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“Enteredas second-eliM Butttt "September 22 1915 at the poat offiee at Boston, l£ae&, under the Act of Mareh 3,1879.” 242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS, GEGUŽIO MAY) 25, 1918.
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Amerikos jėgos Francijoj
t '

"DARBININKO” KAINA:' 
tria kartni savaitėje.. .$3.00, 
vien* syki MavitSjeT. .flji 

' Bostono apielihkeje .. .$4.00

Vienai numeriz............. Be.
1

. True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on May 24, 
1918, as reąuired by the act of October 
6, 1917.

650.000 AMERIKONŲ 
FRAKCIJOJ.

Washing$on, geg. 23. — Da
bar Francijoj yra Amerikos 
kareivių 650.000. Liepos 4 d. 
ten bus 1.000.000. O ant Ka
lėdų ten bus 2.000.000.

Apie tų paskelbė Massacliu- 
• setts valstijos

Richard Olney, 
pavelijo atstovų 
komisija. ;

kongresmonas 
Tų daryti jam 

buto karinė 
Šitas paskelbimas 

yra aiškiausias už visus, kokie 
tik buvo apie Amerikos kari
nes jėgas Francyoj.

PO 300.000 KAS MĖNUO.

Kad ant Kalėdų Francijoj 
bus 2.000.000 amerikonų išve
dama iš to, kad rudenyje ti
kimasi jų nugabenti per jurę 
po 300.000 kas mėnuo. Šį mė
nesį bus nugabenta 250.000 ka
reivių sustiprinimui gen. Per- 
sliingo armijos. Per pirmųsias 
10 dienų į Francijų nugabenta 
90.000 amerikonų. O nuo bal. 
1 d. Francijoj išsėdo 275.000 a- 
meri-konų. »

PREZ. WILS0N TURI TEIS® 
PASMAUGTI GIRTA 

BIZNĮ.

Washington, geg. 23. — Suv. 
Valstijų kongrese einama prie 
to, kad suteikti prez. Wil šonui 
teisę uždaryti saliūnus ir bra
vorus iki karė tęsis.

Dabar Atstovų Butas svars
tė maisto klausimų. Priėmė 
tam tikrų bilių ir pridėjo pa 
ragrafų, kuriuo prez. Wilsonui 
suteikiama teisę uždrausti var
toti maisto produktus svaiga
lų išdirbimui. Atstovai tam 
pritarė ir dabar liko senatas. 
Jei čia nebus atmainos, tai 
vrez. Wilson gal ir pasmaugs 
girtų biznį.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on May 24, 
1918, as reąuired by the act of October 
8, 19T7.
' NEŽINIA KADA IR KUR 

UŽPULS.
Tebėra nežinoma, kuomet 

vokiečiai’ pradės naują, ofensy
vą ir kur tvos naują pradinį 
smūgį. Bet kada ten neprasi
dėtų pertrauktasis mūšis prie
šininkas sutiks daug atmainų, 
kurios jam bus nepatogios, 
bus blogiau, negu kad buvo 
pradedant kovo 21 d.

Pirmiausia vokiečių karei
viai vargu gali turėti tokį pasi
tikėjimą dabar, kaip kad jie 
turėjo pradedant pirmąjį šių 
metų ofensyvą. Dabar jie ma
to, kad jis nepasisekė, o jis 
turėjo būti nulemiančiu ir at
nešti taiką.

NEAPRUBEŽIUOTA 
ARMIJA.

Washington, D. C. geg.
— Karės sekretoriui Baker

DERYBOS NESISEKA.

*Geg. 26 d. Batume prasidėjo 
taikos derybos Turkijos su Už- 
kųukazio respublika. Turbūt 
derybos iširs, nes Turkija sta
to didelius reikalavimus. Pa
reikalavo “Novo - Rossiisk 
kartu su visais laivais ir karės 
feikmenomls, ten esančiomis. ’ ’ 

Novo-Rossiisk guli prie Juo
dųjų jūrių. Tai žibalo gabeni
mo punktas.

Australijoj padidinta agita
cija už stojimų arjnijon.

AUSTRIJOS JĖGOS VAKA
RUOSE.

Visa Austrijos armija tapo 
pašaukta vakarinin frontan. 
Ten ji turės sustiprinti vokie
čių spėkas prieše laukiamą vo
kiečių Ofensyvą, Įr kad atsilai
kyti prieš stiprėjančius talki
ninkus. t

Tas nuotikis įra pirmas po 
įvykinimo “stipresnio susiriši
mo” Vokietijos Įr Austrijos ir 
tas aiškiai parodo išlygas, ko
kios buvo pastatytos Austrijos 
imperatoriui.

Su lyg ateinančių žinių į Wa- 
shingtoną per Austrijos laikra
ščius, tai visi austrų veikimai 
rytuose* turi sustoti geg. 20 ir 
didžiosios jėgos,! esančios pa- 
rubežiais, turi būt pasiųstos į 
vakarus. Bus palikta maži bū
riai Macedonijoj ir Albanijoj 
tvarkos užlaikymui.

' "v

Petrograde nėra maisto.

23. 
re

komenduojant, atstovi] rūmo 
komitetas nutarė suteikti prez. 
AVilsonui teisę mobilizuoti ar
miją neaprubežiuoto didumo. 
Sekr. Baker pats buvo atsilan- 

. kęs į komiteto posėdį.
t

Austrijos imperatorius Karo
lis su savo žmona nedėlioj bu
vo Konstantinopolyje svečiuo
se pas Turkijos Sultaną.

Daily. Skėteli skelbia, 
ČJernygove ūkininkai sukėlę 
smarkų maištų. . Ukrainos 
valdininkai išlakstę iš Kievo.

jog

Carnegio fondas Raudonam- 
jam Kryžiui aukojo $1.000.000.

Bostono kardinolas O’Con- 
nell Raudonam jam Kryžiui 
aukojo $100.

Petrogradan atvyko pirmas 
būrys nelaisvių iš Vokietijos. 
Jų buvo 1.500 Išrodo tikrais 
gyvais nabašninkais.

Kieve yra susirėmimų tarp 
Rados kariumeriės ir hetmono 
Skaropodskio, kaizerio salinin
ko.

J i 1

Sako, jog lverensky esąs jau 
Kanadoj.

Amerikon atvyko Maria 
Bočkariovaj rusė. Ji. buvo 
organizuotoja moterų batali- 

’ jono. Dabar ji Chicagoj. Ji 
norinti pamatyti prez. Wilson.

4Suv. Valstijų laivyno sekreto
rius pasakė, jog Amerika pa- 
gatava mobolizuoti vyrus nuo 
18 iki 60 metų amžiaus, jei to 
reikės karės laimėjimui..

Portland, Me. geg. 19.—Lai
vų statymo karpenteriai savo 
susirinkime nutarė šį panedė- 
lį nedirbti, jei kompanija ne
išmokės užtęstas algas. .

Italijoj prasidėjo smarkūs 
užsipuldinėjimai ant ministe- 
rių. Laikraščiai aštriai juos 
kritikuoja.

Amerikos laivas AVilliam Ro- 
ckefeller nuskendo nežinia dėl 
kokios priežasties.

Amerikos darbininkų atsto
vai aplankę Angliję, ir Franci- 
ą,~ nutarė nevažiuoti į Italiją.

Vokietija pažadėjo Šveicari
jai atgabenti per 9 mėnesius 3.- 
000 vagonų chemikalų, bulvių, 
bežino, cinko ir vaistų,Švei
carija už tai duos šokoladų, 
kondensuotų pienų ir vaisių.

lovos valstijoj siautė didelis 
tornado. Užmušė 5 žmones, ir 
blėdies pridarė už $1.000.000.

Prez. Wilson pasirašė po bi- 
lium, kuriuo bus baudžiama 
už nelojališkas kalbas ir dar
bus.

t

True translatlon flled with the post- 
master at Boston, Mass. on Alny 24. 
1918, as reąuired by the act of October > 
d, 1917.

APLEIDINŠJA RUSIJĄ
Maskva, geg. 13. — Pastebė

ta -didis talkininkų valstybių 
piliečių kraustymasi iš Rusijos. 
Rytoj pasibaigs duona Petro
grade. Vietoj to bus duoda
ma po pusę rusiško svaro bul
vių. Miltų negalima gauti 
nei sulvg daktaro recepto. 
Cukrus kainuoja 50 rublių 
svaras.

Ekaterinburge Rusijos ex- 
caras tapo uždarytas kalėji
mam nes bandęs pobėgti.

Prez. AVilson užtikrino bel
gus, jog:- jiems maisto teikimas 
iš. Amerikos bus atnaujintas.

—m>—
Garsus Kubos tepliorius A. 

Romanach atvyko AVasliingto- 
nan nutepti prez. AVilsono pa
veikslą.

IVashingtone rengiamas kon
gresui bilius, kuriuo būtų pas
kirta $18.000.000 vedimui cen
zo 1920 m.

Suv. Valstijų valdžia kas mė
nuo siunčia kariuomenei užju- 
rin 1.500.000 svarų saldainių. 
Suv. Valstijų valdžia karei
viams ir jurininkams išleidžia 
$300,000.

PETROGRADE NELIKO 
MAISTO.

London, geg. 23. — Reute- 
rio telegrama iš Maskvos pra
našą, jog talkininkų piliečiai 
skubiai kraustosi iš Rusijos. 
Petrograde veik visai neliko 
maisto. Duona pasibaigė geg. 
14 d. Visuotinas * sukilimas 
Petrograde yra galimu da+ktu 
ūmu laiku.

Visi vakariniai laikraščiai 
Petrograde tapo suspenduoti, 
nes jie skelbę klaidingas žinias. 
Per Rusijos bevėlį telegrafu 
gauta žųiia apie protestą prieš 
masinius areštus, uždarymus 
kalėjiman ir. terorizmą, vokie
čių varomą' Rygoj ir kitur. 
Protestą išsiuntė čičerin, kurs 
kaip pirmiau buvo - skelbiama, 
buvo rezignavęs iŠ užsienio 
reikalų ministerijos.

VISI TURĖS DIRBTI.

Washington, D. C. geg. 23. 
—. Tinginiai, bedarbiai ir tie, 
kurie yra šaukiamo kareivijon 
amžiaus, o nedirba prie būti
nai reikalingų ar naudingų 
darbų nuo liepos 1 du bus paim
ti kareivijon, jei jie iki to lai
ko nepristos prie darbų, kurie 
rišasi su karės reikalais. Vi
si tokie vyrai turės arba karei- 
viauį arba dirbti.

Valdžios pienai apie tą daly
ką paaiškėjo šiandie^ kuomet 
Maj.-Gen. Enoch Crowder, pro- 
vost Marshal-general. užsiminė 
apie įstatymą kuriuo bus Vyrai 
verčiami tuoj stoti prie kokio 
nors visuomenei naudingo dar
bo.
Prieš ką atkreiptas įstatymas.

Šitasai naujai sumanytas į- 
statymas paliečia visokius val
katėlius, bomelius, tinginius, 
slackerius. Štai jų daug-maž 
pilnas surašąs:

Clerks in stores.
\Vaiters and bartenders.

, Club attęndąnts.. 
TTotel vorkers.
Apartment liouse workers. 
Elevator operators.
Tliėatre employees.
Gamblers..
Raeetraek attendants. 
Fortune tellers.
Pool room attendants. 
Idlers of all classes. 
Klerkų krautuvėse vietas už-

ims merginos. Ir kitas pana
šias vietas užims merginos. Bet 
brudo vietos, — kaip va boli- 
nės, karčiamos ir tt. liks tuš- • «, ■ • cios.

Tokį sumanymų užgyrė prez. 
AVilson ir tame reikale netru
kus išleis tam tikrų proklema- 
cijų. Atsišauks į visus guber
natorius, kad jie savo valsti
jose pritvertų tinginius.

Bostone jau prasidėjo.
Bostone pradėta tyrinėti taip 

vadinamus “non - essential” 
— nebūtinus darbus ir pradėta 
rinkti iš ji] vyrai Tie vyrai ir 
be užsiėmimo bomeliai siunčiar 
mi į ofisus, kurie parūpina 
darbus dirbtuvėse, kur dirba 
ma karei reikalingi daiktai.

Tūlose valstijose patys gu
bernatoriai jau buvo išleidę 
parėdymus, verčiančius be
rnaujančius dirbti. Antai Ma
ry lando valstijos gubernato
rius Ilarrington yra išleidęs 
anti-loafing įstatymų ir pasek
mingai sutvarkė valkatėlius.

Maistą administratorius Ho- 
over apreiškė, jog Suv. Valsti
jų javai išrodo gražus ir laukia
ma gausaus užderėji'mo.

Dabar Amerikos kareiviams 
Fracuzi joje bus duodama regu
liariai tabokos, kaip ir kitos 
reikmenos.

Ą** 
CENTINIAI LEIDINĖLIAI, 
“Darbininkas” nuolatai sten

gėsi išleisti pigių visiems su
prantamų knygelių ir kartu vi
siems suprantamoje ir dailioje 
dalboje parašytų. Tie leidiniai 
būdavo po 5c. ir 10c. . .

Dabar įsimanėme išleisti net 
cėntinių leidinėlių.

Šituose leidinėliuose gvildė-, 
narna gyviausieji ' darbininko ° 
reikalai. Išgvildenta šie klau- ’ 
simai:

1. Darbininko apsaugojimas.
2. Streikas.
3. Lietuviai darbininkai, vie- 

nykimės.
4. Pinigas.
Jų išleidome4abai daug. Jie 

turi pasklisti tarpe visų Ame
rikos lietuvi;} darbininkų. 
Kiekvienas darbininkas juos 
turi perskaityti, apsvarstyti ir 
šu kitais savo broliais darbi
ninkais apkalbėti.

Visi jų įsigavę, perskaitę ir 
apsvarstę, privalo pasilaikyti 
ir prie progos išnaujo perskai
tyti. Geri, rimti, raštai rei
kia .po keletu karti] perskaity
ti.

Leidinėliai yra po 4 pusla
piukus ir kainuoja tik po lc. 
Tik “Darbininko apsaugoji
mas” yra 8 puslapiukų ir kai
nuoja 2c. Todėl visi keturi 
leidinėliai kainuoja 5c.

Darbininkų proteliai priva-’ 
lo jų parsitraukti, daug, po ke
letą šimtų ir išplatinti tarpe 
darbininkų. Bet ypač LDS. 
kuopų nariai privalė, susipa
žinti su tais leidinėliais ir pri
valo juosius kųolabiausią pa
skleisti.
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PIRMAS MILZ1NISKAS

KONCERTAS
BRIGHTON, MASS. *

Buvo gražus ir pasekmingas 
vakaras kurį buvo surengę A. 
L. R. K. M. Sąjungos 41 kuopa 
ir L. D. S. 22 kuopa. Tų va
karų buvo suloštas trumpas ir 
įspūdingas veikalėlis “Visi ge
ri,” kuris labai gražiai nusise
kė. Po to buvo linksmus, tau
tiški šokiai. Publikos buvo 
labai daug, nes gryno pelno 
nuo to vąkaro liko $26. Vei
kalų sulošė vietiniai artistai ir 
kitiems pasidarbavusiems gali
ma labai.padėkuoti ir išreikšti 
pageidavimą, kad toliau dar- . 
buotusi.
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Rengiamas
ŠV. CECILIJOS CHORO .

Šv. Pranciškaus parapijos 
po vadovyste 

P-no , Antano Grigoraičio.
N E D Ė L I O J,

2 dieną Birželio (June) 1918
' 7 vai. vakare.’

'MIESTO SVETAINĖJ, 
(C i t y Hali) 

Common and Appleton Str., 
LAWRENCE, MASS. 

Dalyvaus sekanti chorai:
1. Vietos Šv. Cecilijos choras — 

Lawrehce, Mass.
2. šv. Jurgio Choras — Haver- 

hill, .Mass.
3. Šv. Juozapo choras — Lowell, 

Mass.
4. N. P. P. Švč. Choras — Cam- 

bridge, Mass.

P-na& A.. Grigoraitis, :
Lawrence ’o vargonininkas.

' •<

*

CAMBRIDGE, MASS.

Susirinkimas ir prakalbos.

T. Fondo 35 skyriaus mene- 
sinis susirinkimas ivvks nedė- v «.
lioje, 26 d. gegužės N. P. Pane
lės Šve. bažnytinėje salėje, tuo- 
jaus vo pamaldų. Po šio susi
rinkimo, tuojaus bus susirinkr- 
mas LDS. 8 kp. Į viršminėtus 
susirinkimus meldžiami visi 
nariai susirinkti, nes yra daug 
svarbii] dalykų aptarti.

L. Vyčių 18 kp. bus prakal
bos gęg. 26 d. 7 vai. vakare. 
Kalbės kun. P. Juškaitis, p. J. 
E. Karosas ir p. Pr.. Gudas. 
Prie to bus visokių pamargini- 
mų. Kviečiame visus dtsilan- 
kyti, o mes užtikriname jog vi
si būsite užganėdinti.

Kviečia Rengėjai.

. Lakštingialė.
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Rengia
ŠV. JURGIO DR-JA

Gegužio-May 30 d., 1918

Lietuvių S v etninėje
26 Lincoln Su, Brighton, Mass.

Prasidės nuo 2:30 vai. po pie
tų, ir trauksis iki 11:30 vai. 
nakties.

Tai-gi draugai ir draugės 
kviečiame visus atsilankyti, 
nes yra užkviesti geri muzikan
tai, kurie gr-iežš visokius šo
kius, kaip tai: lietuviškus ir 
angliškus.

’ Muzikantai yra iš garsaus 
miesto Kauno. Kaip girdėjo
me jie paspruko nuo kaizerio.

•Tai-gi kviečiame visus, kaip 
vietinius, taip ir iš apielinkių.

Bus skanių gėrimų ir užkan- . 
džių iki sočiai.

Į ž a n g a.:, porai 50c.; mo
terims 25 centai.

t

Dabar yra daug 
&vr>TTT NAMV.PIGIU FARMę, 

BIZNIŲ.

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz 

-315 BROADWAY, 
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karėsx bus du-syk branginu; 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A 

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

P-lė M. Raipaitė.

S

♦

APĄRT ŠIŲ CHORŲ BUS 
ĮŽYMIŲ SOLISČIŲ. 
Dainuos žymiausi sol’stė N 

. Anglijoje p. M. Raipaitė iš 
Montello, Mass.

DALYVAUS KONCERTE 
VIRŠ 200 GIESMININKŲ 
. Koncerto programas susi
dės iš dailiausių ir naujausią 
tautiškų dainų.

Tiek daug giedorių suvieny
tų į vieną chorą Lawren.ce’o ir

tųjiolinkės lietuviai dar nėra matę nei girdėję.
Tad visi pasinaudokime šia nepaprasta proga ir pribūkime 

į minėtą

’.l
i

NASHUA, N. H. 
Susirinkimas.

LDS. 65’ kp. susirinkimas 
bus 26 d. gegužio Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėj tuoj po 
sumos.' Malonėsitę visi nariai 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti, o ypa
tingai apie rengiamą vakarą, 
kuris bus 2 d. birželio. '

Ona Z. Bugaįliutė, 
LDS. .65 kp. rast.

950 BROADWAYt SOUTH BOSTON, MASS..
JAMES M. KEYES

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

Per keliolika metų esu prityręs Ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. Aš esu. tokiame stovyje, kad rgalite manimi pilnai tižslti- 

Visokius teismlškus reikalus atlieku šioje valstijoje.,.
Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbfitojų lietuvių, rusų, 

lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti gerus pasekmes ir išlalmšti 
provų, f ‘ ~

350 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

JAMES M. KEYES
- Tel. So. Boston £1£ or So. Boston 800.

Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.
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koncertų kuoskaitlingiausiai.
ĮŽANGA: 25, 35, 50 ir 75 centai.

KOMITETAS.

tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pnSauklte jį 
mninwAV snnTH nnsnvw J*

i! 
i! 
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Rengėjai

DOVANOS!!!
Kas užsirašys pas mane ant 

visų metų “Darbininką,” tas 
gaus dovaną vertės 50c. Dova
nas duosiu tik vietiniams

Juozas Saunoras, agentas .. 
7 Dudley st., Rochester, N. Y.



'■* *

e, 1017.

la M 8o. Booton'o trtahūnkais, krtnrpa ir fabatomfe. 
Leidžia Am. L^rių Rymo Katalikų !▼. Juoaapo

“DAiBIMIMIlB”
■ (The Vbefcer)

TheLithuanian tri-weekly paper. 
PakHehed every Tueeday, Thnredąy, and Saturday by Sk

J '

Joseph’s Lithuanian B.-C. Ansociation of Labor. 
Subscription Kates: , J

Yearly .^3.00 .
Boston and suburbs _____ _—.—. ;............   .$4.00

< months........................   H.50
Foreign countries yearly......... .............. S4.25

“DARBININKAS”
M9 W. Broadway. South Boston. Mass

GALAS AR PRISIKĖLIMAS 
LIETUVOS.

“Laisvė” su džiaugsmu su
šuko “Finis Lithuaniae”—' 
galas Lietuvai. Kad tasai laik- 
Taštis ir kiti socijalistai džiau
gtus, jei ištikro būtų Lietuvai 
galas, tai aišku. Juk visos 
jų pastangos į tai nukreiptos, 
kad jai galą padaryti.

Andai toje pat “Laisvėj” 
buvo rašyta, jog tūlas “drau
gų” būrelis nubalsavęs prieš 
Lietuvos neprigulmybę “links
mai” išsiskirstė.

Lietuvos išganymas ir lais
vė yra talkininkų pergalėje iš 
vienos pusės, o iš antros lie
tuvių sujungtame uoliame vei
kime už neprigulmybę.

Socijalistai-gi iš visų pajėgų 
darbavosi ir darbuojasi, kad 
kaizerio poziciją sustiprinus o 
talkininkų susilpninus.
Keno pinigais išvažiavo Troc

kis? Ar ne lietuvių socijalis
tų.

Kas pakrikdė Rusijos kari
nes jėgas? Ar ne tas Trockis 
su Leninu.

Kas talkininkų padėjimą pa
sunkino užvis labiausia, o kai
zerį sustiprino kuodidžiausia ? 
Ar ne bolševikai pakrikdydami 
visą Rusiją.

Kas galėjo kaizeriui patikti 
ir padrąsinti jį labiausia, kuo
met Amerika stojo karėn? Ar 
ne priešinimąsi čia tai karei.

O Amerikai stojus karėn, kas 
jai labiausia priešinosi, kas ra
gino’ jaunus vyras nesiregis- 
truoti, kas siūlė raudonus bi
lietus neva paliuosuojančius 
nuo kariuomenės? Ar ne soci
jalistai?

Per ką lietuvių pateko kalė- 
jiman už nesiregistravimą? Ar 
ne per socijalistus.

Kas šaukė prisirašykite prie 
mūs, o nebūsite imti kariuo
menėn? Ar ne socijalistai.

Kas šaukė: “Mes pakratysi- 
me, sudrebinsime Washingto- 
no valdžią?” Ar ne socijalis
tai.

Kas dergė ir niekino lietuvių 
katalikų veikėjus ir laikra
ščius, kuomet jie ragina remti 
Suvienytas Valstijas karėje? 
Ar ne lietuvių socijalistai ?

Juk dar begales* panašių 
klausimų galima būt statyti ir 
nurodyti, jog tai socijalistų 
darbai. Ar tie visi darbai ne
buvo silpninimui talkininkų, o 
kaizerio stiprinimui?

Bolševikai priėmė iš kaizerįo 
pažeminančias taikos išlygas 
parduodami kaizeriui Lenkiją 
ir atsižadėdami Pabaltiko. Kas 
liko daryti Rumunijai? Ar ji 

'galėjo laikytis prieš teutonus? 
Be to, ji buvo* bolševikų perse
kiojama, buvo apvogta, nes 
bolševjkai konfiskavo jos pini
gus Maskvos banke padėtus. 
Todėl Rumunija, kad nebūti 
visai sutremtai, turėjo priimti

išrišti pati savo likimų.
Jei bolševikai, Ukraina, Fįn- 

landija, Rumunija priėmė bai
sias sąlygas, jei Lenkija ne- 
pastato ant savo, tai kas gali 
tikėtis, kad Lietuva galėtų pa
statyti ant savo ir išreikalauti 
visiškos neprigulmybės.
. Mes vilimės ir dirbame, kad 
kaizerio užk.ariavimai rytuose 
neliktų ant visadds. Kaip ma
tėme tuos užkariavimus jis pa
darė su bolševikų pagelba, su 
tų bolševikų, kuriems Ameri
kos lietuvių socijalistai taip 
pritaria ir renka, bet tuos už
kariavimus laikysis tik laiki
nai. Ateis apsirokavimo valan
da, kurios greitų atėjimų soci
jalistai taip sutrukdė...

Nesenai “The Independent” 
rašė apie Lietuvos prisikėlimų 
ir ji prisikels sutriuškinus kai
zerio militarizmų. Be reikalo 
socijalistai dėiūūgiasi, kadi jau 
galas Lietuvai. Mat ir svetim
taučiai pripažįsta, kad atėjo 
Lietuvos, prisikėlimas.

■ e,

SKUBĖKIME SU PARAŠŲ 
RINKIMAIS.

Keletas savaičių jau prabė
go, kaip Lietuvių Informaci
jos Biuras Washingtonė išsiun
tinėjo į visas kolionijas protes
to blankas prieš Vokietijos žy
gius pajungti Lietuvų. Ma
nėme, kad ši darbų atlikti, ne
reikės daugiau laiko, kaip vie
nas mėnuo. Bet štai jau tik 
savaitė iš skyriamo laiko beli
ko, o parašu mažai į L. I. B. 
tesugrįžo.'

Vienok ‘ iš tiek sugrąžintų 
blankų su parašais, kiek jau 
gavome, pasirodo, kad) žmonės 
aiškiai supranta šio darbo rei
kalingumų ir svarbų. Išpil-. 
dyta yra gražiai, ir švariai, 
prisiųsta daugiausia popierinė
se triubelėse, kad krasoje nesu
siglamžytų. Ir kas stebėtina, 
pirmiausieji parašai grįžo iš 
mažiausių kolionjų, kur vei
kėjų neperdaugiausia. Atro
do, kad lietuviai jųjų šalies ne
prigulmybės klausyme, kiek
vienas jaučiasi save veikėju. 
Tokis apsireiškimas mums kal
ba daug pats už save.

Ne be to, kad šen ar ten ne
atsirastų koks šiaudinis bailys, 
gal daugiausia inbaugintas 
‘ ‘ Naujienų ’ ’ arba ‘ ‘ Keleivio ’’ 
šmėklom, kuris bijo savo var
do parašyti po protestais. To
kių visai mažai teatsiranda, 
vienok ir jų gaila.

Pirmiausia sugrųžino para
šus iš JoĮiet, III, už kų viešai 
jiems tariame ačiū. Toliaus 
pradėjo plaukti iš Beckemeyer, 
Kankak.ee, Amsterdam, N. Y., 
Buffalo, Ashley, Pa., Dtiąues- 
ne, FrackviĮle, Kingston, Lo- 
pez, Moon Run, St. Clair, Port 
Wasliington, Wis. ir Curtis

bijofr atsakymu pasftėųkmtL 
master at Bodton, Mam. on May 24, ~& _ _ v
1818, a« reąulred by tlieact of October 
6, 1817. -
Released by the Committee on

/ publfc mfbrmfttiom * Z 
Ji galutinai atėjo. Po ilgo 

šūkavimo apie savo nekaltybę, 
po griežto Kaltybės užsigynimo 
beveik, per keturius metus,Vo- 

' kietija prasikaltimą prieš eivi- 
’ Iizaciją išpažino. ,

- Tai ji padarė per savo Buvu-

Lichnovsky. Šis buvo patvir
tintas buvusio didžiosios Kru
ppo kanuolių dirbtuvės direk
toriaus, Dr. Muchlon. Jųdvie
jų liudijimo teisingumą ganėti
nai patvirtino vyras, kuris bu
vo Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministeriu, kuomet’prin- 
eas Lichnovrsky buvo vokiečių 
ambasadorium Londone — iš
vardijant. Herr von Jagow.

Reikaįingt dokumentai buvo 
gauti Valstybės' Departamente 
Washingtone ir iš vokiečių kal
bos išversti. Jie yra pilnais ir 
pertikrinančiais.

Po visli Vokietijos kaltybę klo imties ir žiūrėti į savo pro- . w v. v. . _ . . . • •• v i • „. y j -išparodancių i 
cas Lichnowsky jups sumari 
zuoja: < •

“Viena. Mes drąsinom gra
fą BerchtoĮd’ą (Austrijos už
rubežinių reikalų ministerį) 
užpulti Serbiją, nors joks vo
kiečių interesas nebuvo palies
tas ir pasaulinės karės pavojus 
mums žinomas buvo. Ar mes 
žinojome’ ar ne, Austrijos Ser
bijai ultimatumo tekstą, tas 
skirtumo nedaro.

“Antra. Mes atmetėme.Di
džiosios Britanijos tarpininka
vimo pieną tarp 23 ir 30 d. lie
pos, 1914. Mes tai padarome 
po to, kaip p. Sazonov’as (Ru
sijos užrubežinių reikalų minis- 
teris) tvirtai užreiškė, kad jis 
a t alios ant .Serbijos nepakęs, 
po to, kaip Serbija, diel Rusi
jos ir Anglijos spaudimo, be
veik su visu ultimatumu suti
ko, išėmus du punktu, savyje 
nesunkius derinti; ir dar-gi po 
to, kaip grafas Berchold (Au
strijos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris), buvo pasirengęs Ser-

jjį* pasiuntinį Anglijon, princų 
Lichnowskv; Šis buvo natvir-

Trečia. Liepos 30 d., gra
fui Berchtold’ui išminties pa? 
klausyti pasirengus, pmri. ne
guAustrijapaliestabuvo,vįen 
tik deL^Rųsijos mobilizacijos 
nieži pasiuntėme ultimatumą 
Rųsijaį o liepos 31 d; paskel
bėme karę Rusijai, .nors caras 
davė savo žodį, kad taip Il
gai, kaip derybos" tęsis,, nė 
vienas vyras nebus siųstas 
marŠuot. Taip tai mes iŠ liuo- 
so noro panaikinome kiekvie
ną ramaus užbaigimo progą.

~ J

“Nestebėtina, kad tokių ne
užginčijamų faktų akyvaizdoje 
visas pasaulis už Vokietijos ri
bų visą kaltę dėl pasaulinės * 
karės prie mūs durų sudeda. 
Ar nėra natūraliu dalyku, jog 
mūsų priešai užreiškia, kad jie ; 
tol nenurims, kol nesunaikins 
sistemos, kuri nuolatiniu pavo-

stro-Veiigrija paskelbs * karį 
Serbijai^ , ? -

Tau yra ultimatumas, apie 
kurį Vokietijos viršininkai už
sigynė,. būk au jais 'ineko be
sitartų/ . * "

Dr. Muchlon tęsia: “Dr. Hel
fferich pridėjo, kad kaizeris tų 
veikimų iš "Austro-Vengrijos 
pusės pikiai užgiręs, „ Jis* sa
kė, kad su Serbija, susikirti
mas yra vidurinis tų ktąŠtiį 
dalykas, į kurį jokiai kitai ša
liai kištis jis neleis. Jei Rusi
ja mobilizuosis, jis tų pat da
rys. Bet iš jo puses mobiliza
ciją reiškia tuojautinękarę.”

“gis nesmagus pranešimas,” 
Dr. Muhlon sako, “mano dėl 
pasaulinės karės baimę, kurį 
jau buvo tvirta, pakeitė į vi
siškų tikrenybę.” Jis pasitarė 
su pačiu Herr Kruęp von 
Bohlen, Berline. Jis sakė, 
“kad kaizeris jau (Kruppui) 
sakęs, kad tuojaus paskelbs 
karę, jei Rusija mobilizuosis, 
ir šiuo syk žmonės žiūrės, kad

jumi savo kaimynams graso? jis neatsigręžtų. Kaizerio at- 
“Nes priešingai, ar jie nė- Į kartoJini pabriežimai, kad šį 

ra priversti bijoti, kad į kelius ™1” 
metus jie vėl bus priversti gin-

I

■ sykį nieks abejotiname jo ap
kaltinti negalės, buvo, jis sa
kė, efektais veik komiški.” 

Tą pačią dieną, kuomet Ser
bijai buvo inteikta Austrijos 
ultimatumas, kaizeris šiauri
nėj jūroj laivu važinėjosi. ' Šis 
faktas dažnai buvo vartoja
mas, kaipo priparodantis Vo
kietijos nekaltybę. Bet kuomet 
Dr. Muhlon pasiskaitę apie ul
timatumą Serbijai, jis vėla su 
Helfferich pasimatė, ir jis liu
dija, kad “Helfferich man-sa
kė, kad kaizeris šiaurinėn ke
lionėn pasileido akims atvėsti; 
jis nesurengė kelionės ant di
delės skalės, kaip paprastai, 
bet laikėsi artumoj ir nuolatoj 
susinešinėjant.”

Von Jagow prileidimai.

Ir galutinai Herr von Jagow, 
karės pradžioje Vokietijos už
rubežinių reikalų ministeris, į 
princo Lichnowskio išparody- 
mus atsakydamas, tarp kitką 
padaro šį stebinantį prileidi- 
mą. “Aš jokiu būdu nesutin
ku su nuomone, .pas mus vieš
pataujančia, kad visas dėl ka

vinių tuojaus; priešingai, Au- rėš iškėlimo minas Anglija pa

išdėstymų, prin-1 vincijų užgrobimų, miestų ir 
ky jups sumari-1 kaimų sunaikinimų?”

Dr. Muchlon’o išparodymai.

Dr.; Muchlbn’as, vienas 
Kruppo direktorių, sutraukos 
nepadaro. Jis tik išparodo, 
kad liepos vidury, 1914 metais, 
jis kalbėjosi su Berlino Deuts- 
che Bank direktorių, kuris jam 
aiškino, kad bankas*. Kruppui 
nepadės “tūlose didelėse tran
sakcijose Turkijoj ir Bulgari
joj,” nes politinis padėjimas 
“pasidarė labai pavojingu” ir 
kad Deutsehe Bank turės pa
laukti “pirm negu pradės su
tartis užrubežyje daryti.” Tas 
Deutsehe Bank direktorius bu
vo Dr. Helfferich, nuo to lai
ko" Vokietijos vice-kanclieris. 
Jis paaiškino: “Austrai ką tik 
pas kaizerį buvo. Į savaitę lai
ko Vienna siųs labai aštrų ul
timatumą Serbijai, duodant 
labui maža laiko atsakyti.*** 
Bus pastatyta visa eilė užgana- 
padarymo šaukiančių reikalą-

Pramonijos darbininkai

pažeminančias taikos sąlygas. v’asn*?f’ 
Rusija įr Ukraina priėmę, kad‘®aL 
ir baisias sąlygas, vis dar te- Tikimos, kad į keletą savai- 
bėra kaizerio kareivių engiami.’čių parašai bus visur surinkti 

m o riAol » • - '_ I *____ Al __ 2^.— •Prieš bolševikų gaujas neat
silaikė Finlandija ir šaukėsi 
Vokietijos pagelbos.

Tai ar dabar neaišku, kas y- 
ra kaizerio stiprintojai, kas 
jam parsidavę, kas pardavė 
Rusijos tautų likimų kaizeriui.

Kuomet šitaip dalykai dėjo
si, kas Lietuvai liko daryti? 
Ar yra beprotis, kurs sakytų, 
kad Lietuva gali ginklu atsi
ginti nuo kaizerio kareivių ir

ir prisiųsti, nes jau mums rei
kės juos turėti Wasliingtone 
tikslams, kuriems jie yra ren
kami.

K. česnulis
Amerikos L. T. Sekr,

Aukokite į Tautos 
Fondą.

r.-.-

ni daugiau sau gaus turtų, ki
ti mažiau. Jau čia pat‘irsta so
cijalistų ‘‘rojaus” lygybė. Pra
dėjus “rojuje” visiems “drau
gams” ir “draugėms” lygiai 
turtus dalinti, reikėtų panai
kinti teisybę. Tuomet tinginiai 
ir pastumdėliai gautų lygiai, 
kiek gauna darbininkai rūpes
tingi, darbštūs ir gabūs. Gi 
be “teisybės” ir “rojuje” ne
koks gyvenimas. Kartais so
cijalistai sako, kad jų “roju
je” turtai bus dalinami žmo
nėms pagal kiekvieno žmogaus 
tikro reikalo. Kiekvienas gaus 
tiek, kiek jam gauti bus tik
ras gyvas . reikalas. Kadangi
kiekvienas žmogus visaip su
pranta savo tikrą reikalą ir sa
vaip jį mieruoja, vienam jojo 
reikalas tikrai dideliu atrodo, 
kitam gi'tas reikalas visai ma-- 
žu, tad išvengimui visokių 

‘)” ir nesutiki
mų reikėtų steigti tam tikrus 
inspektorius, kurie nutartų 
koks kieno reikalas ir pagal to 
kokių kiek turtų kam reikja 
gaut, kadi visur be suktumo ir 
broliškai būtų. Kokia tuomet 
įvyktų “rojuje” brolybė ne
sunku numanyti. Vienam rei
kėtų avienos ar veršienos gau
ti, nes ko kito pilvas nemala, 
o “reikalų inspektoriai” nu
statytų jam valgyti katieną, ar
klieną ar šiaip jau kokią dve- 
sieną, — ir tai dėl visos rojaus 
visuomenės labo! Kad socija
ilstų “rojuje” gal pasitaikyti 
gyventi dvesiena, tai tą rodo 
Rusijoje socijalistų “rojus,’-’ 
kame žmonės už šunienos ar 
kitos stervienos svarą moka po 
kelius rublius,, ir tos negauna. 
Kitam būtų reikalas gauti vil
nones kelines, o jam “reikalų 
inspektoriai” jiutartų apsi? 

Vie-fmauti kokias linines ir tt. Tik

PATIES SOCIJALIZMO 
VERTĖ.

(tąsa iš “Darb.” No. 56)
Bešūkaudami apie “rojų” 

mūšų socijalistai labai daug ko 
žmonėms prirašo ir prišneka, 
bet nieko aiškaus nepasako ko
kiu būdu ir kaip jųjų “rojuje”' 
įvyks vartojamųjų kasdien gy
venimo reikmenų pasidalinimo. 
Socijalistai neišparodo kaip 
reikia ir nenustato svarbiausių 
dalykų būtent, kaip pasidalins 
žmonės suėję “rojun” visais 
turtais, kuomet visi turtų gi
mininio įrankiai, visa produk
cija pėreis iš privačių rankų į 
bendrąją visų nuosavybę, kuo
met visų tenai turtų visi pasi
skelbs lygiais ponais.

Negalima imti tiems turtams 
padalinti už normą kiekvieno 
asmens nudirbto darbo vertę. 
Sustojus iki vienam visiems ly
giai '(‘ rojuje ’ ’ raumenys tem- barnių ‘ ‘ rojuje 
jent darbą dirbti, kaip kad 
nūnai darbininkai dirba, kad 
tuo darbu turėti teisę “rojuje” 
gyventi ir jojo turtais naudo
ms, nebebus kam nei vaikų au

ginti, auklėti, nei senus globo
ti,, nei ligonius prižiūrėti, nei 
visokius kitus darbui jau ne
tikusius šelpti. Visi turės po 
rojaus urėdninikų, socijalistų 
pavidale priežiūra eiti darbus 

dirbti, kad būtų iš ko maitin- 
ties. Be to, nustačius kiek
vieno darbo vertę norma tur
tams dalinties, kaip matant iš
nyktu pati ligybė. Juk ne vi
si vienos sveikatos žmonės ir 
ne visi vienodų gabumų.. Vie
ni iš prigimties tinginiauja, 
riti sąžiningai ir karštai pa
imtą darbą dirba. Tad vieni 
daugiau tuo pat laiku nudirbs 
darbo, kiti, mažiau. Pagal 
tos jų darbo vertės turės gua- 
ti irteisingą atlyginimą.

dėjo, ’prfešingai, aš tikiu į Sir 
Edvard Grey taikos meilę ir jo 
nuoširdų norų prieiti prie su
pratimo su mumis.**** Negi 
karė* pas anglus populerė bu
vo. Belgija turėjo’patarnau
ti, kaipo kovos laukas. ” Von 
Jagoiv dar-gi prileidžia, kad 
karės išvengti būt galinta buvę, 
per tarptatinę konferencijų dąl 
Serbijos klausimo. ‘ ‘ Mes ne
galėjome sutikti,”’ jis sako, 
“su Anglijos pasiūti jimu dėl 
^ambasadorių konferencijos, nes 
’ji, be abejones, būt privedusi 
mus prie diktoko diplomatinio 
pralaimėjimo. ?Nes - Italija, 
taip-gi buvo už Serbiją ir savo 
Balkanų / Interesais dalinai 
prieš Atfstrijų stovėjo.” Tai y- 
ra, von Jagdw prileidžia, kad 
karė Vokietijos pasirinkta bu
vo, kaip alternatyva tarptauti
nės konferencijos, kuri būt ap
reiškusi Austrijos reikalavi
mus Serbijai neteisingais, dar
gi Italijos akyse, talkininkavu
sios Austrijai ir Vokietijai.

Kaip prieita prie to, kad 
toks prisipažinimas padaryta?

Dr. Mulhon’s Sąžinė.

Su Dr. Mulhonu, tikriausia, 
tai buvo sąžinės dalykas. Kuo
met karė prasidėjo, jis rezig
navo iš Essen Kruppo Dirbtu
vės ir persikėlė į savo dvarelį 
Šveicarijon, arti Berno. Ten 
jis vedė atsiskyrėlio gyvenimų. 
Po kiek laiko, pradėjo vaikšti
nėti žinios apie užreiškimus, 
kurios jis vizitoriams padary
davo; jis buvo iš Vokietijos pa- 
siūiitinybės Berno šnipų sargy
ba apstatytas. Vėliau, jį at
lankė socijalistų partijos nariai 
Reichstage ir vokiečių presą 
pranešė, kad prasišalinęs Kru
ppo oficiozas, gyvenęs Šveica
ruose, ^sakėsi žinąs tūlas pas
laptis, rimtai Vokietijos vald
žių dėl atsakomybės už' karę 
kompromituojančias. ’ ’ Laik
raščiai mėgino mesti nužiūrėji
mų, kad šis oficijozas yra pro
to netekęs. Dr. Muhlon’o už- 
reiškimai tuomet buvo paskelb
ti, kad jį išaugštinti arba kaipo 
atidengimus, kurie demokrati
nei Vokiečiuos revoliucija pa
gelbėtų.
. Su princu Lichnovskiu buvo.

skirtingas’ dalykas. Jis yra 
pusiau karališko paėjimu didi
kas “Gratz’o Austrijos ir Ku- 
chelna Prusuosę princijos Šeš
tasis princas. ’’ Jo tėvo tėvas. 
buvo vienu iš Beethoveno pat
ronų. Beethovenas daugelį 
savo veikalų parašė Lichnovs- 
kio pilyje Gratzė, kur pijanasy 
kurį jis vartojo, teberužlaikę-^ 
mas. Dabartinis princas, Kari 
Mas Lichnovsky, tebeųžląikė. 
kultūros ir liberalizmo tfadaci-- 
ją, kurių iš savo, šeimynos pa
veldėjo. Jis-dabartinio kai
zerio huzarų sargybos-Potsda
me broliu-oficieriu buvo, bet 
po trumpos armijos karjeros 
jis į diplomatinę tarybų įstojo 
ir buvo užėmęs svarbias vietas 
Stockholme, dvaro junkerine 
dvasia nepatenkintas. Jis ne
buvo prūsu dar-gi ne vokiečiu. 
Jo šeimyna buvo iš Bohemų ir 
jo protas niekad militaristiniu 
nebuvo. ■

Jo “didžiam nusistebėji
mui,” kaip jis sako, spalio 
mėnesy, 1912 m., jam pasiūly
ta Vokietijos ambasadorysta 
Londonan, po to, kaip aštųo- 
niirs metus jis, praleido “tarp 
linų ir kručkų, raitas ir pievo
se,” užsibovijant skaitymu ir 
politinių dienos klausiman 
straipsnių rašymu. “Aš ne
žinau,” sako jis, “kas už mano 
paskyrimą atsakomu yra -— iš 
visako, ne Jo Didybė, nes aš į 
jo artimųjų skaičių neinėjau, 
nors jis į mane visuomet malo
niu buvo. Aš tikiu, kad jie 
ant manęs sutiko, kadangi ki
to kandidato nebuvo.”

(Bus daugiau)

V*

v*

NORWOOD, MASS. .

Gegužio 19 du čia buvo Liet. 
Vyčių apskričio suvažiavimas. 
Buvau nuėjęs į ssuirinkimą, 
bet maršalka, nors pažino, kad 
nesu koks bolševikas, bet ne
įsileido. Tai jau be reikalo taip 
daro. Vakare buvo pramoga- 
-teatras mažų vltikų, po vado
vyste vargotfininko p. Stasevi- 

-čiaus. Labai gerai nusisekė. 
Žmonių buvo virš 200. Visi bu
vo patenkinti.

Tėvynės Mylėtojas.

mažmožius paėmus iš kasdieni-, juje” darbininkas nemato savo 
nio gyvenimo, galima lengviai * 
suprasti kiek būtų visokio Įtro- 
belio su visokiais “kelinių, 
pilvo ir kitokiais inspekto
riais,” kuomet jiems reikėtų 
nuolat pasakoti ir aiškinti vi
sokius savo pilvo, kelinių ir ki
tokius reikalus. Tiesa, mūsų 
“draugužiams’ tokiais inspek
toriais būti gal ir tiktų, bet 
kiek čia būtų “rojaus” geru
mų ir smagumų patiems žmo
nėms, nėra reikalo nei minėti. 
Kų besakyti apie visokio kil
nesnio gyvenimo kiekvieno 
žmogaus reikalus, apie reika
lus visokių mokslų ir mokini
ams; apie visokias mokyklas, 
keliones, susinešimus su kitais 
ir tt. ir tt. Kad žmonių reika
lų šioje srityje socijalistų “ro
juje” “reikalų inspektoriai” 
ne kaip veda, tų mums rodo 
gyvi pavyzdžiai Rusijoje, kur 
‘ ‘ reikalų inspektoriai ’ ’ sovie
tais vadinami daug visokių 
knygų, archivų, brangumy- 
nų sunaikino, mokslus pakrik- 
dino, daug visokio turto pele
nais paleido, kaipo dalykus ne
reikalingus, nes jiems patiems 
nesuprantamus ir neprieina
mus.

Įvedę turtams dalinti normų, 
nustatomų kiekvieno neva tik
ru reikalu, socijalistai vėl sa
vo mokslui prieštarautų, ir 
štai kur: pagal socijalistų mo
kslo kiekvienas darbininkas 
turi pilnų teisę už savo darbų 
atsiimti visų tų savo darbo 
vertę, visų tų savo triūso j>el- 
nų. Gi inšikūrus bendram tur
tų valdymui, kaip socijalistai 
kad nori, tas jų reikalavimas 
visai nebūtų pildomas. • Visas 
darbininko dirbamo darbo pel
nas.eitų į bendrų visų valdy
mų. Pats darbininkas tuo vi
su pelnu nepasinaudotų. Jis 
eitų t. s. į visų bendrų kasų, o

darbo pelno taip, kaip socija- 
ilstai žada, kad jį visų pama
tys ir į savo rankas paims!

Kokioje tai klaidingumo ba
loje klampioja socijalistų mok
slas ir tuomet, kuomet sako, 
kad būsimame “rojuje” vi
siems darbai bus nuskirti kaip 
reikia, kad darbas bus tarp vi
suomenės narių padalintas, ži
nia, kokios nors skarbavos 
“rojaus” komisijos, panašios į 
pirma minėtus visokius “keli
nių inspektorius.” Esant to
kioms komisijoms, kurios skir
stys kam kuo užsiimti, kokio 
darbo griebties, kokį amatų 
varyti, aišku; kad turės iš
nykti toji žmogaus liuosybė, 
kuria vedamas žmogus pats pa
sirenka sau darbų, kuris jam 
geriau tinka, prie kurio jis ga
besnis ir tt. Yra žmonių, kurie 
rankų darbams visai netinka, 
kurie dirba vien smagenimis, 
savo sielos gabumais ir tt. Kų 
darys “darbų komisija” su 
mokslų tyrinėtojais, kurie vi
sų savo amžių praleidžia užsi
darę kambaryje, prie mokslo, 
kur dės darbų, kurį varo viso
kie pasaulio keliauninkai, ku
rie šalis lanko, jas tyrinėja ir 
tt... Čia ne tik vargas būtų 
“rojaus” valdžiai su skirsty
mu darbų tokių palinkimų ir 
gabumų žmonėms, bet. ir su jų 
darbo apmokėjimu. Yra to
kių darbų,. kurių niekas iš ge
ros valios’ neima, yra darbų, 
kurie t. s. žmones pajuokon 
dar stato, žemina. Patys “ro
jaus” komisarai nelabai su
tiktų tokius darbus dirbti, jei 
juos kas prie anųjų statytų. 
Ne visiems būtų malonu dirbti 
tiek, kiek skiria valdžia dirb
ti, ne visiems tiktų būti stum
domais visokių valdižos urėdų. 
Kilnaširdžiam, jautriems, sąži
ningiems ir sumaningiems žmo-

gabumų, ypatiškos energijos, 
vikrumų ir tt. Socijailstų “ro
jus” rojumi virstų tuomet, 
jei tan rojun jie susivarytų* 
žmones atbukusius, apsileidė
lius, be jokios, savo nuovokos, 
žmones, kurie į stumdomųjų 
mašinų panašūs daugiau, negu 
į mąstantį žmogų.

Giedodami apie ‘rojaus” vi
sokias nebūtas gėrybes, socija
listai pamiršta žmogaus pri
gimties privalumus, pamiršta 
žmogaus sielos dalykus, neat
sižvelgia į josios palinkimus ir 
ieškinius. Tas visas savo klai
das socljalizmas papildė ir te
bepildo dėkai liberalų mokslui. 
Jie taip padarė, kad socijaliz- 
mas po šiai dienai klajoja, už- 
reikšdami, jog visi visų žmonių 
ekonominieji reikalai eina pil
noje sutartyje ir harmonijoje 
taip kūno taip dvasios daly
kuose, tad kiekvienam reikia 
duoti pilnų liuosybę šeiminin
kauti kaip kam tinka,.ir visas 
gyvenimas susitvarkys kaip 
reikia.

J. D.
.(t. b.)

iš tenai vėl galėtų juo naudo- nėms. “rojus” lengvai ir grei- 
ties net tokie, kurie darbo ne- f ‘ ’ ', ’ .
dirba. Šiaip ar taip* ir “ro-latiniu stelbimu jų ypatiškų

tai virstų viena kankine, nuo-

HARTFORD, CONN.
Gegužėš 19 d. L. Vyčių 6 kp. 

surengė puikų vakarų su teat
ru ir dainomis. Buvo statyta 
scenoje veikalas “Tarp dilgė
lių rožė.” • Lošimas nusisekė 
gerair visi aktoriai savo užduo
tis atliko kopuikiausiai. Tar
puose Šv. Cecilijos choras va
dovaujant Kamantauskui ^su
dainavo keletu dainelių. Nors’ 
oras ir labai šiltas buvo, bet 
žmonių atsilankė nemažai. Be
siartinant vasarai viršminėta 
kuopa rengiasi prie išvažiavi
mo. Pirmas išvažiavimas į- 
vyks birželio 2 d. Suvienytų 
Dr-jų darže. Išvažiavimas bus 
labai įdomus, su įvairiausiais 
šokiais ir žaidimais.

Korespondentas.

Kankak.ee
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kokių ten gyvūnų buvę jų 
w ‘ Jrįlat^uoser*og^xrtaip^nesŽi*

i Kas ' kolonijose, i M w 9*°^
,r..- .. . .^|tai3ų ir galvose visko yra.

NEW BRITAIN, CONN. kad jau ir jų išnyks, mėlynė J r

, Temykit visos kuopos Conn. ■< kurias joms uždėjo sužvėrėją kolektuoti dėl
Apskričio. jų girti vyrai. Džiaugiasi irP

LDS/ 'Apskričio suvažiavi-Jjų vaikeliai, kad jau ir jie ne-1 J^parvaauoja, dielto neparva
rnas bus 9 d. birželio Bažnyti- vaikščios bari ir apdriskę, nes knd^ pinigim kolektavo
nė j svetainėj; Užtai-gi malonė- jųjų tėveliai jau daugiau neat- • streikemų, o streikieraijų 

;• šit •visos kuopos LDS. rinkt ir plėš pėdės saliūne irnepragęrs,| n®]lla^e’ 
siųst delegatus ant viršmlnėtos bet pareis tiesiog namo. Bet Bet kur čia
dienos į nurodytą vietą. ^Pra- atsiranda ir tokių, kurie labai, psas meksystes surašysi,
džia bus 2 vai. po pietų ir Irau- labai gailisi o gal net ir su aša-j * Streiko atbalsiai. •
ksis kol bus apkalbėti ir pa- romis apraudojo skirdamiesi 
baigti rteikūlai. Taip-gi turiu su tuom taip,pelningu dėl jų.„ , . , . .. . .

• už garbę pranešt'Visiems LDS. į skystimėliu. Gailisi gal dėl to, baskuos beveik 71SU ketinu 
nariams ir visuomenei, kadi tą kad reikia padėt tie balti kau- bankuose pinigai sulaikyti ir 

, dieną vakare bus prakalbos, tai o reiks apsivilkti kokiu juo- IEaosayy'>11l
Kalbės visiems žinomas ir pla- du, • ar gal gailisi kad supuls ,uzay^yta dar vis nuo streiko 

v .-------- . . .. ,.w j . . ,.penkioliktais metais. Kadan
gi streikas tęsės ilgai, tai per 
tą laiką dirbo du ar trys loje- 
riai, o kad streiko beveik ne
laimėjo, unija iškriko, tai ir 
lojieriam nemokėta. Tai lojie- 
riai sulaikė visų pinigus ir nuo
savybes' ir prašė žmonių, kad 
jiems pamokėtų, bet žmonės’iš 
to tik juokės. Tai-gi šiemet lo- 
jieriai padavė į teismą visus 
tuos, kurių tik "ką sulaikė. Ap
skundė net ant $15.000. Teis
mas tęsės net kelias dienas, bet 
ir tuomet žmones dar vis neti
kėjo. Bet negi teismas juokais 
pasibaigs, kadi būtų dirbę ką, 
tai būtų taip nebuvę, o dabar 
reiks pamokėt. Vienas lietu
vis dar ir dabar kalėjime, vis 
dar nuo tų nelaimingų streikų. 
Kaltinimas užmušime skebo, 
bet ir čia, kad būtų dirbę, tai 
ligšiol jau būtų paliuosuotas. 
Dabar jis vargsta kalėjime, gal

1 ir neteisingai, o jo moteris čia 
su vaikais. Tai-gi jeigu soci
jalistai yra darbininkų užtarė
ja i? tai parašykit savo draugui 
Čalukui, tegul sugrąžina tuos 
pinigus, kuriuos dėl streikie- 
rių rinko, , tai biednai moterei 
bus labai reikalingi, o juk jūs 
žinot kur jis gyvena.

Prakalbos.

Čia yra ir LDS. 65 kuopa, 
kuri dar nesenai, susitvėrė, tai 
dar viešai ir nepasirodė, tai-gi
2 d<. birželio rengia puikų vaka
rą, prakalbas su įvairiais pa- 
marginimais. Tai-gi iš to vis
ko matosi, kad ir. Nashuos žmo
nes pradeda atbusti ir tikrai 
atbus, ypač dabar, kuomet 
smuklės išnyko..

Nashuos Lietuvis.

f
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Abelnai apie visus lietuvius

, dienu vakare bus prakalbos, tai o reiks apsivilkti kokiu juo- daugybe nuosavybių taip-gi

Čiai pagarsėjęs savo patri jotis-Ijų jų dideli'kaip karabonai pil
kumu gerb. K. Sčesnulevičius vai, kurios jie buvo taip pa- 
iš Washington, D. C. mylėję. Dabar'viskas persi-

Širdingai kviečiu vardu L. maine, tos gatvės, kurios pir- 
D. S. miau buvo taip trukšmingos

Rašt. B. Matulevičiūtė. dabar visai ramios, tykios. Bet 
-------------- ar viskas gi jau taip išnyko su 

BRIDGEPORT, CONN. 1 išnykimu Miliūnų? Oi ne, ei- 
LDS. 39 kp. nedėlioj, geg. 12 damas gatve jei sutiksi buvusį 

d. Šv. Jurgio parapijos syėtai- girtuoklį, tai tuoj jį pažinsi, 
nėję vaidino puikų ir didelį Jo nosis, tai k d i p agurkas už- 
veikalą “Valkata.’ Be to bu- gedęs vėpso ant jo veido ir vi- 
vo išmarginta deklemae.ijoinis sas jo veidas suteikia dirstelė- 
ir eilėmis. Vaidinimas labai jusiam pasibiaurėjimą. 
gerai pasisekė. Publikos buvo ,T. ' .
beveik pilna svetainė ir vi- , , Viešas vedamas.
Šiems labai patiko. Lošėjai stf- l AP8'’'. ,a’ ,art Nasbuos 
vo roles atliko tikrai gerai, pa- ta\ vietoje

■ rodė daug gyvumo ir judėjimo. V,etv°’e sto,V!’ ku0I"e.t M 
šios ypatos vaidino: J. Savai-'■>» ^Ies atdaros, tai gir
tis, V. Dragūnaitė, M. M. DraJ Uokk -,- UV-° Vieto-
gunaitė, O. Kolulkaitė, J. Va- ;le-. O idėjinės kuopos dar la- 
linčienė, A. Žilinskas. “Skrisk, b“ ?au"°f le3° a‘‘
paukšteli” deklemavo p-lė A. pančiai veikt. Be to bedieviš- 
Jasinskaitė. “Neklausykit pa- v.,ška spauda ir patys be<he- 
klydėlhj” pasakė puikiai j. viai darbft trukdė, bet da-| 
Savaitis. Dar prie to teatro nebus taip. •
buvo dvi ypatos veikiančios: Draugijų čia j i a_ neperdau- 
J. Petkevičius, A. Mociulevi- flauf.la ~ paselp.nes yra dvi. 
oius. Vaidinimas nors lig vė- “v‘ Ivazimiero ir Šv; Petro ir 
lumos traukės, bet visi gėrėjos D°yilo. Šv. Kazimiero dr-ja 
eidami ilsėtieį ir laukiame P11’1'0 josios Laisves Pas- 
daugiau panašių pramogų. kol°s bon.ds«.not, H? $L0OO;OO.

' Lietuvaitė kadangi ir .-į-Uikai prie šios
• "a ___ J____ “ dr-jos priguli; tai jie darė gvol-

ANSONIA, CONN. P?’ b*'t aejaim-jo. Nors jie
. 19 d. geg. LDS. 43 kp. laikė vienur nelaimėjo tai kitur lai- 

'miero bažnyčioje buvo misijos] 
visą savaitę, o kaip tik pripuo
lė toj* savaitėj dr-jos susirinki
mas, tai nutarė rengti 26 d. 
gegužės prakalbas, o į kalbė
tojus kviesti ar Bagočių ar 

• Michelsoną. Reikėtų Šv. Kazi
miero <Ir-jos nariams kiek ge
naus prižiūrėt dr-ją, nes jau 
aišku prie ko ją cicilikai- ve
da.
Pas mus "nėra parapijos mėne

sinių. Nedėlios dieną atėjęs į 
bažnyčią 10 pasimoki ir už 
Velykų kortęlę $1.00, tai ir vis • I 
kas. Man rodos, kad taip ir
gi nevisai gerai. Reikėtų man 
rodos padidinti mokesčius pa
rapijoj.- Juk ar negerai būtų, 
kad mes turėtume atsakantį 
vargonininką ? Be abejonės, 
kad* jis visą jaunimą sutrauktų 
į krūvą ir viskas eitų kitaip. 
Nuo 5 d. geg. iki 12 buvo mi
sijos, kurias laikė Tėvas Al
fonsas pasijonistas.

Ciiclikų stovis.
Kuopų čia yra tokių — T.

M. D. kuopa, kuri beveik nie
ko neveikia. Taip-gi čia yra 
tokia kuopa, kurios nei var
do niekas nežino, tik jeigu ei-1 
cilikai ant savo kuopos vardo 
negali rengt prakalbų, tai ši
taip parašo: Rengia prakalbas 
L. D. L. D. Neprošalį paminė
ti apie pačią raudonųjų kuopą 
ir jos narių niekšiškus darbe
lius. Štai kaip pirmiau, minė
jau kad buvo misijos, tai cicili
kai kaip išgirdo, tai iš kailio 
pradėjo nertis ir pradėjo žmo
nėms kalbėti, girdi neikit ant 
misijų, nes milijonierius visus 
jaunus vyrus ragins eit į ka
riuomenę. Vienok ne tik žmo
nės jų neklausė, bet ir iš jų pa-, 
čių kaikurie ėjo ir išpažinties, 
nors jau, keli metai kaip buvo 
buvę. Kas-gi yra tie cicilikai? 
Nagi vagys.. Nesenai du cicili- 
kučiai vienai moterei pavogė 
svederį ir tris dolerius, q kaip 
sužinojo, kad moteris juos a- 
reštyti ketina, tai -ir išdūmė. 
Kiti du nesenai dar tik pargrį
žo iš kalėjimo už nesiregistra- 
vimą su nuskustom galvom. 
Kam jiems galvas nuskutė, tai 
aš nežinau, nekurie šneka, būk

v •

savo mėnesinį susirinkimą. Bu-• ** I yyx v m

vo kalbėta apie kuopos reika-j . 
lūs, kad kaip norints padidi
nus kuopą. Nutarta ūmu laiku 
surengti dideles prakalbas. 
Taip yra išrinktas delegatas į 
Apskričio seimą, kuris bus 9 d. 
birželio. Ant pabaigos kuopos 
rašt, p. Kantautas pranešė, 
kad mūsų kuopa turi sutverti 
T. Fondo skyr., idant pagelbė
ti Lietuvą ištraukti iš priešo 
nagų. Ir ant pirmų žingsnių 
darbo, pasipylė aukos. Auka
vo sekančios vpatos: P. Kna- 
peckas ir J. Baltrušaitis po $1; 
P. Kantautas aukavo 50c. ir 
mažesnėmis aukomis surinkta 
50c. Viso pasidaro $3.00, kas 
tapo pasiųsta per 43 kuopos 
raštininką.

Nors mažai narių ‘atsilankė, 
bet kurie atsilankė, tai su gyvu 
noru įr pasišventimu pasiryžę 
dirbti dėl LDS. visuomet, o ku
rie neatsilankė, nors jie ir y- 
ra kuopos nariai bet jiems yra 
didelis papeikimas už jų ne
rangumą ir nedarbštumą dėl 
lietuvių krikščioniij darbinin
kų Sąjungos. Aš esu tvirtas, 
kad tos ypatos ateityje gal ge
rais ir tvirtais tėvynainiais pa
taps, nes kas myli motiną mū
sų Lietuvą, tas privalo būti 
krikščioniu demokratu. Gar
būs Ansoniečiai, nebūkit šiame 
momente priešai saviemsiems, 
kuomet tokie svarbūs dalykai 
dedasi žmonijos istorijoje, kad 
mažosios tautos jau pradeda 
atgauti savo gyvybę, o tarpu 
jų ir mūsų tėvynė Lietuva y- 
ra.

— ■- ---- - ----------- -—■—
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svetimtaučius. Tuomet Angli
ja, Fraųeįja, Rusija
ir 3uv.? Valstijos pasiuntė sayo 
karinius laivus^ numalšino su
kilėlius ir privertė Chinijąpri- 
imti nustatytas sąlygas? Rusi
ja po to pąsilaįkū Mandžūriją^ 
nors pagal sutartį neturėjo tei
sės to daryti, 3) Abisinijoj bu
vo senovėj gražiai prasiplati
nus katalikystė, bet dėl tolu
moirnepatogumo komunikaci
jos* su Rytnu'ueųŽsilaike tyru* 
me. Dabar grynų katalikų y- 
ra apie 50.000. Iš .viso gyven
tojų ten yra apie 6.000.000. 4) 
Stenografija* yra , tani tikras 
būdas greit rašyti. . Stenogra- 
fas gali surašyti kalbėtojo kal
bą žodis į žodį. Rašo ne pa
prastomis raidėmis, bet tam 
tikrais ženklais. 5). Autokrati
ja reiškia patvaldystę. Biuro
kratija reiškia valdypaą šalies 
per tam tikrus biurus, depar
tamentus, kuriame vadovau
ja valdovo nuskirtas valdinin
kai.

•b.

hm 11 m ii

t «

*

f

43 kp. Korespondentas.

NASHUA, N. H.

Džiaugsmas ir nuliūdimas.

Jau nekuriems yra žinomu, 
kad N. H. valstija nuo gegu
žės 1 d. liko sausa, tai-gi tuom 
pačiu laiku liko ir Nashua sau
sa kaipo tos valstijos miestas.- 
Iš to vieniems džiaugsmas, o 
kitiems nuliūdimas. Džiaugia
si šio miesto visi geri žmones, 
kurie tik myli ramybę, kadi ap
valytas miestas nuo pikčiau
sios biaurybės. Džiaugiasi ir 
girtuoklių moterys, džiaugiasi,

, * T ’ *
KLAUSIMAS — Pasidrąsi

nau paklausti Metą klausimų, 
kurių negaliu suprasti aš, ir ki
ti žmonės, kurie interesuojas 
religijos mokslu, ypačiai krik- 
ščionys-katalikai. /4 Darbinin
kas” 46 numeryje balandžio 
30/1918 m., rašo apie garsiau- 
sius jgikiniįlrų vadus,* kurie -y- 
ra.- katalikai.' Nesuprantame 
kaip katalikas gali garbę įgyti 
žudydamas savo tikėjimą bro
lius katalikus ? Visi žinome ge
rai, kad tarp Centralinių Vieš
patysčių vadų ir-gi nemažai y- 
ra‘ tokių garsių vadų, kurie y- 
ra taip-pat katalikai. Ar gali* 
ina pagerbti tokią organizaciją 
ir draugystę, kurios nariai 
;arp savęs vaidijas ir kruvinai 
kovojai' . ' .

J, Cirulis 
Rockford, III.

PAAIŠKINIMAS — Jei ne- 
dystame, tai Tamsta apie tą 
pat dalyką teiravais “Drau
ge” ir “Darbininke” tuoj po 
įstojimo karėn Amerikos. Tas 
buvo plačiai paaiškinta “Drau
ge,” išdalies “Darbininke” ir 
nurodyta pasiskaityti “Darbi
ninko” išleistame Kalendoriu
je 1917 metams. Čiai šitiek pa
sakysime. Visokio sutvėrimo 
ar organizacijos pamatinis rū
pestis yra išlikimas ir apgyni-? 
mas savo teisių. Jei gyvybę 
reikia išlaikyti, jai atsiradus 
mirtiname pavojuje, tuomet vi
si apsigynimo būdai leistini. 
Todėl jei žmogų apipuola gal
važudžiai, tai jam reikia visaip 
gintis, kadi ir užmušant žmog
žudžius. Kas pritaikoma prie 
pavienių žmonių, tą galima pri
taikinti ir prie tautų, valsty
bių. Jei tautai arba valstybei 
yra pavojus būti užpultai, pa
vergtai arba visai išnaikintai, 
tai jai yra teisė gintis visais 
prieinamais būdais. Kristus 
meldėsi už kareivius, kurie ka
lė Jį prie Kryžiaus, sakyda
mas: “Tėve, atleisk jiems, nes 
nežino, ką daro.” Panašiame 
padėjime yra ir kareiviai ka
rėje. Jie nežino, ką daro, pil
do tik augštesniųjų liepimus. 
Kristus nesimeldė, vienok, už 
farizejus, kurių ’ intrigomis 
Kristus buvo nuteistas miriop.

| OHIO L. D. S. KUOPOMS I1??“!“®’.
ow*nDTT uzsipliekimo kaltininkai. Be

Pirmas įsteigiamasis- Ohio ®b®^nas 'T*3* d?lk;
L. D. S. apskričio susivažiavi- as' s^*- kad
mas bus Birželio 1 diena š. ml tai baisiausias žmonijoje apsi- 
Cleveland; Ohio. reiškimas. Juk per girtybę,

Sesijos prasidės 12:30 vaL paleistuvystę bedievybę niky-
• a • -i • „i mą, žmones daugiau nelaimiųpo pietų ir tęsis iki vėlumos, w .. • T. ° , *AM rytojaus bus prakalbos, Įnzsltrankla’ neS” Per kares- 

kalbės kun. F. Kemėšis L. D.
S. dvasiškas vadovas iš Chi- KLAUSIMAS — Meldžiu pa- 
čago, III. Birželio 2 d. ir taip aiškinti: 1) Esu skaitęs, kac 
pat bus teatras ir šokiai. Pel- Ispanijoj ir kaikuriose respu- 
nas minėto vakaro skiriamas blikose Pietinės Amerikos Ka- 
L. D. S. apskričiui. talikiška Bažnyčia prie tūlų ti-

l Todėl visos L. D. S. kuopos kybinių apvaikščiojijnų kai- 
prigulinčios prie šio apskričio kuomet vartoja ir šokius; ar 
privalo prisųsti atstovus į su- galima tam tikėti? 2) Delko 
sivažiaVimą ir taip pat parem- 1900 m. kilo Chinijos karė, ko- 
ti rengiamą iškilmę. kios viešpatystės minėtoje -ka-
- Atstovai, kurie atvažiosite rėje dalyvavo ir ką Rusija lai- 
petnyčios vakare apsistokite mėjol 3) Keletą kartų teko 
pas,L. D. S. organizatorį p. A. skaityti, apie abysinijonus. Vi- 
S. Kulbicką 7602 Aberdeen sur rašoma, kad jie yra krik- 
Ave.. N. E. Glevelandi, Ohio. .ščionys. Taip-gi minė kad aby- 
Tie, kurie atvažiuosite suba'toj sinijonų kunigai bažnyčioje 
apsistokite pas L. D. S. narį vartoja neprigimtą kalbą huez. 
p. R. Žitkevičių 2012 St. Glair Iš to suprantama, kad jie nėra 
^ve., N. E. katalikai. Tai-gi'kokį tikėji-

Kuopos galite siųsti nuo 10 mą jie gali išpažinti, nes rodos 
narių vieną atstovą: turinčios I visi tikėjimai, išskyrus R.-Ka- 
mažiaus 10 narių irgi siųskite talikus, bažnyčiose vartoja pri- 
vieną. . gimtą kalbą. 4) Kas yra ste-

Malonėsite nepasiveluoti į nografija? 5) Koks skirtumas 
taip brangų ir naudingą dar- yra tarp autokratijos ir biu- 
bą. • ' ‘ Irokratijos?

Visus laiškus su įnešimais,! Žingeidus,
pasveikinimas ir kitokiais ap- Newark, N. J. 
Skrieto reikalam adresuokite PAAIŠKINIMAS -1) Apie 

S\aPSk$^ apeigose vartojamus ispanų šo- 
7602 Aberdeen Avė. N. R LT vž

Cleveland, Ohio. grotų šoka vaikai laike “O su-
Rengimo Komisija. futa^s?, tie šokiai toi

ne klumpakojis, arba kokia 
REIKALINGAS geras vaf- polka. Plačiau apie tai bus 

gonininkas. Apie išlygas kreip- mūsų Kalendoriuje 1919 m. 2) 
tis šiuo antrašu: . 1900 in. Cliinijoj buvo taip

Rev. J. Olechnowicz, J vadinamas 
151 Rogerg st., Lovtell, Mass* Jie varėsi.
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PREZIDENTAS IŠGYRĖ 
MOTERŲ ŽEMĖS 

ARMIJĄ, z
Moters, kurios organizuoja 

ir dirba, idant įvykinus pla
nus Moterų Žemės Armijos, ku
ri siunčia moters-darbinįnkes 
ant ūkių, idant prigelbėjus už
auginti daugiau maistui reik
menų, — daržovių ir tt., aptu
rėjo savo pasistengimams val
džios užtarymą. Nesenai cent- 
ralis Žemės Armijos ofisas, po 
No. 32 Fifth <Avenue, New 
York’e, apturėjo laišką nuo 
Prezidento Wilson’o, kuriame 
jisai išgyrė patrijotišką pasi
šventimą tų moterų, kurios į- 
kūrė minėtą Žemės Armiją. 
Laiškas skamba sekančiai:

3 d. kovo, 1918.
“Aš esu labai linksmas iš

girdęs apie Moterij Žemės 
Armiją ir jos planus, kuriais 
bus stengtasi padauginti 
maisto užderėjimus mūsų ša
liai, kaip ir mūsų, ail jantams, 
per prirašinėjimą darbščių 
ir patrijotiškij jaunų moterų, 
kurios prigelbės ūkininkams 
laukus apdirbti. Pasitikiu, 
kad mūsų ūkininkai pana
šiai, kaip Britanijos ir Kana
dos ūkininkai, pilnai pasi
naudos šiąja proga ir, kad 
mūsų lojališkos jaunos mo
ters pilnai prisidės prie šio 
darbo ir suteiks tokią ūki
ninkams pagelbą, kur tik 
tas bus reikalinga. ’ ’

Draugiškai ir širdingai jū
sų, 
(Parašas)

Woodrow Wilson.
Kiekvieną dieną moters už- 

sirašinėja į Žemės Armiją. 
New York’o valstijoje, veik 
trys tūkstančiai moterų jau 
užsiregistravo. Gi Pennsylva- 
nijoje penkiolika grupių jau 
išėjo dirbti ant ūkių, o New 
Jersey valstijoje pirmutiniai 
skyriai- jau gatavos išeiti. Vie
nas New Jersey skyrius jau 
dirba ant Glen Moore ūkių. 

New Jersey reįkalauja Len
kių moterų darbininkių. Wal- 
ker-Gordon ūkės reikalauja 
penkioliką tokių moterų. Joms 
bus pavesta gražūs gyvenimui 
namai, gaus savaitinę algą ir 
jos turės pasidalinti pragyve
nimo iškaščiais. . Tos moters 
reikalaujamos prie pieninin
kystės. Moters, • bi-kokios tau
tos, kurios norėtų daugiau da- 
žinoti apie Žemės Armiją ir 
kaip gauti darbą ant ūkių; i- 
dant prigelbėjus išmaitinti mū
sų žmones karės laike, gali at
sišaukti į Land Army Office, 
Statė House, Trenton, N. J.^ 
pridiuodant savo vardus ir ad
resus, L y. jeigu nori užsire
gistruoti Žemės Armijoje. '

“ŽINYNO” REIKALAI.
Perspėjame gerb. liet. Dva

siškių, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną.-”" Jį labai 
perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno’? nedaug egzemplio
rių, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritrūk-
i.

s .

•
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Lietųva iš miego atbus! , f : • t *
Kad' Lietuviai snaudė .per amžius, tai tą męs visi žinome.

Mes taip-gi šiek-tiek žinome apie jos. garbingą praeitį, apieį 
jos didvyrius, jog didžiūnus. Mes tuomi galime pasigirti., Mes 
turime savo kalbą nurnylėtą.* ' Mes tuomi galime didriuotie&? 
Turime lietuviškų raštų, o labiausia turime savot dainas nu
mylėtas, kurios sužadina mūsų jausmus. Lietuvių yra .pra
kilni tauta. * .* - * • •

Bet ar mes tuomi.visados ir džiaugsimės? 
Ar tuomi visados būsime užganėdinti?
Ar mes vien fili *savo praeities, senovės rūbais temokame* 

savę puoŠtįes? Ar mes jau nieko naujo, nieko prakilnaus ne- 
"bėgalimę nuveikti? Ar mūsų tauta jau mirus?* Senovės did
vyriai pripildė garbės taurę. Ar mes tik mokėsime iš jos sem
ti. o daugiaus jos nedapildysime? Ar mūsų tautoje jau išny
ko didvyrių skaičius? Ar mūsų tauta nebegali pagimdyti ga
liūnų?

* e

Tamsios mintys.
Esi lietuvis. Tai pažvelgk į savo gyvenimą, į savo kai

mynų gyvenimą. Ar matai kuomi Lietuva gali didžiuoties iš 
tavęs ar tavo darbų? Jei ne, tai kodėl? Keno kaltė? Juk 
tas pats lietuviškas kraujas teka tavo gyslose, toje pat žemelė
je užaugai, tais pačiais keliais vaikščiojai, ta pačia kalba kal
bi, kaip tie senovės didvyriai? Tai kodėl iš tavęs Lietuva ne
gali pasidžiaugti ? ■ .

Keno kaltė?
Sakysi kad; aplinkybės sunkios, daug negalima nuveikti. 

B^t kada, tos aplinkybės buvo lengvesnės. Šio gyvenimo ap
linkybės buvo ir bus sunkios. Tai mūsų priedermė yra tas 
sunkias aplinkybes pergalėti. “Kas šešėlio bijo, tas šešėlį te
mato,’’ — rašo mūsų poetas.

Pagalvok. . '
• Ar jau nėra vietos lietuviui parodyti, kad dar ir jis yra 

vertas lietuvio vardą nešioti ? Ar nėra tokio darbo, prie ku
rio ir jis gali prisidėti? Ar nėra aukuro, ant kurio ir jis ga
li sudėti savo auką nors ir menką dėl Tėvynės labo. Tų pro
gų yra. Darbų yra daugelis,, kuriuos mes galime nuveikti, 
tik. reikia pasišventimo? Reikia save užmiršti ir dirbti dėl 
idealo. O idealas kiekvieno tikro lietuvio, kekvieno tėvynai- 
nio.yra Lietuvą prikelti.

Tas yra mūsų darbas.
Kiekvienas amžius turi savo darbą, kurį lietuvis turi at

likti. Senovės didvyriai kovojo prieš šalies neprietelius. Jie 
savo tikslą atsiekė. Sutrynė galybę totorių, išblaškė Kryžiuo
čių pulkus, išaugino savo literatūrą ir laike priespaudos už- • 
laikė savo kalbą Čielybėje. Mūsų amžius atnešė mums dar
bą. .

Mes Lietuvą turime prikelti.
Lietuva vergijoje. Mes ją iš tos vergijos turime paliuo

suoti. Darbas milžiniškas. Reikia ir milžiniškų spėkų. Mes 
tų spėkų niekur kitur nerasime, kaip tik lietuvių tarpe. Ta 
spėka yra tavyje, manyje ir kiekviename lietuvyje. Tą spėką 
mes turime iškelti ir parodyti, kad mes dar nesame mirę.

Reikia mums suvienytų spėkų.
Pavienių darbininkų ant Lietuvos lauko turime. Jie dir

ba, veikia iš paskutinės. Bet jų vienos spėkos neišneš, ne
atsieks to ko mes trokštame. Reikia čia ir tau ir man prie 
to darbo prisidėti. Reikia mums paduoti jiems savo ranką ir 
sakyti. “Brolau, nė vienas stovi, mes einame iš vieno su 
tavim. Vesk mus, o mes.seksime paskui jus.”

‘5

Boxerų sukilimas, 
kadi išskersti visus

« »

»

“žinyno” Administracija.
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mąss.

Darbas jau pradėtas.
Jau Lietuva pradėjo numesti savo miegų. Nors iš visų 

pusių vien tik vargai tesimato, bet “vargai pagimdo tautos 
galiūnus.” Mes matome kaip būriai lietuvių Lietuvoje, Ru
sijoje, Šveicarijoje, Amerikoje ir kitose šalyse pradėjo veik
ti. Ypač Amerikos lietuvių didvyrių veikimas pradėjo nešti 
vaisių. Jau apie Lietuvą pradeda kitos tautos tarties ir svars
tyti. Čia Amerikoje, laisvės šalyje mes lietuviai gavome šir
dingų užtarimų. Čia mes atvažiavome bėgdami nuo nelaisvės 
jungo. Čia atradome sau vietų. Ir čia mes galime tikėtis, kad 
išgirsime galingiausį balsų pakeltų už Lietuvos,laisvę.

Turime veikėjus.
Turime tokius savo tarpe, kurie yra pasišventę Lietu

vai, kurio save užmiršę dirba dėl laisvės Lietuvos ir laisvės vi
sų tautų nuo jungo Teutonų. Jie stengiasi paliuosuoti žmoniją 
nuo autokratijos, bet tuomi pat jie ir dirba dėl Lietuvos. Jei 
nori pats pamatyti nuvažiuok į "Washingtoną, nueik į Lietu
viu Informacijos Biurų ir ten pamatysi koks darbas yra dirba
mas, kiek jau yra nuveikta ir kiek yra pienuojama nuveikti. 
Tenai atrasi mūsų tautos vadus Amerikoje. Jie dirba su pa
gelba tėvynainių išbarstytų po visas Amerikos kolonijas. Dar 
prie to mes turime suvirs 25,000 kareivių, kurie Dėdės Šamo 
kariuomenėje kariauja už šių šalį, taip-pat ir už Lietuvą. Bet 
jų darbas nueis per niekų jei jie negaus tavo paramos^ Ir ta 
parama gali būti morališka ir fiziška. Reikia gerų norų, bet 
geri norai be gerų darbų nieko nenuveikia.

Kuomi Tamsta prisidėsi? Kuolui gali prisidėti?
Jeigu gali savo darbais prisidėti — prisidėk. Ragink ki

tus prisidėti. Mums reikia sužadinti visus lietuvus. Vsus rei
kia'prie to prakilnaus darbo pritraukti. Daugumas iš mūsų 
tegalime prisidėti savo pinigais, tų daugiausiai ir reikia, kurie 
galime kuomi kitu prisidėt, prisidėkime. Bet svarbiausiai tai 
mums reikia

Vienybes.
Reikia ir paklusnybės. Reikia mums išmokti sekti savo 

vadus. Jeigu kiekvienas savo keliais eisime^ tai niekados ne
prieisime prie idealo, —-piie laimingos, laisvos ir neprigul- 
mingos Lietuvos. Dabar šiais laikais tie mūsų didvyriai vadai, 
duos, mums patarimų, reikalaus, kad mes dirbtume įvairius 
darbuadol Tėvynės dėl Lietuvos. Gal mes nepermatysime svar
bų tų darbų, gal mes nesuprasime jų reikalingumą, bet at
minkime jei mės norime vienybės, jei mes norime kad mūsų 
darbas nenueitų ant nieko, tai mes turime sekti savo vadų. 
Kaip kariuomenė, kuri nenori klausyti savo vadų yra pražu
vus, taip ir mes pražūsime jeigu kiekvienas savaip pradėsime 
dalykus Lietuvos tvarkyti.

Atmink Lietuvi! Paklusnybė ir Vienybė! Tada pamatysi
me ir Lietuvą liuosa.

Jonas Kareivis.
> <•

*
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Boston’e Mass. po Nr. 32—34 iCross Str.
LIETUVIŲ TROŠKUMAS' TURfiTI SAVO * 

IŠTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bąnkos inkorporavimą at-:

X .■
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Vietinės ^nios»
IMAKYŠIUS. t

Massachusetts Imigration 
! biuras Bostone * susekė, kaip 
Abingtone ’čeverykų kompani
joj bosas White priiminėja ky
šius už suteikimą darbo darbi
ninkams ir už pakėlimu algų. 
/Tūlas "Wm. Snow per kyšį $1( 
gavęs darbą 11 metų tam atga 
ir tuomet jam mokėta $1.00 d. 
Dabar mokama $2:76 ir už 
kiekvieną pakėlimą mokėjęs 
po $10* ar $5, o vieną sykį net 
$20.00. Kaikurie yra išmokė
ję kyšiais po $250.00? Penki 
darbininkai buvo išklausinėti 
ir visi liudijo, kad buvo išnau
dojami. Dabar sulyg įstatymo 
bosas ’White turės užsimokėti 
$500.00- arba atsėdėti tris mė
nesius kalėjime.

Immigration Bureau ir yra 
tam įsteigtas, kad apsaugoti 
nuo išnaudojimo ateivius ir ki
taip jiems prigelbėti. Lietu
viai turėdami kokį skundų^ 
arba norėdami kokio teismiško 

patarimo, rodų ar užtarimo, 
visuomet privalo kreiptis į tų 
biurų, kurio ofisas yra Statė 
House, Room 109, Boston.

LDS. 1-oskuoj^susirihkL 
mas Bus nMšliojį gėgūžfo 
d. tuoj po sumos, Šv. Petro pa
rapijos salėje. ų. Visus 

Jkvįečiame atsilankyti ant šio 
susirinkimo ir atsivesti naujų 
narių prigirašyt. Taip-gi ir tie? 
kurieprisirašėšiųsavaitę, mel- 

■ džiame atsilankyti.
Kp. Raši X M.

*............. . ..mr—........................p.............     IJ I II

ŠEŠIOLIKTAS 
METINIS SUKAKTUVIŲ 

BALIUS■ s?
’ Rengia

šv. Petro ir Povilo Draugystė,

30 d. Gegužio-May, 1918 m.

LIETUVIŲ SALĖJ,

E ir Silver gatvių kampas, 

South Boston, Mass.

Prasidės 2-rų vai. po piet.
Visi tėvynainiai ir tėvynai

nės, ateikite minėtų dienų ant 
baliaus, kur rasite puikių gė
rimų su skaniais užkandžiais. 
Šv. Petro ir Povylo dr-ja yra 
daug lietuviams pasidarbavusi 
ir tautos labui daug aukavus,* 
todėl ateikite ir į jos balių.

Jaunimas neužmirškite, kad
dus puikūs šokiai ir gros ge
riausia muzika iš Bostono.

Užprašo Komitetas.

/ Jeigu norite surasti savo gi- 
niines ar pažįstamuis, prisiųsk 
paieškojimą į.“Darbininką.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin- 
ke.?,> Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk ^Darbinin
kę.”,
' Už smulkius ųpskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų,sykį..............50c. '
” du* sykiu.... /.. .75č. 
” tris sykius ..,.. .$1.00 

šešius sykius.. .. .$1.75 
* Pinigus siųskite 'iš kalno;

‘‘DARBININKAS,“
. 242 W. Broadtyay, 

South Boston, Mass.

mutiBiNiiKAr
- ------ .. ..---------------------------------------------------------------------- ----- ------ ------ ------------------------- . -------  

TAVAUumM ir VAAAM- Į D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 
NIAI DBABUittAIp*aiuvM?i t* l , BOSTON, MASS.. 

rinito.» ftknrfi tik p«į:, *' Vaidybos adresai.
V J. BĖRZĖLIŲIŪ^ . [PIRMININKAS—Jonas Adomavičius, 

s 1Ž2 BowjBn St, So. Boston, Mass,4 Haymarket 8q., Boeton, mim. į vioe-pirm. Pranas Tuioikis,
* ' 130 Bowen gt, So. Boston, JMaas.

I____1PROT.RAa^Juozapas Vlnkevlčlus, 
* ,147 W. 6-th gt, So. Boston, Mass.

. PIRMO ’ KLESOS I bnoNSV KAST. - st Norėta, ■ 
Th A N A C I I Silver st., S. Boston, Mass.
IsAnllulAkJ " I KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

j * . > I 171 Fifth Str., So. Boston, MoAr.
Dantį r ižtraiikiftini iF'uritail* II MARšAIiKA ■— Justinas Tulelkls,^ vantiB istrauKiąmi ir pripn ■ 130 Bowen gt, So fiogton
domi visai be skausmo, bu || p. k. Keistučio Dr-ja Bos- 
geriausiais prietai&aiB, bu I ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 

naujų išra imą. ' ■[ rinkimus kas antrą nedėldienį
Visą darbą gvarantuojame. ■[ kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą,1 

UT T P VII TV I Ųanover St., Boston, Mass. 
W« !• KtlJLLI II Malonėkite visi ateiti ir daugiau

469 Bro«dwiy,So. Bortu,Mui. | Į ““iii su savim atrivestL
PR1K DORCHESTIB BTJ

Valandoa 
nao9val. rrta 
Iki 8 v*L vakar*.

Nusipirk mosties.
Tol BUSI GBAiUSI Jo Udirte
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SANDARIE6IŲ PLIURPOS.
Gegužio 19 dienų vietos san- 

dariečiai pasikvietę So. Bosto
no ir kitų miešti] garsias San
daros pliurpas surengė prakal
bas Lietuvių Svetainėje, kur ir 
papliurpė “gražiai“ apie savo 
“sandarinę,“ o katalikų veikė
jus visaip išbiaurojo.

Pradžioje prakalbų neteko 
būti, tik perstatant pasku
tinį kalbėtojų “Sandaros“ 
redaktorių J. Strimaitį; • pri
siėjo pasiklausyti “Jiultūriš- 
ko didvyriaus spyčiaus,“ ku
ris, kaip man patėmijo kiti 
buvo visai panašus į “spyčius“ 
kitų kalbėtojų.

P-nas Strimaitis pradėjo nuo 
Vyskupo Karevičiaus ir užbai
gė Lietuvių Darbininkų Są- 
junga. Niekino ponas redakto
rius, kiek galėjo Vyskupų Ka
revičių ir LDS. ir net pasmer
kimo katalikų veikėjų rezoliu
cijas publikai teikė, bet. rods, 
niekas tų rezoliucijų nepriėmė.

Kunigams F. Kemešiui, Bar- 
tuškūi, pp. Kaupui, Pakštui 
nesigailėjo pamazgų; publiko
je net spjaudyti pradėjo, taip 
šlykštu pasidarė beklausant 
“Sandaros“ redaktoriaus. Vi
sai cicilikiškai ponulis nusiple- 
pėjo. Baigdamas .savo spyčių 
sandariečiams pažadėjo rojų 
ant žemės.

Dar pranešė Juosius atsaky
mus ant kvestijų. Iš publikos 
paklausė: “Ar jau tuoj bus tas 
rojus gatavas?“ Kalbėtojas 
atsakė, kad įsirašyk į “Sanda
rų “ir būsi rojuje. Paskui bal
so paprašė p. Povilas Petraus- 

’ kas. Vedėjas prakalbų nusi
gandęs, kad p. Petrauskas ne- 
supyskintų ‘ ‘ Sandaros ’ redak
toriaus, tuojaus diskusijas už
daro, o p. Strimaitis prisiar
tinęs prie p. P. Petrausko pri- 
vatiškas diskusijas užvedė.

Petrauskas paklausė Stri- 
maičio-^r dabar Rusijoje dar
bininkų reikalai teisėti. Stri
maitis išsigandęs pasakė, kad. 
ne. Paskui p. P. patėmijo re
daktoriui, kad Rusijoj tvarkų 
daro sandariečiams giminingi 
žmonės. Strimaitis nebeturėjo 
ko sakyti ir pasitraukė į šalį.

Ten buvęs ir girdėjęs.

I
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LIETUVIS ADVOKATAS B

Pabaigę* mokslą Pentūvanijot Q 
univeristėte. H

Užsiima varymu provą vimtoae H 
teismuose. n

j 922 Land Tltle Balldlng, 3
į Broad A Chestnut 8t 1

bell phow® :
I Offtso — Bpruce 2290
I Namą — Tloga 4442 J.
j 1212 W. ERIH AVB.
i < PHILADELPfflA, PA.

v •

Boll Phone Dickinaon 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge«nuo 6 iki 9 P. M.

Nedaliomis ilci 4 no piitU.

»

.1

THE AMERICAN SUGAR RE- 
FINING COMPANY reikalauja 
keletą DARBŠČIŲ VYRŲ prie pa
prasto darbo toje dirbtuvėje. At
sišaukite į Refinerv Employment 
Office pasirengęs prie daftio.

47 Granite Street, 
South Boston, Mąss.

B Tel. So. Booton 270
I DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
I Galima susikalbėti ir lietuvis* bai
I Ofiso valandos:
| Ryt iis iki 9 vai.
I Po piety 1 iki 3
I vakarais 6 iki 9 '
I 536 Broadway, So. Boston.

Aš ANTANAS APONAVIČIUS 

; eškau savo giminių: motinos Apo* 
naviičenes, brolio Adomo, sesęrą: ‘ 
Onos, Magdės ir brolienės, mirų- 1L. IRIUSVIVBa I 2.------ £„ L—1-------- Z
šio Stanislovo nači™ Visi iž Sn- Tal GRASUS I Ją lidirtt VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
S1O oianiSLOVO pačios. VISI 18 SU- — . J . . I on vutn^iai/i •
valkų gub., Marijampolės pav., 
Klęvinės kaimo. ! 
lienė gyveno Marijampolės mies-

Mentholatum Co. Priei eiriMt
Seserys ’iį bro- Utepk Teid* “<>««» P“ koB-

te. Prašau atsišaukti ant šio ad- SKAISČIU BALTU. Toji mot
reso: x

Antanas Aponavičius,
■ 685 North Riversidę Str., 

AVaterbury, Conn. North America.

ANT PARDAVIMO vaistinė 
(aptieka). Geroje lietuvių, 
lenkę ir kitų tautų apgyvento
je vietoje. Parsįduos pigiai. 
Atsišaukite.

M. W. MADDEN .
Registruotas aptiekorius 

376 MiUbury Str., 
Worcester, Mass.

Aš Marijona Kavai evskiutė 
lajieškau savo pusseserės, Mi
elinos Remeikiutės, paeina iš 
Vilniaus , gub. Daugų parap. 
Svirksdėnų kaimo.

Taigi melsčiau atsišaukti ar
ba kas žinote praneškite, neš 
turiu svarbų reikalų. x

Marijona Kavalevskiuie 
44JohnSt.

Hartford, Conn.
' • *

N^»!.!iii fiV. JONO EVANGELISTO 
nuo!. «!, m. IL PAŠĖLPINĖS DR-JOS

II SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS — M. žioba, 
4 Levant St., Dorchester, Mass
20 Winfleld St, So. Boston, Mass 

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

vakarui, o padarys veidą TYJtl 111 PROT. rast. — Marijona Brikaite _ 4g yaIe gt ' gQ JJ0at0n> MafĮg.
.. . FIN. RAST. — Povilas Petrauskas,
tlS liima pletmus raudonus, juo 230 Fifth St, Šo. Boston, Mass.>uo «uun paoviuuD lauuvuu*, jbv ■ zav r įim so. rsoston, mass. -v 
dus arba llakus ir nraiaHna viso kasierius—Andriejus Naudžiūnas. A KMLoa u p*™....- vuv lfl wlnfleW gt, g() BoBtoIlf Maaa |
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X JUOZO KOWALIAŪSKO BANKAS — BENDRAS <

£ LIETUVIŲ BANKAS. '

Y ' Birželio menesyje atidaro Centrai? Lietuvių Banką V
iurnMH «« "Mr*. on oi cu- V". >

T
T
T
T - -
& siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plates- 

nią informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas Šerų.
Begįje mėnesio parduota 130*šėrą ant sumps $6.500.

f * ................................
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LIETUVIŲ BANKAS ? pinigus priima on- check 
___ accaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius.

LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitų val
stybių pinigus. . 1

LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li
berty Bonds/

LIĖ'ĮUVIIJ BANKAS už dykų suteikia vietų sava
me seife lietuvių visokiems dokumentams.

LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų 
išlygų.

LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa
saulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.

LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. 
Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia už dykų.

Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga.
LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO 

PAČIŲ LIETUVIŲ.

Jeigu nori, kad Tėvynė būti} laisva ir savistovi, 
tai priisdėk.prie Lietuvių Banko — pirk šėrę dabar! 

Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko

Prezidentas
' BANKIERIUS J. KOWALIAUSKAS.

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

kiua spuogus nuo veido. Pinigu MARŠALKA — Jonas Urhonas, y 
gali siųsti ir stampomfs. 145 Silver St., So. Boston.

J. RIMKUS, . Draugija laiko susirinkimus kas I j*
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass. j trečią hedėldienį kiekvieno mėne 
-s-----------—------- >——j---- ------ . į šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje

K Salėje, So. Boston, Mass. Sekan- 
11 tls susirinkimas bus Gegužio 19 dieną. 

11 Viršminėta draugystė yra viena
iš didžiausių ir teisingiausia april- > * 
pina savo narius.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO*. BOSTON, MASS. ’ 

Pirm. — T. Ašmenskienė, 
’ 339 Fourth St. *

Vice. pirm.. — P. Giedraieiutė, 
103 Sixth St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė, 
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 
377a Broadway,

Iždininkė — M. Mačiuliutė, 
, 46. Silver Ši,

Kasos globėjai: E. Pleyokienė,
M. Stukienė.

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

. kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. /
Susirinkimai' laikomi * kas 

antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje. * Į

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI.

IVAUKEGAN, ill. 
PIRM. — A. Bakšis,

• 1327 S. Vietoria .St. • 
VICE-PIRM. — M. Skirius, 

911 — 8-th St. ą
PROT. RAŠT. — S. Gadeikis, 

. 111£ S. Vietoria St., 
N. Chicago, Ill. 

FIN. RAŠT. — S. Misiūnas, 
817 May St.

IŽDININKAS — J. Dackevičia, 
174 _ 10-th St-,

N. Chicago, UI.

LIETUVIS FOTOGRAFAS I 
Ar turi savo didelį paveikslą?! 

Jeigu ne, tai Į
ateik ir nusitrauk pasą tuslno 
kablnfit ir gausi vieną dideli ąr- 
tlstlSkal padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. <7. DRIZA,
500 So. tirt St., PMaM/Ma, Pa.

....... ...... .....

j

tai pirmas. daiktas, 
t nori žinoti y-

TEL. BACK BAY.42OO

DR. F. MATULAITIS
Ofi»o adynot 3 do v!iokla« Hstm

1-8 P. M 7-8 P. M - Priskiria Akiniai.

419 Boylston St Boston, Mass.

!!!VISI Į KONCERTĄ!!!

Nedėlioję Gegužio-May 26 d., 1918 m.
*

S v. Petro Bažnytinis Choras rengia milžinišką labai puikų

r.

Bažnytinėje Saleje
W. Fifth Street

PRASIDĖS
So. Boston, Mass

7:30 VAL. VAKARE.

t

na i
Petro Bažnytinis Choras p. M. Karbausko vedamas prie šio koncerto jau nuo se- 

rengiasi, ir tai bus nepaprastai — gražus ir įvairus programas.
Kas myli muzikų, kas myli dailę, kas myli dainas lai ateina į šį vajtarų ir pilnai 

užtiki’inam, kad būsite patenkinti.. Dainuos apie 70 ypatų, kurie savo išlavintais balsais 
sudrebins visus kuomet užtrauks sutartinai ‘‘MES-PADAINUOSIM DAINŲ DAINELE1’ 
ir kitas. . - . .

Tai-gi kviečiame visus vietinius ir apielinkių koskaitlingiausia ateiti pasiklausyti
/

I-

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN. . 
Pirm. — P. Gelažiūtė, *

41 Capitol Avė. 
Vice-pirm. — M. Bubenaitė,

57 Hudson St.
Rast. — II. Valavičiūtė,

42 Magnolia. St.
Tel. Charter 3466.

Fin. Rašt. — V. Smitkus,
• 23 Liberty St.

Kas. — F. Plikūnienė,
103 Bond St.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas, P. Andriulūiu- 
nas, SO’Pine St., Athol, Mass.

Draugystės bos 191. .. 
Vice-pirm. Rapolas Gažunua?

25 Esses 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.
Kasierius — Petras Pusčius,

34 Pine St., Athol, Mass. 
Kasos globėjai:—

Antanas Andriliunas,
92 Tern St.,. Athol, Mass. 

Jonas Stanis,
Charles Pl.t Atliol, Mass

Kuomet žmogus serga %
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?“
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

Kenealy,. 673 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, bė 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kurf tau kenkia.. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais apdratais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėti]. Su pagelba tų bandymų ir su' j g Kenealv K 
savo apsčiu apsipažininiu su visokiomis M D ' I 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas. I

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini- | 
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo- ■ 
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile-darbininkas I 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigus 
dėl apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį. •

Jo ofisas turi modemiškus aparatus gydymui visokių li
gi] : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- • 
trikoš; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phvlaeogeną, bakteriną ir Vaksiną.

Jis pasekmįugai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, Votis; 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, ink-g- 

. tų ąegales ir nervišką nusilpnėjimą.
Ateik pas ji ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 

kainos pigios.
Ofiso valandos 

9 A. M. iki 8 P, M.
Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 VVASHINGTON ST.

Antro*, durys nuo Gayėty The atre, Boston, Mm,
• •

Netoli Bovlston. Street.

Nedėliomis:
10 A. M. iki 2 P. M

PERSKAITYK ČIA-

Naudokis mūsų- teisingu ir geru patarnavimu.
Mes atidarome, naujų lietuviškų G R-AB 0- 

R Y S T Ę-p o Nr. 258 Broadway, So. Boston, Mass. 
ir. norim patėmyt, kad tai bus prieinamiausių vie
ta, kuri suteiks mandagų paskutinį patarnavimų vi
siems.
Mūsų kainos už palaidojimą prasideda nuo $65.00. 
• Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti.

P. J. AKUNEVICH,
258 Broadway, So. Bo'ston, Mass.

Tol. So. Boston 381. ‘ •
Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st. Tel. 1525—M.

*

«

KOMITETAS.

gražių, tautiškų lietuviškų dainelių .• 
ĮŽANGA PRIEINAMA.
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