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Krakove buvo ištikę smar- . 
kės rįaušės dek maisto stokos.

Amerikos darbininkų komi- .. 
sija, kartu su Anglijos darbi
ninkų atstovais rengia taikos 
tikslų memorandumą.

Laisvės Paskolos bondsų pir
ko už $10.000.000.
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SMULKMENOS.
f Įš Amsterdamo -pranešama, . 
jog per Belgiją nugabenta dar 
trys toli nešančios anuotos Pa- \
ryžiams bombardavimui. Jos .
buvo nulietu Duesseldorfe.

* 4‘ r " <

1 So. Boston 620.
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"True translation filed witli the post- 
master at Boston, Mass. on May 1, 
1918, as reąulred by the act of Octoher 
6, 1917. .

. MŪŠIAI APSISTOJO.
Išnaujo Flandrijoj mūšiai ap

simalšino. Kovos laukas nu
klotas vokiečių kareivių lavo
nais su pilkais aprėdalais, o 
talkininkai tvirtai laikosi savo 
pozicijose.

Nuo subatos ild vėlybo pane- 
dėlio vakaro vokiečių gen. von 
Amino jėgos darė pastangas^ 
kad sulaužyti anglų liniją a- 
piė Ypres ir nugrūsti francū- 
zus nuo augštumų į pietų va
karus nuo to miesto, bet visur 

. tos pastangos nuėjo niekais.
FRANCŪZAI ATSIĖMĖ 

LOCRE.

, Teisybė, jie buvo paėmę pa
geidaujamą sau miestelį Locre, 
bet francūzai darė kontr-ofen- 
syvą ir išvijo lauk ir sulyg 

„ naujausių pranešimų francūzai 
teblaiko tą vietą.

Į šiaurę nuo Locre, kalvuo- 
tose vietose anglai taip-gi pa
stūmė atgal vokiečius keletoj 
punktų -ypač tarp Kemmel ir 
La Clytte. Didžiuma vokiečių 
smarkiosios kariuomenės neda
lyvavo dabartiniuose mūšiuose 
Flandrijoj, tojikanuomene ne
sirodė nuo nedėlios prieš sus
tiprintą talkininkų frontą.

Pietuose, ties Amiens ir ry
tuose apie Noyon, vokiečiams 
ir-gi nepavyko pasivaryti pir
myn. Įr ytus nuo Villers- 
Bretonneux, kurs guli tiesiog į 
rytus nuo Amiens, anglai pa
sivarė pirmyn, o francūzai at
siėmė kaikurias netektas pozi- 

: cijas.

VOKIETIJOJ PASKOLOS 
KOMPANIJA PASIBAIGĖ.

. .-Amsterdam, bal. 30. —Čia 
gautose telegramose skelbia
ma, jog Dr. Rudolf Povenstein, 
Imperatoriškosios Vokietijos 
bankos prezidentas, direktorių 
susirinkime, panedelyj pasakė, 
jog per tik ką pasibaigusią aš
tuntą paskolos kampaniją su
rinkta 14.7776.000.000 markių 
($3^94.000.000) tai yra ant 1.- 
750.000.000 markių daugiau, 
negu per rekordinę šeštą pas
kolą.. Jis pasakė dar, jog ka
reivių paskolos labai žymios.

Dr. Povenstein pasakė, jog iš 
karės kreditų, kurių buvo nu
balsuota ligšiol 124.000.000.000 
markių, tai 87.730.000.000 mar
kių yra paskolinta ant ilgo ter 
mino.
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“DARBININKO” KAINA: .
. irti kartui Mvalfije;. .|3.00 
vieną iykį saariUje.. .ILK) ‘ 
Bortono&pielinkčje . ..$4.00 
Uirubelyjeinetanis,.,. $4.25
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Viena iš Anglijos didžių jų arnotų, kurįįverčia ugnį I vokiečių pozicijas. Ji (fra taip 
d,

PAGERBS PREZ. WILSONĄ
London. Cambridge univer

sitetas, kurs yra garsiausis vi 
soje 'Britanijoj, nutarė suteik
ti Suv. Valstijų pre£“'Wnsonui 
teisių doktoratą.

■ ! - L '    J n i . . ........

Dvi valstijos tapo
* * ’ f

UŽSIDARt SAL-IŪNAI.
Nito gegužio 1 New Ham- 

pshjre valstiją pasidarė, sausa, 
saliūnų užsidarė apie 500. To
ji valstija buvo buvus sausa 15 
metų tam atgal. Paskutinė šla
pioj! diena praėjo ramiai, ,nes 
visur policijos buvo pranešta 
saliūnininkams, kadi bus baus
ti už lėbavimų leidimą. Be to 
sulyg įstatymo nuo ___
čio visi saliūnai turėjo būti iš
tuštinti ir visi svaigalai turi 
būt išgabenti iš valstijos.,

Vakarykščiai prieš gegužio 
1 d. ir Michigano valstija iš
džiūvo su savo didžiu Detroito 
miestu. Dabar Detroit yra di
džiausias sausas miestas Suv.. 
Valstijose. Detroite visi saliū
nai prieš vidurnaktį buvo iš
tuštinti. Prieš tą dieną priva- 
tiškai daug svaigalų prisipirk
ta. Sako, jog tokiuo būdu 
svaigalų išpirkta pastarose 
dienose už $1.500.000.

......... / ,1,1 ■ — 1

Eina gandas būk Austrijos 
imperatorius Karolius kviečiąs 
Italiją prie taikos.

‘VV’asliirigtone prie Baltųjų 
Rūmų prasidėjo ganytis 16 a- 
vių. Jas nusipirko prez. Wilson. 
Tuomi duoda pavyzdį kitiems, 
kad pievas ir parkus miestuo
se nelaikytų dykus, o augintų 
gyvulius.
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sai su prakalbomis apvažinėjo 
visą Kanadą. Netikėtai bekal
bant apalpo ir buvo publikai 
pranešta, jog dėl didelio nuo
vargio tas atsitiko.

APALPO GOMPERS.
Montreal. čia kalbėjo Sa- 

muel Gompers, Amerikos Dar-

.O;
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aptaisyta, k?.d ištolo neišrody tų armota, ji čia “kamuflažuota.”

Bolševikai

Camp Logan, Houston, Texas lietuviai kareiviai. Iš dešinės pir-*t* 
inas stovi Martinas M. Martinaitis. *

______/.

Triip trĮinslii! hm filed \vlth the post 
inaster n t Boston, Mass. ori May 1,

-i*. i!<•«I li\ t Iii1 :icl of ()<*rohė
I. 101“

BOLŠEVIKAI BIJO
JAPONŲ. __ ___________
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VOKIEČIAI SAKO: “SKU
BINKIME IKI AMERI
KONAI ATVAŽIUOS.” 
Geneva, bal. 30. —Vokieti

jos laikraščiai, kurie pernai 
šaipėsi ir Amerikos stojimo ka- 
rėn, dabar palengva ima pri
minti visuomenei apie pavojų 
vakariniame fronte. Pavyz
džiui, Konstancijos Zeitung ra 
šo: “Mes turim pasiskubin
ti ir laimėti didelę pergalę iki 
pilnos jiegos Amerikonų 
vyks. ’ ’

Vennos laikraščiai rašo 
našiai, kaip Vokietijos.

APKALTINO SUOKALBYJE
San Frančisco, bal. 30. — 

Dar vienas skyrius tamsios is
torijos Vokietijos intrigų užka
riauti pasaulį buvo- pabaigtas 
šiandie, kuomet S. V. District 
teisėjas Wm. C. Van.Fleet iš
nešė apkaltinimą 29 vokiečių 
amerikonų ir indėnų už suokal
bį nuversti Britanijos valdžią 
Indijoj. •

UŽSAKĖ LOKOMOTYVŲ.
Suv. Valstiją geležinkelių 

administracija užsakė 1.025 di
džiausius lokomotyvus. Vienu 
sykiu niekuomet tiek nebuvo 
•užsakoma. Jie atseis $60.000.- 
000 arba Kiškį po mažiau, kaip 
po $60.000. bus sunaudo
ta 200.0000 tonų plieno.

MIRIMŲ DAUGIAU, NEGU 
GIMIMŲ.

Visose kariaujančiose šaly
se sumažėjo gimimų, o pasi
daugino mirimų skaičius, ne
šnekant jau apie žuvimus ka
rės lauke.

Štai kaip dedasi Vokietijoj.
Nesenai vieną savaitę Berli- 

ne gimimų buvo 379, mirimų 
522. Hamburge 181 gimimų, 
404 mirimų, Leipzige 95 gimi
mų o mirimų 178, Mueniche 
155 gimimų, mirimų 241. Ko- 
elne giimų 182, mirimų 254. 
Frankforte gimimų 70, miri- 
mųl06. Visų šešių miestų 
skaičius imant pasirodo, kad 
gimimų juose buvo 1.705, miri
mų 1062.

Austro-Vengrijoj panašiai 
dedasi.

Viennoj gimimų buvo 298, 
mirimų 904. Budapešte gimi-- 
mų 249, mirimų 399. Pragoj 
gimimų 6, mirimų 213. Tries
te gimimų 13, mirimų 82. Vis
ką krūvon imant matome, jog 
gimimų buvo 622, mirimų 1598. 
Tai blogiau, negu Vokietijoj.

Londone vienoje savaitėje 
gimimų buvo 1.240, mirimų 1.- 
358. Visus 11 miestų imant 
krūvon, matome, jog juose 
mirimų daugiau buvo, negu gi
mimų ant 1.737. Jei per me-, 
tus taip dalykai tęstus, tai juo
se žmonių pasimažintu ant 
90.324.

Jei karė gerokai užsitęstų, 
tai ten dalykai pablogės, o ir 
Amerikoj tas pat ims apsi
reikšti.

Kievan atvyko deputacija iš 
Krimo ir prašė Ukrainos Ra
dos priimti Krimą prie Ukrai
nos. Minsko gubernija ir Ho- 
melio apskritys ir-gi- prašo, 
kad priimti) Ukraina prie sa- 

• vęs.

Prie Suv.' Valstijų karės de
partamento sudaryta komite- 
tetas, kurs rūpinsis tvarkiu 
krasos siuntinių gabenimą ge
ležinkeliais.

--- —O---- s- ~ 
Francijos socijalistai išlei

do manifestą, kuriame apreiš
kia, jog dėl karės nebus daro
ma jokių demonstrancijų 
gūžės l,d.

nevalia kištis į jos vidurinius 
reikalus. Tame proteste sako
ma, jog vokiečiai nedalyvavo 
su finų baltąją gvardija užpuo- 

; lime ant KemA Taipogi nuro- 

nės neturi būti tarp Petrogra
do ir Finlandijos, nes ji gale 
tų pereiti per rubežių į Finlan- 
diją. Buvo pasiūlyta tarpinin
kavimas kivireiuose tarp finų 
ir rusų, jei valdžia laikysis su
tarties.

pavojų.
------ o-----

DAUG RAUDONŲJŲ 
UŽMUŠTA.

London, bal. 30. —Baltoji 
Gvardija arba Finląndijos val
džiom kariūdmene^paėmš ~ Vi- 
borgą, 75 mylios į šiaurę vaka
rus nuo Petrogrado. Ten kri
to 6.000 raudonųjų, 
skelbia iš Vazos.

SUSILIEJO DU LAI
KRAŠČIU.

Du Chicagos laikraščiu He- 
rald ir Examiner susiliejo. Nuo 
gegužio 1 d>. išeis vietoj tų 
dviejų vienas vardu Herald 
and Examiner. . Examiner yra 
Wm.R. H^arsto, kuris visuose 
didesniuose Suv. Valstijų mie
stuose turi savo laikraščius.

----- o------
Niekas neprivalo abejoti a- 

pie saugumą Dėdės Šamo 
bondsų.

Suv. Valstijų karės depar
tamentas paskelbė, jog dar nė
ra prisirengęs reikalauti darbi
ninkų konskripcijos.' Reiškia 
vėliais bus datbininkų kon- 
skripcija.

------o------

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

Trocki, bolševikų karės ir 
laivyno ministeris, kalbėda
mas vakar vakare susirinkime 
Centralinių Pildomųjų Komi
tetų, nurodinėjo, kad reiika iš
leisti dekretą priverstino ka
reiviavimo.

“Bijodama sunaikinimo, Ru
sija privalo turėti armiją,” sa
kė jis. “Mes nežinome valan
dos, kuomet prieš mus atvi
rai stos imperialistiški prieši
ninkai rytuose.” Centraliniai 
pildomieji komitetai priėmė re
zoliuciją tame reikale.

KAS BUS DAĘYTA.

Yra sumanymas lavinti 
riniame muštre darbininkus, 
ūkininkus ir bedarbius nuo 18 
iki 40 meti] amžiaus per 8 sa
vaites pagretom, mažiausia po 
12 valandų savaitėje. Mokiniai 
nuo 16 iki 18 metų ir-gi pana
šiai bus lavinami. O kiti vai
kai bus lavinami sulyg švieti
mo ministerio taisyklių. Mo
ters gali stoti iš liuoso noro. 
Įrašymas bus mažiausia ant še
šių mėnesių, o už pabėgimą 
bus baudžiama kalėjimu ir atė
mimu pilietiškų teisių.

Vokietija protestavo prieš 
bolševikų užsienio reikalų mi- 
nisterį Cičeriną už leidimą iš
sodinti 6.000 talkininkų ka
riuomenės Murmanske. Sako, 
jog leidimas tokio skaičiaus y- 
ra laužymas Lietuviškos Bras
tos sutarties, kur sakoma, jog

REIKALAUJA NELAISVIŲ.

Washington, bal. 29. — Vo- 
kietjia stato Rusijai ultimatu
mą, reikalaudama paleidimo 
visų Rusijoj esančių vokiečių 
karės nelaisvių, kurie yra ge
roj sveikatoj. Jei ne, tai grū
moja užėmimu Petrogrado.

Vokiečių komisija tuoj va
žiuos Rusijon paduoti ultima- 

t J ■» ", n • • •1 ** / # 
tumą. O tas, kad> komisija 
susideda iš 100 narių važiuos 
Rusijon pastatyti savo reika
lavimus, nurodo su kokiuo 
smarkumu Vokietija reikalau
ja savų nelaisvių iš Rusijos.

Buvo aprobuojama, jog Ru
sijoj ir Siberijoj esą nelaisvių 
apie 1.000.000 ir jog tūli iš jų 
buvę paliuosuoti ir apginkluo
ti/ Spėjama, jog tuos nelais- 
vius reikalauja dėl papildymo 
Hindenburgo ir Ludendorfo 
armijų Franci jo j. Vokiečių ul- 
timattimu reikalaujama ‘ ‘ tuoj 
paleisti” visus nelaisvius, “ku
rie vra geroj sveikatoj,” o tie. 
kurie sargaliuoja, delieka Ru-

VOKIEČIŲ AMBASADO
RIUS ATVYKO MAS

KVON.

Petrograd, bal. 24. — Gen. 
grafas Mirbach, naujai nuskir
tas vokiečių ambasadorius Ru
sijon, šiandie inteikė savo do
kumentus Bolševikų valdžiai 
Maskvoje. Kartu vokiečių val
džia išleido piktą užginčijimą 
rusų kaltinimų, kad Vokietija 
laužo sutartį padarytą Lietu
vių Brastoje. Būk vokiečių 
varymas! Krimę,esą tos sutar
ties laužymu.

Čia skelbiama, jog rusai 
skandy s Juodųjų jūrių laivy
ną, idant jie nepakliūtų į vo
kiečių rankas.

Turkų ambasadorius su savo 
štabu taip-gi atvyko šiandie 
Maskvon. Sako, jog Turkijos 
delegacija kvietė Kaukazo res-. 
publiką atsiųsti delegatus į 
Trebizondą, uostą prie Juodų
jų jūrių Armėnijoj, idant pra
dėti taikos derybas su Turki
ja.

----- o—L—
Paryžiaus 'laikraštis Jou- 

mal gavo žinią, jog Petrogra
de bedarbiauja 300.000 darbi
ninkų.

Trecioji Lais 
ves Paskola

(THIRD LIBERTY LOAN)

Laisvės Paskolos Bond’sai yra užtikrinimas per
galės šioje karėje.

Suv. Valstijos pasiryžo prieiti prie pergalėjimo, 
kad užtikrinus visiems pavergtiems laisvę ant visa
dos.

Visų šioje šalyje gyvenančių yra priedermė sto
ti Į pagelbą Suv. Valstijoms.

Užtikrinti pergalę reikia milžiniškos sumos pi- 
• nigų. v.

Dėdė Šamas neuždeda mokesčių, bet tik prašo 
paskolos ir už kurią moka didelį nuošimtį 4|.

Pirkdami bond’sus pinigus padedat į saugiau
sią vietą. ‘Nei ugnib, nei vagys jų nepasisavins, nes 
už juos stovi visas Suv. Valstijų turtas ir žmonės.

t Bondi’sus galima pirkti ant išmokesčio arba į- 
mokant ant sykio. Apie sąlygas klauskite pas savo 
komitetus ar bankose.

Mes turime visi pirkti Laisvės Paskolos Bond . 
sus ir tą daryti tuojaus.

Pirkdami bond’sus neatiduodate pinigų, bet tik - 
skolinate.

♦t* _ • __ ■_ .. A ’’

III SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

man

Užmokėsiu pagal augščiausi dienos kursą

Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento negausit
Ki-eipkitėsypatiškailaiškųneatsakinesiu.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
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. .. _________ ,___________ _ . . .. . . _ _ — _. .pač prie sunkaus dąrbo. Dėl vas Amžiai’kentėti no nries-
tavoro uždėti tokių kainų, iš fe to^yra W<» pasekmės,, kad panda kapitalizmo ir kęsti .tą

jam dirbti reikės neilgai, tądi 
jis su didesnių stropumu. savo I

.... nefdabarĮ •?^a - *?’M?

valdžios it sėk# iĮPWzdisf Mes e*
cą»ąnpaverg-?įU1’ ir

4-KV bm žmogui reikia pasilse-< *

Pnbllrfied^every Tneeday, Thurtday, and 'flaturday by 8L
The

*
Patartina visoms klonijoms 

sukrusti, o laimėtus grynus 
pinigus pavesti Tautos Fondui, 
Tautos Iždui, parėmimui ka
talikiškos spaudos Lietuvoje 
arba panašiam geram tikslui. 
Tokiu darbu kolonijos tikrai 
užsipelnytų daug garbes. ’

*
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____ Į si perdėm yrasusijuagę į 
ta^- socijajhtiškai v«Jdži^ SVAWH DARBININKO jungas arba trustus ir 
intųpato^ • -__________ . ? 7 vienas kitą remia^ 5| * ’

W kariam .48pėr 
^kitfj^kenČiamM^ ,bat ir tąilsužadėjau piakilbčti apie laiko Ka+ai 
Mflli id&tHiaft dalykas, o k|lvieaa kitola 
iJ^pa&tįru visuomenės w|tų dirbtu Wbo laikas arb£U. W ii
riams, tai litų, balusia vdr-fjo Bgumas darbini&ų. klauriJfniXJL

7 turi
f ¥

rimą gana daug biMderijį Setf. . c t- *

labai mažaikatalikų. Arpoma, kad socija.
’kūr Jų turimu be£ nrumąf4^.
ųturėti jų, daūg įwddabartinią

r-,J1!J* -J* Lvienos^organizaieijos 
staktas f vionyb; ir bėkime 

mo atvert«<. .Wra«^*tiIt * fe**1tobLnra ’ gale vis'

. .. . mažaį<twW Mes. .
ro dereties pirkdami kokįl -Žinoma,, kad ne. Ar tai y- Nors viršuj privedeme. so- da^bia^^^cūųąlš^Da+yg reikalarimai ieiines ’ 
nore^ikt,. . r, ■ ra.benife$ naudojimosi tat- ęijalistę paH?. ižsneišl^iš mo, W darbininkas dirbdiM.ZStaeSS irdX- 

Todel-gi mes turštume su- tais!---JFęij^pat ne. pNan^eng,*’ kad “Kieiįįfenpslmas12 xalwd4 bovęik ti^pa-Į-j—. į_» vu_ naanvkan-
.........; ..... KaMOęd ytįhJSpeijalta- jaukiasi esąs laimingesnes,Iflo- d®ro,,ksfp ^| iO raiąndil> 0 7- Crri- 
menra biznierius tariant sayofmasyr^^y^m^tvar-Įmet jisai^igrrent.taiip, kaįpĮ-^ t^.,1 W , tai dar mums m

kurios jis galėtų iSmokįįį. pvol ir bTi^pataftaol darbininkas žinodamas,
krautuvės iSkašHns if įad dąri Wausjrtį vjjįutMi^ei. o įl^riym^p^r^Įę^Į^ yi^iA^^Ed&i^o jam dirbti reikės ųeilgai 
jamužjodarbąirfkąpi^Ąt-|įaieiūsa^^^. .ga^>tĮ fe “ ?7 7 .
liktų koksW Ū© dąrbą atliąka, o tas-jam ir jie- 
žiningas biziū»ritts^ >t net S1jfe. atfcį trumpo dąr-
statęs savo T -fe fe? pavąrgstant,
jis . ^o lu^t^^^įrąu^oip’ejū.rfelĮė^^^yisoki^j nes tas jūu yra ištarta ir aj>
daugiau. ueiw^nžį.^^ųOWn»8 ląisyę yąęžo n? R^s pėr- skaityta kad nuo 12 diejnoszva-
kaip save fefe&lį felfe> nO^> W landų darbo lengvai.gąli-pereb

I mažiai įį <caro -gsM ti prie 10, nuę prie < vąĮan-
' ' ■ * [ dų ir i! toįdo J^ko sutrumpi-

. r ___ i Imu dąrbdąvįąi ne tik nieko,nę-
[ nustoja bet dąi1 ir pęlno. Žino
ma šitai nereiškia, kad tuo I 
būdu būtų galima darbo valan
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NAUJAI SUMANYMAS

Gavome iš Šveicarijos laik
raštį “La Libertė” už kovo 30 

r- - d. š. m< Jame besąs kun. Dr. A. 
;. ' Viskonto straipsnis antgalviu

“Les peuples de l’ancienne Po- 
Ipgne-Lith'uanie.” čia padno-

— dama naujas sumanymas nus
tatymui santikių tarp lenkų, 

.ukrainiečių, baltgudžių, lietu
vių ir latvių.

Gerb. autorius nurodo, jog 
visos tautos, kurios seniau su
darė Lenkų-Lietuvių valstybę,. “Draugas” iš to nieko nedaro,] . • . .
dabar eina prie visiškos nepri- užtat “Naujienos” ingavo kin- ant savo 
gulmybės. Vien tik lenkai va-| kų drebėjimą. Jei liberalų su-l i 
rosi

r.- *
E *

Jį
įk .

i', «*
A: ’

T
rf.

t-

fc-

r . 
r

s

?* ■

t*

ĮC

r

PASTABĖLĖS. _ _
Cbicagos Mberal’ai-tautinin- da 'jisn^Į^I^M^vap^ ,t|,***«* .

_______________ ■ 

rosi už atstatymą senobinės Į manymas įvyktų, tai pas‘Nau- gus j^ .ųėmoĮ^t tokmę lūpigą* tąi. yra, duokim Įvykus socijalizmui nedora
valstybės. Kad tinkamai nusta- jienaš” be abejonės įvyktų vi- nos kokios* jis f gęįk^ąpja, jUl tegul tas viskas.būna tei-l valdžia viešpatautų, kaip vieŠ- 
tyti sentikius tarp minėtų tau-j sų galų suirimas. gali numušti tą kaleną perpugęl šybe. Ir juos bent kiek pake-l pūtavus, suktybės, nedorybės, (
tų, buvusių dalimis Lenkų-Lie-Į ... —;-------- , ,, | ir dar perdaug iš hnogaus ah J denkime tuo tikslu, kad nu-| gadynės, skriaudos—būtų kaip!
tuvių Valstybes, tai reikią į-1.

patį skurdą* •
Adomas Pogazelskis. t

PAVASARIS.

- Atėjo pavasarėlis, 
Sprogsta medeliai. 
-Vėjalis jaū švelnesnis 
Iš pietų šiurena, 
hienoj ilgėja, 
Saulelė šStęsĮiė. 
Atgįja greitai 
Visi augmenėliai.

Žemelei užšilus, 
Gėlelės dygsta, 
Rodos kaip gyvos 
Iš pavėsių kįla.

‘ Kur tik pažiūri, 
Ant gojų, medelių 
Pilni gyvumo 
Lyg šnekėte .šneka.

Paukštelių giesmių 
Skambus gaudimas, 
Linksmina širdį nuliūdytą 
Šiuo laiku žiauriu. .

Gražiai Tasai surėdė, 
lCurisai jau buvo 
pangąųs nei ž^mės -r 
Nieko da nebuvo.

P. Račiuniukė.

__ _____ __ ų __ j v t e Rusijoj carizmas arba kitoks I lupti. Tokių žydukų randasi spręsti, ko darbininkams gn- buvę, persikeistų vien valdžios I kuomet būtų dirbamą tik 1 ya- 
steigti Šitų visų tautų atstovų | ^ZI1ias i vyks tada, kada to kai- jr tarpe mūsų biznierių, žino-1 Įima tikėties iš socijalizmo kad vardas — būtų valdžia socija-1 landa į dieną. Lygiai reikia 

ma sąžiningas katalikas biznie-1 ir tokio, kokiuo jį patys socija- Estiška, o daugiaus viskas bū-1 neužmiršti, kad yra darbo rū- j 
t ooil rius ųėdarys taip kaip .žydai įJistai skelbia. - L ______ • *įAJSfdJ",.™*—..
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daugumas jų randasi tarpetaip * kia sakyti priverstinas atėmi- anklėja-kerštą ir atmoni- 
ua.uo,Luuu& jj i- jimo jausmus,, amžino neuzsi-

ganėdinimo jausmus ir troški
mą valdžios^— valdžios kopla- 
čiausioje to žodžio, prasmėje.
To viso pasekmėmis ir yra tas, . 
kad) socijalistai viršų kur įga-} , priklauso^ nuo
vę elgiasi taip, kaip jų sau- 
meilė ir egoizmas reikalauja. 
O atmesdami tikėjimo ir doros 
principus, nepripažindami jo
kių viršgamtiškų spėkų nei. 
taisyklių, statydami žmogų gy
vulio vietoje ir stengiasi tą gy
vulį padaryti laimingu šiame 
pasaulyje (nes į pomįrtinį ne
tiki) o kokia kaina, kokiomis- 
visuomenės ar pavienių ypatų 
skriaudomis tas bus atsiekta, 
tas jiems negalvoj. Sagyvulė- 
ję ju jausmai to neatjaučia, o 
materializmu aptemdytas pro
tas nemato. Bile jam — soci- 
jalistui šiandien gera o visas 
pasaulis tegul nors sau pasika
ria, jam apie tai širdies* ne
skauda, nes jis yra egoistas, 
nes jis yra socijalistas.

Dėlto mes, broliai ir sese
lės, turime ne tik ką neprisi
dėti prie socijalizmo platinimo 
ir palaikymo, bet dar turime 
stengtis prieš jį kovot kaipo 
prieš darbo žmonėms blėdingą 
teoriją.

Aš nesakau, kad mes turėtu
me kovot prieš socijalistus kai
po prieš žmones. Ne, bet mes 
turime kovoti prieš patį soci- 
jalizmą, o turime kovot-dėlto, 
kad patsai savyje socijalizmas 
jau yra dalykas visai žmonių 
visuomenei, o ypač mums dar
bo žmonėms negeras ir tvirki
nantis — vedantis prie negeis
tinų pasekmių, kurios yra vi
siškai priešingos, negu kad so
cijalistai žada ir giriasi.

F. V.

komisiją. Toji komisija gale-1zerlzmas užsimanys, 
tų susidėti iš tų tautų veikėjų 
ir jai tinkamiausia ir paran
kiausia vieta būti būtų Šveica
rija* ,

Gerb. autorius sako, jog 
negalima dsaleisti,. kad busimoj 
taikos konferencijoj, kur galu
tinai turės būti išrištas minėtų 
tautų likimas, tą darytų be pa
sitarimo su veikėjais tų tautų, j 
Proponuojamoji komisija ir] 
patarnautų tame.

1
PAMINĖJO APIE LIETUVĄ

Lietavi^tautaapialdagafiĮ™3^8^9*8??^■' -

bbti.. . blaiva.uos, Domine, jam žmogų apgauti arba!nuolatos žodį “visuomenė"
anueUia Teutonorum, PoTpno- Skriaust - U-toje vartoja. Jie ten, kur

nuo p.■.<.»>» ė*. ?•«“ "““S
nu lenku ir rusu ’ daugumas jų randasi tąrpetaų. r
nų, ienaų rus^ yadbąamų taųtfefeų jr-socija- mas irpervęd^ąų .^oeijaĮiS;

Lietuvių socijalistai taip mo- j lįstų, nes ten nėra jokio įsta- tams, jie sako ‘‘nuosavybes vi-

kyti, kad nemoka taisyklingai! tymo, kuris sako “Nevogk.” 
parašyti socijalizmas, o rašo Jie gali žmones apgaudinėti, 
šocelizmas arba soceližmas. To skriausti ir išnaudoti kiek tik 
nemoka padaryti tie “soęelis- jie nori. Tankiausiai taip jie 
tai, ’r kurie ryžtasi debatuoti a- ir daro.

’ I pie sočijalizmą. Bet stebėtis Bet dar prie to tokie biznie- 
Italijos laikraštis “H Corrie- iš to daug nereikia, juk Rusi- riai yra mūsų didžiausi priešai, 

re d’Italia” kovo 25 paminėjo joj jų vienminčiai pienuoja pa- Jie mūsų pinigais šelpia lais- 
apie Lietuvos Tarybos depu.ta- naikinti universitetus, akadę- vamanišką ir socijalistišką 
cijos atsilankymų pas Vokieti- mijas, gimnazijas, o tik pa- spaudų. Jie stengiasi visais 
jos kanclieriij grafų von Hert- likti “narodnas učiliščes” ir būdais kenkti katalikų irkrik- 
lingą. Apie tai jau seniau bu- tai tik su sutrumpintu kursu, ščionių judėjimui. Jie yra mū- 
vo rašyta visuose laikraščiuo- Mokslas yra buržujų išmistas sų didžiausi priešai nors jie ir 

Pasirodo, jog visų tautų “darbininkiškos klesos” pa- vadina save mūsų prieteliais. 
laikraščiai apie tokius dalykus vergimui. Todėl šalin su juo. Ar negana mums tokiems 
pažymi. Į --------------- krauti pinigus. Ar ne laikas

Soči jalistams nepatinka, jei jiems parodyti savo galybę, 
primeni, jog prie jų susipla- Mes turime orgšnizuotą minių 
ka girtuokliai, ištvirkėliai, Krikščionių Demokratų. Su- 
latrai, vagys. Bet tų aiškiau- naudokime savo organizacijų 
šia patvirtina tūlas “Vargdie- ant visų naudos. Parodykime 

” “Naujienose.” | savo galybę tokiems mūsų prie-

s
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STAMBIOS DOVANOS.

“Draugo” B-ve paskelbė 
šėrininkams kontestą. Tų da
ro, kadi) sudaryti reikalingų | nių užtarėjas’ 
biznio vedimui kapitalų, ir 2)1 Jis ilgame straipsnyje išaiški- Į šams ir nenaudėliams. Nerem- 
kad ingyti kuodidžiausią skai-1 no 
čių dienraščio remėjų-prietelių.

Kolonijos lenktiniuos 1) 
skaičiumi nupirktų “Draugo” 
B-vės serų ir 2) skaičiumi šė- 
rininkų.

Kontestas prasideda gegužio
6, baigias liepos 31.

Tos kolonijos, kurios sudės 
daugiausia serų, grynais pini-

“Kodėl ir kaip aš tapau so- kitę jokių biznierių, kurie ei- 
cijalistu.” Rašo, jog Lietuvoj na prieš katalikų viešą judėji- 
buvęs dievobaimingu, geru vai- mą ir kuouoliausia Temkite 
kinu, bet Amerikon atvykęs teisingus katalikus biznierius, 
paskendęs girtuoklystėj, nes Kareivis J. J. Roman,
pasak jo paties žodžių tuomi ------ ----------- ------------------ ;—
susirfeindavęs. Paskui ėmęs pAGELBA NULIŪDIME, 
vogti ir pakliuvęs uz tai kale- ***«"**"«• * w 
jiman. Ten susitikęs su socija- Kai liūdnos valandos užstoja, 
listais iš Rockford, III., kurie Kamuojuos vargo sunkumoj;r. -T--------o------------------------- ’ęy O v -----------X----------- -- į i UUO VCVLgU j

gaiš gaus 1-oji $1.000$ 2-oji I pateko cvpėn už nesiregistravi- Q tamsios mintys tad skrajoja 
$500, 3-oji $300, 4-oji $200, mą. Nuo tų socijalistų gavęs Ir slegia dvasią gilumoj — 
.5-oji ir 7-oji po $100. “ ........... ..

Bus duodamos ir už kodi-Įmerių ir po to stojęs “į kovąI Tai tuomet ieškau aš ramybės, 
džiausią gautų šėrininkų skai
čių. Mat ne vien pinigai svar
bu, bet ir prietėliai.

* Už didžiausią šėrininkų skai- 
t čių kolonuos .gąūs:

1-oji knygų už $200 ir pen
kiems komiteto nurodytiems 
žmonėms “Draugas” eis dy
kai, kol eis dienraščiu, 2-oji 
•knygų už $100 ir pagal komi
teto nurodymo penkiems žmo
nėms “Draugas” už dyką. 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji ir 7-oji 

- kolonija gaus dėl trijų žmonių] 
dykai dienraštį. Eis tiems, ku
riems komitetas nurodys.

“Draugo” B-vė prašo tuoj 
sudaryti kolonijose komitetus 
ir tuoj pranešti apie pasiryši-, 
mą stoti į lenktynes.

Jei iki gegužės 6 d. bent iš
10 kolonijų ateis pasižadėjimai, 
tai bus rokuojama, jog kontes
tas įvyks;

“Naujienų” ir “Laisvės” nu-

r

| prieš visas žmonijos skriaudas; Tikrųjų dvasiškų vaistų,
' prieš visus tuos, kurie klaidi- Kurie priduotų man -stiprybės, 
Į na žmoniją visokiais' velniais, Ir .padarytų vėl tvirtu.
pekla ir dievais.” Taip vagi-L
liai, girtuokliai, valkatos y- Toli ieškoti jų nereikia, 
ra ištikro geras gaivalas soči- Atrast’ galiu savyj tuojau, 
jalistams padidinimui savo p jų pagelia taip greit veikia, 
skaičiaus. • Kad nejaučiu vargo sunkaus.

—-o---------------- ■

Portugalijoj Seųor Paes iš- Krūtinė vėl ramiai kvėpuoja, 
rinktas prezidentu. Geriau sa- Jhgydama naujų jėgų 
kant jis buvo patvirtintas nes lr joks pavojūs negrumoja, 
nuo maišto gruodžio mėnesyje Į Visam taip linksma ir smagu, 
jis buvo laikinuoju prezidentu.

------ o------
Vokietijos užsienio reikalų 

ministeris von Kuehlman ir 
baronas Burian atvyko į Bu- 
charestą tęsti taikos derybas 
su Rumunija.

O tie vaistai gali kiekvienų 
Tikrai paguost ir suramink 
Atrast tamsybėj šviesių dienų. 
Ir dvasios audrų išblaškyt.

Australijoj nuo gegužio 6 
d., prasidės didelė agitacija už 
stojimą armijom

Iš jų palaima žmonių triūso, 
Galybė Dieviškos srioves.
O jis vadinas “Tėve mūsų”— 
Tai viltis Amžinos garbės.

J. V.kovas.

suomeninimas” ir taip pana
šiai.

Arba kad ir su valdžia, kur 
yra socijalistiška valdžia, . tai' 
nors toje visuomenėje socijalis- 
tai būtų didelėje mažumoje, 
bet jie sako, kad tenai valdžia 
visuomenės rankose, o kur val
džia ne socijalistų rankose, te
nai jų žodžiais sakant valdžia 
esanti rankose ne visuomenės. 
Socijalistai pripažįsta tiktai 
socijalistus už visuomenę o ki
tiems visiems žmohėms tos tei
sės nepripažįsta. Ir kuomet so
cijalistai skelbia, kad darbo 
priemonės ir pasiskirstymo 
priemonės priklausys visuome
nei, tai jie tvirtina ne ką kitą, 
kaip tik tą, kad tas viskas pri
klausys socijalistams. Duokim 
sau, kad visokia valdžia, tur
tai ir turtų paskirstymo prie
monės pereitų į socijalistų ran
kas, kaip manote, ar darbinin
kams būtų bent kiek genaus!

Nei biškelio. Viena, val
džia vis-gi turėtų būti, poli
cija turėtų būti, kareivija turė
tų būti, o įvairausių rūšių val
dininkų ir valdininkėlių, kad) 
vieni kitus prižiūrėtų ir ne
skriaustų reikėtų užlaikyti de
vynios galybės — tam viskam 
pavyzdį mes matome dabarti
nėje Rusijoje/ kur valdžios 
vairas randasi rankose pačių 
raudoniausių socijalistų.

Pasirodo, kad prie soeija- 
lizmo tvarkos veltėdžių dar 
daugiau reikia negu kad prie 
senojo surėdymo, o skriaudų 
ir suktybių tai visur pilna.

Nuo komunizmo jau met pa
tys socijalistai atsisakinėja, 
pripažindami jį neįvykdomo
mis svajonėmis — tas žinoma 
tai yra tikrių tikriausia tei
sybe. •

Bet jei mes atmetame imo 
socijalizmo komunizmą tai pa
silieka vienas ganą keistas da
lykas.

Socijalistų skelbiama visuo- 
meninimas turtų, dirbtuvių ir 
taip toliau, bet pasirodo, kad 
prie socijalistų tvarkos tie vi
si dalykai būtį nuosavybe ne 
visuomenės, bet.sočijalistiškos 
valdžios, .ne taip tas viskas 
tūtų tvarkoma, kaipvisuome-

tų po senovei ir daugeliu žvilg-1 šių, kame ir mažiausias darbo 
Į laiko sutrumpinimas padidina 

Tas viskas, yra visiškai na-1 išlaidas ir sumažina pelną, Štai 

kario arba geležinkelio kun- 
duktorių. Jie nors ir labiau-] 
šiai norėtų ir stengtųsi nuva
žiuoti, .bet., negali greičiausi 
kaip tik tiek/paį^L bėgimo jų 
mašinų. Tas pats ir su dirbtu
vių mašinomis. Darbas dau-|

I darbininko kiek nuo mašinos. 
Bet apskritai imant 8 valandų 
darbo laiko prie dabartinių e- 
konomijos ir technikos sąlygų 
yra tai darbo norma kuri ir 
darbininko sveikatai palaikyti 
reikalinga ir pačiam darbda
viui nepragaištinga. Nustatant 
darbo laiką, taip-gi negalima 
užmiršti įvairių aplinkybių ir 
higijenos reikalavimų. Taip 
prie lengvesnių ir hygijenos 
žvilgsniu sveikesnių darbų dar- j

5 •

Springfield, Mass. Con- 
stantinas Mastiogas atsisakė 
stoti kariuomenėn ir dabar bus 
teisiamas kares-teismų.

Vyriausysis Airijos perdeti- 
nis tapo.pakeistas. Vieton bu
vusio Henry Edword Dūke pa- 
skirtas EdwardShortt.

Anglijos karalius ir karalių » pridėti. Ir Štai matome, 
nė priėmę savo palociuje būrį k^d darbdaviui nėra_taiĮ> sun 
Amerikos oficierų. Buvo ap- 7V* X ~ t l > 
rodytas svečiams palopius, p nipkftms, o ypač dahartimąm

REIKALINGA LIGONIŲ 
PRIŽIŪRĖTOJI! 

(NURSES).

Dabar, kada jau iš karės 
lauko gauname listus vardų 
sužeistųjų Amerikos moters 
pradeda suprasti šio momento 
svarbumų ir situacijos reikš
mę. Reikalingoji dovana mir
ties pergalėjimui yra gydymo 
dovana. Ligonių prižiūrėtojai 
(nursės) turi stoti į eilę apgy- 

bo laikas gali būti ilgesnis, tuo I nė jų ir prisiimti atsakomybę 
tarpu kaip prie sunkesnių, už išgelbėjimų mūsų sužeistų- 
sveikatai pavojingesnių darbų | jų kareivių užrubežyje. 
jisai turi būti trumpesnis. 
Būna aplinkybių ir darbo rū
šių tokių, kuomet sutartis ar
ba kiti koki kontraktai neturi 
jokios realės vertės. Iš to kai- 
kada gali būti net ir apsunkini
mas darbininkams, tas atsi
tinka daugiausiai tuomet, kuo
met darbininkai yra gerai su
siorganizavę ir darbas gerai ei
na ir darbo žmonių nedaug tė
ra, tuokart kiekvienų valandų 
darbininkai gali darbdavį pri
versti mokėti tiek, kiek jis iš
gali arba išreikalauti sutrum
pinimo darbo laiko iti mažiau
sio nustatymo. Bet vis-gi tok
sai dalykų stovis negalima sa
kyti, kad yra normalis ar to
bulas, nes net ir tokiame at- 
sitiikme galų gale gali išeiti 
taip, kad iš tokio dalykų stovio 
daugiau naudos turi daifodavis, 
negu darbininkai. Dalykas y- 
ra tame: Kuomet darbdavis ne
žino nei dienos nei valandos, 
kada jo’darbininkai pareika
laus didesnio užmokesnio arba 
darbo laiko sutrumpinimo, tai 
jis visuomet yra pasirengęs 
prie visokių galimybių; o tai 
reiškia, kad išdirbinių kainos 
visuomet turi būti ąū^tęsnės, 
n darbininkų algos žemesnės, 
kad darbininkams sustreika
vus ar kt., būtų iš ko su jais 
kova vesti, arba reikale Šiek*

u

Amerikos oficierų. Buvo ap-
- ■

ku atsiekti kaipmums darbi-

Nereikia laiko gaišinti. Vi
sos moters bei merginos, ku
rios turi stiprias rankas ir no
rą dirbti, lai lanko mokyklas, 
Mur mokinama ligonius prižiū
rėti Centralinė šaka, Young 
Womens Christian Association, 
New York’e, turi įsteigę to
kią mokyklą; arba galima 
kreiptis į sekančius ligonbu- 
čius, kuriuose mokinama kaip 
ligonius prižiūrėti: Presbyte- 
rian Hospital, Beth Israel Hos- 
pital, Roosevelt Hęspital, St. 
Luke’s Post Graduate, Tea- 
chers Collegeįr Maternity Hos
pital.

AVashington’as yra išleidęs 
atsišaukimą, pagal kurį rei
kalaujama 30,000 ligonių pri
žiūrėtojų (nurses) prieš 1-mą 
dieną sausio, 1918. Visos šios 
šalies ligonių prižiūretojų(nur- 
ses) mokyklos padidino savo 
mokinių skaičių ant 3,000 me- 
tams.^ Amerikos Raudonojo' 
Klyžiaus ligonių prižiūrėjimo 
skyriaus užveizdėtoja pasakė, 
kad vien karės reikalų aprūpi
nimui yra reikalingąšįmet 35,- 
000 ligonių prižiūrėtojų {nur
ses).

Ligonių Prižiūrėjimo Šalies 
Komitetas, kurs pereitą vasa
rą buvo valdžios nuskirtas, ats
tovauja ne vien ligonių . pri- 
Žiūrėtojus (nurses), bet. po 
daaug visus ligonbučius ir vi
sos Šalies daktarus, Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, kariuome
nę ir abįjįai.jigmiū >riMūx& * 
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dėjimo tai šaliai, kuri' davė 
jums jūsų namus ir turtus !

ŽINANT TĄ VISKĄ AR-GI 
galite stovėti nuodaliai ir he

r * • r •• • r ► < e • e-'

5

r

f; .UI svetainę .i 
| " Lentos dėl tikietai -
|į* tt.. <«♦ A *104
| i Specialis uArgas- (polio- •

. , ■■ sargas...; ..184)0

W for ,Sjpaii*» dariai ir sta. > 
darbiiat% nettž&aupta, tai I i>im$i■,.17.7S

•• gMgtottmraknarktą. . Bet gal prieis liepto T ' ./
' 8“10'- * ■ ’ ‘ - Viso išlaidą .....
bakir kęu; ^vėčius .yaįš]movi-genj^ žeiptinag betilę TMD, Ineigų 227834
^^a^^ra^^-pabar- . pa. 14 buvo Vyži, susirin- iMdį .. .✓..7'... .44W

. «Į,poyayksrteąto9.spy^- |kimuS; faįį. šutyti, TMD.I U - —
'pinigiškJ Pelnas........ .. .$1800.33

pnsnfeft pne išleidimo fertto yįsas pelnas perdtiota T. 
raštfl- Vyžfai apsvarstę d?ly-Fondui

Tai ųųsięękę, nędgręlkji pripažino, jpjg Šerno into- 
mMejairikmtĮkpįąytąči.ausyęl-Ų i—• \ °, vn.. I
tųiU .Mat bwo įskūstoų poli- j 

įųd j<?» pedėĮiojįbiznį da
ro parduodamos tikietus. Ta- 
čiaųs . jų žinota kas daroma ir 
niekdariams žada atsimokėt su 
nuošimčių. į

Dienų, prieš sajungiečių va-l
karą buvo kitas vakaras, į ku*
xį susirinko yisį pažangioje; 
progresiviškieje, na ir visa so- 
cijalistų kuopų. Visų buvo a- 
pie 2d žmonių, švietė • moki
no nabagėliai ir nedėkingi žmo- 
neliaj taip atsimoka!

Tą pačią dieną, viename 
susirinkime lietuviai paėmė 
laisvės bondsu už $26.500.

Ašara.

LEWISTO»r, ME.

Balandžio 6 d. Šv. Baltra
miejaus dr-ja atkartojo 4 me
tai Vyčių loata teatrų; “Palo- 
cius Ežero Dugnuose. ” Sce- 
nerija buvo įtaisyta labai atsa
kančiai tik gaila, kad aktoriai) 
niekurie silpnai kalbėjo. Tar
pais buvo matyt tikri“ Mufin 
Pikčiai. ” Matai, kad ant sce-1 
uos krutaliuoja, bet kų sako 
tai nežinai . Publikos buvo 
pilna svetainė, taip kad nehe- 
buvo nei kur sėdėti. Daug 
stovėjo bet daug grįžo atgal 
namo.

Balandžio 20 d. A. L. R. K. 
Mot. Sąjungos 6 kp. parengė 
puikų programų. Lošė 3-jų | 
aktų vaizdelį “Karės metu” ir Į

CAMP UPTON, N. Y.

Apleidžiant Camp Gordon 
lagerius nesmagu ir liūdna 
buvo, nes turėjau atsiskirti su 

[draugais Liet. Kar. su kuriais 
daug ir daug sykiu ramiai va
landėles praleidome. Bet da
bar jau atėjo laikas, kada su 
dideliu širdies skausmu, turė
jau atsiskirti nuo jūsų. Bet 
aš atsiskirdamas tariau ačiū 
draugams už pasidarbavimų ir 
už suorganizavimo Liet. Kar. 
Dr-stę Camp Gordon. Dėkin
gas esu jums už tai ir manau, 
kad per jus daug Liet.. Kar. li- 

___  _______ ko tikrais Lietuviais ir jus 
1-o akto komedijų “Daina be j daug sykių nuraminote nuliū- 
galo.” Taipogi buvo pasakyta 
2 juokingi “Jaunavedė” • ir 
“Redaktorius.” Pertraukose 
buvo pasakyta keletas eilių. 
Taip kad visų programų išpil
dė vienos moterys, užimdamos 
ir vyrų roles. Programas nusi
sekė puikiai.

Žmonių atsilankė virš šim
tas ir visi buvo užganėdinti ir 
velija sųjungietėms ir ant to
liau rengti panašius vakarus .

Balandžio 24, 25 ir26 dd. čia 
laikė misijas kun. A. Daugis iš 
Norwood, Mass. Žmonės skait
lingai lankėsi ant misijų.

B. Sąjungietė.
------o----- ■

BRIGHTON, MASS.

Bagočiaus poteriai.
Pernai laike metinio koope

racijos apvaikščiojinio Bago- 
čius sakė, jog meldėsi, kad 
tik laimingai Trockis nuplauk
tų į Rusija, nes jis tikėjęs, kad 
Trockį su Leninu įves Rusijoj 
rojų. Bet įvestasis Rusijoj bol
ševikų rojus nepatiko Bago- 
čiui, tai dabar bal. 21 laike 
Vienybės dr-jos prakalbų tasai 
pat Bagočius sakė, jog jis su
dėjęs rankas meldėsi, kad lai
vas su Trockiu nuskęstų, nes 
jis žinojęs, kad Trockis privirs 
Rusijoj košės.

Vienybės dr-ja yra laisvama
nių ir bolševikų valdoma ir 
nieko gero neįstengia padaryti. 
Kviečia džanbambinius spykie-. 
rius ir tokias deklematorkas, 
kad koktu klausyti.

Bolševikų švogeris.

--- --- , Mulevičius,
I pelnai didėli ir vertas sušelpi- Bazaro Iždininkas,
mo jo žiloje senatvėje* Todėl . • ■■ ■
kam išgalės leidžia ir širdis pa- ’ TTT-.TTMATnifA^ 8001-
taria tegu prisideda tiesiog sa- į .TAT.fftTAMfl

[vo centais prie šelpimo litera-Į Visose lietuvių kolonijose so- 
to, atgyvenusio savo dienas, ei jaustai yra pasižymėję savo 
Bet jokiu būdų negalima pri- akyplėšiškumu ir kitokiais ne
didėti prie TMD., kuri išleido Įąbumais. Ypač jie erzydavo 
“Šmeižtų rinkinį prieš Katali-(katalikų jaunimų ir kolonijų 
kų Bažnyčių,” ir pavadino I veikėjus savo kvietimais į de- 
“ Kultūros Istorija.” [batus., Melrose Parke, BĮ. so-

Bal.28 d. laikytame LDS. Sj^ijalistai taip “mandravojo” 
kuopos susirinkime nutarta ū-1 gavo debatais, kad vyčiaį, ku
rnu laiku surengti pramogų su I riuos vietos socijalistai Išviete 
plačiu programų. Turėjo susi- L debatus, pastatė jiems ulti- 
nnkimų ir Tautos Fondo 35 Imatumą. Jei jo neišpildys, bus 
skyrius. Buvo garsinta, jog | trankiam i teisman.
bus SLRKA. kuopos prakal-l Apie tai praneša “Draugas” 
bos. Bet dėl svarbių priežasčių gįtaip:
atidėtos ant gegužio 5 d. I Užsinėrė sau virvę ant kaklo.

I. F. K. I Visi Melrose Parko socijalis- 
tiški “prograaistai^ nutarė, 
kad vyčius reik “pamokyt.” 
Esą, kada vyčių nebuvo tai 
socijalistų kuopa bujojo... Da
bar tie vyčiai viską pagadino... 
Reik jiems nulaužt ragus, tai 
socijalistams vėl bus geriau gy- 
vuot.

Visųpirma socijalistai grie
bėsi šmeižti ir pajuokti vyčius 
savo šlamštuose. Nieko jiems! 
negelbėjo. Po tam. jie susirado! 
L. Vyčių 22 kuopos tūlą isma-l 
tą, kurį prisiviliojo, p&mylė-į 
jo ir prigundė, kad jis para-l 
šytų Suv. Valstijoms neprie
lankų straipsnį, būk tai denjin- 
cijuo j antį vyčius, už tai kam 
vyčiai siuntė prezidentui- Wil- 
sonui . telegramą išreikšdami 
savo lojališkumą šiai respubli
kai. Tas straipsnis tilpo “Nau
jienose,” ir kituose socijalistų 
šlamštuose tapo pakartotas. 
Tuomi jie savo kuopai dar la
biau pakenkė. Nūnai valdžia 
sekioja jų kiekvieną žingsnį... 
Jų kalbėtojams neduoda kalbė
ti. Eina gandas, kad nekuriuos 
lietuviškus bolševikus žada 

.čiupti už sprando... Mes iš to 
nesidžiaugiame. Būtų nedora 
iš artimo nelaimės džiaugties. 
Bet jei per savo tamsumą, fa
natizmą ir netaktą ką pasiga
mina ir patys turi suvalgyti, tai 
čia niekas nekaltas.
Skęstantis ir už šiaudo 
griebiasi.

Galutinai socijalistams užėjo 
kaž-koks ūpas, kad žūt ar būt, 
o vyčiams truputį krimstelt, 
nežiūrint ar jų išklibę dantu
kai išbiręs ar ne

štai kovo 7 d., š. m., p.Pr. 
Valuckas gauna iš socijalis
tų laišką kviečiantį L. Vyčius 
stoti su jais į debatus. Tame j 
laiške pasižada pastatyti net 
“4 klesu ais skul dar ir aug- 
ščiau” savo “pralegentą diplo
matą.” Bet kadangi tas laiš- * Ikas buvo parašytas nemanda
gioje formoje, be to dar be 
oficijalio parašo, tai vyčiai pa
manė, kad tai taip sau kokio 
šposininko darbas ir neatkrei
pė į jį jokios domos.

Kovo 26 d., LSS. 43 kuopa 
vėl prisiuntė pakvietimą regis
truotame laiške po No. .1408. 
Skaitytojų žingeidumo delei 
paduodame ištisai raadę į rai-J 
dę :

dusi kareivį Lietuvį ir prida
rėt. daugiau energijos ir drą
sos jam.

Ir dar turiu tarti žodį kitų 
prašydamas jūs draugučiai, ne- 
susidėkite su raudonaisiais ir 
jų visokių šlamštų išmaliavo- 
tų su visokiomis beždžionėmis 
neskaitykite,nes jau diaug sy
kių jie ardė mūsų veikimų ir 
triukšmus darė. Nešė negeis
tinas knygas su biauriais pa
veikslais, už ką patys ‘Y. M. C. 
A. perdėtiniai turėjo prašalin
ti, tai yra atiduoti raudonie
siems atgal jų šlamštus. Sa
kau jums skaitykite gerus laik
raščius ir knygas kreipkitės 
prie Liet. Kar. Dr-jos ir kitų 
naudingu laikraščių.

Kar. Ignas.

ką ir Čarteriuotą draugiją kaip; 
LiėtUvotVyį&ų 22 kuopą, tai 
yranmknįąldau. Jie taipgtne- 
mąto JolĮo mkalo atsiprašyti, 
jei kari ’ padaro bereikalingo 
^darW ; A *.

VyrųžUaC su pavieniais as*
Wniriis galėtumėte panašius 
piemeniškus ihosus krėsti, bet 
jei su čarteriuota organizacija,] OIA
prasideda^ tai turite elgtieąĮAJ>SiąY^N#ir norėdami į- 
vyriškai,.. Me^numinėme, kadl gyG tą laisvę, pąžangų ir prų-/ 

. sooijalįstais rokuojanties, gį kurią Amerika suįeikiaį ir 
reikia laikyties legališkumoljhūrias 'joki kita šalis pašaifly- 

' tai-gi vfeSB sutartis darėme je negali suteikti, Todėl jūs 
prie liudytoju, be to turime Į apleidot savo šalį, kadangi no- 
keletą raštelių, juodą ant bal- [ rėjote geresnės progos negii 
to. \ galėjote įgyti ten būdami.

__ .. .............. _____ L. _

Už jW gausite
Parsiduoda kiekvienoje bač

koje nuo $50.00 ir aūgŠčiaus. 
Galima imti ant įšmokesčiopo 
$1,00 į savaitę; ’

JO8 A?LEIDOTE SAVO 

TEVHKES NORĖDAMI ČIA

ninku* prie gersana* i^tM Socijalistai suvedžiotojai
Ar Krikičionihe Ąt SooęlizmasĮ - Vyčiai gayę imoLSS, kuo-
Taigi brolei idčeLęigu judina-1 pos komiteto galutiną garbės
net £*<1 Krikščionibe pagerins I žodį tuojaus tvėrėsi už darbo

Tuoj&ūl nmižMmdė judant 
Stokit neaibijokit i viėžus de-Į stenografą, padarė su p. Al 
batus prieš Akis darbininkui . M* Račkum, Loyoloa Umverai- 
Ap^dami' KrikŽčiccribi ir tt ! teto.studentu,..'jįs.
■it J ręptęzsentuoių L. V<22kuopą
Čia nėra reikalo cituoti visai 7* j «

t .v, J . . “I Bet Štai balandžio 19 d. soči-, ^5- • jų laišką. Kiekvienas nrite ialiatai mums nraneža kad įie 
tįciciWiwnesvietišką

Ž 7' . fų paduotos
•= {tOi -laiškį vyiSai atsake 'J***į

batas ir'imstatė išlygas šito- į*
Irias1 ‘ - esę dabto yra nepatogus ka-

*-i -ir j I rčs laikas.;.”: “laisvė žodžio1. Debatų laikas ne 14 dJ 7
batadHe; bet 21 arba 28 d. uZgniaužta,.’;.‘-‘Nąujjenos''afc

2. Hkalno praneSU ksTde- *•*«&*»
batuos ' ką, be savo komentarų, deba-

3. Tema turi bflU labjan epe-
eiliška, t. y. pav.: “Ar Soeija- «»M0 ^prapultą w tt. E V^, 
lizinas teoretiškai priešingas ti- 80 ' gahma šprętei, kad Mel-
kėjimo, spaudos, tautą bei žino- ™e;P«ko aoeijątatai su savo 
niios absoliušiai laisvei!” Dubicku yra bailiais, arba ne-

4. Katalikai laikys pozityvę | gudri, šposą mylėtojai. Nūnai
pUSg . gerb. skaitytojai apspręsite ar

I ne keista, kad patys socijalis-
5. Už svetainės išlaidas bei Į tai mus kviečia į debatus ir pas-

tvarką atsako socijalistai. į kui patys atsisako nuo debatų, 

kiai nep^Mko sąžiniŠkumo ir *» *■»■*» **■»»'
per spaudą ūeteišingai painfor-j socijalistus. 
rnuoja visuomenę, tai Sočijalie- j Melrose Parko socijalistai y-
tai turi p^andyti stenografą ra labai “gudrūs” ir nepapras- 
iš savo puiėSr kuris turės abie- tai “mandagūs.” Jie turbūt
jų oponentą: kalbas surašyti I mano, kad suvedžioti legalis-
teisingai ir:-patvirtinti pas no-1 
tarą. TtĮ-giį socijalistai turės i 
padėti kaueįjos $100.00. Jei I 
stenograma neteisingai ką pa-i 
rašys, tai-kaucija sudėta turės ]" 
likti dėl Lietuvos Vyčių 22 kuo
pos, o LSS. 43 kuopa biis pa
traukta teisman.

7. Jokio- balsavimo nebus 
svetainėje5. “Debatų turinys tu
rės būti -patalpintas lietuvią 
laikraščiuose ir lai visuome
nė' svarstys kurioje pusėje tei
sybė.’ Tai bus viešiausi deba
tai* ’

8. Kad tamstų oponentas tu
rėtų mažiausiai 4 klesų (High 
School) mokslą ir galėtų paro-

. dyti diplomą.
P. Meterikis, pirmininkas 
J. Martinkus, raštininkas.

Bal. 6 d., socijalistai atsakė, 
kad jie su viskuo, pilnai sutin
ka, tik tema netinkanti... “val
džia gali kabinties.” Tuomet 
vyčiai įteikė socijalistams ant 
rašto sekančias temas, idant tu
rėtų iš ko pasirinkti:

1. “Kas pavergs žmoniją 
protiškai, morališkai ir ekono
miškai: “Krikščionybė ar Soci- 
jalizmas?”

2. “Kas atims žmonėms lai
svę politišką:— Katalikų Baž
nyčia ar Socijalizmas?”

3. “Ar Socijalistiškas Komu
nizmas, ar Krikščioniškas So- 
lidarizmas pagerins ekonomiš
kai ir politiškai darbininkų bū
vį?”

4. “Kas yra priešas mokslo: 
— Katalikų Bažnyčia ar Soci
jalizmas?”

5. “Kas .griauja kultūrą: — 
Katalikų Bažnyčia ar Markso 
mokslo šalininkai?’

6. “Kas trokšta kraujo pra? 
liejimo:— Krikščionija ar So- 
cijalizmas?”

• 7. “Kas augina ir toleruoja 
liberalistišką kapitalizmą: — 
Katalikų Bažnyčia ar Materija- 
lizmas?”

8. “Kas sėja neapykantą:— 
Katalikų Bažnyčia ar Soeijaliz- 
mas?”

9. “Kas suteiks Lietuvai lai
mės “ Krikščioniškoji demo
kratija ar Socijalizmas?”

10. “Kuris elementas yra 
augščiau kultūroje, moksle bei 

•soeijalizme gyvenime pakilęs: 
— ar lietuviai katalikai ar lie
tuviški socijalistai”

Socijalistai iš pradžios pa- 
Melrose Park, R. ' | siskyrė temą No. 9, bet po va-

25. d. Kovas. 1918 M. landėlės pasiskyrė No. 1, bū-
Gerbemieji Brolei vicei 22 tent: “Kas pavergs žmoniją

kopa Siuomi pranešam jog mes protiškai, morališkai ir ekono-
dar Negavom nog jusu joke at- miškai. Krikščionybė ar soci-
sakimo Ant pirmo laiško kuri jalizamas?” Tą patį vakarą so- 
pasiuntem 12. d. Kovas 1918. cijalistai apreiškė, kąd jų pusę 
M. taigi Mėš Siunčem Antro to- reprezentuos p. Dubickas, kurs 
kioi pat formai! Laiško. Kaip “kritikavo” kun. Dr. A Ma-
jau Sanei žinoma tarpei Mus liauską. Bal. 7 d. buvo galuti-
Lietuviu Kila ginčei ir Nesusi- nas susirinkimas.LSS. 43 kp. ir 
pratimai Link Krikščionibes ir n. V. 22 kpį Komisijų. Galutf- 
Soęeližmo Taigi Mes Socelistai nni nutarė 28 d; balandžio de- 
Melrose Par. III. 43. kop. Kvie-1 batuoti. Socijalistai prie liū- 
ceme .gerbą-mus brolius viciusl dytojų davė garbes žodį, kad 
22. Kopa Stot i viešus debatus | elgsis džentelmoniškai ir teisin- 
takiai

Vyčiams buvo $24.50 išlai- 
Jų. Jei LSS. 43 kuopa suve
džiojo vyčius, tai turčtų sulig 
teisybės padarytas išlaidas at- Į pirkti Amerikos bond’sus, kno- 
lyginti ir atsiprašyti. Tikima-|met’Amerikai reikia jūsų pa- 
si kad LSS; 43 kuopa atsiteis ĮgelMfo? Ar-gi galite atsisaky- 
gražiuoju ir nenorės rokuoties ti nūo paskolinimo tų. pinigų, 
su L.,V. 22 kuopa-civiliame tei-1 ktiriuos šioj šalyj surinkit T 
sme. Taipgi viešai prisipažin-1 Ar-gi galit atsisakyti nuo pa
ti save esančiais bailiais ir ne
galinčiais stoti į viešus debatus 
apgynime savo principų.

L. V. 22 kuopos, Melrose 
Parko, Ui.

Pirmininkas, P. Meterikis, 
Raštininkas, J. Martinkus.
Komisija:

P. Valuokas,
A. Jonča.

3-či.os paskolos bond’sai par- 
siduos tik iki gegužio 4 d.

-—o------
’ Keturių priešingų laikraščių 
reikia daugiau bijoti, negu 
tūkstančio kareivių.

— Napoleonas.

P-as Tarnas Senais
“THE LITHUANIAN BOOSTER” REDAKTORIUS

Iš Kingston.Pa.

PASAKYS SVARBIA

Šiomis dienomis išeis iš spau
dos labai tinkamos ir naudin
gas brošiūrėlės platinimui ren
giamuose vakaruose.

•• * ■ •• ; *• * kt

Šios brošiūrėlės bus labai
Švento Petro Bažnytinėje

•')
* * į 
-i 
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Užvardintos šitaipt “Pini- 
,” “Streikas,” “Darbinin

kai vieninkiines” ir “Darbi
ninko Apsaugojimas.”

Jas parašė L. D. S. Litera
tiška kamisija.

įdomios; o kas svarbiausia, 
kad kiekvienas galės visas tu
rėti savo1 namuose uz 5c.

Jose bus aiškiai išdėstyta 
pinigų vystimasi pasaulėje; 
kas tai yra streikas; kodėl dar
bininkai privalo vienytis; kaip 
darbininkas turi būt apsaugo
tas ir tt.

Drįstame jas pasiūlyti Gerb.' 
Klebonams delei išplatinimo 

Šios prakalbos bus gana įdomios tuomi, nes kalbės žymus | tarpe parapijonų, 
veikėjas lietuvių jaunimo tarpe ir ginėjas lietuvių vardo, lie
tuvių tautos svetimtaučių tarpe — išleisdamas laikraštukų an
glų kalboje.

P-as Tarnas Šelmis pažįsta gerai Lietuvos reikalus, nors 
pats nebuvo ir nematė Lietuvos. Taip-gi turėsime įvairių pa- 
marginimų: dainų, deklemacijų ir tt.

Šv. Petro Bažnytinis Choras vadovaujant p. M. Karbaus
kui pasižadėjo dalivauti programe.

Kviečiame visus koskaitlingiausia sueiti ir išklausyti pra
kalbų jauno gabaus veikėjo, p. Tarno Šeimio.

ĮŽANGA 10 CENTŲ.
Širdingai kviečia RENGĖJAI.

West Fifth St., So. ‘Boston, Mass.
PRASIDĖS 7:30 V AL. VAKARE.

I

ii

J

4- Būtinai turėtų užsisakyti 
kiekviena LDS. kuopa.

Brošiūrėlės bus 4 rūšių.
. Imant nemažinus kaip po 
300 egz. kiekvienos, duosime 
nuolaidų.

Užsisakant tiesiog iš “Dar
bininko” knygyno po 1 egz. 
siųskite krasos ženklelių už 7e.

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.
Į

Ar nori būti geru vargonininku 
ir choro vėdėju?

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 
nuo 5 iki 6 vai. po pietų.

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

A. GAVRONSKI,
272 Broadway, Ohelsea, Mass. 
(13^-)
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• 1<BROOKLYNO APSKRIČIO 
TAUTOS FONDO BAZA- 

RO ATSKAITA.
Bazaras buvo surengtas New 

Plaza Hali, Brooklyne, balan
džio 6-14, 1918, dalyvaujant 
vietos ir apielinkių kuopoms- 
draugijoms. Sulyg pasiskirsty
mų į būdas ar stalus ineigos 
gauta sekančiai:

1) Drabišis ir Lukoševičius, 
knygų pardavimo pelnas $13.25

2) . Lietuvos Vyčių 41
kuopos stalas.................. 367.46

3) . SLRKA. 42 kuopos
stalas...............................140.14

4) . Laimės Spėjikų bū
da (?) ............................. 29.76
. .5). ALRK. Mot. Sų-gos
24 kp. stalas $425.20, ba
ras $83.85; viso..........509.05

6) . ALRK. Mot.’ Sų-gos
29 kuopos stalas...............383.94

7) . Marijos Dukterų Dr-
ja, kvietkų pardavimo pel
nas ........... .......... ............... 83.25

8) . SLRKA. 134 kuopos
stalas  ........................317.65

9) Newark (N. J.) T. F.
skyriaus stalas.............33.00

10) . Už inžangos bilietus
surinkta.........................340.95

11) . Už rūbų padėjimus
surinkta.......... ..................37.15

12) . Komitetų susirinki- .
aukų sudėta.............. 22.74

NUSIPIRK KNYGĄ VARDU—

5&K .* - š V’
-t»

4

£

—a

me
I

,.$2278.34 U, 1

Kas veda darbitemoi
Viso inejo....

Išlaidos:*

Bell Phon« Dioldnara M.

Dr. Ignotas Stankus

Lttluvii Daktaras ir Chirurgas,. H

Nuo 9 rito Iki 5 jp«a pMu * 
Vakarais, Ketverga n^o t. iki

v ’

>
4* «

CAMBRIDGE, MASS.
Bal. 14 d. po pietų Tliomdike 

School salėj buvo visuomeniš
kos prakalbos, surengtos dr- 
jų siuntusių delegatus į Visuo
tinąjį Seimų. Kalbėta apie 
Seimo nutarimus ir apie Liber- 
ty Loan. Kalbėjo p. A. F. 
Kneižis ir p. P. Strakauskas. 
Griežė lietuvių benas, dainavo 
choras ir buvo kitokių pamar- 
ginirnų. Nemažai literatūros 
išparduota. O Šv. Juozapo dr- 
ja papirko bondsų už $3.Q00.

' Žinoma socijalistams-bolše- 
vikams toks gerų tėvynainių 
veikimas ir rėmimas valdžios

KURIOJE TELPA: f
Amerikos Lietuvių Visuotinojo Seimo Protokolas ir paveiks- i 

luotas aprašymas. Į
Kolonijos, delegatų ir draugijų vardai. š
Visos Rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose. 7]
Seimo Koncerto vakare pasakytos kalbos. x
Seimo delegatų, vietos, vadų ir komisijų paveikslai, ir vi- A 
sos smulkmenos, kaip prie Seimo prieita. V

Tai istoriškas dokumenfas papuošti kiekvieno Lietuvą |
mylinčio knygynėlį. V

Delegatai ras Čia savo ir draugų už Lietuvos laisvę kovojan- (I 
eių vardus ir pavardes, daugelis ir savo paveikslą. M

Spauda daili, brangios popieros viršeliai vaizdiną Lietuvos A 
J vėliavos spalvas. v

Kaina su prisiuntimu 75c.
Perkant ant sykio: 3 už $2.00, 5 už $3.25, 10 už $6.00. t 
PARDUOTŲ KNYGŲ PELNAS AUKOJAMA LIETUVAI £

LAISVĖ GRAŽINTI. A

Užmokesnį siųskite už vieną krasos ženkleliais. Daugiaus a 
imant.—money orderiais ai* čekiais, 'adresuojant Seimą Rengu- Ų 
sios Komisijos Iždininkui: . ?

_ P. MULEVIČIUS, ?
STATI0NW, BOK 58, BROOKLYN, N. Y. A

i • r * ■ .
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Dabar laikas pirkti

5

So. Boston,

44 akeriai žemės, nauja 8 kambarių stuba, di
delė kūtė (Barnė), visi farmos įrankiai ir pakinki-

keliu. 
Ofiso

PIRKITE LIBERTY 
BOND’SUS.

hington et. 

arti Boyls- 

ton st. ant 

antrų lu< 

bŲe

T«I, So. Boa ton 2 70
DR. JOHN lįlicDONNEIl, M. D. 
' Galima atuiMttli ir littaoiniti. 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki' 9 vai. 
Po pietą, Ūki 8 
vakarais 6 iki 9 '

586 Broadway, So. Boston.

So. Bostono gabiausio s Moksleivių kuopoje 
artistės, kurios dalyvaus programoje Gegu
žio 5 d. šv. Petro Bažnytinėje Salėje 7:30 

valandų vakare.

<- t-.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinot ir gausi vieną didelį ar- 
tlBtiSkal padarytį paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsisaukt!:

J. J. DRIZA,
500 So. tnd St„ PMladelpMa, Pe.

tarė važiuoti ir išrinko komisi
jų- ~

PIRKITE LIBERTY 
BOND’SUS.

Nusipirk mostjes. 
Tai BUBI GRAŽUS! Jų išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per kelią 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus h* prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

MILŽINIŠKĄ IR GRAŽŲ VEIKALĄ 

a

Uždo visokia* Ilga* 
Prltklria Akiniu*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

SERGANTI'

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chratiSka, nervu ar^» Šiaip kokia Ilga, 
lanja specialisto patarnavimo. 
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA 

Pradėsite tiesiai eiti Sveikatos

k

►
k.

PAVASARINIAI ir VASARI
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausiaAik pas: 

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

PIRMO KLESOS j

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE D0RCHKSTKR8T.

Valittitjo* 
nuo 9 vai. nrtg . 
Iki 8 vai. vakar*..

Pigiai Farmos. |
Y 

mai^l karvė, jautis, 2 veršiai ir apie 200 kelmų sod- y 
no. Savininkas sergųs ir turįs eiti ant operacijos *♦*
* 1- •“ j * * • *1* Y i* V*l*1 Y T* •’ -

Tęi_. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdjno*
1-3 P. H. 7-8 P.M.

Į!

v. .

T^etnyMųą vatoje
d. šv. Petro paar£ijo8 svetai
nėje bus milžiniškos prakalbos. 
Kalbės ‘‘Lithuanian Booster” 
redaktorius, p. T. Šeimis. •

PIRKITE LIBERTY 
BOND’SUS,

Neatsilikime. 'Naujosios An
glijos Laisvės Paskolos komi- 
sija praneša, jog Šitoji apy
garda atsilikus su savo pasko
la. Nepaskolino riek, kiek rei
kia. Kadangi subatoj gegužio 
4 d. baigiasi paskola, tai per 
tas dienas dar nepirkusieji, 
tuoj tų padarykite. Lietuviai 
privalo atlikti savo pilietiškas 
pareigas ir privalo būti pir
maisiais tarpe kitų ateivių A- 
merikoje. Pirm. A. Whiteside 
paskutiniu kartu atsišaukia į 
lietuvius pirkti bondsų pagal 
išgalių kuodaugiauisa.---- 0—

Neįkliūkite bėdon. Massa- 
chusetts valstijos maisto admi
nistracija reikalauja, kad tie, 
kurie turi kvietinių miltų 30 
ar daugiau svarų, praneštų 
apie tai ant tam tikrų atviru
čių. Tos šeimininkės, kurios 
turi mažiau^ kaip 30 svarų, ne
privalo to daryti. Pranešimus 
reikia daryti ant tam tikrų at
viručių, kurių galima gauti po
licijos stotyse, pačtose, miesto 
salėj ir apielinkių miestelių — 
(AVintk rope, Revere, Chelsea) 
salėsey.Kituose miesteliuose ga
lima gauti policijose. Ant at
viručių yra klausimai, į ku
riuos reikia atsakyti.- Padėti 
savo vardų, pavardę, adresų ir 
įmesti krasos dežutėn. Stūmpos 

. nereikia klijuoti. Tų praneši
mų reikia padaryti gegužio 11 
d. To neišpildžiusieji baudžia
mi. Atviručių turime ir ‘‘Dar
bininke.” Norintieji jų gauti 
arba paaiškinimų, gali ateiti 
ir viskas bus išaiškinta. Val
džia nori, kad kvietiniai mil
tai būtų taupinami kuolabiau- 
sia. Todėl daro tokių kontro
lę ir visų prašo kuomažiausia 
naudoti kvietinių miltų.

DRAUGIJOS PERKA 
BOND’SUS.

Šv. Kazimiero Susiv dr-ja lai
kytame susirinkime balandžio 
28 d. nutarė pirkti laisvės pas
kolos bond’sų už $500.00.

Lietuvos Dukterų dir-ja po 
globa Motinos Šve. bal. 29 d. 
nutarė taip-gi pirkti Liberty 
Bond’sų už $500.00.

------ o------
Lietuvos Vyčių 17 kp. savo 

susirinkime balandžio 30 d. be 
kitų svarbių reikalų taip-gi 
nutarė pirkti nors už $50.00 
bond’sų neturėdama savo ka
soje pinigų.

-—o------

Utarninke, balandžio 30 d; 
palaidojo su bažnytinėmis a- 
peigomis a. a. S. Jaruševičių, 
kuris sudegė buvusiame gaisre 
Brookline, Mass.

L. Vyčių 17 kp. savo laikyta
me susirinkime balandžio 30 
d., perskaičius L. Vyčių 26 kp. 
iš "VVorcester, Mass. pakvietifnų 
į “Gegužinę” vienbalsiai nu-
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ir būtinai nori greitai parduoti už bile kokį pasiū- 
lijimų. Kas pirmutinis atsikreips, gaus visas in
formacijas ir labai gerų pirkimų.

3 šeimynų; 15 kambarių su visomis vigadomis 
daug žemės City Point’e tur būti greit parduotas už 
$6.300.00

30 naujų trijų šeimynų namij su visomis vigado
mis turi būt greitai parduota Jamaica Plain’e ir 
Dochester’yųe. Savininkas yra builderis ir išvažiuo
ja į kitų miestų ir būtinai turi parduoti ir kurie pir-. 
minusiai atsikreips pirkti, tie gaus geriausių namų 
su lengviausiomis išlygomis ir pigiau. “Kas pir
mesnis tas geresnis,” sako patdrlė. Su 500 dol į- 
mokėjįmo galės įgyti naujus gražius namus pui
kioje vietoj su daugybe žemės, arti kafų ir storų.

ANT IŠMAINYMO arba pardavimo graži far- 
ma, 8 akeriai žemės, shed (pastogė) ir matarijolo 
dėl stubos Randolph, Mass., tiktai pusė vaalndos va
žiuoti karu nuo Mattapan Sq. Savininkas nori iš
mainyti ant namo arba automobiliaus.

Lithuanian Agency
A. IVASZKEVICZ

315 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

IBMEHtKMB
smostom, luĄ 

iri VtMttto Dr-jo# Irai

Ro 10 d. 7r30 val/Takart LIETU
VIŲ SĄLUE, 22 Linooln ąt.
me rustriiikįine turėsime apsvars
tyti has-liuk mirusio# narta a. a. 
M. Batakienės. . *

Č VALDYBA.

SLRKALSlkp. susirinkimas 
bus nedalioj, 5 d.rgėgnžiotūo- 
jauspo šumai Šv. Petro bažny
tinėje salėje.Kviečiamą visus 

i narius ateiti.- Šiame-susirinki
me rinksime atstovus į Apskri
čio Suvažiavimų. Naujai pri
sirašiusieji malonėkite ųteiti ir 
pasiimti reikalingas blankas, 
konstitucijas ir mokesčių kny
gelę.

Ona Paulaičiūkė, rašt.
• —--------- O‘-"-r;"

Liberty Loan Bonds’ai yra 
saugiausi pasaulėje.
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Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą | ‘♦Darbininką.’1

Jeigu norite kų norą greitai 
parduoti* paskelbk ^Darbihin- 
ke?’ Visus savo jeikalavimųs 
tuojaus paskelbk “Darbinin-.

/
- Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienĄ sykį.JjOg. 
’ ’ du syldu.,75c. 
” tris sykius ...... $1.00 
” šeštus sykius.... .$1J5 

Pinigu® siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”,-

242 Broadway,
- South Boston, Mass. 

EKTRA! ~~EXTRA!!!

GREITAS PARDAVIMAS .
Parsiduoda grosernė ir bu- 

černė geroje lietuvių ir kitų 
tautų apgyventoje vietoje. Vie
natine grosernė ir bučernė tar
pe lietuvių, lenkų ir kitų tau-, 
tų toje kolonijoje. Parsiduos 
pigiai.. (Atsišaukite laišku į 
“Darbininko” Administraciją, 
242-244 Broadway, So. Boston, 
Ma^s. —0—..

Paieškau pusbrolio Kazio iŠ Vei- 
luniškių, Antašavos par.; taip-gi 
Antano Bernoto, Balčiūno, Banus- 
kio ir Juozo Bagdono. Visi paei
na iš Kauno gub. Atsišaukite šiuo 
adresu:

VINCAS KAZANAVIČIUS, 
Bok 560, Madison, III.

Balandžio 28 d. buvo mėne
sinis LDS. 1 kp. susirinkimas. 
Apkalbėta plačiai apie būsian
čią LDS. savaitę ir išrinkta 
spaudos platintojus ir vaka
rų rengėjus. Taip-pat išrinko 
komisijų rengimui išvažiavimo 
LDS. naudai.

Prie Lietuvių Kareivių Glo
bojimo Dr-jos jau prisidėjo 
šios šios draugijos ir kuopos: 
LDS. .1 kp., L. Vyčių 17 kp., 
ALRIC. Moterų Są-gos 13 kp., 
ALf>. Blaiv. 49 kp., Šv. Petro 
ir Povilo dr-ja, Šv. Jono Ev. 
Pašelpinė, Šv. Kazimiero R.
K. , Lietuvos Dukterų po globa. 
M. Šve., DLK. Keistučio ir D.
L. K. Gedimino Kliubas iš Bos
ton. Taip-gi girdėjome, kac 
ir -dauginus d(r-jų ir kuopų nu
tarė prisidėti, bet ligšiol mums

■ nepranešė. Prašytume visų dr- 
jų So. Bostono, Bostono, Cam- 
bridginus, Brightono ir kitų 
artimų kolonijij tuojaus išrink
ti atstovus ir pranešti tos drau
gijos raštininkui visų atstovų 
vardus ir adresus šiuo adresu: 
Kareivių Globojimo Dr-ja, 242 
Et, Broadway,

Masą,
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Aukokite į Tautos 
FLndą.

*

Atterney-af-taN
LIETUVIS ADVOKATAS

Pabaigęt mokslu 
univerittete.

TJŽMmo, «arpa»« proeą iHmmm 
lelflMOM.

922 Land Tltle Btlldlng, 
Broad & CbMtnut &L 

bbu. phqmk:
Offlso — Spmce 29M. 
Namą — Tloga 4442 J.

1212 W., BRIH A Vi 
PHILADELPHIA, PA.

ii 
i!

19
STATO NORWOOD’O LIETUVOS VYČIŲ KUOPOS ARTISTAI. 

BUS NEDĖLIOJ, GEGUŽIO 5 d. 1918.
RENGIA

L. VYČIŲ 18 KUOPA 
N. P. P. ŠVČ. BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

WINDSOR STREĖT, CAMBRIDGE, MASS.
PRASIDĖS 6:30 VAL. VAKARE.

Įžanga 50 ir 25 centai. .

REIKALINGA tuojaus mergina 
prie ofiso. Turi mokėti gerai lie
tuviškai ir angliškai kalbėti. Nuo
latinis darbas ir geras užmokestis, 
gerai merginai. Atsišaukite laiš

ku, telefonu arba ypatiškai. į 
“ Darbininko” Administracijų ir 
bus nurodyta vieta ir ypata rei
kalaujanti.

HS VALDYBOS ĄDRESAt 
£frin.‘ E*:' todriuWų+
na£, 20 Pine St* Athol, Mass.

v Draugystes box 191.; 
yice-phfm^ Sapalas Gažunuas

25 &sex SL Athol,4 Mass. * 
Prot raft. Juozag .Aidikonis,

20 Pine Šir,, ĄthoV Masš.- 
ifn. R&št, i*- Vladas Matulis,

387 South St, Athol, Mass, 
Vidugiris, 

,, 20 Pine St, Athol, Mass.
20 Pine Str., Athol, Mass, 

Karieriuą Petras PuŠčiųs,
34 Pine St., Athol, Mass. . 

Kashsglobėjai:—
Antanas Andriliunas,

92 Tem St., Athol, Mass, 
Jonas Stanis,

Charies PI., Atrol, Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DRUJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS — M:. Žioba,
4 Levant St., Dorehester, Mass. 

VlOE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Winfleld St., So. Boston, Mass.

I PROT. RAST- — Jonas Gllneckls,
, 282 Silver Str,, So. Boston. Mass.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite,
45 Vale St., So, Boston? Mass. 

FIN. RAST. — Povilas Petrapskas, 
230 Flfth St., So. Boston, Mass,. 

KASTERIUS — Andriejus Naudžiūnas: 
16 Vinfield St.. So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:3i) vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus’ Balandžio 21 d. 
Vir^minėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

.PO GLOBA MOTINOS m
- VALŲ YNUS ADBBSAI.
- SO. BOSTON, W-

Pirm. T Mriąnąkiėnėi f
339 Fourth St, 

pintt, P. Giedrričiutė*
75 Bakter St,

Prot. Sekr. ^ M. Morlūhiutė,
12 Lark St. 1

Pin. Sekr.\- A. Lukofeyičiutį 
377a Broadwfi.y,

Iždhhikė Jf, MaČiuliutė, 
■“ 46 Silver St.* -'. ■ *

Kaso# globėjai: E. Plevokiėnėr
* M. Stukienė, 

Maršalka — O. Mizgirdienė. v 
Board direktoriai: — MJ Žilins

kiene, P. Veniene, V. Songailie- 
nė, A. Khsinskaitė ir Ai ČiŽuvie- ' 
nė, f

Paieškau pusbrolio Petro Pet
ronio ir draugo Adomo Silevičihus 
iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Taujėnų vai. Pirmiaus gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur. Jie 
patys ar kas kitas, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

JONAS DIČPETRIS, 
115 Kerlin St., Chester, Pa.

PARSIDUODA NAMAS 4 lu
bų, 8.šeimynų pagal naujausio į- 
taisvmo. Gesai ir šiltas vanduo. 
Mūrinis namas arti prie parko 
(daržo) ir visai naujas, tik 4 me
tai kaip budavotas. Parsiduos pi
giai. Delei įnformacijų kreipki
tės pas:

VINCENTĄ DAUKŠĮ, 
88 AVanvick St., Newark, N. J.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Pranas Tuleikls, 

130 Bowen St., S*. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčlus, 

376 W. Second S t., S. Boston, Mass.
FINANSŲ RAST. — St. Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIĖRIUS — Andriejus Zalleckas, 

171 Flfth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikls, 

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

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

Dr. Patil J. Jakmauft
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 Iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakaro

60 9 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
TeJ 602 Š. B.

APSIDAILINK!
.JUOZO KAZHJKONIO bar- 

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

Turiu švarių pirmos klesos 
pirtį ir galima išsimaudyti.

J. KAZIUKONIS,
224 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

/

‘/GENOVAITE” bus perstatytų pirmu sykių CEimbridgiuje ir todėl prašome vi
sus ateiti ir pamatyti puikų istoriškų veikalų. Jeigu bus laiko, turėsime taip-gi įvairių 
vamarginimų. ' ' ■ . ■ . *

. Kviečia

valan
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vaL iki 
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus čia gydy-Juau išegzamlnavimas nieko neka&tuos, 

Bitės. Geras ir. užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lflgel- 
bės Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydyw&l— 
medikallBkl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiesss.

AR JUS KENČIATE.
Nuo atlpbą nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 

mallo širdies mušimo, silpną plaučiu, apsnūdimo, sunkaus jauti
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarią, ulcerio, žaizdą, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus
mą viduriuose arba nugaroj, gerulės skaudėjimo, apvilktą lietuvi, 
konstlpaclja, reumatizmokskausmą arba .spaugą? šią Ir daug kitą 
ligą, nuo kurią matosi pirmas p«*sergėjimaa, nustoti sveikatą ir 
tvirtumą ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atsilanky
mas paa mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
kad at pasiekiu tiek gerą paisekmią į trumpą laiką gydy
mo. AS gydau tik tikrą priežastį Ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltai.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums'reikia gydytis. Užvil
kimas Ilgos yra. pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai betikimo.

Dr J. H. KENEALY
673 VASHINGTON ST.
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