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■ AMERIKONAI PAĖMĖ 
4.000 NELAISVIŲ IR 

30ARMOfŲ.
Penktasis vomfėiinj ofensyvas 

pasirodė Visai silpnu. Nei kiek 
negali susilyginti su pirmai
siais. Pirmume ofensyve vokie
čiai per trik dienas pasivarė 
15 mylių. Dabar-gi per pirmų- 
sias tris dienas pasivarė pen
kias mylias ir po to jau užim
tose dietose negalėjo atsilaiky
ti, kuomet talkininkai pradė
jo smarkias kontr-atakas. Vo
kiečiai turėjo trauktis atgal. 
Persikėiusieji per upę Mamų 
vos gali atsilaikyti. Galų gale 
šiems vokiečiams gali būti 
taip, ‘ kaip kad) buvo austrams 
pėrsikėlusiems1 per upę Piave 
Italijoj.

Pačioj ofensyvo pradžioj A- 
merikos dienraščiai spėliojo, 
kad vokiečiai galės pasivary
ti . pirmyn* Gal būt tik retas 
teišdrįso tikėtis, kad talkinin
kai įstengs suturėti vokiečių 
antpuolius. Bet matome malo
nų apsivylimų.

- Tarp Reįmso ir Soissons vo
kiečiai yra įsidavę kyliu. To 
kylio smailgalis nusidriekęs 
linkui Paryžiaus. Tai į to kylio 
abu šonus amerikonai ir fran
cūzai trenkė su didelėmis jėgo
mis. Amerikonų ir francūzų 
antpuolis taip netikėtai buvo 
smarkus ir galingas, jog vo
kiečiai niekaip negalėjo atsi
peikėti ir bėgo palikę armotas 
ir visokių karinę medžiagų ir 
šautuvus. Vien amerikonai 
paėmė nelaisvėn 4.000 vokie
čių, 30 armotų ir daug kari
nės medžiagos. Francūzų gro
bis ir-gi buvo nemažas. Gi to
se vietose, tame kylyje buvo 
geriausia kaizerio kariuomenė. 
Jei šitoji kaizerio armija nesu
lauks greitos pagelbos, tai ji 
visa gali tekti į nelaisvę arba 
gali būti sunaikinta, nes ji y- 
ra spaudžiama iš abiejų šonų 
ir iš priešakio.

Vyriausysis talkininkų va
das gen. Foch buvo tos nuomo
nės, kad reikia laikytis ofen- 
syviškos taktikos. Jis sako, 
jog giiiimosi nėra apsigynimas. 
Kad apsiginti, tai reikia už
pulti priešininkų. Kadangi da
bar Amerikos kariuomenės 
Francijoj jau nemažai ir ka-

- ' . • Irt i r

dangi ji jūu yra apsipratusi su 
moderniška kare, tųi labai ga
limas daiktas, kad talkininkai 
ims antpuolius daryti ant vo
kiečių ir stumti juos atgal.

PULK. ROOSEVELTO SŪ
NUS ŽŲVCĖAREJE. 
ii/ rr'f. n,' t ■'f-A «; .

London, liepos 17. — Liet.- 
Quentin Roosevelt, jauniausy- 
sis pulk. Roosevėlto sūnus, žu
vo karės lauke. Jis tarnavo 
Amerikos armijoj prie upės 
Mamos Francijoj. Jis buvo la
kūnas. Su savo mašina jau 
grįžo į savo pusę ir netikėtai 
buvo užpultas volriečių lakūnų. 
Spėjama, jog šūviais iš vokie
čių lakūnų Roosevelt buvo mir
tinai sužeistas ir su mašina 
krito žemėn.

KETINA PERTRAUK- 
. TO RASIUS-

Bolševikų premieras Lenin 
paskelbė, jog ketinus netru
kus pertraukti diplomatinius 
ryšius, su Anglija ir .kitomis 
valstybėmis, kurios surištos 
su išsodinimu kariuomenių ant 
Murmano pakraščių.
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Dabar yra daug
PIGHJ
Daugelis savininkų karės lai

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

JLithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BĘ0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ir 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 forma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

PREZ. WILSONO KALBA 
NEPATIKO VOKIETIJOS 

SOCIJALISTAMS.
Bėdino socijalistų organas 

Vorwaerts labai nepatenkintas 
prez. Wilsono kalba-pasakyta 
liepos ketvirtojoj. Sako, jog 
bolševikų valdžia dabar nepri
valanti daryti ceremonijų su 
Amerika, o turinti tik paliep
ti Amerikos ambasadoriui ap
leisti Rusiją.

DALYKAI SU MOONEY 
PABAIGTO

San Franėfs’cb, liepos 17. — 
Thomas Mooney tapo nuves
tas į San Qūentin kalėjimų ir 
pastatytas eilėn nuteisti)jų pa
karti. Mooney bus pakartas 
rugpjūčio 26. Jis apkaltintas 
sąryšyje su bombos metimu 
laike Preparedness parodavi- 
mo, kur daug buvo užmušta 
ir sužeista. "

NUPLAUKĖ EUROPON.
Dvylika;! Suv. Valstijų kon- 

grešmanų išsėdo Francijoj. Jie 
‘lankysis karės fronte.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
CHOLERĄ RUSIJOJ.

Kėliauiunkai, atvykusieji iš 
Rusijos, sako, jog Petrogra
do po 500 žmonių miršta kas
dien nuo choleros. Saratove 
tūkstančiai apsirgo ta liga. 
Cholera jau apsireiškė ir Fin- 
landijoj.

DAUG MOTERŲ ANT 
FARMŲ.

Šiemet Anglijoj moterų dir
ba ant f annų 300.000. Pernai 
jų tedirbo 91.000. Šiemet kur 
kas daugiau pastatyta prie ū- 
kių darbų vokiečių nelaisvių ir 
internuotų svetimtaučių.

GAL PATEKO Į NELAISVĘ
Pulk. Roosėvelt gavo iš Fran

cuos nuo žento žinių, jog 
Quentin Roosevelt gal būt išli
ko gyvas. Praneša, jog jo ma
šina krito vokiečių pusėje ir 
jog Quentin galėjo gyvas pa
tekti vokiečiams nelaisvėn.

Iš New Yorko Washingto- 
uan partiniai orlaiviai savo ke
lionę padaro per pustrečios va
landos, apsistojant Philadel- 
phijoj 8 minutasf

o

CHOLERA ŠVEDIJOJ.
Cholera iš Rusuos jau persi

metė ir į Švedijų. Per pasta
rąsias dienas susekta šeši ap- 
sirgimai aziatiška cholera. Da
nija pertraukė garlaivių plau- 
kinėjimų tarp Kopenhagos ir 
Petrogrado iš baimės, kad ne
atgabentų cholerų.

DAUG KALBAMA APIE 
ĮSIKIŠIMĄ.

Japonijoj labai daug kalba
ma ir rašoma apie . įsikišimų 
Rusijon. Valdžia formalio nu
tarimo dar nėra padarius, bet 
ji jau gavo nuo visokių sluogs- 
riių pritarimų, jog rems-val
džių jos žygiuose. Visi prita
ria įsikišimui. Daug svarsto
ma apie tai, kiek kariuomenės 
bus pasiųsta Siberijom

ATAKAVO BANGŽUVE.
Palei Maine valstijos pa

krantes vienas žvėjinis laivas 
susitiko su bangžuve, kuri 
buvo apie 65 pėdų ilgio. Kai 
drožė ji savo uodega į laivų, 
tai tas sutraškėjo ir žvejai ant 
kito garlaivio pamanė, jog jų 
kaimynų laivas tapo vokiečių 
submarino sutorpėduotas.

350 BROADtfAY, SOUTH BOSTON, MASS.. I
JAMES M. KEYES i

Atsmaukite prie manęs su visokiais telsmlškals reikalais. Duo- i 
du pilnas Informacijas kas-llnk Suvienyti] Valstijų įstatymu. j

Per keliolika metų esu prityręs Ir turėjęs visokių reikalų su 'j 
LIETUVIAIS, RUSAIS Ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- j 

- stljoje. AS esu tokiame stovyje, ktfcl galite manimi pilnai užsitl- , 
keti. Visokius teismiSkus reikalus atlieku Šioje valstijoje. J

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbStojų lietuvių, rusų, j 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turSti geras pasekmes, it iSlalmStl i 
provų, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite afcba pašaukite.

850 BROADWA¥, SOUTH BOSTON, MASS.’

JAMES M. KEYES
Tol. So. Bottoft'919 or So. Boston 800. 

Jeigu vienas užimtais Sauk kitų.

Nupliekė bolševikus ties Vitebsku.
.. i-i. -• 7 ’ ‘

. L!' — ■

INDOMI ŽINIA.
Angliški laikraščiai ketver

ge turėjo šitokių ypatingų ži
nių:

35,000 LITHŪANIANS
MARCH; ONPETROGRAD.

Pąjęisr July > 18. •— Thirty-five 
thouzand Lįthuanianz, the balk 
ęf Įthem Ruzzi&n veterąųs, led 
by Genepd Klim&itis, are re- 
portęd to be marching on Pet- 
rograd. The Bolshe viki troopz 
are said to haye beęn defeated 
at Vįtebsk and to be retreating 
indjzorder. .

Paryžius, liepos 18, — 35.- 
000 lietuvių, didžiuma* karių 
yra Rusijos armijų veteranai, 
vedami gep... jęiimaičio,„ kaip 
pranėšahikmarŠttoja-ant Pet- 
rogrado* Sakomu jog. .bolševi
kų jėgos tapo .supliektos ties 
Vitebsku ir jos netvarkoje

SkaitytojaiitUrbūt atsimena, linkę, iš kurios daktarai bus iš- 
jog Dr. Šliupas, sugrįžęs iš Eu- hnįi. Besidonant armijai dak- 
ropos, pasakojo, jog Lietuvos tarai valdžiai labai reikalingi, 
parubežyje ęsų 100.000 suorga- Dabar armijai reikia 50.000 
nizuotų lietuvių kareivių po - * 
vadovyste generolo Kamaičio. 
Jie esu pagatavi įžengti į Lie- 
tuvų ir prisidėti prie užvedimo 
ten tvarkos. Bet Vokietijos 
valdžia jų neįsileidžianti. Toji 
lietuviškoji kariuomenė turė
jusi geriausius Rusijos armijos 
arklius, anuotas ir ginklus. 
Tai-gi minėtoj žinioj, matyt, 
įeina kalba apie šitų kariuome
nę. Gal būt tarp šitos lietuvių 
kariuomenės ir bolševikų val
džios ištiko nesusipratimu, po Į 
kurtų sekė susirėmimas gink-J 
lais ir lietuviai supliekė bolše
vikus. Pastebėtina, jog Dr. 
Šliupas sakė, jog vadovauja 
gėn Kamaitis, gi minėtoj ži
nioj rašoma Klimaitis. Pavar
des iškraipymas tokiose žinio
se labai galimas daiktas.

APLANKE KARES FRONTĄ
Francijos premieras buvo 

karės fronte paskui sugrįžo so- 
stinėn ir dabar vėl išvažiavo 
frontam

. t

NEPATVIRTINTAS 
GANDAS.

• r V 9 ■ « 4 .* *< .

Iš Genevos, Šveicarijoj, Uk
rainiečių biuras buvo paleidęs 
gandų, būk garsusis Rusijos 
kadetų partijos vadas prof. 
Miliukov ir keletas kitų tos 
partijos narių prisidėjo prie 
vokiečių. Būk jie paskelbę, 
jog Rusijos išganymas esųs. su
sidėjime su Vokietija. Bet tas 
ganęĮas tuoj buvo užginčytas. 
Susų laikraštis Novi Viek pa
skelbė, jog gandas apie Mi- 
liukovo perėjimų pas vokiečius 
esųs be pamatų.

“DARBININKO” MORGI- 
ČIĄMS STRIUKA PA

SIBARĖ.

Ataka visu fron
tu prasidėjo.

“Darbininko” morgičiams 
jau gerai storas kulnis apdau
žė So. Bostono ir Brightono 
lietuvių kulipkos, granatos ir 
šrapnelės, bet dabar kaip iš vi
sų kraštų šelmius suspaudė, 
morgičiai kaip spirgai ant pe- 
telnės čirška. Ataka prasidė
jo visu frontu ir morgičiams 
netrukus bus galas.

Vyrai ir moterys, spauskit 
smarkiau nelabųjį priešų!

- — - - •
Pereitą, savaitę War Savings 

Štampų parduota už $50.199.- 
000. Tai buvo rekordinė sa
vaite štampų pardavime.

Į

MOBILIZACIJA DAKTARŲ.
Suv. Valstijų valdžia keti

na pradėti mobilizacijų visų 
daktarų. Visi daktarai turės 
registruotis ir valdžia ims tin
kamiausius savo tamyston, o 
kitus, paliks ant vietos arba tik 
paskirs aprūpinti naujų apie-

daktarų.'

NEPRIPAŽINO BALSA
VIMO TEISES*

Vengrijosparlamento žemes- 
nijin rūman buvo valdžia įne
šus sumanymų suteikti mote
rims balsavimo teisę. Tai ta
sai rūmas valdžios sumanymų 
atmetė.

NEPRISMŽ.

Vokietijos valdžia teiravosi 
bolševikų valdžios, ar nesutik
tų įsileisti Maskvon vienų vo
kiečių batalijonų saugoti am
basadų. Tai bolševikų valdžia 
atsakė, jog jokios svetimos 
valstybės kariuomenės neįsi
leis sostinėm

Suv. Valstijų teisybės depar
tamentas susekė, jog vienų 
kartų vokiečiai bandė nupirk
ti 30 Amerikos laikraščių. 
Dar gerai prieš stojimų Ame
rikos karėn vokiečiai jau šoki
nėjo apie nupirkimų tūlų Ame
rikos laikraščių.

X , JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDEAS 
A LIETUVIŲ BANKAS.

Y Bankierius J. Kowaliauskas sako:—
T Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 
y pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 

savo triūso.
*1 NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADEK JUOS 

Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
A DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO ŲŽ DY- 
A KĄ. * •
T .
T
A Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54,2 

\ už trečios $95.00.
BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAŲSKAS

Lietuvių Banko prezidentas

BOSTON, MASS*

JEIGU NORI Už JUOS GAUTI, PINIGUS

Lietuvių bankas šiandien moka:—t
Tt
TTY❖ 32—34 CROSS ST,,
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t 
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Šauniai 
'pasirodė.

• P4e ; Bronė" Ivaškevičiūtė iš 
Lewiston, Me. dagirdus, kad 
“Darbininko” morgičiams gil
tinė sprandų piauja, tokių 
smarkių bombų į priešų palei
do, kad morgičiai iš strioko 
net plačiai išsižiojo.

. Šauni Levristono lietuvaitė

“Prisiunčiu $2.00 “Darbinin
ko” morgičiams sumušti. Žino
ma, juo mūsų bus didesnė ar
mija, . tai ir viršus bus mūsų. 
Geriausių pasekmių

Bronė Iv&nJmiute.”
Tokių lietuvaičių, tai duokit 

mums kuodaugiausia.

Visi morgi
Čius pliekia.

Atvažiuoja į generalį “Dar
bininko” armijos štabų p. Zig
mas Tamošiūnas iš Cambridge, 
Mass. ir sako štabo viršinin
kams:

“Netrukus, vyrai, važiuoju 
armijon; gal reikės su kaizeriu 
pasipešti. Leiskit, tautiečiai, 
savo spėkas ant morgičių išmė
ginti.”
Ir penkis sykius ($5.00) į 

priešų kaip šovė, morgičiai 
kaip lietuviška drobė pabalo.

Tokiems vyrams, kaip Zig
mas Tamošiūnas, seksis tar
nauti ir kariuomenėje. Drųsu- 
mo ir prakilnumo su kaupu.

Hartford’as nemėgs
ta juokų krėsti. •

LDS. 6-ta kuopa Hartford’e, 
Conn. susideda iš rimtų narių. 
Jie visuomet kų daro, tai da
ro prakilniai, gražiai ir išmin
tingai. Štai “Darbininko” 
morgičiams sumušti ir į dul
kes juos paversti LDS. 6-ta 
kuopa prisiuntė net $25.00. Au
kojo “Darbininko” morgičių 
galvai nusukti:
Iš L. D. S. kuopos iždo $15.00 
Kunigas J. J. Ambotas... .5.00 
J. Laučka .;..........................5.00

y Išviso............$25.00
Hartfordo LDS. 6-tos kuopos 

amunicija jau “Darbininko” 
morgiČius smaugti pradėjo. 
Hartfordiečių granatos priešo 
šonkaulius kaip gliaudo, gene- 
ralio štabo generolai už pilvų 
susiėmę kvatojasi.

Ačiū jums, Hartfordiečiai, 
už šaunių paramų.

Newark’as ulti
matumų stato. ■

Amunicija . “Drt- 
morgičiams. s/

kąip vanduo 
stančios medžiagos siunčiama 
rieškučiomis, kaušais, bačko
mis ir tonais. Negana to, kad 
amunicijų siunčia, bet dar 
“prikazus,” nurodymus duo
dą, kaip reikia “Darbininko” 
morgiČius gyvus be druskos 
praryti.
’ Newark’o, N. J. LDS. 14 kuo
pa prisiųsdąma $21.50 per A. 
Kazlauskų štai kokį ultimatu
mų “Darbininko” morgičiams 
stato:

“Liet,.D. S. 14 kuopos laiky- ‘ 
tame susirinkime, liepos 12 die
ną apkalbėta, kad reikia amu
niciją pasiųsti į “Darbininko’7 
tvirtovę morgičiams griauti. 
Tu mano vyruti, reikia stebč- 
ties, kaip visi susijudino, net 
svetainė sudrebėjo, kaip dole
rius kloti ant stalo pradėjo. Vi? 
si šaukia: ‘4 Duosim,4 4 Darbinin
ko” morgiČius bombarduosim, 
net So. Bostono padangės su
drebės.” 
Ir žiūrėkite kiek davė.

St. Pranis...................
J. Žemaitis...........
P. Daugžvardis .. 
A. Kazlauskas . . 
A. Balčiūnas .... 
EI. Lapėniutė.... 
J. Daukšys ...... 
A. Masandukas .. 
J. Lencmonas .. 
J. Švaikauskas .. 
A. Daukšys .... 
Iz. Matulienė .... 
M. Miškinis...........
J. Pelutis.............
K. Krumėnas .. .
P. Alseika ...........
L. Areliūnas ....
St. Lečius ...........
Z. Stanuliūnas ... 
A. Kukis...............
St. Tarasevičia .. 
J. Tumelis...........
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Išviso ........... $19.50
Paskiau dar pridėjo:

A. Ciparis ............................ 1.00
J. Sereika............................. 1.00
M. Navickas ........................... 50

Pasidaro sykiu $21.50

Bus daugiau.

P-nas A. Kazlauskas toliau 
rašo:

“Bet vyručiai nemanykite, 
kad jau čia viskas. Dar toli 
gražu prie to. LDS. 14 kuopa 
tik pirmą šūvį paleido. “Darbi
ninko” morgičiams amuniciją 
gaminti Newarke išrinkta ko
misija: p-lė Elz. Lopeniutė ir 
p. A Kazlauskas, kurie eis rink
ti po stubas granatas, kulipkas, 
morgičiams griauti. Neatsisa
kykit jiems duoti.” 
Newarkiečių amunicija ir "ui- • 

timatumas vos spėjo į Bostonų 
invažiuoti, o jau morgičiai ke
lnes paraitę pradėjo į kitų pa 

saulį spraustįes. Per ankšta 
jiems čia pasidarė. O jei Nev
ari;’as dar daugiau amunicijos 
prisius, tai tada morgičiams 
amžinastį reikės sugiedoti ir 
pasakyti: “Kaput!”

Baltimore kulkos
vaidžiais šaudo.

Tikėsit ar ne, o Baltimore, 
Md. lietuviai iš kulkosvaidžių 
šaudyti pradėjo. Į ‘ * Darbiniu- .

(Seka aut 2-ro pusi.)
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"D AEBIHIMKAS"
M W. Btmdmy, Sorth Borto*, Km

SUSINEGERAVO IR 
IŠSIPLŪDO.

Musų kaimynui “Keleiviui” 
labai nepatiko, kaip mes-nu
rodėme, jog lietuviai turi taip 
susiprasti, kaip amerikonai, 
kurie meta skaitymą šlamštų, 
dergusių katalikus, nes dabar 
pasirodė, jog dergiamieji ka
talikai yra ištikimiausi ir uo
liausi piliečiai. Dėl šito apsi
reiškimo trys angliški šlamštai 
jau užvertė kojas. Katalikų 
dergėjui “Keleiviui” negalėjo 
patikti tokie mūsų nurodymai 
ir paraginimai, kad panašiai 
elgtųs ir lietuviai, kad galų 
gale užsidarytų mūsų šlamštai.

Beplūsdamas ant mūsų nepa
sijuto, kaip nesvietiškų nesą
monių parašė.

Girdi “Kaslink ištikimybės 
šios šalies idealams, tai tą išti
kimybę kuoaiškiausia matome 
Karevičių, Gabrių, Bartuškų 
ir jų kompanijos darbuose, ku
rių nepasmerkė ir nebepasmer
kta mūsų Amerikos lietuvių 
klerikalai. ’f Ar-gi tie Karevi- 
čiai, Gabriai ir Bartuškai yra 
šios šalies piliečiai, ar jie gy
vena Amerike! Kaslink pa
smerkimų, tai pirmiausia jūs. 
keleivininkai, kurie piliečiais 
esate arba gyvenate šioje šaly
je, kuosmarkiausia pasmerki
te save, nes jūs dergėte Ame
rikos valdžią, agitavote prieš 
registravimąsi, šaukėte, kad 
pakratysite Washingtono val
džią, kad reikią tik ugdinti 
revoliucijinę dvasią ir tt. Juk 
jūs nebūtumėte užsičiaupę iki 
šiol, jei Dėdė Šamas nebūtų 
jums pagrūmojęs.

Dar apie kapitalizmo siste
mos gynimą. Būk viešai esa
me prisipažinę ją giną. Dėl 
argumentavimo tegu bus taip. 
Na, o jei “Kel.” yra kapitaliz
mo sistemos priešininkas, ko
dėl tame pat numeryje, kur 
mus apkaltina, indėjo Packe- 
rių didžiulį pagarsisimą. Juk 
Paekeriai yra didžiausi Ameri
kos kapitalistai. Reiškia “K- 
viui” niekas nerūpi, kaip tik 
doleris.

LIKUSIEJI TURI JŲ 
r DARBA ATLIKTI. e

Veikliausieji mūsų jauni vy
rai imami, kariuomenėn. Drau
gijų ir visuomenės veikimas 
tą labai atjaučia. Bet mūsų 
veikimas neturi nei kiek apsi
stoti. Likusieji turi patapti 
veiklesniais. Turi atsirasti į 
paimtųjų kariuomenėn veikė
jų vietas nauji veikėjai. Li
kusieji turi nudirbti pašauktų
jų kariuomenėn darbą.

Kad mūsų veiklusis jauni
mas paimamas, t arba kadi tu
rime kitokių dėl karės negeru
mų, tai dėlto neprivalome‘ki- 
kinti. ” ICad ir ilgiausia ši ka
rė tęstųsi, tai visvien mes šio
je šalyje tiek nekentėsime, 
kiek kenčia Europos žmonės, 
ypač mūsų viengenčiai užimto
je Lietuvoje. Be to iš princi
po mes privalome klausyti ir 
remti šios šalies valdžią, pilnai 
būti jai ištikimais. Šios ša- 

• lies valdžia yra žmonių išrink
ta ir tokios valdžios įstatymus 
turime pildyti ir jai prašant, 
remti ją.

Jei mes likusieji bent kiek 
patapsime veiklesniais, jei pa
sistengsime pritraukti daugiau 
veikėjų iš neveikliųjų tarpo, 
tai visas mūsų visuomeninis ir 
draugijinis darbas galės eiti po 
senovei. O jei dar labiau iš- 
temsime savo pajėgas, tai ne 
tik visas darbas eis po senovei, 
bet ir naujų reikalingų darbų 
galėsime imties.

Todėl visi likusieji išsijudin
kime prie smarkesnio pasidar
bavimo.

PASIRODĖ KUO ESĄ.

Liepos ketvirtoji buvo dide
liu išeivijos išbandymu. Visų 
tautų ateiviai turėjo pasirody
ti ar jie, ištikimi ir dėkingi tai 
šaliai, kurion jie atkeliavo ge
resnį gyvenimą rasti. Ateiviai 

' rado Čia patogesnes gyvenimo 
sąlygas, negu turėjo šalyse, 
iš kur atkeliavo. Negi galėjo 
būti taip, kad iš visų kraštų 
darbininkai plauktų į tokią ša
lį, t kur gyventi blogiau, negu 
apleidžiamoj šalyje. Todėl ši 
šalis pilnai turi teisę iš ateivių 
reikalauti ištikimybės, gi atei- 

. vai privalo parodyti ne vien 
ištikimybę, o ir dėkingumą. 
Tas ir buvo šauniai padaryta 
pereitoje liepos ketvirtoj die
noj. Lietuviai visose koloni
jose puikiai pasirodė. Pasiro
dė kito esą mūsų socijalistai. 
Netik kad jie nesidėjo prie 
bendro apvaikŠČiojimo, bet da
gi įvairiose vietose kiaulysčių 
pridarė. Iš korespondencijų 

- tas matosi. Bet negražiausia 
pasielgė, tai turbūt Water- 
bury’o, Ct. socijalistėliai. A- 
pie juos vietos amerikoniškas 
laikraštis rašė. Ten, kuomet 
lietuvių marŠavimas prasidėjo, 
tai nebuvo jokių raudonų vė
liavų. Bemaršuojant Bank gat
ve ir praėjus policiją, tai ne
tikėtai įsišovė automobilius su 
raudonomis, bolševikiškomis, 
erzinančiomis spalvomis. Ja
me sėdėjo keletas cicilikų su 
raudonais raiščiais. Detekty
vai tą patėmiję, tuoj išmetė iš 
eilės. Už tokią kiaulystę ’ jie 
papuolė į policijos nagus.

Tatai mūsų socijalistai netik 
kad nenorėjo išreikšti Ameri
kai ištikimybės, bet dar niek- 
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CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 15 d. vak. pobažnyti- 

nėje salėje buvo SLRKA. pra
kalbos, kalbėjo pp. M. Abra- 
činskas iš Montello ir A. Knei- 
ži^ Taip-gi buvo ir dekliama- 
cijų. Žmonių buvo pilna salė 
ir visi gražiai užsilaikė. Prie 
kuopos prisirašė keli nauji na
riai.

Vietos parapija pradėjo smar
kiai rengtis prie fėrų, kurie bus 
sekančio rudenio sezone. Jau 
nekurios dr-jos ir kuopos pas
kyrė tam tikras komisijas, ku
rios rūpinsis tuo reikalu, o y- 
pač mūsų moterys ir merginos 
žada daugiausia pasidarbuoti.

I. F. K.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. laikė mėnesinį sur 

Hirinkimą, liepos 14 d.’ Kuopos 
pirm. J. Laučka atidarė susi
rinkimą. Apsvarstyta svarbūs 
reikalai, 
pikniko,
d. parke Light-House Grove 
ant 24 Station Glastenbury, 
nedėlioj 1 vai. po pietų. Taipo
gi užsiminus apie “Darbinin
ko” morgičių panaikinimą, 
tuojau atsirado karštų pritarė-

o ypatingai kas-link 
kuris bus liepos 21

šybių darė tiems, kurie ištikj/ 
mybę rodė.

' ♦ r

7 
-v

.. J'

(Pradžia ant l-w pnaL) 

LDS. 30 kuopa, tai nelabasis; 
po suolu sudejayo.1 Sako ku- 
Jipkosį pačią skaudžią vietą 
pataikė. ■ ‘ ’.

tylime. Jie savo dai 
W savę pašnekės.

KąipmorgiČiuąlupa,tai 
net jų dantys^birškA 7
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Apie tą svarbų nuotikį i§į P-nas Ksayem StrumakįH iš 
Baltimorės p-lė . A. Bajoriutė “ "
generaliam štabui šiaip pnpie;

? “Mūsų nariai (nors jų suai- 
rinko tik apie tuziną) sako, kad 
dabar atėjo pasiliuosavimo ga
dynė, tad ir “Darbininkas” ne- 

. turi būti spaudžiamas kokio ten 
beširdžio priešo morgičiausr.

Kaip bematant pradėjo . lėkti 
ant staliuko popiergaliai, net 
raštininkas nespėjo skaityti. 
Laimė kad ne visi nariai buvo* jr ' ,■ e • •

kitaip būtų buvę blogai. Iš kul
kosvaidžių šaudė: 

Juozas Čaplinskas .,..,.$5.00 
Ant. Bajoriutė ’..............   .5.00
Ant. Ramoška................... 5.00
Tadas Bernotaitis..............5.00
Jonas Karalius .1.00
Uršulė Danelienė ,.............L00
Juozas Biežis............1.00 
Petronė BuloČiutė...............1.00
Barbora Monkevičienė... .1.00 
Izid. Linkys ...........  l.OO

e-

t 
t 
t-
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Išviso...........$26.00

Ofensyvas tę
sis toliau. - -

P-lė A. Bajoriutė dar pažy
mi:

“Tai dar tik pradžia. Kitas 
susirinkimas padarys daugiaus 
šturmo. “Bombardacija” bus 
smarkesnė.”
Bravo, Baltimorės lietuviai! 

Priešui į dantis nežiūrėkit, bet 
šerkit jam per kulnis, kad jis 
kuogreičiausia sprandą 
kur nusisuktų.

sau

Chicago šturmu prie
šų varo atgal.

Iš tolimų Vakarų mus 
das pasiekė, kad Chicago, UI. 
“Darbininko” morgičius žada 
į ožio ragą suvaryti. “Tegul,” 
sako Chicagiečiai, “morgičiai 
Sau kraustosi kur pipirai au
ga, o “Darbininko” nevargi
na.'’ Netikėti Chicagiečių pasa
kymui būtų labai neišmintin
ga. Ir neapsivylėme.

LDS. 20-ta kuopa iš North 
Side paskelbė jau mobilizaciją. 
P-nas M. Mažeika praneša apie 
tai generaliam štabui sekančio 
turinio laišku.

“LDS. 20 kuopos susirinki
mas ėjo galvatrūkčiais. Pas
kelbta mobilizacija ir visu smar
kumu pulta ant priešo. Ura! 
ir šoviniai, kaip žirniai iš mai
šo į aruodą pabirėjo. Mūšis lai
mėta. Atsižymėjo šie:

M. Mažeika ...................... $2.00
J. Jokubauskas...................2.00
L. Jagella ............................1.00
J. Rimkus ...........................1.00
A. Nausieda, kuopos raiti

ninkas .....................  10.00
R. Šniukas.......................... 2.00
A. Moreika, kp. pirminin

kas ................................. $5.00
J. Karlikauskas.................1.00
K. Balčiūnas...................... 1.00
K. Repšis .......................... .1.00
Kun. F. Kudirka...........   .3.00
V. Mereckis pasižadėjo . .1.00

Išviso sumokėjo... .$29.00

gan-

Tai pradžia, o 
kur dar galas.

Ponas M. Mažeika dar pra
neša, kad:

“Dar tas ne viskas, nes tik 
dalis narių buvo susirinkime. 
Kaip matote tik 12. Bus šūviiį 
ir daugiau. Sudrebės Amerikos 

• lietuvių padangės, kaip Cbica- 
gos lietuviai į “Darbininko” 
morgičius pradės šaudyti. O 
kas bus po Chieagos LDS. Ap
skričio susirinkimo. Kaip Chi- 
cagiečiai pasakys savo galingą 
žodį: “Einam į talką rytiečiams 
atakuoti “Darbininko” morgi- 
čių,” tai priešas-ir pasiduos. O 
be mūsų nieko nepadarys. At
siminkit, kad Cbicagoje yra 11 
kuopų.”

Jaučiame išanksto kokia 
smarki kils audra, kaip CHica- 
go stos į. kovų su morgičiais.

tusios aukos paskelbta
’ ^ed.). o___  ____ ____ _____ o__ __

• yesp. A. Kučas, žinome Chicagiečių našumą ir

u <-
i

♦ *

Brooidyn,N. Y. “Darbininko” 
inorgičiams sumušti dolerinę 
padovanojo; p-lė Antanina 
Staniuliutė iš Bostono $2.00 
tam pačiam tikslni paklojo; p. 
W. Zarembą iš Mancliester, N* 
H~įr-gi storą 'dolerinę laiške 
prisiuntė, gi p-lė P. Višinskąi- 
tė pažadėtą dolerį pridavė.

Kaip matote visi morgičiams 
kailį lupą. ' ' /

-4*

savuo- 
Ji ra-

kad ir

Norwood’as į 
talką stoja.

P-le O. A. Nevoliutė rašo, 
kad,Norwood’o, Mass. lietuviai 
nemano užpakalyj pasilikti, 
kuomet visas lietuviškas pa
saulis į karę prieš “Darbinin
ko” morgičius traukia. Pa
klausykit, kaip Norwood’o lie
tuvių prakilni panelė 
sius prie darbo ragina. 
§o:

“Praneša Tamstoms,
pas mus Norwood’e organizuo
jasi legijonai stoti į kovą su 

•“Darbininko” nelemtais morgi
čiais, kas beabejones pranašau
ja jiems greitą galą. Kaip pirm- 
takūną ant “žviedų” pasiunčiu 
“kapralą” pavydale $2.00.” 
Kapralas jau į “Darbinin

ko” tvirtovę atkeliavo ir pada
rė į visus malonų įspūdį. Jei 
Norwoodiečiai daugiau tokių 
kapralų prisiųstų, panelei O. 
A. Nevoliųtei už gražią pra
našystę tartume nuoširdų a- v* — ciu.

I

KAS DAUGIAUS?
Amunicijos iki šiol jau su

rinkta $328.40.

Siųskit aukas šiuo antrašu: 

“D a r b i n i n k a s,” 
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

čekius ir money orderius ra
šykit vardu MATHIAS ZOBA.

BALTIMORE, MD.
Linksma man šiandien para

šyti kelis žodžius į “Darbinin
ką.” Matome, kad tvirtėja- 
Sue ir liuosuojamės iš visokių 
eicilikizmo retežių.

Baltimorės LDS. 30 kp. lai
kė savo mėnesinį susirinkimą, 
kur nutarta laikyti pikniką, 
jei pavyks, tai pabaigoje rug
pjūčio mėn. dėl sustiprinimo 
kultūriško veikimo tarpe vieti
nių lietuvių. Toliaus buvo 
pirmininko priminta, kaip kož
nas skaitė “Darbininke,” kad 
nori aukų padengimui savo 
skolų, kurios buvo užtrauktos 
steigiant spaustuvę. Tai tame 
susirinkime dalyvavo tik 13 
narių, o paaukavo $21.00. Dė
jo po $3, ir net po $5.00. Tai 
reiškia gerą viltį “Darbinin
kui.” Mes su pasitikėjimu 
meldžiame kitus Baltimorie- 
čius narius, kurie dar neauka- 
yo, paaukoti kitame susirinki
me. Taip-gi būtų malonu, kad 
kožnas narys atsivestų savo 
pažįstamus prisirašyti ir visi 
Baltimorės lietuviai katalikai 
Baltimorės dr-joms ideališkuo
se dalykuose. Susipraskite 
Bąltimoriečiai lietuviai katali
kai, Jūs patys susitinkate vi
sokių šliuptamių dirbtuvėse, 
kur įžeidžia jūsų širdis, visaip 
katalikus apšmeiždami įr ble
vyzgodami prieš religiją. Jei
gu katras stengiatės apgint, 
tai visokie nepraustburaiai iš 
visų kampų dirbtuvės subėga, 
užrėkia tą žmbgų. Tokiu bū
du turite nuliūdimą. Bet kad 
jis prigulėsite prie LDS. tai 
gausite tris kartus per savaitę 
“Darbininką,” jis už tamistas 
atsakys tiems nepraustbur- 
niams, ne tik dirbtuvėse bet ir 
visoj Amerikoj.

J. iš Lietuvos.

Aukokite j Tautos 
Fondą.

. ,vv- '■ ife; ■ ■*

mosbe įękiųišlaidų. Labai pa- 
girtinas Vyčių pasielgimas 

it be pinigų aikvpji- 
mo, ypatingai dabartiniame 
laike.
f Vakariniai kursai —-15 lie
pos dieną atsidarė vakariniai 
kursai. Mokslas padalintas į 
dvi dali — pirmame skyriuje 
randasi asmenys jau mokantie
ji rašyti bei skaityti, kitame 
randasi toki, kurie labai pras
tai rašė bei skaito , arba visiš
kai nemoka. Reikia pastebėti, 
kad antrame skyriuje randasi 
daugiau, kas turėtų būti atža- 

Kiek teko girdėti iš

" • *. r..-. 'A

Mūsų lietuvių 
kas gyvenimas yra taip suriš
tas, ypatingai šįuosa laikuo
se, kad labai yra svarbu žino^ 
t(į ką mūsiškiai veikia įvairio- 
se^oi^rfcltSgekdlonijoaA §iąn- 
čfie negalima ihūsų ‘ gyvenime 
pritaikinti išsireiškimą, kad 
pastaraisis šlenka paprastomis 
vėžėmis. - Jeigu kuomet, tai 
šiandien ypatingai apsiręįškia 
bendri žingsniai pirmyn.

Parodos oftalsiai šiandie 
tik ir pilni laikraščiai žinių a- 
pie parodos pasisekimą.. Ar k . <
toš Žinios mums yra svarbios!
Taip,' ir labai besparni W 

mus gamose kolonuose tanSiam rašybį Mokytojai, 
ome savo jėgas n^jaučiame, L .,^i, pr^tafld®. prfe 

kad amo atmlgiu tikra) hkgįl tiktai mū-
giame pirmyn. Tarp visi} tau- ^„tarnas, ypatingai Vyžiai, 
tą, parodoje dalyvavusi,, lie- L^udoja šia proga. 
tuviai nzeme net ir pirmiansų r . * Dzūko Draugas, 
vietą. Tuomi gali pasididziuo-1 _________
ti ir WorcestėrTo lietuviai, 
kas jau tilpo aną savaitę mū- WORCESTER, MASS. 
są laikraščiuose. Ola tiktai Vasarinė mokvlda
paduodu tekstą telegramos, vasarine moKyma.
kuri yra atsakymu Worces- šv. Kazimiero parapija jau 
ter’io lietuviams į jų pasiųstą atidarė savo vasarinę mokyk- 
prezidentui Wilsonui pasveiki-Hą. Turi daug didesnį skait- 
nimą. Šis atsakymas buvo at- hių mokinių, negu kitais me- 
siųstas parodos rengimo komi- tais. Pirmą skyrių mokina V. 
teto pirmininkui. Jinai skam- Bacevičius, moksleivis Šv. 
ba šitaip: Laurento kolegijos Montreal’-

“My dear Sir:— yje. Mokina katekizmo. Išvi-
Your kind telegram of Ju- so tame skyriuje apie 300 mo

ly 4-th has been received and kinių. Antrame skyriuje mo- 
will be brought to the atten- kinama katekizmas, lietuviško 
tion of the President at the rašymo ir skaitymo, mokyto- 
first opportunity. In the jum yra F. W. Strakauskas iš 
meantime, let me thank you So. Bostono, mokinių yra 184. 
and all those concerned very Trečiame skyriuje mokinama 
warmly in his behalf for Šventoji Istorija, lietuviškai 
your fine sentiment. rašyti ir skaityti, mokyto jum

Sineerely yours, yra klerikas J. Navickas Švč.
J. P. Ihimulty Marijos Seminarijos auklėti-

Secretary to~the nis. Mokinių yra 160. Moki- 
President.” narna kas dien nuo 9 vai. iki 

(Lietuviškas vertimas: “Ma- 11:30 vai. iš ryto. Mokykla y- 
no brangus Tamsta: Jūsų ma- ra po priežiūra viet. kleb. kun. 
loni 4 liepos telegrama buvo J. J. Jakaičio ir vikaro kun. J. 
priimta ir prie pirmutinės pro- Čapliko. Netrukus parapija 
gos bus įduota Prezidentui, statys mokyklą, nes aišku y- 
Tuom tarpų dėkoju jums ir vi- ra, kad ji būtinai reikalinga, 
siems dalyvavusiems širdingai Piknikai
jo vardan už jūsų gražius sen
timentus.” Seka parašas). Kitais metais dr-jos sureng- 

Paiiašų atsakymą gavo visi dąvo šventomis dienomis pik- 
dalyvavusių tautų komitetai, nikus ant miesto ūkės lotų (Ci- 
kurie tiktai pasistengė pasiųs- ty Farm lots), bet šį metą jau 
ti pasveikinimą. Šitoki atsa- baigiasi liepos mėnuo, o ne- 
kymai turi svarbą, nes viešai turėjome nei vieno išvažiavi- 
išreiškia vietinės valdžios u- mo. Dr-jos turėtų paskubėti 
žuojautą pavergtomsioms tau- su savo piknikais, nes nepasi- 
toms. Tilpę gi valdiškuose re- jusime kad jau žiema artinas, 
korduose gali įgyti svarbą ir ^^0 } kareiviją. 
politiškame klausyme. r

Pereitą savaitę buvo susi- Dvi' savaiti atgal tapo pa
rinkęs parodos steigimo komi- šauktas į kareivių eiles gerai 
tetas. Pastarasis nutarė ir to- žinomas veikėjas ir darbštus 
liaus gyvuoti. Tikslu egzista- darbininkas tarp moksleivių 
vimo bus rėmimas visų valdiš- kler. Pr. V. Jakaitis, Švč. Mari
ką užmanymų viešame veiki- jos Sem. Baltimore, Md. Gai- 
me, kuris tiktai risis su mūsų la jauno vaikino, 
tauta ir kovojančių tautų prin- __ ...
cipais. Butų gera, kad pana- 
šiai pasielgtų ir kitų kolonijų Vietos Vyčių kuopa už trum- 
lietuviai. po laiko surengs privatišką

Moksleivių 14 kuopos susi- pikniką ant lietuvio ūkės, ne- 
rinkimas — 12 liepos d. vieti- toli nuo Worcester’io. Yra už- 
niai moksleiviai laikė savo mė- kviesti svečiai iš Worcester’io 
nesinį susirinkimą. Be reika- ir iš apielinkių didesnių lietu- 
lų vien tiktai kuopą paliečiam vių kolonijų. Panedėlį, liepos 
čių galima pažymėti naujo va- 15 d. vak. Vyčių name buvo 
karo rengimą. Mano statyti pusmetinis susirinkimas, 
scenon “Mirgą” arba “Tris .
mylimas,” prijungiant vien- . Lojalisko skyriaus susi- 
veiksmį veikalą ‘Aptiekorius.’ rinkimas.
Galutinai dar nenutartą. Abu Kaip ir kitose kolonijose lie- 
veikalu turi savas geras ir silp- tnviai dalyvavo 4 d. liepos iš- 
nas puses. Renkant veikalą I kilmėse išreiškiant savo loja- 
reiktų atsižvelgti mūsų moks- hškumą šiai šaliai, taip ir 
leiviams į vietinę publiką ir į Worcester’io lietuviai paliko 
finansišką pusę. nemažą įspūdį amerikonuose.

L. Vyčių 26 kp. susirinki- per susirinkimą nedėlios va
rnas — Vyčiai šiame susirin- kare 7 iiepos gusirinlm atsto
kime nutarė suruošti dvi gegu- vaį ir nutarė palaikyti tą

ŠvČiiP. ^iW^bū^Wėj buVb 
kuopos susirinkimas, kur nau
jų narių net keĮetąs prMriišė. 
Dar jauna ši kuopelė; o jau y- 
ru skaitlmgaa bth$W r narių. 
Tiesa, nemažai pasidarbavo 
viet., kleb. kum Pr. Juškaitis, 
kpLį^iMno Akaitįfų narių. 
Dabącr štm grąžu žiūrėti; Šu- 
kruto dirbti dėl naudos parapi
jos ir tautos. Cambridge gali 
paBid&iaugri, kad įvyko ramy- 
įė ir tvarka. Randas .tokių, 
kurie pavydi tos laimės, mėgi
na ardyti tą vienybę, bet tai 
nesiseka* Lietuviai katalikai 
čia nėra mulkiai, kai kitur, ne
siduoda vadžioti bile kokiems 
kreiviams vadams.

Maža Birute.

, HARTFORD, COM

Išleistuvių vakaras. ‘ :
26 d. birželio Hartfordo šv. 

Cecilijos choras ir L. Vyčių 6 
kp. parengė bažnytinėj svetai
nėj vakarėlį išleidžiant tamys- 
ton Dėdei Šamui p. P. Jankau
ską, pirmininką viršminėto 
choro ir narį L. Vyčių 6 kp.

Prie tos progos visi nariai - 
minėtų organizacijų “in gre- 
mio” atsilankė inteikdami p. 
Jankauskui dovaną rankinį 
laikrodėlį. Gerb. mūs klebo
nas kun* J. Ambotas pasakė į- 
spudingą ir pamokinančią pra
kalbą. Paskui sekė draugų ir 
dr-jų linkėjimai ir lietuviški 
žaislai.

12 d. liepos Dėdė Šamas pa
kvietė antrą mūs draugą gįe- 
dorių Kostantą Pundžių, kurį 
choristai taip-gi gražiai išlei
do liepos 25. Turėsime atsi
sveikint ir su trečiu mūs choro 
draugu Edmundu Norkevi- 
čium, nes jau užkvįetimą nuo 
Dėdė Šamo apturėjo. Lai bū
na jiems laiminga kelionė ir 
triumfališka pergalė. Toje pa
čioje dienoje buvo ir mėnesi
nis susirinkimas šv. Cecilijos 
choro. Tapo nutarta ūmu lai
ku atlošt teatrus, o po tam ir 
koncertus. Matytis, jog . šv. 
Cecilijos choras uoliai darbuo
jasi.

Malonu priminti ir apie Išti
kimybės Dienos parodavimą 4 
liepos. Lietuviai šios kolonijos 
pakėlė savo vardą parodavi- 
mu. Pasistatė augščiau kitų 
tautų. Dalyvavo parodoje 13 
dr-jų netoli pusantro tūkstan
čio ypatų, vyrų ir moterų. 
Priešakyje buvo du benu ir 3 
gražiai parėdyti tautiškomis 
spalvomis automobiliai-“ tro- 
kai.” Pirmas reprezentavo 
“Liberty.” Tai buvo lietuvai
tė dailiai pasirėdžius, o že
miau jos, su baltomis kepu
raitėmis sėdėjo šv. Cecilijos 
choras. Antras vežimas tinka
mai parėdytas reprezentavo 
Keistutį šarvuose ir Birutę sū 
vaidelytėmis. . Trečias veži
mas reprezentavo 12 narių 
Raudonojo Kryžiaus. Paroda- 
vimas užsibaigė ant Colts par
ko. Ten gerb. mūs klebonas 
kun. Ambotas laikė prakalbą. 
Šv. Cecilijos choras sudainavo 
kelias dainas po vadovyste p. 
P. Kamantausko. Po tam se
kė kolekta Raudonajam Kry
žiui, pasirodė netoli $70.00. 
Tuomi užsibaigė parodavimas. 
Ant rytojaus skambėjo vieti
niuose angliškuose laikraščiuo
se, jog lietuviai geriausia ir 
gražiausia buvo prisirengę.

P. Ivanauskas,
- 41 Capitol Avė.

žini. Vieną 28 dieną liepos P- Komitetą ir dirbti toliaus. Iš- 
Lukšos ūkėje, kitą gi vėliaus Linkta sekančios ypatos. Pirm, 
p. Čapliko ūkėje. Pirmutinė p> yilkauskas, 1 vice-pirm. 
bus rengiama visiems, antroji Lun. J. J. Jakaitis, H vice- 
gi bus privatiška. Buvo nu- pĮm, p. Krupkaitis, rašt. p. 
tarta suruošti Vyčiams išei- pupis, fin. rašt. p-lė Levanavi- 
nantiems į kariuomenę šeimy- Liutg> ižd. J. Glavickas. 
niekas ; programas. Kuomet Tas Pats,
kuopos pirmininkas atsiskyrė, • .
Vyčiai suteikė dovaną, bet da- CAMBRIDGE, MASS. 
baries taip dažnai, išleistuvių ' piln. Blaiv. nauja kuopa au- 
kelti pati kuopa negali tesėti, lgaj kaip ant mjeiių. Nedalioj ,
todėl ir išleistuvės bps ruoš.ia: 14 d. liepos Sfekalt. Prasid. draugu*.
kelti pati kuopa negali tesėti, ga> kaip ant mieli)}. Nedalioj

1

E. VANDĖRGRIFT, PA.
Mūsų kolonijoj Ištikimybės 

diena gražiai apvaikščiota. 
Prisidėjo visos dr-jos ir visi 
dorieji lietuviai. Atsisakė da
lyvauti tik bolševikai ir jie 
mūsą darbui trukdė. Kalbėto
jais buvo amerikonai ir lietu
viai., Buvo pasklidęs gandas, 
kad atvažiuosiąs socijalistŲ 
kalbėtojas. Tai vietos bolševi
kai labai nudžiugo. Bet neil
gai tęsėsi tas ją džiaugsmas, 
nes atvyko p. K. Pakštas. Vi
si lietuviai prakalbomis labai 
patenkinti, žinoma • išskiriant 
svieto lygintojus.

P. R.
Brangus Skaitytojau! Tams

tų skaitai “Darbininką” ir 
gerėjies juomi. Pasiatengk, 
kad jis lankytų ir Tamstų
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Išvažiavo darbšti tėvynainė.

Viena iš darbščiausią Ro- 
dhester.’io lietuvių merginą p- 
ię Liudvisė Jančaičiutė atsi- 
sveikino su Rochester'io lietu
viais. TamaiČią Panos Mari- 

’ jos dr-ja jai buvo sujungta va
karas; Ji yra atsižymėjusi sa- 

■ vo tėvynaiiiiškuiiiu ir kitais 
’ gerais darbais. P-lė L. JanČai- 

čiute buvo T. Fondo 24 skyr. 
raštininkė. Dabar jos vieton 
išrinkta p-lė Elena ŠulČiutė.

Koresp.

iuvią atatovur kąlbeti, ir 
■įradėjo pusėtinai lyti, lįitį 
tautų atstovai beveik negavo 
nei kalbėti.

Abelnį iš šios parodos sve- 
timtaučių nuomonę apie lietu
vius daug pasitaisė.

( Liūdna žinute, t * ■ >■

Liępos 14 d. Stanislovas Bui
vydas pagal nekuriu , praneši
mą nupuolė tropais ir labai 
pavojingai susižeidė. Tapo nu
vežtas miesto ligonbutin, kur 
buvo aprūpintas šv? sakramen
tais ir ant rytojaus. 7:30 vai, 
vak, esant ten kun. F, JuŠkąi- 
čiui užmigo amžinu miegu. 
Buvo labai Dievą mylįs Žmo
gus. Paliko pačią- (kori velio
niui nebuvo pergera), brolį ir 
dvi seserį šioje šalyje. Palai
dotas liepos 18 iškilmingai.

Reporteris.

t

T 
; r CAMBRIDGE, MASS.

Ištikimybės Dienos apvaik- 
Ščiojimas.

Liepos 4, “Ištikimybės Die
na” buvo labai iškilmingai ap
vaikščiota. Iškilmėse ėmė da- 
lyvumą devynios tautos. Įvai
rią tautą tarpe, lietuviai ypa
tingai pasižymėjo. Mažne vi
sos, apart eicilikiškų, dr-jos 
maršavo puikiai pasirengu
sios.

Toje dienoje apie 8 vai. iš’ 
ryto dr-jos susirinko pobažny- 
tinėn svetainėn. Iš čia, užsi
registravę ėjo ant gatvės stoti 
po' savo vėliavomis. Visųpir- 
miausiai stojo eilėn dvi mergi
nos: viena pasirėdžius ameri
koniška vėliava, o antra lie
tuviška. Paskui jiedvi ėjo du 
Vyčiai nešini lietuviška ir a- 
merikoniška vėliavomis. To
liaus sekė mažą mergaičių bū
relis pasirėdžiusią ‘Red Cross’ 
tarnautojomis. Jas sekė “Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. Mo
terų Dr-ja.” Visos narės bu
vo gražiai baltai pasipuošu
sios. Kiekviena nešė amėriko- 

' nišką vėliavą. Dr-jos puiki 
vėliava ir amerikoniškoji buvo 
nešamos pirmiausiai. Paskui 
Nek. Pr. P. Švč. Dr-jų, nešė 
mažos mergaitės gražiai pasi
puošusios “service flag,” su 
€1 žvaigžde. Tiek jau lietuvių 
ik tam laikui buvo išėję į ka
riuomenę. Jas sekė Vyčių vie
tinė kuopa. Vyčiai ir Vytės 
buvo tautiškai gražiai pasi
puošę. Beje, dar pirm Vyčių,, 
ėjo lietuviškas benas griežda
mas puikius maršus. Vyčius 
sekė nepaprastai didelė Šv. 
Juozapo dr-ja, nešdama savo 
vėliavą, priešakyje. O kiekvie
nas iš narių nešė po mažą ame
rikonišką vėliavą už skrybėlių 
užsikišę, Toliaus pridurmu 
maršavo Šv. Jono ir Šv. Ste
pono Dr-jos, abi nešdamos sa
vo vėliavas gret su ameriko
niškomis. Vyrai turėjo užsiki
šę už skrybėlių amerikoniškas 
veliavukes. Paroda labai pui
kiai atrodė. Daugelį buvo gir
dėti sakant, jog lietuviai pui
kiausiai atliko. Net ir vieti
niam angliškam laikraštyj 
“The Eve. Record” teko ma
tyti pastabą apie bažnytinių 
dr-jų vėliavas, girdi: “Labai 
puikiai atrodė.” Pagyrė lie
tuvius už puiki) maršavimą. Ir 
tikrai lietuviai geriausiai atsi
žymėjo. Lietuvius tikrai jau 
svetimtaučiai pradeda atskirti 
nuo lenkų. Lenkai nekaip pa
rodoje pasirodė. Jei ne mažos 
mergaitės, kurios jr-gi buvo 
“Red Cross” tarnaitėmis pa
sirėdę, tai ją paroda labai pra
sta būt buvus.

Visos tautos numaršavo prie 
miesto svetainės, kur jas 
griežiantis benas pasitiko. Ten 
prasidėjo programas. Sudai
nuota visų Amer. himnas. Mies
to majoras E. Quinn, skaitė 
prezidento laiškutį tai dienai 

.paskirtą. Po tam sekė kalbos 
įyairių tautų atstovų. Lietu
vius atstovavo p. Ivaškevičius, 

> puikus šviesus žmogus. Jis 
trumpoje kalboje išreiškė lie
tuvių mintį. Tik gaila, kad 
perdaug pesimistiškai kalbė
jo, tik ant pabaigos pasakė, 

4 kad Lietuva jau beveik nepri- 
gulminga, ir galutinas nepri
gulmybės atsiekimas prigulės 
nuo šios šalies.

Ant platformos bei estrados, 
kartu su miesto majoru ir ki
tais parinktais svečiais sėdėjo 
ir mūsų gerb. kun. Pr. Juškai- 
tis. Buvo jisai kviestas kalbė- 

? ti, jei nebūt pribuvęs p. Ivaš
kevičius. Gal būt kalbėjęs ir 
taip, jei nebūt lietus sutrumpi
nęs programą. Bebaigiant lie- susirinkimą, kurie priklauso, •

• * *
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CLEVELAND, OHIO.

22-ro T. Fondo skyriaus 
atskaita.

Nežiūrint, kad Centralinis 
rašt. visada aiškiai paskelbia 
T. Fondo ineigas ir išeigas, 
vienok mūsą 22-as skyrius pa
norėjo kitų kolonijų lietu
viams parodyti kiek Clevelan- 
do yra pasiųsta T. Fondui nuo 
pat pradžios T. Fondo gyvavi
mo. Iš kitų kolonijų jan buvo 
daug panašių atskaitų, o iš čia 
nebuvo. Susiorganizavus Tau
tos Fondo 22-am skyriui, di
džiuma vietinių lietuvių dar
bavosi su pasišventimu, kac 
kuodaugiausia aukų surinkus 
dėl pavargėlių ir laisvės reika
lų. Darbavosi pavieniai asme
nys ir dr-jos bei kuopos pagal 
išgalės aukavo T. Fondan.

Tautos Fondo 22-as skyrius 
yra pasiuntęs į Centrą:—

1914 metais:

Lapkričio 16 d.—už ženk- 
klelius ir knygas .... $7.10

1915 metais:

Kovo 16 du — surinko vie
tinis Komitetas ------- $700.00

1916 metais.

Spalio 22 d. .................. 450.00
Gegužės 18 d. — už kny

gas .................................12.50
Birž. 2 d. — už knyg. 13.50 

Rūgs. 28 d. — surinkta T.
Fondo skyriaus.........717.07

Mėnesinė duoklė................8.00
Auka Lietuvos Sūnų Šv.

Kazimiero Gvardijos pa
siųsta p. Miškinio ... .66.00

1917 metais.
Saus. 30 d. — surinkta Dr.

J. J. Bielskio prakalbo
se ir pasiųsta...............115.96

Kovo 17 d. — T. F. 22 sk.
pasiuntė kun. J. Hala- 
burda............ ..............110.67

Birž. 2 d., T. F. 22 skyr., 
pasiimt, kun. J. Hala- 
burda ....  ........86.50

1918 metais.

Kovo 7 d. — 22 sk. Kalė
dų dovaną.........  .188.70

Geguž. 9 d.—Lietuvių die
nos .............................283.65

Tam pačiam mėnesį už
vėliavas pasiųsta .... 25.00 

Paimta nuo seno ižd. kun.
J. Halaburdos geg. 23 d. 14.06 

Naujas ižd. A. Kranaus- 
kas pasiuntė .................56.10

(Iki gegužės 23-čial, 1918
m. pasiųsta $567.49).

Nuo pradžios susitvėrimo
T. Fondo, lapkr. 16,1917- 
m.iki geg. 23, 1918 m.,
T. Fondan pasiųsta $2.854.79 
Sulyginus su kitomis kolo- 

nijomisi nesam paskutiniai su 
aukomis bef šiais metais nuo 
Amerikos Lietuvių Visuotino 
Seimo, buvusio New York, 13 
ir 14 dd. kovo, 1918 metų, da
lyvavusieji delegatai labiaus 
išvydo reikalus gelbėjimo var
gstančių ir liuosybės išgavimo. 
Tai nusprendė, darbą kur-kas 
padidinti. Tad 22-as skyrius 
kreipiasi į dr-jas bei kuopas . 
prašydamas, kad kaip galint 
prisidėtų kožnas bei vienas mė
nesinėmis mokestinais. Prašy
mą su mandagumu kaip dr-jos 
taip ir kuopos noriai prisiėmė. 
Iš savo tarpo išrinko tam tik
rus raštininkus, kurie norės, 
galės užsimokėti atsilankius į L

buoti tie priguli prie 22^0 sky
riaus, kas mėnesį tos. dr-jos 
per savo atstovus priduos pi- 
nigus^T. Fondo 22-o skyriaus 
iždiniiikui laike susirinkimo, 
o atstovai gauna’ tam tikras 
blankas ir štampas.

T, Fondo 22-as skyrius yra 
išsirink^ tam iikrus kolejdo- 
rius, kurie rinks pinigus iŠ pa? 
sižadėjusiu mokėti Į T, Fondą. 
Taipgi užsimokėjusiems su
teiks to# vertės štampą. Ko
lektoriams turėtų kožnas užsi
likę ti,nes i į). Kad kolektorius 
priimdamas pinigus suteikia 
stempą, o už stempą 22-as sky
rius turi sugrąžinti, nežiūrint 
kad kolektorius pamestų štam
pas, vis-vien turi užmokėti; 2) 
kolektorius turi tam tikrą žen
kliuką ir blanką. Todėl pilnai 
galite užsitikėti ir jiems užsi
mokėti o prieg tam mūsų yra 
priedermė, kad kožnas bei vie
nas mokėtume į T. Fondą pa
gal savo išgalės ir ragintumėm 
neprisidėjusius pritraukti, nu
rodant begalinį reikalą auką.

Tautos Fondo 22-o skyr. su
sirinkimai atsibūna kiekvieno 
mėnesio 3-io panedėlio vakare, 
Žvaigždės Salėje.

Šįmetinė T. F. 2-o skyr. val
dyba susideda iš sekančių ypa
tų:

Pirm. — M. J. Šimonis, 
Vice-pirm.—A. Žaliaduonis, 
Prot. rašt. — V. Rimta, 
Fin. rašt. — J. Jonušą, 
Ižd. — A. Kranauskas, 
Apiekūnai— J. Kuzas ir

C, Jokubauskas.
M. J. Šimonis, 

22-o skyr. pirm.
Juozas Urbšaitis, 

Komisijos Narys.
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Šiomis dienotais išsiųsime 
laiškus visiems suspenduo- 
tiems nariams paraginant, ktfd 
kogreičiausia užsimokėtų pri
gulinčius mokesčius į LDS. 
Gavusieji nelaukite jau kito 
paraginimo, bet tuojaus nuei
kite pas kuopos rašttaink^Į]* 
užsimokėkite. .' ”

Taip-pat kuopų raštininkai 
gausite vardus įpr adresus su
spenduotų narių, kad galėtu- 
męte įškolektuoti arba para
ginti ii taip-pat žinios ko-: 
kie nariai yra skolingi L. D. 
£ '' •

Tą užduotį prašome tuojau^ 
išpildyti, neg jau artinasi L; 5 
D. S. 3-čias ‘Seimas ir kad ne- ; 
reikėtų skaityti tuos narius su- ; 
spenduotais. . '

Mes žinome, kad mūsų or~ j 
ganizacijos nariai užimti viso- 
kiais įvairiais naudingais dar
bais ir pamiršta užsimokėti, , 
kurių gal ir negalima perdaug 
kaltinti; bet vis-gi nors kaip 
gaunate paraginimą, tai išpil- 
dykite savo priedermę, atsi
mindami, kad organinei ja 
ir-gi negali turėti tiek ištek
liaus siųsti organą 3 sykius į 
savaitę, jeigu jos nariai apie 
ją užmirš.

Tai-gi, lai šis paraginimas 
pasiekia visus ir kad būsian
čiam seime, mes skaitytume 
visus LDS. narius pilnais ir i 
kad visi pasirūpintų kodau- 
giausia surasti naujų narių. 
Skleiskime obalsį krikščionys 
darbininkai vienykimės.

Taip-gi “Darbininko” ‘mor- 
gičiams” duokite per galvą, 
kad iki Seimų būtų galutinai 
pribaigti.

LDS. Fin. Sekr.

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir j kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtą ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstą pas kitą 
graborią, tai pirma užeikite pas 
.mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadway, 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

So.

j f * 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerą atlyginimą. Atsi
šaukite |

:, SOUTM BOBTON, MAM. 
TmnrGiAUBiA nt GB- 
RIAUMA UETUTOKA

SuiaiMU reMptaf '
džiausią atida, nafittrint, ar ' 
tie reoeptai Lietavoe ar Ama- ' 
riko* daktarą , Tai rienati* 
ni lietuviika aptieka Boatone ' 
ir MaseaehuMtta valstijoj.į 
Gyifaolių galit gaut, kokioa < 
tik pasaulyj yra vartojamo*.; 
Galit reikalaut per laiškui, o ' 
ai primulių per erpreeą. j

K. ŠIDLAUSKAS
' Aptiekoriui ir Savininkas ! 
Tel So. Boston 21014 ir 21013.

; 226 Broadway, kampas 0 St, 
atiiiiiimtmui—iim 

Nusipirk mosties. 
Tai BUBI GRAlUBl Ją išdilta 
MentaoUtum Co. Prieš atriša! 
gult ištepk veidą mosite per tatt 
vakarui, o padarys veidą .TYip 
ir 8KAI8dIU BALTU. Toji mos 
lis išima plitimu raudonai* Iv* 
dus arba Baku ir prašalina visa 
kius spuogus nuo veido. Pinigai 
gali dusti ir stampomis.

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

. PARAŠE
IMAS ŽILINSKAS

Joje aiškiausia, išdėstyta visokią niekšą darbai ir taip-pat 
nušviečiama katalikų Bažnyčios tvarka.

Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti, lizdus visokie Mickai, 
Strazdai ir kuomet nekurie aiškiai nepermato ją darbelių, tai 
toji knyga su pažindins kiekvieną ir nušvies ją juodus darbe
lius, kurie1 teršialietuviųvardą.

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.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boftoi,Nau.

PRIZ DORGHK8TKR 81.

Valandos 
nuo 9 vaL ryte 
iki 8 vai. vakare.

Nadttomli 
Boollval. lyte 
Iki 4v*L takam.

Tai. 8o. Boaton 270
PR. JOBN NicDONNELL, M. D.

Galinta itilialirti ir liitutoid ' 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadw&y. So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfiroadsiUM
l-8P.M.7-8PJi.

Gydo viaokiaa Urar 
Priskiria Akiniai

419 Boylstoa St., Bostoi, Miw.

Nedėliotais:
10 A. M. ik! 2 P. M.

tai pirmas daiktas,
Kttometžmogusserga

“KUR YRĄ GERAS DAKTARAS?” ____- .
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr.HMBMHMSH 

Kenealy, 673 Washmgt0n Str., tai rasi 
siti&ėttaą specialistą, kokio t&u reikia, 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog 
tams labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas 
(Berniškais ir moksliškais aparatais, 
j«i tau reikia išbandyti kraują arba šlapu-^^^^^^^^H 
naą, X-spindulių išekzaminavimą, arba 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, 
flk reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su j g Kenealy 
savo*apščiu apsipažinimu su visokiomis * M D. 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas.

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas Ema, 
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, 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
gą: statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oseilatorią ir kitokius 
modemiškus įtaisymus. 4

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

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
673 WASHINGT01T ST.

Antros durys nuo Gayrty The atre, Boston, Mass.

Netoli Boylston Street. . .
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(Jakimavičius)
Priėmimo- valandoa:

Nuo 1 iki8 popiet. Nuo7iki8vakare 
609 BROADWAY Cor. G S T. S O. B 03 TO N

Tel 602 8. B.

Xovier Strumskis
222 Duffield st., Brooklyo, N. Y.

* BellPhon»DickiuMn.39W> M.

Dr. Ignotas Stankus
" 1210 S. Broad St., Phihddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso VahuMiaių

. Nuo 9 rito ild S po pietų
Vakarais, Ketverge nį6 t lki 9P.M, 

HėMotefelktą įte pMtte " .
1

J

t
i

C
r*

-<v
4

. r*
• k

■

• l

. .,■>
r

* ’ i

t »

- f

*
, -■/ *

-
' į,—

« r

, U

Nua-TMc

nerve

-.4

A -F

N0RW00D, MASS.

Račkaus prakalbos ir soci
jalistų klausimai.

Vietos LDS. 3 kp. pobažny- 
tinėj svetainė j, buvo surengus 
prakalbas. Žmonių atsilankė 
gana skaitlingai.. Taip-gi bu
vo atėję visi vietos socijalistai 
su savo organizatoriais. Kal
bėtojas aiškiai savo kalboj iš
dėstė kokiu būdu galėtume su
laukti ateityje geresnio gyve
nimo ir prašalinti skurdą nuo 
darbininkų žmonių. Taip-gi 
priminė apie mūsų socijalistų 
vadus, kurie išveda darbinin
kus ant streikų ir padaro nau
dą ne darbininkams, bet pa
tiems kapitalistams, kurie iš 
mūs streikų tik pasinaudoja ir 
pasakė, kad socijalistai ir ka
pitalistai lygūs darbininkų iš
naudotojai. Kuomet ėmė pri- 
rodinėti jų darbus faktiškai, 
tai mūsų cicilikai pradėjo kė
dėse spirgėti, kaip kilbasai ant 
patelnės.

Klausimai.

Po prakalbos, priiminėjo 
klausimus parašytus ant po- 
pieros. Tarp tų klausimų buvo 
visokių: pirmas klausimas bu
vo: Ar ištikro vysk. Karevi
čius pardavė Lietuvą kaize
riui? Į šį klausimą gerb. kal
bėtojas atsakė, kad mes kri
kščionys darbininkai netikim 
vokiečių pan-germanų spau
dai, kuri nori lietuvių vieny
bę suardyti ir Lietuvą valdyti, 
o jei socijalistai jiems tiki, tai 
matyti, kad socijalistai yra 
artimi kaizerio draugai. Ant
ras klausimas :.Paaiškinkiė kas 
tai yra krikščionys demokra
tai? Kalbėtojas ant to klausi
mo atsakė, kad reikėtų bent 
poros valandų daug-maž viską 
išaiškinti, bet sakė, paimkite 
ir išmokite Dešimtį Dievo pri
sakymų, o kad giliaus supras
tumėte, tai nusipirkite laik
raštį “Darbininką,” kur išgul- 
dinėjama visi krikščionių de
mokratų pamatai. Trečias 
Jausimas buvo F. Mučėno; tas 
Jausimas buvo labai nedailus. 

Gerbiamasis Račkus nieko ne
atsakydamas ant Mučėrio 
“klausimo” prie dviejų liūdy- 

. ;ojų pasiėmė korčiukę į savo 
dšenių ir palakė, kad šį klau
simą žinos visi Amerikos lietu
viai, o ne. vien nonvodiečiai.

Kiti klausimai daugiausia 
juvo, tai cicilkų nesąmonės ir 
daugelis visiškai nesirišo kas- 
ink kalbėtojo temos. Prakal

bos buvo naudingos.
. LDS. kp. Korop.

» Dr. Paul J.Jakmauh

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai
ateik Ir nusitrauk puse tuzino 
kabinSt Ir gausi viena dideli ar- 1 
tlstiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ašu
to gali atsišaukti:

J. J, DRIZA,
500 So. tnd St., PMaMfMo, Ps.

======================

Chorams dainos.
Tikką išėjo iš p6 spaudos 

viena iš gražiausią, dainą C, 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.”

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

4

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
Padaro Galva. Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervas Ir Tvirtą 

Vyrlilramą Ir Moteriškumą.
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 

nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos drkulacdjos kraujo, 
žudymo kūno, degruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketfijimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno -skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

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 į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
nią išblyškusiam veidui ir Žibumą akims,

; -

itimglatet MŠ 
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Musu AbsoliutiškaGvarancija.„
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga* 

, Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutč talpina devynios" 
... dešimtys (90) piltu, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 

doleris, arba šeši mSnesei gydymo, seses bonkutes už penktus ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (10) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugnižikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrųžisme 
Jums .pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasžkmingi. Mes imamS visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką plonais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.1
NATIONAL LAEORATORY. Cblcaso. EI. Elwood Clty. P*.
Gerbiamieji

Gavau jura laigka Ir Nuga-Tone pilitrtos fr turiu pasakyti. Jog esu visai užganėdintas jūsų 
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutčs Nuga-Tone piliutiu. As daviau Idaleta oUiutiu sava 
pietelių dėl pabandyma ir jam tabal patiks. Aš cteliuju vieną bonkutž dM jio» rmiuužiu 
Siuskite vaistu* k* greUHaiuei. , „.„„.n

Su pagarba; GASPAR BBRSBK, Bos 547.

NATIONAL LABORATORY, Chicago. Ola. Sbeoandoah. Pa.
Godotini Tamlrui:—

Ai esu labai uiąaMalntaa nuo jurų Nuga-Tone^^EiuJabaHveBguyio Jųjų

’ Sfellaklta val«t«s ant tuo kuponą. ,
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, tll.

priimno skoni; rame dėl j $............ Ir mcWžiu man................
vartojimo; neatitrauka | •
nuo darbo ar linksmumo, s Vardas Ir pavardė 
Bandykite. Jus reko- j ‘ M o o _ 
menduosite tuo* vaistus 1 ir NO. n r» ........
visiems sava pretel«ng. | Miestas

taeltli tente. 
•eabteattonaC 
MnveUvsMdre-
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Jau kelines f^eldienis, kaip J 

So. Bostone “vyskupas” Mic- 
kiąvyčiuš laiko /£pąmiįdąą” [ 
My. Jono pro£eston(p:M|fą^į* r 
čioj prie Broadway. Kas nę- f 
dėldĮenis, lietuviai katalikai 

. apleidę savo šventyklų po pa
maldų, susirenka prie Šv. Jo-j 
np bažnyčios ir žiopso.“" Susi
renka labai daug, užblokuoja 
gatvę ir stovi iki pasibaigia 

/“vyskupo ” ‘ ‘ pamaldos. ?
* , Toks pasielgimas mūsų ka-l 
. talikų yra negeras. Viena dėl

to, kad užblokuoja gatvę. Jei 
taip tęsis, tai policija įsimai
šys. Antra, tai nedailu, kad 
katalikai stovinėtų prie neza- 
Įežninkų bažnyčios. So. Bosto
no didžiuma gyventojų yra ka
talikai. Jie žino apie nezalež- 
ninkus ir jų “vyskupų” ir jie 
dyyijasi iš brolių lietuvių ka
talikų paiko žingeidumo. To
dėl meskite tų paprotį.

IŠVAŽIUOJA I KARIUO- 
MENę.

Liepoš 21. dienų į kariuome
nę išvažiuoja^><Petras Miliau
skas veiklus LDS. 1-mos ir Vy
čių 17 kuopų narys. Petras Mi
liauskas daug dirbo ir prie šv. 
Petro parapijos choro.

Vyčiai savo draugui rengia 
šeimyniškas išleistuves subatos 
vakąrė, Šv. Petro parapijos 
svetainėje.

Linkiu ir aš draugui ir Vy
čiui Petrui naujame gyvenime 
kuogeriausių pasekmių.

Naujokas.

*

DAUG LIETUVIŲ Į KA- 
REIVIJĄ EINA.

Panedėlį liepos 21 dienų 
daug lietuvių naujokų išveža
ma į kempes iš So. Bostono. 
Keletas lietuvių važiuoja į ka
reiviškų tarnystų iš Cambrid- 
ge, Mass.

Cambridge, Mass. lietuvių 
naujokų tarpe randasi veik
lus jaunikaitis Zigmas Tamo
šiūnas, kuris prigulėjo prie vi
sų idėjinių draugijų, o taip-gi 
prie kelių pašelpinių. Vieša
me Cambridge, Mass. lietuvių 
katalikų veikime Zigmas Ta
mošiūnas buvo uoliu darbinin
ku.

Reporteris.

Li

D. L. K. KEISTUČIO DR408 
BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI 
PIRMININKAS—Jonas Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICK-PIRM. U- Pranas Tufcikls,

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAOT.—JuoaapasjVlnlrevlčiija,

FINANSŲ RAST; — St Noreika,
105 Silver st., S. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus ZaUeckas,
244 D Str., So. Boston, Mass. • Į 

MARŠALKA — Justinas Tatelkfš; 
t 180 Bowen St. So. Boston, Mase.

D. L K Keistučio Dr-ja Bos
ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 
rinkimUs kas antr ų ūedfildienį 
ItiĄkvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
ĮSI Hanove^ St, Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
nąujų narių su savim, atsivesti.

BV. JONO EVANGELISTO 
- PAAELPINtS DR-JOS 
< SGrŽMMM, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS —M.Žiob«,

4 Levant St., Dorehcster, Mana 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis,

20 Winfleld Bt, So.’ Bestmų Mase 
I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls,

282 Silver Str., So. Boston, Kasa 
H PROT. RAST. — Marijona Brikaite

10 Silver Stj, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Povilas ePetrauskas,

230 Fifth St, So. Boston, Mase. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

. 18 Wlnfield St, So. Boston, Maso. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

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

trečių nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dienų.

IŠ L. D. S. CENTRO 
RAŠTINĖS.

Dar ne visos LDS. kuopos 
nusipirko Finansų . knygų iš 
Centro.

Knyga su liuosais 100 lapų 
kainuoja $1.75.
.Pinigus siųskite sykiu su 

užsakymais.
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Pelnai skerdyklų savininkų yra nežymiais faktoriais kainose 
gyvulių ir mėsos. Jokis kitas didelis reikalas nėra vedamas 
tokiais mažais pelnais.

Raportas tvirtina, kad surinkti'į krūvų pelnai keturių didelių 
skerdyklų, siekia $140,000,000 per tris kares metus.

Praeitų trijų metų pelnas $140,000,000 buvo gautas už parda
vimų Mrš keturių ir pusės bilijono dolerių. Tai reiškia apie 
tris centus už kiekvienų pardavimų vertės vieno dolerio — 
arba veik dalis cento ant svaro produkto.

Mėsos reikalas yra viena didžiausia Pramonė Amerikoje. 
Kiekvienas pilietis norintis gerai susipažinti, turi būt prisi
rengęs prie abelnų didelių sumų.

_ -A. /*•% V._

i į f «. #*

t

Federalė prekybos komisija paskutiniame raporte apie karinius 
pelnus pažymėjo, kad 5 didelės skerdyklos ėmė nelegalius pel
nus ir kad turi turgavietes monopolį.
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Savininkai raporte minėtų skerdyklų yra prisirengę prirody
ti, kad jų pelnai yra teisingi ir reikalingi.
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toliau, valdžios skaitlines rodo, kad 5 dideles skerdyklos pa-
* minėtos raporte apima tiktai beveik vienų trečdalį viso mė

sos intereso šiame krašte.
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Jeigu esate vertelga, suprasite reikšmę šių faktų. Jeigu gi 
nesate apsipažinę su vertelgyste, aptarkite tų dalykų su ko
kiu pažįstamu pirkliu — kad ir su savo bankieriu ir papra
šykite jo sulyginti pramonės pelnų daromų parduodant mėsų 
su pelnais kokios kitos Šakos pramones dabartiniu laiku.
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Jie pajiegė atlikti šį didelį darbų dėl jūsų valdžios šiame, rei
kale, visi karės reikalavimai buvo greitai ir atsakančiai iš
pildyti ir jie nori užsitikėti savo reikalus visiems gerai gei- 
džiantiems Amerikos žmonėms kas link paminėtų faktų.
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mui reikalo. Pridėtinis pelnas duoda tiktai teisingų procen
tų prie to, ir kaip jau buvo Sakyta, didesnė dalis uždirbtų 
pelnų liko suvartota dėl padidinimo prekių sandėlio ir dėl 
užtikrinimo pristatymo sulig didelio reikalavimo mūsų armi
jos ir laivyno ir Talkininkų.
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Panašūs atsitikimai, jeigu jie būtų tikri ir teisingi, būtų klau
simais svarbios reikšmės ne tiktai užsiimantiems mėsos reika
lu, bet ir dėl kiekvieno šio krašto piliečio. .

Panašios skaitlinės apie pelnus vedą į- sųklaidinimų, o tvirti
nimai, kad skerdyklų savininkai turi monopolį, nėra priro
dyta faktais. . •

Ta suma yra sulygyta su $19,000,000 praeito metinio pelno 
trijų metų prieš karęs, arba, išpuola, kad karinis pelnas esųs 
$121,000,000 didesniu negu prieš karę.

Tokiu būdu sulyginamas trijų metų pelnas su vienų ..metų pel
nu — aiškiausiai neteisingas sulygintojaus būdas. Netiktai 
jį veda į sųklaidinimų, bet federalė prekybos Komisija aiškiau
siai pati suklydo skaitlinėse.

Toliaus apie pelnus, kas yra labai svarbu — tiktai maža da
lis to pelno buvo išmokėta dividentais. Likusieji buvo sudėti 
atgal į vedimų biznio. Tas turėjo būt padaryta, jei imsite į 
atydų užduotį, kurių savininkai skerdyklų turėjo išrišti — ir 
užbaigti greitai — laike šių karės metų.

K
Vedimui šio reikalo karės laike, su padidintais iskašciais. ir 
reikalingumu mokėti du arba tris sykius daugiau uz galvijus 
reikalavo panaudoti du arba tris syk didesnio kapitalo vedi-

I

t

Federalės prekybos Komisija neduoda jokių prirodymų dėl 
patvirtinimo savo užmetimų, kad didelės skerdyklos turi mo
nopolį. Pats komisijos raportas rodo didelę skaitlinę ir svar
bų* kitų skerdyklų.
• . ai

Savininkai minėtų skerdyklų yra prisirengę darodyti kiekvie
nai teisingai manančiai ypatai, kad tarp jų yra gyva kon
kurencija ir kad jie neturi tiesos manipuliavime kainų.
Kad tai nebūtų tiesa, tai neturėtų drųsos daryti pozitivio tvir
tinimo.

Jie norėtų, kad būtų galima užinteresuoti jus smulkmenomis 
jų reikalu kokiu būdu daleiskim gali jie pardąvoti prireng
tų mūsų už pigesnę kainų, už kainų gyvo galvijo ir tai ačiū 
vartojimą taip vadinamų likučių ir imstebinančios metodos pa
dalinimo produktų šiame-plačiame krašte, kaip , lyginai ir ki
tuose kraštuose. -

: . c’.”. i' /i .

5 pajninėtos didelės skerdyklos jaučiasi tiesotai da dalyvauti 
sykiu su kitais perstatymui šio1 viso susinešimo.

Armour and Company 
Cudahy Packing Co.

. Morris and Company 
Swift and Contpalty 
Wilson and Company
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Paieškojimai
» " ’* 1 1 . '

Jeigu norite surasti savo'gi 
minės ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.” 

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

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kąina:

Už vienų sykį...............50o.
” du sykiu...............75c.
” tris sykius ..... .$1.00 
” šešius sykius... .$1.75

Pinigus siųskite iš kalno. 
** “DARBININKAS,“

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

— — ---------»• 

A5 BOLESLAVAS SILKAUSKAS 
pa ieškau savo brolio Juozo Silkausko. 
Pirmlaus gyveno Chlcagoje, dabar ne* 
žinau kur. Jis paeina IS Suvalkų, gub., 
Vilkaviškio pav., VnitkabtUiij vai, Gu* 
žišklij pnrap. ir kaimo. Kas praneB 
pirmas, gaus didele dovani}, nes turiu 
svarbu reikalą, arba pats atsišauk.,

BOLESLAVAS SILKAUSKAS,
10 Porter Str., NVnterbury, Čt

!1.; u HM- —•—

“ANT KARDOS RatoMlAI. 
78-S4 Lincoln St., Brighton, Mass. 
Prieinama renda. Tel. Newton 
North 2323—-R.

Paieškau MYKOLO DIĘMENTO, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Gulbinas 
valšč., Pasvaliečiu kaimo. Anglijoj gy
vena giminčs Ir pažjstami. 
te šiuo adresu:

M. DIEMENT, 
Sluggan Camp Ovlemore,

AtsiSauki-

Scotland.

5UU0 uiuuię UUYUUUi UVO IUJ.AU 
svnrbųrelkalą, ąrba^pgt^ atsišauk.,

NVnterbury, Ct

KOTRINA ČASTENĖ 
paieško savo vyro Jono Caso. Jis 
birželio 12, 1918, išėjo iš namų ne
va darbo ieškodamas,, ir po šiai 
dienai nesugrįžo. Jis yra apie 
penkių ir pusės pėdų augŠčio, 
juodbruvio veido; .sveria apie -130 
svarų.

Ar jis pats ar kas kitas žinan
tis apie jį, malonėkite greitai pra
nešti, ant žemiau paduoto antra
šo. Pati palikta viena atsirado di
deliame varge ir nuliūdime. Už 
pranešimą’ pagal išgalėj atsilygin
siu. * ”

KOTRINA ČASIBN®, 
įįį^ Cambridgė, Mass.

f

(Grasas)

Ieškau JUOZO BARTKAUS. Pasi
mirė .jūsų brolis Antanas Mustelka. 
Pasilikau dideliame varge su penkiais 
vaikučiais. Atsišaukite. ‘

S. MUSTEIKIENE, ' ’ 
10118 Beverly Avė.

Washington Heigbts, Chicago, I1L

X

Paieškau Juozo Spitkaūsko Ir Onos 
špltkauskienčs, tetos. Paeina 15 Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko parapi
jos. Juozas Kuturlų o Ona MontviUų 
kaimo. Girdėjau, kad persiskyrė, jis 
paliko su 7 vaikais, o ji pasiėmė su sa
vim maži} j Į 4 m. amžiaus. 3 metai at
gal gyveno LevHston, Me., a paskui i& 
važiavo j Waterbury, Conn., dabar ne-. 
žinau kur. Meldžiu Jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino, malonėkite praneš
ti už ką busiu dėkinga.

KOTRINA VALINČIUK2, 
( po vyru Jakutiene) • 

P. O. Bos 19, Levviston, Me.

PARSIDUODA lietuvio farma 
4 akerių. Pusė žemes apsodinta 
kopūstais, 10.000 galvų ir jau ki
tus galima siųsti į marketus. Trio- 
bos naujos su visais įtaisymais, 
elektros šviesa, 5c. nuo Bostono. 
Norintieji pirkti, galite susižino-
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GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda BUČERNi ge

roje vietoje ir biznis išdirbta 
Visi rakandai beveik nauju 
^Nereikia arklių nes išvežioja- 
ma su automobiliu. Kas kori 
turėti gerų biznį atsišaukite 
tuojaus. ,

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

I
GKYNAI VILNONIAI 3 

SVETEKIAI !■ 
padaromi ant užsakymo, jį 
Leisk man nuimti mierų .ir !į 
Jūs galėsite pasiimti tik tuo- Jį 
met, kuomet Jums prireiks. !į 
Mūsų darbo sveteliai ne-!į 

šiojasi ilgai ir visuomet atro- jį 
JĮ do gerai. jį

ji Paklahskite draugų, kurie j| 
ji nešioja juos ir kad gauti'į 
jį bent vienų'Meesterš.Oharlesjį 
I’ Sweater’s ant išmėginimo. :j» 

CHARLES EVANS JR S 
18? RUisidfr Averr— -4 

Needham Height, Mass

i

Draugijos Tėmykite!

» * ’ • ...•'‘■r;-.'- n.! ■ s.

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautižkos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, gurikučiai 
dėl įyairių.organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų isdirbystė yra seniausia tar
pe lretuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius'draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklų arba Šarpų, o mes darbų atliksime 
pagal reikalavimų.

M. A. NORKŪNAS,
226 High Street,

f

--T. DRUZDIS, 
.97 Florence Str., 

ObeiW Hill, Mmz
?Uwrehce,'Maifs.“---
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