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“DARBININKO” KAINA:
Trii teptai &vm t, >1160 .
Vipną sykį savaitėje .. . .1A0 
Bostono apielinkėje.. ..4.00 
Užrubežyje metams.. .. , .4J6 
Vienasnumeris Si

r »

KAIP IŠ GAUSYBĖS RAGO.

Iš teutonų šalių taikos notų 
ir proklemacįjų pasipylė, kaip 
iš gausybės rago.

Naujasai Vokietijos kanc- 
lierius prez. Wilsonui atsiuntė 
šitokią notą: .

“Vokietijos valdžia kviečia 
Suv. Valstijų prezidentą imti į 
sayo rankas sugrąžinimą tai
kos. Prašo supažindinti ka
riaujančias šalis apie' šį kvieti
mą ir kviesi jas siųsti įgalioti
nius pradėti derybas.

Ji (Vokietijos vyriausybė) 
priima programą, Suv. Vals
tijų prezidento išdėtą jo pra
kalboj kongrese sausio 8 ir jo 
sekamuose pranešimuose y- 
pač prakalboj rugsėjo 27.. Tą 
programą priima kaipo pama-

> , Dėl išvengimo tolimesnio
* kraujo praliejimo Vokietijos 

vyriausybė prašo tuoj padary- 
, ti karės pertrauką ant žemės, 
vandens ir ore.”

Austrijoj daroma spaudi
mas, kad rezignuotų premie- 
ras Hussareck, Hammacli y- 
rą minimas,.- kaipo naujas 
premieras.

Austrijos vyriausybė per 
Hotaudijos tarpininkystę ban
do užvesti taikos derybas su 
talkininkais. Yra gaminamas 
memorandumas apie\prez.'Wil- 
sono 14 taikos punktų. Tasai 
memorandumas bus atsiųstas 
prez. Wilsomri.

>
Vokietijoj socijalistų orga

nas Vonvaerts ragina saviš
kius remti valdžią ir ineiti ka
binetan, nes naujasai kanp- 
lierius “ketina ūmai pradedi 
veikimą už visuotiną tiką.” 

— ■NaujasaL kanclieriuš statąs 
šiuos pamatus taikai:

1. Tautų Lyga.
2- Arbitraeija.
3. Nusiginklavimas.
4. Jokių vokiškų aneksijų, 

neišskiriant nei rytuose.
KAIZERIU PROKLE- 

MACIJA.

Vokietijos kaizeris tuo tar- 
/pu išleido armijai ir laivynui 

proklemaciją, kurioje jis skel
bia/ jog pasiūlo taiką prieši- 
ninkams. Proklemaeijoj nuro
do, jog skaitlingesnis- prieši
ninkas be paliovos spaudė jų 

• frontą, reikėjo trauktis at
gal ir tuo tarpu susmuko Bal
kanų frontas. Todėl pasiryžo 
kviesti priešininkus prie tai
kos.

1 KALBĖJO NAUJASAI 
KANCLIERIUŠ.

Užsiminė apie Lietuvą
Subatoj Reichstage kalbėjo 

Vokietijos naujasai kaųclie- 
rius, princas Marimilian. jis 
išdėjo, kokiais keliais ves val
stybės dalykus.

Pasakęs, jog surinka, kad 
. 1 Belgija būtų palikta pilnai ne- 

prignlminga ir būta- atly- 
... t ginta užreiškė:

“Programas (Vokietijos) ne- 
daleis, kad iki šiol padaryto
sios taikos Sutartys būtų kliū
timi įsteigimui abelnos taikos. 

. “Jos (Vokietijos) ypatingu 
* -tikslu yra tas, kad risuotinos 

atstovaujančios įstaigos ant 
> plačių pamatų tuoj būtų įkur- 

„ 4 tos . Baltiškose provincijose, 
'Liėtūvpj lt Lenkijoj. Męs.pa- 

sirūpinSime todėl įgyvendinti 
■i • reikalingas pradines, sąlygas

. be atidėliojimo įvedant civilį 
į valdymą* Visos Šitos žemės
j nustatys savo konstitucijas ir
r santikiųs su kaimyniškomis
2 tautomis be pašalinio įsikiši*
■j mo.” . ' t t
, , Naujasai kanclieriuš nžsimi-
Jį nė apie tai, jog tarėsi-su vįsų
¥ partijų Vadais, jog visi su juo
į surinką, jog žmonių teises bus
i praplatintos'ir toltiu budų vo-
* kiečių tautoje, visų sutarimas
j esąs pilhiatisias. . *

VISŲ AKYS ATKREIPTOS 
Į WASHINGTONĄ.

Viso pasaulio akys dabar 
nukreiptos į Washjngtoną, vi
si klauso, ką. prez.”Wilson pa
sakys j naują vokiečių taikos, 
pasiūtijimą. Kaip. prez. WBi 
son pasakys, taip ir bus. Kol 
jis Savo žodžio netarė, niekas 
pasaulėje nežino, kas bus.*

Franeijoje džiaugsmas kilo 
dėl vįsų šitų atsitikimų. Vo
kiečiai tapo supliekti, nuolai
džiai keflba, tai reiškia perga
lėti. Paryžiuje pereitą nekė
lią bažnyčios taip buvo prisi- 
grūdusos, kaip niekuomet nūn 
pat karės pradžios. Visi bego 
padėkuoti AUgščiausiujui už 
atitolinimą priešininkų ir kad 
jau taika su pergale netoli.

■ . ■ ■ 

EKSPLIOZUA.
Pėtnyčioj Morgane’, N. J. 

buvo didelė ekspliozija. ' Ten 
buvo : milžiniška amunicijos 
kodavimo' stotis. Darbininkų 
buvo keletą tūkstančių; ’

Iš pradžios ištiko nedidelė 
ekspliozija ir visos šviesos už
geso. Tuomet darbininkai gal
vatrūkčiais leidosi į visas pu
ses. Tuo tarpu sekė viena 
ekspliozija pO kitai.

Nuostoli^ padaryta daug, 
darbininkų įvairiais būdais 
nukentėjo keletas šimtų.

______

Morgane, N. J. pirmoji eks
pliozija ištiko pėtnyčios' vaka
re. Kilo gaisras ir naikino 
sandėlius-ir dirbtuvė, kur bu
vo išdirbama sprogstančiojį 
medžiaga.

Toji vieta yra netoli nuo 
New Yorko. Kadangi ‘buvo 
laukiama- tolimesnių baisių 
ekspliozijų, tai New Yorkę bu
vo uždaryti risi tuneliai, buvo 
uždaryti visi tūtai, buvo Rėp
ta . atidaryti langus ir duris, 

pliozijos,galėjo 
griūti tiltai /iriįgnųiį tumeliai. 
0 langus ir duris liepta atida- 
tyj^/kad tuomi sumažinti oro 
bi^ebėjimą.
'“ Nors tokių baisių eksplidzi- 
jų nebuvo-subatoj, nuo kurių 
griūtų tiltai ir tuneliai, vienok 
ękspliozijos sekė tokios, kadi 
milžiniški sandėlai ir didžiu
lės dirbtuvės išnyko. O mies
tas So. Amboy su žeme suly
gintas. 10.000 žmonių liko be 
pastogės ir be duonos. O tas 
miestas nuo ekspliozijos vietos 
buvo penkios mylios atstu.

; S , ’ -----

INĮ*UENZA PLATINASI.
Ispaniškoji influenza nelik 

nėsimažipa, bet labiau plati
nasi. Subatoj kempėse nau-. 
jų apsirgimų buvo 17305. Mi
rimų kempėse tą dieną buvo 
690. ^sirgimų buvo daugiau 
tą dieną, • negu pėtnyčioj ant 
4.408, o mirimų ant 653.

DU RUMUNIJOS PA- 
BsG^LIAIr '

Paryžiun atkako du rumu
nai. Tai yra dctavian Gogą, 
garsus Rumunijos poetą ir ra
šytojas ir Sver Bocu, vieno 
laikraščio redaktorius. Ven
grijos valdžios jie buvo nuteis
ti miriop, nes-jie'veikė tarpe 
rumunų, prigulė jusiu prie Ven
grijos.

šios savaitės atgal. Pabėgo, 
kad nepakliūti,jį teutonų ran- 
kaš£ Bego per {Ukrainą, 'Rusi
ją ir Švediją. Kelionė jų bu
vo pilnas pavŪjųĮ ir vargo. Bu
vo persiredę į prasčiausių dar
bininkų. riibusy tai ni ekur į 
save neatkreipę domąs. Kai 
atvykoį Stockbolmą. 'tai krei- 
pėšį . į talkminką.-ambasadas.

• Jie sako, jog prieš jų išva
žiavimą. Rumunijoj buvo didis 
neramumas dėl nežmoniškų 
taikos išlygų, teutonų įbruk
tų. Nuolatinės rekvizicijos er
zino ūkininkus. Rumunijos 
kareiviai buvo paleisti Molda
vijoj jr vokiečiai jų neleido na
mo į pačią Rumuniją,1 kur pa
tys šeimininkavo. Todėl tų 
kareivių padėjimas baisus.

Ukrainoj sodiečiai labai pa
sišiaušę prieš tetutonus. Bu
vo ‘geležinkelininkų streikas, 
kurs tęsėsi- šešias savaites. 
Ginkluoti vokiečių būriai rek- 

Sudegusieji bei sugriuvusie- vizavo visokius ūkio produk- 
ji sandėliai ir dirbtuvės buvo tus ir vežimų eilės po priędan- 
didžausios visoje Amerikoje, ga kulkosvaidžių buvo gabe- 
Dabar, kaip aprobuojama a- narni prie geležinkelių stočių, 
municijos gabenimas i Europą Rusijoj sodiečiai atsisako bi- 
susimąžįs ant 10 nuoš. •

Nuostoliai gan dideli. Vien 
dirbtuvės kainavo apie $18.- 
000.000.

NAUJI VOKIETIJOS 
MINISTERIAI.

• Dr.^Solf, kolonijų ministe- 
ris, yra nuskirtas užsienio rei
kalų ministeris.. Mathias Erz- 
berger, katalikų vadas nuskir
tas ministeriu Jbe portfolio. 
Bauer, socijalištas, nuskirtas 
darbo ofiso sekretorium. Da- 
rid, socijalstas nuskirtas un- 
tersekretorium prie' užsienio 
reikalų ministerijos.

<Į ______
* ...... / '■

BULGARIJOJ CARAS PA
SITRAUKĖ.

Bulgarijos caras Ferdinan
das pasitraukė ntto sosto ir pa* 
vedė reikalus sūnui Borisui sa
vo įpėdiniui. Naujasai caras 
tuoj užėmė tėvo rietą. 1

kaujo caro pirinas darbas 
buvo pasirašyti po dokumen
tu, įsakančiu, demobilizuoti 
armiją. , /

» Abdikavęs caras Eerdinan- 
das išvažiavo iš Bulgarijos,.

SLAVŲ LEGIJONAI.
Sulyg prezidento parėdymų 

bus organizuojamas slavų le- 
gijonas. Į* jį ineis jugo-sla- 
vai, Čeko-Slovakai ir Ukrai
niečiai. Legijonas bus, kaipo 
pėstininkų pulkas. Buš' ren
kami iš liuosnorių? nepilie- 
čių nuo 18 iki 45 metų am
žiaus.

Kompanijos susidės iš vyrų 
tos pačios tautos. Kiekvienai 
vienutei oficieras ir-gi bus tos 

•pačios’tautos. * '
Ofiėieriai dėl to legijono bus 

lavinami Campe Lee, Va.
Įdegijonus eis tik tie, kurie 

sulyg įstatymų negali būti i- 
mami į Suv. Valstijų armiją.

Liuosnorius priiminės loka
liai boardai po ištyrimo jų iš
tikimybės talkininkųtikslams. ^atys juos geriau išnaudoti.

. SUVIENODYS ALGAS.
Prez. VZllson netolimoje a- 

teityje išleis, parėdymą apie 
algų * suvienodinimą. Dabar 
Už tą pat darbą įvairiose ‘rieto- 
sę įvairiai mokama. Tai dar
bininkai . nėpątenkinti tuo h- 
važiuoja ten, , kus už tą pat 
darbą mpka daugiau. \ ,

Dabar einą tyrinėjimai. Tas 
palies ypač laivų statymo dar?- 
bininkus įr mainieriuj.

. Z ■ • 
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MŪSŲ REII^LAI. - - 
r : Po- lietuviškus -laikraščius 
kupina įvairių įvairiausių po- 
litikieriavimų tarpsrorinių ir 
srovių frakcijinių - ginčų taip, 
kadnetmirga. 1

Rodos nušviečiama kiekvie
nas didelis ir mažąs dalykėlis, 
apibudinama ir nušviečiama 
kiekvienas apsireiškimas pa
saulinio judėjimo, ar tautiško
je dirvoje veikimo, net ban
doma .mūsų publicistų lįsti 
kartais ir ten, kurnet manda- 

’gumo taisyklės neleidžia, tai 
yra į privatinius ypatų reika
lus.

. O bet-gi prie to viso, pasi
rodo, kad vienas dalykas mū-

k

'užmiršta, tarsi' jo net nei ne- 
būtų, o tuomi dalyku tai yra 
ne kas kita kaip tik darbinin
kų reikalai.

Gal ne vienas, nusistebėsite 
tuos mano žodžius perskaitęs, 
bet nieko nepadarysi, faktas 
yra faktu,, ir su "juo kaipo su 
tokiu priversti esame skaįty- 
itis». -į— • . ••.  1—'■

■ Socijalistai turi keletą laik
raščių, bet rūpinasi savo frak
cijomis ir išdalies socijalizmo 
reikalais, o apie darbininkų 
reikalus, tai pastaraisiais lai
kais. taip kaip' ir nieko nera
šo. , , s-

Tautininkai daro tą patį.
Katalikų laikraštija ir-gi ne 

ką tame dalyke pažangesne 
pasirodė. . • ■

Aš taip manau, kad nesu
klysiu jei pasakysiu, kad lie
tuvių laikraštijoje darbininkų 
reikalai nustumti į paskutinę 
rietą, ant paskutinio pieno.

O kodėl taip yra.!
Todėl taip yra,*. kad mes įie- 

, tuviai darbininkai. nepasistėn- 
giame pareikalauti lietuvių 
laikraštijoje sau pritinkamos 
vietos. .

Svarsto mūsų 'laikraščiai a- 
pie steigimų Lietuvoje univer
sitetų, apie steigimą bankų, 
apie įvairias įvairių rūšių At
statymo Bendorves. Labai 
■gerai, tegul apie tai galvoja 
kas turi galvas ir galvose sme
genis, mes iš to tik pasigerė
ti rieti galime,- bet už tą ris- 

. ką^ darbinnkų reikalų klausį- 
maij bent mano nuomone yra 
daug reikalingesni, rimtesni ir 
jų sutvarkymas daugiau at
neštų Lietuvai ir lietuviams 
naudos; negu viąos vitšminė- 
tos kad ir gana pagirtinos į- 
staigos in bendrovės.

Žmogų sudaro visas žmo
gaus. kūnas,* jr tuomet žmogus 
skaitosi sveiku, stiprių ir ga
lingu, kuomet kiekriena jo 
kūSo d&Iįs ♦yri normaliai išsi
vysčiusi ir tinkamai išlavinta.

Tas pat yra ir su ldekviena 
tauta, Tos tautos stipriausios 
yra, kurių riši luomai tinka
mai įšlarihtų j suobgamzuoii 
ir stiprūs. O "jei kur lygsva
ros ųėra, tenai nėra nei užsi- 
ganėdinimo, nei gęrovėsi ris- 
tiek, ’ar "bus viršūnėse prie 
valdžios vairo aristokratija nr 
proletariškoji, demokratija, 
kaip kad pavyzdžius matome 

‘Mygindami Rusiją ir Turki* 
■ -■ / z * v- ■ , - ' - •

le ką pardąviiLėti. Maskvoj 
ir Petrograde duonos kaip ir 
nėra. Sodiečiai, kur bolše
vikų būriai pašisuka SU savo 
plėšikiškais apetitais, daro su
kilimus ir tie sukilimai gali 
padaryti galą bolševikų vieš-' 
patarimui.' Tuo tarpu bolše
vikai iš visų pajėgų veda smar
kiausią agitaciją už tai, kad 
pažeminti talkininkus. Sako, 
jog įsibriovusieji Rusijon 
Išminkai nori sugrąžinti ca/iz- 
mą. Tūbini jie bando diskre
dituoti rusų akyse Angliją, 
Eranciją ir<Ameriką. Tie ru
munai pabėgėliai sako, jog 
talkininkaj turį (Rusijoj užves
ti savotišką propagandą kad 
priešveikti vokiškiems me
lams.

Besarabijoj yra pilna vokie
čių agentą, kurie kursto žmo
nes prieš Rumuniją įr rišo* 
kiais būdais pjudo žmones vie
nus' prieš kitus, kad galėtų 
.... 2  - 4 t

Sakė, jog per pastarąsias 10 
savaičių teutonai jaurjkadėjo 
neįsifilgėti bulgarams ir pradė
jo daryti drūtvietes palei Du-‘

, i
•Abu rumunu sįėngsis jung

tį- visus Austro-Vengrijos sla
vus ar kitas tautelęs kovai1 
brięš teutonus. 
daruti , tų tanių legiįonus ko-ją, ; ..
voti išvieu sn ;tandnihkąis į- Vargdieni; darbo prie, 
vafriudsų frontuose prieš ten- tu ištdp verrięs ar kitaip

L.D.S. reikalai.
4 . j ■ . - - ' T

' A .

r-tik-griebtią pačiam - Už savu 
reikalų tvarkymo;.

Suk savo Smegeninę, galvok 
viens,- galvok r su savo drau
gais, prieteliais ir pažįsta
mais, svarstyk su kitais darbo 
protarpiais, poilsio laiku, su
sirinkimuose . ir mitinguose, 
kur tik tupėsi atliekamo laiko 
ir gerą progą.

Tiek laimės tesulauksi kiek 
pats'jos .išsikovosi, kiek pa
sidarysi. . •

* Visa mūsų-inteligentija dau
giausia rūpinasi savais reika
lais. Dėlto mes rūpinkimės 
savais ( darbininkiškais daly
kais.

Kuomet pamatys, kad mes 
jau ištikrųjų nejuokais savo 
reikalais rūpinamės! ir, juos 
tvarkome atsiras, vienas kitas 
ir iš mūsų šviesuomenės, ku
rie neatsisakys mums savo 
protu ir moksliškais nurody
mais ir patarimais prigelbėti, 
bet svarbiausia tai visųpirmu 
turime mes patys subrusti ir 
dirbti.

Tiesa, jau mes biškį pradėk 
jome atbusti?, jtiu mes įsteigė
me savo LDS., jau mes įsi
steigėme Savo darbininkišką 
spaustuvę, kurioje spauzdi- 
name įvairias 'gero turinio 
knygutes ir mūšį katalikišką 
darbininkišką laikraštį “Dar
bininką” Bet tai tik pra
džia darbo, tai tik perlauži- 
mas pirmųjų ledų, tai tik pir
mieji mūsų žingsniai. ’

Turime savo LDS., bet kiek 
męs joje turime barių? U-gi 
mažiau kaip 3.000.

O kiek yra Amerikoje lietu
vių darbininkų—apie 700.000. 
Kiek čia darbo dirvos, kiek 
čia reikia energijos padėti kd 
tie risi' lietuviai darbininkai 
bus pritraukti ir prirašyti 
prie LDS,, kol jie visi taps vie
nu organizuotu, galingu kūnu, 
viena stjpria krikščioniška.de
mokratiška organizacija, vie
na LDS. s

Dirbkime broliai ir seselės, 
dirbkime išsijuosę, dirbkime 
kasdieną/ dirbkime nuolatos, 
dirbkime visuomet ir visados, 
dirbkime risi ir visur, skleis
kime mūsų ©balsius, mūsų i- 
dejas aiškinkime apie mūsų L. 
D. S. reikalingumą ir naudin
gumą.

. Kur galint prikalbinėkime 
savo pažįstamus ir draugus 
užsirašyti .mūsų LDS. organą 
“Darbininką,” nes prityrimas 
parodė, fcačL kas tik ilgesnį 
laiką “Darbininką” skaito, 
tai labai lengva yra tokį ir 
prie LDS- prirašyti. Reiškia, 
“Darbininkas” atlieka pri
ruošiamąjį darbą. .. , 

“Darbininkas” taip-pat 
daug’ darbininkiškų dalykų 
nuolatos aiškino, ir aiškina 
neapgaulingai/ kaip kad ne
kuriu kiti laikraščiai daro; bet 
teisingai, taip, kaip ištikiu* 
jų'yra. - '' '

Tegul kiti organizuoja kito
kias bendrovės kokias kas tik
tai sumano, jeigu mūsų nuol 
mone josū yra remtinos, tai 
mes jas* remsime kiek tik ga* 
Ičdami, bet svarbių Svarbiau
sia, įr pirmių pirmiausia mū* 
sų priedermė yra augintais 
mūsų LDS. ■ : ‘

Juo mūsų LDS. gėriim bik
J

......... • ■ , » ; . ■ ' ' ■ ■?. - -
• • ■ \ ' • v • , ;s • .

jos, juo mes turėsime daugiau 
narių, , juo mes lietivių, darbi
ninkų Bęsąi daugiau naudos 
galėsime padaryti ir padarysi
me. ' _

Nuo šiandien, pasirįžkime 
kiekvienas LDS. narys padvi
gubinti savo darbštumą piąti- ' 
nimu LD$. ir statykime LDS. 2 
visuomet pirmoje vietoje mū-. 
sų viso veikimo ir mūsų visuo
meniškos dirvos, darbe, o vai
siai bus stebėtini. . <

Nereikia manyti, kad ką aš 
veiksiu kad aš esu menkas 
žmogelis, mažai ką težinau, 
ne. ką tegaliu, tegul velik vei
kia gudresni už mane.,.

To niekados neturi būti.
Pavienis žmogus, tiesa ne

daug ką nuveįkti gali. Bet 
jisai triri žinoti, kad jis yra 
LDS. narys, o. LDS. t,ai jau y- 
ra pajėga kuri daug ką gali.

Vienybėje galybė.

Tik reikia kiekvienam veik
ti tiek kiek gali, • o mūsų LDS, 
aprūpįs visus visokeriopus lie
tuvių darbininkų reikalus ir 
aprūpins taip kaip tik reikia, 
kaip darbininkam bus' koge* 
riau ir ko naudingiau — dėlto 
kad jeigu' tavo reikalais rūpi
nasi LDS., tai reiškia rūpinasi 
patyfc"d&rbininkai ir dar pra- > 
kilniausių jausmą darbinin
kai, nes katalikai ir LDS. na
riai. X*!’

F. V.

” TĖMYKITE. ■ U

New Yorko ir New Jersey 
LDS. Apskr. kuopų ir pavie
nių narių domai! Tuoj išrin
kite kuodaugiausiai atstovų, o 
jei kuri kuopa jau turėjo su- , 
sirinkimą, o kito gareit nebus, 
tai maloniai; kviečiui tos kuo
pos valdybą ant labai svar
baus viršminėto apskričio su
važiavimo, kurs įvyks šiame . 
mėnesyje (spalio) 20 d- Aušros 
Vartų P. Švč. pobažnytinėje 
salėj 568 W. Broome sL, New 
York, N. Y. nedėlioj tuoj po 
sumai ar 1:20 minutų. Todėl 
gerbiamieji teiksitės nesivė- ' 
lint, nes turime labai daug ir 
reikalingiausių dalykų aptarti' 
ir nebile kaip, bet kad ir įvy
kinti gyveniman, nes jau pri- 
bręndome. ' Todėl- pasitarsi
me: x u

1) . Kas-link nuosavaus na- 7 
mo pirkimo.

2) .- Kad organas dienraščiu
taptų. .

3) . Kas-link spaudos savai- ’ 
tęs.

;4). Taip-gi kas-link įkūrimo * 
kooperacijos būdu LDS. krau
tuvės ar krautuvių.

Ir dar daugel dalykų,, ku
riuos tik sučiuopsime; o taip
gi pasiklausysime iš nebuvu
sių Pateisone ant suvažiavi
mo, nekuriu protokole-minė- 
tiįjų kuopų ' gražių raportų, 
kuriuos išduos atstovai mūs 
taip brangios LDS. orgarižti- 
cijos .nariai-veikėjai. Tad*gt 
risi, kuriems tiktai apeina ge
rovė, visi neąpribuojant de- 
egatų škaitliaus, visi pribū
kite susivažiaviman, K nes tai 
tiis vienas iš didžiausių sūri* 
važiavimų, daug ir neragin
siu, ir patys gana atjam 

Tąd*gl pasitiMu skait- ; 
Iingos ir prisiruošusios svarą* 
tymams nuoseklios delogaci- 
j<ri< ’■« m ■ ■ /

Su pagarba jūsų apskričio 
■laŠtininkss ; : ' /
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kai*» ketvergaįi ir aubatonąi

W U»tarią ByUtoKi^ 
ką ta« JuoMpo D«ttąinką Są-

/ (The
. , The Lithuanian triweekly zpa- 

pėr. BkbUed evėry' Tue<tay> 
Thtfrsday, and S&turday by St.

^JoMph’s Lithuanian B.-O. Amo* 
dation of Laboi\
; SŪBSCRIPTION KATES; ’< 

ybarly*- , * >, $..
. Boston and suburba
„U mqnthsx,. įį.... * ,,......1.50 
Forėign cpuntrięs yearly . f. .4.25’ t

“PARBI1HNKAS/’
^42 Broadfta^, xSo. Boston, Mass.

i

’vdtat. tMUFnšUŠntajt Ariktaiririti talki 
tečtanl 

tigonif iftyriri ir jaučkalabri 
MggaBgfa., 1

Be pavirtatihša ta B
darbininkai datinai tętajmėju-lBeto slogomis neserga taipW°* tankią daktaras tą, ligą 
Sįtsfrtiką. Įr viattok soci- sunktai, kaip serga tiįa fiįt. pritirta Atįęa ligonio kraujo 

m®jtau|* nw jęg
toje ligojo skaičius baltąją kfl- 
ndią kraujnjb beveik taa pats 
arba visai matai, tapad&toje* 
nito skaičiaus sveiko Žmogteds 
ŽatanjujA btiti jog labo 
ritoriją tyrinėjimai kurie 
bar yra bedami sątejkš dau* 
gtau Žinią Ėnk kraujo tadėjL

Ar tigJ fik tęsias? -Ar Mo- 
" nęs nūo jos niiišta?L /

. ' p .1. r - - . K -v- —• y— - ... —r

■ Paprastai liga tęsias, pertris’ nuo xįLenb ligonio kitam, ir gai-. 
ar keturiąš dieriaę ir ligonis v•* ' ‘
pasveiksta., ■- Jr nors7 mirštam 
čiąją skaičius laike. Šios epide
mijos yra mažas tečiau kai Įta
riose vietose ligą pasirodė šun^ 
ki ir daug nuo jos mirė. Miri 
ta paprastai ne nuo tos ligps, 
bet nuo kitos, kokios, kuria, 
žmogus . suserga besirgdamas

. Broliai lietuviai ttarbintakai 
ir seselės /darbimidcli, mttaą 
viengenčiai tevy»ėta-b«vo kur 
kas baisesniame padljįme, ne* 
gu artos tariamos dirbtuvės

’■ , j*

tafcdjta-gi 
M/feU&o, ritau 
P^. ritoji «pM 
bririauriai Enron 
birželio ir ^tapoą mintamose.

4

■t «

• - X

ir
euditavurią spiauduliąr ypa- nv ab 
timd jįfirpiaudytą viešose] 
ritfoee, kaip tai ant. gatvės,

Ką turi taryti tie kurie serga?
’ Kiekvienas. susirgęs influen
za turi eiti namon it tuojau 
gulti į lovą. Poilsis yra ge
riausias (daktarą^. Jis * litį-
niui padeda išsisaugoti kitą 1> 
gą,’_ kurios gali jam beser
gant prasidėti, ir tuo pačiu 
laiku. jm neužkrečiakitą’ ta ja 
liga. Labai yra. geistina, kad 
niekas kitas negulėtą tame pa- 
čianSe kambaryje kuriame gu- 
įH ligonis. - ■ t
; Jei ligonis kosi, ^iaudo; a- 
taroja, arba jei nosis varvą, 
visa tai turi būti suvaloma ant 
mažą šmote|ią audimo ar 
taį' kbkio skarulio, ąr tai no
sinės ar1 kas geriausiai popie* 
rinią nosinią ir, viskas turbūt 
sudeginama. Jei ligonis skun
džias jaUČiąs karštį, galvos 
skaudėjimą, jam reikią duoti 
gerti vandens, dėti prie kak-|oc_   o__ _ ro_ __ __ 
tos sumirkytą šaltanie vande- rintas, jog antri kartu nesu-

• ' ” ■ •'tas. • « • • ’

' , abtūsą. Teduoti 
vatatuM, kokias dri 
pi*. Yra r ‘ 
į aptieką ir pr 
r t ? .' 
būtfiit tatyri ^vbjtata tWd-

—fnie- 
W

lątanmo vrittąta gal 
būti net Jąbai pavojinga varto
ti taip^ 
tupsįri yatattug 
bai ^ikrftščius ir

Jei- ligonį ^prižiūririiknors 
(iš namiŠkią (kas dažniausiai 
yra tarp, lietuviu), patariama 
jam ‘užsidėti kokį nors apsiau- 
taįą (wrapper), didelį kvartų- 
kį ar p, ant viršausriagdtari* 
Įną drabnžiii eisiant į ligeitio 
kaįibarį, ir palikti tą apsiau- 
■talą ligonio'kambaryje.

Ar kartą persirgęs ligtmta gali 
užsikrėsti ta liga antru 

kartu? • .
Yra gerai žinomai jog žmo

gus sykį, sirgęs rauplėmis, ty- 
mais, skarletina, daugiau jaja 
neserga; su influenza^teciau'y- 
ra kitaip. Vieną sykį persįr- 

| gęs žmogus ~negali būti užtik*-

f *■

BftkterfoIogllV kurie 'tafta- 
etoat epidemini tyrtaita ta- 
W <tažnąi nuritakabai metas 
gyriuj Įtariu juri vadina^taos 
gyriui pimcmi patėmiju- 
rio mokritačtaus Pfeifferio 
! vairin-r- (ti y. &eKer’s brid- 
tas)* "Bet kartas nuo karto 
randama ir kiti gaivalai -r 
mikroorganizmai k. a. pneu- 
mrioccį ir kiti panašios rū- 
Šietu\ ./ 

tėra skirtamo įuris 
^aivalhs yra tos , ligos priešas-, 
timi, užtenka to jog visiems 
M kad liga limpa

valai. oro nešami pasislėpę 
mažuose lašeliuose spiąudūlrą. 
kuriąos 'ligonis išprunkščia 
kosėdamas 1 dr čiaudėdamas,

Ant ‘galo dogo* neriplątin* 
taip greitai nuo vieno 4mogau« 
ant kito> kaip influeĄia kad 
utatiuta '' ' v •

Paprastai asmuo uMcri^a 
Muenza Mi^iaerga sunktai & 
karto. * Jis jaučias silpnas, 
skausta jam galvą, akta, au
sis, nugarą, Sitotrisąktaą- 
Tūlas turi ąvaigulj, tūlas ve
mia. Dauguma ligdnią skun
džias jog jiems Šalta ir po šal
čio Užeiną karštis kuris siekta 
nuo 1O‘ iki.1040 1? (sveiko 
žrifegaus šiluma paprastai ės
ti 96.6° P); pulsas dažniausiai 
yri sulyginamai lėtas. _■<.

i Iš pažiūrėjimo kiekvienas 
pasakys jog ligonis serga. Jo 
akys ir apačia blakstięną, eęti 
^patinusios/ subrinkusios. JJai 
kada,varva iš nosies^ akys a- 
šaroja. l Kaikurie ir kosi/Tie

f . •

jąltatai, nieko nepadariurieji 
Lietuvos š&pimui arba kdvojt 
mui už jos teises, drįsta šmei
žti išniekinti taoe> kurta taf 
dari iŠ vtaą pajėgą mu didžiau
siu pastaukbjąhą* - 

C Koks tai nesvietiškas pasi
tyčiojimas JŠ mūsą vargstan
čią brolią tėvynėje. Jie ri
muoja, kadtegulietuviai tep- 
būtą bizūnaiskotavojami, pju
domi Šunimis, gabenami j Vo- 
kieti jos vergiją. Kokia tai ne- 

; .$3.00 jgpapakyta sočijaįstą niękšy- 
‘ ^4*90 bė^ / ‘

Cliicagos 4‘Naujienos’7,ir ki
ti ♦soįijątistą šlmnstai neriBkm 
ja dergę Lietuvos veikėjus, 
Štai paskutiniame ‘N-ną’^ nu
meryje (232) rašo apie Lietu- 
Vos reikalus ir be kito ko ši
taip išsireiškia; “1/ Vokietijos 
valdžia ir Lietuvos Landesra- 
tas (Taryba) sto ja už tai, kadi 
Lietuvoje- būtą įsteigta monar
chija; visas skirtumas tarpe 
ju yra tiktai tame, kad ponai 
iš Berlino pori padiktuoti Lie- 
tpvos Landesratui, kokį jisai 
turi skirti karalią Lietuvai, o 
ponai iš Vilniaus nori patys 
turėt teisę paskirt despotą 
Lietuvos žmonėms.” 
* Toliaus srašo:

“Lietuvos likimą mėgino riš
ti Landesratas — ir .sujungė 
Lietuvą ‘amžiais ir artimais 
ryšiais1’ su Vokietija ir pas
kyrė jap karalią.
r Ar tai ne besąžiniškas šmeiž
tas. ; _ -*

Lietuviai darbininkai sujus- 
kime Stoti į kovą prieš tokius 
šlamštus ir prieš tokį gaivalą 
mufeątautoje.

.. - r 
ISPANIJOS INFLUENZA:

Kas tai yra toji liga? Ar tai 
nauja liga? Ar ji atsirado 

.Ispanijoj’?

. Liga, kuri taip siaučia ^da
bar šioje šalyje ir kurią vadi
name Ispanijos Influenza yra 
tai labai limpamos, ir sunkios 
slogos; jąja sergantieji turi 
karštį, skaūsmą galvos, ūkią, 
aušą ir kitą kūno dalią ir jau
čias sunkiai sergančiais. Daž
niausiai liga praeina po triją 
ar keturią dieną, ir ligonis 
pasveiksta. Bet dažnai su tą
ją liga beširgdami; būdami 
šilpnais gauna plaučią uždegi
mą (pheumonia) arba uždegi-

’ i.

j’

s,

»;

* LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS KELIAIS.

X "■
l . .’

į Visi tą gerai žinome, jog ilsi 
■ šiol užimtoje Lietuvoje pilnai 
šeimininkauji vokiečiai. Gal 
būt jie ten šeimininkaus iki ka
res pabaigos. Kiekvienas ga
li suprasti, jog viskas, ką mū
są viengenčiai išsikovojo tė
vynėje, • tai tą padare per di
delį vargą, pergalėdami neiš
pasakytas kliūtis. Jie ten iš 
pradžios buvo pilniausiais ver
gais, be jokią teisią. Tuomet 
Amerikos socijalistams jie ne
rūpėjo. Už savo fondą tuo
met agitavo, kad ją intekmei 
tas šiek tiek gelbėjo.

Bet štai beteisiai Varguoliai 
.tėvynėje šio to išsikovojo. Net 
gavo teisę sušaukti Seimą 
Vilniuje. Seimas surašė vo- 
Idečią nuožmumus ir nusiuntė 
memorijalo pavidale Vokieti
jos Reichstagui. Reichstagas 
papeikė Valdžią. Po to palen
gvėjo užimtoje Lietuvoje. Bent 

.Kovėsi plakimai,siundynfai šu
nimis ir kitokios nesvietiškos 
baisenybės.

„Iš tokią laimėjimii mes 
džiaugėmės ir rūpinomės, kad 
išnyktą visokia vokiečią “gld- 
ba” Lietuvoje ir kad ji liktą 
visiškai neprigulminga. Ki
taip dalykus mato socijalistai. 
Jie nesiliauja juodinę Lietu
vos veikėją, prikaišioti _mo- 
narehižmą ir jungimą Lietu
vos su Vokietija. Tarsi Lie
tuva yra lygiateisė valstybė ir 
iš savo p'asirinkimo Vedą de
rybas su kuo nori ir kaip no
ri. .

' Tik tautos neprieteliai pa-

\

t

našius prikaišiojimus gali da-^ną. ausą, arba sniegeną uždė- 
’T44> girną (meningitis), visos tos

Sakysime kokioje nors dirb- vėliau gautosios ligos yra la- 
tuveje darbininkai dirba ilgas‘"bai sunkios ir nuo ją daugu

mas^ miršta.-v Ar šitoji Ispani
jos Inflūenza yra ta pati liga, 
kuri’ apsireikšdavo retkarčiais 
ir pirmiau, nėra tikrai žino
ma.
> Influenzos epidemijos šioje 
šalyje užplušta jah kelintą 
kartą. Pirmoji kaip žinoma 
buvo 1647 m., ji buvo invežta 
iš Valencijos, Ispanijos mies
to. 1889 ir 1890 m. influenzos 
epidemijos prasidėjo kur tąį 
rytą šalyse — Azijoj, paskli- 
do po Rusiją, o iš qia po visą 
civilizuotą^ pasaulį, Po treją 
metą vėlais kur tai buvo toji 
liga pakilus. Abttdu kartą ji 
labai buvo paplitus po Ameri
ką* . . J ;

Nors dabartinė epidemija ir 
vadinas Ispaniškoji, tečiau 
negalima Jakraitaurodyti jog ji 
Ispanijojv būtą atsiradus pir
miausiai.: Tie kurie geriau
siai ją . tyrinėjo mano, /jo£ ji 
prasidėjo kury *tąi rytinėje 
Azijoj & vokiečiai matomai 
jau pernai turėjo šą ja vargo 
rytą fr°nte
. Kaip Influenza galima

. . W*' .. *

ryti.

tuveje darbininkai dirba ilgas 
valandas, už mažą algą, sun
kiose sąlygose. * Galop jie su
sitaria' padaryti reikalavimus 
ir juos suformuluoja. Pasta
to tuos feikalavimąs darbda
viams. Šie ją neišpildė ir dar
bininkai sustreikuoja. Dar
bininkai iš pradžios laikosi ge

trai, bet ją sutaupytieji centai- 
greit išsibaigia,.\ o iš kitur pa
ramos, kaip ir nieko negauna. 
Bado šmėkla pažvelgia darbi
ninkams akysna. Ir darbinin- 

■ ką vadai pradeda patarti strei
kininkams priimti . nuo darb- 

- davią’ siūlomus' pagerinimus, 
nes nėra viįties greitos para
mos. Girdi šį-tą laimėję va
rysime kovą/toliąu/ be to nuo 
dabar būsime gudresni ir tt. 
Varguoliai streikininkai, ma
tydami negalėsią ilgai laiky
tis, sutinka, priimti mažesnius 
palengvinamus ir grįžta dar-, 
ban.

Mieli, broliai darbininkai ir 
darbininkės, įsivaizdinkime, 
kad kito miesto arba net to 
.paties kiti gerai uždirbantieji 
darbininkai amatninkai, kurie 
nei piršto nepajudino, kad 
jiems prigelbėti laike streiko, 

. imtą smerkti nusileidusius ta
riamos dirbtuves darbininkus, 
Imtą juosius vadinti visokiam 
vardais, kapitalistą pastum
dėliais, vergais, silpnadva
siais, darbininką reikalą par- 
davikais. Kaip mes tokius 
nabagą darbininką ^šmeižikus 
pavadintame. Tiesiog trūktą 
Žodtią išreikšti * ’

'•

\

i

i.

\sm

pasibiaurėji

• pašinu
Lig šiol nėra dar tokio gero 

prįtirimo, kad būtą/galimą ih- 
f Luenžą pažinti, jei? tik vieniu / 
atskiras kur žmogus suserga, i 
bet lengvai galima .pažinti ka*' 
,da ji . pradeda kokiame nors 
miešti varginti daugybą Žmo- 
nią. tPaprastosioa slogos* (Ar
ba kalį jas vadinama kur ne-1 

padrodo tik ŠaLj
Ąbta infiiuntoa7tiA\

n^'arbą smarkiai-kalbėdamas pa- 
ž* siekia ir Užkrečia sVeiką žmo- 

gą. Bakterijos taip-pat' gali 
būti nešiojamos vėjo * kaipo 
dulkės, kurios • atsiranda iš

4
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_■ jjįįš1 __ __ _____ ..... .
4$rg& Pagatl^rašŠMfprato 
tomų, Ispanijos kartaus bu
vo sirgęs influetoa laike opj- 
^emijos prieš trisdešimtis nie- 

o tį, turėjęs sirgti ir laikę Šios 
'Mepidemijto *.

Kaip galima nto Influenšos 
v A apsisaugoti? A ,s

Kad apsisaugoti nuo bile ko
kios ligos svarbiausia dalykas 
tai turėti tvirtų kūną, kuris 
pajėgtųapsiginti nuo ligos. 
Tai galima pliekti reguliuo
jant darbo, žaidimo įr poilsip 
laikų laikant.kūnų gerai ap- 
denktų drabužiais (nei per šal
tai nri per šįjtšį)/ ir Valgant 
;gerų ir gerai 'pagamintų mais
tų Reikia, neužmiršti ir tai,
jog pietos yra vienas.geriau- 

, šių maistų, kękį galima gauti 
; kaip vaikams, .taip ir suaugu- 

7 riems. Yra patėmyta jog liga 
apriręišlto dažniausiai troba- 
se, kur daug žmonių prisiren-

ma, tečiaų reikia sterigtbpven^ 
gtvvietų, kuriose daug 

vietom®
Svarbumas švieži o riro jĮė at
virto teigto yra dabri dičtrite 
ir kur tik'galima teikia steng
tis turėti langus atvirusfįr bū
ti aut šviežio oro.. t ■ j \

Vietose, kurioje ^daug. žumk 
nių turį būti vienamą>kamba- 
tyje, gatvekaryje* reikia sau
gotis, turėti žųlyję jei 
kas ktoigay riėkvčptoti tie
siai iškosžtu 
rą. Ypatingai reikia saugoti* 
asmenskuriskosėja' įrČiaudo 
heužsiden^damas , burnos -ir 
nosies.. Suprantama kad kiek
vienas turi saugotis didelių 
susij?inkiūųr. tidfkiutoė kam- 
bariuoseį ; Čfisuoše, stengtis 
būti koilgiausiai lauke, ir sten
gtis kiek galima , alsuoti tyrų 
Orų. ’ ‘ •
Pagal Dr; RrBlue — M—a.

gerto 
pa-ir-gi daibtojari; 'j 
kitokių dr«jų, kurios tooląu* 
diia. Kaslink girtaoklyitoa, 
tai aš nemačiaų riti viena gir
to kataliko. Girtuokltente ir 
kotiruoja visokie cfcllikaijcai- 
zeriobernai, /bolleiį0kjūt To
liau apie valkų 
mų • Čia lėvai rūpin&ai savo 
vaikais nemažiau už kitųko- 
lonijų lietuvius. O ano kdrto- 
pondento minimoji neva prasi
kaltusi kavalieriaus- mergina 
be ieikalo minima, jį nebūva 
tokių kokia korespondentas 
perstatė. ‘ .

X Pinavijas.

CHICAGO, ILL.

LDS. 20 kuopos, mėnesinis 
susirinkimas bus 13 d. spalio 
tuojaus po pamaldų šv. Mikolo 

v Arkaniolo. parapijos 'svetainė
je, 1644 Wabansia avė.

t

■ Gerbiamieji draugai ir drau
gės, malonėkite atsilankyti į 

< šį susirinkimų, bus labai svar
bus, daug naudingų dalykų dėl 
mūsų organizacijos ir pačių 
geręvės bus apsvarstyta. .. 

Primename, kad kurių mo
kestis užsilikę, ,kad užsimokė
tumėte patys ir naujų atsi-

.. vestumejte naujų narių prisira
šyti.

’< Kp. valdyba.

z BALTIMORE, MD./

Nepaprastas mass-mitmgas.

‘ Netikėtas* vakaras su daine- 
. Įėmis įvyko sekmadienyje 29 

Rugpjūčio. Visų • Baltimorėn 
Keturių susirinkimas buvo iš
kilmingas. P. Česnulio iš Wa- 
shingtono prakalbos labiau-

• šia patiko publikai už kitus 
kalbėtojus, anglų kalbėtojai 
buvo 2 iš jų vietos, valstijos 
advokatas AViliam Browning.

. P. J. S. Vasiliauskas aiškino 
apie lasveš boųdsus. O pohaš 
Čižauskas luti pasirodė su savoį 
choru, tai net salė drebėjo. 
Žmonės nustebo iš tokio jo ga
bumo ir dainelių gražumo; nuo 

’.5-tos liepos po Pittstoniečių is
toriško koncerto atlaikyta 
Baltimorės mieste, pirmu kar
tu mūsų šv, Alfonso svetainė 

x išgirdo tokius dailius dainavi
mus, viemj vyrų. Giedorių 
buvo virš 20 ypatų. Šiiy>mi 
ir merginos skaitlingai pasiro
dė. Choras auga nariais kas
dien. Trumpu laiku Pittsto- 
niečiai bus pralenkti/ Ponas 
^ižauskas išbudino ‘dailės mil
žinų, kuris sau ramiai miego-' 
jo Baltimoriečių krūtinėse, jei
gu'dar kada tautų reiks atsto
vauti Washingtone, D. C., tai 
Baltimbriečių milžiniškas cho
ras nuštebįs tautų atstovus 
griausmingais savo balsais. 

> Mūsų žmonės labai džiaugiasi 
iš pribuvimo į mūs-parapijų p; 
Cižausko. Kad nueini į baž
nyčia, tai negali nei ajsigerė-

• ti vargonų galybe ir giesmi
ninkų lavumu. Sulaukėme 
ko-mūsų širdis pageidavo^ -

Apie šį susirinkimų, ameri
konu spauda gražiai paminėjo, 
pagyre lietuvių patrijotšiku- 
mų ir chorį, kurs sudainavo 
amerikoniškų himnų ir kad 
per tų’susirinkimų . lietuviai 

\ nusipirko Liberty bonds 'net 
v už i $35.000.00. Au*"Knrielai-

tis išmėtė plakatus, kad ati- 
. /darys lietuviškų mokyklų. 

Kviečia visus didelius it ma
žus į tų mokyklų Bus meb 
kpma liėtųritai rašyt* ir Lio- 
tuvos istorijos?Ga'rbė tokiems 
vyrams, kad savo atliekamų 
laikų panaudoja kitų , apšvie
tei, nes daug yraz tokių vyrUt 
kad sayo vatdo ir pravardės 
bemoka patašytu Bus gera; 
proga išsimokinti^ ‘

o Itotavof.

M

r -

f* '

DAYTON, OHIO,

(LDS. 69 kuopa rengia pra
mogų, kąri bus 12 d? spalių 
šv. Stepono Svetainėje, kamp. 
Keoveer št. ir C.’ Hęrman aye. 
Įžanga 'vyrams 25č., o mote
rims 15c. Visi kviečiami atei
ti, nes viskas rengiama rūpes
tingai ir bus viskas labai gra
žiai. Neatsilankiusieji gailė
sis. Kviečiame lietuvius ir iš 
apelinkių.

Kviečia L. D. S. kūpa.
•_ ____ ' t

jjleVeland, ohio.
Vyčiai buvo surengę links

mų šeimyniškų vakarėlį 14 d. 
rūgs. Prie skanių užkandžių 
buvo daug ^gražių, deklėmaci- 
jų? Gražiai pakalbėjo p. Ža> 
liaduonis paragindamas' nenu
ilstančiai vbikti.

Teatrališko choro atsibuvo 
šeimyniškas^ vakarėlis . 28 d. 
rūgs. • ' *

L. Vyčių ūpas yra pakilęs ir 
visi, pasišventę darbuotis dėl 
lietuvių labo. Vyčių choras 
ir teatralis skyrius ateityje 
mano nemažai pajėgų parody
ti. ‘ P. V. A. Greičius turi, 
daug- pagaminęs puikių dainų. 
Tikimus lietuvius užavėti/Tik 
pageidaujama, kad jaunimas, 
spiestųsi prie prakilnios Lie
tuvos Vyčių organizacijos prL 

1 surašydami* prie 25 kp., o šio
je atras kiekvienas geras paje- 
gto ir savo talentų , galės iš
bandyti. Tik jaunime prie 
darbo. . '

Matas.

brooklyno new yorko 
ĮRAPIELINKĖS - 

VYČIAMS. '

Brookiyno ir New Yorko vy- 
čių delegatų susirinkimas bu
vo rugsėjo130 d. Delegatai 
nevisi atsilankė. Išdavė ko- 

,misijos raportus. Išrinko ka
sininkų’P. RūČų. „ Buvo kal
bama apie tolimesnį • veikimų 

1 ir vienybę, kuopos 12, 44, 49, 
sutiko -laikyti anį toliaus vie
nybę, bet 41 kp. delegatas 
paaiškino, kad 41 kp> nema
tanti reikalo-laikytis. Po ilgų 
diskusijų, didžiuma balsų nu
tarta laikytis vienybes. Nuta
rė vengti šeimyniškų vakarų 
su įvairiu programų. Keletas 
jaunikaičių tuom tarpu turės 
išeiti į kariūomenę, gal pasku
tine proga buą su jais pasilink
sminti ir atsisveikint?. . Visto 
vietinius ir apielinkės lietu- 
yiuš kviečiame atsilankyti ant 
viršminėtos vakarienes, kuri 
bus spalio 12 d. 7 vai vakare 
Šv. Jurgio bažnytinėj salėj 207 
York st., CĮ. Brooklyn, N. Y~Į- 
žanga ypatai 75e.

A. &. - - - —i
* . V \ -|| I. gi «J»"r li M -iiiI i.-niii.i->. .

; WESTFIELD, MASS.,

Paaiškinimas. .
"“Darb.” No. 443 tūlas ko^ 
respondentas pažemina vietos 
lietuvius. Rašo, kad čia, liė* 
tuviui giriuokliaujų, k^ziruo- 

; ja ir ’atliktas kriukis, o jauni
mas, tai ištvirkauja. Po tęi:. 
sybeirfi*<jta lietuviai veikla. 
Yra

■ ‘ - t

COLLINSVILLE, IU- -'
Buvo, prakalbos 21 dt. rugsė

jo. Kalbėjo visiems žinomas 
p. 'A. M. Račkus. Vietos lie
tuviai dagirdę,* kad kalbės p.' 
Račkus, tai prisirinko pilna 
svetainė jir ‘visi rimtai laukė 
kada ^pasirodys kalbėtojaš. 
Kada p. Račkus -išėjo- ant es^ 
trados, tai publika priėmė su 
Siu rankų plojimu* Kalbė- 

aiškiai išdėstė ir nurodė 
•lietuvių -tautos priešus, kad 
ikožnas vienas galėjo | aiškiai 
suprasti. Išaiškino, kad v ca
ro valdžia Lietuvų norėjo suru
sinti, paversti visus į kttęa- 
pus, kaip paliokai per ilgus 
amžiuj engė lietuvius darbi-, 
niūkūs. Nurodė, kaip bloga 
būtų Lietuvai likti po,vokie- 
čiru/Išrodė ciciįikų. šunybes, 
išdavystes ir visokias piktada
rybes.-' Suprantama, jog svie
to lygintojams prakalba nepa
tiko. 4

Ten buvęs.

fcMBitant, n. y/-?"
T. „Fondu skyriaus veikimas.

Lietuvių T. Fondo 24 sky
riuj gąna gerai veikia, '‘ačiū 
pasidarbavimui mūsų klebono 
kuri. Kasakaičiui ir skyriaus 
organizatoriui p. J. Brakniui; 
ačiū-organižatoriui, .mes* turi
me daug gerų laiškų' atspaus
dinę pairuos jisai išsiuntinėja 
vietos' lietuviams, nupiešda- 
mas juose visus Lietuvos var
gus ir jbs ateitį. Ačiū-Juo
zapui Brakniui,. T. Fondo 24 
skyrius, per trumpų laikų su
mobilizavo 150 mar jų. jeigu 
pasiseks organizatoriui ilgai 
-gerai tarnauti, tai mūšir T. 
Fondo skyrius, per.trumpiįlai- 
kų pąsidvigubys. Mes Rėches- 
terio T. Fondo 24 skyrius lin
kime ir kitiems T. Fondo sky
riams, ‘karštai veikti, darbuos 
tis dėl Lietuvoj Lai* jį būto 
po karės laimingesnė, negu bi
le kada buvo. ■ Tik nelaimė at^ 
sitilm su mūsų pibmininku V. 
Danielium ir raštininke Elena 
Šulčiute. Geriausius veikėjus 
T. Fondo skyriaus- išpravar- 
džiavof * -

.Professor.

kuo- dvarioa tteturiC ^Taip-pat i/ ir tartis Aui
a ir 

taosrot Tai-gi,
rfAfeMtte toj* kempėje arba 

pririųdtiU ®air savo 
adresą į “Dartmnrihą,** 
neelabetftiųkžiu sueiti' arba 
•toirašyiL Kuriegalite, apti
kite pas mane, o toiprdtyriu 
daug įdomių daiktų t^»P 
Atotis B aloon school Mano 
adre&s:' -Atittii MatiaBM 
IBtad Baloto tio. Muito 
Branch, Newport New», Va.

' ’ v,*- ' į W .>ii i. \ ii.,■■■>. 7* .

Nebūk
Kam kalti rinį drierk plak

tuko kirčiais, imomęt ./rieto 
pakanką! . Antrakto smūgis 
reiškia eikvojimų eikvoji
mų, kuris greitai nuvargina/ 
Tai yra bereikalingas energi
jos eikvojinms^ Kiekvienas 
Šalies darbininkas -energijos 
sandeliu yra. Jis tūri jų sau* 
goti, užlaikyti, auginti, ne 
tikslu atlikai darbų už du pras- 
'tųibetatlrlrtiuž^vienų-gerai. 
Darbininkas, kuris rūpestin
gai triūsia kiekvienų dirhamų 

1 dienų, sąžiningai savo. prie
dermę atlikdamąs ,be asmeni
nės nuoskaudos,, šavp sveika
tos pavojum neišsistatydamas, 
savo veiklumo neeikvodamas 
— toks darbininkas yra šalies 
tvirtovė.’ ' • ■

Jau vien jo ' ištvermė yra 
morale spėka jb bendrijoj; jo 
pastovumas yra nuolatiniu pa
peikimu tinginiui ir išsisukinė
tojui . _

Tinginiavimas yra eikvoji
mas. . \

Išsisukinėjimas yra eikvoji
mas, dešimteriopai- padidin
tas. Dabartiniaipaikai yra to
kie, kuomet tinginys ar išsisu
kinėtojas nėra pageidaujamu. 
Dabar, yra* laikai, kuomet 
kiekvienas darbininkas atsa
komybę, jam išpuolančią; ne
šti turi, kuomet "kiekvienas 
plaktuko kirtis tūri būtį įnvęr- 
tinamas, kuomet kiekvienas 
turi savo spėkų apsaugoti, , e- 
mergijų sutaupyti. - -1; .

jis turi laikyti parengęs sa
vo- atsargos, spėkų, kad į eiles 
stojus. 

e ' Tai gali būti pamatinis ele
mentas, reikalingas karei lai- 
:Tnpfi. ■- ■

'Laikykis* darbo! o~

TA'RP RUSIJOS LIETUVIŲ.

. Riisijos lietuvių bolševikų 
organas ‘ ‘4 Tiesa” No. • 25 rie
biomis raidėmis parašė: “Ar
tinasi grįžimas Lietuvon. Ren- 
gkiinės prie to ir rūpinkimės 
ten perkelti revoliucijos gais
rų. Kad geriau, prisirengus 
prie to, kaoskaitlingiausia da
lyvaukite gegužės 25-27 d. šau- 
kiainoj Maskvoj liėtuyių bol- 
svikų konferencijoj.”

, Lietuvius tremtinius tis Ru
sijos vokiečių valdžia po biskį 
įsileidime ja į Lietuvą. Vienok 
.stato, didžiausias kliūtis. Lie- 
tuva'nųo Rusijos atskirtų vie
linė tvora. Todėl ne per grį
žimo punktus valdžios nuskir
tus kaip ir negalima įsmukti 
į ‘Lietuvą. Lietuvos miestuo
se susidarė komitetai ‘ priimti 
našlaičius iš Rusijos prieglau
dų. Kauno Komitetas pasiža- 
dėjS priimti 30 vaikų, Mariam- 
.polės 100. ,

. P. J. JABLONSKIO 
/ LAIŠKAS.

Rytoj (16.VI) 12-13 šimtų 
mokinių , ir mokytojų važiuo-’ 
jam B Voronežo per Oršą į 
Lietuvų. Pasirūpintą, kad mūs 

■ vokiečiai įsileistų, , Tikimės, 
kad kliūčių nebus daromą. IŠj 
kelio vienas .kitąs parašysim. 
Lietuvos žmonėms,1 trokštan
tiems te^^arba darbti, ImkL 
mė veikiausiai B čia išsidan
ginti it lainiiiigiaufeiai į ;savo 

’r^O'i’TrfciAl
* . ■ J. Jablonąkis.

LS•*-.»»<4 **V i.4*4 *<■***;£

i h .
Ę. ST. LOBIS, ILL.

Vietinės parapijos klebonas 
kun. S. E. Kolesinskis surengė 
prakalbas. Buvo 22 rugsėjo. 
Kalbėtojas buvo p. A/L^. Rač- 
čkus. Labai gerai nukalbėjo. 
Visi žmonės buvo labai užga
nėdinti, tik cicilikams nepati- 
ko( Bet visi ištrivojo iki ga
lo. Janonių buvo didelis bū
rys. Tai geistina, kad būt ir 
daugiau tokių prakalbų. Tai 
tarimą ačiū mūs "klebonui už 
surengimų prakalbų. MūS 
klebonai uoliai daibuojtoį dėl 
labo parapijos ir dėl lūbb risų 
Žmonių. Kad pabus ilgiau, 
tai mūs; parapija kils kas. kar
atų augštym . v' * *

ri r . . ' ' Smęaikieti š .

LIETUVIO KAREIVIO AT- 
SIŽAUKIMAS Į LIETU- ' 
< VIUS "KAREIVIUS.
dau mėtai Įaikd kaip tat* ____ ,.ir...

nauju Dėdri Šamui ir manriau kraktų paivažuoti. 
atsibodo su svetimtaučiais, o ' : *
beturiu Čia neniačiau iiei vie
no, ' '• ’' • ' - z

r Lietuviai'kareiviai neturėtų 
gėdytis pasistdjįti) feįd esųs 
Betaria.: ;7 "v

IŠ mųnęs ir <1 aug sykių pasfc 
juokė, kuom.et pamatč sM’ 
t«nt lietuviškų^^.laikražti ir man 
nei Įdek tas nepakenkė, liet ,B¥tt>luuJO, 
d» p*®Vrtno Mtti Itiprttnfl wkoj*nt pin

LaTnVusj’ii’ro&felrAB 
kr turi mvųdtdrij pa^Mkalfe?

attik k ąuriti»ųk pusę turi 
kasinį ir gausį viettų dL 

' <įėlj artktiSkai padarytį pa
veikią visai'dovanai 

Taip-gi norintis mokytis |o 
amato gSįi ataiŠauktir * ‘

500 8.2nd M

ItetiEfįtocto dėl gkylhiito trton- 
' Bet dabai* ŽadA tmriau 

otiriajiai visus įrišti vaitoti 
j Lietuvą. 

. VOflONBŽA^- ..
| ftomii tMėpomi* į Vorontiį

U.UMnroi pir. .. . ..
Imolwt8, tairi Saitu » nešyms
baro iJvaiiavuri U Voronežą ’

mamoJi atvrife įgatojimųkim. 
dekanui Jasiemikiui. rūpintis 
tremtinius grąžinti į tėvynę. 
Gegužio to 18 d* dekanas tais 
reikalais važiudjaį Maksvų. 
Netrukus ŽųdųgabęntH Lietu- 
vį mokytojų institutų jr ‘‘Sau
lės” kursus. Kitus gabensiu 
vėliau. z « j-

— Miesto bolševikai buvo 
susibūrę kraustytįs į Rusų gi
lumu; ries- vokiečiai su ukrai- 
nais buvo ėmę artintis- Išve
žė iš bankų auksų ir kitds 
brangenybes. Norėjo gaben
ti lietuvių spaustuvę, bet, ap
rimus dar pasiliko. Ukrainų 
kariuomėnė-šiandien/toRnuo 
Voronežo'. ■

-* PETRAPILYJE staiga ati 
pigo-daug maiąto dąiktų. Svie
sto svaras' neseniai kainavo 
18-20-22 rub., o dabar galima 
gauti už 8-10 r. svarų. Pieno 
butelis kainuoja apie 2 r. 60 k. 
— 2 r. .80 kap., vietoje pirmiau 
mokamųjų 3 r. 20 k. — 3 r. 40 
kap. .Kiaušiniai pravoslavų 
tarpšvenciu kainavo ligi 16-17 
r. dešimtis, dabar gi kaimie
tės parduoda . dešimtį už 8-9 
rub. Taipo-gi atpigo mėsa, 
bulbės ir varškė.— Atpigiinas 
aiškinanti pavelinimu /laisvai 
vežti miestan maisto daiktus.. 
Gal būk dar, ir dėlto atpigo 
kai-kurie daiktai (sviestas, pie
nas), kadangi jie sunku {užlai
kyti nuo 'sugedimo šiltame lai
ke. — Duonos vienok Petrapi
lyje kaip nebuvo, taip ir.,nėra 
Ji ne tili nepinga, bet dar 
brangsta. Kai-kurįose vieto
se duodama avižinę duoųa, o 
.už £ėrų miltų duonų spekulęn- 
tai ima 6-8 rub. to svarų. x 

Beveik tikras nad'as prasi
dėjo Petrapilio ligoninėse. Bū
tinai ligoninėms reikalingų 
maįšto'.daįktų vištienos, ge
ros mėsos, sviesto, pieno -ligo- 
mnės visai. neturi. Bet’ir kiti 
-daiktai, kdrių šiek-tiek ' dar 
beliko, kasdien mažęja. Baltos 
duonos ligoniai jau seniai ne
bemato. s Duodamoji gi duona 
Iš -kooperatyvų.dažnai neįval- 
goma sveikam žmogui, ’ o kų 
jau bekalbėti -apie ligonius.-, 

. Ligoninė^e - dabar^ daugiau
sia guli d arb ininka i ir smūL 
kieji buržujai. '

x Užimto j Lietuvoj eina šie 
laikraščiai: 1 “Lietuvos^ 'Ai
das,” ’ “Tėvynės Sargas,,r 
“Vienybę/’ “Darbo Balsas,” 
“Dabartis,” ‘Ateitis, ’į ?Drau
da/’ “Mokyklą,” ^“Moterų 
Balsas” ir “Mūsų-Ūkis.” \ _

Kaune“ Saulėskursus bai- 
ge ir gavo mokytojų diplomus 
§5 asmenys. . Didžiumė mergi
nos. . " \

(“ Vaįhs’j ■

RENGIASI PRIE AUSTRT- 
- JOS SUSKELIMO.
Vokietijoj pradėta švaistyti 

apie' tai, kas reikės daryti, jei 
Austro-Vengrija suskiltų, ar
ba atsihiestų iš karės. Jei Ven
grija išstotų iš karęs, tai tų 
;gal.'padarytų ir Bavarija.. Ma
tyt vokiečiai rokuoja/kad Au
stro-Vengrija ■ gali. susmukti. . 

I DtV PaulJJakiftattk I

('fcrciitoriČM * I
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PIRmTE^ET^^OMOS

LAISVES PASKOLOS 
BOND'ąPS. ; .

OHIO, L. D.~ S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — X StuplnkevIČla, 
Box 945, Strutheffi, Ohio. 

VICH^IRMININUAS — X. Jonuika, 
. 21Ž08L omir aw., < M 01eyeland,O.
RAITININKAS — M. X; Bltttonto 

10O4-E. 31-«t St., OvtlMlck tolo.
Ifi>INWAS r-’A. 8. ...;

382 Alaikn St., tialton, OMo. 
ItDO OLOBATAB R k

- r* . Bėt Mato Bt> Akroa.^Otilo. . 
i vU OaGA^I*mBItJB~A. 8.

, — ' ■ > i . ,
F . 1 I

' * - - ■ v
fe-*L 1 i*-- -J « - - „ . - St . į-, įt -

Ir neš varto kraujas - apei-; 
reiškia dąugelyj vgk&WW W 

ąttirinka ■ 

kraujas. ’'• / ’> ■
*Viri®ms jau ' žinomoj kad 

prie visokių nedateklių škil-i 
viui ir tuirnt ūŽnuodiątų krau
jų reikia suvalgyt 3 ąaldąinins 
Pariola, o an? tytojato atsi- 
Mriie eveiką " ir priengyintu 
žmogumi* * . *

Pąrtola žinoma ąnt visor 
mes kamuolio. Ji gavo atįk- 
sinius medalius ir - diplomus 

‘ant 6 Pūsaulinhį Parodų Lto- 
.done, Paryžiuje,•" Neapolyje, 
Ženeve irjtituose kraštuose. 4

> Partdlalšvalo skilvį ir krau
jų greitai ir teisingai.. Ji la
bai gera valgiui ir tinka dėl 
visų vyrib moterų* įr vailaj. 
Visi^jųmegstairvisi-giria. 
Mes turimų daugybę pagyrimo 
laiškų,-
. Skrynutė saldainių kainuoja 

^skrynutės už 5 Jok Krei
pkitės tiesiog į jos. išradėjų 
Nikola Partosų šiuo adresu:

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

NewYotk.

■ f

/ .

/>

Pasinaudok mūsų Žemomis 
kainomis.

Ateik šiandien. Dabar lai-. 
kas prisiriiiktirigerus altinius. _ 
JOSEPH ECKER ir J£MES

CONROY ; /
Registruoti Optometristai 

125 Tremont Št., Boston, Mto& 
Priešais Park Si.

SULIG ŠIŲ DIENŲ ARTISTIŠKAS.LAIKRODIS — 
KALENDORIUS 

TIK $7.45. •

; ' f ■> Labai, artistiškas ir praktiškas laikrodelis Jiandiena yra1 i 
i tai LAIKRODIS-KALENDORIUS ir jis yra paskleistas tar- 
) • pe daug žmonių, kurie mėgsta turėti puikų, praktiškų ir tiro ‘ 
[ pačiu.-k^zjia^^gus. da&tus...;../ < -

■ LAIKRODIS-KALENDORIUS labai naudingas ir dau- - 
s giausia dėl tos priežasties, kad jis nėra-paskleistas visur,— 
, ir jeigu Jus gausite kur, tai turėsite mokėti už jį apie $15.00. . i 

Mes dabartiniu laiku kuomet pradėta DIDŽIAUSIAS d 
į RUDENINIS IŠPARDAVIMAS galime atiduoti »Tums ta ! 
r ĮAIKRODĮ-KALENDORIŲ KAIP IR DAUG KITŲ brangių 
, *ir tuo pačiu laiku gražių daiktų už žemiausių kainų kaip gali, 
į ma.,/ '
» . Peržiūrėk visus daiktus atydžiai parodytus viršuj ant
j paveikslo; .ir sulygink mūsų kainas su kitų kainomis', ir Jūs 
’ galėsite persitikrinti. jog hepirksite pirkinių tokios vertęs už 
! taip žemą, kainą niekur,. ■
» . 1) Tas puikus\ix geras LAIKRODIS-KALENDORIUS,
> kuris rodo/^erai laiką, * dienas, savaites/ dieųas mėnesio, ir 
r kuris kainuoja kitur.apie $15.00 mes pasiųsime jį dėl

Ųūsųitik.už^AS*//* '
į - . Jeigu jūs pukšite tą laikrodį dėl sąvgs už tą kainą ku- 
r rią mes paduodame ir būk tikras jog/gauni pigiai, — ir Jūs 
‘ galite didžiuotis juomi ir Jūšrj draugai pavydes.
| 2) Puikus aiiksu pildytas laikrodėliui lenciūgėlis, kuris
į parsiduoda krautuvėse po $6,00 ir daugiau,' — mes pasiųsi- 
) me Jums'jį tik už $1.65.’ <
r ' ^) Puiki auksu pildyta kaklaryšiui spilkutė šu puikia 
| diamond’o akute, už kurią Jūs- tilretumet Užmokėti apie $5, 
) <— mes parduosime ją tik už $1.45.
1 4) Puikucelluliodlo> ei garėtoms sudėti skrynutė, už ku-
t rią Jūs turėtumėt užmokėt? kitur apie $2.50, mes pasių- 
| §ime Jums tik už $1.00. # - •. (
> 5) Gražus auksu ^ildytas mbteriškas arba vyriškas žie- <
| das, vertės $5.00, —- mes ^parduosime tik už $1.45. n |
! 6) Puikus* ir išimtinai geras kišeninis peilis su korkų ]
? ištraukėju, padarytas iš geriausio plieno, su puikia rankena, ' 
į hresu apvedžiota.,-šu nikeliuotais sidabriniais pagalvėmis, tiž < ; 
l kurį Jūs užmokėtume! apie $3.00 kitur, —«mes Jumš pasių- ! Į 

j .^sime‘jį tik U| $iOŠ, • * * • . ■ . ■-.* •
j t < . T) Labai gera Elektrikinč Lemputė, kurią labai lengvai j Į
> galima nešiotis kiŠęniu-je,. mierio 14x5 colių, mes pasiųsime < i
i Jums* tik ųž $1,25. . ' ' . {

5 ' . $) Labai geras trigubas skustuvams gelasti diržas, ku- * j
.' ris kainuoja apie $2.50 krautuvėje,. — mes pasiųsime Jums' • 
• i tiį>ttž#,25. y’ S . f
! S ’Ti^ viriritišp&rinūti daiktai galį būt-pasiunčiami kieky
j f vienas atskirai Už tą kainą kokia paduota prie kiekvienoj # 
j ► daikto, arba risi daikto ant sykio, jeigu pirkėjas norį gau* •
< ti nuolaidą ant tų žemų daiktų*. ’
< ; visus daiktus parodytus riWje, su puikiu i? gerų >

I
 . laiktodėliu* kurio kiekvienas pąvyd&s Ir UŽ hu< Jūs turėtu- '*1 

mėt mokėti hitui? apie $£0M riek ptowto tik ųž $14M f

- - y-LTž: tą puikų ir artistišką LAIKRODI^AIJSNDORIŲ t 
vieną mokėtumėt kitur apie $1®M ir pąa «W» Jūs gatfrite < 
LAĖkRODĮ daug pigiaUs ir A brangius daiktus. . : •

Mes duodame tą nuolaidą tik ant trumpo laiko^atidąrius. I 
.didžiausi rudeninį Išpardavimu| 
DlUOKXi?E «nt vėlesnio laiko, Ut tiandiena. . f

1, Siųsdąnuus užsakyrią^įdėk tik $iJQO,.j& kitus Užmokėsi: v 
kuorietiganri daiktus į namus. - ., f

i Pasinaudok tąja proga,, nes kita gal neateis tokia. % J 
Šiuose rietuosėT pagalvok apie Kalėdų Dovanas, driW t 

; - kad nriež Iventes J^uWteJ^ąrigĮta< kritos, , I

\WB MaWAUD» AVB^ DWL»A OBMJAGG. ILL f

# ii n į ■ ja ' ”

VITEBSKAS. -
Gegule < į Vitebsku at

važiavo p, Lansbergis iš- Vil
niaus Lietuvos Tarybos įgalioj- 
tas tremtinių ir įstaigų eva
kuotų-^ Bietįuvos grįžinimo 
reikalai jisai gėgužSą ^l d. 
išvažiuoja į Mpkvą. j
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Uisirašyk Laisva Pask^ 
Bonds’ų “Darbininko” ofise 
arba pas p-les: O. PrataŠiutę, 
St Motiejūnaitę A. Kariaus- 
kiutę, & ;GeįitĮtį} p* D; įM- 
raueka. Galite užsirašyti fe 
bil? kilt, tik prašyk, kad už
rašytų jog lietuvis fe paskui 
savo vardų ir už kiek pirkai 
pranešk į “Darbiuinko” ofisų,

bčs, minkštųjų gėrimų karčia 
mos, bilijardu salės, aukcijo- 
nų kambariai irp^najfia urvai.

Semimprija-ligtmiBl. S&yg 
Jo Malonybės kardinolo O’Co- 
nriell parėdymo šv. Jėno Se- 
minarijaJBrightone paverčia
ma j ligoninę. SeminarijoB 
auklėtiniai bus ligonių slaugo^ 
tojąi. Į> miesto ligonine^ 
svefetaiitieji ligoniai bw gą-M gotume’pdskelbti

IiaiSVS- gab®“ sergama iš Jri- 

a r f ‘ • vatiniu nainų.Kardinolaa pas- MH jog A miesto vaS

r .

daro užslėpdami savo vardų.
Lietuvių vardais ir nuveiktais 
darbais labai tankiai - pasigi
ria lenkai, nes lefuvų pavar
dės turinčios galūnes vičius 
arba skis fe tam panašias vi-

* sai nesiskiria.
. Bostone Naujosios Anglijos 

Liberty Loan Komitetas rengs 
kaip mums teko sužinoti*mass-

* susirinkimų, kuriame kiekvie- 
' ha tauta- turės pasirodyti kų

——padare dėl pasisekimo Ketvir- 
tusios Laisves Paskolos.

Tai-gi pasirūpinkime, kad' 
•.< būtume ne paskutiniais.

VARDAI PIRKUSIŲ LAIS
VĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.
♦ • <
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htike nuo 7 ‘vai. lyto iki 5 vai
fe

lt Kapom.'
atvyko ii Camp Devena Bos
tonan. Apefetofaptapp. Kfa> 
batokųiL

, Gttfenife aUŲaiko. Lietu
viai, kaip matyti geriausia at
silaiko prie! isjmnškąję influ- 
įnza. italai, airiai, lerikgaį fe- 
biausia nuo jog krinta^ \ 
»numeryje šutytoje! 
ras labai gert straipsnį apie to 
epidemijų. Žinoma kiekvienas 
jį persfantoa/ ‘ f

' Geriausi to" būdas atsilaikyti 
prieš influenzų yra tai jos ne
bijoti ir sveikatingai užlai
kyti. Baimė tai pirmas Žing
snis prie ligos* Vienok nęrefe 
Ina tapti" nepaisančiu, reikia 
laikytis' taisyklių fe patarimų 
jos išvengimui. ' . . L-

Skaitykite “Kalendoriuje” 
šiems, z (1918) metams apie 
^^veikūto/7 gaukite knygelę 
“Raktas sveikaton ir , Lai- 

ko” datoimnkantebęsąmę yi- 
siškai sveiki. .Nei vienas iš 
mūs nei* geria, nei ruko, todėl 
gerai atsilaikome. . .

NUVYK7TEUTON4,
(Išleista Mass. valstijos Imi

gracijos Biuro.)
„ Belgijos moterys fe vaikai 

yra pakinkyti plūguosna arti 
laukus dėl vokiškų užkariau
tojų. Šiaurinėj Franeijoj mer
ginos ištraukiamos iŠ namų ir 
žiaurių prūsiškų oficierių-.yra 
priverstos daryti bombas, ku
rios užmušinės jų brolius. Ver
kiančios lenkų motinos žiūri į 
savo mirštančius vaikus nute- 
riotoj šalyj, "kur neliko mais
to badaujantiems. Apie šim
tus tūkstančius imtinių iš 
Šiaūr-rytinės Italijos nieko ne
buvo girdėti nuo pat jų nuve
dimo nelaisvėn: Armėnų mo
terys fe merginos gabenamos į 
turkų sodžius marinimui badu, 
paniekmimui ir išnaudojimui, 
jei vokiečiai įsibirautų į Ma
ssachusetts, tai ar.jūs m&note, 
kad jūsų motinos, pačios, vai
kai, seserys būtų giliukinges 
■nes už moterių ir vaikus Belgi-

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SUS.

'PIRMOS KLESOfl

DANTISTAS 
bąntig įtraukiami Ir pripil
domi visai be skan«mo» in 
geriausiai* prietaiaaia, su 

' naujųfera
Visą darbą gvarantuojame.

DR.W.T. REILLY
469BroriwfySs.Berti»,Mui.

. mu»x»iw»n»i«Msy.
> VaM* / MMSlJmli
. mini.irt* ■* '■ misv»l
> ikll vaJ< -vmlaSr*. • ' , Iki 4 yal, vakar*.

J 1'.' < ■ . , ’ • / “-* ....... - -,- 1 .... ,. . * ■ s -.■■■■■>■■■•, ■•_

unttft.
♦ . t" i m iijiį.imaiin.iii, nti.i ", 1

•••' .X ■. . / , -1

įTVAM Att T.ATMAfl ’PT'fiM’f’T
Mto nMaikmneįvairių Rakan

dų (fumiture) krautuvę, kur 
galito gauti visokių namuose 
reikalingų daiktų fe už labhi 
prieinamą kainų Bardaiodam 

5 Užstoto! kni sykio ir >aiit išr 
ntokėjiĮpo;; Ateik fe perritikrin* • 4 . • . J...

jaus. Amai ju. užtaikyti 
nuo ŠelMlo p&vcgfcoa vokiečių 
užpuolimo! Je Vokietija ne
bus įveikta Europoj, tai ji tęs 
savb'x baisenybes' Amerikoj. 
Mūfų r a^japtoi 1 dabar 
neto ilsias sankenybee 

ofae&ų nežnmmlkumą Mto 
turine kovoti prieš Voktotįjų 
su jų pagalba, idant mums 
nereikėtų prieš jų kariauti be 
pagelbos- Vnfaetija pienuoja 
Valdyti yisų Europą. Jei tas 
jai * pasiseks Europoj, tai ji 
bandyą valdyti Ameriką fe pą*. 
skui vigų* pasaulį, '4?o keleto 
nietų bus jau pervėlu sugriau
ti jos pienus. Dabar mes tu
rime didelę smarkių AĮįjanto 
pagelbą.Vėliau, jei' jie būtų 
įveikti, tai mes turėtume ki* 
riauB vieni be pagelbos. Vie
nintelis būdas padaryti pasąū- 
lį saugiu demokratijai yra ka
riauti prieš Vokiėtijų, Kad ati
tolinti kąręnuo mūsų barnų, 
.nuo mūsų Vaikų ir nuo Ameri
kos civilizacijos, mes turime 
laimėti karė Europoj.
* Amerika turi laimėti karę, 
kad mes fe mūšų vaikai išlik
tų laisvi.

v

I

, .... _ , 1

Petrai fe Pranai Tarno- 
liimtff .feikpme mvo d&tft Balt* 
ro Vaikifaoro fe pusbrolio Juozo 
■TamoM^o Sukikų gub.* ^afaib- 
nio miestelio, zPirmiau jie gyve
no' Pfttatotf, Pa^ dabar hežįnori 
fafe < Trip-gį/ paieškom draugo, 
Simano Balčiūno, pirmiau gyve
no Ginners, Pa., o dabar nežinom 
kur. Prašom jų pačių atsišaukti, 
arba kas kitas prašom pranešti 

■apie juoa šiuo adresu: :
Petįas ir Pranas Tamošiūnai, 

■282 Sūver Stį So< Bosimų Mato
1 ‘ i, . '

f

/

TEL. BACKB4Y 4200' - ■ -B

DR. F.MATŪLAniS I
'' .* ŪKft rti'fciM; tolĮK K 

MBM.74P.M. J - reikto AMatoo. » 
419 BoylitoBSt B

SKAITYKdRKITAMPASA- 
KįYK, kad geriausias pardavėja*- 
įvairių drabužiams materijų, pa- <. *, 
prastų ir vilnonių I, DEITOH. Jis . 
pąrdūodąjįž febai prieinamų kafe f 
ną, Kreipkitės šiuo adresu : ;

I. Deitch. •
149 Dover.St., / Boston, Maai.

f

panorės, tai’uždarys bažny
čias,, o pamaldos bus suren
giamos po atviru dangum.,*

" " * * į .

Valdžia pageidauja 200 išsi- 
lavinusių auto troku driverių. 
Valdžia reikalauja 200 išsila- 
vinusių šoferių. Vyyai, kurie 
norėtų įstoti, gali atsišaukti, 
prie Capt. W> H.'Rocli, Coast 
ArtiHery Corps, Bortheastern| 
Dept., 99 Chauncy st.- Priima
mi vynai tik nuo 18 iki 3 J m. ~

Rūpinasi sergančiais, ^v. 
Jono Ev. Pašalpinės Draugys
tes valdyba turėjo savo pasita
rimus nedėlioj, 6 spalio 9:30 
vai. iš ryto’. Pasitarė apie bė
gančius reikalus dr-jos ir kal
bėta apie sergančius narius, 
kaip pagelbėti ligoj ir kaip su
rasti būdą juos atlankyti. Kal
bant ir šiaip ir taip pasirodo, 
kad sergančių apleisti negali
ma, o ypatingai dabar, kada 
serga daug narių, o pagelba 
labai reikalinga. Tai valdyba 
sutinka vienodai visi dirbti ir 
suteikti pagelba sergantiems 
nariams.

Nebijąs ligos. 
Red. pmrašas. §v. Jono Ev. 

dr-ja užsipelno ' pagyrimo už 
pasiryžimų neapleisti savo na
rių. Bet lankyti reikia tik .su 
reikalu suteikti visokius 
būtinus patarnavimus. Gi šiaip 
jau paprasto lankymo reikia 
atsižadėti, jei daktaras pripa
žįsta, kad liga limpanti.

v

Lietuvių RakandųBendrovė,
268 ’W. Broadvay,

, So. Boston, MūsSi
f k , ’ »

mKI4% KETVIRTOSIOS
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SUS.

>4

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOt 
PO .GLOBA MOTINOS tVd. 

VALDYBOS ADRESAI.

80./BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. AŠmenskienė. 
, 859.FourtfirSt.7 
Vice ptoh^--^Pr GiedraiSiutė, 

• įoasfethst.
Prot. Sefa. — M. Morkūniutė,

' - • 
Fin. Sekr. ~ A. LukoševiSiutė,

’ 377a Broadvray,- 
Iždininkė — M. Mačiulytė, 

42 ^Iver St, ' 
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

. j M. StakienA 
Maršalka — O. MirgirdienS. t 
Board direktoriai: — M. Žiliną 

kienė, P. Verdenė, V. Songailie 
nė, A 'Kasinskaitė ir A. Čižurie 
n& »

Petrą Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kat 

antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai, vakare Sv

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

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS —Jonas Adomavičių* 

122 Bowen St, So. Boston, Mus* 
VIC®-PIRM. Z— Pranas TulolMs, ‘ 

. 180 Bowen St, So. Boston’, Mass 
PROT; RAST.—Juosapas VlnkeviMns 

147 Wf 6-tli St, .So. Boston, Mass 
FINANSŲ RAST. — St Noreika, 

. 105 Silver st., S. Boston, Mass-
KAŠTŪRTUS — Andriejus Zallecka* 

244 D Str., So. Boston, Mass.
MARŠALKA — JustinasTulelkls, 

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

ton, Mass. laiįo mėnesinius susi 
rinkimus kas antrų hedėldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų 
164 Hanover St, Boston, Mat® 
Malonėkite risi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

1

f!
( ...... Q V JEI- AJUftlAA. , . !b

i padaromi ant užsakymo. x

IF meK kuomet Jums prireiks.; į 
J Mūsų darbo sveteriai' ne- 
p Žiojasi ilgai ir visuomet atro- 
> do gerai. ■ 1 p
į< Paklauskite draugų, kurie • j 
J nešioja juos ir kad gauti 
V bent vieųą Meesters Charles p 
J Sweater’s ant išmėginimo/ ti 
į CfiARLES EVANS JR p

į Needham Height; Mass. ■ p

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

' BOND’SUS.
e

GRYNAI VILNONIAI 
S VE T E RIAI

>

.. .$50.00 
___ 50.00 
... .50.00 
/.. .50.00

P. Gudas 
J. Tuleikiš .

<F., Zaleckis , 
J. Varaitis _____

, Kryžius iš Francijos. Bos
tone Filene’s Ctothing krautu
vėj ant kampo Summer ir Wa- 
shington sts. yra didelis medL 
nis kryžius atvežtas iš Franci- 

\ jos, nuo Mamos mūšio lauko. 
Tas kryžius randasi ant pirmų 
lubų. Indomu pamatyti jis 
kiekvienam. Jis yra nuo ka
rės nukentėjęs.

Uždarė saliūnus. Sulyg Bos- 
tono Sveikatos Departamento 
parėdymų nuo subatos 11 vai. 
vakaro nėapribuotam laikui 
uždaroma saliūnai. Tas daro
ma, kad užbėgti kelių epidemi
jai. Saliūnai yra ligų lizdai ir 
jie privalėjo pirmi būt uždary
ti, o uždaryti tik po to, kai
i-.---. j . •--- " --- ---------------

PIRKITE KETVIRTOSIOS
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SUS.

• •«««■

• « »’ •

'-. • •

*

šv. Petro lietuvių parapijos 
fėrai atidedami neapribotam 
laikui delei besiplatinančios li
gos. ' •

!

NEGALIMA LAIKYTI PRA
KALBŲ, SUSIRINKIMŲ 

z IR.TT,
Kuomet negalima laikyti jo

kių viešų susirinkimų, prakal
bų ir tt., tai geriausia nusi
pirkti gerų knygučių pasiskai
tymui ^arba > pasimokinimui 
skaityti ir rašyti. “ Darbinin
ko ” knygyne galima gauti vi
sokių. Reikalauk katalogo pri- 
siųsdamas krasos ženklelį už 
5e. *

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

Kuomet negalite susieiti su 
savo draugai, pažįstamais, 
kareiviais ypatiškai, tai susi
rašykite laiškeliais. “Darbi
ninko” krautuvėje galit^ gau
ti* popiero laiškams, atviručių, 
juodyto, fontaninių plunksnų 
fett. Taip-gigalite ir išsiųs
ti kaip-tik norite r speeial De- 
livėry ar paprastu,. nes mes 
užlaikome' įr krasos skyrių 
(pačtų).

► “DARBININKAS,“'
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

1 TEISINGIAUSIA IR GE- j - 
* ŠIAUŠIA LIETUVIiKA < ; 

n APTINKA' u
t ' 1 ■ 'n

j Sutaisau receptus su di-! ! 
] [ džiausią atida, nežiūrint, ar į 
j [ tie receptai Lietuvos ar Ame- 1 
I1 ’ rikės daktarų. Tai vienuti- !

nė lietuviška aptieks Bostone ' 
ir Massachusetts valstijoj. ! 
Gyduolių* galit gaut, kokios ! 
tik pasaulyj yra vartojamos, i 

' Į Galit reikalaut per laiAkris, q 
aš prisiųsiu per ezpresą.

- K.v tlDLAUSKAS '
' -J“

Aptiekorius ir Savininkas
į ; Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
j 1226 Bro<dway, kampas O St, 
;; SOUTH BOSTON, MASS.
< NsceeM«em$MNMsei

/

»<

i Leisk man nuimti mierą ir
i Jūs galėsite pasiimti tik tuo-...• - - - - - JI

• s

167 Miuride Avė.,

ia, So. JB«ito«27O ' ■
DR. JOHN MkDONNELL, M, D. | 
' Galina ituiMb/fl ir Ihfuohtkti K

Ofiso valandos: K '
Rytds ikffr V«L V B

Po pietą 1 to 8 B '
vakarais B iki 9 E

536 Brofldway, So. Boston.; Į
I. | II ■W.l^ I I III II .1! ■■■!

BeUncmaDicktaim B»5 M.

r

lk.Wta»tomku$
1210 &Br«rfalnaUtfn, Pi.

.' ~ . t ...
Lietuvi^ Paktams ir Chirurgas. 

Ofiso Vaisyto 
Nuo # rito iki S po piete 

Vakanisr KotviMTgo nuo8iid2P,M.
N«d*B*Mi(ikl4p*»Uto. #

.1
x

.,30e. 
•.25c. 
, .45c. 
■. .30e.

• Naujos St. Šimkaus Dainos^
[ (2) — 1 Ant tėvelio dvaro ir 2 — Tykus ‘būvoTOkSh^ 35c.
j (3) — 1) Motule mano, 2) Šėriau žirgelį ir 3) Vai kad aš
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— Saulute tekėjo (su piano pritarimu) .......
.—Vienas žodis ne šneka (su piano pritarimu ).
— Paukštužėli Skrajūnėli(supiaiiopritarimu)
Imant didesnį/skaitlių egzempliorių, duodame nemažą 

nuošimtį. Adresuokite : .
ŠAVIĖR STRUMSKIS,

222 DUFFIELD STR., . BROOKLYN, JT. Y.
(115) v < J
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M. A. NORKŪNAS,
( Mma -

Draugijos Temykite!
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Francijoje kovojančiųjų obalsiš, kurs sukelia įkvėpimų fe reikš
mę didėjant ir aštrėjant kovai, yra (t Pirmyn, 'be k atodairos.Ant 
žetilės, ant jūrės, ore jis skamba skardžiai fe aiškiai.

' Frontinėse frenčių linijose ateina signalas atakuoti. Kompanės 
'• pęrdėtinis persirita ‘tover the top.” Paskui jį stumdydaųiiesi ir griū

dami per pragarų “Nekeno Žemės” žengia kareiviai. Jie laimi, jar
dų, penias, deširbt ir kulkosvaidžiai,, arbuoja. Pęrdėtinis krinta, 
bet atsigrįžęs, per trenksmų kovos'jis sušunka: “Pirmyn,\ be atodai
ros leitenante!” Ir taip toliau ir toliau iki visi viršininkai krinta fe 
žilas senas seržantas sukandės dantis paima į savo rankas kas tiko ir 
veda prie pergalės. : < ? - ...

* ’ X *

“Pirmyn, be atodairos/’ turi būti obalsiu Čia na- •* 
jnie. Mę§ čia turimė varytis “Pirmyn^ be atodairos” 
iki visų išgalių, iki paskutinio mūsų dolerio, iki perga-

* lė laimėta. Sustokime visi ir surėmkbcne pečius — pir
kime visi Laisvės Bondsuš, kiek tik galime. Laikykime •

, savo Boridšus ir taupykime nusipirkimui .daugiau.
„ . f * * ♦

This advertisement'is endorsed and paid for by

JOHN P. SQUIRE AND,COMPA'NY.
‘as tt pafe^ortFeir'effortApromįftąhj rietbiiou& don-” 
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ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖSDR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VAIDYBA.
PIRMININKAS —M. žioBa, 
' 4 Levant St., Dorchester, Mas*-

Telphone: Dorcester 
VICE-PIRM. L- Jonas Galinis, 

20 Winfield St, So. Boston. Ma* 
I PROT. RAST. —, Jonas* Glineckla 

282 Silver Str., So. Boston, Mas* 
n PROT. RAST. Marijoną Brikaitf 

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

280 Fifth St, So. Boston, Mate 
KASIERIUS—Andriejus NaudžIOnas 

16 Wlnfield St. So. Boston, Maw 
MARŠALKAI— Jonas Urbonas, 

145 Silver St., So. Boston. v 
. Draugija laiko sasirinkimua ka» 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vaL po pietį} Bažnytinėje

• •>- ........... k.' \ /.......

Vėliavos ir karūnos Draugijų ; včliavos tautiŠkoe ; į-
• yairūė Ženklai: kukardos, šarpos, totipaudo8, gtiiikučii. 5 

dėl įvairių  ̂organmcijų fe suriyiėm^įrių* Išdfebu viską,. ,11 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigi&i, gręit ir su gailės

. ^(artistišku) gabumu. WūriĮ iŠdfebysti yra seniausia ta^ \ • 
-• pa lietuvią Amerikoje, užtat mūsų ilgas'ifeilavinimas^ir 

į>rtoratijnaą jau užganėdino tiįfatinėius draugijų,- • <
- Naujos' organitotijos teikalaukife $robų, aeuoB^ gi 

prisiųskite savo ženklą arba Sarpą, o mes darbą atliksime 
pagalreikaiarinuk _ % . . t -

,- . t ■-» ■ -,t» ■ ■ <--» -W.

■ ■*
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JEIGU TAMSTĄ SERGI
Tikra mėdikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų, ’ »
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia, chroniška nervų 
arba supainiota liga kori reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei

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

Atidėliojimai yra pavojingi. • 
Ofiso valandos

9 A. M. iki 8 K M. 
Kasdien.

Nedėliomis:
10 A. lt. Ori 2 P. M.

' Ekzaminavimas nieko ųekainuoš^ jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- , 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos. , '

< MANO STEBfiTINAS PASISEKIMAS
gydyme ligą, skaudamų ir chroniškų priguli nuo’ tr

* kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligą 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen 
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidi 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

4 AB TAMSTĄ KENTI
r ' - v

Silpnumu nervų,, silpnumo užpakali (nugaros), Užmii .
’ Šimo,* Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumu 

Sunkiai jaučiąs, Skausmo' galvos, Apsvaidimo,. Neaiškam . 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogą, Lalėjimo į 
gerklę, Pilvo skausto skausmo Rerklės, apvilkto liežuvio 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad TamsU 
trotijisavosveikatą^ 4 -

M tikras esu kad daugumas abejoja to bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą* arb& nerviškumą. Būk tik
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai * 

r- fr ką tik man p&jtoyri bto gmai paslaptyjeK Tikrai Tšmte* 
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę te kuomd 
tu atsilankysi dėl gydymo Žinok,’ kad būsi palinksminta* 

' Mano kainos patarnavimo dėl višų prieinamos, biednienu 
’ ir turtingiems. įtikiu, kad tamsta pasinaudosi šia proga ii 

aš -pasakysiu, ar gali, ar ne atguti savo Etišką stovį.
Atsilankyk d&te *- neatiduoki
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