbu vi
sokiu Žvilgsniu, - sudarant Bte 
ropos rytuose pašonėje Skan
dinavų etnografinę vienatą, ir 
gyvenant rubeŽių dviejų kul 
tūrų — vakarų ir rytų...

i

Antruoju takte gražiu kelio
nės., bendru pasirodė antras 
kuųigas. Kdtatiją* Ryman. 
Jaunas ttar žmogus. M^koliŠ- 
kai jį aptarčiau ‘taordftyj 
pop,” Judp tų patį iAreikAti 

> lietuviškai neŠt^ta' '
Jis W Amerikoje įproftoo* 

riavęg. Gi nūnai kriteuja^rto 
ta į tom, riktą komisiją nesenai 
sudarytą rūpinties reikalai^ 
vienijimo rytą-pravoslavų Su 
Kat. Bažnyčia. Su'tuo ta* Pa
čias kalba* aĮri^Jųetuvą Mm* 
tūrius.

Aš jam tuo. pasirodžiau Šiek 
tiek naudingu, kad galėjau šį- 
tą nušviesti dar pirm keturių 
metų pravoriarijus ūpą-ir inate 
kolių dvasiškius* su kuriais iš 
anų tarpo teko gan arti gyven
ti ne vien pačioje Lietuvoje, 
bet vedant pažintis su keliais 
jų iš-tolimesnės Rusijos^

Šitų du kunigu vežę su sa
vim altorėlį. Tad sutarėme 
Mišias, šv. laikyti. Mano gyve
nime pirmas gal ir paskutinis 
gražus nuotikiš — šviesi va
landėlė. Šiandien 7 v. ryte lai
kiau Mišias šv. — tai buvo 
primaria. Viename valgomų
jų kambarių vienuolės parėdė 
altorėlį, susirinko kiek keliau
ninkų, kurie mėgsta ankščiau 
kelties,, atsilankė poru karinin- 
kų-majorų! Visas būrelis sma
giai pasimeldėme. Širdį man 
pakuteno kilniais jausmais — 
jų pasaulis ne daug ir retai pa
teikia, — tai kitų tarpe vyres
nysis oficieraSį kuris labai 
maldingai priėmė šv. Komuni
ją

Mes sudarome vos mažą da
lelę pašalinių keliaunipkų 
Garlaivis pilųas karei tarnau
jančiųjų žmonių. Greit mūsų 
garlaivis ūžia taip-gi su ^“boy- 
sais’ ’ į Prancūziją dar 10 dide
lių garlaivių. Visi keliaujame 
lydimi šarvuočių te visokių ki
tokių sargų, kurie sukasi, nar
do, laksto aplinkui' skersai te 
išilgai saugodaini nuo vokiškų 
šubmarinų ir .visokių galimų 
jų (šposų. Ties , galvų debesyse 
nardo “didžioj?oblius.” Jis 
kontroliuoja visą tolimą hori
zontą.. . Kad.te apsaugoje ke
liaujame* ris dėlto vak&r 4 
vai. po pietų keliauninkus su
skirstyta į kompanijas ir nuro
dyta laivelius* | kuriuos kam 
sėsti nelaimei ištikus. Be to 
prie tų pat laivelių tam tikra 
Komisija sukontroliavo mus ir 
nurodė kaip apsivilkti apsau
gos juostais ir ką kam maž
daug vęikti. Moterims te vai
kams užleistinos pirmos vie
tos, jas pirmas gelbėti!. * Ma
no kompanija ir laivelis No. 9. 
Čia esame su p. Pakštu. Kom
panija nestipriausiai atrodo: 
yra mažų vaikų, daug ^mote
rių, penkios vienuolės, keli 
seni vyrai. Viso labo* 30-žmo
nių. Mažoka stiprių vyrų prie 
irklų dirbti. . P-nas Pakštas 
apsivilko savo e apsaugos rū
bais, kuriuos tyčia pasiėmėme 
iš kompanijos New Yorke. Bai
siai atrodo patys siūtai, dar 
baisiau žmogus jais apsivilkęs. 
K. Pakšto pasteodymas nauja
me siūte paskirtąja valanda iš
baidė vaikus, nustebino mote* 
ris,, juokų padare vyrams. Ga
lutinai risi apčiupinėjo ir pri
pažino, kadi tai labąi praktiš
ki ir išganingi siūtai! -Garlai
vis antraeilis iš senųjų tarpo. 
Jokio konforto. Viekas labai 
čėdlyvai sutaisyta baigiant pa
čiais valgiais, kurių gauname 
tris sykius į dieną. Jaučiame 
visi, kad gyvename te keliau
jame gadynėje visokių neda- 
teklių, kūrinos pateikia pa
sauliui karė.- Niekas nieko ne
reikalauja te niekas viešai nie
kam nerugoja. *

Publika labai rimtai užsilai
ko. Matyt kiekvienas keliau
ja kokiais tai svarbesniais sa
vo gyvenime dalykais * veda
mas.*, Daigiausią susimąs
tę!. . Rimtai savo tatpe' Šne
kučiuoja, . skaito,' studijuoja 
prancūzų kalbą, * prancūziškus 
žodynėlius va^&oja, mezga 
prancūzų Mboje w
kinius te tL r

Antra vertus— 
ra kam Jinkšnm

; Buvo pirinadienio rytas. 
Doliene piaų8tė duoną į plonas 
riekutes įr sviesta,

MaŽasūi Juozelis yrą 
valgus, tarė ji, —- nereikia 
vaikui šykštėti.

a Ant poros ąyiestaotų riekus 
čių ji .užtepė dar uogų sunkęs 
ir/rūpestingai įdėjo jas į nau
jos pietų .. skardinas dugną. 
Tuomet ji’ iškepė kiaušinį, į- 
terpč jį tarp dviejų duonos 
gabalėlių ir uždėjo ant ” kitų 
riekučių viršaus. ‘ Toliau at
plovė diktą gabalą obuolių rU- 
gaišiaus ir uždėjo jį ant duo
nos, o kraštus apklojo dą5ė su
pjaustyto* obuolio būzeliaįs. 
Tai padarius, pripylė tpaplok
ščią bonkutę v verdančios ka7 
vos. Pabaigusi šį savo darbą, 
atsisėdo įale mažo ^kobnelio, 
apsikniaubė ir ėmė verkti taip, 
kad savo ašaromis suvilgė pi
gią, nudėvėtą staltiesę. ,
^-—O, Jurgi, Jurgi! ūme ji 

garbstyti, —' kodėl gerasai 
Dievulis atėmė tave nuog ma
nęs? Tu nebuvai pats gera
sis,. bet- būtum nors mūsų kū- 
dikį. apsaugojęs nuo. mainų 
vergijos. Ir be tavęs neleis- 
čia savo Juozelio rinkti akme
nų iš anglių, jeigu ne grūmo
jantis streikas.

Nelaiminga moteriškė žino
jo, kad iš brekerio į mainas 
tik žingsnis, o mainų ji neken
tė. Ar-gi jos neatplėšė nuo jos 
pražilusį tėvą?
Laikrodis išmušė šeštą; ji at

sidarė senas girgždančias auk
što laiptų duris ir šūktelėjo 
sūnų. Su pirmu jos balso gar
su šoko jisai iš lovos. Vaikai 
paprastai veržiasi prie pirmo
sios dienos darbo. Jis apsia
vė naujomis kelinėmis ir tri
nyčiais nestengdamas paslėpti 
pasikakinimo įr porą sykių 
treptelėjo užsimovęs naujus 
storos odos batus. Motina gi. 
tuom tarpu springo sunkiai 
paslepiančiomis ašaromis. * Ji 
stebėjosi, ar-gi visos motinos 
taip jaučiasi, pirmu syk iš- 
leizdamcrskavo vaikus į brekę- 
rį (anglių valymo ir skirstymo 
vietą). Juozukas atsisėdo pus
ryčiauti ir kirto gerai.. Jo mo
tina. temine jį tylėdama ir nu
davė būk siurpčioja kavą.

: — Nebūk tokia išdidi ma
myte! tarė jisai, išdykusiai 
užsimaudamas kepurę, — man 
matosi, kad repgiesi raudoti. 
Nesirūpink, tarė jis bučiuoda
mas Ją atsisveikįnimui, kF 
taip jausiesi, kaip aš parne
šiu tau pirmą savo pėdę (už
mokestį). ,

Jam išėjus ji atsisėdo prie 
lango ir savo akimis sekė jo 
liekną, vaikišką sudėjimėlį, 
kol. sena surūkusi gelžkelio 
stotis peatskyrė jo nuog jos a- 
kyvaizdos.

, Namas be mažo Juozelio Do- 
-lienęi buvo nepakenčiamas, 
tai-gi išėjo laukan ir atsisėdo 
ant žemiausio virtuvės priean
gio laipto. Jos drumstos a- 
kys klajojo po darželį. Ten 
be abejonės nebuvo nieko gra
žaus, nė masinančįo tose pele
nų krūvose, kurios dėngė tvo
ros apačią iš vidaus. Vis-gi 
jos akys buvo įbestos į pilkuo
sius kaupelius. Ten riogsojo 
malkų lauželis, kurias Juozu
kas prikapoja kopiamajam ka
kaliui. čia po dešinės stūkso
jo patsai juodasnukis kakalys 
su plačiai išžiotais nasrais. 
Penkios ar šešios palangių ro
žės švelniai lingavų savo išbė
gusiomis rasotomis galvutė
mis vėsaus dvelkimo kibina
mos.,

Ji sėdėjo ant prieangio as
los ištisas dvi valandas ir gęr 
rokai trečios; tyli,' nuliūdusi* 
užsimąsčiusi maldaujanti* Kas 
tai per debesys, • kurs pavogė 
saules spindėjimą, kurs viską 
aptemdė — pelenus, lauželį, 
kakalį įr padarė jai įkyriais?

Atsidarė varteliai ir įėjo ma
žiukė taudpnplaukėr mergaite 
nešdama laišką. Ji Švelniai da- 
rilytėjo DolienlA peties. pirm 
negu audriburi moteriškė sten
gė ją pastabėlį < : ;

- A* labas rytas, Katriu- 
tatė ji meiliai,>

man.tas laiškas? , * .
tetule! Ma

mytė rado jį Šįryt Įataaoję ir 
atsiuntė mane jį -atneŠti, nes 
jį &nOf kad jūs šiandien bū- 
tūmet nėję krason., \

■—Dėkui, Katriute! B^k į 
virtuvę, brangioji, ten pjnti- 
naitėje rasi obuolių; pasiimk 
kelis ir eikŠe čia pasėdėtu

Katriutė mėgo obuolius ir 
jos nereikė jo antrusyk ragin
ti prie rausvų, kvapių draŠki- r 
nukų. * ’.

Dolieriė praplėšė laišką.. Jis 
; buvo nuog jos sesers Elzės, 
kuri“ tarnavo turtingai šeimy
nai yOadelpijoje, Ji ten tar
navo jau daugel metų; jos pra
žilę plaukai, įdubę akys ir 
raukšlėtas veidas liūdino; , kad 
jaunystės'' dienos seniai buvo 
ją apleidę. Jos laiškas rodė 
jos neišsilavinimą.

— Brangioji Sesute Marijo
na, skaitei jame, ■— aš manau, 
kad tau geriausia atvažiuoti Į 
miestą ir imtis darbo. Čia y- 
ra daugiau pinigų, kaip mai
nų apielinkėse. Ten nėra jokio.' 
laimikio našlei, kaip tu. Čia 
yra žmogus, kurs ieško šei
mininkės sau ir savo motinai. 
Aš jam sakiau apie tave, tai 
jis noriai imtų tave, bet jis ne
nori Juozuko, nes jo motina 
nekenčia vaikų. Jis sako, kad 
tu būtum tinkami moteriškė, 
Jis bus labai užsivyįęs, jeigu 
neatvažiuosi. Duok man grei
tą atsakymą, ar atvažiuosi, ar 
ne. Juozuką gali palikti pas 
seserį Eleną. Tave mylinti 
Elzė. V

Puiku, bet ši uždarbio pro
ga nekam tikusi, nes Dolienė 
nestengtų atsiskirti su savo 
vaiku; ne, niekados! jis yra 
jai auksine gija,. kuri riša ją 
prie žemės. Ji(da-gi sudrebė
jo pamaniusi apie ateitį be 
piegudto,- mėlynakio Juozuko.

Katriute, • radusi- Doliėnę r 
paskendusią mintyse, patylo
mis nusėlino prie linksmių 
draugių. Dolienė nė nepatė- 
mijo Katriutės prasišalinimo. 
Ji atsistojo ir nuėjo į virtuvę. 

Galiu atrašyti. Elzei tuo
jau, tarė viena sau, — nes to
ji vieta ne-man.

Ji pasiėmė Juozuko mokyk
los sąsiuvinį ir apkramtytą 
paišelį. Nebe pastangos pa- 
krevezojo/— nes Dolienė, kaip 
ir Elzė, buvo mažai mokyta 
— kad jį. niekad neatsiskirs 
nuog sūnaus, ir nors siūloma 
vieta būtų jai maloni, bet sten
gsis kitokiu būdu uždarbiauti. 
Parašius laišką, sulankstė jį 
ir užkišo už laikrodžio. — Par 
lauksiu, kol Juozukas sugrįš 
namon, tai jis man jį užadre- 
suos. *

Diena slinko vakarop. Do
lienė ėmė gaminti vakarienę, 
neš greitai turėjo sugrįžti na
mon Juozukas; kasyklos buvo 
bepradedą jau sustoti. Gau
si kavos kvapsnis ir riebaus 
kepsnio čirškėjimas pripildė 
virtuvę, kuomet Dolienė ban
dė giedoti “Jėzau, Jėzau, eikš 
prie manęs.” Balsas jai nu
trūkdavo laikas nuog laiko ir 
jai kažkodėl norėjęgi verkti, 
bet pergalėjusi save, prisivers- 
davo giedoti toliau.'

Kuomet ji buvo nulipusi į 
rūsį atsinešti duonos, sugirg
ždėjo durelės ir, kuomet ji su
grįžo, rado virtuvėje sudulkė-. 
jusį vaikinuką.' Ji patęmino 
jo trūkčiojantį vęidą ir akis 
beprisipildančias ašaromis.

— Oi, Doliene, atsitiko ne
laimė ir aš atėjau... Čia jam 
pritrūko žodžių.

Drebanti motina sukliko ir 
šoko, iš virtuvės ant šaligatvio, 
nes ten išgirdo trepsėjimą,. Du 
vyrai atsargiai nešė rezginės, 
ant kurių gulėjo Visas jos gy
venimo turtas —• didžios kai- 
mos perlas. * . .

Smulkusai * veidas buvo ra
mus, raukos sukryžiuotos ant 
aprimusios, apkruvintos kiūtU 
nės< Jos Juozukas buvo numi*

■ $> v . *’m-*< i * < * -
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Ji pasvirę it griebėsi už ro
žės, W suš^kytą* Tbjt nu* ; 
lūžo b ji krito/ pataikMątaa ’ 
miikimu į lytaus lataką* ir
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PROTESTANTIZMASBŪ- 
SI ANČIOJ LIETUVOJ.

/ . . Jei Lietuvos likimas išširiš- 
tų taip kad ji taptų neprigul- 

. minga, sujungta su Latvija ir 
Mažąja Lietuva,- tai aiškiai 

■ pamatome, jog protestantų 
skaičius Lietuvių - Latviškoj 

i respublikoj būtų nemažas.
Bent trečdalis respublikos gy
ventojų būtų protestantai.

Ar mums katalikams reikia 
bugštyties tuo, kad žymi res
publikos gyventojų dalis bus 
protestantai? Ar mums reikė
tų labiau pageidauti, kadi Lie
tuvos rubežiai taip nusistaty
tų, kad joje katalikų skaičius 

va bū tų. kuo didžiausias.
Pabandysime nurodyti, kad 

protestantiškas elementas bū- 
siančioj Lietuvos-Kūršo-Prūsų 
respublikos galės būti net la
bai parankiu. Štai kodėl.

Turime' pripažinti, jog kaip 
ten nebūtų katalikiška šalis,, 
ten rasis laisvamanių. Kaip 
ten katalikiška Lietuva nebū
tų, o laisvamanių gaivalas joj 
bus. Pažvelgkime į katalikiš
kas šalis —- Franci ją, Ispani
ją, Portugaliją, Italiją. Viso- 

/ se jose atsirado laisvamanių, 
' jie įsigalėjo, vadovauja val

džioje ir visose tose šalyse nuo
latai eina aštri, smarki kova 

. tarp katalikų ir, laisvamanių 
Palyginant Franci ją ir Suvie
nytas Valstijas, tai matome, 
jog kultūra* abiejose augštai 
Stovi. Vienok Suvienytose Val
stijose matome didžią tikybi
nę toleranciją, jokios “karės” 
tarpe įvairių tikinčiųjų čia nė
ra, gi Francijoj kas kita. Ten 
laisvamaniai ir katalikai tie
siog kariauja vięni prieš kitus, 
lasvamaniai pasigriebę . val
džios vadžias į savo rankas la
bai persekioja katalikus, siau
rina jų teises ir tt.

Ne vienas gal pamąstė kodėl 
taip dedasi Francijoj, o kodėl 
to nėra Amerike. Juk Suvie
nytose Valstijose laisvamanių 
yra daugiau', negu Francijoj, 
arba Italijoj.

Skaitytojas gali dasiprotėti, 
jog nurodysime kad tas dedasi 
delta, kad Francijoj, Italijoj 

.. nėra protestantų* o Amerikoje 
, jie sudaro didžiumą. Gi pro

testantizmas yra tokia tikyba, 
Kuri sako tikėk, kaip tu nori. 
Pas protestantus kiekvienas y- 
ra popiežius, kiekvienas, kaip 
nori, taip aiškina sau Švent
raštį. Protestantui nėra reika
lo, nėfa pamato tapti kariau
jančiu laisvmaniu. Gi katali
kai, gyvendami tarpe tokių 
žmonių ir-gi neturi pamato 
tapti kariaujančiais.

Suvienytose Valstijose yra 
retenybė kariaujantis laisva- 

• manis ir kariaujantis katali
kas (žinoma išimant ateivius, 

„vedančius savitą vįsuomeninį 
gyvenimą),

Atsiminkime lietuvių veikė
ją Yčą. Tai protestantas. O 
kas iš katalikų ką nors turi 
prieš jį dėl jo tikybos? Gal 
daugelis katalikų nei nežinojo, 
•kad jis protestantas.

Todėl mes katalikai nei kiek 
neprivalome bugštyties protes- 
tautiško elemento būsiančio j 
Lietuvos - Kuršo respublikoj. 
Tasai elementas, kaip matome 
daf-gi gateš būti naudingas.
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AR ATLIKSIME TĄ MEN- 
KĄ DARBĄ.

Tautos Fondo šių metų sei
mas nutarė surinkti iki Kalėdų 
$50.000. Tai būtų Kalėdinė 
dovana Lietuvai, kovojančiai 
su mirtimi.

Parokuokime ar-tai didis 
būtų darbas Amerikos lietu
viams tą atlikti:— surinkti per 
tris mėnesius $50.000.

Kad tokią sumą sudėti be
reikia, f kad atsirastų 50.000 
lietuvių dedančių po dolarinę. 
Ar yra Amerike tiek lietuvių, 
kurie išgalėtų po dolarinę dė
ti Lietuvai, kurią sakosi'my
lį?

Mes tikime, kadi tarpe. Anie: 
rikos lietuvių, vyrų ir mergi
nų, yra trissyk tiek, kurie iš
galėtų be jbkio savęs apsunki
nimo iki Kalėdų paaukuoti 
Lietuvai-ne po vieną dolarinę, 
bet po tris. Tai yra mes tiki
me, kad Amerikos lietuviai, 
be jokio savęs susivaržymo, iš
galėtų sudėti' iki Kalėdų apie 
pusę milijono dolerių Lietuvai, 
kurią mes norime matyti po 
karės laisva ir neprigulininga.

Jei nesu dėsime nei devintos 
dalies, kiek lengvai galėtume, 
tai mums bus tiesiog geda.

Nėra jokios abejonės, jog 
“Darbininko” skaitytojai pa
darys daugiau, neguiš jų rei
kėtų tikėtis. Nėra. abejonės, 
kad kiekvienas “Darbininko” 
skaitytojas, į tą Kalėdinį fon
dą ne po vieną dolarinę ‘dės, 
bet daugelis dės po keletą.

Mes save skaitytojų neragi
name aukuoti į Kalėdinį fon
dą, jie atliks kas reikia be ra
ginimo. Tik paraginame ir 
paprašome savomielų skaity
tojų pakalbėti apie .tai- su ki
tais, kurie neskaito laikraščių; 
ir nedalyvauja mūsų visuoiųe- 
niamė veiktam. Stegkimės juos 
įtraukti į visuomenėm veikimo
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Versta iš V. Whaleno.
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Wn*yb««<priMuU joe jauMniu *pie p. J. Bp^nį. lnJ

^svylančio kepenio kvapenii.
/ #' • -i*..,f

Mąžąjį Juozelį paguldyt* 
4I»ėtis greta jo tžvo. - Dolienė 
ištisas valandas prakniubojo 
'ties mažu kapeliu. Pot to ji 

, 'įaugrižo namon, kūf įti nebu« 
“vo vietos. Jai ntarrikėjo na- 
nio, kuomet ten nebuvo jos 

yt>tangakmeria> kursai jį nu- 
Iriestų. Ir kaimas pasidarė. 
Jai įkyrus, kuomet neteko Juo* 
tzelio. Oi, kad nors Elzę bū- 
.tų parvažiavusi jŠ miesto ją 
-suramintįl Jausminga/Elzės 
Girdįs būtų mokėjusi ištarti 
'tinkamą žodelį tinkamu laiku.

Didelis senovės laikrodis pa- 
'ilsusiai tąksėjo^if pagaliaus ri- 
sai sustojo. - Dolięnė užsilipo 
ūnt kedeš užsukti ir jos plis* 
tai Čiuptelėjo už laiško, kurį 
,jį buvo parašiusi Elzei. Ji 
nušoko nuog kėdės ir ėmė ty- 

’ liai vaikščioti po’kambarį' Kas 
JaiNiaryti? Pagaliaus ji atida
rė kakalio dureles ir įmetė lai- 
Žką į ugnį. Tą nakt ji da su 
didesnę pastanga paraše kito
kio turinio atsakymą į Elzės 
laišką.

y.

/REDAKCIJOS ATSAKYMAI,
. V. Grembai. Pranešimas per-

■/vėlai atėjo.- .
. ../A. Zimnickui. . Gerai, kad 

■Tamsta atsiuntei paaiškinimą
* , * * _________ ______________ * , _____________ .X _________

Gędinuno ĮraiTifil 
nežmovo* priefafeta* be rei
kalo užsipuolė ant to veikėjo. 
Bet Tąm8toe pr»MomevXieui«L 
rūstinti) kad praf^ome T*nv 
stos raštelio galą. Tanurta be 
kito ko rašai; “Kad pridengus 
savo plikumą mūsų Gedimino 
kalnai griebiasi kitus* šaukt 
niekšaiMPI ic .tt' Čia Tamsta 
>Mieą įpuoliį Gediminokak 
no klaidą, ;neg gal tie Gedimi
no kalnai nėra “plįki* arba y- 
ra’ jauni karšti veikėjai. Ko
respondentas, kurs atitaisydą- 
mas kįto korespondento apra
šymą, ■ savo keliu ima niekinti 
aną, pasielgia, kaip tas polic- 
monas, kurs pamatęs darbi
ninką spjaūjant ant gatves 
prabilai. °Ant gatvių uždraus
ta spjauti. Aš . tave areštuo
ju.” Ir vėda žmogelį polici
jos stotim Bet neužilgio po- 
iįčmonas atsikrahkšcia ir tfiu. 
Suareštuotasis žmogelis taria: 
P Ant gatvių uždrausta spjau
ti. Aš Tamstą areštuoju.” Ši
tuo palyginimu "koresponden
tai neprivalo užsigauti, nes ir 
patys laikraščių redaktoriai 
atsiranda kartais nuo policmo- 
no padėjime, besiginčydami 
su lutais.

Lakštutei ir K. Kučinskui.
Apie eicilikėlio “prakalbas’ 

jūsų mieste jau tilpo korespon
dencija. O jis neužsipelno, kad 
keletą korespondencijų dėti į 
laikraštį apie tas jo “prakal
bas.” Todėl Tamstų raštelių 
nesunaudosime. ,

_■ f i0 '. ®

BALTIMORE, MD.

Gavome vadįj
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L.. Vyčių 19 kp. turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
22 d. Šisai susirinkimas buvo'1 
vienas- iš svarbiausių savo nu- 

/tarimais. Susirinko nemažas 
’ skaičius prakilnios dvasios 

. dvasios jaunimo ir risi gyvai 
svarstė. Prisirašė 9 nauji na
riai: gerb. J. Čižauskas, gerb. 
poni Čižauskienė, K. Butkus, 
W Butkus, L. Paulauskaitė, M. 
Petrulionis, E. Radzevičiūtė, 
A. Žolynįutė, J. Petroseyičius. 

f Toliaus buvo svarstoma svar
biausi kuopos reikalai. Nu
tarta lošti veikalas “Nieko be 

V priežasties.” 
ę xPrie tam dar p. J. Čižaus

kas, vietos vargonininkas mie-
• lu noru sutiko išmokinti eho- 

rą^keletą dainelių ir dalyvauti 
tame vakarėlyj, idant jį pa- 
puošus. Pusė pelno skiriama 
parapijai, kita pusė liks pa
čiai kp., nutarta perstatyti 

pradžioje lapkričio mėn. 
Nutarta laikyti šokiai kas 

panedėlis, taip-pat dėl naudos 
parapijos/

čia yra kviečiami risi Balti- 
’ moriečiai, ypatingai jaunimas, 

nes bus puiki orchestra po va
dovyste p. J. Čižausko, kuri 
grieš puikiausius maršus. Ne
praleiskit progos.

Dar nereikia pamiršti, jog 
visi , vienbalsiai nutarė sureng
ti šaunų šeimynišką vakarėlį 
spalio 6 d. s. m., kur žadama 
šukvietsi visa Baltimorės in
teligentija. Ant to vakaro bus 
visokių prakalbų, dekliamaci- 
jų ir taip toliaus.

Nebus ten pamiršta ir mūsų
1 brangi Lietuva. Gal bus ir au-

■ kų jos laisvės išgavimui.
Džiaugiamės ir branginame 

.p. J. Čižauską, kuris dar tik 
Mvi savaitės kaip atkeliavo į 
Baltimorę, bet savo darbais 
jau pralenkė tuos, kurie čia 
praleido net kelis metus. Štai 
jo svarbusis sumanymas. Va
žiuoti į Camp Mead, Md. pa
linksminti lietuvių kareįvįij 
spalio 15 di . Ten suvažiuos vi
sų tautų chorai. • ‘

P^ie to reikia triūsos, kad 
išmokinti tas choras. Chorui 
reikalingos gaidos, reikia pi
nigų, kad jas nupirkus,. tad 
kilo sumanymas padarytį ko- 
Je&tą dėl to svarbaus ir pta- 

' kilnaus tikslo, kas buvo ir pa
daryta, Ir jie'tikėsit. man, jog 
buvo apie .30 narių ir surinkta 
pilnas. įaišąs pinigų-

Štai aukotojų' vardai.
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/ Po $1: J. Januleričius, J. 
Kairis, V. Piliukevičius, U. 
Butkus, V. Strązdauskas, K. 
K. Ž.

Po 50c.: O. Volteriutė, Ant. 
Žukauskas, (Ant Bulotas, Ji 
Čižauskas, J. Stočkus, M. 
Petronis* J. Kasiriauskas? A. 
Benešiūnąs, St. Lietuvninkas.

Po 25c.: Ant. Bradunas, J. 
Petkus, J. Tieberis, J. Kamin
skas, F. Tamošauskaitė, B. 
Benešiūnąs,j J. Benešiunas, P. 
Stulas, poni Čižauskieiė, O. 
Žoliniutė, V. Ambroziutė, J. 
Lazauskas. Smulkią aukų su
rinkta 80c. Viso $14.30.

Tai iš visų atžvilgių pasiro
do,, jog mūsų kp. auga ir kį
la, kajp ant mielių. Narių 
skaičius didinasi, kaip grybai 
po gearm lietui.

Su- choru taip-pat einasi pui
kiausiai. Kaip tik p. J. Či
žauskas atkeliavo, . tai choro 
narių buvo tik apie- 25.- Bet 
dabar jau viršaus 50. Norima 
suorganizuoti choras iš 100 
balsų.

Valio Vyčiai, valio L. Vy
čių choras. Tegyvuoja mūsų 
vadai, ponai Čižauskai!

Turime padėkuoti gerb. kle
bonui. kun. Lietuvninkui už 
parkvietimą tokių brangių ir 
talentingų vadų.

K. K. žvinklis,
* 1

L. V. kp. Koresp.

B. Visi Baltimorūs lietu-

“DarbinmU” 105No.patA 
mijau,kor^cmdm«M i| mū
sų kolonijosapie veflymą T* 
Fondo 24 skyriaU faažraip 
nekokiai Gedimino kabia*. Nft 
būt reikalo atkreipti domės į 
tokią korespondenciją, jei jį 
būt tilpug nekktalikiŪuuną 
laikraštyje. Bet kadangi 
dimino kalnks yra T. F. nary* 
if siuntė korezpondenriją į 
/"Darbininką,tai jam reikia 
padaryti ,pastabą. Netinka 
rašinėti korespondencijąs, ku
riose atsispindi neteisybės, už* 
vydai ir kerštas? Tokios ydos 
Visuomet turi būt vengiamos, 
o ypač dabar. Šiandien mums 
reikalinga santaika, rimtumas 
ir energiškas bendras veiki
mas delei močiutės Lietuvos. ;

Gedimino kalne, ' sakai, kad 
iš retai atsilankančių ant susi
rinkimų T. narių yra niek
šų. Vieną įvardini būtent p. 
Juoz, Braknį, sakydams kitus 
kritikuoja bereikalo, patsai 
apsiėmęs darbo neatliekas, ki
tiems trukdėsi darąs. Kaslink 
neatlikimo apsiimto darbo* tai 
teisybė jis neatliko, bet ne iš 
blogos valios, tik dėlto, > kad 
tuom laiku nusipirko antrą 
studiją. Tuomet pasidarė ji 
Brakniui daug' darbo ir tas vy
ras buvo priverstas dirbt ne 
tik dienomis, bet ir naktimis. 
Dėlto ir neatliko pažadėto dar
bo. P-nas J. Braknis kaltas, 
kad nenuėjo ant paskutinio T. 
Fondo susirikimo ir nepranešė 
delei kokios priežastys neatli
ko pažadėto darbo. Bet vis-gi 
neužsipelnė niekšo vardo. Jis 
tautos reikalams aukoja prie 
kiekvienos progos po $1, $2, 
keletą sykių ir po $5. Jis 'turi 
Lietuvos Atstatymo, Bendro
vės paėmęs 5 Šerus, Žemės 
Banko 5 Šerus, į T. F. 24 Sk. 
kas mėnuo, moka po 25c. Tai 
kąr gerbiamieji, ar toks vyras 
užsipelno niekšo vardo? Kas- 
žin kokias kitas ypatas prie T. 

(F. skyriaus prigulinčias, jis 
vadintų niekšais? Nes rašo, jog 
esą tokių, o pamini tik p. Brak
nį. .

Laike t vurinkt*
tr iukų $118.45

Ntfimn eftotiriama var- 
dannu tg.

pS- 
. ats

kaita liūdna, kad Homeėteado 
he^viid irntalHud atjaučia ir 
remia prikjnum Itoko.

' Šiai faktą* ItftdHja ii praeito. 
T/ F. »uririnknno į vyku«io 7
4 nugsv Prie skyriaus prisira
šė. 8 nauji nariai. Tarpe kurių 
trys ^uniktų^ai (vyčiai) apie 
po17 metų amžiaus. Šioje Ša
lyje gimę ir aw 5r ji< stoja 
eilėn ginėjų Lietuvos, nors jo
sios nematė. y .
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T. jF. sk/ susirinkimas įvyks

5 <L spalio, 7:3d vai. vakare po- 
bažnytinęj svetainėj. Nariai ir. 
abelnai visi yra kviečiami a- 
teit ant minėto susirinkimo.

Kiekvienas lietuvis ir-Iietu- 
vaitė, kurie jaučia bent kibirk
štėlę meilės brangios ‘Lietu
vos, turėtų už garbę turėt pri- 
gelbėti prie to šaltinio, kuris 
be atvangos, darbuojas dėl 
Lietuvos.- Ateikit ir prisirašy- 
kit sekančiame - susirinkime 
prie T. F., padarysit mielašir- 
dystės darbą. Stokite eilėn 
tų 97 narių, kurie ’ stovi už 
laisvę savo brangios Lietuvos. 
Dar kartą paantrinu, kadi su
sirinkimas * įvyks 5 d. spalio, 
nepamirškit.

Skyriaus Rašt*

10)AprrittW 
choras/ pą Vadovyste p.; Ji Ba
nio, ta d^ta:

dieną,1 vatam 
naktį*> ;>Byūn5Ii;wi “Neri- 
graudink mergužėle,” ‘ “Sau
lutė tekėjo,” “Liętpta^ta 
esanią gimę/1 “wtyrių” ir

. >. i t v

J.1) pji'Bradnniutė dama- 
vJ, I’m Going to, follow the 
Boys ir Šoko Iųternational 
skirt dąnee.

^^Kareįria^jus J Zūris, 
kalbių angliškai, trumpai, bet 
aiškim" apipasakojo Rietuves 
dstorijį ir jos nuotikius -bei 
•■i?- į

nuopelnus.
‘Pabaigoje, Star Bpangįed 

Banner ir Lietuvos himną) su
dainavo BrooklynieČiai fr ki
ti. • Viskas nusisekė kopui-‘ 
kiaušiai, 'matyt, lietuviškos 
dąinos kareiviams patiko, nes 
po kiekrienos, aplojo nei 
ūžė. Pabaigus programą,:.tuo j 
atsirajo if lietuvių kareivių, 
kurių nei nežinota, kad jie ten 
buvo. Visi .sveikino lietuvius 
ir dėka vajo, kad tokį prakilnų 
darbą jiė padarę .del’savo. tau
tos.

Viskam gerai nusisekus, rei
kią patėmyt vieną mums, o y- 
pač liet, chorams, tai nemokė
jimą giedot Star Sparigled 
Banner. Kiek jau man teko 
girdėti, . o ypač dabar, karės 
laike, tai visur tas pats. Dar 
merginęs- šiaip-taip pagieda, 
bet įš/vyrų, reto kurio balsas 
girdis, nes nemoka. Tą neat
būtinai chorai turi išvengti, 
nes mes čia gyvenam.

Ten Buvęs.

JKO į . .

7^0 vaL vakare, šv. Jurgio 
p£bąšnytinftj 'svetainėj bus T. 
Fondo 24 skyriau« 
susirinkimas... Viri nariai at- 
ailankykite ir 4*r nanją narii) 
ntriverititA ■ ' -
- ‘ ' 1. tuičiuU, ražt.

aito MERRITT, N. J.
Nedėlioję, rūgs- 22 d. įvyko 

iškilmingas Lietuvos vėliavos 
iškėlimas Camp Merritt, N* J, 
Knights of Columbus salėje. 
Kaip Camp Dix, N« J^tąŽR įt 
Šio j kempėj Lietuybą vMiąyaą 
įsteigė Newarko, Harrisono ir 
Kearney lietuviai sudėtinai.

Nuo NewarkieČių atstovavę; 
K. Vaškevičius ir S Pranis, 
nuo Harrison ir Kearney, J, 
BaųruŠaiti& ’Tąip-gi buvo ne
mažai ir šiaip Metųvfį kaip iŠ1 
Newarko, Harrisono, Brookly- 
noMr .kitų. apieliiikės rietu, j 
/ Prie programo išpildymo 
buvo/ p-ni M, Bradūniėnė su 
dukrele Alenute iš Newarko, 
p-lė Karužiūte, garsi solistė it 
jos sesuo pijanistė išMersey 
City, N. J., p-lė Tamųlioniūte 
pianistė, taip-gi iš Jersey City. 
Apreiškimo Švč. Panelės pa
rapijos choras po vadovyste p. 
J. Banio iš Brooklyn ro ir p. 
Pijus j. Zųris, kurs kalbėjo 
angliškai apie lietuvius.

Mums ^nuvažiavus ant 74os 
vakare, jau radome pilnutėlę 
Knights of Columbus svetainę 
kareivių. Neilgai trukus, išė
jo ant estrados oficieras ir pa
aiškino, jog 7 S0 būšią pamal
dos, hekatalikai, kurie nenorį 
pasilikt laike, pamaldų, gali 
dabar tuoj išeiti, o po pamal
dų vėl sugrįžti, nes būsiąs lie
tuviškos vėliavos iškėlimas su 
programų^ Netrukus gale es
trados, atstūmė paprastas iš 
lentų duris į šonus, kame pa
simatė altorėlis; tas pats ofi
cieras‘su kitu kareiviu viską 
prirengė 'ir atėjęs kunigas at
kalbėjo dalį .rožančiaus ir da
vęs palaiminimą su Švenčiau
siu Sakramentu. Pasibaigus 
pamaldoms, paragino karei
vius, kad kotanlriausiai eitų 
prie išpažinties ir liepė visuo- 

‘ met atsiduoti ant Dievo valios. 
' Kaip prieš pamaldas risi juo

kavo, kumščiojo vieiias kitą, 
taip pamaldoms prasidėjus ri
si nutilo, suklaupę prie saVo 
suolų, garsiai po kunigo, at
kartodavo: Šv. Marija Motina 
Dievo ir tt. Pamaldoms pasi
baigus, viskas'vėl po senovei 
einasi, kas rūko, kas juokiasi, 
kas kitokias baikas krečia.

8 vai. ir lietuvių programas 
prasidėjo. Išėjo tas pats ofi
cieras, o tikrenybėje kapelio
nas, labai vaizdžiai paaiškino 
tikslą to vakaro ir priminė, jo- 
gei if lietuvių nemažai tarnau
ja Suv. Valst. kariuomenėje, 
jogei ir lietuviai esą prispaus
ti po vokiečiu ir jie kaipo ka
riautojai, nori iškelti savo ve-. 
liavą.

Toliaus vakarą vedė genera- 
lis manadžeris. Knights of Co
lumbus įstaigų. Reikia pri
minti,' kad tarpe lietuvių pro
gramo įėjo ir amerikonai, ku
rie turėjo atlikti ant trečios 
vai. po piet, bet pasivėlavę at
važiuoti.

Programas. ’

1) Star Spangled Banner ir 
Lietuvos hįmnas, atliko TMD. 
choras iš Harrison, N. J,

2) Ant smųikos prie piano, 
studentas leitenant G. Staine.

3) Dainavo p-lė Alena Bra-
dūniute “AVlio’s afraid of the 
Įaizer,” ir v šoko /‘Sailors 
Hornpipe,” kuriai pabaigus, 
delnų pliauškėjimams nebuvo 
galo. . s

4) Prie Kąružiutė, paskauir
bino ant piano. / . -

5) . P-lė Karužiųtė dainavo 
solo, kokį nepatyriau.

6) P-lė Braduhiųtė, dainavo
• 7) Mr. MurpHy palinksmino 
■kareivius Savo juokingais pa- 
sakojimaiš^ ypač labai moka 
nūduot irlandiečių akcenlū. 

. 8) Po-hi M. Bradūniėnė dai
navo “Send Me. a RoSo from 
Homeland’ > įr ^Kam šėrei 
geli*n - ‘

9) Stūd. Įeit GljStoiae ant 
smuikopriepiano. # /

ito geri, patart

f^hįo AptOničio
o. . . ‘ //

p, suvažiavimo 
J. apskričio Wą 
’ £ įmokto įsW

labo $12.50.
tos kuopos ne-,

s

SI

parieiMūinmkšti kai^įsto- 
Mažu pamir- \ 

bito nutartą apskr, 
buvąita^rinęą o gal nežino kur - 
g^yęną apskr. iždininkas. Tai- 
i^ Žemiąų« paduodu savo* ant- \ 
rašą*/; pw valstijos, LDB. 
. jįpskri Iždininko aųteašas: A» 
9. Vaitkus, 232 Alaska st,, 
Dąyton, 0/ -z 7 '■/_

T ' • ■ i '

Kąd kiekviena gydoma pa
gelba užlaikytų švarius ir ne* 
kenksmingus elementus.. Del- 

. to-gi mes, ant savo pilnos at
sakomybės. garantuojam, kad 
PARTOLAs

Ta visapasaulinė — žinoma • 
pagelba išvalytoja kraujo ir. 
vidurių, pripažinti Gydoiųam - 
skyriuje Wasliingtone, kaS jo
je nesiranda jokių kenksmin
gų elementų.

Saldainiai Partola skanūs 
valgyti, veikia greitai ir len
gvai. Tinka dėl suaugusių ir 
v&kų.
• PARTOLA buvo apdovano
ta auksiniais medaliais ir pa- 
gyrimo atsišaukimais ant Šešių * 
Pasaulinių Parodų, būtent - 
Londone, Paryžiuje, Žene^e, 
Neopolyje, Barcelione ir Me- 
diolenije, už. savo gerą pasi
žymėjimą.

Nėra geresnės pagelbos dėl 
išvalymo kraujo ir vidurių, 
kaip PARTOLA. Ji rekomen
duojama ir parsiduoda skry
nutėse po 1 dolerį. . Dėl pato
gumo. žmonių, išsiunčiame 6 
skrynutes tik už $5.

1 Užsakymus ir laiškus siųski
te į

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Aye., Dep. L. 3, 

< New York. i
.. . (101)

CAMP MERRITT, N. J.
• » 1 

Padėka.
Mes lietuviai kareiviai išrei

škiame širdingą padėką vi
siems Newarko, Harrisęno ir 
Kearney, N.‘ J. veikėjams už į- 
stoigimą lietuviškos vėliavos 
ir išpildymą gražaus programo 
Knights of Columbus salėj 
rugsėjo 22 d. Dėkuojąme vi
siems broliams ir seserims, ku
rie tik prisidėjo prie šito mums 
kareiviams smagaus ir lietu
viams naudingo darbo.

Kareivis J. Sinkeričia.

BINGHAMTON, N. Y.
** ,. *

* Išleistuvės.
Jonas. .Stanislovaitis šauniai 

baigęs mokslus high schoolėj 
išvažiavo į ‘ universitetą. Buvo 
surengtos gražios išleistuvės, 
kur susirinko gražūs prakilnių 
lietu viU’'Būre}is« .Besilinksmin
dami sumąnč padaryti kolektą 
Tautos Fondui. gSumetė $4.80.

'. F. St 
r - •

NEW HAVEN, CT.
l ■ -’i

22 d. rugsėjo buvo prakal
bos. Kalbėjo^ Dr. J. J. Biels
kis. Žmonių buvo pilna, sve
taine. Gerb. kalbėtojas publ> 
ką" labai užganėdino. • Nupiešė 
dabartinių laikų būrimą šito; 
šalyje ir taip-gi mūsų brangio
je Lietuvoje. Paaiškino kaip 
mes turim darbųoties, idant 
Lietuvai, naudą atnešti, idant 
ištraukti iš geležinių replių. 
Taip-gi nurodė kaip mes turi
me kovoti prieš mūsų tėvynės 
priešus. Mes žinome, kad len
kai stengias visokiais būdais 
mums užkenkti, tai dabar lai
kas yra apsiginti nuo tų prie
šų. Taip-gi tą vakarą buvo 
kalbama, idant lietuviai par
davinėtų Laisvės Paskolos, 
bondsus. Viskas gerai nusise
kė.. Tuojaus išrinko komitetą, 
kuris rūpinsią atlikti visą dar
bą. Į komisiją Buvo išrinkta 
šitos .vpatos-: pirm. — Jonas 
Kazlauskas,* vice-pirm. — Mi- 
kolas Dzikas, sekr. Juozas Ma- 
čiulaitis, pagelb.—■ M. Joku- 
baičiutė# kasier. — KazJMakū- 
reričius, kasos globėjai —kun. 
V. P. Karkauskas įr Klemen
sas Šeikus. y

DabūĄ kariauk Ketvirtos 
Laisvės Paskolos pirkimo. Tū
li dar,ris abejoja ir bijo sko
lint pinigus, sako, kadi tai ga
li prapultį.!• Kas taip sako, tai 
labai klyšta? . pirkti 4 Laisvės 
Paskolos bondsus yra tai vie
nas iš saugiausių .daiktų, ka
dangi yra valdžios, užtikrinta, 
o antra,, atneša gefą nuošimtį, 
ir ’šelpia tuos, kurie kariauja 
hz/ demokratiją, už išliuosavi- 
mą .pjivefgtųjų tautų. Dabar 
matant, kiek gero tie mūsų 
skatikai gali padaryti, tai ko
dėl jų neskolinti dėl tokio ge
ro tilislo. .

Broliai if seselės, dirbkime 
visi IŠrieno be skirtumo, idant 
atnešti naudą -mūsų tautai ir 
tėvynei. Dabar pfadekime dar
bą nūo Šitos dienos. '

, Na/broliai rir seselės ranko
vės pasiraitę’imkitęs darbo. If 
tada pamatysim'©/ ’ ' ‘ 
meRežtis.
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Antanas Zimnickis, 
f T. F. narys^ 
' r

kąd bus už- 
■’</' / '-'A

Komitetas.

1

r-<

I
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N.
viai ir lietuvaitės yra kviečia
mi prisirašyti prie L. Vyčų kp. 
ir prie choro, nežiūrint am
žiaus, Bile turėtų gerus balsus 
tai,ir galit priklausyti prie 
choro. ■ 1

Norėdami gauti informacijų, 
kreipkitės pas choro vedėją p.- 
Joną Čižauską, 125 W. Sarato- 

■ga St./Baltimore, Md.

• NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29> kuopa'rengia la

bai didelį ir gražų koncertą, 
kokio Newarke dar nėra buvę. 
Bus nedėlioję, 6 d. spalio (Oc
tober). Programas bus labai 
įvairus: dalyvaus keli chorai, 
•Vyčių benas', žymiausi solis
tai iš Brooklyno ir vietinės žy
miausios solistė. Žodžiu Sa
kant, programas bus labai į- 
vairus, tik nepamirškite virŠ- 
minėtos dienos, atsilankykite 
visi kaip seni taip ir jauni.

Programui pasibaigus šo
kiai. Prasidės 7:30 vai. vak.* 
Lietuvių svetainėje, 18Ū New 
torkAve. //

MvrinutiSi

SCRANTON, PA.
■ Dailčj/Mylėtojų Choras pui

kiai atsižymėję Scrantono da
lyje ■ vadinamoj ’ Providence 
rugsėjo 23, 24, 25, 26 dd, Bu
vo surengta demonstracija. Į- 
vairios amerikonų grupės bu
vo pasirengę standus ant gat
vės, kur buvo varoma plati 
agitacija pardavimui War Sa- 
wings Stamps. Toje tai de
monstracijoj ir lietuviai'turėjo 
savo skyrių, kur uoliai darba
vosi per visus tuos keturis va
karus Dailės Mylėtojų Choras, 
ypatingai be galo darbščios tai 
pasirodė merginos, bet nega
lima peikti nei vaikinų, žodžiu 
sakant, visi Dailės Mylėtojų 
Choro nariai atsižymėjo.

Dailės Mylėtojų Chorai atli
ko nors sunkų, bet naudingą 
šiai šaliai, o. kartu ir Lietuvai 
darbą. Lietuvių skyriaus vi
sų dalykų tvarkytojų buvo 
prof. A. Sodeika, čia turiu pa
žymėti, kad minėtas choras 10 
di spalio' ketverge turės per
statymą “Užburtas'’Kunigaik- 
šis,’2 3^ jų aktų operetęRincoln 
salėje, 1506 N. Main- avė., pra
džia. 8 vai, vak. Po -perstaty
mų bus dainos ir šokiai. Tai
gi Scrantoniečįai nepamirškit 
atsilankyti -ant šio puikaus Va
karo,- nes da mūs mieste tokio 
nebuvo.

Dailės Mylėtojas.

, HOMESTEAD, PA. /

T. F. 23 skyriaus 3, mėnesių
( . atskaita.'

T. Fondo 23 skyr. pradžioje 
birželio Š. m. pasiuntė į centrą 

.$108.65. Nuo to laiko surink- 
ta sekančiai:
Liepos mėn. mėnesinių $37.5Ū 
T. Šįmkonio atiką... /.:.. .50 
Rugpj* ihenęrihių t 31.40 
Visų motęrų auką , 
Juozo Rąįiūko ątiką. ♦ -. 
Rūgs, mėn. mėnesinių
visų moterų kuka M.,,'., 
Petro Pauliukonio auka .1.00

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 23 d. kalbėjo Dr. J. 

Šliupas. Be kito ko padejavo, 
kad į griovęs esą išsiskirstę, 
minėjo apie Rusijos * suirutes 
po bolševikų valdžia ir tt. La
bai peikę popiežių, kam į lie
tuvių vyskupus'skiriąs lenkus 
ir ragino protestuoti.

Barės ant lėnkų, kad jie no
rį sau Lietuvą pavergti, sakė, 
kad reikią sutverti lietuviškai- 
-latvišką respubliką,, nors ne
žinia ar ir latviai nuo mūs ne-, 
sispąrdo, taip‘kaip mes nuo 
lenkų vienybės. Rinko aukas, 
bet nepagarsino kiek surinko.

V. Jurkus.
I ■■ t ' ■ ■■

DAYTON, OHIO. .

LDS. 69 kp. veikimas.

Nors dar jauna kuopelėj bet 
veikli, 8 d. rūgs, buvo sureng
tas piknikas. Vietinis kuopos 
narys, gerb. kleb. 'kun. M. Ci
bulskis pasakė gražią, tam pri
taikytą prakalbėlę, paraginda
mas rašyties prie LR^, paaiš
kino kokiąvnaudą neša dėl dar
bininko LDS. Kaipo atstovas, 
dalyvavęs LDS. seime, paaiš
kino seimo nutarimus. Pikni
kas nusisekė labai gerai.

Taip-gi įsteigtas Darbinin
kų Biuras- iš LDS. narių. Jei 
kas atsilankytų, tai bus gra
žiai priimtas ir darbas pasto
rėtas. Mūsų kuopelė nariais 
auga taip, kaip grybai po 
taus. Nėra, to susirinkiiOT, 
kad nėprisirašytų naujų narių. 
Nubarta surengti balius, žo
džiu sakant* veikimas didis, 
mūsų kuopa pildo kiek galint 
apskričio nutarimus,. įmokėjo 
$1W į apskričio iždą%aipo į- 
stojimą. Rengiasi įmokėti nuo 
kiekvieno nario po 10c. į aps
kričio iždą) taip kad iki atei- 
.nančio Apskričio suvažiavimo,, 
būti| daug nutarimų išpildytų. 
Mūsų kuopos nariai nęapsfeb : 
džią ir morgičių daužyme. Nė- į 

to susirikimo, kadi nebūtų 
pagaminta Ipo kelias bombai 
dėl daužymo LD& morgičių* ,

i -------- —
L. D. Sr CONN. APSKRIČIO 

• VALDYBA.

Pirm. — S. M. Danaitis, į 
‘ 797 Bank Si, Box 55,

Waterbury, Conn.
Pirm, pagelb.-—Juoz. Dąmušis“, 

26 Lines Court, 
» Naugatuck, Conn.
Rašt — Ona Černiauskaitė, 

636 N. Biverside St, 
Waterbury, Conū.

Izd. — 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 apskriejo rei
kalams. Pinigus siųskite šiuo 
antrašu: Miss Paulina Geležiu- 
te, 41 Capitol Avė., Hartford, 
Conn.

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

Jeigu taip, tai žinokite, kad 
įtraukiate į save lengvai dau
gybę nikotinos; apsireišltian- 
čiomis Medingomis dėl sveika
tos. u

Tie nuodai pirmiausia įeina 
į pilvą,, paskum į kraują ir>. 
gula ant širdies. ' \ t'

Jūs galite apsaugoti tą, jei
gu nustatysite savo pilvą natu- 
rališkom priemonėm. 0 tas * 
labai lengvai pasiekiama, jei
gu tik pirftųguisiani; paimsite 
3 saldainius Partola, išvalyto
jų kraujo ir pilvo. Jos yra _ 
Akanio^ * visuomet šviežios ip . 
veikia greitai w lengvai. Ga
lima gauti Aptiekoje Bartose 

aptekapartosa
100' -2-nd Avė., Dep. L. 3/

1
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' gaipadorinini tapo įA- 
r rinktai ŠultienA Gar-' 
Jdiutiį Jf i&retifoįęir tijk* 
rinkta dėl iMalinimp weĮgį 

• ant fSrp šįo# ypatos: X M??tie- 
7jįinas it Alesevičiuttb - 

Hutarta kreiptis prie mnsų
B.uow, ___ __ _ta™ ttžbafeš S«ft>Mioaš W?

Utenai 'M&idHaA i ątaotų ant feių^ Taipgi 
gotume u&bai .kad- mtlsų bi«- 
nieriariprisidetų prie Šiųvfėrų 
pinigais arba daiktais/ Ant to 
fšriįįkoin ypatas, kurios pereis 

visus ir mridMaihe nėatsj* 
sMyti nuo to prakfflnįuh daa> 
b<£ Prašytume ir tiį,įas ku
riuosjeigu neužeitų, kad pas
kirtus daiktus f^eams^^aln^ 
tūmete į bažnytinę svetainę. 

Butų gerai, kad ir seiminin
kes prisiųstų savo daiktus, o 
tuomi palengvintų rengėjams. 
Vėliaus'paskelbsime, kokiomis 
dienomis bus pTinnam“_daik- 
tai. ■ ■ <• '
" Kitas susirinkimas bus 2 d. 
spalio. Per tų susirinkimų ga
lutinai nutarsime Įdek stalų 
reikės statyti. Ir meldžiame, 
kurie prijaučiate tam darbui ir 
norėtumėt pasidarbuoti para
pijos naudai, tai malonėkite 
ateiti ant susirinkimA Taip-gi 
kurios draugijos nęprišiuntėte 
atstovų ant šio susirinkimo, 
meldžiame prisiųsti. ' 

Rengimo Komisijos
__ Raštininkė M. D.

Subatojė, rūgs. 28 di, neat- 
mezgamu ryšiu Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje liko surišti J. 
Petkauskasvsu M. Maeitiiukė, 
.abu Uolūs rėmėjai katalikiško
sios spaudos ir organizacijų. 
Jis buvo LDS: naryste ji ‘Dar
bininko” skaitytoja. Linkime 
jatmai porelei gražau sugyve
nimo. Ant vestuvių buvo už
kviestas ir Šv. Petro Bažn. 
Choras, kadangi jaunoji buvo 
choristė.

Visus lietuvius raginame 
pirkti Laisvės Paskolos Bond’- 
sus, kad pakėlus lietuvių var
dų ir taip-pat prisidėjus, prie 
iškovojimo laisvės mūsų tėvy
nei ir visam pasauliui. ’ 

Pirkhsieji, malonėsite mums 
pranešti savo vardus ir už kiek 
pirkote, taipf kad mes turėtu
me surašę, parodymui, jog ir 
mes neatsilikome nuo kitų.

Delei išleisto naujo įstatymo 
kas-link besiplatinančios ligos, 
prakalbos Lietuvių ir Bažnyti-

t

t
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taurdi), Prendmto iiktai 
Valstijų guberimtoriąmB tįĄbo-i 
mętiduojaut sulyg Što^tiso pa* 
rėdymų, yra pasirengę pagel
bėti “ ąueetion&ire” išpildant, 
taip-gį .sūpatihdinant 'juos su 
jų pareigomis ir jų teisėmis 

Įstatymo. / Y _

Kad lokaliai ir dištriktų ko\ 
mitetai (boarti’ai), registram 
tus 7 kląsifikųbdemi; galėtų 
veikti teisingai ir jutim per* 
pratimų yisų pareiškimų, ku
riuos rėgistiaptas* inano turi 
teisės „daryti^., yra neatbūtinų, 
kad visi klausimai “cįuestio- 
naii;e” esantieji, būtir teisin
gai ir pilnai atsakyti. Žtuo pa
čiu laiku turi būti’ prirengta 
su Vųuestionnaire^ visi reika
lingi afidavitai ir pfiedinė in
formacija. Tilo' tai tikslu Le* 
galiai Patariamieji Komitetai 
sutverta. ; ’

- Tieji komitetai savo pątar- 
.navimais turi didumų savo a- 
pielinkės advokatų, įminant 
tuos, kų gali, svetimomis , kal
bomis susišnekėti. Jųjų patm> 
rimais ir pagęlba galimaudioti& 
visi registrantai be jokio atly
ginimo. Taip-gį afidavitai ga
li būti prisiekti prie jų be jo
kio užmo^ėsnio. Jie negali iŠ^, 
pranašauti .Local ar Distrikt 
Board/ų nuosprendį pavie
niuose atsitįkįmuose. Jie ap
lamai patarti tegali ir gelbėti 

i ręgistrantui prirengiant popie- 
ras sąžiningoj pastangoj su
teikti/ Local *ar Distrikt 
Board’ams jo visus faktus per- 
prastinu būdu, kad galima 
būtų teisingo nuosprendžio at
siekti. z

Mažiausia vienas narys iš 
Legalio Patariamojo ębmiteto 
randasi prie Local’ Boardi bu
veinės, laiku, kuomet “ques* 
tionaire” išpildyti reikalauja
ma.

Jūs esate skatinami laisvai 
sū jais tartis, pasitikint, kad 
jų pagelba ^savyje pašalinio 
tikslo neužveria.

■ z_______________

UŽ KĄ AMERIKA 
KARIAUJA?

(Išleista Mass. Valstijos Imi
gracijos Biuro, Statė House, 

Boston, Mass.).
tjž kų Amerika kariauja t A^ 

merika nereikalauja nei teritor 
rijos ne pinigų, ji nieko ne
priimtų. Ji kariauja už teisę 
tisų tautų, kad ir mažiausių 
save valdyti. z

Prez. Wilson sako: “Pasau
lis turi būt,padarytas saūgiu 
demokratijai. Jo taika turi 
būt pastatyta ant . išbandytų 
pamatų, politiškos laisves. Mes 
neturime jokių 1 saumeiliškų 
tikslų atsiėkti. Mes nenorime 
jokių užkariavimų, jokių val
dymų. Mes nereikalaujame 
sau jokių kontribucijų jokių 
medžiaginių atlyginimų už 
mūsų pasiaukojimus. Mes esa^ 

’me vieni Iš gynėjų žmonijos 
teisių. Mes tuomet pakakinti, 
kuomet tos teisės bus kaip už
tikrintos, kaip , tikėjimas . ir 
laisvę tautų jas gali užtikrinti.

Amerika yrą taiki tauta; Jei 
mes norime tokia likti, tai mes 
tsUrime. laimėti katę. Per me
tų metus’ Kruppo dirbtuvės 
Vokietijoj, dienų-^ir naktį dir
bt! ginklus m amunicijų. Per 
metų metus Vokietijos, slapto
ji žinyba siuntinėjo šnipus po 
visas žemes. Per. metų metus 
kiekvienas žmogus Vokietijoj 
buvo vienute militarėsr maši
nos. Per metų metus valdan
čioji Vokietijos klesa buvo ka
rinė. Per metų metus kaizeris 
svajojo ir planavo karę. Su
triuškinti tšitų karinį ideaĮą 
“gale padaro teisę,” tai Ame
rikos karės tikslas.

"Vokietijos karvedžiai 'uecla- 
leis nępri^ulmingę, būrimų to
kių mažų tautų kai£ Lmtuva. 
Lietuvos respublika negimus 

liktų Lietuvoj ir 
' padėjunų. • v

Amerika turi laimėti kM§r Toji knygAėtuoj” 
kad mės ^ iųusų vaikai išWų lsklisti po vilas Anterikos Ib 

.JF z Iftrių kotimijt

*f

*
f

atuidų ■ mažokų hfarpnhj/ Kės 
k^e jį pranešu duodu dideles 
dbv^^< Ai? jib ^fv4»^

' hė. Meidžiu pranešti sekančiu 
<imtraįhr> •

Ut. Ad. Agent, ’•' 
613 VL Lee st., Baltimore, M<t 

'■ A.,.: .^1/___ '
SKAITYK IB KITAM PASA

KYK, kad geriauiiaa .pardavė jas 
įvairių ^bt&ami- materijų, pa
prastų ir vilnonių I, jfą
parduoda už labaf prieinainų kai- 
hą. Kreipkitės šiuo adresu: « x 

j į Deitch.
149 DoverSt.

•» ' ,f,‘

Ar turi M*o dM«lTpw*ik»M 
; t’1 “Jeigu.n^.‘ w~ 
' ateik irvnwrttrauk pt»f taalna 

kabtaet lr gausl yleca dideli ar- 
tlaUlkal padaryta paraikau rlaal 

- -dovįmai^“-/-' t-—— -J -- 
Taipgi norinti* «iokytl« to aaaa*; 

i tovgaii atsmaukti: ■ . 1
z /.j. ■

.  . ./ »■■ r ■■ «, .- ,

........ * ■ V ■

vi-- TAMAS UlOAVi

*« GauM telo^riutnA II (VFash“ 
ingtoiio kacfc ti 
inūšfjė įritu gąiai > • bostonie
čiams pažįstapiaari ^Tarnas Jgį. 
gauskos kurs,

v/alfato4 tir;Wo< į
kariūoineiię* /V ?■ * ~

Amžinų atilsį Tamaš^btiyo 
labai darbštus, mandagus > 
draugiškas, Į9i^ ha, vedė Bos
tono lietuvių vasarinu ipokyk-* 
la ir buvo vaikų labai 'myli-' ,z, _ „ L - . 
mas, p mokykla jemi vadovaus

-gaut, atsižymėjo pav^zdįhga 
tvarkų. Ypatingų timpų ’ jisai 
mokykloje dėdavo ant taisyk- 
•liškos kalbos lavinimo ir gim
nastikos —^Botsono vaiRai dar 
ir Šiandien neužmiršta gimna
stikos, kurios jųod Tarnas, kas
dien po 2 pusvalandžiu moky
davo ir buvo išdirbęs lietuviš
kų nomenkliatūrų v * i .

. Tarnas, perdaugiaųsią lietu
vių viešame gyvenime nesi- 
maįšė, kaip jis pats sakydavo, 
“kadi greičiau ir Nuodugniau 
užbaigti pasiskirtųjų mokslo 
■šakų ir paskui lietuvių visuo
menei būti nautiingesniu, bet 
ne be to kad kart-kartemiš ne
pasakytų kur prakalbąs arba 
prigelbėt savo patarimais kū
me to nuo jo prašydavo ir rei
kalaudavo.

Kareiviaudamas kaip girdė
sis buvęs prie inžinerijos sky

Labai gaila jauno ir gabaus 
veikėjo iš kurio daug ko tikė
tasi Lietuvai, kuriai dabar ji
sai atidavė savo galvų,, begin
damas. Suv. Valstijų vėliavos 

’ garbę/ 7
F/ V.

Rugsėjo 29 d. palaidojo a. 
a. Kmitukę 14 m., J. Puiių Šv. 

' Jono Ev. Dr-jos narį ir dar 
vienų, kurio pavardės nesuži
nojome. " * '

Tų pačių dienų mirė visiems 
Bostoniečiams gerai žinomas, 
Baltrus Pauža, buvęs nariu šv. 
Jo, Šv. Kazimiero ir S. L. R. 
K. A. 21 kp. .

KĄ PADARĖ NAUJOJI 
LIGA.

Nuo rugsėjo 14 d. iki 29 d. 
nuo naujosios ligos ir plaučių 
uždegimo mirė Bostone 1.298 
žmonių.

' xSulvg dienų šitos ligos šitaip 
ėmė savo aukas: • A

•- ♦ • •

t
I

■ •■-> 
•r .7?‘ ■'''#?‘-J

nistuurija 

pemk^MŪ-.

ir* AdminiąintciįM reikalais 
nuo Mol reikto kreipties virš- 
paskelbiu

? /.
;R1

“VySd" Redakcija.
■ • į^Antaiiiįįacija.

f-“,-, “f. v..
MMlri KETVIRTOSIOS. 

LAISVM'PASKdLOS 
' BOlfD’BVB. / :

------- J. J. *!». L : .p Y 

a D/8. MAXWatOR WGEL 
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRMININKAS — Y. L Kudirka, 

37 FrankUn-St, Norvrood, Mjum. 
VIGBrPIRM. — Y. VariHngkaitfi, r, 

28 f Story, St, So. Boston,Ma*«.
RAžTININKAS — A J.fNavIękaa, 

t® Heaton Avė:, Norvrood, Masa. 
KASIERIUS .— M. Abračlnskaš, - 

187 Ąmes St/Mbnteiro’ Ma»a/ 
EASes ALOBiJAl:^;a; HevullutA 

22 Chapell Št, Norwood, Mass. ir 
A. RoienlnkS, 148 Aries St, Mon- 

** teito, Man. , • '

^IRKITEKETVIRTOSIOS 
LAISVtaTAAKOLOS\ 
- aoao.'sua ■

■ ...fe -.

OHIO L. D. 8. APSKRIČIO 
VALDW8ADJ8®SAI-

¥ICE-PIBMJNiSKAS 
2120St Clalr avė;, N.E. Cfeve land, O.

RAŽTININKAS -* M. JZ gftridfite; 
' lėO4 TRLs 31-8t St,, Cleveland, Ohiė;

V

4i

+*'« .
’*■ , 1 ' J *

t A * J * w PVCv j

4L00 
ite iikiJta, 

______ rmr *» »•<
' SNa’^jhiSSrtjh'7'

' y <»• '■' * ’ -• ’ -

AT^ATTKTMAg ,

Kareivis Petras Rudelis ieš
kau broliu gyvenančiųAmeri- 
koje Juozo ir^tępono' Rudelių. 
LėŠkojuU jirmiaųs,1. neatsįlauĮ 
saukti brolių afbų pažįstamų, 
AŠ buvau sužeistas jau net 2 
sykiu, ir. dabar menkai galiu 
užsidirbti ant duonos. Adre
sas mano: Petras Rudelis Belo 
Koydo Archangelskoj gub., 
Ęemskogo uezda, Lesonilnyj . 
įavod K. A. Stuarto. Russia.

f  y« ■

“ — • '~*į*:'_ f
L As Agota Šarksniutę, po vyrui 
Zolonienė, paieškau savo brolio 
Vinco šarkšno. Jis pirma gyvė* 
no Lawręncer Mass., dabar -neži- 
nau kur. Jis pats*ar kas žinote 
jį, tai'praŠau pranešti šituo adre
su:

p-• ’ - . _v.

f
i

4

;*■ •

*

Mr. Simon Zelionis, 
Minerswille, Pa.

< /

Rugsėjo 14 , 
Rugsėjo 1,5 .. 
Rugsėjo 16 .. 
Rugsėjo 17 ..
Rugsėjo 18. r. 
Rugsėjo 19 ..
Rugsėjo 20 . . 
Rugsėjo 21 .. 
Rugsėjo 22 ..
Rugsėjo 23 ... 
Rugsėjo 24 ..
Rugsėjo 25 .. 
Rugsėjo 26 }.
Rugsėjo 27 . .
Rugsėjo 28 .. 
Rugsėjo 29 ..

; Viso .

»

«

• « *■

•- • •

• • <

i

► •

> ■•

k

*- •> «. v*
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Paulius Valentas apie 7 me

tų .vaikas, vakar vakare; likosi 
-ties §v. Pet^ Iuefcrių In&ųy- 
Čia automobilio suvažinėtas ir 
nakčia apie dešimtų valandų 
ligoribuiyje ■ mirė.

•UPSIRINKIMAS.
Buvo šauktas susirinkimas 

25 dienų rugsėjo kas-link ati
darymo fėrų Šv. Petro lietuvių 
parapijos. Susirinkimų atida
rė klebonas, kun. T. Žilinskas. 
Pirmiaųisa išrinkta valdyba. 
Pirm. —XA. Bendoraitis, rašt. 
— M. Duobiate. Buvo svars
tyta kaip galima būtų prisi
rengti pasekmingiau prie pa* 
rupijos fėrų. Kadangr neyisos 
draugijos atsiuntė savo atsto
vus, tai nebuvo galima galu
tinai ^skų^utvarl^ti:'*'**^!1 
Busirihldmo pribuvo Šių drau
gijų. atsovęi: — L* Vyčių 17 
kp., \ Apaštalystės Maldos dr- 
jos, LM fUp.,. Motorų Sųjųn-

nėję Salėse, ^neįvyko.

Nedėlios vakare, buvo Šv.. 
Jono Ev. ir šv, Kazimięro dr- 
jų susirinkimai, kas-link miru
sio nario a.a. B. Paužos.

NEGALIMA LAIKYTI PRA
KALBŲ, SUSIRINKIMŲ 

IlfcTT.
Kuomet .negalima laikyti jo

kių viešų susirinkimų, prakalt 
bų ir gėriabsiū . nusi
pirkti., gerų knygučių. pasiskaL 
tymui, arba ,pasimokinimui 
skaityti ir rašyti/ ’ Darbinin- 
įco ’\13frgyne galima gauti vi- 
spkių* Reikalauk katalogo pri- 
siųstiainas krasds Ženklelį už

Dainininkai, išsirašykite iš 
‘iDarbininko” .naujai išleistų 
St. Šimkaus dainų.

Kuomet negalite susieiti su 
savo draugai, pažįstamais, 
kareiviais ypatiškai, tai susi
rašykite laiškeliais. “Darbi- 
niųko” krautuvėje galite gau
ti popiero laiškams, atviručių, 
juodylo, fontaninių plunksnų 
irtt. Taip-gi galite ir išsiųs
ti kaįp tik norite: speeial, De
li very ar paprastu, nes mes 
užlaikafne ir krasos skyrių 
(pačtųį .

“DARBININKAS,” 
242W. Broadway; /* 

/ * * So. Boston, ?Mass.
k. ./ . ^//.../

• -

. Dr. J. Jakmauh 
(Jakimavičius) i 

Pr teainįo v«tani!o«r.’Mnpį Ikt 9 popiet. Nuo7lkiBv«itMe. 
160 « BR0 ADWAY Čoh G &T. SO.

T»IW8?U *
*-F t

J
>*

4

RAŽTININKAS 

IŽDININKAS -■ A. S/Valtkua. 
^ .AlaskA St, palto^Ohlo.

IŽDO ’QLOBiJAŠ^-^e/naciu«,
1 229> So. Mala StZAkron, Ohlo. 

ORGANIZATORIUS—A. Ą Knlbickas,

~7—. /’ • >? ■ -:
PIRKITE, KETVIRTOSIOS 

LAIBVtS PASKOLOS 
BGND’ŠHt*^

GERIAUSIAIRPARAN- 
KIAŲSIALIŽTOVISKA 
“BUOERKt 

; - e 4BRME. < .
Visienri“i«tuviams gyvenan

tiems ' City%ir Thoniaą 
Park’e. Apskričiai, kurie turi 
vaikščioti į kitą šalį So. Boąton^o 
sau reikalingų valgomų ir taip ko
kių lietuyiskų daiktų pasipirkti; 
galite pas’ mane užeiti kur aš lai
kau čia' pat ant vietos didžiausią 
•lietuvišką' krautuvę. Pas mane,' 
galite gauti visokių lietuviškų de- 
šrų> skiKndžių ir salscsonų. Lie
tuviškos varškės ir grietinės^ Pą- 
tarnavimaš višadps prielankus ir, 
i^aihbs pigesnės' kaip kitur. Pro
statom tavorą į namus už- dyką ir 
dar duodame legal stamps. Tbdel 
jeigu netikit titam mano apgarsi
nimui, tai meldžiu užeiti ir persi
tikrinti. Man© krautuvė randasi 
ant kampo 8-toe ir“*te« gatvių.

>• b; oišeišea;?^ >■> ■ 

314 Ė. 8-th Št., f So. Borton, Mass.

PILKITE KETVIRTOSIOS 
LAISV**PAęKOLOS 

BONC’SUŽ

Aš Kazimieras BeniuŠiš Kaunp 
gub., Kalvarijos parapijos, Užbra- 
dumos sodžiaus paieškau giminių, 
draugų ir pažįstamų. Malonėkite 
atsišaukti šiuo- adresu r 

K. BENIULIS,
110 Penn St, ' Chester, Pa.

. * f

Vloterys ir ’
Merginos^

Virš ld‘ naeįįf r e^Sinfeoi 'dėt 

į dirbtuvės, darbo. Užmokestis 
įpradeęlani ,nW. | ^a?

Puse dienos subatojė. 
American Qan Co. of Mass.

‘ 31zBinfdni St 
A. Street, 

So.Boston.

I I

r
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Pirm. AfaMMdgtaA

Vlee pirm. -į K ’&adraišiutK 

įn/i. — Jt 'iirkaniutK
:Wl4rk:8»: ■ ■■■<■•; - : 

Eta. tat- -r' 
? Sffi'ifeMdirty,'". 

Ijutata-_m; lOritatiį

Kąaoe globijai: & PlevoHenl,

— O. Miigirdienė. ' t 
M Ėilhie-

kienėr P. .Veplenė, V, '.
* nė, A KjinskaitŠir A. ČiŽuti^

. i 1 ' s. f - a. 1
■ ■ J ' ' >■ .. ♦ ’

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi ka> 

antrų utaTihinkakiekvienomŠ-- 
nėšio* 7:30 vai* vakare -Sv. •

* ’ / “ V ‘J* - - • > J ,

SV. JOKO EVauGELIBTO 
. < PASEtPINES DR-JOS 
- BO, BOSTOH, MASS.

TIBlnNINKA^/-jift'Žtofa^- 
, 4 Lėvaift St., Dorchester,’Mmm, 

Tėlphdne t Dorcester 6973—-V* 
VICE-PIRM. — Jonas' GalinA 

20 SU 8* Bestoj Mam
I PttOT. RAŽT. Jonu GlintekiB, z 

282 Silver Str., So. Boston, Hmm,
II PROT. BAAT. — Marijona Brikaitę 
’ ,210 SUtot $tr;> So^Bqb|q& 
FIN. RAŽT. — PoTllai Petraurtait,

- 280 Jrm St, So. Bo«ton, Ma«fc- 
KAsmfiinS—Andriejui' NaųdtiSna^ 

18 WinflMd MA»aAI^.^onai>b^

-W’ 
trečią nedtidienį;ldekvįeno inįttia- 
rio 3:30 vai. po pietų 
Salėje, So. Boeton, Mus. ^ekaa» 
tis susirinkimas bus rngsėjo lS 
diena. ' .■_'i -■ -v ■^
*      .........—■«— ,
D. t K D1BTVMO DRJO*

■ 1 - 
: PIBMIxnnu»—'Jaiu; AtaiaiMiA

i<Ss-s&

MųįiALKA — Jnriiria*.

ton* Mant/laiko imti
riUkiinua kat . Mitrą medėldienj 

Jtiekvienbm&>eeio2 val.PO 
164 JHihover St., Botton, yiįBM*' 
Malonėkite? riši Ateiti/ir daugiai 
naujų narių «a savktt .attiYefti 1

Tikra medikaliijta stydą gali pridMi taū metų prie 
,h; gyvMĮimp g Pri> .

; ATEmOT0<AV»MtUft SOlfe * koS -^teoiiiilM iMų - 

lauja’Speriidįrto
tafiuta rfeįkaiauji/tai tei- 

8ingaus gydymo;. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savą, sveika
tos. > ? . '■
. Atidėliojimai yra pavojingi.1 

Tai šaukia tuojaus. 
OfisdVaMiidbs

■J. iOSIėn“ -

1QA“OU**- M- 
Bkzantinavimas, nieko nekainuet,/jriiTąmšta gydytiea.

TeiamgHw.ti^

yiįtf ilgų^MI , . „ .... -
aa pažvtpiiat jtfv^Kh'enimą ant tyrinėjimo tų ligų ■ 

^Toliaiiaar^no offiiiėa yra aprūpintai nątijautiais inatrumen ■ 
vtais lr priętaisėmiii .riekt$k<& dret^JhM> ir Jokių iĮMcIt B- 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano' Iigom^ria/ - I

‘ w*t -** ‘ •• * r?7‘ ’ 17 *fc ■ į '

- Silpnumu nervų, silpnumo užpakali (nugaros), Užmii I 
Šimo, Drebėjimo Šiųdiesį* Silpnumo plaučių, Nerangufhą * B 
Sunkiai jaučiąs, Siausmo galvos, Apsvaidimo, Neaičkam B 
matymo, Silpnumo sąnarių,. Vdtčių, Sloęų, Lašėjimo į ■ 
gerklę, Pilvo >skausmo^ skausmo gerklės, apvilkto liežuvi* • B 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamstl , B 
trotUi savo sveikatą ir jmjigaa. r J. : . I

7 r AŠ tikras esu kad daugumas abejoja‘ir bijo pasakyti ■ 
rišką gydytojui permandagumą arba nerviškumą. Būk tik- B 
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai įr mandagia B 

. briką tik man. pasakyk bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin - B 
gas,* Gerbiamas ir ištikimas į .kiekvieną ypatybę ir kuomet B 
•tu atsilankysi dėl ąydymo žhiok, ka4 bw paUnkM^iaa > ■

z Mano kainos patarnavimo dėl višų prieinamos, biednieml B 
, *ir turtingiems* įtikiu,' kad tarištapasihaudosi Šia proga it . ■ 

. aš pasakysiu,, ar galį ar na atguli savo tiMiŠ|ą stovi. ‘ ■
Atsilankyk dabar -■* neatidšliokl “ ' B

j 

. ^7» VASHINaTON STREET,, 1OSTO», MAB* f
Antro, dury, nuo Cūyity TthMtr... I

> *--
»-

• u .•?'« ■■ •- ■ - •. -

■ Boaton, Mass,
' ■ ?/...

t

Ofiso yelandOs: / .
_ Ryt dilias vai.

.'rWWW likis
v*k*rai*.8iki 8.

586 Brdadway;So. Boeton

I

J
DANTISTAS

PR.W. T.REILLY
'įMi■ •♦. J'.-il ^Ubl'U-5.

■NlraLrrta

1
.z'.'.’rkjnHmii

■mHvBinrta

. -• -/:«/

Dantis ištraukiami ir pripik 
dęipi visai,be.ikautmo. au 
gėriiusiidą prietMialia, jra 

' naujų iŠMĮį imį*
Visą darbą gvarantuojąnde.

MF.MATULAinS
!4P.M,WP.M. '. ■ PitoHHafAfaataa,

—* - «*AJ f’* » l

411FBoyĮit»»

•' -v-a /

Virš 16 metųie^lingL dėl, 
dirbtuves darbo^jBmokestis 
pradedant nuo/$14-r-$16 į sa
vaitę. ■

Puse dienos,subatoje.
American Can Co, of Mass;,

.<• 31 Binford St,r į 
JL. Street, 
So.Boston.

v

•J

■Į. t.  . .«?

k

j.

a PIRKITEKETVIRTOSIOS 
••’ LAISVĖSPASKOL0S 

; ' bondį’MS'- ‘.^» ■ ... 1

DARYK PINIGUS-

>

t ' ' 9

Šiomis' dienomis išėjo iš spau- 
dės ųaujakn^gatagairiu 

BXŽNYCU: IR MOKSLAS.
Toje knygelėjėz/išrodoma, 

kad visokie . bedieviai- baisiai 
meluojaysakyda^ 
.čia ,ir

jog buvo prięšingai/'jpgKata- 
jikų Bažnyčiftyrągiobęja mok
slo, 6‘bedieviai jnokslotruk
dytojai- ? Išaiškinta^ santikiai 
Kat. Bažnyčios'su Koperniku 
ir Galilėjų.

Labai naudinga ir indomi 
knygele. ’ > > - " '

t

tųirsulaišku siųskite tiuO ad
resu: .« ,/ / **

v. stasęvičiA, 
> 21 St, James < '

. Norwood,Mass.
:■ Ir* . .

' “Darbininko” Knygyne, ; 
242'AV. Bfoad^ay, i 

vSo. Boston, Alass/.

' Pasinaudok mūsų Žemomis 
kainomis.

- * 9 -
Ateik šiandien/ Dabar lai

kęs prisirinkti gerus akinius. __—------------- ------- _____

CONEOY A v 

'Registruoti Optometristai \ 
125 Trejuont gt./Boston, Mass. 

Priešais. Park St. “

Mėkite dešimtus i konVer-'JOSEPH ECKER ir JAMES

>•■

v

\ ’BellFh'oneblcklnMR 8W5 M. K
Dr. Ignotas Stankus I

. Užsakymas. tašoMdjiia&Ja.. L-r.t^^Tu^^-į'hi.i 
iaeM^ga^ knygų:
•>-;platiųtojamsA nuolaidai ygųlė fūoj ' tųrj pa-

,—_____ 'K- U

Nuo S rijo iki S po ^tU 
Vakarai^ Ketverrenuot iki Ū P,M, 

’ N-NlėlUmkikl^eapilhi.

4* »

ra t
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