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Ketvirtas ofensy 
vas baigias.

Vokiečiai tikisi di
dėlių grobių.

Delko socijalistai stovi 
už kaizerizmą.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on June 14, 
1918, as reųulred by the net of October 
6, 1917.

KĄ LAIMĖJO.
Priešininkas savo smarkio

mis atakomis fronte tarp 
Montdidier ir Noyon iki šiol 
laimėjo tą, kad pastūmėjo 
francūzus į vakarus nuo upės 
Oise, prašalino Noyon kylį ir 
išlygino mūšio frontą ir pada
rė tą liniją tiesia su Aisne 
frontu. Bet už ištiesimą to 
fronto užmokėta baisi kaina.

Dabar lieka ištiesti įsikiši
mą, kurs tęsiasi nuo Aisne iki 
Villers-Cotterets. Tas ištiestų 
Picardy ir Aisne frontus į tie
sią liniją. Bet ar vokiečiai 
bandys ištiesti tą vingį, tai 
dar klausimas.

Laike antpuolių talkininkai 
paėmė daug nelaisvių ir 10 ar- 
motų, keturios kurių yra di
delės, taip-gi kliuvo daug 
priešininko kulkosvaidžių. Vo
kiečių karinis ofisas pripažįs
ta netekimą kaikurių armotų, 
bet tvirtina, jog paėmė ma
žiausia 150 talkininkų armotų 
ir virš 15.000 nelaisvių.

AMERIKONAI ATMUŠĖ 
ATAKAS.

Vokiečiai išnaujo bandė iš
stumti amerikonus iš pozicijų, 
kurias jie paėmė į šiaurės va
karus nuo Cliateau-Thierry, 
bet išnaujo buvo supliekti ir 
neteko daug savo kareivių. 
Atakavo tarp Bouresches ir 
Belipau miškų, bet niekur 
priešininkas nepastatė ant sa
vo.

Amerikos oficieriai ir karei
viai skaičiuje 108, esantieji 
Toul fronte, tapo francūzų 
apteikti kariniais kryžiais už 
narsumą ir ištikimybę.

Protestas.
Kadangi Newarko lietuviai 

socijalistai, pridengdami savo 
veidmainiškumą- Progresyviš- 
kų Draugijų vardu, sušaukė 
mass-mitingą birželio 1 d., š. 
m. 103 Jackson St., kad išne
šus protestą neva prieš kaize
rį ir jo bernus “klerikalus,” 
bet tikrenybėje jų tikslas buvo 
apjuodinti lietuvius katalikus 
Suvienytų Valstijų akyse kai
po priešus S. V. ir kaizeriui 
pataikautojus.

2) Kadangi S. Michelsonas 
savo kalboje stengėsi sukelti 
publikoje neužsitikėjimą kata
likų dvasiškijai ir neapkenti- 
mą paties tikėjimo ir kalbėjo 
kitokias melagystes prieš pub
liką.

3) Kadangi protesto rezoliu
cija, kurią S. Michelsonas per
skaitė buvo nepriimtina ir di
džiuma susirinkusiųjų žmonių 
reikalavo rezoliucijos apkal
bėjimo prieš balsavimą, bet so
cijalistai ne tik ką nedavė bal
so, bet prišoko prie kiekvieno 
prašančio balso ir grasino jį 
areštu ir kumščiais.

4) Ir kadangi vakaro vedė 
jas (kuris ne 
buvo išrinktas) A. Žolynas, 
griežtai atsisakė duoti balsą 
apkalbėti perskaitytą rezoliu
ciją prieš balsavimą.

5) Kadangi katalikams ir
tautininkams apleidžiant
mass-mitingo salę, socijalistai 
ir jų pritarėjai šaukė: “pro- 
kaizeriai ir pro-germanai” ir 
tt.

Todėl mes lietuviai katali- 
kai-tautininkai, skaitliuje virš 
dviejų šimtų, nuėję į lietuvių 
šv. Jurgio dr-jos svetainę, 130 
New York Avė., protestuoja
me prieš tokius žiaurius, cariš
kus socijalistų pasielgimus, 
kurie jau netekę S. V. val
džios užsitikėjimo, dangstyda
miesi po kitų vardais, kenkia 
lietuvių visuomenei išgauti 
Lietuvai laisvę.

J. S. Trečiokas, pirm. 
■ J. Lapenas, rašt.
ir: B. Vaškevičiutč

VOKIEČIAI PASIVOGĖ 
80 TONŲ VARIO.

New York, birž. 12. — Vo
kiečių sūbmarinas sutikęs 
Norvegijos laivą Vindeggen už 
120 mylių nuo Hatteras ir tu
rėjo drąsą laikyti tą laivą dvi 
dieni ir liuoduoti iš jo varį į 
submariną. Prisiliuodavo 80 
tonų. Apie tai papasakpjo to 
laivo ir kito norvegų laivo 
Henryk Lund viršininkai at
gabenti Danijos laivu Brosun.

Kaip tik vokiečių submari- 
nas pabaigė imti varį nuo Vin
deggen birželio 10, tai tuo pat 
laiku atplaukė į tą apylinkę 
Henryk Lund. Tuomet vokie
čių submarino kapitonas palie
pė abiejų laivų jurininkams 
sulipti į valtis o abu laivu 
bombomis pasiuntė jūrės dug
nan.

True translatlon filed wlth the post- 
inaster at Boston, Mass. ou June 14, 
1918. as reųuired by the act of October 

6, 1917.
ŠNEKA APIE DIDELES 

KONTRIBUCIJAS I
London, birž. 13. — Vokie

tijos militaristų laikraščiai 
matydami stiprumą vokiečių 
karinio padėjimo Francijoj, 
turbūt sulyg patarimo iš vir
šaus pradėjo išdėstinėti naujas 
taikos išlygas su plačiausiais 
užkariavimais. Dabar mažai 
tėra kalbos apie taiką be kon
tribucijų ir užkariavimų. Bet 
daug kalbama apie aštriausius 
priešininkų nubaudimus. Taip 
rašo minėti laikraščiai.

Keuz Zeitung rašo, 
V okieti ja, pergalėjusi
priešininkus pareikalaus,
Anglija sumažintų savo karinį 
laivyną iki tokio laipsnio, kad 
užtektų tik policijos rolę lošti 
ant jūrių; Anglijos uostai 
Gibraltar, Malta, Aden ir 
Singapore turės būt pavesti 
tarptautinės tarybos žinybai, 
turės būti garantijos, kad ne
bus priešingų Vokietijai eko
nomiškų sutarčių ir kad žalio
ji medžiaga turės būti atgabe
nama Vokietijon geriausiomis 
išlygomis, turės būt sugrą
žintos jos kolonijos. Už tą 
viską Vokietija pasitrauktų iš 
Belgijos, bet Afrikos Congo 
turėtų jai kliūti.

Kreuz Zeitung rašo, jog tai 
gan nuolaidžios išlygos.

jog 
savo 
kad

mass-mitingo

PATARIA DAUGIAU VAR- 
TOT PIENO.

Naujosios Anglijos maisto 
administratorius Endicott pa
taria naudoti daugiau pieno. 
Dabar vasaros laiku karvės 
duoda pieno daugiausia ir jei 
miestiečiai mažai tevartos pie
no ir jo produktų, tai farme- 
riai turės nuostolių, nes pie
nas nebus suvartotas ir nueis 
niekais. Tuomet farmeriai kar
ves pasiųs į skerdyklas, bus 
pieno mažiau ir jis turės pa
brangti.

Sulyg maisto administrato
riaus patarimo, tai suaugęs 
žmogus ant dienos bent pus- 
kvortę pieno turi išgerti, o 
priaugantieji po kvortą.

Pieniški produktai yra svei
kesni ir pigesni už mėsiškus. 
Todėl drėbkite mėsą šalin, o 
maitinkitės pienu, sviestu, sū
riais ir visokiais pieniškais 
produktais.

Dabar yra daug
NAMŲ, PIGIU pARMŲ,
BIZNIŲ.

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY,
jis tamstoms aprodys pigių

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

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

PROJEKTAS FINLANDI- 
JOS KARALYSTĖS.

Helsingfors, Finlandija, bir
želio 12. — Valdžios projektas 
įsteigti naują valdžios formą 
tapo perduota Landtagui. Siū 
loma padaryti Finlandija vi
siškai neprigulminga karalys
te su paveldėjiniu karaliavimu 
vyriškos linijos. Karalius ne
gali būt kartu kitos valstybės. 
Jis turės visišką teisę klausi
muose paliečiančiuose konsti
tuciją, žemę ir pirklybą jure. 
Kituose klausimuose jo veto 
gali būti perviršytas dviem 
trečdaliais didžiumos Lantago, 
išrinkto naujuose rinkimuose.

Karaliui taip-gi skiriama 
plačios teisės kaslink darymo 
sutarčių su svetimomis valsty
bėmis, bet jis neturi teisės 
pradėti ofensyviškos karės, 
nei-gi pasirašyti po taikos su
tartimis be Landtago sutiki
mo.

Pasiūlytoji valdžios forma 
išrodo labiausia remiasi ant 
Švedijos konstitucijos 1809 m.

Du agrariniu senatorių re
zignavo dėlto, kad jie buvo 
priešingi monarchiškai val
džios formai. 250 žymių na- 
riij Jaunųjų Finų partijos iš
leido manifestą, pritariantį 
monarchijai.

ir

EXTRA PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame gerb. 

“Darbininko” skaitytojams ir 
LDS. nariams, kad iš priežas
ties amerikoniškos šventės, 
panedėlyje birželio 17 d. utar- 
ninko numeris neišeis.

Tai-gi kitą savaitę bus tik 
du numeriu.

Administracija.

Vyriausiojo Vokietijos Reich
stago komiteto pirmininku iš
rinktas socijalistas F. Ebert.

Arčiausio fronto vieta 
Paryžiaus yra 42 myli.

nuo

Italijos torpediniai laivai 
užpuolė Austrijos laivyno ba
zę ir nuskandino vieną Austri
jos šarvuotį, o antrą sugadi
no.

Iš Genevos, Šveicarijoj, 
pranešama, jog bulgarai nu
galabijo arti 20.000 graikų de
portuotų iš rytinės Makedoni
jos. Sako, jog tas padalyta 
dėlto, kad ten sumažinus grai
kų gyventojų*skaičių ir taikos 
derybose turėti prirodymus, 
jog tose vietose mažai gyvena 
graikų ir turi prigulėti Bulga
rijai.

Bulgarijos premieras Rados- 
lavov rezignavo iš savo vietos. 
Rezignuosią visi ministeriai.

Austro-Vengrijos valdžia ga
labija jurininkus, kurie buvo 
sukėlę maištą Poloj. Vieną 
dieną buvo sušaudyta 40 maiš
tininkų.

Wasliingtone buvo bepritrū- 
kią vandens. Kad sutaupyti 
vandenį, tai prez. Wilson lie
pė sulaikyti fontanus apie 
Baltuosius Rūmus.

Vokietijos valdžia ketinanti 
paskelbti Amerikos pakrantes 
karės zonų. Suv. Valstijų val
džia dar negavo pranešimo a- 
pie tai.

Henry Ford, prez. Wilsono 
prašomas, sutiko būti kandi
datu į senatorius nuo Michi- 
gan valstijos.

Iš Copenhageno pranešama, 
jog Borovski-Odovski paskir
tas bolševikų ambasadorium į 
Suv. Valstijas.

------o-----
Ateinantį utarninką A. Bo- 

nar Law Anglijos parlamente 
paprašysiąs paskirti karei $2.- 
bOO.OOO.OOO. Tai išviso nuo ka
rės pradžios būtų tam reika
lui paskirta $73.420.000.000.

350 BIiOADWAY, SOUTH BOSTON, MASS..
JAMES M. KEYES

Atsišaukite prie manės su visokiais teismlškals 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 galite manimi pilnai užsitl- 
kėtl. Visokius telsmiškus reikalus atlieku šioje valstijoje.

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbėtojų lietuvių, rusų, 
lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes Ir išlalmėtl 
provų, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite ! | j 

350 BROADTCAY. SOUTH BOSTON. MASS. S

JAMES M. KEYES
Tel. So. Boston tlS or So. Boston 800.

Jeigu vienas užimtas šauk kitą.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on June 14, 
1918, as reųuired by the act of October 

1917.

SOCIJALISTŲ VILTIS 
IR INTERESAI.

Yra mažiausia viena parti
ja, kuri neatšauks rinkimų 
kampanijos šiemet. Yra tai 
socijalistų partija. Morris 
Hilląuit, vienas iš žymiausių 
jos narių, kandidatas į New 
Yorko majorus, sako, jog $1.- 
000.000 būsią surinkta vedi
mui socijalistinės agitacijos 
laike kongresinės kampanijos. 
Tas rodo, jog socijalistai tiki
si sekančiame kongrese turėti 
daugiau, negu vieną atstovų. 
Taip-gi tas rodo, jog socija
listai tehnori skelbti karę ka
rei, nes juk pastaroji socija
listų platforma yra aiškiai 
prieškarinė. Pats Hilląuit 
keistai atsineša į klausimą 
kaslink priešinimosi Vokieti
jos nevidonui. Jis turi įsika
lęs socijalistišką idėją, jog 
“darbininkiškos klesos” gali 
karę atšaukti, jei norės ir teb- 
silaiko tos idėjos po atsitikimo 
su Rusija, kur darbininkų 
klesos iš teisybės ją atšaukė ir 
atrado, jog tas reiškia nieko 
kito, kaip tik užtraukimą ant 
savęs vokiečių.

Teisybė socijalistai pripa
žįsta kvailybę atšaukti karę 
nustojant kariauti, kuomet 
antroji pusė to nepadaro. Bet 
jie ne kiek tepaiso, kuri pu
sė laimės šią karę. Ištikrųjų 
jiems dar-gi gali būti politiš
ku išrokavimu geriau, jei Vo
kietija laimės. Ypač Ameri
kos socijalistai turbūt labiau 
norėtų, kadi Vokietijos impe
rializmas užviešpatautų visa
me pasaulyje, neišskiriant nei 
Amerikos, negu matyti daly
kų tęsimąsi čia taip, kaip lig- 
šiol, kad 99 iš 100 žmonių pa
tenkinti dabartiniu surėdymu, 
kur didžiuma valdo po demo
kratiška valdžia, individualę 
inicijutyvą paliekant liuosai ir 
kur vieno žmogaus teisės yra 
tokios pat, kaip ir kito. So
cijalistų agitatoriai šioje šaly
je rado, kad jų idėjos visai ne
limpa visuomenėje. Socijalist 
Labor Party suorganizuota 
1877 ir ji niekuomet neturėjo 
ir neturi dabar daugiau, kaip 
vieną atstovą kongrese. Toks 
dalykų stovis daugelį socija
listų veda į nusiminimą ir jie 
sako, jog jie niekuomet nei 
kiek nepasivarys prieš Ameri
kos demokratiją ir Amerikos 
individualistišką inicijatyvą. 
Padaryti pasaulį demokratijai 
saugiu ant dabartinių pamatų 
jiems nieko nereiškia. Jie be
velytų matyti geroką tyrani- 
jos pasididinimą, kaizerio ga
lybės prasiplatinimą po visą 
pasaulį, nes jie tikėtųsi, jog 
veikiant prieš tokį dalykų sto
vį jie galėtų iškilti. Vokieti
joj. kur kaizeris valdo, jie tu
rėjo pastaruoju laiku Reichs
tage 112 atstovi] iš 397. Jie 

i sudaro skaitlingiausią partiją

1,

Idant sugadyti tokiu būdu 
mūsų krašto įstaigas ( o tą jie 
rokuotų naudingu darbu) soci
jalistai turi geresnę reprezen
taciją kongrese ir valstijų le- 
gislaturose ir jie bandys to pa
siekti. Tas, kad socijalistiški 
darbininkai tikisi sudėti agi
tacijos fondan milijoną dole
rių, yra keistu liudijimu jų 
priešinimosi karei nežiūrint j 
pasisekimus Laisvės Paskolų, 
Raudonojo Kryžiaus, Karės 
Taupymo Stampių pardavjmo 
ir t. Jų pasiryžimas leisti a- 
gitacijai tokią didžią sumą pi
nigų, dar labiau akstiną se
nąsias dvi partijas atšaukti 
kampanijas. Jei abelnai žmo
nės palaikys savo distriktuose 
išrinktus atstovus kongresan, 
tai 66 kongrese tebus tik vie
nas socijalistų narys būtent 
Meyer London. Ir net 12-to 
distrikto New Yorko respubli
konai ir demokratai susijungę 
gali išrinkti vieną savo, nes 
pastaruose rinkimuose jų kan
didatai turėjo 628 balsus dau
giau, negu Meyer l^ondon.

(Boston Evening Transcript, 
birž. 11.)

AR TURITE gražių lietu
viškų atvirlaiškių?

AR PUOŠIA Tamistos kam
barį M. K. čiurlionies paveiks
lai?

AR MATEI, kaip Lietuva 
atrodo.

Kviečiame pirktis ir platin
ti lietuviškus atvirlaiškius, 
naujai išleistus karo imtinių 
lietuvių naudai. Draugijas ir 
atskirus žmones kviečiame tal
kon nelengvo mūsų darbo dir
btų; ypač pasunkėjusio dabar, 
kada nutrūko santykiai su lie
tuviais, gyvenančias Rusijoje. 
Prašome apsiimti pardavinėti 
mūsų leidinius, kurių kadibe- 
žiūrint bus nusiųsta, pareika
lavus, drauge su sąlygomis.

1. Mūsų belaisviai Vokieti
joj.

2. Karas Lietuvoje.
3. Senovės mūsų veikėjai
4. Dabarties mūsų veikėjai
5. Vilniaus miesto vaizdai, 

Kaunas ir kt.
6. Mažoji Lietuva.
7. M. K. Čiurlionies ir kt. 

paveikslai.
Didelio formato ant storo 

popierio fotografuoti M. K. 
čiurlionies paveikslai.

Adresas: Lietuvių Skyrius 
prie Danų Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, Deniesh Red 
Cross Lithuanian Section Oo- 
ponhegen Denmark. f

Arba: Box 214, Oopenhagen, 
Denmark.

Liet. Centro Ingaliotinis 
Kopenhagoj.

Konovalov, buvęs prie Ke
renskio Rusijos ministeriu, at
vyko Amerikon. Jis lankysis 
Washingtone, o paskui va
žiuos Londonan ir Paryžiun. 
Jis sako, jog dabar Kerenskį 
turbūt esąs Norvegijoj ir 
tinio fronto vakarinin.

L -■ - >
DIDELĖ PRAMOGA

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 36 kuopos 

NEDĖLIOJĘ, Birželio 16 d. 1918 m.
ŠV. JURGIO BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ,
James Avenue, Norwood, Mass.

Pradžia lygiai 6:30 vai. vakare.
Įžanga kaipo auka, nemažiau kaip 25c. vyrams, 

15c. moterims, 5c. vaikams.
Programas labai ilgas ir įvairus. So. Bosto- 

nietės atloš du labai juokingu veikalu, atlikdamos 
vyrų roles: 1) “ŠALAPUTRIS” ir 2) “JACKUS 
SU JACKIENE.” Kalbės pirmą kartą čia p-ni 
LIUTKEVIČIENĖ iš Worcester’io. Dainuos Šv. 
Cecilijos choras ir gabiausios vietos solistės: p-lė 
Norbutaitė, p-ni Stasevičienė ir p-lė Medvydžiutė. 
Pijanu skambįs gabus muzikas, p. Stasevičia. Bus 
smuikos ir pijano solai, dekliamuos pasižymėjusios 
deklematorkos.

Visus širdingai kviečiame RENGĖJOS.

St.
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i toje įstaigoje ir jie naudojasi [♦> 
i daugeliu vaisių politiškos ga- ♦$» 
’ iybės. Kodėl politiškas soči- «8» 

’> neisilei- 
limo kaizerizmo šioje šalyje.

”: gali perkeisti ša- V 
lies reikalus į tokį padėjimą?
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JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Bankierius J. Kowaliauskas sako:— 
Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO U2 DY
KĄ.

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS
Lietuvių bankas šiandien moka:—

Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 
už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
Lietuvių Banko prezidentas

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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PROHIBICIJOS KLAU
SIMAS.

Labai daug buvo kalbėta a- 
pie įvedimą Suv. Valstijose iki 
karė tęsia pilnos prohibicijos, 
tai yra visiško uždraudimo 
dirbti ir pardavinėti visokius 
svaigalus. Bet vargu tas į- 
vyks.

Pręz. Wilson turi teisę įves
ti prohibiciją kol karė tęsis. 
Bet jis klauso ypač dviejų pa
tarėjų tame dalyke, būtent 
maisto administratoriaus Ho- 
overio ir A. Darbo Federaci
jos prez. Gomperso. Jei Hoo- 
ver pasakys, jog dėl maisto 
sutaupymo yra būtinas reika
las sustabdyti svaigalų dirbi
mą, tai prez. Wilson išleistų 
tą uždraudimą. Be to prez. 
Wilson klauso Gomperso. Ka
dangi bravorų darbininkai yra 
susiorganizavę ir priguli prie 
Amerikos Darbo Federacijos, 
tai Gompers turi stovėti už jų 
reikalus. Gi bravarų darbi
ninkai nenori pertraukti savo 
darbus ir taikintis prie kito
kių darbų. Tik būtino reika
lo spiriamas Gompers diuotų 
savo sutikimą įvesti blaivybę. 
Todėl galų gale prohibicijos 
įvedimas labiausia priguli nuo 
Hooverio žodžio.

žmogų pagerbia ant tiek, kad 
neloja ant žmogaus, o “Ke
leivio” redaktoriai ant tiek 
neturi padorumo jausmo, kad 
nupuolusius žmonelius siundo 
loti ant kunigo. Ir šiek tiek 
pasiekė tikslo, nes už savai
tės po ano .išmislo “Keleivy
je,” kun. Juškaitis užėjęs vie
non šeimynon rądo burdingie- 
rių, skaitantį aną šlamštą. Ta
sai burdingierius, pats sveti
moj stuloj būdamas, sakė ku
nigui išeiti ir primetė būk ku
nigai platina girtybę. O pats 
nabagas svaigalais smirdėjo, 
kaip bravoras.

Dabar visi aiškiai žinos, kad 
‘Keleivio” redaktoriai yra 

šlykščiausi, storžieviškiausi 
mužikai. ,

žuveles į svetainę ir tokių nuo
dų užleidimui būk nuskirtu e- 
sąs Bostono “Keleivio” kapi
talistas p. Michelsonas. Tie 
nuodai būsią pavydale patrijo- 
tiškos prakalbos — o Michel
sonas kaip žinoma yra pirmos 
gildijos patrijotas ir tėvynės 
meilėje išsispecijalizavęs nei 
kiek nemažiau už visūs kitus 
socijalistus — juk tėvynės 
meilė — tai socijalistų specija- 
liškumas, tik aš gerai neatsi
menu koks: ar mylėt ar 
šmeižt. Negi būtų Michelso
nas su Grigaičiu virtę iš soci- 
jal-revoliucijonierių į patrijo- 
tus — tam, kol kas, aš neno
rėčiau įtikėti.

Apie tai, kad So. Bostone 
lietuvių už savę kvailesnių so
cijalistai surastų šimtus, nėr 
ko dejuoti — to nebus, bet ke
letas gal ir atsiras.

Tai bent tam keletui norė
čiau padaryti mažą pasitarna-

KARĖS TAUPYMO 
STAMPĖS,

Dabar vedama smarki 
tacija už Karės ^Taupymo 
Stampes, o birželio 28 d. yra 
skiriama, kaipo National War 
Savings diena, kurioj visi 
kviečiami pasižadėti paskirtu 
•laiku pirktis Karės Tąupymo 
Stampių.

Suv. Valstijų kongreso yra 
leista pardavinėti per 1918 me
tus tuos taupymo ženklelius. 
Leista parduoti jų už $2.000.- 
000.000.

Kadangi Suv. Valstijose yra 
100.000.000 gyventojų, tai kad 
visas stampes išpirkti tik rei
kėtų, kad kiekvienas pirktus 
jų už $20.

Valdžia ir nori, kad visos 
stampes būtų parduotos.

Lietuviai neprivalo, atsilik
ti pirkime tų stampių nuo ki
tų šies šalies gyventojų. Už 
taip investuotus pinigus eina 
ketvirtas nuošimtis.

agi-

SIAURUMŲ ŠALTINIS.
Keletą savaičių tam atgal 

“Keleivyje” buvo pranešta iš 
Cambridge, Mass., kadi kun. P. 
Juškaitis lankydamas vietos 
lietuvius vienoj šeimynoj 'buvo 
išlojotas, išbjaurotas. Iš pa
ties kun. Juškaičio girdėjome, 
jog tai gryna neteisybė, jog 
nieko panašaus nebuvo. Tą 
gali paliudyti ir J. Degutis, 
kurs kartu su kun. Juškaičiu 
lanko lietuvių šeimynas.

Cambridge yra didelė lietu
vių kolonija ir visokių žmonių 
ten randasi, yra tokių, kurie 
yra intekmėje alkolio ir soci
jalistų šlamštų. Bet nebuvo 
niekas ant tiek nupuolęs, kad 
lojoti savo tautietį kunigą.

Aišku, kad anas “Keleivio’ 
pranešimas buvo pačių džan 
bambinių redaktorių šlykščių 
išmislu, kad pakurstyti žmo
nes prie lojojimo kunigo.

Reiškia “Keleivio” redak
toriai yra grubijoniškesni, mu- 
žikiškesni už žemiausia nu
puolusius lietuvius. Paprasti 
darbininkai, kad ir nusigeria, 
sucicilikėja, o mat vis-gi dar

VOKIEČIAI IR KATA
LIKAI.

Londono “The Catholic Ti- 
mes” rašo:

“Vokietijoj yra daug prieš- 
katalikiškų fanatikų, atkaklių 
fanatikų, bet jie labai saugo- 
jasi tokiame kritiškame mo
mente papildyti kvailystę ata
kuojant Šventąjį Tėvą, nes ži
no, jog tuomi sukiršintų dide
lę daugybę katalikų, kurie ko
voja už bendrą tikslą. Tik Di
džiojoj Britanijoj tos rūšies 
beprotystė auklėjama ir tūli 
reakcijoniški ir nepatrijotiški 
laiktaštininkai ant tiek prik
ibs, jog kursto piktumą mili
jonuose katalikų kareivių. Vo
kietijoj vietoj kėlimo fanatiz- 
Jno laike baisių mūšių vakari
niame fronte,, laikraščiai ap
rašinėjo, kaip Koelno arei vys
kupas kardinolas von Hart- 
mann nuskyrė pastarąsias die
nas — pėtnyčią, subatą ir ne- 
dėlią maldoms už pasisekimą 
Vokietijos kareiviams ir už 
greitą jvykinimą abelnos tai
kos. Jei Britanijos minimieji 
laikraštininkai suprastų mo
mento pareigą, tai jie su
klauptų ir prašytų Augščiau- 
siojo pagelbėti talkininkams, 
bet mums išrodo, jog klaupi- 
masi jiems yra nusenusiu pa
pročiu ir jog nesątarvės ir pik
tumo kėlimas yra jiems arti
mesniu dalyku. Nebūtų leng
va išmieruoti tą pikto daugy
bę, kurio jie pridarė nuo ka
rės pradžios pakenkimui tam 
tikslui, kurį jie neva 
remia.”

Šitoji pastaba labai 
lietuviams Amerikoje, 
čia yra veikėjų, kurie 
prieš katalikybę augščiau sta
to už Lietuvos reikalą.

SOCIJALISTŲ VEIDMAI
NYSTES BLĖDINGUMAS.
Socijalistai tėvynės meilėje 

tarpsta kaip vaškas prieš saulę 
ir kaip derva prieš kakalį.

Socijalistai taip “dirba” pri- 
ilsę, net lekiodami ir liežuvius 
iškišdami — tėvynės labui.

Socijalistai užmiršę socija
lizmo tarptautiškūmą ir savo 
principų šventumo didybę, vi
su glėbiu puolasi gelbėti tėvy
nę Lietuvą atsiduodami su 
plaukais ir žarnomis tėvynės 
meilei, tai reiškia — patrijo- 
tizmui, tam patrijotizmui, 
prieš kurį ligšiol, kaip žinome, 
nuolatos kovojo kiek galėda
mi, kurį pašiepdavo kiek tik 
išmanydami, kurį niekindavo 
kiek tik ir kaip tik įmanyda
mi.

Bet ir tai dar ne viskas. So
cijalistai visu šios karės metu 
pūtę į kaizerio dūdą, stfeiga 
nei iš šio nei iš to virsta jo 
priešininkais, net šaukia mi- vimą ir nurodyti ką jie užsi- 
tingus, būk tai protestų prieš 
kaizerį išnešimui — tikrai Mi- 
chelson-Grigaitinis stebuklas, 
kaip šikšnosparnis su lapės 
uodega.

Net patys socijalizmo pase
kėjai, raudonų kaklaryšių ga: 
lūs kramtydami, ir apsmuku
sias raudonas pančekas aukš
tyn veždami, savo puodynėse 
smegenų liekanas vartodami, 
pakaušius krapštosi ir vieną 
pirštą šen, kitą ten kišdami, 
jokiuo būdu negali sugalvoti 
kas čia pasidarė, iš kur toji 
staigi permaina fronte atsira
do ir įvyko. Sako ar tik čia 
nebus koks nors “klerikalo” 
triksas padarytas jų ant juoko 
išstatymui.

Triksas, tai triksas ir iš to 
trikso juoko bus įvalias, kuo
met jisai visiškai nepavyks. 
Bet to kvailojo arba veidmai
ningo trikso sumanytojais ir 
vykintojais yra ne kas kitas, 
kaip tik patys raudoniausieji 
socijalistų vadai. Jie pamatę, 
kad jų visokiomis melagystė
mis, kaip tai: raudonomis kny
gutėmis, būk tai socijalizmo 
pasekėjai esą neimami į karę 
ir tam panašiais dalykais pa
augusi partija pradėjo staiga 
narių skaičiumi pulti žemyn, 
nes visi pradėjo pamatyti jų 
apgavystę. Netekus partijoje 
narių, tai ir vadams reiktų ei
ti šunims šėko pjauti arba į 
dirbtuvę naudingą darbą dirb
ti, o to darbo dirbimo darbi
ninkų socijalistiškieji vadai 
labiau bijosi, kaip žydas kry- 

priversti 
veidmai- 
ko nors 
sumanė

arba bent jo grandijoziškumo 
įspūdį sumažinti, o tuomi pa
čiu, lietuvius statyti šios ša
lies akyse negeistinoje švieso
je ir tuomi — kenkti lietu
viams, o prigelbėti kaizeriui.

Tiesa, visas triksas užmui- 
lyta gudriai, bet nepasek- 
mingai.

Dėlto į jų priešlietuviškas 
prakalbas nedėlioję į Lietuvių 
Salę nei vienas geras lietuvis 
eiti neprivalo, nes tenai eida
mas kenktų Lietuvos laisvės 
reikalams, geram lietuvių var
dui šios šalies valdžios aky
se, ir prisiklausytų įvairių 
melagysčių ir zaunų su nebūt- 
niekiais.

Visi lietuviai, kaip vienas 
turi nedėlios vakare dalyvauti 
prakalbose pobažnytinėje sve
tainėje, kur bus aiškinama 
kaip surengti pasekmingiau 
“Ištikimybės Dienos” iškil
mes, išreikšti šiai šaliai loja- 
liškumo jausmus.

Lietuviai turi būti, ir yra 
lojališkūis šios šalies pilie
čiais, tokiais turi ir pasirody
ti. O tokiais pasirodys visi' 
tie, kurie ruošiasi prie ap- 
vaikščiojimo ‘Ištikimybės Die
nos.”

Dėlto ruoškitės visi iš dū
mų, o tiems, kurie tokiam ruo- 
šimuisi kelią pastoja ir savos 
rūšies triukšmeliais nori akis 
užmuilinti, stačiai pasakykit: 
Mes nenorime kaizeriškąją so
cijalizmo dūdele birbinti ir 
triukšmelius kelti; dabar rei
kia visiems dirbti suvienyto
mis spėkomis rimtą darbą, 
ruoštis prie “Ištikimybės Die
nos” iškilmių, o tuomi pačiu 
prie Lietuvos gelbėjimo.

F. V.

L.D.S. reikalai.
SUVAŽIAVIMAS.

Birželio 9 New Britain, Ct. 
buvo LDS. kuopų Conn. aps
kričio suvažiavimas. Apskri
tis pilnai suorganizuotas ir 
darbas eina pirmyn. Minėtos 
valstijos apskritį sumanė 
Hartfordo 6 kuopa kovo mėne
syje. Tai 9 birž. jau buvo pir
mas suvažiavimas New Bri
tain, Ct. Delegatų suvažiavo 
31.

New Britain’o kuopos dvas. 
vadovas, kun. Grikis, atidarė 
susirinkimą su malda, po tam, 
suteikė geriausių velijimų. Po1 
to užėmė vietą T. M. Danai- 
tis, kuris didžiuma balsų iš
rinktas pirmininku, jo pagelb. 
— Juozas Damušis, rašt.—p-lė 
Ona Černiauskaitė ir p-lė Br. 
Matulevičiūtė, maršalka — P. 
Nevulis.

Įsteigimo protokolas tapo 
perskaitytas ir vienbalsiai 
priimtas su pagyrimu už gerą 
pradžią. Po tam raportavo 
pirm. Pasirodė, kad per jojo 
darbštumą su. pagelba 4 kuo
pų, uždirbo į apskričio iždą 
virš 40.00, padengus lėšas, ap
skričio ižde liko $33.75. Prie 
darbo prisidėjo daugiausia 
šios kuopos: 5 Waterbury’o, 
36 New Britain’o, 6 Hart- 
ford’o ir 68 Naugatuck’o. Sa
vo raporte pripažino, kad kny
gų da nenupirko. Raportas 
pirmininko priimtas. Apskri
čio rašt. nepribuvo iš nežino
mos priežasties. Kasieriaus ra
portas priimtas delnų ploji
mu. Po tam prasidėjo įneši
mai, svarstymai, diskusijos. 
Gale prieita prie to, kad rei
kia laikyties vienybės ir su ki
tomis organizacijomis ir veik
ti bendrai. Čia buvo pertrau
ka ir delegatai ėjo ant mišpa
rų.

Sesijoms prasidėjus, tapo 
pakeltas klausimas 6-tos kp. 
delegatų, kad apskritis siųstų 
delegatą į seimą. Po apkal
bėjimu atidėta, kada bus aps
kritis stipresnis. Matyti Conn. 
valstijos apskritis karštai dar
buojas, mano padaryti net 2 
apskričio suvažiavimus į me
tus. Kitas suvažiavimas bus 
Naugatuck, Conn. Dėl sto
kos laiko sesijos topo sutrum- 
pytbs ir prasidėjo rinkimas 
valdybos apskričio sekantiems 
metams. Pirm, liko T. M. 
Banaitis iš Waterbury, pagel. 
J. B. Darnusis iš Naugatuck, 
Rašt. p-lė Ona Černiauskaitė, 
ižd. p-lė Paulina Geležiutė iš 
Hartfordi, organizatorium A. 
J. Mašiotas iš Hartfordo.

Vakare buvo prakalbos. Bu
vo pakviestas'p. K. Česnulis. 
Susirinko žmonių gražus bū
relis. Pirmiausia 36 kuopos 
pirm, atidarė prakalbas. Cho
ras dainavo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Deklemavo 
p-lė B. Matulevičiūtė “Kelkis 
Lietuvi iš grabo.” Po to 
kalbėjo p. K. Česnulis.

Buvo pertraukoje kolekta. 
Surinkta $45.20 Tautos Fon
dui. Choras sudainavo kele
tą dainų.

Antru atveju kalbėjo p. K. 
Česnulis, apie darbininkų rei
kalus ir gerų dalykų papasa
kojo.

Dar vėl buvo deklemacijų ir 
dainų

Programas baigėsi ,Ameri
kos ir Lietuvos himnais.

Reporteris A. I. M.

EXTRA SUSIRINKIMAS
LDS. 1 kuopos bus nedėlioję, 
birželio 16 du bažnytinėje sa
lėje ant 5 gatvės, tuojaus po 
sumai mažame kambaryje. Ne
paprastas susirinkimas šau
kiamas iš priežasties, kad iš
rinkus delegatus į apskričio 
suvažiavimą kuris bus birž. 23 
d. Norwood, Mass. Visi na
riai malonėkite susirinkti. 
Taip-gi ir komisijos, kurios y- 
ra išrinktos nuo LDS. 1 kp., 
kviečiamos atsilankyti. Mano
me, kad mėnesinio susirinki
mo šiame mėnesyje nebus.

J. Meškauskas, rast.

EASTON, PA. 
Pranešimas.

Šv. Mykolo Arkaniolo para
pijos piknikas bus subatoje, 
birž. 15 d. Bus toje pačioje 
vietoje kur buvo praeitus me
tus, ty. Phillipsburg, N. J. prie 
žaliojo tilto No. 10. Reikia 
važiuoti South Main st. karu.

Parapijos K-tas.i pelnys ant socijalistų meške-
■ rėš kibdami arba į jų bučių 
, stačia galva lįsdami.
j Jūs ten išgirsite: Kad soci- 

jalizmas ir socijalistai esą di-
■ džiausi Lietuvos mylėtojai ir 
: už jos laisvę kovotojai — reiš-
■ kia — pirmos rūšies patrijotai.

O tas yra grynių gryniau- 
s sis melas, nes socijalistai ne- 
, pripažįsta nei tautystės, nei tė- 
!■ vynės ir per tai negali būti tė- 
, vynės mylėtojais nei už ją ko- 
i voti. Jeigu, gink Dieve, soci- 
i jalistas pamylėtų tėvynę Lie

tuvą ir dėl jos pradėtų nuošir- 
• džiai darbuoties, tai jau tuo- 

mi pačiu prasižengtų prieš so- 
1 cijalistų partijos programą ir 

būtų iš partijos išmestas, kaip 
, ožkos uodega iš ožkienos.

Išgirsite; kad klerikalai par
davė kaizeriui Lietuvą.

Ir tas yra grynas melas, nes 
kaizeris Lietuvą visųpirmiau- 
sia nuo rusų užkariavimo, o to
liaus nuo Lenino, Trockio ir 
Kapsuko Lietuvių Brastoje 
išsiderėjo, išviliojo ar nupir
ko, kaip tenai ištikrųjų būta, 
dar iki šiol tikrų faktų nėra, 
bet tas aišku, kad dokumen
tuose ten padarytuose pažy
mėta, kad rusai Lietuvą pa
veda vokiečiams.

Jūs išgirsite: kad vyskupas 
Karevičius reikalavęs Lietu
vai karaliaus.

Ar tas tiesa ar ne, aš neap
siimu spręsti iki kol tie daly
kai paaiškės, bet man rodosi, 
kad greičiaus bus netiesa, ir 
kolei tas dalykas pilnai nėra 
ištirtas ir nušviestas smerkti 
ir šmeižti vyskupą Karevičių 
gali tiktai žmonės turinti blo
gus norus.

Išgirsite: kad kun. Bartuš- 
ka buvęs Amerikos lietuvių 
katalikų atstovas Šveicarijoje 
pardavęs Lietuvą kaizeriui.

Tas taip-pat . kvaila mela
gystė.

Lietuva ne skarmalų krūva, 
o kunigas Bartuška ne Ameri
kos pedliorius, kad būtų galė
jęs Lietuvą parduoti ir kaize
ris, kad būtų važinėjęs net į 
Šveicariją Lietuvos pirkti.

Jam rūpi Lietuvą nenupirk
ti, bet niekam neatiduoti, o 
ko ilgiausia jos turtus čiul
piant .ir išnaudojant, pasipel
nyti.

Ir dar daug įvairių nesąma- 
nių ir melagysčių jūs tenai iš
girsite kaip paprastai, kad bū
va socijalistų prakalbose.

Bet ar jūs žinote kodėl jie 
tas prakalbas rengia šioje ne
dėlioję, todėl kad pakenkti 
lietuvių vardui šios šalies val
džios akyse.

Visiems bostoniečiams žino
ma, kad praeitame visuome
niškame mitinge buvo nutarta 
ateinantį nedėldienį surengti 
pobažnytinėje svetainėje dide- 
liausias prakalbas su tikslu 
geriau išaiškinti reikalingumą 
“Ištikimybės dienos” apvaik
ščiojimo.

Tai socijalistai tyčia, kad 
tam dalykui pakenkus, sugal- : 
vojo dalį lietuvių visuomenės 
sutraukti kitur ir tuomi pa
kenkti visuomeniškam dąrbui, 1

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iMirba 
Mentholatum Oo. Priei eisiant 
gult ištepk veidą mos&a per kalia 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mok 
tia išima plėtimu raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampotnis.

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

WATERTOWN, MASS.
Čionai randasi visokios rū

šies guminių čeverykų dirbtu
vė, joj dirba apie 8.000. vyrų 
ir moterų. Nuo senai girdėjo
si, kadi bosai ir boselkos mote
ris ir merginas prie ašarų pri
daro. Tai dabar man pasitai
kė proga štai ką girdėti: Vie
nam algą padidino, tik papra
stai užgrasino niekam nesaky
ti. Kitas, sužinojęs apie tai, 
pareikalavo ir-gi algos pakėli
mo. Nebuvo išpildyta ir tas 
apleido darbą. Kai tasai atė
jo atsiimti paskutinės algos, 
tai bosas visa gerkle pradėjo 
rėkti. Darbininkas sakė, kad 
tik dėl nepakeliamos algos e- 
sąs priverstas kitur darbo ieš
kotis. Ant galo bosas pasa
kė, kad visus “polakus’ rei
kia išvaryti ant fronto į Fran- 
ciją. Darbininkas atsakė: “Po
nuli, mano brolis ten yra, o 
kuris iš mūsų pirma turėsim 
eiti, tai čia ne tame dalykas.” 
Tokį atsakymą gavęs, šokinė
jo iš piktumo.

Darbininkas.

BISKELIS PAGALVOJIMUI.
Jeigu jūs kenčiate delei skil

vio negerovių; užkietėjimo, 
galvos skaudėjimo ir tt., tai 
tas yra aišku kiekvienam, kad 
vaistas, kuris išvalo visą skil
vį ir tuo pačiu laiku sutvirtina 
virškinimo sistemą, turi sutei
kti pagelbą šitame varginan
čiame padėjime. Trinerio A- 
merikoniško Kartaus Vyno 
Elixeris susideda iš karčiųjų 
žolynų, turinčių gydančias y- 
patybes, kurios išvalo skilvį, 
ir iš tyro raudono vyno, kuris 
sustiprina sistemą. Tai labai 
priimnus vaistas ir jūs būsite 
tikrai juomi patenkinti. Me- 
dikalis mėnesinis žurnalas ge
gužės numery rašo: “Viskas 
yra gera, kas išeina iš Trine
rio laboratorijos.” Elixerio 
kaina aptiekose $1.00.

Trinerio Linimentas neturi . 
sau lygaus vaisto nuo reuma
tizmo, neuralgijos, strėnų gėli
mo, nikstelėjimų, raumenų 
sukimo, niežulių, kojų pavar
gimo ir tt. Kaina 35 ir 65 c. 
aptiekose. Išsirašant — 45 ir 
75c. Joseph Triner Co., 1333- 
-1343 So. Ashland Avė., Chi- 
cago, III. (Apgars.)

j! SIMON F. PAUZTI8

LIETUVIS ADVOKATAS 
Pabaigą* mokslą Penehooei^M

UMim* voriniMi grovv vinto** 
CeiMMtaM.

922 Land Tltl* Bulldlng, 
Broad & CbMtnnt Bt 

bbu. raoaa:
OfflBO — Bpraee 2180. 
Namų — Tloga 4442 J. 

1212 W. BRIB AVH.
PHILADBLPHIA. PA.

žiaus, tai ir buvo 
griebties už naujos 
nystės. Negalėdami 
geresnio sugalvoti, 
biauriausią veidmainystę, bū
tent, apsimesti tėvynės Lie
tuvos gelbėtojais ir jos reika
lų uoliausiais apgynėjais.

Ir danu šaukt mitingus, kon
ferencijas, būk tai Lietuvos 
gelbėjimui, o ištikrųjų — Lie
tuvos skandinimui, Lietuvos 
laisvės kovotojų šmeižimui, 
tamsesniųjų lietuvių kvailini
mui ir iš jų sunkiai uždirbtų 
centelių viliojimui, palaiky
mui savo smunkančios nuo ko
to socijalistiškos marmalienės. 

Kur tik jie tokius triukšmus 
kėlė, visur nepavyko, dėlto, 
kad jau kaskart daugiaus at
siranda susipratusių tautiškai 
lietuvių, ir visur socijalistai 
vietoje laimikio, susilaukdavo 
— gėdos ir sprindinės nosies 
arba amerikoniškos špygos.

Bet socijalistų akys geros, 
jos gėdos nežino. O gal kar 
tais to desperatiško būdo grie
btis juos spiria gresiantis ban- 
kruto pavojus — juk skęstan
tis ir už skustuvo griebiasi, 
taip ir socijalistai sumanė dar 
kartą išbandyti paieškoti už 
savę kvailesnių — avinų ir, ar 
jūs man intikėsite ar ne, jie 
apsirinko vietą tų kvailių ieš
kojimui So. Bostono- Lietuvii] 
svetainę.

Jau maršką mezga ir sako 
Bostono kvailius žvejosią taip, 
kaip žuvis, čielais šimtais.

Pirmiausia paleisią nuodų, 
Valdyba, kad sutraukus neatsargesnes

uoliąi

tinka 
Kiek 
kovą

O. BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių 49 kuopa su 44 kuo

pa rengia base bąli lošimą. 
Pralošusi kuopa užsimokės 
$5.00. Tai bus indomus susi
rėmimas. Bus Bergen Beacli 
(kada? Red.).

Visus širdingai kviečia kuo
pos

Valdyba.

NASHUA, N. H. 
Pikniką atidėjo. f

Vyčių 20 kuopa ruošėsi prie 
išvažiavimo liepos 4 d. Bet ka
dangi tai bus ir Ištikimybės 
diena, tai toji pramoga atidė
ta ant liepos 6. Pramoga bus 
didelė, bus trys chorai. Kuo
pa darbuojasi, kad viskas kuo- 
geriausia nusisektų. Visi kvie
čiami atsilankyti.

BRIGHTON, MASS.

Bolševikai prisiskaitė save 
prie vaikų.

Lietuvių Kooperacijos 2-ro 
birželio laikytame susirinkime 
LSS 67 kuopos atstovai atsi
kreipė su prašymu, kadi jiems 
duotu svetainę uždyką, saky
dami, kad ir mažiems vaikams 
yra duodama svetainė mo
kyklai uždyką. Tas pasiro
dė'labai keistai, kad socijalis
tai tokie bolševikai prisiskai
tė prie mažučių vaikų. Tei
sybė protu jie neaugščiau sto
vi už vaikus. Nutarta, kad 
už kiekvieną sykį mokėtu po 
$1.00. Po to kas tai sušaukė 
niekurius Board Direktorius 
ir nutarė šventomis dienomis 
apatinėj svetainėj atidaryti 
“toniko” pardavinėjimą. Iš to 
biznis bus ar ne, ne tame daly
kas, ale bolševikai šventomis 
dienomis žmonėms išėjus į 
Bažnyčią po svetainę galės į- 
vairius spvčius varinėti. Ne
senai 50 torielkėlių iš svietai- 
nės dingo. » O padavus į jų 
valdybą visūs raktus į krautu
vę, tai gal dešros dingti.

Bolševikų Sageris.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopos ekstra susi

rinkimas bus birž. 17 d. 7:30 v. 
vak. Kar. Aniolų parap. salė
je. Visi nariai būtinai priva
lo pribūti, nes labai svarbus 
reikalas.

Kuopos rast.

i
i 
i
i

i

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveiksląf 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę Uulno 
kablnet Ir gausi vieną dideli ar- 
tlstlSkal padaryta paveiksią visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,

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

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

CLEVELAND, OHIO.
LDS. 51 kuopa laikys susi

rinkimų 19 d. birž. Žitkevi
čiaus galerijoj, 2205 St. Clair 
avė. seredos vakare 7:30 v. 
Malonėsite visi nariai atsilan
kyti į susirinkimų. Daug svar
bių reikalų turim, reikia reng
tis prie LDS. Seimo.

Kp. Sekretorius.

5MSo.tn48t.,

t

- Bell Phon. Dičkiams B86 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedaliomis iki 4 pe pfitM



DARBININKAS 9

I Kas girdėti lietuvių kolonijose, j
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MONTELLO, MASS.
Vietinė P. Blaivininkų kuo

pa surengė gražų vakarėli 7 d. 
birželio. Klebonas kun. K. 
Urbanavičius kalbėjo apie 
blaivybės istoriją Amerikoj ir 
Lietuvoj. Mergaičių choras pa
dainavo Lietuvos himną ir vi
sokiais žaislais palinksmino 
publiką. Aplamai imant, tai 
buvo vaikų vakaras, nes daug 
vaikučių atsižymėjo deklama
cijomis ir puikiais žaidimais. 
Dvi seserys Juškaitukės sulo
je trumpą juokingą teatrėlį. 
Paskui jau buvo tikras teatras 
“Užkerėtas Jackus,” kurį ga
biai sulošė pp. T. M. Kubilius,
K. Čirbulėnas, F. Adomavi
čius, A. Maneikis ir p lės A’. 
Kuodyče ir S. Petrulevičiutė. 
Puikiai atsižymėjo F. Adoma
vičius kaipo kalvis-gydytojas 
ir K. Čirbulėnas kaipo Jackus. 
Vakaro vedėja buvo p-lė O. 
M. Kašėtaitė, kuopos pirmi
ninkė. P-lė A’. Žebraitė daug 
prisidėjo prie suorganizavimo 
teatro ir mokymo žaislų.

Ant mūsų miestelio užplau
kė epidemija visokių protestų. 
Juos Iššaukė ištikimybės die
na, kurią Prezidentas nusky
rė 4-tą Liepos visoms tautoms 
daryti parodą. Vieton supras
ti tos dienos svarbą ir visiems 
lietuviams veikti išvieno, kad 
pasirodžius kaipo civilizuota 
tauta, mūsų lietuviški bolše
vikai ir jų pakalikai pradėjo 
kelti skandalus. Likišiol trys 
laisvamanių draugijos “Vie
nybė,” “Okėsų Kliubas” ir 
“Rokinė” atmetė pakvieti
mus dalyvauti ištikimybes pa
rodoj. “Rokinės” pirminin
kas taip toli nuėjo, kad ofici- 
jalį Wasliingtono pakvietimą 
sumyniojo po kojų. Čia verž
te veržiasi klausimas, ar nė
ra kam perspėti tų trumpare
gių laisvamanių, kad. susipra
stų ką darą. Bet jų vadai-ke- 
leivininkai nė kiek neišmintin- 
gesni. štai vienas jų Sniels- 
torius, kalbėdamas Tautiškam 
Name 9 d. birželio, pasakė, 
kad ištikimybės paroda nieko 
nereiškia, daug lėšuoja, na, 
ir... patys susipraskite. Pui
kus paraginimas prie ištiki
mybes! Nestebėtina, kad tam
sesni laisvamaniai - stupaikos 
pridirba tokių darbų, kurie 
verčia abejoti apie jų sveiką 
protą. Galima sakyti, kad 
keleivininkai - agitatoriai turi 
tiktai vieną tikslą, kuris su- 
aikvoja visas jų spėkas. Tas 
tikslas — šmeižti kunigus. Ne
laimingi žmonės? Niekados 
kunigų nemato, o visados a- 
pie juos svajoja. Turbūt ir 
sapne jiems kunigai rodosi. 
Toks Smelstorius pradėjo nuo 
kunigų ir užbaigė kunigais. 
Nereikia nė minėti, kad jo 
prakalba apie kunigus buvo 

■“papuošta” riebiais kąsne
liais ir storais pasikol lojimais. 
Bagočius daro tą patį prie 
kiekvienos progos. Net ma
žesnės rūšies laisvamaniai ir 
eicilikai tame kunigų šmeiži
me eina Jenktynėn su savo va
dovais ir tankiai juos pralen
kia. Ypatingai dabartiniame 
laike jų įniršimas priėjo prie 
dideliausio laipsnio. Žmogus 
šaltai žiūrįs iš šalies į tą ciei- 
likų draskįmąsi nenorom* už
duoda sau klausimą: kas per 
priežastis tokio iš proto išsi
kraustymo? Priežastis aiški: 
laisvamaniai neturi pinigų. Jų 
fondai sudilo nežinia nei kur, 
nei kokiu būdu, bet sudilo, ir 
savo lėšomis jie negalėtų nei 
elgetos užlaikyti AVashing- 
tone. Gi Katalikų Tautos 
Fondas užlaiko Tautos Tary
bą, kuri visai gražiai atsto
vauja lietuvių reikalus Wa- 
shingtone. Ot iš čia ir paeina 
laisvamanių pykčius. Jie.ko- 
liojasi, — tai jų amatas. Mes 
to jiems nepavydime, nes ži
nome, kad pykčius ir despe
ratiški koliojimai yra ženklą* 
— silpnybės.

Ne-bolševikas.

CHICAGO, ILL.
(B r i d g e p o r t)

Pavyzdingos vestuvės.
Birželio 2 d., Šv. Jurgio baž

nyčioj buvo šliūbas p. St. Gra
bausko su p-le O. Burneckaite. 
Po iškilmingų bažnyčioj pa
maldų, svečiai ir jaunieji su
sirinko į jaunųjų namus. Ra
miai linksmintasi be jokių 
triukšmų ir muzikos. Užkan
džiaujant vienas iš jaunave
džio draugų, p. Mykolas Žu
kauskas, prisiminė apie Lietu
vos padėjimą ir perstatė pa
kalbėti Povilą Makušką, ku
ris labai gražiai nupasakojo 
dabartinį Lietuvos likimą. Vi
si pritarė ir p-iė J. Kinderiu- 
tė su p. P. Makuška pradėjo 
rinkti aukas Tautos Fondui.

Aukojo sekančiai:
Po $2.00:
P. Makuška ir St. Grabaus

kas.
Po $1.00:
J. Kinderiutė, O. Makuškie- 

nė, J. Bružas, F. Atkauskaitė, 
St. Kasputis, Ona Grabauskie
ne, J. Bareius, M. Bareienė, B. 
Leškevieia, Kaz. Jakšys, Elz. 
Veršilaitė, Petras Stakėnas ir 
Pranas Lėkis.

Po 50c.:
M. Žukauskas, O. šeškevi- 

čiute ir V. Šurna.
Viso 18 dol. 50c.

Rep.

CAMBRIDGE, MASS.
N. P. P. Marijos Dr-jos bus 

svarbus susirinkimas birželio 
19 di 7:30 vai. vakare bažnyti
nėje salėj ant Windsor gatvės. 
Šiame susirinkime bus daug 
svarbių dalykų aptarti. Už nė- 
pribuviiną bausmės 50c. BiT- 
tinai kviečiame visas nares 
pribūti.

Ona Repšaitė, Rast.
583 Main St.,

Cambridge, Mass.

BRIGHTON, MASS.
L. I). S. 22 kp. Birželio 7 d. 

buvo mėnesinis susirinkimas. 
Kuopos pirm. B.Ajauskas sa
kė, kad mums reikia susitverti 
Tautos Fondo skyrių, nes tas 
darbas turėjo būti atliktas 3 
d. birželio per p. Česnulio pra
kalbas. Bet kad bolševikai 
šukele lermą, stengdamies su
trukdyti prakilnų mūsų darbą, 
tai L. D. S. kuopa stovėdama 
ant sargybos kiekvieno reika
lo, nutarė minėją darbą atlik
ti, išrinkdama valdybą iš se
kančių asmenų: pirm. A. Bau- 
žinskas, rast. S. Kudurauskas, 
ižd. L. Janskas. Toliaus su
sirinkime buvo svarstomi kuo
pos reikalai, nutarta 4 liepos 
dalyvauti parodoi ir tam iš
rinkta atstovai V. Gedremas 
ir S. Žukauskas. Ir daug ki
tų svarbių dalykų nutarta. 
Prie kuopos tą vakarą prisira
šė L. Jankauskas ir A. Viro- 
liunaitė. *

“Darb.” Korespondentas.

NASHUA, N. H.
Kūmai vaiką pametė.

Geg. 30 dieną pora nuvažia
vo vaiką krikštyti pas lietu
vių kunigą. Važiuodami pa
metė kūdikį. Nors smuklės 
.čia užsidarė nuo geg. 1, bet 
degtinės vis dar razdavosi. 
Tai minėti kūmai buvo nusi
gėrę. Kūdikio tėvas yra B. 
T., kūmo L J., kūmos M. B. 
Tas atsitikimas yra tikra tei
sybė. Kūmai jau buvo nuva
žiavę pas kunigą ir kunigas 
pasišaukė juos, o tie žiuri vai
ko neturį.

J. M. 
ROCHESTER, N. Y.

Iš širdies veikia.
T. Fondo 24 skyrius gana 

puikiai veikia. Nors minėta- 
.sai skyrius narių neperdau- 
giausiai teturi, bet visi karšti 
tautiečiai ir visa širdžia atsi
davę, kad išgauti Lietuvai 
laisvę ir neprigulmybę. Dau
giausiai atsižymi savo darbais 
minėto skyriaus rast, p-lė L. 
Jančaičiutė, darbšti tėvynaine, 
atsižymėjusi veikėja tarp Ro- tai.

chester’io lietuvių. Taip-gi 
daug kas priklauso ir nuo mi
nėto skyriaus pirm. Viktoro 
Danieliaus. Per pereitą mitin
gą nutarta padaryti pikniką, 
bet diena dar nėra paskirta.

9 d. birželio įvyko SLRKA. 
103 kp. ekstra susirinkimas, 
kad išrinkus delegatą j 33 Su
sivienijimo seimą. Delegatu 
išrinktas klebonas kun. Juoza
pas Kasakaitis.

Gal ekstra susirinkimo ir 
nebūti] reikėję šaukti, bet prie
žastis tokia, kad čionykšti 
kuopa susirinkimus tedaro kas 
trys menesiai. Tai ir dėl svar
besnių dalykų reikia ekstra 
susirinkimą šaukti. Nariais 

(kuopa stovi neblogai. Tik ne
laime, kad vietinės kuopos 
pirm, nežino susirinkimo tvar
kos, nes pirm apsvarstymo 
kuopos reikalų, pradėjo skūs- 
ties, kad kas tai padavęs ją į 
laikraščius, tai ji nebenorinti 
bepirmininkauti ant toliaus. 
Reikėtų gerai suprasti, kad 
jei kas kokią ypatą paduoda į 
laikraščius, tai tas kuopai nė
ra svarbu ir ant susirinkimų 
tokių dalykų nėra reikalo mi
nėti.

Vaivorykštė.

BRIDGEPORT, CONN.
L. Vyčių Conn. Apskričio 

7-tame suvažiavime birželio 2 
d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėj, apsireiškė daug gerų min
čių, naujų sumanymų ir tt. A- 
pie 2-rą vai. po mišių sesijas 
atidarė vietos kleb. kun. M. A. 
Pankauskas su malda ir pasa
kė trumpą prakalbėlę. Pakvie
tė apskričio valdybą užimti 
vietas. Paskiaus sekė svarbūs 
įnešimai ir svarstymai. Vis
kas puikiai pasisekė, daug 
svarbių reikalų nutarta ir se
nieji nutarta pasistengti įvyk- 
dinti. Delegatų pribuvo vi
so 22 iš šių miestų: Wa- 
terburv’o, TIartford’o ir Brid- 
geport’o.

Lietuvos Vyčių 37 kp. gerai 
gyvuoja. Pasirodė, kad dir
ba kiek gali. Tą pačią dieną 
buvo parengta vieša vakarie
nė. Dalyvavo didokas būrys 
jaunimo. Vakaro ir programo 
vedėjas buvo p. J. Šąučiunas. 
Be kito ko buvo kolekta Ka
reivių GI. dr-jai.

Aukavo šios vpatos.
Po $1.00:
A. Pakickis, K. Sakalaus

kas, D. Vyčas, V. Urbonas, 
J. Grūžtas, O. Stalionaitė, J. 
Šauči nnas, P. Geležiutė, J. 
Tautietis, J. Jakeliūnas, P. 
Matakas, K. Simonavičius.

Po 50c.:
J. Petkevičius, S. Tamošiū

nas, S. Milašas, K. Raisma- 
vičiutė, O. Černauskiutė, P. 
Ručis, O. Valaičiutė, J. Mo- 
rankevičia,A. Liutkevičiutė, K. 
Vilimaičiutė, A. Klimka, J. Ža- 
liaduoniutė, S. Krolaitis, J. 
Piokščiutė, M. Velečkiutė.

Smulkių aukų sumesta $1.85 
Visi suaukuota Kareiviu GI.

Dr-jai $22.85.
Paskiaus prasidėjo įvairūs 

žaislai ir šokiai. Vakarienės 
surengime puikiai pasidarba
vo šie Vyčiai: J. Blažis, O. Ko- 
luckiutė, A. Buivydaitė, M. 
Kovaliauskas.

L. Vyčių Ct. Apskr. Ižd.

WORCESTER, MASS. 
Puikus koncertas.

Ketverge, gegužio 23 d. bu
vo šv. Kazimiero choro vaka
ras, kuris puikiausia nusisekė 
ir publikoj paliko didelį įspū
dį.

Vakarą vedė gerb. kun. J. 
Čaplikas.
Buvo sulošta komedija “Dai

na be galo,” kuri puikiausia 
nusisekė, ne tik dainų, bet ir 
juokų be galo buvo publikai. 
Prijuokino žmones, ypač p. A. 
Z. Visminas, kuris atliko 
“profesoriaus” rolę.

Taip-pat buvo sulošta “At
sisveikinimas kareivio,” kurį 
atliko p-lė L. Šaltėniutė ir p. 
J. Žemaitaitis. Puikiai atsi
žymėjo savo dainomis.

Toliaus visas choras sudai
navo po vadovyste viet. varg. 
p. A. Z. Vismino keletą dainų, 
kurios labai gerai išėjo.

Toliaus sekė soliai ir due- 
Atsižymėjo p-lė Šaltėniu-

tė ir p-lė Baltrušiutė. Sudai
navo labai gražiai “Skam
bančios stygos.” Solistės bu
vo sekančios: p-ni Krapkaitie- 
nė, p-lė Šaltėniutė ir p lė Za- 
veskiutė. Visiems labai pasi
sekė. P-lės Karsokiutė ir Alek- 
soniutė sudainavo gražini du
etą “Už giružes.”

■’’?'<arą užbaigė himnu.
Šis i akaras padarė didelį 

įspūdį tarpe Woreester’io lie
tuvių, visi buvo užganėdinti*

Choro Korespondentė.

WORCESTER, MASS.

Lietuvių darb.ai.
Jei kur lietuviai darbuoja

si, tai dVorcester’yje ištikrųjų 
nesnaudžia. Jie yra visa gal
va praaugę kitus ateivius sve
timtaučius, kurių čia yra de
vynios galybės. Lietuviai tu
ri čia savo gražią, mūrinę baž
nyčią, kleboniją ir salę; turi 
dešimts dr-jų, skaito gerus lai
kraščius ir knygas kaip va 

‘ ‘ Darbininką, ” “ Draugą, ’ ’
“Garsą” ir tam panašius; 
rengia kas nedėld-ienis ir po du 
į savaitę vakarus su lošimais, 
prakalbomis, dekliamacijomis 
ir dainomis, žodžiu sakant, 
veikia ir žengia pirmyn.

Veikėjais ir lietuvių budin
tojais yra kun. J. Jakaitis ir 
jo pagelbininkas kun. J. Čap
likas. Čia paminėsiu tik vie
ną laikotarpį t. .yra gegužio 
mėnesį iki šiam laikui kas bu
vo surengta.

Gegužio 19 d. SLRKA. 41 
kp. surengė agitatyviškas pra
kalbas. Kalbėjo iš So. Bosto
no “Darbininko” redaktorius 
Pr. Gudas. Šis garsus kalbė
tojas puikiai nupiešė SLRKA., 
aiškiai nurodė jojo svarbą, ge
rovę ir ragino kiekvieną jame 
apsidrausti savo sveikatą ir 
gyvastį. Be to, daug kitokių 
dalykų paaiškino. Publika jo
jo kalba tapo pilnai užganė
dinta. Programas to vakaro 
buvo pamargintas įvairiomis 
dainomis ir deklamacijomis.

Gegužio 23 d. buvo koncer
tas, parengtas Šv. Kazimiero 
parapijos choro, vadovaujant 
p. Ant. Visminui. Turiu pri
durti čionai, kad pragarsėjęs 
Woreester’io bažnytinis cho
ras nekuriam laikotarpiui bu
vo lyg užmirštas (išvažiavus 
p. Čižauskui iš Worcester’io), 
bet susilaukus uolaus veikėjo, 
gabaus chorvedžio, vargoni
ninko p. A. Vismino, choras 
vėl pradėjo stebinti savo gra
žiai išlavintais balseliais. Kon
certas (jau nebepinnas) buvo 
puikiai išpildytas. Dainos pa
rinktos grynai tautiškos, vi
siems suprantamos ir kurias 
kiekvienas lietuvis atjaučia. 
Be choro dainavimų, buvo ir 
solių. Dainavo žinomos jau 
nuo seniai daininkės — p-lė 
Eleonora Šaltėniutė, p-lė Mag
dalena Zaveckiutė, p-ni Krap- 
kaitienė, p-lė Elz. Baltrušai- 
čiutė ir p-lė Ona Karsokiutė. 
Kitas įvairių-įvairiausias dai
nas, atliko viršminėtas bažny
tinis choras.

Kadangi mūsų choras yra 
pagarsėjęs kaipo geriausis ir 
puikiausia išlavintas visoje 
Naujoje Anglijoje, todėl aš čia 
apie tai nei nerašysiu. Tik tą 
pasakysiu, kad, kuris tik iš
girs pirmu sykiu Worcesterio 
bažnytinį chorą, tai tas bus 
nustebintas. Kur tik jis daly
vauja, ten visuomet yra ko- 
geriausios pasekmės ir kas tik 
atsilanko, tas pilnai būna už
ganėdintas. Mes namiškiai 
atsigerėti ir atsidžiaugti nega 
lime savo garbingu choru ir jo 
vedėju p. A. Visminu.

Iš daugelio atsilankiusios 
publikos girdėjos išsireiški 
mai: “Tegyvuoja AVorcester’- 
io bažnytinios choras! Tegy
vuoja p. A. Visminas!”

26 d. gegužio Blaivininkų 
teatras, dainos ir dekliamaci- 
jos. Kalbėjo Bostono kolegi
jos studentas p. Pr. Strakaus- 
kas, “Tautos Ryto” adminis
tratorius. Čia tuiru priminti, 
kad kalbėtojas tikrai suakme
nėjusią širdį nuo alkolio galė
jo sujudinti savo iškalba ir 
gyvais pavyzdžiais piešdamas | 
stovį miisų nelaimingų brolių ; 
lietuvių, atsidavusių įtekmei | 
alkolio.

30 gegužio L. Vyčių 26 kp. 
buvo surengus didelį išvažia
vimą, gegužinę. Kaip visuo
met, taip ir dabar, worceste- 
riečiai Vyčiai puikiai pasiro
dė. Viskas puikiausia buvo 
prirengta. Publikos atsilankė 
gal kiek virš tūkstančio. Pro
gramas buvo ilgas ir indomus. 
P-lė Ona Vasiliauskaitė, L. 
Vyčių 26 kp. pirmininkė pra
dėdama programą, gražiai pa
kalbėjo. Suvienyti chorai, ba
žnytinis ir Vyčių, publikai 
pritariant, užtraukė Ameri
kos ir Lietuvos hyinnus. Kal
bėjo p. L. Šimutis, plačiai apie 
jaunuomenės reikalus ir josios 
lošiamą rolę visuomenėje. Sa
vo iškalba ir nurodymais, kal
bėtojas žavėte žavėjo publiką. 
Po jo kalbos, vietiniai, bažny
tinis ir Vyčių, chorai, p. A. 
Vismino vedami, pagirtinai 
uždainavo kelioliką dainelių. 
Aplodismentams tai nebuvo 
net saiko ir savo dainas po ke
lis syk turėjo atkartoti.

Birželio 2 d. Vyčių 26 kp. 
statė scenoje “Beauštanti Au
šrele.” Veikalelis pats savyje 
yra tikrai dailus ir pamoki
nantis. Visi lošėjai tinkamas 
roles turėjo pasiskyrę, dėlto ir 
sulošė gan gerai. Tik gaila, 
kad mažai šį kart publikos at
silankė. Turbūt pasibijojo ši
lumos.

Birželio 6 dieną vaikų vaka
ras. Mūsų gerb. varg. p. A. 
Visminas neapsirubežiavo vei
kimu ir lavinimu dailės srityje 
vien tarp suaugusių, bet išsi
juosęs dirba ir su vaikučiais, 
nes jis supranta gerai, kad 
mūsų ateitis šioje IVashingto- 
no laimingoje šalelėje, *ne nuo 
suaugusių ir atvykusių iš Lie- 
tuvos-močiutės, priklauso, bet 
nuo čion gimusių ir augusių, 
todėl visas savo spėkas deda, 
kad, kaip galima daugiaus 
pritraukti čia gimusios ir au- 
gusios mūsų vilties žiedus-vai- 
kučius. Tam sutvėrė du cho
ru. Vieną vienų margaičių, 
prie kurio priklauso jau neto
li šimto, o kitą vienų bernai
čių. Prie šio pastarojo-gi apie 
40, bet tikimasi, kad laikui 
bėgant, bus tiek ir bernaičių, 
kiek ir mergaičių. Daug ne
rašysiu apie šį vaikų vakarą, 
nes bus skyrium aprašytas ir 
su visu programų.

Naujosios Anglijos Moterą 
Są-gos Apskričio Susiv. ir va
karas. Birželio 9 d. buvo Mo
terų Są-gos susivažiavimas. 
Viskas puikiai pavyko. Dele
gačių buvo arti 30 iš Bostono, 
Cambridge, Brighton, Hudson, 
Mass. ir Hartford, Conn. Baž
nytinė svetainė, vietinės Mote
rų Są-gos 5 kp. buvo gražiai 
papuošta gyvomis gėlėmis ir 
tautiškų spalvų kaspinais. Mo
terų Są-gos susivažiavimą ve
dė p-ni A. Strakauskienė iš So. 
Boston. Laike svarstymų bu
vo atsilankęs kun. ,T. Čaplikas 
ir suteikė nekuriuos gražius ir 
naudingus patarimus.

8 vai. vak. prasidėjo prog
ramas. Jo vedėja buvo p-ni 
Juškienė. Kelis gražius šmo
tus sugrajino vietinė orkestrą 
po vadovyste p. Kavecko. Pui
kiai ir iškalbingai agitatyviš- 
ką prakalbą pasakė p-ni Jan
kauskienė iš So. Bostono. Pas
kui prasidėjo dainos, kurias iš
pildė Worčesterio choristai ir 
choristės: 1) “Paaukuokim
savo jėgas Lietuvai,’ 2)“Auk
štai dangus,” 3) “Oi kas so
dai do sodeliai,” 4) “Per gi
rią girelę.” Dainavo sop. p-lė 
Ona Karsokiutė, alto Veroni
ka Gudukiutė, tenor. Juozas 
Žemaitaitis ir boss. p. Petras 
Milius. Trio sudainavo: Juo
zas Žemaitaitis, Petras Milius 
ir A. Visminas — “Šią nakte
lę.” Petras Milius dainavo 
solo. Jo solo gerai išėjo. Vi
sos dainos, publikai prašant 
buvo pakartotos. Visiems dai- 
noriam akompaniavo mūsų 
gerb. vargonininkas p. Anta
nas Visminas.

Su šiuomi Moterų Są-gos va
karu ir užsibaigė žieminis se
zonas, o dabar prasidės vasa
ros sezonas — piknikai-gegu- 
žinės su įvairių-įvairiausiais 
žaislais.

Worcetser’io dr-jų 
Korespondentas.

ATSIŠAUKIMAS Į SO. BOS- 
TONO, BOSTONO IR APIE- 

LINKIŲ LIETUVIUS.
Mes lietuviai rengiamės prie 

milžiniškos demonstracijos, 
kuri atsibus 4 d. Liep. (July). 
Tą dieną paskyrė Suv. Valst. 
prez. AVilson, idant duoti ma
žoms tautoms progą parodyti 
savo lojališkumą šiai šaliai, y- 
patingai dabartiniame karės 
laike, kuomet tarpe visuome
nės atsirado neištikimų žmo
nių. Vioss mažos tautos ren
giasi, ir mes lietuviai nepasi- 
likime, bet sykiu dalyvaukime 
ne šimtais, bet tūkstančiais.

Parodykime kadi mes ger
biame šią šalį ir jos valdžią ir 
priešinamės prieš kaizerį ir jo 
militarizmą. Tai-gi, broliai ir 
seserys, mes geibiame šią šalį 
finansiškai pirkdami “Liber- 
tv bundsus,” “War Saving 
Stamps,” bet dabar atėjo lai
kas kada turime duoti šiai ša
liai dvasišką paramą, daly
vaudami parodoje.

Kas pasilieka daryti?... Vi
siems iš vieno dirbti.

Atsišaukiame į mažesnes 
kuopas ir draugijas, kurios 
dar nebuvo kviestos, kad sy
kiu dalyvautų šitoje parodoje 
su visais savo nariais. Ir kad 
greitu laiku sušaukti] nepa
prastus susirinkimus ir išrink
tų keletą atstovų, kurie atsi
lankytų į susirinkimus ir ga
lėtų sykiu svarstyti parodos 
reikalus. Tikimės kad kuopos 
ir draugijos atkreips į šį da
lyką atydą, nes šią parodą 
bendrai rengia So. Bostono, 
Bostono, Cambridge ir Brigh- 
tono lietuviai.

P. Petrauskas, pirm.
S. Mockus, pirm. pag.
T. Ašmenskienė, I rašt. 
P. V. Strakauskas,

II rašt.
J. Galinis, kasierius.

J. Adomavičius, ižd. glob.

Nedaliomis* 1 ii 
nuo 10 ral. ryta 
Iki 4 vai. vakare.

PIRMO ' KLESOS

DANTISTAS

DR. W. T. REILLY
469 6roadway,So. BostontMass.

PRIE DORCHE8TER ST.*

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakar*.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be Bkausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

| GRYNAI VILNONIAI J
s e

SVETERIAI 
padaromi ant užsakymo.

5

ii/

w Leisk man nuimti mierą ir
Jūs galėsite pasiimti tik tuo- ji 
met, kuomet Jums prireiks, ji 

Mūsų darbo sveteliai ne- į į 
žiojasi ilgai ir visuomet atro- ji 
do gerai. į j

Paklauskite draugų, kurie j Į 
nešioja juos ir kad gauti j j 
bent vieną Meesters Charles j j 
Sweater’s ant išmėginimo.

CHARLES EVANS JR g 
167 Hillside Avė., %

Needham Height, Mass. k

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS I
Ofiso udytMM Crydo PlookiM llfM J]
1-3 P. M 7-9 P.M. Priskiria Akiniu. || 

c

419 Boylston St., Botton, Man. ||
JI

NESIVĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!
Mes duodame progą sutaupyti keletą centų 

perkant naujai leidžiamą

MALDAKNYGĘ
“PULKIM ANT KELIŲ.”

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skaros apdarais auksiniais parašais ir auk
suotais kraštais $2.00.

Popieros kaina kasdien vis kįla augštyn ir to
kiu būdu visos vėliaus išleistos knygos bus bran
gesnės.

Toji maldaknygė dar tik spaudoje ir vėliaus, 
kuomet bus gatava, jos kaina gali pakilti sykiu su 
! “om's ir už tai pasiskubinkite.

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
4142 W. Broadway, So. Boston, Mass.

AU&ROS V. M. D. DRAUGYS
TES VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

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

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

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

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

20 Pine St., Athol, Mass. 
Kasierius — Petras Puišius, 
, 34 Pine St., Athol, Mase.

Kasos globėjai:-—
Antanas Andriliunas,

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

Charles PI., Athol, Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Zioba,

4 Levant St., Dorehester, Mass.
VICE-PIRM. — Jonas Galinis,

20 WInfleld St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST, — Jonas GUneckis,

282 Sllver Str., So, Boston, ilass.
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite, 

Care of Mrs. Packard
721 Huntington avė., 

Brookline, Mass.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

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

16 IVinfleld St„ So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

117 V,’. G-tli St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleekas,

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

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVfl. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedra ičiutė, 
103 Sixth St.

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

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

Iždininkė — M. Mačiuliutė, • 
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė.

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

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

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.



4

VASARINĖS MOKYKLOS 
REIKALAI.

Birželio 12 d. So. Bostono 
Šv. Petro pobažnytinėje sve
tainėje įvyko visų Bostono lie
tuvių pašelpinių draugijų in- 
galiotų atstovų susirinkimas 
apkalbėjimui vasarinės vaikų 
mokyklos reikalų.

Atstovai reprezentavo veik 
visas Bostono lietuvių pašel- 
pines draugijas, neskiriant jo
kių partijų pažiūrų, kurioms 
tos draugijos prijaučia.

Pirmiausia užėmė vietą kai
po užmaniusios dalyką Šv. 
Kazimiero R.-K. draugijos in- 
galiotinis ir paaiškino tikslą 
šio vakaro.

Toliaus renkama vakaro 
-vedimo prezidajumas. Išrink
ta pirmininku tas pats vaka
ro atidarytojas, o raštininku 
p. Mickevičia.

Toliaus iššaukiama vardais 
visos draugijos ir surašoma 
vardus ir pavardes jų ingalio- 
tinių, — pasirodo, kad daly
vauja devynios pašalpinės dr- 
jos ir dvi ar trys idėjinės. De
legatų atstovaujančių draugi
jas turint šešiolika.

Paprašyta kun. klebono Ži
linsko, kad paaiškintų kiek 
lėšavo praeitais metais buvusi 
tokia mokykla ir kitas apie tos 
mokyklos steigimo reikalus in
formacijas suteiktų.

Klebonas paaiškino, kad. 
praeitais metais tokia mokyk
la kaštavusi daugiau, kaip 300 
dolerių; mokykloje buvę šeši 
skyriai, mokytojavę šeši mo
kytojai, gaudavę nuo valan
dos po 50 centų. Mokyta lie
tuviškai skaityti, rašyti, skait
liuoti, lietuvių istorijos, geog
rafijos ir dainavimo. Bet, kaip 
kurios draugijos, nors iš pra
džių buvo tam darbui pritaru
sios, bet paskui prie paden
gimo iškaščių neprisidėjo, tai 
iš parapijos kasos prie tos mo
kyklos iškaščių reikėjo pridė
ti daugiau kaip 100 dolerių.

Toliaus svarstoma apie tai, 
kiek tokia mokykla galėtų 
šiais metais kaštuoti, iš kur 
imti lėšas, kaip sutvarkyti 
.mokinimą, ką skirti mokyto
jais, kiei tų mokytojų reik
tų, kas ir kaip turėtų būt mo
kinama ir po kiek prisieitų 
draugijoms mokėti tos mokyk
los palaikymui.

Kad mokykla būtinai yra 
reikalinga, nutarta vienbal
siai.

Kada mokyklos steigimą 
pradėt ir kokiais būdais, kįla 
daug sumanymų ir diskusijų, 
bet galų gale prieinama prie 
to, kad reikia mokyklos stei
gimo reikalu tuojaus pradėt 
veikti taip, kad būtų galima 
pradėti vaikus mokyti bent 
Tiuo 8-15 du liepos ir mokyti iki 
pabaigai rugpjūčio-Augusto 
mėnesio.

Apie tai kas bus mokinama 
kįla užklausimai iš laisvesnių- 
jų draugijų atstovų pusės 
(mat prisibijoma, kad kartais 
vaikams nebūtų aiškinama 
kas-nors iš tikėjimiškų daly
kų), bet kun. klebonui paaiš
kinus, kad mokykloje tikėji
miškų dalykų nebus mokina
ma iš dviejų priežasčių: vie
na, kad katalikų vaikai tų da
lykų mokosi šventadieniais ba
žnyčioje, o antra, kad net pa
ti miesto mokyklų valdžia mo
kyklas duodanti su tąja sąly
ga, kad jokio tikėjimo ar par
tijų dalykų, kaip jie vadina 
“sektantiškumų” nebūtų va
roma.

Tuomi paaiškinimu tampa 
užklaustieji užganėdintais.

Eina svarstymas iš kur su
daryti lėšas. Nutariama, kad 
pavaryti agitaciją per draugi
jas, kad visos draugijos pri
sidėtų po 50 dolerių, o jeigu 
kuriai draugijai būtų persun- 
ku duoti 50 dolerių, tai kad 
bent tiek duotų kiek išgalės.

Nutarta išrinkti tam tikrą 
komitetą iš visų draugijų po

vieną atstovą, kad tuomi da
lyku rūpintųsi ir tąjį užmany
mą įvykintų.

Nutarta, kad tie išrinktieji 
tarp savęs patys pasiskirsty
tų vietas ir veikimą. Tuomi 
mitingas ir užbaigiama.

Pąsilieka salėje išrinktieji 
vienuolikos draugijų atstovai, 
iš savęs išsirenka pirmininku 
Adomavičių, raštininku Pe
čiulį, iždininku Norkūną, iž
do globėjais Žilinskienę, Za- 
leckį ir taip toliaus.

Prieinama prie praktiško 
dalyko rišimo.

Paprašyta kunigo klebono, 
kad tuojaus parašytų prašymą 
į miesto mokyklų valdybą apie 
mokyklos reikalavimą; pagei
daujama gauti tą pat mokyk
lą, kuri turėta pernai; naujoji 
ant 5-th str.

Klebonas apsiėmė tai pada
ryti. Nutarta, kad artimiau
siuose draugijų mitinguose 
gerai išaiškinti tuos dalykus 
ir paprašyti, kad draugijos 
tuojaus paskirtų iš savo iždų 
po kiek galės pinigų tos mo
kyklos reikalams.

įnešama nuskirti kandida
tus į mokytojus.

Prašoma kun. klebono apsi
imti užveizėti mokyklą kaipo 
inspektorius; kun. klebonas 
apsiima.

Į mokytojus perstatoma 
kandidatais šie: F. Virok’s, J. 
E. Karosas, J. Strimaitis, p. 
Michelsonas, K. Junevičius, J. 
Červokas, Bronė Valentukė, 
M. Dusevičiutė, Ona Liutkevi- 
čiutė. Muzikos mokytojais pp. 
M. Petrauskas ir Karbauskas.

Veikianti valdyba ingaliota 
su šiais visais asmenimis susi
žinoti ar jie apsiims mokyto
jauti ir jeigu apsiims, tai ko
kiomis sąlygomis.

Tuomi ir užsibaigė visas mi
tingas.

Iš to mitingo įspūdžiai.
Labai dailus dalykas, kad 

jau Bostoniečiai supranta ir 
atjaučia tokios mokyklos rei
kalingumą, bet dar dailesnis 
dalykas yra tas, kad- visos 
draugijos bent mokyklos klau
sime gali ir bando veikti drau
giškoje santarvėje, bet bent 
čia visi jaučiasi esą lietuviais.

Bet vienas dalykas man ne
labai tinka, tai mūsų katalikų 
nuolaidumas.

Dalykas yra tame. Kuomet 
einama prie valdybos rinkimo, 
tai agituojama, kad duoti dau
giau vietų “laisviesiems” — 
girdi geriaus jų pasekėjai pri
tarsią dalykui.

Čia tai yra nors ir iš gerų 
širdies norų paeinanti silpny
bė, bet jokiuo būdu nepatei
sinama ir nedovanotina. Per 
tą silpnybę mūsų visose drau
gijose ir įsivyruoja laisvama
niai su socijalistais — juk jų 
tėra tik žiupsnelis, o žiūrėkite 
kaip jie prie kiekvienos pro
gas moka pasistatyti ir išnau
doti mūsų tąją nuolaidumo 
silpnybę — to ateityje reiktų 
vengti, nes tas daugiausia 
mums ir uždeda laisvamanių 
apinasrį arba socijalistų pad- 
kavas.

Į mokytojų kandidatus sta
toma trijų srovių laikraščių 
redaktorius; tas taip-pat yra 
nepraktiška. Nors redaktoriai 
mokėtų ir kogeriausia politi
koje orientuotis, bet geras re
daktorius nęvisuomet geru 
mokytojumi gali būti. Tų 
dviejų veikimo sryčių tarpe 
randasi kapitališkas skirtu
mas. Mokytojavimas reika
lauja dideliausio neutrališku- 
mo ir žinojimo pedagogikos, 
metodikos ir kitų dalykų, o re- 
daktoriavimas žmones palen
kia labiau į srovių gyvenimą, 
į politiką.

Antras dalykas, juk mūsų 
redaktoriai, bent aš taip tikiu, 
neperdaug jaukiai jaustųsi 
viename maiše — vienoje mo
kykloje, juk tai idėjiniai 
priešai, net priešingųjų ir, tar
pu savęs kariaujančių stovui

vadai.
Bet kaip tenai buvę nebuvę, 

vis-gi gerai, kad nutarta mo
kyklą steigti ir mokytojus 
kviesti. Bet kad katalikai su
tiktų į tokią mokyklą savo 
vaikus leisti, kurioje Micheso- 
nas mokytojaus aš visiškai ne
tikiu, ir rodosi turiu tam pa
matą.

Yla.
RED. PRIERAŠAS: Vasa

rinės vaikų mokyklos įsteigi
mui nuoširdžiai pritariame ir 
džiaugiamės, kad So. Bostono 
lietuviai tą svarbų reikalą uo
liai varo pirmyn, tik mums vi
sai nesuprantama kokiems ga- 
lams į steigiamos mokyklos 
mokytojus kviečiami cicilikai- 
bolševikai ir tuomi einama 
prie mūsų jaunosios kartos de
moralizacijos. Jei mokyklos 
steigėjai mano tokių mokyto
jų paskyrimu visas sroves su
vesti į krūvą ir padaryti “ide
ališką vienybę” tarpe So. Bos
tono lietuvių, tai labai apsi
riko. Politikoje sroviniai san- 
tikiai galimi ir pageidaujami, 
bet kultūros darbe, vaikų auk
lėjime mes katalikai — krik
ščionys demokratai niekuomet 
nesutiksime su bolševikiško
mis pažiūromis ir principais 
ir nuo jų laikysimės kuotollau- 
sia. Cidlikas visur cieiliku 
bus ir jam pavesti auklėjimo 
darbą būtų visvien ką į vieną 
gardą uždaryti vilką ir avis. 
Vasarinės mokyklos steigėjam 
patartume ne srovių veikėjus, 
ne laikraščių redaktorius 
kviesti vaikus mokinti, bet 
tam darbui tinkamus žmones. 
Gi jei bus kviečiama į mokyto
jus “džian - bambininkai,” 
“maikininkai” ir kiti “kelei- 
vininkai” — kn.tAlika.Tng pa. 
tartume atsargesniais būti ir 
savo vaikų neduoti į globas ci- 
cilikų.

SO. BOSTONO LIETUVIAI 
SMARKIAI RENGIASI 
PRIE IŠKILMIŲ LIE

POS 4 DIENĄ.
Birželio 10 dieną Lietuvių 

Svetainėje So. Bostone įvyko 
lietuviškų pašelpinių ir idėji
nių draugijų atstovų susirin
kimas, kuriame vienbalsiai 
nutarta apvaikščioti kuoiškil- 
mingiausia Liepos 4 dieną, 
prezidento Wilsono paskirtą 
kitataučiams išreikšti šiai ša
liai ištikimybės ir lojališkumo 
jausmus.

Susirinkime dalyvavo atsto
vai nuo kokių 30 draugijų 
skaičiuje apie 60 ypatų. Ne
buvo atstovų nuo kaikurių 
mažesnių draugijų, taip-pat 
Vytauto Draugijos ingalioti- 
nių nesimatė. Kaip paskui pa
aiškėjo, Vytauto Draugija 
atsisakiusi prie iškilmių prisi
dėti ir net rengėjus savo susi
rinkime iškoliojusi. Bet tūli 
išreiškė Viltį, kad “vytauti- 
nius” dar galima būsią prie 
naudingo lietuviams darbo pa
kreipti ir jie prisidėsią prie 
patrijotiškų iškilmių rengimo.

Nebuvo šiame susirinkime ir 
socijalistų bolševikų kuopos 
delegatų. Sako, ši kuopa da
bar rengia protestus prieš ka
talikus, tai neturinti laiko A- 
merikos valdžios svarbiuoju ir 
sunkiuoju momentu paremti.

Ištikimybės Dienos svarbą 
plačiai šiame susirinkime aiš
kino “Sandaros” redaktorius 
p. J. Strimaitis. Jis kvietė vi
sus lietuvius išreikšti savo lo- 
jališkumą šiai šaliai ir gražiai 
pasirodyti liepos 4 dieną ame
rikonų akyse. Taip gi paragi
no sudaryti ant visados pasto
vią vienybę visoms srovėms, 
nes tokiu būdu tik galima esą 
tikslo atriekti.

Jonas E. Karosas “Darbi
ninko Redaktorius pabriežda- 
mas būtiną reikalą apvaik
ščioti liepos 4 dieną, nurodė 
to apvaikščiojimo svarbą lie
tuviams jų siekiniuose prie 
laisvos ir neprigulmingos Lie
tuvos, kuriai pagelbos kuo- 
daugiausia galima tikėtis iš 
demokratiškos Suv. Valstijų 
valdžios, kuriai lietuviai yra 
ir bus ištikimi. Prie to pažy
mėjo, kad srovių pastovios 
vienybės nėra galimos su
tverti amžiams, o tik bendram 
tautos reikalui ištikus visi lie-
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tuviai į vienybę tegul sueina 
ir veikia bendrai.

Kaip Lietuvių Diena So. 
Bostono lietuvius suvienijo 
prie aukų rinkimo nuvargin
tai Lietuvai, tai Ištikimybės 
Diena vėl visus suves į krūvą 
išreikšti lojališkumą šiai ša
liai ir pasitarnauti Lietuvai. 
Gi darbą užbaigus vėl kiekvie
nas grįšime prie savo darbo.

Po prakalbėlių išrinkta su
sirinkimo valdyba: p. P. Pet
rauskas — pirm.; pp. Paulaus
kas ir F. Strakauskas sekre
toriais.

Apkalbėta šiame susirinki
me parodos surengimo reika
lai. Išreikšta pageidavimai, 
kad parodoje lietuviai pasiro
dytų gražiausia ir skaitlin
giausia už kitas tautas.

Bus parengta dailūs vežimai 
su Lietuvos vargų ir kančių iš
reiškimu tam tikrais parėd- 
niais ir pataisymais. Draugi
jų nariai žada ypatingas uni
formas įsitaisyti, o viena mo
terų draugija jau labai įsta
bias kepuraites savo narėms 
užsakiusi.

Parodoje dalyvaus bemaž 
visos lietuviškos draugijos, iš
skyrus socijalistus, kurie dar 
nieko apie dalyvavimą paro
doje nepranešė.

Iškaščiams padengti įsteig
ta fondas, į kurį dar šiame 
susirinkime aukojo po dolerį: 
J. E. Karosas, A. Vaisiauskas, 
J. Vilkišius ir A. Matulis, 
smulkiais suaukuota dar keli 
doleriai. Į tą fondą eis pini
gai nuo surengtų parodos rei
kalais prakalbų ir koncertų, o 
draugijos padengs visas kitas 
lėšas.

Entuzijazmo pas visus ma
tėsi daug. Visi ketino dirbti 
smarkiai, kad tik apvaikščio- 
jimas liepos 4 dieną išeitų lie
tuvių naudai ir garbeį.

Į komisiją parodos reika
lams tvarkyti buvo kviesti 
vietinių laikraščių redaktoriai 
pp. J. E. Karosas ir J. Stri
maitis ir dar p. St. Norkūnas, 
bet jiems dėl svarbių priežas
čių atsisakius, išrinkta iš 12 
kandidatų komitetas, į kurį 
pateko pp. Fr. Strakauskas, 
St. Mockus, P. Petrauskas, J. 
Adomavičius, T. Ašmianskie- 
ng, J. Galinis. Jiems palikta 
teisė pasiskirstyti vietomis val
dyboje, taip-gi dar daugiau 
bus kooptuojama narių į ko
mitetą.

Darbas jau pradėtas gražiai 
ir galima tik pasisekimo vi
siems palinkėti.

Reporteris.

PATAISYMAS. 
Gerbiama “Darbininko” 
Redakcija!

Mes D. L. K. Keistučio Dr- 
tės nariai užtėmijome “Darbi
ninke” keletą savaičių atgal 
neteisingą žinią kas link Glo
bojimo Kareivių, būk mūsų 
Dr-tė nukrypus į kitą pusę, 
būk nieko neveikia kaip rei
kia. Tai mes nariai pranešam 
dabar, jog tai netiesa. Susi
rinkimuose niekuomet nebuvo 
taip svarstyta. Mes rūpina
mės pagal išgalėjimo koge- 
riausiai pagelbėti kareiviams 
ir visuomenei. Mes visur pri
tariam ir rūpinamės, idant vi
si pasidžiaugtų. Pereitame su
sirinkime reikalavome iš na
rių, kad praneštų, kas toks 
patalpino tą žinią melagingą, 
bet niekas neatsiilepė. Tai mes 
komitetas D. L. K. Keistučio 
dr-tės, prašome Gerbiamos 
“Darbininko” Redakcijos tą 
klaidą atitaisyti, už ką mes 
būsime labai dėkingi. Ir pra
nešam, kad į laikraštį netal- 
pintūmet jokių žinių be komi
teto žinios. Turi kiekvienas 
narys išrinktas komiteto savo 
vardą ir pavardę parašyti.

Su augšta pagarba
Komitetas.

Protokolij Sekretorius pasi
rašo

J. Vinkeviczius. 
Boston, Mass.

.Birželio 9 d. 1918.
Red. prierašas. Mielu noru 

atitaisome šiuomi klaidą ir 
prašome toliaus mūsų gerbia
mų korespondentų ir reporte
rių tik teisingas žinias iš drau- 
gij1? gyvenimo į “Darbinin
ką” siųsti.

Paieškojimai
IEŠKAU VIETOS mokintis 

spaudos darbų. Jeigu kam būtų 
reikalinga, praneškite laišku šiuo 
adresu:

F. J. Vitkaitis,
P. O. Box 97, Westfield, Mass.

------ o-------
Paiieškau savo draugo Jono 

Žukausko, turiu svarbų reikalų. 
Jis pats, ar kas kitas, praneškite 
ir už tai gausite dovanas. Mano 
adresas:

Mr. P. Noreika,
24 Butler st., Springfield, Mass.

Paieškau Vinco Bartkevičiaus, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Augštosios Panemunės parap. Gal 
kas žinote, malonėkit pranešti ar
ba pats atrašyk, nes turiu svar
bų reikalų.

V. Razvadauskas,
43 Stillmon st., Boston, Mass.

Paieškau Petronės Jurewicz 
(Vasilioniutės), pirma gyveno 
ant Cross st., Boston, Mass. Pra
šau labai jos pačios, arba kas ki
tas jų žinantis pranešti man, nes 
aš turiu labai svarbų reikalų ir 
yra laiškas dėl tavęs ant 111 Sa
lėm str.

Corp. A. Paulson,
Bakery Co. 322, 

Camp Merritt, N. J.

Paieškau savo švogerio Prano 
Subikės, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Vabalninku parapijos, Upe- 
liškių kaimo. Pirmiaus gyveno 
Dekalb, III., o dabar nežinau kuh. 
Kas apie jį žinote, arba jis pats, 
atsišaukit šiuo adresu, nes turiu 
svarbų reikalų.

Juozas Petrauskas,

49 Limerick st., Gardner, Mass. 
Paieškau giminių ir pažįstamų 

iš Lietuvos Amerike gyvenančių. 
Esu Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės par., Gedgaudiškės 
viensėdijos.

Antanas Čepauskis,
39 Portland Street, 

Cambridge, Mass.

PARSIDUODA ant keturių 
rūmų forničiai. Priežastis — 
išvažiuoju į kitą miestą. Kam 
reikalinga, kreipkitės. Gali
ma mat/t utaminke, ketverge 
ir sųbatoje po piet.

298 Athens Street, 
South Boston, Mass. 

(Pirmos lubos)

PIRMAS DIDELIS

BALIUS.
Rengia

Liet. Moterų Apšvieos Dr-ja 
SUBATOJ, 

15 Birželio, 1918 
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kamp. E. ir Silver Sts., 
South Boston, Mass. 

Prasidės 7 valandą vakare.
Visi lietuviai ir lietuvaitės, 

vietiniai ir iš apielinkių mies
telių, ateikite ant šio baliaus, 
kur rasite puikių gėrimų su 
skaniais užkandžiais. Bus ir 
gera orkestrą, kuri gros lietu
viškus ir angliškus šokius, tad 
smagiai galėsite pasišokti.

Visus užprašo atsilankyti
Rengėjos.

SOUTH BOSTON, MASS. 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LDBTUVI1KA 

APTIEKA
Sutaisau receptus su di- 

' džiausią atida, nežiūrint, ar 
1 tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati- 

' nė lietuviška aptieka Bostone 
[ ir Massachusetts valstijoj. 
J Gyduolių galit gaut, kokios 
Į tik pasaulyj yTa vartojamos. 
; Galit reikalaut per laiškus, o 
į aš prisiųsiu per eipresę.

K. SIDLAUBKAS
! Aptiekorius ir Savininkas
> Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
! 228 Broadvay, kampu O 8t.,

T«1 So Booton 270

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima įtuiltalitH ir liataviniai 

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai. 

Po piety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boston.

JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvių Bankų i 
Boston’e Mass. po Nr. 32—34 Cross Str. ]

LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO j 
ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimą at- J 
siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos platės- 1 
nių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas šėrų. 1 
Bėgije mėnesio parduota 130 šėrų ant sumos $8.500. J 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on check ] 

accaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius. 
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitų vai- j 

stvbių pinigus. j
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li- J 

berty Bonds.
LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą sava- 4 

me seife lietuvių visokiems dokumentams. 4 
LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų i| 

išlygų. 4
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa- 4 

šaulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.
LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. <

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus šutei- 4 
kia už dyką. <

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

PAČIŲ LIETUVIŲ. J

Jeigu nori, kad Tėvynė būtų laisva ir savistovi, < 
tai priisdėk prie Lietuvių Banko — pirk šėrų dabar! < 

Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko <
Prezidentas <

BANKIERIUS J. KOWALIAUSKA8. <
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. <

Teisingas patarnavimas.

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu. 
Mes atidarėm naują lietuvišką 

GRABORYSTĘ 
258 Broadway, So. Boston, Mass.

Mes norim patėmyt, kad tai bus prieinamiau
sią vieta, kuri suteiks mandagų paskutinį patarna
vimą visiems.

Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti. 
Tel. So. Boston 381.

Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st., Tel. 1525—M.

' tai pirmai daiktai,
Kuomet žmogus serga jjį* *

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” 
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr.

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

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozę; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
demiškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, K-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikštų, tai jis viską turi, kas 
tik reikštų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apščiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas.

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

Jo ofisas turi modemiškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniikų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phylaeogeną, bakterinę ir Vaksinę.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos 
9 A. M. iki 8 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
873 WASHINGTON ST;

Antro* durys nuo Gayety The aire, Boston, Hma

J. H. Kernai/, 
M. D.

NedėHomiz:
10 A. M. iki 2 P. M.

Netoli Boylston Street.
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