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3 taip ir patyri-
yVv AMUI l,IP HAVUOp

sad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.

3 1^5x7*’ 11 patyri-
ęo”'&Leieidžia mums tikėtis,

— Washington.
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Popežius prabils apie

ŠVENTASIS TĖVAS IŠLEIS 
ATSIŠAUKIMĄ.

Washingtono diplomatiniuo
se rateliuose šnekama, jog po
piežius išleisiųs atsišaukimų, 
kviesdamas pasaulį priimti 
prez. Wilsono 14 punktų ir į- 
kūnyti taikų.

Šventasis Tėvas savo atsi
šaukimų išleis lapkričio 2 d., 
ty, Uždūšinėje.

ATSAKYMAS GATAVAS.
Sulyg žinių, atėjusių iš Ko- 

penhageno, tai Vokietijos vy
riausybės atsakymas į prez. 
Wilsono not;i jau gatavas ir 
greit bus atsiųstas.

f

TURKIJOJ PERyERSMĖS.
Turkijos ministeriai rezig

navo. Tas laikoma už svarbų 
nuotikį- Pasitraukė karės mi- 
nisteris Enver Pasha ir Talaat 
Pasha premieras. Jie buvo to
kie, su kuriais talkininkai ne
labai būtų sutikę rokuotis. Di
džiuoju vizieriu nuskirtas 
Tewlik Pasha. Jis yra buvęs 
ambasadorium Londone. Esųs 
talkininkų šalininkas.
Šitos perversmės Turkijoj 

rodo žymų krypsnį prie taikos.

PRITARIA WILSONUI.
Francijos socijalistų kon

grese priimta rezoliucija, ku
ri užgiriu prez. Wilsono notų 
Vokietijos kanelieriui. Notoj 
skelbiama:

Socijalistų partija su pasi- 
ganėdiinimu tėmija šitų pirmų 
rimtų žingsnį pritaikymo vie
šos diplomatijos. Ji pripažįs
ta, kad tokiu būdu durys ati
daromos kariaujančioms vals
tybėms prie teisingos taikos. 
Ji pirtaria diplomatiškoms ir 
karinėms garantijoms prez. 
Wilšono reikalaujamoms 
karės pertraukimo.”

dėl

ANGLIŲ SVARBA.

1UTONOMIJOS AUSTRI
JOS TAUTOMS.

Austrijos valdžia pradėjo 
rūpintis apie suteikimų auto
nomijų įvairioms tautoms, ku
rias ji valdo. Einasi prie to, 
kad,Vengrija visiškai atskils 
nuo Austrijos ir taps visiškai 
neprigulminga. Tas viskas 
daroma dėlto, kad prez. Wil- 
son griežtai varosi už suteiki
mu mažoms, pavergtoms tau
toms teisių ir laisvės. Be to tai
kos nebus. Todėl teutonai šį 
tą pradeda toje linkmėje dary
ti

/

PREZIDENTO ATSI
ŠAUKIMAS.

Laisvės Paskolos reikalų 
prez. Wilson išleido naujų atsi
šaukimų. Skelbia, jog pasko
la privalo būti ne vien pilnai 
gauta, bet turi būti gauta su 
kaupu. Skelbia, jog dabar ši 
šalis imasi didžiausių pareigų, 
kokias tik Amerika turėjo. Sa
ko: “Laikas yra kritiškas ir 
atsiliepimas' turi būti pilnas.” 
(Tai yra paskola turi būti pil
niausia nusisekusia).

Saujos parlamentas
ATSIDARYS SPALIO 16.

* Italijos parlamentas dėl išti- 
haių tarptautinių perversmių 
•Mėtas iki spalio 16. Buvo 
manoma ankščiau atidaryti. 
Dėl kalbų apie taikų turbūt ta
po atidėta.

Šiuo laiku anglys yra bega
linės svarbos. Jų reikia be ga
lo daug. Nuo bal. 1 š. m. iki 
bal. 1, 1919 metų sulyg apro- 
kavimų anglių bus sunaudota 
apįe 735.000.000 tonų.

Anglių kasėjų Suv. Valsti
jose yra apie 600.000. Tai ant 
jų pečių gula didžiulė atsako
mybė. Nuo jų spėkų priguli 
karės laimėjimas. Jie taip 
svarbūs, kaip ir kareiviai, 
kurie užjūryje stumia vokie
čius atgal.

Prieš karę angliakasių buvo 
700.000. Daug jų įstojo iš liuo- 
so noro, kiti buvo draftuoti 
į armijų. Likusieji, vienok, 
turi daugiau anglių prikasti, 
negu iki šiol. Mainieriai pri
pratę prie pavojų pastojo ge
rais, drųsiais kareiviais.

Per pirmuosius tris mėne
sius š. m. anglių buvo nedaug 
teprikasta, ant 1.400.000 to
nų mažiau, negu per tų pat 
laikotarpį 1917. Todėl prez. 
Wilson buvo atsišaukęs į an
gliakasius ir kompanijas padi
dinti išnašumų. Tas daug pri- 
gelbėjo, visose kasyklose dar
bai pasididino.

Frank J. Hayes, United 
Mine AVorkers prezidentas, 
apvažiavo mainierius ir ragi
no prie uoelsnio darbo. Sakė, 
kad mainieriai su pike ir šiū- 
peliu tiek pat reiškia karės lai
mėjimui, kiek kareivis su šau
tuvu ir durtuvu.

Sulyg aprokavimų vieno to
no anglių reikia, kad perga
benti du kareiviu per jurę.

U9 BR0ADWAY, SOVTH BOSTON, MASS..
JAMES M. KEYES

Ataltankite prie manęs su visokiais telsmlškals reikalais. Duo
ta pilna* informacijas kas-link Suvienytų Valstijų Įstatymų.

Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai nžsltl- 

I kSU. Visokius telsmlSkus reikalus atlieku Šioje valstijoje.
Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbBtoJų lietuvių, rusų, 

lenkų ir latvių.. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir lšlaimetl 
Prosų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pasaukite. 

8M> BR0ADWA¥-, SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYES
Tel. So. Boston SIS or So. Boston 600.

Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.
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švč.’Marijos P. Moterų dr-ja, Rochester, N. Y. apvaikščiojusi 10-metines sukaktuves.

Teutonai niekur neatsilaiko.
I -------------------

VAROSI PIRMYN.

Talkininkų jėgos vis varosi 
pirmyn. Paėmė Le Cateau, 
kur buvo vokiečių vadų buvei
nė. Ne visu frontu lygiu grei
tumu varomasi, )>et kas miela 
diena tai vienur tai kitur vo
kiečiai esti gerai pastumiami, 
pastumiami po keletu mylių 
atgal.

Ant Balkanų talkininkų jė
gos baigia vry t i teutonus iš Al
banijos ir iš Serbijos.

Palestinoj anglai veja tolyn 
‘visai pakrikusius turkus.

NORI IŠSIGELBĖTI, TAI 
PRAŠO TAIKOS.

Francijos gen. Malletere, ka
rinis kritikas, rašo, jog vokie
čių vyriausybė nori pertrauk
ti karę todėl, kad jų armijos 
blogame padėjime. Rašo, jog 
vokiečiai sutiktų ir pasitrauk
ti iš užimtų žemių,' bi tik bū
tų pradėta derybos. Gi jei 
jiems paskui pavykti} gerai 
susitvarkyti, tai taikos konfe
rencijoj jie pasakytų nesutin
ku ir pradėtų karę išnaujo.

HARTFORD, CONN.

Tautos Fondo Laisvės 
Savaitė.

T. F. 33 skyr. laikė susirin
kimų 8 d. spalio. Išrinktoji 
komisija dėl fėrų jau smarkiai 
dirba, kas siuva kas mezga, 
kas dolerines skiria.

Bet yra kviečiami visi Hart
fordo ir apielinkės lietuviai 
prisidėti kas kuomi išgalite. 
Minėti fėrai arba Laisvės Sa
vaitė įvyks lapkričio 18-21-23 
ddi. Kiekvienas skirkite dova
nėlę ant Tėvynės aukuro, kas 
aukausite aukaukite tuojaus. 
Aukas ar pažadėjimus priduo- 
kite T. Fondo valdybai, bet 
parankiausiai bus priduoti iž
dininkui, tai yra gerb. klebo
nui, kun. Ambotui. Gausesnių 
aukotojų vardai ir aukos bus 
skelbiamos spaudoje. Jau pa
aukavo dėl fėrų Jieva Budno- 
raitė $5.00 ir F. Cibas $1.00. 
Prisirašė M. Prbonavičiutė ir 
V. Ramanauskas.

33 skyr. rašt.

Visi talkon!
ATSIMINKIME SAVO 

KARĘ.

Broliai ir sesers ar jau pa- 
miršotee savo karę. Mūsų pa
siryžimas sunaikinti priešinin
kų turi būt ne didesnis, negu 
talkininkų. Talkinikai nori 
sutriuškinti tik Vokietijos mi- 
litarizmų, nori, kad jie netu
rėtų galės iš savo užsimanymo 
iššaukti pasaulinę karę. Gi 
vokiečių tautų paliks ramybė
je.

Su mūsų priešininku kitaip 
turi būt. Jo nei pėdsako ne
privalo likti. Mūši} karė tu
rės baigtis su kontribucijomis 
ir aneksijomis, tai yra su di
džiausiu grobiu ir didžiausiais 
užkariavimais.

KAIZERIS ATSISAKĘS 
NUO SOSTO.

Iš Vokietijos ateina gandų 
apie kaizerio pasitraukimų 
nuo sosto. Dabartinis sosto į- 
pėdinis būk ir-gi neužimsiųs 
sosto. Sostų užimsiųs ketvir
tasis kaizerio sūnus Augustas.

BUVUSĮ PREMIERĄ 
NUŽUDĖ.

Kaip iš Petrogrado praneša
ma, tai Trepov, buvusis Ru
sijos premieras tapo nužudy
tas.

Gučkov, buvęs Rusijos ka
rės ministeris, ir-gi esųs nužu
dytas.

PASKLIDO VISUR.

Ispaniškoji influenza jau 
pasklido po daugelį valstijų. 
Veik visose valstijose jau ap
sireiškė. Apsireiškė ir visose 
kempėse.

Kempėse kareivių išviso 
serga apie 200.000.

Seredoj naujų apsirgimų 
kempėse buvo 13.605.

Influenza apsireiškė jau ir 
Afrikoj, Australijoj ir Pieti
nėj Amerikoj.

Pastarųjų die
nų veikimai. ..

Pastaromis dienomis, nežiū
rint ispaniškos influenzos 
siautimo, atakos prieš “Dar
bininko” skolas buvo varo
mos. Štai kas gauta iš Rum- 
ford, Me.:
Z. Sabaliauskas .............. $1.00
E. Junaičiutė ................. 1.00

Rumfordiečiams, mūsų prie- 
teliams tariame ačiū. Jūsų pa- 
vyzdis tepaskatina kitus prie 
rėmimo ir’platinimo katalikiš
kos spaudos.

■ SVEIKSTA.
Ispanijos karaliuš sųnegalė- 

jęs nuo influenzos jau sveiks
ta. Sdn Sebastiane pėtnvčioj 
buvo pienuota turėti ministe- 
rių posėdį ir- karalius ketilno 
jame pirmininkauti.

Tai bus naujų ministerių 
pirmas posėdis. Senieji minis
teriai buvo nesenai rezignavę.

’v

ATSITIKIMAI ANT JŪRĖS.
Vokiečių submarinai nu

skandino Airijos pačtinį laivų 
Leinster. Su juo žuvę 320 žmo
nių.

Veik viduryje Atlantiko vo
kiečių submarinas nuskandino 
Amerikos laivų Ticonderoga. 
Su juo žuvo keletas desėtkų 
Amerikos jurininkų ir karei
vių.

Beto dar vienas garlaivis bu
vo nuskandintas. Išviso su tri
mis laivais žuvo apie 900 žmo
nių. 1
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Smarkios bombos ir kul
kos iš New Haven, Conn.

New Havene yra 28-as LDS. 
pulkas. Tasai pulkas pusėti
nai pasirodė. Iš generalio san
dėlio atsiuntė tris bombas($3), 
po bombų ($1.00) sviedė M. 
Džikas, A. Diržis, J. Matulai
tis.

Po kulkų (50c.) zvimbtelėjo 
šie: K. Pauliukaitis, B. Pau
lauskas ir J. Barasas.

Ačiū! Ačiū!! Newhavenie- 
čiams.

KRATA AMERIKOS 
AMBASADOJ. i

Maskvoj Amerikos ambasa
doj bolševikai darė kratų. 
Kaikurie dokumentai tapo su- 
konfiskuoti.

Dvi bombos.

Iš Cambridge, Mass. žlegte
lėjo bomba. Jų sviedė K. Sa- 
boniutė ($1.00) o iš Roxbury 
sviedė bombų ($1) M. Dragū
nas. Jis jau pirmiau buvo at
ridenęs tokių bombų.

Kur daugiau 
pasišventimo.

Kaip jums rodosi ar pas ka
talikus yra daugiau pasišven
timo ar pas kokius nors socija- 
listus bolševikus. Ar mums tu
ri labiau rūpėti mūsų idėjų 
skleidimas, ar kokiems bol
ševikams?

Žiūrėkime.
Visai nesenai “Ląisvė” so

cijalistų - bolševikų laikraštis 
sušuko gvoltų, ratavokit. La
bai atvirai parašė, kadi to lai
kraščio vedėjai ir darbininkai 
tylėję ir dirbę, kiek galėję, 
daug vargo turėję, bet dabar 
jau pavargę, našta jau nepa
keliama ir jei nesulauksiu pa
ramos iš savo vienminčių, tai 
jau reikės žlugti tam laikraš
čiui.

Kų jūs manote, pamojo ran
ka to laikraščio skaitytojai? 
Visai ne. Jau sekamame nu
meryje tasai laikraštis prane
šė, kad Pittsburgov sOcijalis- 
tai sukėlė “revoliucijų” dėl to 
atsišaukimo ir atsiuntė $150. 
Tenykščiai socijalistai padarę 
tų viena diena. Vėliau būsiu 
daugiau.

Na, o tas jų laikraštis jau 
.ne kartų šaukėsi pagelbos. Ji
sai turėjo “popieros fondų” ir 
jin nemažai gavo.

Tai, kų broliai ir sesers, ar 
tokie socijalistai bolševikai tu
rėtų mus bytyti pasišventime? 
Ar jiems jų spauda turi labiau 
rūpėti ar mums mūsiškė? Mes 
žinome, kad katalikai neapsi
leis, bet turime šiuo kartu 
pripažinti, jog labai daugelį 
katalikų socijalistai galėtų su
gėdinti, sulyginę kiekvienas 
savo veikimus idėjai ir laikra
ščių platinimui bei rėmimui. 
Mūsų idėjiniai priešiningai 
jau gerai žino, kaip stebėtinai 
galingu įrankiu yra spauda. 
Jie neskaitlingi būdami, bet 
praplatindami savo laikra
ščius paskleidžia sato prgaaiš- 
tingas idėjas po plačių liaudį. 
Katalikai susipraskime ir su- 
juskime.

Broliai Lietuviai!
Jeigu Jums yra brangi Tėvynė ir jos likimas, 

tai remkite tų Bankierių, kuris atjaučia jos nelai

mingos Lietuvos skurdų.

Tai-gi visi pirkite Laisvės Paskolos Bond’sus 

savoj Bankoj, tai yra Centraliniame Bendrame Lie

tuvių Banke.

Šaukia į vienybę Banko Prezidentas

Juozas |Kovaliauskas| Kowal,
32-34 Cross St., Boston, Mass
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Smarkiai eksplio- 
duojanti bomba.

Jau ne kartų su malonumu 
pažymėjome mūsų kaimynų 
prielankumų. Dabar turime 
užrekorduoti, kad esame ga
vę smarkiai eksplioduojančių 
bombų ($5) iš Pilvinio ir Co., 
savininko “dry goods” krau
tuvės (233 W. Broadvay, veik 
prieš “Darbininkų”).

Prietelingiems biznieriams 
velijame didelio pasisekimo, o 
savo skaitytojams primename, 
kad reikia remti panašius sa
vo biznierius.

GOMPERS PAS KARALIŲ.
Italijos karalius Victor E- 

mmanuel telegrafu iš fronto 
pasikvietė Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentų Samuel 
Gompers. Pasikvietė Ryman 
pas save pietų.

Antra bomba.

Grobininkas p. Čižius jau se
niau buvo sviedęs bombų ($1). 
Mes tuomet priminėme, jog jis 
nori, kad greičiau “Darbinin
ko” skola gautų galų ir kad jis 
gautų jas palaidoti. Matyt 
nori greičiau gauti “džiabo,” 
kad antru kartu prisideda. A- 
čiū jam. ‘

Dabar yra daug
NA“V’ PIGIU >armų, * “ BIZNIŲ.

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

Lithaanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

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



2 nA«wįnmnrju<.

Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Šv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
ciation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Yearly................................... $3.00
Boston and suburbs ..............4.00
6 months .................................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25 

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

MŪSŲ DARBAI TETAR
NAUJA MUMS.

Ilgus laikus lietuviai buvo 
priversti svetimiems tarnauti. 
Lietuvių didvyriais ir jų dar
bais didžiuojasi kiti. Micke
vičių ir Kasciušką tebsisavina 
lenkai, ne visi svetimtaučiai 
težino apie jų lietuviškų kilmę. 
Dėl to kenčia lietuvių reikalai. 
Mes rokuojami nykštukais, j 
mūs teises nekas atydos teat- 
kreipia. Dėl to kenčia lietu
viai, kaipo darbininkai. O dar 
čia prisideda darbeliai visokių 
lietuvių socijalistų bolševkų ir 
tuomet “Germans, Austrians 
ar Turkish” labiau pageidau
jami kaikuriose dirbtuvėse, 
negu lietuviai.

Todėl bent dabartiniai vie
ši darbai tetarnauja mums. 
Mūsų pasitarnavimai 1 Dėdei 
Šamui teestie žinomi kuopil- 
niausia.

Dabar rašomės Ketvirtai 
Laisvės paskolai. Tai būtinai 
rūpinkimės, kad kiekvienas 
lietuvis, pirkusis bondsų, bū
tų žinomas ir kad kiekvieno 
lietuvio bondsas būtų užrekor- 
duotas.

Tarybų Pildantysis Komite
tas atsišaukė, kad apie išpirk
tus lietuvių bondsus jam at
siųstų (adresu: Lithuanian 
Nat’l Council, 703 — 15-tli st. 
N. W. Washington, D. C.). Ta
sai Komitetas skaitlines su
naudos lietuvių reikalams.

Lietuvių vietiniai komitetai 
reikia tikėtis pasirūpys nusių
sti jiems žinomas skaitlines. Gi 
tas, kas bus lakraščiuose pa
skelbta, tai Pildantysis Ko
mitetas ir-gi pamatys ir užsi- 
rekorduos. Gi visi tie, ku
rie niekur nebus užrekorduoti, 
tai būtinai praneškite atviru
ku į Washingtoną nurodytu 
adresu apie savo nupirktų 
bondsų.

Kiekvienas lietuvio bond>- 
sas, jei jis bus viešai žinomas, 
tarnaus lietuviams.

Šioji paskola vedama sun
kiose aplinkybėse. Epidemi
ja sutrukdė agitacijos darbų, 
daugelyje miestų uždrausta 
susirinkimai laikyti, prakal
bas rengti. Todėl praėjus pu
sei kampanijos laiko, tik 30 
nuoš. norimos paskolos tegau
ta.

Šitokiose aplinkybėse lietu
viai didžiai pasižymės, gerų 
vardų ir prielankumų ingys 
Amerikos visuomenėje ir val
džioje, jei gausiai rašysis pas
kolai. Dėdė Šamas pamatys, 
kad nežiūrint į epidemijų, į 
darbų sutrukdymų lietuviai 
šauniai rėmė paskolų. Už to
kį pasirodymų Dėdė Šamas 
parems Lietuvos reikalus tai
kos konferencijoj.

Tai-gi rašykimės paskolai iš 
visų išgalių ir būtinai visi už- 
rekorduokime savo bondsus, 
pasiųsdami pranešimų Tarybų 
Komitetui į Washingtonų.

LENKAI Į VYSKUPUS 
LIETUVIAMS.

Eina gandai, būk popiežius 
skiriąs du lenku į vyskupus 
lietuviams. Tuomi dalyku la
biausia susirūpino tie, kuriems 
tas rodos visai neturėtų rūpėti, šiemet 24.400.000.

Mūsų laisvamaniams tas labai 
parūpo. Nors jie klerikaluoja 
kunigus už kišimusi poljtikon, 
o patys mat kyštelėjo savo no
sį į dvasiškuos reikalus. Bet 
tiek to.

Jei tas pasitvirtintų ir jei 
lenkai būtų skiriami vysku
pauti lietuviams ir jei lietuviai 
išreikštų dėlto savo nepasiten
kinimų Šventam Tėvui, tai ar 
lietuviai tuomi parodytų savo 
tautinį susipratimų, atjautimų 
daromos nuoskaudos ar kitkų.

Įsivaizdinkime, kad popie
žius skirtų lietuvį dvasiškį len
kams vyskupauti. Kų lenkai 
darytų? Kiekvienas žinome, 
jog lenkai nesibijojo lietuvių 
kunigaikštį Jagailų kviesti 
jiems karaliauti. Abelnai len
kai visokiais būdais vilioja lie
tuvius savo tarpan. Mes-gi 
purtomės nuo jų. Kų mes tuo
mi parodome? U-gi savo silp
numų. Lenkai žino, jog lie
tuvis, patekęs jų tarpan būti
nai turės sulyg jų veikti. Jei 
mes jaučiame, kad lenkas tarp 
lietuviij nesielgs taip, kaip 
mūsų dalykai reikalauja, tai 
nekaip save užsirekomenduo
jame. Juk Lietuva, gavus ne
prigulmybę, svietiškuose urė
duose turės įsileisti svetimtau
čius, negalės tam kliūčių da
ryti. Šimtus visokių ekspertų 
reikės iš svetur kviesti, jei no
rėsime moksle ir medžiaginėj 
kultūroj kilti.

Jei ant tiek silpnais jaučia
mės, kad bijome svetimų įsi
leisti, tai apie neprigulmybę 
negalime nei svajoti.

Grįžkime prie lenkų (neį
vardintų) kandidatų neva lie
tuviams skiriamų vyskupauti. 
Jei tie kandidatai būtų kokie 
lenkomonai, lietuvių priešai 
(kaip Michalkevičius) per len- 
komanų intrigas brukami lie
tuviams, tai žinoma lietuvių 
dvasiškija ir abelnai katalikai 
turėtų turėti reikalų su apaš
tališkuoju sostu. Tik žinoma 
ne protestais, kaip berniškai 
grubijoniškas Šliupas agituo
ja, bet prideramu būdu. Gi 
jei Šventasis Tėvas ne per len- 
komanų intrigas skiria vertin
gus dvasiškius, lietuviams 
prielankius, kad ir lenkų kil
mės, tai tas jokiu blogu ne
privalėtų būti rokuojama. Ne- 
prigulmingoje arba autonomi
nėje Lietuvoje lietuviai jausis 
šeimininkais ir visokie svietiš
ki ir dvasiški perdėtiniai, lie
tuviškos ar svetimtautiškos 
kilmės, turės tarnauti lietu
vystei, panašiai, kaip čia A- 
merikoje visokie ateiviai kad 
tarnauja Dėdei Šamui.

KAIP PAGAUNAMA 
LIGA.

Kaikurie ilgai slaugoję ser
gančius naująja liga ir neužsi- 
krėtę ja, tuo remdamiesi sa
ko, kad ji visai nelimpanti. 
Tai keistas išvedimas. Karės 
lauke pro kareivį praūžia dau
gybės visokių bombų, pra
zvimbia tūkstančiai kulkų, iš- 
varsto net jo drabužius, per
veria kepurę, pračiuožia per 
galvoviršį ir jokios žaizdos ne
padaro. Milijonai kareivių 
buvo tokiose aplinkybėse. Kų 
mes sakytume tokiam karei
viui, kurs išlikęs sveiku to
kiose aplinkybėse sakytų, kad 
karės laukas nepavojingas, 
kulkos ir šoviniai vis pro šalį 
pralekia, o kareiviai krinta 
nuo kaž ko Įeito, gal nuo bai
mės. Influenza platinasi tam 
tikrais mikrobais, kurie nely
ginant kulkos yra. Jei mikro
bai nepataiko, tai žmogus ir 
neapserga, kad jis ir šimtų li
gonių slauguotų ta liga ser
gančių. Gi kitas žmogus gali 
saugiausia sėdėti švariuose na
muose ir nebijoti. Bet štai pro 
atdarų langų įlekia musė, bu
vusi pas kaimynų, kur serga 
ta liga. Ji išsimaknoja svies
te, ir palieka jame ligos mik
robų. Žmogus to sviesto val
go, užsikrečia ir dyvijasi, 
kaip tas galėjo atsitikti, kad 
jis niekur neidamas, pagavo 
ligų.

OBUOLIŲ DAUGIAU.
Šiemet Amerike obuolių yra 

daugiau, negu pernai. Per
nai buvo 22.519.000 bačkų, o

MMMNMMBMMMSMMeMMMMSMMMMMMBMMMM 
Kas girdėti lietuvių kolonijose.

ROOHESTER, N. Y.

10 metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojimas.

Rugsėjo 15 d. Šv. Marijos P. 
moterų draugija iškilmingai 
apvaikščiojo 10 metų sukaktu
ves nuo dienos įsteigimo šios 
draugijos. Ryte šv. Jurgio baž
nyčioje atsibuvo pamaldos da
lyvaujant visoms draugijoms. 
Kun. J. Kasakaitis pasakė 
gražų pritaikintų iškilmei pa
mokslų. Vakare-gi pobažnyti- 
nėje svetainėje atsibuvo pra
kalbos, linkėjimai ir pasilink
sminimas. Svetainę ir bažny
čių puikiai papuošė gyvomis 
gėlėmis p-lės: A. Berną tavi- 
čiutė ir E. Šulčiutė. Dalyvavo 
į 300 žmonių, tai jubiletės — 
draugijos užkviestieji svečiai. 
Programų pradėjo vakaro ve
dėja p-lė A. Bematavičiutė

Ką tu, brolau darbininke, 
pasirinkai?

Algas tyronijos, ar algas laisves, — vergijos 
baisenybes ar liuosų žmonių laisvą?

Belgai, lenkai, lietuviai žmonės visų tautų po slegiančiu jungu 
Prūsijos - yra bejėgiai vergai, jie neturi nei laimės, nei laisvės, 
nei progos.

Jūsų šalis, -- senosios gerosios Suv. Valstijos, yra laisvos, jūsų algos geros, jūsų 
namuose laime. Atlik savo, kad atitolinti teutoną nuo musų pakrančių, prigelbek 
kareiviams jų kovoje už laisvę.

Pirk Laisvės Bondsą šiandie - tai geriausias taupimo būdas ir prigelbeti Dėdei 
Šamui.

Save to Buy Pirk šiandiena -- bile banke cash
_ '/

and arba ant išmokesčio.
to dav

Buy to Keep Liberty Loan Committee of New England.
buy that 

liberty bond

trumpai paaiškindama susirin
kimo tikslų. Tuoj Kanklės 
benas, kuris visų vakarų lin
ksmino svečius, užgriežė: 
“Star Spangledi Banner.” Po 
tam sekė prakalbos. Pirmu
tinė kalbėjo jubiletės-draugi- 
jos pirmininkė O. Gudinienė a- 
pie pradžių, įsteigimų tos 
draugjos ir dabartinį jos gyva
vimų. Po jai tos pačios drau
gijos raštininkė M. Platokie- 
nė perskaitė iš knygų finansi
nį draugijos stovį. Pasirodė, 
jog draugija dabar turi 120 
narių; ižde pinigų 1.000 dol., 
nors gausiai aukojo visokiems 
dalykams. Ir taip, per 10 me
tų ligoniams pašalpų išmokė
jo į 700 dol.; Šv. Jurgio para
pijai padarė aukų į 400 dol.; 
įvairiems apšvietos ir tautos tyti “Moterų Dirvų.” Daug 
reikalams išaukojo į 300 dol., | gero- ir naudingo papasako-
ir už 400 dol- turi paėmus Li- j0 gerjx kalbėtojas; kalba la-

berty Bonds. Tai džiuginan
tis draugijos stovis! Po tam 
kalbėjo viena iš pirmutinių tos 
draugijos narių V. Rovienė a- 
pie reikalingumų moterims ly
gių teisių, ir kų moterys gali 
nuveikti išgavusios tas teises. 
Ištikrųjų, galima pasidžiaug
ti iš šių paminėtų moterų kal
bų, tai talentingos kalbėtojos. 
Nors pirmų kart jos kalbėjo 
viešai, bet daug jos parodė 
gabumų: mintys gražios, iš
kalba aiški, drąsos užtektinai. 
Linkėtina, kadi mūsų moterė
lės nepaslėptų po žiurstu šių 
dovanų, bet ir toliaus švies
tųsi ir lavintųsi, ypač dabar, 
kada reikalaujama lygių teisių 
su vyrais. Paskui ilgokai 
kalbėjo kun. Kasakaitis apie 
reikalingumą moterims susi
pratimo, reikalą šviesties, gra
žiai išdėstė ką dora ir apšvies-
ta moteris gero gali padaryti 
tautai ir žmonijai; baigda
mas kalbų ragino visas skai-

bai patiko, kelis kartus buvo 
pertraukiama rankų plojimu.

Po kalbų sekė draugijų-sve- 
čių linkėjimai. Vardu ŠŠ. Pet
ro ir Povilo draugijos palinkė
jo J. Rickis; Šv. Jurgio J. 
Bartusevičius; L. Vyčių kuo
pos — K. Kairis; Kanklės Be
no ir T. F. skyriaus — V. Da
nielius; šv. Cecilijos choro — 
J. Šokelis su visu choru sudai
nuodami kelias gražias daine
les. Netik jie visi linkėjo gra
žiais žodžiais, bet dar aukojo 
gražias dovanas, kas dadavė 
daug ūpo ir džiaugsmo mūsų 
jubiletėms. Pertraukose do 
klemavo mergaitės: J. Sauno- 
riutė, J. Roviutė ir B. Jokšiu- 
te. Taip-gi J. Saunoras, apsi
taisęs moteriškais drabužiais, 
pasakė gražų nionologą:“Sun- 
kūs laikai, lygios tiesos,” o 
p-lė E. Šulčiutė padeklemavo 
savo parašytas ir iškilmei pri
taikintas eiles. Galutinai, vi
siems sustojus ir pritariant 
Benui užtraukus: “Lietuva 
tėvynė mūsų,” programas už- 
sibaįgė. Po tam buvo šokiai

- ;—“------- - ■ " '—ic 
ir žaislai iki vėlai nakčia. Bei. 
kia pažymėti, kad ir pats pa- 
silinksminimas buvo sunaudo
tas prakilniems dalykams. Ir 
taip, V. Danielius T. F. sky
riaus pirmininkas ir uoliausias 
jame veikėjas pašventė to va
karo linksmybę prikalbinimui 
naujų narių, dirbo išsijuosę ir 
prirašė arti 300 narių, kurie 
pasižadėjo mokėti po 25c. į mė
nesį. Koks tai gražus vaisius 
pasidarbavimo to prakilnaus 
vyro! Štai kitas gražus žiedas, 
p-lė Šulčiutė bėgioja po svetai
nę užrašinėdama “Moterų Dir
vą” ir gauna 20 prenumerato
rių. Kun. Kasakaitis, maty
damas tų darbininkų pasišven
timą, ir nerimauja; užlipa 
ant steičiaus ir ragina susirin
kusius sumesti aukų tėvynės 
reikalams, kurios aukos tai ir 
yra it tos Įfražydusios gėlės 
šios iškilmės papuošimui; ir 
pasekmė to paraginimo puiki.

Sekantieji aukojo:
Kun. J. Kasaakitis 2 dol.

Po 1 dol.:
O. Gudinienė, V. Paluikaitė,



DABBININKAB. 3
a
J, Saunoras, A. Mastauskas, O. 
^danevičiutė, F. Paluikis, J. 
Jkaknis, K. Venclauskas, B. 
Koryzna, J. Gudas, M. Čer
nienė, A. Saunoriutė, D. Šen- 
J«viČienė, P. Kamiųskienė, A. 
Bematavičiutė, V. Roviene. 
fo 50c.:

V. Kulbienė, J. Kiekis, J. 
Bartusevičius, J. Želnienė, U. 
Šukienė, A. Labanauskas, S. 
Ki>vas, M. Pabrinkis, S. Ka- 
sinkevieius, J. Vilimas, M. 
Levickienė, K. Kairis, V. Pi
jamas, J. Janinas, V. Daniels, 
J, Šūkis, K. Dubickiutė, J. 
Baranauskas, P. Pikunas, A. 
Zimnickas, S. Janavičius, J. 
Tomašauskas, K. Bartusevi
čius, V. Dusienė, K. Stašai- 
čiutė, A. Budreika, S. Levic
kas, J. Navickas, E. Levickie
nė, V. Pikuniutė, O. Stučkiu- 
tė, J. Cickevičius, M. Janke
vičienė, M. Stukienė, O. Ste
ponaitienė, O. Bielskienė, P. 
Baranauskienė, J. Malcevičiu- 
tė, S. Chappin, J. Strolienė, E. 
šulčiutė.

Smulkių aukų $13-53. Viso 
surinkta $52.03.

Tai viskas parodo, kaip gra
žiai ir naudingai Rocliesterie- 
čiai moka apvaikščioti savo 
iškilmes. Ištikrųjų malonu y- 
ra būti tokiame susirinkime, 
kur vienodi įsitikinimai, kur 
girdisi prakilnos kalbos, kur 
jaučiasi karštis tėvynės meilės, 
kur matosi įos meilės darbai 
Iš džiaugsmo susijudinus šir
dis sušunka; Lai gyvuoja npū- 
sų katalikiškos draugijos; jos 
rengia laimingą, rytojų mūsų 
tautai. Ypač, matant mūsų 
jubiletės-draugijos nuveiktus 
darbus tautai ir bažnyčiai, lie
ka vientik. palinkėti: Gyvuo
kit, sesutės, sveikos ir laimin
gos ilgiausius metus, būkite 
laime mūsų tautos, paguoda 
žmonijos.

Ten Buvęs.

HARRISON IR KEARNEY, 
N. J.

Gavome vąrgonininką.

Klebono kun. Jakščio dėka 
Sulaukėme naujo vargoninin
ko p. V. Sereikos. P-nas V. 
Sereika yra gabus choro vedė
jas ir dainininkas. Pasirodė 
su savo choru pirmą kartą 22 
d. rugsėjo visuomeniškame 
susirinkime. P. V. Sereika vos 
buvo atvykęs pas mus ir turė
jo progą vos porą kartų pa
mokinti savo chorą dainelių, 
vienok subytino kitus chorus. 
Naujos dainelės gražų įspūdį 
paliko tą vakarą klausytojų 
širdyse.

Taip-gi p. V. Sereika padai
navo h solo. Tadrgi dabartės 
gera proga visam Harrisono ir 
Keamey jaunimui stoti į Baž
nytinį Birutės chorą ir sudary
ti vieną skaitlingą chorą. Bū
tų gėda daabrtės tąsyties, kur 
po saliūnų pakampes ir dai
nuoti prie tokių chorų, kur 
žydų užkampėse repeticijas 
laiko, ypač merginoms gėda. 
Šios gadynės civilizuotas pa
saulis nori visai nusikratyti 
nuo saliūnų, tad-gi ir jūs pa- 
meskite tuos prarūgusius 
kampus. Birutės Choras turi 
gerą mokytoją ir patogią vie
tą repeticijoms.

Harrisono šnipas.

Kamanės.
Pagal J. A. Thomson — M—a.

Kas iš Lietuvoj arba ir čia 
Amerikoj ant ūkės augusių ne
atsimena kamanių? Kas neat
simena ypatingo jausmo kuo
met šienpioviai pametę dalgius 
bėgdavo į šalį vejami inpyku- 
sios o gal tik išsigandusios sa
vininkės lizdo, kurį šienpiovys 
netikėtai su dalgiu pusiau per
skrodė ? Potam savininkėms 
šiek tiek aprimus kas nėra ra
gavęs jų medaus, matęs dide
lių “kirminų” ir mažų bitelių 
koriuose?

Apie tas bites daug ko yra 
ypatingo. Jų pūkuotas, pui
kiai rainuotas rūbelis,o jų vik
rus skrajojimas, jų darbštu
mas nurodo prisitaikinimą 
prie gyvenimo. Jij bumbėji
mas ir mokėjimas susilaikyti 
nuo nereikalingo gylimo, nu
rodo kaip išdidus ir protingas 
yra sutvėrimėlis. Bet tai tik 
paviršutinis jų puikumas, dar 
įstabesnis ir puikesnis yra jų 
draugijinis gyvenimas, kuris 
parodo kiek tai yra dramatiš
kumo, romantizmo net vabz
džių gyvenime.

Vasaros pabaigoje, motina 
kamanė (žmonės vadina biti
nėliu, bet kadangi ji yra pa- 
telkėlė ir priegtam motina vi
so lizdo, geriau vadinti ją mo
tina, kaip ir naminių bičių bi
tinėlis kad vadinama) esti pri
viliota gėle kvepiančio trano 
ir lieka apvaisinta. Tuojau po 
to ji ieško sau sausos vietos 
gulyklai kur nors tarpe sama
nų arba tankios žolės, pasirink
damas kur nors nuo saulės, i- 
dant saulės spinduliai anksti 
pavasarį neišbudintų jos iš 
malonaus miego. Ji išbūva 
guolyj apie devynis mėnesius, 
ir dažnai po išėjimo iš guolio, 
jei oras yra šaltas ji grįžta at
gal palikus ankstybąsias pava
sario gėles ir kartu žirgučius. 
Ji atsibudus ir pilnai atsiga
vus pradeda ieškoti tinkamos 
vietos lizdui, kurį paprastai 
suranda apleistame žiurkių ar 
kirstukų lizde. Ji tą lizdą pa
dabina žolėmis, trupučiais sa
manų, ir kitais minkštais da

DUQUESNE, PA.

Darbai čia labai gerai eina. 
■Ą Dirba dienomis ir naktimis. 
w Padaro geras pėdės. Dvisa- 
y vaitinė alga esti $150 ir dau- 

‘ giau.
Tūlas laikas aš buvau rašęs 

korespondenciją, paminėjau 
bolševikus ir pažymėjau, kad 
dvi merginos M. J. ir O. P. M. 
su jais veikia. Tai pasipylė 
prieš mane visokių prikaišioji
mų, būk čia nesą to ką aš ra
šiau. Bet aš rašiau dalykus 
žinodamas. Yra Teatralė Dra
matiška dr-ja “Varpas” ir joj 
bosauja bolševikas atvažiuojąs 
iŠ Wilsono. Antras atvažiuo
ja iš Donorą tikras Trockinis. 
Jie ir vedžioja už nosių nesu- 
sipratusį jaunimą.

Svetis Strazdas.

pirkite ketvirtosios 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

dienų ji ingauna motinos spal
vą ir tik skiriasi nuo motinos 
tuo jog ji yra mažesnė ir bū
dama tik darbininkė-patelė 
liekta nevaisinga. Motina-gi 
nestoja dėjus kiaušinius, ir de
da juos į narvelius kuriuos ji 
turi prirengus šalyje kokūnų 
— pirmosios šeimynos, ir ka
da jos vaikų šeimyna suauga, 
skaičius pasidaugina ir gali 
nešti medų ji pilnai palieka na
mų šeimininke, ir neužsiima 
niekuo daugiau kaip tik moti
nos priedermėmis. Darbinin
kės pripildo tuščiuosius koko
nus medumi, ir kai kada pa
daro medaus puodus, taip-pat 
jos neša ir žiedų dulkes, kai 
kada į tuščiuosius kokūnus, 
kai kada į tam tyčia prireng
tus narvelius, kaip koki veis
lė. Iš čia mes matome pradžią 
taupymo instinkto kuris taip 
gražiai apsireiškiąs pas nami
nes bites. Koriams beaugant, 
lizdas yra didinamas, kad 
jiems padaryti vietos, kai ka
da net vaiko uždangalas esti 
padaromas, kad apsaugoti vi
są šeimyną ir maistą nuo lie
taus ir kitij panašių nemalonu
mų. Darbininkių skaičius au
ga, ir kiekviena iš jų per savo 
trumputį tik vieno mėnesio gy
venimą, netinginiauja bet dir
ba per kiaurą dienelę, — jau- 
nesnėsės kaipo auklės, senes- 
nėsės kaipo maisto gamintojos.
Jos netinginiauja ir nakčia — 
budavoja ir taiso lizdą, peni 
larvas, vėdina lizdą nuolatos 
veduodamos savo sparnais. 
Laikui bebėgant motina prade
da dėti kiaušinius iš kurių iš
siperia tranai (arba patinėliai) 
ir motinos. Nevaisintieji kiau
šiniai išsiperia tranais; vė
liau padėtieji apvaisintieji iš
siperia į motinas, bet gal būti 
tik maistas, kuriuo jaunosios 
motinos esti penimos padeda 
joms išaugti į motinas ne į pa
prastas darbininkes, kurios 
taip-pat yra patelės, tik nega
linčios apsivaisinti. Darbinin
kės dažnai nekenčia jaunųjų 
motinų ir tranų ir stengias 
juos nužudyti dar prieš išsi
vystymą, bet paprastai moti
na yra gudresne ir turi savo 
pergalę. Kai tik jaunieji tra

lykėliais kuriuos ji susuka į 
kiaurą gumulą. Savo lizdą ji 
moka pritaikinti visur, net 
kaip kada apleisto miegamojo 
kambario pataluose, priegal
viuose. Besukdama savo lizdą 
ji nuolatos turi skristi ir vėl 
parskristi ir tuo ji pripranta 
prie vietos išmoksta atsiminti 
savo lizdą, į kurį gali parskris
ti nors ir iš toliausios vietos, 
kurion jai pasitaiko nuskristi 
medaus beieškant. Viduje sau
sojo kamuolio ji padaro viete
lę papuoštą riešučio didumo, į 
kurią ji sulipdo narvelį žirnio 
didumo, čia ji parneša medaus 
ir žiedų dulkių. Į tą narvelį ji 
deda nuo šešių iki dvylikos 
kiaušinių ir juos užklijuoja 
vaško viršeliu. Ji peria ant jų 
per visą naktį ir dalį dienos, 
misdama daugiausiai medumi, 
kurį ji pirm to prisinešė ir tu
ri susi pylus į vaško puodelius 
prie ineigos į lizdą. Ji pripil
do tuos puodelius kartas nuo 
karto, kad nepritrukti maisto 
kada užeina lietai arba taip sa
kant bado laikai.

Į ketvirtą dieną išsiperia 
balsgani kirminai, kurie su
ėda godžiai savo patalą priren
gtąjį iš žiedų dulkių ir me
daus, ir esti penimi iš pradžios 
visi kartu, potam kiekvienas 
paskyrium skystuoju maistu, 
kurį motina jiems pagamina ir 
peni. Kiekvieno penėjimo lai
ke ji turi prakąsti vaško vir
šelį ir papenėjus jį atgal užli- 
pyti. Vienuoliktoje dienoje 
nuo padėjimo kiaušinio larvos 
(kirminai) pilnai! esti užaugu- 
sie ir pavirsta į sausus kokai
nus, susikeimeravusius į vie
ną krūvą, taip jog jų tarpe lie
ka tarpas kuriame paprastai 
motina guli ir šildo nejauslius 
gaivalus. Iš kiekvieno kokū- 
no, trijų savaičių nuo padėji
mo kiaušinių išeina graži, si
dabru pilka bitelė. Jos kojos 
yra silpnutės ir nepastovios, ir 
beveik pirmas jos žingsnis yra 
prie medaus puodo, prie kurio 
ji išlengvo atlenkia savo snapą 
ir geria pastiprinančio skysti
mėlio. Atsigaiveliavus, sutvir
tėjus ji grįžta atgal į lizdą, 
prie kitų ir glaudžias prie mo
tinos šilto kūnelio. Į porą 

Tik vienas šiandie tėra kelias ir tai 
yra karė iki kartaus galo — karė iki te
utonas galutinai ir visiškai sutremtas.

Kas išsigandęs mąsto, kad būtų ge
riau nusileisti teutonams ir klauso gy- 
vatiškiaus šapsėjimams vokiškos propa
gandos?

Ar gali atsirasti .toks žmogus, 
kurs nedarytų viso to, kas jo galėję, 
idant prigelbėti laimėti karę? Kuris 
gali sakyti, jog jis gali išsiskirti?

Kas urzgia arba aimanuoja dėl to ma
žo pasiaukojimo, kurio iš jo reikalau
jama?

Jei randasi tokis žmogus, tai lai 
jis pažiūri, ką Vokietija padarė Rusi
jai, kuri nusileido ir padarė bailingą 
taiką.

Tliis advertisement is indorsed and paid for by 
CENTRAL SPA 

481 Broadway, So. Boston, Mass.
Telephone: So. Boston 72149.

as a part of their efforts to figlit this war to a prompt and vietorious conclusion

Tiems, kurie negali ka
riauti, tai Laisves Bon- 
dsai yra geriausi galimi 
ginklai prieš teutoną.

J? ir k Liberty Bondsus 
bite banke —*cash arba 
ant išmokesčio.

nai gali skristi, jie skrenda iš 
lizdo ir atgal į jį negrįžta. Jie 
skrajoja per tris ar keturias 
savaites ieškodami patelių-mo- 
tinų. Motina besendama nu
plinka, nusilpsta; ji nededa 
tiek daug kiaušinių ir tada, 
kaip dažnai atsitinka, atsiran
da dedančios darbininkės —- 
bet iš trr kiaušinių išsiperia ne 
darbininkės bet tranai. Ge
rai žinomųjų kamanių bičių 
lizdai (kaip tai Bombas lapi- 
darius, bombas terrestris, 
Bombus lucorum) dažnai turi 
nuo 200 iki 300 darbininkių, a- 
pie penkiasdešimt jaunų moti
nų; ir gal būti apie šimtą tra
nų bus išlėkusių skrajoti. Te- 
čiau tas skaičius labai mainos, 
it priguli nuo lizdo pasekmin- 
gumo. Bet ankščiau ar vėliau 
viskas prieina prie ganlo. San
dėliai išsibaigia ir nėra iš kur 
pripildyti; trumpai tegyve
nančios darbininkės išmiršta 
ir motina nors dar ir linksma 
ir pajaunėja nustojus pildyti 
savo motinystės pareigas, te- 
čiau palieka nervinga ir nuei
na galutinai miegoti—įnirštai. 
Tiktai jaunosios motinos, pa
sislėpusios savo žiemavimo gu
lyklose pasilieka tęsti gyveni
mo siūlą, išlaikyti savo veislę 
ir jei viskas gerai sekas jos 
peržiemavoja ir išgyvena išti
sus metus.

NAUJA KNYGA.
Muzikantams ir Dainininkams 

8 lekcijos notų išsimokinimas nau
ju būdu be mokytojaus knyga 
$1.50. Parduodu už $1. Pasakykit 
ir kitiSms.

G. A. BARONAS,
P. O. McKees Rocks, Pa.

Liuosybę
dykai negaunama, bet kuomet 
mes prie jos prieiname, reikia 
branginti ir saugoti, kaip pa
vyzdžiui mūsų nuosavę svei
katą.

Visiems aišku, kad.be svei
katos—žmogus niekuomet ne
tinka, nes tai yra svarbiausias 
pamatas gyvenime.

Tai-gi apsireiškus galvos 
skausmui, nustojus apetitą, 
užkietėjus viduriams, pabalus 
liežuviui, atsirūgstant gerklė
je ir abelnai jaučiant negerai, 
reikia tame vakare pirm gul
siant suvalgyti 3 saldainius 
Partolos.

Jūs paklausite: ‘ ‘ delko ’ ’ ? 
Dėlto, kad virš išvardinti tne- 
datekliai atsiranda tiesiogi
niai, užkietėjus viduriams ir 
nuo nešvaraus kraujo.

Dėlto, kad prašalinti juos, 
reikia tuojaus išvalyti skilvį ir 
kraują.

Saldainiai Partola tik tą ir 
daro: jos greitai, per naktį ir 
teisingai išvalo kraujo ir skil
vį-

Partola žinoma visame pa
saulyje. Už savo gerus atsi- 
žymėjimus, Partola gavo auk
sinius medalius ir diplomus 
ant šešių Pasaulinių Parodų.

Visi mėgsta ir giria Partola. 
Ji labai skani valgyti ir gera 
dėl vyrų, moterų ir vaikų.

Kiekvienoje šeimynoje turė
tų rastis Partola gatavai, kad 
lengvai būtų galima gauti ją 
ant pareikalvimo, nes (negali
ma užleisti vidurių trukumus, 
ir dar-gi pavojinga sveikatai.

Tai-gi užsisakykite dabar iš 
anksto. Partola rekomenduo
jama ir parsiduoda didelėse 
skrynutėse, kainuoja 1 dol.

Dėl patogumo žmonėms, mes 
išsiųsime 6 skrynutes už $5.00. 

Užsakymus, pinigus adre
suokite :

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 3.
(151)

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 
PO GLOBA MOTINOS BVO. 

VALDYBOS ADRESAI.

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

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

103 Siith St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 
3778 Broadvay,

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė.

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilina 

kienS, P. Venienė, V. Songailie 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Oižuvie 
nė. >
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Kristaus Kareiviui. Tamsta 
neatsiuntei nei tikro savo var- 
do-pavardės, nei adreso. Jau 
dėlto negalėtume sunaudoti 
Tamstos raštelio. Gerai, kad 
Tamsta uoliai mokiniesi. Be
simokindamas ir besigilinda
mas į gyvenimą ir tautų san- 
tikius gal Tamsta kitaip imsi 
manyti apie dalyką, apie kurį 
rašai.

A. Jančuliui. Eiles perdavė
me “Moksleiviui,” (nes jos pri
tinka jaunimo laikraščiui.

A. Stulginskui. — Tamstų 
pranešimas pervėlai atėjo.

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

Meldžiu geros 
valios žmonių 
pranešti kur bū
na mano pabė
gėlis vyras, Ka
zimieras Klia- 
žius. Likau su 2 
Lažais vaikais. 
Paeina iš Kau
no gub., 28 me
tų amžiaus, vi

dutinio ūgio, ant antakio ženklas. 
Atsilyginsiu.

Magdalena Kliazienė,
.1105 Olive st., Philadelpria, Pa.

Ieškau giminių. Aš esu sūnus 
Barboros Petrauskaitės iš Palan
gos. Bus metai kaip atvykau į 
Ameriką. Jos broliai arba žinan
tieji apie jų likimą, malonėsite 
atsiliepti.

Clemens Katella,
203 Mor st., Philūdelphia, Pa.

Aš Pranas Lukoševičius paieš- 
kau savo kūmo Juozo Kurnėtos ir 
draugo Prano Girincko, pirmiaus 
gyveno Chicagoje, o Juozas Pen- 
sylvanijos valstijoje. Abu paei
na iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Vištyčio parap. ir valšč. 
Meldžiu atsišaukti ant šio antra
šo:

Pranas Lukoševičius,
P. O. Box 48, Farmington, III.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS —Jonai Adomvlčtaa.

122 Bowen St, So. Boston, Mass 
VICE-PIRM. — Pranai Tulaikla,

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas VlnkevlHns

147 W. 6-th St, So. Boaton, Mana. 

FINANSŲ RAST. — St Noreika.
105 Silver st., S. Boston, Mass 

KARTERIUS — Andriejus Zalleckaa, 
244 D Str., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas tulelkls, 
130 Bowen St, So. Boston, Mara. 
D. L. K Keistučio Dr-ja Bos

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

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. žioba,

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

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St, So. Boston, Maaa

I PROT. RAŠT. — Jonas Glineckta.
282 Silver Str., So. Boston. Mara

II PROT. RAST. — Marijona Brikaitė 

210 Silver Str., So. Boston.
FIN. RAŠT. — Povilai Petrauskas.

230 Fifth St, So. Boston, Maaa. 
KASIERIUS — Andriejus NaudltOnai

16 Wlnfleld St, So. Boston. Mase 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėno 
šio 3 :30 vai. po pietų Bažnytinė
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
kantis susirinkimas bus spalio 20.

GERIAUSIA IR PARAN
KIAUSIA LIETUVIŠKA 

BUČERNĖ IR GRO- 
SERNĖ.

Visiems lietuviams gyvenan
tiems City Point’e ir Thomas 
Park’e. Apskričiai, kurie turi 
vaikščioti j kitą šalį So. Boston’o 
sau reikalingų valgomų ir taip ko
kių lietuviškų daiktų pasipirkti, 
galite pas mane užeiti kur aš lai
kau čia pat ant vietos didžiausią 
lietuvišką krautuvę. Pas mane 
galite gauti visokių lietuviškų de
šrų, skilandžių ir salsesonų. Lie
tuviškos varškes ir grietinės. Pa
tarnavimas visados prielankus ir 
kainos pigesnės kaip kitur. Pri- 
statom tavorą į namus už dyką ir 
dar duodame legal stamps. Todėl 
jeigu netikit šitam mano apgarsi
nimui, tai meldžiu užeiti ir persi
tikrinti. Mano krautuvė randasi 
ant kampo 8-tos ir Gatės gatvių.

D. OLSEIKA,
314 E. 8-th St., So. Boston, Mass.

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS.
S. BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atyažiuoti, 
nes geras patarnavimas "daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstų pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Mass.

GYVENIMO VIETA: 237 D St., 
So, Boston.'

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai 

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: 

J. J. DRIZA,
5008.2ndSt., Priladelphia, Pa.

DARYK PINIGUS— 
TAUPYDAMS 

PINIGUS.

kainomis.
Ateik šiandien. Dabar lai

kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES

CONROY
Registruoti Optometristai

125 Tremont St., Boston, Mass. 
Priešais Park St.

Bell Fhons Diokinssn M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Hdaddphia, Pa.

Li.tuvii Daktaru ir Chirurgai.

Ofiso Valandas; '
Nuo 9 rito iki B po plota 

Vakarais, Kstvsrgo nuo 6 iki 9 P. M.
NadaBmnb iki 4 po piltu- *
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Vietines žinios.
VARDAI PIRKUSIŲ 

BONDSUS.
(Tąsa)

J. Petkauskas .................. 50.00
J. Vasiliūnas ................... 50.00
Jonas Krasnauskas .. . .50.00 
Kazys Čepulis ................ 50.00
Emilija Gedininiejnė .. ..50.00 
Kastantas Sirbikas .. ..50.00 
Andrius Kazmauskas... .50.00 
Barbora Milevičiutė ....50.00 
Ant. Grigaliauskiutė ....50.00 
Paulina Mikoliuniutė... .50.00 
Steponas Kantautas .. . .50.00
J. Lengvinienė................ 50.00
J ieva Jusevičiutė ..........50.00
Ona Palubeckienė...........50.00
Alice Gajauskaitė...........10.00
Jonas Pranaitis .............. 50.00
Juozas Gurskas............100.00
Petras Valukonis ........... 50-00
Pranė Zaleskienė ............50.00
Marė Repeikiutė...............50.00
Juozas Likas .................. 50.00
Povilas Petrauskas .. . .50.00 
Ona Verveckiutė ............50.00
A. Palionis ..................... ,50.00
K. Westfield.................... 50.00
Agnieška Žilaitė............... 50.00
Kazys Valatkevičius... .150.00 
Gabrys Pečiulis..............100.00
Jobas Kuiniliauskas... .150.00 
Tamošius Gaidys ............50.00
Antanas Labalaukas... .100.00 
Konstantas Banys .. ..100.00 
Juozas Parčiauskas ... .100.00 
Andrius Pakštys ...........100.00
Jonas'Medelinskas ....100.00 
Jonas Krasinckis..........100.00
Jonas Parčiauskas .. . .100.00 
Jonas Pavydįs ...............200.00
Vadas Skelpinskas ....200.00 
Feliksas Sabaitis ...........200.00
Antanas Maciejūnas... .100.00 
Juozas Kalinauskas.. ..200.00 
Jonas Moseika ...............100.00
Jonas Ignatavičius ....100.00 
Peras Špokas.................. 250.00
Kast. Pašakarnis............50.00
M. Stupper ............  100.00
J. Mazuika .....................100.00
V. J. Jakštas .................. 50.00
M. Baradinskaitė ............ 50.00
St. Noreika ...................... 50.00
Vincas Staniulionis .. ..50.00 
Alf. Balkus ...................... 50.00
Ant. Kangris .................. 50.00
J. Kehbraitis................... 50.00
T. Zaramba.............. .. 50 00
Andr. Bizokas....................50.00
B. Jokubauskas ...............50.00

M. H. Rimkevičiūtė .... 50.00
J. Petrauskas ................50.00
J. Šipinskas ..................100.00

(Bus daugiau)

DAKTARAI VISOKO BIJO, 
TIK NE PINIGŲ.

/Bostone daktarai, pakviesti 
pas ligonius ar su atėjusiais 
pacientais ofisan yra labai at
sargūs. Atėję tik žvilgterėja 
i ligonį ir lekia lauk. Jei ko 
prisiliečia, tai nusiplovę ran
kas teiraujasi ar abrflso jam 
duodamo kartais ligonis nė
ra lietęs. Ir kitais panašiais 
būdais tie daktarai rodo atsar
gumą. Bet kuomet griebia 
dvidolerinę ofise arba tridole- 
rinę pas ligonį, tai tą daro vy
riškai, labai drąsiai, be jo
kio atsargumo, neklausinėja 
ar nebuvo pinigai ligonio pan- 
čekoj, arba rankose.

Senovėj buvo sakoma, kad 
pinigai nedvokia, tai yra reiš
kia, kad nereikia atsižvelgti 
ar teisingu būdu pinigai ingi- 
jarni ar ne. Dabar pasirodo, 
kad pinigai netik nedvokia, 
bet nei nepavojingi.

Prieš epidemijos apsireiški
mą Bostono daktarai "buvo nu
tarę imti po $2 vietoj $1 nuo 
paciento į ofisą atėjusio, o $3 
vietoj $2 už atlankymą ligo
nio namie.

BRIGHTON, MASS., ..•'V*'""
Netikėta mirtis.

Dabar pavojingai ligai siau
čiant visi bedieviai privalo at
siversti ir atgailą padaryti. 
Žiūrėkite, kaip atsitinka. Po 
num. 20 Lincoln st. viename 
name atsitiko dvi netikėtos 
mirtys. Vienas žmogus buvo 
miręs naktį iš subatos į nedė- 
Hą, o antras iš utarninko į šė
rėją. Abu rastu negyvu ryte. 
Ant kiek žinau, tai gyveno be 
bažnyčios. Tai matote, kaip 
atsitinka atidedant “pakūtą 
iki smerčio.”

Jie buvo išgirdę būk apsi
saugojimui šuo tos ligos reikia 
vartoti svaigalų. O jie jų bu
vo mėgėjai. Tai jie labai uk- 
vatnai “gydėsi” ir matyt nu- 
sigydė.

Vietinis.
PIRKITE KETVIRTOSIOS 

LAISVES PASKOLOS 
BOND’SUS.

LIGOS AUKOS.
Nuo ispaniškos influenzos ir 

plaučių uždegimo Bostone se- 
redoj mirė 144, o ketverge 124. 
Išviso iki šiol mirė 3.147-

CAMBRIDGE, MASS.
Žmonės čia jau mažiau ser

ga. Jau apsiprato su liga. 
Tūliems bedievėliams epide
mija strioko padarė. Apsirgę 
šaukėsi kunigo, ;tiors per 10 ir 
net 15 metų be kunigo ir baž
nyčios gyveno. Spalio 1 d. naš
lė Danielienė po No. 136 AVind- 
sor st. palaidojo keturių metų 
dukterį Mariutę. Ji yra gera 
katalikė. Tūlas laikas atgal 
rašiau, jog netikėtai mirė jos 
vyras, kurs buvo didelis bur
noto jas. Dabar žiūriu “San
dara,” kuri sirgdsi čielą savai
tę dabar pasirodė, man pri
meta, būk aš apie kokį ten 
gyvą sveiką žmogų (V. Danie
lių) rašęs, kaipo mirusį. Ar 
tik nesirgo ir tas koresponden
tas ir klajodamas rašė daryda
mas man tokį užihetimą. Te
gu patyrinėja po nurodytu nu
meriu ar ten nesuseks, kad aš 
neprasimanymus rašiau. Jei 
yra koks kitas Danielius, bū
tent V. Danielius, kurio ne
pažįstu, tai jam veliju ilgo 
amžiaus,, jei yra geras žmo
gus.

Rep.

jų neima. Žinoma, kaip jų nė
ra, tai nebėra jokių pramogų, 
nei veselių, nei balių. Maty
sime ar ilgai taip bus.

Parapijos reikalai labai ge
rame stovyje yra, dėlto kad 
tarpe parapijonų yra labai ge
ras sutarimas. Galima sakyti 
skolos kaip ir neturime. O tai 
reiškia, kad iš malonės buvu
sio gerb. klebono kun. P. Bu
čio, kuris sumažino žymiai 
savo mėnesinę mokestį. Tai
gi nors neilgai pas mus tebu
vo, bet daug mums gero pa
darė. Jis bus mūsų atmintyj 
visados. Duok Dieve anam ge
rą sveikatėlę ir ilgą amželį.

Toliaus turiu pažymėti, kad 
jau pilnai susitvėrė Tautos 
Fondo skyrius. Tapo išrink
ta valdyba sekanti: Antanas 
Varašius, pirm.; Stanislovas 
Jenkūnas, rašt.; Vladas Ežers- 
kis, ižd. Narių jau yra prisi- 
rašiusių 19. Jie pasižadėjo mo
kėti į metus po vieną dolerį ir 
visi pilnai jau užsimokėjo ir 
tapo pinigai išsiųsti į Tautos 
Fondo iždą.

O laikui slenkant gal prisi
rašys ir daugiaus. Prie to pra
kilnaus darbo visi privalome 
dėtis. Visi turime aukauti, 
kad prigelbėti atgauti Lietu
vai laisvę.

Narys.

NE W, YORK, N. Y.
Praeitą savaitę rašiau ko

respondenciją į “Darbininką” 
apie Brooklyno ir New Yorko 
Vyčių susirinkimą ir rengiamą 
vakarienę. Rašiau, kad vaka
rienė bus spalio 12 d. subato- 
je, 207 York st., C. Brooklyn, 
N. Y. O dabar nukeliame tą 
vakarienę į kitą dieną — spa
lio 13 du nedėlioję 6 vai. vaka
re Panelės Švč. Apreiškimo 
parapijos salėje North 5-tli st. 
cor. Havemeyer sts., Brooklyn, 
N. Y.

A. čialkis.

MALDAKNYGĖ 
“PULKIM ANT KELIŲ” 
Visiems, kurie užsisakė, bus 

išsiuntinėta spalio 15 d. už tą 
kainą kaip buvo garsinta.

Ant vietos pardavinėjimui 
jau turėsime subatoje, spalio 
12 d.
PIRKITE KETVIRTOSIOS 

LAISVĖS PASKOLOS 
BOND’SUS.

SKAITYK IR KITAM PASA
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamų kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

I. Deitch.
149 Dover St., Boston, Mass.

TEL. BACK B* Y 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoa Gydo visokia* Hga*
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akintas.

419 Boylston St., Boston, Mass.

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima suiiialbeti ir Urtavbabai 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
4 89 Broadway,So. Boston,Naas.

PRIE DORCHESTEB ST.

NadSHct&i* 
nno 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakar*.

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakaro.

LITHUANIAN AGENCY
a

PORT WASHINGTON, WIS.
Mūsų miestelis neperdidelis, 

bet patogus. Stovi ant kran
to Michigan ežero. Dirbtuvės 
yra sekančios: liejyklos ir
viena didelė stalernė, Irtirioje 
puikius krėslus ir visokius 
kaučius dirba ir gražiau- 
sius*gramafonus. Yra viena 
nedidelė šapukė reinkočių ir 
mažutė pančekinė. Darbai 
kaip visur, taip ir pas mus 
eina labai gerai, beveik die
ną ir naktį Algos pusėtinos, 
pigiausia mokestis $2.50. Pas 
mus labai pigios stubos ir 
daug matosi tuščių. Tai tokiu 
būdu su familijoms yra labai 
gerai. Lietuvių neperdidelis 
būrelis, tik apie 30 fanrilijų ir 
apie tiek bus pavienių. O su 
mergelėmis, tai jau visai ne
galima pasigirti, taip kaip ir 
viena tėra ir nežinia kur jos 
dingo, juk į kariuomenę dar

* Kariauk taip, kaip šie Amerikos kareiviai kad kariavo Fismes’o gatvė
se. “Jie apdengė save garbe,” skelbia laikraščiai. Žinoma, kad taip, — jie 
yra amerikonai.

Jie susitiko su geriausia priešininko kariuomene baisioje kovoje su dur
tuvais. Jie vartojo šautuvus — durtuvus — plikas kumštis. Kiekvienas a- 
merikonas sekė sffvo perdėtinį desperatiškai, be baimės, be atvangos, su vie
nu didžiu paakstinančiu tikslu — išperti kailį tai prūsiškai gvardijai, nutildy
ti kulkosvaidžius — laimėti.

Tai gan geras kovojimo būdas — šituo amerikonų būdu. Tuomi laimė- 
jami ten mūšiai, bus laimėta didelė pergalė čionai — jei mes kariausime, kuo
met kariausime — jei mes pirksime Laisvės Bondsus iš visų išgalių.

Kuomet kariauji, tai kariauk! Kuomet perki, 
tai pirk.

Elgkis taip, kaip jie kad kariauja—Pirk bondsus 
iš visų išgalių.

Pirmutinė ir dabar didžiausia lietuvių Real Estate ir 
Insurance Agentūra Bostone ir ant viso New Ęngland’o, 
darome dabar didžiausį išpardavimą
NAMŲ, FARMŲ, LOTŲ ir BIZNIŲ
So. Bostone ir visose apielinkėse, nes daugybė savininkų 
namų, farmų, lotų ir biznių siunčia mums kas diena gro- 
matas su reikalavimais, kad mes paskubintumem parduo
ti jųjų namus ir farmas kad ir už mažiausias prekes.
DABAR TURIM ANT PARDAVIMO
Apie 500 farmų, 7.000 namų, 20.000 lotų ir daugybę vi
sokių išdirbtų biznių, kurie turi būt greitai parduoti, už
tai, kad daugelis savininkų namų, farmų ir lotų yra pri
versti parduoti pusdykiai iš priežasties karės, ligų, se
natvės ir pinigiškų reikalų. Ir todėl dabar yra gera pro
ga pirkti pigiai, nes mes turim įvalias namų ir farmų ant 
pardavimo LABAI PIGIAI, iš kurių galima pasirinkti by 
kada. Kuomet Tamista turite laiko, užeikit pas mus ir su 
automobiliu apvažiuosime pasižiūrėti pigių farmų ir pui
kių namų su daugybe žemės visose apielinkėse So. Bos
ton’o.

MŪSŲ OFISĄ ŽINO

Visi namų savininkai ir advokatai, kurie atstovauja 
namų ir farmų savininkus, kaip “Quick Sale Agency” 
(Greito pardavimo Agentūrą) ir todėl kurie tiktai nori 
greitai parduoti savo namus ir farmas, pirmiausiai krei
piasi į mūsų Lithuanian Agency Ofisą ir paduoda pardavi
mui pigiausiomis prekėmis, idant mes galėtumėm greitai 
parduoti. Todėl1 mes parduodame greitai, užtai kad pigiai 
ir ant lengvių išlygų. Ir pirkėjai namų ir farmų džiau
giasi kad pigiai pirko ir žino mus kaipo “Pigaus Pardavi- 

Bmo Agentūrą.” Pardavėjai nors pusdykiai pardavę per 
mūsų ofisą, ir-gi džiaugiasi greitai pardavę savo namus ir 
gavę nčrs kiek pinigų dėl savo didelių reikalų, ir todėl jie 
žino mūsų ofisą, kaipo “Greito Pardavimo Agentūrą” ir 
rekomenduoja mus visiems namų ir farmų savininkams, 
kurie nori parduoti savo namus ir farmas pigiai ir grei
tai. tr mes taip padarome. Ištikrųjų, mes PARDUODAM

GREITAI BET IR LABAI PIGIAI.
TURIM DAUGYBĘ BARGENŲ.

Daugybė namų, farmų ir lotų savininkų kasdien už
eina pas mus ir prašo kad mes parduotūmem jų namus ir 
farmas kad ir už pigiausią pasiūlijimą. Iš priežasties ka
rės, ligų, senatvės, mirties ir kitokių priežasčių, daugy
bė savininkų dabar yra priversti parduoti LABAI PI
GIAI. Todėl mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” duos 
geriausią progą visiems Lietuviams, kurie tik norėtų pa
matyti ant pardavimo namų ir farmų TIKRAI PIGIAI, 
tai mes galėtumėm bile kąda aprodyti daugybę bargenų 
dykai.
VISI GABESNIEJI LIETUVIAI,

Lenkai, Airiai ir Amerikonai daugiausia perka per 
mūsų Agentūrą, o jie tą daro todėl, kad mes parduodame 
pigiai ir su geromis išlygomis. Užtai, kad mūsų agentai, 
yra ekspertai Real Estate biznyje ir atsakančiai žino pre
kes namų ir farmų. Ir todėl nei vienas pardavėjas negali 
apgauti pirkėjo, kuris pirks namus arba farmą per mūsų 
ofisą. Todėl tai visi gabesnieji Lietuviai ir svetimtaučiai 
žino mus gerai ir perka namus ir farmas per Lithuanian 
Agency.

VISI UŽGANĖDINTI.

Pardavėjas džiaugiasi kad mes jo nuosavybę greitai 
pardavėme, nes jis norėjo greit parduot. Pirkėjas ir-gi 
džiaugiasi pigiai pirkęs ir su geromis išlygomis. Mes 
džiaugiamės kad praplatinome mūsų biznį gerais užganė- 
dinimais ir atsakančiais patarnavimais.

MES UŽTIKRINAME
Visus, kuriems reikalinga yra pirkti namų, farmų, 

lotų ir biznių, kad mes aprūdysime Jums tikrai pigių par
davimų. Ir jeigu ne, tai nereikės pirkti, nes Tamistų bus 
liuosa valia ir iš mūsų pusės nebus prievartos nei prikal
binėjimo, tiktai bus Tamistų viena ukvata daryti taip, 
kaip Tamistoms patiks. Mes norime užganėdinti visus, 
kurie tik ukvatytų pamatyti pigių namų ir farmų ir užtai 
užtikriname, jog tikrai pamatysite PIGIŲ, GERŲ ir NAU
JŲ NAMŲ ir PUIKIŲ FARMŲ.
DYKAI, VISIEMS DYKAI

Duodame geriausią rodą visiems, visokiuose reikaluo
se. Kurie norėtų matyti namų, farmų, lotų ir biznių, mes 
vežame automobiliais visus dykai pamatyti pigių pirkimų. 
Mes turime 4 automobilius, kurie nuolat laukia pirkėjų su 
visais draugais ir šeimynomis važiuoti pamatyti gerų pir
kimų, nes mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” į vieną va
landą aprodys daugybę pigių pirkimų ir nereikės daug 
vargti iki išsirinksite puikią ir pigią vietą ir apsoliutiškai 
be jokio užmokesnio už mūsų patarnavimą ir važinėjimą, 
užtai kad pardavėjai, kurie nori greitai parduoti savo 
Real Estate, tie atlygina už mūs sugaištis. Tai-gi, visi, ku
rie tik ukvati jate pamatyti puikių namų ir farmų, priduo- 
kite savo adresus ir mes su džiaugsmu atvažiuosime auto
mobiliu ir IŠ VEŠIM SU VISA ŠEIMYNA PASIVAŽINĖ
TI DYKAI.
APDRAUDŽIAME-INŠIURINAME.

Mes.turime “Insurance Broker License” ir inšiūri- 
name nuo ugnies į atsakančias kompanijas viską: forni- 
čius, drabužius, namus, automobilius, gyvulius, langų 
stiklus, visokias provų kaucijas, accident ir nuo vagių 
insurance. Atsitikus nelaimei, prigelbstim dykai kad iš
gauti kodaugiausiai pinigų iš kompanijų už nuostolius. 
Mes apdraudžiame pigiai ir atsakančiai, nes mūsų yra di
džiausia Lietuvių Apdraudos Agentūra Bostone.
KAS PIRMIAU, TAM GERIAU.

Kas užeis pirmiau ir apdraus-inšiūrins forničius, tas 
nesibijos ugnies* ir neverks kad namas dega. bet. džiaugsis 
kad gaus progą pirkti naujus forničius.

Kas užeis pirmiau pirkti namą, tas gaus geriausią pir
kimą ir nesigailės pirkęs pigiai.

Kas užeis pirmiau pirkti farmas, tas greičiau pasi
slėps nuo kariuomenės ir nereikės bijoti vokiečių ir alkio.

Kas pasipirks pirmiau lotą, tas pirmiaus įgys ir stu- 
bą ir turės savo nuosavybę.

Kas pirmiau pirks biznį, tas pirmiau paliks turtin
gesnis ir atsakantesnis žmogus. Todėl visi, kas tik gy
vas, skubinkitės pralenkti tinginius, ir neprotaujančius ir 
nelaikykite savo sunkiai uždirbtų centų bankuose ir ne
kraukite kitjems kapitalų, bet pirkite namus, farmas ir lo
tus, nes atsakančiausis biznis dėl kiekvieno ir mes užtik
riname,* kad kas pirmiau pięko namus, tas šiandien yra 
turtingesnis ir geresnis ir kas pirmiau užeis pas mus, pir-v 
miausiai pamatyti pigių ir puikių namų ir farmų, tas gaus 
geriausį pirkimą, bargenis.

MŪSŲ IŠLYGOS PIGIŲ PIRKIMŲ.
Lotai arti Bostono $19.00 iki $89.00, $5.00 įmo

kėti ir po $1.00 kas savaitė.
Vištų Fanuos nuo 89.00 iki $500.00; $25.00 įmo

kėti ir 10.00 kas mėnesį.
Tvirti namai po 500 dol. ir brangiau; $200.00 į- 

mokėti, likusieji raudomis išsimoka.
Farmos su budinkais, gyvuliais ir visais žem

dirbystės įrankiais galima pirkti nuo $1.500.00 ir 
brangiau su $500.00 įmokėjimu ir lengvomis išlygo
mis. <

Galima pamatyti farmas, namus ir lotus papras
tomis ir šventomis dienomis dykai iš

This advertisement is indorsed and paid for bv 
Dr. W. T. REILLY, Dentist, 

469 Broadway, So. Boston, Mass.
as a part of tlieir efforts to fight this war to a.prompt and victorioiis conelusion

Lithuanian Agency
A. IVASZKEVICZ Manager

315 Broadway So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.

NAMŲ VIETA: 1622 Columbia Road, So. Boston. Tel. So Boston 31.
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