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J VOKIEČIŲ ATSAKYMAS.
% II X

Į prez. Wilsono notą vokie
čių vyriausybė atsiuntė šitokį, 
įtsakymą.

Vokiečių vyriausybė priiiųa 
-išlygas, prez. Wilsono nusta
tytas jo pranešimuose sausio 

v, 8 d. š. in. ir vėlesnėse prakal
bose kaslink įsteigimo pasto
vios teisybės taikos. Todėl 
jos (Vokietijos .vyriausybės) 

^tikslas įneiti į dierybas bus tik. 
f. susitarimas apie pritaikymą 

praktiškų smulkmenų šitų išr 
lygų- Vokietijos vyriausybė : 

. tdri, jog vyriausybės, einan- 
į eįos išvien su. ^Suvienytomis 
Valstijomis, taipogi priima są- 

i lygas prez. VTilsono prakalbo-
* se išdėtas. Vokietijos vyriąu-
• sybę, sutartyje sū Austro-Ven- 
; grijos vyriausybe, apreiškia, 
\ jog yra pagatavoš sutikti su
'prezidento pasiūlijimu kaslink 
pasitfaukimo iš Užkariautų že- 

-- mių, idant pertraukti karę.
Vokietijos vyriausybė pata

ria, kad prezidentas teiktūsi 
>Sukviesti maišytą komisiją,ku- 
’ri sudarytų pasitraukimo iš 
užkariautų žemių pienus.

Dabartinė Vokietijos vy- 
riaųsybė, kuri yra atsakomy
bėje už ėjimą prie taikos, buvo 
sudaryta per konferencijas ir 

t pritariant ■ Reichstago (parla
mento)'didžiumai. Kandie- 

t rips,, yrą remiamas visuose jo 
i veikimuose didžiumos valia ir 

kalba vardu Vokietijos vy- 
riaųsybeš ir vokięČų tautos.

KO KLAUSE PREŽI- 
DENYAS.

pasirūpinti sudaryti iš abiejų 
kariaujančių pusių komisiją,, 
kuri nustatytų pasitraukimo 
pienų. •

Galop Vokietijoj vyriausy
bės atsakyme skelbiama,' jog 
kanblieraus žygius prie taikos 
remia parlamento didžiuma ir 
pati vyriausybe.

1
!F

PASAULIS SU NAUJU 
VEIDU.

s

Kai prez. Wilson gavo iš Vo
kietijos kanclieriaus pakvieti
mą imti į savo rankas taikos 

\ sugrąžinimą, tsų jisai paklau
sė kanclieriaus šįtų dalykų: 

x Ar Vokietijos vyriausybe 
priima jo išlygas ar tik sutirn 
ka tas išlygas dėti pamatan 
taikos derybose.

prezidentas pranešė Vokie
tijos vyriausybei jog karės 
pertrauktį negalės tol, kpl vo
kiečių ir jų draligų armijos 
bus svetimose žemėse. . •

- Klausė kas už kanclieriaus 
. stovit Ar vyriausybė, kuri iki 

Šiol veda karę?
... ^Vokietijos vyriausybės duo

btasis atsakymas, kaip maio- 
’ ’ me viršuje yra nuolaidus. Sa

ko, kad pilnai priima ‘prez. 
Vtilsono-išlygas ir taikos kon
ferencijoj bus kalbamasi apie 

. jų pritaikymą,
. Vokietijos vyriausybė sutin
ka pasitraukti iš, užkariautų 
žemių pirm negu karė bus per
traukta ir prašo prez. Wilsono 

» f » *.

berline džiaugsmas:
z . * .į.-

: 'Iš AmsteTdaiAo pranešama, 
jog sujudimas Berlihe esąs’ ne
paprastas. Žmonės bučiuojasi, 
kądir nepažįstami, ir šveikina 
vieni antrus su taika. Dau
giausia šaukia: uTaika ant 

‘galo.n
Dabar Vokietijoj bile koks 

politikierius ar generolas,kurs 
priešintųsi prez. Wilsonę išly- 
gųpriemimuiba^miaiba nu-

Didžiausias Vokietijoj klau
simas dabar yra: ką kaizeris 
darysi Gandai , apie jo pasi
traukimą nuo sosto nesibaigia. 
Dabar taikos troškimas Vokie
tijoj auga, o išsidirba nuomo
nė, kąd kaizeris yra kliūtimi 
prie laikos. Tai jo paĄtrau; 
Simas nuo* sosto viš-gi artinasi 
ir nei vienas iš jo sūnų nėra 
populeriškas. Todėl visa kai
zerio giminė turės pasitraukti. 
Dabar kaizeris, esąs susikrim
tęs, susirūpinęs, negalįs mie
goti^ daug meldžiasi ir daug 
verkia. -

KAIP BUS SU RUSIJA, 
.t -» .

Prez. Wlson reikalauja, kad 
prieš karės pertraukimą vokie
čiai turi pasitraukti iš užka
riautų žemių Tai Vokietijos 
laikraštis Frankfort Gazette 
klausia ar vokiečiams * reikės 
pasitraukti ir rytuose iš užka
riautų Rusijos 'žemių. Nurodo, 

5 kad tuomet tęs žemes pakliū
tų į bolševikų rankas ir iten 
būtų papildytos visokios bai
senybės. Tas laikraštis nuro
do, kad niekur nei net' Lenki- 
joj neta užtektinai, jėgų, kad 
atsiturėti prieš bolševikų gau
jas. Rašo, jog Lenkijos vy
riausybė jau'prašiusi Vokieti
jos neapleisti ir palikti vokiš
kos kariuomenės. Rašo, kad 
■Baltiškos provincijos be abęjo 
tą pat padarysiančios.

»■! ” 1 11

KARĖS SEKRETORIUS'
sugrįžo.

Iš Francijos* Sugrįžo karės 
sekretorius Baker. Jis pasa
kė, jog Laisvės paskola turi 
, _ vi. - — i i—i

Marimilian Harden, laik
raščio Die Zųfcunf redaktorius, 
Berline laikė prakalbą ir pasa
kė, kad Vokietijoj militaris- 
tų valdžia .pasibaigė ant visa
dos, kad Vokietija priaugo. 
prie tautų- lygos. Visapąsau- 
linės karėsjpasekmė, xsakė jis, 
bus išdirbimas įstatymų lais- 
voms-Jautoms^ šu^Jygimnisvis 
soms teisėmis. Visos didžio
sios valstybės, sakė jis, perė
jo per* didelį krįzį, po kurio 
pasaulis pasirodys sū.' nauju 
veidu. .

PRIEŠINGI KANCLIERIUI. 
v” «

Vokietijos konservatyvų par
tija išleido, sekąntį\ atsišauki
mą: {- ’ 
f “Mūsų armijos tebėra toli 
priešininko šalyje. Prieš ga
vimą garbingos taikos ir už
tikrinimą čielybės mūsų teri
torijos visokis apleidimas prie
šininko žemės gali būti jpražū- 
tingas ir nesutaikomas su vo
kiečių garbe*

“Daug patriotišku draugijų 
kartu su mumis laukia nuo vo
kiečių vyriausybės apreiškimo, 
jog ant to nesutiks. Vokiečių 
tauta yra pasiryžus ginti savo 
šventą žemę iki paskutinio 
žmogaus.”'' ė .

Reiškia vokiętijos konsęrva- 
tyvams nepatinka dabartinė 
nuolaidi valdžia. .

'■ v '

varosi mm. >
Talkininkų jėgos Prancijoj 

varosi pirmyn. Pastaruoju lai
ku užėmė didelę vokiečių tvir
tovę FrancijojLaon. 'Paėmė 
taip-gi La Fere ir La Gabain 
mišką,, kur buvo didžioji ar- 
mota iš kurios bombarduota 
Paryžius. '

’ Serbijoj talkininkų jėgos 
iųėjo į Nišą, buvusią Serbijos 
sostinę. •'

KIEK AMERIKON!?
užjūryje. ~

Suv, Valstijų^ generalio šta
bo viršininkas paskelbė, jog 
užjurin jau pasiųsta 1.900.000 
kareivių, ’ o 3??000,000 ' prie to 
rengiamą.' Todėl, .skelbia, rei-, 
kia gausiai rašytis paskolai, 
kad jokie prįrūošimai nebūti j 
trukdomi dėl pinigų stokos.

: - *' i

• f *

Kas dedasi Rusijoj.
. <<y’, > :y- ■ ‘

KOVA. DĖL, DUONOS.
JšŠtockholmopranešąma, 

' jog Rusijoj badas daugiau vėl 
kia? dabar prieš bolševikų val
džią, negu silpnos priešingo
sios partijos.

/Sovietų respubnkoj dabar 
prasidėjo baisi kova dėl duo
nos.^ Dabar politika ir. viso
kios teorijos pamirštama, o 
tik rūpinamasi apie duoną. 
Maskva ir Petrogradas yra ro- 
kuojami Sodžiuose, kaipo ko
kie nevidonai, kurie nori pra
ryti Sodiečių produktus.. -

Dabar artinasi metinės su
kaktuvės bolševikų viešpata
vimo. Pasirodo vaisiai surė
dymo, . sudalyto ant socijali- 
stiskų pamatų.

Bolševikų būriai būdavo vis 
eina iš miestų į sodžius prisi
plėšti maisto produktų.. Tai 
sodiečiai ėmė organizuotis ir 
nepasiduoti. Susiorganizavo 
ir įsteigė savo kariuomenes iš 
sugrįžusiųkareivių. Viatkos 
gubernijoj Sodiečiai turi armi
ją iŠ 15:000 kareivių. Juosius 
užlaiko vien tam,; kad atsigin
ti nuo razbaininkiškų bolševi
kų ir kitų svieto lygintojų.'

Vasaros pabaigoj bolševi
kams buvo pavykę šiek tiek 
prisiplėšti iki sodiečių jėgos 
nebuvo dar . sutvarkytos, bet 
dabar turtingesniose^guberni
jose sodiečiai su savo anmjo- 
mis nebijo bolševikų.

Dabar bolševikų sostinės ir 
visokios.tvirtovės dėl bado di
desniame pavojuje, negu bū
davo dėl sukilimų prięšingųjų 
partijų. \ ^/ , ' •
' Vaikų' mirimas Petrograde 
nesvietiškas.dei iš užsienio 
pągelbos' nČbus,. tai /Petrogra- 
dAšią žiemą vaikų neliks. / Su
augusiųmirimai įy-gi yra mil
žiniški. • Nėralnri A piėnbr 
grūdų, nei jokio tinkamo mo
tinoms maisto/ ■ s _.f ■_ \ ,

. -- ‘ v "
PREZIDENTO PUNKTAI.• -j;
šiuo kartu labuti dažnai mi

nimi taip vadinamieji prez. 
Wilsono 14 taikos punktų. 
Vokietijos kančįierius buvo 
paskelbęs, jog^okietijos vy
riausybe priimanti tuos; punk
tus. Popięžius, Ikaip skelbia
mą ir-gi kvięsiąs. visas tautas 
priimti 14 taikds'punktų, prez. 
Wilsono išdėtų? ? .

Tie punktai jau buvo “Dar
bininke,” bet dąbūr, kuomet 
tiek daug apie jųįęs minima, ne 
pro šalį bus juosius pakartoti.

Tuos, garsiuosius .punktus 
prez. Wilson iŠlįojo kongrese 
sausio 8,1918. * fe yra :

1 — Viešos tąikos sutartys,' 
viešai^priimtos, Jpo įtarių ne
turi būti, jokių privatinių tarp
tautinių >sutariAų,, bet 'riša 
diplomatija rismjmet turi bū-w 
ti vedimą atvim. iriviešai.

2— Visiška lįsvė navigaci- 

 

vandenų laike kares r taikos, 
išskiriant tik tuomet, kuomet 
visos jūrės arba iŠ .dalies būtų 
uždarytos tarptautiniu; sutari
mu privertimui laikytis tarp
tautinių sutarčių.

3 —r Prašalinimas ant kiek 
galima visų ekonominių kliū
čių ir įsteigimas * pirktiavimo 
lygybės Visoms tautoms, prisi
dedančioms prie taikos' Ir Su
sijungiančioms ją užlaikyti/ 

4;— Išdavimas tikrų'garan
tijų sumažinimui apsiginklavi
mo iki mažiausio laipsnio.

5 — Atviras ir absoliutiškai 
bešališkas išrišimas visų kolo
nijų, klausimų, ypatingaiatsi
žvelgiant į gyventojų intėrū< 
Susjr;įAtsmeŠnbą tų' gyvento- 
jų į valdžią,^kun imtų juos 
globon. '

6 — Pasitraukimas iš Visų 
Rūsijoš žemių ir toks išrišimas 
Rusiją . liečiančių klausimų, 
koks geriausia užtikrintų lais- 
yiąųsį. -kooperavimą ’ (sąVeiki- 
mą) su kitimais pasaulio tauto
mis j suteikimas Rusijai liuo- 
šos, nei kena netrukdomos, pro
gos nustatyti Savo i

I ' Broliai Betuviai! | 
T 

r

Y
Y

■ *» >
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besiplėtojimią ir naminę tvar
ką in užtikrinti jai priėmimą į 
laisvų tautų draugiją sur jos 
pačios nusistatytomis įstaigo
mis; suteikimas jai visokios 
pagelbos, kokios jai reikės 
arba kokios ji norės. _

7 — Belgija,' kaip visas pa
saulis sutinka, turi būti eva
kuota ir atstatyta be jokio ap- 
rubežiavimo jos suvereniteto.

8— Francijęs teritorija tu
ri būti paliuosuota ir užimtos 
žemės sugrąžintos ir skriauda 
Francijai padaryta 1871 rei
kale Alzacijos - Lotaringijos 
kas nedavė ramumo per 50 me
tų,, turi būt ūtiteista, kad to- 

i kiu būdu taika būtų užtikrin
ta dėl visų labo. ’/

9 — Pertaisymas Italijos ru- 
bežių sulygo • gyvenančių tose 
vietose taūtų> 
r 10 — Austro-Vengrijos tau
tos, kurių vietą tarpe - tautų 
mes norime apsaugoti ir užtik- 
rintiy turi-’ gauti, liuosiausią 
prog^ autdnomiškam besiplė- 
tojimui. , <

11 — Rumunija, Serbija ir 
Cernogorija turi būti evakuo
tos; Serbija turi gauti-priėji
mą prie jūrės.

12 — Turkiškos dalys Tur
kijos turi liktis užtikrintoje 
nepriguĮmybėjė, bet kitos tau
tos;. kurios ineina Turkijos 
viešpatijon turi gauti autono
mijas. Dardanelfai ' turi būti 
atdari laivams ir pirklybai vi- 
S1j tautą.

13 — Neprigulminga. .Lenki
jos valstybė turi būti įsteigta; 
Jon turi ineiti žemės, apgyven
tos neužginčijamai lenkiškos 
kilmės gyventojų.'. Jai turi 
būti užtikrinta priėjimas prie 
jūrės. Jos politiška, ekono
miška ur teritorijalė čielybė Apie' tai pasakoja Amerikos 
turi būti užtikrinta taiptauti- ’ ’ '** * *w
ne sutartimi:

• 14 — Abelna tautų lygą turi 
būti įsteigta sulyg tam ' tikrų 
sutarčių dėl užtikrinimų poli
tiškos neprigulmybės ir terito- 
rialės čMyhėS ^tų mažų ir di- 
dįių valstybių. , < .

kapitonas Vebster .atvykęs iš. 
Petrogrado Stockholman. Jis, 
nori suorganizuoti teikimąpa- 
gėtyos’ Petrogrado badmiriau- 

1januėmš iŠ Danijos ir Švedijos 
pertųšalių Raudonąjį Kryžių? 
^Aprdkuojama, jog vaikų, 

kuriems reikalinga tuoj teikti 
pągelba yra apie;14Q.QQ0.

Bušu laįkr^tininksis David 
Loskice, esantis Londone, pa-

i

f 1 , ' * • _

/ . • ' l f *
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Jeigu ’Jums yra brangi Tėvynė ir jos likimas, 

X tai remkite tą BahkiOrių, kuris atjaučia tos nelai- 

*|* ? mingOs Lietuvos skurdą.

V • Tai-gi visi- pirkite' Laisvės Paskolos Bond’sus 

X savoj Rankoj, tai pa Centraliniame Bendrame Lie-
• '•aj' .S.
J tuvių Banke.

< ■. a.

Šaukia į vienybę Banko Prezidentas \
J3,

i

-t
■*X'
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duoda šitokias žiųiąs‘ apie pa
dėjimą Petrograde. ’ / 

. Metai atgal Petrograde gy- 
ventojų-buvo3.000.000. Dabar^- 
jų nei pusės neliko. “ Gražiau- ' 
sysis Nevskio prospektas,, bu
vusi viena iš gražiausių gatvių 
pasaulyje dabar nuklota ai 
lių Javonais įr kitokiomis ne- 
švarybėmiš./Puošniuose na-z 
muose palei tą gatvę gyvena ' 
žmonės choleros, kitų ligų įr • 
bado kankinami. *Daug ser- • 
ganeių”miršta be jokios prie
žiūros ir numirę pūva sau“ na
muose. Menuo* atgal mirimų 
kasdien būdavo užregistruoja
ma’ po 2.000. Bet kaip spė- = 
jama, tai antra tiek miršta ^e 
priežiūros ir jie neužregistruo- ‘ 
ti.

IŠ apsirgusių cholera nuo 85 
iki 90 niloš. miršta. Tas yra 
labiausia todėl, kad nėra nei 
priežiūros, nei gyduolių, nei r 
kąsnio tinkamo maisto. / 

krautuvės ir sandėliai užsi
darė dėl nebuvimo tavorų. Ąht 
gatvių kerčių pardavinėjama 
visokios brangmOnos, auksi
niai.. daiktai, žemčiūgai,- ra
kandai. • Visus tuos daiktus, 
pardavinėja buvusieji didikai, 
turtuoliai, „vertelgos?-Parduo
da, kad gauti už ką ko nors 
valgomo nusipirkti.; Mėnuo 
atgal duona buvo labai retas 
daiktas ir žmogus labai ųU-;./ 
džjugdavo jei gaudavo nusi- * 
pirkti miltų svarą, už $15. . •$( 
* Jokia plunksna negali apra
šyti vargą, , skurdą, begalinį 
bejėgLŠ]rnmą .Petrogrado gy
ventojų. Baisiausia to apsi
reiškimo žyme yra ta, kad ąp- 
švįestūnija kenčia gabiausia. 
•Nuo ligų ir bado žūva jų dau-, 
giausia. Bile valanda Petrog
rado gatvėse galima sutikti 
austus mokslus ^baigusius 
arta' universitetų buvusius 
profesorius išblyškusiu s, ' bądo 
nufeąnkihtus^einančius,< kaip 
šešėlis' gatve, su' plakatais, ant. 
krūtinių: ^Meldžiu, duokite 
'maų duonoą šmotelį*! ,‘Neįžeis- 
kitė manęs ^filydami pinigų'!*> 

.Šituo būdu rusų tauta neten
ka’ smegėnų." Tauta be &ok^ 
tų žirnių, be '. apšviešfūnijos

Vergauti, arba ■ 
skursti, o ne gyvuoti. Rusų 
tautU netenka 'savb žiedo, nes 
kas dedasi Petrograde, tas de
dasi visuose miestuose*

%> ” ■-r
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PRANEŠIMAS ' 
GERB. .„KLEBONAMS A 

būti su kaupu, nežiūrint į tai “Darbininke“ jąu galimą gaūr| ♦♦♦

\ J

*
■*

.<« •

ouii six KajįPUy nežiūrim > iai ’ i^rpinui^e ” ^iigaum^ ganir ♦» 
kas tep nebUtij tailįos pasiū- ti uždušinėmslapelių ir kon- ‘ & 
'Ivttrtrfi ’ ’h,. Ti'AvHilrii TiJft ihl-tai na rna Vaina '•į?. vertukų už prieinama kaina.

Ji
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DIDEiJS MIŠKO GAISRAS. ** “ ’ . 
f*'.. . Y

Milijonai nuostolių žuyo arti

Buvo ištikę miškų gaisrai 
VZisconsino ir Minnesotossval- 
stijoj. Dideli gražaus puško 
plotai išdegė., - Tose . .vietose 
buvusieji miesčiukai ir ūki ai 
sudegė. Žmonės liepsnų gai
niojami begu į visas šalis. įu* 
ti pabėgo, bet daug’ sudegė. 
Aprobuojama? jog sudegė ar
ti 1-000 žmonių. • Daug daui 

f 4 . . Vi T.

Boston, Mass. Ž į“su daktoiSka

*' 'gentai jadegS n$fcis,. .
x ; Spėjama, jog: priešininko a-

M;* ‘ ,

.J *

. ■ t ’■ ■ ’ ■'

ŽEMES DREBŽJIMAS.
Ant Porto Rico salos buvo 

ištikęs žemės drėbėjimas.Daug 
miestelių ir sodįių nukentėjo^ 
Žmonių žuvo apie1M Z1

UŽTROŠKODUVAIKAI.
Brangdr,/Me, ■— Vaikai bu-.., 

vo išsikasę urvą-'panašų į ka- 5 
reivių trenčių karės lauke/ Jie* 
užsikurdavo* ten ugnį. Tai 
vieną*sykį laiką “maniebrų’* 
užsikūrė ugnį, 
pilnas frenčius ir du vąikū 11 

s 4r 15 metų amžiaus ųžtrOŠkor

TOIVW ARCIVYSKUP4
Vokiečiai, aideizdami^am

brai, nusivedė su savimi4 to 
miesto ardvyskupų ChoUoti ■

■ ■ ■ į ■ •»•

-'J

f «



‘ Eta* U So. Bfiton'o utarain- 
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i “DARBINBfKAJS1^ .

(The WoriDer> ,
We Lithuanian tri-ireeldy pa- 

per. Published . every %Tu#«day, 
Thursday, ąįd Saturday by -pb 
Jeee^f Įlihuttoitait 
dation of labofr. ' > ’

* /

SUBSCRIPTION KATES t , 
Yearly- .»*• <s|3XJ0
Boston and suburba .*.<<».4.00 
6 months »■... <«.> *>. ...«. >, .1.60 
Foreign coiintries yearly ... .4.25

‘‘DARBININKAS,*’
242 Brorilway, So. Boston, Mass.
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ftMUiil X ir
tiniri p. R Šarme ir Tk Ka- 
stavakis. . z

Viia« koncertai puataekė ge
rai. Žmonių buvo pilna ivt- 
tidnft tata kadaidjįių tuščių 
tebuvo, tiurirtakuri publika, 
kaip guMČt buvo patenktata 
kanoirtu. Nekurie diHgtauB 
iupftriaaii dainai,ttariog etė- 
taįori. Anot jų pačių: “Mea 
niekad* nemanėme, kąd Vy
čiai įstanga tokį koncertų mu 
rengti?/ • ' ;

Mat paskutiniuoju laiku ne
susitaikyta «u buvusio Vyčių 
choro mokytojum ir Vyčių 
choro mokinimą rpaėmė p. R 
Sarapas, kuris pasekmingai 
Vyčių chorą ir prirengė prie 
koncerto. Tokiospermainos 
Vyčių priešams dav? ^tferą 
progą atbaidyti dainininkus 
nuo Vyčių choro. Užtai tas 
darbas^Vyčių choro ardymo 
buvo pradėtas visu smerkmum 
Vyčių tortai sumaišyta su 
kįaulių veisle ir išgyta iŠ mies
to į tyrlaukius... Tą darbą

"A t
a.

ui taip pnik;.i j t*i m*. 
pą išrtakinuDą ’VMSųJ 
choro.” Trip-gi nw*rktaŽJ 
negali atrigerėti soliitamii, io> ’ 
listais ir duetai* BrooklipieČių , 
ir P*tersoniečių. , į

B tadta ' 
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atlikus, Vyčių priešų nuri- 
cttiaugta. Manyta, kad'jų o- 
balriM ° Vyžius iš Nevrark^p*. 
naikinsime/’ jau il^dA Bet 
ant Vyčių priešų nelaimės, per 
tųlaikų nšVyČiai išNewarko 
pranyko, nft Vyčių choraa pa- 
į»Pį. tat vis pradėjo smulkiai

Tą visą matant, ma-| 
tyt Vyčių prięšai persigando 
ir pamanė, kad Vyčiai tikrai 
turi kokį nors susinešimą su 
velniu ir su jo pągelba-nčta 
palikinami. Tad vienas iš jų 
susišaukė giedorius ir. sakų: 
“Vyčiuose yra velnias. Tai
gi, jūs, kme norite būti,.prių r i- <
v*, »«b»

; Ta;p ir pasidalinta. . •
Vyčių priešams 

varant, nors Vyčių choras nei 
kiek nėjo silpnyn, tat W sti- 
prėjo ir augo, vienok pas dau
gelį. ir buvo ifeidįrbuB ta nuo
monė, kad gil Jvyčįai jau ir 
išhįrųj^ yra pairę. Lžtai jie 
išgįrdę Vyčių chorą dainuo
jant,, pasakė: “Btikrųjų p. K. 
Sarapui reikia atiduoti  ̂kr ėdi-

Kataliku Bainj4i% jo» įrtai- 
gaa įr viaa tai, M ji duo. ir 
priitaiMioja kodai £ to fc to »*■ 
daro. Bot Mai Httkc kart, 41- 
džiausiąs iŠbatritapas pagaulė’ 
jų Katalikai M. sįvo įstaigo- 
miw piunrfidK stitatauitata ffi 
jos mėkiniojaį parirodA arta 
nykštukais 'arba net pragaiš
tingais. Jau esazte nurodę, 
ką padarė maitinamieji perse
kiojamieji katalikai Franrijoj.

Amerikoje dabartiniame tai- “iečių aptarę nemažai ir 
šiaurio išbandymo laike katu 
Ūkai visur priešakyje, augštes- 
nėse ir Žemesnėse vietose. Ita
lijoj nežiūrint į visokias pa&,' 
kaWapie katalikų neištiki’ 
mybę valdžiai, apie popie
žiaus pro-vokiškuinų katali- 
kaiir dvariŠkija pasirodė prie
šakyje, Italijos premieras Or- 
lando išgyrė dvasiškijų ir ka
talikus parlamente. ..■-•7

Kų atlieka kaįalikų dęrge- 
jait Francijoj tarp masonų 
ir .bedievių susekta daug išda^ 
vikų, Italijoj tūli socijalistų 
vadai turėjo Amti sukišti ; ka
lėjimus, Amerike socijalistai 
pilnai pasistatė prieš karę už 
augštus principus,’ už demo- 
kratijų Šimtai, jų sėdi kalė
jimuose.

Galų gale Amerikų aplanko 
epidemija, ispaniškoji rinfiu- 
enza. Pirmiausia apsireiškė 
Bostone. Naujas baisus iš
bandymas,. Kas čia puolė į pa- 
gelbų žmonėms? Darbininkų 
prieteliai socijalistai? Stebuk
las būtų, jei taip būtų atsiti
kę.

Vietos katalikų dvasiškija 
su savo įstaigomis pirmutinė 
stojo valdžiai į talkų Jo E- 
minencija kardinolas' O’Con- 
nel-1 tuoj pavedė miestui pui
kius, modemiškus seminarijos 
mūrus. Visos tikybinės kata
likų. kongregacijos, išmuštruo- 
tos tarnauti visuomenei kadir 
baisiausiose nelaimėse, tuoj 
buvo išstatytos darban. Svei
katos departamento perdėti- 
niams talkininkauti buvo pa
vestos visos vienuolės-seserys. 
Gi kas su didesniu atsidavimu 
ir drąsa gali veikti tarp ligo
nių, kaip seserys-vienuolės, ga
bios slaugotojds. x .

Ačiū Dievui Bostone epide
mija ėmė mažėti. Gi jei ne, tai 
visi Vietos bažnytiniai resur
sui ir jėgos būtų buvę pavestos 
Sveikatos Departamento žiny
bai, kaip kardinolas skelbia.

Ot tai kut išbandoma, kas 
kam tarnauja ir . kas ko vertas.

Šičia tai ne naujiena. Kata
likų Bažnyčia visuomet yra 
pirmutinė, kur ištinka baisi 
nelaimė, arba kur ištinka bai
sus reikalas. Taip yra nuo pat 
įsteigimo mūsų šventos' Baž
nyčios.

O kUr vsokie svieto lyginto
jai, darbininkų prietelai? Kų 
jie gali padaryti ’ panašiuose 
atsitikimuose T

Je tai laikas* įštikro viską 
išmėgina. Nelaimės išbando 
asmenis, įstaigas, sroves, par
tijas. 5

^įj -• ■« "
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K1S .llshffff kdiifiMt.

MWJU0S,'>. >. ■ •
Įvairumų ūi* nteunga. BiaiH 

4ią MporftT^ir^ įvArmTT^i JWQMk 
loni*bpaąidiu&> M*t ptata- 
uDBM (ufflOM JNOWJE1ACĮ1>S KXMfc»
a^yĮkjli supurtė 'ta.iM&na* 
tanioji bįptšiita^ jnflueo**.

r
LY)tdLxkcro« nanfažai ir 

mirfct&- S^fgadaug lietuvių. 
Daktarus lietuviusturime tik 
eta: dr. X S. StakneviČių ir dr. 
X KMevi^ Tai lietuviai 
kaikurie ir kaip norėtų prisi
šaukti lietuvi daktarų, tat ne
gali; ‘ Du daktarai prie tiek 
sergančių jokiu būdu negali 
suspėti visus atlankyti. Ka- 
dangiliga greit platinasi, tai 
valdžia 10 d. š?m« uždare vį- 
sųs Baliūnus/ minkštų gėrimų 
užeigas, teatrus,/ mokyklas, 
bažnyčias ir visokias* kitokias 
viešas įstaigas. įdeturių vi*

*a* teuisite taip gi ■B**ap<jy~ 
.tas, n*s jMdo surirtaktzao tai
kyti nmSu7

Ąg»H^«4 L.JV^» 

certe apart vyčių vtatiaio cho
ro daugiam chorų nedalyvavo. 
Vietini* k W»*dwm 
buvo pariedėjęs dalyvauti ir 
tikrai tikėtasi^ kad ji* driy 
vaus.Bet ikarenei
choras neparirodė tai jokio* 
žtaioenedavė prieš koncertą, 
kad jis nutarus nedalyvauti. 
Nei dabar niekas nežino kodėl 
jisnedaiyvavo. y

; Konderi A dalyvavo šie artis
tai mėgėjai bei artistės: L. 
Vyčių 29 kp. choras/L. V. 29 
kp, Benas, Įdės O. Giliutė ir M. 
ČesnaviČiutėJ solistėsiŠ Bro
oklyn, N. ¥., pp. X Banis ir J. 
Viršulis $ Brooklyn,. M Y., 
•p-lės Gribauskąitės ir p-lė Ve- 

•, .., • . •* .■ .\-

J domobjuta.
Bnvo AiaukU .uririnM-- 
mas idant aptarti apie Ket- , 

virtų Laisvės Paskolų 
'Gerb* . klebonas tau Vincas 

Abromaitis' plačiai išaiškino 
yriškų apie Laisvės Paskolų

jimą Ketvirtos Laisvės Pasko
los Bondsų, '

Į komisiją . Ūpo išrinkti: 
Kun. V. Abromaitis pirm., X 
Kiv^Hs vice-pirm.^ V. Ribins- 
kas iždų p-lė J. Kiveriutė ir 
V,* BanionisTaštininkais. <*

Pasekmės tas geros, kadan- , 
gi išrinkti žmones labai darbš- , j 
;tįęz\ ■ t ■ ■.'"•■■'V
i kloties Donoros lietu-

KARES KARTYBES.
*■ . . m * '■

. -• į" ’

Amerikos gyventojai šiuo 
kartu gauna paragauti‘karės 
kartybių. Žinoma paragauja* 
jų ir Amerikos'lietuviai.

Viena, didžiausių karės pa
sekmių yra ligos. Praeitų am
žių karėse nuo jų kareivių ir 
eiyilių žmonių daugiau žūda- 
io, negu nuo kardų bei kul
kų* Šiais laikais, kuomet žmo
nės išmoko apsisaugoti nuo li
gų ir moka joms pastoti kelią 
joms apsireiškus, jos nėra taip 
pavojingos, kaip senovėj.

Kai influenza įsmuko Ame
rikon įr ėmė žmogiškas aukas 
griebti, tai nežiūrint į visus 
mokslus prieš ligas kovoti , ir 
nežiūrint į visas pastangas 
joms kelią pastoti, tai toji li
ga nemažai jeibių daro.. Iš
gąsdino visus žmones, dauge
lį į"kapfis nuvarė, daug į lo- 

< vas paguldė. Tokiu būdu da
bar galime geriau įsivaizdinti 
karės kartybes, kurias perken- 
čia Europos gyventojai ir mū
sų, viengenčiai. Žinokime tą 
jog tas viskas, ką čia mes per- 
kenčiame, tai ištikro tik para
gavimas to, ko turi iki soties 
žmonės Europoje. Mes čia tu
rime visokius patogumus, gau
name visokios pagelbos, iki 
soties prisivalgomė, visiškai 
atrilstame. Gi ten nieko pa
našaus neturi. Nedavalgę, per
sidirbę, be patogumų. - Lie- 
tuviai-gi ten turėjo ir turi ka
rės kartybių daugiau, negu ki
tos tautos.

. Mes Amerikos lietuviai da
bar geriau galime suprasti, ko
kius laikus turėjo ir turi mūsų 
viengenčiai, užimtoje Lietuvo
je jr Rusijoje. O mes jiems 
ir trupinių pavydėjome nuo 
savo stalo. Kiek mes dedame 
aukų ir ki^ek darbuojamės dėl 
Lietuvos neprigulmybės. Vi
sai mažai sulyginant su tuo, 
kas reikėtų dąiyti ir kas mū
sų galėję yra. /

Tai-gi mūsų viengenčiai  ̂tė
vynėje ir Rusijoje, nuvargę; 
nuplyšę, nudriskę, ligų ir 
priešininkų slegiami turi pa-

• tys žiūrėti, kad išlikti ir kad 
išsikovoti neprigulmybę, nes 
Amerikos lietuviai elgtasi su
lyg priežodžio M sotus alkano 
nepažįsta.” * \

šis giltinės atsilankymas į 
Suv. Valstijas lietuviams bus 
paakstinimu prie didesnio vei
kimo dėl gimtinės, nes geriau 
įsivaizdins vargą vientaučių a- 
napus vandenyno.

Mūsų skaitytojai'be rdgini- 
mo ims labiau veikti* Todėl 
jiems primename paraginti,ki- 

. tus, kurie tebėra atsilikėliais 
ir užkietėjėliais.

LAIKAS GERIAUSIAS 
TEISĖJAS.*• . '

Laikas yra geriausias Šir
dies ir kūnb' gydytojas, geriau
sias teisėjas ir iŠmėgintojas* 
Žmonės dažnai tūtas daiktus 

, nupeikia paniekta*, bet lai
škui bėgant pasirodo jie besą 

" 'labai geri. ‘Partijos, srovės, ;- 
4O^i>taigta‘W- žmėįių, giriamos,

* . augŠttaąmoi!, išbandymo

jNta Jšv^riŽtajiinų eiktae prfe 
taktų.* *

,< Visose šalyse, bose tani 

 

*e yra žmonių, kuiįe niel
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PALEISANGLIAKASIUS 
. M AUMUOS.

Anglijos Valįžia nutars pa- 
■leisti iŠ armijų 10.000 bįiVu8ių

*

EKSKURSIJA PRIE 
ALTORIAUS.

Spalio 16 d. §. m. Brooklyne,. 
N. Y. Apreiškimu’P. Švč. baž
nyčioje bus šliūbas dviejų po
rų — Eugenijos Širvydaitės su 
Povilu Mulevičium ir Anelės 
Evaldaitės su Leonardu Šimu
čiu. ,

Povilas Mulevičius yra ka
talikiškojo susivienijimo Cent
ro sekretorius. L. Šimutis y- 
ra “ Garso” redaktorius ir 
Tautos Fondo Centro sekreto
rius. Jojo būsianti gyvenimo 
draugė Anele Evaldaitė yra iš 
Chicagos, šv\ Kazimiero aka
demijos auklėtinė.

i Jaunom porelėm velijamą 
ilgų metėlių it gražaus, meilin
gosugyvenimo.

Pirk šiandieną --bile

darbo.
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ARGUTIKA.
eta*, kun. J. tngidy^dNr- 

buojari Urpe Argentinai 
ltotaeių. '

Malonu mums pasidalinti ši
mto su mūsų broliato šiaurie- 

kad sumiaukėme bhm- 
<gaus svečio, gerb. kun. J> 
Svagždžio.. Tai pirmų lietu
vį ktmigų, inteligentų it kar
atų tėvynainį išvydo krgenti- 
mečių lietuvių akys. Kabali- 
kų džtiaugsmui nera gald. ,

Čia kalbesiu ' .tiktai apie 
4jerb. svečio veikimų tai^pe Be- 

.-aįšo Beturiu, ' tikedamasto> 
kad apie jo veikimų kitose ko
lonijose, praneš tenykščiai lie
tuviai. : \

Berisšo./-*3'J\

‘ Sužinoję, kad gerb. kun. ^T. 
•Švagždys atvyko į Argentinų 

'■ ir apsistojo Buenos Aire^ę, 
tapo pakviestas į Berisso aut 
28 d. birželio.

Keli. katalikų draugijos 
4‘Aušros” nariai Čia gyvenan
tieji, pasamdė svetainę “Es- 
trello de Berisso,” paprašė 
mažos lietuvių mergaitės, kad 
ateitų pasitikti su ' žolynais 
gerb. svetį. Minėtų dienų, a- 
pie 2 vai. po pietų, prisirinko 
žmonių svetainėje ir apie sve- 

s. tainę ir laukia kada • pasiro
dys svečias iš tolimos šalies. 
Susirinko visi katalikai ir ci
cilikai išviso apie 200. Neatė
jo tik tie, kurie nežinojo ir ku
rie nežino patys kas esą: žy
dai ar čigonai, ar kitokie.. „ 
Po ilgo laukimo pasirodė nuo 
stoties ateinantis gerb. kun. 
Švagždys, lydimas dviejų “au- 
šriečių,” St. Drotvino ir Ig.

’ Padvalskio. Visi sbruzdo:— 
“Jau ateina..,, jau ateina...” 

. ~ girdėjosi balsai. Įėjus į 
svetainę gerb. svečiui su paly
dovais, tarpduryje sutiko J. 

A Totilas, pratardamas į‘gerb. 
kun. Švagždį keletu pasveiki
nimo žodžių ir įteikė gėlių bu
kietų varde keturių, “aušrįe- 
čių.” Paskiaus lydėjo iki es
tradai kelios mažos mergaitės, 
berdamos gyvų gėlių Žiedus 
gerb. svečiui po kojų.' Užėjus 
ant estrados švečuį su keletą: 
vyrų, uždanga nusileido. Po 
kelių minučių .uždanga’ pasikė-

x lė ir J. Totilas perstatė publi
kai gerb. kun. J. švagždį. Tar
pe kitko perstatytojas sakė, 

> kad: “nei vienas nepamanėme 
4 kad yra tokia šalis pasaulyje 

kame žmonės apie mus mąsty
tų... bet šiandien pasirodė, 
kali mūsų viengenčiai sužinoję 
apie mūsų vargingų šioj Šalyj, 
gyvenimą, atsiuntė mums žmo
gų, ypatoje gerb. kun. J. Švag- 
ždžio, kurio šiandie susirinko
me pasitikti ir išgirsti žodžius 
iš jo lūpų, a”'

Perstatytojas išreiškė' šir- 
. dingą padėkų Amerikos. Lietu

vių Tarybai ir Visiems Ameri
kos lietuviams, taip-gi gerb. 
kun. Švagždami, kaęt užsidė
jęs sunkių Vargo naštų, važia
vo mūsų ieškoti į taip tolimų 
pasvietį. ,

Pabaigus kalbėti'J. Totilui, 
atsistojo gerb. kun. J. Švagž- 
dys; pasveikino argentinie- 

, Čius nuo visų Suvienytų Vals
tijų lietuvių katalikų, pasakė 
tikslą Savo atvykimo į Argen
tiną, priminė apie ąmerikie-

- čių veikimų išgavimui Lietu
vai laisvės ir tt.

Užbaigęs gerb. svečias savo 
kalbų apreiškė, kad jei kas

«turi duoti kokius klausimus, 
tegul duoda ant rašto ir žadė
jo atsakinėti. Mūsų . “svieto 
lygintojai” išėję iš svetainės 
* ‘nudūlino” namo, nešini vi
sais klausimais, kuriuoS'buvo 

n- prirengę. Vienam * ^raugu
čiui kaž-kas paliepė rašyt 

, klausimus, tai šis iškaitęs, že
myn žiūrėdamas ntsakė^-“ Ką 

Md jis nieko nėži- 
;: no” ir prasišalino. Gerb, svė- 

k - čias nesulaukdamas klausymų 
sakė) kad ’ gali 

/ 'Wiįod^ds. . Karkas
įp^riatti^^ie dabartim Įietū- 

’ ? kų gerto svečias
Kgfe, kas tapo sužinota m 

rpb atitovų, kuriuos vo-

,5* ■

I kiečiu valdita išleido t^T***- 
ti ėu kitais užriesno lietuviais. 

kpo prakalbų, Pr. Makaus
kas pakvietę pas save ant va
karienės, gerto kun. r AvagždL 
kame dalyvavo *pi* 10 ypatų 
Luke * vakarienės juokauta, 
kalbėtasi apie viską. KtausL 
nėjo gerb. svečia* apie darbinu 
uždarbius; stebėjosi svečias iš 
mūsų uždarbių iš vargingo gy
venimo šioj Šalyj. ” .; ,

Po vaakrienės gerb. svečias, 
berįasMų lydimas nuėjo ant 
sto^eąir IŠvažtoyo L Bušuos 
Aires, kame to daabr gyvena.

, Padubtaieti*.

> r J * '= •
a Spalio- 3 d. L. Vyčių kuopa 

turėjo susirinkimų. Nutarė 
mokintis veikalų “Katriutės 
Gintarai.” Pelnų paves para
pijos naudai. Paskui atėjo 
gerb. klebonas vir J. Bizauskas. 
Sakė . apie bazaro reikalus. 
Kastantas Abišala ir Kaz.'Ger- 
vilis išrinkti darbuotis su ben
dru komitetu~TfeItatt~vyčiai 
nutarė visi mokėti po $1 dėl 
‘‘Vyčio” spaustuvės. P-lė Do
micėlė Gustaičiutė paskirta 
surinkti tas dolerines.

Socijalistai čia ir-gi bando 
veikti. Buvo parsitraukę spy- 
kierių iš Chicagos kokį ten 
Dundulį, Daug metų, buvau 
nebuvęs jų prakalboje it šiuo 
sykiu užėjau. Tai ištikro bu
vo biauru klausytis. Dyvai, 
kad gali atsirasti su tokiu pro
tu ir palinkimais žmonių, ku
rie gali gėrėtis tokiomis “pra
kalbomis.” " f

; Vargo Žiedelis.

Ii*

76A Ldraga Antaaa^ jByąačįo- 
^.|f br yatoč.

765z Laito Ambrasas, VUkmer- 
' ’\W Vargulių & 

763. Letauttvičiu* Jonas, Tel* 
Hųap., Papliikių B. \ *

767. Lerv8BČiukaa Kasys, *Kau- 
no ap«r^ Kanokų a..

768. Linkevičius Stasys, VBm 
* gub, (lietuviškai nekalbąs

‘ lietuvis).
76S. Mačralbi Pranas, kaulių 

ap/, Jprdšk’ės par., SĮepL 
pto* \ ■

779- Mačinlto Pranas, ^ Šiaudų 
ap., Joniškės par., Dargių 

•' • »♦ ' " ’
77L Makštutis Antanas, Kal- 

varijos ap,, JuČkorių s.
772. Malinaurikis Matas, Ra- 

sejniųap. .r-26 metų.
773. Margius Pranas, Slavi

kų par., Nąųdvario sodŽ.A
774. asiiiunas Antanas, Kau

no! apskr., Surviliškio v.
771h Maščinskis Antanas, Tra- 

kų ap.j Kašonių s.
776. Masiliūnai Kazys, Šiaulių 

r ap., Skiemių s. — 27 metų.
777. Mazurevičius Adomas,Pa

nevėžio ap.M Anykščių v. ir 
miest ,

778. Mikolainis Juozas, Vilka
viškio ap,, Pari8taiČių s.

779. Mikštas Vincas, Švenčid- 
. nių aįskr.

780. Milašius Antanas, Telšių 
apskr,,x Judėnų sodž.

781. Mildažys Antanas/Garle- 
va.

782. Misiūnas Jonas, Panevė
žio aįskr., Šeduvos par.

783. Muchalauskis Jonas, Suv. 
gfab.

784. Mukalaųckasj Jonas, Suv. 
gub.

785. Nakas Stepas, Rokiškės 
ap., Maconiškio viens.

786. Naruševičius Antanas, E- 
žerėnų apskr.
787. Nedzinskis Juozas, Kalva

rijos apskr.
788. Ožėlinskis Petras, . Pane- 

'■ ' vėžio ap., Kundrėnų s. —
41 metų.

789. .Oželis, Norbertas/Ežerėnų 
. / ap./.

S JiHį,Jucevičius Stasys, jšyęn- 
čionjųap.

720. Ądantd& toaa, RtanKų

(n. aqnumkm[. wOmm^ ręaiya-
- rijo* ap^r.

722. Bal&unąs Antaki
Parvežto apskr.,

Gumbhata vala. - t
723. Baltrau. Viocu, Ukmer-

» ges apoKr., •<
724. Batūra4 Ignu, Vtiniaųė

725.
mieačio a&JMitita pa?.

’ Ketrilkit ta ^^ * :
726. Beinarta* ' to<B<*ei-

niųap.,Bąl (40
L. **)- - I ’
727. Brbzauskis'oJnas, Pane-

• _ vėžio ap., ~ raišas — 45 
P metų. . 7/ ' C t ':.
728- Brerinskis Antanas; Sei-

’ nų apskr., Seirijų par;,
„ ■

729. Butvidas Kazys, Ukmer
gės apskr., Valkininkų s*

730. Burbulis Petras, Ukmer
gės apskr., glbiičių sod*

731. čėmevičiuc Baltras, Ma* 
5— rijampoles ap.r' Taurakie-

mio s . ’ ' .
732. čiunčikas Antanas — fel

čeris — Švenčionys, Vito* 
g* — 34 metų. 1

733. Dagis Juozas, Rokiškes 
parap.

734. Dalgėda Adomas, Šven- 
, čionių epskr., Zelavurkai.
735. Danilavičius Mykolas, Pa

nevėžio ap., Krakenavoš 
p., Baibokų s.

736. Gimbutis Antanas, Uk
mergės ap., Svėdasų mie- 
stelis.

737. Gričius (Grieas) Antanas, 
Telšių apskr.'

738. Grigarukas Jonas, Gardi
no gub*? Bielskio ap.,.No- 
voozerovsko valse.

739. GurkKs Albinas, Vilkmer
gės apskr., Subačiaus par.

740. Grabelis Kazys/ . Utenos 
valse., Jasionįų sodž. /

741. Jakučiunąs Antanas, Vilk
mergės apskr., . Vaivadiš-^ 
kiodvarąsl > 1

742. Jankauskis Andrius; Trą- 
kų apšįr^ Valkiųmkųmie*

: *3%‘P’*

_4

.>

LIETUVIAI BELAISVIAI 
VOKIETIJOJE.

* t- *

Atradus savo pažįstamų ir 
panofejus jį šelpti meldžiama 
^siųsti pinigų mielų noru ap- 
šiimame jam maisto čionai pa
pirkti — apyskaitos savo lai
ku bris atsiunčiamos. Laiškus 
imttoiams meldžiama siųsti 
peų mtųįto. .-iki Šieleį deja dar 

’neW^dĮi^^kūtm^ riambn, 
neveizint ‘į rūpinimosi.’'

. Logeris Altdamm.
700:/Misevičius PętrąČ* Mari- 
p .^ampolės' apskr/ Kreidos

. gmiuo, Rimkūnų sodž. ’ 
701/ Miškinis * Š^nąs, Kauno’ 

gub. •
- Logeris Aryš. ;
702. Dzeukauskis Juozas, ^Gė
lių sodž., Kauno gub: " ■

Logeris Brandenburg.
703; Kupstas Mykolas, Kauno 

gub., Šiaulių apsk., Pape- 
. Korių v., Čuinų sodž.

704. Lapinskis' Marijonas, Uk
mergė*

705. Pūkinas Juozas, Viduklės 
s.,Raseiniųapskr;

Logeris Crossen. .
706. AdamaviČius . Jokūbas, 

Kaimo g., Raseinių apsk-, 
Kelmės Kadaginės s.

LogerisParchim.
707. Suvalkietis Mykolas, Su

valkų g., Vilkaviškio aps
kričių Bartininkų valse., 
Karpicių sodž,

Logeris Doberitz.
708. Ermavičius Povylas, Ra

seinių apsk., Šidlavos vai., 
Paraskinės sodž.

Logeris Dyrotz.
709. Petkus Martynas, Kauno 

apskr., sodž. JošioliaL
710. Sabalevičius Antanas, Vil

niaus gub., Švenčionių ap
skričio.

711. Strabaikis My^olas^ Vilk- 
toėrges apskričio*' ‘

* Logeris Frankfurto.
711. Daniunas Vincas, Pane

vėžio ap., Remigalos v., 
; • Pašilių sod.
713. Drusutis Antanas, Pane

vėžio apskr., Šidlavos s.
714. Karoblius Povylas; Pane

vėžio ap*, Girsutskov Ber- 
Žinų. '

715* Narėmis Antanas, Paneve- 
z žio ap., Krakenava. •

716- Narkevičius Antanas, Pa- 
nėvežio apekf., Valkų so- 
džius. .' ■

717. Plačekis Ignas, Paąevež 
z .'apskr., Naniūnų v., Būt-

ninku, s. \
718. Ramonas Jonas, Seinų ap- 

skričio, Kačiunų par., La 
pegiškės s*

710^ 719. VaičiuKs Jonas, Tel- 
F KreįetVS  ̂/;

Logeri* Graibai Sagaų

»

!•-

£
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744. Jasaitis Jmb, • Martom-
* • ~ poĮBmpdi OndSmj* 

sodž* — 56
aSar ' - ■ ••

745fc JaMMuckas Jonas tei- 
«w sekretorius, Suvalkų

746/jačinM •Junta — teismo

kw ėsk
747. JudmaittoJuėaas — <nvL 

lis betoirri* — Nanmies- 
čio ap., Lukšių p*r., Zip-

• . Kųdvaras.
748. Juoiapaitis Jonas, Pane- 

' 'vežtoapskr.
749. tolius Simas, Vilkaviš- 

. kio ap*r; Paežerių Šun- 
skųpar., KažlišMaL *

750. Kairys Pranas, Panevėžio 
ap., $p^nų v., Amarų* s*

75i: KaplanavižhiB .Toselis.Vil- 
niausgub. — Žydas.

752. Karsokas Kazys, Mari- 
jampoles. apskr*, Preidoa 
v., Janučių s. / *

753. Kazb^evičius Narbertas, 
EŽerėnų ap., Dusetų v.,

7 Padusalėlių s. T ‘
754. ' KamerzUnas Jonas, Vilka- 

viškioap.
755. Klapątauskas, Antanas, 

k TetoiiĮįįĮpękri y
756. Kincinas ” Jonas, Šiaulių 

ap., Viekšnių miestelis.
757. Kreivys Ignas, Vilkmer

gės ap.j Deltuvos mieste- 
Es. \ /' : ‘ į ■ ‘

758; < KrumpĮiauskas Kostas, 
Petrogradas.

759. KudooŠas Juozas — ofi- 
" cieras, Lydos apskr., ir

parap., Jausaičių s.
760. Kuklinskis Adomas, Gar

dini g-? Baltstogės ap. — 
gudas. '

f61. Kupst^it/Mykolas (Mto 
: v-kas), ŠįOto ėpį.Papūto- 
Ą nių čfei. ’ ’

762^ kuni-
Wgo- 

z “; ■
763. Kyes^i&uožas, Raseinių

V*/ ? f •. . '* r -f, .

79L Putina (Pastoj) Imko- 
ibjĄ
aafefe ap., GalSnų pa?.,

* dvaMKa Kkuža.
792. Friekšaitis Martynas,

TaųjagA -
793. Pųiša (Pušat) Bromus, 

^EŽerėim ap., Sruėtų sodž.’
794. Puodžius Martynas, Čven- 

čum| a^/Tverie^ųtotoe:

795. Rimkus Juozas, KelmėŠ
panų?., Saugininkai (Lau
kininkai!). Į

796* Rinkevičius Antanas, Aj§- 
- menos apskr*, Trabų v., 

GraįąriSkių sodž;
797. Savickis Kazys, VilkaW

798. ščuka Juozas, Panevėžio 
ap,, Krakenayos vai.

799. Savickis , Viktoras, Gardi- 
\ no gub., Pružanų apskfr.,

sodž. Starija Budy, • .
800* ,Semežis Koqtas, Parfeve- 

' žio ap., Krekenavos par.', 
švėnčiuliškių sodž.

Adresas: Įgaliotinis Kopęn- 
gagoj —. Jurgis Savickis, Box 
214, Gopenhagen Denmark, .

P, S. Kitų laikraščių mel
džiama pėrspauzdinti.

Pastaba: Susirašant su ių- 
galiotiniū ar siunčiant laiškas 
imtiniui jokįo pašto ženklo dė
ti nereikalaujama.
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GERIAUSIAS KR.-DEM. MOTERŲ LAIKRAŠTIS. 
Beina apie 15 dfeną^ kiekvieno mėnesio.

Talpina įvairiausius moterų klausimu straipsnius, pui- 
kiausias eiles, geriausias apysakas,, dramas, komedijas ir 
abelnai gražiosios literatūros dalykėlius, juokus, , humoristi-v 
ko$ ir pašaipos straipsnelius—vienu žodžių sakant —- viską 
kuomi mūsų visuomenė indomauja. Tinka pasiskaitymui mo*. 
terims, mūrginūma to vytame; / " •
1 Kaina metame ........ ... »•-. . . . * .*>»»»•. « . » * »>l*50';

Pavienis numerissuprisiuntimū...,. *......... . 15 
Agentams to platintojams nuleidžiama 50 nuošimtis. 
Kas norite gauti tą žurnalą, Užsisakykite tuojauij, nie

ko nelaukdami, nes palei valdžios "paskelbtas pačto taisykles 1 
tiktai tiek yra galima ėpauzdinti, kiek turime užsakymų. - į 

- Kurie nepasiskubiiiBite užsisakyti paskui vtoą.amžį gailės!* * 
, tėe. ■. ■ - ■ ' ■ ■ k \ ; ; y 1'

Adresas: , s 
; / /........

244 W. Broadvay,
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IŠSIRINKO KARALIŲ.
♦ ■

Finlandijo^ Landtagas, iš
rinko princą Frederiką. Karolį 
iš JLėsse į Finlandijos karaHus. 
Pasirinktasis karaKus yra kai
zerio žentas. Respublikoniš
kieji atstovai susilaikė nuo 
balsavimo. Princas yra vedęs 
jauniausiąją kaizerio seserį. 
Rugsėjo mėnesį jis praleido 
Finlandijoj- Apvažiavo visą 
šalį, susipažindinėjo su šalimi 
ir žmonėmis, kuriems jis bu
vo skiriamas karaliauti.

Princas gimė gegužio 1,1868 
m., o vedė 1893.

Bevažinėdamas po Finlan- 
landiją jis kalbėjosi su įvai
riais Finlandijos partijų va
dais ir po1 to išreiškė sutikimą 
priimti Finlandijos vainiką^

FINAI REIKALAUJA VO
KIEČIŲ PASITRAU

KIMO.

Finlandijos valdžia paprašė 
Vokietijos valdžios' atšaukti 
sąvo kariuomenę iš Finlandi
jos. .

(Nebus dyvų,, jei išgirsime, 
jog Finlandijos valdžią nęnori 
vokiečių princo,- kurs parla
mento tapo išrinktas. Ne be 
spaudimo .iš’ vokiečių pusės 
Finlandijos įarlamentas rin
kosi vokiečių princą sau į val
dovus.) z

MIRĖ.

Gen. Aleksiejev, buvęs vy
riausias vadas Rusijos armijų 
,1917 m. mirė spatio 10 d. Eka- 
terinodiare. Apie*tai gauta ži
nia Kieve. * r

y ’■' j**^~***- ,.., ■ - r’jj 
savoorganiz»eijo» lrikytird\j 
kto laikefrpriimti Vim 
lustas atsitikimuA Jeigu ktok/1 
vienas neatsižvelgė ir uMtU./s 
reikalus organtoacijoB, tai ji 
visiški! pairs. <

Tų pirtį galima pasakyti: 
Apie sveikatą. Jeigu mes ni* 
įeisime ir neprižiūrėsime, tai 
vėliaus labai gailSėimČSv Kuo
met pav. vidurių užkietėjimas 
ta pančiame galvos skausmą, 
mėlinksm^ būdą*. pabūtas ito* 
žuvini ta prastą ivapą to 4k$- 
nį burnoje negalima to apleia- 
ti, bet tį patį vakarą pirm 
gulsiant reikiavpaimti 3 saldai* 
dusjpartolos, ■

' Partola išvalo bžkietėjustas 
vidurius -ta nešvarų kraują, 
kuris suteikia viršminetas. ne
gales ir padarys virškinimą 
sveiku ir normaliu, apsaugo* 
ja nuo kvailų pasekmių/ galin-’' 
čių apsireikšti rezultate UŽIę!* 
dimo. .; z'_ —^-7-—

Partola žinoma visame pa
saulyje. Už savo gerą pasižy- ' 
mėjimą, , ’ji buvo apdovanota 
medaliais ’ ir diplomais ant 6 
PasauKnĮų’Earodų \ /

TūkstahČiai žmonių reika
lauja Partolos. Daugelis pri- 

“siunČįa mums padėkavonės , 
miškus už tą pasižymėjimą. 1

Išmėginkite ir Jūs ir tuomet ’ 
spręskite patys.

Pilna skrynutė saldainių 
Partolos kainuoja 1 dolerį; 6 
skrynutės išsiunčiama už 5 do-, 
leidus. Užsakymus ir pinigus' 
siųskite tiesiog į

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 3./’ 
(154į
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MAJORAS UNUISTAS. 
k , J ,

Seattle, Wash. — Majoras 
prisirašė prie trijų šio ųuesto 
unijų *•— Boilermakeirš’, iron- 
ship builders’ ir Helpers’. Ma
joras dirba pre laivų darbų ša
lę paprastų darbininkų. Tą 
darė dėlto, kad labai trūksta 
darbininkų.

a. .,.< -' •
SUJUNGŠSLAVU&

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS. **

GERIAUSIAS GBABOBIUS
. — ir — 1 ■ 

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; mažiem? nuo $15.00. 
' Taip-gi paduodu paminklus ir 
žolynus? (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toŲaus atvažiuoti,“/ 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstų pas kiti 
graborią, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip- ' 
kitės ypatiškai arb& telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIU8, 
OFISAS: 806 Broadvay, 80. 

BostOB, MS8S. r l-

GYVENIMO VESTA: 2S7 D St., 
So. Bostcm;11! *'

du.' j•; / - /■ , .
LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslu?

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

Taip-gi normtiš mokytis to 
amato gali atsišaukti: ___

/ J. J. DRIZA, ~ 
500S.2ndSt.( Priladelphia, Pa.

' .V, . -

'V

"DARYK PINIGUS—' 
TAUPYMAMS1

A . .

Austrijos imperatorius Ka
rolis ištoidb manifestų, kuria
me paskelbta savo pasiryžimų 
^suvienyti Kroatiją, Slavoniją, 
Bosniją, ‘ llercegoviną ir pal- 
mao^ų l^lęnų ytdstyfe >
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12.000 TONŲDlĖNOJ.
Anglijos amunicijos jninis- 

tėris paskelbė, jog Anglijos 
dirbtuvėse dabar išdirbama 
12.000 teina amunicijos riiwj* 
Pienai daroma tą išdjrbimą 
dar padidintu / ‘

~ lfo,‘ iį ltĮ l̂.įul.A4Wl<n iįį^i.įiĮį.-.uM.jrfj, ~
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^y-Hįrlyrri
_____jjfc teUfc

mudi*-tAErm >abko-

£ t j>f.
»!

valiuodamas auiofcidMfiir &
..........          Broadtfay netoli K giitv^y

įTfos rihaot .. •
?, ■ jq«Ea” 0Ti8E.

Tai nsnuDktettsijL vieta lie- 
ty H

MA i _w nuo S vai ryte
Jį rt & vaL ,

fcferiračyti ant išpaokesČio įmo- 
k^t<įĄpinigą irpaskuimO- 
fclti po 1 dol. 4 savaitę bjle 

Aut ĮSOM reikia įmo- 
W u^iraŠant 45,0qt ant 1100 
mhįmOi >10.00. <

Buk ^įandiena cash arba ant 
ižmok^JČio. ‘ 1

j -Pirkdami “Darbininko” o- 
rite pakelsite-'vardą lietuvių 
ir taip-pat suteiksite kreditą

š&Ui Darbininkui, ” kuris ru- 
pinasi darbininką, reikalais ir 
lietuvią tautos gerovėj

Kas -remia Šios šalies val
džią, tasai yra tikras ne tik 
šios šalies, bet ir Lietuvos xny^ 
lčtojaš.PirkKetvirtosiosLai- 

—ves Paskolos Bondsus šiandie* 
; na. Taip-pat jeigu jau pir

kai kitur, priduok savo vardą 
ir už kiek pirkai “Daririnin- 
kui,” kad galėtume parodyti 
D§dei Šamui, jog ir lietuviai 
prisidėjo prie išlaimėjimo7 Šios 
karęs. *

Kąrdinolo atsilankymas, Pėt- 
nyčioj Bostono kardinolas 
O’tfcmnell lankėsi Statb House 
ir tarėsi su komitetninkais ,ir 
visokiais viršininkais, veikian
čiais preš inflUenzą. Henry 
B. Endicottui kardinolas paša- 
,kė, jog pagatavas prigelbėti 

^visokiais galimais būdais. En- 
, dicott, kurs yra visą sveika

tos komitetą pirmininkas ^dė
kojo kardinolui už žadamą pa- 
gelbą ir dėkojo ūž’ pavedimą 
katalikišką organizaciją, įstai
gą ir šešetą talkininkauti ko
voje prieš epidemiją. Gra
žiausiais žodžiais Endicott iš
gyrė seserų darbus.

VARDAI PIRKUSIŲ LAIS
VĖS PASKOLOS BOND’

SUS.
(Tąsa) >

J. Sąulėnas
J. Staniulionis... . 
P. Mikalkevičįus.. 
V. Mikalkevičiūs .
J. Mikalkevičius ..

‘ B... Mikalkevičius ..
K. Mikalkevičius .
J. Miklušis.............
P. Ališauskas .. . ... 
IC Papuška 
F. JanulevičiuS .. 
A. Meškauskas > ... 
J. Matūliauskas .

'r J. Grubinskas . 
M. Zaikoff ... 
F. J. Šarkus .. 
J. Antanėlis . . 
J. Antanavičia 
J. Noreika ....
J. Skudris...
A, Neviera ..... 
RTuleikis ..... 
M. Valiulis ____
Ą. Bėndoraitis .
K. Subačius ... 
J. Padolskis.... 

'j»A. Dagis ».«... 
J. Puodelis .... 
J. Vinkevičius , 
A. Zaleckis ....

A. P. Strudaš 
J. P., Pleyack.. 
Anthony ivaszkevicz 
Z. Ivaskevicz...........
F. Ivaszkevicz,..........
J. Balužaitis .... ..

. Per Nt. Venį
J. ,BrGailius^.... . 
A, Lątvinskas .,... 

_ K. Junevičius ..
k * t , *
-

Svambus susirinkimas ir re
peticija. Šv. Petro bažnytinių 
'Choro bus susirinkimas ir re
peticija .seredoje, spalio 16, 
7:30 vai. vakaru bažnytinėje 
salėje. Visi nariai būtinai tu-' 
rite susirinkti, nes labai svar
bią reikalą turime apsvarsty
mui. ' 7

Valdyba.;

inflųėnzosaukos.
Bostone nuo ipfluenzos ir 

plaučių uždegimo petnyčioj 
mirė 121, sub'atoj 123, podėlio j * 

85.

y
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8palio 12 d. nuvežė į miesto 
ligobbutį nuo uždegnnd ' jūau- 
Č< ū-nią M. Jakštiene, kuriai , . .
kaip gydytojai «&<>> tarės da- 'Taip-gi Amerikos,Litvinui,

SpaRo 11 čL **?>$£-
biriuko’’ redakciją sergeantas 
Ę. Fetruškevičus iš Cftmp De- 
veus>. Mass. ' * r ;

- .... ..„u.-.i
< M^um^p^ela; iad buvusia

■ ‘Darb*? redaktorius,; 
Jonas K. JKarosns perkeltūs į 
lietuvią skyrių^ Tai-gi jo ad
resas bus jau Htas ir %01-kas 
naujo negavome.

: MakabiliamK susimušus UŽ-
muštas Žmogus ir sužeista. 
Spalio 11 d. apie 8 vai. vaka
re and IVillotv Pond kelio ne
žinomo drivėrio karas užva
žiavo ant Rosknry, Mass. 
žmogaus^ automobiliaus ir už
mušė jį. xJo moterį ir trs vai
kus sužeidė. Nežinomasis pa
bėgo. ,

4 F.. 1 ri1"* "
Nubausta 26 už pardavimą 

svaigalą kareiviams. Teisėjas 
Morton United Statės dištrict 
eourte apkaltino 25 vyrus ir 1 
moterį už pardavimą svaiga
lą dėl vyrą nešiojančią taągiys- 
tos uniformą. Nubausta nuo 
25 ki 50 dol. irpki vieną me
tą kalėjimam

z 
/

■ i>

VisiŠms žinomas p. A. Ivas- 
kevičiusj Lithuanian Ageney 
vedėjas, išrinktas So. Boston 
Trust Banko board-direkto- 
rium.

Spalio 11 d. mirė jauna mo
teris a.a. p. Urnikienė.

.. .50.00 

.. .50.00

.. .50.00 
. . .50.00 
. . .50.00
. . .50.00 
.. .50.00
.. .50.00 
.. .50.00
. .100.00 

50.00 
50.00 
5o.ooJ 
50.Q0

. .50.00 
100.00 
.50.00 
150.00

.100.00 

. .50.00

..50.00 

. .50.00 
, .50.00

• «i«.50.00 
. . .50.00
...50.00 
.. .50.00
.. .50100 

. .50;00
.. .50.00

. Per lithuaniąn Agency.
— ‘ 30.00 

200.00
. 500.00 
..50.00 
. .50.00 
..50-00

*

*

*

*:

•k

*

Bostone daug bažnyčią delei 
besiplatinančios epidemijos už
darytos. Rymo Kataliką baž
nyčiose pamaldos žymiai su
trumpintos. Nekurtose vieto
se pamaldas spalio 13 d. buvo 
laikomos ant oro. Susirgus 
vietiniam klebonui kun. T. Ži
linskui, lietuvią bažnyčioje jo
kią pamaldų nebuvo.

■ “ ■ ■ ■ .■■ ■ ■ ■

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISTOS PASKOLOS 

BOND’SUS.
į\t
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(Bus daugiau)
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. .50.00

..50.00 

.,50.00
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L pr*wd<fcito išvien, ’ 
lW M rife* tekebfj kr$M, 
Kur MDfVyj teind*vo kytJŽtn. 
Ttleiouąoktte Tėvynei, 
Dimi, IWrių, -

Nu*Mdt glėbhta jtanta Bliu. 
#kd jau Sor Bėirtofri apleido* 
Jttaą MickŪtis apirakrusJ ’ 
Jis į kelionė pwOeido; ■ 
Į. šalį drėbdamas pąrvu#.' - '
lt jBbstoii|i4ių maža nauda, 
Mažai kaHankf kirkę jo, 
Gerai iraprajto tas* pabma^ 
Kad nebn# nieko jam M to> 
Nei labanakt! nepasaką ' 
Išmovė hleks/'ūeištto laąX 
Jžengė^ Imr veda jojo akys 
Ieškoti’ mulkių sau Htim

: * ‘ s, ■ I' į
Tii tu įesntegehĮ Keleivi f1
Nubėgk pas jfickaus tanius tuos, 
Pasiteirauk* kur Mickaus .^eįri 
Parapijonai apsistos. *
Pasiųsk tautiečiams žiniį Šitą, ’ . 
Tegul pragįsta dar garsiau. 
Tegul suranda kirkę kitą 
Ir sainas karia dar aukščiau. .
Tautos tą gėdą tegarbina 
Iš Viso pilvo ir. spėką, 
Tegul Jie iškabas kabina 
Aht kirkes sieną (ir kerčių. - 
Jūs verkit, verkit sandariėeiai, 
Ašarą bėkit upelius. 
Verks ir Sandara^ sufragiečiai 
Apverks Mickueio t'akčlius.
Tas jūsų verksmas griaudulingas 
Tegul Mickutį suramins 
Tamsybes dienas skaudulingas 
Karčiuosius skausmus atgaivins.
Jis, it ta vėlė, kur bė vietos 
Tik mėtos, blaškos į šalis. 
Visur‘sėdynės jam vis kietos 
.Mat jojo toki jau dalis.
Žmonių išguitas visur tampa, 
Apleidžia kirkę be vargą. 
Bet jį tautiečiai pampa, pampa, 
Visu’omet lydi sU benu.
Išeik Mickuti tu iš rojaus, 
Gieda S'o. Bostone visi. 
Netinka vardas- tau artojaus . 
Neš nosim žemę tu kuisi.■%
Laimingo kelio tau linkėjam 
Kulnok sau sveikas per miškus. 
Tarnauk tamsybės visiems vėjams, 
Nes tavo amatas ryškus. 
Bsi kelionėj tu ne vienas/ 
Gali keliauti benaudos;
Įkibus Dulkė į'blakstienas 
Visur tau giesmę užgiedos.

Dulke.

( Z-

tSZŽjEa
, ii l» ' v) v1! S

'oTiViliVE

mžria vaikais. 
Paeina ii K*u- 
j^gaU,28Įne- 

vi* 
darinio ūgio, ant. imUldo ženklas.
Atsilygmaru.

lUgdalena  ̂JDiMi«nė,<
1105 Olivę s£, jRttEšdėipria, Pa,

,4

♦

y

*

\

antrų iMMU^diatil 
’irfMlftiite 
it, BOaton, Mm 
1 ' lite-*

^rvJBL MĮnVMlQw-
/Si ' • f,. 1

ČRJOf 
aOBIVK’

■ ■_ •*
’ V • ’ '

’ SO. 
Wrnt —r T; AžmenriidęnA ■' ■ 
7. 859 Pourth St. r ,

Vite pirm. P. GiedraiČiutl,.
108 Stitth St 

Prot Sekr. — lt Motkūųintė, 
. ” 12 Bark št ~ 7 _
Įbt Sfkr. — X Lukoievičiutė, 

' 377a Broadvay, 
Iidininki —<M. Mačiulmtė, 
V. V48 Silver St 
Koo» globėjai: Er-Plevokieni,

M. Stukienė.. 
MariaiU -O?Mizgirdien«. 
j^kr^^rek^M: ~+~M. žilinu 

Menė, P.Venienė,V/Songailie 
i nė, A/KasinakaitS ir A Čiiuvie 

nt ■-<
. Susirinkimai laikomi km 
antrą utariniųka kiekvieno mė 
nėšio. .7:30 vai. Vakare Šb 
Petro Bažnytinėje Salėje.

1

'' / MALDuMOreGį t 
f ‘ “PULKIM AMT irwrJit»

Vi KUpro , kurie UŽsiaakŠ. būs 
^idTiutfnėta apatio 15 d. ui te 
kaint taip tavo ganrinta. >

Ant vietos psidavinjjinmi 
Jin turizme snbatofe. ip^io’ 
1><I. •; !  .L ,

MUKITEKETVIRTOSIOS 
LAISTOS PASKOLOS 

į; • v- BbMD’SŪS. .
M > ’

‘ mrATTvir tR, KITAM PAŠA^ 
KOį.' kad pardavSjaa

įv/drią drabužiam^ materiją, pa
prastą ir vilnoniu I. DBIT0H. Jis 
parduoda ąž labai prieinamą kai
ną. Kreipkitte šifro adririu

I.Deitch.
149 Dovar Bb, Boston, Mim.

DI. JOBN JMtMMEUŽ,I 
GSItaM tiulhUtH įr ■

OfiKATOtandon . ~ I
RytdaiH 9 Vai. I

. Popiet? Iild3< I
vakarais 8 iki SM I

536.Bxoodway, So. Boeton. |

r ' ^„A ' . Į../

■■ .•m.*Aeim*4iėe \ K
DR.F.MATŪLAITlŠ I

' OMtotfatklM Maa* ■ 
14»,M.MP.lf. PritaditaAtataM. K
411 BėylrttB SttBedNt, *

PIRKITE KETVIRTOSIOM 
LAISTOS PASKOM)S . 
'' BOMD’SŪS.

- r ' iV’ ' ‘ '

?3

PIRMOS KLBS08

DANTISTAS
"’sį ....... z .

■ Dantis ištraukiami irpripiL 
I domi vitai be akauamo, au 
I geriauiiąis priettiteis/ au
■ ' naują

17UM dirbą gvarantuojame. 

I Dk < T. WM 
I 469Bm4wij,So.J<>rt»»,M«M I . paii DoaamTaa iT. .
I VaUadM ■< * * W/»daitaBU ;
■ j nno» val.tryta. . ' jkMtil.vaŠ wta
■ Iki t val. vatacra. - IM Avai. paktam.

- ;.........................;■ •■ . —

■'DARBININKO" KRAUTOVBJB galima mtt gerian»lo iMIr- 
blmo Irairin fontaiHiUti raiomu PLUNKSNŲ. P&niduoda po T3.6O.^ 
$3.00,
'..• <\ - . .;■ . ■: . - ■ ■; \ 'r> i-. ■

*
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^ABtl|6NKA>R” - " .
242-244 W. BROADWAY, : SOUTH BOSTON, MASS.

-

»

iršisir'Tas.
■ Jurgis Spurgis bet-gi guda

ms žmogus,- o vis dėlto neži
no,, ką reiškia kataliką dog- 
nfatas apie popiežiaus neklai- 
'dingumą, ię kaip jį reikia su
prasti!

-• »x
O tai via dėlto, kad bažny

čion tingi eiti. Tenai jam iš 
ambonos “ištlumocytą.’’

* •-
i • «

• v

O anot mūsą bobutės ‘4 Vien. 
Liet?’ išeina, kad kuo moky
tesnis žmogus tuo jisai dides
nis bedievis, bet iš antros pu- 
sesj sako, — juo žmogus turi 
jaugiau mokslo, žinią, tuo ji
sai arčiau Dievo. t Vadinasi iš- 
eina, kad didžiausi bedieviai 
randasi arčiausiai Dievo. 'Ga
na jau gana. Ag ir nedyvai, 
kad bobutė nušneka. Juk koks 
amželis jau. • . .
7 •

“Tėvynė’^ užimta svarbios 
reformos reikalais: atskyrimu 
Lietuvos nuo Rymo. Tįesa, 
darbas nelengvas, bet.. . drą
sos nestinga. - 
;^^Ui4įeirriv*- sp„

~ *■» ‘ \ " - -‘f ■ ’ ,

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

OlemenaKatella,
203 Mot si,. • Philadelphia, Pa.

% ■

Aš. Pranas-Lukoševičius paieš
kau savo kūmo Juozo Kurnėtos ir 
draugą Prano Girineko, pirmiaus 
gyveno Chicagoje, o Juozas Pen- 
sylvanijos_ valstijoje. Abu paei
na iš Suvalkų 'gub., Vilkaviškio 
pav., Vištytę parap. ir valšč. 

ė Meldžiu atsišaukti ant šio antra: 
šo:

PranasLukoševičius, * 
P. O Bos 48, . Farmiągton, UI.’

SUTAIKĖ.
> Glausester’o, Mass. F. Gor- 

ton-Pevr Fisheries kompanjia 
turėjo susikirtimą są savo dar-, 
bininkais. Darbininkai reika
lavo sumažinti darbo yalan- 
das. Dirbo 54, norėjo,..kadi 
būtą tik SO vąlandą savaitėje. 
Į tą ginčą įsimaišė Visuome
niško Saugojimo Komiteto ma- 
nadžierius Endicott ir sutaikė. 
Per penkis žiemos mėnesius 
bus 54 valandos, o per 7 kitus 
mėnesiu^ bus 50. Bus pusant
ros mokesties už extra valan
das. .• »

ŽV. JOHO EVAnGRLMįlO 
PAŽBLPĮjraSDRUJOS 
80. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS—M. Žiobs, _ 

14 LevantSt., Dorchester, Mim* ;
Telfehone: DorceBter 6973--W 

VICE-PIRM. — Jonas Galinta.
20 Wlnfiėld St, So. Boston, Masa 

I PROT. RAJ8T. — Jonas Glinockta.
282 Silver StrM 8a Boston, Mass 

H PROT. BAMt *- MariJonaBrikam 
i' 210 Silver Str., So. Boatam 
HN. RAST. U Paritas Petranskas,

280 riftU Bt, 8a Boston, MMa| 
KASIERIUS—Andriejus NaadiitaM 

10 Wlnheld St. So. Boston, Mass 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,, 

į^SjlvOT St,So7Won..
■. <^ągija;la|]^^^ 
trečią nedbl&nfJdekrienomtB* 
ąo;8;3O 
je Salėje, So. Boston, Mase. ' Se* 
kantia susirinkimas bus spalio 20t,

D. L. R. KHRTOČIODR40B
BOSTCW,mAS8.~ 

VALDYBOSADRKSAL 
PIBMDaNKAr^ Jott" A<to«ąvi£taa 

122 Bawsn 8t,v8a Bostoa<Masa 
VIOB-PIRM.— Pranas Tutalkfi, 

189 Bowen 8t., 8a Boston, Maso 
PROT.RA8T.—JnoMipM VlnksvlčlM 

14T W. e-th St, So. Boston, Maso.
t ■ ■.......................... . \ ~•

A

SUGRĮŽO PARBAN.
Sąuantuine, Mass. laivą sta

tymo darbininkai sugrįžo dar
ban. Jie. buvo metę darbą ant 
vienos dienos išreiškimui pro
testo nesilaikymo sutarties.

Buvo 'sustreikavę 5.560 dar
bininką. ' 1 ;

Darbininką ir kompaniją at
stovai turėjo pasitarimą ir pri
eita prie susitaikinimo. ;

rūpinas! sužeistųjų i 
KAREIVIŲLIKIMU. -I 

Pennsylvanijos vaįstiįoj^pra- 
dejo. rūpintis apie sužeistus 
kareivius, kurįe bus grąžina
mi iš Francijos. Valstijoj 
Darbo irtPramonės Departa
mentas tyrinėja, kur fir kokius 
darbus kokie kareiviai -galės 
gauti. Suieškota vietos 7 dėl 

v . . , , .42.000 sužeistą kareivią. '
. Geriausias patarėjas ir vado-' K;tos yajstijos ir-gi ims rū-

*-

Kaip apsisaugoti nuo viso
kią ligą? Tokius ir tam pana
šias Mausimus girdžiame kas
diena ir.visiir.; ’

W tai iaajai Kleista knygelė 

r'aktas sveikaton 
Paraše Dr. J. 3, Bielskis, . 

į . Kaina 25. etatai.

Galima gauti ‘-Darbininko4’ 
knsfeiie; Adresuokite:-.

242 W; Broadvky, 
. So. Boston, Mass.

■w-‘
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B«n FhOMt)icWM<m8W6M. Į

Dr. IgnotasStankus 
ižlVOreUSU

Liatuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valant ?
- ?fao 9 rito iH S po piattt ] 

Vakarais, Katrort* nuoiUdtP.M. |
M«Mwtas lM4»ajp4*ta. - ' ' 4V
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Puikus, cieliai, -kiekvienas iš tą vyrą dėl Vokietijos ka-J 
rabinierią ir kulkosvaidžių pasislėgę užpakalyje apkasą)

Bet jie nemano jpie kulkas kuriom švilpia tarpe ją ir ; 
bomfyis, kurios^sprogsta viršuje ją galvą^

Ją vienas tikslas yra, užlipti ant kranto, paskui paimti 
tįltą ir išlaimėti dienos darbą. •

t * * • . • ■
Visi šįe vyrai yra^ tokio pat sudėjimo’kaip ir tikri ame
rikonai, kurie skaito šiuos žodžius. ' .

t
v

'■ -r, s ,
. 1 ■ t . .

Jęiįu mestame lokfe 

tat pasirodykime. 
k .. ■ ’
Instokime į mūšį, kaip 

įie—ikipaskutinįo — 

ui pergalę!

V //■

• C - _ ■ ' ‘ ‘ , f
This advertisemęnt is endorsed and; paid for bydhe

MELLIN’S FOOD COMPANY OF NORTH AMERICA
as a part ęf their efforts to fight this war to a prompt and^ vičtorioūs concluišon.

serganti žmones ateikite pas . mAnę
su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, karias reikalauja* 

b patamavinio : -

Mano Stebėtinaš Pa8isekimas '
gydyme ligą, Bkaudarią elufoiušką priguh nuo toį kad AŠ priiyėn|iąujsavo gyvenimą j 
ant tyrinėjimo tą ligų, Toliaus maųo ofisas yrą aprūpintas naujausiaiš instrumentais d 

/ir prietaišomis, riekttfkos drebėjimo ir jokių išlaidą hępaisąU| kad tik pagelb^jus/ma* 
k* ‘no ligoniams. , ■' u * / T.' ■ ■>”' . • . ;

■' .. Ar Tamsta Kenti ■••‘■j
silntimu nervą, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp- , 

‘.imnio plaučių,v Nerangumo, Sunkiai jaučiąs, Skausmb galvos, Apsvaigimo, NeaiŠ- l 
kaus matymo, SUpnumb sąnarių,-Vųtčių, Slokų; Lašėjimui gerklę, Pilvo skaww 
Skausmo gerklės, apvilkto liežuvio,’’ Šios ir daug kitą yra pirmas persergėjimas, kad 
Tątnšt^trotijIWo^^  ̂ : t
OFISO VALANDOS >— Kasdjienu nuo 9 vai. ryto iki; S vai; vakare- Nedaliomis nuo 10 

'■ ' 1 . vuk^ytoiki^ vri^po pietą , _ / V ..

^Specialistas vrA8HĖNa^S<8®^3i5^^*® lt jbo1X>, Mm
- ’ f • v • * ♦ 4 .•!- . I 1 i * I
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