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Laukiama laivynų mūšio
True translatlon filed wlth the post- 

master at Boston, Mass. on June 12, 
1918, as reąuired by the act of October 

s«, 1917.

NAUJOS VOKIEČIŲ ATA
KOS SULAIKYTOS.

Prancūzai grumdamiesi į 
_ pietų rytus nuo Montdidier 

padarė ant vokiečių atakas it 
uždavė didžius smūgius prie
šininkui tarp Rudeseourt ir St 
Maur ant 7į mylių fronto.

Tai šitame fronte francūzai 
nuo nedėlioj pradėto ofensyvo 
sulaikinėjo vokiečius ir čia vo
kiečiai nespėjo žengti pirmyn 
sų tais savo draugais, kurie 
varėsi pirmyn linijoje į pietus 
nuo Ressons-sur-Matz linkui 

i upės Oise. Bet ir tose pasta- 
J rose vietose priešininkas buvo 

sutiktas su tokiomis jėgomis 
kariuomenės ir artilerijos, jog 
panešė didižius nuostolius.

Sodžius Belloy, Genlis miš
kai ir augštumos tarp Cource- 
lles ir Mortemer buvo francū
zų atgautos ir be uždavimo 
priešininkui didelių smūgių, 
tai gen. Focho kareiviai dar 
paėmė virš 1.000' vokiečių ne
laisvėn ir taip-gi paėmė arno
tų.
Pačiame .viduryje tarp Mont

didier ir Noyon, kur vokie
čiams pavyko įsiduoti kyliu 
net iki Aiatheuil, tai ir čia 
francūzai kontr-atakavo prie
šininkų ir pastūmė jį atgal, 
bet į pietų vakarus nuo Noy
on jam pavyko pasiekti Ma- 
chemont ir Bethancourt, pas
tarasis punktas guli ant vaka
rinio kranto Oise upės. At
kaklūs mūšiai tose vietose te- 
beina ir francūzams vyksta su- 
laikinėti vokiečius nuo pasiva- 
rymo pirmyn.

Amerikos jurininkai besi
kaudami Chateau Thierry 
fronte pabaigė atimti iš vokie
čių Belleau miškus ir prie to 
paėmė 300 vokiečių nelaisvėn;- 
Naujausis vokiečių ofieialis 
pranešimas skelbia, jog kąip 
sykis tose vietose atmušę ke
letą atakų.
Brangiai atseina laimėjimai.
Abelnai imant trečioje die

noje savo pradėto pfensyvo 
tarp Montdiider ir Noyon vo
kiečiai -dar varėsi pirmyn li
nijos viduryje į rytus nuo upės 
Oise, bet jiems nepavyko sy
kiu pasivaryti pirmyn į pietų 
rytus .nuo° Montdidier. Visur 
jie, užpuldami francūzus, pa
nešė neapsakomus nuostolius.

Priešininkas, pasiekęs Oise 
upę ties Ribecourt, jei jis^ban- 
dys varytis pirmyn vakariniu 
minėtos upės kraštu, tai jis 
greit pasieks lygumas, kur, 
kaip pranešama, gen. Foch 
yra sutraukęs didžias spėkas, 
kur turi daug kariuomenės ir 
artilerijos. Šitoji francūzų ar
mija bandys pastoti priešinin
kui kelią į Paryžių.

Nors vokiečiai vartoja veik 
300.000 kareivių idant prasi
skinti kelių į Francijos sosti
nę, tai vis-gi. jo pažanga ne
buvo didelė sulyginus su jo 
pasisekimais kitose dienose. 
Daug priešininkoe atakuojan
čių divizijų buvo suskaldyta 
francūzų artileristų ir jos tu
rėjo trauktis jŠ mūšio lauko,
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Vokiečių karinis ofisas skel
bia, jog jų paimta naujai 10.- 
000 neląisvių, tai šie su pas
kelbtais panedėlyje sudaro iš
viso 18.000. O nuo pradžios o- 
fensyvo ant Soissons Reims 
fronto nuo geg. 27, tai sulyg 
vokiečių oficialio pranešimo 
Vokietijos sosto įpėdinio ka
riuomenės paėmė 75.000 talki
ninkų kareivių.

True translatlon filed with the post- 
master at Boston, Mass. on June 12, 
1918, as reąuired by the act of October- 
6, 1917.
KAIZERIO LAIVYNAS IŠ

EISIĄS VEIKTI.
Washington, birž. 11.—Nau

jas apsireiškimas rodo,^ jog 
vokiečiai nori baigti karę šių 
vasarų. Tas apsireiškimas y- 
ra tame, jog vokiečiai pienuo
ja palaikyti savo ofensyvų ant 
žemės užpuolimu ant talkinin
kų savo laivynu. Pienuoja 
užpulti sujungtų Amerikos ir 
Anglijos laivynus. Žinios apie 
tai atėjo šiandie iš Šveicarijos. 
Pranešama:

Telegrama oficialio pavida
lo išplatinta po visų Vokieti
jų, skelbiant, jog Vokietijos 
admiralitetas pienuoja didį 
laivyno ofensyvų. Įsakymai 
esu paduoti laikyti visų laivy
nų pagatavume ir tūlas skai
čius laivyno augštų vadų pa
šaukta iš Šveicarijos ir kitų 
neutralių šalių, kur jie pralei- 
dinėjo. savo vakacijų laikų.

Susirėmimas netrukus 
įvyksiųs.

Kieler Zeitung praneša apie 
nepaprastus veikimus uostuo
se, o Hamburger Post skelbia 
pasikalbėjimų tarp admirolo 
von Tirpitzo, kurs buvo pa
klaustas ar Vokietijos laivy
nas gali susilyginti su Angli
jos.

Žinoma admirolas atsakė, 
jog gali. Jisai pasakė, kad gir
di kuomet Vokietijos armijos 
nustums anglus ir francūzus 
už Paryžiaus, tai. tuomet Vo
kietijos laivyno prieis kaleina 
nušluoti Anglijos laivynų nuo 
jūrės.

"VVashingtonas ir kitos talki
ninkų sostinės rokavo, jog vo
kiečių laivyno užpuolimas ant 
didelės skrflės yra galimu, dai
ktu ir teutonų laivyno pasiro
dymas šiaurinėj jurėj bile va
landa nebūtų netikėtu nuoti- 
kiu. Ręar-admirolas Gleaves 
vienoje viešoje • prakalboje iš
sitarė, jog Anglijos laivynas 
sužinojo, jog vokiečiai galų 
gale rokuoja savo laivynų ant. 
tiek galingu, kad galima bus 
jį išmėginti su-Anglijos laivy
nu.

_ KVIEČIA ĮSIKIŠTI.
Washington, birž. 11. — 

Šiandie Rusijos ambasada iii- 
davė Amerikos valdžiai Rusi
jos konstitucijonalistų demo
kratų (kadetų) partijos • atsi
šaukimų, kad Su v. Valstijos ir 
talkininkai atsiųstų savo ka
riuomenės Rusijon. Atsišau
kimų atsiuntė Centralis* Komi
tetas.

Prašoma, kad jei tokia ka
riuomenė būtų-, siųsta, tai kad

IVJIEREAS, įhe claims, as 
enunciated by ^the Lnperial 
German Govemment, are ten- 
ding tovards the political and 
national suppression and eęo- 
nomic exploitation b f Lįthua- 
nia, which tendency is, and 
will be, most bitterly ręsented 
by the Lithuanian peoplę in 
Lithuania and abroad:

BE IT, THEREFORE, RE- 
SOLVED, That the Lithua- 
nians. of Amerika hereby ex- 
press their solemn protest 
against this ’ or —
attempts on the part 
German GoverAment 
Lithuania a part of her terri- 
tory, and they further declare 
that the domination of any 
sort in Lithuania by Germany 
or any other foreign power, is 
repui si ve to the sentiments of 
every Lithuanian andi will be 
opposed to the utmost of their 
capacity.

So. Bostono ir apielinkių lie
tuviai protestų blankų gali 
gauti “Darbininko” Redakci
joje, kitų kolonijų lietuviai tų 
Ii lankų lai reikalauja iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos Wa- 
sliington, D. C.

PROTESTUOKITE VISI. 
Paaiškinimai. 

Perskaitykite.
(1) Čia yra protesto rezoliu

cija prieš Vokietijos Impera
toriškos valdžios kėsinimųsi 
Lietuvą pavergti. Kacį Lie
tuvą, iš vokiškojo pavojaus 
paliuosuoti ir ingyti jai visiš
kos neprildausomybės, .reikia; 
kad kiekvienas lietuvis savo 
parašu protestų patvirtintų. 
Tai neatbūtinas Lietuvai lais
vę ingyti dokumentas.

(2) Po protestu privalo pa
sirašyti abiejų lyčių šešiolikų 
metų amžiaus sulaukę lietu
viai. Tai atsiekti, reikia, or
ganizuoti kiekvienai kolonijai 
Komitetus Parašams Rinkti. 
Koloniją reikia išdalinti į dis- 
triktus ir per stubas pereiti.-

(3) Kur mažesnės kolonijos 
susiorganizuoti nepajėgtų, pa
reiga joms padėti parašų rink
ti.

(4) Rašytis reikia ant dvie
jų lakštų, vien tik rašalu, pa
rašų ant vienos eilutės sutal
pinant.

(5) Pasirašydamas šeimy
nos galva pažymi šeimynos 
skaičių. Pavieniai .šeimynos 
nariai* pasirašo tiktai ' savo 
vardų ir pavardę.

(6) Už nemokančius rašyti, 
tegu kas kitas jų pavardes ir 
antrašų parašo. Kryželių ne
dėti.

(7) Blankos turi būti šva
riai užlaikomos, nesutepamos, 
nelankstomos, pačta siunčiant 
vyniojamos į triūbelę.

(8) Užpildytas blankas grą
žinti šiuo antrašu:
Lithuanian National CounciĮ 

703 Fifteenth St., N. W. 
Washington, D. C.

Skubinkite parašus rinkti! 
Parašų pririnkę, neatidėlio
jant Tarybai grąžinkite l

PROTEST
VVHEREAS the Imperial 

German Government has pub- 
liclv. announced the intention v
to make Lithuania an integral 
part of the German Fediera- 
tion —■ which really would 
mean the annexation of Lit
huania — and to impose on the 
people of Lithuania, already 
severely looted by Germans, a 
part of the enermous war ex- 
penses; and

W H ERE A S, ve, the under- 
signedi Lithuaniahs and repre- 
sentatives of the Lithuanian 
organizations in the United 
Statės of America, know the 
true desires of our brethren, 
voiced by them on many occa- 
sions, and demanding, in no 
uncertain tęrms, the complete 
political independence of Lit
huania; and

^VHĖREAS the. Lithuar 
nians residing in the United 
Statės, • through their dūly 
elected delegates, in conven- 
tion assembledi, in the city of 
New York on March 13 and 14, 
1918, declared and proclaimed 
by solemn resolution, the pat- 
riotie aspirations and true na
tional diesire that the ind^pen- 
dent .Lithuanian nation, free 
from foreign domination, be 
re-established, and that the 
Lithuanians skali stand united 
in their su.pport of the princip- 
les laidi down by the President 
in his. messages to the Con- 

tgress;

similar 
ofZ the 

to make
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NEABEJOJA APIE SUGRĮ- rio kardas įvykintų . tvarkų, 
(būtų įsteigtas parlamentas ir 
konstitucijinė tvarka po tvar
kos įvykinimo.

“Tie, žmonės Francijoj, ku
rie tiki, kad dabar galėtų Ru
sijoj susirinkti konstitucijona- 
•lis seimas,” sako Hervė, “sta
to vežimų prieš arklį. Jokie 
rinkimai dabar Rusijoj negali
mi, ten turi įvykti nors kiek 
tvarkos, saugumo ir socijalės 
organizacijos, o dabar Rusijoj 
tik griuvėsiai bėra.”

Hervė sako, kadi jei. talki
ninkai neįsikiš, tai vokiečiai 
Rusijoj bus sveikinami, kaipo 
paliuosuotojai. Girdi dabar 
bile kas tik eitų Rusijon liuo- 
suoti žmones nuo bolševikų, 
tie būtų sveikinami, kaipo gel
bėtojai.

True- translatlon filed with the pest- 
master a t Boston, Mass. on June 12r 
1918, as reąuired by the act of October 
8, 1917.

LAUKIA VOKIEČIŲ 
NUILSIMO.

Paryžius, birž. 11. — Vienas 
karinis reikalų žinovas šian
die’ atsiliepdamas į karės ofiso 
paskelbimą šitaip parašė laik
raštyje Temps: .

“Mūsų karvedžiai leidžia 
priešininkui nusialsinti nuola
tinėmis atakomis, kurios labai 
brangiai atseina, ir laukia tos 
valandos, kuomet priešininkas 
nuilsęs ir tuomet trenkti į jį su 
rezervine armija. Tokiame at
sitikime bus pasisekimo šan
sų.” Toliau rašo:

“Teisybė mūsiškiai pasi
traukė atgal, bet tas, kad už
pultojo fronto viduryje mūsiš
kiai savo keliu pasekmingai 
užatakavo priešininkų, tai y- 
ra prirodymu mūsų kareivių 
pasiryžimo ir narsumo.

v •

KAIZERIS PASIŪLYTŲ 
TAIKĄ.

Kaizeris teatrališkai “špa- 
ęieruoja” šen ir ten taip vadi
namų Ponių Keliu (Chemin 
dės Daines) ir daugelį verčia 
manyti ar tik jis nesirengia 
prie ko nors labai triukšmin
go. Vienas francūzas pasakė, 
kad kuomet ir jei vokiečiai pa
sieks apielinkių Paryžiaus, tai 
kaizeris prabils ir pakvies ka
riaujančias tautas į susirinki
mų, kad pabandyti apkalbėti 
taikos išlygas ir prieiti kaip 
nors prie susitaikinimo. Kai
zeris nurodytų, jog jei bus 
priverstas toliau tęsti karę, tai 
jis bus priverstas dėl milita- 
rių priežasčių subombarduoti 
Paryžių ir jog jis norėtų, jei 
galima, išvengti tokios pasau
lines neišmes.

Tuomet jei talkininkai, atsi
sakytų, tai suverstų visų kal
tę ant talkininkų.

ŽIMĄ MONARCHIJOS.
Paryžius. — Francijos soci- 

jaljstų vadas Gustave. Hervė 
nėabejo jančiai tvirtina, jog 
Rusijoj sugrįš monarcliija. 
Tilt ldausimas yra tame ar tas 
atsitiks su talkininkų ar vo
kiečių pagelba. Apie tai jisai 
rašė laikraštyje La Victoire.

Rašo, jog tūli neišmanėliai 
tikėjo, jog ta baisi Rusijos 
tragikomedija ves prie įvyki
nimo tarptautinio socijalizmo 
visame pasaulyje. Dar kvai- 
lesnieji manė, kad tas laikas 
jau atėjo.

“Kas tikrai greitais žings
niais ateina,” sako Hervė, “y- 
ra tai atstatymas monarchijos. 
Jokia tauta negali ilgai tverti 
tokiame apverktiname padėji
me, į kurį įstūmė savo Šalį Ru
sijos socijalistai. Ir tie, kurie 
sekė Kerenskį nemažiau prisi
dėjo prie to darbo, kaip tie, 
kurie pasekė Trockį ir Leninų. 
Jiė ne vien paliko Rusijų ske- 
derliūose, kuriuos Vokietijos 
nevidonas baigia draskyti, bet 
jie. pakrikdė visus draugijos 
pamatus, išgriovė visas buvu
sias įstaigas, tuo tarpu patys 
neturi jokių gabumų, kų nors 
pastatyti į to vietų. Francijoj 
laike didžiosios revoliucijos, 
teisybė, Buvo daug prievartos 
ir naminčą karės, buvo žmo
nių papildžiusių niekšybių ir 
grobimų, bet Rusija visa pa
virto šalimi vagysčių ir plėši
mų; po visų šalį paplito dū
kimas — miestuose ir sodžiuo
se. Vidurmiesčiuose, pilnoje 
dienos šviesumoj namai api
plėšiami, drabužiai atimami 
žmonėms nuo pečių gatvėse ir 
maistas krautuvėse išvagia
mas.”

Gustave Hervė sako, jog 
Trocki ir Lenin negali privers
ti klausyti savo pasekėjų ir ne
įstengia jokios tvarkos įvesti.

“Dabar jau nėra klausimo 
ūr grįš Rusijoj monarchinė 
valdžia; tas dalykas jau aiš
kesnis. Klausimas yra tik tas 
ar tas grįžimas ‘bus atliktas 
vokiečių valdžios ar talkinin
kų. Dėl talkininkų gero ir 
dėl gero pačios Rusijos geriau

v •

True translatlon filed with thepMtr 
master at Boston, Mass. on June 
1918, as reąulred by the act of October 
6, 1917.

PASKELBS KARĖS 
TIKSLUS.

Loiidon, birž. 11. — Vokieti
jos valdžia ir armijų vadai 
svarsto apie karės tikslų pas
kelbimų. Tuos tikslus Vokie
tija ketinanti paskelbti netoli
moje ateityje. Tokios žinios 
atėjo iš Berlino į Holandijų, • 
iš Amsterdamo pasiųsta per 
Centrai News.

Telegramoj taip-gi skelbia
ma, jog svarstymuose’ daly
vaus j r Austro-Vengrijos už- ’ 
siėnio ministeris Būriam-

Charlestone, W. Va. atsida
rė valdžios parako dirbtuve. 
Atsidarė dviem mėnesiais ank
ščiau, negu pienuota-

A. D. F. Suvažiavimas.
PREZ. WILSON NURODĖ 

STREIKŲ PAVOJŲ.
' St. Paul, Minn. birž. 11. — 
Čia prasidėjo suvažiavimas A- 
merikos Darbo Federacijos. 
Suvažiavimui atsiuntė telegra
mų prez. Wilson. Telegramoj 
prezidentas sakė:

“Karė gali būti pralaimėta 
Amerike kaip ir Francijos ka
rės laukuose ir netinkamai ap
svarstyti arba nepateisinami 
pertraukimai šalies būtinai 
reikalingi] darbi] gali vesti 
prie negalėjimo laimėti karę. 
Negalima pakęsti jokio per
traukimo darbo ginčuose tarp 
darbdavių ir darbininkų be 
panaudojimo kiekvieno pragu
mo, valdžios įsteigto, ramiam 
santikių nustatymui ir be pa
sistengimo iš visi] jėgi] tuo 
pragumu pasinaudoti; o val
džia nustatė išrišimo būdus vi
sai teisingai ir atsakančiai. O 
toji pareiga vengti pertrauki
mo darbų pramonėj, kur tik 
galima be atsižadėjimo pama
tinių teisių guli lygiai ant 
darbdavio ir darbininko. Jo- 
kis žmogus niekuomet nepri
valo daryti neteisybės, o šiais 
laikais teisybė yra pamatas 

. x „ šalies gynimo ir dėl bile kokio
būtų, kad tas būtų talkininkų] labo ginčai, kuriuos kitais 
atlikta, nes talkininkai ma- laikais būtų galima v pateisin- 
žiausia išsiderėtų, kadi didysis ti? dabar gali pastatyti pavo- 
kunigaikštis ar Kornilov, ku- jun pačios valstybės gyvybę.”

Suvažiavime dalyvauja A- 
merikos darbininkų komisija, 
kuri lankėsi Francijoj ir Ang
lijoj ir tarėsi ^tenykštėmis dar
bininkų organizacijomis. Ko
misija apreiškė, jog prez. 10711- 
son yra pasauliniu vadu Soįe 
karėje. Sakė, jog Europoje 
visus prezidento Wilso®® M- 
bos j r veikimai visuose rate
liuose visokių luomų, profesi
jų ir klcsų yra giriamos ir iš 
jo džiaugiasi.

Komisija rekomendavo j- 
steigimų tarptautinės federa
cijos darbininkų unijų. Toji 
pat komisija rekomendavo 
nuolatai laikyti savo delegatų 
Europoj iki karės pabaigos.

CAMBRIDGE, MASS. 
Kalbės kun. A. Petraitis.

Panedėlio vakare, birželio 
17 d. bažnytinėj salėj kalbės 
Athol i o lietuvių klebonas 
gerb. kun. A. Petraitis. Jisy- 
ra nepaprastai geras kalbėto
jas. Be to nedaugelis iš Cam- 
Iridgiečių tėra girdėję tam. 
Petraitį kalbant. ‘ Todėl via 
vietos lietuviai privalo atsi
minti ir ateiti į tas prakalbsi. 
Tai bus patogi diena, nes bus 
civilė šventė, visi bus atsilsė
ję nuo darbo.
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Dvi moterys Francijoj ga
iš Vokietijos nuo neląisvių*^ 
-laiškų.

vo
po
keistų smarvę, 
šiai apsirgo, Mat vokięgiai*^ 
buvo inleidę' nuodingų . gazų.*|* 
Dabar visi laiškai iš Vokieti-Y 
jos apžiūrimi Šveicarijoj. Y

—- T
Amerikos fronte lankėsi p-lė^ 

Cecilija Dorrien iš Newark, N. 
J. Ji yra korespondentė. Tai^ 
pirmas atsitikimas, kad inote-^ 
ris būtų karės korespondentė. JL__  T

Ketverge sušaukiama Pary-^ 
šiauš Taryba svarstyti sosti~X 
nes apgynimų. ę X

' Lietuvių Banko prezidentas
Distriet Attorney FickertA m SALĖM STREET, - BOSTON, MAS8. 

sako, jog Mopney buvęs vokie-^ . - -
ritu •

jos nuo neiaisviijY JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS A 
Praplėšę pajuto^ LIETUVIŲ BANKAS. . A
ę, o paskui bai- V t . - Y

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

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų nustotum Y 
savo triūso. Y

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS A 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS $ 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LĄIKO 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
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Ex-prezidentas Taft 
jog reikia, atgaivinti 
frontų. Sako, jog 
to turi imtis.
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bo geficraliu bitra mūsų na 
mime, galėtų būti Amerikos 
Lietuvių Tarybos ofi8as W»-
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VEIKIMAS STOJA Į TIK
RAS VĖŽES.

Bei šiol tarpe Amerikos lie
tuvių nebuvo tikro, pilno sro
vinio išsiskirstymo. Dėlto, y- 
pač kentėjo katalikų visuome
nė. Daug draugijų bei kitų 
organizacijų buvo vedžiojama 
Holdingais keliais soeijalistų 
Bei laisvamanių. Toks dalykų 
stovis negalėjo tęstis. Katali
kai pradėjo sau vienytis, mūsų 
■gamzacijos pradėjo daryti 
snro centrus.

Tas dalykas gerai apibudin
tas “Draugo” No. 133. Rašo 
šitaip:

“‘Per keletu paskutiniųjų 
■etų buvo įvykinta, vienybė 
tarpe visų mūsų centralinių 
■ganizacijų. Visos jos susi
dėjo į Katalikų Federacijų. 
Pastaraisiais laikais tasai ka
talikų vienijimo darbas ėmė 
riekti ir pačius pamatus mūsų 
išeivijos, mūsų kolonijas. Šen 
ir ten tveriasi po kolonijas ka
talikiškų draugijų sąjungos, 
kurios žada vienyti vietines 
draugijas prakilniam darbui 
Bažnyčios ir Lietuvos naudai. 
Takios sąjungos jau susitvėrė 
Clevelande, Newarke, Worces- 
teryje, Chicagoje.

“Tas vienijimo darbas ne vi
sur vienodais keliais ėjo. Kaž
kur išpradžių buvo mėginta 
■vien eiti katalikiškoms drau
gijoms ir laisvosioms (k. v. 
“tautiškoms”) —- neva var- 
dbrn bendrų tautos reikalų. To
kia sąryšiai buvo steigiami 
Chicagoje, Clevelande, New- 
arke^ Bet jie neilgai tepatver
davo. Netrukus pasirodyda
vo, kad darbas tarpe vienų ir 
Šatų negali eiti sutartinai. 
•‘Tautiečiai” tuoj užsimano 
gaišties į vadovus, katalikai 
gi “tautiečiais” nepasitiki; 
panešdami daugiau darbo ir 
aukų, katalikai tuoj pamato, 
kad jiems geriau būtų veikti 
skyrium nuo laisvamanių: nie
kias netrukdytų, niekas nesike- 
sintų paglemžti jų darbo vai
sins. Tai-gi ir Clevelande, ir 
Nevrarke priėjo prie persisky
rimo tarpe krikščionių demo
kratų ir liberalų. Gi paskuti- 
idais laikais ir Chicagoje su- 
andtarū vien katalikiškųjų dr- 
jų sąjunga.

“Atsinadimas tų vietinių 
katalikiškų draugijų sąjungų 
— nesą į mūsų išeivijos gyve
nimų naujų gadynę. Visokis 
naudingas Tautos ar Bažny
čios darbas dabar galės būti 
varomas daug sparčiau, nes ką 
agjiniga nutars, tai visos drau
gijos išvien vykins. Pavienės 
pašelpinės katalikiškos drau- 

- nebeklausys kurstymų
paklydėlių, bet taikinsis prie 
kitų visų katalikiškų draugi-d 
jų nutarimų ir veikimo. Tos 
agjungos turėtų būti nuolati- 
įūme susinėsime su Federaci
ja, jos turėtų palengvinti sa
vo narėms-draugijoms prie 
federacijos prisidėti.

“Gal ateityje pasirodys ir 
tokių darbų, kuriuos galės 
dirbti tos sąjungos išvien su 
kitų srovių lietuviais. Bet 
svarbu tas, kad katalikai 
veiks vieni sau, lavins savo pa
jėgas, vykins pasišventimą. 
O iš to bus didžiausia nauda 
mūsų tautai, nes tiesa buvo ir 
pasiliks, kad mūsų tautos pa
matas ir branduolis yra tikin
tieji lietuviai katalikai, kurie 

. gplės nuveikti tautai tikrai di-
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džius darbus, tada, kad jiems 
nekliudys ir kada niekas nega
lės paveržti sau jų pasišventi
mo vaisių.”

KIEK LIETUVIŲ TARNAU
JA AMERIKOS KARIUO

MENĖJE?

Šioje milžiniškoje Ameri
kos armijoje, kuri yra orga
nizuojama, kad kaizeriui kai
lį išperti ir padaryti pasauliui 
saugią vietą gyventi ir sutrin
ti Prūsų militarizmą, tarnau
ja įvairių tautų žmonės. Tarpe 
tų svetimtaučių yra milžiniš
kas būrys lietuvių. Visi žino
me, kad yra jų tenai daug. 
Bet kiek ištikrųjų yra? Nie
kas nežino.

Nežino likusieji namie, neži
no išėjusieji, net nežino Ame
rikos valdžia. Amerikos val
džiai tas nesvarbu. Amerikos 
valdžia perdaug užimta, kad 
rinkti statistiką, kiek kokios 
tautos ateivių tarnauja jos ka
riuomenėje; Bet mums svar
bu. Mums reikia žinoti! Mums 
reikia istorijoje tai užrašyti. 
Mums reikia žinoti kiek Lietu
va davė savo sūnų Dėdei Ša
mui, kovai už pasaulio demo
kratizmą. Kad paskui, kuo
met įvyks tautų taikos dery
bos, kad mes galėtume faktiš
kai parodyti Amerikai, kiek 
mūsų dalyvavo šioje karėje su 
jos pačios kariuomene. Tuo
met Amerika matydama kiek 
mūsų dalyvavo, mielai sutiks 
atstovauti, tai yra palaikyti 
Lietuvos pusę. Taikos susi
važiavime turėsime paduoti 
atskaitą kokią svarbią rolę lo
šė lietuviai šioje pasaulinėje 
karėje ir kad lietuviai taipogi 
užsitarnauja liuosos, demokra
tiškos Lietuvos.

Viršminėtai statistikai reik
tų įsteigti tokį neva biurą. 
Geriausiai tai būtų prie vieno 
iš žymesnių ir pbpuleriškes- 
nių laikraščių. O gal “Darbi
ninko” Redakcija neatsisaky
tų tame dalyke publikai, tai y- 
ra visuomenei patarnauti. 
Toksai biuras turėtų turėti 
skyrius visuose kampeliuose, 
kur tik lietuviai gyvena. Tuo
met reiktų kviesti pačią vi
suomenę į talką. Reikia kad 
iš kiekvienos lietuvių šeimy
nos iš kur tik jaunas vaikinas 
yrą išėjęs į kariuomenę, neat
sižvelgiant, giminaitis ar sve
timas, tuoj kad būtų praneš
ta vietiniam skyriui, o jeigu 
tokio skyriaus nebūtų, tai ra
šytų tiesiog Centralinin Biu
ram ‘Tai toksai mano užma
nymas. Gal kas daugiau apie 
tai prabils? Bet vis-gi daug 
nešnekėję, mes turėtumėme tą 
įvykdiinti būtinai, nes tai la
bai svarbus dalykas.

__ __  »

Būsiantis kareivis B. M.
Redakcijos prierašas: “Dar

bininko” Redakciją šiuo svar
biu reikalu mielu noru apsiims 
lietuvių visuomenei Ameriko
je patarnauti. Tik meldžiame 
mums kuodaugiausia ir kaip 
galima greičiau siųsti žinių 
kiek ir kur lietuvių kareivių 
tarnauja.

Mums prisiųsto&is žiniomis 
mes taip-gi pasidalinsime su 
Lietuvių Kareivių Globojimo 
Draugija, kurį dabar pradeda 
plačiai Amerikoje veikti ir 
renką žinias apie lietuvius ka-

* .*
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LA1KKA8 IB LONDONO.

(Rašoma J. X. Kirotui).
C<ū%iaaoutoji:^

; Ga vau jūsų laišką,’už ką ta- 
riu ačiū ir dabar tašau kelis 
žodžius apie vieną lietuvį ir jo 
duraą apsiėjimą, jo vardas 
Petras Ludžius ir jiš yra sa- 
vininkas keptuvės. Jis gavo 
Šaukimą stot į kariuomenę, tai 
jis ėjo pas advokatą, advoka
tas jam liepė eit ant ekzamino 
į Whitėhall reeruting office, 
Ten nuėjęs, į lagerį, jis vis 
mistino išsisukt, tai vėl pasiė
mė advokatą. Jis'mislina, kad 
advokatas jį išims iš kariuo
menės. Jeigu tas žmogus tu
rėtų proto, tai jis velyk duotų 
tuos pinigus kokiam biednam 
žmogui, negu juos sugrūst ad
vokatui. Iš kariuomenės te
gul nemislina išsisukt.

Aš gavau žinią, kadi atva
žiuos 3 lietuviai į Londoną. Jie 
buvo pabėgę iš Vokietijos į 
Holandiją, iš Holandijos į 
Londoną. Tas buvo biskį prieš 
Velykas. Kaip jie atvažiavo į 
Londoną, tai lenkų agentai 
jiems sakė, kad jie gaus dar
bo Londone, kaip jie. atvažia
vo Londonan tuoj pasitiko. 
Lenkų . legijonistai nuvedė. į 
Earls Court Camp ir jiems 
pranešė,Kad bus aprėdyti legi- 
jonistų drapanomis. Jie pro
testavo, kad jie ne lenkai, bet 
lietuviai ir kad jie nenpri stot 
į kariuomenę, nes jie atvažia
vo čia darbo gauti, kadangi a- 
gentai žadėjo ir kaipo pabėgė
liai iš Vokietijos, jie negali 
stoti nei į lenkų nei į Anglijos 
kariuomenę. Tai anglų valdžia 
paleido ant liuosyhės iki kol. 
Jau buvo ir darbą gavę. Tik 
štai netikėtai, 10 d. š. m. iš na
mų paėmė juos policija vėlai 
nakčia ir išgabeno tiesiok ant 
laivo į Rusiją. Tie vyručiai 
neturėjo laiko nei apsirengt, 
ba kaip juos policija rado na
mie, jie buvo apsirengę taip, 
kaip iš darbo parėję ir visai be 
skatiko. Kad tas būt žinota, 
tai žmonės pas kuriuos gyveno 
būtų aprėdę ir apdovanoję pi
nigais.

25 ir 26 dd. gavome žinią 
kad jau prūsas čia. Žinoma, 
ant orlaivių atlėkė. Pėtnyčios 
vakare aš lipau į lovą ir išgir
dau du syk bomfbom! — taip 
kaip iš armotų. Tai mes na
mie, visi apsirengėme, susė
dom aplink stalą ir laukiam. 
Tai per visą valandą taip lau
kėm. Tai po to, mes išgirdom 
signalą, kad jau viskas gerai, 
kad prūsui nepasisekė dasiekt 
Londono. Tuomet, mes visi į 
lovą.

Man rodos jau viską sura
šiau, ką aš čia žinau. Aš gau
nu laiški) nuo kareivių, gaunu 
jų iš visur — iš Holandijos, 
Irlandijos, Prancūzijos, o da
bar gavau žinią, kad viens lie
tuvis vardu Juozas Lingis da
bar tarnauja. Anglijos kariuo
menėj ant Italijos fronto.

Su tikra pagarba
Jurgis M. KaraševiČia.

(Rašoma “Darbininkui”)

Gerbiamieji:—

Rašau šitus kelis žodžius, 
kad man atsiųstumet lietuviš
ką Lietuvos žemėlapį. Aš ir
gi noriu tart kelius žodžius į 
tuos, kurie grįš į Lietuvą pp 
šios karės. Būtų labai gerai ir 
ekonomiška, kad kožnas išsi
vežtų su savim savo naminius 
daiktus, kad jiems parvažia
vus prūsiški ar žydiški kapita
listai neišplėštų dvigubai už 
tokius daiktus.

Kits dalykas yra šitas. Būtų 
ir labai gerai, kad Amerikos 
•Lietuvių Taryba surinktų vi
sus vardus ir pavardes tų lie
tuvių ką tarnauja Amerikos 
kariuomenėj ir naudotis iš jų 
kaip bus laikas, kai bus visų 
žemių ką dabar kariauja tai-

žmonių 

liuosybę. Al pas save turiu 
daug vardųk P^vardKų, ką 
tarnauja dabar Anglios ka^ 
riųonMnėj, dabar tori ateirast 
viens Kanadoje, ba ir Kana- 
doB kariuoinenėj labai daug 
lietuvių tarnauja, ba kaip Ka- 
nadoa kariuomenė atvažiavo į 
Angliję pereitais metais, tai į 
mūsų bhŽnyčią atsilankė net 6 
kareiviai lietuviai ir jeigu A^ 
merikos kareiviai atvažiuotų į 
Angliją, taibūtų gerai, jei jie 
atsilankytų į lietuvišką mūsų 
.bažnyčią, 26 The Orai, Hack- 
ney Rd., London.
Malonėkit man atsiust “ Dar

bininko0 Kalendorių, Jeigu 
perdaug pinigų jums siunčiu, 
tai malonėkite už tai man at- 
siųsti “The Lithuanian Bobs- 
ter,” anglišką laikraštį. Aš 
jums siunčiu tą laikraštį “The 
Catholic Times.”

Persiprašau jeigu negerai 
rašau, ba žinote aš Anglijoj 
gimęs ir pats išsimokinau ra
šyt ir skaityt.

Lieku su pagarba
Jurgis M. KaraševiČia.

monėį jfldsį pžrklyba * Mis 
smarkiai. O tas ar bus ten že
mė pigi, tai tas labiti prfgū* 
les nuo išsirišimo jos politiš
ko likimo. Jei ji liks neprigul
minga, be jokios globos iŠ Vo
kietijos, Lenkijoj bei Rusijos 
puses, tai ten Žemė bus labai 
pigi ir jo s įžteks visiems, net 
jei visifetimai iŠ viso pasau
lio kampų jon sugrįžtų; Jei 
Lietuva kaip mes td trokšta- 
me ir dėlto dirbame, liks visiš
kai neprigulminga, tau ten 
bus demokratiška valdžia ir ji 
suteiks lengviausių progų in
gyti kiekvienam žemės ir su
lyg išgalių darbuosis pakelti 

i ūkininkystę, skleis mokslų ge
ro Vedinio ūkįninkystės, sodi
ninkystės, daržininkystės, biti
ninkystes, žuvininkystės, giri- 
ninkystės ir tt. ir tt. Todėl da
bar tik reikia dirbti iš visų 
spėkų, -kad Lietuva liktų vi
sai neprigulminga.

Klausimas — Meldžiu paaiš
kinti ar bus šaukiami kariuo
menėn tie, kurie turi 32 ir dau
giau metų?

Klausimas -r- :Jei Lietuva 
liktų neprigulminga, tai kas 
būtų padaryta su dvarais ir 
valdiškais miškais; kas būtų 
daroma su didžiomis žemėmis, 
kurias valdo nusibankrutiję 
lenkberniai ponai? Ar jie lik
tų savininkais jų? Ar, gink 
Dieve, galėtų atsinaujinti bau
džiava. Jei taip būtų, tai nei 
vienas prasto luomo darbinin
kas iš svetimos šalies negalėtų 
grįžti. Tai delto-gi lietuvių 
veikėjams apie tai reikia pa
galvoti.

* * — YRA TAI —
U GYVIEMSDŽIAUGSMAS!SBRGARTIBMSVILTIS!MIR6TAJI-

U lakstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prla ilo« ort*nl«adjo« ir 
T tūkstančiai kas metaa prlsirafto naujų narių ; bet dar yra daugalia, ' 
H kurie apie Šių organizacijų nčra girdčję, nea jel jlnotų, skublhtųd ir 
» naudoti! ta laime, kurių teikia Su*lv;,p. R, lt.’A prie jo priguliu* 
rtiems. ■ • ' j ’ . 1
(j * Jį# Hiįfįi organizacija veilęfy Ję Mia. SkleUHa JI

A* Uieikdama, išdalindama gerus rastus savo narlama lr £ 
A siuntinBdama jiems organų dykai. \ A
jį jPtaiind tidrįibę suteikdama gerus patarimus ir nurodymus dva- V 

A Siškuose įr tikėjimo reikaluose; A
U Aprūpina Įigonįiusuteikia paBelpg sergantiems nariams, moka W 
T po $3.50, $7.00,’ $10.50, $14.00 kas savaite, pagal laipsni,. ant kiek . ♦ 
H narys yra prlsiraSge. B u
♦ Apdraudžia gt/Vįihį mirus nariui, Susivienijimas iMmoka jo * 
A šeimynai arba artlmlausiems giminėms $15000, $250.00, $500.00, A
V $750.00, $1000,00 pomirtines, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo ap- V
A SMrąuilflC f
Ų ĄėtįAn nariui ir našlaičiui skiria aukas vargingame y
1 padėjime esantiems Susivlejinlmo nariams, našlaičiams . (slratoms), 9
(I kurių tėvai yra'mirė ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimų. A
X Rūpinasi Tautos reikalais — remia plnlgiškal lietuvių kultūriškas * 

A įstaigas, kaipo: mokslo, apšvletos, dalies Ir t p. Taipgi palaiko to- A 
X kias įstaigas Ir paremia veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina V 

A lietuvius ir lietuvių vardų nuo visokių užpuolimų Ir skleidžia kiltų dva- ą 
y slų apie Lietuvius tarp svetimtaučių. (J

r Įstojimas I Susivienijimų Lietuvių R. K. Am. labai pigus. Mokės- 9 
n tis už apsaugų ir pašelpų labai lengva, kiekvienas gali išsimokėti be jo* (l
2 klos sunkenybes. Norėdami gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo, ± 

A krelpldtes 1 vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik lietu- A
Y viai yra apsigyvenę, arba tiesiai 1 Centro raštinę šiuo adresu: y
n P. MULEVIČIUS, A
£ S. L. R. K. A. Raitininkas, X
A 456 GRAND STREET, BROOKLYNį N. Y. A
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F. V.
Olean, N. Y.

Paaiškinimas — Tikrų žinių 
apie tai nėra. Valdiškuose ra
teliuose užsimenama apie tai, 
bet niekur dar rimtai nesvars
toma. O kadangi dabar buvo 
pašaukti registruotis'iie, ku
riems sukako 21 metai, tai iš
rodo, jog valdžia labiau ima 
jaunesniuosius, negu senes
niuosius. Jei-gi karė labai už
sitęs, jei reikės daug karei
vių, kad neužteks iš jaunųjų, 
tai tik tuomet bus šaukiami 
tie, kurįe yra virš 32 metų 
amžiaus.

Klausimas — Koks skirtu
mas yra tarp respublikonų ir 
demokratų partijų?

‘ ‘Darb. ’ ’ Skaitytojas. 
Chicago, III.

Paaiškinimas — Dabar lai
ke karės partijų skirtumai 
veik išnyko. Šiaip tai respub
likonai stovėjo už augštus mui
tus, o demokratai stovėjo už 
sumažinimą muitų. Kuomet 
prez. Wilson, demokratų par
tijos kandidatas pateko ofi- 
san, tai muitai ir buvo numuš
ti. Demokratų partija taip-gi 
stovi už kontroliavimą stam
biųjų kapitalistų, trusto. Da
bar mes matome, kaip valdžia 
žiūri, kad nebūtų lobininkavi- 
mo, žmonių plėšimo. Kainos 
nustatomos ant gyvenimo 
reikmenų. Gal kad jei repu- 
blikonų partija dabar būtų ga
lėję, tai kainos ant cukraus, 
anglių, kiaušinių ir tt. būtų 
iškilę iki padangių. Wilsono 
demokratiška valdžia, pritvė
rė lobininkus. Tų dviejų par
tijų platformas galima rasti 
almanache “The World,” jų 
galima gauti veik kiekviename 
knygyne.

Klausimas — 1) Kur būtų 
geriau verstis ūkininkyste čia 
Amerike ar po karės Lietuvo
je. 2) Ar po karės žemė Lie
tuvoje galės būti pigi!

P. M.

F. Vaičiūnas.

Paaiškinimas — Jei Lietuva 
liktų visiškai neprigulminga, 
tai Lietuvos valdžia su dvarais 
tą padarytų, kad kuolengviau- 
sia juos perleisti žmonėms. Ir 
jos gaus kiekvienas, kurs tik 
norės ūkininkauti, daržinin- 
kauti, sodininkauti ir tt. Ru
sijos valdžiai prigulėjusios že
mės ir miškai liks Lietuvos 
valdžios žinyboje. Jei Lietu
va liktų surišta su Vokietija, 
Lenkija arba bolševikiška Ru
sija, tai lietuviai turės bėdų. 
Vokiečiai sodįs savo kolonis
tus Lietuvoje. Prie to jau jie 
rengėsi, t tam tvėrė draugijas 
ir gal savo darbą jau varo. Jei 
liktume prieš norą surišti su 
Lenkija, tai dvarai liktų len
kiškų ponų nuosavybėje ir vi
same Lietuvos gyvenime len
kiška poniška intekmė būtų di
delė. Tai būtų bradas. Ne ge
riau būtų surištiems su Rusija. 
Dabar Rusijoj žmonės žemės 
nei turi nei neturi. Ūkininkai 
be jokios tvarkos užgrobė že
mes dvarų, o dabar tarp savęs 

■p jau jas. Juk jei vieni turėjo 
teisę užimti žemę nuo dvari
ninko, tai kiti lygia teise gali 
ją atimti nuo dabartinių savi
ninkų. Ir ta kova eina. Toks 
dalykų stovis yra beprotiškas. 
Todėl išeina, kad turime iš vi
sų pajėgų dirbti, kad Lietuva 
liktų visiškai neprigulminga.

“PULKIM ANT KELIŲ” 
JAU SPAUDOJE.

Pasiskubinkite su užsaky
mais, nes vėliaus gali žymiai 
pakilti jos kaina.

Popiera kasdien vis kįla aug- 
štyn ir tokiuo būdu visos vė
liaus išleistos knygos bus 
brangesnės.

Dabartinė jos kaina nustaty
ta: drobės apdarais $1.25, o 
skūros apdarais $2.00.

Praeitus metus nutarus leis
ti tų pačių knygų buvo jos kai
na nustatyta:'drobės apdarais 
$1.00, o skūros $1.50; ir tiems, 
kurie užsisakė praeitus metus 
kaip tik bus gatava, pasiųsime 
už tuos pačius pinigus.

Tai-gi pasiskubinkite siųsti 
užsakymus ir drauge pinigus, 
kad ir šiandiena. Adresuokite:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Philadelphia, Pa.

Paaiškinimas — Pasisekimas 
ūkėje ar kitokiame užsiėmime 
priguli nuo žmogaus. Bet a- 
belnai imant Amerike ūkinin
kaujant daugiau galima pini
gų pasidaryti. Juk visokiame 
užsiėmime čia galima daugiau 
pinigų padaryti, negu bile kur 
kitur. Taip čia yra dėlto, kad 
Čia visokia pramonė, augštai 
stovi. Apsukrus ūkininkas, 
žinoma ir Lietuvoj po karės 
galės puikiai gyventi, nes kaip

JAU RENGIAMAS
L. DARB. KALENDORIUS 

1919 M.
Biznieriai pasiskubinkite pri

rengti apgarsinimus. 1 Kalen
dorius 1919 m. bus puikiausias 
— išvaizda ir turiniu ir užtai 
garsinties jame pilnai apsimo
kės.

Kainos už apgarsinimus la
bai prieinamos.

Visose kolonijose reikalingi 
agentai rinkimui apgarsinimų 
į L. D. Kalendorių 1919 m.

Apie platesnias informaci
jas kreipkitės prie;

“Darbiųinko” 
Administracijos, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

r** •

kos susirinkimas. Tai tada [ten Lietuvos politiškas likimas 
mūsų atstovai galėtų sakyt, neišsirištų, visvien ten pra

“ŽINYNO” REIKALAI.
Perspėjame gerb. liet. Dva- 

siskiją, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną.” Jį labai 
perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzęmplio- 
rią, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritrūk
ti.

“Žinyno” Administracija.
244 W. Broadwayj
, So. Boston, Mass.

WORCESTER, MASS.

Birž. 6 d. įvyko mažojo cho
ro programėlis, susidedantis iš 
šešiolikos įvairių šmotelių, 
kaip tai: “Prie Amato,” sulo
šė vaikai ir mergaitės, prita
riant dainomis. Ona Žuraus- 
kiutė dekliamavo “Kur namas 
mūs” ir Anelė Cepkauskiutė 
“Išeinant,” trylika mergaičių 
sulošė “Angelas Laimės” Ma
rė Ginkiutė deklemavo “Ne
verk širdele” ir Juze Keblins- 
kiutė “Kalinys.” Mergaičių 
choras sudainavo “ošks tėve
lis suktinį,” sesutės Oreniutės 
sudainavo duetą “Žalia gire
lė,” Julė Mitrikevičiutė skam
bino pianą, Albina Jonaičiutė 
— dainavo solo “Ant tėvelio 
dvaro,”, mergaičių choras — 
“Einu per l^&ną”; Marė Lan- 
džiutė ir Marė Platakiutė dai
navo duetą “Motinėlė”; Zosė 
Morisiutė deklemavo “Žibu
tė” ir O. Marlaravičiutė “Mo
tina”; mergaičių choras “Oi 
močiut, motinėle”; Magdė 
Pauliukoniutė ir Ona Žemai- 
taičiutė dainavo duetą “Mo
čiute širdele ’ ’; Alena, Bunevi- 
čiutė su Mare Ginkiutė “Šią 
nedėlėlę”; Zosė Morisiutė dai
navo solo <UAŠ šią naktelę.”

Ant galo sudainavo Lietuva 
Tėvynė Mūsų. Po to p. K. 
Česnulis pasakė puikią pra
kalbą, ragindamas visuomenę 
prie liuosavimo Lietuvos ir 
patardamas visiems kapoti 
lenkiškas uodegas.

Toks dailus programas įvy
ko vargonininko, Višinino dė
ka.

L. D. S. CENTRO VALDYBA.

Dvasiškas vadovas: — 
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avė., 
Chicago, UI, '

Pirmininkas:—
J. B. Karosas, \

242 W. Broadvay, Ą-t 
So. Boston, Mass. 

Vice-pirmininkas: — 
M. Mažeika,

1658 Wabansia Avė., j 

Chicago, UI.
Raštininkas:— . .

F. Virak’s,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raitininkas: — 

A F. Kneižis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Idžininkas: —

P. Gudaą " '
242 W. Broadway, 

So. Boston^ Mass.
Iždo globėjai: —

O. Meškauskaįtė,
2,42 W. Broadway, . 

So. Boston, Mase.
P. Geležiutė,

41 CapitolAve., 
Hartford, Cohn. 

V. Sereika,
21 James St., 

Norwood, Mass.
Literatiška Komisija: 

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

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

’ -.t
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Paryžius vėl bombarduoja
mas iš toli nešančiųjų anuotų.

Kevr Yorke 400 moterų pasi
siūlė būti poli^iantėmis.

Aukokite j Tautos 
Fondą.

Atsiminkite, kad socijalis- 
tai Voroneže, Rusijoj, nukan
kino kun. Mirskį.

Atminkite, kad socijalistai 
Rusijoj kalėjime pūdo pusiau 
suparaližuotą brangų lietuvių 
kalbininkų Jablonskį ir daug 
kitų gerų lietuvių tėvynainių.

Supraskite, kad socijalistai 
yra pasaulio nevidonai ir kad 
jų intekmė griūva su griūvimu 
jų laikraščių. Neskaitykite jų 
Šlamštų. Kelkite tautiškai- 
katalikiškų susipratimų.

Idant žmogų padarius geru, 
tai reikia jam įkvėpti šioji pa
tarlė: “nedaryk kitam to, kas 
tau nemalonu,” reikia tikėji
mo. ’ <-

Suv. Valstijos užima 3.000.- 
000 ketv. mylių žemės, gyven
tojų turi 100.000.000, o jų tur
tas išneša $250,000.000.000.

Austrijos valdžia skelbia, 
jog susekus slavų, rengiamų 
sukilimų.

e
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'Gegužio 29 d tapo paŠaūk- 
taa įkariuomenę ir-išvaŽiavo į 

. Camp.Dix K, K. Mečioms, Bu- 
w vienas dąrįš$auH^ veikė- 
W vietos katalikiškoj visuo
menėj. Buvo vyčių kuopos 

, nariu, T. Fondo skyriaus pir- 
mininku ir LDS. kp. pirm.

Gegužio 31buvo pašauktas 
X Vaitkūnas, taip-gi uolus 

; veikėjas vyčią 90 kp. rast. Te
gu Dievas juodviem padeda 
sunkiame kareivio gyvenime.

M. K.

LDS. 29 kp. gražiai gyvuo
ja, visi nariai darbuojasi ir 
-vis naują narią prisirašo. Da- 
tbar kuopa neteko uolią narią 
gerb. kun. F. Kemėšio ir Jur
gio Tumasonio. Ją išleistuvės 
buvo parengtos birželio 6 du 

_Sv. Jurgio salėj. Prie išleis
tuvių surengimo prisidėjo ir 
kitos idėjinės organizacijos.

-LDS. 29 kp. susirinkimas 
bus ketverge birželio 13 d. 7:30 
vaL vak. Visi nariai prašomi 
susirinkti.

f 
f

HUDSON, MASS.

5 Padėkonė “Kardui.”

, ‘“Kardo” administracija tei- 
. 'kėši man atsiųsti savo laikraš

tį už balandžio mėn. Tai ta
riu ačiū, nes tą dieną lijo ir 
pareinant biskį apsipurvinau 
včeverykus, o parėjęs žiūriu 
■priemenėj tėkšo ‘ ‘ Kardas. ’ ’ 
Imu jį ir nusišluostau čevery- 
kus. Paskui inėjęs kambarin 
žiūriu gaspadinė nori pakurti 
pečių ir ieško popieros. Pada
viau likusio “Kardo” ir paku
le pečių. Tai-gi nKardo” lei
dėjai man pasitarnavo.

Gegužio 26 d. čia vienas 
““Kardo” skaitytojas insigėrė 
ir išplaukė laiveliu. Ten dar 
insigėrė, o po to užsimanė iš- 
mieruoti upės .gelmes. Bet na
bagas pertrumpas buvo ir ė- 
mė skęsti. Vos gyvas ištrauk
tas iš vandens. Negalėjo pats 
mei namo pareiti.- Tokios tai 
bėdos tą nabagą ciciliką.

Anūkas.

LAWRENCE. MASS. 

A. f A.
. C>

Pereitos savaitės seredoj 
birželio 5 d. mirė Povilas Pil
kauskas. Sargaliojo per tris 
metus, o per pastaruosius tris 
mėnesius sunkiau sirgo. Buvo 
33 metą amžiaus, kilęs iš Kau
no gub., Biržą par., Mickūną 
sodžiaus. Laidotuvės buvo 
pėtnyčioj. Paskutinį patarna
vimą suteikti buvo atvykę iš 
So. Bostono švogeris Petras 
Bičiūnas su moterimi, Petras 
Pilypas su moterimi, Antanas 
Ikomas su moterimi ir Jokū
bas Stakionis. Neišmanėliai 
miekiniai laidojimą norėjo 
prie savęs patraukti, girdi Ry
mo Kataliką kunigas nulup
siąs brangiai. Bet negalėjo bū
ti nei kalbos apie kreipimąsi 
prie pabaldos Mickaus. Velio
nis buvo aprūpintas Rymo- 
-Katalikiško kunigo. Gerb. 
klebonas kun P. Virmauskis 
taip gražiai aprūpino, kad 
kiekvieno kataliko širdis 
graudinosi ir kartu džiaugėsi. 
Pasakė kuogražiausią pamok
slą. O apie “nulupimą” tai y- 
ia gryniausias išmislas.

Velionies .moteris persikėlė 
gyventi į So. Bostoną pas bro
lį P. Bičiūną. 1

Ten buvęs.

. DOMAI NUGARA FALLS 
TO BUFFALO LIETUVIŲ.

Birželio 12 di Alekas Bane- 
vičrus iŠ Clevelando, O. išva
duoja į Niagara Falls ir Bu- 
Zfalo ant vakacijų. Beviešė
damas Banevičius mano tose 
kolonijose pasidarbuoti, kad 
suorganizavus T.-Fondo sky
sčių ir pritraukus narių apside-

dant mokesčiais. Taip-gi ban
dys kur bus galima Vyčių 
kuopą sutverti/ Todel lietu- 
viai turėtą juomi pasitikėti, 
nes yra gerai žinomas mūsą 
kolonijoj veikėjas ir. prakilnių 
užmanymą rėmėjas. Yra, na
riu T: F. 22 skyr;, L. Vyčių ir 
SLRKA. 50 kuopą. C

M. J. Šimonis.
P. S. Taip-gi galite pas p. 

Baneyičių užsisakyti “Darbi
ninką/ ’ J ‘Garsą,’ “Vytį,” 
“Draugą’^ir “Žvirblį.”

BRIDGEPORT, CONN.
2 d. birželio buvo prakalbos. 

Kalbėtojas buvo kompozito
rius Šimkus ir gerb. kun. J. 
Žilinskis. Prakalbas atidarė 
P. Segevičia. Pirmas kalbėjo 
Šimkus apie dailumą ir grožy
bę Lietuvos. Labai gerą įspū
dį paliko tarp vietinių lietu
viu. Paskui Brooklyno cho
ras sudainavo p. Šimkui vado
vaujant.

Antras kalbėjo kun. J. Ži
linskis apie Lietuvos dabarti
nius vargus ir pasisekimus 
darbuose dėl Lietuvos nepri- 
gulmybės. Žmonių visai ne
daug tebuvo. Tik apie 100, o 
čia rokuojama lietuvią apie 
3.000. Didžiuma lietuvią čia 
skęsta ir smirsta svaigaluose. 
Tas juos ir sulaiko nuo gerą 
darbą.

Karklas.

NEWARK, N. J.

‘ ‘Protestas prieš kaizerį ir 
klerikalus.”

Subatoj, birž. 1 d. taip va
dinamas “Pažangiąją dr-ją 
Sąryšis” (faktiškai socijalistą 
įstaiga) pasikvietė S. Michel- 
soną 4 kalbėtojus, kad išnešti 
augščiaus minėtą protestą.

Michelsonas kalbėjo apie 
Lietuvos praeitį ir atėjęs iki 
šių dienų, M. nupiešė Lietuvą 
taip tamsioje formoje, kad 
klausytojas nežinodamas turė
jo manyt, jog už Lietuvą ne
bėra pasaulyje tamsesnės ša
lies nei tautos. Priežastis to 
tamsumo tai žinoma įvedimas 
į Lietuvą krikščionijos, kuni
gai, kurio vien tamsybę te- 
skleidę ir dabar tą pat tebeda: 
rą, kad tik daugiau sau dole
rių prisilupti.

Dar ir daugiau visokių ne
būtą daiktą, melą ir šmeižtą 
papylė tas bemokslis, džian- 
bambinis spykierįus.

Bet socializmo visai nepa
minėjo savo kalboj, vien tik 
sakė: “mes lietuviai darbi
ninkai,” kad tokiu būdu pri
dengus savo raudoną cicilikiz-

Kaizeris taip-gi buvo vos 
tik porą sykią paminėtas, nes 
mat jiems prieš kaizerį labai 
nemalonu šnekėti.

Rezoliucija.

Po trumpos pauzos, vėl išė
jo Michelsonas ir pradėjo kal
bėti, kaip vyskupas Karevi
čius su kun. Bartuška pardavę 
kaizeriui Lietuvą, kaip “kleri
kalai” renka parašus neva po 
protestu prieš kaizerį? kaip lie
tuvių delegacija prašiusi pas 
prez. W. Wilson’ą užtart už 
Lietuvą ir kaip prez. Wilso- 
'nas pakišęs jiems deklaraciją 
padarytą Šveicarijoj kas-link 
Lietuvos su parašu kun. V. 
Bartuškos ir kitokią nesąmo
nių primelavo.
' Po tam perskaitė protesto 
rezoliuciją ir karštai ragino, 
kad tą rezoliuciją vienbalsiai 
priimti.

Po tam užima vietą vakaro 
vedėjas A. Žolynas, kurs ati
darydamas šį susirinkimą bu
vo jau paaiškinęs, jogei jie 
girdėję, kad čia atėję tokią, 
kurie maną tą jų protestą su
griauti ir persergėjo, kad jie 
turį čia detektyvns ir kuris tik 
tam pasipriešins,, tai pasirodys 
pro-germanu ir Jau tokį poli
cija tuoj pagaūsianti. Tokį 
pat pagązdmimą ir Michelso
nas pastebėjo, būk Brooklyne 
už jų rezoliuciją vienbalsiai 

bet vienas atsi-

radęsirkųtenišsitaręsprieŠ; 
tai už tai poįiciją jį pagavusi 
ir dabar nežinia kaip su juom 
būsią,*- z-

Dabar žolynas jau rikiuoja, 
kad balsuoti ųž tą jų rezųtių- 
ciją ir prašo: “Kas su ta re
zoliucija sutinkat, prašau pa
kelti rankas,” Bet kur tu rą* 
si tokią asiliuką publiką, kad 
balsuoti. Tuoj rankos kįla ir 
prašoma bdšo.- Žolynas ne
duoda ir sako, kad balso nebus 
niekam duota kolei nenubal- 
snosime rezoliucijos. . Po to
kio asiliško pasakymo stoja 
vienas po kitam ir protestuoja 
už nedavimą balso, nęs jie tu
rį. minimai rezoliucijoj 
bius patemijimus. Vistiek bal
so neduoda ir tuoj imasi du so
cijalistai Reičius ir Duo>binis 
J. Daukšį grūsti lauk, dar ir 
kumščiuoja. Prieš J. Karva- 
žinską taip-gi cicilikai savo 
kumštis išbandė. Jei ir kata
likai, kurių buvo daugiaus ne
gu anų, būtų tą pat darę, tai 
būtų buvę ten kruvinos “ko- 
šelienos.” Bet katalikai to 
nedaro; užbėgo p. M. Stakne- 
vičius ant pagrindų ir paaiški
no, kad tie, kurie nesutinka su 
ta ją rezoliucija, eitą į Šv. Jur
gio dr-jos svetainę. Didžiuma 
paklausė ir pradėjo eit lauk, o 
tuojaus pribuvo policija, kuri 
ir išvaikė likusius cicilikus.

Reikia priminti, kad išėjus 
gatvėn tūlas “tautininkas” V. 
Puodžiūnas viešai pasakė, kad 
katalikai esą progermanai! 
Kur jo protas.

Katalikai vieni nuėjo namo, 
bet kiti skaitliuje suvirs dvie- 
ją šimtą atėjo į Šv, Jurgio dr- 
jos svetainę, išsirinko pirmsė- 
dį p. A. Trečioką, rašt. J. La-, 
peną ir po tam paskyrė komi
siją iš keturią ypatą: p-lės B. 
Vaškevičiutės, A. Salio, J. 
Brazausko ir S. Pranio susta
tymui formos protesto prieš 
socijalistą pasielgimą. Kolei 
komisija sugrįžo, p. Staknevi- 
čius kalbėjo, aiškindamas so
cijalistą tikslus ir tt.

Komisijos sustatytą protes
to formą vienbalsiai susirinki
mas priėmė.

Minėtas kataliką susirinki
mas, didžiuma balsą V. Puo
džiūną prašalino iš susirinki
mo už jo šmeižtą, katalikus 
apšaukiant pro-germanais.

Tai tokie dalykai dedasi su 
mūsą bolševikais ir su tūlais 
neva tautininkais.

Vijurkas.l« •

visi sutikę/

ARENTINA, BUENOS 
AIRES.

Prie Juncal gatvės, po Nr. 
2979, 6 d. balandž. buvo nepa
prastos vestuvės P. Grucio su 
p-le K. Rimkaite. Šios vestu
vės buvo labai rimtai ir links
mai be girtavimo. Gražus pa
sielgimas jaunavedžią labai 
užganėdino svečius. Visiems 
gražiai besilinksminant, lei
džiant jaunavedžiams, T. Totį- 
las paaiškino apie sunkiai nu
kentėjusią nuo karės tėvynę ir 
pakvietė visus prie aukavimo, 
Tuomet J. Totilas ir J. Šakalis 
ėjo rinkdami aukas ir užraši- 
nėdami aukotoją vardus ir pa
vardes, žadėdami pagarsinti 
laikraščiuose. Mažne visi sve
čiai aukavo. Žinoma atsirado 
keletas išgamą. Aukavo šios 
ypatos: Jaunavedžiai pirmiau
sia paaukavo 10 pezą, S. Drot- 
vinas 5 pezas, V.. Vėgėlaitė 150 
cent., F. Pilkauskas 120 cent., 
J. Totilas, J. Šakalis, A. Toti
las, O. Nimgaudaitė ir N.Ku- 
brionis po 1 pezą; P. Mačiulis 
85 cent.. S. Vėgėlė, M. Ruse
nąs, - M. Gaižis, A. Augustinas, 
F. Kiudalas ir J. Nimgaudai
tė po 50 cent., J. Zavackis 20 
cent. Viąo labo nuo karės nu
kentėjusiai Lietuvai surinkta 
aukų šiose vestuvėse 26.75 
cent. Tą patį vakarą šios au
kos buvo perduotos į “ A. L, 
D. S. L. nukent, nuo karės,” 
nes tenai jau turi surinkę virš 
500 pezą tam tikslui Trumpu 
laiku, visos šios aukos bus pa
siųstos Lietuvon diel nukentė
jusių nuo karės.

Širdingai tariu ačiū visiems 
aukavusiems, o užvis labiau
siai jaunavedžiafns. Linkiu 
gražaus ir laimingo gyvenimo.

J. Totilas.

PAVASARIODDSNO«.

Pavasario dienos 
' Štai |yi >ra^d^^

{vairių jįm^e&udčių .
Chorai suskambėjo: ’

Aukso laikai Šie vadinas ^ \ 
Lankos gėlėms rij/ dabinas*; ■ 

> (j mea tik čiulbekim,
Gamtą^lamoheltim. 

. JL .
Saulele, išbudus 
Anksti rytmetėliais, 
Blaško vargšą sapnus 
Savospindulėliais. 

Šankia: Broliai laiks prie 
' ' - [darbo

Dėl kitų ir savo labo
Būsite laimingi, 
Proamžiui dėkingi,

> • 111.
Grakščios mergužėlės 
Dainoms mus žavėja.
Darželiuos* lelijas 
Laisto, glamonėja.

Pilnos lysvelės gėlelių, _ 
Rožių; Jurginių, rūtelių;

Puikiai žyd* gėlelės, 
Džiaugias’ mūs seselės.

IV.
Laukuos, kaimenėlės 
Linksniai šokinėja.
Prieg jų piemenėlis 
Žaidžia, bėginėja.

Bitelės medų rankioja 
Saldžiai gėleles bučiuoja;

Džiaugias’ jų. gražumu, 
Gamtos malonumu.

V.
Gamta apsirėdžius 
Puošniais drabužėliais,. 
Kviečia visus žaisti 
Lauke vakarėliai. . 

Dainelių visus mokina, 
Žaislais užima, linksmina.

Linksmos yr’ šios dienos, 
Džiaugias’ visų sielos.

Kun, M. J. Urbonas.

DuBois, Pa.

[ Žmogus b« svaigalų gali1 bū- 

pat ir žmogus vartojęs svaiga- 
į|ų poUšMclį gaMūti tampat 
Į sveikas tik tame visa nelaimė, 
Įkad prię svaig^ą didžiuma 
Į žmonių taip pripranta, kad

• kas karts jų pradeda vartoti 
! daugiai ir dagaus, o iuomi 
U mgauna negerą papratimą. IŠ 
! to, kaipo girtybė& paBekmčs, 
i kįla visos nelaimes, vargai- ir

ligos. ’ • ? '
J Darbo žmonėms patartina 
' visiškai negerti ir išvengti vi- 
! są pavojų, kuriuos nešą ąlko- 
■ lis. Juk girtybė motina visų 
[ nelaimių it vargų yra. 
į Kaslink to, kaip geriau blai- 
Į vybę platinti: ar agituojant už 
[Įpilnąją blaivybę ar už nuosai- 
Hką gėrimą, aš sakyčiau, kad 
H abu būdu blaivybės platinimui 
| r yra geri ir naudingi.
į Kaip ir minėtoje ankietoje 
n yra atsakymas prof. kun. Bu- 
į čio: “Kas geria daug, tegul 

geria mažiau, o kas geria ma
žai, tegul geria dar mažiau, 

H kol prieis prie pilnos blaivy- 
j bės.” Tai yra vienas iš prak- 
ntiškiausių būdų.
į Ne kiekvienas turi tiek va- 
Hlios, kad prisižadėjęs negerti- 
M ir negertų. Kartais susideda 
h taip aplinkybės, kad tik gele- 
džinės valios žmogus tegali su- 
tĮ si turėti, o paprasta visuomenė 
I susideda iš žmonių silpną ir ne 
Įkartą savo prisižadėjimą per- 

ri žengia.
? Patartina tiems, kurie la- 
? biau yra inpratę į gėrimą iš- 
H karto tapti nuosaikiais gėri
ukais ir stengtis kas-karts vis
* mažiaus ir mažiaus gerti užsi- 
[ dedant duokime sau kad ir 
N taip: pirmiausia pasižadėt ne- 
| gerti savaitę, paskui kitą ir 
n taip toliaus iki visiško blaivu- 
J mo. Bet jeigu kartais savo žo- 
! džio neišlaikytumei ir prieš sa- 
! Į vo prisižadėjimą negerti prasi-

pavyzdį. ; kalbu :
vortojama mūsų darbo žmo> s, 
nŠDM Buhkokai suprantama, a ; 
“Tautbfc Ryte” bene perdaug ' 
bąą iŠkafp4wil kitų iaikraŠMų 
ir politikos, bet tos silpnos ar ' 
negeistinos blaivininką laik-. ' 
riištyję jįatybės> juk ne taip 
jau sunku būtų prašalinti/ Jau 
Šimtąsykįųlengviausyra per- 
kęntėti ’ orgaąizącijai kad ir 
skaudžią savo organe operaci
ją, negu to organo panaikini
mą. Juk organas tai organiza
cijos liežuvis, o be liežuvio to
kia ir organizacijos gyvybė. , 

Blaivybės platintojų tikslu 
ir siekiu turėtų būti pilnoji 
blaivybė, o nuosaikus gėrimas 
tik laikomas kaipo pereinama- 
sai “laipsnis ir kaipo toksai 
taip-pat brangintinas,

Geriau žengti kad ir po kiš
kelį, bil tik pirmyn, negu kad 
gulėti ant vietos. Žinoma, kas 
gali — tai geriausia būtų iš. 
sykio tūpti pilnu blaivininku, 
bet tokią yra labai mažai. 

Gyvenime paprastai viskas 
išpalengva auga ir stiprėja. 
Tik vieni grybai per naktį iš
auga, dėlto per dieną ir nuo t 
koto nusmunka.'

Lietuviams pageidaujama / 
blaivininkai toki, kurie nebū
tą kokio tai ūpo ^pagavimo pa- : - - . 
sėkmė, bet kad būtų tvirtai į- J 
sitikinę ir persitikrinę blaivy- 
bės naudingume ir reikalingu
me, o tuomi pačiu blaivybėje 
tvirti kaip plienas. 1

Juo daugiau tokių blaivinin
kų lietuvių tarpe atsiras, juo 
geriau blaivybė plėtosis ir žy
des.

Dar prie blaivininkų organo . / 
“Tautos Ryto,” jeigu blaivi
ninkams “Tautos Rytas” per- ' _ -i 
mažas, tai mano nuomonė, ar 
nebūtų geriausia suvienyti į 
krūvą abudiu “Tautos Rytą” 
ir “Šviesą” ir padaryti iš* 
juodviejų vieną, o didesnį. 
Dar būtų genaus, kad galima 
būtų paversti į nedėlinį laik
raštį. Tankiai einantis laik
raštis didesnį daro įspūdį ir 
geresnes pasekmes neša.

Ar nebūtų galima palei pa
tarimą kun. Saurusaičio suvie
nyti į krūvą draugijas: “Pil
nų blaivininkų” ir “Apašta
lystės Maldos” ir blaivininkų 
laikraštį jpadaęyti abiejų ' tų 
organizaciją organu.

Tuomet ir lėšos atsirastą ir 
daugiaus skaitytoją; būtą> o 
jeigu laikraštis būtą tinkamai 
vedamas, tai ir iš šalies prenu
meratos būtą įvalias.

Dar geroje, galima būtą ir 
“Tikybą ir Dorą” sujungti į 
krūvą. Tuomet mes turėtume 
gerą laikraštį tikrai katalikiš
ką, daugiau morališką negu 
politišką, o tokio Amerikoje 
labai yra atjaučiama stoka, ir 
jam dirva yrą koplačiausia ir 
jisai užimtą savo išsiplatinimu 
pirmą vietą Amerikos laikraš
čių tarpe. Ir mes turime ruoš
tis prie jo išleidimo, nes be jo 
neapseisime, nes toji svarbiau
sioji spraga turi būt užkišta, 
jeigu mes norime katalikų 
troškimus užganėdinti ir prieš 
bedieviškos spaudos intekmę 
pasekmingai kovot

1

žengtumei, tai dar nereikia 
špiauti ant viso pasiryžimo, ir 
ant visos blaivybės pamoti 
ranka. Ne, visiškai nė. Rei
kia vėl išnaujo prisižadėti ir 
stengties kadi antru kartu savo 
prisižadėjimo nesulaužyt. Taip 

prasto darbininko akimi. Įdarant, išpalengvo galima bus
Kad girtuokliavimas kenks- atsipratinti nuo. girtybės, išsi- 

mingas, tą žino ir supranta vi- dirbti stipresnę valią ir su lai- 
si ne tik blaivūs žmonės, bet kii tapti blaiviu žmogumi ir 
net ir didžiausi girtuokliai. net pilnu blaivininku. Viskas

Juk girtuokliai ne dėlto gir- yra galima, tiktai reikia iš- 
tuokliauja, kad nežino to gir- tvermės ir gerą norų, o kas 
tuokliavimo blėdingumo, bet svarbiausia, tai supratimo 
dėlto, kad nežino gėrime sai- blaivybės naudingumo ir rei- 
ko ir neturi tiek energijos, kad kalingumo.
visiškai pametus gerus arba Svarbiausiomis priemonė- 
bent gerti, taip sakant, neper- mis blaivybės platinime ankie- 
diaug. toje nurodoma paskaitos, pla-

Darbininko žmogaus akimi tinimas blaivybę aiškinančios 
žiūrint, išrodo kad lengviaus literatūros, kova prieš girtą 
yra visiškai negerti, degu kad biznį ir tt.
gerti nuosaikiai. Žinoma, tai vis geri ir pa-

Jei žmogus visiškai negeria, girtini būdai, bet gerią geriau- 
tai jo niekas..nei neragina prie sias būtu būdas, tai p. Nausė- 
gėrimo, o nuosaikiai geriau- dienės nurodomas: “Steigimas 
čiam visuomet gręsia pavojus | užeigų be svaiginamųjų gėri- 
perdėti.

Kokiame susirinkimėlyje ar 
baliuje — vaišėse, kaip pra
dės visoki prieteliai ir geri 
draugai inkalbinėti: “dar stik
lelį, dar stiklelį,” tai ir gele
žinės valios žmogui sunku at
sisakyti. Ne dėl to sunku at
sisakyti, kad jisai gerti norė
tą, bet dėlto, kad; nesupykin
ti savo draugą, kurie neretai 
iš geriausios širdies ir meilės 
norėdami pamylėti, tuo skys
timėliu žmogų vaišina. Pasa
kyti yra lengva kad daugiau 
negersiu ir negersiu, bei prak
tikoje taip padaryti yra labai 
sunku —- veik visiškai negali
ma. >

Kitas dalykas yra jei žmo
gus yra pilnas blaivininkas. 
Tuomet jau jo niekas nei ne
ragina. .

Todėl būt pilnu blaivininku 
yra kur-kas lengviau, negu 
nuosaikiu gėriku.

Nors daugelis gydytojų pri
pažįsta, kad alkotio vartojimas 
net mažiausiose dozose yra 
žmogui kenksminga, bet. ran
dasi daugelis taip-pat gydyto
jų, kurie tvirtina kaip tik 
priešingai.

Darbininką tarpe yra .la
biausia išsiplatinusi nuomonė, 
kad dėl biskelio neisi iš kelio, 
Sveikatos žvilgsniu •. gal hūt?; 
kad tas ir ^yra netoli nuo M-

> V?

Laikraštyje “Tautos Ryte” 
randame perleista ankietos ke
liu trejetą blaivybę paliečian
čią klausimą daug-maž tokio 
turinio:

1. Ar blaivybė lietuviams y- 
ra reikalinga?

2. Jei blaivybė yra reikalin
ga, tai kokia ? ar pilnoji, ar 
nuosaikioji?

3. Kokiomis priemonėmis 
pasinaudojant geriausia gali
ma. būtą blaivybę išplatinti 
lietuvią tarpe.

Labai pagirtinas “T. Ryto” 
sumanymas ankietos keliu tei
rautis blaivybės reikalais, tik 
bent kiek pačią klausimą su
statymas nevisiškai tinkamas.

Visųpirmiausia, ar lietu
viams blaivybė yra reikalinga 
pr ne? Tokio klausimo netu
rėtą visiškai būti, jau jisai 
savo amžį senai atgyveno ir 
turi eiti į senų klausimą ar
chyvą.

Antrasai klausimas yra la
bai svarbus ir jo teisingas išri
šimas būtų labai pageidauja
mu dalyku. ;

Trečiasis taip-pat.
Tik gaila, kad, kaip “T. 

Rytas” praneša, į tą ankietą 
labai mažai kas teatsakęs.

Žinoma, mokyti žmonės tuo
se dalykuose turi kiekvienas 
savotiškus įsitikinimus, ir 
moksliškai į dalykus žiūrint, 
kiekvienam reikia pripažinti 
teisybę ir manyti, kad jis sa
ko taip, kaip jo mokslas ir 
protas nurodo — juk blaivybės 
klausime kitaip ir būti negali-

Kartais mokslavyriai pada
ro klaidą tiktai iš perdaug di-’ 
delio atsidavimo .bent kokios 
idėjos platinimui duokime sau, 
kad ir blaivybės, bet tas atsi
tinka labai retai.

Ankietos pasekmės tokios:
Blaivybė lietuviams reika

linga.
Didžiuma atsakiusių stovi 

už pilnąją blaivybę, ir už va
rymą blaivybės platinimo agi
tacijos visais galimais būdais.

Tokių, o ne kitokią pasek
mių galima buvo ir tikėtis.

Dabar pažiūrėkime, kaip ta«’ 
dalykas atrodo, žiūrint pa-sybės

> *

»■ »,

Tnų. Tasai būdas Lietuvoje 
prieš karę buvo pradėta' var
toti ir duodavo kogeriausias 
pasekmes. Dabar ir Ameriko
je vertėtų tuomi būdu kuopla- 
čiausia naudotis.

Žmogus iš darbo pargrįžęs 
dažniausia nori susieiti su vie
nu kitu draugu; kur-gi jis dė
sis jei nėra blaivios užeigai 
vietos, lenda į saliūną, kad ir 
nosį raukdamas, o apie dervą 
sukanties ir nesusitepti, tai 
jau reikia veik stebuklo. Kas 
kita būtų jeigu būtų užtekti
nai švarių, erdvių, blaivių už
eigų. vietų. Tuomet į saliūnus 
eitų vien tik girtuokliai, o vi- 
įrkiti rastų sau vietą blaivio
se.vietose susiėjimui šų drau
gais ir'atlikimui savo reikalų, 
o tuoimi pačiu turėtų pakilti 
blaivybė.

Mes dažniausia ką nors su
manę, norime iškarto viską 
apžiot ir kaip su kirviu nu- 
kirst. Gal todėl miųns ne vi
suomet gerai pavyksta ir su 
blaivybės platinimu. Geriau 
mums dalykas pasiseks ir tiks
lą atsieksime, jei mes veiksi
me sistematiškai išpalengvo. 
Juk ne iš karto ir Vilnių iš
statė, o dabar toks miestas!

į^Tautoė^yUfe’Hr “Švie
sa” blaivybei reikalingi ir ge
ri laikraščiai, gal juose vienas 
kitas dalybas nėra toks kaip 

/ kad tūrėtų būti, pųokim sali ‘
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War savings Stamp, . 
issued by the 
United Statės • 

Goverment.
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti.
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
GEGUŽIO mėnesyje parsiduo
da po $4.16.

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, “DARBININ
KO” administracijos ° ofise ir 
pas kitus agentus.

* ■

*

*
k

k 1

z

■ <■

j

. Buvo pasikėsinimas nušauti 
Leniną bolševiką premierą. 
Automobiliaus šoferis buvo 
nušautas. Rusijoj 
platinasi pročariškoji agitaci
ja.
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SOUTK BOSTONO LIE
TUVIAI sutarė apvaikščięti 
iškUnąngai Liepei &dfeną> -įk 
rinktą komitetas visiems rei
kalams vesti ir nustatyti vei
kimui tvaiką. Smulkiau bus 
pranešta kitam ■'Darbininko” 
aąmeryj.

• ■ ’ ? ... ' > *

Birželio 13 d. ketverge, bus 
susirinkimas Pilnąją Blaivi
ninkų 49 kp. bažnytinėje lie
tuvių’ salėje 7:30 vai .vakare. 
Kviečiami visi nariai į susi
rinkimą, nes yra svarbių daly
ką aptarti. Kiekvienas na
rys būtinai turi ateiti į susi- 
liąidiną Taip-gi gal dar ne 
visi nariai žino, jog blaivinin
kai turi knygyną — knygų pa
siskaitymui, įvairaus ir pui
kaus turinio. Vietoj pasitrau
kusios į kitą miestą knygų 
užveizėtojos, 
susirinkimą 
Taipogi, gerb. nariai ir narės, 
nepamirškite^ kad palaikius 
draugystės veikimą; reikią su
skubti su naujais įnešimais bei 
sumanymais. Šįmet mūsų 
nariai bisky apsileido. Dau
giau gyvumo ir veikimo mūsų 
draugystei, o ypač čia So. 
Boston’e, kur randasi nemažai 
idėjinių dr-jų. ■ Veikime kas 
kiek galime dėl brangios 
mums,. o ir viisems idėjos le
miančios skaisčią ir šviesią a- 
teitį — blaivybę mūsų tautai 
ir visai žmonijai.
Kviečia pirm. P. Grinkevičia.

SUSTREIKAVO 5.000
darb^onkų. . ■

panedėlyj, birželio 10 die
ną į streiką išėjo- 5000 RėacL 
ville darbininką, dirbančią 
New-Havenr geležinkelio' dirb
tuvėse. ”

Reikalauja darbo sąlygą pa
gerinimo Įr algą pakėlimo.

Bet streikas greit pasibai- 
ge. Streikininkų susirinkime 
buvo perskaityta McAdoo te
legramą ir nubalsavo grįžti 
darban. '

: ApaŠtalystČo Maldos Drau
gijos Bųririnkiinas buvo neda
lioj,-birželio 9 dieną Šv* Fetroi 
^parapijoa svetainėje* iRadary^ 
ta metąs svarbią uutarimą.

turėsime pey šį 
išrinkti kitą.

CAMBRIDGE, MASS. 
šulerystės.

Pastaruoju laiku čia neku- 
rie lietuviai nukentėjo nuo va
gią ir šulerią per neatsargu
mą ir per nežinvstę.

Vienas Cambridgietis su di
dėle krūva pinigu apie $1000 
— buvo išvažiavęs į Bostoną. 
Sugrįžo namo su tuščiomis' ki
šenėmis.

Du žuliku persirėdę karei- 
viij rūbais buvo įsibriovę nak
tį į vieno biedno darbininkėlio 
pagyvenimą. Pareikalavo pi
nigą. Susigraibę keletą dole
rių pabėgo. Tie žulikai brio- 
vėsi į namus, sakydami, jog 
esą miesto atsiųsti su reika
lais. • Bet jų noras buvo įsi- 
briauti pas krautuvninką, tik 
per klaidą pakliuvo pas žmo
gelį.

Biskį anksčiau du cicilikė- 
liu, apsimetę kataliką parapi
jos kolektoriais, lankėsi ..pas 
lietuvius ir pinigavosi. Lietu
viai turi nesiduoti apgaudinė
ti. Lietuvių šeimynas lanko 
pats ge.rb. kun. P. Juškaitis, 
vieno parapijono lydimas, o 
visokie kitokie kolektoriai y- 
ra vagiliai.

Vietinis.

SUŽEIDĖ LIETUVĮ.
Birželio 7 dieną cukemėje 

ištiko nelaimė su lietuviu Vin
cu Staniulioniu. Mašina nu
traukė kairės rankos du pirš- 
tu. Staniulionis cukemėje 
dirba apie 16metų.

- PILIEČIAI.
Jei jūs esate anka visokią pri- 

gavyscią arba neteisybią, tai 
praneškite apie.t ai Massachusetts 
Immigracijos biurui, kuris už
dėtas dėl apsaugojimo ateivių ir 
nuo kurio gausite prielankų pa
tarnavimą'visi, tie, kuriems sto
ka žinojime anglų kalbos, įstaty
mą ir papročią.

Massachusetts Immigracijos 
biuras duoda specialį patarimą 
iškilus ginčams kas-link neuž
mokė j iru o algą arba kas-link ne
teisingo apsaugojimo darbinin
ką, arba kitokias darbininką 
agentūrą prigavystes. Taip-pat 
prigavystes kurios būna surištos 
su atsitikimais kriminališkuose 
arba civiliuose teismuose — ‘že
mes apgavystes — apkaltinime 
kas-lfnk pinigų įmokėtą Lankoms 

’ dėl išsiuntimo giminėms į kitą 
šalį ir kurią negavo tie žmonės, 
kuriems buvo siąsti — apkalti- 
riime kas-link pinigu padėt’; j 
privatiškas bankas, laivakorčią 
agentūrą ir tt.

■ Perkalbę*''jus duodamo vi- 
'siems, kurie, negali susikalbėti 
angliškai.

AtsiSuuklte apatiškai arba ra
šykite į •
Massachusetts Bureau of Immigration 

Jte.ut SUtft Houne, Boitoa

r J i
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Į koncertą surengtą Institu
te Hali Cambridge, Mass. bir
želio 9 dieną buvo nuvažiavę 
daug So. Bostono lietuvių jau
nimo ir smagiai tenai laiką 
praleido.

Susirinkimas šaukiamas Šv. 
Kazimiero B. Kataliką dr-jos 
mokyklos reikale bus seredos 
yakare, bir. 12 pobažnytinej 
Sūlčj. Kviečiami atsilankyti 
visą dfeją išrinktieji konąite^ 
tai, .

Mirė.. Petras Neviera, . šv. 
Kazimiero R.-K. dr-jos narys, 
netikėtai mirė seredos , rytą. 
Todėl tos dr-jos šaukiamas ex- 
tra mitingas ketvergė vakare 
į | )baŽnytiliėj- salėj. Visi na
riai privalo būti. Laidotuvės 
bus petnyčioj.

Choro >usirinkimas bus se
redos vakare pobažnytinej sa
lėj. Visi nariai privalo pri
būti.

aplankė daugumai žinomas ir 
geras muzikantas J» V. Anta
naitis. Dabar tarnauja Dėdes 

kmauomeneje ir-yrą 
■sęarganVu Infantry Beąo, 
ris'susideda iš 80 ypatų. At
važiavo aplankyti savo tėve
lių MontėWy Mas^ o taip-gi 
su giminėmis ir. draugais pa
simatytu

Draugas.

SEREDOJ, Birželio 12 dieną ............Newark, N^ J. ' 

KETVERGE, Birželio 13 dieną...............Rąterson, N. J.
Į p. Kazio česnulio prakalbas patartina visiems lietuviams 

atsilankyti, nes mūsų jaunas ir gabus veikėjas labai svarbiais 
reikalais po Amerikos, lietuvią kolonijas važinėja ir daug nau
dingą įnurodymų Lietuvos politišku klausimu teikia. Ne
praleiskite progos pasiklausyti prakalbą gabaus lietuvią veikė
jo. -______________ . ~

1DYKAI PATRUKUSIEMS
Į 5,000 Kenčiančią Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
_ “Bu yr* atsakančiai nutaikinta paduškal-
Si* duosnu* pasiūlymu* yrą padaryta* per te tokiam-vartojimui, kad SuUikiu* Kerniai 

■4*bhnV1tncrrwt *»«l#««*m t* e4*1**>
UiroauGios meujuus, sūri dus- •4*4*
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjuaių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Trasa, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKST NEREIKIA

Pirmiem* 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bu* ■ išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progų ge
rai išmėgint juos. Jų* 
nieko nemokėsite ui 

tų išmėginimų Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok jt 
B avo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Trasa vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, ■ ne* jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j| 
dėvėti Štai yra ge
riausia kelias, kuri jus galit* dykai išmėgint

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
1 prie nusilpnintų muskulų gydant] įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris yr* susimažinus pa
vidale ir paimta* drauge su ingredientais 
medikales . mases yr* skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo; Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtie* trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt 

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
slėgs* prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINE DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai | labai trumpų 
aikų aplaikomoa pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yr* nepaliau
janti—naktj ir dienų kiaurai per 24 valan
da*. Nėr* neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei. kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teiki* jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stipruma, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbo* truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plap«o-Pad 

veikių, gali būt lengvai išrokuotąs, patėmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti išdėstymų. * 
4 PLAPAO-PAD yra padaryt* iš stiprio*. S- 

sitempiamo* materijos “E’’, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo ii dčvėt. Jo viduris yr* limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio p tosterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B" nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikro* vietos. 
. “A” yr* padidinta* PLAPAO-PAD falą*, 
kuris prispaudžia simykusius, nusilpnejusiuš 
muskulu*, kad juo* sulaikius ruo via tolyn 
besialinkimo.

>

'Bu yra atsakančiai nutaikinta padulkal-
iiradėji, stebuklingos "visų dieną ir naktį” erifice ir taipgi prilaiko vidurių dalia, kad, 
dirbančio* metodo*, kuri bus- vartojama ati- pastarosios neiisisvertų |' lauko pusę. Pa-

MMMrsimf-

nnouamo 
varna

TOSKUHTK
PUM0-M& 

.Patu mntrnne ^Rll * MnfMKMnf 
- ° TietuMoa* 

mmuyjvtm

(Juškaitė* yra rezervuaraa. šiame rezervua
re yra stebėtina* sausinanti* susitraukiantis 
tnedikala*. Kaip greit ii* medikais* esti kūne 

sušildytas, ji* pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
{>er mažas odos sky- 
utes, kad sudratinua 

susilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili* 
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frante - vark 
dalies/ Brokuojant, 
kad davus reikalingu 
stipruma ir parama 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
Ai noriu jums pri- 

rodyt pats savo kale 
tais., kad jų* galite 
Bergalėt savo patru- 

ima-
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

ruma ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, -pavojingi Sai- 

reržimai pranyksta—
Ir tas bailus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jų* atgausite savo smagumą, gyvumų, 

energijų, stiprumų—
Ir jų* atradote ir jaučiate geriau Visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymų—

Tuomet jus žiijoiite, kad jūsų trukia yra 
pergalėtas .ir Įlįs Širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR ž| ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, ji* jums gali 
pagražint sveikata, kuri daug vertesnė, negu 
žibanti* aulu**. Priimk *1 dykai “Išmėgi
nimų’’ šiųdien ir jų* busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponų šiandien ir ■ 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuarfo 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būdų, kun buvo 
apdovanota* auksiniu medaliam! Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie š| dideli pasiū
lymų.

5,000 skaitytojų galės gaut š| Smėgiaimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR._______ _______ ■ v_______

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 Si. Louis, Mo.
Dykai Išmėgiainai Plapao ir Mr. Staarto 

Knyga api* Patrūkimas.
Vardas
Adresas ................................ 
Grįžtanti krasa atneš dykai fšmig. Plapao

Draugijos Temykite!

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, šaipos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, * 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yrą seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas, ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją.

Naujos organizacijos reikalaukite probą, senos gi 
prisiąskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.' • '

M. Ą. NORKŪNAS,
226 High Street, Lawrence, Mass.

. J J

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŽELPINŽS DR-JOS 
SO.BOSTON.MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS -^M. Žiobs, 

4 Lakant St., Dorchester, Mass
VK»mRM .— Jonas Galinis, 

20 Winfield St., So. Boston, Mass

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckfe.
282 SUver Str., So. Boston, Maso

H PROT. RAST. — Marijona Brikaite 
Care of Mrs. Packard

721 Huntington avė., 
Brookline, Mass.

FIN. RAŠT. —t Povilas Petrauskas, 
230 Fifth St, So. Boston, Mass. 

KASIBRIUS — 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 pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.

Ięško giminės. P-as Jurgis 
Savickis, dirbąs-Danijoj prie 
Raudonojo Kryžiaus užsiima 
paieškojimą siuntimu į Lietu
vą. So. BostonietisJuozas Lu- 
kauskis buvo per jį pasiuntęs 
paieškojimą, tai gavo praneši
mą, jog ieško. Norintieji į jį 
kreiptis, lai tą daro šiuo adrer 
su: Jurgis Savickis, CroixKon
ge Danoise, 'Sėction Lithua- 
nienne, Kopenhagą®, Denmark.

GRYNAI VILNONIAI 
fl V ETERIAI 

padaromi ant užsakymo.
Leisk man nuimti mierą ir 

Jūs galėsite pasiimti tik tuo
met, kuomet Jums prireiks.

Mūsą darbo sveteriai ne
šiojasi ilgai ir visuomet atro- 

, do gerai.
Paklauskite draugą, kurie 

nešioja juos ir kad. gauti 
bent vieną Meesters Charles 
Sweater's ant išmėginimo.

CHARLES EVANS JR
167 Hillside Avė., 

Needham Height, Mass.

f

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

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

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimuskaina:

Už vieną sykį... . . ...50ė. ' 
9f dū sykiu............  .75c.
” tris sykius ..... .$1.00 
” šešius sykius... .$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno.

“DARBINOTM”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jahnauh I 
(Jakimavičius) I

Priėmimo T*lando«: ■
Nuo3 iki B popiet. Nuo 7 Iki 8 vakar* | 

BOS BROADWZY Cor. C ST. SO. BOSTON,P 
TdB02S.B, ' |

* '■

PaieŠkau kunigo Petro Vidtt*- 
nio, turiu labai svarbą reikalą- 
Kas jį žiną kur jis dabar 
si, meldžiu pranešti už ką būni* 
labai dėkingas. Arba paties gerik 
kun, meldžiu pranešti man. Manoj 
adresas: ■ * .

Bernard Vaičkus,.
1806 Center St., Raeine, TOpu

51
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AMERICfjLN RUGAR ■

Reikalauja ■
D A RB IN INKŲ I' 

dėl paprasto dirbtuvės darbo. I 
, Geros algos ir nuolatinis I; 

darbas. I
"Atsišaukite į k

Atsišaukite į . V
Refining Employment Ofisą * 

47 Granite Street,. I
Soutjr'feoston,Mass.' I:

Dešimts minutų eiti nuo So. I 
Station; dvi minutos eiti nuo I, 
Broadway tunelio. B *

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas AdomavlClns,

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

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

147 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — St. Noreika,

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

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

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

tori, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedčldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naują narią su savim atsivesti

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
339 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedraičiutė, 
103 Sixth St.

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

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

Iždininkė — M. MačiuliutS,
46 Silver St.

Kasės globėjai: E. Plevokienė, 
M. Stukieng.

Maišalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins* 

kiene, P. VenięnS, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvio- 
nė. r

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakarė šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

PARSIDUODA forničiaj 
sykiu gali tuos rūmus išrendia- 
voti. Kam reikalinga, kreip
kitės pas

M. TUNKUNĄ,
4 Screpple Place, 

(Kamp. K ir Third Str.) 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA ant keturių 
rūmą forničiąi. Priežastis — 
išvažiuoju į kitą miestą. Kam 
reikalinga, kreipkitės. Gali
ma matyt utaminke, ketverge 
ir sukatoje po piet. ’

296 Athens Street, 
South Boston, Mass.

(Pirkios lubos)

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

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

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nmltrauk pusę tuzino 
kablnfit ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama> 
gali atslfiaukti:

J. J. DRIZA, 
JSO Re. Bnd fit., PMUdelpMs, Pa.

ĮSIMON F. PAUKTIS 

Lietuvis advokatas 
į Pabuigęt moktlą PentUvanifot 
| univerittetf.
į USUfato varymu pnaį vimiOM 
j tetaiuioM.

922 Lafld Tltlo Bulldlng, 
Broad & Cbeztnut St 

Į BIU. FHQ!«:
! OttlBO — Spruce 2290.
į Namy — Tlega 4442 J.

1212 W. HRIH AVH.
| PHILADELPHIA, PA.

PIRMO - KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469Bro*dway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER BT J

Valanda* 
ntM* vaL ryta 
ild 8 vai. vakar*.

NadUoaslsH 
nu* 10 vai, ryta 
Iki 4 vaL vakar*.

Nusipirk mostięs. 
Tai BUSI GRAŽUS 1 J, Udlrbr 
Mentholatum Co. Priei obdaah 
gult ištepk veidą moeHa per kehf* 
vakarus, o padarys veidą TYR^ 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mor- 
tis iiima plętmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigai 
gali siųsti ir stampomis.

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

f
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T
Y
ltt
T
± siliepė visos lietuvią kolonijos reikalaudamos platės-
I .

A LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. 
♦♦♦ Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei-
<£♦ kia už dyką.

Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga.
T LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO
£ PAČIŲ LIETUVIŲ.
<|. Jeigu nori, kad Tėvynė būtų laisva ir savistovi, 

tai priisdėk prie Lietuvią Banko — pirk Šerą dabar!
Visas informacijas suteiks Lietuvią Banko

X Prezidentas
A BANKIERIUS J. KOWALIAUSKAS.
♦> 111 SALĖM'STREET, BOSTON, MASS.

JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 

LIETUVIŲ BANKAS. '

Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvią Banką 
Boston’e Mass. po Nr. 32—34 Gross Str.

LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO 
ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimą at-

nią informaciją ir>prasidėjo pardavinėjimas Šerą. 
Bėgije mėnesio parduota 130 Šerą ant sumos $6.500. 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on chėck 

___ accaunt ir už padėtus moką 4 nuošimčius.
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitą val- 

stybią pinigus.
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li

berty Bonds.
LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą sava

me seife lietuvią visokiems dokumentams.
LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvą 

išlygą.
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus j visas pa

saulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.
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tai pirmas daiktas, 
" [ nori finoti y-Kuomet žmogus serga X

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

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

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulią išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tą bandymą ir su 
savo apščiu’ apsipažinimū su visokiomis 

j žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus
Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini

mas bus reikalingas už prideramą gydymą Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigą. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apštumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 

j bugštytis eiti pas jį.
Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokią Ii- 

i gą: statiškų, galvanišką, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorią, elektriką oseilatorią ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

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

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vytą ir moterą, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis,

. skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

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

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

Kasdien.
Dr J. H. KENEALY

673 WASHINaTON ST.
Antro* dury* nuo Gnyety The atre, Borton, Maa*.

•
Netoli Boylston Street.

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.
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Nedėliomis:
10 A, M.iki2 P. M.
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Ned«lMmM iki 4 po pllhi.

i

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflioadyno* Gydo vlMklM UgM
1-8P.M. 7-B P.M. Pvhkiri* Akiniu*.

419 Boylaton St., Boston, Misi.

BeU Phone Dlckin»*n 9905 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Ph3ade]pkia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir CKirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito ild 5 po pietų ■ 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M*
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h »•

Tai. So. Boaton27Q
DM. JOHN M.cDONNELL, N. D.

GfHnn tmiMifti ir UfttfviuM.
Ofiso valandos: 

Ryt iiB iki 9 vai. ,
Popiety 1 iki 8 
yakaraia 6 iki 9 

536 Broadvuy, So. Boston.
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