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VOKIEČIAI BlSKĮ PASIVA
RĖ PIRMYN.

Liepos 15 d. vokiečiai pra
dėjo savo didžiuosius užpuoli
mus. Reiškia atnaujino ata
kas lygiai po mėnesio po sus
tojimo pastarosios atakos bir
želio 15 d. Dabartinė ataka y- 
ra penkta šiais metais.

Dabartinė ataka pavaryta il
gu frontu — 50 mylių ilgumo.

Atakos prasidėjo palei Mar- 
nos upę ir apie Reimso mies
tą. Tos vietos yra arčiausios 
nuo Paryžiaus.

Kaip paprastai vokiečiai a- 
takas pradėjo po neišpasaky
tai smarkaus bombardavimo. 
Trumpą laiką pabombardavę 
šoko atakas daryti. Priešinin
kui pavyko persivaryti per 
Mamos upę ir jis apiponiavo- 
jo pietinį jos krantą 12 mylių 
ilgumo.

Bet iš talkininkų pusės tai 
buvo didžiausias vokiečiams 
pasipriešinimas. Talkininkai 
buvo senai prisirengę sutikti 
ir atremti smarkiausius vokie
čių antpuolius.

Vokiečiai daug tiltų perme
tė per Mamą. Talkininkų ar
tilerija penkis tokius tiltus su
naikino ir jiems griūvant tūk
stančiai vokiečių nuskendo.

Vokiečių atrėmime dalyvau
ja amerikonai. Jie šauniai pa
sirodė karės lauke. Ameriko
nai dabar pirmu kartu savisto
viai kaujasi su vokiečiais mil
žiniškoje kovoje. Iki šiol a-

Abelnai Amerikos veikėjai 
ir valdininkai šitą antpuolį la
biau seka, negu buvusius, nes 
šitame antpuolyje apsireikš A- 
merikos kariuomenės dvasia. 
Kar.ė dabar atsistojo ant kryž
kelių. Amerikos armijos bus 
svarbiuoju-veiksniu, kurs per
galę turi pasukti talkininkų 
pusėn. Iš Amerikos armijos 
laukiama naujų kovos būdų, 
kurie turės daug sverti kovos 
nulėmime.' Kaip sykis dabar 
amerikonų laikomąjį frontą 
vokiečiai šturmuoja.

Vokiečiai nori varytis linkui 
Paryžiaus ir gal tikisi jį ap
gulti ir paimti. Tuomet kitos 
fronto dalys — Verduno fron- 
tas^r pajūrinis anglų laikoma
sis frontas vargu atsilaikytų, 
nes vokiečiai tuomet būtų tų 
frontų šonuose.

Vokiečių šturmas prasidėjo 
iš nedėlios į pajiedėlį naktį. 
Dar vidurnaktyje paryžiečiai 
buvo iš miego, prikelti trimis 
baisiomis ekspliozijomis. Po 
to sekė nuolatinis neišpasaky
tas armotų kriokimas. Iš pra
džios paryžiečiai pamislijo, 
kad ataka daroma iš oro. Bet 
dyvijosi, kad signalų neduo
dama. Tuomet tai visi dasi- 
protėjo, jog fronte pragaras 
atsivėrė. Ir ėmė lipti ant aug- 
ščia tįsiųjų namų ir ant kauku- 
ro Montmartre, iš kur į visas 
puses toli matytis. Iš tų vietų 
paryžiečiai pamatė, jog visa 
rytinė pusė raižoma liepsnuoji-
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merikonai dalyvąvo dideliuose mals. Visi suprato, jog išmu-
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Rusijoj
Iš Petrogrado atvykusieji 

keliauninkai pasakoja, jog kas
dien ten po keletą šimtų žmo
nių miršta nuo choleros. Sa
ko, jog toji baisi liga prasipla
tinus ir kitose Rusijos dalyse.

Nelaimės. Taupumas madon s
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SPROGIMAS PRIDARĖ 
DAUG NUOSTOLIŲ.

Jacksonville, Pa. liepos 16. 
— Trišali] dirbtuvėje ištiko 
smarki ekspliozija ir sunaiki
no pačią dirbtuvę. Skeveldrai 
buvo išmesti augštai ir toli į 
šalis. Ekspliodavo nitrate. 
Tūkstančiai tonų trąšalų ir ni
trate’o nuėjo niekop. Sudegė 
40 vagonų, buvusių ant bėgių 
sale dirbtuvės. Nuostolių pa
daryta už $1.250.000.

TAUPUMAS INEINA 
MADON.

Chicago, UI. liepos 16. — 
National Woman’s Liberty 
Loan komitetas nutarė surasti 
1000-moterų, kurios per atei
nančią ketvirtąją paskolą pasi
ryžtų surinkti pusę norimos 
sumos. Ella Flag Yoting sakė, 
kad moterys turi ryžtis taupy
ti pinigus susilaikant nuo pir
kimo drabužių. Ji sakė, jog 
jau treti metai, kai nepirkusi 
naujos dresės. Kitos moterys 
tos organizacijos ir-gi sakė, 
kad būtinai reikia susilaikyti 
nuo pirkimo visokių parodų 
sau ir vaikams, o stengtis ap- 
seiti su tais pačiais, arba juos 
sutaisant, persiuvant. Visos 
moterys pripažino, kad taupu
mas turi ineiti madon, ir li
kusius pinigus investyti į val
džios bondsus.

5

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VEIKIMAI.

Laike pastarųjų vokiečių 
užpuolimų Amerikos Raudona
sis Kryžius sušelpė Francijoj 
240.496 civilių žmonių nuken
tėjusių dėl tų ofensyvų.

Pereitą mėnesį Francijoj A- 
merikos Raudonasis Kryžius 
turėjo 15 ligoninių civiliems 
žmonėms, kur dirbo 1.073 a- 
merikonų daktarų ir ligonių 
slaugotojų. Pereitą mėnesį A- 
merikos Raudonasis Kryžius 
Paryžiuje atidarė vieną ligoni
nę ir keturias gydyklas, su
teikė daktarišką pagelbą 26- 
160 žmonių, priglaudė 11.830 
pabėgėlių, darbo davė 3.240 
žmonių, valgydino 30.000 vai
kų.

Pinigų visokioms pašalpoms 
išdalino $300.000; drabužių iš
dalino 177.875, čeverykų 22.- 
488 porų, įvairi;] rakandų ir 
indi] 48.280; daiktų patalinei 
55.464, audimo išdalino 58.488 
jardų; maisto 167.704 svarų.

Prez. Wilson pasirašė po bi- 
lium, kuriuo jam pavedė pa
imti kontrolėn telegrafą, tele
fonus, kabelius ir radiografus.

1

L^nne, Mass. sustreikavo 8.- 
COO darbininkų General Elec- 
tric Kompanijos. Darbinin
kai gaudava po $30 ir $80 sa
vaitėje. Reikalauja algų pa
kėlimo ant 10 nuoš., nors jų al
gos liepos 1 d. š. m. buvo jau 
pakeltos ant 10 nuoš.
•4 --------------- -

Sūlyg Darbo Biuro aproka- 
vimų Suv. Valstijose valgo
mieji daiktai nuo balandžio 15 
iki gegužio 15 buvo pakilę ant 
5 nuoš. O per pastaruosius me
tus jautiena pakilo ant 32 
nuoš., komų miltai ant 30 
nuoš., pienas ant 26 nuoš., 
kiauliena ant 20 nuoš. Apskri
tai imant valgomieji daiktai 
per pastaruosius penkis metus 
pakilo ant 63 nuoš.

TALKININKŲ STOVIS 
RUSIJOJ GERĖJA.

Rusijoj Sovietų valdžia pas
taruoju laiku gavo bent tris 
smūgius. Tas bolševikų padė
jimą žymiai susilpnino.

Ant krantų Arktiškosios ir 
Baltosios jūrių talkininkų ka
riuomenės tapo labai sustip
rintos. Iš ten jos žengia į pie
tus linkui Vologdos ir kartu 
linkui Maskvos.

Iš Stockholmo pranešama, 
jog Finlandijoj žmonių kryps
nis ėmė keistis. Ėmė žmonės 
nekęsti vokiečių, kurie vis 
daugiau bando uždėti savo 
kontrolės ant Finlandijos. Vo
kiečiai norėjo, kad iš finų 
liuosnorių būtų sudaryta armi
ja pastojimui talkininkams ke
lio ant Kola-Maskvos geležin
kelio. Tas nepasisekė. Kai 
Finlandija palieka neutrale, 
tai talkininkams pasidaro liuo- 
sesnės rankos.

Talkininkai nepripažino bol
ševikų valdžios ir su ja nesi- 
rokuoja. Talkininkai rokuoja 
Rusiją savo talkininke ir skai
to savo dalyku remti Rusiją 
visokiais būdais, kad atginti 
ją nuo vokiečių, kad prigel- 
bėti jai atsistoti ant savo kojų 
ir įsteigti atstovaujančią val
džią.

Bolševikų valdžia jau ketina 
kraustytis iš Maskvos į Muro- 
mą. Tas aiškiai parodo bolše
vikų nusilpnėjimą;

Siberijoj talkininkų 
nuolatai stiprinamos.

JAPONŲ NELAIMĖ.
Liepos 12 d. ant Japonijos 

šarvuočio Kawachi ištiko eks
pliozija ir laivas v nugrimzdo. 
Žuvo kartu 560 jūreivių.

PO MAŽIAU TURĖS 
RŪKYTI.

Amerikos gyventojai turės 
po mažiau rūkyti. Iš Ameri
kos turi gauti tabokos Anglija, 
Francija, Belgija ir Italija.

Surūkytosios piktžolės Suv. 
Valstijose atseidavo Amerike 
ant žmogaus po 74 svaYų per 
metus, Anglijoj 4, Francijoj 
34, Italijoj 2.

1917 m. Suv. Valstijose pikt
žolės užauginta 1.126.000.000 
svarų. Šiemet jos būsią tik 
850.000.000. Bet Anglijai rei
kės 177.000.000, Francijai 135.- 
000.000, Italijai 75.000.000, iš
viso talkininkai turės gauti 
387.000.000 svarų.

VOKIEČIŲ DIPLOMATAI 
NETURI VESTI SVE

TIMTAUTES.
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SUAREŠTUOTA VOKIETIS 
PARYŽIUJE. j

Paryžiuje suareštuota vokie
čių kareivis, kurs buvo apsi
rėdęs francūzų kareivio drabu
žiais. Jis pasisakė, jog pabė
gęs iš savo pulko, nuėmęs uni
formą nuo užmušto francūzoi ir 
hospitaliniu traukiniu atvažia
vo Francijos sostinėm

Vokietijos laikraščiai rašo, 
jog reikią atnaujinti Bis- 
marcko įsakymą, kad vokiečių 
diplomatai neprivalo pačiuotis 
su svetimtautėmis. • Sako, jog 
jei ambasadorius, arba kitas 
užsienyje valdininkas apsive- 
da su svetimtaute, tai jis ir 
turi būt prašalintas nuo vietos. 
Laike, dabartinės karės tūlos 
vokiečių diplomatų svetimtau
tės moterys keistai pasielgė. 
Tai kad išvengti visokių keb
lumų reikią būti atsarges
niems.

Alkanų žmonių minios Viei 
noj darė demonstracijas ir iš 
ardė miešti tarybos susirinki 
mą šauksmais duonos. Poli
cija ir^gaisrininkai neapsidir
bo su manifestantais. Buvo 
pašaukta kariuomenė, į kurią 
iš minios pasipylė akmenai- v • •ciai.
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AUGŠČIAUSIOJI ARBITRA- 
CIJOS KOMISIJA.

Prez. Wiįson išrinko komi
siją iš dešimt asmenų, kurie 
turės išrišti ginčus, kilusius 
tarpe darbininkų ir darbdavių. 
Toj komisijoj tarp kitų yra ir 
garsusis Henry Ford, Detroito 
automobilių dirbtuvių savinin
kas.

SUMAŽĖJO GIMIMŲ 
SKAIČIUS.

Aprokuota, jog Europoj jei 
ne karė, tai būt galėję gimti 
12.500.000 vaikų daugiau, negu 
ištikro gimė. Visos kariaujan
čios valstybės dėl karės kas
dien netenka 7.000 potencialių 
(galėjusių gimti) vaikų.

ŠUNYS NEGAUNA UŽTEK
TINAI MAISTO.

Anglijos valdžia buvo nu- 
skyrus šunims porcijas. Pa
sirodė, jog su tiek šunes ne
gali išgyventi. Todėl Londone 
susitvėrė šunų apgynimo lyga 
kuri reikalaus, kad šunims bv 
tų daugiau skiriama ėsti.
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1mūšiuose vis greta su francū- 

zais ir anglais.
Vokiečiai giriasi paėmę 13.- 

000 talkininkų nelaisvėn.
Talkininkų lakūnai iš pa

dangių nutėmijo, jog vokiečių 
lavonais nukloti mūšių laukai.

Amerikos kariuomenė paė
mė 1.500 vokiečių nelaisvėn. 
Iš jų aiškiai matėsi, jog ūpas 
priešininko yra nupuolęs, ti
pas dabar nėra toks, kaip kad 
buvo pirmuose užpuolimuose.

Šitą antpuolį vokiečiai pa
krikštijo “Friedensstorm” — 
taikos antpuolis.

Šitoje atnaujintoje kovoje 
vokiečių dalyvauja arti mili
jono. Kaujasi parinktoji kai
zerio kariuomenė.

Prez. Wilson labai seka pra
nešimus iŠ šitų mūšių. Parei
kalavo, kad visos žinios iš ka
rės lauko kuogreičiausia jam 
būtų atnešamos. Vakare prieš 
gulsiant perskaito vėliausius 
pranešimus ir anksti atsikėlęs 
pirmu dalyku skaito karės ži
nias. Šią vasarą prez. Wilson 
nevažiuos ant vakacijų. Per- 
svarbūs laikai, kad atsitrauk
ti nuo darbo.

šė baisi valanda, suprato, jog 
prasidėjo gal būt baisiausias 
šios karės susirėmimas. Ne
apsakomas dundėjimas tęsėsi 
iki ketvirtos valandos ir tuo
met vokiečiai puolėsi atakon.

Paryžius yra 50 mylių atstu 
nuo fronto, o oro virpėjimas 
buvo jaučiamas aiškiai ir sie
nos namų taip drebėjo., kad 
paveikslai iš vietų išsijudino.

Kariniai ekspertai sako, jog 
dar negalima nuspėti kas iš to 
oferisyvo bus, bet jie tvirtina, 
jog pačioje pradžioje vokie
čiai neturėjo pasisekimo, kokio 
tikėjosi.

Vokiečiai pradėjo 
Paryžių bombarduoti 
nešančiųjų armotų.

jėgos
MOKESČIAI ANT ŠUNŲ.

Yra aprokuojama, jog jei 
Dėdė Šamas uždėtų mokesčius 
ant šunų, tai turėtų iš to įplau
kų arti pusės milijardo dolerių.

Pasistengk, Ne vien valdžia iš to pasipel- 
kad jis lankytų ir Tamstų nytų, bet daugelio gyventoji] 
draugus,

f
T
TT T(Tf
YYY
YYY
Y TY f t

, Lietuvių Banko prezidentas

4 32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.
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išnaujo 
iš toli

» San Juane, Porto Rico saloj, 
pereitą savaitę 10.000 žmonių 
per tris dienas sirgo drugiu. K

JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

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

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtu — nustotum 
savo triūso.

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

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS *

Lietuvių bankas Šiandien moka:—

Nei vienas austras, italų 
fronte paifutas nelaisvėn, neiš
reiškė noro grįžti atgal į Aus
triją.

Brangus Skaitytojau! Tams
tą skaitai “Darbininką” ir 
gerėjies juomi.

kambariai apsivalyti].
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Bolševikų užsienio reikalų 
ministeris pareikalavo, kad 
Anglijos kariuomenė tuoj atsi
trauktų iš Murmano pakran- v • cių.

Vokietijos Reichstagas užsi
darė. Bus sušauktas tik lap
kričio 5 d. Prez. Fehrenbach 
pabaigoj pasakė, jog vokiečių 
tautos pasiaukojimo laikas ne
pasibaigė, bet vokiečių perga
lės šioje vasaroje padarysian
čios kelią į taiką. •

Čteko-slovakai paėmė Kaza- 
niaus miestą, gulintį, 450 my
lių į rytus nuo Maskvos.

Japonijos ministeriai perei
tą subatą turėjo svarbią kon
federaciją. Spėjama, jog tarė
si apie įsikišimą Rusijon.

Pekine, Chinijoj, Anglijos, 
Francijos ir Japonijos ambasa
doriai paskelbė protestą prieš 
gen. Horvatą, kurs pasiskelbė 
Siberijos diktatorium ir suda
rė ministerių kabinetą. Reika
lavo, kad jis atsižadėtų dikta- 
torystės.
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Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, A 

i už trečios $95.00.

BANKIERIUS. JUOZAS KOWALIAUSKAS t 
i

Fll* • 'Tiesiog iš
Lietuvos

Vėliausio leidimo maldaknygę “Pulkim ant ke- p 
lių” perspauzdinama “Darbininke.” o

Ji bus gatava už poros savaičių.
NESI VĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!

Mes duodame progą sutaupyti keletą centų 
; perkant dabar h

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk- jį 
guotais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa- «į 
kilti. - |

Papasakokie savo draugams, prieteliams apie į į 
tą knygą ir paragink užsisakyti. $

i

Užsisakydami siųskite ir pinigus Šiuo adresų: ]
“DARBININKAS,” i

242 W. Broadway, So. Boston, , M&ss. J
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Leidžia Am. LietuvimBymo Katalikų Juoaapo 

DarMniDkųSųjtmga.
“DARBININKAS” 

(The Worfcer) 
TheLithuanian tri-ireekly paper.

PlMIshed every Tuesday, Thnrsday, and Saturday by 8f< 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Aspociation of Labor.

Subscriptlon Rates:
Yeariy ««• *• • •>•--*■.•..•«*■»«• • • .

Boston and suburbs —— I I I III ......................... .....

S months •.»• * ••• • • •«.
Forelgn countriee yeariy.. .7... ...... .$4.25

“DARBININKAS”
JH9 W. Broadway, * South Boston, Mum.

AR KATALIKAI SUDARO 
VIENĄ FRONTĄ.

.Pas mus jau nemažai rašyta 
ir .kalbėta apie katalikų vieny
bę. Buvo nurodinėjama, jog 
mes katalikai privalome suvie
nyti savo spėkas ir pastatyti 
vieną frontą prieš savo prieši
ninkus. Bet ar visur ir visuo
met mes privalome būti’ vie
nodų nuomonių ir laikytis vie
nodų pažvalgų?

Tikėjimo išpažinime mes ka
talikai esame pilnoje vienybė
je. Bažnyčioje, kuometgieda- 
me Pulkim ant kelių; arba 
kuomet lenkiame galvas, >a-’ 
kydami -šventas, šventas, šven
tas; arba kuomet artinamės 
prie švento stalo, tai tuomet 
sudarome viena frontą, visu 
mintys vienodos, jausmai vie
nodi, nėra skirtumų luomuose, 

•tautose, paž. valgose; tuomet 
visi esame lygūs.

Politikos gyvenimo
katalikų nėra ir negali' būti 
vienybės. čia niekas nevie
nodina katalikų pažvalgų, nie
kas neorganizuoja ir negali 
suorganizuoti vienos katalikiš
kos politiškos partijos. Tarpe 
katalikų visų tautų yra mo- 
narcliistų, respublikonų, de
mokratų ir k. Panašiai tegali 
būti ir tarpe lietuvių katalikų.

Bet politikoj katalikų skirs-, 
tymuisi turi būti ir yra rube- 
žiai. Katalikai negali dėtis su 
tokiomis politiškomis partijo
mis, kurios turi prieštikybinę 
arba prieškrikščionišką pa
kraipą.

• Katalikas negali dėtis prie 
socijalistų partijos, nes toji 
partija yra aiškiai bedieviška. 
Belgijos socijalistų vadas Emi
le Vandervelde sakė, jog neži
nąs nei vieno susipratusio ka
taliko, prie socijalistų parti
jos priklausančio; žinąs tik ke
letą neapsišvietusių katalikų 
narių, kurie perkyaili pama
tyti nenuoseklumą prigulėti 
vienu sykiu prie dviejų prie
šingų organizacijų.

Kaip einasi su partijomis, 
taip turi būti ir su laikraštija 
bei tūlomis idėjomis. Kaip ka
talikas neprivalo jungtis .su 
prieŠtikybine, bei prieškrik
ščioniška partija, tai taip jis 
negali rinktis prieštikybinių 
laikraščių, negali remti tokių 
idėjų, kurios Katalikų Baž
nyčios mokslui bei dorai prie
šingos.

Tarpe Amerikos lietuviij ka
talikų yra tokių, kuriuos aug- 
ščiau minėtas socijalistas Van
dervelde pavadinti} kvailiais. 
Mūsų kvailieji katalikai yra 
tie, kurie rokuoja save kata
likais, eina bažnyčion, atli
kinėja tikybines pareigas, bet 
ir visuomenės veikime ir laik
raščių pasirinkime yra kvai
liai — jie eina su laisvamaniš- 
kaja, šliupine, bei socijalis- 
tiška visuomene ir skaito jų 
laikraščius. Todėl jie visur 
pagatavi nusileisti liberalams 
bei socijalistams ir jiems la
bai nepatinka, jei katalikiš
kieji laikraščiai kritikuoja li
beralų idejasbyveikimus ir tt. 
Jie pagatavi mūsų idėjiniams 
priešininkams ’ atleisti visus 
ant katalikų užsipuolimus, pa
gatavi užsimerkti prieš viso
kius šmeižtus. Išteisybės to
kie katalikai pilnai užsipelno 
kvailių vardo.

Šią gadynę visur eina kon
kurencija — biznyje, pramo-

nė j ir idėjų skleidime. Visur 
neveiklieji bus aukomis veik
liųjų. Neveikliųjų teisės bus 
mindžiojamos. Dabar jei nori 
išlikti, turi nuolatai budėti. 
Mes katalikai, norėdami iš
likti su savo idėjomis, norėda
mi prideramą mums vietą už
imti visuomenėje privalomi, 
be paliovos budėti, Veikti ir 
laikyti vieną frontą kur tik 
reikia, turime laikytis savo 
ne vien, kad taip reikia, bet 
•ir dėlto, kad mūsų priešinin
kai nevadintu kvailiais. Mūsų 
idėjiniai priešininkai atvirai 
nepavadys kvailiais tų mūsiš
kių, kurie nesilaiko savo; dar
gi pagirs, bot kumštyje jie 
prunkš ir tyčiosis iš tokių.

PASTABĖLĖS.
Liepos Ketvirtosios apvaik- 

ščiojimuose kaip matyt lietu
viai parodė daug sumanumo. 
Bet rodos niekur niekas nesu
manė amerikonams parodyti 
kaip lietuviai velnią Įsivaizdi
na vokietuko pavidale.

“Lietuva’’ sako, kad 
grįžta vidikiniai laikai, 
tyt Račkauskas bus Vidikas II. 
Nepavydėtinas titulas.

SLA. 
Ma-

“Laisvė“ aiškina kodėl ne
sidėjo su “klerikalais” ap
vaikščioti. ketvirtąją liepos. 
Dėlto nusidėję, kad “klierika- 
lų“ atstovai reikalaują Lietu
vai svetimo kraujo karaliaus, 
o jie kovoją prieš karalius. Dėl 
argumentavimo daleiskime, 
kad klerikalų atstovai taip da
rė, bet juk socijalistai Lietu
vą nori nuvesti pas bolševikus 
ant burdo. Kas yra baisiau 
ar katalikams bolševizmas ar 
socijalistams karališka val
džia? Na, o juk katalikai ne
būtų buvę priešingi socijalistų 
prisidėjimui prie jų prie ap- 
vaikščiojimo. Be tųapvaik- 
ščiojimas buvo rengiamas ne 
Lietuvos karaliaus pagerbi
mui. bet išreiškimui Ameri
kai ištikimybės. Tai-gi soci
jalistų pasiaiškinimas yra be 
senso.

Liepos ketvirtojoj Valley 
View Parke, Pa. lietuviai tu
rėjo dideles iškilmes ir prog
ramą. Buvo paminėta angliš
kuose laikraščiuose, jog len
kiškos dainos buvo dainuoja
mos. P-nas Tarnas Šeimis pa
davė atitaisymą, kas ir buvo 
indčta į laikraščius. Be to pa- 
briežta skirtumas tarp lenkų ir 
lietuvių. Be kito p. Šeimis pa
sako, jog 1569 m. lietuviai pa
darė . su lenkais politišką uni
ją panašiai, kaip kad buvo 
tarp Švedijos ir Norvegijos, 
arba Austrijos ir Vengrijos. 
Reikia pastebėti, jog tarp Lie
tuvos ir Lenkijos buvo ne po
litiška, bet personale unija. 
Reiškia ryšiai buvo daug ma
žesni, negu tarp Austrijos ir 
Vengrijos kadi yra.

MILŽINIŠKA DOVANA.
New York, liepos 16. — Mi- 

rusis advokatas Jolin W. Ster- 
ling testamentu paskyrė $20.- 
000.000 Yale universitetui. Jis 
toj įstaigoj buvo mokinęsis ir 
ją baigė 1864. Velionis buvo 
neženotas. Minėtam universi
tetui jis užrašė visus savo tur
tus. Išreiškė norą, kad už tuos 
pinigus būtų pastatytas vienas 
didelio gražumo ir universite-

ltui naudingas budinkas.

LABAI MALONU.
Mieli broliai ir seseles.—- 

? Miela ir malonu yra pažy
mėti,. kad mūsų organizacijo
je, musą. LDSį, pastaraisiais 
laikais apsireiškia nauja dva
sia,- apsireiškia nauja energi
ja, žymus veiklumas. Nors 
mūsų LDS. nuo pat pradžios 
savo įsisteigimo buvo viena iš 

Veiklesniąją Amerikos lietuviu 
visuomenėje idėjinių organiza
ciją, bet pastaraisiais laikais 
tas labinus pradėjo mestis į a- 
Ids, labinus kilti aikštėn.

Paimkite jūs kokį nors laik
raštį, kokios nors sroves, o 
visuomet rasite žinią, kad L. 
D. S. tai vienoje, tai kitoje 
vietoje tą ir tą nuveikė, tą ir 
tą surengė, prie to ir prie to 
prisidėjo, tą ir tą sumanė, to
je Ir toje iškilmėje dalyvavo, 
tokį ir tokį gerą sumanymą ar 
darbą savo veikimu, savo spė
komis, savo darbu ar’savo lė
šomis paremdama padėjo at
likti’ ar pervesi.

Tą mums pripažins kaip mū
są draugai, taip ir mūsii idė
jiniai priešai — nors, žinoma, 
savotiškai dalykus nušviesda- 
mi.

Tai vra faktai su kuriais v
mos turime .skaitytis ir kuriuos 
turime turėti omentje.

Jeigu jau visi LD». veikimą 
visur mato ir pažymi, tai reiš
kia, kad tasai veikimas ištie- 
sų žymus yra. Jis mūsų drau- 
gaiiis parodo, kadi’ mes vien 
netuščiaU pagyrimais gyvena
mi', bet veikiame kiek tik 
mūsų spėkos išneša, o veikia
me rimtą krikščionišką demo
kratijos? darbą.

O mūsų idėjiniams priešams 
neduoda ramybės, nes jie L. 
I). S. organizacijoje mato nuo
lat augančią ir stiprėjančią pa
jėgą, su kuria turi labai skai- 
tyties ir kurios žingsnius nuo
latos sekdami tėmija ir pasi
žymi.

Gal kas iš tokio dalvkij sto
vio pašigerėtų, pasidžiaugtų 
ir viskas tuomi užsibaigtų, bet 
mes LDS. nariai turimp elgtis 
kitaip. Mes esame tikri demo
kratai, tikri darbininkai, o 
tokiais būdami mes žinome sa
vo priedermes su pareigomis, 
ir tvirtai esame pasiryžę jas 
pildyti.

Tos mūsų priedermes, 
kaip visi gerai žinome, yra ne 
kas kitas, kaip tik stengimasis 
visais galimais, dorais būdais 
gerinti darbininkų gerbūvį, 
mažinant jo tamsumą, nuro
dant geresnius siekius ir būdus 
tų siekių atsiekimui.

Nei viena rimta organizaci
ja neišbujojo vien gerais no
rais ir prakilniais jausmais, 
prie to dar reikia neatbūtinai 
darbštumo ir proto, tai yra 
šalto, rimto apgalvojimo apie 
kiekvieną savo organizaciją 
paliečiantį dalyką ir nuolati
nio darbo.

Tiktai tiems veiksmams į 
krūvą susijungus, susivienijus 
organizacijų kilimas ir bujoji- 
mas yra užtikrintas ir garbin
ga ateitis.

Ačiū Dievui tas -visas ypaty
bes arba tų ypatybių žymes 
mūsų LDS. turi. Sies pradėjo
me rimtą darbą: švietimą ir iš
judinimą krikščioniškų darbi
ninkų minių.

’■ Darbą varėme ir tebevarome 
rimtai,- išlengvo, bet nuolatos 
progresuojame.

Iš karto mūsų kuopose di
džiuma narių ■sunkiai orenta- 
vosi paprasčiausiuose darbi
ninkų gyvenimo klausimuose, 
bet nuolat skaitydami “Darbi
ninką” ir dalyvaudami LDS. 
susirinkimuose išsisiūbavo, iš
sijudino, prade jo. suprasti dau
gelį dalykų, apie kuriuos pir- 
miaus net nuovokos neturėjo. 
Jau dabar daugelis* LDS. na
rių stoja į pirmąsias eiles mū
są katalikiško veikimo.

Kuopos taip-pat savo tarpe 
nėra numirusiu kūnu, bet pil
nos gyvybės ir energijos. Aps
kričiai taip-gi.

Iš ją protokolų mes matome, 
kad jie apie mūsą organizaci- 

• jos reikalus rimtai, nuosekliai

ir gana plačiai galvoja ir kad 
jie tuos reikalus — supranta.

Išsijudino Bostonas su apię- 
linkemis. , * .

Išsijudino AVorcester ’is, išsi
judino OįėvelančPąs, jau Aeuž- 
sileidžia nei didžioji Chicaga 
nei kitos kolonijos. Jei mes 
taip ir toliaus veiksime, tai 
mūsų organizacija ’ kils kaip 
ant mielių. .

Tiesa yra ir mūsą organiza
cijoje vienas kitas- taisytinas 
dalykas, bei tas tai Įnenknie- 
kis,. su laiku viską sutvarky
sime ir ištobulinsime. Tiktai 
visi LDS. nariai uoliai visuo
met dalyvaukime mūsą organi
zacijos mitinguose, suvažiavi- 
•muoSe, seimuose. O kaip vi
si išvien stengsime si išauginti 
,ir ištobulinti mūsų LDS., tai 
tas mums ir pavyks.

Vienybėje ir darbštume ga
lybe ir ateitis.

Dirbkime broliai ir seselės 
visi išvien vieni kitus perspė- 
dami, pasiragindami ir vieni 
kitiems padėdami.

Mūsų organizacija bujos ir 
neš visuomenei ir mums pa
tiems naudą kodidžiausią.

F. V.

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
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AR BAŽNYČIA PRIEŠINGA 
MOKSLUI.

Pereituose savo straipsne
liuose aš parodžiau kuoaiš- 
kiausiais faktais, jog visai ne
tiesą sako socijalistai bei lais
vamaniai, būk Katalikų Baž
nyčia persekiojus ir kankinus 
Koperniką ir Galilėjų. Taip
gi nurodžiau, jog Bažnyčia 
niekur ir nei kada nepasmer
kė Koperniko idėjų apie žemės 
sukimąsi apie saulę.

Taip-gi nurodžiau, jog tarpe 
augštų ir mokytų kardinolų 
dar prieš Koperniką buvo to
kių, kurie skelbė, jog žemė 
nestovi ant vietos, nors tais 
laikais visų buvo tikima, jog 
žemė stovi ant vietos, jog ji 
yra pasaulio centras, jog sau
lė, mėnuo, planetos ir žvaig
ždės sukasi apie žemę. Žino
ma prieš naujas idėjas atsira
do priešininkų tarpe Bažny
čios perdėtinių. Taip-gi nėra 
abejonės tame, jog buvo to
kių, kurie tokią naują idėją 
laikė lieretiška.

Iš to nei kiek nereikia stebė
tis. Juk kiekviena nauja idė
ja, kiekvienas naujas suseki
mas moksle neišvengtinai ran
da priešininkų. Mokslo isto
rijoj to pavyzdžių randame 
tiek ir tiek. Jei priešininkas 
buvo šiaip sau žmogus, tai iŠ

to niekas nieko nedaro. Bet 
jei-jis buvo Katalikų Bažny
čios kokiu nors pėrdetiniu, tai 
tikybos, priešininkai būtinai'jį 

•sunaudos: prirodymui, kad gir- 
d>i Bažnyčia priešinga , moks
lui; nes-girdi toks ir toks kar- 

; dinolas ar vyskupas buvo prie
šingas tokiai-ir tokiai idėjai; 
kuri pasirodė * teisinga.
. Mokslo istorija mums paro
do . aiškiausių pavyzdžių to, 
kad naujiems įvedimams būta 
priešingų ir tuomet, kuomet 
dalykas neturėjo jokio sąryšio 
su tikyba, (Teisybę pąsakius 
vargu rasime tokią, mokslišką 
teisybę, arba tokį išradimą, 
kuriam nebūtų atsiradę prieši
ninkų. ' •

Garsus daktaras Vesalius 
(1514-1564) susekęs daug nau
jų dalykų medicinoj buvo ne
kenčiamas savo draugų-dakta- 
rų. Paduos medicinos mokyk
lą pasistatė prieš jį. Tūli va
dino jį bepročiu^ Buvo paleis
ta apie jį visokių šmeižtų. Bu
vo paleista gandas, būk jis Is
panijoj skrodęs vieną lavoną 
ir buvę rasta, jog širdis tebe- 
plaka. Gimines to numirėlio 
apskundė Inkvizicijos tribuno
lui, būk jis bedievis ii- užmu
šęs žmogų. Bet vėlesni tyrinė
jimai parodė, jog jis Ispani
joj jokio lavono skrodimo ne
darė.

Toliau imkime Harvey, kurs 
susekė,,. jog mūsų kraujas gys
lomis slinkstosi ir teka po visą 
kūną. Tai jo laikų daktarai 
jam buvo baisiai priešingi. Tie 
daktarai sakė, jog tik pablū- 
dėlis gali sakyti, kad širdis, 
kaip pompa išvarinėja kraują 
po visą kūną.

Panašių pavyzdžių galima 
būtų daug surasti. Ir nerei
kia manyti, kad tokie pasi
priešinimai buvo tik penkiolik
tame arba šešioliktame šimt
metyje. Štai mūsų laikuose 
Senimehveis suseko ir nurodė, 
jog reiika didelio švarumo 
gimdymo laike. Prieš jo nuro
dymus buvo tiek pasipriešini
mo, kad minėtasai mokslavy- 
ris sublūdo.

Dar vienas ypatingas pavyz- 
dis. Mes visi žinome, jog val
džia verčia skiepytis apsisau
gojimui nuo rauplių. Turbūt 
visos medikalės mokyklos pri
pažįsta skiepijimą. Bet kokių 
skiepijimo priešininkų esama. 
Didžių ir garsių yra daktarų, 
kurie priešinasi skiepijimui. 
Vienas Vokietijos daktaras 
(vardu AVeiss) sušuko: “Pa
karkite mane pačioje augštojo- 
je Švarcvaldo eilėje už tiekai 
rauplių skiepijimą per mano 
gyvenimą, nes kitaip aš neat- 
pakutavosiu.”

Daugybės daktarų s'suiriez- 
dami keikia skiepijimą, neš tai 
esąs kūdikių ir visų skiepija
mųjų nuodijimas. Skiepijimas 
turbūt bus atmestas, kaipo 
burtas.

Tai matome, kaip esti su iš
radimais ir moksliškais suseki
mais. Matome, jog nėra pa
mato sakyti, būk Bažnyčia 
priešinga mokslui. Visai ne, 
ji visuomet rėmė mokslą ir vi
sose mokslo šakose randame 
kunigus tarpe didžių išradėjų.

V. Stasevičia.
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PATAISYMAS.

Tūlas laikas atgal “Darbi
ninke’ tilpusioje koresponden
cijoje iŠ Scranton, Pa. buvo pa
rašyta korespondento “Anta
no,”, kad p. Antanas. Sodeika 
išvien veikia su bambizu Zelio- 
niu ir dedasi su cicilikais.

P-nui A. .Sodeikai atvažia
vus į Bostoną ir atsilankius 
“Darbininke” klausėme jo ar 
teisingai taip yra. Gavome pa
aiškinimą, kad p. A. Sodeika 
su bambizu Zelioniu ir su cici
likais nieko bendro neturįs.

Šiuomi korespondento “An
tano” klaidingą ir sykiu įžei
džiančią p. A. Sodeiką kores
pondenciją 'atitaisome.

Aukokite i Tautos
Fondę.

Užmigo Miekus vieną kartą • ’ 
Labai liūdnam padėjime,

‘ .Mat, taip nabago pasigerta, 
Kad ėmė koliotis sapne. ..
Sapnuodams matė vieną poną 
Su juodais ūsais,, barzdžiuke, 
Ir su kepuraite raudona, 
Ir su trikoje lazdžiuke,
— “Gut morgon! — tarė jam ponaitis:— 
A.r nepažįsti jau manęs?
Tuk mano tu esi tarnaitisx 
Bučiuokie mano' nagines į” 
Ką bedarysi? Mickus lenkias 
Ir pakšt ponaičio pantaplius:—>
— “Ko nori, sveikas atsilankęs? 
Kas tamstą'atvedė pas mus?”
— “Kas atvedė?! Ar nori gauti 
Per sprandą su kanabėku?
Jei mums apsiėmei vergauti, 
Tai nebebūki© nors paiku!”
— “Aš paikas?! — tarė jam Mickelis, — 
Aš? kurį gerbia Sandara?
Aš jų šviesa, viltis ir kelias 
Ir dideliausia jii dora?!
Žinai mano, kaip moku pliaukšti, 
Kaip dirbt niekšybę pripratau:— 
Tai jeigu jiejie tokį paukštį 
Už idealą stato sau;
Jei už tamsumą mane glosto, 
Ir garbę rūpinas suteikt, 
Tr kelia ant augščiausio sosto:— 
Ar paikas tą galčj nuveiki?”
— “Tiesa, — juodukas jam atšovė:— 
Bet reikia pripažinti mums,
Kad už tokį dalykų stovį 
Atsako mūsų tik gudrnms. 
Darbavomės, kaip šimtakojai, 
Visur turėjom agentų, 
Gi tu tik lėbavai, girkšnojai 
Su neišmanėliais kartu.
Dabar gi vėl darai kvailystę!..
— “Kokią? — užklausė Mickus greit:—■ 
Kame galėjau aš suklysti
Ir vėl į kelią jums pareit?”
— “Tu nori vėl mainyti odą 
Ir pravoslaviją priimt! 
Užsiauginti barzdą juodą
Ir rolę batiuškos paimt!”

“O ką tas jumis gal užkenkti? — 
Tarė Mickus su nuostaba:— 
Ant puodo permainysi dangtį, 
Bet ta pati paliks sriuba.”
— “Man pravoslavija patinka, — 
Atsakė Mefistofelis:— *
Tiktai čia mano dreba kinka, ;
Kad; tu toks amžinas kvailys. 
Ar nematai, kad jiems nelaikąs 
Dar pravoslavais pasilikt? 
Gi tu juos erzini, kaip vaikas, 
Visai nemoki jiems intikt! 
Gal barzda būt gerai auginti 
Ir apsivesti sau viešai, 
Bet reik minios atspėti mintį 
Ir nedaryti jiems skersai.

, Pridirbk niekšyščiij, kiek tik nori, 
Girkšnokie, jei turi už ką. 
Gerbk savo pilvą, augk į storį, 
Griebk pinigus visa ranka:— 
Bet atsimink, kad tau neleista 
Gyventi savo smegenims, 
Nes turi galvą tokią keistą, 
Kad ji vos tinka piemenims,. 
Daryk tik tą, ką aš tau liepsiu, 
Gali būt girtas, — dar geriau, — 
Aš už tavęs tik pasislėpsiu, 
Darysiu, kaip pirma dariau!”
Jam Mickus pakštelėj’ į ranką 
Ir tarė drąsiai ir linksmai.—
“Gana, ponuli, jau užtenka, 
Jau aš žinau, ką tu manai! 
Su pravoslavija palauksiu, 
Kol dar nėra tikros bėdos, 
Pagelbon tamstą pasišauksiu, 
Tu neapvilsi niekados!”

Išbudo Mickus. Akys žėri, 
Ant veido siaučia šypsatis; - 
Ir vėl iš džiaugsmo pasigėrė, 
Įr vėl sapnuoja jis.. .
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AIDAS.

LIETUVIŲ DARBININKŲ KONGRESAS.

Lietuviu Darbininkų Sąjungos Kongresas bus Baltimore, 
M. D, sykiu su Federacijos Kongresu, kuris prasidės rugpiū- 
čio 19 dieną ir tęsis iki rugpiūčio 25 dienai. Tikros L. D. S. 
Kongreso dienos bus tuojaus paskelbta.

Kuopos tuojaus pradėkite rinkti į L. D. S. Kongresą dele
gatus, gaminkite Kongresui įnešimus. Pasirodykim visi Lie
tuvių Darbininkų Kongrese įspūdingai, šauniai, skaitlingai, 
kaip tikriems lietuviams darbininkams priguli pasirodyti.

Lai nepasilieka nei vienos L. D. S. kuopos, kuri nesiųstų 
savo delegato į L. D. S. Kongresą Baltimore, M. D.

JONAS E. KAROSAS, LDS. pirmininkas. •»
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vio gyvenimo} o ypatingai 
šviežiai atvažiavusieji čia turi 
išbūti ilgą laiką uždarytais 
vienoje kazermeje, pakol gau-

J. Šliogeris.

CLEVELAND, OHIO.
Kaip rašę “Clevęland Plain 

Dealer,” tai socijalistas Felik
sas Januška labai įkliuvo. Jis 
platinęs literatūrą, kuria kurs
toma maištai Šuv, Valstiją ar
mijoj, trukdyti ėmimą ..rekru
tų. a r mijon ir taip prigęlbėti 
priešininkui. Ji laukia skaudi 
bausmė. Laikraštis ' pamini, 
jog tąi -lietuvis.' Tai-gi socija
listai kelia lietuviu vardą.

Rep.

dildomą.

IŠ L. D. S. CENTRO 
RAŠTINES.

Dar ne visos LDS. kuopos 
nusipirko Finanšų knygą iš 
Centro.

Kadangi neturint tinkamų 
knygų, negali būti &era tvarka 
ir už tai dar sykį norime para- - 
ginti visas tas kuopas kririęs 
dar .neturi, kad tuojaus nusi
pirktų.

• Knyga su liuesais 100 lapų 
kainuoja $1.75.

Pinigus siųskite sykiu su 
užsakymais.

siradus pas mus timams man 
šviežiai atvykusiam , prisi; 
.ris išbūti vienoje kązermėje 
mažiausiai tris savaites.

Pranas V. Jakaitis,
7 Co. 2 Bn. Depot Brig. 
Camp Devens, Mass.

LAWRENCE, MASS. nes isPudt Padare neiš-

Mickiavičiui teisybę pakišo.

. ^Tu esi čystas melagis. Tų 
; meluoji sakydamas, kad lietu

vius, išgelbėjai nuo svetimtąu- 
'J "Čių etc.' Tu nieko gero nepa- 

» ■ darei nei mums nei kitiems lie
tuviams. Ir mes ir visi tą ge
rai žinome.

“Mes taip-gi žinome, kad tu 
neesi jokis kunigas. Tik mes 
tave laikome čia iš keršto ir 
dėl keršto,”

Šitaip drožė į akis B. Mickia- 
vičiui jo parapijos pirinsėdis.

Užtat jį prašalino nuo vietos 
— von jį iš komiteto. Taip 
daroma su visais “vyskupo” 
priešais. Prezidentas sakosi ne
paisąs to prašalinimo. Vistiek 
jis darbuosis žmonių labui.

Tik tiek reiktų pastebėti kas- 
link šių prezidento gerų norų. 
Toks darbavimasis nėra žmo
nijos labui, tik jai nuostolis. 
Laikyti tokius Jlickus, kurie 
ne kunigai, o melagiai pasak 
paties prezidento, baisi skriau
da žmonėms ir dvasiška ir ma- 
terijalė. Tik reikėtų apie tai 
giliai pamąstyti prezidentams.

Mickų peša.

Hudoro“ ekskomunikuotas 
bambiziavičius. save pasivadi
nę.- “tautos vyskupu/’ daro’ 
visus galus kad tik išsinešus iš 
Lavrencc pirm nei ,įį žmonės 
išbūgnys mi blekčmis, kaip 
kad padarė žmones išpravody- 
darni iš JScranton, Pa. Ką ir 
pats Mickus pasigyrė. Jis da
bar prašo žmonių su ašaromis, 
kad jam žmonės padovanotų! 
“ugadom“ $6t)().0(), tai jis iš
važiuosiąs į didesnę parapiją. 
Žmonės sprendžia būk finan
sai Mickų stumia iš La\vrenee. 
Jo “vyskupinė’’ parapija tu
rinti ^tanikių bilų, kurios tu
ri būt padengtos kitą menesį.! 
JeiJĮis kryzis pereitų, ta Law- Į 
rence’o mįckiniai dar šešis mė
nesius galėtų tąsytis.. Ale jų 
gyvenimas čia tai lyg grybelių 
užvalgiusio.

Kai kurie mano, kad grei- 
čiausis būdas Mickų iš Law- 
rence išvvti būtu, tai dar sv-» b *
kį parkviesti p. Izidorių Gu
daitį iš Providenee, R. I. pa
kalbėti. Gudaitis pažįsta Mic
kų gerai. Sakosi varęs su Mic
kum vieną amatą per keletą 
metų. Sakosi Mickų padaręs 
vyskupu. Tai rykštė Mickui 
nuo buvusio partnerio.

čystabėda.

X
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MANCHEŠTER, N. H.

Birželio 30 d. buvo sureng
tos Lietuvių Visuomeniškos 
prakalbos kas-link Ištikimybės 
dienos liepos 4 du Taip-gi bu
vo išvyniojiinas lietuvių tau
tiškos vėliavos. Todėl ir buvo 
susirinkęs skaitlingas būrelis 
vietinių beturiu pamatyti sa
vo tautos vėliavą ir pasiklau
syti surengtų prakalbų. Pir
mučiausia užgrajino vietinis 
Lietuvių Benas “The' Star 
Spangled Banner” ir buvo ine
šta amerikoniška vėliava. To
liaus buvo 
tautiškas 
nešta ant 
vėliava.

Po to p. M. A. Norkūnas nu
piešė apie Lietuvių vėliavą. 
Tolinus kalbėjo “Darbininko” 
redaktorius P. Gudas. Aiškino 
kas tai yra Neprigulmybes die
na (4 liepos) ir priminė' apie 
Lietuvos politiškus reikalus. 
Toliaus kalbėjot p. A. Grigorai
tis iš Lawrence, Mass. Aiškino 
apie dailę ir savo kalboje pri
minė susirinkusiems ant šių b 
prakalbų, kad galima ir Man- 
chester’yj sutverti lietuvišką 
chorų. Paraginus p. A. Grigo
raičiui, kad rašytus, tai tuo
jaus ir prisirašė phie choro net 
20 ypatų. Patariant p. A. Gri
goraičiui choras pakrikštyta 
Birute. ’ -

grajinta lietuviu 
himnas ir buvo at- 
estrados lietuviška

Ten buvęs.

NEWARK, N. J.

Pranešimas.

T. Fondo 1-o skyr. mėnesi
nis susirinkimas įvyks liepos 
19 d. S vai. vak. Lietuvių Sve
tainėj. ISO New York Avė., 
Neivark. N. J.

Visi T. F. 1-o skyr. nariai 
būtinai turi būti šiame susirin
kime.

Bus renkami atstovai į bū
sianti T. F. seimą ir svarsto
ma seimui įnešimai.

T. F. 1-o skyr. Valdyba.

BINGHAMTON, N. Y.
“Laisvės’’ No. 51, tūla sen

mergė šmeižia Lietuvos Vyčių 
parengtas prakalbas, kurios 
buvo birželio 14 d.

Senmergė (Ar tik nebus sen
bernis?) sako, kad Vyčiai ata
kuoja socijalistus. Ten jokio 
atakavimo nebuvo, dar ir bu
vo pranešta, kad tas nėra tai
koma mūsų socijalistams, bet 
tik išrodoma nuo pat socijaliz
mo pradžios jų darbai.

Žinoma, kaip “Laisvėj” 
“laisvai”

HUDSON, MASS.
Čia buvo atvykęs nezaležnin- 

kų klierikas. Apaštalavo dau
giau, kai mėnesį laiko. Norė
jo čia uždėti mulkinyčios sky
rių. Nepavyko. Pennažai at
rado kvailių. Bet užrašė kele
tui cieilikėlių savo “Atgimi
mą/’ Kadangi dabar to laik
raščio nesulaukia, tai keikia, 
kad netur imi laikraščio nei pi
nigu.Č? \l

Rep.

CICERO, ILL.
Lietuviai buvo gerai 

rengę prie apvaikščiojimo Ket
virtosios liepos. Turėjo gerą 
muziką. Buvo surengtas di
džiulis laivas. Laivą vežė ke
turi arkliai. Buvo parėdytas 
taip, jog nesimatė tekinių. 
Dalyvavo parapijos choras, ve
damas K. Mikalausko.. Lietu
viai gavo nuo platformos pa
gyrimą ir “Cicero News” la
bai gražiai aprašė. Dalyvavu
sieji lietuviai ir mačiusieji tą 
parodą niekuomet jos neuž-

prisi-

tai 
ir meluoti gali taip, 

kaip kam tinka, tai-gi ir Sen
mergė primelavo tiek, kiek jos 
senmergiškas protelis sugebė
jo. Visų pirmu ji mūsų kalbė
toją J. Stanislavičių, išvadino 
‘ ‘ vaikėzu, ’ ’ matyt senmergei 
seilė drvksta iš pavydo, kad 
cicilistai tokiu “vaikėzu” sa- t t.
vo tarpe neturi.. Jonas Stanis
lavičius šį metą • baigė Higli 
Scliool ir yra darbštus vaiki
nas katalikų tarpe, už tai ir 
nedyvai, kad cicilikai jį šmei
žia. Senmergė sako, kad Sta
nislavičius kalbėjęs apie soci- 
jalizmą dideles nesąmones. Na
bagė Senhiergė pati netiki 
ką socijalistai išdaro. Jeigu 
Stanislavičius išrodė iŠ kur at
sirado socijalizmas ir ką jis 
per tokius ilgus metus gyvavi
mo ne tik kad naudos neatne
šė, bet .dar blėdies, tad Sen
mergė šaukia, kad Stanisla
vičius neturįs jokio supratimo. 
Tai-gi aš vardan Jono Stanis- 
lavičiaus, kviečiu p. Senmer
gę stoti viešai prieš publiką į 
debatus su p. Jonu Stanislavi- 
čiu. Tema bus: “Ką socijalis
tai žmonijai gero padarė ir ar 
socijalizmas. pagerins darbi
ninkų būvį.” Jei senmergė ge
riau socijalizmą supranti, tai 
nėra ko bijotis stoti viešai. Iš- 
lysk Pilyps iš kanapių ir pasi
rodyk su savo mokslu. Sakai 
Stanislavičius trynė pilvą, 
tamstai-gi bus pavelyta trinti 
ir užpakalį, by tik geriau da-

kuopa ir kuris praloš, tas už vavo parodoj 7000 ir vM buvo 
salę mokęs, .Mūsųcicilikai to-?*^*r - 
kie mokyti, kad dar jie neži
no kas tai yra revoliucjja, o 
kad jų vadui- Bučinskiui už
klausus, Stanislavičius trum
pai paaiškino, tai Bučinskas 
vistjek nesuprato ir norėjo, 
kad šis kalbėtų pusę valandos,, 
kol jis (Bučinskas)- supras. 
Senmergė sako, kad prakal
bos trukšmu pasibaigė, bet ji 
užtyli, kad tą trukšmą kėlė 
tik cicilikai ir ris jie taip 'da
ro, susitarę isankstOį katalikų 
prakalbas išardo.keldami truk- 
šmą, lygiai ždyai ant kermo
šiaus.

J, Tamašauskaitė.
—y—!• . X ' —•

BINGHAMTON, N. J.
Turbūt niekur nėra tokio su- 

snūdusio miesto, kaip mūsų. 
Kada mūsų lietuvių komisija 
dr-jų nuskirta nuėjo prie mie
sto majoro, tai Šis pasakė, kad 
jis turįs svarbesnių reikalų ir 
kad iš TTashingtono paliepimo 
neturįs, bet kada pradėjo vi? 
sos tautos jį klabinti, tai tik 
T d. liepos tepagarsino, kad 
paroda įvyks, na ir įvyko. 
Tarp kitų tautų lietuviai nors 
ir paskiausiai ėjo,, bet pusėti
nai pasirodė. Puscicilikiška šv. 
Juozapo dr-ja ir socijalistų 33 
kp. nėjo. Ne tik kad jie nėjo, 
bet tūlas jų lyderis nekurtuos 
niaršnojančius užkabinėjo, bet 
vienas tą lyderį pasiuntė į Fa
ne vėžį žydų barankų vogti,, tai 
jau buvo gana jam. Lietuviai 
parsitraukė lietuvišką didelę 
puikią vėliavą, kurią pirmą 
kartą Bingliamtonas matė. 
Paskui vėliavos ėjo 8 merginos 
su rūtų vainikais ant' galvų ir 
pusiau tautiškai pasirėdžiu
sios.

Prie surengimo apvaikščioji
mo • šie daugiausia pasidarba
vo: Jonas Stanislavičius, K. 
Kučinškis, Adomaitis, Garuc- 
kis, Šaučiulis ir Jereckaitė, 
nes jie buvo išrinkti į komisiją.

Lakštutė.

POQUONOCK, CONN.
Čia lietuvių yra garnį geras 

būrelis, jau nuo kelių metų 
apsigyvenusių ir nekurie jau 
pusėtinai gerai gyvena. Dau
gumas turi savo ūkius bei na
mus. Yra taip-gi ir biznierių, 
kurie neblogai gyvenimą daro. 
Darbai čionai tai daugiausiai 
ant farnnj, prie tabako. Vie
tos lietuviai iš laikraščių dau
giausia skaito “Darbininką” 
ir “Garsą.” Yra čia SLRKA. 
kuopa ir šv. Kazimiero dr-ja, 
kuri pusėtinai gerai gyvuoja. 
Nors nariais ir neskaitlinga, 
bet visus gerus sumanymus re
mia. Taip-gi ir ketvirtą dieną 
liepos neatsiliko nuo kitų kolo
nijų, nors ant vietos ir nega
lėjo apvaikščiot, tai risi nu
tarė važiuoti į Hartford ir sy
kiu su tenykščiais lietuviais 
dalyvaut parodoj. Užtai šv. 
Kazimiero drjai prikiauso gar
bė ir taip-gi turiu priminti,kad 
dr-ja įsitaisė pirkią lietuvišką 
vėliavą. Vienu sunkiausių “bė
dų” d'4 vietos lietuvių yra ta, 
kad šiemet saliūnų nėra. Tai 
nekurie gali pamislyti, kad čia 
visi blaivininkai gyvena, bet 
labai apsiriktų su tokia mislia, 
nes Čia daugiau rudžio lietu
viai ištraukia negu kur yra sa- 
liūnai, nes jie čia jo tiek pri- 
sigabena, kad jau vos gali iš
traukti. O kai nuvažiuos į 
miestą, tai jau ten ir-gi trau
kia kiek netelpa ir žinoma va
žiuodamas namo dar-gi nepa
miršta pasiimti ir ant kelio. 
Nu tai namo ir parvažiuoja 
giedodamas apie ąntrą valan
dą nakties, kada risi dori žmo
nės ilsisi. Tai tūli keliasi ir ei
na pažiūrėt kas ten do drąsuo
lis parvažiavo. Ale kas-gi ki
tas bus, kad ne lietuvis. Tai
gi vietos lietuviams vertėtu su- O u
siprasti ir susivaldyti. Žinoki
te,. jog labai žeminate save to
kiu pasielgimu.

F. Ru—is.

išsilavmę kopnikiauriai, Vist 
eidami sutaikę koja į koją. 36 
dr-jos dalyvavo ir drapanos 
nebuvo vienodos; Visi ameri- na paskirtą vietą. Dabar at-' 
konai stebėjosi klausdami, ka
da jūs galėjote prisirengCtaip 
puikiai? Žinoma atsirado to
kių išgamų,-, kurie norėjo už
kenkti parodai.. Parengdami 
vežimą raudonais ženklais ii* 
vėliava uore jo turbūt savo bol- 
ševizmą parodyti. Bet naba
gams tas viskas nenusisekė 
Detektyvai tuojaus patemijo ir 
sueiną nugabeno saltojon ir 
dar iki šiol tebėra blogame pa
dėjime. Žinoma, nori pasitei
sinti, bet kas-žin kaip nusiseks 
tiems kaizerio tarnams •— bol
ševikams. -

Po parodos buvo surengtos 
prakalbos LDS. 5 kp. Kalbėjo 
p. A. Raekus.

Per p. Račkaus prakalbas 
prisirašė 21 nadys prie LDS. 
5-os kuopos. Organizatoriai 
buvo Antanas Jakštis, A. Suo
pis, P. Tutoraitis, A. Jakštis 
ir Ona Vezlienė. Nauji na
riai: Prane. Baranauskienė, 
Em. Šilauskienė, Ant. Gabikas, 
J. Norkus, A. Ramanauskas, A. 
Morkys, U. Morkienė' T. Rim
gaila, Elz. Šiurkaitienė, P. 
Laiškuvienė, J. Sonočka, 
Ambrozaitienė, O. Girdzijaus
kiene, M. Kaminskaitė, O. Ka- 
minskiutė, F. Dvileskiutė, P. 
Tutoraitis, K. Kudzina, A. 
Suopis, Iv. Čepurna, J. Sukai
tė. M. Budreika.’

Šiemat 5 kp. kįlav kaip ant 
mielių,’ o jeigu pasisektų to
liaus taip, tai 5 kp. būtų mil
žiniška.

WATERBURY,, CONN.

Artisto Vitkausko sumany
mu liepos 21 d. rengia didžiulę 
pramogą naudai Raudonojo 
Kryžiaus. Bus Auditorium te
atre, So. Main st. Pradžia 
8:15 vai. vak. Bus vaidinta 
Margis, Lietuvos D. K., tra
gedija peifkiu veiksimų, astuo
nių atidengimu. Vakarykščiai 
bus artistu paroclavimas mies
te. Artistai bus pasirengę is
toriškuose rūbuose su ginklais. 
Dalyvaus apie 70 asmenų.

Koresp.

-J

S. M. Banaitis.

CLEVELAND, OHIO.

Mūsų korespondentai dabar 
iš gailesčio net pirštus kramto, 
kad pramiegojo tokius stebėti
nus veikimus, kuriuos būti
nai reikėjo paduoti “Darbinin
ke.”

Andai 26 d. gegužio š. m. ba
žnytinis choras perstatė gražų 
veikalą “Gadynės Žaizdos.” 
Lošimas pavyko stebėtinai 
gražiai, tik korespondentai 
miegojo ir savo tylėjimu pavo
gė artistų garbę. Taip-gi bir
želio 2 d. š. m. LDS. Oliio ap
skritis perstatė “Kaminkrėtį 
ir malūnininką.” Šitą pagar
sėjusį veikalą mokino p. Jonas 
Kanoverskis. Už tai-gi loši
mas pavyko tikrai geras. Pub
lika negali atsigėrėti ir šian
dien žadina korespondentus iš 
miego ir prašo aprašyti kas ko
kias roles turėjo, nes šis teat
ras davė nepaprastus įspū
džius. Žmonės gaudo visus lai
kraščius, nori matyti ką sako 
ant tokio lošimo. Tai-gi nors 
būtų nepatogu pervėlai rašy
ti, bet ką darysi.

Štai kas roles turėjo: Sabu- 
kas—Jonas Kanoverskis, Pra
nas — Adolfas Kanoverskis, 
Kaminakrėtis — Jonas Ruika, 
Malūnininkas — Martinas Ar- 
dzijauskas, Tekliutė — Juzefą 
Lapkauskaitė, Petronėlė — 
Magd. Paltanavičiutė, Barbo
ra — Antanina Jurgilaičiutė, 
Jaunimas — iš L. Vyčių 25 kp. 
choro. Režisierius p. Jonas 
Kanoverskis.

Dainas prirengė p. K. Štau- 
pas.

Viskas pavyko kopuildau- 
sia.

Avinėlis.

CAMP DEVENS, MASS.
Reikia pažymėti, kad čia y- 

ra nepaprastas kareivių judė
jimas bei veikimas.

Šimtai kareivių beveik kiek
vieną dieną atvažiuoja ir išva
žiuoja. Kareiviai, nežiūrint 
ant vasaros šilumos, yra lavi
nami per ilgas valandas ir ne
kurie net ir naktį turi prakti
kuotis; po trumpam laikui iš
vežami kur į kitas kempes ar 
į Pranciją. Tarp išvažiavusių, 
kurie ’nesenai papuolė į ka
riuomenę, vakar naktį išvažia
vo šie lietuviai: Pr. Jesukeri- 
čius, J. Valiukas, B. Padruožis, 
J. Vašaila, J. Jasiukonis, F.

NIAGARA FALLS, N. Y.

^is miestas ar nebus gar
siausias šioj šalyj savo stebuk
lingu vandenpuolin. Nes į šią 

Mv_ vietą žmonės važiuoja iš visų 
kraštų, ne tik Amerikos, bet ir 
iš kitų pasaulio kraštų pasižiū
rėti jo stebūklingūmo. Nema
žai ir iš mūsų tautiečių lietu
vių yra aplankiusių.

Taipos-gi gyventojų skai
čius sparčiai auga. Į 10 metų 
didesnė puse gyventojų priau
go, pasididino. Dabar yra į 
70.000 gyventojų.

Darbai. Uždarbis neperblo- 
giausias, kiti uždirba po $20, 
$30 į savaitę (aš čia tik lietu
vius miniu) tik tie darbai ne
švarūs: suodini, dulkėti,, ma
žai tokių darbų yra, kad svei
kas darbo jaustūsi. Iš lietuvių 
daugiaaše šiose dirbtuvėse 
dirba Aluniinum Co. of Amę- 
rica ir Carboumduni Co.; šito
se dirbtuvėse darbininkų dau
giausia dirba.

Lietuvių randasi kokie 400 
ar gal dar daugiau. Pirm 9-10 
metų atgal lietuvių visai ma
žai tebuvo. Katrie buvo užsi- 
gyvenę, tai statėsi save len
kais ir lenkes vesdavo. Bet 
paskiau pradėjo daugiau lietu- 
viij pribūvinėti ir jų skaičius 
augti. Dabar ir tie jau atvir- 
' o į tikrus lietuvius, kurie pir
miau, buvo sulenkėję. Dabar 
jau ir su lenkėmis nesiveda, 
bet jau su lietuvaitėmis, ne
nori būti lenkais. Dar randasi 
ir dabar tokių apie keli, kurie 
lenkais statosi, apie kitus aš 
apleisiu, bet vieną paminėsiu. 
Tai yra Vincas Čeglis ir jo mo
teris tikri lietuviai, nors patys 
nemoka lenkiškai žodžio gerai 
ištarti, bet savo vaikelius len
kiškai mokina kalbėti ir neno
ri būti lietuviais, na ir ką-gi 
tokiam neišmanėliui padarysi.

Draugystės yra šios: seniau
sia yra Šv. Jurgio dr-ja ir na
rių turi daugiau ir yra turtin
giausia. Per jos triūsą ir dar
bą vimąsi, yra pirkti lotai ir 
bažnyčiukė pastatyta. 1917 m. 
Vasario mėn, gavo kunigą (F. 
Šatkij iš po Serantono vysku
pijos). Jam pribuvus, tinka
mos vietos pas lietuvius nebu
vo kur gyventi. Tai jisai pa
gyveno apie porą savaičių pas 
lenkų kleboną Šv. Trejybės pa
rapijos. Iš kur jisai gavo sau 
tinkami! daiktų lietuviškai ba
žnyčiukei pamaldoms atlaiky
ti. Tuom sykiu dar mažai ko 
buvo viskam reikalingų baž
nytinių daiktu.*• w b

O tuom tarpu kaip sykis, bu
vo pametęs lenkų parapiją lie
tuvis vargonininkas, Grigorai
tis. Panašų vargoninką buvo 
sunku gauti. Tai lietuviui ku
nigui ten pas jį begyvenant, 
lenkų klebonas jam prišnekėjo 
ant minėto vargonininko viso
kio šmeižto, kad tik jo nepa
imtų už vargonininką lietuvių 
bažnyčioje. Bet jis jau tais 
tarpais dar lenkų parapijoj, be- 
vargonininkaudanias, jau prieš 
kokius 4 mėnesius sutvėrė lie-

v •
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velnias uodegon/’' kas pelno 
chorui atnešė $109.

Tai-gi ačiū lenkų klebonui, 
kuris prišnekėjo lietuvių kuni
gui, lietuvis ir reikalavo len
ko vargonininko, bet ne lietu
vio. Tas tarpe šv. Cecilijos 
choro narių •’ labai nemalonų 
įspūdį .padare, labai chorą 
užpykdino ir į piktumą visus 
lietuvius suvedė. Bet už poros 
savaičių kunigas lietuvis ap
leido lenko prieglaudą, ir vie
tą pasiieškojęs pas lietuvius 

.gyveno. Tada ir ramybė Vėl 
,tarp lietuvių užviešpatavo.-

Ir choras su vargonininku 
bažnytines giesmes pradėjo 
giedoti. Bet neilgai, nes vėl 
parapiją nelaimė patiko. Tai. 
yra kunigas likos per Buffalo 
dioceziją prašalintas. Dabar 
jis raiidasi ■ lietuvių parapijoj 
klebonu Albany, N. Y. Bet 
choras su vargonininku laiko
si. Nors vargonininkas jokio 
sau nei mažiausio užmokesnio 
neaplaikū ir kurio nei nereika
lavo tik kaip Niagara Falls 
lietuviams gero vėlindamas ir 
stengdamasis pakelti į augštes- 
nę kultūrą, iš miego pabudinti, 
prisižadėjo ir ant toliaus mo
kinti ne tik giedoti bet ir te
atrų lošti, koleik jam tinkama 
vieta pasitaikis už vargoninin
ką.

Lietuviai vėl meldė Buffalo 
vyskupijos, kad duotų kitą ku
nigą.

Balandžio 13 d. 1917 m. vys
kupas prisiuntė Įeitą kun. —J. 
Malinauską. Pastarasis prisi
žadėjo dirbti kiek tik galės dėl 
gero lietuviams ir bažnyčiai. 
Bet ne taip išėjo; metus išbu
vęs prasišalino.

Vargonininkui apleidus vie
tinius lietuvius dar birželio 
mėn. 1917 m. choras negalėjo 
gyvuoti ant toliau. Bet vietoj 
choro, susitvėrė L. Vyčių 94-ta 
kuopelė, kuri ir -dabar tebegy
vuoja ir kuo tolyn, vis geryn 
stiprėja.

Toliaus dar sekančios lietu
viškos dr-jos randasi; SLItKA. 
170 kp., kurioj taip-gi dikčiai 
nariu randasi ir Šv. P. M. Ro- b
žančiuus dr-ja, tai moterų, tau
tiška SLA. 270 kp., seniaus dar 
buvo TMD. iš kelių narių, bet 
dabar jau nėra. Kelios savai
tės atgal susitvėrė nauja LSS. 
kp., su kurios pagelba sakė bol
ševikai, pamokins vietinius 
lietuvius apšvietimo, tik kokio 
nežinia, gal kaip geriau būt 
galima maukt alus pas italijo
nus, arba “einikį” traukt, ar 
gal kito ko šiam panašiai.

Kai lietuviai katalikai ruo
šėsi rinkti delegatus buvusin 
A. L. V. Seiman į New York, 
tai buvo kreiptasi prie SLA. 
270 kp. su klausimu, ar jie ne
prisidėtų kiek galint prie dele
gato. Tai gavo atsakymą ši
tokį: “Kam tas baderis, kam 
jisai reikalingas ir kam tie 
nereikalingi kaštai?” O mat 
paskui dažinota, kad tie, ku
rie priguli prie tautiško susi v. 
tai nėra tautiečiai, bet cicili- 
kai-bolševikai, kurie tie tik 
patys, bebūdami SLA. narįais 
sutverė LSS. kp. Tai-gi žiūrė
kit Niagara Falls lietuviai kad 
jus tie “cibulninkai” nepamo- 
kinįų ko naujo, gal to, ką da
bar daro jų broliai Rusijoj?

Į kariuomenę patekę yra šie 
lietuviai: Ant. Varanauskas, 
Andrius Urbonas, Jonas Ur
bonas, Julius L. Dargis, Pet
ras Čebatonis. O Domininkas 
Matonis buvo paimtas dar pir
mam drafte, tai pabuvo neku- 
rį laiką kariuomenėj ir iš pro
to išėjo. Dabar randasi Bu
ffalo beprotnamy).

J. Jankauskas šitaip pasiel
gė. . Kaip sūnui suėjo 16 metų 
ir nereikia eiti'po prievarta į 
mokyklą, tai apavė ilgom kel
nėm ir išstūmė į dirbtuvę. O 
dar -į tokią, kur vaikas kaip 
pareina namo, tai niekaip ne
gali nuo savęs dulkių nusi
prausti, nepanašus į sutvėri
mėlį, gi tėvai džiaugiasi, kad 
vaikas parnešdavo iš dirbtu
vės $17, $18, $19 į savaitę, kur 
dirbo 9-10-11 valandų į dieną. 
Bet ar ilgai taip traukėsi, liu- 
gi nei vienų metų neišlaikę ir 
džiova susirgo. O tėvas už
dirbinėjo po $25.00.

Pryor McCemie. i
• ■ X

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo-gi- t 

minės ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:**

Už vieną sykį.............. 50e.
” du sykiu..............75c.
’ ’ tris sykius..........$1.00
” šešius sykius....$1.75

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,F

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS

7 pass, 6 cll. 191G StiKlebnker, Par- 
slduos visai pigiai nes savininkas ap
leidžia miestą. Taip-gi parsiduoda di
delis paol-rooni is. Savininkas pirko 
kitą l»iznj. l’arsiduog pigiai. Kreipki
tės pas:

A. J, Kupstys,
343 Broadvvay, S<>. Boston, Mass.

Aš BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS 
paieškau savo brolio Juozo šllkausko. 
l’irmiaus gyveno (’liicagojo, dabar ne
žinau kur. Jis paeina Iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Vaitkabalių vai., Gu- 
žiškių parap. ir kaimo. Kas praneš 
pirmas, -gaus didelo dovanų, nes turiu 
svarbų reikalų, -arba pats atsišauk.

10
BOLESLAVAS filLKAUSKAS, 
Porter Str., Wuterbury, Ct.

I’nleškau MYKOLO DIEMENTO, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Gulbinės 
valše., Pasvaliečių kaimo. Anglijoj gy
vena giminės ir pnžjstnmi. Atsišauki
te šiuo adresu;

M. DIEMENT,
Sluggan Camp Ovieipore, Scotland.

Ieškau JUOZO BARTKAUS, Pasi
mirė jūsų brolis Antanas Musteika. 
Pasilikau dideliame varge su penkiais 
vaikučiais.- Atsišaukite.

S.. MUSTEIKIENE, 
10113 Beverly Avė. 

yVaslilngton Heights, Chicago, III.

Paieškau Juozo špitkausko ir Onos 
špitkausklenės, tetos. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko parapi
jos. Juozas Kuturių o Ona Montvilių 
kaimo. Girdėjau, kad persiskyrė, jis 
paliko su 7 vaikais, o ji pasiėmė su sa
vim mažųjl 4 m. amžiaus. 3 metai at
gal gyveno Le\vlston,-Me., o paskui 13- 
-važlavo į Waterbury, Conn., dabar ne
žinau kur. Meldžiu jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino, malonėkite praneš
ti už kų busiu dėkinga.

KOTRINA VALINČIUKE, 
( po vyru Jakutienė) 

P. O. Bos 19, Levvlston, Me.

PARSIDUODA lietuvio farma 
4 akerių. Pusė žemės apsodinta 
kopūstais, 10.000 galvų ir jau ki
tus galima siusti Į marketus. Trio- 
bos naujos su visais įtaisymais, 
elektros šviesa, 5c. nuo Bostono. 
Norintieji pirkti, galite susižino
ti pas:

T. DRUZDIS,
97 Florence Str., 

Chestnut Hill, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda BUČERNĖ ge

roje vietoje ir biznis išdirbta 
Visi rakandai beveik nauji. 
Nereikia arklių nes išvežioja- 
ma su automobiliu. Kas nori . 
turėti gerą biznį atsišaukite 
tuojaus.

A. Warapeckas, 
56 Oak St., Middleboro, Mass.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRMININKAS — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., Norwood,‘ Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžlnskaitė,

28 Story St., So. Boston, Mass. 
RAŠTININKAS — A. J. Navickas,

58 "Fleaton Are., Nomvood, Mnss. 
KASIERIUS — M. Abračinskas,

187 A mes St., Montello, .Mass.
KASOS GLOBĖJAI:— O. Nevullutė, 

22 Chapell St.. Norvvood, Mass. Ir 
A. Iloženiukė, 148 Ames St., Mon- 
telio, Mass.
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Dudonis, J. Aleksandravičius, įtuvišką šv. Cecilijos cliorą, ku-
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J.‘ Šimuolis.
Šviežiai atvažiavusiems .čio

nai yra sunkesnis laikas karei
viavimo. Kadangi nauji karei
viai nėra pripratę' prie karei-
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rį uždyką sykį į 2 savaiti mo
kino giesmių bei dainų ir bu
vo gerai pralavintas. Susidėjo 
iš apie'30 giedorių. Jau buvo 
ir teatrą sulošę, “Žile galvon

WATERBURY, CONN.
Visi vietos angliški laikraš

čiai atiduoda lietuviams kredi
tą už pasirodymą liepos 4 d. 
Rašo, būk dar Waterbury’j ne
buvo tokios parodos ir jie neti- 

. kėję, kad lietuviai galėtų taip 
rodysi, tamstos nieks neŠmeiŠ. puikiai pasirodyti. Ameriko- 
Salę paimsime mes, Vyčių 31 nai suskaitė būk lietuvių daly-
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LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi gavo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nuiitraUk puag tutino 
kablnSt ir gausi viena didsll ar* 
tistllkat padaryta paveiksią Visa! 
dovanai

Taipgi norintis mokytis to ama- 
to gail a tsllauktl:

- J, jr. DRIf A,
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Liepos 16 dieną “Darbinin
ko” Redakciją aplankė Ame
rikos Lietuvių Vargonininkų 
Sąjungos pirmininkas p. Ksa- 

* verąs Strumskis iš Brooklyn, 
•N. Y. Ponas K. Strumskis į 
Bostoną atvažiavo trumpoms 
atostogoms.

Nedėlioj, Liepos 21 dieną šv. 
Pėtro . parapijos bažnyčioje 
giedos solo laike mišių p.<AL 
^arbauskas. Akompanuos var
gonais svečias iš Scranton, Pa. 
p. Antanas Sodeika.

GRAŽIAI DRAUGIJA 
DARBUOJASI.

Brighton, Mass. Liepos 12 
dieną Šv. Vincento Vyrų ir Mo
terų Draugija laikė pusmetinį 
susirinkimą Lietuvių Svetainė
je, 22 Lincoln Str. Nutarta 
metinio baliaus nerengti, nes 
šiuo laiku, kuomet mūsų bro
liai ir seserys ašarose varge
lius kenčia, balius su šokiais 
rengti būtų negražu. Vietoje 
rengiamo baliaus visi dr-jos 
nariai užsimokės.po pusdolerį 
Draugijos vėliavos padarymui.

Nariai vyrai išreiškė padėką 
narėms moterims ir merginoms 

• už gražų prisirengimą prie lie
pos 4-tos dienos apvaikščioji- 
mo.

Šiame susirinkime buvo kal
bėta ir apie kitus dalykus.

Reporteris.

*

BIZNIS NEBLOGAI 
SEKASI.

Brighton, Mass. Liepos 14 
dieną savo svetainėje laikė 
pusmetinį susirinkimą Lietu- 

. vių Kooperatyviška Bendrovė. 
Iš paskutinių trijų mėnesių iš
duotų atskaitų pasirodė, kad 
dar pelno lieka. Gi pirm mė
nesio 2 šimtų dolerių trūko.

Geresnės tvarkos įvedimui 
nutarta paimti į krautuvę mer
giną prie knygų vedimo.

Susirinkimas buvo svarbus, 
nuoseklus ir ramus, matyt, 
kiekvienam kooperacijos rei
kalai rūpėjo. Taip-gi nutarta 
parengti rudeniop prakalbas 
su koncertu. Socijalistai buvo 
pradėję aiškinti, kad srovės 
gali susipykti koncerte, bet 
paskiau nusiramino.

Brightonietis.

proga leistis į Rusiją. •
Mes pageidaujam, kad karei 

pasibaigus būt priversta Vo- 
kietija atstatyt Lietuvą ir vi
sos skriaudos būt atlygintos 
lietuviams,

r

‘ Lietuvos Vyčių; kuopos 
Teatrališko Skyriaus prakti
kos “Iš Meilės” pirmo akto 
bus bus seredoj liepos 17 d, 
7:30 vai. vak. Meldžiami akto
riai atsilankyti.

Valdyba.

VYČIŲ ATIDAI.
So. Bostono ir Cambridge’io 

Vyčių, išvažiavimas , įvyks 21 
d. liepos. Nedėlioj 10-ą valan
dą ryte išvažiuosime. . Tai-gi 
visi Vyčiai ir Vytės kurie esat 
užsirašę važiuoti, meldžiami 
nesivėluoti, nes iš So. Bostono 
“trokai” lygiai 10 vai. ryte 
nuo Fifth str. Labai puikus 
važiavimas nuo vietos į vietą. 
Peštiem nereikės eiti. Mel
džiam visų susirinkti j bažnyti
nę salę prieš 10 valandą. Nepa
sivėlinkite,

Rengėjai,

Liepos 18 d. bažnytinėje da
lėje bus susirinkimas Piln. BĮ. 
49 kuopos 8 vai. vakare. Kvie
čiami visi nariai į susirinkimą, 
nes yrą daug neužbaigtų daly
kų.

'T-

t

v.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirbs 
Mentholatum Oo. Prieš tiriant 
gult ištepk veidą moriHa per krib. 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot- 
tis išima pietums raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigu 
gali siųsti ir stampomis.

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

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 iki 4 po piŽhs. si

nAiMmmirAri

I
TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS

Gydo viMklu 1I»*» 
LB P. H. 7*8 P.M. Priddtte Akintai.

419 Boylston St, Boston, Nam.

SV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN. 
Pirm. — P. Gelažiūtė,

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

57 Hudson St.
Rašt. — H. Valavičiūtė,

42 Magnolia St.
Tel. Charter 3466.

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

Kas. — F. Plikūnienė,
103 Bond St.

HARRISON-KEAR1JEY, N. J D. L. K.
Mes lietuviai čia parodėme 

aiškią ištikimybę’Suv. Valsti
joms. Dabar turime atsimin
ti, jog reikia remti’ Lietuvos 
reikalus. Tą geriausia padaryk 
Sime tapdami nariais Tautos 
Fondo 105 skyriaus, ir užsidė
dami ’ sulyg išgales mokestis. 
Visi iki vienam prisidėkime; 
Liepos 27 d. tašai skyrius ren
gia išvažiavimą. Vietos ir a- 
piolinkių. lietuviai labai kvie
čiami atsilankyti. Važiuojant 
iš Newarko, Patersono ir 
Broad karais reikia važiuoti 
ilu Kingsland Rd. . Išlipus ei
ti po dešinei pakol daęisit iki 
Theo Žiegler, proprietor.

TUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS—Jonw Adomavičius, 

122 Bovren St, 80. Boston, Mam. 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls, 

180 Bowen St, So. Boston, Mari, 
PROT, RAŠT. —- Juosapas Vfnkevlčlus, 

147 W. 6-th. St/ So. Boston, Maas, 
PINANSŲ RAST. — St Noreika, 

105 Silver st.,S. Boston, Mass.
KASIERIUS — AndrlejnsZalleękaa,

244 D Str., So, Boston, Mass > 
MARŠALKA Justina* Ttileilds, 

180 Bowen St. So. Boaton, Masa.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boa- 

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

REIKALINGAS jaunas lie
tuvis,. gerai mokąs angliškai, 
mažiau .20 metų amžiaus prie 
abelno darbo rakandų krauta' 
vej. Adresas: . . "

Richmond Tnriiiturė Go./ 
374 B’way, So. Boston, Mass,

I
TWI, So.BoitMi 270

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

. Gilinuttaiitliftnr Utftvittfak 
Ofūo valandom: ’

Ryttiaiki 9val. 
Porimtę likl8 
vakaptia 6iki9 

536 Broadway, So. Boston.
ŠV. JONU EVANGELISTO 

PASELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba, 

4 Levant St., Dorchester,-Masa 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 

20 Winfield St, So. Boston, aMass
I PROT. RAST. — Jonas GllnecHs, 

282 Silver Str., So. Boston, Mass
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite 

10 Silver St>, So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth Št, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS —Andriejus Naudžiūnas, 

10 Winfield St, So. Bęston, 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 Liepos 21

Kviečia Valdyba, dieną.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS >
Dantis iškaukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR.'W. T. REILLY
469 Broadwiy,So. Boston,Mist.

PRIE DORCHESTER BT.

Valandoa 
nuo 9 vai. ryt* 
iki 8 vai., vakare.

NadiUomla 
ano 10 vai. ryta 
ikli vai. vakara.

VISI TURĖTŲ NUSIPIRKTI KNYGĄ

44 Bažnyčia ir 
Demokratizmas.”

PARAŠE

Kun. TANAS ŽILINSKAS.
Joje aiškiausia išdėstyta visokių niekšų darbai ir taip-pat 

nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarka.
Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti lizdus visokie Mickai, 

Strazdai ir kuomet nekurie aiškiai nepermato jų darbelių, tai 
toji knyga su pažindins kiekvieną ir nušvies jų juodus darbe
lius, kurie teršia lietuvių vardą.

Kaina 50 centų.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

Arba:
REV. T. ŽILINSKAS, 50 W. 6-th Str., So. Boston, Mass.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

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

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

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

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

20 Pine St., Athol, Mass. 
Kasierius — Petras Paščius, .

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

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

Jonas Stanis,
Charles PI., Athol, Mass.

Bell Phone DickinMn 8995 M.

tai pirmas daiktas, 

Kuometžmogus serga MnQri y‘

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

Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistę, 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
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti krauję arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavimę, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apščiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas. 
Į Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini- 
I mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo- 
Į gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 

gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
I mėnesiais, kaip jis išgali ir jq reikalavimai yra taip pigūs 

dėl apštumo jo praktikos, jog -jokia sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Į Jo ofisaa turi modemiškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniikų, faradiškų ir didelio tankumo elefc* 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
modemiškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo sąramus — 
! phylaeogeną, bakterinę ir Veksinę.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarkę, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, Mm- 
tų negales ir nerviškę nusilpnėjimą.

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

Ofiso valandos Nedėliomii:
9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WA8HD<aT0N ST.

Antro* durys nuo G*yety The atre, Boston, Mus.
Netoli Boylston Street.

EKTRA VISIEMS ROCHES- 
TER’IO VIETINIAMS-”

LIETUVIAMS.

ant visą metų, gaus už 60c. 
vertes dovanų knygomis ir tik 
trumpame laike; todėl pasis
kubinkite. Skaitydami “Dar
bininką” apturėsite didelę 
naudą dėl savęs ir paremsite 
katalikišką spaudą ir drauge 
savo parapiją, neš visas pel
nas eis ant parapijos, o ne dėl 
manęs. Vienatinis mano tiks
las yra, platinti apšvietę ir do
rą tarp žmogių.

ši proga tik vietiniams gy
ventojams.

J u o z a s s a u n o r a s, 
7 Dudley st., Rochester, N. Y.

SUSIRINKIMAS.

Šv. Jono Ev. Blaiv. Pašelpi- 
nės Draugijos pusmetinis susi
rinkimas bus nedėlioję, Liepos 
21 dieną 3.30 vai. po pietų. Vi
si nariai turi pribūti, o nauji 
kviečiami prisirašyti.
t?,. M. Brikaitė, Raštininkė, 
r _______ .________

DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tamista nori, kad toks 
sandėlis būti) ir Jūsų, namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistą.

“ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirs 250 pus

lapių. Atspauzdintas ant ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgiaus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus jų laiky
kite, tuo bus vertesnė.

Atspauzdinta 1000 egz. ir 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu :

GYDUOLĖ, KURI RANDA 
GATAVĄ PAGEIDAVIMĄ. 
Reikale vidujinių švarumų, 

mes esame nepataisomi, neat
sargūs. Mes žinome, kad šisai 
neatsargumas gali pagimdyti 
įvairias ligas,—vienok viskas 
veltui. Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras, bū
damas tarnautoju pataisyme 
šios kaltės, todėl randa gata
vą pageidavimą. Jisai išvalo 
pilvą ir vidurius, prašalina už
kietėjimą, apsvaigimą, galvos 
skaudėjimą, nerviškumą, su
grąžina sveikatą apetitą ir pa
taiso virškinimo systemą. Tri
nerio Amerikoniškas Elixiras 
nėra tai girimas. Jisai yra 
vaistu, kuris imamas pagal 
paaiškinimus, 1-2 šaukštukus 
prieš kiekvieną, valgį, 3 kartus 
į dieną. Teisės prieš likierius 
ir alkoliškus bitrius, galinčius 
apsvaiginti negali būt pritai
komas prie šios gyduolės, ir 
pagal nusprendimą Solisitor of 
the Post Office Department, 
Washington, D.C., rugsėjo mė
nesyj, 1917 metuose, “apgarsi
nimai Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elixiro, arba 
jieškojimai užsakymų šio De
partamento yra laikomi, kaipo 
galimais siuntimui per krąsą.” 
Kaina $1.10, aptiekose, — Tri
nerio Linimentas reumatizmui, 
neuralgijai, strėnų gėlimui, iš
sisukimams, tinimui: aptiekose 
35 ir 65 centai, per krasą 45 ir 
75 centai. — Joseph Triner 
Company, Išdirbanti Chemi
kai, 1333-1343 So. Ashland avė. 
Chicago, BĮ. (Apgarsinimas)

t :

.»

•••••••••••

*

*

★

★

★

★

★

★

4

h*-,
*į

U.

r- 
i

*

Xovier Strumskis
ryjjg

222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.
>

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę Širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

k

Nuga-Tone

”DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio išdir- 
ivitoij.totantaiil raiomij M.VHKSHV. Paraiduod, po ?2.60, 

„™i4„ ™,„ ^3,00> ?3'60 i1
temimą armijų nuo rytinio “D A R B I N IN K A S ”
fronto, per ką vokiečiams būvo 242—244 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, mas^
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BRIGHTON, MASS.
Birželio 30 d. buvo šauktas 

mitingas visų katalikiškų dr- 
jų ir kuopų dėl apsvarstymo 
dalyvavimo parodoj liepos 4. 
Nutarė dalyvauti su benu. Pir
mininkas B. Ajauskas, vedėjas 
visų dr-jų mitingo ineša pro
testą prieš tuos, kurie užsi- 
puldinėja ant krikščionių. Pro
testą priėmė: Šv. Jurgio dr-ja 
turinti 350 narius, Šv. Vincen
to vyrų ir moterų, turinti 300 
narių, LDS. 22 kuopa turinti 
60 narių, SLRKA. kp. turinti 
50 narių ir SRKA. 213 kuopa 
turinti 22 nariu.

Protestuojam prieš So. Bos
tono progresyvių dr-jų protes
tą, kuris buvo priimtas 26 bir
želio, kur buvo vedėjas tų pra
kalbų neleido klausimo pakel
ti sakydamas, kad kurie atsi- 
šauksit, tai būsit išmesti iš 
svetainės.

Mes Brightono dr-jos ir kuo
pos apie 900 narių protestuoja
me prieš bolševikus ir Kapsu
ką, kad tie ištvirkėliai būtų 
prašalinti ir būt sugrąžinti tur
tai, kuriuos buvo užgriebę 
nuo žmonių. Mes atsišaukiam 
į viso pasaulio darbininkus 
krikščionis, idant remtų Lie.-~ 
tavos neprigulmybę ir kad in- 
vyktų krikščionių demokratų 
respublika ir kad būt sutriuš
kintas vokiečių militarizmas.

Protestuojam prieš bolševi
kų vadus, kurie padarė taiką 
su kaizeriu be talkininku ir ar

“ŽINYNAS,”
242 W. Broadway, 

. South Boston, Mass.
P. S. Pinigus siųskite sykiu 

su užsakymu $1.75. Imant dau- 
giaus duodame nuolaidu

Chorams dainos.
Tikką išėjo iš po spaudos 

viena iš gražiausių dainų Č. 
Sosnauskio ‘ * U žangu Žemė. ’ ’

Vienas exemplioris 35 e. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Ašmenskienė,

359 Fourth St.
Vice pirm. — P. Giedraičiutė,

103 Sixth St.
Prot. Sekr. — M. MorkūniutS,

12 Lark St.
Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 

377a Broad-way,
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. Cižuvie- 
nė. f

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

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

VIETOJE $1.00 TIKTAI 50c.
Amerika Pirtyje .. 
Anderseno pasakos 
Laisvos valandos . 
Rodos motinoms .. 
Pradine aritmetika 
Valkų draugas ...

viso .ęi.oo
Atsiųskite 50 et. stampomis o gau

site viršui minėtas knygas už pusę 
nrekCs-kalnos. Adresuokte:

P. Mikolainis,
Claverack, N. Y.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

PrlMBhM valMdoet ' 
Nnolfkilp«*M. Ka«7tkf>TCkM«* 

tOk'BROADVAY Ccc. G BT. 80. BOSTON?
■ T48MI.B. -

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
Padara Galva, Raudoną Krautą, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą 
. . VyrlSkumą Ir Moteriškumą.

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin
simo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos drkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdėti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

•

Nuga-Tone 
,Umat«U» 
•tr«n*tte«a» 
th. Titai «n. lt Ii • ral<nbl«bML narve 
bMlth uote. A 
•MbiMtionaC 
n<nttlv«M4r«.. ■tmUv. kti.,
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Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutS talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mčnesei gydymo, šešes bonkūtes už penkiuš ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga*Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrųžikitę lyktus pilės ir bonkutS, o mes betarpiškai sugrųžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame, visų riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone/
NATIONAL LABORATORY, Chicago. UI. Ehrood City. P*.
Gerbiamieji:—

Gavau jūsų laišku ir Nuga-Tone piliutes ir turiu pasakyti. Jog etų visai užganėdintas jutu 
vaistai* Meldžiu prisiųsti dvi bonkutčs Nuga-Tone piliutiu. Aa daviau kialeta piliutiu sava 
protelių dėl pabandytas ir jam labai patiks. Ai ateliuju vieną bonkutS. džl jio. Prisiunčfa |2. 
Siuskite vaistu, ką greičiausel, _7 Su pagarba; GASPAR BERSEK, Boa 547.

NATIONAL LABORATORY, Chicago. Uis. She&andoab. Pa.
Godotini s amista! >—

M esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jųjų vartojimo. 
JOE DOMBROWSKL 333 W. Coa! St.

•■■IIUtHIMIItlHIUMMlnlIlIlIlUIMtlIlIliaUlIlIlIimilUIIIIUilIlIlIlIKIItKIIIlUUHiiHH,, 
Nuga-Tone yra sudėti: 
parankioje bonkuteje. Jie » 
yra apvilkti su cukrU; 2 
priimno skoni ;rame dėl B 
vartojimo; neatitrauks g 
nuo darbo ar linksmumo.: 
Bandykite. Jus reko-1 
menduosite tuos vaistus I 
visiems 8avapretelems. :

SteUuldte vaistus ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madijon St., Chicago, Iii.
Gerbiamieji; PrisiunČiu $........... ir meldžiu prisiųsti man
bonkuth Nuga-Tone.

Vardas ir pavarde....................... .. ................................

Gatvė ir No. ar R. F. D......... .............................. .. ....

Atlertas.Valstija
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