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VOKIEČIAI TRAUKIASI.
Vokiečiai greitai tuština Bel

giją. Dabar jau talkininkai 
užėmė. visą Belgijos pajūrį ir 
pasiekė Holandijos rubežių. Ei
na gandai, būk 15.000 vokiečių 
nesuspėjo pasprukti ir metėsi 
per rubežių į Holandiją ir ten 
buvo nuginkluoti.

Vokiečiai pradėjo tuštinti 
Belgijos sostinę Bruselį.

LAUKIAMA NOTOS IŠ 
VOKIETIJOS.

Kas valanda dabar laukiama 
notos iš Vokietijos apie taiką. 
Apie notos turinį jau buvo 
daug prieštaraujančių žinių ir 
jos tampa be vertės. Sako, kad 
prez.- Wilson dabar stovėsiąs 
už visišką Vokietijos pasida
vimą.

f

I

mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten/ 
kur tikybiniai? principai atmes
ti. . ■ . -•p v 1 '■

• i . . • •

’ “ — Washington.

“DARBININKO” KAINA:
M

Tris kartus savaitė . . ..$3.00
Vieną sykį savaitėje ,.1.50
Bostono apielinkėje..,. ..4.00
Užrubeįyje metams............4*25
Vienas numeris 3c-

SAKO, KAD KAIZERIS BU
VĘS ATSISAKĘS NUO 

SOSTO.
Eina gandai būk kaizeris net 

jauTbuvo pasirašęs po doku
mentu paskelbiančiu nuo sosto 
atsisakymą. Bet Vokietijos di
dikų suvažiavimas išradęs rei
kalingu, kad kaizeris dar lik
tų savo vietoj.

SOSTĄ PAVES SŪNAIČIUI.
Eina gandai, būk kaizeris 

atsisakydamas nuo sosto,' pa
ves ji savo sūnaičiui Viliui, 12 
meti} vaikučiui. Jis yra sū
nus dabartinio sosto įpėdinio. 
Dabartinis sosto įpėdinis yra 
labai nepopuleriškas namie ir 
tarp talkininkų Iki subrendi
mo jauno karalaičio, valdytų 
kaizerio brolis Henrikas.

su

AUSTRIJOS VALDOVO 
MANIFESTAS,

f

Austrijos imperatorius Ka
rolis išleido manifestą, kuria
me skelbia suteikiąs autonomi
jas visoms Austrijai priklau
sančioms tautoms. Skelbia:

“Austrija privalo pastoti, su
lyg jos žmonių valios, konfede- 
ruota valstybė, kur kiekviena 
tauta savo užimamoje žemėje 
sudalys savo vietinę autonomi- 
ją.

Bet Galicijai nepripažįsta 
teisės prisijungti prie neprigul- 
mingos Lenkijos. Miestas Trie
ste būsiąs aptartas vėliau sulyg 
gyventojų noro.

NE AUTONOMIJŲ, BET NE- 
PRIGULMYBIŲ REIKIA, 

SAKO WILSON.

PASKOLAI PASIBAIGUS.

Pereitą subatą pasibaigė Ket
virtosios Laisves Paskolos 
kampanija. Bįlvo norėta su
rinkti šeši milijardai dolerių. 
Surinkta toji milžiniška suma 
su kaupu.

KIEK AMERIKONŲ
užjūryje.

Amerikos generalio štabo 
viršininkas gen. March paskel
bė, jog užjūryje jau yra Ame
rikos kareivių 2.000.00 su vir
šum.

' < -

PABAIGTUVĖS.

Subatoj Bostone Common so
de buvo surengtos paskolos 
kampanijos pabaigtuvės. ’ Į- 
vairios tautos tūrėjo savo 
‘ ‘ boothus ’ ’ir programos.' Prie 
lietuvių “booth” buvo prakal
bos ir p. Karbausko vedamo 
choro dainavimas. Kalbėjo p. 
Ivaškevičus, p. Strakauskas ir 
vienas lietuvis jurininkas. Kal
bėjo angliškai ir lietuviškai.

KAIP KURI TAUTA LAI
MĖJO.

Globė paduoda, jog įvairių 
tautų “boothuose” po šitiek 
laimėjo: 
Albanai .. 
Armėnai .. 
Asirijonai ,
Belgai..................
Danai .... .... 
Čeko-Slovakai ... 
Chiniečiai .. 
Finai...........
Francūzai .. 
Graikai .... 
Lietuviai .. 
Latviai .... 
Leb’anonai . 
Japonai ... 
Norvegai .. 
Lenkai .... 
Portugalai . 
švedai .... 
Siri,jonai .. 
Rusai .. 
Vengrai 
Italai .. 
Žydai ..
Army & Navy
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Ą1.550. 
16.000 

. .2.050 

..3.100 

. .1.750 
. .1.600
.5.500 
...650 
.3.800 
40.000 
.1.600 
...900 
.3:500 
.1.000 
.5.259 
81.200 
.1.500 
32.500
,19.350 
, ,2.500

-U..600 
lit^450 

. .78.000 

. .12.000
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APVALDĖBOSTINĘ.

Čekai savo sostinėje Pragoję 
ėmė viršų ir veda tvarką sa
vaip. Čekiški "pinigai leidžia
mi įr čekų* vėliava plevėsuoja 
ant Hradzchin palpciaus. Pa
staromis dienomis Austrijos 
valdžia čia buvo paskelbus ka
rės stovį.

Austrijos laikraščiai skelbia, 
jog Austro-Vengrijos užsienio 
reikalų ministeris rezignavo.

SKUBINASI SU PAGELBA.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyrius iš' Rymo skubi
nasi pagelbon graikams ant sa
los Mitilenų,' kur 60,000 žmo
nių serga drugiu.

STREIKAS.

r

t

PASKELBS ČEKIJOS 
NEPRIGULMYBĘ.

RENGIA DIDELĘ BILĄ.
Belgijos Valdžia sujudo pri

rengti Vokietijai didelę bilą už 
visas jeibes toje šalyje padary- 
taę. Karalius paliepė ministe- 
riams aprokuotį visus nųosto? 
liūs vokiečių padarytus.

ATIDARĖ PASKOLĄ.
Spalio 20 d. Francijoj atsi

darė nauja paskola. Tas pa
daryta labai iškilmingai, su 
paminėjimu atgavimo Franci
jos miestų. Paryžiuje buvo di
deli parodavimai. Kariuome
nės dalyvavo įvairių tautų — 
belgų, lenkų, portugalų, Čeko- 
slovakų ir tt.

GRAŽI DOVANA.
Amerikos Kolumbo vyčiai 

maršalo Focho žmonai dovano
jo $2.000. Tuos pinigus ji su
naudos šelpimui Francijos naš- 
lių r našlaičių, likusių dėl ka
rės.

IŠDAUŽĖ KAIZERIO PALO- 
CIAUS LANGUS.

Berline buvo didelės darbi
ninkų demonstracijos.J Polici
ja be pasigailėjimo žiauriai 
vaikė deinonstrantus. Minios 
buvo dasivarę iki kaizerio rū
mų ir išdaužė langus, mesda
mi akmenaičius, plytgalius, pa
galius, Minios šaukė, kad jei 
karei nebus galas per vienus 
metus, tai kaizeriui bus taip, 
kaip Rusijos carui.

Išviso.............$439.850
Programos Globė paminėjo 

tik sirijonų, portugalų, vengrų, 
čeko-slovakų, italų ir lietuvių. 
Pasakyta: “ The, Karbausku 
Choir of South Boston sang at 
the Lithuanian booth.’’

4
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Spalio 7 d. Washingtone bu
vo gauta Austrijos nota, ku
rioj buvo sakoma, kad priima 
prez. Wilsono taikos punktus 
ir prašė prez. Wilsono grąžinti 
pasauliui taiką.

Prez. Wilson atsakė, jog Au
strijos tautos turi gauti visiš
kas neprigulmybės ir tik po to 
galima bus kalbėti apie taiką.

AUSTRIJA SKALDOS!.

Kaip iš Austrijos ateinančios 
žinios rodo, tai pasirodo, jog 
toji valstybė visai jau susikal- 
džiuši. Atskiros tautos šaukia 
seimus ir riša likimą. Vienuos 
ir Budapešto valdžios nepajė
gia pasipriešinti jų veikimams.

Imperatoriaus manifestas da
bar susivėlino ir nieko nege- 
liuoja. Tautos tik juokiasi iš 
manifesto žadančio autonomi
jas. Sako, kad mums nepri- 
gulmybių reikia ir turime gau
ti, o ne autonomijų.

Pietiniai slavai pasiskelbė 
neprigulmingais ir jų valstybė 
vadinsiu Jugo-slavija. Toji val
stybė apima serbus, kroatus ir 
slovėnus. O čeko-slovokai ir
gi nęprigulmingi.

Austrijos armija greitai tirp
sta. Parlamente netvarka.

Vengrija taip-gi skelbia, jog 
visai atsimeta nuo Austrijos, 
Vengrijos parlamente apreikš
ta, jog sulyg imperatoriaus 
manifesto Vengrija turi būti 
visiškai nepriklausoma.

Spalių 18 d. prez. ,Wilsonui 
tapo inteikta čekų neprigulmy
bės dekleracija. čekai jau yra 
Suv. Valstijų ir talkininkų pri
pažinti, kaipo tauta kariaujan
ti prieš teutonus.. •

Dekleracijoj skelbiama, jog 
atsimota nuo Austrijos ir per
traukia šu ja visokius ryšius.

Dekleracijoj skelbiama-, kaip 
seniau Čekija buvo neprigul- 
mįnga* k kaip;piC®-8B:*nse^ų ” 
kentėjo po teutonų, jungu. Če
kija buvo neprigulminga nuo 
7-to šimtmečio, o 1526 metais 
susijungė su Austrija ir Veng
rija, idant išvien kovoti prieš 
turkus. Dekleracijoj skelbia
ma, jog atnaujintoji Čekija eis 
demokratijos keliais. Norspri- 
pažįsta, kad valdžią ir konsti
tuciją nustatys Steigiamasis 
Seimas; bet dekleracijoj nu
rodoma, jog Čekija bus respub
lika, bus lygybė teisių moterų 
ir vyrų, Bažnyčia bus skyrium 
nuo valstybės, luomų skirtumai 
panaikinti, vietoj nuolatinės 
armijos bus milicija.

Po dėkleracja pasirašo

Prof. Thomas G. Masaryk, 
premieras ir finansų 
ministeris.

Gęiu Stefanik, 
tautinio gynimo 
nisteris.

Dr. Benes,
užsienio ir vidurinių 
reikalų ministeris:

METĖ SOCIJALISTŲ 
PARTIJĄ.

Slavų skyriai atsimetė nuo 
Amerikos Socijalistų Partijos. 
Atsimetė čeko-slovakai, serbai 
ir slovėnai.. Kadangi Ameri
kos socijalistų partija priešin
ga karei ir kadangi tik per nu
galėjimą ’ teutonų pavergtos 
tautos tegali būti paliuosuotos 
iš po jungo ir gauti neprigul
mybę, tai slavų soeijalistai pa
sipiktinę iš rėmėjų tautų pri
spaudėjų- nutarė atsimesti ir 
atsimetė.

(Apie lietuvių socijalistų at
simetimą nuo kaizerį remian
čios partijos dar kol kas nie
ko nesigirdi. Turbūt jie ir liks 
kaizeriniais iki kaizeris bus 
ant sosto).

Lawrence Arlingtono dirbtu-? 
vėse'sustreikavo 290 staklių 
taisytojų. Jei streikas greit ne
pasibaigs, tai audėjai turės 
ir-gi sustoti dirbę. Streikinin
kai gaudavo savaitėje $33, rei
kalauja $40.

KIEK DIRBA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖSE.

Yra pienuojama padaryti 
cenzą visų darbininkų, dirban- 
čii) prie karinių darbi) Mass. 
valstijoje. Tuomi norima pa
didinti isnašumą tų darbinin
kų.

NORI PERSISKYRIMO.

SIBERIJA LIŪOSA NUO 
BOLŠEVIKŲ.

Bolševikų nei pėdsako neli- 
'* ' ■« « . « . *1 v*- * • «*

PELENŲ VEŽĖJAI SU
STREIKAVO.

Arlingtonė, Mass. sustreika
vo pelėnų ir visokių atmatų 
vežėjai. Streikuoja 50 darbi
ninkų. Suprantama, jog strei
kui tęsiantis miestas apsibrud- 
nintų.

ąsętil ,ji -ko-Siberijoj.Geležinkelis kon-
trolipojamąs talkininkų.

NETEKS VANDENS.

mi-

PAGERBĖ KARDINOLĄ.

SUSTOJO 850 LAIKRAŠČIŲ
Nuo karės pradžios Amerike 

sustojo 850, 250 susiliejo su
kitais laikraščiais. Popieros 
pabrangimas privertė sustoti.

RADO GYVATĘ VAGONE.
PittsĮjurge vagone su bana- 

nomis rasta gyvatė 8 pėdų il
gio.

NAUJAS ANT LENINO 
PASIKĖSINIMAS.

. Vokietijos laikraščiai skel
bia, jog buvo naujas ant Leni
no, bolševikų premiero gy
vasties pasikėsinimas. Šiuo 
kartu Lenin gavo kulką iš re
volverio, į petį. Šovikas Da- 
nicke suimtas.

Nauja knyga.

Newport, R. I. — Ežeras iš 
kurio šis miestas gauna vande
nį pradėjo labai sekti* Van
dens užteksią tik trims .savai
tėms, jei nebus lytaus. Miesto' 
valdžia-susekė, jog gyventojai 
labai eikvoja vandenį, todėl ir 
pritrūko. Dabar atsišaukė į gy
ventojus taupyti vandenį, kad 
nebūtų blogai. ,

VAIKŲ DARBAS AUS
TRIJOJ.

■ ■ 1 * ■ K,- ,

S V A R BU 
CLEVELANDIEČIAMS.

‘ - A '

Norintieji‘gauti puikią kny
gą ir žinoti plaČiaus apie viso
kius Šunkunigius ir apie tokius 
kaip ka<J mūši) kolonijoj Straz
das D. D. ir Įriti tam panagūs, 
kreipkitės pas:

A. S. Kulbicką,

New Yorke dviejų .pėdų ir 
septynių colių, atigšeib vyras, 
nori persiskirti su savo pačia, 
kuri yra normalio ąugsčio. Jie
du turi penkių metų sūnų, kurs 
dabar jau yra su tęvu lygus. 
Tasai neužauga pelnydavo pra
gyvenimą vaidindamas cirkuo
se ir vodeviliuose.^ ■ -

SENAS JAUNIKIS

Danbury, Ct. D. Rundle, 
. 86 metų amžaus, turtingas prit-

7602 Aberdeen Aw N< menininkas, vedė jatiną, gražią 
Cleveland. Ohio. - t SS-nietū mergele?

Spalio 19 <L buvo nepapras
tos Baltimorėj iškilmės pager
bimui Jo Eminencijos kardino
lo Gibbonšo, kaipo 50 mehy 
vyskupavimo, sukaktuves. De
legacijų buvo iš daugelio šalių. 
Buvo iš Francijos, Anglijos, 
Belgijos, Airijos, Kanados ir 
Meksiko. . Iš^Anglijos buvo 
vyskupas Keating, o iš Franci
jos vyskupas Julien. Francijos. 
vyriausybe per savo ambąsado- 
rių Jusserand Washingtone at- 
suntė ženklus perdėtinio Gar
bes Legi jono. Sulpicijonai ph- 
statydmsią Washingtone semi
nariją, kaipo pamipldą kardi
nolui. \ \

Popiežius atsiuntė savo ran
ka rašytą laišką pasveikinimą 
kardinolui.. , ;

■ Kardinolas Gjbbofis savo kal
boje džiąugM dš,pidėtelhgu 
sentikių čia Apdriko tarp Baž
nyčios ir valdžias ir sakė, kad 

. &bsdlįu®m neįpignlmybė B& 
žnyčios nito valdžios ‘yra tikra 
palaima BaŽnyČi

i •
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DĖL KARĖS REIKMENŲ 
DARBININKŲ GYVE- ~ 

NIMO.
Suvienytų Valstijų valdžia 

sujudo statyti kares darbiniu.- . . 
kų apsigynimui namus. To-~ 
kių namų reikalas pasirodė di
dis prie laivų statymo, ginklui 
dirbimo ir kiti) karės darbų. 
Tose vietose darbininkų tiek“ , 
priėjo, jog neužteka namų 
juos sutalpinti. ‘ -

Kongresas' išleido nutarimus 
(gegužio 16 ir birž. 4,1918 m.), ' 
kuriais prezidentui yra lei
džiama užimti, pastatyti arįa 
nuomuoti namus ir viską, kas 
reikalinga darbininkams, dir
bantiems amunicijų dirbtuvė
se, arsenaluose ir prie laivų 
statymo visoj šalyje. Lig šio- 
liai $100,000^)00 tam reikalui 
yra sunaudota.

Prezidentas pavedė savo ių- 
galiojimą darbo sekretoriui, 
kuris sudarė Industrijalį apgy
vendinimo ir transportacijos 
biurą kaipo dalį Darbo Depar
tamento. Liepos 10 d. pasinau
dojant nutarimais leidžiančiais 
sudaryti korporaciją tuos dar
bus atlikti, ji ir buvo suda
ryta New Yorko valstijoj ir 
pavadinta Suv. Valst. apgy
vendinimo korporacija (Uni- 
ted Statės Housing Corpora- 
tion) . Tas korporacijos veiki
mas eina sykiu su industrija- 
lio apgyvendinimo ir transpor
tam jos biuro veikimu.' 4

Toji korporacija ištyrė ar 
dar tebetyrinėja jau daugiau 
kai 100 miestuose esančias gy
venimo, industrijos ir draugiš
kas sąlygas. Po to tyrinėjimo 
yra insteigiama Suv. Valst. 
Registracijos patarnavimas, 
kuris yra kad panaudoti visus 
namus ir gyvenimo vietas ka
rės reikmenų darbininkams.

Šiam patarnavimui prigelbs- 
ti Tautiškoji apsigynimo Ta
ryba. (Council of National De- 
fense) Suv. Valst. darbo biu
rai, lokaliai apsigynimo bor- 
dai, ir k. Ištyriama kiek ir 
kokie namai,. Šatai, kamba
riai randas apielinkėje; kur tie 
namai randąs, kaip jie tinka 
darbininkams gyventi, randą i 
(nuomą) ^ir tas viskas yra lai
koma po rankomis ir kiekvie
nas kares reikmenų darbinin
kas gali gautį tokį kambarį ar 
namus kokie jam reikalingi.

Kur galima tai Suv. Valst. 
namų registravimo patarnavi
mas randas sykiu su Suv. Vai. 
Darbo biurais taip kad vyras ; 
ar moteris, kurie ieško darbo 
gali gauti patarimą kur gauti 
kambarį ar namus. Daugely 
miestų ant rekordų laikoma 
kambariai ir priemiesčiuose, 
kur galima nuvažiuoti per pu-, 
sę ar daugiau- valandos iš dirb
tuvės. Užlaikomi taip-pat ir 
transportavimo rekordai, taip 
kad norintieji gali sužinoti a- 
pie specialius traukimus, ku
rie nuveža darbininkus į dar- * 
hą. B* tuo ąiųnaŽina dariūnin* , 
kų skąiSių perdaug pi'isikimM- . 
tose apięlinkese ir padeda ąp* \ 
sigywati tefij kur’ liwiw 
gailina gyventi. t

NIKALGJUa KIEVE. 5
A Pranešama, jog Kievan at* 

Vyko Didysis Kunigaikštlą Nu 
\ kajojūsv

*

I
i
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Parlementaris komitetas, nu
skirtas ištirti sąlygas, .kuriose 
dirba Austrijos vaikai, anot 
Vienuos Arbeiter Zeitong, at
rado baisiausi padėjimą. Dau- 
giąu kai trečdalis visų mokyk
los vaikų dirba kokiame nors 
darbe; Kaikuriuose distrik- 
tuose visi mokyklos amžiaus 
vaikai dirba. Iš kiekvieno 
šimto mokyklos vaikų nuo 6 
iki 8 metų, aštuoniolika yra 
darbe, nuo 9 iki 10 metų — 
trisdešimt penki, nuo 11 iki 12 

penkiasdešimt du. Du penk
tadaliu tų vaikų1 jau dirba nuo 
to laiko kada jie buvo 5 ar 6 
metų amžiaus. Iš kiekvieno 
šimto vaikų, devynias-dešimt 
penki dirba, kaip mokslo taip 
ir atostogų laikais.

Diduma vaikų darbo yra at
liekama namie su tėvais, ir be
veik trys-ketvirtadaliai iš visų 
vaikų esti užimti 52 savaiti kas 
metai. Vienas, ketvirtadalis 
dirba naktimis. Padėjimas, 
priėjo prie to, jog naujoji le- 
gįslatura yra bandoiha sudary
ti taip,, kad būtų užginta sam
dyti vaikus jaunesnius kai # 12 
metų prie kitų darbų kai prie 
ūkės ir namą r uosps. ; t '

,-ą

t

J

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos” nauja knyga antgalviu

BAŽNYČIA IR MOKSLAS.
Toje knygelėje išrodoma, 

kad visokie bedieviai baisiai 
meluoja, sakydami, būk Bažny
čia kankinus mokslo Vyrus ir 
trukdžius mokslą;. išparodyta, 
jog buvo priešingai, jog Kata
likų Bažnyčia yra globėja mok
slo, o bedieviai mokslo truk
dytojai. Išaiškinta sentikiai 
Kat. Bažnyčios su Koperniku 
įr Galilėjų.

Labai naudinga ir ihdomi 
knygelė. «:

Indėkite dfešimtuką į konver- 
tą ir su laišku siųskite Šiuo ad
resu: . ' ‘

V.STASEVIČIA /
21 St. James St, 

Norwood, Mass.
Ir - ■
“Darbininko*’ Knygyne, 

2423Y. Broadway, \
So. Boston, Mass.

Užsakymas bus-BpUdytąs tą 
pat dieną. Agentams, knygų 
platintojams gera nuolaida.

Toji* knygelė tuoj turi pa* 
sklisti po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas.

DEGTINĖS BUTELIAI PA
SLĖPTI ARBW0iR

. Scattle, Wash. James S.
Arai ir jo pati ti|b‘swetaū»- 
ti. Susekta,' jog jų vežamuose 
arbūzuose paslėpta degtines 
buteliai. Jie gabeno išviso-12 
didelių arbūzų,
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ir veikimųApdaruose kainuos 
ja $2.50. Jų visų galima gau
ti “Darbininką” knygyne. 
Nepasigailėkite pinigų nusi
pirkti šių knygių nepasigailė
kite valandų jas getai ir aty- 
džiai perskaityti pa Metųsy* 
kių ir naudotis patarimais, a 
pamatysite, jog pinigai, išleis
ti -tiems veikalams gausiai ap- 
smokės. . . \
. Bukite patys sau daktarai.
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Bfaų iš So, Bttton’o uUrnin- 
kaii, ketvergei* ir lubatomis. Lei
džia Am. IJatarią lym-Katfli- 
kų lv. Juoaapo &

“DARBININKAS” y 

b (The Worker) *
■ The Lithuanian tri-’veekly pa- 

Published every Tueaday, 
Thuriday, audšatardąyby St 
Joteph’š ĮJjhuanian'R.-O. Asio- 

. ciation of Labor.
■' ’ S^BŠOWTION KATES: . .

.'Yėariy* •., * *■<<.,.- .. .... ,.$3.CK1 
Boston and suburbs .....v...4,00 
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Foreigncountriesyearly
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TURĖJO PARŪPTI SVEI- 
KATA.
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Ateinančios iš įvairių vals- 
I tijų žinios parodo, jag ispaniš- 

k koji influenža vis dar platina- 
t si. Briaujasi į vietas, kur ji 

dar nebuvo apsireiškusi. Tilt 
- Massacliusetts valstijoj, kur 

ji pirmiausia pasirodė, pradė
jo silpnėti. Bostone susirgi
mų ir mirimų skaičius kasdien 
inažėja. Kitur ji tik pradeda

* apsireikšti. Bet kol liga nėra 
galutinai iš šaknų išrauta', tai

* kiekvienas žmogus Suv. Vals
tijose tebėra pavojuje jų pa
gauti, susirgti ir nukeliauti be 
laiko amžinastin.

Sveikata turi rūpėti kiekvie
nam visuomet, - bet tokiuo lai
ku, kaip dabar, tai ji turi pa
rupti kiekvienam dar labiau.

Teisybę pasakius paprastu 
laiku žmones nebrangina, kaip 
reikiant , sveikatos. Apie 
šimtus kitų daiktų žmogus rū
pinasi labiau, negu apie svei
katų, nors gerai žino, kad 
žmogus be sveikatos niekur 

~ niekam netinka, kad besvei
katis jokios laimės ant žemės 
negali turėti. Daugumui, vie-

* nok, tik sveikatos netekus, te- 
atsidaro akys ir po laiko tepa
mato, kokį nepataisomų apsi
rikimų padarė.

• Bei limpamoji liga, pradėju
si siausti po šalį, išbudina 
žmones ir jie imą indomauti 
sveikatingu užsilaikymu, go
džiai skaito patarimus laikra
ščiuose. Aiškus daiktas, kad 
šitasai ispaniškos influenzos 
apsireiškimas. Amerikoje tūk
stančius žmonių pargins dau
giau ^rūpintis savo sveikatos 
užlaikymu ir branginimu. v Te
gu ji paakstina lietuvius la
biau pažinti sveikatos taisyk
les ir jų laikytis.

Juo žmogus daugiau sveika
tos turi, juo jis geriau gali at
sispirti prieš visokias ligas. O 
juo jis daugiau sveikatos turi, 
tai tuo lengviau pagys ligos 
parblokštas.

* Žmogus, gyvendamas sulyg 
sveikatos taisyklių,v išvengs li
gų ir negalių: Liga yra ne kas 
kitas, kaip tik sulaužymas 
sveikatos taisyklės.

Negalaujantis žmogus daž
nai išleidžia nemažai pinigų 
vaistams ir daktarams. Bet 
jei jis būtų biskį išmaninges- 

. nis ir sveikas būdamas inves- 
tytų keletu centų apdraudimui 
savo sveikatos, nusiperkant 
gerų knygelių apie sveikatos 
užlaikymų, tai tie keletas cen
tų jam sutaupytų dolerius.

Lietuvių literatūra apie 
sveikatų nėra didelė. Bet kad 
jau esama žmonės gausiai naų- 

. dofūs, tai be abejones daug ne
galių ir ligų išvengtų ir daug 
sutaupytų pinigų, kuriuos iš
leidžia vaistams ir daktarams. 
“Darbininko” ' kalendoriuje 
1918 metams yra geras straip
snis apie sveikatų. Kųlendo-

, rius kainuoja tik 25c. “Rak
tas Sveikaton ir Laimėn,” kai
na 25c., turi labai naudingų 
ir gerų patarimų apie sveika
tingų* gyvenimų. O didžiulė 
knyga, su daug paveikslų, 
vardu “Sveikata/’ Dr. Grąi- 
čiūno parašyta, kuoplačiausia 
išguldo apie sveikatos raiko- 

, i lp» ir Žmogaus, kino sudėjimų

»

• Kaip sunkus yra keliąs, ve
dantis į laisvų .krikščioniškų 
Lietuvą, tų įabaį dažnai gau
name 'patirti. Tie, kurie su 
atsidėjimu ir ' pasišventimu 
dirba sudarymui ir stipriam 
suorganizavimui katalikų vi
suomenės, to tikrojo mūsų 
tautos branduolio ■ gauna
kartkartėmis patirti skaudžių 
smūgių — ne tiek gabia idėji
nių savo priešininkų, Įdek iš 
savo, rodos,, žmonių. Nuo 
priešininko smūgiai yra lau
kiami. c Prie. jų prisiruošiama 
išanksto, žinoma, kaip apsi
ginti. Gi kad savas brolis, e- 
gojizmo perviršiu sergantis, i- 
ma savo ligų manifestuoti, ka
da jisai it tas nelabas rėksnys 
kūdikis ims klykti, ir daužyties 
— tada nors ir už galvos tver- 
kis. Sudrums jisai tavo ramy
bę ir neleis darbo dirbti: pri
vers tūpčioti apie rėksnį ir 
spėlioti veltui, kokios 
tuo momentu rėksnio uzgM- 
dos. \

Liūdna begalo, kad to

mų sykį vienatinis^lietuvių ka
talikų dienraštis^Draugas.” 
Prieš porų met$į|mįsų visuo
menė turėjo už gžlyos nųsir 
tverti, kada “Draugąį’^ stOr 
romiš raidėmis ėmė ” griauti• 
mūsų Susivienijimo nutarimų 
apie savo namų pirkimą. Per
gyvenome, persirgome tuos 
riksmus. Nuo savo pamato 
nenuslydome, savo nutarimus 
užpildėme, savo rėksnius ap
malšinome. Tie, kurie bosų 
liepiami savo straipsneliais 
kuisėsi po mūsų visuomenės 
pamatais, ardė mūsų- seimų 
nutarimus — tie šiandien kaip 
tyčia tuose pačiuose namuose 
dirba tikrai pozityvų darbą 
mūsų visuomenei, augindami 
tą patį susivienijimą, ant ku
rio gyvybės jie, gal ir nenoro
mis, gal nesuprasdami kėsi
nosi. t .

Šiandien ir aklas gali maty
ti, kaip svarbu buvo mums, 
katalikams užimti. Brooklyne 
stiprių pozicijų; juk kad ne 
“Garsas” gal mes ir šianę 
dien dar nebūtume žinomi A- 
merikos valdžios ir jos taBd- 
ninkių. Atsiminkime tik šio 
pavasario vykusį politišką sei
mą. Keletas mūsų inteligen
tų,. Brooklyne apsigyvenusių 
dėką Susivienijimui, padarė 
galimu šaukti * Seimų į New 
Yorką, užtikrinti pergalę ka
talikų, o su tuom ir visų seimą 
laimingai išvesti.

Kad. ir vargingu, erškie- 
čiuotu keliu — žengiame te
einu pirmyn prie Lietuvos lai
svės. ‘Darbas nusistovėjo. 
Dirba Taryba su savo Pildo
muoju Komitetu. Dirba musų 
Informacijos Biuras. Tik dau
giau visiems pasišventimo, 
daugiau aukų — ir mūsų isto
riškos priedermės gal bus iš
pildytos, Lietuvos laisvę gal 
užtikrins ir ant savo pečių iš
kęs mūsų išeivija, toji būtent 
jos dalis, kuri labiausiai liko 
ištikima tautos balsui. Bet 
argi tamsybės" kunigaikštis 
snaudžiai Ar-gi. neįjudins ji
sai į darbą žemųjų pajėgų tų 
žmonių (kaip liūdna!), kurie 
iŠ sava pašaukimo, rodos,. tu: 
retų tik gerąsias pdjėgas ir sa
vyje ir savo vedamuose žmo
nėse, gaivinti! \

* ‘ Draugo” 239-tamę nume
ryje išskąitėme kun. M, L. 
KfuŠo atsiliepimą “Amerikos 
Lietuvių Tarybos reikalais.” 
Kun. Kripes Šių mėtų Su0rią*. 
rijimo" seime buvo išrinktas 
Am. Liet. Tarybos nariu* Da- 
bar jisai per “Draugų” pra
nešiu kad jisai negali ineitį į 

» Am. L. Tarybų* 1> Tary-

boję nėsą reikitlingOB tvarkos, 
2) joje kaip patinkama Seimi-

Betvarkę Taryboje kun. M. 
Krušas mato tame, kad jį “ be 
plačiosios liaudies pritarimo 

_ savo vardu pasiuntė Europon 
o nef fris atstovus.” Kum Kru- 

Šui neaiškus tos delegacijos 
tikriau, neaiški iš jos naikia. 
Tik jam gaila esą ta tūkstan
čių dolerių, kuriuos7delegatai 
išleisiu. Ar negęrįau, sako, 
būtų juos atiduoti ’ badaūjta- 
tiems? w r \'

O Šliupo . Šeimminkavimą 
mūsų‘Taryboje jisai mato ta-, 
me, kadujisai varąs savo pra
gaištingą darbų iŠ paties Biu
ro, mūsų pinigais užlaikomo. 
Koksai tas pragaištingas Šliu
po darbas, iš: mūsų Biuro va
romas, kun. M. Krušas nepa
sako. Lieka atspėti. Bet 
“Draugo” skaitytojams nebuš 
sunku atspėti, ką tari -omeny
je kun. Krušas; “Draugas” 
per keletą numeriui yra daug 
rašęs apie žinių pasldeistą iš 
biuro, kad šv. Tėvas neva pa- 
sldriąs į Lietuvą du lenku vy
skupu. Tų žinių mūsų Biuras 
gavo iš Šveicarijos Lietuvių 
Biuro ir išsiuntinėjo jų į lietu
viškus laikraščius. Tai davė 
progą laisvamaniams užsipulti 
ant šv. Tėvo. “Draugas” su
metė, kad čia tikrai tari būti 
dr. Šliupo darbas. Nuėjo net 
taip toli, kad savo skaityto
jams liepė laukti, kad p. Šliu
pas užvaldysiąs visų Tarybą ir 
mūsų Tautos Fondų, Tai-gi 
tur-būt tais ‘‘Draugo’raši
niais remiasi ir kun. Krušas, 
kada jisai, kalba apie dr. Šliu-

Kun. Krušas baigdamas sako, 
kad jisai tildai tuomet galė
siąs ineiti į Tarybą ir joje 
1 ‘ garbingai ” atstovauti susi
vienijimą, .kada Taryba iš- 
riaūjo susitvarkys ant stiprių 
pamatų.

Kun. M. Krušai tur-būt, 
nepadarys didelio- “klapato” 
ųei susivienijimui, nei Tary
bai. Susivienijimas; obabejo 
parinks, kitą sava atstovą į Ta
rybą, kuris gal ir ne taip “gar
bingai”- atstovaus Taryboje 
susivienijimą, bet gal mokės 
ją pripažinti ir dirbti ten nau
dingą darbų. Taryba ir-gi ne
turės vargo išrodvti visuome
nei visą bepamatingumą prie
kaištų “Draugo” ir jo Bend
rovės prezidento kun. M. Kru- 
šo. Tečiau vis dėlto paskuti
nieji “Draugo” žygiai prieš 
mūsų Tarybų ir T. Fondą ir 
paskutinis kun. Krušo atsišau
kimas pridarys, be abejo, mū
sų visuomenei nemaža blėdies. 
Jie yra tais erškiečiais7 ant 
mūsų vargingo ir skausmingo 
kelio. Jie ne vienų silpnadvaV 
sį, mažai tenuvokiantį žmo
gelį atšaldys nuo T. Fondo, 
nuo rėmimo tautos . reikalų. 
Klausydavo tie silpnuolėliai, 
ką pazvėgaudavo apie Tautos 
Fondą mūsų priešininkai — 
socijalistai ir laisvamaniai. Iš
gąsdino anuomet daugelį ne
gudrus ir melagingas tūlo Šau- 
čiuvėno atsiliepimas, kodėl 
gird, Tautos Fondas nešelpiąs 
karės belaisvių. & Dabar kada 
prieš mūsų vyriausias organi
zacijas pakėlė balsų kunigas, 
žymus klebonas, dargi rinktas 
atstovu į Tarybą — dabar dar 
labiaus sukrus nerimauti ir 
niekus pliaukšti prieš Tautos 
Fondų ir savi silpnuoliai ir 
šikštaoliai ir svetimi nedorieji 
gudruoliai. '

Koksai gi pamatas, buvo 
kūn. Krušui išstoti prieš nau
dingiausias šiandien tautos į- 

. staigus
' Betvarkė Taryboje? Siunti
mas delegacijos! Kaip gaila,' 
kad kun.' Krušui dar nesu
prantama delegacijos tikslai ir 
nauda, kas jau -suprantama, a- 
čiū Dievui šimtams ir tūkstan
čiams mūsų apšviėstesnių dar- 
bininkų žmonių. Dar nesuspė
jome patirti apie visus delega
tųpasidarbavimus^ Bet kada 
visa taLpąaiškČs, .. tai gal ir 
kun Krušas ir daugelis jam 
panašių nė tų tūkstančių gai
lėsis, kuriuos delėgaėijA’įčH^ 
bei gailėsis to, kodėl jie iŠ šĄ- 
vo kišeiytauB, savo mėnesiniais 
mokė*y ' ‘Nue ta tūkstančiu

Mes tos naudos M delegatų 
laukiame ir tikimės, taip kaip 
laukiame Lietuvos laiįvės, ku
rios Brėkštantieji spinduliai Į 
jau pradeda skaudinti akis 
daugeliui tautos apuokų.

SlįUpO fcdndninkAvimas? 
Kam rodyti neesančias silpny
bės? Juk iŠ jų mes jausenai 
Išaugome/ Juk mūsų rinkti
niai Žmonės jau, ačiū Dievui, 
tiek pribrendę, kad neleis sve- 
timos dvasios žmonėms. savęs 
panaudoti. Jri su katruo jau
nesnių taip ir atsitiktų, tai ki
ti jį perspės ir palaikes* Bet 
sakyti, kad dr. šliupas visoje 
■Taryboje šeimininkauja, tai 
yra užgaulioti visų visuomenę, 
kurios rinktiniai žmonės Tary
boje randasi. Juk toje pačioje 
mūsų Taryboje randasi apie, 10 
kunigų klebonų;. ne magiau 
garbingų, kaip kum Krušas, 
tam pačiam Kristui ir Jo Baž
nyčiai tarnaujančių, tos pačios 
Tėvynės Lietuvos sūnų. Jie 
Taryboje dirba karta su svie- 
'tiškiais ir neišeinama jos, nors 
ir tapo sudarytas bendras Pil
domasis Komitetas, su dr. 
Šliupu to Komiteto nariu nuo 
tautininkų. Visiems mums 
buvo nemalonu dėl tautininkų 
netakto. Galėjo rasti jie savo 
tarpe tai misijai daug tinka
mesnį žmogų, negu dr. Šliu
pų (sakysime adv. Lopatą, ar 
adv.. Balutį, ar p. Jankauską, 
ar ką kitą) ; kada jie pasiun
tė bet-gi žmogų labiausiai ne
sukalbamą, labiausią! pasižy
mėjusį savo neapykanta kata
likystės ir katalikų —> jie paro
dė, tiesa, daug nieko nepaisy
mo, bet labai maža politiško 
takto. Bet nejaugi tas jųjų ne
taktas turėtų suardyti mūsų 
visus darbus? Mes į tą jųjų 
netaktų galėtume ^pasižiūrėti 
išaugšto, su lengva panieka ir 
eiti savo keliu prie savo dar
bų. Bet pripažinti dr. Šliupui 
t * n _ • • i
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nių, , o hėttgi badąujafičius 
Šmohes išdrįsta viešai vaikio^ 
V. s . .

Lai ddvanos visi tie,' ku- 
■- ■ ■-' - • ■- - -"\i ._____

taikomi. Tikėkite, kad gal 
didesnį skausmų jaučia tie, ku
rie negali neliūdėti dėt mūsų 
visuomenės nepalaimų ir nepa
sisekimų, negu tie, kuriems 
labai lengva - būtų nuspiauti 
ant visos visuomenės ir josios 
gražiausi^įstaigų. V

x Bosią.
’ t - r ’ . • .

ir organi zuotų liaudie* narių 
yra išrinkti ir pastatyti tam 
kad kalbėti ir dirbti, -M He, 
kurią tik tada tą liaudį prisi
mena, kada yraišrokuvm^s .riėina šie aštroki žodeliai yra 
pravesti kokį nors (ne visada , a
gal Svarų)savo ęgojistiŠk| biz- 
nelį. -Ir kas labjau badaujan
čius užjaučiu, ar taą kurs gal 
nedaug kalba, bet savo centui 
badaujančių gelbėjimui auko
ja, ąr tąs, kure tik ieško “e- 
kskįuzų” kad nemokėti Tau 
tos Fondan mėnesinių mokės fr

beveik visagalybę, o visai ka
talikų visuomenei visiškų nyk- 
štakizmą — kaip tai daro 
“Draugas” -ir kun. Krušas — 
kaip sau norite yra tai ir ne
gudru, ir neteisinga. Vardan 
ko mes turėtume užsiimti sa
vęs apšpjaudinėjimu. Tauti
ninkai tik pažemino savę, siųz- 
dami dr. Šliupų, kurs vargiai 
ar įstengs rimtai jų srovelę už- 
takomenduotį, negalėdamas 
niekur paslėpti savo fanatizmo 
ragučių. Lai kiekvienas eina 
savo-keliu, mes gi savo kelio 
žiūrėkime. Prie Šliupo užlai
kymo juk mes nei vienu centu 
neprisidėsime. Ir jo algų ir jo 
kertelę Biure apmokės tauti
ninkų srovė.

Nebuvo svarbios priežasties 
kun. M. Krušni viešai išstoti 
prieš Tarybą ir prieš Tautos 
Fondų. (Juk, pagavaus, ir ma
tydamas tenai kų. negera, tu
rėjo kitus -kelius savo mintims 
irinet savo rdtimatumams pra
nešti). Lygiai taip-pat nebu
vo svarbios priežasties “Drau
gui” porų metų atgal griauti 
Susivienijimo selino nutarimų. 
Kas judino “Draugo” vedėjus 
ir tada ir dabar pasiimti sau 
griovikų, vienybės ardytojų 
rolę? Ne prakilnios idėjos, ne 
visuomenės labas, bet, rodos, 
motyvai daug žemesnės rūšies. 
Čia vis apsireiškia kai-kurių 
mūsų veikėjų, visuomeniškas 
nepriaugimas, su niekuo nesi
skaitymas, savo aš iškišimas 
kur reikia ir kur nereikia. Tik 
tas yra gera, kų aš geru pri- 
pažinsiu. Visa kų kiti yra pa
darę, ar daro — nėra gera, dėl
to, kad aš prie to nebuvau. 
Kodėl jie manęs nepasiklausė, 
kada tai darė.' Dėlto aš to ir 
nepripažįstu, ibį boikotuoju. 
Išlenda plikas egojizmas, ta
sai didžiausiasvisuomeniŠku- 
mo priešas. Bet-kad plikam 
sarmata pasirodyti, tad ir pri
sidengiama nelaiminga liauda
mi, badaujančiais ir kitais, ku- 
riuos labai lengva pavalkioti, 
nes jie peTailpni yrą, kad.' prieš 
tai užprotestuoti. Al.—liau
dies atstovus AŠ badaujan
čiu užtari Kažin kokį at
sakymą gailėtų surasti tie ne

, 4 i ■ a. ■ - - -- - - -

jai, .kad 
Kaip gi *1 
pai, kas ‘ 
liaudies t

; ‘ ■■ - " ........................ ,
s

i • . , .. ■- ' . ' i

. (Gaida, kaip ,Vyčių Himno)

Nužėngkit eąraį nuo sostų,
v Užima vietų, žmonių valdžia. '• y. , 

Mes prieš jus stojam šiandien drąsiai - 
Tėvynę gelbėt iš nasrų, 

-O mūsų spėka sostas griaus.

• Suprantam jų prasūię. Ei, žmonės! 
Džiaugkim’s iš Dievo* pieš malonės,

. Jis davė proto mums gana^
, Tvarkysim valdžią mes savų

. < Meskit vainikus ant grindų,
u

Jie nepuoš galvų daugiaus jūsų.
Mes tų vainikų jau negerbianti 
Galit gabentis po-balų
O jūsų vardas tegul žus.

Štai jau sukilo žmonija,
Kuo grumuoj- jums, carai! Ei tautos 
Ik’ šioliai buvom mes prispaustos. 
Dabar kalbėti mums valia, 
Liuosas liežuvis ir spėka.

Ir tu Lenine su Troekiu,
Nors ir jūs pučiat savo dvasių,

- Mes jūsų laisvę peikiama garsiai. 
Neškitės greitai su visu, 
Nes jūsų^bumą greit užčiaups.

> . ■

Piauti žmoniją bus gana, % 
Kų darėt įk’ šioliai > Ei, vyrai! 
Grūskim Leninų, kur pipirui.
Štai Wilsons( stovi mūs tarpe, 
Liuosybės viltis tik Jame. '

. V.GŲ1
/ ■
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svečiai dainininkai gavo gau
sų delnų plojimų nuo publikos 
už gražų dainavimų Koncer
tas pasisekė gan puikiai,
• Peryakaoijas buvo, mūsų 
mokykla atidaryta. Kas die
ną vaikai lankėsi į mūsų mo
kyklų skaičiuje apie 76/ Ą' 
darbų mokykloj atlikdavo mū
sų; gerb. klebonas ir klerikas 
Baigiantis vakacijoms kaipo 
ženklą dėkingumo, Vyčiai sa
vo mokytojui ir •, labai myli-, 
mam ,gėrb. klerikui Ig. Bėrei* 
šiui parengė puikią vakarienę, 
kur beveik dalyvavo visi parą- 
pijonys. Tvarkvedis buvo p. 
'A.. Šlapelis vietinis vargoni
ninkas. 0 vakarienės virėjoms 
buvo p-ni ŠabockiąnS ir p-ni 
^ąminBWnė, Stalas buvo pui- • 
kiai paradytas gyvomis.. gėlė
mis. Valgant tų gardžių vaka- * 
rienę įvyko daug puikių pa- 
mąrginimų ir prakalbų. Pir* 
miausiai puikiai savo kalboje 
nupiešė apie visuomenės pa- 
dėjimą p. A. * Šlapelis, antrą 
prakalbą sakė gerb. klerikas.. 
Jisai kalbėjo apięmeilę ir -vie/ - / 
nybę. Visi svečiai su atyda ' 
klausėsi. O paskiausiai kalkė* ; 
jo vietinis klebonas gerb. kun. 
F. Rusis. Jisai ragino žmonės 
būti tvirtais katalikais ir kad 
mokėtų gyventi patys be pa- 
gelbos cicilistų ir kad žmonės . 
netikėtų jų zaunoms. Po tų 
prakalbų sekė gražios dekle- 
macijos. Labai puikiai pasi
sekė. . Po tam gabios kelios 
vylės susitarė apeiti apie tą 
puikų stalą dėl didesnio pa
gerbimo gerb. kleriko. Labai 
linksma vytėms buvo apie ge
ros širdies svečius sukinėtis. 
Svečiai buvo viskuo ''užganė
dinti ir dovanas gausiai vy
tėms sudėjo. Laike skaitymo 
dovanų, pasirodė kad yra apie 
$127.00, Liksma matyt tokius 
geros širdies žmones katrie at
jaučia žmogų ant mokyklos/ * » 

, suolo sėdintį. Už tą vieną Gajfc 
ry’s lietuviai gali gauti pirm® 
kreditą/ O paskiausiai vyčiųj| 
choras gan puikiai pasirodė — * 
sudainavo kelias daineles, ku
rios. net žavėte visus žavėjo. O 
ant pabaigos sekė lietuviški 
rąteliai. Viena iš vyčių pane
lių paskambino ant piano ir su 
tuomi tas linksmas vakarėlis 
pasibaigė.

L '
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Kas girdėti lietuvių kolonijose, i;
nes. šios kolonijos žmonės 
neveikia šū galybe, bet su vie
nybe. Tik nelaimė, kad jie 
nenori pasirodyti kitoms kolo
nijoms ką jię yra nuveikę. Per 
nepilnus 2 mėtas jie čia turi 
naują puikių mūro bažnyčių ir 
svetainę ir gan ruimingų kle
boniją. Bažnyčioje yra labai 
puiki tvarka užvesta. Malonu 
šioj parapijoje žmonėms gy
venti, dėlto vien kad'yra gie
damas kas šventų dienų baž- 
nyčoj rąžančius ir kitos visos 
giesmės mūsų kalboje. Choras 
labai puikiai visftr pasirodo, 
tai nuopelnas vietinio vargo
nininko.

Draugystės yra penkios ir 
visos gana vuikiai gyvuoja, o 
Vyčiai vieni iš geriausių. Šį
met 29 d. birželio mėn. nema
žas pulkelis vaikučių priėmė 
pirmą Šv. Komunijų, o 30 bir
želio buvo bažnyčios pašventi
nimas. Buvo viskas atsakan
čiai ir gan iškilmingai priren
gta. Pasitiko visos draugys
tės. Jo Malonybę vyskupą. Kvk 
rigų buvo daug, net visokių 
tautų. Pamokslų gan įspūdin
gą ir puikų pasakė gerb. kun. 

‘M. Krušas ir tų pačią dieną 
vyskupas toje naujai1 pašven- 
tintojė šv. Kazimiero bažny
čioj suteikė Padrūtinimo sak- 
rasmentą dėl Šimto ypatų. Vys
kupas buvo labai užganėdintas 
iš to, kad mate, jog jo nese
nai iŠventintas ’ jaunas klebo
nas taip labai pasidarbavo 
Tautoš,ir Bažnyčios dirvose. O 
ne kas kitas pradėjo tverti pa
matų toj kolonijoj . ir suvedė 
gero' noro žmones į broliškų 
rieilę lr vienybę, kaip tik mū
sų visų gerb. kun. Br. Rusis, 
DŽ tai vyskupas jam-ir jb ge^ 
tiems parapijonąms palinkėjo 
ilgiausių metų.' > > .

Tą patį vakarą buvo sureng
tas puikus koncertas, kuriame 
vadovavo vietinis ‘ ‘ -

• *

tai užprotestuoti. Aš.— liaū-
» A t -. A LA' — — A

Čiį užtari Kažin kokį at
sakymą gailėtų surasti tie ne 
visadą-pra|yti liaudies globė- 

akis užklausus : 
taiMtikrųjųma- 
daugiauteisės 
kalbėti ir vtik- 

aplvieatenita Beveikriri

ŠT. LOUIS, MO.

Rūgs. 29 d. buvo L. Vyčių 
80-tos kp.- susirinkimas. Bis 
susirinkimas buvo Vienas iš 
svarbiausių^ kur Vyčiai svar
stė viską su energija ir pasi
šventimu, Nutarta darbuoties r ' S, < ' •
iš visų pajėgų, nutarta daug 
darbuoties Lietuvos tėvynės 
labui ir Bažnyičos., taip-pat Įr 
organizacijos. Nutarta rengti 
gražius vakarėlius; sū vaidini
mais teatrų ir dainomis. Nu
tarta rengti debatus su vietos 
socialistais, kurie į juos kvie
čia, nutarta, stoti į debatus 
kviesti Al. Bačkų. Per tų su
sirinkimą prisirašė trys nauji 
nariai: A. Raškevičius 15 me
tų, O. Alkevičiutė 17 metų ir J. 
Šidlauskas .40 mėtų, a

■ Kp. Korespondentas.

GARY, IND.
* .

Šitas miestelis vienas iš nau
jausių. Ale jo spartų augimą 
sunku apgalvoti, Tik 13 metų 
tėra, kaip išdygo šis miestas; 
o gyventojų jau tari apie 60 
tūžtančių ir gan puikiai atro
do. Tarne miestelyj raudasi 
keletas milžiniškų plieno dirb
tuvių. Uždarbiai ’ gan geri. 
Žmonės uždirba po $12.00 į 
dienų, Paprasti darbininkai 
gauna po $5 ir $6 į dieną. Per 
keeltų . metų šiose drbtiivėse 
buvo ilgos valandos Įdirbti, bet 
dabar baigiama sutverti dar
bininkų uniją, Tveria su to
kiu tikslų, kąd būtų tik 8 va
landos dirbti, o Uždarbiai tie 
patys. Yra viltis, kad darbi
ninkai tą viską išlaimės. Bū
tų labai geistinas dalykas, kad 
greičiau įristiaŠytų
prie tosdatbtamkų unijos dėl 
savO' laimČB. O unija abelnai 
yta"darbininkų motina.
J Šitame miestelyj gyvena vi
sokių tautų žmonės! Tarp jų 
randasi ir mažas būrelis lietai 
vių susitvSrtfeįų naujų koloni
jų, katroj rajui 80 Šeimynų.
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P. žemaite.

NASHUA, N. H. 

Liga.

Kaip visur taip ir čionai 
siautė toji baisi liga influenza. - 
Daug žmonių sirgo ir daug mi
rė ir iš lietuvių mirė S vyrai ir 
3 moterys. Bet jau dabar ma
žiau serga ir jau daugumas 
grįžta prie darbo.

Pabėgėliai.

Pora mėnesių atgal pabėgo 
iš Nashuos lietuvis mcilikėlis 
A» R. su viena moterim. Nors 
moteris yra sena, bet tari ge
rų krūvą pinigų. Tai cicilikė- 
liš ir nusikalbino važiuoti že
miško rojaus ieškoti. Cicilikas 
gyveno pas tų moterį. Kai ji 
susipyko su savo vyru, tai tuo- * 
met ji sutiko pabėgti su cicili- 
ku. Kartų žmogelis sugrįžo iš 

■darbo ir nerado nei pačios, nei 
pinigų. ' Tai- žmogelis- nebeda
vė jo tiek pačios, kiek pinigų. 
Liko mat be cęnto senatvėj. ' 
Nors vaikai nemaži, bet vis 
tėvas ir meistresnis, kada tur
tingesnis. Už kelių dienų duk
tė atrado dar užmirštų pinigų 
po matrašu $500.00. Matyt pa
bėgėliai greitai skubinos, -kad • 
tiek pinigų užmiršo.

Dabar tegul bus pasarga dėl 
visų, kad dori žmonėS'jnelaiky- . 
tų bedievių eicilįkėlių ant bur- 
do. Tegul veja laukan tuos,' 
kurie garbina “Keleivį/ ‘Lai
svę,” “Kardą,” “Naujienas.” 
Tąip-gi visi težino, kad pavo
jingiausia pinigus laikyti pan- ’ 
čekoje. Pinigams pasidėti vie
ta yra pačias ir banka.. .

Kaip cicilikas pasielgė,
Čibnui;viėnas lietuvis Kata-. ■ 

'*»*■. 'f*-.. .... U. ...» ‘

knygų dėl knygyno už $30.00.^ 
Bet kadi tų knygų negalima 
buvo gauti kitose ėpįmstavšse 
ąnt pusės nuošimčio, tai jisai 
kreipėsi p*s K L Giicaga Dl- 
kur pora metųatgalbiv^ 
jKfa>i ja® yriaiw8w aaaa*

Nadzeika norėjo parsitraukti i
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togą ir rašo, kad duos pnsę 
nuošimčio ant visų ' knygų, 
Jkaip ir pirmą. £am pasiuntė 
pinigus ir surašą knygų* Tai 

; .gavo atsakymą, kad pasiuntė 
tavorą, bet tokių kokių turė
jo, o reikalaujamų knygų ne
galįs pasiųsti, nes pašauktas 
3 kariuomenę, irJ bankrutinąs 
savo krautuvę. Kada^aplaikė 
knygas,' taiatrado tokįų kny
gų, kad negalima duoti doram 
žmogui skaityt. Tai nors tam 
eicilikėliui “Kardo0 it “Nau
jienų” skaitytojui siuntė kelis 
laiškus,- bet jokio atsakymą ne* 
.gavo. Tad tegul bus perspėji- 
•itms visięm's, kad būti atsar
giai su ^Naujieną/* agentai^ 

. Viršminetas cieilikas kol .skai
tė katalikišką laikraštį, tai ir 
užsakymus pildę^pilnai. Gi kai 
isocijalistą laikraštis atitraukė 
tą žmogelį nuo Dievo ir doros, 
tai nei negalima tikėtis, kad 

1 sąžiningai užsakymus išpildv-
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- Kaip elgiasi tūli lietuviai.

Į Labai daug nesmagumų rei- 
| Jda patirtį >del netikusio tūlų 
Į : lietuvių kalbų ir pasielgimų, 
f . Kas diena kįla visokių susikir- 
f timų.

, Štai susitvėrė lietuvių sky- 
Tins pardavinėti bondsus. Tai 
tūli sako: “Kam aš pirksiu 
pas lietuvius, -Man vistiek ar 
.pas žydą, ar pas ruskį, ar pas 
lietuvį.”

Tai vergo kalba.
Bet vienas iš tų vergų apser- 

ga. Paturiu kreiptis į daktarą. 
Atsako, girdi, kaip kreipsiuos, 
kad nesukalbu.

Tai mat ir pasirodo vergavi
mo vaisiai. Tie, kurie sako, 
kad1 vis tiek žydas ar saviškis 
galų gale ateina laikas, kuo
met pamato, kaip sunku be sa
viškių.

Arba štai pinigingą žmogų 
kalbini prisidėti aukomis prie 
gautos . Fondo, kad išgauti 
Lietuvai nepriklausomybę. Tai 
atsako: “Kas man. Tebūnie po 
vokiečiu.” Tokius žodžius gir
dėjau nuo Antano V. ir kitų.

Kaip daug išgamiškų tautie
čių dar yra mūsų tarpe.

. Tą girdėjęs.

%

1 •:

L. D. 8, ORKTRb VI8Ų MRTŲ ATSKAITA. 
Mno iLepoi 1 d. 1917iki ĘotpJMiol d. 1M8. 
Padaryta ir peržiilrSta Bugpjūžio 15 d. 1918.
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Išviso balansas ant rugpj. 1,1918..,.. 
Pridėjus balansą “Grįžimo Biuro”

Išviso pasidaro

L. D. S. CENTRO IŠLAIDOS. 
_ -1917.

Liepos mėn. ūž organą “Darb.”
” ” krasos ženki. ..

Rugpj. men. už organu “Darb.’l 
” • n. trasos ženki. ..

Rugsėjo mėn. už organą “Darb.”
• i ” ” krasos ženki............ .............. ..

” ” kelionė p. K. Česnuliui Pa.
UI. valst. ........................ ...

Spalio mėn. už organą “Darb.” ...
” ” krasos ženki.......... f

« • « • • • • •

Lapkr.' mėn. už krasos ženklelius...................
Gruod. mėn. už finansą knygas kuopoms....

” ” krasos ženki. ............................

IR SIS IR TAS.
Lietuvos Atstatymo Bend

rovė nutarė pertraukti snaudi- 
mą ir pradėti veikti. Kad) nie- 
Įtas neabejotų apie Bendrovės 
gyvumą ir veiklumą, ji nuta
rė griebtieš visako ant syk:

1. Sufinansuoti Resourcin 
Manufacturihg Co.

2. Suorganizuoti čeverykų 
dirbtuvę Montello, Mass.

3. Tverti bendrovę steigi
mui lietuvių kolonijose 
eilės krautuvių.

- 4. Nupirkti spaustuvę , ir tt. 
Sako, kad tą viską jau pra

dėta vykdinti, o užbaigimui to 
visa reikią tūkstančių dolerių 

. extra kapitalo.
Sako*, kad reikės “pradėti 

ekonominę kovą už savo reika
lus Lietuvoje.”

♦ \ -
« «

Bloga yra per ilgai snūdu
riuoti. Bet bene pasirodys dar 
blogiau per didelį veiklumą ro
dyti.

•i

* • te
Kova už savo reikalus Lie

tuvoje — va tau kad nori. Pa
sirodo, kadi būta mažo nesusi-, 
pratimo. Bendrovė buvo stei
gta ne Lietuvos atstatymui, 
kaip daugelis kad manė, bet 

’* “kovai už savo reikalus Lietu- 
~" voje.” Išėjo truputį qui pro 

quo.

O tūloje lietuvių kolonijoje, 
vadinamoje Bridgeportu (tik 

x ne Coimecticute) įsisteigė 
draugijų sąjunga, kurios kon
stitucija, sako, jog “Sąjungos 
vaidyboje negali būti žmonių 
pasižymėjusių priešingumu ti
kėjimui ir Bažnyčiai.0 ^.Bet 
Sąjungą nei neapsižiūrėjo, 
kaip, 'ęavo pirmininku išrinko 
žmogų,. net perdaug pasiŽymė- 

f' '. jttsį įriėlihgnmu; Bažnyčiai. 
Knistų klaidų kariais įvyksta.

1918. '
Sausio mėn. už L. D. Kalendorių'1918 m. L. 

I>: S. nariams, 1635 egz......
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Ii S. nariams, 1635 egz
” ” organą “Darbr”.........
” ” krasos ženki. ......

Vasario men. už 500 LDS. ženklelių. <
” ” organą “Darb.” ..,

” krasos ženki. ......
9

Kovo mėn. Už kelionę 2 delegatams į Am. L.
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Visuotiną Seimą N. Y< 
” ” organą “Darb.” ,.. 
” ” krasos ženki...............

Baland. men. už organą “Darb.”
” krasos ženki..... • te

Heguž. mėn. už krasos ženki................
” ” organą “Darb.” ...

• • •
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Biržei,, mėn. už organą “Darb.”
” ” krasos ženki. ..
” ” popierą, konvertns ir kitus

mažmožius “Darb.” .... ...
z .

• • • •

Išviso 
Ineigų

MKflKARIAUDAMI PASTOVIOS P A8AUIX 
Iftg TAKOS.

> (Išleido Mass. val*tijo» lmt 
gracijos Elnias.) . 1

■ . », .
Be nuvertimo, vokiškos njili-; 

tarės autokratijos nebus pa- 
8aulis ^augus./jLnglija, fran
cija, Rusija ir Sni Valstijos 
kaipo alijantaĮ veda didžiausią 
karę istorijoj; Jie. kariauja, 
kad užtikrini pasaulinę tve
riančią taiką. Karė dar ne
laimėta,* ji negali būt laimėta' 
nenulemiančia, silpna arba su* 
Iopitataika.

Vokietija valdo Belgiją ir 
dalį^^iaurinės* francijoš.^Ji 
laiko Serbiją'' ir. Rumuniją, 
Lenkiją, Lietuvą ir Baltiškas 
žemes. ’ Be sutriuškinimo vo
kiečių . militarės. valdžios jokia 
taika ant bile kukiu išlygą ne- 
atsiektų to didžio tikslo, ,del 

. kurio mes kariaujame. z • 
Jokia taika negalima iki Vo

kietija tąip bus sutriuškinta, 
kad- ji negalės.reikalauti jokių 
koncesijų. Suturėta, bet neį- 

L veikta jos piene užkariauti pa
saulį ji pagatava dabar taikin
tis, .kad ji gautų progą susi
taisyti ir iš naujo trenkti prieš 
pasaulio laisvę Jr taiką. Tą ji 
padarytų taip greit, kaip tik 
ji būtų gatava. Kokius tik prl- 

. žadas Vokietija dabartiniame 
savo padėjime nedarytų, jos 
prižadai būtų be vertės. Vo
kietija sulaužė savo žodį Bel
gijai ir Rusijai. Kas gali už
tikrinti, kad ji nelaužys lygiai 
greitai mums duotą žodį f Mes 
nenorime “popiergalių.” Pri
imti taikos išlygas Vokietijoj 
padarytas reikštų nepasiektų 
karės tikslų.

Lietuvių Brastos taika yra 
pavyzdžiu faišyvų. pažadų, kil
iuos Vokietija gatava duoti, i- 
dant pasiekti savo tikslą. Vo
kietija nenori ugdinti tautinio 
besiplėtojimo jokios šalies iš- 
skiriant„savają. Vokietijos užė
mimas Lietuvos reiškia paver
gimą lietuvių tautos ir kon
fiskaciją jos gamtiškų turtų. 
Dabartinis padėjimas yra ly
gus tam, kurs buvo laike Ci- 
vilęs Karės, kuomet kariauta, 
kad Unionasvbūtų užlaiky^is. 
Taikos pasiūlijimai preziden
tui Lincolnui buvo taip skait
lingi, kaip kad yra dabar. U- 
nionas turėjo būt pralaimėtas 
arba išlaikytas. Jis pasakė; 
“Tą karę mes priėmėme . dėl 
vertingo tikslo ir karė baigsis 
tada, kada tas tikslas būs at
siektas. Po Dievu, aš viliuosi, 
jog jį nesibaigs-pirm šito lai
ko.” Šiandiedi(fi^,vyriausias 
karės , tikslas —- padarytį pa
saulį saugiu demokratijai •— 
turi būt atsiektas pirm negu 
.teik* saugiai gali jiflt mrsto- 
ma. •‘■■jĮ'.-fį*

Amerika turi . laimėti karę, 
kad mes ir mūsų vaikai būtų 
laisyi.

Pagyrimo laiŽki) 
ūžMTABirAVJA nuron anfeitirftjn

' ' 4 ' ■' V

Liuosame laike" kiekvienai 
apsimoka užeiti į' aptieką Par- 
tosąe #

Mes būsime patenkinti paro
dydami Jums didžiausią krūvą, 
laiškų, fantų paskutiniuose 
laimiose nuo vyrų ir moterų, 
ypatingai iŠ New Yolk’o i? a- r 
pielinkių, kuriuose jie išreiš
kia savo užuojautą už tai, kad 
išsigydė nuo skausmo vidurių 
vartodami mūsų žinomą pageli 
bą . >■ . - •
Gydytojaspavydale saldainių
/Visi jie sutiko: savo laiškus 

parodyti norintiems. 1 
Aplaikymas tų visų laiškų 

patvirtina f aktą, kad visi jie iš-. 
sigydė nuo vidurių ligos pasi- 
dėkojant Partolai, apsireiš- 
kibnciai kaipo geriausia ir*kai- 
po tinkamiausia pagelba dėl iš
valymo kraujo ir vidurių. 
,Ą Skrynutė kainuoja 1 dol., B 
skrynutės už 5 dolerius.

DYKAI _
Graži ir tinkama dovana 

kiekvienam prisiuntusiam už
sakymą ir pinigus sykiu su šiuo 
apgarsinimu.

Laišką su pinigais adresuo- * . 
lute: .
APTEKA PARTOSA 

16Q Second Avė.,
New York, N. Y. Dept. L 3.

(83)
--------------------------- A
BŪK PLATINTOJU ARBA 

RĖMĖJU KATALIKIŠ
KOS SPAUDOS.

Kuomet atsidaro susirinki- 
mai, prakalbos ir taip įvairūs 
vakarėliai, tai geriausia gali
ma išplatinti geras knygas'it . 
laikraščius. Jeigu nori sužinoti 
daug įdomių dalykų, tai nusi
pirk gerų knygučių 
pirk gerų knygučių pasiskai
tymui arba pasimokinimui 
skaityti ir rašyti. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti vi
sokių. Reikalauk katalogo pri- 
siųsdamas krasos ženklelį "už: 
5ė. ■

Dainininkai, išsirašykite iš 
f‘Darbininko” naujai išleistų 
St. Šimkaus damų* ■;

Kuomet negalite susieiti su . 
savo draugai, pažįstamais, 
kareiviais ^ypatįškai, tai susi* 
rašykite laiškeliais. “Darbi* 
įlinko ” krautuvėje galite gau
ti popiero laiškams/atviručių,, 
jūądyįo^ fbnfąmhįų plunksnų 
ir tt Taip-gi>gaįįte ir išsiųs- 
ti kaip tik norite : special De* / t 
livery, ar paprastu, nes mes 
užlaikome ir krasos skyrių

“DARBDnKKA3,’! ;•** 
242 W. Broadway,

* So. Boston, Mass,

j m—»--------r  —. >—• y w- - ' - • - . *

Žuvo kuomet “Daibiniiik*»” buvo apvogtas • 
. » 264 LDK I«kr«liai po 30c...,. . . . .79 J20
Finansinių knygų 18 virių ..................18.90 
Pas £. J. Ramauanskg buvo likę nuo 1916 m. 74.00

l>' ' r'

Išviso turtas būtų siekęs fefefe.a.fetetefe * fe*•t
L. D. * KTOPŲ STOVIA f S 
AntRagpjačto Ifi, 1918. ||

I kp* So. Boštom Mass**.*,,v/,1X4
2kp. MbŪteD^liast. ........j**/*;...,15 
3lį* Noriroc^Mąs^ M
4 kp* Athol, Mhss, . *.., *,; *. *.,., .40

' 5 kp* #aterbuįrf Conn. * > * - *.. * /* 1,. 
?6 kp* Hartfoj^ Conn* *,,**^s.****,.*.2!
7 kp, Wbrcėster, Mas& % •< *»*> *,,.. * *39
8 kp* Cambridf e, Mass* *.,«* *,, .47
9 kp* NeW York, N* Y * * * v * *,.. •«. *,. * 44?

10 kp, Brooklyn, M Y* * *., *. * *. * * ♦ A. *. .11
II kp. (panąikinta) Brooklyn, N. Y.
12 kp. BrookIyn, N. Yv
13 kp. Philadelphia, Pa. . /
14 kp. fevarfc, N*. J. /, *..;
15 kp. Harrison, N* J* . .
16 kp. Elizabeth, N. J,....
18 kp. Patersoh, N. J. ...,
19 kp. Chėstėr, Pa.. *<**..* 
į!0 kp* Chicago, Dl..........
21 kp. Forest City, Pa. . *.
22 l?pf;Brighfan>Mass*
23 kp. Rockford* Dl. . ....
24 kp. IV. Lynn, Mass. .. 
25>kp. Chicago, Dl. . . 
26 kp. Rumfordy.Me. .. 
27' kp. Kingston, Pa. .,
28 kp* New Havėn, Conn,
29 kp. Chicago, Dl. ..
30 kp. Baltimore, Md.
31 kp. Wilkes Barte, Pa.
32 kp. Pittstonr Pą..........
33 kp. Hyde Park,- Mass.
34 kp. Serantonr Pa.......... ...............................
3'5 kp. E. Arlington, Vt. .....................
36 kp, New Britain, Conn.............................
37 kp. Leiviston, Me. ...................
'38 kp. Chicago, Dl...............'.......... ............
39 kp. Bridgeport, Conn.................................
40 kp. (suspenduota) Easton, Pa.
41 kp* (suspenduota)/Miners Mills, Pa.
42 kp. Painesdale, Mich. ............ ............
43 kp. Ansonia, Conn. ...... ........................ ....
44 kp. Poąuonock, Conn. ..............................
45 kp. Duryėa, Pa; ..........................................
46 kp. (suspenduota) Eynon, Pa..............
47 kp. Pitssburgj Pa. .................
48 kp. (suspendnbta) Chicago, Dl. .....
49 kp. Cicero/DL * AT. * *       ...............31
50 kp*-Collinsville, Dl........................................8
51 kp. Clevelandi, Ohio...................................... 52
52kp. Middleboro,Mass. ...................................7
53 kp. Homestead, Pa.............. *....................  .44
54 kp. So. Manchester, Cohn............................. 7
“ ‘ ‘ “ ......40

• ••• a • .17 
....... 6 
...........1 
. • * a *-a ■ 1 
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Balansas .......................... .. .......................

L. D. S. CENTRO KASOS STOVIS.
............................ 3.26

___ $48.33

Bankoje “Old. South Trust Co.” ..... 
“Darbininko” Adm. kasoje 

Pinigai surinkti laike Seimų 1916 ir 1917 “Grį
žimo biuro” reikalams” .......................   .86.75

Išmokėta “Darb.” už atspauzdinimą ta tikrų 
blankų, knygą ir už krasos ženki.

Balansas ........................  ...
1

Bankoje .... te te • 9 9 9 9 te « • te • • • •

• te te

t • • •

..20.60
'«•••»' 41

• » • 4 • •

ft

45.07

. .66.15

..... .3.26

ISyis.o ■•»• ••*• •<••«••• aferai

Pridėjus baalnsą nuo liepos mėn. .......
9

Išviso "pasjdoio •••»•»••*• •»*•••

• • 9- •

• te ♦ •

;* ,195.52
' ' 1 ' ■ • ■!/ *

L. D* S. TURTAS ANT RUGPJŪČIO 15, 1918T. . į' . ’ r- •
675 konstitucijų po 12c. eg& *,*.. .. *..**... .81.00
124 korčiukės cabinet... * ^................. .6.00
55 LDS. kuopoms finansų knygų viršai ir apie 

4000 lapų . .
5000 LDS. nariams korčukių i

- I/nygos ... * * *.. .. * * . *-, * *
“Darbininke’7 paskola ......
Bankoje . . J. *
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55 kp. DuBois Pa. ...
56 kp. Hudson, Mass. .
57 kp. Chicago, BĮ. ...
58 kp. Melrose Park, BĮ
59 kp. Chieago Hts, Dl. .
60 kp. Roseland, Hl^r:.
61 kp. {nereikalinga) Brighton, Park, UI. —
— ’ £ ' ' — . 7

.27 

.9 
. 7

7 
.16 
,.4 
.19 
.15 
.19
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• • 9 9 •

9.• • • 4 •
•-99999

.9 9 9 .9
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9
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10 
10
14
24

l

62 kp. Sheboygan, Wįs. .......
63 kp. Eacine, Wiš.
64 kp. Akron, Ohio. ............. .. ... ..
65 kp. Nashuą, N. H. ......
66 kp. Youngstovn, Ohio. ...
67 kp. Albany* N. Y. ........
68 kp. Nangatuck, Conn. <...
69 kp. Dayton, Ohio. ..
70 kp. Lawrenee, Mass. ,
71'kp. Rochester, N. Y.
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NU0 LIEP0S1 d. 1917 m. IKI RUGPJ. 15 d. 1918 m.
Prisirašė nauji nariai prie L. D/ S* kuopų Šiaip:

1 kp. So. Boston, Mass. ...
2 kp. Montello, Mašs ...
3 kp. Norwood, Mass. ...
4 kp. Athol, Mass* .....
5 kp. Waterbury, Conn.
6 kp. Hartford, Conn. ...
7 kp. Worcester, Mass. .
8< kp, Cambridge, Mass.
9 kp. Nėw York, N. Y. .

10 lį. Brooklyn, N. Y. .
11 kp. Brooklyn, N. Y. ..
12 kp. Brooklyn, N. Y. .
13 kp. Philadelphia, Pa,
14 kp./Nedarių N* . J. *
15 kp. Harrison, N. J.
16 kp* Elįzabeth, N. J. .:
18 kp. Pateršon, N; J. ;
19 kp. Chester, Pa.
20 kp. Chicago, Hl.
21 kp. Forest City Pa.
22 kp. Brighton, Mass.
23 kp. Roąfiord, Dl. . *v.
24 kp. W. Lynn, Mass. ..
25 kp. Chicago, 11. . ?..
26 kp* Rumford, Ms: ..... 

'27 kp. Kingston, Pa. .... *.. 
28/kp. New HaVen, Conn. ..
29 kp. Chicago, Dl.'.. *.. * *.
30 kp. Baltimorė, Md. ... *./.
31 kp. Wilhes Barte, Pa. r* * ,
32 kp. Pitišfom Pa. .......,
3,3 kp. Hyde park, Mase. *.
34 kp. Scrantįm, Pa.
35 kp. E. Arlington, Vt......

'36 kp, New Brįtain, Conn *,

23
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37 kp. Lewiston, Maine.
38 kp. Chicago, H1............
39 kp. Bridgeport^ Conn.
42 kp. Painesdale/Mich.
43 kp* Ansonia, Conn. .
44 kp. Poąuonock, Conn.
45 kp. Duryėa, Pa. .....
46 kp. Eynon, Pa..........
47 kp. Pittsburg, Pa. .
48 kp. Chicago, BĮ. ...................
49vkp. Cicero, I1L .... ................ .. .1....
50 kp. Collinsville, BĮ.............................. ...
51 kp. Cleveland, Ohio.
52xkp. Middleboro, Mass. ...........
53 kp. Homestead, Pa. ..................
54 kp. So. Manchester, Conn.*......,..
55 kp. DuBois, Pa. ■■...................
56 lęp< Hudso^ Mass. ....... r.. .....,
57 kp. Chicago, Dl. . .

. NAUJOS KUOPOS.«
,58 ldfeljrQSi& fe tiį< t* « t fe < • į f * • fe fe ♦ i ii » y. fe * < » fe » tet.fe
59 'kp, Chicago Heiglits, 111. s..... k ,... * *. *., * i. >.. f... .■.:
;60 kp. Iloseland, 111^ ,..... ....... r...-«**... ... .
1T1 kp. (per klaidą) Brighton Park, Dl. .. * *
62 kp. Sheboygan, 57is- ,. * .v. *>
60 kp. kRacine, >•♦*■•**»*•* *•_, , * *
64 kp, Akron, Ohio. .
65 «kp, Nariiua , N. H.
66 kp. Youngaton, L/
67 kp. Albany, N, Y.
68 kp. Nahįatticki Conn.
69 kp. Dayton, Ohio, /.
70 kp. Eia’ivrence, Mabsv
71 Jrp. Rochester, M X .. I
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, TEL.BAGK BAY4ŽOO

DR.F.MATULAITIS 
Offaoadynoa . Gydo viaokiaa ligai-
l-BP.if.74P.lt. Prikirta Akintai. 

419 Boylston St„ Boston, Misi.

t*.

Susirinkiinas. h.D,Š. 8 kp.
-Cambridge, Mass. bus susirin
kimas utaminke, spalio 22 d. 

^ bažnytinėje salėje. Visi nariai 
privalo ateiti.

z •

■■" < /

rL. D. M ANŠLL
JQS VALDYBOS ADRESAI.

v. J. . -
87 Frankfm Bt, Nįiteęod, SfaBs. 

VICE-RIRSL — X Varliiwkqįt6,
28 Story St, So. Boetorn Mžlm. 

RAŠTININKAS — A.., J. Navickas, 
: as Heeton Avė, Norvood, Masa, 

KASIERrUS — ^£, Abračlnskas.
187 Ain«i gt, ilonteUo, Mas* 

KASOS GLORIJAI;— Q. Nevullute, 
. 22 Ohapell St/Norteopd; Maja, ir

■ A- Roženlukė, 148 Amus St, Mon- 
* milo,

; VALDYBOS ADRESAI 
PIRMININKAS — k. Stopmievlčia, 
. .. Bor 94S, Struthers, Ohdo. 
VICEPIRMININKAS — J. JonuSka, 
* '212OSL Olafr aVe., N.B Cleve land, O. 
RAITININKAS M. J.' Šimonis,

M 8K St, Clėvelanėf Ofilo, 
•IŽfiDJNINKAS — A S, YaitkM

. 232 AIaska St. Dftlton, OWo. . 
IŽDO GLO WA8 -- P. Pečius.

229 So. Main St, Akron, Ohlo. 
ORGANIZATORIUS—A. S. Kulblckaa,- ’ . • ' ' ' - ' . . ’ .....: f ' ” e;

D. D. S. CONN. APSKRIČIO 
VALDYBA.

Pirm. — S. M. Danaitis,
797 Bank St., Box 55, ’

• Waterbury, Conn. . 
Pirm, pagelb.—Juoz. Damušis,

'..t.

Vietines žinios.
. i • * ,

-■/■.■■‘Y - ■
Prie jsiilMiOkd koncertų ren

giasi Marijos Vaikelių Draugi- 
Bus spalio 27 d. hažnyti- 

nėj salėj. Programas suside
da iš įvairių dalių, • kaip *tai*. 
dainų, drilių, trialogų, eilių. O 
svarbiausia dalisf tai teatras, 
kurią pirmu sykiu Bus vaidin- 

Y fąs So. Bostonį Girių l^ara- 
• • laite.“ Puikus veikalas.’ Mulo- 

Rėkit atsilankyti Visi be skir-> 
- tiimo. Tikimės, kad būsite pa

tenkinti; Įžanga prieinama vi
siems. ;

Rengėjai.
. .. . ■ ........... Į

. Išvažiavo. lųėtuviai, kurief
išvažiavo į kariuomenę spalio 

i. 21 po piėf yra M. Miškinis ir
Vin.Račkauskas.
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LIETUVIAI PIRKUSIEJI 
KETVIRTOSIOS LAIS

VĖS PASKOLOS 
BOND’SUS.

(Tąsa)
Aleksandr. Povydis .... 50.00 
K. -Gečius ../... 
M. Gaputis .... 
K. Miliauskas . 
M. Rimka.........

• J. Šilelis .........
P. Grigas .... 
V. Skeizgirdis 
P. Vaizgirdas . 
Teklė Majaųskiutė...........50.00
J. Gutauskas .............

. Vincas Kaziulis .........
A. Pastelis ..................
,B. Balutis .. ...............
S. Vįeržinskaitė.........
K. Morkūnas..............
A. Bendoraitis...........
Antanina Majauskaitė 
Aleks. Šlikas ..... 
A. Simona vičia ..
J. Staniulis...........
V. Tamulaitis .... 
M. Šlikas...............

; A. Usevičiutė ....
A. K. Adomaitis....... 
A. Aučiukaitis................
A, Šijefka.........................
S. Šįjefkiutė .................
K. Petravičiūtė .....
J. A. Žardeckas.........
Vincas Burdulis .... 
Juozas Mastauskas... 
Kazvs Lašinis.............v

Juoz. Belukevičius ...
* Vincas Dusevičius ... 

Pranas Baltušis.........
r J. B. Strakauskas ...

J. Skudris ...............
V. Skudris...................
K. White.....................
V. Valentas .................
Petras Mikalauskas . 
A. Kalinauskas..........
A. AVafson ...
T. Pepus ____
J. Pasakantis . 
V. Trapauskas 
J. Jaloskty ...
J. Pečiulis ... 
Adu Jaganauskas. 
A. Baniulis ..........
J. Plevokas ........
K. P. Vasiliauskas 
M. V. Zinevičiutė
O. N. Zinevičiute.
P, Šiugždate ....
J. A. Motiejūnas . 
J. Sinkevičius ... 
V. Ambroza.........
Jankanavičius ..
J. J. Meškauskas.........
V. Beatriče ............... ..
K. K. Obukevičius ...
M. Bakanas............
F. Šiugžda ...... ... 

‘ Juozas Vaičunas ....
Juozas Ligamalis’... 
Julius Valungevčius . 
Jonas Valungevičius. .
Elzbieta Valungevičiutė 50.00 

(Bus daugiau)
• • ♦“ J . _ _ ____ ______ __

J

Parapijos fėrų mitingos bus 
seredos vakare. Bus draugijų 

_ jgalįotinių susirinkimas __ap- 
svarstymui; kaip geriaus prisi
ruošti prie fėrų ir kuomet juos 
pradėti. '

«.

t

įS

(MILIJARDĄ, NE MILIJONĄ.
Išeitame jĮtonėi^ję bnyG nti? 

tiėtay kad: AmęriKoa lydąi su* 
mane surinkti aukoinis ir pas
kolomis $1.000.000 atstatymui 
žydi jos visose nukentėjusiose 
limo karės galygų* .Iš tos sumos 
tis sušelpimui beturčių ir at- 

i steijgihįui žydų tesiu? vprmO’

; nagdgų); Darbas .Užbrėžtas be 
galo platus^ o pinigų - suma, 
kaip kiekvienas mato maža; 
Todėl akylas skaitytojas, tnr* 
būt 3Qg oia tarėjų būtį
klaidu Ištikro buvo klaida. 
Žydai sumanė surinkti, ne mili
jonų ($1,000.000), o milijardų 
($1.000.000.000).

Šokiai.
Lietuvių Jaunuomenes Kliu* 

bas (Lithuanian Yong Men’s 
Clūb) rengia labai gražius šo
kius lietuvių kareivių naudai, 
subatos vakare, "26 d,, spalio- 
-Oct., 1918 m. Lietuviij Salėje, 
Kamp: E ir Silver sts., So. Bos
ton, Mass. Prasidės nuo 7:30 
vai. vakare. Muzika bus gera. 

Kviečia visus Komitetas.

* Dabar laikąs mukti,
Męs ūžlaifcojneįyaijųų 

dų (fūriiifctffė) fcmtavfc. kur 
galite gauti visokių namuose 
reikalingų daiktų, u ir už labai 
prie^mą.kuiųų. Varduojant 
užmokant aut sykio ir ant iš- 
mokėjimo^ Ateik ir persitikrin- 

■ si

.. .50.00 

...50.00 

.. .50.00

.. .50.00

.. .50.00

. .100.00

. .200.00

.. .50.00

REIKALINGA APGARSINI
MŲ Į L.D^. KALENDORIŲ 
1919 M.
Apie platesnias informaci

jas kreipkitės prie: 
“Darbininko“

Administracijos, 
' So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,
z

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

Lietuvių Rakandų Bendrovei
268 W. Broadway, 
Scn Boston/Masg. - .

DARYK PINIGUS--- 
TAUPYDAMS 

PINIGUS.

LIETUVOS DUKTERŲ DKJOS 
PO GLOBA MOTINOS gVĄ 

VALDYBOS ADRESAI
SO. BOSTON, MASS. 

pirm.T. Ašmenakienė, 
359FeurikSt - ’ 

Vice pirm. — P. Giedraičiutė, 
-103 Sixth St; ’ .

Prot. Sekr, M. MorkttniutA . 
hąLaricBt 

Jin. Sekr.—A LukoševiČiutė,? 
morea&ray/ 

Iždininkl — M. MaČiuHutė; -
42 ŠiIW St.

Kmos globėjai: E.Plevpkienė,
M. Stukienė; ; ‘ • * * 

Maršalka 0, Mizgirdienė.

“DARBININKO” KRAUTUVBJB gįinia Rti geriausio išdS 
Hmo įvairių foųtamnių miomų PLUNKSNŲ. Parsiduoda po $2.50, 
$3D0, $8.50irwgIČtaM

. “DARBININKAS,”
242—244 W. BROADWAY, ’r-fiOUTH BOSTON, MASS. “V *

...... , ... . ... •__________ ■■

Bo&rd dtt&toriįti; M. Žilina 
kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. KąriirikaitŠ it A* Čižuri* 

: nė. ....... y

Susirinkimai laikomi. kw 
antrų utarininka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vaL vakare Šv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

ratvnne 
ntįįu/iifM>

•■<

l"

» ’*■

r
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• Z

lOYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

^Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Berertį TriiM
: . į ”B" jtra. atMtamdtai ntitaUdnta paddiicafe

t® taktam viftęjlmūl, kad aataUtitu Hiatai 
crULc* lif tataaĮ Cfilaiitą vidurių dnli«, 
ptatarditaB h«U*I«vwrtq f tanką 
dūikiįitta yra r*wrvu*riur, Šiam* r’ -vun- 

yrą itatoUna* aatutaantta iuiitra; .intta 
tBtdUtalta. Kils fraU ita SitdUcalM

, ruJildytaa. iVt
-f. taĮdta te U«in, ma 

sa*ii| •kylate, k U v* 
y*' paiyinfta bu , mlda 
**C”:

asafū *dor .'Ay« 
lutte^ kiūlj Miribuut 
nunilpnijuilu, mtukū- 
lt» te vilki* u*. ■ 
darymu akytai tr.

nur plapao-pad .iiim', 
M* kuri* turpbut 2»įH, 
MN9 pint** per ' bip lanu* 
tfįįp ftėptltaiiant tai: S*-- 

vadinto fr*«* - 
dailei ’ . iirokuoi 
kad daru* r*ik*liJ*w

F Išmėgink Tatai 
Mano. Kaltai* , 

w AI noriu jutai Brfc 
- wd»t pati Jave kai* tatf, kad- Ju* , tallta 

perialiti savu X>a.taru- 
" ■ .4- - i-' kinūfc

Kuomet'illpnl muikulal atstauB livu *tip.‘ 
rūta* te tamprumą-*-

If. PępatžnjJJoniąi, akaudų, pavojingi
■ fVržimaĮ praHykBtar—
' Ir , ta* baliui slogutis nMugrlItamsi pr*. 
nykita— * '

Ijf tas afgauilte ia.vo imagunui, gyvume, 
energiją, itiprumą— * ,

Ir jųi atradote ir Jaučiate geriau visapu- 
šilkai fe Justi draugai patetaita juiij pigarč- 
juiio pasirodymą^—• .

Tuomet jųa žinosite, kad jūsų trūkta yra 
pergalėtas fe jų* Širdingai dėkavoiite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR ste
buklingų uždyką išmėginimą.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pate ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jurus nekaštuoja, apart to. jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesne, negu 
žibanti* aukaaa. Priimk' ši dykai "Išmėgi
nimu” šiądien, fe jus busite linksmi, kol tik 
gyvausite, pasinaudoju šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
gr|ztnncia kraaa jus aplaižysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stunrt’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo, 
apdovanotu auksiniu medaltaml Ryme fe «n 
diplomą Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus . užgavimo. Jeigu Jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

6,000 skaitytoji] galės gaut Bį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per* 
viršijantis. Kad netapė apviltu, rašykite 
DABAR.

,~tii dooanna jjaatalyinti ySii padarytas per 
Hradčta •tabukltniroi ’Mią ditrią fe naktį'* 
dirbančio! mėtotai, kuri bui vartojam* stfr- 
tatayitaul fe HMtiprinimui nmilpnSjuiią tnu. 
įkalu fe nunikratyntui akatidžlų Ttum, fesį 

‘ n&ataį pavojinrą operaciją.
MOK1T Niauku,

Pirmiemi' čOOO ken
čiančių, kuris atai- 

i Čauka t>*4 Mr. Staist 
’ bn* Uiiųita 'Užtekti
nas skaltlįūšr FtapuĮ 
b* Užmok««ntai kad 
davus jiem, prosą ,<*. 
ral ižmįlnt juo*. Jųa X,

• nfelto jaėmokčidte nik f jį 
tą Utaičfrinirhą Pia-

, dabar, nč v*-
UNlBijVARTOr 

. * TBU88 .
Taip, nabavartok ji.

. H iaita patfeii, pitjąjte 
ind ji}*, iiiįote, kad 
Tinta vian tik yra n*. 

‘atiakančiū .ramiči« 
įtai dukrjpd«i*l afo. 
ęiL & tai railin* — 

liuoaal bčsriot. kodel I 
ttd jųi turūturnit jį- 
davčtT stal yra. ee- 
Ttauita keliu, kurį jus salite dykai limbini

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Tirma*: Pfrmtanjta fe svarbiausia ši«k!< 

: PLĄPAO-PĄDS yr* neperstojamai laikyt 
t.nrteyiiislIpnintą_niu3kul!i_By<tantį-.lt*lBąJ<lto 
vadinamą Plapao. kurto yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientaiu 
medikales masesvyra skirtas padidinimui 
kraitis judėjimo. Atgauna muskulus fkl pa. 
prastos jų ipškos, bei tamprumo. Tuomet fe 
tik tdomet galite tikėties trūkio pranykimo, 
. Antras; Pate būdamas padarytu Jimpan-

. člii. kad sulaikius nuo slankiojimo paduSkai. 
fę. yra prirūdija, esąs svarbiu dalyku ičhnlki- 
nime patrūkimo, ko Truss negalį padaryt,

* Šimtai jaunų te senų žmonių padarė pri* 
stegftS prieč oficierius, kad PLAPAO-PADS 
ilgyde jų patrūkimus, tūli ii jų turėjo sun«

' kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ »XENOS-NAKTIE9 VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
'alką aptaikomoS pasekmės*

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valnn* 
dits. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu. 
tel, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bui—dagi fe miegant ši Stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų- vidurių muskulams 
naują gyvybę ir Stiprumą, kukio jiems yra 
toikalinjri, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie* 
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD MAISKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikta, gali būt lengvai išrokuotas, patemi- 
jant drauge einančią iliustracijų fe skaitant 
sekantį išdėstymų, '
* PLAPAO-PAD yra padaryta 9 stiprios. 11- 

sltempiainos materijos “E’*, kurto yra pritai- 
lųrtas prie kūno krutėjimų fe visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidurį* yra limpantis (nors 
daa* skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsauojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
fe pasitrauktam nuo tam tikro* visto*.

“A” yra padidintu PLAPAO-PAD galas, 
kuri* prispaudžia sunykusius, nusilpnėjuaius 
muskulu, kad juo* sutaikiną nuo Vi* tolyn 
besliltaldMo. ,

26: Lines CoūTt, . 
Naugatuck, Conn. . 

Rast. ■— Ona Černiauskaitė, 
638 N. Riverside St., 

Waterbury, Conn.
— P. Gėležiutė, 
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn. 
Organizatorius — A. Mašiotą,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

•P. S. Visos kuopos stengkitės 
vienos parengtos pramogos 10 
nuošimtį paskirtį apskričio rei
kalams. Pinigus siųskite šiuo 
antrašu: Miss Paulina Geležiu- 
te, 41 Capitol Avė., Hartford, 
Conn.

LDS. Ct. Apskričio Pirm.

S. M. Danaitis.
Nedaliom!!* ■ 

nuolO vai. ryta 
. tk|į vai. vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
i Dantis ištraukiami irpripil- 
; domi visai be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, bu 
naujų išra imu.

Visą darbą g v ar an tuo j ame.

DR.W. T. REILLY
469 Breadwty,So. Boston,Mus. 

« PRIE DORCHESTER ST.
| V
u Vntandoa 
B nuo 9 vai. ryta
D iki 8 vai. vakar*.

Pasinaudok mūsų žemomis 
kainomis.

Ateik šiandien. Dabar lai
kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES 

CONROY 
Registruoti Optometristai 

125 Tremont St., Boston, Mass. 
Priešais Park St.
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PARSIDUODA maliorystės 
biznis su namais, šapa, ofisu, 
automobiliu ir garažu, 
įlinkas turi išvažiuoti ir biznis 
tuoj tur būti parduotas. Kai
na pigi. Adresas: J. Starkevi- 
čia, 350 W. B’way, So. Boston, 
Mass.

Savi-

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 st. Louis, Mo.
Dykai lirnirlalmut Plapao ir Mr. Staazto 

Kny<a aplo Patruktam.
Vardai
AdrttU '• • •••“•■šTis’s i'amitiM tut 
Ggjžtautt krata atnal dykai ifanlg. Plapao

PARSIDUODA pusdykiai 
automobilius 1917 ] Moxwell 5 
pas. iš priežasties, kad savinin
kas turi išvažiuoti. J. Starke- 
vičia, 350 W. B’way, So. Bos- 
ton,Mass.

Aš Kazimieras Beniušis Kauno 
gub., Kalvarijos parapijos, Užbra- 
dumos sodžiaus paieškau giminių, 
draugų ir pažįstamų. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

K. BENTUŠIS,
110 Penn St., Chester, Pa.

Paieškau Antano, Vinco ir Juo
zo Nąvirauskų, paeina iš Suvalkų 
gub., Naumiesčio pav., Sintautij 
valse., Iždagų kaimo. Jie patys, 
arba jeigu kas apie juos žino, ma
lonėkite man pranešti, už ką bū
siu labai dėkingas.

A. Domeika,
College St. Laurent, 

Montreal, Canada.
P. Q.

Paieškau savo dėdės Dominiko 
Baranausko Kauno gub., Telšiij 
pav,, Šeduvos par., Vaicaitų kai
mo. Pirmiaus gyveno Chieagoje. 
Meldžiu jo paties ar kas apie jį ži
no pranešti jo adresą, nes turiu 
labai svarbų reikalą,

Domicėlė Kontvainaitė,
46 Market' St., Brighton, Mass.

t

Ateinančios nedėlios vakare 
j salėje bus Mari- 
Vakaras su įvai- 

pamarginimaiš ir daino-
JOS 
riuis 
mi&

1 1

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslų? 

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

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: 

J. J.DRIZA,
500 S. 2ndSt, Priladelphia, Pa.

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 atvažiuoti, 
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. BARASĖVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadway, So 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

BROLIAI IR SESUTĖS 
TĖMYKITE.

Siaučiant Europinei karei, trūk
sta įvairių knygučių, o ypač mal
daknygių, bet mes turim maldak- 
nygitj kurios labai tinka jaunuo
menei ir suaugusiems žmonėms.

Čia paduodame kainą:
1. Pulkim ant kelių (drobės ap

daruose) .. . .............  .$1.25
Ta pati skūros apdarais....... .2.00
2. Aniolas Sargas, juodais

apdarais, kaina.............. 1.00
Ta pati minkštais juodais 

apdarais ...j .......... ..—1.25
Minkštuos skūros apdaruos 1.50
3. Dangaus žvaigždute, bal

tos skūrelės apdarais... .1.50
Ta pati minkštuose skūros ' t 

.apdaruose .............. 4,00
Mes užlaikome ir kitokių kny

gučių : pasakų, dainų, dekkmaci' 
jų ir tam panašių.

Reikalaudami skubiai kreipki
tės šiuo ądtesū: ‘ s

A. S. KULBIOKAS, 
7003; Aberdeętt AvttfcB 

i CievelanĄ OHo. ,

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tamista nori, kad toks 
sandėlis būtų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistą

“ŽINYNĄ“ 1918 m.
Žinynas turi suvirs 250 pus

lapių. Atspauzdintas ant ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudingas informadijoms^ Ne
lauk ilgiaus, negali , neteisti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus ją laiky
site, tuo bus vertesne.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu t‘ ‘ “ŽINYNAS“. > 

24&W..Bmdway, 
South Boston, Mass. .

f

gv. JONO EVANGELISTO 
PAŽELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTONį MASS.

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mam 
Telpbdne: Dorcester 6973—W 

VICB-PIRM. Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St, So. Boston, Masa- 

I PROT. RAST. — Jonas GUneckla,
282 Silver Str., So. Boston, Maaa 

n PROT. RAST. — Marijona Brikaitė
210 Silver Str., So.’ Boston.

VIN. RAST. — Povilas Petrauskas,
230 Fifth St, So. Boston,.Mass, 

KASIERIUS—Andriejus Naudžiūnas-
16 Wlnfleld St, So. Boston, -Mase 

MARŠALKA — Jonas Urbonas,
145 Silver St., So. Boston.

. Draugiją laiko sasirinkimus kau 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vaL . po pietų Bažnytinė
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
kantis susirinkimas bus spalio 20.

r ■■ _ ■■ _ i Į
■ . 9' .

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

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS - Jonas AdomaviCiun.

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

ISO Bovren St, So. Boston, Masa- 
PROT. RAST. —Juozapas VinkevlCiua,

147 W. 6-th St, So. Boston, Masa 
FINANSŲ RAST. — St Noreika,

105 Silver st.. S. Boston. Mass 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaa.

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

130 Boivea St. So. Boston, Mase, 
D'. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laika mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vaL po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

, MALDAKNYGE 
“PULKIM ANT KELIŲ“ 
Visiems, kurie užsisakė, bus 

išsiuntinėta spalio 15 d. ūž tų 
kainų kaip buvo garsinta.

Ant vietos pardavinėjimui 
jau turėsinfe subatoje, spalio 
12 d. ’. *
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BeU Phona Dlcldnaan- 8996 M.

Dr. Ignotas Stankus |
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ils S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 

NedeEamu iki 4 po pilta. W

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SUS.

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

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

T«l. So. Boatoa270 ■
DR. JOHN MacDONNELL, R. D I 

Gtlitit iiuiialhti ir lirtnluM I 
Ofiso valandos: I

Rytus iki9 vai. B
Popiety likt 8 I
vakarai* 6 iki 9 I

536 Broadway, So. Boston. |
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TURTAS VIRŠ $125,000.00

•>

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS t 
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokyti 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš 
tį “Garsą“ ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengi kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:
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SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MAN?
- . # * ’

sų visokiomis.chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja' 
patarnavimo

SPECIALISl’O.
Mano Stebėtinas Pasisekimas -

> . «

gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prietaišomis, eiektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligoniams, . /

Dr. PaulJakmauh 
(Jakimavičiui!) 

Primatam vnlandoa: £ ,, N to*Ikiipabtet. Nudlikišvalmlta
ji

i ’fh^MM^ĮHĮŠu^įoąį

JML' fta k taaiJh ta ' • 1

Ar Tamsta Kenti
silnumu nervų, silpnumo užpakali ^nugaros), Užmiršimoj Drebėjimo širdies, -Silp
numo plaučių, Nerangumo, .Šimkiąi jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš* 
kaus matymo, Silpnuiųo sąnarių, Valčių, Šiogų, Lašėjimo į gerklę, Pilvo sltausmo, 
skausmo/gerklės, apvilkto Rezuvip . Šios ir daug kitų yra’pirmas perąėi^giyimas, Kad 
Tamsta troiijį savą sveikatą įr pajėgas.

. OFISO VALANDOS^ Kasdiena nuo 9 vai, ryto iM 8 vaL vakare. Nsdaįom nuo 10 
. > . ,. ' ■ vai; ryte iki 2 vai. po pietų : ‘

KENEALY, Specialistas. [' --

BP.if.74P.lt
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