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man neleidžia mums mito, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai prinripaiatia*^ 
&. j ; '/■
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- PASITRAUKIA.
-* - Iš "Vokietijos atėjo tikra ži- 

» nia, jog kanclierius von Hert- 
ling pasitraukia nuo savo vie
tos. Padavė kaizeriui rezig- 

/ naciją. Kaizeris priėmė re
zignaciją ir prašė palaukti ir 
pabūti savo vietoj iki nuskirs 
naują.

Sako, kad rezignavęs ir už
sienio reikalų ministeris. von 
Hintze.

Turbūt netrukus Vokietijoj 
bus sušauktas Reichstagas-.

Šitos visos perversmės daro
mos dėl atsimetimo Bulgari
jos. Susipainiojusius reika
lus vesti kviečiami nauji žmo
nės.

KAIZERIO ATSIŠAU
KIMAS.

Vokietijos kaizeris išleido į 
Tėvynės partiją atsišaukimą. 
Sako, jog tikis, kad dabar 
labai- riestame momente- vokie
čių tauta palaikys jį ir teiks’ 
savo kraują ir turtą gynimui- 
si nuo begėdiško priešininko 
pienų.

VOKIEČIAI PRIE SIENOS.
Vokietijos laikraščiai nubu

do, kai 'Bulgarija ■atsimetė. 
Baso, jog galų gale vieniems 
prišeis laikytis prieš visus 
priešininkus.

KETINA IŠGRIAUTI 
VISĄ MIESTĄ.

Vokietijos laikraštis Berlin 
Tageblatt rašo, jog jei bolše
vikams priseis trauktis iš Ma
skvos, tai jie tą išdeginsią ir 
sugriausią. Bolševikai pridė
jo sprogstančios medžiagos 
visuose didesniuose • namuose 
ir pagatavi bile valanda juos 
susprogdinti. Pirm pasitrau
kimo jie išpjautų visą buržu
aziją. Nors ir dabar bolševi
kai buržujus skerdžia tūkstan
čiais.

Petrograde blogas padėji
mas nuolatai blogėja. Daug 
žmonių miršta badu. Hoteliai 
ir valgyklos užsidarė, nes ne
gauna maisto. Sviesto sva
ras $12. Ir tai sunku gauti. 
Be to kainos kasdien kįla. Su- 
lyg bolševikų parėdymo, žmo
nėms valia turėti tik vieną ei
lę drabužių. Cholera tebsiam 
čia.

Pskove prasidėjo judėjimas 
prieš vokiečius. Oia buvo ap
sigyvenus Vokietijos ambasa
da. Dabar turėjo pasitraukti. 
Vokiečiai turi trauktis ir iš 
kitų miestų.

Ukrainoj viename susirėmi
me vokiečių krito 1.500.
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MILIJONAS DOLERIŲ KO
VAI PRIEŠ NAUJĄJĄ _ _ 

LIGĄ.

Suv. Valstijų kongresas nu
balsavo paskirti Mass. valsti
jai $1.000.000 kovai prieš is
panišką influenzą. AVasbing- 
tono valdžia rimtai imasi už 
darbo, idant nuslopinti besi
platinančią, labai limpančią ir 
pavojingą ligą.

MIRĖ DAUGIAU.
Utarninke nuo naujosios li

gos Bostone mirė 202 žmonė 
Tai buvo pirma diena, kuri 
taip daug mirė, •

Miesto vyriausybė iš vis 
jėgų kovoja, kad suturėti epi
demiją. Iš įvairių valstijų at
važiuoja daktarų ir nursių tal
kon.

VOKIEČIŲ PADĖJIMAS 
BLOGĖJA.

Francijoj talkininkai paėmė 
St. Quentin miestą., Vokiečiai 
sakė, . kad tai vienas labiau
sia apginkluotų miestų ir dėjo 
ant jo daug vilties. Sake, 
jog tas miestas bus nepergali
ma talkininkams kliūtim. Bet 
pasirodė besą kitaip.

Vakarinis frontas nuo jū
rės iki Verduno verda dide
liais veikimais. Visa vokiečių 
linija yra pavojuje.

Palestinoj Anglijos jėgos 
apgulė Damasko miestą.

. Per pastaruoju du mėnesiu 
— rugpjūtį ir rugsėjį — talki
ninkai paėmė 123.618 nelais
vi!} ir 1.400 armotų paėmė iš 
priešininko.

KAIP BULGARIJA ĮSTOJO 
KĄRĖN.

f
Bulgarija įstojo į karę spa

lio 8-, 1915 nį. Tuomet teuto
nų vadas voiĮ Mackensen ką 
tik bpvo sutriuškinęs rusus, ką 
tik buvo išvijęs juos iš Galici
jos, užėmęs Kuršą, Lietuvą 
ir Lenkiją. Teutonai buvo pa
rodę didelę galybę. O jie bu
vo nusisukę prieš Serbiją. Tai 
tuomet bulgarų vyriausybė ry
žosi jungti savo likimą su teu
tonų. Ir tuomet trenkė Ser
bijai į pašonę o teutonai už
puolė ją iš šiaurės.

Bulgarija paskelbė, jog tu
ri karialuti greta pergalėtojų. 
Teutonai tuometir išrodė per
galėtojais. Talkininkai niekur 
nebuvo smūgių uždrožę prieši
ninkams. Prie Dardanelių tal
kininkai jau buvo atkandę 
dantis. 'TuMbi Rusįja/bųyo 
baisiai supliekta, vakarų iron- 
te teutonai tvirtai stovėjo, vie
nu žodžiu išrodė, kad teutonų 
bus viršus.

Todėl Bulgarija išrokavo, 
jog jai bus geriausia susidė- 
dant su teutonais.

Ir iš teisybės, jei ne Dėdė 
Šamas, tai Europos tautos jau 
būtų besą teutonų vergijoje. 
Nuo .vergijos išgelbėjo Europą 
Suvienytos Valstijos.

Gi tais laikais, kuomet Bul
garija stojo karėn, kas žino
jo, kad Amerika bus privers
ta kariauti., Todėl bulgarai 
būtų neapsirikę, jei Suv. Val
stijos nebūtų stoję gelbėti tau
tas nuo gresiančios vergijos.

Bulgarijoj buvo daug prie
šininkų stojimui karėn teuto
nų pusėje. Buvo žymių vei
kėjų, kurie sakė, kad reikia 
laikytis neutraliai, 
ti prie talkininkų, 
vo uždaryti į kalėjimus, 
bar jie paleidžiami. Tarpe to
kių priešininkų buvo ministe- 
rių ir' parlamentot deputatų. 
Dabar , jie visi ir jų pasekėjai 
paleisti ir jų teisęs bus sugrą
žintos, nors tūli buvo nuteis
ti kalėjiman visam amžiui.

TURKIJA ATKIRSTA.

Teutonai turėjo susinėsimus 
su Turkija per Bulgariją ge
ležinkelis Konstantinopoliu ė- 
jo per Bulgarijos sostine Sofi
ją. Dabar kai talkininkai vi
sus geležinkelius ir kitokius 
kelius paims į savo rankas, tai 
Turkija bus atkirsta.

Teutonai dabar turbūt tai
sys liniją palei Dunojų. Da
bar išeis koks porą mėnesių 
iki talkininkai daeis iki tos li
nijos.

PASIDAVIMO IŠLYGOS.

Bulgarija pasidavė talkinin
kų išlygomis. -Tos išlygos pa
liečia Bulgarijos karinį padė
jimą. Jos politinis ir kitokis 
padėjimas bus nustatytas lai
ke taikos konferencijos.

Dabar iš Bulgarijos štai kas 
pareikalauta ir ant ko ji su
tiko :

Pasitraukti ir užimtu žemiu. 
Demobilizuoti'savo armiją, 
Perduoti transportacijos ke

lius talkininkams, 
s Ginklų ir amunicijos sandė
lius pavesti talkinikų sargy
bai, <

Leisti užimti talkininkams 
visus strategiškus punktus,

Atiduoti visus laivus talki
ninkams ant Dunojaus,

Leisti talkininkų armijas 
gabenti per Bulgarijos žemę ir 
Dunojų.

Talkininkai nereikalavo pra
šalinti carą. Ferdinandą nuo 
sosto. Toks reikalas turi būt 
atliktas pačių bulgarų, jei jie 
,to norės.

Jos rubežiai ir kitokie rei
kalai bus nustatyti taikos kon
ferencijoj.

Šitų išlygų Bulgarija laiky
sis iki karės pabaigos.

..... Po išlygomis abi pusi jau 
'pasirašė ir jos yra. galėję. Bul- 
‘ garai duo j' turi nusiginkluoti 
ir visus karės sandėlius pa
vesti talkininkų žinybai.

Buvo, paskalų, būk caras 
Ferdinandas pabėgęs ’ Ąustei- 
jon, bet tai neteisybė. Visi 
tie pienai buvo padaryti su jo 
žinia ir jo pritarimu.

— 1

Rumunijos sosto įpėdinis 
apsivedė su nekarališkos gimi
nės mergele. Užtad netenka 
teisės būti sosto įpėdiniu. Jis 
pasakė, jog dabar sostai taip 
netvirtai laikosi, jog Verčiau 
imti patinkamą pačią ir ne
tekti teisės prie sosto.

VOKIEČIŲ TAUTA YRA' 
APSVAIGUSI KARE.

(Išleista Mass. valstijos Imi
gracijos Biuro.)

Jei beprotis atbėgtų į jūsų 
apielinkę ir pradėtų vogti 
daiktus ramių gyventojų, pra
dėtų kraują lieti ir užmušinėti, 
tai ar tu prigelbėtum pagauti 
jį ? Ar tu lauktum veikti 
prieš jį iki jis peržengs tavo 
slenkstį? Sveiko proto žmo
nės pripažįsta, - jog beprotis 
neprivalo būti palaidas. Vo
kiečių tauta yra pabludusi. Iki 
toji žiauri tauta bus apsvaigu
si beprotiška svajone valdyti 
pąsaulį ir iki ją valdys mili- 
tarė gale, tai iki to pasaulis 
nebus saugus demokratijai. 
Mes kariaujame dėlto kad mes 
tikime, kad, kiekviena kad ir 
mažiausia tauta galėtų tęsti 
savitą gyvenimą be įsikišimo 
kitų tautų kad ir didžiausių ir 
agresiviškiausių. Mes stojo
me karėn ne su saumelišku .tik
slu, bet kadi sugrąžinti tvarką 
ir teises pasauliui.

Prez. Wilson savo atsakyme 
Popiežiui į jo taikos pasiūliji- 
mą taip pasakė : “Šios karės 
tikslas yra paliuosuoti laisvas 
tautas nuo pavojaus ir didžios 
galybės milžiniškos militari- 
nės įstaigos, kontroliuojamos 
neatsakomos valdžios, : kuri 
slapta suplenavusi valdyti. par 
šaulį, prądėjo’ vykinti tą ple-. 
ną,. atmetus šventas Obligaci
jas sutarčių, senai įsigyvenu
sius papratimus ir senai bran
ginamus principus tarptauti
nio veikimo ir garbės; kuri 
pasirinko laiką karei; trenkė 
savo smūgį - baisiai ir netikė
tai; neapsistojo prieš jokias 
kliūtis ar tai įstatymo ar mi- 
laširdystės; . paplukdė krau
juose visą kontinentą ** krau* 
juose netik kareivių, kraujuo
se nekaltų moterų ir vaikų 
taip-gi ir bejėgių biednų ir da
bar stovi suturėtas, bet neį
veiktas, v priešininkas keturių 

j penktadalių pasaulio?* •
Amerika turi laimėti karę,

MOTERŲ BILIUS NEPERĖ, 
JO.

Spalio 1 d. Suv. Valstijų se
nate buvo balsavimas apie su
teikimą moterims balsavimo 
teisės. Prez. Wilson prieš 
svarstymą to‘ biliaus atsišaukė 
į senatorius ir ragino perleis
ti. Iš 54 buvusių senatorių 
30 balsavo už bilių. Perleidi
mui reikėjo dviejų trečdalių 
balsų.

VAIKŲ KIAULIŲ KLIUBAŠ
Coloradoj susitvėrė 65 taip 

vadinami Boys’ Pig 
Kaip vardas parodo, 
vaikai veis kiaules.

Ispanijos karalius Alfonsas 
išnaujo apsirgo naująja liga..

Įvairiuose lageriuose Suv. 
Valstijose serga naująja liga 
apie 100.000 kareiviu. Labiau
sia toji liga siaučia Devense ir 
Dise. >
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STENGIAS PALAIKYTI 
TURKIJĄ.

Vokietija iš visų pajėgi} da-. 
ro pastangas pasilaikyti Tur
kiją. Todėl rūpinasi palaiky
ti savo kontrolėje geležinkelį 
vedanti. į Konstantinopol. Į 
Bulgariją siunčią daug kariuo- „ 
menės. Vokiečių kariuomenės 
yra Bulgarijos sostinėj. Ji 
stengsis nuversti ■ dabartinę . 
Bulgarijos valdžią ir įsteigti 
sari palankią.

kliubai. 
tai tie

MEDŽIOKLĖ ANT 
SLACKERĮŲ.

Netrukus. visose Suvienyto
se Valstijose prasidės- me
džioklė ant slaekerių.. Gaudys 
tuos, kurie neužsiregistravo 
pereitą rugsėjo 12 d.

cholera.
• ■ —

Berline apsireiškė
Šeši žmonės nuo jos jau mirė.
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Palestinoj 10.000 turki} pa
sidavė anglams.

arba link- 
Tokie bu-

Da-

4
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Vokietijos socijalistų laik
raštis Vorwaertš šitaip rašo a- 
pie Bulgarijos atsimętimą:

“Bulgarija pameta Centra- 
les valstybes idant susitaikin
ti. Mes, vokiečiai, pasilieka
me vieni stoti prieš francūzus, 
anglus ir amerikonus. Mes 
prispirti prie sienos ir prieš 
mus akis stovi mirtis. Toks 
tai yra padėjimas, kurin šian
die mes atsidūrėme ir mes jį 
turime sutikti su reikalinga 
drąsa.”

Dokai Anzeiger Tašo:
41 Niekas neprivalo nusigręž

ti nuo pamatymo to, kaip di
dis pavojus ištiko Bulgarijai 
pasitraukiant. Tą slėpti bū
tų kriminalis prasižengimas.”

DRĄFTUOS STREIKI
NINKUS.

Anglijos premieras Lloyd 
George išleido dekretą, kuriuo 
paskelbia, jog streikininkai 
laivų dirbtuvių bus draftuoja- 
mi armijom Tas bus daroma 
nuo spalio 1.

Kur bėgi Jonai?

Nagi bėgu pasipirkti pasipuošimų ant

BŪTINAI PRANEŠKITE.

Girdėjome, jog Bostono lie
tuviams reikės pasirodyti, ką 
nuveikėme, ką padarėme dėl 
pasisekimo Ketvirtosios Lais
vės Paskolos. Tiesiau pasa
kius reikės parodyti už kiek 
lietuviai išpirko bondsų. To
dėl būtinai visi lietuviai tuoj 
pirkite ir praneškite mums. 
Arti gyvenantieji ateikite ir 
pasakykite, o toliau iš Cam- 

; bridge, Brigfrtono, Rotcbury, 
Chelsea. praneškite atvirukais. 
Pirkite tuoj ir praneškite. Vi
sos dr-jos tuoj privalo praneš
ti. ' Viskas bus skelbiama 
“Darbininke?’

Jei gerai pasirodysime, tai 
pakelsime savo vardą, bus lie
tuviams geriau darbuose, Ung- 
viau gausime gerus darbus^ 
būsime pagoduojami.

Parodykime savo darbūs.

ATVAŽIUOJA ITALŲ 
B AT ALI JONAS.

Iš Francijos uosto išplaukė 
laivas su vienu italų batalijo- 
nu ir benu. Batalijonas atvy
kęs Amerikon dalyvaus agita
cijoj už ketvirtą laisvės pas
kolą. Tas batalijonas yra da
lyvavęs didžiausiuose mūšiuo
se.

DAUG DAVĖ LIUOSNORIŲ.

; Australijoj nebuvo Įvesta 
priverstinas ,. kareiviavimas. 
Jos armijos susidėjo iš liuoso 
noro stojančių vyrų. Tai at
sirado tokia šeimyna iš kurios 
devyni ..iš dešimt brolių stojo 
armijom Iki šiol jau surokuo- 
ta, jog yra 15.šeimynų, iŠ ku
rių po .penkis brolius stojo ar
mijom

\ ‘ ............... ' -- -........................ -

ANT PARDAVIMO darbi
nis automobilius (Ford). Gali
ma vežti vieną toną. Parankus 
bučernems arba kitokiems biz
niams. Darytas 1917 m. Už
dengtu viršų, nauji tires ir tū
bos, Galima kreiptis dienok 
laike nuo 7 vai, ryto iki 5 yal. 
vakaro. JONAS GALMIN, 18 
Factory St., Park, Mass.

f

DŽIAUGSMAS TALKI
NINKAMS.

Talkininkai labai nudžiugo 
Bulgarijos pasidavimu. Pary
žiuje ant biržos Balkanų po- 
pieros tuoj pakilo.

Paryžiaus laikraščiai džiau
giasi, jog jau prasidėjo pa
baiga Centralių Valstybių. 
Serbija ir Černogorija tuoj bus 
atgautos. Austro-Vengrijos 
slavai sukils, Rumunija iš- 
ųaujo stos karėn ir Austro- 
Vengrija sutruks.

Turkija netrukus turės sek
ti Bulgarijos pavyzdį.

Tokie apsireiškimai labai 
galimi. >

DŽIAUGSMAS... SA- 
LIŪNININKAMS.

New Yorko salįūnininkai la
bai nudžiugo Bulgarijos išsto
jimu iŠ karės. Jie tą laiko už 
ženklą, jog -karė greit baigsis. 
Jei greit baigtus, tai .gal Suv. 
Valstijos netaps sausos nuo 
liepos 1,1919. Tai saliūninin- 
kai dabar ryžtasi atnaujinti 
laisųius. Daug saliūnininkų 
vien dėlto atnaujino laisnius.

'V . .. ’
"Wilmingtone, Dėl. apsireiš

kė naujoji liga. Susirgo 2.000 
žmonių.

New Będfordei Mim anjąja 
ligająerga 700, mfc&M žmonių.

PREZIDENTAS APIE 
ATEIVIUS.

Prezidento pranešimas.
Nieko šiame karės laike nė

ra tokių gražaus, kaip kad pa
sirodymas, kuriuo mūsų sve
tur gimę draugai piliečiai, jų 
sūnai, bei dukterįs pakilo aug-; 
ščiausiai laike šitų kares lai
kų, Jūs parodėte, kur jūs 
stovite, ne tildai per parody
mą .jūsų ištikimybės, bet jūsų 
pritarimus visiems šios Šalies 
reikalams, kaip kad valdžiai 
tarnauti-kąreiviąuij ir ati
davimas savo gyvasties už 
teisybę, liuęsybę ir demokra
tiškumą. Prieš tokį jūsų pasi* 
šventimą, visi jūsų rašės skir
tumai nyksta ir mes visi jau
čiamės piliečiais ■> dvasiškai 
Iiuosi Šioje Respublikoje*

Woodrow Wilson; 
. L President.

Lietuviai ir Lietuvaitės, visi ruoškitės ant to puikaus 
maskinio baliaus, kuris rengiamas su didžiausiomis 7-mis 
dovanomis. „

Pinna dovaną, $10 vertęs paauksuotas laikrodėlis! an
tra, labai puikus pieštas paveikslas —. $8.00, o kitos ma
žesnės vertės dovanos.

Grieš^puikiausia orkestrą įvairiausiusšolrius,sitlignau
jausios mados. Gėrimai įr valgiai! škamansų kokių dar 
niekas gal neragavo. ? / \
Svetainės' durya bua atdaros nuo d vid., pradžia 7:80 val> vsih

ĮŽANGA tik 35o, ypatai. : 1 \
Nežiūrėkite, koks oras bus,^ lietus^ sniegas; ar giedra,

kad mes irvaikai išlik- visi vienas (a) traukite į maskinį balių, ten lauks

L; VYČIŲ KOMITETAS :
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PlMtahed erery Tueaday, Thursday, and Saturday by St 
JteephŪB Lithnanian AModatitm of Labor.
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“DARBININKAS**

Ml W. Broadway, < ’ . Jkmtt Bertai* Ma*
*■.■.,*■1 IĮį «įl ■ «8>OĮį į> Įjįi ■ 0 • K*

Prieisią blogus laikraščius feikia genis pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogų laikraitių padarytą piktą. ‘

-r- Popiežius Leonas DR 
r *V ’ V * -

APIE BULGARUS.
Bulgarai išstojo iš karės. Iš

rodo, jog jie tuomi savo pasi
elgimu parodė savo gudrumą. 
Jie pamatė, jog^galų gale vir
šus bus talkininkų. Tai tuo
met po pergalės, 'kaipo vienai 
i^p/rgalėtų valstybių būt bu
vę ^rankios taikos sąlygos. Jie 
attširokavo, kad dabar išsto- 
(limi iŠ karės galės gauti kur 
llas lengvesnes išlygas, negu 

‘•«o karės. 
/ Tai-gi bulgarai pasielgė ci- 
/goniškai. 
I Ar ištikro Bulgariją galima 
pavadinti suirta, tai kitas 
klausimas. Prieš karę gal būt 
ji matė save tarp meškos ir 
vilko. Gal būt ji matė, kad 
ji galės virsti antrą Belgija. 
O prisidėdama prie teutonų be 
abejonės ji matė sau didelį iš- 
rokavimą.

Dabar pamačius apsirikimą, 
atsimeta.

Ar bulgarai savo tokiais mė
tymais! iš vienos pusės į kitą 
užsitraukia politišku žvilgsniu 
negarbę ir nepasitikėjimą, tai 
apie tai tepasako tarptautinių 
teisių žinovai. ''Bet bulgarai, 
reikia žinoti, yra gudri tau
ta. Kuomet jie nusikratė tur
kų jungą ir ingijo^neprigulmy- 
bę, tai jų apšvietos laipsnis 
žemiau stovėjo už dabartinį 
lietuvių apšvietos laipsnį. Ne
turėjo nei tiek inteligentijos, 
kiek dabar lietuviai turi. Bul
garai, vienok, turėjo sermėgi- 
nės išminties ir pirmių-pir- 
miausia jie pasirūpino mokyk
lomis ir universiteto įsteigimu. 
Partraukė iš kitų žemių ga- 
biąusius profesorius kokius 
tik galėjo gauti. Mokėjo jiems 
gerai ir pristatė mokinti ir la
binti jų '‘jaunimą, ištobulinti 
/jų talentus. Kai atsirado tin

kamai išsilavinusių saviškių, 
tąi svetimiems profesoriams 
padėkojo ir pasakė, kad gali 
grįžti namo.

Šitą bulgarų ypatybę mes 
privalome įsidomėti. Dabar 
pasirodysime ar mes turime 
sermėgines išminties, ar uoliai 
stosime remti Lietuvoje mo
kyklas ir ar rūpinsimės Lietu
vos. apšvieta panašiai, kaip 
bulgarai;
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NEBŪKIME ATSILIKĖ
LIAIS.

Apie Laisvės Paskolą jau 
daug aišltimmų buvo,* buyo 
daug atsišaukimų prieš pasko
los atsidarymą . Dabar tas 
darbas pilnai įsisiūbavęs, pas
kolos renkamos.

Lietuvius bereikalingai su
laiko nuo pirkimo valdžios 
bondisų, kaip 'mums rodosi, 
tai baimė, kad gal vyriausy
be nesugrąžįs paskolintų pini
gų. Verčiau abejoti ar ryt ry
tą šame užtekės, negu abejoti 
ar Suv. Valstijų 
sugrąžįs paskolintiiš prmgūs. 

/Tik susibankrutijusi vyriau
sybe neįstengtų sugrąžinti 
paskolos.* Na, o Suvr Valsti
jos yrrf turtingiausia, pramo- 
ningiausia pasaulėje šalis. To
dėl pirmiau viso pasaulio val
stybes turi subankrutyti ir po 
to tegalėtų sekti bankrotas 
čia. Todėl abejone begu Dė
dė Šamas sugrąžys paskolą įr- 
ra tuščių-tuščiausia.

NėpraleiskĮme progos sau
giai ir pelningai investyti sa
vo pinigus. Tuomi-prigelbe- 
sime laimėti teisingą karę, po 
kurios išauš prispaustoms tau
toms laisvė.

Pirkime laisves— paskolos 
bondsus, kelkime lietuvių var
dą, prisidekime ■įrie karės 
laimėjimo. Nebūkime atsili
kėliais.

BOLŠEVIKŲ KOŠĖS IR LIE
TUVIAMS DARBININ

KAMS KLIŪVA.
Rusijos bolševikai ir jų sėb

rai Amerikos socijalistai pri
virė tiek košės, jog netik kad 
jie patys negali atsikratyti, 
bet ir nekaltiems darbinin
kams jos tenka. Ne tik darbi
ninkams vien darbo reikalais 
bet ilgainiui ir kituose daly
kuose užtikro pasirodys.

Indomi šiuo žvilgsniu buvo 
žinutė “Lietuvoj” No. 35. V. 
Gaižauskas, tos' žinutės rašė- 
jas, sako, kad • ieškant jam 
darbo daugelyje vietų jam at
sakę, kadi lietuviai esą negeis
tini. Vienoj vietoj pasakę, kad 
verčiau imtų “Germans, Aus- 
trians or Turkish,” negu, lietu
vius. Tai bent komplimentas.

Ką-gi ant to pasakysite? 
: Lietuviai net pavojingesniais 
J laikomi, neg vokiečiai, tur

kai, piliečiai tų šalių, su ku
riais kariaujama. Ir dar ran
das žmonių, kurie norėtų bol
ševikų ir jų sėbrų veikimą pa
teisinti.

Ne vien Chicągoj tokia nuo
monė tarpe amerikonų 'yra iš
sidirbus. Štai “Binghainton 
Republican Herald” rugsėjo 
25 š. m. indėjo ilgą straipsnį 
apie vietos socijalistų maišti- 
ninkišką literatūrą. Ten nuo 
senai girdisi apie įvairias so
cijalistų nedorybes. Minėtam 
laikraščio numeryje rašoma, 
kadi tarp vietos socijalistų pa
gautas pamfletas vardu: 

Oscar Ameringer .
Dėdės Šamo Gyvenimas ir 

Darbai, 
tai yra

" Mažytė .Istorija Dideliems 
Vaikams.

Tame šlamštelyje išniekintu 
Amerikos garsieji didvyriai, 

ų kovojusieji už šios šaies nepri- 
gulmybę. Išniekinti . John 
TTancoek, John Adams ir k. 
Daromi kvailiausi nurodinėji
mai, būk ši karė vedama d>el 
kapitalistų labo ir tt.

Lietuvių vardas Amerikoje 
pavojuje. Socijalistai privirė 
tiek negardžios bolševikiškos 
košės, kad jos tenka nekal
tiems lietuviams darbinin
kams.

užpleveeuos Enrbpoj irlpętu- 
voj fir jei valdžia būsianti dar- 
bininkų(socialigtų) rankose, > tai 
mokyklos būsiančios jos kęmt- 
rolėje ir galėsią remtinas. Bet 
kode! jūs neorganizuojate sa
vų univeristetų ir mokyklų. 
Juk jūs, giriatės mokslą mylį 
ir turį daugiau intekmės liau- 
dyje, negu katalikai ir tauti- 
ninkaL Čia Amerike neuž
ginta steigti sdcijalistiškų uųi- ant iŠnūudojimo paremtą ir 
versitetų, nebus užginta nei 
Lietuvoje. KodM laukti kol 
kiti.pastatys irpaskuitaikytis 
pagauti savo kontrolėm Juk 
tie, kurie šneka, apie svetimų 
įstaigų ‘ tižgrobiiną yra vagys. 
Tai-gi džanbambininkas paro
do čia nykštukišką, vagišką 
dvasią ir parodo, jog socija- 
listams mokslas tiek rupi, kiek 
kiauieLdebesys. ’ x

' Tas pat džanbambininkas 
“K.” rdšo, -būk “Darbi” prieš 
savo norą turėjęs indeti prieš 
save “protestą’ ■ So. Bostono 
draugijų atstovų.' Nieku prieš 
savo norą nededamu O “pro
testą” mielai dėjome, nes pa
sirašiusieji tame savo protes
te pasirodė dideliais “beibė- 
mis.” “Protestantai” mūsų 
i šved žiojimų nesukritikavo, 
norėdami prikibti išmisti jo ir 
prikišo nebūtus mums daiktus. 
Mūsų išvedžiojimų . nei džan
bambininkas nebandė kriti
kuoti. Mūsų išvedžiojimų ir 
mūsų faktų niekas nesukriti
kuos. “Protestantai” tik ne
gražiai pasikoliojo, prikišo 
nebūti) daiktų ir viskas. Ir 
džanbambininkas rašo, kad tai 
buvęs “Darbininkui” antau- 
sis. Neišmanėlis.

rašo apie nezaležninkuą jEteu 
Žb:4 t Atrodo, lyg kaikurie lai
kraščiai pastojo/kunigo’ Mic
kevičiaus organai/* Pripažįs
ta, minėjimas *Hnįgb* 
Mickevičiaus parapijos reika
lų mūsų visuose tautiškuose 
laikraščiuose yra ne vietoje,” 
jog Miękevičiaua “parapija,” 
kaip ir socijalistų veikimas

k 
kelia vien neapykantą lietuvių 
tarp v skirsto juos Į abazus; 
ųdanf peštfisi, ūos kitaip iš ių 
nebūtų naudos. M?. Mik^sako, 
jog mickinius proteguojant 
tautininkai^taip apsiriks, kaip 
kad apsiriko sū j socijatistaįs. 
Jei “Tėvynė” ir kiti tautinin
kų JaikrašMaį panašiai r atsi
lieps apie tą gaivalą savo edi- 
torialuosė;: liausis juos prote
guoti ir teikti pilietiškas, tei
ses, tai tautimnkąi nusivalys 
nuo labai didelės dėmės. Jei 
“Lietuvą” ir p. Mikolainį pa

rseks kiti padoresnieji tautinin
kai ir pasakys,., kas reikią apie 
tautininkų giminiavimąsi su 
nezaležnįnkais, tai. “razlon- 
kas” greit sektų. ' ,

Tūlas, laikas atgaf “ Naujie
nos” smerkė rašymą anoni
miškų laiškų. Būk joms rašę 
socijalistų priešininkai. Dą- 
'bar “Naujienos” tesu valdo 
savo pasąkėjus, nes “ Darbi
ninkas” nuolatai dabar gauna 
“laiškų,” iškarpų iš socijališ- 
tų laikraščių ir iš'“Darb.” su 
savo “komentarais.” Tegu so
cijalistų laikraščiai persergsti 
savo pasekėjus ir pasako, jog 
tai žemas, juodaranltiškas dar
bas.

'• iFISrtBlB, MA*
Šitos nedideli lietuvių ko

lonijos žmonSr labai sugedę. 
Nesirūpina, prakilnesniais da
lykais. Girtuokliauja, kazy- 
ruoja ir attiktas kriiiikifc TS- 
vai vaikų labai nežiūri, neda
boja. ■.<>Mnomc, įog ir getai 
dabojami ir prižiūrimi vaikai 
nuklysta, tai ko gklima tikė
tis nuo;«neprižiūrimų vaikų. 
Todėl čia jaunimas yra labai 
ištvirkgK Rugsėjo 17 d, atsi
tiko taip, kad vienos lietu
vaites ■‘kavalierius” pabėgo. 
Tai buvo koks ten svėtimtau- 
tis^bomelis. Jis pas tą lietu
vaitę lankėsi.W galėjo išnau
doti, DabarJkaip girdėti tė
vai pavarę S namų tą dukterį. 
Kur tokiai dingti t ? .

' JA parašau.

.ATSKAITA
4-tos “Lietuvių Dįenos” buvu
sios 15 rugpj., 1918 m. Lake 

Park (E. Mahanoy Jot. 
z-Pa.). .

Įeigos: .
Nuo standų:,

Mahanoy. City 
Girardville ..
Tamaąua...............
New Philadelpltia 

Nuo šokių salės .... 
Nuošimtis nuo parko
Nuo įžangos į parkų.. 
Tagszparduota už..... 
Auka nuo K. L. .....

n
t r

Kolektos surinkta pamal- . 
tiose ...................................24.75

• *

. PASTABĖLĖS.
Italų laikraštis L’Ėcoriomis- 

ta d’Italia rugpj. 29 d. paskel
bė apie tai, kad prez. AVilson 
priėmė lietuvių delegaciją. "

I)žiaubhmbįiiinlmš .^Kelei
vis” užsiminė apie universite
tus, Pasako, kad brganižitioja- 
mi du universitetai—-tautinin
kų ir ‘Gteikalų.” * Tokiame' 
atsitikimb girdi socijalistams 
nei prie vieno nesidėti, nes 
remti tokius universitetus s.o- 
cijalistnms nebūtų prasmės.

Tikras džiaugsmas.

, Mūsų parapijoje įvyko 
lonus dalykas, nes sulaukėm7 
naujų svečių Jono Čižausko ir 
jo žmonos. Užėmė vargoninin
ko vietą mūsų šv. Alfonso baž
nyčioje, 15 d. rugsėjo ir tą pa
čią dieną p. Čižauskas greitu 
laiku parengė koncertą, kad 
susipažinus su Bartimoriečiais. 
Nors sū mūsų giedoriais tik 
pora dienų susipažinęs, vienok 
sutaisė koncertą iš labai leng
vų šmotelių, kas labai publi
kai patiko. Vyrų choras iš 16 
ypatų juokingiausia dainavo, 
merginos buvo tik 8. Nežinia 
delko merginos taip apsilei
džia, kad nenorėjo prisidėt 
prie Choro, kad tik 8-nios da
lyvavo. Buvo ir prakalba. 
Kalbėjo p. J.-S. Vasiliauskas 
apie lietuviškus legijonus ir 
reikalingumą ąpsidėti mėnesi
nėmis mokestimis į Tautos1 
Fondą ir tt. Ponai Čižauskai 
dainavo abudu sykiu ir solo, 
kas labai publikai patiko. 
Rankų plojimu iššaukė po ke
lis sykius. - Mus dabai nudžiu
gino, kad apsigyveno pas 
mus toki talentuoti žymūs 
žmonės. Visų net akys nušvi
to. Dabar jaunimas turi ruoš
tis prie milžiniškos galybės, 
kurią p. Čižauskas žada pri
kelti iš apsnūdusibs jaunimo 
krutinės. Ant pabaigos kal
bėjo p. Čižauskas apie dailų, 
kurią jis labai myil, sake, jis 
nori sutverti chorą iš 100 na
rių, kvietėsrisus prisidėt kas 
tik turi klausą ir balsą ir tt.

Čia noriu pastebėti biskutį 
iš No. 39 “Tėvynės.” Įš Bal- 
timorės rašoma apie Dr. J. 
Šliupo prakalbas 15 d. La
bai stebėtinai' nupiešia. Būk 
svetainėj būta 300 kėdžių, ku
rios tuojaus, prisipildė sėdin
čiais, • o didesne dalis turėjo 
stati stovėt, tai reiškia buvo 
publikos, šuvirš 600 ypatų. Tai 
reiškia tautininkai su savo žy- 
Tniausiu kalbėtoju pasirodo su 
savo nykŠtukizmu. ‘ Mat 600 
suvirs wttūil#ų neįstengė nė 
$100 sumest. Tai’ jau gana su 
tokiais tautininkais, geriaus 
velyk apsikrikštykite pirmei
viais. ToliauB vėl rūgojo ko-.V - “

ma-

Tik girdi jei raudona vėliava W»<W« «nt tataMnj.
J Whfe-?a.. 1--f V.

..j. . .■ • .. .....——     < ii ; , ".... -.- ’ —

4 Rugšėjo; d, puhažnytįnSj ‘ 
salėj, Lietuvių Vienybė ū-j 
ge vakarą naudai parapijos.- 
Tapo atvaidinta “Girios kara
laitė” ir kitoki pamarginimai. 
Vedėjas vakaro J. Ruzgaitis a- 
tidarydamas. vakarą pasakė 
trumpą, bet įspūdingą prakal
bą pabardamas tėvučius, kad 
neleidžią savo vaikelių į lietu
viąmokyklą ir kvietė visus 
prie vięiįybęs. Tbliau sekė lo
šimai, . kuriuose atsižymėjo 
p-lės Piraminckiutė dr Du- 
bauckiute, kiti visi atliko už
duotis gerai, o daugiausiai 
juokų padarė Andrius Žemai
tis, kuris buvo apsivilkęs ke
liais žeketais ir keliais bruslo- 
tais ir. su ^irve norėjo ištrauk
ti -iŠ kitos puses scenos ką to
kio, ir tol trauke kol visus ža
ketus ir bruslotus'nusivilko ir 
tiek išprakaitavęs ir nuilsęs 
ištraukė mažutį baltą šuniuką- 
Pųilius išmistas. Vakaras iš 
visų atžvilgių nusisekė. Pel
no buvo 26 dol. su centais. 
Ruošiamasi 27 d. spalio atloš
ti “Genovaitę.” 

z ~ Ten Buvęs.

- . fe

•r*

h , SUMAŽDfO KALINIŲ 
į SKAIČIŲ..
t ' į

Pennsylvanijo j kalinių skai
čius sumažintas ant 40 nųoš. 
Tas atsitikę laike k$xč& Ka
liniai priimtįprie įvairių dar
bi) ant farmų ir miestuose.

" KLINČIAI.
Commonwealthrif Massachu* 

setts atidarė valstijos rūmuose 
ofisą delei specialio patarnavimo 
ateiviams. .

Massachusetts Ateivių biuras 
aprūpinadykai, informacijomis, 
patarimais ir vedinm užsienyje 

■ gimusių, .kuriems stoka pažinime 
auigJū kalbos, įstatymų ir papro
čių šios šalies tankiausia pasek- 

• mis kūną visokių prigavysčių.
Jeigu jūs./buvote'auka kokių 

, nors šelmysčių, tai nieko.nelau- 
' kiantį kreipkitės prie Ateivių 
biuro 'ir gausite dykai teisingą 
patarimą ir kuris \labai daug 
jums pagelbės. ’ _ .'

Valstija pageidauja, kad jos 
užsienyje gimusieji gyventojai 
užsiganėdintų visose gyvenimo 

.sąlygose. Štai delko yra uždėtas 
Ateivių biuras.

Kompetentišld lietuviai ppr- 
kalbėtojai patarnaus tiems, ku- ‘ 
rie nesukalba angliškai.

Atsišauk ypatiškai arba ra
šykite, kad ir lietuviškai jei tas 
jums geriau į f-
Massachusetts Bureau of Immigration 

Rdpm 10!), Stato- Housc, Boston

$180,09 
148.55 

. .79.57 

. .43.24 

..54.75 
212.50 
.158.60 
.276.84 
..20.00

” M. Minevičienės 1.00 
” S.Norkevičiaus 10.00

PIRKITE KETVIRTOSIOS 

LAISVĖS PASKOLOS * 
BOND’SUS.

įūk bandę pakenkti tautiniu- 
kų prakalboms. Čia jokio pa
kenkimo nebuvo, tik mes tu
rėjome tuščią svetainę, o p., 
vargonininkas tik ką atvažia
vęs panorėjo susipažint su pa
rapijiečiais. Užtai paprašė 
kleboną, kad pagarsintų kon
certą 15 d. vakare. Taip ir į- 
vyko. Mes turine ruimingą 
svetainę, tautininkai neatėjo 
pas mus svetainės paprašyti, 
bet nuėjo pas svetimtaučius. 
Vėl sako korespondentas “Tė
vynėje;” kad J. & Vasiliaus
kui pradėjus kalbėti, visi bė
gu iš svetainės ant p. Šliupo 
prakalbų. Man rodosi, kad tik 
viso keturios ypatos išėjo, nes 
aš tėmijaų tą vakarą. Stebėti
ni dalykai iš mūsų tautininkų, 
kad jię taip bijosi katalikų ko
kio nors rengiamo vakari). Ko 

s čia bijot, patys rašote, kad 
katalikų tik 2000 yra, o kito
kio plauko lietuvių net 11.000. 
Tai galite ir be mūs apsieit, 
kam čia nugastaut, kad mes 
jum pakenkt norėjom, mes ka
talikai kada rengiame kokį 
vakarą, tai inkš nesirūpinam 
ar tautininkai rengs ką, ar ne. 
O tautininkai tai iš kailio ne
riasi, gevalt-rėkia, kad kata
likai- jiems kenkia. Bet kvai
liausias dalykas įvyko .tarp 
tautininkų. . Vieną žmogelį,vi
sai nekaltą patraukė po tre
čiųjų teismu vienoj tautininkų 
palaipinėj draugijoj, kaltina
mas už rengimą koncerto 15 d. 
rūgs., tas žmogus visai apie tai 
nieko bežinojo ir klapatina be 
reikalo kaip koki carai.

Jonas iš Lietuvos.

WATERBURY, COkN.

. Milžiniškos prakalbos, ku
rias parengė Tautos Fondo 40’ 
skyrius atsibus 6 d. spalio 
1918 Naujoj parapijos svetai
nėj 49 Cougrešs avė. £ Pradžia 
7 vai. vak. Kuriems tik. apei
na Lietuvos- likimas irkurie 
gite persitikrinę Lietuvos li

ti, tai kiekvienas privalo
te ateiti ant šių prakalbų, n$s 
bus galima išgirsti labai daug 
naujo dėlto, kad kalbėtojas lą> 
bai žymus, garso^ redakto*

Išviso............$1209.89
Išeigos:

H. George už ice-ream $157.50 
E. H. Silverman už soda 50.00 
George & Wilson už candv 

cigars ir tt. .................... 95.07
P\ Kubertavičiui už mėsą 20.50 
P. Kubert. už audeklą 1.75 
J. AVhite už soda........... 15.00
Sanners už dvi liktarnes - 2.40 
W. D. Bočkauckui už 

spaudos darbus .
„Orkestrai ___  ....
Sutaisymas estrados pa

maldoms
Už tags ... f} ...

M

i)

A.
J. Raibiek. lėšos 
V. Jusaičiui už naudojimą 

trokų .... .... .,.... .20.00
V. Jusaičiui už vi^vę ... .2.80 
V. Jus. ųž 6 stk. muštard. .90
V. Jusaičiui už duoną , 10.70
P. P. Križanauskui už iš- „ 
nešiojimą plakatų................3.50
W, O’Connor . /.............. 6.85
“Record” už apgarsin. 1.50 
Už praizus .............  10,00
Sekretoriaus išlaidos ..*.4.50 
J. Kaupui — kalbėtojui —/

kelionės lėšos ................15.00
■s f

• • • • • •
• 9’ 9 9 9 )9 9 9 9

tikietus ..
telegramus 
ekspresą. .
Glinsko lėšos

9

•> «

9 ’»

» • <

*

.. .35.65
, .,.40.00

....7.47
. .26.00

* 7.50

■

| SULIG ŠIŲ DJENŲ ARTISTIŠKAS LAIKRODIS —
KALENDORIUS 

TIK $7.451

' .60

Įeigos ,.
Iškaščiu

$538.93
$1209.89
. .538.93

.$670.96’Pelno........
Komitetas:
‘ Pirfii. — M. Geležėlė.

Vice-pirm. —Au Glinskas. 
’Sekr.—S. Rutkauskiute ir 

" A. Leskauskas. ..
Kas. — M. Lapinskas.
Iždo glob.—A. Kazlauskas 

\ J.-Valentas. x
t

DARYK PINIGUS— 
TAUPYDAMS 

‘ PINIGUS.

[' , Labai artistiškas ir praktiškas laikrodėlis šiandiena yra
i tai LAIKRODIS-KALENDORIUS ir jis yra paskleistas tar- 
! pe daug žmonių, kurie mėgsta turėti puiljų, praktišką ir tuo 
j pačiu laiku naudingus daiktus.
j, LAIKRODIS-KALENDORIUS labai naudingas ir dau- 
» giausia dėl tos priežasties, kad jis nėra paskleistas visur, — 
[ ir jeigu Jūs gausite kur, tąi turėsite mokėti už jį apie $15.00. 
[ Mes dabartiniu laiku, kuomet pradėta DIDŽIAUSIAS

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS galime atiduoti Jums ta įi 
! LAIKRODĮ-KALENDORIŲ KAIP IR DAUG KITŲ brangią - 
j ir tuo pačiu laiku gražiij daiktų už žemiausią kainą kaip gali- ( 
Į ma- ’ • H
j Peržiūrėk_tisus daiktus atidžiai parodytus viršuj ant Į 
! paveikslo, ir sulygink mūsų kainas sūkitą kainomis, ir Jūs ' * 
Į galėsite persitikrinti jog'nepirksite pirkimą tokios vertės už q 
j taip žemą kainą niekur, , , ’ ' -į|
> 1) Tas puikus ir geras LAIKRODIS-KALENDORIUS, Js
• kuris rodo gerai laiką, dienas,. savaites, dienas mėnesio, ir ] ?
J kuris kainuoja kitur apie $15.00 — mes pasiąsime jį dėl H 
[ Jūsą tik už $7.45. , H
[ z Jeigu Jūs pirksrte tą laikrodį dėl savęs už tą kainą ku- H 
i ria mes paduodame ir būk tikras jog gauni pigiai, — ir Jūs * ? 
Į galite didžiuotis juomi ir Jūsą draugai pavydės. o
[ 2) Puikus auksą pildytas laikrodėliui lenciūgėlis, kuris
• parsiduoda krautuvėse po $6.00 ir daugiau, — mes pasiąsi-
! me Jums jį tik už $1.65. . • _ O
! 3) Puiki auksu pildyta kaklaryšiui špilkutė su puikia p
Į. diamond’o akute, už kmią Jūs turėtumėt užmokėti apie $5, 0
i — mes parduosime ją tik už $1.45. į|
! 4) Puiku celluliod’o Gigaretams sudėti skrynutė, už ku- O
[ rią Jūs turėtumėt užmokėti kitur apie $2.50, — ries pasią- I > 
j sime Jums tik už $1.00. ’ ||
r 5) Gražus auksu pildytas moteriškas arba vyriškas žie- į * 
[ das, vertės $5.00, — mes parduosime Mk, už $1.45. , o
[ ' 6) Puikus ir išimtinai geras kišeninis peilis su koriu) B
[ ištraukėju,’ padarytas iš geriausio plieno, su puikia rankena, , 51 
! xbrasu apvedžiota, su nikeliuotais sidabriniais pagalvėmis, už j? 
i kurį Jūs užmokėtumet apie $3.00 kitur, — mes Jums pasią- B 
Į sime jį tik už $1.95. B
> 7) Labai gera Elektrikinė Lemputė, kurią labai lengvai į ?
» galima nešiotis kišeniuje, fnierio lįx5 colią,'mes pasiųsime o 
i Jums tik už $1.25. ■ —' ' p
j , /8) Labai geras dvigubas skustuvams gelasti diržas, ku- ’.k
> ris kainuoja apie $2>50'krautuvėje, — mes pašiąsime Jums į
) tik už $1,25. ‘ t ; O
Į Tie visi viršpamiiiėti daiktai gali būt pasiunčiami kiek- 1 $ 
[ vienas atskirai- už *tą kainą kokia paduota prie kiekvieno į? 
[ . daikto, arba visi daiktai ant sykiu* jeigu pirkėjas norį gau- j j

ti nuolaidą ant tų žentų dąiktų. '; • B
Už visus daiktus parodytus viršuje, su „puikiu ir geru į * 

laikrodėliu, kurio kiekvienas pavydės- ir už-kurį Jūs turėtu- į j 
met mokėti kitur apie $40.00, — ries pasiusimą tik UŽ $14.45. į »

■ Už tą puikų ir artistišką LAIKRODĮ-KAIJSNDORIŲ h 
I vieną mokėturiėt kitur apie $15.00, įr pas mus Jūs gausįte Į!

. LAIKRODĮ daug pigiausir 8 brangius daiktus. ‘ t][

Mes duodame tą nuolaidą tik ant trumpo laiko atidarius t • DIDSrtAUSĮRUDEND^ IŠPARDAVIMU TALGINEAM- i! 
DŪLĮOKĮTĖ ant -vėlesnio laiko, bet pątąžykite. šiandiena. j

Siųsdamas užsakymą įdėk tik $1.00, o kitus; užmokėsi ’ [ 
kuomet gausiAaiktus i namus. < ■ ' * ' H

Pasinaudok tąja įroga, nes kita gal neateis tąkia. . o 
t Šiuose metuose pagalvok apie KaWu Dovanas, dėlto, J [ 
kad prieš šventes Jūs mokėsite labai aukštas kainas. ;
UM MRViūiii AV*r5i«r cmaAGo, i;

nmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmm* '
; ■ t : -

Pasinaudok mūsų žemomis; 
kainomis, \ ’\

Ateik Šiandien. Dabaf laL 
kaa prisirinkti gerus»akinius; 
JOSEPH ECKERirJAMES 

OONRGY
rius « Btool: yn, K. X Tai-gį.. BeghtaMtlOptomąttUM 
.visi kas s j prakalbau. -| ijfi TtsmM m., BostcM, KMs.

KriečiaKomftrtM. PrbUU Bart:
**■
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■ [Kareivis V. Vaškevičius ra- 
f #o B Prancūzijos kSreiviui 
Jonui E. Karosui į Čamp De- 
veį&, Mass, j,

. “Spmewh.ere in France?’ 
Brangus Drauge:-—

■ . .. Senai Jums rašiau laišką, tai
■dabar net nežinau kaip pradė
ti šį laišką. . Pirmiausia turiu 

‘ < pažymėti, kad laiškai yra cen- 
zuruo janu ir nūra-'progos daug 

' ko parašyti* Antra daug Raiš
kų žūna kelionėje nuo įvai
riausių priežasčių. Pasitaiko 
ir-daugiau'klįūcių. Tas vis-
kas^sudaro nevisąi malonias 
laiškų rašymui aplinkybes.

Šį laišką rašau nuošalyj prie 
—savo-šėtros atsisėdęs ant žoles. 

Bitės byzgia virš mano, galvos. 
Gyvenu mažoje šėtroje, kuri 
randasi prie pat miško. -Atro- 

,4o, būk esu atostogoms čia at
sikraustęs. Nežinau kaip ilgai 
Čia būsiu, bet norėčiau,, kad 

. mano čia buvimas prasitęstų 
koilgiausia. -

Tiek daug jau sykių krausi 
tėmes iš vietos į vietą ir viso
kiose aplinkybėse gyvenome, 
kad į geresnę vietą pataikius, 

.moki ją branginti ir mylėti...
Mano kelionė anapus okeano 

' buvo begalo indomi. Pirmu 
syk keliavau laivu, tad daug 
naujo, žingeidaus teko patir
ti. Nuosenai pageįdavau bang- 
žuves, rykles ir kitas dideles 
žuvis pamatyti. Šioje kelionė
je su jomis arti susipažinau. 
Vandens gyvūnai į mane pada
rė milžinišką įspūdį. Kokios 
tos žuvys puikios, kaip gražiai 
vandenyje’ nardosi,' plaukia! 

./Reikia pačiam viską* pamatyti, 
kad jų gražumą apkainuoti.

Antras mano troškimas bu
vo pamatyti kaip atrodo van- 
dienyje nardančios laivelės 
(submarinos). Bet jų neteko 
pastebėti...

Mūsų kelionės 3-čią nedėl- 
dieių, kuomet apačioje ramiai 
valgėme vakarienę — netikė- 

‘ tai mūsij laivas smarkiai su
drebėjo. Akies mirksnyj atsi
dūriau ana denio, kur radau 
kitus kareivius žingeidžiai tė
jai jančius į vakarų pusę.

Antru" ir trečiu sykiu pasi
girdo smarkus tarsi kokios 
ekspliozijos'garsai. Tai mūsų 
laivą lydinti skraiduoliai prie
šo submarinas atakavo. Ke
lionės kursas'tuojaus pamai
nyta. Dvi vokiečių submari
nos nuskandinta: Visas šis 
trukšmas įvykę apie 5:30 vai. 
vakare. 8 vai. Vakare išnau- 
jo prie mūsų laivo pradėjo ar- 
tinties priešo submarinos. Pen
kios bombos, jų linkun pasiųs
ta. Paskiaus mums pranešė, 
kad viena priešo submarina 
vėl*jūrių dugnan nugarmėjo.

Toliaus jokio nesmagumo 
daugiau neturėjome. Bet plau
kiančias juostas dieną ir naktį 
ant savęs laikėme užsimovę. 
Buvo prisakymas visiems būti 
prisirengusiais šokti į vandenį, 
jei kokia nelaimė pasitaikytų^ 
Nelabai smagu buvo ilsėtis 
naktims su apsisaugojimo juo
sta ant peehj, bet ką tu žmo
gus darysi. .

Vieną dįeną, kuomet jau vi
sai arti buvome savo kelionės 
tikslo, mūsų laivo komendū- 
rai pranešta jš orlaivių, kad 
dabar ptaukiainė tiesiog į mir
ties nasrus, ries priešo 15 sub- 

; 'marinų laukia netoliese ir ty
ko mūsų laivus nuskandinti. 
Vėl pamainyta net kelis syk 
kelionės kursas, kas žinoma, 

« pačią kelionę prailgino. 17 pa- 
rų vandeniu įrėmęs. Pats ga- 

, / Ii gerai suprasti, kaip aš jau
čiausi tiek laiko ant jūrių pra- 

• ‘ 1 buvęs...
•’ i Prancūzijos padangėje esu 
į . jau apie-keturis menesius, o. 
f . dar nesu gavęs nei vieno lietu- 
b ’*• viško laikraŠČip ir laiško... Ti>- 

’ riu /u savimi keletą nuo seniau 
užsilikusių iškarpų iŠ ^lietuviš
kų laikraščių ir jas dažnai 

’ skaitau. Letuvįška spauda 
taip brangi' man yra, kad ką 
nors turiu skaityti. Tikiuosi, 
Jūs man laikraščių prisiusite 
nors keletąegzėmplwrių*r ~ 4 ~ 

. Susipažinau ir su kitais lie-
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tuyiąis kareiviais. Visi nekan- 
triai laukia žnrių nuo Savųjų 
iŠ Amerikos; / **

Apie du menesiu atgal laik
raštyje“Daily Mail” išskai
čiau kad lietuvių-armija gene
rolui Klimaičiui, vedant stoja 
prieš Rusijos bolševikus ir jau 
Užėmė JDviiiską* • tekančią die
nąto paties laikraščio kitame 
straipsnyje suradau žinią, kad 
3 Amerikos* Ijefcriai važiuoja 
Šveicarijon, ‘ siunčiami Suv. 
Valst. valdžios tartis su Lietu
vių Taryba dėl mūsų tėvynes 
laisvės. ‘ '

-Tos žinios mus lietuvius ka
reivius tiesiog prie neapsakyto 
džiaugsmo privarė. Atsakan
čiai tas žinias paminėjome...

Tulu laiku buvau fronte. 
Norėčiau su tavimi pasidalinti 
savo įspūdžiais, bet cenzūra to 
neleidžia rašyti. Mat priešas 
galėtii iš tų žinių pasinaudoti. 
.Maždaug apie mūsų armijos 
veikimą gali patirti iš Ameri
kos spaudos. Ten..paduodama 
svarbesnieji nuotildai.

Du-syk .buvau visai arti mir
ties dalgio. Ši-apnelės skevel- 
dos vos tik į mane nepataikė,' 
tik keliomis pėdomis nuo gilti
nės išsisukau.

Vieną naktį, kuomet artile
rijos užpakalyj stovėjome, ma
čiau kaip vieną kareivį už
mušta ir 6.sužeista: Šrapnelis 
skeveldos į juos pataikė. Nuo 
jų buvome 50 jardų.

Mūsų oficieris pasakė, kad '. 
mes vien dėlto gyvi išliekame, 
kad perdaug jau esame su šra
pnelius atakomis apsipratę. Su 
jo nuomone pilnai sutinku...

Pranešk, Jonai, apie AmeJ 
rikos lietuvių veikimą. Kaip 
liėtuviii kareivių globojimo 
reikalai stovi? Kada bus Švei
caruose lietuvių veikėjų suva
žiavimas?.“.

Paskutiniame laiške iš namų • 
gavau liūdną žinią, kad mano 
tėvukas. su šiuo pasauliu per
siskyrė. Skaudus tai man. bu
vo’smūgis, bet atsižvelgus į 
tai, kas prieš mane gludi —- 
apsiprasti turiu su viskuomi.

Zinai tėvas mane atsakan
čiai išauklėjo, suteikė reika
lingą mokslą,, o kas svarbiau
sia išmokino ^Lietuvą mylėti. ' 
Už Lietuvos liuosybę mokino 
kariauti. Paskutinį sykį, kad 
buvau iš Camp Dix namie, ra
dau tėvuką gulintį lovoje... 
Mažai tegalėjo šnekėti, bet pri
minė man apie savo jaunas f 
dienas, apie pusbrolį Katilių, 
kurs už Lietuvos liuosybę ką^ 
riaudiamas nudėjo-keletą Rusi
jos oficierių; apie kunigą Sen
ki! ir kitus Lietuvos tėvynai
nius. Toliaus papasakojo kaip 
mano du dėdės gyvastį už Lie
tuvos laisvę palydėjo.

Paskutiniais jo atsisveikini
mo žodžiais buvo:

“Vinęai, pasek savo protė
vių pėdomis. ‘ Eini kariauti už 
pasaulio demokratizmą. AŠ 
jaučiu, kad tau taip-gi yra ar
tima ta kova, kurią Lietuviai 
'per 20 paskutinių metų veda. 
Šios karės Tęzultatu turi būti 
Lietuvos liuosybę.

Prie tos liuosybės išgalimo 
sūnau prisidėkįe...

Laukiu, nuo tavęs žinių.
Tavo V. V.

II.
Cliateurouix-France 

Aug. 16 —1918 J 
[Kareivis Juozas B. Valiū

nas iš karės lauko J. E. Karo
sui rašo.]
Mielasai Jonai:—
„Keturi mėnesiai, sukako, kaip 
nuo Tamstos laiškelis ątskri-l 
do, suteikdamas man nemažai 
ramumo, nors to, laiško be J 
laukdamas ir vilties buvau niu f 
stojęs kad jį kada gausiu.. * 

Gyvenimo audros mano lai
velį taip supti pradėjo, kadi 
šiandieną labai nepaprastose 
aplinkybėse gyvenu. ’

Kovoje už Laisvę ir įPasaiv 
linę Demokratiją sužeistas td-Į * 
pau liepos 18 d* ‘ š* m. Ačiū - 
Dievui ir daktarų gerai prie-1 - 
žiūrai veik sveikas esu. ‘ Nors 
ranką skauda, >net rašyti yra 
man persunkti, bet dėl manęs 
tas yra antraeiliu rūpesčiu.

Kbžnas iŠ mušą už atliktą dar
bą gauna užmokestį,- tąįp ir. aš 
kčvoje už t*Lisi8yęir Domo-“ 
kratybęj* BuvanM esupa- 
vergtos Tautos sūnumi. Įsiti- 
Mnęs buvau, kad šiai karei 
pasibaigus būsiu liuosas.ir bus 
jiuogammnū tėvynė Lietuvfu 
Tekiau šiandienį jau apie tai 
abejoju. Šios dienos Francį* 
joXdienraŠtyj“Lė Matini w; 
požiniu~apie konferenciją twįp 
imperatorįį, geriau- sakant 
kraugeringiį žmogžudžių Kai
zerio ir Karolio^ kurioje jie 
apkalba °BaHde Coast” tautų 
likįinų, nu'o kurių už jų riepri- 
guimybą ar autonomiją reika
lauja kariuomenes, tarpe kitų 
ir mūsų tėvynės Lietuvos*

Tai tiesiog žmogžudyste tą 
gali reikalauti — -tik nelabas 
ir mukų tautos mirtinas'prie
šas vokietis — boche!
f Anot, “Le Matin” ką pada
rys ir kaip pasielkš “La Ta
ryba ou Diete.” » Toji žinia 
mane aršiau kankina negu ma
no žaizdos ir visi vargai, ku-
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nuos iškepčiau ir tieji kąprieš ir f p. Bet kaij> Būčiati links 
mane- ateityje! t J X“J*:

Ką Jūa^ririveikiatd; .A.- Htirialykąi, apie kūmos vii# 
veikė mūsų seimai, kongresai, 
peticijos, reikalavimai mitinu 
didelių žmonių - užuojautą, 
gerbi Suv- Valst prezidento 
W/ Wilson prižadai te it Tas 
vigkag yra man 'misterija nuo 
to laiko, kai dtsidūriau kąrėį 
lauke. Nei vienas iŠ mano 
jdraugų man nepriminė' apie 
tai nei keliom eilutėmis..*

Viena idėja, jdena mintis, 
tai remti šią šalį podraug ir 
karę, kad jinai kuogreicįausia 
užsibaigtųir kad tieji prižadai 
būtų įkūnyti pilnoje to žodžio 
prasmėje. Vienatinisbūdaska- 
rę užbaigti ir pasaulį paliuo- 
stLoti nuo militarizmo tai vi
siškas kaizerio pergalėjimas.

Tik tada mes galime tikėtis 
būti liuosais, kada žus kaize
rio militariška galybe.

Džiaugiausi, ' didžiavausi, 
kada radau Amerikos spaudo
je žinių aĮne lietuvių dalyva
vimą ir varymą akcijos- už 
“Liberty Bonds,” Red Cross

minėjau yra gerai. Jie yfa 
man brangesni už gyvybę; > 

Laikraščių nemačiau mano 
vardumio dienos atvylamo.; 
Berods esu nariu LDS- ir uŽ- 
gimokėjęsk' v

Labų dienų Vyčiams 17 kp., 
LD& prezidijumui, kun. B Ži
linskui, vkun.* J. Dobužinskui, 
kun. Pr. JuškaiČiui, pp. Gu
dams, A, F. Kneižiui, Junevi- 
Čiui ir visiems ir visoins.,.

Spaudžiudrignę ■■ '
Tavo kar. Juozas.

. SKAITYK IR KITAM PASA- 
KfK, kad geriausiaspardavėjas 
įvairiu drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I. DEITCH.Jfe 
'parduoda už labai prieinamą, kai
ną. Kreipkitis Šiuo adresu:

■ ■ ' ' •
I. Deitch.

jf

149-Dover St., - Boston, Mass.

SPALIO 12 — “LAISVĖS 
DIENA.”

„.-iA-i, ,,;rM

PARTOLA 

TINK0M1AUSIA 
ŠVARIAUSIA, 

SVEIKIAUSIA 
\ IR GERIAUSIA 

PAGELĘADELISVALYMO' 
kraujo ir pil vo. ‘ %'tnka nuo už- 
kietėjimo vidurių, neregulerio 
virškinimo, prarasta apetito, 
gfdvoBUkčio ir visų kitokių'ne
galių, apsireiškiančių turint 
pagadintus vidurius.

ŽINOTE, KAD PARTOLA' 
gydytojas priyydale saldainių, 
tinkamų valgiui, /geros dėl su
augusią ir vaikų, kad. jos gel
tai ir ■įarai išvalo kraują irpil- 
vą, atšviežina ir atnaujina vi
są organizmą, • •

Partola apsireiškia • geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šeimynoje 
turėtų rastis PARTOLA.
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PARTOLA rekomenduojant ir 
pansidhoda didelėse akrynutSse, 
kainuojančios tik $1,00» • ? .

Kfekrienet niunka dėl «$įi< 
kymo sveikatos visoje Šeimyną 
ant 3 igčnesią

Užsakykite šiandiena. ’ *
• Apsisaugokite netikrų h adre

suokite tiesiog: ‘. - •
APTEKA PABTOSA,' . . .

lflO-2.nHn,Mew York, >
Dep. L,3. X j

Graži dovaną kiekvjenam pri- 
siuntusiam Šį apskelbimą sykiu su 
užsakymu, / . , ų «•
'f ■ ' . ‘/(224L

Belimn«DloWMto3W5M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S.BrMdSt.;nM«liJii»J..

Listuvis Daktaras ir Chirurgai,

Ofiso ValiuMbui
Nuo 9ritoikiSpopiete. 

Vakarais, Ketverge nuoe ikiU P.M, 

NedeUemi. Jkl 4 >o pliter • '

i

■ v

PIRKITE KETVIRTOSIOS. 
LAISVĖS PASKOLOJ 

BOND’SUS. ’
/* • /
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The Star Spaugled Banner is'varing in France,
Is figliting and dying, and Avinning the ęausė,
And thrico kas it callėd for a bi’oadsword and lahce, . 
For grim is the struggle with ncver a pause.

O Long May It Wave! Wkere the hosts are enrolled 
To fight for the right, it ię ėvįe unfųrled.^ 
We’ll forge it a veapon of sil 
That wiH banish the Brute and

/

vyrus,

a-f

to aay

naikinimus.

Kaip ten nebūtų, ar esi gimęs jos prieglobstyje ar at viliotas esi į jos globą įš kraš

tų, lpr asmens laisvė, ir savivalda nebuvo žinomi, — tu .ją myli ir ją gerbt.

Niekuomet jos nenešta įnęteisin'gą karę, niekuomet ji nęąųtremta sumušime. Dabar
po ja eina Amerikos armijos, t eisingon karen prieš autokratįšką personalę gąlę, kuriai va

dovauja milįtariai Vokietijos viešpačiai

’iAr Ji bus išskleista prieš vokiečių arą?g
,' NIEKUOMET! ^u jūsų pagelba nelabėlis Vokietijos Visų-Augšeiausis bus išvytas

iš žemių, kurias jis neteisingai užgrobė, nuvytas iki pat jo p aties durų slenksčio Postdame.

Ir pasaulis bus paliubsuotas nuo galės, kuri valdo,, kad tik griauti, kuri tik svajoja aį>ie

Prisidėk prie Kovotojų už Ketvirtą
Laisvės Paskolą

Taupyk,ikad nusipirkti LaisvčsjBondsąnr pirklkad laikyti.^
Pirk su tokiu pasiryžimu, kaip ,vyrai Francijoj kad k ariauja pirk iš visų pajėgų.

^VUTrJ

buy that
1 liberty bond?

• aind gold
s lust irom the wrW

Pirk šiandien — bile bankoje cash arba

ant įšmokesčio.

LIBERTY LOAN- COMMITTEE OF

NEW ENGLAND

J
. r -SHALLTHEY GIVEIN VAIN?

ŪyKATHLEEN McAlJSTER, Belmont, Mass.- , ,
OMthela^&ofthefreohas the callihunderedforth 

Freedom’s in periu To armsl To fho frąy! 
And: tįie sons of the south and the sonš of the ųorth 
Ai>sihging, and* eterinį, and iuatehing ^VW*

. " ' *’ Ji' -. „/ '■ *'

- And t)ie honie oį thę bravo muit be steady ahdt ttuė,, 
The e/mbat’is niorial, and grimus the p^nj 
Thęy are^giving their manhbod for ^ę, and ,for you: 
JFbr laok'ot our money, skali they glve in vaint



jSęredeje, 3 d. Spalio, šv, 
ĮMro Lietuvią bažnyčioje, Šo. 
Bostone,* buvo atlaikytos: ge-^ 
dėjimo pamaldos/lž dūšią a. n. 
Tarno Migausko, žuvusio l<a_- 
rėje 12 rugsėjo,’. Šv. Mišias 
atlaikė kun. Tarnas Žilinskas, 
Bostono Lietuvią parapijos 
klebonas 4*—* -I
;x • ■ ..... . .

Utarnirike, spalio 1 d. persi
skyrė su šiuo pasauliu a; a. 
Kristina Dilienė. Petnyčioj, 9 
vai. ryte Šv, Petro parapijos 
bažnyčioje bus už velionę ge
dulingos pamaldos ir po to, 
bus lydima į kapus.

KĄ DARO NAUJOJI LIGA.
šv. Jorio Ev. Dr-jos šie na

riai serga ispaniškąja influen-

pa: P.'Tamošiūnas, V. Ški- 
iandaiti^ 1 Bfc KhČĮnąkas, r& 
Janukevičius, P. Vaišvidięnė, 

,-K. Jakštas,
Kohanskiene, M/ GlSbhnieniį 
ĄL Jakštienė, Vr Ra^adausL 
kas, A. JagminienS, X Moc
kus, M/ Alsauckienė, Ste
ponavičienė, A. StruŠunskienė, 
M. Gudaitė, Vi Ališauskienė, 
X Kazlauskienė, Andrius Za- 
licskps, dalius Savickas, Ag? 
nieška Savickieriė.

■Mirė Šia liga Šie nariai: 
Morta KučinskienėjTgnas Pu- 
nvs, Baltramiejus Pauža, Va
lerija Reimienė^K Krisim W 
Iiene. . ' , \

L Tad šiuomi prašau visą šv. 
Jono Ev. Dr-jos nariu, kad vi
si, kurie gaunat paraginimu 
aplankyti ligonį ar sėdėt prie 
mirusio draugo, ar už palydė- 
tojus, tai ir išpildykit. Mitina 
nereikės ieškot Įritą ir nepa- 
pulsit po bausme.

' iv. Ktotomiero* Susivieniji
mo dar-jos serga 28 nariai. Kol
tas dar penrire,

kądr-joą serga 23 nariai/ M- 
re du, . : ‘/

Iv. Petro ir Povilo dr-jos 
serga ^apie porą tuziną. Mirė 
vienas. . /' / . ’

M . . • •

D. L, Kunigiikščio Keistu
čio dr-jos mirę vienas narys. •

. ' " ■■■' _> ■ - ■
PAVČJUS DRAUGIJOMS.

■ # *•
Tūlos Naujosios Anglijos 

palaipinės dr-jos greit atsiras 
ant bankruto kranto, jei nau
joji liga <Sia paviešpataus ir 
paims daugiau, auką. Kaikti- 
rios dr-jos bus priverstos ką 
nors nutarti, kadi apsisaugoti 
nuo krizio.

& tuojau* pp sumos šv. Petro 
w v....!!>.«■» ., —»■* »*ir

sužirinktf koskaiŲingiausiai, 
neš ima rrarbu išgirsti rapor
tą delegatą buvusiu apskričio 
suvažiavime. daugiau

dalyką. -/ \ J ,
. Ona Jpaulaičiukė, rašt.

B&ANE SIMAS.
Pagal parėdymą Dvariškos 

Vyriitiisybii, delei besiplati
nančios Bdatone epidemijos, 
visokio# pridedamosięs pamal
dos, kaip Štai: rožančius, pet- 
nyčios ^pamaldos, 40 vai. pa
maldos yra atidedamos ligi 
lesnią aredymą.
j - Kun. T. žilins kas,

■ JfteboW.

bai puikioje salėję ir bus įdo- 
mtifl an-tžA Į
.... •
w—.-įirijim imi iii'i 11 i..., . .i

PAIEiKOJIMAI IR
PUnrATAVTMAT

/ TTž «mtilkiiik npMkelVnmTiB ir 
paieškojimuskaina: k

j Už vieną sykį....*... 50c. /
*’ tris sykius ;. >,. $L00 

Pinigus stąskiO ktdno<- 
“DARBnUNKAS/» ' 

242<Br<todWr 
k J Bouth Boston, Matot

► i

ąalėj. WonęJkitfr jntis sava prOgTUihtf.
\ * V

Vaikinai
Virš 16 metą-reikalingi dėl 

' dirbtuvės įarbo. Užmokestis 
pradedant nuo $14—$16 į sa- 
vaite ’ A - * ? •

Basėdienas ėubątoje.* 
American Gan Co. of Mass,, 

* SI Binford St., 
A. Street, 

So. Boston,
t

-W>

t
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® Komp. M. Petrausko kon
certas dėl . influenzos tampa 
perkeltas JŠ_ 6 d. spalio į ’ sėre- 
da 9 'd. spalio, 1918 m. Stemert

. t

šis koncertas rengiama^ la-
Susirinkimas. SLRKA. 21 EĖaĮl, 162 Boylston st.

J. Glineckas, sekr. kp. bus susirinkimas spalio Gi f ‘

Moterys ir
v

Merginos
Virš 1.6 mėtą reikalingosdel- 

dirbtuvės darbo. Užmokestis 
pradedant nuo $10—$14 į sa
vaitę.

Puse dienos subatoje.
American Gan Co. of Mass 

31 Binford St., 
A. Street, 

So. Boston.
L. ------- '■> ---■ Z------- -
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As Agota Šarkšniute, po vyrui’ 
Zolonienė,. paieškau savo brolio 
Vinco ŠarkŠno. Jis (pirma gyve
no Lawrence, Masą., dabar neži
nau kur. Jis pats ar kas žinote 
jį, tai' prašau pranešti Šituo adre-

Mr/Simon Žekonis, 
Minersvrille, Pa’.

' <- -.............................................:......... ------------------—
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOF 
PO GLOBA MOTINOS iVfi.

v VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON,. MASS. 
Pirm. — T. Ašmenskienė/

} - 359 Fourth St. 
Vice pirm. — P. Giedraičiutė, 

103SixthSt.
Prot. Sekr. — M. Morkūpiutė,

12 Lark St,
Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 

377a Broaduray, 
Iždininke — M. Mačiuliutėx 

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

M. Stukienė.
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilini 

kienė, P. Venienė, V. Songailie 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie 
nė. >

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kai- 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv
..... .. i i

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius 

122 Bovven. St, So. Boston, Mass 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

180 Bovven St, So. Boston, Masė 
PROT. RAŠT. — Juozapas VlnkevlČlus

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

105 Silver st, S. Boston, Mass 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas.

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

180 Bovven St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, MasšMaiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą 
164 Hanover St., Boston, Mass 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naują narią su savim, atsivesti.

IX JONO EVAkGELIBTO 
PAIELPINES DB-JOB 
SO.BOBTON, MASS. 

VALDYBA. f
PIRMININKAS —M. žioba,

4 Levant St.,.Dorcheiter, Maml.
TelphoneDorcester 6973—^. 

VICE-PIRM. Jonaa Galiniu,
' 20 WlnfW St, So. Boaton, Mua,

I PROT. RAŠT. — Jono GUnttHi,
28% Bllvar Str., So. Boaton, Maaa.

II PROT. RAŠT. ItyrŲon*BrlHM, 
210 Silver Str., So. Boston.

FIN. RAST. — Povilas Petrauakaa, 
. -280 Fifth St. So. Boaton, Maaa. , 
KASIERIUS —Andrlejna NatidOnaM, 
. 10 Wlnflel<l St, So. Boaton; Mato,
MARMLKA — Jonas Urbonas, ' 

1<5 Siltėfc Si., Bo. Bostoą. ■ 
Draugija -laiko susirinkimus ku 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3 :30 v&Upo pietą Bažnytinėje ’ 
Salėje, So. Boston, Mass, Sekan
tis šusirinlrimuš bus Spalio* 20 
dieną. ,

*

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Jr nnaltrank pase tnalno 
kablnCt ir -gausi vieną dideli ar* 
tlBtiSkal. padarytą pavalkais visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti :

J., j. PRIZĄ.
800 So. M SI, *Pk«a4aT>Ma,>«.

Tikra

t

T«l, So. Boiton 270 tt

DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I
Galima susikalbėti ir Uetuvistkai, tt 

Ofiso valandos: ■
, Jtytds iki 9 vai. tt

Popietę lik! 3 tt
vakarais 6 iki 9 tt

586 Broadway, So, Boston. tt

Nodfeltanli 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4VaL vakaro.

»*■

TEL, BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflioadynov Gydo vltoklar Ilgu
1-8 P. M. 7.# P. M. Priiklria Aklnlūt.

419 Boylston St„ Boston, Mus.

PIRMOS KLESOS

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

naują i^ra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valando* 
nuo9vai. ryte ■ 
iki 8 vai. vakare.

ą prie

ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervu 
arba supainiota liga kurireika- . 
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei

singasis gydymo. Nei 'vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.
Tai šaukis tuojaus. 

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Ofiso valandos

9 A. M. iki 8 P. M.
Kasdien.

* Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

i'

This advertisemęnt is endorsed and paid for by Talbot’s BroadvatStore 395-397Broadway,
. ■ MtMMlL . • . r - - jggjML. ■■ J į V t
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Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsą. tikrą fi- 

. ziską stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kančią ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS 
gydyme ligą, skaudamą ir chronišką priguli nuo. tfl 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant; tyrinėjimo tą ligą 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais in&trumen 
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokią išlaidi 
nebijau, kad tik pagelbėtą mano ligoniams.

AB TAMSTA KENTI
Silpnumu nervą, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmii 

Šimo, Dtębėjimo Širdies, Silpnumo plaąčią, Nerangumą 
Sunkiai jaučiąs, Skausirio galvos, Apsyaidimo, Neažkaut . 
matymo, Silpnumo sąnarių, Vėtčią, Slogą, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio, 
Šios ir dahg kitą yra pirmas persergėjimas/kad Tamstt

’ trotiji savo sveikatą ir pajėgas.
Aš tikras, esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 

viską gydytojui per mandagumą\ari>a nerviškumą. Būk tik: 
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai - 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje.5 Tikrai Teisiu 

_gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiemeną ypatybę ir kuomet 
tū atsilankysi dėl gydymo žinok, kadybtjįd palinksminta^ 
Mano kairios patarnavimo dėl visą prieinamos, biednienu . 
in turtifigiemš, įtikiu, kad tamstapasinaudosi šiait 
at pasakysiu, ar gali, ar ttę atguti savo fizišką stovį.

At silankykdah ar— neatidėliok I ' .

Dr. KENEALY Specialistas ;

JUiro. dm,inn»O*yity Tthuti», •
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