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KOKIOS VALSTYBĖS 
KARIAUJA.

MONARCHISTŲ KON
GRESAS.

JCieve Ukrainos sostinėj mo- 
narchistai turėjo kongresą ir 
nutarė visoje Rusijoje įsteigti 
centrus veikimo už sugrąžini- 
mą monarchiškos valdžios. D. 
K. Nikai o jus kandidatuojamas 
į carus.

Klevo laikraščiai užsimena 
apie atgijimą juodašimčių.

Kai pasklido" žinios apie ex- 
caro Nikalojaus nugalabinimą, 
tai Erieve daugelis oficierių 
užsidėjo gėdulio ženklus.

Kuomet buvo pasklidę gan
dai, jog netiesa, kad ex-caras 
nužudytas, tai katedroj buvo 
atlaikytos pamaldos ir minios 
giedojo “Bože caria chrani.”

Laike pamaldų vyriausysis 
kunigas pasakė: “Bažnyčia 
stovi šalę politikos, bet vi
siems tikintiems rusams priva
lu melstis už Nikalojų, kurs 
taip daug nukentėjo.” Pasakė, 

-- jog grįš .monarchija----------- .
Po pamaldų Kievo gatvėse 

buvo kruvinų susirėmimų tarp 
monarchistų ir bolševikų.

ALEKSIĖJEV SIBERLTOJ.
Vokietijos laikraščiai skel

bia, jog gen. Aleksejev, buvu- 
sis rusų armijų vyriausias va
das, kontroliuojąs Irkucką. 
Jis valdąs keletą gubernijų va
karinėj Siberijoj, o gen. Ilor- 
vath valdąs rytinę Siberiją. 
Abu generolai veikią išvien..

PASIVARĖ DVI MYLI.
Fronte tarp Soissons 

Reimso talkininkai buvo pa
darę šiomis dienomis naujas 
atakas ir pasivarė pirmyn 2 
myli ant 30 mylių ilgumo fron
to.

Dabar vokiečių pasipriešini
mai prieš užpuolančius talki
ninkus yra didesni ir mūšiai 
darosi atkaklesni. Vokiečiai 
daro kontratakas, bet neturi 
pasisekimo.

Vokiečiai, pasitraukdami 
Francijoj, naikina visokius 
daiktus, kad nieko naudingo 
.priešininkai nekliūtų.

ii

RUSIJA IŠVARO TALKI
NINKŲ AMBASADO

RIUS.
Talkininkų ambasadoriams 

Rusijoj pasidarė ankšta. Jie 
buvo suvažiavę Vologdon, bet 
bolševikai paliepė iš ten krau
stytis, girdi miestas gal būt 
bus bombarduojamas. Kvietė 
juos grįžti Maskvon. Bet jie 
panorėjo važiuoti Archangels- 
kan, kur jie galėtų susinešti 
su savo valdžiomis. Tai Ar
changelsko sovietas nepavelijo 
jiems ten užsilikti. Jiems duo
ta du .nedideliu laivu ir liepos 
28 d. talkininkų ambasadoriai 
išplaukė.

VIS DAUGIAU AMERIKO
NU ITALIJON.

Amerikos kareivių vis dau
giau atvežama Italijos fron
tan. Italai labai triukšmin
gai pasitinka amerikonus. Į A- 
merikos kariuomenę iš orlai
vių meta plakatus su parašais 
“Viva Wilšon” — tegyvuoja 
Wilson.

BANDYS NURAMINTI 
LENKUS.

Grafas Adomas Tamowski 
atvyko Varšavon ir jis bandys, 
kaip Austrijos laikraščiai pra
neša, išrišti lenki) keblumus. 
Grafas Tamowski yra buvęs 
ambasadorium ‘Washingtone.

GAL SUSIKIRS.
.Ant Murmano pakrančių 

gali susikirsti fino-vokiško j i 
kariuomenė su talkininkų jėgo
mis. Taip skelbia pasaŽieriai 
laivo atplaukusio iš Archan
gelsko i Norvegijos uostą Vor- 
dol.

Eina gandas būk A. Kerens
kį jau esąs Suv. Valstijose. At
vykęs incognito.

Naujas Vokietijos ambasa
dorius Helferrich jau atvyko 
Maskvon, kaip Berlino laik
raščiai skelbia.

SUSTREIKAVO KRASOS 
DARBININKAI.

Kanadoj, Winipege sustrei
kavo krasos darbininkai. Laiš
kai neišnešiojami. Reikalauja 
algų pakėlimo. Laiškanešių 
streikai eina ir kituose Kana
dos miestuose.

SUSIJUNGĖ PRIEŠ 
SOCIJALISTUS.

New York. — Respublikonai 
ir Tammany organizacija susi
jungė ir statys tik vieną kan
didatą laike kongresinių rinki
mų. Abi partijos susijungė, 
kad sumušti socijalistų kandi- 

^datus 12-tame, 13-tame, 14-ta- 
me įr 20-tame distriktuose. Ki
ntais metais tuose distriktuose 
socijalistai* stipriais pasirodė 
ir 12-tame distrikte išrinko sa
vo kandidatą Mever London. 
20-tame distrikto varosi Mo- 
rris Hilųuit. Varomasi prie 
to, kad Suv. Valstijų kongre
se nebūtų nei vieno socijalis- 
to.

PADARĖ SUTARTĮ.
Suv. Valstijų ir Anglijos 

valdžios padarė sutartį, sulyg 
kurios amerikonai Anglijoj ir 
Kanadoj bus imami armijon, o 
anglai Amerike bus rekrūtuo- 
jami. Tokiems išeiviams duo
ta 60 dienų laike kurių jie ga
li pasiduoti armijon arba grįž
ti į savo kraštą.

Yra aprokuota, jog D. Bri
tanijoj amerikonų yra 54.000, 
o anglų Suv. Valstijose yra a- 
pie 250.000 ir apie 60.000 ka
nadiečių.

Liepos 29, 1914 metais Aus
tro-Vengrija pradėjo karę 
prieš Serbiją. Tuoj po to di
džiosios Europos valstybės pa
skelbė kares vienos prieš kitas. 
Tuoj užsipliekė didžioji euro
pinė karė. Dabar jau sukanka 
keturi metai nuo užsipliekimo 
pasaulinio gaisro, kuriu krito 
tautos viena po kitai.

Ne visi žino kas prieš ką ka
riauja ir kokios valstybės 
bar jau įveltos karėn.

Iš vienos pusės stovi:
Vokietija 
Austro-Vengrija 
Bulgarija 
Turkija.

Tos valstybės pavadintos 
Centralėmis.

Prieš jas kariauja:
Suvienytos Valstijos, 
Didžioji Britanija, 
Francija, 
Italija, 
Rusija, 
Belgija, 
Serbija, 
Rumunija, 
Portugalija, 
Japonija, 
Chinija, 
Graikija, 
Liberija, 
Panama, 
Kuba, 
Siamas, 
čemogorija, 
Haiti.

Centralės valstybės 
1.203.800 ketv. mylių, 
tojų turi 143.721.000.

Talkininkų valstybės užima 
30.163.788. Gvventojų turi 1.- 
207.870.000.

Reiškia iš kariaujančių gy
ventojų 96 nuoš. priguli prie 
talkininkų, o tik 4 nuoš. pri
guli prie Centralių valstybių. 
Išeina, kad 96 žmones stoja 
prieš 4.

Be to su Centralėmis vals
tybėmis yra pertraukę ryšius 
dar šios valstybės:

Bolivija, 
Brazilija, 
Kosta Rika, 
Ekuadopus, 
Egiptas, 
Guatemala, 
Hondūras, 
Nicaragua, 
Peru, 
Urugvajus.
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da-

nimų, kad įsivį&š 
biskį paaiškės^ 
toji karė jan/bį|į 
negu visos buvt 
kios tik buvo ns 
džios.

Karė atseina* 
mant $107.500.6 
$4.479.000 valarfioj.

Karei išleido- į
Suv. Valstijoj $8.000.000.000 
“ “ ' ‘ .127.000.000.000

’ 21.500.000.000 
.1^500.000.000 
.121.000.000.000 K

ti 
įus, jog ši- 
au atsėjo, 

is karės, ko- 
ąforijos pra-

lutiniškai i- 
dieųoj arba

« «D. Britanija..j 
Francija. .. 
Italija........
Rusija

27.000.000.000

Išviso talki 
kai išleido..

Vokietija ir 
ja išleido .. .

Jau prieš k 
tybių skolos bu 
bar skolos šešis; pykins dides
nės. Didžiosios Valstybės vien 
nuošimčiais jaunant dabar esa
mų skolų kasnįt mokės $6.- 
500.000.000. JeĮ-gikarė tęsis 

 

dar metus, tai" "net didžiųjų 

 

valstybių skoĮo^jpakils iki 
• -^$19&00& ^o'nuošimčių

tuokart reikėtų išmokėti $9.- 
500.000.000.

.000.000.000 
rastro-Vengri- 
8.000.000.000. 
minėtų vals- 
Čdidelės. Da-

Ką pasaulis lai
mės per karę.

Nuostoliai karės padarytieji 
aiškiai matomi. Bet ar-gi jau 
per karę nieko pasaulis nebū
tų laimėjęs ?

Tikri laimėjimai pasirodys 
tik po kares. Jei mažosios tau
tos gaus savo teises, jei joms 
bus pripažintos neprigulmy- 
bės, tai tas bus didis laimėji
mas. Jei pasauliniu taikos kon- 
gresan suvažiavę visų tautų 
ir valstybių atstovai nutars 
panaikinti priverstiną karei
viavimą, jei sutiks tarptauti
nius ginčus pavesti visų pripa
žintam tribunolui, tai čia vėl 
būtų neišpasakytas laimėji
mas. Jei būtij pripažinta tarp 
tautų vykinti tokius sentikius, 
kaip kad yra tarp piliečių lais
vos valstybės, tai Čia dar bū
tų begalinės svarbos laimėji
mas. Vienu žodžiu, jei prez. 
Wilsoūo išklotieji idealai įsi
kūnytų su karės pabaiga, tai 
laimėjimai gal būtų didesni už 
nuostolius.

Visus prašome talkon.
ARMIJA AUGA KASDIEN.

Kovotojų prieš “Darbinin
ko’’’ morgičius armija nuolatai 
didinasi. Visi privalo tą žino
ti, jog į mūsų armiją stoja tik 
liuosnoriai, konskripcijos ma
tyt nereikės daryti, 
priešininką greičiau 
tai liuosnorių armija 
greičiau didėti.

Bet kad 
įveikus, 
turi dar

išgirdo

užima 
Gyven-

v»

Kiek šalių 
nuteriota?

Be tų neišpasakytų iškaščių 
dar reikia atsiminti bailius 
nuostolius, padarytus vietose, 
kur karė vedama arba buvo ve
dama. Visi karės laukai uži
ma 174.000 ketv. mylių. Va 
karinis frontas Franci jo j ir 
Belgijoj užima -19.500 ketv. 
mylių ir jame buvo apie 3.000 
miestų, miestelių ir sodžių; to
se vietose buvo daug didelių 
pramonės įstaigų ir ūkiai pui
kiai pastatyti.

Aprokuota, jog Belgijos fab
rikų ir mašinų išgriovimu nuo
stolių padaryta už $1.000.000.- 
00, Francijoj už $700.000.000. 
Belgijos ūkininkams nuostolių 
padaryta už $780.000.000, 
Francijoj už $680.000.000. Ke
lių ir tiltų nuostoliai Belgijoj 
siekia $275.000.000, Francijoj 
$300.000.000.

Rytiniame fronte nuteriota 
98.000 ketvirtainių mylių.

Per keturis karės metus ant 
jūrių nuskandinta laivų 15.- 
000.000 tonų įtalpos. Veik treč
dalis visų buvusių laivų nu
skandinta.

t

PASKOLINO TALKININ
KAMS.

Washington, liepos 30. — 
Suv. Valstijos suteikė naują 
paskolą talkininkams. Franci- 
jai $100.000.000, Belgijai $9.- 
000.000, Serbijai $3.000.000.

Išviso Dėdė Šamas talkinin
kams jau paskolino $6.492.- 
040.000.

Atsiliepia artimie
ji ir tolimieji.

Mobilizacijos balsą 
mūsų arti gyvenanti prieteliai,
bet neatsiliko ir toli gyvenan
ti. Štai iš Racine, Wis. ma
žos kolonijos, mažos LDS. 
kuopelės atėjo $8. Jie buvo ši
taip sudėti «• A. Jalinskas, P. 
Karaliūnas, D. Jockevičia, J. 
Ugenskis, B. Vaičkus, P. At
kočiūnas paklojo po dolerinę; 
gi J. Verikas, A. Žižminskaitė, 
J. Simanavičia po 50c., o K. Ša
palas ir J. Kesminas po 25c.

UŽDARĖ SOCIJALISTŲ 
SPAUSTUVŲ.

Fitchburg, Mass. liepos 30. 
— Suv. Valstijų justicijos de
partamento agentai paėmė fi
nų socijalistų spaustuvę; Toje 
spaustuvėje buvo spauzdinama 
keletą socijalistų laikraščių 
finų kalboje. TaTpe tų buvo lei
džiamas dienraštis Raivaaja, 
kurs turėjo skaitytojų apie 15.- 
000. Buvo padaryta didele 
krata visoje spaustuvėje.

Kiek žuvo 
žmonių.

Per keturis karės metus ka
reivių paguldė savo galvas 8.- 
509.000, jų sužeista 7.175.000. 
Jei rokuoti žmogų po $2.892, 
kaip tai tūlų mokslo vyrų yra 
daroma, tai pamatome, jog dėl 
žuvusių ir amžinai sužeistų 
žmonių valstybės turėjo nuos
tolių $45.000.000.000.

.1Kiek atsiė
jo karė.

Vien vedimui karės septy
nios didžiosios valstybės išlei
do per keturis metus $134.000.-. 
000.000. Šitokia suma jau ne
telpa galvon. Reikia palygi-

NESUTIKIMAI TARPE 
CENTRALIŲ VALS- • 

TYBIŲ.
Tarp Vokietijos, Austrijos, 

Bulgarijos ir Turkijos kįla vi
sokių nesusipratimų dėl žemių. 
Austrija būtinai nori pasilai
kyti Lenkiją. Vokietija neno
ri, kad toji žemė pilnai kliūtų 
Austrijai. Tarp Bulgarijos ir 
Turkijos eina kivirčiai dėl 
provincijos Dobrudžos. Abi 
valstybi nori gauti tą žemę. Be 
to Turkija nori šeimininkauti 
savaip ant Kaukazo. Kai se
nasis Turkijos sultanas mirė, 
tai dabar Turkijoj daugiau 
priešvokiškumo apsireiškia.

Pasiskubino.

Nashuos, N. H. veikėja p-lė 
Ona Z. Bugailaitė, narė LDS. 
65 kp. dagirdus, kad vietos 
lietuviai rengiasi duoti smūgį 
“Darbininko” morgičiams, 
pasiskubino ir pirmutinė metė 
smarkią bombą ($5.00). Kas 
pirmesnis, tas geresnis, bet ir 
kiti Nashuiečiai privalo žino
ti, kad verčiau vėlai, 
niekad.

negu.

ant “morgičių” šioje tolimoje 
šalyje. Pas save dar suradau’ 
porą dolerių. Tai dalinkimės 
pusiau. Siunčiu Tau dolerį, o 
man kitas liks iki gausiu algą, 
nors ir mažą, nes didžioji da
lis eina tėvams. Toliaus gal ir 
daugiaus galėsiu prisidėti prie 
ofensyvo.

Kad mūsų žmonės suprastų 
svarbą to Tavo ofensyvo, tai į 
kelias dienas išnaikintum visus 
savo “morgičius.” Ypač šiais 
laikais yra reikalingas tikras, 
tvirtas darbininkų lietuvių lai
kraštis. “Darbininke” tuomi 
buvai, esi ir būsi.

Mes kariaujame prieš tautų 
prispaudėjus. Tu kariauji prieš ’ 
dvasios prispaudėjus. Mes no
rim sumušti monarkizmo ir mi- 
litarizmo galybę. Tu varaisi su
mušti neteisybę ir ištvirkimo 
palaikytojus.

Mes eisime “over the top” 
panaikinti junkerių galę ir pa- 
liuosuoti tautas, kad jos galėtų 
gyvuoti laisvos ir neprigulmin- 
gos, o tu, “Darbininke,” mo
bilizuok savo spėkas, kad galė
tumei ir-gi eiti “over the top” 
ir panaikinti “morgičius,” kad 
tada liuosas galėtumei tarnau
ti žmonėms, palaikydamas tei
sybę ir dirbdamas dėl žmonijos 
gero.

To Tau linki nuo širdies, vie
nas iš Dėdės Šamo inžinierių.

Sgt. Major J. J. Roman, ’ 
2-nd Engineers Tr. Regirųent.

STREIKAI PASIBAIGĖ.
Londone kilusieji amunici

jos streikai pasibaigė. Strei
kininkai sugrįžo darban.

Vakariniu frontan, kaip pra
nešama atvyko gen. Macken- 
sen ir jis dabar būsiąs vokie
čių vyriausiu vadu.

ttt

t 
Y♦♦♦ NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
A Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 

DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY
KĄ.

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

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

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS ‘

Lietuvių Banko prezidentas
32—-34 GROBS ST., BOSTON, MASS.
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JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

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

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

? 
? 
? 
T 
t 
T T T t 
T t T t
T 
T T t ❖

Nauja telegrama 
iš Norwood, Mass.

Pereitą kartą esame paskel
bę bevieliu telegrafu gautą ži
nią iš Norwoodo apie tai, jog 
vietos bažnytinis choras, p. V. 
Stasevičiaus vedamas, ketina 
taip užgausti, kad) “Darbinin
ko” morgičiai pamatuose su
drebėtų. Dabar gauname nau
ją telegramą, kad choristai be
darydami manebrus, užataka- 
vo “Darbininko” morgičius ir 
sviedė bombą ($8.50). Lai gy
vuoja Norwoodo choras! Koks 
kitas choras paseks jo pavyz
dį.

Waterburie- 
čiai smarkūs.

Waterburiečiai nei kame,, nie
kuomet neatsilieka. Jie ir 
‘Darbininko’ morgičiams duo
da garo. Žiūrėkite, po stam
bią bombą (po $2) atsiuntė O. 
J. Šuopis ir Vincas Ramažaus- 
kas, po gerą bombą (po $1) 
atsiuntė A. Aidulis, Z. Kaule- 
vieius, J. Saročka, F. Šuopis, 
J. Lukaitis, B. Šilkauskis. Iš 
viso $10. S. M. Danaitis pra
neša, jog tai tik pradžia, ant
ru kartu kur kas daugiau bū
sią. Gerai, o juk žinome, jog 
Avaterburiečiai savo žodį 
auksą labiau brangina.

V uz

Saugokitės! smar
ki bomba.

Nebūkite užsimerkę ir tėmy- 
kit štai nedidelę, bet labai 
smarkią bombą. Skaitykit čia:

Camp Humphreys, Va., 
Liepos 22, 1918.

Brangus “Darbininke”—-
Išgirdau apie Tavo ofensyvą

Stokit tal
kon giltinei.

Dabar paskaitykite keletą sa
kinių iš po plunksnos to, kurs 
visai nesenai užsidėjo kareiviš
kus Dėdės Šamo rūbus. Žiūrė
kite, ką p. Jonas E. Karosas 
rašo:

“Labai linksma buvo patirti, 
iš “Darbininko,” kad morgi
čiams giltinė dalgį galanda. 
Bravo, lietuviai katalikai. Kur 
jie užmoją — visuomet tiesiai 
išjoja. Net lengviau ant kruti-. 
nės pasidarė, kad pradėtas dar
bas uoliai varomas pirmyn. 
Trenkit nelabuosius morgičius 
kur į pelkes ir gyvuokit sau 
sveiki ir laimingi.
Tai-gi stokite visi giltinei 

talkon ir lai ji kuogreičiausia 
papiauja “Darbininko” mor
gičius.

KAS DAUGIAU?

Iki šiol amunicijos atsiųsta 
$393.40. (Čia nepriskaityta pa
skutinioji So. Bostoniečių ir 
Nonvood’o choristų aukos).

Amuniciją siųskite šiuo ad
resu :

“Darbininkas,”
242 W. Broadivav, 
So. Boston, Mass.

čekius ir money orderius iš
rašykite vardu MATHIAS ZO- 
BA.

4

BUVO SUSIŠAUDĖ.
Lynn, Mass. — Streikuojan

tieji darbininkai General Elee- 
tric Kompanijos panedėlyjo 
buvo stisišaudę su policiją. Po- 
licmonai tvirtina, būl\ pirmas 
šūvis buvo paleistas iš streiki
ninkų. Policmonai išsitraukė 
revolverius ir nusitvėrę lazdas 
vaike streikinįdtus^ .
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Mm U So. Borton'o ntaminktta, ktarergata ir fttbrtomta. 
Ltidžta Am. LtataviųRymo Katalikę žrt Juoeapo 

DmtatfnkęSęjuDCa.
“D ARBININK AS”r 

(TheWorfcer)
The Lithuanian tri-weekly paper.

Pihllshed every Tuesday, Thnrsday, and Saturday by Si
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POPIEŽIAUS TAIKOS 
IŠLYGOS.

Šių metų rugpjūčio pradžioj 
sukanka'ketvirti didžiosios ka
rės metai ir metai nuo paskel
bimo popiežiaus Benedikto XV 
taikos išlygų.

Dabar indomu bus prisimin
ti kokios buvo tos Šventojo 
Tėvo taikos išlygos. Jo išly
gos suvedama į šešis paragra
fus.

1. Nuo tos dienos, kurioje 
po galutina taika pasirašoma, 
karinė konskripeija turi .būt 
panaikinta.

2. Jokia valstybė neturės 
daugiau kariuomenės, kaip tik 
tiek, kiek reikia viduriniam 
saugumui.

3. Jokis valdovas, arba pre
zidentas neturės teisės paskelb
ti karės, o toji teisė bus palik
ta įvairioms tautoms ir ja nau
dosis per referendumų.

4. Arbitracijos tribunolas tu
rės būti įsteigtas ir visų civili
zuotų tautų priimtas. Tas tri
bunolas turės ištirti ir išrišti, 
kįlančius tarptautinius nesusi
pratimus ir jo nusprendimai 
bus galutini ir priverstini.

5. J ei bi kuri tauta atsižadė
tų panaikinti konskripcijų ar
ba nepriimtų ’ jurisdikcijos 
tarptautinio tribunolo, tai ki
tos tautos turėtų jų užboiko- 

.tuoti finansiškai, komercijaliai 
ir kitokiais būdais.

6. Visos civilizuotos tautos 
pakviečiamos taikos kongre
sam

Šitas išvadas iš popiežiaus 
taikos atsišaukimo padarė kar
dinolas Gasparri. Tasai kardi
nolas Orjeanso vyskupui šitaip 
pasakė:

“Būsiantis kongresas nebus 
susirinkimas tik kų buvusių 
priešininkų, bet tai bus taikos 
susirinkimas visų civilizuotų 
ir pusiau civilizuotų tautų vi
so pasaulio. Visos respublikos 
ir viešpatystės šiaurinės, Cent- 
ralinės ir Pietinės Amerikos 
ten bus atstovaujamos. Oceani- 
ka bus atstovaujama delega
tais iš Australijos ir Naujosios 
Zelandijos. Delegatai iš Japo
nijos, Chinijos, Persijos ir ki
tų aziatiškų šalių alkūnėmis 
trinsis s.u Didžiuoju Mekkos 
šerifu, Liberijos prezidentu, 
Etiopijos Negusu ir kitais 
iš Afrikos. • Visa Europa bus 
atstovaujama. Tai bus reginys, 
k-okio pasaulis niekuomet nėra 
ligšiol regėjęs, — reginis, kurs 
patrauks atvdų viso pasaulio 
ir pripildys viltimi visų žmo
nių širdis.”

O priešakyje viso to pasau
linio kongreso, sulyg kardino
lo Gasparri, bus popiežius Be
nediktas XV.

Teišsipildo tas!

RENGIASI GINTIS.
Italijos katalikai sujudo 

rinkti faktus ir visokius veiki
mus su kares vedimu surištus. 
Katalikai pramato, jog bedie
viai po karės pradės baisių ata
kų ant katalikų su prikaišioji
mais neištikimybės išdavystės 
ir tt. Panašiij apsireiškimų y- 
ra ir bus visose tautose neiš
skiriant nei lietuvių. Ir lietu
viai katalikai privalo turėti 
medžiagos ginimusi ir užpuoli
mui ant mūsij idėjinių prieši
ninkų. Nepaprastas katalikų 
organizavimasi turi eiti po vi
sų svietų visose tautose.

PAS KITUS IR PAS MUS.
Apskritoj imant Amerikos 

didieji laikraščiai vengia kų 
nors prieš katalikus parašyti. 
Jei kas panašaus įsibriauja pas 
juos ir gavę iš katalikų pro
testus, tuoj atsiprašo. Pasta
ruoju laiku Wasliington Post 
savo straipsniuose turėjo šito
kius išsireiškimus: ‘‘The poli- 
ey of the Roman Catholic 
Church is hostile to civil and 
religiuos liberty,” tai yra būk 
Katalikų Bažnyčia esanti prie
šinga civilei ir tikybiniai lais
vei. Kitas išsireiškimas: ‘ ‘ The 
statecraft of the Vatican is a 
persistent encroacher and an 
industrious fomenter of dis- 
cord,” tai vra būk Kataliku 
Bažnyčia uoliausia kelianti 
nesantaikų.

Kun. Paul R. Conniff para
šė, jog tokie pasakymai yra be 
pamato. Po to tas laikraštis 
bandė prirodyti, bet įvairiii 
katalikiškų organizacijų atsto
vai parašė, jog prirodymai vi
sai neintikinanti. Po to tai tas, 
laikraštis atsiprašė už Didėji
mų straipsnio su panašiais išsi
reiškimais.

Mūsų sočijalistiškie-ji ir taip 
vadinamieji tautiškieji laik
raščiai pilni daug sykių biau- 
resniij šmeižimų Katalikų Baž
nyčios bei dvasiškijos. Kadan
gi šitie laikraščiai nėra kul- 
turingi, tai žinoma nieko nega
lima būtų padaryti elgiantis 
taip, kaip angliškai kalbantie
ji katalikai kad elgiasi su A- 
merikos kultūringais laikra
ščiais. Mūsų kovos įrankis 
prieš šmeižiančius laikraščius 
gali būti' tas, kad mestame 
juos skaitę.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Kongresas bus Baltimorę, 
M. D. sykiu su Federacijos Kongresu, kurta prasidės rugpiū- 

19 dieną ir tęsis iki rugpiūčio 25 dienai. Tikros L. D. S. 
Kongresodienosbus tuojaus paskelbta.

Kuopos tuojaus pradekite rinkti į L. D. & 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. & kuopos, kuri nesiųstų 
savo delegato į L. D S. kongresą Baltimorę, M. D.

JONAS E. KAROSAS, LDS. Pirmininkas.
* ___ ■ ......... -

BALTIMORIEČIAMS.
' Nedaug laiko beliko iki mil

žiniško Amerikos lietuvių ka
talikų organizacijų kongreso 
Baltimorėj, Md. Paprastai ren
gėjai nurodo išanksto, kur ap
sistoti. Man rodos, kad dabar 
to nebus pakankama. Reikia 
nurodyti delegatams barber- 
nes, valgyklas, saldainių ice- 
-creamo pardavėjus, prosijimo 
įstaigas, fotogTafus ir.tt. Su
prantama turi būti nurodyti 
tokie biznieriai, kurie yra ge-_ 
ri tėvynainiai, katalikai, arba 
bent tokie, kurie nesivaro prieš 
katalikus. /Būtų malonu, kad 
visi delegatai galėtų pas lietu
vius apsistoti.

Vienu žodžiu, kad visos iš
laidos, kokias delegatai turės, 
eitų saviems.

Tai-gi baltimoriečiai lietu
viai, rengkitės priimti didį de
legatų.- skaičių, pasirūpinkite 
gerą patarnavimą ir pasipelny
kite iš to.

Žinoma tą viską reikės pa
skelbti “Darbininke.” Tai ge
riausias biznieriams pasigarsi- 
nimas. Žinoma biznieriai ne
privalo tikėtis pasigarsinti dy
kai. Turi pamokėti už tai.

Pagarsinimai turėtų eiti ko
kius penkis ar šešis sykius 
prieš/ seimą.

Vietos rengėjai apie tai bū
tinai pasirūpinkite tuoj.

Chicagietis. 
Administracijos prierašas. 

Labai pritariame tam sumany
mui. Mes sutiksime dėti tokių 
biznierių pagarsinimus po $1.- 
50. Žinoma jie bus sudėti kar
tu su seimų programais. Nuo 
kotelių, kurie bus rekomenduo
jami delegatams, ir-gi reikia 
gauti užmokestį. Bet geriausia 
būtų tas, J kad visi delegatai 
galėtų apsistoti pas savuosius.

• v

KĄ PATYRĖ PER VIENUS 
METUS.

Ponia Julia McGuire tarna
vus vienus metus Chicagos na
minių santikių teisme, susekė, 
jog bevaikių motorų prašė teis
mo pagelbos daug daugiau, ne
gu tokių, -kurios turėjo vai
kų. Bevaikės moterys daugiau 
turi visokių kivirčių ir dažniau 
esti vyrų apleidžiamos, negu 
turinčios vaikų.

APVALĖ DETROITĄ NUO 
ŠLAMŠTŲ.

Detroit Conunon Council, 
Detroit, Mieli, išleido Įstatymų, 
sulyg kurio nevalia pardavinė
ti ir platinti bile kokius laik
raščius arba knygpalaikes nie
kinančias arba dergiančias ti
kyba, Už to istatvmo laužvmn 
bausmė yra.didelė — nuo $25 
iki $200 ir šeši menesiai kalėji
mo už pirmų prasižengimų. 
Angliški laikraščiai tokie, kaip 
“Menace” dabar negali rody
tis Detroite. Detroito lietuviai 
gali pasirūpinti, kad tas mies
tas apsivalytų nuo lietuviškųjų 
šlamštų.

MILIJONAS DOLERIŲ 
SAVAITĖJE.

Kolumbo Vyčiai teikdami 
visokius patarnavimus Suv. 
Valstijų kareiviams, išleidžia 
po milijonų dolerių savaitėje.

įmokedamos po $100.00.
Kįlą klausimas, kaip surink

ti tokių .sumų! U-gi visokiais 
būdais, rengiant pramogas, va
karus, renkant aukas ir tt. ir 
tt, Tokiu būdu iškiltų baisi 
agitacija visur ir darbas nusi
sektų.

• Pritarta, kad administrato
rių nuo fin. raštininkystės pa
lių osuoti.

A. Nausieda, kp. rašt.

>

gyvus 
kaip 

jei ir

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOMS.

Jau visoms yra žinoma, kad 
Motom Są-gos IV Seimas bus 

'19-25 dd. rugpjūčio baltimorę, 
Md. drauge su Federacijos 
Kongresu. Visos galite numa
nyti, kiek svarbių reikalų šis 
mūsų Seimas turės išrišti. Te
gu nepasigaili nei viena kuopa 
išrinkti iš savo tarpo atsakan- 
čiausias delegates, kurios ga
lėtų atstovauti sųžiniškai jūsų 
kuopų. Rinkite delegatėmis 
tokias, kurios nuolatai dirba ir 
rūpinasi dėl labo organizaci
jos. Trukšmadares lai pasilie
ka namieje, dėl jri darbo ne
bus. (Neužsigaukite kad taip 
rašau, rašau dėlto, kad visur 
jų randasi ko labai nepagei
daujame). Delegates gali siųs
ti kiekviena kuopa turėdama 
nemažiau kaip 10 narių, kuo
pos turėdamės daugiau, gali 
siųsti vienų nuo 20 narių. De
legatės, važiuodamos nepa
mirškite atsivežti paliudijimų 
su kuopų valdybos ir dvas. va
dovo parašais.

Kurioms tik rūpi gerovė Mo
terį) Sų-gos, lai išanksto ren
giasi į Baltimorę.

Anastazija Bajoriutė,
Moterų Sų-gos Pirm.

CHICAGO, ILL.

Išrinko delegatų.

LDS. 20 kp. turėjo susirinki
mų liepos 19 d. šv. Mikolo A. 
salėj. Susirinkimas buvo šauk
tas apsvarstyti dalykus trečio
jo seimo.

Nors jau senai buvo nutarta 
siųsti delegatų, bet dabar ga
lutinai nutarta siųsti p. M. Ma
žeikų. Kadang mūsų kuopa y- 
ra prsidėjus prie visokių gerų 
darbų, kaip tai balandžio 28 
ir liepos 4 dienų apvaikščioji- 
mų, prie nupirkimo tautiškos 
vėliavos ir tt., tai kuopa ne
turtinga. Todėl delegato ke
lionei privatiškai sumesta 
šiuo kartu $19.

Mūsų įnešimai Seimui vra u 
šitokie:

Užlaikyti nuolatinį organi
zatorių, kurs apvažinėtų kolo
nijas tverdamas naujas kuopas 
ir stiprindamas jau esamas. •

Kad tas organizatorius sek
tų pasaulinį darbininkų judėji
mų ir apie tai rašytų organe.

Kad to organizatoriaus pas
kaitos bei prakalbos būtii pa
pildomos paveikslų rodymais.

Dabar apie atlyginimų orga
nizatoriui ir mašinos nupirkit 
mų paveikslams rodyti. Tai 
galima būtų uždėti specijalę 
mokestį po ^0c. nuo nario ir jo 
paskaitos turėtų būti su įžan
ga.

Kalbėta apie pavertimų 
“Darbininko” dienraščiu. Tai 
jei nebus galima tų greit pada
ryti,, tai reikia įsteigti tam 
fondų.

Pirm dienraščio steigimo, 
reikia ingyti savi namai ir vi
sos mašinos ten turi būt intai- teliu

FEDERACIJOS KON
GRESAS.

Aštuntas Amerikos L. R. K. 
Federacijos Kongresas šiais 
metais bus Baltimorės mieste, 
rugpjūčio 19 iki 25 dienai.

Praeitų nm&ų Federacijos 
Kongreso nutarta kreipties į 
visas mūsų idėjines organizaci
jas su pasiūlijimu laikyti savo 
Seimus toje pačioje vietoje ir 
tilo pačiu laiku su Federacijos 
Kongresu.

i Federacijos gi valdybai iš- 
! siuntinėjus tuos pasiūlijimus- 
atsišaukimus, gauta oficialiai 
pasižadėjimai laikyti savo sei
mus kartu su Federacija nuo 
Šių organizacijų:

1. Moksleivių Susivienijimo,
2. Darbininkų Sąjungos,
3. Moterų Sąjungos,
4. Blaivininkų Susiv.,
5. Kunigų Sąjungos,
6. Tautos Fondo,
7. Spaudos Draugijos.
Tai-gi matome aiškiai,

mūsų veikliausios organizaci
jos pasižadėjo dalyvauti ir nė
ra abejonės, kad šisai katalikų 
suvažiavimas galės daug gero 
nuveikti taip mūsų tikėjimo 
kaip ir tėvynės labui.

Todel-gį Broliai Lietuviai 
mylintieji savo tikėjimą, savo 
tautą-tėvynę ruoškitės rimtai 
ir skaitlingai į būsiamąjį Sei- 
mą-Kongresą, kuris prasidės 
rugpjūčio 19 dieną ir trauksis 
iki 25 dienai rugpjūčio.

Su nuoširdžia pagarba, 
Kun. J. Ambotas, 
A. L. R. K. F. Pirm.

DĖKIME ANT ŽIEMOS.
Atsiradus įvairių uogų ir 

dąržovių, prasidėjo ir sezonas 
jų taupymo tolesniam laikui, 
sudėjimas ant žiemos — žodžiu 
prasidėjo prezervų sezonas.

Amerikietės lietuvės, nėra 
taip įpratę, kad prisidėti viso
kių gardumynų ir šiaip reika
lingų daiktų ant žiemos. Jos 
labiau yra pratę ir linkę nu- 

■bėgti į “št orelį” ir ten pasi
pirkti, o kad užmoka dvigubai 
ir- trigubai daugiaus negu 
reikia -—to nepaiso, bent taip 
atrodo žiūrint iš šalies.

Bet kam-gi mokėti 
pinigus ir, dievai žino, 
gauti sutaisytą daiktą,
mes pačios pųįe gero noro ga
lime pigiau ir geriau pasiga
minti tų gardumynų?.

Žinodama, kad daugelis mū
sų moterų norėtų prisigaminti 
sau šio-to ant žiemos, tik ne
daro tai, kadangi nežino, kaip 
ir ką pradėti, tad manau, kad 
sekantieji nurodymai, kurie 
man buvo suteikti ekspertės 
toj šakoje, ponios Gray —• bus 
naudingi ir mūsų moterims.

Neturint visų tam tikrų prie
taisų po ranka, žinoma, reikia 
apsieiti kaip galint su tuom ką 
turima.

Pagalinus kiekvienoj virtu
vėje rasime jei jau ne gilų puo
dą, tai bent “boilerį,” kuria
me drapanas skalbiant viri
nanti. Tame tai inde, gerai iš
plautam reikia sustatyti bon- 
kas, kurios bus vartojamos su
dėjimui uogų ir tt. ir jų virše
lius ant dratinio prietaiso, ar
ba ant pakeltos lentelės laiky
ti, kad vanduo liūosai galėtų 
cirkuliuoti irvirti po apačia.

Sustačius, užpilti šaltu van
deniu, kad apsemtų bonkas vi
siškai ir dar colį daugiaus. 
Leisti užvirti ir leisti vande
niui virti 5, ar 10 minučių.

Tas bonkų virinimas, tai 
pirmas žigsnis prie gero pasi
sekimo prezervuojant, nes už
muša įvairias bakterijas. Jei 
bonkos yra užsukamos, reikia 
nuimti tas gumines rinkeles, 
kurios yra ant bonki) uždėtos 
ir atskirai jas gerai su muilu 
ir paskui tyru vandeniu išplau
ti. Sudėjimas jų į verdantį 
vandenį pagadins jas.

Viską reikia turėti išanksto 
susidėjus po ranka, kad darbas 
eitų sparčiai, tuomet galima ir 
pradėti.

Pirmiausia — išvirinti-stere- 
lizuoti bonkas.

Antras — nuvalymas ir pri- 
taisymas prezervuojamų daly
kų.

Trečias — nuplikinimas 
(blanching) vaisių, ar daržo
vių.

Ketvirtas — šaltan vandenin 
dėjimas.

Penktas — sudėjimas 
priruoštas bonkas,

Šeštas — pripildymas
dančio vandens, ar sirapo 
pusiau uždarymas bonkų—ge
riau tik truputį, pridaryti.

Septintas — sudėjimas bon
kų į vandenį ir užvirinant jį.

Aštuntas — išėmimas bonkų 
iš vandens.

Devintas — uždarymas bon
kų.

Reikia atminti, kad surūgi- 
mas ar apipelėjimas prezervų 
tegali pasitaikyti iš neatsargu
mo ir nepildymo, kad ir men
kiausios taisyklės. Kuomet 
nurodymai nėra smulkmeniš
kai pildomi, negalima ir rūgo- 
ti už nenusisekusį darbą.

Pirmas žingsnis. — Štereli- 
zuojant bonkas reikia jos, ge
rai šiltu vandeniu ir muilu iš
plauti, taip-pat ir viršelius. 
Perplovus tyru vandeniu, pri
pilti šalto vandens ir pusiau 
užsukti viršelius, sudėti į “boi
lerį, užpilti šaltu vandeniu ir 
virinti dvidešimts minučių. Pa
likite šiltame vandenyje kol 
prireiks.

Antras. — Rūpestingai nu
plauti visas žemes, dulkes ir 
žvyrą nuo daržovių ir vaisių. 
Uogas perrinkti. Iš “string 
beūns” išimti gysleles, nuo 
čielų burokų, morkų ir pastar
nokų nupiauti lapus, paliekant 
kotus tik kokį vieną, colį ilgio.TirŠtas —lygios dalys cukraus 
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Tam visam reikia pinigų. 

Todėl svarstyta, kad visos kuo
pos pataptų garbės kuopomis

DIDELI UŽSAKYMAI 
MAŽMOŽIŲ.

Organizacija vadinamoji Y. 
M. C. A. užsakė 840.000.000 

fkeikų, 93.750.000 čiugamo šmo- 
,/ ų, 112.500.000 šokolado 
šmotelių, 7.500.00,0 stiklų mar- 
malado ir 1.350.000.000 cigare- 
tų. Tie visi daiktai eis karei
viams Francijoj.

Ąrbūzus-Sųuash. — Nupiau- 
SČiūs kietąją žievę*, išimti sėk
las ir supiaustyti į mažus šmo- 
teitus. Taip-pat ir kitos daržo
ves privalo būti supiaustytos 
.smulkiau, kad būtų galima ge
riau supakuoti į bonkas.

•Kietuosius vaisius, kaip tai 
obuolius ir grūšes reikia, ap
tūpti iF šerdis išimti pirm su- 
piaustanį į dalis. Iš' vyšnių, 
Upyčių” ir “aprikotų” kaule
lius reikia išimti pirm sudėji
mo į bonkas.

Trečias — Plikinimas vaisių 
ir daržovių. Sudėti vaisius ar 
daržoves į skystą audeklą ar
ba “cheese-cloth” kaip į mai
šelį ir panerti verdančiame 
vandenyje. Laikas plikinimo 
yra įvairus, tęsiantis nuo vie
nos iki penkiolikos minutų.

Plikinimas, arba kaip anglai 
sako “blanching” yra būtinai 
reikalingas visoms daržovėms 
ir daugeliui vaisių. Viena, kad 
plikinimas garantuoja visišką 
švarumą, prašalina negeistiną 
kvapsnį ir smoką.

Taip-gi prašalina perviršį 
acido, kuris kartais galėtų 
būti priežastimi sugedimo. Be 
to plikintas daiktas susitrau
kia ir galima jo daugiaus su
dėti į bonkas.

Prezervuojant “špinakus” 
ar kitus daržovių žaliųmynus, 
reikia plikinti su garu, o ne 
verdančiame vandenyje. Gali
ma su jais pasielgti sekančiai: 
sudėti į sietą ir jį indėti į boi
lerį, kuriame verdančio . van
dens tėra apie colis, bet žiūrė
ti, kad siete žaliumynai ne
siektų vandens. Arba galima 
sudėjus į audeklą pasverti ant 
krašto ir drūčiai su dangčiu 
prispausti. Ar vienaip, ar ki
taip bus daroma, bet žalumy
nai turi pasilikti gare nuo pen
kiolikos iki dvidešimts minu
tų.

Prezervuojant uogas ir šiaip 
jau minkštus vaisius apsieina
ma be plikinimo. Reikia jas 
perrinkus gerai išplauti ir ge
rai supakuoti į bonkas.

Tumeičių, pyčių ir aprikotų 
žievės lengvai nulupamos po 
plikinimo.

Po nuplikinimo, nusiima žie
vė ir koteliai nuo burokų, pas
tarnokų ir morkų. Kukurūzai 
-komai — yra plikinami tik 
nulupus jų žieves, o nupiaus- 
tomi nuo širdkočių, kuomet lie
ka perleisti šaltu vandeniu.

Ketvirtas — Nuplikinus dar
žoves ar vaisius tuoj reikia 
juos sudėti ir vėl ūmai išimti 
iš šalto vandens. Tas sukie
tins jas ir jų varsa liks tokia 
kaip ir buvo — naturalė.

Penktas — Supakuoti daržo
ves, vaisius ir tt. į karštas bon
kas, kurias laikyti sustačius 
ant rankšluočio ar ko kitko iš
gręžto iš karšto vandens, arba 
sustatyti į karštą vandenį lai
ke pakavimo proceso.

Šeštas — Pridėti bonkas be
maž pilnas — paliekant apie 
pusę colio tuštumo, dadėti nu
lygintą šaukštuką druskos ant 
kiekvienos kvortinės bonkos ir 
pripildyti verdančiu vandeniu.

Dedant tumeites, reikia su 
šaukštu gerai suspausti jas, 
kad indė jus kiek galint dau
giaus. ir neužpilant vandens — 
tai vienatinė išimtis taisyklė
je. Druska visvien dasideda.

Kvortinės bonkas pridėti 
komų, žirnių, pupų ir “Įima 
beans” paliekant du coliu tuš- 
fumos ir pripilant jas sklidi
nai verdančiu vandeniu.

Su tom daržovėmis tuštu
mos pasilieka dėlto, kad ver
dant, jos išbrinksta.-

Prezervuojant vaisius, bon
kos yra pripildomos verdančiu 
vandeniu ar siropu. Siropą pa
daroma verdant kartu vandenį 
su cukrum iki pasirodo tyras 
ir baltas. Skystas sirapas te
pei k alingas dėl saldžių vaisių, 
vidutiniško tirščio dėl rūgščiu 
ir dėl prezervojimo tirštas si- 
rapas.

Skystas sirapas darosi iš/ 
vienos dalies cukraus, ir ketu
rių dalių vandens.

Vidutiniškas — viena dalis 
cukraus ir dvi dalys vandens.

ir vandens.
Uždėti viršelius ir pusiau 

teužsukti, arba teuždaryti — 
tas priguli nuo to, kokius vir
šelius vartojama, . ;

Septinta— Sudėjusuždary
tas bonkas į boilerį, pripilti šil
to vandens tiek, kadi apsemtų 
'bonkas visiškai ir net du coliu / • V ” A * * . Lvirs. :• f

Leisti, kad užvirtų ir tik 
tuomet pradėti skaityti laiką 
stereližacrjos. Per visą laiką 
sterelizacijos, vanduo privalo 
smarkiai virti.

Aštuntas — Užsibaigus stė- 
relizacijai, (o laiką reikia la
bai pildyti) išimti bonkas ir 
sustatyti ant sudėstytų rank- 
šluoŠčių, kad> nesusikultų ir 
užbaigti darymą bonkų.

Uždarius bonkas, apversti, 
jas ir taip palaikyti valan
džiukę, patyrimui ar bonka ge
rai užsidaro, ar bėga. Per
žiūrėjus, sustatyti jas dėl at
šalimo saugojant, kad vėjas 
(draft) neužpūstų.

Atvėsus, nuplauti bonkas ir 
labai geru daiktu yra užlipdyti 
ant kiekvienos bonkos parašą 
kas joj yra. Atlikus tą sudėti 
į šaltą tamsią vietą dėl toles
nio vartojimo. Neturint tam
sios vietos, reikia aprišti bon
kas rudu ar šiaip tamsiu •ne
storu popierių, kadangi švie
sa pagadina vaisių ir daržovių 
varsą.

č
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STERELIZACTJOS 
RODYKLĖ.

Daržovės.
Šparagai....................... 120 min.
Burokai......................... 20
Kopūstai......................120
Kaliflour....................*.60
Morkai.......................... 90
Komai......................... 180
Žalumynai ...................120
Lima beans ir pupos 180 
Pastarnokai ...................90
Žirniai..........................180
Žalieji pipirai............120
Dynai (pumkins) ... .120 
Žalieji šabalbonai

(string beans) ... .120
Arbūzai........................120
Tumeičiai...................... 22

Vaisiai ir uogos.
Obuoliai ......................... 20 min.
Aprikotai ...'.................16
Juodosios avietės .....16
Avietės............'............. 16
Saldžiosios vyšnios.... 16 
Rūgščioszvyšnios..... .16 
Orenčiai......................   12
Grūšios.......................... 20
Pyčiai............... -............ 16
Slyvos ........................... 16
Pine apples .................... 30
Rubarb.......................... 20
Žemuogės ...................... 16
Purečkos (Curants) .. 16 
Agrastai (gooseberries) 16
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PLIKINIMO RODYKLĖ. 
Daržovės.

Šparagai .... 10 iki 15 min.
Burokai........................... 5 min.
Kopūstai............. 5 iki 10 min.
Kaliflauor....................... 3 min.
Morkai..............................5 min.
Komai................. 5 iki 10 min.
Žalumynai......................15 min.
Limabeans ir pupos 10-15 min.
Pastarnokai.....................5 min.
Žalieji pipirai................. 5 min.
Žirniai............ .. .5 iki 10 min.
Žalieji šabelbonai 5 iki 10 min. 
Tumeičiai —tik, kad palengvi
nus nuimti žievę — pusę min.

Vaisiai ir uogos.
Obuolini.........................lį min.
Apribotai............. 1 iki 2 min.
Orenčiai................. 1 iki 2 min.
Grušios......... .......14 min.
Pyčiai— tik atliuosavimui žie

vės ...................... Į iki 1 min.
Pinoapples .... > .3 iki 5 min. 
Rubarb.....................1 iki 3 min.

Neišvardytos Čia uogos ir 
vaisiai visai nėra leidžiami per 
plikinimo procesų.

Šis būdas dėjimo vaisių ir 
daržovių vadinasi “coldi pack 
metliod” — šalto pakavimo 
metodą.

UrČiniŠkietė.

/
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AČIŪ UŽ PATARIMĄ.
Geras patarimas p-lės.J. Ta

mašauskaitės— vartoti protų 
gaminant bile kokį valgį, te- 
Čiaus negalima apseiti ir be 
ųiierų.

Vienas protas nenutaikins 
kiek ko reikia, .ypač kuomet 
šeimininke yra jauna neįgudu-
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1210 S. Broad St., Philidelphia, Pa. ■ 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgai 

Ofiso Valanda*; .
Nuo 9 rito iki 5 po pietu 

Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki9 P. M.
N«dali«mi* iii 4 papilti*. ĮĮr , ■

dadėti ir tą, nors nebūtinai rei
kalinga. Gerai pavirinus da
dėti ryžiųg, druskų ir cukrų. 
Virti kol liks minkšti.

I PIRMOS KLESOS

! DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil-1 

 

domi visai be skausmo, Būi 
geriausiais prietaisais, su 

naujų, išrą hhu.
Visą darbą gvafantuojame.Į

DR. W. T. REILLYI
4G9Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER BT.

Valandų*
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

si savo amate. Kas kita kuo- 
z met turi praktikos, tada ir be 

mierų jau. numano kaip dary
ti, / '

r ? Nieko stebėtino jei koks 
gaminamas daiktas reikalauja 
nuo 2 m 3 valandų virimo, 
kepimo, ar Šutinimo. Jei p-lė 
Tamašauskaite pamėgins da
ryti indijoniškų pudingą, gari
nį pudingą, “fruit keiką,” ar
ba slyvų*pudingą, kurie mano 
buvo paminėti, atras, kad ims 
maž-daųg tiek laiko kiek buvo 
nurodyta.

Taip jau ir su kitais daly
kais, prie kiekvieno paturimo 

> ...jei vartosi protą — dapildysi 
esančius trūkumus, nes nei lai
kas nei vieta, kurią turime jš 
“Darbininko” malonės, nelei
džia perdėm smulkmeniškai 
viską išdėstyti.

Būsiu dėkinga jei p-le Ta
mašauskaitė ir ateityje papil
dytų savo nurodymais tų kas 
mano bus nedasakyta. -

Určiniškietė.

Mėsa kopūsto lapuose,

Į svaro sukapotos mėsos, 
į puoduko duonos trupinių, 

' 1 “tumeitę,”
1 svogūno sultį,
pipirų, druskos ir kopūstla

pių. c
Sumaišyti mėsų, duonos tru- 

pinius, svogūno sultis, pipirus 
ir druskų. Nuplikinus kopūs
to lapus pridėti į juos sumai
šyti mėsų ir suvyniojus suriš
ti. Sudėti. į verdantį, vandenį, 
dadėti smulkiai supjaustytų 
“tumeitę,” druskų, cukrų ir 
truputį citrinos sulties.. 
kol liks minkšta.

Žirniai su ryžiais.

1 puoduką žirnių,
1 puoduko ryžių,
1 šaukštuką druskos,
1 šaukštuką cukraus.
Perplovus žirnius užmerkti 

juos per naktį. Virti tam pa
čiam vandenyje. Jei yra atlie
kamų kaulų ar riebios mėsos

Kepti varškieciai.

H- svarų miltų,
1 kiaušinį ir
1 plytelę mielių.
Mieles ištrynus šiltam van

denyje, įmaišyti į miltus. Da- 
dėti kiaušinį ir užtektinai 
vandens dėl išmaišomo. Pa
likti vienai valandai dėl iški
limo. Vėl išminkius- iškočioti 
ir pridėti varškę.

Kepti vidutiniai karštam 
pečiuje, kol gražiai apgelto- 
nuos.

DETROIT, MICH.

Išvažiavimas.

Liepos 21 d. Vyčių79 kuopa 
turėjo išvažiavimų gražiame 
parke. Smagaus jaunimo bu
vo daug. Dalyvavo ir kalbėjo 
p. A. Aleksandravičiūs'su. savo 
žmona. Prisiminė, kadi gavęs 
iš Francijos nuo draugo J. Vai
tiekūno laiškų, kuriame užsi
minė apie savo vargingų ka
reiviškų gyvenimų. Todėl, sa
ke, atsimindami mūsų brolius, 
aukojančius savo gyvastis, pri
valome patapti uolesniais vei
kėjais..
- ’ Galop buvo renkamos aukos.

Po $1.00 davė: J. Šalinis, A. 
Aleksandravičius, K. Krįsta- 
paitis, K. Girvilis, St. Sfcepu- 
lionis, J. Dauboras, A. Stan
kus, J. Tankievičius, P. Šar- 
kauskas ir A. Varneckas.

Po 50 ct.dėjo: K. Grigaliaus- 
kas, F. Šaleikis, D. Gustaičiu- 
tė, E. Velnoniškiutė, M. Kye- 
tins'kaitė, A. Abišala, A. Petke- 
viče, T. Skambavičiutė, S. At
kočiūnas, Seganauskjute.

Smulkių $1.25.
Viso surinkta $15.25.
Tie pinigai eina T. Fondui.

J. šalinis.

DARBININKAS.

AYER,MASS.
Aux. Remont Depot 301.

Vieta, kurioje dabar gyve
name vadinama Aux. Remont 
Depot 301. Šioji maža stovyk
la prijungta prie G. Devens, a- 
pie pora mylių nuo C. Devens. 
Vieta labai graži,-oras labai ty
ras ir sveikas. Arti yra dideli 
apitvarai, kur Stovi apie vie
nuolika tūkstąnčių kariuome
nes žirgų ir mulų. - Tie visi gy
vuliai yra šeriami šienu ir avi
žomis. Vienas: batalijonas ka
reivių dirba prie tų gyvulių. 
Dirbti-žinoma. yra nelengva. 
Keliamės 5 vak rytej pusryčiai 
5:30, į darbą einam 6:20, sus
tojam dirbę 11 vai. Pietūs 12 
vai. Pradedam dirbti po pie
tų 1-mą vai. Grįžtam iš darbo 
4:30 vai. vak. Vakarienė 5:45. 
Paskutinis patikrinimas 11 vai. 
vak. »

Čionai randasi 5 lietuviai 
vieni iš jų bolševikiškos dva
sios. Tų ir keletoš kitų idea
lai rūdyja ir raudonose panče- 
kose.

Iš lietuviškų laikraščių tik 
vienas /‘Darbininkas’7 ateina 
kas antra diena LDS. nariui J. 
L. Petrauskui, o kitokių tuom 
kart nematyti.

-................................ ............. -...... ;----- :---------------  
'r '■ ' — •................ -- - - 

gau. Tvirtai tikiu kad karė 
amžiais nesitęs ir dar pasima
tysime, atrasiu visus kaip ir 
palikau. ,.

Tad ura prie vilties! Nepa
mirškite šelpti ir dėtis prie T. 
F. juk tai šelpimo įstaigą. Kaip 
gyvuoją? "Jums nėra žinoma 
po kiek svaras vargo ir kruvi
nų ašarų!.. Šluostykite.jas 
savo broliams ir sesutėms! Tad 
ir bąigsiu. Labų dienų pp. K, 
Ch. Kažemėkūi, J. Žemantaus-. 
kui, Ramažauškui, Kulikaus
kui, Kovui Žujui, Numurai ir 
visiems-visonis. Aš sveikas ir 
linksmas vargelius vargdamas. 
Oda kaip indijonoj ūsai kaip 
“perkūno rugiai/’ drąsa ir 
nervai kaip užartavotp plie
no!.. Likimą savo drąsiai su
tiksiu ateityje koksai jis nebū
tų be rūgojimo-murmėjimo 
nors retkarčiais prisiminkite 
už mane savo maldose. Būkite 
sveiki linksmi. Ko geriausio 
pasisekimo! Spaudžiu dešinę 
ir pasilieku

Su gilia pagarba
Kar. Juozas B. šaliunas, 

Co. F. 9-th.U. S. Inf. 
American Ex Forces, 
via New York

t,
yra Kristus pasakęs: “ Aš siun
čiu jus/ kaip * Tėvas mano 
siuntė.’L Klausimas: Kas-gi 
‘•vysk.” Mickų siuntė važinėt 
po Ameriką ir tvert neprigul- 
mingas "tautiškas parapijas? 
Juk “vysk.” Mickus popiežiui 
nepriklauso. Čia parapijos se
nai be jo- sutvertos ant tikro 
^dieviško pamato ii* mokslas 
Kristaus skelbiamas be jokio 
apsirikimo, vienodas, krikščio
niškas, kiekvienoj katalikiškoj 
bažnyčioj, kurios priklauso šv. 
Tėvui popiežiui Kristaus įpė
diniui. , Aiškiai matoma, jog 
“vysk.” Mickus yra mulkinto
jas tamsių katalikų nesupran
tančių apie tikėjimą, Kristaus 
uždėtą Ir Jo šventą mokslą. 
Bedievis su bedieviais tveria 
neprigulmingas parapijas. Tai 
tikras prirodymas, jog Mickus 
nepriklauso nuo Šv. Tėvo po
piežiaus, reiškia jis atskalū-
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Kas girdėti lietuvių kolonijose, i1 1 i
CLEVELAND, OHIO.

Atvežė pasveikinimų.

Kaip yra smagu prigulė
ti prie organizacijų, ypač pri
klausant prie. L. Vyčių, LDS. ir 
A. L. R. K. Moterų Sąjungos. 
Nuvykus į kokių lietuvių kolo
nijų nereikia klaidžioti, kad 
gautum kur kokį patarimų, bet 
turėdamas kokios organizaci
jos nario antrašų, eini ir kal
biesi, kaip pas tikrų brolį. O 
koks smagumas ir džiaugsmas 
kuomet vieni su kitais dalina
si gerais linkėjimais bei pata
rimais.

12 d. liepos suteikė pasveiki- 
nikus p. J. Šeštokas nuo Du 
Bois Vvčiu, LDS. iš Moterų Sa- 
jungos, taip-gi ir nuo gerb. 
kun. J. M. Urbono. Pažymėjo, 
kad DuBoisiečiai maloniai pri
rėmė daug linksmumo turėjęs ir 
tt.

Už gražų pasveikinimų dė- 
kuota gausiu rankų plojimu.

Vyčių išvažiavimas.

Liepos 14 d. Vyčių buvo 
draugiškas išvažiavimas į Bed- 
ford girias. Vieta puiki. Jau- 

. nimas gėrėdamasis oro tyru
mu pažaidė, padainavo, pra
kalbę! ių pasakė K. Štaupas, A. 
Žaliaduonis, V. Runta ir A. Ko- 
noverskas. J. D. Žitkevičius 
nutraukė paveikslus. Visi svei
ki linksmūs sugrįžo namo.

Socijalistų niekšystės.

Nors mūsų kolonijoj yra 
įniręs socijalistų dūkas,

rių šokimų. Viskas tas krūvoj 
— buvo labai gražiai.

Richmondietis.

v-

ap- 
bet 

kartais koks vaikėzas išlindęs, 
kaip pilypas iš kanapių bando 
pabaidyti mūsų vvtes.

Kaip mūsų jaunimas vyčiai 
nenuilstančiai darbuojasi tai 
visiems yra aišku, tų mato ir 
išmatos-bolševikai. O jie ge
ram darbui begalo užvydi, su
laikyti) neįstengia o apie pasi- 
vijimų veikime nėra nei kalbos. 
(Greičiaus karvė medin įlips, 
negu socijalistai mus pasivys). 
Kad pakenkus darbui, keletas 
nekultūringų cieilikučių pri
siuntė laiškų vytei veikėjai p- 
lei K. Zagurskiutei, kur para
šytu visokių blevyzgų. Tarp 
kitko pasako, kad paliautų vei
kus, nesilankytų ant repetici
jų ir 11. P-lė Zagurskiutė vei
kia, ir nepaliaus veikus. Vel
tui ciciliko aklas ir: nešvarus 
laiškų rašymas.-

>• • ■

RACINE, WIS. 
Darbuojasi.

Jau suėjo metai, kaip čionai 
susitvėrė LDS. 63 kuopa ir šių 
metų bėgyje, silpnutei kuope
lei prisiėjo daug, nesmagumų 
pakelti. Nesmagumai išvienos 
puses buvo nuo taip vadinamų 
darbininkų užtarėjų, t. y. cici- 
likų, kurie savo visomis pas
tangomis nori pakirsti kelių 
katalikiškoms idėjinėms orga
nizacijoms, o ypatingai jaunu
tei viršminėtai LDS. kuopai.

Toliauv, kaip minėjau, suti
ko dar kitų nesmagumų nusto
dama gabiij ū- energingų narių, 
kurie vos buvo bepradedą uo
liai darbuoties Lietuvių Darbi
ninkų Organizacijos labui ir 
turėjo išeiti Dėdei Šamui tar-. 
nauti. Bet likusioji 63 kuopos 
narių dairi nenuleido rankų, 
nors ir neskaitlinga likusi na
riais, bet darbo šių vienų meti] 
bėgyje atliko nemaža. Štai kas. 
Intaisė gražių scenerijų į lie
tuvių bažnytinę svetainę ir pa
čių svetainę išmalevodino gra
žiai, kas lėšavo iki $250.00. 
Vis tai įvyko aukomis ir darbu 
ir tikru pasišventimu LDS. 63 
kuopos, kurios tikslas yra, kad 
padhrius patogių- svetainę, kur 
galės Racino lietuvių augantis 
jaunimas lavintis teatrų staty
me, monologų lošime ir tt. Tai
gi vardu LDS. 63 kuopos kvie
čiam visą Racino lietuvių jau
nimą prie bendro ir prakilnaus 
seikimo ių visus kviečiam sto
ti i Darbi ninku Sąjungų. Susi
rinkimai mėnesiniai yra laiko
mi 3 nedėldienį po 1-mos. A- 
teikite ir prisirašykite visi.

Toliaus LDS. 63 kuopa savo 
susirinkime 21. d. liepos tarp 
kitko prisiminė ir apie sumu
šimą “Darbininko” mortgage, 
ir nors kasoje nebeturi pinigų 
dol parėmimo ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
bendroves, tai iš narių tarpo 
aukojo.

«

CHESTER, PA.

Socijalistui verčiau kaizeris, 
negu Vytautas.

P-as K. Česnuliš pabaigoj 
birželio turėjo prakalbų. Jisai 
pirmutinis paragino lietuvius 
dalyvauti Ištikimybės Dienoj 
Dailės Mylėtojų kuopelė pra
dėjo smarkiai darbuoties su
rengime parodos. Tam tikslui 
Kliube sušaukta susirinkimas, 
kad viską gerai aptarus. Bet 
kad minėtų kliubą valdo keli 
socijalistai, kurių vadu yra 
kriaučius, tai jis ir stengėsi 
priparodyti, kad apvaikščioji- 
mas nereikalingas, nes jam 
1914 m. Dėdė Šamas nedavęs 
zupės, dėlto ir apvaikščioji- 
mas nereikalingas. Toliau pa
prašė nuo Dailės Mylėtojų na
rių programo. Paaiškinta, kad 
J. Beneviče nupirko lietuvišką 
vėliavą ir pasamdė drabužius 
Dėdės Šamo ir Vytauto, kad A. 
Linskis papuoš vežimą ir vie- 

Ina mergaitė bus parėdyta A- 
nierikos vėliava, o kita lietu
viška, taip-gi kad suorgani
zuota mergaitės, kurios bus 
tautiškuose rūbuose, o kitos 
Raudono Kryžaus patarnauto
jos. Šitas bolševikas daugiau
sia paniekos metė ant tautiškai 
pasirėdžiusių merginų. Sakė, 
kad jas svetimtaučiai apmėtys 
purvais, o ant Vytauto sakė, 
kad geriau esą pasirėdyti kai
zeriu, negu Vytautu. Kaip ten 
nebuvo, bet Kliubas prižadėjo 
dalyvauti’ir prižadėjo pasam
dyti benų. Mat kiti kliubiečiai 
pradeda susiprasti ir neklau
syti šitų vadų. Parodon išė
jus tas pats bolševikas pasa
kė, kad kliubas mergaičių ne
nori, kad jei jos nori, tai ga
li eiti paskui. Bet nuėjus į su
sijungimo vietų su gėda jis tu
rėjo mergaitėms vietų užleisti 
pirm savęs. Parodaujant mer
gaites vietoj purvų, gavo ran
kų plojimų ir viskas gerai išė
jo-
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A. Š.

Matas.

PHILADELPHIA, PA.

Vyčių pramoga.

rfiepos 20 d. buvo pramoga 
Vyčių 3-ios kuopos, buvo pra
kalbų, deklamacijrj ir puikus 
lošimas, tautiški} žaislų, pado-

J. Kesminas.

SCRANTON, PA.

Neužmiršta savųjų.

Dailės Mylėtojų Dr-ja išlei
do liepos 23 d. į kariuomenę sa
vo gabų narį A. Burneikį. Vi
si apgailestavo, kaipo gabų 
lošėja. Draugai prižadėjo jo 
neužmiršti. Vieni žadęjo siun
tinėti laikraščių, kiti saldainių, 
dar kiti cigarų ir tt. Susirin
kimas dar nutarė neužmiršti 
sergančio nario M. Veličkos. 
Jis guli ligoninėj ii’ nariai daž
nai jį aplanko.

i Dailės Mylėtojas.

e

BINGHAMTON, N. Y.

Pasikėsinimas ant gyvasties?

Liepos 22 d. cicilikai norėjo,, 
kaip sako, nužudyti E. Stanis- 
lavičių. Būk prie Stanislavi- 
čiaus namų užpuolę jį, bet bu
vę daugiau vyrų, kurie išgel
bėję. Cicilikai keršiju užtai, 
kad Stanislavičius pranešęs 
valdžiai apie nesiregištravu- 
sius socijalistus. Tūli užpuoli
kai suimti. Mikolas .Vinconis 
sędi kalėjime. .Jis. yra kilęs iš 
Kauno gub., Devynduonių kai
mo. Jis būk prisipažinęs, kad. 
jų esu 14 nurinktų iš 33 kuo
pos tų darbų atlikti. Girdi jei 
nepavykę dabar tų. atlikti, tųi 
atliksiu vėliau. Sako, jog tų 
patvirtinęs prie septynių liudi
ninkų tris sykius.

Apsireiškimas išrodo neinti- 
kėtinu, bet jei teisme patVir- 
tys, tai pasirodys iki ko dučjo 
cicilikai.

NedBIloml* 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vai. vakare.

a

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė j nau- ' 
ją geresnę vietų po No. 40 Ilarri- 
son avė., Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip
kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
40 Harrison Ave„ (kampas Beach. 
augšeiaus ant viemj lubų), Bos
ton, Mass. Tel. Beach 2954.
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DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tamista nori, kad toks 
sandelis būtų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistų

“ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirš 250 pus

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

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

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu :

'*

-

i

NASHUA, N. H.
Kaikurios čionykštės vytės 

labai blogai pasirodė. Kai Vy
čių 20 kp. rengė piknikų liepos 
6 d. tai nekurios neatsilankė, o 
kai socijalistai parengė liepos 
27 d. savo jomarkų, tai jos ėjo. 
Ar tai jos neužsipelno aštraus 
papeikimo. Žinokite, sesutės, 
kad dviem ponam negalima 
tarnauti. Todėl jūs M. B., M. 
$., A. S. ir kitos provykitės.

Vytis.
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ŠALIUNO LAIŠKAS.

(Rašo S. M. Danaičiui 
AVaterburyj)fa 

June 23, 1918.
Mielasis Stasiau:—

Tamstos man rašytų laiške
lį gavau jau būdamas Franci- 
joje, atsakyti broluži trūksta 
laiko ir visokių kitokių kliū
čių devynios galybės! Bet štai 
nors ilsėdamas rašau keliatų 
eilučių. Mano gyvenime nieko 
tokio ypatingo ot gyvenam it 
žirnis prie kelio,.. anot patar
lės. Su vokiečiais-plėšikais 
kaujamės ir taip laiką leidžiam 
pamažu. Iš visij mūšių grįžau 
ačiū DievuL^veikas. Kaip to
liau bus, tai veltui sau galvą 
laužyti tuomi klausimu. Ot ir 
dabar man rašant anot dainos 
žodžių: “Per mano galvelę it 
bitelės dūzgia... ”x Bet tuščia- 
jų! paprastas tai zurzėjimas 
daugiaus nieko. Mūsij lietuvių 
yra čia apie keliolika ir visi 
sveiki ant kiek man žinoma 
nors ir senai mačiausi. Kas 
naujo pas Tave Staseli?- Gal ir 
Tamsta jau dėvi Dėdės Sam’o 
uniformą ? Kaip mūsų organi
zacijos gyvuoja ir visi kiti 
mažmožiai? Nepailsk! veik 
krutėk, geriausiai kaip gali; 
juk darbo devynios galybės. 
Kaip L. Vyčių Baseball ratelis 
rituliuoja? L. Vyčiai galite ne
mažai pasidarbuoti ypač mer
ginos dėl “Red Cross,” “War 
Savings Stamps” vaikinai dėl 
“Liberty bond’s” ir tt. Tai 
remtinos įstaigos nes jos ka
riauja prieš vokiečius ir leng- vien tik išganymu dūšių žmo- 
vina mums kareiviams eiti nių. 
prie greitesnės ir pilnos kaize
rio ir jo junkerių — pergalės!.. 
Tad budėkite, dirbkite kaip 
kas tik galite. Jei kada grįšiu 
su “galva” tai daugel jums ką 
naujo turėsiu pasakyti, apie 
Franciją ir joje praleistą laiką.

Nepamiršk nuo manęs pa
sveikinti LDS. 5-tos kp. na
rius (res) ; kaip “Darbininkas” 
kuriuom nemažai kitados rūpi
naus, ir man padėdavai kurio 
negaunu apie pusmetis ? L. Vy
čiams ir Piln. Blaiv. kogeriau- 
sios kloties! Baseballininkams 
special lai lavinas kadi sugrį
žęs rasčiau gerą team’ą kuris 
galėtų lenktyniuoti su pasau
lin champion’ais... Kaip mū
sų choras? Netingėkite dai
nuokite ir kitus linksminkite. 
Nieko kito nepavydžiu kaip 
kad dainų! Kurių taip labai 
išsiilgęs esu! Nekartą ant-sar
gybos švilpiuoju “Kur bakūžė 
samanota,” “Nužengk galybe 
iš dangaus!.. “Bet kad tos 
granatos neduoda ramybės... 
turi partraukti..,. bepigu jums 
civiliam, bet kada nors atsi
lyginsim.

Kaip mūsų sfiovininkai libe
ralai, socijalistai, geriausiai su 
pastaraisiais neužsidėti ir jų 
vėžėmis nesekti, tuščiąją šu 
jų teorijomis^ .Kaip visi vaiki-

J

Tėmijantis. naį Vyčiai? Vifc "taip pasui-
. ' 1 ■ f • ■

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OflBoadynoi O ^do vfuoklao Ilga*
1-8 P. M. 7-8 P.M, Priskiria Akiniai.

419 Boylston St, Boston, Mass.

VILKAS AVIES KAILYJE.
“Vysk.” Mickus pasakė 

prakalbose: “Man nerūpi kas 
tu esi, ar socijalistas, ar tau
tininkas, ar katalikas: man ap- 
švieta tik rūpi.” Ant valandė
lės pamirškime, kad Mickus 
yra tamsus, kaip Čebatas, o 
atminkime, kad apšvieta yra 
dvasiška ir svietiška. Dvasinę 
apšvietų skelbia kunigai: Die
vo buvimų, dūšios nemirtinu- 
mų, bausmę už nuodėmes, už- 
grabinį gyvenimų ir tt. Pa
saulinę apšvietų skelbia šiaip 
mokyti žmonės, kartais ir mo
kyti bedieviai. Šv. Petras iš 
Kapadocijos į Rymų nukelia
vęs rado mokytų vyrų, žinan
čių net žvaigždžių takus pa
dangės augštumoj, bet kad. 
yra Dievas vienas, tai to ne
žinojo. Šv. Petras įpėdinis V. 
Jėzaus, turėjo aiškint apie Die
vo esybę, apie atpirkimų ir iš
ganymų žmonių ir tų patį da
ro po šiai dienai mūsų dvasiš
ki vadovai — kunigai, skelbia 
mokslų Kristaus parašytų 12 
apaštalų ir 72 mokytinių, ku
rie savo akimis regėjo ir savo 
ausimis girdėjo. Jie rūpinos

Mūsų, t. y. katalikų ku
nigai, tikros avinyčios Jėzaus 
Kristaus piemenys, priklauso 
vietininkams Šv. Petro'Popie
žiams, Kardinolams, Arcivys- 
kupams ir Vyskupams. Jeigu 
yra sujungiami tos pačios avi
nyčios “vysk.” Mickus, tai. 
delko jo atsilankymų po sveti
mas parapijas nepaskelbia vie
tiniai klebonai? Delko Micke
vičius sako, man tik apšvieta 
rūpi? Reiškia dūšia žmonių 
nerūpi. O kas-gi apie' žmonių 
dūšias rūpinsis, jei “vysku
pas” -atsisako? O kokia ap
švieta? Ar tai. yra apšvięta, 
jei “vysk.” Mickus nepriguli 
prie Kristaus įpėdinio, Rymo 
popiežiaus,'atitrūkęs čia į A- 
merikų šmeižia kunigus ir po
piežių, tai tokios apšvietus 
skelbėjų yra ir be “vysk.” 
Mickaus iki valiai visokių, 
kaip tai: Miclielsonų, Smelsto- 
rių, Šliupų ir tt., kurie sten
giasi visokiais būdais išgriaut 
Kristaus mokslų, sakydami, 
jog žmogus neturi dūšios, “nėr 
užgrabinio gyvenimo, žmogus 
iš beždžiones išsivystęs. Tai 
jeigu “vysk.” Mickus su to
kiais bedieviais stoja į vienų 
eilę, tai reik pripažinti ir pa
čiam “vysk.” Mickui bedievy
bę. Kristus pasakė: “Kas ne . 
su Manim,.' tas prieš Mane,” 
“Kas nerenk, tas barsto.” Vęl.
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“ ŽINYNAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

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

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

Chorams dainos,
Tikkų išėjo iš po spaudos 

viena iš gražiausių dainų ČL 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.”

Vienas exemplįoris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:
Xovier Strumskis
222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS I Jf iidirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiaat 
gult ištepk veidų mosšia per kelis 
vakarus, o padarys veidų TTBU 
ir SKAISČIŲ BALTU. Toji mo«- 
tis išima plėtmus 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. 
-■■■■ i ■ i, n .ui..—— '
LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai
ateik Ir nusitrauk puse tutino 
kabinSt Ir gausi viena dideli ar
tistiškai padarytą paveikslų visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. ind St., PMladolfMa, P<t.

K
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JĖIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

’i singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teises eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
673 Washington Stteet, 

Second Floor.
Tar šaukis tuojaus.

TAI “

J. H. Kenealy, M. D.

ŠAUKIS TUOJAUS. 
Office Hours:

DAILY 
A. M. to 8 P. M.

SUNDAYS 
A. M. to 2 P. M. 

only.
Ekzaniinavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 

Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų tikrą fi
zišką, stovį ir padės jums eiti ant tįkro kelio sveikatos, i& 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS.
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų. Tai yra tikra tiesa, 
kad aš pašvenčiau, savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimas ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėti} jnano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumo nervų, silpnumo užpakalės (nugaros), Užmir

šimo. Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaicliiuo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, VotČių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad nepatro- 
tyti.savo sveikatos ir pajėgos.

' Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gyd) tojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik
ras kuomet šauki būsi gydytas padoriai ir meiliai ir ką tik 
tu man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisingas, 
Gerbiamus’ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet tu 
Šauksi dėl gydymo žinok, kad busi palinksmintas. Mano 
patarnavimas dėl visų lygus, biednas ar turtingas. ĮtikiUį 
kad tamsta pasinaudosi šia proga h* palinksminsi mane pa
sakydamas, ar gali, ar,ne atgauti savo fizišką Stovį.

Šauk, dabar — neatidėliok.
DR. J.H. KENEALY

AUSTAS
673 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.

Antros durys nuo Gavity Ttheątre.
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Siunčia linkėjimus. P-nas J.
E. Karosas iš Camp Devena 
siunčia So. Bostono Marijos 
vaikeliams, vyčiams, darbinin
kams ir moksleiviams labų 
dienų ir linki bu joti ir plėto-

., tis.

. I

' • Liepos 29 d. buvo susirinki
mas L. Vyčių IT kp. Komisi
ja išvažiavimo ir vasarinės mo
kyklos išdavė raportų. Taip-gi 
buvo skaityti laiškai nuo L. 
Vyčių kareivių, tarnaujančių 
Dėdei Šamui.

Nutarta siųsti atstovas į L. 
Vyčių Kongresų.

Dėl svarbių priežasčių atsi
sakius p. P. Špokui iš komisi
jos įeinančios prie vasarinės 
mokyklos, išrinktas p.' A. F. 
Kneižis ir p-lė S. Motiejūnai
tė. Prie kuopos prisirašė 1 nau
jas narys, p. P. Petrauskas.

Buvęs.

' Nuo Rugpjūčio 1 d. važiuo
jantieji gatvekariais turės mo
kėti po 7 centus. Visi turi iš- 
anksto nusipirkti tikietuš, kad 
palengvinus darbų kondukto
riams su mainymu pinigų.

Liepos 30 d. buvo surengtas 
išvažiavimas Randsforde dėl 
visi] Bostono vaikučių, tarpe 
kurių buvo ir lietuvių vasari
nės mokyklos vaikai. Jie tu
rėjo net du specialiu karu.

PERKŪNIJA SUARDĖ 
KAMINĄ.

Utafninke po pietų po No. 
100 G st. perkūnija trenkė į 
namus ir suardė kaminų į ske
veldras. Ant pirmij lubų gy
veno lietuviai p. Aukštikalnis. 
Šeimininkė su vaikučiu triūsė- 
si virtuvėje ir kuomet trenkė, 
tai net pečius iš vietos pasiju 
dino ir smarkiai išgąsdino.

Gyventojai tų narni) ir apie- 
linkių išbėgo laukan, nežino
dami kas pasidarė.

Padaryta ir daugiaus nuos
tolių.

Utarninko vakare bažnyti
nėje salėje buvo susirinkimas 
Kareivių Globojimo Dr-jos. 
Apkalbėta daug svarbių reika
lų ir nutarta iki galutinai susi
tvarkys laikyti susirinkimus 
bent kas dvi savaiti. Įgaliota 
raštininkė p-lė Ona Pratašiutė 
pagaminti atsišaukimų į visus 
kareivius ir jūreivius, kad) jie 
kogreičiausiai prisiųstų savo 
antrašus ir taip žinių iš savo 
gyveninio.

Susirinkime-dalyvavo nema
žas būrelis narių. Į komisijų 
prie kun. P. Juškaičio ir P. 
Strakausko išrinktas , dar p. A. 
E. Kneižis

Žinąs.

A. L. R. K. Moksleivių kuo
pos susirinkimas įvyko utar- 
niŽko vakare bažnytinėje salė
je. Į susirinkimų atėjo skait
lingas būrelis narių ir visi rim
tai svarstė kuopos reikalus.

Nutarta sulošti’ veikalėlį at
vėsus orui ir išrinkta komisi
ja iš šių ypatų: J. Skudris, B. 
Valentuke, A. Valentukė, J, 
PaŠakarnis ir J. Strakauskas. 
įnešta rengti kada nors vasar
namyje šokius, bet atidėta ant 
toliaūs.

Pasitarta apie daugiaus į- 
vairių reikalų ir taip išsiskirs
tyta,

l Girdėjęs.

RASTA ŽMOGAUS KŪNAS 
PO BR0ADWAY TILTU
Liepos 29 du po pietų rasta 

kūnas plaukiojant vandenyje 
po Broadvay tiltu.

Ištraukė laivų darbininkai ir 
buvo nuneštas į Constitution 
Wharf ir paskiaus perkeltas į 
Northem kapines.

Kūnas išrodė vyro apie 54 
metų amžiaus, 5 pėdų ir 9 co
lių augščio, sveriantis apie 190 
svarų, tamsaus veido, juodų 
p1 aukų ir su ūsais. Apsivilkęs 
tamsiai mėlynu kotu, mėlyno
mis overalls, mėlynais drobi
niais marškiniais ir su šniūre
liais rudais čeverykais.

1200 PAŠAUKTA TAR- 
NYSTON.

Liepos 30 d. du specialiai 
traukiniai nuo So. Station iš
vežė pašauktuosius tarnauti 
Dėdei Šamui į Syracuse. Pa
šauktieji buvo išvežti specia
liais traukiniais 10:30 ryte ir 
1:30 po pietų,

Ant pirmo traukinio iš Bos
tono ir apielinkių išvežė 650 
vyrų, o kitus surinko pake
lyje, 40 nuo W. Newton, 30 
nuo Brookline, 95 nuo Fra- 
mingham, du karus nuo Wor- 
cesterio, 18 nuo E. Brookfield, 
10 ar 12 nuo Westfield ir 16 
nuo Pittsfield. Ant po pieti
nio traukinio išvežė 420 vyrų 
iš Maine ir New Hampshire 
valstijų.

Tie, kuriuos išvežė dabar, 
skiriasi nuo pirmiaus išvežtų 
į rcguleriškų tarnystų. Daugu
mas iš jų buvo paliuosuoti 
kaipo netinkami.

REIKALINGA AMUNICIJOS 
“DARBININKO” MORGIČIAMS 
NAIKINTI. SIŲSK TUOJAUS.

CAMBRIDGE, MASS. 
Išleistuves.

Liepos 24, visiems Vyčiams 
buvo.pranešta susirinkti. Su
sirinkimų užmaną gerb? kum 

: Juškaitįs. Na ir susirinko 
visi Vyčiai, nieko nemanyda
mi ir nežinodami delko renka
si. Atėjo su tikslu iš dalies 
pasakyti sudiev savo pirminin
kui p. Zigmui Tamošiūnui.

Susirinkusieji tuojau pama
tė didelę klekinę su šaltakoše. 
Visų širdys atsigavo. Na ir 
prasidėjo šaltakošės dalinimas. 
Su tuom prasidėjo ir prakal
bos. Pirmiausiai kalbėjo kun. 
F. Juškaitis, paaiškindamas 
tikslų šio susirinkimo. Tolinus 
sekė dainos ir kalbos visų Vy
čių kuopos viršininkų ir kitų. 
Pagalinus tapo įteikta dovanė
lė nuo Vyčių p. Zigmui Tamo
šiūnui. Jis norėdamas padėka- 
voti nors ir didžiu nuliūdimu 
apimtas, pratarė keletu žode
lių.

Pagalinus tapo išrinktas 
naujas Vyčių pirm, p, Naujalis 
uolus žmogus. Skirstydamiesi 
visi linkėjo p. Zigmui geriau
sios kloties karei vijoje ir lai
mingam sugrįšti.

Reporteris.

Reikalavimai.
Jeigu norite «urasti sava gi

mines arpažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų j. ,‘I)arb^Snkų.,,

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke. ” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk ‘‘Darbiniu- 
ke.” ’ . į „

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

UŽ vienų sykį... .... .50c.
’1 tris sy kius .. ♦... $1.00 

Pinigus siųskite iš kalno.
' “DARBININKAS,”
242 W. Broadvay, 

South Boston, Mass.

se reumatizmo neuralgijos ar- 
ha strėnų skaudėjimo,

Jisai greitai pagelbsti atsiti
kimuose išsisukimų, niksterė- 
jimų, tinimų, skaudančių mus
kului ir nusilpnėjusiu kojų.

Kaina 35c, ir 65e. ąptiekose. 
Per krasų 45c. ir 75c. — Joseph 
Triner Company, Išdirbanti 
chemikai, 1333—1343 So. Ash- 
land Avė., Chicago, Ui,

(Apgarsinimas)

Paieškau savo brolio Antano Zu- 
bavieiaus Kauno gub., Naujo-A- 
leksandrovo pav., Gutelių kaimo. 
Pirmiau gyveno Norvegijoj dabar 
girdžiu, kad yra Amerikoje. Kas 
žino ar jis pats meldžiu atsiša,ūk
ti šiuo adresu:

Boleslavas Zubavičius,
Box 493, E. Vandergrift, Pa.

LIĖTUVIAKOS 
NOTOS (GAIDOS) 

visokį šokiaį dėl Orkestrosį Beno, 
Lietuvišką Įmyga , i&imokinimui 
Uotų ant visokių instrumentų, Ba
žnytinės giesmės su notomis. Iš
sirašyk tą adresą, gal nebus dau
giaus garsinta arba išparduota, 
pirk šiandie.

Mr. G. A. BARONAS, 
McKees Rocks, Pa.

Vyčių piknikas.
Liepos 21, vietos Vyčiai su

sidėję su So.. Bostono Vyčiais 
turėjo puikų piknikų Beleriko 
farmoje. Ton vieton dasigavo 
trimis dideliais-trokais. Į pik
nikų pribuvo Cambridige’io ir 
So. Bostono klebonai: kun. F. 
Juškaitis ir kun. T. Žilinskas.

Pasivaikščioję, pažaidę bis- 
k'į, susėdo visi prie pietų. Pie
tūs buvo puikūs. Ypač balto
jo “alaus” (pieno) ir kitų 
daiktų turėjo užtektinai. Pa
valgę, vėl ėmėsi prie žaidimo, 
dainų ir linksmo pasivaikščio
jimo. Ant nelaimės apie 4:30 
turėjo apleisti vienas iš di
džiausių juokdarių p. J. Karo
sas. Jis turėjo išvažiuoti į ka
riuomenę. Po tam apleido ku
nigai, jie skubinosi namon. 
Bet pirm to visko tapo sudai
nuotos kelios dainelės. Tiems 
apleidus, tuojau atvyko klebo
nas iš Lawrence su p. F. Jakai
čiu kareiviu iš Camp Devens. 
Abelnai piknikas buvo pasek
mingas. Daugiau tokių. .

Reporteris.

Paieškau savo vyro Justino O- 
žiūno, Kauno gub., Panevėžio pa-' 
vieto, Linkavos parap. 5 metai 
kaip apleido mane, palikdamas su 
5 vaikais. Jis turi tamsius plau
kus, apie 6 pėdų augseio. Kas a- 
pie jį žino ar jis pats, meldžiu at
sišaukti.

Petronėlė Ožiunienė,
120 S. Greene St., Baltimore, Md.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
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. Morkūniutė,

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

377a Broadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė,

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

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. KasinskaitS ir A. Čižuvie- 
nė. i

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

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

fant pardavimo namų. | 
| Klausk Mr. FOWLER, | 
T JAMAICA PLAIN. X.
•T
y Ant pardavimo dideli pavieni namai,. 11 kamba- A
V _rių.„su visais įtaisymais — rami vieta — gražus plo-
y. tas daržo $3200 ant lengvių sąlygų. , . *. . A
X ------—“ ; Yį Patogus trijų šeimynų namai arti visako. Rendos
Y $384. Prekė $3000. . “ y
4 Trijų Šeimynų namai 17 kambarių, su visais įtai- X

. symais — gerame stovyje — namų lotas dėl dviejų y 
i 
T T T T t 
T 
i

?

t
VISI TŪRĖTŲ NUSIPIRKTI KNYGĄ

“Katalikų Bažnyčia ir

• 4*

ar daugiaus namų arba didelio daržo — vaisių me
džiai — netoli elevatorio; $5800 ant lengvių išlygų.

c ROSLINDALE
Dvigubi namai ir tvartas su dideliu lotu — atida
ryta švinorystė prie karų, gražus sodas ir žali krū
mai — $4000.

WEST R0XBURY
Pritraukiantis, gražus dviejų šeimynų namas, šiltas 
vanduo, por celinė-maudyklė, didelis sodas pilnas 
visokių vaisių — $4500.

Klausk MR. F0WLER,

702 Centre St., Jamaica Plain — Jamaica 500

Z 
•f 
T T 
T T t 
T 
T T T T . TT T t

f
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Tel. So. Borton 270
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galima sasiMbeti ir lietnvisgkai. 
Ofiso valandos: 

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padaro Galvą. Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą 
Vyriikumą Ir Moteriškumą.

givianančiu šiltam ir drėgnam klimato, 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- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

Stebuklingi vaistai puo 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 cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėlA ■

★

★

★

★

★

★

★

REIKALINGA KRIAUČIŲ. 
Darbas ant visados, užmokes
tis gera. Atsišaukite tuojaus 
pas:

J. Berželionį,
28 Cbandler st., Boston, Mass. a

ANT PARDAVIMO naujas 
vasarnamis ant South Main st., 
rytuose nuos E. S. Prector’ 
vietos. Penki kambariai ir 
maudyklė, kietmėdžio asla ir 
pastatytas vasarnaimo stiliaus. 
Viskas sulig šių dienų — iš
skyrus kainų. Atsišaukite pas: 

August Peterson,
Carlin St., Athol, Mass.

Tel. 9—Y. -

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žiobs,

4 Levant St., Dorehester, Masą
Telphonė: Doreester 6973—W. 

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

I PROT. RAŠT. — Jonas Glineckla,
282 Silver Str., So. Boston, Mass

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė
10 Silver Stj, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas,
280 Fifth St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
16 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dienų.

Demokratizmas.”
PARAŠE

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

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

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

Kaina 50 centų.
Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

Arija*
REV. T. ŽILINSKAS, 50 W. 6-th Str., So. Boston, Mass.

a

a

c.

/s/

BRANGUS VIENGENTI!

DABAR LAIKAS DIRBTI NAUDAI TĖVYNES.

Darbas pradėtas. Dirbame, kas protu-mintimis, 
kas kapitalu. Kapitalu Tamsta gali ir privalai veik
ti. Kapitalu veikdamas padarysi naudų savo Tėvy
nei ir sau.

SAVO KAPITALO NELAIKYK SVETIM
TAUČIŲ BANKOSE. Nedalėiskj kad tavo sutau
pytu kapitalu išnaudotų ne tik tavę patį, bet ir tavo 
Tėvynę-Lietuvų. Nedaleisk, kad tavo triūsas neš
tų nepageidaujamus vaisius Lietuvių Tautai. Savo 
triūsu naudokis pats! BŪK TIKRU SUNUMILIE- 
UVOS!

BŪK DALININKU BENDRO LIETUVIŲ BAN
KO. PIRK ŠERĄ DABAR! BUK SAVININKU 
SAVO TRIŪSO! SAVO KAPITALĄ TAUPYK 
SAVOJE ĮSTAIGOJE, turėsi naudų sau, pelnų ap- 
versi savo naudai ir naudai savo TĖVYNĖS LIE
TUVOS.

a

3]
□I
a

Si

Mes-, Jonas Žemaitis ir Veroni
ka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Dekeriutės iš Vilkaviškio miesto, 
Suvaiką gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gyveno Baltimore, Md. 
Taip-gi Katarinos Batisiutės Su
valkų gub., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti šiuo adresu: 

John J. žemaitis,
912 Bank St., Waterbury, Conn.

Paieškau moksleivio Pabijono 
Čebatariausko. Pavasaryj 1912 m. 
jis gyveno Waukegane, III., pas
kui išvažiavo į farmas užsidirbti 
pinigų, kad turėtų iš ko mokslus 
eiti. Žiemą 1912 m. jis buvo Spo- 
kane, Wash. Norėdama jį sulyg 
išgalės sušelpti, meldžiu jį, arba 
žinančius, pranešti kur jis dabar 
yra.

Jo sesuo
Zofija Vizgirdienė, 
(Čebatarauskiutė) 

1011 Eight Str., Waukegan, UI.

3

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui!.

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

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

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St Noreiką,

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

244 D Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 

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

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

□Į

□Į

□Į

□i

Prezidentas 
Juozas Kowaliauskas 

... Šeras $50... ... Šeras $50...
Už padėtus lįį Už padėtus

4 nuoš. 4 nuoš.
CENTRALIS 

BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.

□i
□I
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VARGONININKAS ieško vie: tuo jaus.. Adresas: 
tos, Gerokai prasilavinęs mu-,

H!

NATIONAL LABORATORY, Chlcago, Bis. Shenandoab; Pa.
Godotini Tamiita!•

Ai eiu Ubai užganėdintas nuo Justi Nuga-Tone. Esu labai sveikas po Jųjų vartojimo.
JOE DOMBROWSKV 333 W. Coal SU

uiMiiiiinauiuiiiiiniiiuiiuin

Stelluklte vaistus‘ant tuo kuponą. j
NAT1ONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III. ~
Gerbiamieji: Prisiunčiu S............ ir meldžiu prisiųsti man................ j
bonkutč Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė..........
GatvC ir No. ar R. P. D,.
Miestai

Antanas Jankauskas,

r.

J '

Nuca-Tone
ntrąnctMM 
tht viul

■ j

etlmuUUt AM

vtluaM* bML 

brolUi A 
rombinattofiot 
ctmirtlreaMf*
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Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busitS 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 mShesei gydymo, šešes bonkutes už penktus ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasSkmiu, sugražikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
{stengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką Plonais tvirtiname.
-** **»ry » • •

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.!
NATIONAL LABORATORY, Chicago, BL Elirood Clty, P*.
Gerbiamieji-

Gavau Juču laiik* Ir Nuga-Tone piliutes Ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintu Jurų 
Vaistais. Meldžiu pridusti dvi bonkutSs Nuga-Tone piliutiu. As daviau Idaleta piliutiu sava 
B" "ių dėl pabandyma Ir jam labai patiko. Ai stelluju vieną bonlcutS du jio. Prisiunčiu *3.

Sapwrtia. GASpAR BERSE& M7>

Nuga-Tone yra sudėti: 
parankioje bonkuteje. Jie ■ 
yra apvilkti su cukru;: 
priimno skoni; raine dėl « 
vartojimo; neatitrauka ■ 
nuo darbo ar linksmumo. ; 
Bandykite. Jus reko- 2 
menduosite tuos vaistus j 
visiems sava pretelems. s

TAIP, KAIP TANKOS.
Tenai pagarsėję “tankos” 

visados įstengia persilaužti 
per priešų apsigynimo linijas. 
Taip-pat ir Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixiras 
įstengia išvalyti vidurius. Ji
sai be pasipriešinimo pereina 
per vidurius, prašalina Visas 
pakenkiančias medžiagas, ku
rios padarė, gimdančių ligų au- 
ginyčių ir sugrąžina apetitų ir 
virškinimų. Tai yra ištiki
miausia gyduolė užkietėjimui, 
nevirškinimui, galvos skaudė
ju mui, nerviškumui, ‘abelnam 
silpnumui. riKaina $1.10. Ap- 
tiekose. -

Yra pastebėtina, kaip Trine
rio Linunenttite nueina tiesiog 
į sėdynę skaųCmo atsitikimuo'

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į 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 būtų ir iš toliatts atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

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

S. BARAŠEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadway, So. 

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

Šo. Boston.

MORRIS KATZEFF

ADVOKATAS

Atidarė ofisų

Atidarė ofisų 343 Broadway, So. Boston, Mass. 
Bostone ofisas: Rooms 735 ir 736 Old South Bldg.

294 Washington Street, oston, Mass,.
Aš apsiimu atlikti teismiškus reikalus? visose 

Suvienytose Valstijose taip gerai kaip ir užsienyje, 
priskaitant Rusiją.

Jūs galite susikalbėti mano ofise lietuviškai, ru
siškai, lenkiškai, latviškai ir švediškai.

Aš ginsiu Jus taip gerai civiliškuose, kaip ir 
kriminališkuose teismuose.

Aš apginsiu Jūsų teises nelaiminguose atsitiki
muose; aš išgausiu visokius.dokumentus iš Rusijos; 

e ’ aš iškolektuoju bilas, prižiūrėsiu Jūsų nuošimčius 
e . surištus su pirkimais ir pardavimais nejudinamų 
s turtų ir veikiu kaipo Notarijušas ir Taikos teisėjas, 
[s Visi Jūsų reikalai veikiai pradedami ir išpildo- 
Įs nū atsakančiai.
Ic
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