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True translation'filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. 6n April 26, 
1918,'as reųuired hy .the act of October 
6. 191Z. .

BAISUS SUSIKIRTIMAS.
Dvigubas 'vokiečių ofensy- 

vas — palei Somme ir Armen- 
tieres fomte — prasidėjo sere- 
dos rytą ir dabar įsisiūbavo į 
baisiausią mūšį. P4r dyį die
nas mūšis nelygiai ėjo; pergalė 
krypo, tai į vieną, tai į antrą 
pusę ir Ilgšio! dar neišsirišo. 
Augiai buvo išstumti Villers- 
-Bretonneus, bet darė kontr
ataką ir išvijo vokiečius iš to 
miesto ir nugrūdo iki tos lini
joj kurią vokiečiai laikė nuo 
šio ofensyvo pradžios. Fran- 
cūzai buvo iškrapštyti iš Hau- 
gard-en-Santerre, bet tuoj už 
to miestelio atsilaikė. Gi Ypres 
fronte vokiečiai užvedė nepa
prastai smarkias atakas ant 
Meteren-Bailleul - Wytschaete 
linijos ir pastūmė anglus at
gal.

Kadangi sužeistieji Ameri
kos kareiviai iŠ fronto gabena
ma į užpakalyje esančius hos- 
pitalius Somme fronte, tai iš 
to aišku, jog Amerikos gen. 
Pershfngo kareiviai pasiėmė 
ant savo pečių dalį talkininkų 
naštos.

Nežiūrint į smarkiai darytus 
prisirengimus, vokiečiai at
naujinę ofensyvą linkui Ą- 
miens ir darydami atakas su 
neapsakomu atkaklumu, vis
gi toje vietoje nedaug telaimė-

jo. Palei Albert linijos į pie
tus nuo Castel išskiirant Htan- 
gard-en-Santerre vokiečių už
puolimai buvo talkinipkų nu
bloškiami atgal. Talkininkai 
čia užima geras augštas 'vietas, 

, į-kurias jie buvo susimetę pas
tarose dienose po vokiečių o- 
fensyvo Picardiy provincijos.

ATNAUJINO BOMBARDA
VIMĄ PARYŽIAUS.

Paryžius, bal. 25. — Šį rytų 
Paryžiaus boi^bardavimas iš 
toli nešančios armotos vėl at
sinaujino.

Laike vakarykščio bombar
davimo tokią, blėdį padarė, 
kad-vienų vaisinį medį sunai 
kino.

ATPILDĖ NUOSTOLIUS.
London, bal. 25. — Šiandie 

amunicijos ministeris AVinston 
Speneer Churchill parlamente 
apreiškė, jog laike- dabartinio 
ofensyvo Anglijos armija nete
ko apie 1.000 armotų, tarp 4.- 
000 ir 5.000 kulkosvaidžių ir 
amunicijos tiek, kiek daug
maž nuo vienos iki. trijų savai
čių pagaminama. Tie nuosto
liai tapo atpildyti.

-------o—■■—
Prieš dabartinį vokiečių o- 

fensyvą* gen. von Ludendorf 
pasakė: “Karė nebus laimėta 
mūšių linijoj, bet bus laimėta 
per iškrikimą žmonių už lini- 
ių.”

didelis
sujudimas

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on April 26. 
1918, as reųuired by the act of October 
6. 1917.
SUJUDIMAS HOLANDUOJ.

Haaga, bal. 25.—Nebus per
dėjimu pasakyti, jog dabarti
niu laiku Holandijos padėji
mas sulyg Vokietijos yra labai 
pavojingas ir išrodo, jog ga
lėk dar pablogėti. Haaga pil
na ultimatumų, kuriuos užgin
čija, ir visokių slaptų grasini
mų. Gi valdžia, kaip papras
tai, laikosi to, kad geriausias 
jos pasielgimas bus neleidžiant 
jokių žinių laikraščiams.

Eina gandas būk Vokietija 
pareikalavus leisti naudotis 
Holandijos uostais. Jau nuo 
senai buvo laukiama, jog Vo
kietija pastatys didžius reika
lavimus Holandijai už jos nu
sileidimą talkininkams laivų 
klausime.

PRIŽADĖJO GLOBĄ.
Amsterdam. — Vokietijos 

kanclierius priėmė Estonijos ir 
Livonijos deputaciją. Kanclie
rius pasakė, jog kaizeris sulyg 
Suvienytos Viršiausios Tary
bos Livonijos, Estonijos, Ry
gos ir Oeselio prižada karinę 
globą, prižada remti pastan
gas atskilti nuo Rusijos ir pri- 
gelbėti susiorganizuoti į auto
nomišką valstybę. Kaizeris 
taip-gi mielai sutikęs apsvars
tyti apie Tarybos norą išdirb
ti suvienytą, monarchišką 
konstitucijonalę valstybę per- 
sonalėj unijoj su kaizeriu. Sa
vo nuosprendį tūnai paskelb
siąs.

VISIEMS IR KIEKVIENAM.

NUSKENDO LAIVAS.
Amerikos garlaivis St. Paul, 

garsusis pasažierinis laivas, 
• apsivožė ir nuskendo prieplau- 
' koj, bevelkant jį į taisymo vie

tų. Laivas turėjo būt sutaisy
tas prieš plaukimų Europon. 
Su tuo laivu bene tik nuskendo 
trys žmonės.

T
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Dabar yra daug 
nT/lTTT NAMŲ, PIGIU F A R M Ų,

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkeviėz

315 BROADWAY, 
jis tamstoms aprodys pigių

farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A.

SO. BOSTON, MASS. 
Ivaszkevicz padarys visus raš 
tus teisingai ir atsakančiai.

i ______________________

pas lietuvį yra ne šiai dienai, 
bet dėl viso ko, dėl “zopos- 
to,” jo gal ateičiai prireikti. 
Lietuvis — tai geras ūkinin
kas. Apskaito ir ateities prie
tikius. Visaip gal būt. Susi
lauks Lietuva laisvės, išsivys
tys dailė ir menas, atsistos tau
ta ant savo kojų, nusikratys 
svetimų pančių, ims eiti galy
bėm Tautos siela nuvokia, 
kad reikės savę ginti ir‘ savo 
laisvę, kad vėl jos kas ne at
imtų, o pasikesintojų ant sve
timos gerovės ne trūksta skie
te, tad štai pasirodė lietuviš
kas submarinas, ir parodon at
sistojo gTeta su daile ir menu, 
tartum pažadėdamas savie
siems ir užreikšdamas visiems 
kitiems, kad lietuvių tauta ne
sitenkins tuo, kas buvo, bet 
savo laisvės vystymąsi gins 
ginklais sulig priešo, nešdama 
savo vėliavą pastatyti ant tų 
savytos pažangos viršūnių, 
kur plevėsuoja vėliavos kitų 
laisvų tautų.

Trumpai kalbant ta visa 
Bostono lietuvių rankų išdirbi
nių paroda sako, kad su visa • 
savo daile, su menu ir su sub- 
marmais eina prie savo tautos 
laisvės, kad ją atgauti ir jau 
niekam neatiduoti.

Parodos bėgį vakarais pa
margina* dailūs vakarai, dai
nos, vaidinimai, deklemacijos, 
prakalbos. Viskas šia savaite 

I toje parodoje eina prie to, kad 
lietuvių sielą kelti, kam jam 
jos turtus parodyti, kad jais 
gėrėtis ir branginti, kad jais 
savo ateitį remti ir puošti.

Širdimi tos visos parodoje 
tvarkos ir tikslingumo yra Mo
terų Są-gos vietinės kuopos ir 
Vyčių kuopos tam tyčia pa
rinkta komisija. Apie jos pa- 
sišventim, triūsą ir išmanymą 
viską parodoje tvarkyti ir 
vesti, sako pati paroda. Suka
muoju gi to viso ratu, kuris vi
są parodą varo, padėtas “Dar
bininko” redaktorius p. J. E. 
Karosas. Jo ir - viršminėtos 
komisijos su pagelibninkais ir 
pagelbininkėmis dėkai lietuvių 
visuomenė Bostone turi gražią 
parodą, savo tautiškos dailės 
jei ne mokyklą tai turiningą 
peržvalgą ir garbę svetimtau
čių akyse.

Išdirbinių Paroda užsidaro subatoj, balandžio 27 d. Tai 
bus gražiausia pąrodčs diena. Salė bus atidaryta tuoj po pie
tų 1 vai. Geriausia proga kitų kolonijų lietuviams aplankyti 
parodą tą dieną.

Nedėlios vakare, bal, 28 d. bus didžiulė pramoga, vaidini
mas veikalo “K MEILĖS” ir kitokie pamarginimai. Pramo
ga rengiama L. Vyčių 17 kp..
BOSTONO LIETUVIŠKOJI 

PARODA.
Lietuviškųjų mezginių ir vi

sokių kitokių rankos darbelių 
paroda Bostone, Mass. tęsiasi 
ištisa savaitė.

Parodą visi vadina daugiau 
negu pilnai nusisekusia. Anot 
asmenų, lankiusių panašias pa
rodas kitose lietuvių kolonijo
se, Bostono lietuvių surengta 
paroda viršija visas kitas kiek
vienu žvilgsniu.

Ji atkreipė į savę akis ne 
vien pačių lietuvių, kurie kas 
vakaras vis skaitlingiau ir 
skaitlingiau tą parodą lanko, 
bet pagavo atidą ir svetimtau
čių, - kurie ir patys tą parodą 
aplankė ir apkainavo ją kaip 
reikia, ir plačiai visuomenei ti, atminus,, kad tie visi bran-

tuo daugiau gražumo pamatai, 
vis ko naujo atrandi, ko dar 
čia nebuvai užtėmijęs. Yra 
tokių siuvinių ir rankos tokių 
darbelių, kad atsigerėti negali. 
Stovi prie jųjų, gerėjiesi, at
sitraukti negali. Pats džiau
giesi, kitiems pasakoji,* dali- 
niesi1 tuo džiaugsmu kad mūsų 
lietuvių ir lietuvaičių siela tai 
dailės ir grožės tėvynė, kad 
joms piršteliai—artizmui duo
ti, kad savo tautos dailę ir 
meną turime iš ko vystyti ir 
turime kam.

Nestebėtina tad, kad lietu
vės ar lietuvaites pirštų mik
lumų, dalios -nuovoka ir dar
bu stebisi svetimtautes ir pa
vydi. Ištiesų yra ko pavydė

¥ąv^*Iml6r^^Sus^ iŠ kelių sy
kių gražiai aprašė. Tikrai šio
je parodoje yra kuo pasigrožė
ti. Jau pat parodos, duryse a- 
kį duria salės, kurioje paroda 
įtaisyta, dailus išpuošimas. 
Dvi plati juosti aplinkui* nuo 
krašto iki krašto kaip vaivo
rykštė, guobia salę ir savo tau
tinėmis varsomis taip ameriko
nui taip lietuviui tautinį jaus
mą, pagauna ir paroda tik gro
žėtis verčia. Ištisa eilė ameri
koniškų ir lietuviški) vėliavė
lių tą gražų ūpą drutina.

Mezginių ir visokių rankos 
dailių išdirbinių iš visų Ameri
kos lietuviškų šalių krūvomis 
prisiųsta ir parodoje dailiai 
grupėmis ant stalų išdėstyta, 
pasieniais eilėmis ir ant salės 
piliorių iškabinėta. Kiekvie
nam dalykui parinkta vieta, 
kiekvienas daiktas guli kaip 
pas savę namie. Visą jį pama
tai, apeini,, apžiūri. Matai, 
kad kitaip dėti jį negalima, 
kad tas, kas jįjį dėjo ar kabi
no, žinojo ką darė ir puikiai 
išmanė, ką daryti reikėjo.

Daiktai nesukrušti, visiems 
jiems erdvės tiek, kad kiekvie
nai akiai galėtų pasirodyti vi
soje savo grožėje ir vertėje.

Eilės tam tyčia pritaikintų 
elektrikinių žiburėlių vakarais 
kelia visos- salės puošnumą ir 
pačių daiktų dailę išvaizdą 
diidna. Visur dailu, gražu ir 
smagu! Apeini parodą sykį, 
eini antrą ne įkiru ir nenuobo- i v w w v • • * v V •

gumynai, tie visxdailos priva
lumai ir ypatybės glūdi pačioje 
lietuvio ar lietuvaitės prigim
tyje, kad jas visas nuo Dievo 
tur, iš pat šaltinio ’Augščiau- 
sios Grožės paeina, ir tai Aug- 
ščiausiai Grožiai tautoje tar
nauja. Juk tuos visus mezgi
nius ir darbelius, kuriuos ma
tome ir gerėjamės, tai numeg-1 
sta ne iš mokyklos, ne iš kny
gų išskaityta, tai dažniausia sa
vamokslių padaryta, be kokių 
kursų lankymo, be kokių pro
fesorių nurodymų. Patys pri
gimtieji sielos gabumai, progą 
gavę, pas lietuvius ir lietuvai
tes atsiliepė šioje dailės ir gro
žės srityje, ir padarė, kad kiek
vienam tais dailės darbais ste- 
bėties reikia.

Greta visokių mezginių ir 
visokių rankos darbelių, prade
dant nuo siūlo ir baigiant iš
dirbiniais iš medžio, parodo
je atidą į savę traukia subma- 
rino modelis, lietuvio padary
tas, ir jau submarinu “Lietu
viu 1” pavadintas.

Tiesa, dar neturime savo 
vandenyno nei paskirta piums 
lietuviškosios marės, kurias 
būtų reikalas ginti nuo priešo, ’ 
bet įrankius jau pradedame | 
gaminti ir į parodas juos sta
tyti.

Lietuviškieji gabumai nesi
tveria ir mechanikos srityje. 
Tautos sielai ne vien dailė ir 
menas rūpi. Lietuvio prigim
tis tai prigimtis praktiško 

du. Kuo dažniau ją aplankai, žmogaus. Štai jau submarinas 
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Darbšti Woreester’io lietuvaitė, atsižymėjusi veikėja tautiškoje 
dirvoje, gabi dainininkė ir lošėja. Daug lošusi pereitą sezoną svar
biausiose rolėse su didžiausiu pasisekimu. Pastaruoju laiku šauniai 
sulošė “Genovaitės” rolę palikdama publikoje gilų įspūdį. '■ Tas vei
kalai buvo vaidintas L. Vyčių 26-os kuopos 15 d. balandžio 1918, 
Worcester, Maes.

UŽSIPUOLA ANT KATALI
KŲ BAŽNYČIOS.

Kai airiai kartu su savo dva
siškais ir svietiškais vadais pa
sistatė prieš Londono val
džios išleistą priverstiną airiij 
ėmimą kariuomenėn, tai Ang
lijos laikraščiai ėmė užsipulti 
ant katalikų dvasiški jos, jog 
ji kišasi politikom

Times rašo: “Rymo-Katali- 
kų dvasiškija atvirai prisiėmė 
teisę kištis į politiką, kaipo 
Bažnyčia ir tolduo savo pasiel
gimu pakratė pamatus visos I 
tikybinės tolerancijos šitose sa
lose.”

Morning Post klausia: “Ar 
j šitie dvasiškiai pildo Vatika
no įsakymus, ar jie taip elgia
si pagal savo nuožiūrą, jei 
taip, tai kaip į juos žiūri Va
tikanas? Tai yra klausimai, į 
kuriuos ankščiau ar vėliau tu
ri būti atsakymai.”

Be to Times deda laiškų nuo 
asmenų, pasivadinusių katali
kais. Viename laiške sakoma: 
“Vatikanas numetė kaukę. Jis 
eina išvien su Berlinų, nes 
Berlinas prižadėjo svietišką 
valdžią.”

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on April 26; 
1918, as reąuired by the act of October 
6. 1917.
ATGABENAMA SUŽEISTIE

JI AMERIKONAI.
Paryžius, bal. 25. — Iš da

bartinio didžių atakų lauko 
pradėta gabenti xlmerikos su
žeistieji kareiviai.

Hospitaliuoše jau suguldyta 
128 Amerikos sergančių ir su
žeistų kareivių.
PRIGELBSTI SULAIKYTI 

VOKIEČIUS.
Tie sužeistieji yra iš pulkų, 

kurie greta su anglais ir fran- 
cūzais sulaikinėja antpuolan- 
Čius vokiečius.

Utarninke Airijoj buvo metę 
visi darbininkai darbus ir pa
sirašinėjo po prižadais, jog 
priešinsis priverstinam karei
viavimui. Tų dienų neišėjo 
nei laikraščiai.

Tesąs valstijoj lakūnas Ge
orge E. Bell su orlaiviu krito 
iš padangių ir užmušė.

Washingtono valdžia nusky
rė garsųjį pramonininką, John 
D. Ryan perdėtiniu orlaivių 
statymo.
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Vokietijos kavalerija daro 
demonstracijas Holandijos pa- 
rubežiuose, idant pabauginti 
holandus.

Austrijoj sudegė dvi parako 
dirbtuvės. Sako, jog jos buvo 
padegtos.
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su tuo, ką

man

Svečias.
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Būk atsargus 
skaitai, kaip ir su tuo, su kuo 
draugauji, nes į tavo .papročius 
ir būdą skaitymas turi tiek in- 
tekmės, kiek turi' tavo drau
gai. — Paxton Hood.

i . JAMES M. KEYS
| SS9 BROADWAT, SOVTH BOSTON, JfjtSS..
! Atsišaukite prie manęs su visokiais. teismiSkais reikalais. Duo-
i du pilnas informacijas kas-llnk Suvienytų Valstijų įstatymų.
! Per kelioilkų metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su
j LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val- 
I stljoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsltl- 
Į kAti. Visokius teismISkus reikalus atlieku Šioje valstijoje.
!< Turiu -gerų prityrusių vertAJų arba perkalbAtojų lietuvių, rusų,
1 lenki) ir . latvių. Jeigu Jus norite turAti geras pasekmes ir išinimAti 
> provij, tnl paveskite nuin.
!' . 8fi<> BROADVVAT, SOUTH BOSTON. MASS.

' JAMES M. KEYS,
TeZ. 80. Bofton M or So, Boston 600.

1 Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.

Užmokėsiu pagal augšciausi dienos kursą
Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento nej u šit

* Kreipkitės ypatiškai - laiškų neatsakinėsiu.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSIAS
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u Telefonunklce, paniSyli(te arba pnftaukltvb. 
SOUTH BOSTON. MASS. j į
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Iš Maskvos atėjo žinia su 
data bal. 17 d. ir pranešama, 
jog Karnilov sū savo pasekė
jais mušėsi prieš bolševikus 
ties Ekatorinodaru ir buvo už
muštas. Jau daug sykių buvo

/ pranešta apie Kornilovo žuvi-
i 
t
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nubėgo policmonų pasaukti,’ ir siroką visos organizacijos po
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Leidžia Am. Liihvią Bymo OtaHką

(ThiVorter)
• The Lithuanian tri-węekly paper.

Pahlished every Tueaday, Thursdky, aad Saturday by St.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Afiaociation of Ląbor. 

Subacription Kates:
Yearly ..................  .....^......$3.00

Boston and suburbs - --------—--------------:->|4.00
B months
Foreign countriee yearly... *............*..... .$4.25
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DRĄSIAI PIRKITE LAIS
VĖS PASKOLOS BOND’- •

SUS. ■
Dabar agitacija už Laisvės 

Paskirą pačiam.' Įsisiūbavime. 
Dar gerokai reikia suskolinti 
iki valdžia gaus tiek kiek nori 
gauti. Agitacija už Paskolą 
eina visur.

Lietuviai vis lyg būgštosi, 
nenoromis tepeika bondsus. 
Perka ir abejoja ar atgaus.

Bijoti nereikia nei kiek. 
Drąsiai galite pirkti ir nėra 
saugesnio investinimo, kaip į 
valdžios bond’sus.

Pigiausias bondsas yra $50 
ir retas ’ darbininkas neišgali 
tiek investinti.

Visose kolonijose veiklesnie
ji lietuviai gavo įgaliojimus 
rinkti paskolas. Tai nuo jų ir 
reikėtų pirktis. Tas geriau bus 
diel mūsų vardo. Jei pirksime 
bankoje, ar dirbtuvėj, tai ne
kas žinos. Jei-gi savieji su
rinks, tai, apie tai žinos val
diškos komisijos, lietuviškieji 
laikraščiai ir veikėjai. O tas 
svarbu žinoti. Veik visur mū
sų socijalistai yra sugadinę 
lietuvių vardą savo priešval- 
dišku veikimu. Žinoma Ame
rikos visuomenė žino apie to
kius . niekadėjus, kurie šoka 
valdžiai į akis. Gi jei turėsime 
faktus parodančius, kaip dau
gelis lietuvių remia valdžią, 
tai tuomi lietuvių vardas ati
taisomas.

Tikrasis valdžios dalykas y- 
ra palengvinti žmonėms daryti 
gerą, o pasunkinti daryti blo
gą. — Gladstone.
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Šiais laikais mes kovojame 
už idėjas ir laikraščiai yra mū
sų tvirtovės. — Henrich Heine

NEPAMATUOTI PRIE-

' KAISTAI.

Airijos šiaušimasi'prieš An
glijos valdžią dėl konskripci- 
jos atnaujino užsipuldinėjimus 
ant katalikų dvasiškijos ir net 
Vatikano už kišimąsi į politi
ką. Gi tūli išdrįsta šaukti, 
kadi Vatikanas ir Berlinas ei
na išvien.

Tokių užmetimejimų buvo 
tiek ir tiek ir į tai buvo kuoaiš- 
kiausia atsakyta.

Šioje karėje popiežius laiko
si didžiausios neutralybės. 
J am rūpi abiejų pusių žmonės. 
Centralėse valstybėse katalikų 
yra 57.000.000. Tuo taijm tal
kininkų valstybėse jų yra 111.- 
000.000. Didžiausieji talkinin
kų vadai Joffre ir Foch yra ka
talikai.

Tai kas gali sakyti, kad po
piežius eitų su kaizeriu ir an- 
tagonizuotų tiek milijonų savo 
dvasiškų vaikų.

Kad popiežius laikosi neut
raliai, tai aišku ir iš to, jog 
Vokietijos laikraščiai ne kartą 
išmetinėjo popiežiui už neva 
prielankavimą talkininkams. 
Pavyzdžiui Hamburger Frem- 
denblatt rašė: “Viena iš ka
riaujančių valstybių, prieš 
kurią Vatikanas išsireiškė yra 
Vokietija.”

Talkininkai laimės šią karę 
katalikų pastangų dėka. Vie
nok Italijos, Francijos, Ang
lijos ir Rusijos valdžios buvo 
padarę slaptą sutartį neklausy
ti katalikų dvasiško vado—po
piežiaus. Jos buvo sutarę ne
klausyti popiežiaus karės ir 
taikos klausimuose.

Štai.tasai dokumentas:
Skyrius XV. Francija, Ang

lija ir Rusija prižada remti I-
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SOCLFALISTŲ PRIRO
DYMAI.

Pas mūsų lietuviškus socija- 
listus nesu nė girdėjęs nė skai
tęs kokių rimtų šocijalizmo 
prirodymų. Visus jų prirody
mus, kokiais jie suka žmonėms 
galvas, sudaro paprastai krū
va visokių pliovonių ir šmeižtų 
dažniausia prieš Bažnyčią, kri
kščioniją ir dvasiškiją. Tais ir 
jiems panašiais dalykais lietu
viškieji socijalistai “riša” dar
bininkų klesos reikalus ir “ro
jų” jiems garsina, pilnai pa
tenkindami ir savo “socijaliz- 
man” patraukdami vien tam
sesniuosius mūsų tautob sluog- 
sniuš.

Šiaip jau socijalistų prirody
mus, kuriais jie paprastai gi
na savo mokslą, galima su
skirstyti į dvi dali, į prirody
mus negatyvius ir prirodymus 
pozityrius. Negatyvius priro
dymus sudaro kritika ir smer
kimas visokių išnaudojimų ir 

'neteisybių, kurių pasitaiko 
dažnai visuomenės gyvenime, 
valstybės tvarkoje ir darbinin
ko gyvenimo išlygose. Visi tie. 
negerumai paprastai, atsitinka 
kaipo liberalizmo pasekmės. 
Tų visų piktybių perkratinėji- 
mas ir kritika savaimi yra nau
dingu dalyku. Kritika dažnai 
daūg tiesos pasako, daug klai
dų,pataiko. Teęiau, socijpalis- 

-t*ij ries^^eį^hĮįami, pa
tys daug neteisybės pasako, ar

h

1 v tai prasimanydami nebūtus 
daiktus, ar tai iškreipdami sa
vaip faktus,, ar tai pagaliaus 
darydami tokias išvadas ir to
kius statydami reikalavimus, 
kurių nė atsiekti jų galima, nė 
jie gyVenimui tinka kaipo tuš
čios svajonės karštų galvų. 
Jei kas norėtų čia lietuviš
kiems socijalistams suteikti 
garbės daugiau negu jie verti, 
galėjų pasakyti, kad ir jiijų 
prirodymai, susidedantieji iš 
pliovonių,. šmeižtų ir praęima- 
nymų pritinka prie mokytų so
cijalistų prirodymų, sudaryda
mi kategoriją t. v. negatyvių 
prirodymų.

Grįžtant prie kritikos ir 
smerkimo, kuriuo socijalistai 
paprastai varosi prieš visokius 
išnaudojimus šio -pasaulio su
rėdyme, reikia pasakyti,. kad 
nėra protinga smerkti privati
nę nuosavybę: ir tos nuosavy
bės produkcijos turtus naikin
ti vien dėl to, kad”darbininko 
uždarbiavimas nėra sutvarky
tas kaip reikia, kad privati
nės nuosavybės vartojime pa
sitaiko ne maža visokių šuny
bių. Įsivyravimas valstijose 
visokių liberalizmo teorijų ir 
mokslų, kuriais remiama eko
nominį visuomenės gyvenimą, 
ir podraug užtariamą didįjį 
kapitalą ir didžiąją’ įramoni- 
Ją, tuo pat pailhrfaW žemes-‘ 
niuosius luomus,1 h^rą’^priro- 
dymu to, kaip tai iibrėtų so-

•nių *ikoBuarba !•-
liepia^' 

iid&bartinSfr tarės, — ; 
1 jr Ukįrrftta tYt K šitoji 
W W būt krįpries prie

tash?.pe^tisLondorieantke- 
turią . kopijų jrrigpjftčio 2& 
19J5. 7 ’■ -

* J Morąūis Imperiali, 
Gtafa&Benękėndbrf.

Šitoji sutartis buvo padary
ta po tbį kąip pdpiėžiųs užtiį^ 
rino Italijos valdžią, jog. nei 
laike karės# nei taikos konfe
rencijoj nekels taip vadinamo 
“Rymiško klausimo.’? fTai 
ar dyvaij-kad dabar įvairūs 
gaivalai iŠnąujo prikaišioja ne
pamatuotus dalykus katali
kams ir Šventąjam Tėvui.

. risuojnene& sn

ko- ojįęj^pfĮą^iąnįe 
ir darbe-prisįdędaąt • pūkipae 
paVašų, j^jųjr viso 
darbo išpildyme kas kubinį ga-

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
* *. ‘ f , * . • e - • I

IŠ L. I. BIURO WASH- 
INGTONE.

Vienas iš svarbiausių užsi
ėmimų kokių L. I. B. yra pil
nas tai darbas išnešimo protes
tų prieš Vokietijos pastangas 
prį jungti Lietuvą. Kada Vo
kietija paskelbė žinią, kad ji 
atranda Lietuvius nepilnai pri
brendusiais valdytis, .ir vėliaus 
kad neva Lietuviai paris šlieja 
prie Vokietijos globos, tuojaus 
protestas tapo išsiųstas į kolio- 
nijas iš L. I. B. dėl išnešimo 
per visas organizacijas ir para
pijas. Protestas tapo pas
kelbtas taipgi per visus Ame
rikos laikraščius ir net teleg
rafuota Į Europą.

Atrodo kad jis padarė sa
vo įtekmę ant Vokietijos. 
Trumpu laiku po to Vokietija 
paskelbė naują žinią, būtent 
kad ji duosianti Lietuvai ne- 
prigulmybę tiktai ant išlygų, 
kurias gerai išanalizavus pasi
rodo kad tokia neprigulmybė 
būtų ristiek kaip ir prijungi
mas Lietuvos prie Vokietijos.

Dabar naujas protestas yra 
sustatytas L. I, Biuro Wash- 
ingtone, kuris buvo paduotas 
dėl peržiūrėjimo nariams Pil
domojo Komiteto Tarybų ir po 
niekurių korėktų atiduotas į 
spaudą Washįngtone.

Po tuo protestų reikės rink
ti pavardės atskirų žmonių, 
kad tokių būdų surinkus būtų 
galima Suv. Valstijų valdžiai, 
kurį didžiausia rolę lošia šioje 
karėje, ir kurios balsas daug 
turės spręsti Lietuvos klausi
me taikos kongrese, dokumen- 
talį prirodymą kokios nepri- 
gulmybės Lietuviai nori.

IdLWRENCE,MASS.’
Bus tas, ko niekuomet nebuvo.

AteinanČiąnedėlią,bal.28 
d. vakare R.-K. pobažnyfinėje 
salėJerfa indMl&ka ^lekciją 
su įvairiai? .bandymais. Baų- 
dymai daugeliui, .gal išrodys 
monai, štukos,’ bet .il teisybes 
tai btfs iftoksliški banc^taaf, 

šioje kolonijoje jau yra bu
vę visokiausių prakąlbų, apie 
visokiausius dalykus; buvo jau 
visokiausių pramogų, bet; tokio 
dalyko, Mjį- kad bus niįnėtą 
vakarą, tai dar nėra buvę.

AteUrite visi, o išgirsite to, 
ko negirdėjote, sužinosite tą, 
ko nežinojote, pamatysite tą, 
ko nematėte.

t --------o------

HARRISON IR KEARNY, 
' N. J.

Kovo 29 — 18 L. D. S. 15 
kp. surengė prakalbas, kad su
tverti Tautos Fondo skyrių. 
Kalbėjo p. K. Pakštas. Po 
prakalbų tuoj ir sutvėrė Tau
tos Fondo 1*05 skyrių. Žiin> 

,ma visi Lietuviai vieno krau
jo bet ne vienodos pažiūros. 
Kiti persigando, kadi či.a kata
likai užėmė gerą darbą, ir tuo
jaus stengėsi pakenkti, kaip 
tai pusbernėlis’ J. V. Baltru- 

• konis; tuojaus pradėjo atkalbi
nėti narius nuo T. F. Saky
damas kam jus ten mokat, ten 
vienų .katalikų partijos fondas 
yra, girdi gal' jie už tuos pini-, 
gus šmeižtų laikraštį “Darbi
ninką” palaiko, (mat per 
“Darbininką” jam kaukę nu- 
vožta). Skė girdi sutversim 
neprigulminga skyrių, tai ir 
galėsi mokėti. Aš ne esu 
priešingas tverti kitą skyrių, 
bet kam agituoti prieš- Tautos 
Fondą.

Tegul J. V. Baltrukonis 
sutveria neprigulmingą skyrių 
ir organizuoja laisvamanius, 
kurie gal nei vieno cento dar 
nėra Lietuvai aukavę.

K. J. N-šis.

. BRIDGEPORT,CONN.
Valandėlėsmagumor

; Balandžio 21 d. Šv. Jurgio 
parapijos»svetainėje parengė 
’dr-stė po globa P-lės Švč.'sma
gią pramogėlę. Nors buvo 
lietus, bet žmonių atsilaųkė ne- 
mažas būrys ir visi buvo už
ganėdinti. Programas buvo 
trumpas ale publika kvatojo, 
pirmiausia yakarų atidarė vie
tos klebonas kun, M. A. Pan- 
kauskas. Pasakė gražia pra- 
kalbėlę ir taipgi nurodinėjo 
pašelpimų -dr-jų naudą ir ra
gino į jas rašyties kodaugiau- 
sia.. Programą atliko labai 
puikiai šios paneles: E. Baltu
šytė ir O. Kaluckaitė. ( Vaidi
no, komedijėlę “Girtuoklė su 
blaivininku.” P-lė E. Baltušy
tė atliko vyro rolę labai gerai. 
Toliau buvo “Duosis matyti.” 
Sulošė p. J Juodic ir p-lė V; 
Dragūnaitė, atliko labai ge
rai. Deklemavo p-lė M. Dra
gūnaitė labai puikiai. Pasakė 
eiles apie nuvargintą Lietuvą 
p-lė O, Koluckaitė.

U. Lietuvaitė.

GAMBRIDGE, MASS.

Prakalbos.

Bal. 21 ‘d. tuojau 'po mišpa- 
buvo prakalbos, surengtos 

Moterų Sąjungos kuopos. Kal
bėjo kun.. P. Juškaitis ir ponia 
O. Jankauskienė. Deklemavo 
p-lė A. Grigoriutė iš So. Bos
tono. Už jos gerą deklemavi- 
mą p-nia Sundukienė įteikė 
bukietą. • Dar deklemavo vieti
nės M. Jablonskiutė ir P. Sut- 
kaitė. Prie kuopos prisirašė 
keletas naujų narių.

Laisvamanių spyčiai.

Tą pat dieną laisvamaniai 
buvo surengę savo “vysku
pui” Mickui spyčių, bet tur
būt neišsipagiriojo, kad neat
važiavo, o turėjo spyčiuoti ne-

rų

-Bąfc^Udt^pie 12 vai. nak 
tį, pas tufą' Petrauską prie 
VŽ’indsor gt. ištiko naminė ka 
re, gal baisesnė, negu Rusi 
JOS socijalistų rojuj. Mat vie 
nas Petrausko burdingierius,. 
kurs vadinasi Trockiu, parė
jo vėlai namo girtas ir užvedė 
gintus. Iš 'to susipešė. Kai 
ant trečių lubų keturi vyrai, 
pradėjo# kaip drigantai spar
dytis, tai visas budinkas dre-, 
bėjo, kaip nuo devynių per
kūnų. Vienas smarkiausysisr 
kitus apšveitęs, spruko lauk' 
Likusieji .pamanė, kad. tasai

nutilo. Bet policmonų nesiro
dė, tai tie išnaujo užvedė “dra- 
ką.” Suskaldė duris, krau
jais aptaškė visus pašalius. Sa
ko, jog “Trockiui” labiausia 
kliuvo. Žemiau* gyvenusieji 
išėjo iš kantrybės ir pasakė, 
kad pertrauktų socijalistiŠko 
rojaus koncertą, nes kitaip pa
šauks kapitalistiškos valdžios 
dėdę su lazda. Revoliucijonie- 
riai pabūgo ir sukeikę netikusį 
surėdymą, kur laisvė varžo
ma, nusimalšino. Reikia pa
stebėti, jog ga^padorius nelan
ko bažnyčios, o burdingieriai 
“keleirininkai.”

Prie vienos gatvės yra na
mai Marketu vadinami. Čia y- 
ra socijalistišktf rojaus kampe
lis. Elgiasi, kaip Sodomoj ir 
Homoroj. Į vieną šeimyną to 
‘ ‘ Marketo ’ ’ buvo užėjęs kuni
gas. Buvo pėtnyčia, o stalai 
apkrauti šoldieriais ir buteliais. 
Kunigas klausė ar prigulite 
prie parapijos. Visi sušuko: 
“Mums nereikia bažnyčios, nei 
Dievo, nei kunigo. ”

Permaina “Keleivyje.”
Nesenai šlamšte “Keleivy- 

, je” patemijau, kad rašoma, 
jog jis nepriešingas šios šalies 
politikai, jis remiąs valdžią ir 
tt. Tai permaina. Juk tik ke
letas mėnesių atgal aš pats gir-, 
dėjau to šlamšto redaktorių 
biauriai smerkiant šios šalies 
valdžią,. ragino neiti regis
truotis, neiti į kariuomenę, 
nes girdi Amerika karę pas
kelbdama kaizeriui laužė kon
stituciją ir kitų šmeižtų ant 
valdžios pripliauškė.

J. F. K.

siuntas lietuvių iv 
kaus* parapijai j 
lyvauti par

‘M

par...........

reųgimVprie,paį^sdaU 
si^uBtd^Ąvb naūsų var 
$&ašGrigbraĮtis.

P-as A. Grigoraitis 14 d 
landžio po sumai sušaukėįjJJU ’ 

• suomįenišką: ^U^rinkimą'para1 
pijos, svetainėje,ir išrinko ko
mitetą dėl yedifdo tvarkos pa
rodoj.' 15 d. bal. A. Grigoraitis 
nuvėjo pas miešto viršininkus 
parodos rengėjus ir perstatė 
viršminętos parapijos visas or- 

■ganizacijas ir Lawrence Lietu
vių Beną. Gavo Na. 9 divizi
jos. Bal. 19 d. 7 vai. ryto su-

bažnytinėj svetainėj. Prieš 
maršavimą sudainavo Lietuvių 
ir Amerikos Himnus. Tada 
maršavo ant paskirtos Vietos. 
Maršalas Lietuviškos divizijos 
buvo p. A. Grigoraitis, pagelbi- 
ninka^ K. Indriuliunas ir A. 
Petronis.

“Atgimimo” No 15 neza- 
ležnikai parašė apie buvusią 
Lawrence’o parodą ir nieko ne
rašo daugiau kaip tik niekino 
Lietuvių Vyčius. ‘ Nezaležni- 
kai apsirikot, nes jus negalit 
išniekinti, kada ir angliški lai
kraščiai Vyčius išgyrė ir ka^ 
daugiau delnų plojimo gavo 
nuo publikos ar ne Vyčiai. 
Užsičiaupkit už tokius šmeiž
tus . gali būti jums karšta. 
Mickiniai irgi dalyvavo. Ka
lia jie išmaršavo iš mickinyčios 
ir atmaršavo į paskirtą rietą, 
tai per gvoltą norėjo užlysti 
R. Katalikams už aidų ir atsi
stoti, bet kada R. Katalikai 
pašaukė parodos prižiūrėtoją, 
tada nezaležnikams pasakė bū
kite ant savo vietos, kur jums 
yra paskirta, tai yra paskui 
K. Katalikus. Reikia pažy
mėti, kad nezaležnikoi pro ka
talikus maršavo tai labai ne
švarius žodžius drėbė ant R.' 
Katalikus. Atsistojo užpa
kalyj R.’ Katalikų ir pamatė, 
kadi Vyčiai turi savo ženklą ir 
Šv. Pranciškaus parapija turi 
su parašų R. Katalikų. Tada 
sumanė padaryti savo ženklą. 
Nubėgo pas Mickų diaryti žen
klą. Mickus ir padarė. Ang
lim ar paišeliij parašyta “Lith- 
uanian, National parish No 
Catolik.” Kaip tik iškėlė ši
tą parašą, tai R. Katalikai, 
katrie su jais sykių dalyvavo 
risi iš linijos išėjo ir užprotes
tavo. Pasakė, kad jei jūs ši-

LAWRENCE, MASS.
Parodavimas.

Miesto valdyba buvo pri- tą “sainą” nešite, tai mes risi

• cijalistai, kad valstijos visai 
nereiika ir kad kapitalistai bū
tinai naikintini. Ne valstijas 
ardyti ir kapitalus naikinti rei
kia, bet tas teorijas ir tokius 
mokslus, kurie padaro, kad 
kapitalai išnaudojimais verčia
si, kadi valstijoje susisuka be
tvarkė, neteisybė, viešpatavi
mas vienų luomų ant kitų ir 
tt.

Taip-pat su moterystės ry
šiais, kuriuos paleisti stengia
si socijalistai. Jei pas žmones 
pasitaiko matyti negerumų, 
jei atsitinka nelaimių ve
dusiųjų tarpe, tai iš to ne
galima sakyti, kad moterys
tės ryšiai čia kalti, ir dėl to 
reikia ardyti gyvenimą šeimy
nomis, kaip jis šiandien kad 
yra krikščionijoje. Čia ne pa
ti moterystė kalta, bet kalti 
kiti dalykai, kurie pačią mo
terystę užkrečia kaip kokia li
ga ir ėda moterystę pat pama
tuose, Tad ne moterystę ar
dyti reikia, bet ją reikia ap
drausti nuo to, kas jai kenkia, 
kad tuo būdu apdrausti pačią 
tautą,' kurios stiprybė eina iš 
moterystes stiprumo.

Prie savo mokslo naikinti 
privatinę nuosavybę, o jos vie
ton įvesti visiems bendrąją 
produkcijos turtų nuosavybę, 
socijalistai žmones kursto pa
prastai šitokiais t. v. negaty
vais išvedžiojimais, kaip va: 
jie sūko, ir tas teisinga, kad 
kiekvienas žmogus ant šio svie
to-tūr visiems lygią teisę egzis
tuoti, gyventi. Tą teisę yra 

■ ■ v■ - » .
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suvaržęs šiandien kapitaliz
mas, savo išnaudojimais ne
duodamas'darbininkui uždar
bio tiek, kiek darbininkas gau
ti privalo. Tiesa, sako soci
jalistai, proletarams ir darbi
ninkams kapitalizmas šiandien 
galutinai nėra atėmęs teisės 
egzistuoti, jie verčiasi, gyve
na, uždarbiauja, veikia, te- 
čiau darbininkų sveikata suka
si nuolatiniame pavojuje, dar
bininko amžių trumpina gyve
nimo nepatogumai, nesveika- 
tingumas darbo, ilgos jo va
landos, neužtektina mokestis 
už darbą ir tt. Patys darbinin
ko vaikai, kūdikiai nyksta diel 
vargingo gimdytojų gyvenimo, 
sveikata darbininkų šeimyno
se,' o per tai ir pačios šeimy
nos vysta,, ištisos darbininkų 
mases, visa jų klesa vienus 
tik vargus vargsta ir išnaudo
jimus kenčia, visi, šaukia so
cijalistai, ant darbininkų nu
garų jodinėja, nors darbinin
kas lygus kitiems sutvertas ir 
tur vienodas teises prie egzis
tencijos ant šio svieto. Jei 
taip yra ne su vienu žmogumi 
ir ne su viena kokia • šeimyna, 
bet su ištisu luomu, sų skait
lingiausia visuomenėje klesa, 
jei pusė pasaulio tokias netei
sybes kenčia, tai būtinai rei
kia įvesti naują tvarką, iš pa
matų išardžius visą senąjį su
rėdymą. l\ad Ją įvykdinti, rei
kia panaikinti produkcijos tur
tų priva'tiūį valdymą, išgriau
ti privatinę tų turtų nuosavy
bę, o jos vieton įvesti visiems 
bendrą turtų nuosavybę. Tuo*

met darbininkų padėjimas 
anot socijalistų pagerėsiąs iki 
tikrai laimei ant žemės. Minėtą 
privatinės turtų nuosavybės 
naikinimą darbininko padėji
mo gerinimas anot socijalistų 
reikalauja dar ir kitokiu žvilg
sniu. Visi gerai suprantame, 
kad žmogus atėjęs į tą pasaulį, 
tur teisę gyventi. Jei pats iš sa
vęs ne tur iš ko tą pragyveni
mą daryti, tai spiriamas yra 
uždarbiauti sau pas kitus. Gi 
to uždarbiavimo saikas priva
lo būti toks, kad iš uždarbio 
darbininkas galėtu gyventi 
taip, kaip žmogui pridera. 
Šiandien tačiau kapitalistiškas 
sūrėdamas darbininkui neliai- 
ęlžia daryti gyvenimą taip, kaip 
reikia, neliaidžia jam naudotis 
deramąja teise gyventi lygio
mis su kitais. Šiandiena dažnai 
atsitinka pramonijoje visokių 
skaudžių krizų ar tai iš* pačių 
kapitalistų kaltes, ar tai iš ki
tokiu priežasčių, kurių delei 
daug gauna kentėti darbinin
kai, ar tai darbo netekdami, 
ar tai kitokias bėdas pakelda
mi, ir tai ne Įiorieniais, bet 
visomis masėmis. Kadangi 
prie tokių bėdų, anot socijalis
tų,darbininkus veda dabartinis 
kapitalo sutvarkymas ir priva
tinės turtų nuosavybės princi
pai, tai darbininkų laimei tas 
visas surėdiinas privalo ‘būti 
iš pamatų sbnaikintas ir pa
keistas tuo; kurį siūlija socija
listai.’

Prie‘to patįvediiholiaUjo 
surėdyme, b griovimo IsbnbsioU 
tvarkos žmohėš kiirsto sooija-

met darbininkams už jų darbų 
mokama *tik tiek, kad jie galė
tų šiaip taip pragyventi ir 
dirbti vien darbarių naudai. 
Tokiai neteisybei bus galas 
tuomet, anot socijalistų, kuo
met visus turtus paveldės pa
tys darbininkai, kuomet įvyks 
visuomenėje bendra turtų nuo
savybė. Tuomet prie darbo 
stos ne pavienįeji žmonės ir ne 
atskiros kokios klesos ar luo
mai, bet visi be išimties, visa 
visuomenė įtemps savo raume
nys, ir visas tokio darbo pelnas 
eis į rankas tos pat visuome
nės, kuri anot socijalistų gra
žiai „padalins gaunamų pelnų, 
tarp visų savo narių. Tuomet 
nebūsią nei išnaudojimo, nei 
bėdų, visi būsią lygu? ir lai
mingi kaip “rojaus” kokie 
broliai.

listai dar ir tokiais išvedžioji
mais. Kiekvieno žmogaus pa- 
jiegos priklauso tik jam vie
nam ir jo paties vieno nuosa
vybę sudaro. Taigi jam vie
nam priklauso ir visa ta, ką jo 
pajiegos padaro, ką josios nu
veikia. Visas žmogaus dar
bas, kurį jis atlieka savo pa- 
jiegomis, sudaro jo vieno šven
tą nuosavybę. Gi dabar, vieš
pataujant privatiniai produkci
jos turtų nuosavybei, darbinin
kas gauna už savo triūsą dar
be ne tiek, kiek jo pajiegos nu
dirba, bet tiek tiktai, kiek jis 
susidera su darbdaviu; darbi
ninkas gauna algą iš anksto 
nustatytą be atžvilgio į tai, 
kiek pelno neša pačiam darb
daviui visas darbas darbinin
ko pajiegomis nudirbtas. Tas 
visas pelnas nuo atliktojo dar
bininko darbo, atėmus — tam 
darbininkui užmokėsnį, eina į' 
rankas .darbdavio. Darbda- 
ris paima tą, kas iš tikros tei
sybės, anot socijalistų, prik
lauso vien pačiam darbininkui. 
Tokia neteisybė, socijalistai sa
ko paeiną iŠ dabartines tvar
kos privatines produkcijos tur- 

| tų nuosavybės, išoji neteisybė 
auga ir-tuo labiau stiprėja, kur 
produkcijos turtai vis daugiau 
ir daugiau koncentruojasi ran
kose kelių kapitalistų ar kokių 
kapitalistiškų bendrovių. Ta 
neteisybe, kad darbdaviai ne
duoda darbiūirikui visp pąluoį «««
kurį ftela jų darbas, tuo Hįškęą- melas, įiui Šmeižtas, nei Idai*
nė ir tuo skaudesnė virstą, kuo-

J. D.
• " ■ ■»»«"*»*«»     ■■■.........................

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Sv. Juozapo dr-jos valdybai, 
Hudson, Mass. — Korespon
dentų slapyvardžių niekam ne
išduoda jokis laikraštis, neiš- 
duosime nei mes. Todėl galite 
pradėti ‘ ‘ Pakeleivio ’ ’ tikro 
vardo ieškoti 1 per Suvienytų 
Valstijų teismą. Tamstos ra
šote, kad “Pakeleivio” kores
pondencija melaginga. Bet 
nenurodote, ką jis pamelavo, 
arba neteisingai aprašė, jei jis 
nepaminėjo, kiek narių per 
prakalbas prisirašė, tai tas nei
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magnezijosj žmogus, pavyzdžiui Jai?, liuo- ? kj*»kn coliu kuriais galima pakelti ląipsnj
Švino ir sili- duotoias padaro tik nuo 2uvi , cnnn r ,.y, , .i.x. - . , , 1 •gyvsidabrio, iki 250 pėdę-ton, dienoj- To- P“1™1.5'000 k\b1^ colnJ> tai ištempiant stygę, kaip 

7i_ . V T. _ * Ivra nnio fitian a+afinzacr /-kwv ImldorA amui Izrimnlrncj . • Tinai c

'atąijis .m
• ■ U- • *■

l M

Jaupeje. Vrjyr kitokių, kurie 
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M.

licmono pri-

nės”. T'oiKAmatė_: Po.Jąpvaįkšf.

♦ " ie^s

%eti -dų
^Sujudo veikti./>b'[ iri 

' 'Brrdgėvfflūsdrųpielihkės'li'e-) 
tuviai priLdeda gyyUotif iri kaip 
ponas “Žvirblis^ iš Bostonu 
sako, atsiranda jau jųjų kolo
nija ant žemlapio. ' Iš tikro ild

• šiol negirdėta kolonija nepap
rastai sukruto veikti; lyg pa
vasariui atėjus viskas atgija, 
tai ir čia..-.

Kovo. 10 d. sušaukta dide- 
liausis lietuvių susirinkimas iš 
visos apielinkės, kur svarstyta 
net tokie, klausimai kaip Lietu
vos Neprigulmybės ir išnešta 
tam tikros rezoliucijos, kurios 
vienbalsiai priimtą ir pasiųsta 
'“Statė of Pennsylvania” sena
toriams ir kongresmonams. 
Jau gauta ir atsakymas, kad 
tos rezoliucijos pateko tiems 
žmonėms, kuriems buvo siųsta 
ir kad jie jas apsvarstysią. Tai 
reiškia padaryta toksai žings
nis, apie kurį kitur nei girdėti 
negirdėta!

Tolinus nors toki neskait
linga kolonija, bet sugebėjo 
net du delegatu pasiųsti New 
Yorkan į Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą. Tai ženk
las, kad jiems rūpi Lietuvos li
kimas, jei jie taip uoliai kiek
vieną Lietuvos labui darbą re
mia. Nepamiršo jie nei Lie
tuvių Šventės apvaikščioti. 
Kun. M. Kazėnas kovo 4 d. at
laikė gedulingas mišias šv. už 
žuvusius karėje lietuvius, ant 
kurių gana skaitlingai prisirin
ko žmonių. Po mišių šv. rink
ta aukos nukentėjusimes nuo 
karės. Po $1.00 aukavo: Gied>- 
raitis J uozas, Karčinskas u J o- 
zas, Jankevičius Liudas, Le
bedžius Jonas, Stankus Kazys 
iBeliekis Kazys, Baltausis Si
mas, Kazėnas Petras, Mickū- 
nas Juozas, Jakštienė Petro-

* nėlė, Kryžanauskas uJozas,
Kasputis Domininkas. Po 50 
centų: Strieliauskas Stasys, 
Miliauskas Pranas, Stočku- 
nienė Julijona, Baltausis Si
monas, Zataveckas Kazys, 
Kun. M. Kazėnas $5.00, Vait
kevičiūtė Marijona iš Smith- 
ton, Pa. 2.00. Išviso.... $21.50 
Smulkesnių aukų............... 3.85
Ženklelių išparduotą už 19.00 
Kn. M. Kazėnas Velykų

dovanėlę nukentėjusiems 
nuo kafės..........'..... 25.25

t

Sykiu iki sutvėrimui T.
Fondo skyr. surinkta $69.60
Tuomi dar neužsibaigė. Bal. 

21 d. sušaukta skaitlingas 
lietuvių susirinkimas idant su
tverti Tautos Fondo skyrių. 
Atidarius susirinkimų, klebo
nas trumpai paaiškino svarbų 
irYeikalingumų Lietuvos gel
bėjimo, ir perskaitė T. Fondo 
konstitucijų taip-pat trumpai 
paaiškindamas. Paskui su
tverta ir sutvarkyta T. Fondo 
skyrius, kurin iš syk prisira
šė 24 asmenys. Valdyban iš
rinkta: Kryženauskas Juozas, 
pirm. Kun. M. Kazėnas rast. 
Jankevičienė Elzbieta, ižd., iž
do glob. Mitkiutė Ona ir Dar
gaitė Paulina.

Šitame pirmame T. F. sky
riaus susirinkime kas mėnuo 
pasižadėjo aukauti Lietuvos 
gelbėjimui po 25 centus: Le
bedi enė Katrė, Urbonas Ignas, 
Švietkauskienč Morta, Šliora 
Aleksas, Jankevičienė Elzbie
ta, Dargaitė Paulina, Dargie
nė Aleksandra, Kučauskienė 
Anelė. Po 50 centų Mickūnas 

‘ Jurgis, Jakštienė Petronėlė, 
Mickūnus Juozas, Antanavi
čius Mateušas, Antanavičius 
Jonas, Gvildienė Stasė, Kas
putis Domininkas, Balčius I- 
zidorius, kun. M. Kazėnas $2. 
Taip tik aukavo: Po $1.00 
Strieliauskas- Stasys, ‘fcdanevi- 
čienė Morta, Petronis Juozas, 
Po 50 centų Vasiliauskiene Ma
rė ir Žukauskas Karolis. Žy-
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KJS’ikunb
_jL^p^^įfc^<S^&t8£^|dhly8iMmefamos, ____

nors’F-r’Sę?’8 " DAB0Bučiai. 
tavo. J.. J •,!
angtono.LaJsvoje 
ten toli, toli , už jurių-marių, 
kame dabar kraujai liejasi — 
NeįJrigulmingoje-Laisvoje Lie
tuvoje.

Kun. Magnus J. Kazėnas,
T. F. Skyriaus rašt. 

Bridgeville, Pa.

. < ' ' > N- _ , .

■ TAU? JUUi'TSftffi. ~ '

: ,oS.
- KūiUs iyrA jjėr’gąlėjlįdfcaįl^ 

knotas- ib Kartu-tobulukmechA- 
'įizmas. Visoje architektūro- 
je*ir«m^chanįkbje nėra; prietai- 
įų^^lpiriiį.<ndbūtijr kūneri^Bei 
gūndL(zoyieskai), buomai, fil- 
įrai,' ’ f žirklės^ ’ stričkės, į malu-. 
nas, dupdples,.. nuostabi iriga- 
ęijos sistemai,' srutų nuovadoj 
telegrafas, elektrikos batate- 
još, tarkos, i balkiai s visi ši-/ 
tie ir daug daug kitų, mefeha- 
Įiikos prietaisų randasi kūne. 

ftoty&A. teitai

BRIDGEPORT, CONN.
L. Vyčių 37 kp. įvyko susi

rinkimas nedėlioj, baalndžio 21 
d. 1918 m. Šv. Jurgio parap. sa
lėj. Nutarta rengties prie ap
skričio suvažiavimo, kuris į- 
vyks Brįdgeport’e, Ct. Birže
lio 2 d. toje pačioje dienoje 
nutarta parengti pramogų. Nu
tarta uŽprašyt vietinis bažnyti
nis choras, kuris gerai gyvuo
ja, vedamas p. J. Šaučiūno. 
Susirinkimus nutarta laikyti j 
kas antro nedėldienių vakarų 
6:30 vai. Tad Vyčiai ir Vy
tės, nepamirškite šio ateinančio 
susirinkimo, kuris bus gegužio 
5 d.-

V •

. Vyte.

WORCESTER, MASS. 
Ima suprasti.

Čia išeinantis laikraštis 
“Amerikos Lietuvis” vadinosi 
bepartyvišku. Tie, kurie šiek 
tiek dalykus supranta, tai jie 
matė, jog tas bepartyviškumas 
buvo tuščių tuščiausias žodis. 
Bepartyviškumu besidangsty- 
damas minėtasai laikraštis ge
rokai čia prasiplatino. Dabar, 
kuomet tasai laikraštis ėmė 
raudonėti, ir kuomet su socija- 
listais į vienų dūdų ėmė pūsti, j 
tai jau didžiuma katalikų ma
to, kokiais keliais ėmė eiti “A. 
L.” Todėl susipratę katalikai 
pradėjo šluoti lauk tų šlamštų.

“Amerikos L.” dergia kata
likų visuomenę, veikėjus ir 
mūsų įstaigas, o cicilikams 
pritarinėja, juos remia. Tai aiš
ku, kad mes katalikai nepri
valome leisti savo centų am to
kio mūsų šmeižiko. Teisybė, 
kol kas dar pamini ir apie vie
tinius katalikų veikimus, kar
tais net tokių loskų padaro, 
kad “bepartyviškai” pamini, 
bet tuomi katalikai nepriv&lo 
leistis suvedžioti — jam rūpi 
su katalikais daryti biznį. Tai 
mes turime palinkėti tam laik
raščiui daryti biznį su savai
siais ir cicilikais, o mes kata
likai turime savo laikraščius ir 
juosius skaitykime.

“Darb.” skaitytojas. 1

Prakalbos. Cambridge’io A. 
L .R. • K.- Susivienijimo 127 
kuopa rengia prakalbas neda
lioj, 28 balandžio 4 vai. vak. 
tuoj pomišparų Nekalto Pr. P. 
ŠvČ. salėj. Kalbės p. A. F. 
Kneižis, kun. P. Juškaitis, vie
tos klebonas ir bus dar visokių 
kitokių pamarginimų.' Visi 
kviečiami ■ atsilankyti ir prisi
rašyti prie tos naudingos orga
nizacijos.

PIRKIT® fA
Į < LOS BOND’SŪS. •.

UžjupAgaUši 
' i ’ Pątsidubda

Gailina imti ant 
į$ll.(jtfjįr savaitę., ?

h AWSIDDTB^SA^ 
TiVIŠKES įfORiDAMi aĮA^ 

AESIOTVEm ir 

gyti tįląisyę, pažangi} ir 
gą, .kurią Ajūęriką suteikia, jr 
kųrii&ą jpįd -kita šalis jpąsąųlyy 
jot negalį suteiktų t Todėl: jW 
apleido.t sago salį, kadangi 14* 
rėjųte gępęsnūs . ,pįogpą 
galėjote įgyti ten fyūdami. r ų

ŽINANT TĄ VISKĄ ĄJR-GI! 

įgalite, stovėti ųuošaĮiąi ir ne-, £ . 
pirkti Amerikos bond’sus, kuo^ 
met Amerikai reikia jūsų pa/ 
gelbos? Ar-gi .galite, atąisąky*. 
ti nuo' paškolminib >tų’^pinigų<t ; 
kuriuos šioj šalyj sūrinkotU 
Ar-gi galit atsisakyti nuo pa-!. , 
dėjimo tai šalihi, kuri davė; 
jums jūsų namus ir turtus?' !I ,

3-čios palskolos bonrPsai pūr-'^ 
siduos tik iki gegužįo 4 d. ,ll

----- H
Keturių priešingų laikraščių * 

reikia daugiau bijoti,* negu./ 
tūkstančio kareivių. t,

-r- Napoleonas.:
-4

Šiomis dienomis išeis iš spau-f 
dos labai tinkamos ir naudin- * < 
gos brošiūrėles platinimui ren-! 
giamuose vakaruose.

r

i puoliu t - g pat nei ant seklmdos

4.000 KUBIŠKŲ PĖDŲ GAZO/1

Pavyzdžiui kūne yra visi 
svarbiausieji chemiški elemen
tai. Veik trys ketvirtadalės jo 
svarumo yra oxygenas, tas | bininkas ■ 
svarbiausias ir pasaulinis ele7 linga mašina,, kokią- tik- gąli[ū 
mentas. Paskui randpme kitų būt. Viena diena sveiko žmo-Į 
cr n vii TiifrArrontic lrKrrlmrrck-I rrft.ns-kiilTflfl ftt'lTAlFfl. Gplf. 1
nas, chlorinas ir flurinas. Be I kurs lyginasi pakėlimui Sunkė- j'. 
to dar randame karbono, kai- nybės 3.600 tonų vieną 
cijaus, fosforo, sodiumo, sie-|-nuo žemės. < 
ros, potasiumo, 
geležies, vario, 
kono;,. litiumo, 
aršeniko ir kitokių - kietų ele
mentų. Pirmieji penki minėti 
elementai yra gazai. ! 
kūne jų yra tiek, kad jais ga-l kokia žmogaus padirbta maši- 
lima pripildyti katilą 4.000 ku-1 na gali padaryti, 
biškų pėdų didumo, arba aiš
kiau tariant tas katilas būtų 20 
pėdų ilgumo, 10 pėdų augščio 
ir 20 pėdų pločio. Kietieji mū
sų kūno elementai, kaip va 
karbonas, kalcijus, silikonas, 
sodiumas, potasiumas, magne- 
zinmas randasi žemėj, ant ku
rios vaikščiojame.
RIEBALŲ TIEK, KAD GALIMA 

PADARYTI 100 ŽVAKIŲ. 
Mūsų kūne yra tiek riebalų, I 

kad iš jų galima būtų padaryti 
100 žvakių, tiek muilo, kad 
žmogui užtektų čįelam mėne
siui, tiek cukraus, kad užtek
tų geros šeimynos pietums ir 
tiek druskos, kad užtektų ge
rai šeimynai ant čielo mėnesio. 
Geležies žmogaus kūne nedaug 
tėra — užtektų padaryti porą 
nedidelių vinių. O hydrogenoj 
tiek turi, kad juo pripildžius 
balioną, tas balionas galėtų į 
padebesius .išį^lti jį patį.

Karbono kūne yra tiek, kad 
iš jo galima būtų padaryti 3.- 
000 paišelių, arba rokuojant 
tą karboną anglies formoj, jis 
galėtų palaikyti ugnį porą va
landų. Galima čia paminėti, 
jog tą karboną kūnas ir varto
ja kurui. O energija kįlanti 
iš karbono degimo mūsų kūne 
daro lygiai tą, ką anglis daro 
mašinai — šildo kūną ir šutei- j 
kia jėgų veikti.

Pilnai suaugęs vidutiniškas 
žmogus sveria 150 svarų. ^Jš 
tų raumenų yra 81 svaras, kau
lų 22 svarai, riebalų Į8, skūros
7 svarai, smegenų 3 svarai,
žarnų ir kitų vidurinių organų 
12 svarų; kraujo yra 7 svarai. 
Septynios aštuntadalės kūno 
yra vanduo. Todėl žmogaufe 
kūnas vandens turi 17 galionų, 
arba pusę statinės. j

AŠTUONI SVARAI DIENOJ
PER. ŽMOGAUS KŪNĄ-
Per dieną žmogus suvalgo 

5.000 granų proteino, 8.000 
granų duonos, . 7.000 granų 
pieno, 3.000 granų bulvių, 600 
granų sviesto, 33.000 granų 
vandens. Tas viskas — val
gis ir vanduo — sudaro apie
8 svarus. <

Daug maž šitiek kūnas perj

flariK.. įė Wh- . t hwdenpuoli tofa,, j • i . I : pądąrsdajig ŠMnitj
ao.I.aisvoje•■JSaMfc

jime ir veikime randame viskg,l®^?? P**ptaĮsai randaęi ^e- 
ka tik randame bile kokiame fp.fneję ir tpbtdetln^e formoje
\ r l- nO • i įmainosi — jis niekuomet nėra atmetime sugedusio oro reikia Į kūne,'

pa a 10 mpe. I tfjs nnt. nm ant RAknndns, vietos ir didelio paviršio. To- Jpcįoiniaųsia- yra - tai tas
KūNAiš NUDIRBA 12 VYRŲ1 bū^ k?d jog’ įtųoinęt žmonės išrado tris

> r 1 j5Pūčius oras pasm-l ai. keturis būdus kokio darbo
• DARBĄ. ■ :, I Ida pavirši 1.600 ketvirtainių atlikimui,. tai, mes kūne ran-

Kūnas yra. nepaprastas dar- asla kejturkam- dame, jog tie.Jmdai yra su-
’ - i - labai stkgi ir ga- P10^*10 jungti, idant darbas būtų at-

Ainą,, kokią .tik? gali k^^o^^^sky- Ulctas su didesne ekonomija 
&JR pašidato 8pėkų ir vietos.

ga?1} - nitrogenas, bydrogfe| gaus kūnas atlieka tiek, ' NUOSTABUS BALSO
[ineina ir išeina 400 kubiškų pė- • APABATAS.

Rimkaus* darbo °^°' Kk'^e?ra kvėpimu • pavyzdžiui yra trys būdai)
I 111 Iii ’ - f ■ — - /

2qq sugadinto , orą ir jis sugadina virpančios stygos. Pirmiausia 

kiu būdu kūnaspėr dieną at-lf8- aP“ f talono. Jeildar,, smuikininkas nuristaty-
K! mmeu.lieka darbo 14ar 15 vyrą. Tai * Mbons, iŠ- damas ?avo mstaumenbj; pas-
Žmogaus yra daug daugiau, ne^ bile kvėpuota, peri dieną butą gali- kui patrumpinant stygą, kaip 

° 1 ° 07 o j ma surinkti ir .sukietinti, tai tą daTo smuikininkas pnspau-
rbūtų anglies šmotas, svėrian- sdamas stygas; trečiop galima 
tis pusę svaro. to dasiekti paploninant stygas.

Iškvepiamas oras teka 43 co- Juo įtemptesnė, juo; trumpes- 
[liūs sekundoj, įkvepiamas-gi nė, juo plonesnė styga, tuo 
i teka 52 colių sekundoj. Kuo- aūgštesnįs laipsnis.' 
met netikėtame susijaudinime Dslbar pažiūrėkime į tą nuo- 
— išgąstyje, ir tt. — įtraukia- stal/ų muzikalį žmogaus kūno 
mas oras teka daug smarkiau, r organą, kuriuo padarome bal- 
teka 10 ar net 20 pėdų sekun- są. Čia pasukimu taip vadina

mu atyteboidinių kremzlių bal- 
Visas kūno paviršis turi apie so stygos pasidaro tuoj įtejnp- 

20 ketvirtainių pėdų, oda-gi tesnes, trumpesnės ir piones- 
turi apie 7.000.000 mažyčių neš; Mėtome, jo^ žhidgaus 
skylaičių, per kurias iš kraujo kūne atliekama! mažutėj vieto

ji išsisunkia lauk visokįos nuo- lėj, ką žmones gali netobulai 
dingos atmatos. padaryti ant didelio instru-

Per odą ne vien išeina vi- mento. Tas pat yra siu širdžia'/ 
šokios srutos pavidale prakai- plaučiais, akimis, kraujo čir- 

Oda yra dar plaučiij talki- kulecija ir tt. Visi tie organai 
Per sveiką odą ineina yra neišpasakytai tobulesni už 

kuris | visą, ką tik žmonės galėjo iš. 
rasti.
BĖGŪNAI, BUOMAI, ŽIRKLĖS 

IR MALŪNAS.
Sąnariai prie alkūnės ir 

pirštuose yra tik bėgūnai (zo- 
vieskai). Priešakiniai dantys 
veikia, kaip žirklės, o krūmi
niai dantys veikia, kaip malū
nas.

ŠIRDIES STEBUKLAI.

Idant tas labiau paaiškėtų, 
tai nors trumpai pažvelgkime 
į širdies darbų. Širdis yra tai 
tik tuščias žmotas raumenų, su 
dviem pompomis, viena kurių 
varo kraujų į plaučius, kitai, . 
pumpuoja kraujų į kitas kūnų j °į.c 
dalis. .Kiekviena širdies pu
sė talpina po 2 uncijas kraujo, 

iširdis-gi susitraukia apie 75 
kartus minutoj. Tas parodo, 
jog 150 uncijų, * arba vienų ir 
vienų, šeštadalį galiono kraujo 
pereina kas minu tų per kiek
vienų širdies pusę, arba apie P 
70 galionų kas valandų, arba 
1.680 galionų per dienų, arba Į 
63.000 galionų per metus perei
na per kiekvienų širdies pusę. 
Visa-gi širdis per metus per
pumpuoja 1.260.000. Tik pa
galvok, kiek darbo nudirba 
širdis per dešimt metų, per 
dvidešimt, per visų amžių! O 
širdis sveria tik pusę svaro!

KRAUJAS TEKA 7 MYLIAS 
VALANDOJ.

Kraujo upelis, tekus iš šir
dies, teka 620 pėdų minutoj, 
septynias mylias vaalndoj, 168 
mylias dienoj, 61.00 mylių per 
metus. Jokis žmogus neke
liauja tiek, kiek jo kraujas 
keliauja. Idant kraujas pa
darytų dvigubų ratų, tai yrą 

I iš širdies į plaučius, paskui vėl 
į širdį, o iš ten į visų kūnų ir 
galop atgal į širdį, suaugusia
me žmoguje trunka tik 23 se
kundas.

Mažesniame kūne, kūdiky
je toji kelionė padaroma daug 
greičiau, ir širdis plaka smar- 

| kiau. Pavyzdžiui, tik kų gi
musio kūdikio širdis plaka 136 
kartus minutoj, o kraujas ke
lionę, kuri panaši į numerį 
“ 8 ” padaro į 12 sekundų. Tri
jų metų vaiko širdis plaka 108 
kartus minutoj, o kraujas api
bėga jo kūnų per 15 sekundų. 
Penkių metų vaiko širdis mu
ša 88 kartų ir kraujas apibė
ga per 18 sekundų.

TIKRA GYVENIMO UPĖ.
_ ______ _ w ____ _____Kraujas yra didžiulė gyve- 

dienų~~išmeta .^šokiais būdais 11111110 uPę> tirščiausia apgvven- 
iš savęs pavidale visokių atma- ta, . kupina keliauninkų. ^Dar- 
ų. Išmetimui yra keturi ke- Į bininkai, kareiviai, nešėjai, 
iaį: plaučiais išmetame per 

dienų 20.000 granų;.oda 10.000 
granų, inkstais 24.000 granų, o 
viduriais 26.000 granų.

Viso išmetamojo vandens per
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Užvardintos šitaip: < “Pini-r 
gas, ’ f ‘ ‘ Streikas, ” * ‘Darbiniu* t 
kai vieninkimės” ir “Darbiu 
ninko Apsaugojimas.” [

Jasi parašė L. D. S. Litera-; 
tiška komisija. n

Šios, brošiūrėlės' bus labaic 
įdomios; o kas svarbiausi^,/ 
kad) kiekvienas galės vįsūs tu-z 
rėti savų namuose už 5c. ' 1

Jose bus aiškiai išdėstytai 
pinigų vystimasi pasaulėje;, 
kas tai yra streikas; kodėl dar-:; 
bininkai privalo -vienytis; kaip, 
darbininkas turi būt apsaugo-1 
:as.irtt. . z

Drįstame jas pasiūlyti GerbJ 
Klebonams delei išplatinimo i 
tarpe parapijonų.

Būtinai turėtų užsisakyti 
kiekviena LDS. kuopa.

Brošiūrėlės bus 4 rūšių.
Imant nemažiaus kaip po 

300 egz. kiekvienos, duosime 
nuolaidų.

Užsisakant tiesiog iš “Dar
bininko” knygyno ’ po 1 egz. 

.siųskite krasos ženklelių už 7c.
Užsisakant po daugiaus, per

siuntimo lėšas mes apmokame. 
Su užsakymais ir pinigus siųs
kite iš kalno.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

----- o-----
MUZIKOS MOKYKLA.

Ar nori būti geru vargonininku 
ir choro vedėjų?

Duodu lekcijas ant vargonų ir 
pijano.

Mokinu viską, kas tik reikalin
ga vargonininkui.

Mokinu pažinimo rubricelės,. 
harmonijos, diriguoti ir vesti Cho
rą;

Studija atdara: Subatomis nuo. 
4 iki 6 vai. po pietų, utarninkais 
iiąo 5 iki 6 vai..po pietų.

Jei kam nepatogu lankyti virš- 
pažymetame laike, tai praneški- 
te laišku kokiomis valandomis ga
lite lankyti. »

A. GAVRONSKI, 
272 Broadway, • Chelsea, Mass, 
(13—) ,
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...sto. 
ninkė. 
viena šeštadalė to oro, ’ 
ineina per plaučius.

KIEK YRA PLAUKŲ.
Vidutiniškai imant plaukų 

ant žmogaus galvos yra 120.- 
000. Plaukai ypač šviesieji y- 
ra labai tamprūs. Aprobuota, 
jog jei blondino plaukai būtų 
suvyti į virvę, tai ji išlaikytų 
80 tonų.

Vidutiniškai imant plaukai 
ant galvos auga greitumu apie 
7 colius per metus arba vienų 
15 dalį colio per dienų. Blaks
tienos auga daug greičiau ir 
kiekvienas plakstieno plaukas, 
pasiekęs 4 10 dalies colio, iš
krinta, bet tokio ilgio dasiekęs 
jis dar pabūna apie 120 dienų.

Rankų nagams trunka nuo 
120 iki 140 dienų atsinaujinti. 
Kojų nagai auga palengviau— 
trunka nuo 6 mėnesių iki 1 me
tų atsinaujinti.

YPATINGI FAKTAI APIE 
AUGIMĄ.

Vidutiniškas 15 dienų kūdi
kio ilgumas yra 19 ir pusė co
lio. Per sekančias 15 dienų 
kūdikis užauga pusantro colio. 
O pirmų metų pabaigoj kūdi
kis esti 28| colių ilgio. Jei kū
dikis tokiuo pat greitumu aug
tų, tai savo trečiųjų metų pa
baigoj būtų suaugęs vyras — 
jis būtų 5 pėdų ir 9 colių aug- 
ščio. Sulaukęs 5 metų am
žiaus jis būtų 1Q pėdų ir 7 co
lių augščio. Gi sulaukęs de
šimtos gimimo dienos jis būtų 
tikras milžinas — 68 pėdų ir 3 
colių augščio. Bet po pirmų
jų metų kūdikis auga daug pa
lengviau. Per antrus metelius 
savo amžiaus jis užauga pus
ketvirto colio, per trečius me
tus tik 3 colius; per ketvirtus 
tik pustrečio; o per sakančius 
10 metų jįs užauga daug maž 
po pusantro colio kasmet.

Suprantama panašiai didi
nasi ir svarumas augančio kū
dikio. Per pirmąsias 22 savai-
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ja« kasdien ir

lionu kraujo, o galionas talpi
na 231 kubiŠkų colių. .Tokiuo

v

jis sulaukęs ketvirtų 
■‘svertų-dvi tonas. ’ , *

Heli Phon« DtcktnaMi 3SP8 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad Sk, Pkilątielpkia* h.

Li«tuvi«Daktarw kChirurgas. 
: ’ Ofiso ValanJaiĮ ^ f,. f < t

viętia i«.E> įcioiMci, JV5 p«x j ant 231 mes į gausime skaičių 
žmogaus kūną per metus mais-| tų mažu tyčių i raudonųjų kūne- 
olir geralo pereina pusantros H ių, kurie išnešinėja po kūną 
tonos;Iš to kūnas atsibūdavo- osygėną, tai yra įkvėptą orą 
’ ’ ■** ’ .nusidėvėjusios j per plaučius. Jėi tuos kūne-
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Valdyba.

------o------
Paskutinės parodos dienos. 

Išdirbinių Parodos surengimui 
padėta daug darbo ir išlaidų. 
Bet So. Bostono ir apielinkių 
lietuviai, aplankiusieji arba 
dar aplankysiantieji parodų, 
bus dėkingi rengėjams už tokį 
pasidarbavimų. Žinokite, jog 
šių savaitę yra paskutinios pa
rodos dienos. Sukatoj balan
džio 27 d. yra paskutinė diena. 
Dar neaplankiusieji, ryžkitės 
aplankyti. Surengimas tokios 
parodos yra rotas* apsireiški
mas. Šiaip pramogų, vaidini
mų visuomęt apščiai rengiama. 
Ųi paroda surengta pirmu sy
kiu ir gal niekuomet daugiau' 
nebus surengta.

, kareiviai, nešėjai, 
nesuskaitomi milijonai darb 
ščių darbininkų, grūdžiasi šen 
ir ten, kiekvienas su savo dar
bu. Kubiškamę colyje kraujo 

___  _ yra 12.000.000.000 vienos rū- 
ūaučius ir odą* išeina pusė, per lūies tų mažutyčių darbininkų, 

inkstus 44 nuoš, ir viduriais 6 Žmogaus kūne yra apie du ga- 
nuoš. -_________________ lionu kraujo, o galionas talpi

na 231 kubiŠkų colių. .Tokiuo 
PUSANTROS TONOS KASMET. | bflcĮu ]2 bilijonų padauginant 

, Visas tas reiškia, jog per .................. ‘

ARKOS IR BALKIAI.
Joki s inžinierius nėra išdir

bęs tobulesnės balkių sistemos 
savo tiltui, kaip kad randama 
galuose ilgų kaulų, ypač šlau
nikaulio, neigi yra kas išdir-' 
bęs tobulesnę arkų, kaip kad 
randasi strėnkaulyje.

KLOPANAI LR DUMPLĖS.
Širdis turi keletu tobulų kla- 

panų, o kraujo gyslose jų yra 
daug. Kilnojimasi krutinės 
alsuojant, veikia, kaip dump
lės.. Kraujo tekėjimas po vi
so kūno gyslas yra tobulas įri- 
gųcijos pavyzdis. Inkstai ir 
žarnos yra it srutų ir atmatų 
nuovados.

BEVIELIS TELGRAFAS IR 
LABORATORIJA

Nervų sistema veikia sulyg 
telegrafo principo. O kadangi 
nervai nesiriša vieni su kitais, 
tai čia yra pavyzdis bevielio te
legrafo. Tais nervais žinios 
skrenda 110 pėdų sekundoj, 
.: Galop kūnas yra elektrikos 
batarėja. Kūne išsidirba gero
kai elektrikos. Kūnas taip-gi 
yra chemiška laboratorija, kur 
medžiaga suskaldoma į savo 
sudėtine? dalis ir taip-gi gami
nama labai stiprūs ir kompli
kuoti skystimai, kaip va tulžis, 
pilvo ir burnos seilės ir tt. Iš 
teisybės mūsų kūnas neapsako
mai nuostabiai, ir dyvnaį pada
rytas.

tės kūdikis padvigubiną §aVo 
svarumų. Jei kūdikio svaru
mas nuolatai taip diditttf%ttąi 

...........
. w.

Dr. John Moore.
----_o------
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Blogi papratimai yra Jįaip 

biaiųpĮs ir paminanti, jog jie 
paverta, zjnogų, kurs jieM 
įasųdiupdajt j įsikūnijusį veM 
” Ciceronai
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dabar,.> vnaĮaitO savaitę nu-
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Bankierius J. Koųaliauskas sako, kad

PIKK UBZRTY BOND’SVB.
J 1 *, ’ - .* A * c*- ’f. *.•■-*-* | *;• ' į -

, ~ ; .... ; -T 4

nios.
r ........... ..cyt; .
\ Komiteto praneĮjnias.
jdof' ‘jiii^ijos'Ijiberi^ Įidan 

" etas praneša, jog šitaB 
rvienytų^ Valstijų tkfąŽt^ ąt-. 
tikąs skolinime valdžiai pini- 

Idant čia būtų surinkta 
Washmigtono vai 

skpėy tai reikia padvk 
Itbinti pastangas. Alesander 
feiteside yra pirm, pildomo-

>komiteto.- Jišai sako, jog 
ikia,. kad kiekviena lietuvių 

Jfleimįma įsigytų dar pd vieną 
fcmdšą. Sako, jog Amerika 

-Ifefrndams suteikė progą laiš- 
' vai'^yventi ir uždarbiauti. To

dėl-lietu viai privalo jausti pa- 
•rtigą remti valdžią, kuri dabar 
JEuri didelius reikalus, vesda
ma baisią karę prieš barbariš- 
ką Vokietijos valdžią.

fiUSIRIN _

*2$įtuoj 
pb^pamhldų’būif labai svarbus 
LŲ& l ' fcųopos . 
Visi nanąi mąlQnčs ąteiti. <

-ii—i—:’, f Z ■<

Caihbridge ’ioLDS. 8 kp^su^ 
sirinkimas bus bal. 28 d; para: 
pijūs aaJej tuoj po ' pamaldą, 
vist nariai malonės susirinkti. 
Po; to susirinkimo apie 2 vai. 
toj pat vietoj bus Tautos Fon
do 35 skyriaus susirinkimas. 
Visi atsilankykite ir naujų at
siveskite.
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AUSROS V. M.D.PĘAUGYS-
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.;D^į^stŽs box ifilJ,... ’ 
Rapalaa G^was
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Prasidėn.^:30 vaL. po pietų. 

j ir lietuviai^
įtėst Melažia&c ąfsfltakyti ąjifc? 
šių prakalbų it ‘išgirsti daug:,, 
naudingų ®£
pie Lietuvą, ‘ apie, kurią meK . 
visi privalome rūpintis.' Vįrš- 
niinėta draugystę užkvietė gar
sius. kalbėtojus. Kalbės jran. 
Juškaitis, kun. J, Jakaitis ir 
taip-pat gerai žinomas p. J Ar, . 
domavičius ir kiti. Bus dėklą* 
maeiją: deklemuos gerai žino* 
iha ir garsi dekliainatorka p-Je 
Valavičiūtė ir kitos. Grajis 
Cambridge’iaus Benas po Va
dovyste p. Buinio. Dainuos- 
Cambrige’iauB Bažnytinis cho
ras.

Tą dieną bus priimami nauji 
nariai už pusę įstojimo.

Komitetas;
t

.......
ląaine^AT’ pąž|stamnsf ^riaųsk 

į ^patbfidnką/1 
jfęigiL-iiorite kąnors. greitai 

parduoti, pAskdblf *Wl&bibiĮiT

tūojaus paskelbk . “Darbinin- 
kė??.. 'U .:.. r; ,4į ‘V

t Už smulkius &$8kelbiifitw ir 
paieškojimus.kaina: 

. Ųž’vieną sykį;; v,,.. .50c, 
, f dų^kittv , y.. . 75c.

, f9 triš šyBiiis t * * • *
*’ šešius ■ sykius... .$1.75 

Pinigą® siuskite, iš kalno. 
“DARBININKAS,” 

I 242 W.?BrOkdwy, 
South Boston, Mass.
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L’;-' r2Q>PįĮią ;
Jw<:^.Wilida»^atąli«^ ... 

r'387SųutliSt;;Athol,Mas«: 
Trečiu Rašt. ~ St, Vidugiris, 

20 Įjįųę, St, AtįęL MaM 
20 Bipe Štr„ Athol, Ąfasš. 

Kąsie^uą -** Fetr^s Priičįįiė, 
34 Pine St, Athol, Mass.

Kaso* gįobėjąiiT-,
Antanas Aųdriliunas, 

.92 Tern $t., Athol, Mass. 
Jonas" Štanis,

Ųharies PI., Atrol, Mass.

SV, JQNO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO, BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St, Dorchester, Mass. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St, So. Bdston, Mass.

I PROT. RAST. — Jėnaš GUnęckis, 
282 Sllver Str., So. Boston, Mass.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite, 
’’ I 45_*Vale St,_So. Boston, Mass.

23.0 Flfth St, So. Boston, Mass. 
KASTERfUS Andriejus Naudžiūnas, 

ie Winflėld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — jonas Urbonas, 

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

i x i trečią nedėldienį kiekvieno mene-
BEIKAUNGAS tuojaus VAR- sia 3 ;30 Tat ie^ Bažnytinėje 

gomuinta, mokantis vesti chorą g<| MaflS; Sekan_
ir suprantąs savo amatą. AtsiSau- t|8 saslrinklmM bM Balandžio 21 d. 
kitę laiškais į ‘ Darbininko” Ad- jviršminėta draugystė yra viena 

J ministtaciją, 242-44 W. Broadway, ig didžiausių ir teisingiausia aprū- 
I So. Boston, Mass. pina savo narius.

n.... L r i - D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
Paaeskau Barboros Žilinskienės, onaiunv vaoo

paeina ib Kauno^ gub &auhų VALDYBOS ADBESAI. 
pav., Raudėnų miestelio. Pir
miau ffvveno Lėwiston’fi naskni PIRMININKAS -r-Joną? Adomavičius,I miau gyveno uevnston e, pasKui 1?2 B(weQ gt > go 3^^ MasSt 
išvažiavo į Boston’ą, dabar neži-1VICE-PIRM — Pranas Tulelkis, 
nau kur randasi. Turiu svarbą 
reikalą, todėl malonėkite atsišau- 376 W. SecondSt., S. Boston, Mass. 
kti, arba kurie žiaote, pranešti ■ FDrA?S,į.FAflT,x“*ask N?relk-?r’ , •. 105 Silver st., S. Boston, Mass.
šiuo adresu : _ kaSIERIUS — Andriejus. Zalieckas,

LiudviSė Kauneckieiie, 171 Flfth Str.,’ So. Boston, Mass.
P. 0. Box 104, Lewiston, Me. - Justina* Tulelkis,

’ I 130 Bowen St., So. Boston, Mass.
c -:------------------ u p £ g. Įkištojo pr-ja g^g.

PIRKITE TREČIOSIOS LAI- ton, Mass. laiko mėnesinius susi-Į 
SV2S PASKOLOS rinkimus kas antrą nedėldienį 

BOND'SUS. ’ 1 kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, I
j Liberty Loan Bonds’ai yra 164 Hanover St., Boston, Mass.
saugiausi pasaulėje. Malonėkite visi ateiti ir daugiau
■■■■gBmMSgimagmmggmHSHMil naujų narių su savim atsivesti.
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Nenorįs kariauti, bet guta-l 
vas padėti. Boston Post rašo, 
jog Steve Androwslti, lietuvis! 
nuėjęs į Marine Recruiting sto- 
į ir pasisiūlęs Dėdės Šamo Į 
amystoii. Jis sakęs, jog jo 
tėvas esąs Vokietijoj kapitonu 
ir du broliu ir-gi vokiečių ar
mijoj. Amerika, sulyg jo, e- 
santi all right, bet prieš Vo
kietiją nenorįs kariauti, nes 
girdi jei pakliūtų nelaisvėn, 
tai vokiečiai jį sušaudytų.

i

REIKALINGAS VARGONI- 
ĮNINKĄS, mokąs lenkiškai, mylįs 
I jaunimą ir savo amatą. Algos $65 
ir ineigos. Bažnyčios valyti ne
reikia. Kreiptis pas: KUN. J. MI- 

ĮSIUS, EUsvorth, Pa. 
r 
I 1

PaieŠkau- Juozo Samuolio Su- . .
r k' o. * x- ixx- i II PROT. RAST. — Marijona Brikaite, rBlkJ. «ub- S.''eto5>9». valyta,, „ ^nIe So B08t0Di 

Prašeiūnų sodžiaus. Jeigu kas zi- fin. rast. — Povilas Petrauskas,- 
[mote, malonėkite man pranešti Ar- »—*—

ba pats atsišaukite šiuo adresu:
Antanas Jakstys,

21 Congress Avė., AVaterbury, Ct.

Turime pašalpines draugijas, kad būtume aprūpinti ligoje. 
Turime literatūros draugijas, korporacijas ir kooperacijas, kad 
išlaikyti savo laikraŠtįją ir turėti iš kurvsemti apšvietą. Turi
me korporacijas ir kooperacijas apyvartai visokių reikmenų, kad 
mažiaus būtume išnaudojami svetimtaučiais. BET IKI ŠIO LAI
KO DAR NETURĖJOME TOKIOS’ ĮSTAIGOS, KURI VIENY
TŲ VISĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ APGINDAMA KIEKVIE
NĄ NUO IŠNAUDOJIMO, KAIP NUO SVETIMTAUČIŲ, TAIP 
IR NUO SAVŲ, t. y. DAR NĘTURfcJOME SAVO SANKO — 
DABAR jau turime, neš bankierius' Juozas Kowaliauskas 
pervedė savo banką Lietuvių visuomenei — inkorporavo. Kode!*! 
Todėl, kad suteikti progą kiekvienam lietuviui prisidėti prie iš
gelbėjimo ir kultūriško pakėlimo Lietuvos. Ir dabar jau kiek
vienas, kuris tiktai nebenori būti išnaudojamu, gali-prigulėti prie 
Lietuvių banko ir savo, triūsą sunaudoti tiktai savo naudai.

AR-GI REIKALINGA LIETUVIAM STEIGT BANKĄ, KAD 
LIETUVIAI PINIGAMS VIETĄ SURANDA IR 

SVETIMTAUČIŲ BANKOSE?

Taip, lietuviai daug prisidėjo savo triusu n^tik prie statymo 
bankų dėl svetimtaučių, bet. sukrovė jiems-didžiausius turtus, 
savo pinigus dėdami jųjų bankuosna. Taupydami savo pinigus 
svetimose bankose gaunate tiktai ketvirtą procentą,, o. keturias
dešimt procentų, kuriuos jūsų pinigai atneša, paliekate svetim
taučiams. Iš kur jie būtų įgiję tokius kapitalus, kad išbudavoti 
mūrus, siekiančius padanges, jeigu jiems nebūtų likę didelio 
pelno nuo jūsų sudėtų pinigų. Tos tautos, kurios arikšČiau susi
organizavo į korporacijas, dabar jau valdo visą pasaulio turtą. 
Gyvenimas parodė, kad lietuviai be savo įstaigų jau nebegali 
apseiti.

Bimierių prakalbos. South 
Bostono biznieriai surengė pra
kalbas 21 d. balandžio. Ant ne
laimės buvo didelis lietus. Tai 
ir patys biznieriai neatsilankė, 
o publikos tai visai mažai te
buvo. Kalbėtoju pasikvietė 
garsiausią visam Bostone lie- 

*7 tuvių kapitalistą Michelsoną, 
manydami, jog puikiai paagi- 

! tUos už biznį. Bet apsirikta.
Tas nabagas pasilipęs ant est- 

' rados persistatė, jog esąs soei- 
jalistas, todėl ant nelaimės ir 
pasitaikę kalbėti apie ’ biznį, 
kuris socijalizmui priešingas. 
Pasisakęs kas jis per vienas, 

. davė vardą biznieirams “ Smul
kioji Buržuazija.” Tą vardą 

- tankiai minėdamas prašė biz
nierių neužsigauti, nes tai 
jieins tinkamas vardas. Pata
rė publikai remti savus biznie
rius bi tik būtų vienodos kai
nos, nes jam pačiam pasitaikę 
pirkti agurkas tokio pat ilgu
mo ir storumo. Tai jis nupir
kęs pas svetimtautį pigiau, ne
gu pas savo tautietį. Beagi- 

. tuodamas už biznį pasakė, kad 
maži bizneliai jau iš mados iš
eina, nes dabar visus biznius 
valdžia grobia į savo rankas. 
Laikui bėgant visi biznieriai 
žūsią, panašiai, kaip Rusijoj. 
Begirdamas bolševikų valdžią, 
ragino visus biznierius prigu
lėti prie vienos partijos (tik 
neminėjo tos partijos vardo). 
Dar priminė, kad jie visi prie 
vienos partijos prigulėtų, tai 
ir “Keleivio” negailėtų ant 
pasidalinimo.

Nuo savęs duosiu patarimą 
Michelsonui, kad jis savb “Ke
leivį” su visais jo Džanbambi- 
niais spyčiais pasilaikytų sau, 
o kai pirks agurkus, tai pri
valo žiūrėti netik storumo ir 
ilgumo, bet ir sunkumo. Juk 
agurkų yra su tuščiais vidu
riais, Kai Michelsonas iš biz- 
Uelio įsikrapštė į kapitalistus, 
tai ir sako, būk mažieji bizniai 
išnyks. Bet tie, kurie pažįsta 
žmonijos gyvenimą geriau, tai 

. mato, jog taip nėra ir nebus, 
kaip Michelsono patyrimas ar
ba jo socijųlizmas rodo.

Biznierius.

t
į- -r

L

r

4>

f

* ■
i,

<4

4 .
k

r

Į‘f

*.

-?

“v

Lietuvos Dukterų Dr-ja po 
Globa Motinos Švč. laikys ex- 
tra susirinkimą balandžio 29 di 
Bažnytinėje Salėje 7:30 vai. 
vakare. Susirinkimas šaukia
mas su tikslu kad apsvarsčius 
apie pirkimą Liberty bond’s ir 
kas-link mišių šv., kurios bus 
gegužio 12, 1918. Kviečiame 
visas nares ateiti.

Valdyba.

Iš KO SUSIDEDA KORPORACIJOS KAPITALAS?

MILŽINIŠKOS PRA
KALBOS.

Nedėlioj, Balandžio 28 dieną 
Municipal Buildinge So. Bos
tone prie East Broadway bus 
didelės prakalbos surengtos Li- 
berty Loan reikalais.

Kalbės Jos. A. Maynard, So.
Boston Trust Co. prez., Sūdžia 
William J. Day, kun. T. Žilins
kas, J. E. Karosas, Dr. P. Ja-1 Į Korporacijos pamatinis kapitalas susideda iš įmokėtų pinigų 
kimavičius ir K. Šidlauskas. už serus. Kapitalas pasididina depozitais, Kapitals leidžiama*
Šiose prakalbose bus aiškina- apyvarton atneša didelį pelną. Apart išmokamų deporatoriams

nnip TrPČinsiną "Laisvos nuošimčių iršėrininkams dividendų, dar didelė pelno dalis pa»i- ma apie ireciosios uaisves liekg bankui kapitslaa kasksrt didinasi, karUis pasiekia 
Paskolos bona sus. tokį laipsnį, kad ščras psididina kelioliką sykių, j

Prakalbos prasidės 7:30 vai. 11 <>
vakare.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS I j* iidtebe 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelk 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji moe 
tis išima plėtmus raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigu; 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bos 36, Holdbrook, Mas?

KĄ GI GERA LIETUVIAMS ATNEŠ TAS BANKAS?

Lietuviai atiduodami savo visą triūsą svetimtaučiams artinasi 
prie galutino išnykimo, turėdami gi savas įstaiga^ savo visą 
triūsą sunaudos naudai lietuvių tautos. Taip, kaip svetimtaučių 
rankose sukoncentruotas kapitalas pakėlė jų kultūrą, taip lietu
vių rankose sukoncentruotas kapitalas pakels LIETUVIŲ KUL
TŪRĄ, VAIZBĄ IR PRAMONIJĄ.

KODĖL LIETUVIAI IKI ŠIO LAIKO NETURĖJO 
SAVO BANKO.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinot ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visa! 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA.
500 So. tnd MUadelpMu, JM.

Todėl, kad neturėjo iniciatorių su keliatu desėtkų tūkstan
čių veikiančio kapitalo; atskiriems žmonėms sukoncentruoti ke- 
liatą desėtkų tūkstančių visai negalima. Ir taip, kaip bankie- 
rius J. Kowaliauskas, vienas iš turtingiausių lietuvių Amerikoje, 
padarė pradžią, tai galima tikėtis, kad už. poros metų lietu
viai turės tokią įstaigą, kuri aprūpins visą lietuvių visuomenę 
ir apgins nuo išnaudojimo svetimtaučių.

AR-GI GALI BANKAS APSAUGOTI ŽMOGŲ 
NUO IŠNAUDOJIMO?

Taip. Jeigu esi banko dalininku (šėrininku) gauni pasko
lą ant lengvesnių išlygų. Jeigu keliam ji Į Lietuvą arba iš Lie
tuvos, • perki laivakortę savo įstaigoje, jau nebeduodi uždirbti 
svetimtaučių ištaigai, jeigu mokėtum ir tiek pat, kaip kad mo- 
ki svetimoje ištaigoje, tai tas pelnas, kuris lieka ištaigai, pa
silieka tavo paties naudai. Ir kokius tiktai dalykus turėsi savo
je įstaigoje,.nei vienas centas nenueis j šalį, bet bus sunaudotas, 
jei ne ypatiškai tavo naudai, tai naudai visų dalininkų.

TEL. BACK BAY 4200 M

[ DR. F. MATULAITIS Į|
Ofliojdyno* G 'do visokiu litre* IKI ■
1-8 P. M. 7-8 P.M. Prkkiri* Akinius. IK ■

419 Boylstoū St. Boston, Mass. |Į||

PRANEŠIMAS.
Pranešam visiems broliams 

Dr-jos šv. Jurgio, kad mišios 
šv. bus tą pačią dieną, balan
džio 28, 9 v. ryte Camį>ridge’- 
iaus lietuvių, bažnyčioje. Drau
gai turite susirinkti į bažnyti
nę salę 7:30 vai. ryte. Už ne- 
pribuvimą bausmes $1.00.

Komitetas-

APSIDAILINK!
JUOZO KAZIUKONIO bar- 

zdaskutykloje ir kirpykloje 
(Barber shop) apdailina kiek
vieną. Skuta ir kerpa sulig 
naujausios kirpimo mados ir 
kaip kas nori.

Turiu švarią pirmos klesos 
pirtį ir galima išsimaudyti.

J. KAZIUKONIS,
224 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
■ .i i • . .... - -

PAVASARINIAI ir VASARI

NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONĮ, .
4 Haymarket ;Sq., Boston, Mass.

ATVAŽIUOS SVEČIAS Į 
BOSTONĄ.

Gegužio 3 dieną į So. Bos
ton’ą atvyksta p. Tarnas eši- 
mis “Lithuanian Boostėr” re
daktorius. Jam prakalbos tą 
pačią dieną bus surengtos Šv. 
Petro parapijos pobažnytineje 
Svetainėje. Ponas Šeimis žada 
pakalbėti apie labai svarbius i 
dalykus, todėl visiems lietu- i 

. viams patartina ateiti svečio i 
prakalbų pasiklausyti. Prasi- i 
dės prakalbos 7:30 vai. vakare. <

Specialis pranešimas.

SIMON F. RAUKTIS
Attorney-at-law

LIETUVIS ADVOKATAS 
Pabaigė* mokslą Pensilvanijos 

univeristete.
USsiima varymu provų visuose 

teismuose.
622 Land Title BnUdlng, 

Ęroad & Cbeatnut St 
bxll yhonb:

• Offlso — Spruee 2290.
Namų — Tioga 4442 J.

1212 W. ERTH AVĖS. 
PHILĄDELPHIA,. PA.

AR GI NEGALIMA APŠEPTI BE PASKOLOS?

KedMonMi 
nuo 10 vai. ryta 
Iki 4 vaL vakare.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil-1 
domi visai be skausmo* su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
. Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T.REILLY
469 BroadwayrSe. Boston,Mus.

PRIE DORGHESTER ST.’

Valanda* 
nuo 9 vaL ryta 

. Uęi 8 vai. vakare.

Subatos vakare balandžio 27 d. paroda bus pritaikinta sve
čiams iš kitų kolonijų. Tą vakarą turėsime gana daug naujų 
dalykėlių, o ypatingai padailinimui parodos mes užkvietėm ga
biausius Bostono dainininkus ir dainininkes vadovaujant p. M. 
Karbauskui. . Dainininkai ir dainininkės savo skambančiais 
balseliais, gražiomis lietuviškomis meliodijomis išreikš tikrą
ją lietuvių dailę muzikos srityję.

_Taip-pat pasižadėjo dalyvauti atvažiavusieji iš Europinės 
? tarės mūšų Bostono RAULŲ KOMPANIJA. Apie Kaulų Kom- 

\ paniją jau nereikia nei aiškinti, visi žino jų gabumus ir dai- 
' 19«
; ■ . ■ Į tą vakarą kviečiame svečius ir vietinius lietuvius ir lie- 
. tuvaites koskaitlingjausia ateiti į Bostono Išdirbinių parodą.
* • RENGĖJAI.

*

i

Lietuviams paskola ir dabar kartais reikalinga, bet ateity- | 
į je bus dar reikalingesnė. Mažai atsirs iš lietuvių, kurie norėtų į 
I hastyties po pasaulį savo tėvynę apleidę išnaudojimui svetimtau

čių — vokiečių. Po karės visame pasaulyje prasidės nauja era. 
Ir mes jau esame pasiryžę grįžti į Lietuvą ir atgaivinti ją. Tada 
tai ir bus reikalinga paskola ne tiktai atskiroms ypatoms, bet I 
ir čieloms bendrovėms, kada prisęis atpirkti žemes, atstatyti 
triobas, steigti pramoniją ir vaizbą. Tokiuose dalykuose be pa- I 
skolos apseiti visai negalima. Iki to*laiko mes lietuviai turime j 
jau turėti savo tvirtas įstaigas, kad nepriseitų kreiptis pas sve
timtaučius pagelbos. Jeigu gi mes neturėsime, savų įstaigų su- ] 
organizavę, tai visai lietuvių tautai gręsia pavojus išnykimo, nes 
vokiečiai Lietuvą atstatys ir apgyvendins savais žmonėmis ir po 
keliato metų mūsų vaikai, išmokinti jų dvasioje, lietuvių kalbą • 
ir papročius užmirš. Jeigu mes neturėtume savų įstaigų, jeigu 
mums gelbėtų vokiečiai, gelbės ne mūsų, bet savo naudai ir 
Šeimininkaus kaip jie norės, o mes ir tėvynėje pasiliksime sve
timais. Ot kodėl mums reikalinga turėti savo įstaigą ir paskolą 
nuo savos įstaigos, bet ne nuo svetimos.

Tai-gi, broli lietuvi ir sesute lietuvaite! Jeigu trokšti išgel
bėti tėvynę ir joje gyventi, kaip žmogus. Jeigu nori, kad lie
tuvių tauta kultūriškai pakiltų ir liktų lygi kitoms tautoms. 
Jeigu nori būti šeimininku savo tėvynėj. Jeigu nenori daleisti, 
kad vokiečiai apgyventų ir galutinai užviešpatautų tą kampelį 
žemės, kurs nuo atūžiu tavo bočių krauju ir prakaitu aplaisty

ta. Jeigu nebenori nešti svetimo jungo,
TAI PRISIDĖK SAVO TRIUSU PRIE LIETUVIŲ BANKO!

Visas informacijas suteiks

Bankierius J. Kowaliauskas

111 Salėm St Boston, Mass..

Z>r. PaulJ.Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valminio*:
Nuoži^it popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

508 BHOADKAY Cor.G ST. SO. BOSTON.I 
Te! 502 8. B. 1

Tvl.8o.Bb4ibn.27O.-! ■.
DR. JOHNMicDONNELL, M.D.1

GsUsta ttnikaJitti ir HstuviisM. K 
Ofiso valandos: K

. Ryt uš iki 9 vai. ■.
Po pietų Ilki S V
vakarais 6 iki 9 ■

? 536 Broadway, So. Boston. I

.. ... -...................... .. . _ _ .

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI.

WAUKEGAN, ILL. 
PIRM. — A. Bakšis, 

1327 S. Victoria St.
VICE-PIRM. — M. Skirius, 

911 —8-thSt.
PROT. RAŠT. — S. Gadeikis,

. 1115 S. Victoria St.,
N. Chicago, III.

B’IN. RAŠT. — S. Misiūnas,
817 May St.

IŽDININKAS — J. DackeviČia, 
174 — 10-th St.,

N. Chicago, UI.
b

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervą arba Šiaip kokia liga, 
Inu j a specialisto patarnavimo.

[• IEŠKOKITE PAGELBOS TEN; KUR GALĖSITE J4
i keliu.

Ofiso
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tą. 
Vakarais.

nuo 6 vaL iki 6 
8 vaL 

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų.
.jeigu Jus Ola gydy- 

p sltfis. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egsam.) parodys Jums tikrą 
I fizišku stovi Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ligel- 
I b&s Jus nuo kanfilų ir kitur negero gydymo.
I- Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
|< medikalllki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 

Į kas geriausia sergantiems.
I AB JUS KENČIATE.
I Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, neuor- 
I malto širdies mušimo, silpną plaušią, apsnūdimo, sunkaus jautl- 
|, rne, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matytoo, silpnumo 
I- sąnarią, ulcerio, žalsdą, katare, užkimimo gerkišs, nuo skaus* 

r mą viduriuose arba nugaroj, genties skaudėjimo, apvilktą liežuvi, į 
r konstipscija, - reumatizmo skausmą arba spaugą? Šią ir daug kitą 
I Ilgą, nuo kurią matosi pirmas pv*sergšjlmas, nustoti yveikatą ir j 
L tvirtumą ant visados.
I Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metą. Vienas atstlanky* 
I mas pas mane uiganšdins Jus Ir apie mano gabumu* persitikrinsite, 
t kad ai pasiekiu tiek gerą pasekmią | trumpąx laiką gydy- 
[ mo. Al gydau tik tikrą priežastj ligos ir silpnumai pranyks. Atsl- 
I minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
I Ateikite pas mane tuojaus, ■ jeigu Jums reikia gydytis. UivlI- 
į kimas ligos yra pavojinga. Nei viena ilga ne stovi ilgai be veikimo. I

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo Gftyety Ths ntre, Boston, Mms. I
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