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KAINA: 
trii kartui ■avaiUJt .. ,|B.OO 
vieną sykį saavitėje.. .11.M 
Boitano apylinkėje .., $4.W 
UtrubeŽyje metama.. (

Ųaip prrtu, taip Ir
imtom*

L tad tauto* dota bujotą tam, 
’ kur tikybiniai

tL
4 a — W a r h 1M g t a a.

■ « » . - ■ 
*■"■-< L ! ■ - .■■■ - ,.ūr. ; , ■■ ,

True translation filed with the post* 
master at Boston, Mass. on May 3, 
1918, as reąuired by the act of October 
& 1917.

MAŽI SUSIRĖMIMAI 
TEINA.

Apsistoję mūšiai vakarinia
me fronte dar neatsinaujino. 
Vokiečią laukiamas užpuoli
mas ant Ypres ir Amiens forn- 
tų neprasidėjo. Šen ir ten y- 
ra užvedamas didis artilerijos 
susikirtimas, tokie po kurią 
paprastai seka atakos. Bet šiuo 
kartu po keletos valandą ap
sistoja tie bombardavimai ir 
nieko po to nedaroma. Šen ir 
ten buvo daroma smulkios pa
stangos išlyginti liniją ir buvo 
užpuolamos vokiečią pozici
jos.

REIKALAUJA KARIUOME
NĖS BE APRIBAVIMO.

- Washington, geg. 2. — Prez. 
Wilson prašė kongreso praša
linti visus apribavimus skai
čiaus imamą armijon kareivių 
ir suteikti jam pilną įgalioji
mą šaukti armijop tiek milijo
ną karei vii], kiek ją .reikės į- 
veikimui Vokietijos. Prašy- 

**-—••* mas- buvo' ^adstytas ?šfafidtė' 
per sekr. Baker, kuomet jis at
silankė į žemesniojo rūmo ka
rinį komitetą prašyti paskirti 
armijos reikalams $16.000.- 
000.000.

TOLI NEŠANTI ARMOTA 
DREBINA ŽEMĘ.

London, geg. 2. — Berlinč 
laikraštyje Lokal Anzeiger bu
vo indėta straipsnis specialio 
kaizerio korespondento Karo
lio Rosnerio, apie toli nešan
čią anuotą, kuria bombarduo
jama Paryžių. Tą -aprašymą 
galima 'rokuoti tikiu. Ta ži
nia gauta per Amsterdamą ir 
šiandie gauta čia.

Sulyg Rosnerio didžioji ar- 
mota turi ypatingą išvaizdą. 
Labiau panėši į milžinišką pil
ką svirtį, ne kaip į armotą. 
Jai šaujant atsitinka veik tas, 
kaip laike žemės drebėjimo. 
Šovinys matomas, kaip jis iš
lekia iš vambzdžio ir lekia taip 
greitai, jog pasiekia Paryžių, 
gulintį už 78 mylią per 3 mi- 
nutas.

*.
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Tel So.Borioa 620,

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on May 3, 
1918, as reųuired by the act of October 
6. 1917.
IŠLEIS TAIKOS ATSIŠAU

KIMĄ PER SEKMINES.
Haaga, geg, 1. — Koelno 

laikraščiai paskelbė, jog po
piežius Benediktas ketina iš
leisti nąują taikos atsišaukimą 
per Sekmines gegužio 19 d.

Dokumentas būsiąs stipres
nis, ' negu pirmieji ir tame do
kumente bus aiškūs popiežiaus 
tarpininkavimo ‘nurodymus, 
gal būt sąveikiant ir neutralių 
valdovams.

Panašios žinios apie popie
žiaus žingsnį jau gauta ir Ber
line ir Čia prielankiai jos su
tikta.

BOLŠEVIKŲ VĖLIAVA 
BERLINE.

Berline, kaizerio sostinėj, 
ant bolševiką ambasados na
mą pakabinta raudona bolše
vikiška vėliava. Reichstago 
konservatyviški nariai reika
lavo, kad valdžia uždraustų 
laikyti tokią vėliavą. Bet val
džia atsakė, kad to negalima 
daryfF^ " ” ’

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on May $, 
1918. as reųuired by the act of October 
6, 1917.

NUVERTĖ UKRAINOS 
VALDŽIĄ.

London, geg. 2. — Vokie
čiai įsteigė Kieve, Ukrainos 
sostinėj karinę valdžią ir sua
reštavo kaikurius Ukrainos, 
valdžios narius už tai, kad 
toji valdžia pasirodė persilpna 
užlaikyti tvarką ir priversti 
žmones laikytis įstatymą. A- 
pie tai oficialiai Berline pa
skelbta.

Ta rp sua r. - ‘u n tą Ukrainos 
valdininką yra karės ministe- 
ris.

PAĖMĖ SEBASTOPOLĮ.
Berlin, geg. 2. — Vokiečių 

jėgos užėmė iSebastopolį, didį
jį Rusijos Juodąją jurią uostą 
K rime. Taip pranešta iš vy
riausiąją kvmierą. Miestas 
paimtas be mūšių*.

» » #
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PIRKITE TRECIOSIOS LAI- 
SVi&PASKOLOS 

BOND’SUS.

SUPYKINO BOLŠEVIKUS.
Franci jos -a ambasadorius 

Noulens Maskvoje apreiškė, 
jog japoną iŠsėdimas, Vladi
vostoke yra išteisinamas dėlto, 
kad toje vietoję nesiliovė tęs
tis anarchija ir neužtikrinimas 
Paskui dar pasakė abasado- 
rius, jog Vokietija varosi prie 
ekonomiško Rusijos pavergi
mo. Dėl tą pasakymą bolše
vikai labai užsirūstino.

APRAŠO LIETUVIŲ 
VEIKIMUS. - 

Lawręnce Daily Eagle apra
šė apie vietos lietuvią veiki
mus už Laisvės Paskolą. Pa
minėta, jog A. F. Kneižis kal
bėjo lietuvią parapijinėj salėj 
apie paskolą ir kad Tarnas Šel
mis, redaktorius “The Lithu- 
anįan Bosterio” pasakojo lie
tuviams apie tą dalyką po dir
btuves, kur lietuviai dirba.

- 1 '■ -V
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Lęit. Georgės Flachaire (kai
rėj pusėj), francūzą lakūnas, 
kurs nudėjo 7 vokiečiu aerop
lanus. Antras yra amerikonas 
Maj, Gen. George O. Sąuier.

NELAISVĖN PAĖMĖ 
i s&ooo finų: -

Kopenhagen, geguž. 2—Vo
kiečiai Finlandijoj ties Hel- 
singforsu ir Viborgu paėmė 
16.000 finą nelaisvėn. Tarpe 
ji] yra ir raudonosios gvardi
jos premieras. Tokia žinia čia 
gauta šiandie iš Finlandijos so
stinės. Helsingforse paimta 11.- 
000, o Viborge 5.000 nelaisvią. 
Jaunoji finą grupa reikalauja 
įsteigimo respublikos.

Austrijos valdovas Karolis 
su baronu Burian ketina ne
trukus atsilankyti pas kaizerį.

------ o—“
Japonijos sostinėj ketina su

sirinkti senieji politikieriai pa
svarstyti politikos reikalus.

------o—
Finlandijos valdžios kariuo

menė paėmė nelaisvėn raudo
nąją vadą Kullervo Manner.

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

I Amerikonai gyvenantieji 
Meksike bondsą pirko už $500.- 
000.

GOMPERSO. ATSILANKY
MAS.

Seredos Dakare Bostone 
Faneuil salėje kalbėjo Ameri: 
kos Darbo Federacijos prezi
dentas Samuei Gompers. Sa
kė apie darbininkų atsinešimą 
į šią karę. įrodinėjo reika
lą šią karę remti.

Padarė indomų palyginimą 
tarp Amerikos ir Rusijos dar
bininkų padėjimą. Sakė: “Jei 
Rusijoj butų Movęs darbininkų 
judėjimas, paa&eramose vagose 
vedamas, panašiai kaip Ameri
koje Amerikos Darbo Fedara- 
cija, tai ten nekuomet jokią 
būdu nebūti] atsiradę bolševiką 
arba bolševikiško judėjimo. 
Iš antros' pusės, jei Amerike 
nebūtų A. D. F., tai čia, šioje 
mūsų mylimoje šalyje būtą į- 
sivyravę bolševikai.

Pasakė, jog bolševikai žmo
nėms Rusijoj nesuteikė nei lai
mės nei duonos, nei net taikos, 
o tik gavo vokišką popiergalį, 
tokį, kurį kaizieris sudraskė 
įsiverždamas Belgijon.

Amerikos Socijalistą partija 
kovo mėnesyje siu. metu turėjo 
101.571 narį, o pernai tąpat 
mėnesį turėjo 74.327. Bet 1912 
metais toji partija nariu turė
jo 118.045.

—-o-—
GAL ATMES HOME RULE 

IR DRAPTĄ.
London, geg. 2. — Kaip Dai

ly News skelbia, tai valdžia tu
ri dideles kliūtis su home rule 
biliu. Svastymai-gi apie draf- 
tą atsimušė į kliūtis surištas 
su Ulsteriečią reikalavimais.

Todėl Daily News skelbia, 
jog galimas yra daiktas, kad) 
koskripcija ir home rule šiuo 
kartu bus atidėta.

------o——
PRAŠO ČĖDYTI MĖSĄ.
Suv. Valstiją valdžia prašo 

po mažiau vartoti mėęos. Tas 
daroma todėl, kad jos daug 
reikia armijai namie ir armi
joms Francijoj. Taip-gi reikia 
talkininką valstybių civiliams 
gyventojams.

Vidutiniškai imant Suv. 
Valstijose .mėsos atseina po 31 
svaro savaitėj. Tuo tarpu- tal
kininkų valstybėse vidutiniš
kai imant mėsos tegauna po 
11 svaro savaitėj.;

True tfanslation- filed wit]i the post- 
master at Boston, Mass. on May 3, 
1918, as reųulred by the act of October 
6, 1917.

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
NEIŠSILAIKYS.

Stockholm, geg. 2. — Grai
ką ambasadorius, kuris tik ką 
čion atvyko iš Petrogrado, 
sako, jog Rusijoj dabar poli
tišką permainą nesą Sosti
nėj mažai tėra saugumo savas
čiai ir gyvybei* Italijos amba
sadorius buvo apvogtas nese
nai didelėj gatvėj, pilnoj žmo- 
nią. • ' *

Ambasados turi keblumo 
gauti depozituatus bankuose 
pinigus. Maisto stovis bę ga
lo blogas. Kaikur. žmonės tu
rėdavo gyventi pagretom kele
tą dieną nieko negaudami 
kaip po kiaušinį’dienoj.

.Turbūt dar tūlą laiką'bolse-
.»»»- ...........>■£— . ..........

vili piumu-uma,, naip iruiiv uijų irujiw uaųuMoutv pigutticv 
apie gaiso ataką. Žvalgas skp, mbina varpą, iŠ artimos baž- 
nyčios atgalientą frontan, kad"~kareivįai*užsidėtų kaukes, ap- 
saugojan&as
j -> ■ . . , . -J .*

KARŲ UŽPLIEKUSIS 
MIRĖ.

Londofi, geg. 1. — Gavrio 
Prinzip, užmušėjas kunigaik
ščio Prano Ferdinando, Au
stro-Vengrijos įpėdinio, su jo 
žmona Serajeve, Bosnijoj, va
kar mirė tvirtovėj netoli nuo 
Pragos nuo džiovos. Taip pra
nešama iš Hagos per Excharige 
Telęgraph Co.

Prinzip nušovė įpėdinį birže
lio 28, 1914 m. Toji dviguba 
žmogžudystė užpliekė pasauli
nę karę. Prinzip buvo nuteis
tas ant 20 metą kalėjiman.

s ------ o------

KAIP ATSTOVAUJAMI 
KATALIKAI KONGRESE.
Bendrai imant dabai* Suvie

nytose Valstijose kataliką yra 
18.000.000. Kongresmaną ka
taliką yra 24. Metodistą Suv. 
Valstijose yra 7.500.000, o jų 
išpažinimo kongresmaną yra 
82.

Tikybiniu žvilgsniu Suv. Val
stiją kongresas šitaip išrodo:

82 arba 27 nuoš. yra meto
distai.

57 arba 19 nuoš. yra episko
patai.

26 arba 9 nuoš. yra baptistai.
24 arba 8 nuoš. vra katali- v 

kai.
20 arba 7 nuoš. yra kongre- 

gacijonai.
21 arba 7 nuoš. yra Kristaus 

Bažn. išpažintojai.
7 arba 2 nuoš. yra unitarijo- 

nai.
4 arba 1 nuoš. yra Holandi- 

jos reformuotos Bažnrišpažin- 
tojai.

3 arba 1 nuoš. yra žydai.
2 yra ąuakeriai.
2 yra Norvegijos liuteronai.
1 yra True Life Bažn. Išpa

žintojas.
1 Menonitas.
1 United Brethren.
1 Krikščionių mokslininkas. 
10 laisvamanių.

- ----- o-----
Amerikos pakrantėj Fran

cuos skraiduolis susikūlė su 
Suvienytą Valstiją laivu City 
of Athens. Amerikos laivas 
nuskendo. Sukritusius jurėn 
pasažierius francūzai išgelbėjo.

KĄ SAKO MAKSIM GORKI.
Štai ką sako MakSfen Gorki, 

garsus Rusijos rašytojas, apie 
bolševikus, kuriems jis pir
miau pritarė:

“Vagystė pasidarė viena iš 
sąlygą mūsą ypatingos revo
liucijos. Plėšimas eina viso
kiais būdais. Nėra abejonės, 
jog Rusija padarys istorišką 
rekordą savęs" išdraskyme. 
Žmonės vagia daiktus iš baž
nyčią iš muzėją ir parduoda 
juosius. Kunigaikščią palociai 
apiplėšiami ir visos brangme- 
nos išvagiamos. Teodosijoj pra
sidėjo turgus žmonėmis. Tą 
turgų veda kareiviai. Jie at
gabena armėną ir kurdą mote
ris ir pardavinėja jas po 25 
rublius. Tai yra ypatingas ap
sireiškimas ir mes juomi gali
me didžiuotis. Nieko panašaus 
nebuvo atsitikę francūzą revo
liucijoj. Ir žmonės, kurie tą 
daro, būdami silpni, nemok
šos, palinkę prie anarchijos 
norėtą patapti dvasiškais va
dais pasaulio ir Mesijošiu Eu
ropoj ! Rusą govėdą vadai ne
slepia savo noro praplatinti sa
vo pažvalgas vakarinėj Euro
poj, kur socijalis gyvenimas. 
augŠčiau stovi. Jie velka tą 
nelaimingą šalį, kuri pasmir- 
do nešvarumu, girtybe ir žiau
rumu ant Golgotos, idant ją 
nukrvžiavoti pasaulio atpirki
mui. Revoliucija paliuosavo vi
sus baisius žvėriškus instink
tus, kurie vystėsi tyronams 
valdant. Šiandie netvarkios 
darbininkiškos klesOs naikina 
save naminėj karėj ir pramo
nė išgriauta visoje šalyje.

. _ ___ -J.

Iš privatinią vertelgą S. Val
stiją laivynas gavo 42.000 žiū
roną.

Baltimorės kardinolas Gi- 
bbons atsišaukė į kareivius ir 
jurininkus būti paklusniais ka
rinei valdžiai ir neužmiršti sa
vo dvasiniu pareigi].

Vokiečią valdžia ketina Ru
munijos karalių Ferdinandą 
prašalinti nuo sosto, o kitą jo 
vieton pasodinti.

. *r-»

New York.—Guaranty Trust 
Co. valdžios bondsą pirko už 
$10.000.000, o Chase National 
Banka, Centrai Trust Co. ir 
Metais National Banka paėmė 
po $5.000.000 bondsą.

Clevelande sustreikavo veik 
visi namą statytojai skaičiuje 
3.0000 asmenų.

Francijoje laikraščiai rašo, 
jog paskalos apie grįžimą ca
rizmo Rusijoj yra tuščios.

X*

Ukrainos sostinėj, Rieve, vo- puolimas,
viki} valdžia, laikysis, betjos

tai laiko k klausi-
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Popiežius ketina pripažinti 
vokiečiu sudarytą Lenkijos 
valdžią. Ketina pasiusti į 
Lenkiją savo delegatą Balti.
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Dabar yra daug 
nrnin namų, PIGIŲ

BIZNIŲ.
Daugelis savininką karės lai

ku priversinai parduoda "visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, 
ir jis tamstoms aprodys pigią 
farmą, visokią 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. 
Ivasakeyicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

Dayton, O.,— Su orlaiviu 
krito Major Binkle ir pulk. 
Damm. Abu užsimušė.

----- o-----

Suv. Valstijų valdžia užsa
kė 100.000 tavorįnią ir angli
nių vagonų. Jie atseis $160.- 
000.000.

I
* ‘ JAMES M. KEYS t

350 BRį)ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.. K

Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmiškals reikalais. Duo- V 
du pilnas informacijas kas-link Suvienytų Valstijų įstatymų.

I’er kellolikų metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su u 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- J 
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užslti- x 
keti. Visokius teismlSkus reikalus atlieku šioje valstijoje. j*

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbštojų lietuvių, rusų, E 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus noHte turėti geras pasekmes ir lšlaimetl v 
provą, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite.^ 

350 BUOADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. J

JAMBS M. KEYS, e
Tei. So. Botton BIS orfio. Boston 900. 5

Jeigu vienas užimtas šauk kitų. JįUžmokėsiu pagal augščiausi dienos kursą
Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento

-Kreipkitės ypatiškai *■- laiškų neatsakinėsiu.
‘ “ * ■« _ 1<kt»

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS I
* - BOSTON, MASS, T

v

Čia parodoma, kaip franc fisį froate duodama signalą

111 SALĖM STREET,
" V' : . ?’•’ " , < < v * .

8^1 -*^*1įjį^jį
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Ar gyvas brolelis? 
Kur jisai gyvena?
Ai- nameliuos vargsta? 
Ar karėje žuvo ?.

»SAVŲJŲ IŠSIILGIMAS:
Nemune, sraunus,
Lietuvos upeli,
Marių vilnimis
Atneškie žinelę.

ibi tf So. Borton’o irt_____ _ ....
Leidžia Am. LIMavių Rymo *▼. Juoežpo

. Darbfatakų Mugs, 
“D ARBI JT IM Iir 

(Thotforfcer) 
The Lithuanian tri-weekly paper.

PnMished every Tuesdąy, Thursday, and Saturday by St 
Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.

Subscription Kates:
. Yearly .••••<•*.««•• • 
Boston and suburbs---------- - -------- i------..$4.00

6 months.......................     ....$1.50
Foreign countries yearly. i............... .$4.25

“D A R B I N I JT K A 8°
M1 W. Broadway, Eouth Boston, Mim
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PASKUTINĖ PASKOLOS 
DIENA.

Subata, gegužio 4 d. yra pa
skutinė diena, kurioj galima 
pirktis Trečiosios Laisvės Pas
kolos bondsus. Šiuo kartu tar
pe lietuvių ėjo didesnis veiki
mas ir agitacija už paskolą, ne
gu pirmose dviejose.

Tie, kurie dar neturi pirkę, 
privalo paskutinėje dienoje tą 
padaryti.

Ką padarome bondsų pirki
mu?

Paskoliname valdžiai pinigų, 
kurių reikia vedimui karės. 
Karė vedama teisinga, už pa 
liuosavimą tautų, kartu ir Lie
tuvos ir sutriuškinimo didžiau
siojo pašautoje autokratizmo.

Bepigu klausyti šios šalies 
valdžios. Ji yra pačių žmonių 
išrinkta. Gi ji karėn stojo ne 
užkariavimų, bei pasipelnymo 
ieškodama, bet už teisingus 
principus.

Pinigai valdžiai paskolintie
ji bus sugrąžinti su nuošimčiu. 
Jie yra saugiai, saugiau, negu 

. bile kokiame kitame investini- 
me.

*
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TAUPYKITE KNYGAS.
Šeimynoje, kur visoko už

tektinai yra, nevisuomet pri
deramai branginama ir suvar
tojama valgio likučiai. Išmesti 
duonos riekutę rokuojama ma
žmožiu. Gi biednoje šeimyno
je duonos riekutė yra dideliu 
daiktu. O kaip dideliu daiktu 
tokie mažmožiai yra dabar ba- 
daujančioj Lietuvoje.

Kaip su kūno maistu yra, 
taip yra ir su dvasiniu — kny • 

' . gomis ir laikraščiais. Kur to
nėra, kur trūksta knygų ir 
laikraščių, ten jie be galo bran
ginami. Retas nežino, kaip bu
vo Lietuvoje prieš spaudos at
gavimą.

Lietuviai tėvynėje yra kū
niškai ir dvasiškai išbadėję. 
Po karės tuoj turėsime juos vi
sokiais būdais šelpti. Taip-pat 
ir knygų turėsime jiems siųsti 
kuodaugiausia. Todėl dabar čia 
Amerike laikykime kiekvieną 
knygelę ir kiekvieną laikraščio 
numerį, kuriame tik kas nors 
indomesnio yra. Karei pasibai
gus, atsidarius keliams pun- 

- x dūs gerų, katalikiškų knygų ir 
laikraščių pasiųsime dvasiškai 
išbadėjusiems viengenčiams.

KIEK YRA KATALIKŲ 
PASAULĖJE.

Sulig Catholic Directory, 
Didžiojoj Britanijoj išleisto 
1918 metams, visame pasau
lyje katalikų yra 301.960.485. 
Pagal šalis skirstosi šitaip:

Europoj .... ....190777.000 
Azijoj...................... 6.208.000
Afrikoj ................... 2.817.000
Amerikoj........... .  92.867.000
Australazijoj.........9.289.000
Katalikų Didžiojoj Britani

joj yra 13.296.617. Tai yra ant' 
4.225 mažiau, negu metai atgal. 
Aišku, jog čia nuostolį padarė 
baisieji kari"

.Minėtas katalikų skaičius 
dėl Amerikos yra dėl pietinės 

' ir Šiaurinės Amerikos.
Pernai katalikų Suvienytose 

Valstijose buvo 17.022.879.
Didžiojoj Britanijoj katalikų 

kunigų yra 4.532.' Iš jų karėje 
‘E • kapelionais tarnauja 450.
f Bažnyčių Didžiojoj Britani-
» joj yra 2.352. ' y

r'

!

t-fc.

u

v
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Visą soeijalistišką gudrumą 
padrėbė, kaip seną nudėvėtą 
vyžą, bet nei etikos, nei man
dagumo nei takto neturi.

“Naujienų” draugučiai už
sispyrė saviškai išaiškinti žo
dį “kapitalas.” Būk kapita
las reiškiąs ne tam tikrą turtą, 
kaip kad paparastai yra var
tojama, bet tokią turto dalį 
kuri nešanti savininkui nuo
šimčius, sudaromus darbininkų 
nuskriaudimu. -.

Kad tokia turto dalis yra iš- 
tikrųjų kapitalu, tai abejonės 
būti negali, bet kad per tai 
kiti visi turtai o labiausiai di
delės pinigų sumos paliautų 
buvę kapitalais, tai tvirtinai 
gali nebent socijalizmu apja- 
kinti cicilikučiai.

Bet čia matote vra ne tame v

svarba, čia “Naujienoms” ei
na ne apie patį žodį i‘kapita
las,” ne apie jo tikrąją reikš
mę, bet visiškai apie ką kitą.

Dalykas yra tame: Jei mes 
pripažįstame tam tikrą turtą 
kapitalu, tai a rtas turtas bus 
privatinė nuosavybė, ar valsty
binė nuosavvbė, ar net ir*so- 
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cijalistiško surėdymo nuosavy
be, jis visvien pasilieka kaip 
buvęs kapitalu. Savininkų pa
keitimas ar permainymas, ka
pitalą nepermaino, kapitalas 
pasilieka tokiuo pat kapitalu 
kaip kad ir buvo.

Aš anuo kartu parašiau, kad 
kapitalas gali būti ir geras ir 
negeras. Žinoma, aš nema
niau, kad kas tuos mano žo
džius pasistengtų netinkamai 
aiškinti ir už ji}Os priekaištus 
darytų, bet kad jau kaip kam 
jie užkliuvo, tai aš čia dar 
kartą paaiškinsiu kaip aš juos 
rašydamas supratau: Kiekvie
nas kapitalas-turtas — kuriuo- 
mi žmonijai abelnai, ar vienai 
tos žmonijos daliai— darbinin
kams, daroma skriauda, yra 
negeras kapitalas, o kiekvie
nas kapitalas-turtas, kuriuomi 
daroma žmonijai nauda yra ge
ras kapitalas. Bet nereikia ma
nyti kad tas pats kapitalas bū
tų geru ar blogu. Visiškai ne, 
jis yra tiktai įrankis, kuriuomi 
galima naudotis darant gerą ar 
blogą, o jo vardas ar pavadi
nimas nuo to priklauso kaip ji
sai yra vartojamas, kokiems 
tikslams sunaudojamas. Juk ir 
paprastame mūsų kasdieninia
me gyvenime “geras ir nege
ras” toje pat prasmėje yra var 
tojama. Jeigu žmogus gerai 
ką padaro, sakome: geras žmo
gus, o jeigu ką padaro blogai, 
sakome blogas žmogus. Taip- 
pat yra su visais kitais daik
tais ir su kapitalu.

“Naujienų” draugučiai no
ri, kadi kapitalu vadintume tik
tai tą kapitalo dalį, kuri pri- 
vatiniam savininkui neša pelną 
arba nuošimčius.

Rodos čia nebūtų nieko taip 
labai ypatingo, čia būtų ne- 
perdideliausia klaida ar mela
gystė, bet eikime toliaus.

“Naujienos” sako: “Su už
vedimu socijalistiškos tvarkos 
kapitalas išnyks. ’ ’ Čia tai ir 
yra visas “NaujienųV draugu
čių triksas, kad užmuilinti 
darbininkams akis ir tuomi iš
siaiškina visos “gražbylystės”

nų” “azdabos/’Aurių apie ka
pitalą berašydamoe tokį gįsbff 
savo šlamštus prikimšo. Mat, 
jei kiekvieną kapitalą vadini 
me kapitalu, tai ir socijalistų 
peršamamesųrędyma kapitalai 
bus, o jei kapitalu vadinsime 
tiktai tųfeįą kapitalo, dsdj, *ku- 
ri neša privatiniams žmonėms 
pelną r— tuonaet sočijalizmo su
rėdyme tokių kapitalų Uebūšią, 

valdžios nuosavybe, — 
T O kąd kiekviena valdžia ka.- 
pitalus pavartoja daugiausia 
savo tikslams, o ne-darbinin
kų gerovei, t tai galima tikėtis 
kad-tą neprąžiopsos ir’sočija- 
'listiškojo surėdymo carukai 
(pavyzdis Rusų Bolševikai), 
panaudos ir jie. kapitalą savo 
savotiškiems darbininkų ir vi
sos žmonijos išnaudojimui, bet 
tas pasakymas socijalistams la
bai nepatinka ir jie norėtų, kad 
apie tai niekas nei minėte ne
minėtų, o kad tai atsiekus, 
draugučiai prasimanė vadinti 
kapitalu ne visokį kapitalą,"bet 
bet tiktai tąją kapitalo dalį, 
kuri neša privatiniams žmo- 
nėms-pelną, ir nori kad visi 
toriam- jų negudriam prasima
nymui įtikėtų ir pritartų. O jei
gu, gink Dieve, kadi taip im
tų ir jų paliepimų nepaklausy
tų, arba dar baisiaus, nepra
dėtų nurodinėti jų klaidas ar 
apgavystes — na, tai sveiks 
dingęs!.. Gausi ir jezavitų ir 
brostvininkų ir atžagareivių ir 
visą litaniją tam panašių epi
tetų, kokiuos tik “Naujienų” 
redakcijos draugučių štabas 
savo gudriose galvelėse suge
bąs išperėti.

Bet čia karščiavimosi nieko 
negelbės, visoki turtai kaip 
buvo kapitalais, taip ir bus, O 
jų gerumas ar blogumas kaip 
priklausė nuo to, kaip ir ko
kiems tikslams jie yra sunau
dojami ir vartojami, taip ir 
priklausys. Dar prie to viso 
galima pridurti ir tai, kad ar 
cicilistas ar nichilistas, o jeigu 
pinigų daug turi, tai ir kapi
talistas.

Tai-gi matote, kad “Naujie
nos” rašydamos būk “Kapita
las yra tam tikra turto valdy
mo forma,” kad, “kapitalas 
neša savo valdytojui pelną, ku
ris pasidaro iš neapmokėto dar
bininko darbo,” kad “kapita
las yra vien darbininkų išnau
dojimo įrankis,” norėdamos 
pasitarnauti soeijalizmui tyčio
mis apsilenkė su teisybe, žodį 
“kapitalas” neteisingoje pras
mėje perstatydamos ir išaiškin- 
damos.

Tikrieji ekonomistai kapita
lo definiciją išveda šitaip:

“Kapitalas yra turtas, kurs 
po aprūpinimo mūsų visų gy
venimo reikalų mums dar, lie- 
ha.”

Čia skirtumo nėra, ar tas ka
pitalas susidarys iš darbininkų 
išnaudojimo kaip kad dažniau
sia būna su kapitalistais, ar jis 
bus užirbtas sunkiausiu darbu 
pūslėtomis ir kruvinomis dar
bininko rankomis ir sutaupy
tas net atimant sau nuo burnos 
duonos kąsnelį — jis- visvien 
bus kapitalas, ir jį bus gali
ma kaipo sutaupytą turtą pa
naudoti kaip geriems taip ly
giai ir blogiems tikslams.

F. V.

,?

DR. MAX MORDAIT-* . ■ 
LAIKAM.

* Bf. Max Nordiau yra talki* 
ninkams užjaučiantis. Laiškai 
rąžytas anglų kalba it Atsako į* 
keletą gręžtų apie kąru klau
simų, laiško arrtoriui vieno jų 
Amerikoj draugo pastatytų. 
RaŠytoj&s duoda sutraukoj to- 

nes ten viskis ifiria sooįiaKsta W

“Pavelykitmanatsakytiį 
Jūsų kiaųsbiius sulyg geriau
sios mano išgalės ir tokioj pat 
tvarkoį kokioj klausiniai nian 
pastatyti buvo. . "

1; “ Tiesiog baisu, kad to
kiuose,kaip jūsų, |ūgšto išmik
linimo protuose, protuose taip 
rimtai ir nėatlaidžiai prie tie
sos prieiti pastangas daran
čiuose, vis dar gali būti vietos 
nors mažiausiai, abejonei apie 
tai, kas yrą atsakomu už pa
saulio nelaimę, tą didžiausį 
prasižengimą, kokis tik žęao- 
nių istorijoj užrašytas buVo. 
Ir tai po visų oficijalių-ir ki
tokių dokumentų, laike pasku
tinių trijų metų atidengti) ir 
paskelbtų. Tai varo į nusi
minimą, pamanius apie teisy
bės pajėgumą protavimo pa
siekti, ir teisingas sąžines per
tikrinti.

Tiesiogine karės priežastim 
buvo Vokietijos militarės ir 
aristokratinės klesos noras ka
rę turėti. Vokietija paskelbė 
Rusijai- karę po paikių prieka
bių — Rusijos armijos mobili
zaciją, paliepta idioto Caro, 
veik tuo pat laiku paliepimą 
jam atmainant; jo įsakymas, 
vienok, nebuvo išpildytas suk- 
taus ir vagiliaujančio karės 
ininisterio. O ant Prancūzi
jos — su begėdyste, būk pran- 
cūztj orlaivininkai .mėtė bom
bas ant Nurnbergo (tai buvo 
begėdingas išmislas, tiksliai su
fabrikuotas) ir būk prancūzų 
oficierai automobiliais į Belgi
ją važiavo (kas buvo vakiš- 
kai asiliškas išradimas). 

Viešpataujančios Vokietijos 
klesos norėjo, reikalavo karės, 
kad tuo būdu sustiprinti savo 
poziciją, kuriai grasė pavoju
mi augančio ji pirkliaujančios 
ir išdirbyste užsiimančios vi
durinės klesos galę, turtingu
mas ir įtekmė, o nepriklauso
mybės dvasios skverbimąsi į 
darbo žmones. Austrija turi 
būti apskusta už sužadinimą 
niožos Serbijos žemij baikščios 
pikčiurnos būdu, bet ji gali tei
sintis susidarusiomis aplinky
bėmis, kad paskutiniame mo
mente ji parodė pasiryžimą 
rietenas arbitracijai pavesti.

Tolimesne karės priežastim 
buvo oficialės Rusijos užka
riavimo godumas, noras Kon
stantinopolį pasigauti ir Bal
kanų valstijas pasivergti — tų 
smaugimas reiškė Austrijos ir 
jos į šmotus sudraskymą; taip
gi Prancūzijos tarifo politika,- 
kuri stovėjo ant kelio teisė
toms vokiški) eksportuojančių 
pirklių pastangoms, ir su lai
ku padarė iš jų pan-germanis- 
tus ir fanatikus rėmėjus uni
formose vokiškų ugnies rijiki). 
Istorija-gi kaltins vien Vokie
tiją, nenutrinamai ją užklei- 
muojant.

2. Suvienytų Valstijų karėn 
įsimaišymas, ant laimės,. ją 
prailgins!. Karės sutrumpini
mas būt reiškęs alijantų nuga
lėjimą ir galutiną kaltybės ir 
negarbės pergale. Tik -Ame
rika reikalinga laįko prisireng
ti ir prirengti jos triuškinan
čias pajėgas priešui ant kailio . 
išbandyti.

3'. Amerikos kares dalies 
ant savęs pasiėmimas ir mora- 
lis iŠ to atspindis į būsimą jos 
istorijos evoliuciją-dabartiniu. 
laiku tai atspėti reikštų pra
našavimą; aš neturiųrdbvanos 
žinoti dalykų, kurie ateityje 
įvyks.

4. Rusija galutinai paliovė 
būti, kaipo politine vienata. 
Ji niekad ją nebuvo. Ji vien- 
tik taip atrodė —- pasidėko- 
jant jos biurokratijai ir jos pa
vargtų gyventojų atbukusiam 
nepaisymui. Anarchija, vie
nok, negali prikibti. Ji turės 
padaryti vietos naujai organi
zacijai. Jeigu apšviestoms 
Rusijos klesomfe pavyks užvieš- bondsų

Paryžiuje mirė italų revo- 
liucijonierių vadas Amicare 
Ciprian.

Vokietijos socijalistų dele
gatas suvažiavime Oltene, 
Šveicarijoj pasakė,, jog Vokie
tijos valdžia bando išnaikinti 
pas savę socijalistus. Priva- 
tiški jų susirinkinaai uždrausti, 
agitatoriai tuoj imami armi
jom

Knoxvilįe, Tdnn. — Per pe
reitus metus policija yra už
griebus 1.00d galionų degtinės. 
Visų tų skystimų išvertė lauk.

• Su v, Valstijų teisybės de
partamentas tyrinės orlaivių 
užsakymo išpildymą. To rei
kalauja senato karinė komisija.

Bulgarijos premieras Rados- 
lavov išvažiavo į Bucharestą, 
kur eifia. taikos derybos Su 
Rumunija..

pfttaatij abi plėšikų, vągitb idi* 
atiŠkų storžievių ir w darbo 
išsisukinėjančių tinginių mi
nios, joa atras, bę abejonės, 
pusiau nepriklausomu respub- 
įjikųjskąičių, sujungusių beu- 
drojk konstitucijoj jyšikis, ko 
tai panašaus kopiją į Ameri
kos Uniją ar Šveicarų Kantonų^ 
Federaciją. • * -

Stebuklingas zionistųreika- 
lų pakopimas jokių būdu nėra 
mano nuopelnų. ’ Aš ešū gi
liai sųjųdmtu ir dėkingu liu
dininkų vieno iš didžių istori
jos stebuklų^ , 
< Tikėkit man/

Jūsų, ištikimas,
♦ Dr, Max Nordau.

Pastaba:— Rašytojas gimė 
Budapešte, 1849 metais, ir gy 
veno Paryžiuje nuo 1878 metų. 
Jis buvo. ištremtas Ispanijon 
karės pradžioj. Iš gimimo 
jis yra žydas ir pradžioje gy
dytojas iš profesijos. Jo-kny- 
ga “Aplinkybių Melai7’ Aust
rijoj uždrausta.

Pasiilgau brolelių, 
Geisčiau pamatyti, 
Teisybės žodelį 
Nuo jųjų girdėti.

Kas ten atsitiko? 
Ar viskas išnyko ? 
Gal mūsų namelių 
Nei žymės neliko. •

Jūs Lietuvos vandenėliai, 
Atneškit žinelę

’ Kada pasibaigs 
Lietuvos vargeliai?

Laukiam kas dienelę 
Linksmos naujienos 
Iš rytų šalelės,
Brangios mūs tėvynės.

P. Račiūniukė.

LIETUVOS VYČIŲ, (CONN. 
VALSTIJOS) APSKRIČIO 

DOMAI.
Rodos jau būtų laikas, kad 

gerbiamoji, šio apskričio L. V. 
Valdyba paskelbtų kur bus iš
važiavimas ‘ ‘ Gegužinė. ” Juk 
pastaram jam L. Vyčių Conn. 
Apskričio pasitardimų suva
žiavime Waterburyje, nutarė 
surengti, ketvirtąją dieną lie
pos, parinkus vietą, kur bus 
patogiausia, ar Hartforde, ar 
New Haven ar Bridgeporte, ar 
kur kitur, tas darbas pavesta, 
Apskričio L. V.“ Valdybai. Su
lyg šiol, dar niekas nieko ne
pasakė. Reikėtų čia gyviau, 
iš tikros širdies tą darbą įvy
kinti, neatidėliojus. Labai šir
dingai meldžiu. Rašau šį pa
klausimą, kelių pažangesnių 
asmenų, organizacijos narių, 
paragintas.

Rengkimės prie darbo. Di
delio ir iškilmingo.

Tiesa, čia didelė našta guli 
ant pačių rengėjų, bet tik rei
kia norėti, o našta susildng- 
vins. Jeigu apskričio valdyba 
tarp savęs nesusitaiko, tas dar 
būtų maža svarba, jeigu dėlto* 
.tik neįvyktų. Jeigu vieni 
silpnesni valdybos nariai, kiti 
turėtų būti drąsesni ir silpnes
nius paremti ir paskatinti. Ir 
visi vieną obalsį pakelti, “Kas 
yra mūs, turi ir būti mūs!” 
O kas prieš mus, tas tu
ri mums iš kelio pasitraukt, 
nes mes savo vėliavą iškelia
me: “Dievas, Tėvynė ir Ba
žnyčia!”

Jeigu būtų man valia, tai 
štai ką pasiūlyčiau: Kadi šįmet 
iš surengto mūsų išvažiavimo, 
visą likusį pelną paskirti L. 
Vyčių organo reikalams. Ačiū!

P. S. Būtų malonu, kad ir ki
ti apskričiai tai padarytų. Juk 
veik visi rengia išvažiavimus.

Literatiškos komisijos narys
J. V. Kovas.

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

Niekas neprivalo abejoti a- 
pie saugumą Dėdės Šamo

______ ___ _ aip gau
sime laistą. Lietuvą, tai at 
bus pavelyta- svaigiiiamūs gė
rimus daryti ' ir’ pardavinėti 
gerti, ar bus blaiva ? Prie vi? 
šokių išdirbių žmonės ruošiasi 
Įdek galėdami, repgiasi dirbtir- 
vės statyti, o apie bravorus jo* 
kių žinių laikraščiuose nepatė- 
mijau; Bezdžionvaikiai savo 
laikraščiuose, kurių aŠ neskai
tau, gal ir labai daug apie tai 
rašo. Nes. jei svaigalų nebūtų, 
tai soeijalizmas jokiu būdiu ne
galėtų gyvuot. AŠ daug sykių 
patėmijau, kad socijalistų mo
kytojai, eidami kalbėti, tai 
iššigeria du-tris stiklus degti
nės. Aš paklausiau savo pus
brolio dielko tąsi daroma. O jis 
ir-gi buvo tokiu pat mokytoju 
tų vargšų tąmsūnų žmonelių. 
Jis man atsakė: “Negėręs žmo
gus neturi tiek drąsos išnie
kint, išbiaurint tą, kas buvo 
pirmiaus šventu, miela, bran
giu laikoma. O žinoma, jeigu 
prakalbas sakydamas nori ge
rai papelnyt kolektos, Vai turi 
gerai savo draugužiams prime- 
luot, tai per tai geriama deg
tinės, kad sujudyt sveikai gal
vojantį protą, o tada užtikrin
ta, kad mūši) draugučiai link
smai rankom paplos ir penktu
kų nesigailės.

Socijalisto Brolis. 
Newark, N. J.

PAAIŠKINIMAS — Ar Lie
tuva bus sausa, tai tas prigu
lės nuo mūsų išrinktosios val
džios, arba teisingiau pasakius, 
tas prigulės nuo visuomeniškos 
opinijos Lietuvoje. Jei stipri 
opinija bus sukelta prieš svai
galus, tai ręikia tikėtis, kad 
Lietuva bus sausa. Teisybė tas 
reikštų smūgį socijalistams. 
Juk ne vien jų “mokytojai” 
ant. drąsos iššigeria prieš savo 
pliovones, bet jie į savo eiles 
verbuoja narius iš girtuoklių, 
valkatų, vagių, kaip tai ne
senai “Naujienose” vienas il
gas straipsnis buvo apie tai, 
kaip vagilius, latras kalėjime, 
beskaitydamas “Naujienas” ir 
“Laisvę” virto socijalistų. Su
prantama, kad patvirkusiam 
žmogui smagu išgirsti, būk ne
są užgrabinio gyvenimo, kad 
nebūsią atsakomybės už dar
bus. Kas gali geriau vagiliui 
arba girtuokliui patikti, kaip 
tokia kalba. x

- --o------

KLAUSIMAS — 1) Ar Suv. 
Valstijų Laisvės Paskolą galė
si atsiimti būdamas Lietuvoje 
ir kokiu būdu ir kas gali paim
ti po mano mirties? 2) Ar Lai
svės Paskolos nuošimtį galė
tum gauti būdamas Lietuvoje? 
Meldžiu paaiškinti. .

‘ ‘Darb. ’ ’ Skaitytojas. 
Cleveland, Ohio.

PAAIŠKINIMAS — Laisvės 
paskolą galima bus atsiimti 
pas visokį Amerikos konsulį 
bile kokioje pasaulio dalyje. 
Lietuvojė be abejonės bus A- 
merikos konsulis'ir pas jį vis
ką galima bus atlikti. Jis iš
mokės ir nuošimčius. Po mir
ties ją gaus tas, kam testa
mente bus užrašyta.

KLAUSIMAS — Meldžiu 
tamstų paaiškint; 1) Ar Rymo 
Katalikų kunigai būdavo ženo- 
ti, jei taip, tai kada, kaip se
nai tas buvo? 2) Kokiose kal
bose galima laikyt mišias Ry- 
mo-Katalikų kunigams, ar ga
li rusiškai laikyt mišias? 3) 
Koks skirtumas tarp R. Kata
likų ir Graikų-Katalikų, jei

graikų kunigai laiko mišias sa- * 
vo kalboje ir jie vadinami ka
talikais. . 'A

RGUrii,
PAAIŠKINIMAS t) Ea- 

taŲku kunigai būdavo ženoti 
pto^s^^krikŽMon^dsj^iio- 
se, "bet nuo pat apaŠtfSų laikų 
buvovaromasi prie celibato. 
Kas kartas buvo vig iiĮeic&hu 
mi-BaŽnyČios parėdymai, jyąr^ 
Žąnti ąpgįvedbną, Tbli M’ąįdųių 
gai nurodo, jog popiežiui 0re- 
gorius VII įvedė celibatą vie
nuoliktame amžiuje. Prieštą 
popiežių apie 20 suvažiavimų 
ir synodų yra .išleidę parėdy
mus apie -celibatą:2) .Viso pa- 
šaulio katalikiškose bažnyčio
se mišios laikomos lųtiniškai ir 
niekur nei neužsimenama- apie 
laikymą kitose kalbose. 
Graikų-katalikai, kitaip sakant 
unijotai yra buvusieji pravos
lavai, tik pripažinusieji popie
žių už Bažnyčios galvą, • Jie 
■tebturi savo bažnytinius pa
pročius ir mišias laiko prigim
toje kalboje.

PINIGAI NUEINA PER 
ŠVEICARIJĄ.

Iki Amerika nekariavo, tai 
patogiausias kelias pinigų ir 
paieškojimų siuntimas Lietu
von buvo per Ispanijos amba
sadų Washingtone. Amerikai _ 
stojus karėn, tas kelias užda
rytas.

Dabar lieka kelias per Švei
cariją ir Švediją. *

P-as F. Virokas tik ką gavo 
pranešimą iš Šveicarijos nuo 
kun. A. S. Steponaičio, jog jo 
per jį siųstieji pinigai užimto
je Lietuvoje gauti.

Štai kokį gavo atsakymą: 
Gerbiamasai:—

28 sausio 1918 m. mes pa- 
siuntėm Tamstos žmonai p. 
Virokienei, (Seredžiuj, Lie
tuvoj) ir 29 kovo gavom iš 
tenai atsakymą, jog Tamstos 
žmona gavo 200 rub. (du 
šimtu rublių) arba 400 mar
kių. Kvitą lieka pas mumis. 
Trečiasis šimtas rublių dar 
guli pas mus ir tuoj bus pa
siųstas taip-gi į geredžių.

Su augšta pagarba"
A. Steponaitis.

Norintieji siųsti paieškojimų 
arba pinigų gali šitaip adre
suoti: A. S. Steponaitis, Lau- 
sanne, avė Toises 8, Switzer- 
land.

v •
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EXTRA!!I EXTRA!!!
D O VA NOSU!

Kas užsirašys pas mane ant 
visi) metų “Darbininką,” tas 
gaus dovaną vertės 50c. Dova
nas duosiu tik vietiniams

Juozas Saunoras, agentas .. 
7 Dudley st., Roeliester, N. Y.•J

PIRKITE LIBERTY 
BOND’SUS.
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Svarbu visiems.
SVARBU VISIEMS, YPAČ SOOJJALISTAMS.

Visi ingykite “ŽVIRBLIO” tik ką išėjusį numerį. Ypač soči- 
jalistai turi jo turėti, nes yra BOLŠEVIKŲ MARSELIETĖ. Dabar
tine marseljeto jau paseno, ji tinka tik laisvamaniams seime vietoj 
maldos. Todėl visi sooijalistai savo susirinkimuose II “Žvirblio” ga
lės traukti naują, patikrintą bolševikišką marseljetę. Ingykite po 
“Žvirblį” ir giedokite Bolševikų Marseljetę, neatsilikite nuo progS- 
so. Gaida senosios mąrseljetės.

t
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■irteikraštingsi,etikos.“Naujie pie saugumų Dėdės
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MONTELLO,MASS.' [

r <&ros ir Įlągfti naujienos, 

3 Benai jau buvo ^inių iŠ Mon- 
;tello, taipgi sumaniau š|-įą pa- 
rašyti,-. nes ir žinelių, atsiran
da. Pradėsiu nuogerų. 

, Nepersenąi Čia bdvo 40 vai. 
/ pamaldos, kuriose išgirdome 

• graŽįų pamokslų; pirmą yaka- 
<rą įki bai.) gerb. kun. J. Do- 
bužihskas .pasakė apie lanky
mą Šv. Mišių. Labai grąžus pa- 

. mokslas ir kaip reikalingas 
. Montellieciams! Jie tame la
bai apsileidę. Antrą vakarą 
gerb. kun. X. Čaplikas iš "Wor- 
cesterio labai iškalbingai skel
bė apie pavojų atkristi į tas pa
čias klaidas, iš kurių žmogus 
bm o pasitaisęs. Paskutinį va
karą gerb. kun. P. Juškaitis 
sakė apie bedievybės pragaiš
tingus vaisius. Pamaldose da
lyvavo taip-pat kunigai: T. Ži
linskas, iš So. Bostono, L. Ty
la iš Nashua, N. H., S. Kučas 
iš Haverhill, J. Aleknavičius 
iš Loveli, ir P. Virmauskis iš 
Lavrence. Pamaldos buvo gra
žios, žmonių daug, pamoks
lai naudingi, tai-gi rodos ir- 
žmonių pasielgimas turėtų bū
tį geresnis. Tiesa, tie kurie į 
pamaldas atsilankė džiaugiasi 
jomis ir veda gražesnį gyveni
mą, - l>et tie kurie neiną į baž
nyčią visados po atlaidų pasi- 

. daro blogesniais ir pridirba vi
sokių skandalų. Taip lygiai ir 
čia atsitiko.

Tūlas tamsesnės rūšies bol
ševikas T. S. turbūt protestuo- 

. 'damas prieš bažnyčią, turėjo 
susirėmimą su savo pačia, kas 
jam nelabai išėjo ant sveika- 

■ tos, nes moteriškė, besiginda
ma nuo jo užpuolimo, perpjo
vė jam ranką. Dabar negali 
dirbti. Kitas “nezaležninkas” 
A. A. nedėlios dieną, vieton ei
ti bažnyčion, padarė sau po
sėdį prie alaus bačkutės. Ten 
ir buvo diskusija ir susirėmi
mas su tūla motere. Mūsų did
vyris iš to “pogromo” išėjo 
nevisai sveikas, nes su pers
kelta galva. Visiems žinomas 
4(politikierius” M. K. J. užkly
do ne ten kur reikia ir taip-gi 
turėjo susirėmimą su savo mo
tere. Ar jis čielas išėjo iŠ ka
rės lauko, neteko sužinoti, nes 
“politikierius” gerai moka už
slėpt savo darbelius. Bet riks
mo pridirbo ant visos apielin- 
kės.

Tokie mūsų bolševikų dar
bai. Jie nešvarūs, tiesa, bet 
liogiški, nes koks mokslas, toks 
pasielgimas. Jie visi uolūs 
skaitytojai bedieviškų raštų.

Ateinantį nedėldienį čia kal
bės p. K. Pakštas apie Lietu
vos neprigulmybę. Tikimasi, 
kad žmonii) atsilankys kuo- 
daugiausia. paklausyt garsaus 
kalbėtojo.

Merkinės Pilietis.

t Smagioj prakalbo*.

Balandžio 28 d.LietuviųSve<- 
tainėje Šv. Jurgio dr-jos buvo; 
surengtos prakalbos. Dr-jos 
pirm, ir prakalbų yedčjąs jr. 
B. Ajauskas trumpai ir įspū
dingai pasakė, apie tikslą pra
kalbų ir apie dabartinį padėji
mą. Dar priminė apie vargių- 
gą"1 padėjimą' Lietuvostėvynės. 
Bo to beną palcviete griežti 
Lietuva Tėvynė Mūsų? Lietu
vių Benas buvo iš Cambridge 
po vadovyste p. Buinio.. Kal
bėtojai buvę, p. A. F. Kneižis, 
“Darbininko” administrato
rius, kun. Pr. Juškaitis iš Cam
bridge ir p. J. Adomavičius iš 
So. Bostono. Visų viršminėtų 
kalbėtojų kalbos buvo turinin
gos ir naudingos, taip kad to 
viso aprašymui trūksta žodžių. 
Kalbant ir apleidžiant estradą 
publika išreiškė pritarimą ir 
pasitenkinimą garsiu delnų 
plojimų. Cambridge’io parapi
jos bažnytinis choras po vado
vyste p. J. B. Varaiičo linksmį- 
no publiką ^savo gražiais bal
sais. Tas yra pagirtinas jauni
mo būrelis. P-lė’ Velaničiutė 
tam tikras pritaikintas eiles 
deklem'avo iš dviejų atvejų. 
Rankų plojimu, publikos buvo 
atšaukiama- Deklemavo J. Ja
nusas,"E. Pralgau skaitė, P.Ich- 
niavičiutč,*. D. Ichniavičius, P. 
Talalukė. Nors jauni vaikučiai, 
bet savo užduotis atliko gra
žiai. Pagirtini tėvai užvaikų 
mokinimą. Išparduota litera
tūros, vėliavų, Tautos Fondo 
ženklelių už 8 dol. Pardavinė
jo šios p-lėsi- S. Saulytaitė, 
Rumšiutė, Bartasiutė, D. Ka- 
taršienė pardavė už 4 dol. ir 
63c. Ačiū širdingai už jvj pa
sidarbavimą. Buvo renkamos 
aukos dėl vienos našlės, kuri y- 
ra palikusi su 6 mažais kūdi
kiais. Surinkta 35 dol. Maty
sim kiek socijalistai, kurie va
dinasi darbininkų, biednt) prie- 
teliai, suaukaus tai vargšei.

Publikos buvo apie 800. Dar 
toje svetainėje tiek publikos 
nėra buvę. Ačiū apielinkii) 
lietuviams už tokį mums pri
jautimą.

Tą dieną prisirašė prie virš- 
minėtos dr-jos 45 nariai. Ve
dėjas prakalbų, p. B. Ajauskas, 
baigdamas prakalbas didelį į- 
spudį paarė publikai, atsisvei
kindamas. Lietuvos vėliavą į 
savo rankas paėmęs tarė žo
džius, kad mes lietuviai kata
likai turim nepamiršt apie sa
vo tėvynę brangią ir turim at
sistoję atiduot garbę. Tuo tar
pu užgrojo lietuvišką ir ameri
konišką himnus. Publika gra
žiai išsiskirstė.

“Darbininko” Koresp.
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xWASHINGTON DEPOT, CT.
Čia mūsų žmonės jau gero

kai susipratę. Atliko vieną ge
rą darbą sutverdami SLRKA. 
kuopą, kurios numeris yra 205. 
Susitvėrė iš šešių narių, o po 
mėnesip laiko skaičius pasidvi- 
gubino. Dar manoma sutver
ti LDS. kuopą.

; Praeitą pavasarį aš buvau 
pagarsinęs “Darbininke,” jog 
galiu ant farmų suieškoti dar
bų ir pažadėjau paaiškinti apie 

- darbus. Gavau bent tuziną 
Ihiškų. Visiems stengiausi gau
ti vietas ir atsakinėjau. Bet 
atvažiavo tuomet tik vienas F. 
Liutkevičius iš Chicopee Fąlls. 
Jam suradau gerą vietą. Kiti 
dar ligšiol tebvažiuoja. Neku- 
rie fermeriai man gerai akis 
pakaitino už suvilimą. Bet juk 
aš pats buvau kitų apviltas.

' . Dabar čia daug reikia vyrų. 
Darbas ant tyro ■ oro, smagu. 
Jau du metu, kaip čia dirbu. 
Dirbau pas kitus, o dabar tai 

f dirbu savo. farmoj kartu su 
Liudviku Mikalausku. Mūsų 

C farma verta $16.000.
’ ■ Lietuviai apsirinka, kad grū- 

džiasi į mieštus," o netveria lie
tuviškų kolonijų ant farmų.

A. P. Krikščiūnas.
v

NORTHAMPTON, MASS.
Pelitą subatą 27 bal. L. .V.

I k p. buvo surengr.s puikų 
\ ak arą iš dainų ir šoki',;. Va. 
baras nusisekė labai rai, 
žniuniu nors ir nedaug buvo, 
bet kurio.buvo tai labai džiau
gėsi. Tam vakarui labai 
daug lur'c priešininkų, kurie 
stengėsi Kaip įmanydami žmo
nės atkalbinėjo. Čia dar nė
ra jokios bolševikų orgarjraci
jos visi katalikai, eiua Į baž
nyčią iš tų .pačių atsiraaca ne- 
pririanMų.. Čia gyvuoja Sū
nų ir Dr.kterij dr-ja ir skaitėsi 
Ticprigulminga. jJaunknakal
bindavo prisirašyti prie ją ir 
platindavo visokius bjaurius 
raštus. Bet metai tam atgal 
pasisuko Jonas. Steponaitis ir 
suorganizavo L. V. kp.. tai 
tie neprigulmingieji turėjo ban- 
krūtyti. Tos subankrūtijosios 
dr-jos nariai ir negali Vyčiams 
dovanoti. J. St.

r«u 
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Bahndžio 28,4. A nn Liet 
Štrętąmėje vietinįg L? D. 14 
kp. surengė prakalbas. KaL 
bejo Vyčių, gerai žinomas liefc 
veikė jas ir darbininkų prįetūtis 
gerb. KTSčesnuli&vičius, advo-. 
katąs ir įdėt Įnf qĄ Bintų $kĄ 
iŠ AVashington, D. C. * .

Nęvarkiečiai pirmą kartą 
turėjo progą išgirsti Šį garsų 
kalbėtoja. * , a > 
Pirmiasią kalbėjo, apie darbi- 
nikų ir L. D. S. re&alnš, Šio
je ilgoje prakalboje išaiškino 
svarbiausių, ir opiausių darbi
ninkų klausimų. Sakė, kad 
pasaulio- ateitis? darbininkų 
rankose ir tas viskas, kas pa
daryta pasaulyje, yra mokytų 
protų sugalvota, o darbininkų 
rankomis padaryta. '

Taipgi priminė apie. Rusi
jos proletarijatą ir apie įsteig
ta bolševikų rojų. Visą pra
kalba buvo švelni, maloni.

Antroje prakalboje aiškino, 
kas yra veikiama Liet. Infor. 
Biuro Washingtone, ragino vi
sus rašyt ies ir aukuoti į Tautos 
Fondą ir rengti visą Lietuvių 
veikimą prie išgavimo Lietu
vai laisvės ir tt. Taip-gi ragi
no būti ištikimais šiai šaliai, 
remti Laisvės Paskolą ir tt: 
Ant galo palinkėjo geriausių 
pasekmių ir palaimos Liet. 
Darbininkų Sąjungai ir vi
siems Newark’o lietuviams.'Be 
apsiidkimo galima sakyti, kad 
gerb. adv. K. Sčesnulevičius y- 
ra vienas iš geriausių kalbėto
ją.

Socijalistų tamsumas.
Gerb. kalbėtojas pradžioje 2- 

os prakalbos paaiškino, kad 
klausimus duotų ant rašto. Po 
prakalbos, vedėjas p. A. Pra- 
nis, klausė ar neturite kas klau
simų, tuoj pakilo pora socija- 
listėlių ir prašėsi, kadi vedėjas 
leistų Viešai klausimus duoti. ] 
Reikia pažymėti, "kad pats 
“kytri’ausias” Newark’o soci
jalistų galva, aiškinosi, kad 
negalįs parašyti, pora balsi) iš 
publikos atsiliepė kad jie ne
moka rašyti. Tuomet gerb. kal
bėtojas pasakė, “Jums iš kalno 
buvo pranešta, .kad klausimus 
galėsite duoti tik ant rašto, o 
kad jūs esąte “negramotni,” 
tai aš su jumis.neturiu kalbos.’ 
Nabagai nosis nuleido ir susė
do abudu ir daugiau anei vie
nas-nei ampt. Pažymėtina, kad 
jokio trukšmo nebuvo, nes 
Newark’o socijalistėliąi kitais 
sykiais mokėdavo trukšmelio 
padaryti, bet dabar turbūt pri
trūko energijos, nes veik visi 
Newark’o socijalistai buvo ant 
minėtos prakalbos.

LDS. 14 kp. ir visi buvę pra
kalbose katalikai, gerb. adv. K. 
Česnulevičiui bus labai dėkin
gi, nes tokių prakalbų retai 
kuomet tegalima išgirsti.

Pasidarbavus pp. A. Kazlau
skui ir J. Liudvinaičiui, prie 
kuopos prisirašė 9 nauji nariai: 
J. Švaikauskas, A. Miškinis, J. 
Juknis, A. Žilinskas, A. Jese- 
davičius, A. Gecius, J. Škėmas, 
A. Babrauskas if V. Baltruko- 
nis

Būtų gerai, kad tankiau to
kios pasekmingos prakalbos į- 
vyktų.

P-as Al. A. Trečiokas, New- 
ark’o lietuvių įgaliotinis, ten 
pat svetainėje pardavinėjo 
Laisvės - Paskolos Bond ’sus. 
Kiek pardavė, neteko sužinoti, 
bet mačiau apie 20 ar daugiau 
žmonių grūdosi prie stalo.

LDS. 14 kuopa gegužio 11 d. 
rengia puikų balių.

F: Vileikis.
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SUVAŽIAVIMAS.
L. Vyčių N. A. Apskr. kuopų 

domai.
N. A. Apskr. 6 suvažiavimas 

įvyks gegužio 19 d. 1918 m. 
Norwood, Mas.

Todėl geistina būtų, kadi vi
sos kuopos prisiųstų savo ats
tovus į būsiantį suvažiavimą, 
nes turėsim daug svarbių rei
kalų, kurie reikia apsvarstyti.

L. V. N. A. Apskričio rašt
J. K. Jasinskas. 

-—o—- .

Keturių priešingų laikraščių 
reikia daugiau bijoti,; negu 
tūkstančio kareivių,

— Napoleonai.

. Pjtl' f UTON, PA.;
* 28 d. balandžio 1818 ^ ųįd- 
hažnytinčj mtaij atsibuvo su- 
riririkuą^A^ tapo su
tverta komisija rinkiniui para
šų per kuriuos išreikš protestą 
prieš Vokiečių pasikėsinimą 
pavergti mūsų Tėvynę Lietu
vą. JKpmįsųa pasiliko^ ų£varr 
dyta: Vietine.Lietuvos Nepri- 
gnlmybūJ Komisija.

TamtyČiabusiŠrinkti para^ 
sų rmkejai Bei rinkėjos įuriė 
lankysis po visų vietinių lietu
vių namus. ' ? '

Tai-gĮ,v ^broliai lietuviai ir 
lietuvės neatsisakykit, ir nesi- 
bijokit padėt savo parašą var
dan mūsų Tėvynės Lietuvos 
neprigulmybės.

Komisija: Pirmininką^ — 
Kazimieras Karsokas,* Vice
pirmininkas — Jurgis Mali
šauskas, SekretoriusI — Leo
nas Vasauskas, Sekretorius IT 
— Antanas Galinskas, Nariai: 
Antanas Zareckis, Jurgis Ka
zakevičius ir Vladas Palūpis.

( LOWELL, MASS.

Naujienos tokios.

23 d. bal. buvo surengtas šv. 
. Kaz. Choro balius. Viskas bu

vo puikiai, publika labai užga
nėdinta. Sakė, kad daugiaus 
būtų tokių smagių pasilinks
minimų. Dovanas laimėjo p- 
lė Z. Kvietkauskiutė, pelno pa
siliko su virš $30.

Šv. Kazimiero Choras gegu
žio 12 dieną rengia puikią "va
karienę su -gardžiais užkan
džiais ir naminiais gėrimais. 
Bus sudainuota daug nauji) 
gražių dainų, o po tam įvairūs 
žaislai.' Visi galės linksmin- 
ties išvieno. Įžanga dėl -suau
gusių 50c., dėl vaikų 25c. Pra
sidės 6 vai. vakare. Bus Gar- 
barnios svetainėj, Centrai st. 
Užkviečiami visi.

Bal. 27 d. Jonukas Gudeliu- 
nukas, 2 metų amžiaus iškrito 
,per langą ir ant vietos užsimu- 
v - * 
se.

«

Bal. 24 d. 11 vai. vakare va
žiavo Andrius Dziedulionis 23 
metų amžiaus su savo draugu, 
kuris turėjo savo automobiliu 
ir su dviem panelėmis Bujūtė- 
mis išvažiavo pasivažinėti. Už
važiavo ant medžio. And. Dzie
dulionis tapo užmuštas ant vie
tos, o p-lė Julė Bu jute sunkiai 
sužeista ir guli ligonbutyje. Šv. 
Kazimiero Choras nusiminė, 
netekęs geros giedorkos. Ve
lionis iškilmingai palaidotas, 
nes prigulėjo prie draugysčių.

Šv. Kazimiero Choro nariai 
sudėjo po 50c. irAiupirko pui
kų gėlių vainiką, nes velionis 
prigulėjo kaidaisiai prie choro.

Loweliete.

WORCESTER, MASS.
Prakalbos, muzika ir dainos.

L. Vyčių 26 kuopa parengė 
puikų vakarą su. prakalbomis 
28 d». bal. parapijos salėj. Kuo
pos pirm., arba vakaro vedėjas, 
p. Steponkus, atidarė progra
mą. L. Vyčių benas pirmiau
sia užtraukė Amerikos himną 
ir dar kitus maršus po vado
vyste p. J. Venslausko. Kalbė
jo svečias iš Kingston, Pa.,, p. 
T. Šeimis, redaktorius laikraš
čio angliškoje kalboje “The 
Lithuanian Booster. Svečias 
puikiai pasakė prakalbą apie 
lietuvių jaunuomenę. Taip-gi 
kalbėjo apie L. Vyčių organi
zaciją ir abelnai apie Vyčių 
veikimą. Puikiai nupiešė apie 
Vyčių veikimo vaisius. Taip-gį 
ragino kiekvieną rimtą, gerai 
mąstantį jaunikaitį ar mergelę 
prigulėti prie tos prakilnios or
ganizacijos L. Vyčių. Dar pla
čiai kalbėjo apie lietuvių vi
suomenės gyvenimą. Davė 
daug gerų patarimų, kaip lie
tuviai turi apseiti tarpę svetim
taučių. Toliaus programas su
sidėjo iš duetų ir deklemacijų. 
J anusonis pasakė ‘ ‘ Nemunas”.. 
Gerą įspūdį padare į? publiką. 
Toliau sudainuota duetas: 
“čiu-čiu liu-liu.” Dainavo p- 
lės L. D. Šaltėniutė ir EI. Bal- 
trušaičiutė. Be galo dailiai išė
jo. Linksmai baigėsi vakaras 
su tautos himnm Publikos bu
vo pilna svetainė. ' *• . ,

Koresp. V. M. d

v •
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: > baiAmoms, md. ;
BeievikftanybSnspaiiiMki,
Cicilikai bolševikai iŠ kailio 

neriasi matydami gerų tėvyhaiv 
nių veikimus. Visokių būdų 
griebiam/ kad pąkęnktL

Štai ALBK. Motėrn Sąjun
gos 8 kuopą bal. 21 d?surenge su visu bažnytiniu cho-
vakarę. Tai .vakarčiai bpl- 
ševikai-ricilikai renge kokį ten 
džianbąmbinį yąfcįri^ Jų 
tikietų niekas nepirko, , Kam 
tik siūW .tai Sake ęimą j sų- 

i juiigiečių vakarų# Tai kitokios 
prįenmnis griefei kad įkastu 
Mieste ųėvalia šventadieniais 
pardavinėti tikietų. Tad bol
ševikai pasakė policijai, kad 
sąjungietės laužo įstatymą. A- 
tčjo net trys policmonai. Tuo 
tarpu Taudoniausieji cicilikai 
atsivilko ir_ nusipirko bran
giausius tilrietus. Norėjo pa
matyti, kaip sąjungietęs areš
tuos. - Bet policmonai sužinoję 
dalyką patarė dažniau tokių 
vakarų rengti

Sąjungietė.

NASHUA, N. H.

Iš Vyčių veikimo.
’ L. Vyčių 20 kuopa puikiai 

gyvuoja, nors dar yra jaunu- 
, tė, bet pusėtinai yra jau pasi

darbavus šioje kolionijoje. 
Rengia vakarėlius su puikiais 
progi'amais, platina katalikiš
ką spaudą, štai 21 d. bal. bu
vo surengus puikų vakarėlį. 
Sulošta komedija “Gudrus 
Kvailys.” Aktoriam rolės 
buvo pritaikytos atsakančiai 
ir visi puikiai atliko. Taip
gi buvo gražių eilių ir dainelių. 
Tik gaila, kad kviestas kalbė
tojas dėl kokios tai priežasties 
neatvyko. Bet Vyčiai žada 
atitaisyti tai yra žada pasta
tyti puikų teatrą be prakalbų. 
Šio kartu nelabai daug žmonių 
atsilankė dėl lytaus. Bet vis
gi pelno pusėtinai liko, nes mū
sų gerb. klebonas už svetainę 
nieko nuo Vyčių neima. Pel
nas buvo skiriamas dėl knygy
no, kuris bus neužilgo", atida
rytas ir kuriuom galės visi 
Nashuas lietuviai naudotis. 
Knygynas yra dvejų kuopi) 
tai yra L. Vyčių 20 kp. ir L. D. 
S. 65 kp. bendrai įsteigtas. 
Knygų jau yra pusėtinai bet 
T V T •! • 1 _ 1 _A.* *

Už tai Vyčiai užsipelno pagy
rimo. Gaila, kad nėra kam 
pamokinti Vyčius dainuoti, o 
tarp Vyčių atsiranda tokių,’ 
kurie* net ir puikiai galėtu 
dainuoti.

Beto Vyčiai įsitaisė puikią 
sceną, tai dabar galės ir dides
nius veikalus pastatyti.

Ant atidarymo knygyno 
žada surengti tokį vakarą ko
kio dar Nashuoje nebuvo. Va
lio Nashuas Vyčiai, dabuoki- 
tės, jūsų darbai išbudins ir ki
tus, kurie dar nieko neveikia.

Nashuas Lietuvis. ;

V •

CįRANGE, MAS8. 

Athobečių MailAnkymas, 
Vietiniai lietuviai buvo su

rengę prakalbąs bal. 28 d, airių 
bažnytinėj svetainėj. Kalbėjo 
kuu. A. Petraitis iŠ ’ Atimi, 
Mass# Atvažiavo mūsų palin-

s M v Bįrmiaųsia clioras gudą}* 
navo įana puikiai 
tėvyne mūši)” ir ant pabaigos 
da keturias gražias daineles, 
kurios labui gražiai skambėjo. 
Po to gerb. kalbėtojas pasuke 
daug gerų ir ^avyzdingiLpata- 
rimų, labiausiai apie mūsų tau
tos gyviausius reikalus. Trum-. 
pai priminė mūsų* tautos pra
eitį. Aiškino, ko dabar iš mū
sų Lietuva reikalauja. Svar
biausias jo tikslas buvo čia su
tverti T. F. skyrių. Taip-gi jo 
paraginimo lietuviai išklausė 
ir sutvėrė T. Fondo skyrių su 
nuolatiniais Lietuvos gelbėto
jais.. .Prisirašė iš sykio 21 na
rys ir užsimokėjo sau paskirtą 
mokestį. Viso labo surinkta 
$9.00. Iš sekančių ypatų iš
rinkta valdyba: Pirm. — P. 
Šatas, rast. — J. Jakimavičius, 
ižd, — R. Parakšlis, nariai —
J. Mažeika, K. Alekna, J. Za- 
pustas, V. Kriščiliūnas, G. Ne- 
viakas, M. Sruoga, A. Šiltutis,
K. Žilis, F., Jakimavičienė, R. 
Rudis, A. Čeponis, M. Stonytė, 
P. Poškiaučius, R. Bielskis, A. 
Sironaitis, A. Miniukas, K. 
Stonis ir K. Šiaučiūnas. Vi
si pasižadėjo uoliai darbuotis 
Tarp vietinių lietuvių yra daug 
gen) non), tik peikia jie suža
dinti. Ant to susirinkimo bu
vo atsilankęs airių kunigas ir 
vienas, iš bankos naris, kuris 
ragino lietuvius pirkti Laisvės 
Bondi’sus.

*
.. • 

. ------------------------r

000 apdraudoB^ Ate aš 
ju mano gyvastis brangesnė. O' 
'jeigu užmuš, tai, ‘ Jonuk, ne* 
pamiršk manęs, duok ant mi- ’ 
šių. ir primink už tėvelio dū
šią ir brolio Juozuko.-. O jei 
gyvas liksiu, tai' aš pats pas 
kun. K Grikį užgipirksiu ant, 
Velykų. Meldžiu naujo ką. pa- • ” 
jįišyi pan, Laiškūs rašyk tatL 
kiau. Aš tankiai negaliu rašyt, 
nes nėra laiko, žinot karės ’ 
lauke. Da vienas dalykas'yra. 
Amerikos tabako nerūkau ke
turi mėnesiai? nej^ati gaut, £ai 
kas prisiunčia’ 'dovanų, tūi 
gauni parūkyt, tai rodos pa-

s * i . . _ i ■’T. 1

Tuo'tarpu sudiev. Lauksiu at- . 
sakymo kožną dieną. Mano 
antrašas: Pvt. A. Ž. Co. 1 102 
U. S. Inf. Via New York A. E.
J.
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LAIŠKAS IŠ-FRANCIJOS.
Kovo 11, 1918 m.

Antanas Žemaitis rašo savo 
broliui J. Žemaičiui į New Bri
tam, Conn. Mylimas Broli, 
pranešu tau kad aš esu sveikas 
ir gyvas dar, buvom apkasuo
se ilgą, laiką, ale sugrįžau ant 
pasilsio ant dešimt dieną, o pa
skui vėl eisime ant ugnies ant 
dviejt) mėnesių. Kur mes bu
vom pirmiau, tai ten buvo men
ki mūšiai, o dabar- kaip eisi-

dar žada daugiau partraukti. mej įaį darysim užpuolimą, ant
vokiečių, ir sako, - kad mūsų 
kareiviai labai gerai kariauja. 
Mes vieną kartą buvom susiė
mę su vokiečiais. Vokiečių bu
vo aštuoni šimtai kareivių, o S. 
V. buvo du šimtai penkias-de- 
šimt. Tai mes juos atmušėm 
atgal ir liko trys šimtai vokie
čių užmušti) ir daug sužeistų Ir 
devyniasdešimt paėmėm į ne
valią, o mūs žuvo apie tryli
ka kareivių. Tuo tarpu viskas 
gerai. Jeigu mane, neužmuš, 
tai mažu ant Velykų 1919 m. 
būsiu namie, o jei užmuš ma
ne tai tu, Jonuk, atimsi $10.-

LIETUVOS VYTĖS IĘ VY
ČIAI, RENGKIMĖS IŠKIL
MINGAI APVAIKŠČIOTI 
“PAGERBIMO MOTINOS 
DIENĄ.”

Pereitas L. Vyčių Kongresas 
pripažino ttž būtiną reikalą L. 
V. organizacijos nariams tą 
dieną apvaikščioti kuoiškilnrin- 
giau, prisitaikant- su vietinių 
klebonų patarimu. Ta diena 
pripuola antrąjį sekmadienį 
gegužio mėnesyje.

Tą dieną, būtų geistina, kad 
kiekviena kuopa pasistengtų 
šv. mišias savo apvaikščioji
mui; tų mišių išklausytų ir 
per šv. mišias visi eitų “in cor- 
pore,” prie šv. komunijos. '

Tą dieną, kad kiekvienas, 
narė ir narys, nešiotų tam tin
kamą ženklą, gėlelę ir tt.

Tą dieną, vakare, hptų gei
stina, kad surengti vakarą us 
progarmu pagerbimo “Moti
nos.”

Kiekvienas mes turėjome mo- 
-tiną.

Motina, mus išauklėjo, užau
gino.

Motina išmokino mus tarti 
pirmutinius žodžius mūsų pri
gimtos kalbos.

Motina, ant mūsų darė pir
mutinį ženklą šv. Kryžiaus.

Motina, pirmutinę mūsų a- 
šarą nušluostė.

Motinos širdis yra suvienyta 
su miisų širdižia. Todėl mes 
motiną turime gerbti už viską 
labiausiai..

Todėl ir tą dieną reikia iš
kilmingai švęsti.

L. Vyčių Organizacijos, Li
teratiškos komisijos narysc

I. V. Kovas.
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J SIMON F. PAUXTIS i
t Attomeg-at-laio 3
{LIETUVIS ADVOKATAS i 
į Pabaigęs mokslą Pensilvanijos ffl 
I unlveristete. ffl
' Užsiima varymu provų visuose 9 
• teismuose. 9
. 922 Land Utie BuUdlng. 9
Į Broad & Chestnut St. S
i BEU. BHOI«: £
i Offiso — Sprace 2290. S
' Namų — Tioga 4442 J. W

1212 W. ERIB AVĖ. 9 
PHILADELPHIA, PA. 9

-------- Q--------

MUZIKOS MOKYKLA.
Ar nori būti geru vargonininku 

ir choro vedeju?
Duodu lekcijas ant vargonų ir 

pijano.
Mokinu viską, kas tik reikalin

ga vargonininkui.
Mokinu pažinimo rubrieelės, 

harmonijos, diriguoti ir vesti cho
rą.

Studija atdara: Subatomis nito 
4 iki 6 vaL 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, Chelsea, Mgss. 
(13—)
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? Pigiai Farmos. |
a 44 akeriai žemės, nauja 8 kambarių stūba, di- 

dėlė kūtė (Barnė), visi farmos įrankiai ir pakinki- 
mai; 1 karvė, jautis, 2 veršiai ir apie 200 kelmų sod- 
no. Savininkas sergąs ir turįs eiti ant operacijos 
ir būtinai nori greitai parduoti už bile kokį, pąsiū- 
lijimą. Kas pirmutinis atsikreips, gaus visas in
formacijas ir labai gerą pirkimą.V 

t t*
t

i

«
«

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

30 naujų trijų šeimynų namų su visomis vigado
mis turi būt greitai parduota Jamaica Plain’e ir 
Dochester’yųe. Savininkas yra builderis ir išvažiuo
ja į kitą miestą ir būtinai turi parduoti ir kurie pir- - - 
miausiai atsikreips pirkti, tie gaus geriausią namą 
su lengviausiomis išlygomis ir pigiau. “Kas pir
mesnis tas geresnis,” sako patarlė. Su 500 dol į- 
miokėjimo galės įgyti naujus gražius namus pui
kioje vietoj su daugybe žemes, arti kafų ir storų.

ANT IŠMAINYMO arba pardavimo graži f ar-. 
ma, 8 akeriai žemės, shed (pastogę) h* matarijolo 
dėl stubos Bandolph, Mass., tiktai pusė vaalndos va
žiuoti karu nuo Mattapan Sq. Savininkas nori iš
mainyti ant namo arba automobiliaus.

Lithuanian Agency.
„ A. IVASZKEVICZ

.316 BR0ADWAY,
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I BrilFhai.DfcktaM.SWS M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread Phikiripliia, h.

Listuvis Daktaras ir Chirurgas.
OfisoValanda**

Nuo» ri t oiH Buriate 
Vakarais, Katvorgs nuo • iki *P, M,

PITTSBURGH, PA.
Keletas sportelių čia besire

gistruodami mažino metus, ma
nydami, kad karė tai baikos, 
ir kad jaunais pasirodydami la
biau merginoms pasirodys. Bet 
pamatė apsirikimą, nes reikė
jo ištiesų eiti kariuomenėn. Ki
ti slapstęsi, tai juosius detek
tyvai gaudo, kaip kiškius.

i*

SO. BOSTON, MASS.
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DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
Galima ttuiMitti ir UatavitaM.

Ofiso valandos: 
Ryt ds iki 9 vai.

Po pietą Ilki 8
. vakarais 6 iki 9

686 Broadway, So. Boston.

, * »

Bankierius J. Kowaliauskaasako, kad

PAVASAftlNIAIir VASARI
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas : 

J. BBRZBLIOin* 
AHaymaricei Boston,Mais.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar tari savo didelį paveikslą? 

J eign ne, Ui 
ateik ir nn*ltnrak pw tutino 
kabinsi ir «au< W 
ttatllkal padarytą patSlialą vl*al

• dovanai.' ■ . <>■ ; .
iTaipgi^norintis mokytis to amą*. 

to gali atsilaniti:

Seredčje, gegužio S &■ Cam-r 'vĮd
bridge, Masa. N. B BĄbrijok Piačiaus apie tą vakarą tms• 
parąpŲosf'sędBje* Jąikw terg 8^

. w. Ji, •* ■ ąi ' i-L -•virt*! i_ 1 w' - i- _

■ *'• NedėliojėGegužioSd.4 vai. 
po pietų busmėnesinissusirin- 
kimąs X Ia R.K. Federacijos 
Komiteto, Visi nariai, ir ka^ 

' talikų veikėjai būtinai turėtu 
ta Ateiti, nes daug svarbią eta- 

•. lyku turėsime apsvarstymui 
. Valdyba#

, . < * 1)1 ' -l 11 A.

Atitaisymas. Komisija ren
gimo prakalbų gegužio 5 d. 
Municipal Būilding’e praneša 
mums, kad delei svarbiu prie- 
žascių prakalbos neįvyks. A- 
tidėta ant tolimesnio laiko.

——o------  .

P-as Tarnas Šeimis žada 
apvažiuoti visa naująją Angli
ju. Nedalioje gegužio 5 d. 
kalbės, Lawrence, Mass. Šv. 
Pranciškaus, parapijos salėje.

gūžio 12 d- kalbės Waterbuiy, 
Conn. Būtų gerai, kad ir kitos 
kolonijos pasiskubintą sttrėng- 
ti jam prakalbas.'

. ’ '- ' »: Ar - " s ’< - -«*. - - • k'
Lietuvos Vyčitt įr kp* lak

tame susirinkime nutarė kvies
ti Vyčjij teąt-
falįo skyriaus artistus, kad su- 
loštis puikų veikąlą / ‘ Undinė. ’ ■’ 
Taip-pat pamąrginimui vakaro 
pasižadėjo Atvažiuoti. Worces- 
ter’io žvaigždutės: p-lė L; D. 
Šaltėniutė dainuos solo ir p-Ię 
O. Vasiliauskaitė skambins pi- 
jano.

Neaplenkta nei vietiniai so
listai: p. J. Varaitis ir p-lės 
Al.. Narinkevičiutė ir St. Mo
tiejūnaitė, vadovaujant p. M., 
Karbauskui, tikrai visus nuste
bins.

gėgnBfoi?. bus 
; FAIfiKi Mč- 

___ ^3 kp. Kviečiame 
vžttto jiarėBpribūti.?

■ - -i ' \ - Valdyte

Itajįoj paobilizuojami Čekij-

Jeigu norite surasti savo gv 
minės ar pažįstamus, prisiąsk 
paieikojimą į

Jeigą. norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk ^Darbinm* 
įeJ* savč reiknĮayĮiniis 
taojaus paskelbk * ^Darbinin-* 
ke.^ a . -v ? -

Ųž smulkius atpskelbimus ir 
paieškojimuskaina: :

UŽ vieną sykį . ^50c.
” du sykiu.... *. J.75c. 
t ** tris sykius .. * *.. $1.00 

x’ &$iušt sykius... .$1.75
Pinigus siųskite iš kalno. 

“DARBININKAS^ ‘
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

EXTRAII! EXTRAII!
Moksleivių. 17 kuopos

VAKARAS
Gegužio-May 5 d. 1918 m.

v

Sv. Petro parapijos 
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

Fifth St. So. Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vakare.

Turime palaipinės draugijas, kad būtume aprūpinti ligoje. 
Turime literatūros draugijas, korporacijas ir kooperacijas, kad 
išlaikyti savo laikraštįją ir turėti iš kur semti apšvietų. Turi
me korporacijas ir kooperacijas apyvartai visokių rėikmenų, 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 NUTURĖJOME SAVO BANKO — 
DABAR JAU TURIME, nes bankierius Juozas Kowaliau8kas 
pervedė savo bankų Lietuvių visuomenei — inkorporavo. Kodėl? 
Todėl, kad suteikti progų 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 triūsa sunaudoti tiktai savo naudai.

REIKALINGAS ūmai pagel- 
bininkas prie artisto fotografo. 
Turi nors įdek suprasti tą pro
fesiją. Taip-pat privalo mokė
ti mažiausia tris kalbas: lietu
viškai, lenkiškai ir atsakančiai 
angliškai. Antrašas:

Jonas J. Baltrušaitis, 
66 Third St., Derby Conn.

■ D. L. K. K*latu»o Dr-ja Boa. j 
ton, Mm laiko ,mlneiriniu» šu«ir ‘ 
rinijmuM kM antrą nedėldienį 
kiękvięno2r vaL pc pfetty 
164 Hahovt# Si., Borton, M&ml 
Maloii&jtė ateitį fr ‘d*ūgiatt j 
naują nariu iu savim atsivesti.

t- ■■■.,..■■■■■■*■1 »• HIIIIĮ-

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOR 
W0 GLOBA MOTINOS 4VČ.

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BdSTON, MASS. ; 

Pirm. — T. Ašmenskienč, .
339 FourthSt.

Vice pirm. — P. Gfcdraičįtttč, 
75BaxterSt. J

Prot. Sekr* —* M Morkūniutč, 
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutč, 
‘ 377a Broad"vvay,

Iždininkė — M. Mačiulius,
46 Silver St.

Kasos globėjai: D. Plevokienė, 
M. Stukienė.

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

kienė, P. VenienS, V. Songailie
nė, A. KasinskaitČ ir A. Čižuvie- 
nė. r •

MARŠALKA — Justinas Tulelkis, 
180 Bowen St., So. Boston, Mass.

AUSROSViltp.įlUUGM 
TRS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. -—Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Dine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191. .. .. 
Vice-pirm. vRapalas Gažunuas 

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. —- Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 

387 South St, Athol, Mass. 
Trečias Rašt. — St. Vidugiris, 

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

Kasieritis — Petras Pnščius, 
. 34 Pine St., Athol, Mass.

Kasos globėjai:-— 
•Antanas Andriliunas, 

92 Tern St., Athol, Mass. -
Jonas Stanis, 

Charles PI., Atrol, Mass.

Paieškau savo dėdžių} Abe- 
čiuno Antano ir KaroliaUs ir 
Vinco Vincaus. 1914 m. gyve
no Brooklyn’e, o dabar girdė
jau, kad Chicągoje. Jie paei
na iš Suvalkų gub., Seinų pav., 
Slabados parap., Padivmi- 
niškių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Frank Gražulis,
402 Soutli Avė., DuBois, Pa.

• - O ■ -i

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, 
Box 560, Madison, III.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

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

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

I PROT. RAŠT. — Jonas Glineckis,
' 282 Silver Str., So. Boston, Mass.
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė,

45 Vale St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

230 Flfth St, So. Boston, Mass.
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

16 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

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

trečių nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

o

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Uo. Priei eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelto 
vakarus, o padarys veidą TYRU* 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mOe- 
tis išima plštmus raudoniu, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

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

IŠ KO SUSIDEDA KORPORACIJOS KAPITALAS?

KĄ GI GERA LIETUVIAMS ATNEŠ TAS BANKAS?

tari retka

SURASTI.

valan-
173 Was-

V

braUlrtkiM*.

Ura, ant mokslei

vių vakaro!

hington et. 

arti Boyls- 

ton st ant 

antrų lu« 

H.

KODĖL LIETUVIAI IKI ŠIO LAIKO NETURĖJO 
SAVO BANKO.

AR-GI GALI BANKAS APSAUGOTI ŽMOGŲ 
NUO IŠNAUDOJIMO?

perstatyta 
komedija 

r g N a u-

BkOADVAY Cor. G ST. 80. BOSTON ■
Tol 502 S. B. K

(DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per.

TEL. BACK JBAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso UdytaM Gydo VitOkiM
1-ĮP.K. 7-8 P.M. Priaklrta Akinius.

.419 Boylston St, Boston, Mass.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN. 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 fit. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimu: Plapao* ta Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimu*

Vardu 8»« R* >•«•••*«**•

Alll’čėm D š *••*•«<•*•«* lA« 4 »« »« »«• 4 • 
Gyt junti liykat MmltaPljiU—

Valdyba.

Įžanga pigi.

mxatene
mvtnnf 
teKiuorm

West

W ■: it
i

M > ‘ '
v.

Bus 
puiki 
“Suly 
j a u s i o s M.a- 
d'os.”

Vakaras bus la 
bai puikus. At
važiuos Kaulų 
Kompanija 
iš Lietuvos. Loši
mai, dainos ir kiti 
margumynai pa
gražins progra
mą. Ateikit visi.’.

išradėja stebuklingos “visę dieną ir naktį** 
dirbančios metodo*, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOK£T NEREIKIA 

Pirmienų 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart. 
bus išsiųst* užtekti
nas skaitliu* PJapact 
be užmokesnio, kad 
davus jiem proyę ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite uš 

t* ižmiginimę Pla
pao nė dabar, nė vė
liau*.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok jį.
H savo paties patyri
mo jų* žinote, kad 
Trus* vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
Jūsų sveikata, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jų* turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge» ' 
riausis kelias, kurį jų* galite dykai išmėgint 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
"Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausi* siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai Raikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinus pa
vidale ta paimtas drauge ra ingredientais 
medikalee mases® yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esųs svarbiu dalyku, išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt:

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
dega* prieš oilcierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus,, tūli Iš jų turėjo sun
kias ir senaa patrūkimo ligas.
NUOLATINE DIENOS-NAKTIES VEIKMt

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta. kad sulyginamai i labai trumpų 
alkų aplaikomoe pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—-naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jų* atliekate dienos savo dar
bu*—dagi |r miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematoma! telkia jūsų vidurių muskulam* 
naują gyvybę ir stipruma, kokie jiem* yra 
relkalinri, kad prlderanhal atlikus jiems pa
vestų užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, ba pagalbos truss, bei kitų Jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas." kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

Veikia, Rali būt lengvai {Brokuotas. patSmt- 
Jant drauge, einančių iliustracijų ta skaitant 
sekanti išdėstymą.
1 PLAPAO-PAD yra padaryta Ii stiprios. II- 

sttemplamos materijos "E**, kuris įra pritai
kyto* prie kūno krutėjimų ir visiško smitgų- 
mo J| dėvčt. Jo vldurta yra limpantis (nors 
daug sklrtaal nuo limpančio plas torio), kad 
apsaugojus padulkaltę “B** nuo stanklojimo 
ta pasitraukimo nuo tam tikros viotos.

''A” yra padidintas PLAPAO-PAD .salas, 
kurk; prispaudžia sunykusius,, pusllpnėjusltis 
mu*kuius, kad juo* sutaikius Uto yl* tolyn

mmuatns
0KNHC

"B'* yra atsakančiai nutaikint* paduikat- 
te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifico ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę- Pa
driksite* yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis to ėdikais*. Kaip greit šis medikais* esti kūne 

nutildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažu ekytatę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėiusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių, 

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hipbone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - nork 
dalies. išrokuojant, 
kad davus reikalingu 
stiprumu ta parašų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kastais
AA noriu jums pri- 

rodyt pats save kai- 
taia, kad jus galite 
gergalėt savo patru-

Kuomet silpni muskatai atgaus savo stip
rumu ir tamprumų—

Ir. nepatėmijamai, skaudu, pavojingi ižai- 
wž?twn« pranyksta-— ~

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta-— .

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energija, stipruma—-

Ir jus atradote ir jaučiate geriau viiapu- 
siikal ir jūsų draugai patemija jūsų pagere- 
j ano pasirodymą—

Tuomet j}i» žinosite, kad jūsų trukia yra 
pergalėtas ir jųa Širdingai dėkavoaite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR iį ste
buklinga uždylc* ižniėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dykų Išmėginimo.
Pats ypatilkai Hmėgink jo vertę. Nalgak 

ptnigg. ui Dykai iimėginimą, Plapao nieko 
jums nekaituoja, apart to, jis jums gali 
pagražint aveikatę, kuri daug vertesni, negu 
žibantis auksas. Priimk aj dykai “Iiiaėri- 
niraę” šiędiea ir jus busite linkimi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šis proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą Šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite Išmėgini
mui dykai Plapao ra pridėčku Mr. Stuart'o 
48- puslapiu knygutę apie patrūkima, talpi
nančiu informacijas apie* būda, kurs buvo 
apdovanotas auksinta medaltami Kym« Ir ra 
diplomu Grand Prta Paryžiuje, kuris bjts. 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo Šio bai
saus ušgavfmo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugu, pasakykite jam apie š{ didelį pasiu- 
iym*.

5,080 skaitytoju galės gaut š| išmėginimu 
dykai. Atsiliepimas. yra" žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

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

SVETIMTAUČIŲ RANKOSE?

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

Korporacijos pamatinis kapitalas susideda iš įmokėtų pinigų 
už šėrus. Kapitalas pasididina depozitais- Kapitals leidžiamas 
apyvarton atneša didelį pelnų. Apart išmokamų depozitoriams 
nuošimčių ir šėrininkams dividendų, dar didelė pelno dalis pasi
lieka bankui iš ko kapitalas kaskart didinasi, kartais pasiekia 
tokį laipsnį, kad Šeras psididina keliolikų sykių.

Lietuviai atiduodami savo visą triūsą svetimtaučiams artinasi 
prie galutino išnykimo, turėdami gi savas įstaigas, savo visą 
triūsų sunaudos naudai lietuvių tautos. Taip, kaip svetimtaučių 
rankose sukoncentruotas kapitalas pakėlė jų kultūrą, taip lietu
vi!) rankose sukoncentruotas kapitalas pakels LIETUVIŲ KUL- 

. TURĄ, VAIZBĄ IR PRAMONIJĄ.

Todėl, kad neturėjo iniciatorių su keliatu desėtkų tūkstan
čių veikiančio kapitalo; atskiriems žmonėms sukoncentruoti ke
lintų desėtkų tūkstančių visai negalima. Ir taip, kaip bankie- 
rius J. Kowaliauskas, vienas iš turtingiausių lietuvių Amerikoje, 
padarė pradžių, tai galima tikėtis, kad už poros metų lietu- 

~viai turės tokių ištaigų, kuri aprūpins visų lietuvių visuomenę 
ir apgins nuo išnaudojimo svetimtaučių.

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

AR-GI NEGALIMA APSEITI BE PASKOLOS?

Lietuviams paskola ir dabar kartais reikalinga, bet ateity
je bus dar reikalingesnė. Mažai atsirs iš lietuvių, kurie norėtų 
bastyties 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 
ir čieloms bendrovėms, kada priseis atpirkti žemes, atstatyti 
triobas, steigti pramoniją ir vaizbą. Tokiuose dalykuose be pa
skolos apseiti visai negalima. Iki to laiko mes lietuviai turime 
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 Lietuvį 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 irųiaskolą 
nuo savos įstaigos, bet ne nuo svetimos.

Tai-gi, broli lietuvi ir sesute lietuvaite 1 Jeigu trokšti išgel
bėti tėvynę ir joje gyventi, kaip žmogus. Jeigu nori, kad lie
tuvių tauta kultūriškai pakiltų ir liktij lygi kitoms tautom^. 
Jeigu, nori būti šeimininku savo tėvynėj, jeigu nenori daleisti, 
kad vokiečiai apgyventij ir galutinai* užviešpatautų tą kampelį 
žemės; kurs nuo ajnžiij tavo bočių krauju ir prakaitu aplaisty

ta. Jeigu Tebenori nešti svetimo jungo,
TAI PRISIDEK SAVO TRIŪSU PRIE LIETUVIŲ BANKO!

Visas informacijas suteiks

Bankierius I. Kowaliauskas
111 Salėm St., Boston, Mass.

REIKALINGA tuojaus merginą 
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.

Paieškau pusbrolio Petro Pet
ronio ir draugo Adomo Silevičiaus 
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 Kerim St., Chester, Pa,

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčius, 

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

105 Silverst., S. Boston,Mass.■ 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 

171 Flfth Str., So. Boston, Mass.

Dr, Paul J, Jakmatih 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2iki8 popiet. Nuo7Iki 8vakar* 

609

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.
4

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 informacijų kreipki
tės pas:

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

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI 
PAVEIKSLAI

Rus rodomi:
Seredos ir Ketvergo vak., ge- 

gežuio (May) 8-9 dd., Šv. Jur
gio parapijos salėje,. 33-rd ir 
Auhurn avė., (Bridgeport) 
Chicago, III

| PIRMO KLESOS

DANTISrAS
I ' * - ' I
| Dantis ištraukiami irpripii- 
| domi visai be skausmo, su 
| geriausiais prietaisais, su 
9 naujų išra imu.
I Visą darbą gvnrąntuojamė.

DR. W. T. REItLY
lb I

Į 469 Broadway,So. Boston,Mass. 
[ I PRIEDORCHEBTERST.

į į Vųlando*. " NsdBHomi*
H nuo 8 vai. ryt*; • " “ . nnalOval. ryt* 
įu )kį p »*). vąkarn. iki <y*!.vakarę.

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba Šiaip kokia liga, 
lanja specialisto patarnavimo. 
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALfiSJTE JA 

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

Ofiso
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vaL iki 
8 vaL 

NedSIiomis
10 vaL ryto 

iki 2 po pietų.
Jums llegiainlnavimaa nieko nekaltuos, 'jeigu Ją* Sla gydy- 

sitės. Geras ir uftilcrlntas ištyrimą* (egsam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas Ilgei- 
bfis Jus nuo kanėhj Ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavę*. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medlkallBkl Ir elektrlBkl. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KEIČIATE.
Nuo silpną nervą, skaudanėlo nugarkaulio, nfcnirtlmo, nenor- 

mallo širdie* mušimo, silpną plauėią, apsnūdimo, sunkaus Jauti
me, galvos skaudėjimo, svaigulio, nealikaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ulcerlo, žalsdą, kataro, užkimimo gerkles, nuo skaus
mą viduriuose arba nugaroj, gembės skaudėjimo, apvilktą lietuvį, 
konstipacfla, reumatizmo skausmą arba spaugą? iią ir daug kitą 
ligą, nuo kurią matosi pirmas pa^rgėjlmas, nustoti sveikatą Ir 
tvirtumą ant visados.

Aš gydilan vyrus ir moteris per daug metą. Vienas abdlanky* 
man pak ■*»« užganėdins Juk Ir apie mano gabumus penltlkrintite, 
kad at pasiekiu tiek gerą pasekmių 1 trumpą laiką gydy
mą AJ gydau tik tikrų prleiastl Ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydyti^ft Ulvlt- 
kimaš ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ligai (^Reikimo.

Dr J. H. KENEALY
673 WA8HDSaTON 8T.

Antros durys nno ClMyetjf The stre,
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