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Prisirengė atmuš
ti vokiečius.

Trne translation filed with the posr- 
master at Boston, Mass. on May 8, 
1918. as reąnired by the act of October 
6, 1917.

MŪŠIŲ NEPRADEDAMA.
Vis dar tebeina vakariniame 

fronte taip, jog vokiečiai ne
pradėjo naujo ofensyvo. Visu 
frontu, vienok, ’eina smarkūs 
artilerijų mūšiai, kaikuriūose 
punktuose tie mūšiai labai už- 
sipliekia. O talkininkai tuo 
tarpu guli savo pozicijose ir su 
pasitikėjimu savo jėgomis lau
kia vokiečių užpuolimų, kurie 
turės prasidėti kur nors ir ne
trukus arba Flandrijoj arba 
provincijoj Picardy. •

Kol kas niekur nebuvo pėsti
ninkų tokių atakų, kurios bū
tų didesnės už paprastus už
puolimus. Į pietų vakarus nuo 
Arras, ties Neuville-Vittasse, 
panedėlyje kanadiečiai padarė 
pasekmingą užpuolimą, nudėjo 
keletą vokiečių ir paėmė tris 
kulkosvaidžius. Francūzai ties 
Amieųs ir-gi padarė panašu 
pasekmingą užpuolimą. Be to 
atmušė vieną vokiečių ataką.

Lietus trukdo vokiečius.
Dabar fronte užėjo smarkus 

lietūs Tr be^ūbejonės tas" šulai- 
'ko vokiečius, nes juk tai labai 
sunku gabenti artileriją, amu
niciją ir visokias reikmenas 
per duobėtas ir pabliurusias 
vietas.

Tuo tąrpu talkininkai tik 
stiprina frontą, idant pasek
mingai atmušti išlindusius vo
kiečius.

GAL PULS ANGLIJOS MI- 
NISTERIŲ KABINETAS.
London, geg. 7. — Lloyd Ge- 

orge’o kabinetas atsidūrė di- 
džiausin krizių, kokis tik bu
vo nuo jo užėmimo ministerijų 
ofisų. Didžiulę1 politišką sen
saciją iškėlė generolas Mauri- 
ce, kurs nesenai prašalintas, 
kaipo direktorius karinių vei
kimų. Gen, Maurice apreiškė, 
jog gen. Foch ir abelnai fran
cūzai sulaikinėjo sudrūtinimus 
nuo Anglijos armijų vado gen. 
Haigo. Toks tvirtinimas bu
vęs neteisingas ir jis buvo pra
šalintas nuo savo vietos.

Dabar gen. Maurice užvedė 
ataką ir verčia apkaltinimus

. i

NORVEGIJOS NUOSTOLIAI 
ANT JŪRĖS DĖL KARĖS.

Washington, geg. 6. — Per 
pereitą balandžio menesį Nor
vegijos nuostoliai ant jūrės 
buvo 10 laivų, išvisol3.704 to
nų įtalpos. Su jais nuskendo 
ir 20 jūreivių. Apie tai gavo 
žinią čionykštė ambasada ir 
užsienio reikalų ofiso. Išviso 
per karos metus Norvegija ne
teko 755 laivų, arba 1,115.509 
tonų "įtalpos ir 1006 sužeistų. 
Be to nežinia kur dingo 53 lai
vai su 700 jūreivių.

Senato krasos oįiso. komi
tetas atsisakė suspenduoti ar
ba atmainyti įstatymą, kuriuo 
nuo liepos Į d. paljbliama mo
kesčiai už * siuntimus antros 
klesos. !

------------ r
f

Aprokuota, jog quv. Valsti
jose nuo pereitų metų bulvių 
dar yra 30.000.000 bušelių. Jos 
turi būt suvalgyto^ iki liepos 
1d.

LDS. KUOPŲ VALDYBOMS.

Dar kaip kurios kuopos ne- 
pri siuntė žinių apie pasekmes 
nubalsavimo kur tur būt šiais 
metais LDS. seimas: Hartforde 
ar Baltimore.

Kurios kuopos neprisiųs pra
nešimo į centrą""iki 15 dienos 
Gegužio (May) tai priversti 
būsime skaityt kad tos kuopos 
pritaria kitų kuopų nubalsavi
mo didžiumai.

Nes jau toliaus laukti nėra 
galima.

Centr. Rašt. F. Virak’s.

Kaip protai, taip tr patyri- 
mai aeMdiia rnanii 
kad tautai dora bujotų tau, 
kur tikybiniai principai linm- 

■ M* .
ashingttu.

“DARBININKO’’.KAINA:

tria kartui savaitėje.. .$3(U 
vieną sykį saavitėje/. 
Boetono apielinkėje ... $4.00 
Ų^JMfyJe ntetanuL., 
Vienainumeris....... 3c

Rusijoj 
nas kareiviavimas

ATVYKO ŠVEICARIJON.
Iš užimtos Lietuvos vas. 15 

ant premiero Lloyd Georgėj r d. atvyko Friburgan, Šveica- 
kanelieriaus Bonar Law. Jisai 
sako, jog pranešimai, Lloyd 
George ’o nesenai parlamente 
padaryti esą neteisingi. Jisai 
sako, jog Bonar Law klaidin
gai pranešė apie Versaliu kari
nę Tarybą.

Vidutiniškai imant Amerike 
bulvių ant akerio užauginama 
90 bušelių, Rusijoj 100 buše
lių, Francijoj 135, Austrijoj 
150, Britanijoj 124, Vokietijoj 
200. Kaikur Vokietijoj pras
tos rūšies bulvių užauga 500 
bušelių ant akerio; ir jos su
naudojamos alkoholiui.

Franci ja paskyrę naują am-.
Francijos va’diįa ųugalabi- basadorių Japonijotn. Vieton 

ja dvi moteri, kurios buvo į- buvusio E. RegnaUlt pasiuntė 
tartos šn'pinejime. M- Delancy.

rijon, kun. Mikolaitis ir ketu
rios kursistės. Kai lietuvių 
-‘kaičius toje vietoje pasididi
no, tai visų lietuvių ūpas ge 
ra i pakilo.

------o

LDS. 1-os kuopos Teatralės 
Komisijos ir aktorių susirinki
mas bus pėtnyčioj, 10 d. geg., 
7:30 vai. vakare Šv. Petro pa
rapijos "salėje. Visi prašomi 
laiku ateiti. Komisija.

------ o------
BROOKLYN, N, Y.

LDS. 12 kuopos susirinki
mas bus gegužio 13 dy 7:30 v. 
vakare, Kar. Aniolų salėje. Vi
si nariai teiksitės pribūti.

Rašt.

BOLŠEVIKAI UŽ ARMIJOS 
PADIDINIMĄ.

Per Švedijos ir Danijos šal
tinius sužinoma štai kokie 
Rusijos dalykai: Paskalos a- 
pie vertimą bolševikų valdžios 
neturi pamato. Trockis pa
sidarė uoliu agitatorium už

'■įvedimą priverstino kareivia
vimo.darpe darbinikų ir ūki
ninkų. Visuotinas Sovietas 
Maskvoje pritarė tam sumany
mui, bet proletarijatas tam 
priešingas. Dabar Trockiui 
prikišama tas, kame jis Ke
renskį kaltino. Bolševikai 
dabar gatvėse turi kautis su 
anarchistais" kaip Kerenskis su 
bolševikais pereitais metais.

Keivnskiniai, kurie iš pra
džios atsisakinėjo priimti vie
tas nuo bolševikų dabar jau 
ima sutarti.

TAIKOS PASIŪLLJIMO 
NEBUVO.

‘ Lčhd(^<Tr==^šienio 
reikalų ministeris Balfour par
lamente apreiškė, jog pasta
ruoju laiku priešininkas nepa
darė jokių taikos pasiūlijimų.

“Nėra jokio neutralės šalies 
atstovo, kurs būtų užsiminęs 
arba užvedęs neformalę kalbą 
apie taiką,” pasakė ministe
ris.

Taika tarp teutonu ir
rumunų.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on May 8, 
1918, as reųuired by the act of October 
6, 1917.

PASIRAŠĖ PO TAIKOS 
SUTARTIM.

Amsterdam, geg. 7. — Šian
die atėjo iš Bucharesto tele
grama, kurioj skelbiama, jog 
Centralės Valstybės ir Rumu
nija pasirašė po taikos sutarti
mi.

Nicaraguaos kangresas pas
kelbė karę Vokietijai.

Buvusis Graikijos karalius 
Konstantinas Zueriche, Švei
carijoj sunkiai susirgo. Apie 
jo pagijimų abejojama.

Suv. Valstijų senatorius 
Kėnyon sustatė rezoliuciją, ku
rioj patariama, kad Suv. Val
stijų valdžia atsižadėtų skolų 
ir nuošimčių prigulinčių nuo 
Francijos.

Su v. Valstijų valdžia netru
kus pradės tyrinėti sutrukdy
mą orlaivių statymą.

-- ------- D—:------

t Prez. "VVilson išleido prokle- 
maciją kuria nuskyrė Raudo
nojo Kryžiaus Savaitę. Ji pra
sidės nuo gegužio 20 d.

Francijos premieras Cleman- 
ceau sugrįžo iš karinio fronto 
ar pasakė, 
riuomenės 
didinasi.

jog Amęrikos ka- 
skaičius fronte vis

• e

ĖDA VIENS ANTRĄ.
Washingtan, geg. 7. — Ame

rikos ambasada iš Tėherano 
atsiuntė žinių apie dalykų sto
vį Persijoj. Badas platinasi ir 
šiltinės prasiplatinę po visus 
miestus ir miestelius.

Maisto taip pritrūko, jog 
žmonės ėda šunis, o kaikur jau 
pradėjo ir žmogieną ėsti. Ame
rikos šelpimo ’ draugijos dar
buojasi, kiek išgali, idant pri- 
gelbėti badaujantiems žmo
nėms.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

EXTRA!!! EXTRA!!!

DOVANOS!!!

Kas užsirašys pas mane ant 
visų metų “Darbininką,” tas 
gaus dovaną vertės 50c. Dova
nas duosiu tik vietiniams

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

------ o------
NEWARK, N. J.

LDS. 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus pėtnyčioje 10 
d. gegužio 1918 m. šv. Jurgio 
dr-jos salėje. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti į viršminė- 
tą susirinkimą. Atsiveskite ir 
nauji] narių.

K. Krumickas, rašt.
-—o------

CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus gegužio 12 d. tuo
jaus po pamaldų Šv. Mikolo 
Arkaniolo parapijos svetainė
je, "VVabansia Avė.

Visus narius kviečiame atei
ti, nes bus daug svarbių rei
kalų apsvarstymui, o ypatin
gai kas-link LDS. Savaitės. 
Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

------ o------

VERČIAU VELNIAS, 
NEGU SOCIJALISTAS.

London, geg. 7. — Anglijos 
Darbo ministeris Roberts, sa
kydamas prakalbą Amerikos, 
darbininkų delegacijai Norwi- 
clie pasakė:

“Nepasiduokite nuvilioti į 
konferenciją, kur Vokietija 
bus reprezentuojama. Jei Vo
kietijos šocijalistams tokioje 
konferencijoj būtų leista daly
vauti, tai .jie dalyvautų, kai
po kaizerio atstovai. Man ver
čiau būtų velnią pragare su
tikti, negu tokius delegatus.”

True translation flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on May 8, 
1918, as require<l by the act of October 
O, 1917.

RUSIJOS JUODŲJŲ JŪRIŲ 
LAIVYNAS PAIMTAS.

London, geg. 6. — Konstan
tinopolyje oficialiai skelbiama, 
jog Rusijos Juodųjų jūrių lai
vynas čielas paimtas. Apie tai 
sužinota per* žinių agentūrą 
šiandie. Telegramoj, sakoma, 
jog buvusis Vokietijos skrai
duolis Goeben buvo Sebasto- 
polvje, kur paėmimas tapo at
liktas.

Sulyg Clowes laivyno rank- 
vedžio Rusijos Juodųjų jūrių 
laivynas susidėjo iš 10 šarvuo
čių, keturių skraiduolių, virš 
40 visokių kitokių mažesnių •. 
laivų.

Kuomet Vokietijos ir Ukrai
nos jėgos pradėjo savo žygį 
linkui Odessos, tai Rusijos lai
vynas buvo čia. Vokiečiams 
artinantis link to miesto, lai
vynas paspruko į Sebastopolį, 
Krime. Kuomet Rusijos val
džia pateko į bolševikų rankas 
ir prasidėjo dūkimai, tai ir 
Juodųjų .jūrių laivynas pateko 
į bolševikų pritarėjų rankas. 
Ir įvyko baisiausia skerdiynė 
oficierių.

Viennoj skelbiama, jog Juo
dąjį] jūrių laivynas bus paves
tas naujai Ukrainos valdžiai.

C*
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Kp. Raštininkas.

Amerikos laivas Tyler tapo 

sutorpėdųotas Francijos pa
krantėj. Kartu nuskendo apie 
11 žmonių. Laivas buvo 3.982 
tomj įtalpos.

PRAŠO PINIGŲ ORO 
LAIVYNUI.

Washington, geg. 6. — Šian
die Karės Departamentas pa
prašė kongreso paskirti bilijo
ną dolerių oro laivynui. Iki 
šiol tam reikalui buvo paskir
ta ir jau išleista $640.000.000.

‘ ‘ ŽVIRBLIS ’ ’ Mėnesinis juokų 
laikraštis.
Metams $1.00, 
Pusei metų 75c. 
Pavienis numeris 10c.

242 B’way, So. Boston, Mass.
   —

Buffaloj ištiko sprogimas 
National Aniline and Chemi- 
cal Co. dirbtuvėj. Žuvo 7 dar
bininkai.

Nuo gegužio-6 d. užsidarė 
Chicagoj kabaretai. Tai atsi
rado be darbo 3.000 muzikan
tų, dainininkų, šokėjų ir ki
tokių asmenų, veikusių tuose 
girtuose kabaretuose^

Popiežius prašė kaizerio ne
imti Belgijos varpų ir vargo
nų, kurie sulyg nesenai išleis
to įstatymo turėjo būti paimti.

NAUJAUSIO IŠLEIDIMO 

KNYGA

‘ KATALIKŲ BAŽNYČIA 

ir
DEMOKRATIZMAS. ’ ’

Pafašė KUN. T. ŽILINSKAS.
Kaina................50 centų.
Skaityk ir kitam pasakyk a- 

pie tą knygą, kuri ką tik išėjo iš 
spaudos. Joje plačiai išdėstyta 
Katalikų Bažnyčios tvarka ii- aiš- 
kfis atsakymai Katalikų Bažny
čios priešams ant jų užmetinėjimų 
ir visokių prasimanymų.

v«

._________ JA

savo naujai išrastu kul- 
panasiame į kup-

Bostono išradėjas Levi W. Lombafd suj iumkum xik>vi vy. nomoara su savo
DARBININKO * ‘ knygyne, 242. kosvaidžiu. Kulkos randasi po dešine tame inde.< r

W. Broadway, So. Boston, Mass.kelį. Iššauja minutoj 33.000 kulkų.
’l
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JAU GALIMA GAUTI 
GRAŽŲ LEIDINĮ

“ŽINYNĄ S.”

Jį išleido Amerikos Lietu
vių Kunigų Sąjunga. Leidinis 
labai turiningas. Apart viso
kios rūšies rimtų, naudingų ir 
įdomių straipsnių, parašytų 
gabesnių ji] mūsų rašytojų “Ži
nynas” duoda ,daug gražios 
medegos lietuvių istorijai A- 
merikpje. Labai įvairus infor
macijos skyrius. “Žinynas” 
yra naudinga knyga ne vien 
dvasiškiems, bet ir šiaip jau 
žmonėms. “Žinynas” apima 
apie 300 puslapių1* smulkios 
spaudos. Kaina $1.75. “Žiny- 

*no” išleista egzempliorių ner 
daugiausia. Meldžiame ypač 
kunigus pasiskubinti su užsa
kymais.' Agentams nuleidžia
ma 40 nuoš. Su “Žinyno” rei
kalais kreipties reikia šiuo ad
resu :

Stoekholmo laikraštis Mor- 
genbladi rašo, jog garsusis Ru
sijos rėvoliucijonierius Bur- 
cev„ kurs dabar yra Švedi
jos sostinėj, pasakojo apie Ru
sijos reikalus. Sako, jog tik 
per naują valdžią tegalima at
gaivinti Rusiją. Bolševikų 
valdžia esanti pražūtis Rusijai 
ir pavojum visam pasauliui. 
Rusijos valdžios priešakyje 
turi stoti gen. Kornilov arba 
Miliukov.

Vokietijos kaizeris, premie
ras von Hertling, generalis 
štabas ir kiti valdininkai turė
jo konferenciją Potsdame.

Vokietijos laikraščiuose pra
dėta garsinti vaistai tildanti 
alkį.

Pragoj, Čekijos sostinėj ne
buvo duonos per tris savaites.

Italijos premieras Orlando 
apreiškė, jog pripažįsta gen. 
Foc.li, Francijos armijų vadą, 
vadu ir Italijos armijų.

■y
 t
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‘‘ŽINYNAS,” 
W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 

kurie ‘ ‘Žinynui ” yraTų, 
įmokėję jau po $1.00 prašome 
prisiųsti dar po 75c. (galima 
krasos ženkleliais).

» “Žinyno” Administracija.

Amerikos armija Fęancijoj 
gavo pirkti reikalingų rąstų 
Šveicarijoj..

Francijoj įvedama tabokos 
kortelės.. Išduodamos vyrams 
ir moterims.

Francesco Bonamico Ryme 
nusinuodijo. Jis buvo Italijos 
divizijini^ amunicijos ministe
rijos viršininkas. Buvo su
gautas suktybėj.

Siberijoj Irkucke, rusų val
džia suareštavo Japonijos vi- 
ce-konsulą ir japonų Sąjungos 
prezidentą. Juodų buvo įtartu 
šnipinėjime.

Rusijos bolševikų valdžia 
pareikalavo Amerikos, Franci
jos ir Anglijos atšaukti iš Vla
divostoko savo konsulus, nes 
jie vedę derybas su autonomiš
ka Siberijos valdžia.

Dabartiniame, ofensyve vo
kiečių buvo tiek sužeista, jog 
Belgijoj daug mokyklų pa
versta į ligonines tiems karei
viams. Sužeistieji buvo ga
benami laivais upe Lys. '

i CAMBRIDGE, MASS.

■ Puikus vakaras.
Gegužio 5, L. Vyčiai iš Nor- 

\vood, Mass. lošė “Genovaitę” 
! N. P. P. Švč. svetainėje Cam- 
’ bridge’iuje. Artistai atliko sa

vo roles gana gerai. Nekurie 
tikrai žavėte žavėjo publiką. 
Aktų tarpais vaikai deklema- 

' vo eiles ir kun. P. Juškaitis 
kalbėjo įvairiose temose. 
. Žmonių buvo prisirinkus pil
nutėlė svetainė. Gaila tik kad 
permaža svetainė patenkinti 
dideliai publikai. Nekurie vė- * 
liau atėję turėjo namon grįž
ti, nes nė statiems nebuvo vie
tos. Žmonės pavyzdingai už
silaikė. \Pelnas vakaro ėjo po 
atsimokėjimo iškaščių parapi
jai.

Teko girdėti jog geg. 12, So. 
Bostono artistai loš. Caiūbrid“ 
ge’iuje teatrą, -o gegužės 19, 
Montello Vyčiai vaidins-“Au
dra giedroje” etc. Vėliau ža
da rengti Blaivininkai ir S. L. 
R. K. . A. kuopa prakalbas. 
Visi katalikai ir abelnai lietu-' 
viai CųinbiiTdge’iuja pradeda 
imtis už veiklumo. Geros pa
sekmės jiįpis Cambridgiečiai !

Vienas iš tarpo.
*

*
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Hm B Borttt’avMfakkiIi, Mvcrgafr ir ąfetanfc 
LtidžU Ant Liętavit Bymo ^ ir, Jtosapo -

"D hiiis"
. (Hm Work«r)

The Lithuanian trkireekly paper. *
Pnbllflhed every Tuesday, Thursdąy, and fikturday by St 

Joseph’s Lithuanian R.-C.Att«txdaiion of L«bor.
Subscription Batee;

Yearly .1^3.00
Boston and suburba__ _ .$4.00

' < montbs . .................
Foreign countriee yearly.... >.....................   .14.25

“b A B B I K I B K A S”
M1,W. Broadway, South Boston, Hmm.

Washingtonas ir lietuviai
■,iii r

Šio gegužės m. pirmos die
nos virto istoriškomis dieno
mis taip lietuviams Amerikoje 
taip visai lietuvių tautai.

Tomis dienomis susirinkę 
Washingtonan Lietuvių Tau
tos Tarybos nariai, Tautos 
Fondo atstovai ir šiaip jau su
kviestieji veikėjai perlaužė ak
mens sieną iki šiolei pastojan- 
čią lietuviams kelią į platų pa
saulinės politikos gyvenimą 
drauge su kitomis žymesnėmis 
tautomis.

Lietuvių tautos likimo klau
simas pradėjo būti viešu pa
sauliniu klausimu, padėtu ant 
visasvietinės diplomatijos sta
lo ranka paties Amerikos pre
zidento.

Lietuvių Tautos Taryba ir 
Lietuvių Informacijos Biuras 
Washingtone, budriai stove 
damas sargyboje Lietuvių 
Tautos reikalų taip čia taip a- 
napus vandenyno, užtiko mo
mentą nepaprastai visai tautai 
svarbių prietikių, ir pirmomis 
š. gegužės dienomis sukvietė į 
ilgiau neatidėliotiną susirinki
mą gabesnius veikėjus, Tau
tos Tarybos ir Tautos Fondo 
atstovus. Susirinldman suva
žiavo gražus iki trijų desėtkų 

! būrelis iš visų kraštų Ameri
koje. Pažymėti čia bus ne 
prošal), kad tautininkų-lais- 
vamanių laukta daugiau negu 
jųjų galutinai atvyko. Čia 
greičiausia bus kalta “srovi
nės politikos” garbė ir baimė, 
kad josios nepraradius paklau
sius staigių pakvietimų iš tar
po katalikų ir jųjų skaičiun 
pakliuvus nenustačius visųpir- 

‘ ma savo “sriovinės politikos” 
priderančios etikos ir takto. 
Matyt tiems dalykams lemta 
dar ilgokai pludoruotį mūsų 
viešo gyvenimo pirmose eilėse 
ypačiai tenai, kur nepajėgia
ma išeiti iš savo “sriovėš” 
ankšto kevalo...

Lietuvių ofisas puikioje 
vietoje.

Būk kas nebuvęs lietuvių 
- veikėjų susirinkimas įvyko ta

riamu laiku Tautos Tarybos 
kambariuose. Pati Tautos Ta
rybos ir Informacijos biuro 
vieta tartumei tyčia parinkta 
svarbiems mūsų tautos reika
lams vesti. Ji traukia į savę 
atidą ir tai, kas svarbiausia, 
tų, kurių atidos mums kuo- 
daugiausia reikia. Greta Lie
tuvių Tarybos kambarių su 
gražiu antrašu įsikūrė militarė 
Anglijos misija nuolat lanko
ma visokios rūšies politikierių, 
diplomatų, karininkų. Kitoje 
pusėje gatvės prieš mūsų Tau
tos Tarybą stovi didysis Ame
rikos pinigynas, nuolat viso
kio svieto pilnas. jOią pat ties 
Tautos Tarybos vieta žaliūmy- 
nuose paskendęs baltuoja gar
susis paties Amerikos prezi
dento gyvenamas namas — 
White House. Nuo tos vietos 
kiekvienam keliauninkui, ke
liaujant gyviausia Pennsylva- 
nijos gatve, sunku nepamaty- 
ti “ Lithuanian National Coun- 
cil.” Trumpai kalbant ir savo 
reikalais ir savo gyvenamąja 
vieta Washingtone lietuviai į- 
sitarpome į svarbiausius ii* žy* 
iniausius centrus. Tai jau nuo* 

’pęlnai mūsų Tautas Tarybos
• \ ■
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philadeuphia,Ya.
(Port Richmond) ’ 

Mokinkimėg nuo priešų.
26.4 balandriū vaharę, bu* 

vo suruoštas prakalbos Lietui 
;viį MurikaliŠkoį Salėj dėlei 
pirkimo Laisvės Paskolų. > 
Žmonių puvo gąn apšČiai susi
rinkę. Kad neužimti daug 
vietas, paminėsiu, tik tą, kad 
nepersenai gimus “Rūta” pui
kiai pablizgėjo savo dainelė
mis po vadovyste talentingų 
ponų Banių,na, ir jo solo bu-’ 
vo žavejantis!.. Iš prakalbų 
verta pažymėti, prakalba gęrb. 
kun. M. ŠedvidŽio^ Jis aiškiai 
parodė reikalingumą kovos ant 
žut-būt su Vokietija, jei pa
saulis trokšta liuosybes. Tik 
gaila, kad jis vartojo perdaug 
augštus žodžius, — gi ne visi 
galėjo suprasti jų reikšmę. Ta 
prakalba jo kur-kas geriau 
tiktu kolegijai mokslinčių, ne
gu susirinkimui paprastu dar- 
bininkų: viskas buvo tvarkoj, 
gražų, pasekminga. Tik už 
rengėjus to susirinkimo verta 
pabarti—mat, būdami katali
kais nepasirūpino, kad katali
kiška spauda tame susirinki
me būtų platinama. Ar pa
miršdami ar ignoruodami tą 
mūsų gadynės įrankį apsigini- 
mo, o reikale ir užpuolimo ant 
priešų idėjos, apleido. Labai 
gaila! Nepamirškime lietu
viai katalikai, kad šioj gady
nėj kuogalingiausiu ginklu 
yra spauda! spauda!! SPAU
DA!!! mokinkimes nuo prišų, ' 
kurie nuolat tuo darbu užsi
ima.

Balandžio 14 d;, toj pačioj 
svetainėj buvo suruoštos soci- 
jalistų prakalbos. Ale jų 
prakalboms vos tik prasidėjus 
—iširo viskas... Bet ar daug 
jie pralošė pertai? Rodos ne. 
Mat jie uoliai pardavinėjo sa
vo spaudos raštus. Kodielgi 
mes taip negalim elgtis? 
Kodėl? Juk jeigu katalikų 
suruoštame susirinkime tauti
ninkai paskleidė savo plaka
tus, tai kodėl gi katalikai vie
ną kitą knygelę, ar laikraštį 
negalėjo parduoti? Keistas da
lykas!

“Rūta”'veikia
Philadelphijoy “Rūta” ruo

šiasi ant 25 gegužio surengti 
vakarą, kuris sulyg angliškos 
kalbos galime pavadinti: “En- 
tertainment.” Mat, vienkart 
teatras, dainos, deklemavimas 
eilių, muzika ir gal kit-kas. 
Yra viltis, kad “Rūta” čia 
daug labo lietuviams suteiks. 
Bil-tik ją neapleistų dvi ypa- 
tos, gerb. kun. J. Švagždys ir 

Banys. Skriaudžiamas.

jos i Tautas Tarybos kamba
rius, pasiryžęvaryti taliaus 
Tautos Tarybos darbą’ lietuvių 
tarpe ir vykinti, visą, kas per 
kdims dienūs to susiva^avimo 
tapo nustatyta.

Kiekvienam aišku kokį mil- 
ŽiniŠką darbą dirbą Tautos 
Taryba. Kad pajėgas padidin
ti jai pagelbon pakviestą ke
liolika gabesnių veikėjų ž vi
sokių lietuviškų kolonijų. 
to tapo parinkti tryą skyrium 
žmonės, kurie iŠ šalies •temy
li ir kontroliuotų Tautos Ta
rybos vedamą poffltas dalį.

Padidėjus darbams ir* jiems 
išsiplėčius, padidėjo ir patys 
iškaščiai. Tad atkreipta atidą 
į Tautos Fondą, kad jisai per 
savo skyrius sujudintų mūsų 
visuomenę prie aukų ir viso
kios rinkliavos jau ne vien šel
pimo bet ir lietuvių tautos lais
vės reikalams. Priežiūrai vi
sos Tautos Fondo pinigyno a- 
pyvartos, ypač kontrolei iš
laidų tapo parinkti trys taip
gi skyrium vyriausieji Tautos 
Fondo išlaidų prižiūrėtojai.

Paties Informacijos Biuro 
pajėgos taip-gi sumanyta žy
miai padidinti. Apart jau vei
kiančių informacijos Biuro ži
nioje visokių mokslo vyrų net 
iš kitataučių tarpo lietuvių 
naudai, nutarta kviesti Wa- 
sliingtonan Profesorių Pr. Bu
čį ir Profesorių Palmierį, kad> 
jiejie savo gabumais ir žinio
mis IVashingtono mokslininkų 
tarpe padėti) prirengti būsia- 
mai taikai Lietuvos klausimą, 
kuriam Prezidentas yra pas
kyręs tam tikrą komisiją.

Kad užbėgti už akių vokie
čių propagandai padariusiai 
jau savo pražūtingą intaką net 
į Šveicarų lietuvius, ir kad 
geriau supažindinti visus lie
tuvius anapus vandenyno su 
tikru dalykų stoviu ir su tuo 
visu, ką lietuviams žada A- 
merika su jos Prezidentu prie
šakyje, susirinkimas pripažino 
būtinu dalyku siųsti delegaci
ją į Šveicarus. Delegacijoje 
žada dalyvauti du asmeniu 
Tautos Tarybos nuskirtu ir 
vienas iš laisvamanių. Kan
didatais važiuoti Šveicarijon 
nužiūrėti kun. J. Dobužinskas, 
J. Kaupas ir K. Pakštas.

Tautos Taryba su susirinku
siais veikėjais nepamiršo ir lie
tuvių Pietinėje Amerikoje gy
venančių.

Kad visus juos geriau suor
ganizuoti, sustiprinti ir in- 
traukti bendran darban Lietu
vos laisvę iškovoti, Tautos 
Taryba su susirinkusiais vei
kėjais vienbalsiai išrinko gerb. 
kun. J. Švagždį važiuoti į Pie
tų Ameriką pas lietuvius su
pažindinti juos su Lietuvos 
reikalais ir Amerikos žygiais 
ir šaukti juos visus talkon 
dirbti Lietuvos Tėvynės labui. 
Perkratinėjant visą, kas Tau

tos -Tarybos jau nuveikta ir 
toliaus veikti sumanyta lietu
vių tautai, prieinama prie vie
nintelės, išvados, kad kiekvie
nam lietuviui prie to švento 
darbo pačiam prisidėti ir kitus 
raginti, kad remti Tautos Ta
rybą ir Tautos Fondą savo 
darbais ir visokiomis aukomis 
prie kiekvienos progos. Nuo 
to priklauso visų mūši) ir vi
sos tautos laisvė.

—JKorespondentas.

fSO;
: tą susirinkimą Berne dar Švei
carijos LietuviųKomitetąiŠ 
Ldusanne, kur yra ir mūsų 
Tautoj Tai^boa atstoyaų įįl A- 
merikos* ypatoje kum JBartuš- 
k0& •• .

Šiandien jau aišku, .kad vi
sas tas susirinkimas Berne f 

. r vyko “globoje’1 * vokiškos .pro
pagandos,? to delei ir nestebi 
tina, kad patys -tenai nutari* 
mhr tapo pagaminti ’ vokiečių 
naudai, būtent: Berne' susi
rinkusieji lietuviai tam tikru 
atsiliepimu į pasaulio, diploma
tus, afsižvelgdanii į politinį 
stovį savo r tautos, užr'eiškė,. 
kad Lietuvai tinka būti tvar
komai monarchijos su tam Įik- 
ra konstitucija ir tt. Pana
šiais savo užreiškimais Berno 
susirinkimas tiesa pataikė kai- 
zierio ūpui, bet tuo pat nusi
dėjo visasvietiniai diemokrati- 
.jaji, kurios priešakyje stojo 
Amerika su savo bendrais, kad 
demokratijos principais re- 
mianties, visas pavergtas tau
tas įstatyti į pilnos savystovy- 
bės vėžias, vengiant visokių 
monarchijų ypač iš kaizierio 
malonės einančių!

f lietuvių Berne nutarimus, 
į kuriuos atkreipė atidą Pran
cūzijos, Anglijos ir Amerikos 
politikieriai, mūsų Tautos Ta
ryba ir sukviestieji veikėjai 
atsiliepė aštriu pasmerkimu, 
reikalaudami Lietuvai pilnos 
laisvės sulig Amerikos prezi
dento iškeltų obalsių ir sulig 
nutarimų padarytų visuotina
me š. m. lietuvių Seime 
York’e.

Pas Prezidentą.
Tais reikalais gegužės 

po pietų 3 vai. mūsų Tautos 
Taryba su kitais veikėjais at
silankė pas Amerikos prezi
dentą jt> Baltajame Rūme ir 
ant rašto išdėstė savo reikala
vimus, rišant lietuvių tautos 
likimą.

Prezidentas prielankiai iš
klausė lietuvių norus ir, pasiė
męs lietuvių tam tyčia paga
mintus raštus, pasižadėjo lįe- 

• tuvių tautai suteikti visa, kas 
bus jo galėję karei pasibaigus, 
kad ir lietuvius pamatyti lais
vų tautų eilėje. Prezidento už
siminimas apie Tautas Tary
bos taisomą delegaciją į Švei
carus pas lietuvius, kad stab
dyti vokiečių intaką, padrąsi
no Tautos Tarybos pasiryži
mus stoti į kovą su visais prie
šais Lietuvos’ laisvės taip čia 
Amerikoje, taip anapus van
denyno, jai padedant visiems 
Amerikos lietuviams, išsky
rus vienus “cicilistus” viso
kio plauko ir rūšies, jau su
sidėjusius su žmonėmis kito
kios pakraipos ir kitokios ver
tės negu tie, kam rūpi kiek
vienos tautos laisvės ir žmonių 
gerovė.

Tikrai demokratiškai.

xXtsilankymas pas Amerikos 
Prezidentą įvyko stebėtinai 
paprastai. Eidamas į jojo au
dienciją ir išeidamas,, tikrai 
jautiesi, kad gyveni demo
kratijos šalyje ir kad su demo
kratijos tikru atstovu turi rei
kalą.

Pas Amerikos Prezidentą 
lengviau prieiti negu pas katrą 
gubernatorių Lietuvoje. Čia 
reikėdavo gerokai pasitranky
ti po visokius činovninkus, ei
nant nuo Ainošiaus prie Kai- 
pošiaus, pirma negu patekti 
pas patį gubernatorių, ir tai 
dar pridabojamas, kad ką 
“ nuodingo” nenusineštumei! 
Kas kita teko patirti Wasliing-’ 
ton’e. Lietuvių Delegaciją 
Prezidientui palydėjo du arti
mesniu Prezidentui valdinin
ku, gi pačiuose rūmuose pa
sitiko kiti du, kurie ir sukvietė 
visus lietuvius ) t. v. žaliąją ga
lę, kurioje audiencija su pre
zidentu turėjo įvykti. Visa at
mosfera aplink prezidento ra
mi, guodžianti, maloni. Tat 
be jokio įsitempimo, ramiai 
gali dėstyti Prezidentui savo 
dalykus, — ir gauni Čia pat į- 
spūdį, kad. visa, kas tau rei
kia, kiek galint, bus1 geriau* 
šia aprūpinta, i

Gražių įspūdžių nešini grįžo 
lietuvių delegatai iš audienci-
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ir Informacijos Biuro, kuris 
iki šioliai Washingtone veikė 
ir toliaus tenai veikti pasiliko. 
Tikslingumo ir vikrumo jiems 
kolkas matyt pilnai užtenka.

Tuose tat Tautos Tarybos 
kambariuose įvyko tas kalba
mas nepaprastas lietuvių susi
rinkimas.

Kas vertė susirinkti.

Nuo nekurio laiko ėjo viso
kios žinios, kad Lietuvoje de
dasi nepaprasti dalykai. Vo
kiečių leidžiamos žinios į pa
saulį ir visokios jų' agentūrų 
telegramos tyčia drumsdė da
lykų stovį, kad sunku būtų pa
gauti pačią tikrenybę, kas de
dasi su Lietuva. Vieni sakė, 
kad Lietuva esanti visai ne- 
prigulminga kiti, kad ji gau
nanti karalių iš Saksonijos, 
mūsų socialistai šaukė, kad. 
vyskupas Karevičius gavęs 
Lietuvai kokį tai savo nužiū
rėtą karalių,- kiti vėl tvirtino, 
kad pats kaizeris katrą savo 
sūnų rengia lietuviams į kara
lius ir kad to prašo patys lie
tuviai Lietuvoje, ant galo lie- 
fuviškuose laikraščiuose, ir tai 
rodos visųpirma pas laisvama
nius, pasirodė “kablegrama iš 
Japonijos” berods sudaryta iš 
paprastos atvirutės atėjusios iš 
St. Francisco apie visokius 
Lietuvos vyriausius valdinin
kus ir Lietuvos pasiuntinius į 
visus kraštus, kurių tarpe ir 
Amerikai neva tapęs paskirtu 
pats D-ras Šliupas ką tik tik
rai sugrįžęs namo, iš Švedijos, 
rodos be lietuvių karalystės 
popierių rankose būti Lietuvos 
atstovu Amerikoje, betį kaip 
žmonės sako, su kaikuriomis 
sveikomis atmainomis savo 
galvoje.. .

Kas ištikro dedas su 
Lietuva.

Tokioje žinių maišatyje Tau
tos Tarybai reikėjo ieškoti tik
ro dalyki) stovio, kadi iš akių 
nepaleisti savo tautos gyveni
mo vairo. Įtempus savo pajė
gas Tautos Tarybai pavyko 
gauti oficialiais dokumentais 
patikrintų žinių, kad su lietu
viais kas tai nepaprasto tikrai 
yra. Vokiečiai Lietuvoje savo 
propagandą išvystė visa gale. 
Pienu, badu ir priespauda jie 
privertė lietuvius būti šalinin
kais vokiškų ir tai, “kaizieri- 
nių” sumanymų, ir tokiais jų 
šaUninkais pasirodyti prieš vi
są pasaulį. Tad tam tikru lai
ku savo šalies politinio gyve
nimo išlygų verčiami, žymes
nieji Lietuvos veikėjai ir te- 
nykščios tarybos nariai skait- 
liuje šešių dalyvaujant tos 
tarybos pirmininkui A. Smeto
nai, Kairiui, Šauliui, Macu
levičiui (Maironiui), Staugai
čiui ir Petruliui susirinko 
Šveicaruose Berno mieste.

Suprantama, pridėsime nuo 
savęs, kodėl Lietuvos veikėjai 
susirinko už Vokietijos ribų, 
kitoje šalyje, o nedirbo savo 
darbo namie. Vokiečiams rū
pėjo dumti pasaulio akys, kad 
savo kruviną ranką, kuriąja 
valdo Lietuvą, paslėpti, kadi 
lietuvių Berne nutarimus pa
daryti prieš svietą “laisvai” 
nustatytais kad jiems didesnę 
švarką suteikti ir atkreipti yi- 
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KLAUSIMAS. 1). Jei xie- 
paimsiu nuošimčių už Liberty 
Bondsą paskirtu laiku, gegu- 
^iol5 ir lapkričio 15 d., ar bus 
galima tas procentas gauti vė
liau? Jei taip, tai ar valdžia 
mbkes nuošimtį ŪŽ nuošimtį 

•B) ,Jeį Lietuva gauū nęprigaL 
myb’ę ir Visi turėsrįygiąs iri* 

; sės, tai jei per lietuvių nesu
sipratimą kartais koks žydelis 
arba šliakeckas lenkas būtų iš
rinktas prezidentu, tai hr jis 
galėtų pavergti Lietuvą, arba 
ją ištempti ant savo kurpalio.

Kriaučiaus Brolis.
Ęūdson, Mass.
PAAIŠKINIMAS.—1) Nuo

šimtį už Liberty Bondi galima 
gauti ir vėliau po paskirtų die
nų. Bet nuošimtis už nuošimtį 
nemokama. Jei Bondsą užsi
registruosi, tai pinigus regu- 
leriai gausi iš Washingtono, ar 
būtumei Amerike ar Lietuvoj 
ar kitoje šalyje. Jei užregis
truoji bondsą, tai tuomet pini
gai žmogaus ieško, o jei nere
gistruotas, tai žmogus turi 
ieškoti pinigų. 2) Kiekvienas 
viršininkas visur turi elgtis 
pagal tam tikrus įstatymus. 
Prezidentas turi laikytis kon
stitucijos. Jei ją peržengia, 
tai gali būt prašalintas. Tai 
ir neprigulmingoje Lietuvoje 
prezidentas turės- laikytis kon
stitucijos. Žinoma žydelis ar 
lenkbemis, pakliuvęs į Lietu
vos prezidentus, galėtų, jei no
rėtų daug jeibių Lietuvai pri
daryti ir išsisukti nuo laužymo 
konstitucijos. Bet bijoti tokių 
dalykų nereikia. Dabar reikia 
tik dirbti, kad Lietuva gautų 
neprigulmybę. Žinoma turime 
labai stropiai rengtis ir prie 
tinkamo veikimo neprigulmin- 
goj Lietuvoj. Panašus daly
kas per lietuvių nesusipratimą 
gali atsitikti.. Bulota į Durną 
pakliuvo katalikų balsais. O 
jis pasirodė, kad nevertas nei 
vieno lietuvio balso. Jis nebu
vo tuomet parodęs savo kryps
nio ir tik Dūmoj pasirodė, kuo 
esąs. Bet dabar tokiems as
menims daug sunkiau, o ga 
ir visai negalima bus pakliūti 
bile kokion įstaigon. Lietuvių 
katalikų susipratimas kįla. 
Reikia tik dirbti, o ne bau
ginti save visokiomis tamsio
mis mintimis. Jei imsime bau
ginti save • visokiais daleidi- 
mais, tai bijosime trepais lip
ti, nes juk kartais pasitaiko, 
kad žmogus pražengia trepą, 
nusirita trepais žemyn ir nusi- 
laužia sprandą. Tai ir bijok 
žmogus lipti trepais.

-fljU g Kas ftė jų, tai gali būti 
geriausias daiktas, geriausia 
.įstaiga, geriausias žmogus, jie 
smerks išsijuosę. Prakilnes
nius veikėjus jie dar labiau 
dergia, negu šiaip- žmones, 
Dabar apie pajdusnumą val
džiai Ir Bažnyčia ir kiek-' 
vienas-sveiko proto -žmogus, 
pripažįsta, jog reikia valdžios 
klausyti.* Kaip kitaip, gali bū
ti t - Kas’būtų, jei nebūtų val
džiai paklusnumo! Jei valdžia 
padaro aiškių neteisybių, tai 
jai žmones gali pasipriešinti ir 
jią pakeisti. Andai Anglija ė- 
jo prieš teises Amerikos kolo
nijų, parodė tuo despotizmą. 
Tai kolonijos susijungę ir pa
siryžo ginti ginklu savo teisęs 
ir atsimesti nuo Anglijos, Po 
ilgos karės atsimetė ir dabar 
turime laisvas, Suvienytas Val
stijas su žmonių valdžia. Su
kilėliai šių valstijų paskelbė 
“Declaration of Independen- 
ce,” kur iŠrokavo, kaip An
glija prasikalto.. Tai buvo tei
singas pasipriešinimas. Bet da
bar šiai žmonių išrinktai val
džiai priešintis nevalia nei su
lyg Bažnyčios, nei sulyg bile 
sveiko proto žmogaus išma
nymo. Socijalistai ją smerkia 
dėlto, kadi toji valdžia nėra so- 
cijalistiška. Dabar apie tai, 
kodėl socijalistas užsigina esąs 
socijalistu prieš teisėją. Gali 
būti daug priežasčių. Gal ti
kisi, kad teisėjas bus jam mie- 
laširdingesnis, jei žinos, kadi 
katalikas. O gal nori tuomi 
suteršti katalikų vardą. Ir tt.

KLAUSIMAS — Ar teisy
bė, kad Džian Bruno buvo vie
nuoliu, paskui pamatęs, kad 
Kristaus mokslas klaidingas, 
tai pradėjęs savo teisingą mo
kslą skleisti ir važinėjęs po pa
saulį. Apsakęs savo teisngą 
mokslą įvairiose viešpatystėse, 
sugrįžęs Ryman ir čia buvęs 
sudegintas arti popiežiaus rū
mų. Paskui popiežius liepęs 
užtverti tokią tvorą, kad ne
matytų tos vietos, kur buvo 
sudegintas.

Chicago, III.
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Vidušilaitis.

ATHOL, MASS.
Šv. Onos moterų bei mergi

nų dr-ja subruzdo judėti. Mat 
jas skatina prie judėjimo bū
siančios naujos bažnyčios sta
tymas. Jos išanksto pradeda 
rūpintis, kad įgijus .nemažą 
krūvą pinigų ir už juos paga
minti vieną gražų altorių. .,

Pabaigoj balandžio mėnesio 
buvo” surengus gražią vakarie
nę su šokiais. Žmonių buvo 
daug ir apie* $100 padarė pel
no.

Dabar vėl diel ta tikslo ren
gia puikų vakarą. Geg. 14 čL 
bus perstatyta su pamargini- 
inais vieno veiksmo komedija 
“Pagal naujausios mados.”

Vietinis klebonas iŠ sakyk
los pranešė, kad lotas dėl ba
žnyčios nupirkta už $9000 .la
bai gražioj vietoj ant Main gt. 
po numeriu 10Ū. Bus gražu vi
siems, kaip’ iŠdigs nauja baž

nyčia, j

KLAUSIMAS. — 1) Ar Ka
talikų Bažnyčia laiko vergijo
je darbininkus, ar Katalikėj 
Bažnyčia remia kokiu nors bū
du kapitalistus, ar Katalikių 
Bažnyčia neprivalo būti ištiki
ma valdžiai? Tokius užmeti- 
nėjimus mes nuolat girdim iš 
visokių Jurgelioniu nuo estra
dos ir būk taip rašoma socija- 
listų spaudoje. Kad girdi mes 
darbininkai panaikinkim pir
miausią mūsų baisiausią prie
šą, t. y. Katalikų Bažnyčią, ta
da griebsiipės už darbo. 2) Ko
dėl socijalistas papuolęs į kil
pą, t. y. po teismu užsigina e- 
sąs socijalistas, bet esąs kata
likas. Meldžiu atsakyti.

J. K.
Racįne, Wis.

. PAAIŠKINIMAS — Sakyti, 
kad Katalikų Bažnyčia darbi
ninkus laiko vergijoj, gali tik 
tie, kurie nematė šio pasaulio, 
o tik girdėjo socijalistu bei lai
svamanių prakalbą. Mes, ku
rie, turime akis ir sveiką pro
tą ir tarp žmonių . gyvename, 
aiškiai žinome, jog netik kad 
Bažnyčia neturi vergų, bet jos 
dėka vergija tapo panaikinta. 
Iš to, kad Bažnyčia panaiki
no vergiją, suprantame, jog 
ji yra skriaudžiamųjų globėja 
ir dabar jokio įtarimo negali 
būtį, būk .K, Bažnyčia laiko 
kapitalistų pusę. To, kąsoci- 

ArtiHas. jtdiatai sako, tai nereikia pai-

PAAIŠKINIMAS. — Gior- 
dano Bruno buvo įstojęs į do
minikonų ordeną. 1572 metais 
jis buvo įšventintu to ordeno 
kunigu. Bet jau už keletas me
tų ėmė sakyti netikįs į Kata
likų Bažnyčios mokslą ir savo
tiškai Kristaus mokslą aiškin
ti. Metė ordeną ir kunigystę 
atkeliavęs į Genevą priėmė 
kalvinų mokslą. Bet netrukus 
ir Kalvinų Taryba ekskomuni- 
kavo jį už nepagarbą kalvinų 
dvasiškijos. Jisai bastėsi po 
visą Europą ir atvykęs Vokie
tijon priėmė liuterizmą. Bet ir 
liuteronai paskui jį ekskomu- 
nikavo. Bruno skelbėsi, jog 
mokąs sutvirtinti atmintį. Tai 
vienas Venecijos gyventojas 
vardu Mocenigo pasikvietė pas 
save. Kuomet Bruno atmin
ties tam žmogui nesutvirtino, 
tai tas apskundė inkvizicijai. 
Iš Venecijos buvo pergabentas 
Ryman. Čia buvo nuteistas 
miriop 1600 m. Sulyg tų lai
kų įstatymų heretikąi buvo 
taip baudžiami, kaip dabar 
politiški prasikaltėliai. Bruno 
sakė, jog Kristus nebuvo Die
vu, o tik gabus burtininkas, 
kad velniai bus išganyti, kad 
Dvasia Šventa yra pasaulio 
siela ir tt. Vėliau Bažnyčios 
priešininkai, kad pasityčioti 
iš popiežiaus pastatė paminklą 
arti popiežiaus rūmų. Žinoma 
tas paminklas popiežiui tiek 
reiškia, kiek lietuviams Mu- 
ravievo Koriko paminklas Vil
niuje.

'----- rO-------

SUVAŽIAVIMAS.
L. Vyčių N. A. Apskr. kuopų 

dom&i.
N. A. Apskr. 6 suvažiavimas, 

vyks gegužio 19 d. 1918 m. 
Norwood, Mas.

Todėl geistina būtų, kadi vi
sos kuopos prisiųstų savo ats
tovus į būsiantį suvažiavimą, 
nes turėsim daug ^varbių rei
kalų, kurie reikia apsvarstyti.

L. V, N. A. Apskričio raŠt.

M.

v •
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L0WELL, MASS. 
Moksliška prakalba.

Gegužio 5 d. lietuvių bažny
tinėj salėj buvo moksliška pra- 

. kalba su bandymais. Tą atli
ko P. Gudas, “Darbininko” 
redaktorius. Visiems buvo 
naujas ir naudingas daiktas. 
•Kalbėtojas daugiausia aiškino 
apie orą ir apie tai, kad svar
bu žmogui turėti tyrą orą. 
Viskas buvo suprantamai iš
dėstoma.

Žmonių nebuvo pilna salė, 
ne.- tą pat- dieną pasitaikė ke- 

. turios krikštynos ir vienas pa- 
grabas.

Ateinančią pėtnyčią čia kal
bės T. Šeimis, “Lithuanian 
Booster” redaktorius. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Ten buvęs.

HUDSON, MASS. 
Kooperacija.

Oitl gyvuoja lietuvių koope
ratyviška krautuvėj kurioj ga- 
spadorium yra socijalistas. O 
mes žinome, kas tokiems la
biausia rūpi — u-gi kuolabiau- 
sia išplatinti savo šlamštus. 
Tai ir šios kooperacijos gaspa- 
d orius kampus užvertė Šlam
štais ir bruka kostumeriams. 
Paprašai cukraus, tai sako, 
girdi nusipirk “Kardą,” tai 
taip širdis apsals beskaitant, 
kad nei cukraus nereiks. Ir 
kitokias nepakenčiamas sor- 
kes tašai cicilikęlis išdaro. 
^Kooperacijagaspadoriui mo
ka algą, kad jis dirbtų jai, o 
jisai varydamas biznį šlam
štais pelnosi sau. Ar tai pri
valo* taip būti. 1 -

K>> JaiinricMk - Vaikas* *
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spau 
dfit labili tinkamoft ir naudin 
gos brošiurtilės platinimui ren 
gianmoae vakaruose. ,

' MdfclNfctiU±.. ' 4

. , . |didžiojo altoriaus Šv-Pranciš-
Pasekmingošprakalbos.f*

v»,

Ą - kuopa•'* statė
: ^komediją “daktaras iŠ prie- 

. ^artęs^^ gegužio i d. 1918 m. 
; Veikalą puikiai sulošė. Visi 

«avo roles gerai atliko.
> Futii^subuva gana čfeūg 

. arti 400. - Visi buvo užganė- 
. Rūti nes turėjo juoko įvaliai.

* Turbūt .atliks- gerai pelno.
Šios ypatos visada darbuo

jasi dėl tėvynės ir vyčių labo 
ir dabar pasidarbavo: V. Ab- 
raičiute, O. Okiutė, M. Žeman- 

. tauskiutė, M. Ražanauskas, A. 
S., J. Lukoševičius, J. Matulai
tis, K. M., J. Koraznickas, J. 
Bucas, V. Barzdaitįs.

Tai-gi šioms ypatoms linki
ma ir toliaus darbuoties.

A. Gojalis.

WORCESTER,’ MASS.

Worcesterio lietuvių katalikiš
kos draugijos susivienijo.
Lig Šiol mūsų miesto lietu

vių dr-jos neturėjo jokio susi
rišimo. Veikė kožna sau. Tan
kiai atsitikdavo, kad sureng
davo žiemos laike šokius arba 
vasarą piknikus dvi dr-jos ant 
syk, tokiu būdu nei viena, 
nei kita neturėdavo jokios 
naudos. Sausio“ mėnesyj atė
jo atstovai nuo Lietuvių Ūkė- 
sų Kliubo kviesdami šv. Jur
gio dr-ją prie Susivienijimo. 
(Mat jau tautiškos dr-jos turi 
susivienijimą). Šv. Jurgio dr- 
ja atmetė jų kvietimą. Taip 
Jonas Vieraitis pakilo ir sa
ko: “Broliai jei mes nenorim 
susivienyti su tautiškomis dr- 
jomis, tai sutverkim katali
kiškų dr-jų Sus-mą. Nes aš 
esu aprokavęs, kad Worces- 
tef’io lietuviai išmokėję apie 
=$12.000 svetimtaučiams už sa
les Tad sutverus Sus-mą, ga
lėtume pasistatyti sau locną 
svetainę.”

Tą užmanymą parėmė A. Či
činskas. Tapo išrinkta atsto
vai kviesti visas katalikų dr- 
jas. Štai kurios dr-jos jau pri
stojo prie Sus-mo: 1) Šv. Jur
gio, 2) Saldžia'usio Vardo V. 
Jėzaus, 3) Marijos Vardo (mo
terų), 4) Birutės (vyrų ir mo
terų), 5) Lietuvaitės (moterų). 
Viršminėtos dr-jos yra visos 
pašelpinės ir nekurios labai, 
turtingos.

Vasario 24 d. Dr-jų atstovai 
savo susirinkime nutarė kvie
sti ir idėjinės dr-jas, tai yra 
Vyčius, Moterų Sąjungos ir 
SLRKA. kuopas. Dar lieka 

ršv. Kazimiero ir Šv. Liudviko 
dr-jos, bet Šv. Kazimiero dr- 
ja yra prisidėjus prie tautiškų 
dr-jų sus-mo. Malonu girdėt, 
kad katalikai, pradeda susi
prasti, susivienyję mūsų dr- 
jos galės daug naudos sau ir 
tėvynei nuveikti.

Balandžio 28 d. Dr-jų Cent
ras nutarė paimti vietą dėl 
pikninkų ir paskirs visoms dr- 
joms iš eilės daryti piknikus.

Beje, atsitikus progai, su
vienytos dr-jos nupirks farmą, 
kur bus įsteigta pasilinksmini
mo vieta, o gal ir seneliams 
prieglauda. Panašų pavyzdį 
reikėtų imti ir kitų miestų ka
talikų dr-joms.

Nekuriuose miestuose vieni
jasi sykiu su tautiečiais; -at
minkit, broliai,- kad dviem jjo- 
nam negalima.tarnauti.

-Ir nebūtų reikalas sušaukti 
suvažiavimą viso New Eng- 
lando katalikiškų d»r-jų ir su
dalyti bendrą Sus-mą. Mano 

• nuomone labai būtų naudingo 
daiktu. Dr-jos susivieniję ga
lėtų įsteigti prieglaudos na
mus.

Broliai prie*darbo!
Vytautas.

FMlI.illIMiMtlMlii.ll.rtfrtiiįmĮ - Layrenee, Mms. Kaaoart.
' w • »» i . / ' llyvfcus 250 giesmininkų. To-
«' dėl kviečiam visus Lsvrence’o
įj aad giraeu MLiri? a^^kių'miestų atsiM-

bug,2 įbirfelfc 7 vai.
Visi tariama »vefiįdw «nt-kvaįątė miesto svetainėj, 

ųmgąačiū$ wtaie, kad ir ta4 x '
liaus mūs

’ . 19£l BfceMMaaJ Katalikių 19 d balandžio fa-
vo balius. Pelnas visas nuo 

| baliaus: paskirtas del įtąisymo

_ _ v (kaus Bažnyčioje....Ant baliaus!
, Čionai yra mažas būrelis| afgiiankė labai daug jaunimo I 

lietuvių, 'bet. neatsižvelgiant [taipgi nepasiliko ir senesniejiJ 
aut-skaitliaus, jie pasidarbuo- “ ... - - -
ja; jų darbai bei veikimas pa
daro didelį įspūdį ne tik į lie
tuvius bet ir svetimtaučius.

Štili Iietuvisi buvo surengę 
prakalbas balandžio 27-28 ddi. 
Tuojau ant rytojaus nuskam
bėjo aprašymas apie tas pra
kalbas angliškame laikraštyje* 
(Moline Dispatcb).

Kalbėtojai-buvo atvykę iš 
šv. Bedo kolegijos. Firmą va
karą, tai subateje pakalbėjo a- 
pie Lietuvos dabartini vargin
gą padėjimą ir rag:uo lietuvius 
organizuctif j -Hcrią 'krūvą 
kad pasekmingiau galėtų su
šelpti Lietuvą. Tapo sutvertas 
T. Fondo skyrius, prie kurio 
prisirašė skaitlingas būrelis tė
vynainių pasižadėdami mokėti 
ki<4< kas išgali. TatiU-s Fondo 
skyriaus valdybon pateko: 
pirm. — F. Solla. pn-m. pagelb. 
— V. Slilpa, rast. B. Kers- 
na>įskas, rašt. pagelb. — M. 
Žeimis, ižd. ir iždo globėjai — 
A. Vitkauskas, A. Cinikas, J. jį altorių. Margarieta Kava- 
IFmkus. Km!u vardai — F. liauskaitė Baldakimą. Oia ne- 
Soila, J. Frankus, E. Kersnau-| kurių sumų nepaminėjom, nes 
skas, A. Viikauskas, J. Rim
ka. K. šti'lpa, V. Štilpa, F. 
Oaplinkas, A. Cinikas, A. Čini- 
kieuė, S. Loševičia, D. Žakaus- 
kas, L. Magonis M. Žeimis, S. 
Rimkus, A,. M--it ūse vai a, S. Ba- 
biauskis, V. Sinkevičia, J. 
Barkauskas, L. Ramiža, K. 
Gapševičia, 
Gapšienė, 
P. Raps, P. Gint vila, 
mis, 
kis, 
skas,

Ipelno liko daugiau, kaip šim
tas dolerių .. Lawrencio Lietu-1 
vių R. katalikų Šv. Francis- j 
kaus parapija gerai gyvuoja. .

Gerb. klebonas kun. A. Ver- Į 
mauskas gerai tvarko parapi
jos reikalus, tai parapi jonai 
vienas už kito duoda aukas 
dėl Bažnyčios. Branislovas Si
daravičius,- Francijoje karei
vis, įtaisė varpus prie alto
riaus už $30.00, Augustinas Jo- 
nulevičius Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus Stovylą už $100.00. 

į Rožė Žalneriunienė ir Marijo- 
[ na Vitkavyčiutė Žibintuvą dėl 
žvakių už $92.00. Misijų at- 

f minimui parapijonai Velykų 
žvakei liktorių už $100.00. M. 
Gradzinskaitė Panelės Švč. al
torių. Jonas Būndulas ir jo 
moteris mišių kieliką už $200.- 
00. Ona Boronienė, Konstan
cija Ruplyte, Varonika Girgo- 
liunitė ir Paulina Kuprytė Šv. 
Juozapo altorių, Šv. Elzbietos^ 
moterų ir merginų dr-stė didį- f

(Aukauju pJįSž L. D. šalt^iutei)

. • Minčių verpete, kaip tylią maldą 
žiedrų dangų Tu siunti* r .

PasŽmones gauni pagyrimus 
Bet uieks nėuiatu ką jautis.

AMs pakėlus; . į^ augŠtą. Žiuri, ’
SpaiittupčĮui liepi stabtelėti* .

, Jausmais krūtinėn, jam nuolat dūri 
Jis, npr į Tavę prakalbėti.

* Jis sako: “Eiki, eiki vis tolyn
■ Prie tikslo, kurs tau yr’ meilus. 

Jauna skaisti, Tu kilki vis augštyn 
Prie idealo kurs garbus.

. Kad tavų garbe eis didyn, 
Atmink sparnuočio vien vargus.

Šiaulių Pranas.

i

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
Kunigaikščiai: Vaidevutis ir Vilkas. 
Karalius,
Karalienė,
Girių Karalaitė,
Patarnautoji,
Girių Dvasios: Pušaitė, J ievužė, Gluosnelė, Aglutė, Topilė ir 

Beržuolė. ’ ""
f

Sinkevičia,
L. Ramiža,

J. Žveronas, K. 
B. Kersnauskienė, 

J. Gre- 
M. Miller, B. Rodzians- 
D. Žabuis», A. Burkau- 
K. Rimkienė, A. Gapu- 

tė, (b Smilgis, J. Juzaitis, T. 
Liutkevičia, V. Gapšiavičia, B. 
Burkauskienė, J. Sutkus, J. 
Gužauskas, J. Šmitavičia ir 
L. Karnauskiutė. Matote skai
tytojai, kiek čia lietuvių, ku
rie prisižadėjo mokėti kas mė
nesį po 25c, 50c. ir daugiaus į 
T. Fondą. Taipogi prie vaka
ro -prisidėjo poni A. Činikienėj 
ukri padeklemavo eiles.

Nedėlios vakaras. |

Šį vakarą prisirinko 
giau žmonių, kurie atidžiai 
klausėsi prakalbų. Tikslas šio 
vakaro buvo suorganizuoti A. 
L. R. K. S. kuopą, ką puikiai 
pasisekė ir taipogi kalbėtojai 
neužmiršo persergėti nuo tau-j 
tos priešų (socialistų).

Nebus pro sali paminėti so
cijalistų istoriją Moline’je. Jų 
čionai yra apie pusę tuzino ir 
<iekvienas žinome, kuo jie 
užsiėmę yra — tai ardymu ir 
Šmeižimu kitų gerų žmonių 
gyvenimo ir darbų, bet kaip 
visur taip ir Čionai jų tas 
darbas nepasekmingai eina, 
vienu žodžiu sakant; jie čionai 
suvisu nuo kuoto nusmukę.

Taip-gi reik pažymėti, kad 
Moline’ lietuviai skaitlingai 
ankėsi ant prakalbų.

Vedėjas abiejų vakarų buvo 
J. Sola, su pagelba B. Kernau- 
skio.

Pirmiau čionai gyvavo vie
na pašelpinę dr-ja, po vardu 
“Aušros Vartų.” Dabar dar 
dvi prisidėjo, “T. Fondas” ir 
A. L. R.-K. S. kuopą.

Tai yra ženklas progresiviš- 
ko ir darbo gerų žmonių.

Pirmyn Molinės Lietuviai!
Nebesocialistas.

,_________ - . ~ \
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PINIGAI NUEINA PER 
N tVEIOARUĄ.
Iki Amerika nekariavo, tai 

patogiausias kelias pinigai bftj 
įaieškojimų siuhtimas Jjietfc-T 
von buvo per’Ispanijos amba< 
sadį VČasbingtone. Amerikai' 
stojus karėn, tas kelias '
rytąs; , ,

Dabar lieka kelias per Švei
cariją ir Švediją.

P-as F, Virokas tik ką gavo 
.pranešimą iš Šveicarijos nuo 
kun. A. S. Steponaičio, jog jo 
per jį siųstieji pinigai užimto
je Liętuvoje' gauti.

Gerbiamasai:—
28 sūusio 1918 m. mes pa

siimtom Tamstos žmonai p. 
Virokienei, (Seredžiuj, Lie
tuvoj) ir 29 kpvo gavom iš 
tenai atsakymą, jog Tamstos v 
žmona gavo 200 rub, (dti 
šimtu rublių) arba 400 mar- 
kių. Kvitą lieka pas mumis. 
Trečiasis šimtas rublių dar 
guli pas mus ir tuoj bus pa-. 
siųstas taip-gi į Seredžių.

Su augšta pagarba
A. Steponaitis.

Norintieji siųsti paieškojimų 
arba pinigų gali šitaip adre
suoti:
sanne, 
land.

►
Užvardintos šitaip: ‘ W- 

;gas,° “Darbinin-
kaiyieninkimės” ir f ‘Darbi
ninko Apsaugojim&s.’r 

į : Jas parašė L. D, S. Litera 
tiška kamisija.

• # Šios brošiūrėlės bus labai 
įdomios; o kas , svarbiausia, 
kad kiekvienas galės visas tu 
rėti savo namuose už 5c.

Jose bus aiškiai’ išdėstyk 
pinigų vystimasi pasaulėje, 
kas tai yra streikas; kodėl dar
bininkai .privalo vienytis; kaip 
darbininkas turi būt apsaugo
tas ir tt.

Drįstame jas pasiūlyti Gerb. 
Klebonams delei išplatinimo 
tarpe parapijonų.

Būtinai turėtų užsisakyti 
kiekviena LDS. kuopa.

Brošiūrėlės bus 4 rūšių.
Imant nemažiaus kaip po 

300 egz. kiekvienos, duosime 
nuolaidą.

Užsisakant tiesiog iš “Dar
bininko” knygyno po 1 egz. 
siųskite krasos ženklelių už 7c.

Užsisakant po daugiaus, per
siuntimo lėšas mes apmokame. I 
Su užsakymais, ir pinigus siųs
kite iš kalno.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

tarė važiuoti ir išrinko komisi
ją

A. S. Steponaitis, Lau- 
ave Toises 8, Switzer-
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tRagane. 
Karaliaus Palydovai.

SCENA I.
Giria. Dešinėje ties publika pakirstas medis. Viduryje suo

lelis, už jo baltas aukuras. Griežiant muzikai ineina karalius su 
karaliene. Juos seka palydovai poromis, nešdami gražiai išpuoštą 

I <U nežinom tikrai “kiek“’kaš-1 loPsi> k”i pastato ties aukuru. Aukure smilksta kodylas.
t x ■ Muzika pradeda lengvai griežti; dainos atgarsiai pasigirsta iš

girios ir pasirodo Girių Dvasios. Šokdamos artinas, koliai apsupa 
27 d. balandžio, buvo neza- aukurą.

ležninkų choro po vardu Pane- KARALIUS. Sveikinu jumis dvasios girinės 
.los švč. balius, bet šitas balius Kad atsilankėt į dukros krikštynas
gerai atsižymėjo: raugalo tu- Įsakyta kviesliams buvo
rėjo lig valios, kad nežaleznin- Kviest’ kiek žinom čia į krūvą

į kai pabaigę balių rėplom ropo-1 Pasidžiaugti su mumis dievų malone,
jo namon. 7" 
ant viršminėto baliaus jaunos 
mergaitės vos po 14 metų am
žiaus raugalus arba svaiginan
čius gėrimus pardavinėjo.

Sutiko mirtį.
Buvo rašyta “Darbininke” 

persergėjimas ’ 
čiams. Apie nuvykusius orga
nizatorius nezaležninkų. Tai 
vienas iš jų sutiko didelę ne
laimę. Viktaras Gasiunas ta
po užmuštas. Kaip sako tai 
ant gelžkelio vieną koją nu- ganė.)
traukė augščiau kelių antrą že- RAGANE. (Išjuokiančiai): 
rniau kelių ir pats numirė. Mėnesienos Karalaitė!
Niekas dar tikrai nežino, kaip KARALIUS. (Krūptelėjęs):- Kas čia?

RAGANĖ. Tai niekis — čia tiktai raganos linkėjimas.
(Piktai) Į Krikštynas visus kvietei 
Tik mane vieną apleidai — 
Atėjau tad ir nekviesta. 

KARALIENE. (Skubiai):
Atleiskit Pikto nemanėm — 
Nežinystė Čia kalta.

RAGANĖ. (Rūsčiai):
Menkais pasiteisinimais atsiprašyti norite. 
Ne! Rūstybės mano ne'nutildysite taip! 
Pagiežą savo ant kūdikio išliesiu 
Ir Karalaitė ištiesų bus 
Mėnesienos karalaitė.

KARALIENĖ. (Maldaujančiai ištiesus rankas): 
Susimylėk!

RAGANĖ. Veltui maldauji — su menuliu kartu karalaitės 
grožė kils ir nyks.

(Pakėlus lazdą virš lopšio moja tris kartus). 
Kada jaunas mėnesėlis, būk ir tu jauna, 
Kada dilsta mėnesėlis senk ir tu drauge.

BERŽUOLĖ (karštai). Ar pabaigei nelemtoji? 
RAGANA. Ne, Beržuolė. 
BERŽUOLĖ. Tad klausyki, jei atsiras 

Širdžia tikrai mylintis, 
Nežiūrint tavo užkeikimo biauraus 

•Jo bučkis sutrauks retežius prakeikimo žiauraus!
RAGANA. Nelemta trukdyti raganos kalbos;

Dabar mano žodžiai 
Galybės trigubos! ;

KARALIENĖ (maldaujančiai). Pasigailėki! 
RAGANĖ. Maldavimai tušti — neatmainys tikslo, 

Klausyki© žodžio dar vieno. 
KARALIUS. Lūkesties dygliais nekankinki© mus, 

Sakykie, kas žodžių reikšmė. 
RAGANĖ. Užkeikimo galybė sutrupės

Atsiradus tik kunigaikščiui meilės, 
Kurs pabučiuos ją mėnulio dylime; 
Kitaip neatsimainvs jos likime 
Nei žodis mano būrimo.

(Sarkastiškai juokiasi): 
Ne sielą, bet jos priedangą žmonės myli. 

KARALIENĖ. Už ką taip skaudi bausmė?-—Pasigailėki©! 
RAGANA. Veltui maldauji, žodžio nemainysiu. 
GLUOSNELĖ. Yra akių giliaregių 

Ir tavo darbą sunaikys.
(Tolinus bus)

Kaip teko matyti | PUŠAITE (prisiartina ir pasilenkia virš lopšio). 
Mūs seno papročio prisilaikant, 
Nešame dovanas tai karaliaus dukraitei. 
Dvasia kvepiančios pušies esu 
Tad ilgo amžiaus dovaną nešu.

J IEVUŽE (prisiartindama):
O aš, dvasią Jievužės duodu 
Išmintį gražią, paguodą.

Clevelande-i | GLUOSNELĖ (prisiartindama): 
Gluosnio dvasia asai 
Teikiu grožybės gausiai; 
Karalaitė it mėnesiena 
Lai graži būna.

(Gluosnelei bekalbant ineina neužmatyta Ra-
v

atsitiko, nes jo kūną atrado 
Clevelando liospitelyj. Tas at
sitiko 25 d. bal. Jo kūną, ata- 
vežė j Lawrenee 2 d. Geg. Ve
lionis prigulėjo .prie- laisvos 
dr-jos-. Kilęs iš Kauno gub. 
Novo Aleksandrų pav.

Lawrenciatis.

HUDSON, MASS.

Visi ateikite.

LDS. 56 kp. susirinkimas 
bus gegužio 12 d. paprastoje 
salėje .2 vai. po pietų. Visi 
nariai prašomi atsilankyti, nes 
bus daug svarbių kuopos rei
kalų aptarti. Taip-gi prašomi 
atsilankyti tie, kurie prisira
šė bal. 14 d. Iš Centro kon
stitucijos ir ženkleliai kol-kas 
neatėjo, bet vilimės, jog iki 
tos dienos ateis. Senieji na
riai privalo naujų gerų narių 
atsivesti.

War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 
Goverment.

Karės ženklelius, ’ taip
dinamus “WAR SAVING 
STAMPS” ir “THRIFT- 
STAMPS” galima gauti pirk
ti “Darbininko” administraci
jos ofise. J

Pirkėjui duodame veltui cer- jį 
tifikatą, ant kurio reikia li
pinti nupirktus karės ženkle
lius. j j

Geriausias taupymo būdas, jį 
Patartina lietuviams pirkti.

Nupirkti ženkleliai arba pa
skolinti pinigai vyriausybei, 
neša 4 nuošimtį. Tai-gi, yra 
saugiau paskolinti Suvienytų 
Valstijų valdžiai, nė kaip lai
kyti kur paslėpus.

ženkleliai arba “THRIFT 
STAMPS” parsidubda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
GEGUŽIO mėnesyje parsiduo
da po $4.16.

Jų galite gauti KR ĄSOJE, 
BANKO JE, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.
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į SIMON F. PAUKTIS
įį Attomey-at-law
[LIETUVIS ADVOKATAS

Pabaigęt mokslą Pensilvanijos ; 
univeristete. J

Uisiima varymu provu visuose i 
teismuose. į

922 Land Tltle Bulldlng, į 
Broad & Cheatnut St. į 

BtLL PHOME: į
Offlso — Spruce 2290. S 

. Namų — Tioga 4442 J. J 
1212 W. ERIE AVĖ. j 

PHILADELPHIA, PA. J

’

•1
-4

Bell Phone DicWn»on 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus ■
1210 S. Broad Si., Pbiladelphia, Pa. H

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. M

Ofiso Valandas; M
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
Nedaliomis iki 4 vo pieta,

‘

'4.

Kp. rašt.

Mass., 
Haverhill, r- 

IT

*1

A NUSIPIRK KNYGA VARDU—

LAISVĖN 
BEŽENGIANT

Lowell, 
Mass,

v •

\

i fr

r
»■

»

PERU, ILL.

Š v. B e d o K o 1 e g i j a.
Atsilankė svečiai.

Bal. 31 d. š. m. aplankė vie
tos moksleivius svečiai iš Chi
cagos, kunigai: Albavičius ir 
Kloris. Vietos moksleiviai bu
vo labai linksmi pamatę, kad 

, - jų neužmiršta aplankyti,

LAWRENCE, MASS. 

Koncertas.

Puikiausią koncertą kokio 
čia daT niekuomet nėra buvę 
rengia Šv. Pranciškaus R.-Ka- 
talikų parapijos Choras po va
dovyste p. vargonininko A. 
Grigoraičio. Koncerte daly
vaus pagarsėję keturi chorai: 
Cambridge, 
Mass.,

LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOMS.

Gerb. L. V. kuopos teikitės 
siųsti į centrą seimo vietos bal
savimo pasekmes. Jei iki ge
gužio 15 d. negausime visų, tai 
turėsime vaduovautis tais at
sakymais, kokius gausime iki 
tol. Jei kur kuopa balsavo ir 
indejo‘Taikraštin, tai to mes 
negalime imti už oficialį, 
mums reikia apie tai pranešti 
raštu su valdybos parašais. 
Naujoji Angliją stovi už Cle- 
velandą, Cliicago ir Pennsyl- 
vania pasidalinę, New York 
tyli.

< J. V.Aleksa, centro rašt
r "

• L. .

KURIOJE TELPA:
Amerikos Lietuvių Visuotinojo Seimo Protokolas ir paveiks

luotas aprašymas.
Kolonijos, delegatų ir draugijų vardai. 
Visos Rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose. 
Seimo Koncerto vakare pasakytos kalbos.
Seimo delegatų, vietos, vadą ir, komisijų paveikslai, ir vi
sos smulkmenos,, kaip prie Seimo prieita.

Tai istoriškas dokumentas papuošti kiekvieno Lietuvą 
mylinčio knygynėlį.

Delegatai ras čia savo ir draugų už Lietuvos laisvę kovojan
čių vardus ir pavardes, daugelis ir savo paveikslų.

Spauda daili, brangios popieros viršeliai vaizdiną Lietuvos 
vėliavos spalvas. •

Kaina su prisiuntimu 75c.
Perkant ant sykio: 3 už $2.00, 5 už $3.25, 10 už $6.00.

PARDUOTŲ KNYGŲ PELNAS AUKOJAMA LIETUVAI 
LAISVĘ GRĄŽINTI.

Ųžmokestiį siųskite už vienų krasds ženkleliais. Daugiaus 
imant — money orderiais ar čekiais, adresuojant Seimų. Rengu
sios Komisijos Iždininkui:

P. MULEVIČIUS,
STATION W, BOX 58, BROOKLYN, N. Y.
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Bankierius J. Kowaliauskas sako, kad

Lietuvos tikimas Priklauso nuo pačiy Lietuvių
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, Kun. & & Čepanonis,
318 So. Fourth Str., 

Homestead, Pa. ..

IŽDO GLOBĖJAS - 
- Kun. F. Jakštys,

• 421 develandĄvfc,
Harrx6on, N. J. ,

*T - k - > ‘

Jeigu noriM surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk ‘fDarbinin
ke.’ ’ Visus savo reikalavimus 
tuojaus ■ paskelbk “Darbinin
ke.” '

Už, smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną, sykį50c.
” d& sykiu..75c. 

tris sykius ...... $1.00 . 
šešius sykius... .$1.75

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.
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Vietinės žinios 
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V MOKSLEIVIŲ VAKARAS.

, NUSISEKS. '
K t

Lietuvių Moksleivių S-mo 
17-ta kuopa surengė puikų 
vakarą Šv. Petro parapijos 
svetainėje nedėlioj, gegužio 5 
dieną. . Vakaro programas 

; susidėjo iš teatro “Sulig nau- 
jaūsios mados/’ kurį puikiai 
atlošė šie moksleiviai:

•' ' A. Stravinskas (Juozas)
’ V. Valentas (Vladas), B. Va- 

lentukė (Elena), M. Dusevi-
. čiutė (Nastė), A. Kohanskiu- 

tė (Ona), A. Aukštikalniųtė
■ (Marė), M. Pivoriuniutė (Te

ta Anielė) ir O. Kazlauskaite 
(Tarnaitė).

Po teatro, kuris visus pa- 
tenkino sekė kun. J. Dobužin- 

.. sko prakalba apie lietuvių 
veikimą Amerikoj!1, o daugiau
sia apie lietuvių delegacijos 
atsilankymą pas prezidentą 
Wilson’ą. Gerb. kalbėtojas 
labai aiškiai nurodė Amerikos 
lietuvių pareigas ir klaidas. 
Prieš faktus visi turėjo nusi
lenkti ir nors kaikuriems soei- 
jalistains karšta pasidarė be
siklausant jiems mesto apkal
tinimo, bet kad gryna teisybė 
buvo paskelbta, tai broliai so
cijalistai tylėjo it žemę par
davę.

Prakalbą pamainė mergai
čių “driliai,”kurie atlikta gi^i- 
cijoziškai ir sutartinai prisilai
kant muzikos takto. Driliai 
visus sužavėjo ir delnų ploji
mams nebuvo galo.

Kaulų Kompanija, kurią su
darė J. Skudris, V. Valentas, 
Pašekarnis ir Mikalauskas bu
vo viso vakaro pasmaginimu. 
Tiek daug ir tiek įvairių šposų 
“Kaulai” prikrėtę, kad pub
lika iš juoko net už pilvų grie
bėsi ir kvatojosi iš visos. ‘Kau
lams” reikia pripažinti ne
paprastus gabumus ir mokėji
mą sudaryti nekaltus juoke
lius.

Užbaigiant vakarą dar pora 
žodžių išreiškė savo pasitenki
nimą iš jaunimo kun. J. Dobu- 
žinskas ir patarė dažniau to
kias puikias pramogas pareng
ti.

Moksleivių vakarą padailino 
žymiai p. Juozo Strakausko or
kestrą.

Vedėju vakaro buvo Jonas 
E. Karosas.

Moksleiviams ir moksleivėms 
už surengimą gražaus vakaro 
reikia tarti ačiū, o skaitlingai 
apsilankiusiai publikai už pa
ramą priklauso pagyrimas.

-Valio So. Bostono lietuviai 
moksleiviai!
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Pramoga. L. Vyčių 17 kuo
pa rengia milžinišką vakarą 
Gegužio-Mav 19 d. 1918 m. Šv. 
Petro parapijos bažnytinėje 

“ svetainėje, So. Boston, Mass. 
Bus perstatytas gražus ir liūd
nas veikalas “Undinė” Drama 
4 aktų*. Visą programą to va
karo išpildys svečiai iš Wor- 
cester’io — L. Vyčių teatrališ- 

’ ko skyriaus artistai. Taip-gi 
tarpuose aktų dainuos garsiau
si solistai M’oreestėr’io: P. J. 
Skrickis, p-lė L. D. Šaltėniutė, 
skambins ant piano p-lė 0. Va
siliauskaitė. Jei naktis da ne
varys į atilsį, tai vietiniai mu
št} solistai ir solistės pasižadė
jo padainuoti porą dainelių 
vadovaujant p. M. Karbaus
kui.-

Bus deklemacijų ir visokių 
margumynu. Apie tą nepap
rastą pramogą išanksto pra
nešame, kad visi pasiryžtų at
silankyti.

Teatro Valdyba. 

--------
TAUTOS IŽDO VALDYBA. 

PIRMININKAS —
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avė 
Chicago, III. 

PIRM. PAGELB. —
Kun. J. J. I^ulakis,

324 AVharton Str., 
Philadelphia, Pa. 

RAŠTININKAS —
L. Šimutis, 

3230 Auburn Avė., 
Chicago;III.
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Bankas

Turime pašalpines draugijas, kad būtume aprūpinti ligoje. 
Turime literatūros draugijas, korporacijas ir kočperacijas, kad 
išlaikyti savo laikraštįją ir turėti iš kur semti apšvietą. Turi
me korporacijas ir kooperacijas apyvartai visokių reikmenų, kad 
mažiaus būtume išnaudojami svetimtaučiais. BET IKI ŠIO LAI
KO DAR NETURĖJOME TOKIOS ĮSTAIGOS, KURI VIENY
TŲ VISĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ APGINDAMA KIEKVIE
NĄ NUO IŠNAUDOJIMO, KAIP NUO SVETIMTAUČIŲ, TAIP 
IR NUO SAVŲ, t. y. DAR NETURĖJOME SAVO BANKO — 
DABAR JAU TURIME, nes bankierius Juozas Kowaliauskas 
pervedė savo banką Lietuvių visuomenei — inkorporavo. Kodėl? 
Todėl, kad suteikti progą kiekvienam lietuviui prisidėti prie iš
gelbėjimo ir kultūriško pakėlimo Lietuvos.' Ir dabar jau kiek- 
’denas, kuris tiktai nebenori būti išnaudojamu, gali prigulėti prie 
Lietuvių banko ir savo triūsą sunaudoti tiktai savo naudai.

AR-GI REIKALINGA LIETUVIAM STEIGT BANKĄ, KAD 
LIETUVIAI PINIGAMS VIETĄ SURANDA IR 

SVETIMTAUČIŲ BANKOSE?

Taip, lietuviai daug prisidėjo savo triusu netik prie statymo 
bankų dėl svetimtaučių, bet sukrovė jiems didžiausius turtus, 
savo pinigus dėdami jųjų bankuosna. Taupydami savo pinigus 
svetimose bankose gaunate tiktai ketvirtą procentą, o keturias
dešimt procentų, kuriuos jūsų pinigai atneša, paliekate svetim
taučiams. Iš kur jie būtų įgiję tokius kapitalus, kad išbudavoti 
mūrus,' siekiančius padanges, jeigu jiems nebūtų likę didelio 
pelno nuo jūsų sudėtų pinigų. Tos .tautos, kurios ankščiau susi
organizavo į korporacijas, dabar jau valdo visą pasaulio turtą. 
Gyvenimas parodė, kad lietuviai be savo įstaigų jau nebegali 
apseiti.

IŠ KO SUSIDEDA KORPORACIJOS KAPITALAS?

Korporacijos pamatinis kapitalas susideda iš įmokėtų pinigų 
už Šerus. Kapitalas pasididina depozitais. Kapitals leidžiamas 
apyvarton atneša didelį pelną. Apart išmokami} depozitoriams 
nuošimčiu ir šėrininkams-dividendų, dar didelė pelno dalis pasi
lieka bankui iš ko kapitalas kaskart didinasi, kartais pasiekia 
tokį laipsnį, kad seras psididina kelioliką sykių.

KĄ GI GERA LIETUVIAMS ATNEŠ TAS BANKAS?

Lietuviai atiduodami savo visą triūsą svetimtaučiams artinasi 
prie galutino išnykimo, turėdami gi savas įstaigas, savo visą 
triūsą sunaudos naudai lietuvių tautos. Taip, kaip svetimtaučių 
rankose sukoncentruotas, kapitalas pakėlė jų kultūrą, taip lietu
viu rankose sukoncentruotas kapitalas pakels LIETUVIŲ KUL
TŪRĄ, VAIZBĄ IR PRAMONIJĄ.

KODĖL LIETUVIAI IKI ŠIO LAIKO NETURĖJO 
SAVO BANKO.

Todėl, kad neturėjo iniciatorių su keliatu desėtkų tūkstan
čių veikiančio kapitalo •» atskiriems žmonėms Sukoncentruoti ke
lintą desėtkij tūkstančių visai negalima. Ir taip, kaip bankie
rius J. Koįvaliauskas, vienas iš turtingiaushj-lietuvių Amerikoje, 
padarė pradžią, tai galima tikėtis, kad už poros metų lietu
viai turės tokią įstaigą, kuri aprūpins visą lietuvių visuomenę 
ir apgins nuo išnaudojimo svetimtaučių.

AR GI GALI BANKAS APSAUGOTI ŽMOGŲ 
NUO IŠNAUDOJIMO?

Taip. Jeigu esi banko dalininku (šėrininku) gauni pasko
lą ant lengvesnių-išlygų. Jeigu keliauji į Lietuvą arba iš Lie
tuvos, perki laįvakortę savo įstaigoje, jau nebeduodi uždirbti 
svetimtaučių įstaigai, jeigu mokėtum ir tiek pat, kaip kad mo
ki svetimoje įstaigoje, tai tas pelnas, kuris lieka įstaigai, pa
silieka tavo paties naudai. Ir kokius tiktai dalykus turėsi savo
je įstaigoje, nei vienas centas nenueis į šalŲbet bus sunaudotas, 
jei ne ypatiškai tavo naudai, tai naudai vist} dalininkų. .

AR GI NEGALIMA APSEITI BE PASKOLOS?

Lietuviams paskola ir dabar kartais reikalinga, bet ateity
je bus dar reikalingesnė. Mažai atsirs iš lietuvių, kurie norėtų 
bastyties po pasaulį savo tėvynę apleidę išnaudojimui svetimtau
čių — vokiečių. • Po karės visame pasaulyje prasidės nauja era. 
Ir mes jau esame pasiryžę grįžti į Lietuvą ir atgaivinti ją. Tada 
tai ir bus reikalinga paskola ne tiktai atskiromis ypatoms, bet 
ir čieloms bendrovėms, kada priseis atpirkti žemes, atstatyti 
triobaš, steigti pramoniją ir vaizbą. Takiuose dalykuose be pa
skolos apseiti visai negalima. Iki to laiko mes lietuviai turime 
jau turėti savo tvirtas įstaigas, kad nepriseitų kreiptis pas sve
timtaučius pagelbos. Jeigu gi mes neturėsime savų įstaigų su
organizavę. tai visai'lietuvių tautai gręsia pavojus išnykimo, nes 
vokiečiai Lietuvą atstatys ir apgyvendins savais žmonėmis ir po 
keliato metų mūsų vaikai, išmokinti jų dvasioje, lietuvių kalbą 
ir papročius užmirš. Jeigu męs neturėtume savų įstaigų, jeigu 
mums gelbėtuZvokiečiai, gelbės ne mūsų, bet savo naudai ir 
šcibdiiinkattcfi^aip jie norės, o mes ir tėvynėje pasiliksime sve
timais. Ot kodėl mums reikalinga turėti savo įstaigą ir paskolą 
nuo savos įstaigos, bet ne nuo svetimos.

Tai-gi, broli lietuvi ir sesute lietuvaite! Jeigu trokšti išgel
bėti tėvynę ir joje gyventi, kaip žmogus. Jeigu nori, kad lie
tuvių tauta kultūriškai pakiltų ir liktų lygi kitoms tautoms. 
Jeigu nori būti šeimininku savo tėvynėj. Jeigu nenori daleisti, 
kad vokiečiai apgyventų ir galutinai užviešpatautų tą kampelį 
žemės, kurs nuo amžių tavo bočių krauju.ir prakaitu aplaisty

to. Jeigu nebenori nešti svetimo jungo,
TAI PRISIDĖK SAVO TRIUSU PRIE LIETUVIŲ BANKO!

Visas informacijas suteiks

Bankierius J. Kowaliauskas
111 Salėm St Boston, Mass.

I

L7d. S. GENTįO V^
Dvarišku Yriow —

Kun. F. Kemėšis, *- 
• 3230 Auburn“Avė., 

‘ = Chicago, Dl. .

~ - j. Karosas,
. *' 242 K Broadway,

So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkaa: —

M. Mažeika,"- 
1658 Wabansia Avė., 

’ Chicago, UI.
Raštininkas: —

F. Virak’s,
242 W. Broadwa'y,

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas: —

A. F; Kneižis,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Idžininkas: —

P. Gudas,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Iždo globėjai:— K -

O. Meškauskaitė,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
P. Geležiutė,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

V. Sereika,
21 James St., 

Nomvood, Mass.
Literatiška Komisija:

Kun. F. Kemėšis,
P. Gudas,
J. E. Karosas,
F. Virak’s,

242 W. Broadtvay,
So. Boston, Mass.

SKAITYK IR PLATINK

Lietuvių Katalikų Laikraščius. 
“DRAUGAS” Eina kasdieną.

Metams $5.00,
Pusei metų $3.00, 
Vien ketvergo laida me
tams $2.00.

1800 W. 46 St., Chicago, III.

“GARSAS” S.L.R.K.A. organas.
Savaitraštis.
Kaina metams $2.00t 
Pusei- metų $1.00.

456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

/

“TAUTOS RYTAS” Lietuvių BĮ. 
Susiv. Mėnraštis. Kaina 
metams 75c., Užsienyje 
$1.00.

120 Bowen st., So. Boston, Mass.

S

fe

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR; W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoa 
nuo 9 vaL ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedėliotai, 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4vaL vakare.

3;
Ž

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 8 popiet. Nuo 7 Iki 8 vakare ]

50 9 BEOALV AY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinot ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DR1ZA,
500 So. tnd St., Philadelphia, Pa.

Tel. So?Boston 270 J

DR. JOHN MacDONNELL, H. D. j
Galima susikalbėti ir lietuvis*kai j 

Ofiso valandos: I
Ryt lis iki 9 vai. .

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
■ «

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS!. J» Hdirin 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 

.gult ištepk veidą mosčia per keli; 
vakarus, o padarys veidą TYRŲ 
ir SKAISČIU BALTU. Toji moe 
tis išima plotinus raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomif.

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

REIKALINGAS ūmai pagel- 
bininkas prie artisto fotografo. 
Turi nors kiek suprasti tą pro
fesiją. Taip-pat privalo mokė
ti mažiausia tris kalbas: lietu
viškai, lenkiškai ir atsakančiai 
angliškai. Antrašas:

Jonas J. Baltrušaitis,
66 Tliird St., Derby Conn.

Paieškau savo dėdžių Abe- 
čiuno Antano ir Karoliams ir 
Vinco Vincaus. 1914 m. gyve
no Brooklyn’e, o dabar girdė
jau, kad Chicago je. Jie paei
na iš Suvalkų gub., Seinų pav., 
Slabados parap., Padivmi- 
niškių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Frank Gražulis,
402 South Avė., DuBois, Pa.

----- o—>-
Paieškau pusbrolio Kazio iš Vei- 

luniškių, Antašavos par.; taip-gi 
Antano Bernoto, Balčiūno, Banus- 
kio ir Juozo Bagdono. Visi paei
na iš Kauno gub. Atsišaukite šiuo 
adresu:

VINCAS KAZANAVIČIUS, 
Bos 560, Madison, III.

REIKALINGA tuojaus mergina 
prie ofiso. Turi mokėti gerai lie
tuviškai ir angliškai kalbėti. Nuo
latinis darbas ir geras užmokestis, 
gerai merginai. Atsišaukrfe laiš
ku, telefonu arba ypatiškai į 
“Darbininko” Administraciją ir 
bus nurodyta vieta ir ypata rei
kalaujanti.

Paieškau pusbrolio' Petro Pet
ronio ir draugo Adomo Silevičiaus 
iš Kauno gub., Ukmergės pav, 
Taujėnų vai. Pirmiaus gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur: Jie 
patys ar kas kitas, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

JONAS DIČPETRIS,
, Chester, Pa.115 Kerlin St,

PARSIDUODA NAMAS 4 lu- 
bų, 8 šeimynų pagal naujausio į- 
taisvmo. Gesai ir šiltas vanduo. 
Mūrinis namas arti prie parko 
(daržo) ir visai naujas, tik 4 me
tai kaip budavotas. Parsiduos pi
giai. Delei informacijų kreipki
tės pas :

VINCENTĄ DAUKŠĮ,
88 AVamvick St., Newark, N. J. 

----- (H----
REIKALAUJA DARBININ

KŲ.
Kurie mažai uždirbate, va

žiuokite į Montello, Mass. Pa
prastas darbininkas gaus į sa
vaitę $18.00. Atsišaukite į dar
bininkų ofisą:

Justin Mickevicz,
146 Ames st., Montello, Mass. 

Tel.’ 1865.
------o——

PARSIDUODA NAMAI 3- 
jų šeimynų 12 kambarių su gė- 
su ir kitokiais naujausiais įtai
symais. Parsiduos už $1.000. 
$200 reikia įmokėti, o kitus 
ant" labai lengvu} išlygų.' Pla- 
čiaus sužinokite pas:

J. Mauručaitis,
71 Baxter st., S. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO krautu
vė ir stuba ant 508 — 8-th 
Street. Parsiduos už prieina
mų vertę $1400.000. Motga- 
čių $800.00, o kitus visus ant 
labai lengvų išlygų. Atsišau
kite į pažymėtų vietų.

. BACKBAY42OO

DR. F. MATULAITIS
Ofl»o adyno* G'du virtklu llgntt
M P. M. 7.S p.M. PvUHrit Akintai.

419 Boyhton St, Boston,sjhtt.

Panedčlyje, Balandžio 29 d. pa
būgo mano'moterių Jųlįa Svent- 
kauskienė (Vitkiutė) su tulu Ste
pu. Pastarasis išnešė mano laik
rodėlį ir pinigų. Taip-pat neužsi- 
mokėjo už . pragyvenijną. Kas 
juos sugaus, duokite tuojaus man 
žinią ir už tai gausite dovaną. Ma
ne paliko be nieko paimdami pi
nigus ir kitus daiktus.

Motiejus Sventkauskas, .
B 8t., So. Boston, Mass.

(Ant pirmų lubų}

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

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

ERZINANTI APSIREIŠ
KIMAI.

Žmonės, kurie kenčia nuo 
vidurių nerviškumo, trokšta 
maisto, kurį jie negali naudo
ti, ypatingai saldumynus, rie
bumus ir tt.

Jųjų viduriai neįsteniga su
virškinti tuos daiktus, ir ma
ža jųjų dalis sudaro gazus ir 
širdies plakimą.

Toki apsireiškimai parodo, 
kad -ligonis yra žemiau norma- 
lio gyvenimo ir neturįs prieši
nimosi jėgos, ir todėl yra rei
kalinga eiti prie pavojaus šak
nų.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras yra gyduo
lė, kuri tikrai pagelbsti to
kiuose atsitikimuose. Jisai iš
valo vidurius ir pilvą, pagelb
sti virškinimui ir sustiprina 
visą systemą. Aptiekose $1.00.

Jeigu jūs reikalaujate išti
kimos gyduolės reumatizmui, 
neuralgijai, strėnų gėlimui, iš
sisukimams, etc., Trinerio Li- 
nimentas užganėdins jus tikrai 
(35 ir 65c. aptiekose, per kra- 
są 45 ir 75c.) ir jeigu Jums rei
kalingas atsakantis ir malonus 
gargaliovimas skaudamai ger- 
kliai-arba tinimui burnoj, nau
dokite Trinerio Antiputrin (50 
c. ir $1.00 — aptiekose, -«per 
krasą 60c. ir $1.00). Joseph 
Triner Company, 1333—1343 
S. Ashland Avė., Chicago, III.

(Apgarsinimas)

Geriausio iMrtaA F OKTA
NINES PLUNKSNOS su ka* 
bute ant kurios tautiškas ženk
las žirgvaikis parsiduoda. 
“Darbininko” krautuvėje: ;

Soutir Boston, Mass.’

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖSDR-JOS 
SO. BOSTON, MASS., 

VALDYBA.
PIRMININKAS —- M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mass. 
VIČE-PIItM. — Jonas Galinis,

20 AVlnfleld St., So. Boston,, Mass. 
r PROT. RAŠT. — Jonas Gllneckls,

• 282 Silver Str., So. Boston, Mass. 
II PROT. RAŠT. — .Marljofia Brikaitė, 

45 Vale St., Sd. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

230 Flfth St., So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus NandžlOnas,* 

16 Winfl6Jd St, So. Boston, Mriss. 
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 Gegužio 19 dieną. 

Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

1

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

~ VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

147 W. G-th St, So. 'Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

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

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

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienė,
339 Fourth St. 

Vice pirm. — P. Giedraičiutė,
75 Baxter St.

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

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

Iždininkė — M. Maeiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė. 

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

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. ČižuVie- 
nė. f

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■P

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

✓

Sa bent kokia chroniška, nervą arba Šiaip kokia liga, 
Iauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGEl^SOS TEN,

Pradžiilte tiesiui eiti Sveikatos

kurt reika-

Lf

673 Was-

hington et. 

arti Boyls- 

ton st. ant 

antrų lm 

b?o

KUR GALĖSITE JĄ 
keliu.

Ofiso

SURASTI.

valan
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie 

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vaL 

Nedėliomia 
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jąs Ma gydy-

«

juani ISegzamlaavlmas nieko neliestuos,
sitės. Geras Ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas iBgel- 
bfis Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medlkaliSkl ir elektrISkL Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
■ Nuo silpną nervu, skaudančio nugarkaulio, uŽmirBlmo, nenor- 

malto Širdies muSlmo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
, me, galvos skaudėjimo; svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimą gerklės, nuo skaus
mų viduriuose arba nugaroj, genii&i skaudėjimo, apvilktų liežuvi, 
konstlpaelja, reumatizmo skausmų arba spaugų! Bių ir daug kitų 
ligų, nuo kurių matosi pirmas p»*mrgėjlmas, nustoti sveikatų ir 
tvirtumų ant visados,

AS gydžiau vyrus Ir moteris per daug metą. Vienas atsilanky
mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
kad až pasiekiu tiek getų parokmlą i trumpų talkų gydy
mo. Ai gydaH tik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil
kimas ligos yra pavojinga. Nei viena Ilga ne stovi ilgai bė veikimo.

Dr J. H. KENEALY 
673 WASHINGTON ST. ' 

Antro* dury» nno G»y«y Th» »tx», Borton, Mau. .
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