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Visi talkon!
ARŠIAU, NEGU PRIE 

CARO.

A. Konovalov,- buvęs Rusi
jos vice-premieras ir ministe- 
ris Kerenskio kabinete, ištrū
kęs iš bolševikų kalėjimo ir 
atvykęs Amerikon, išleido pa
skelbimą, apie dalykų stovį 
Rusijoj ir ko dabar jai reikia. 
Jisai sako, jog nuvargintoj 
Rusijoj grįš carizmas su vo
kiečių durtuvų pagelba, jei 
talkininkai jai dabai’ nesu
teiks pagelbos. Apie bolševi
kų tyroniją šitaip pasakė:

“Smagu man matyti, jog 
, šioję šalyje bolševizmas tinka

mai jau suprastas. Atnaujin
toji bolševikų tyroniją yra ar
šesnė už carizmą. Jie panai
kino visas pilietiškas teises; 
jie pasmaugė liberalų ir iš da
lies, socijalistišką spaudą, jie 
suareštavo daug žymių ir 
gerbtinų liberalių ir revoliuci- 
joniškų vadų; jie išvaikė 
miestų tarybas ir žemietijas, 
renkamas visuotinu balsavimu 
ir savo tironiją apvainikavo 
durtuvais išvaikydami Visuo
tinąjį Rusijos Steigiamąjį Sei
mų, išrinkta visuotinu balsa
vimu.

Bolševikai išdavikai.
Bolševikai pardavė Rusiją 

sutartimis . Lietuvių Brastoj 
prieš žmonių ir prieš išreikš
tas deklaracijas visų politiškų /

“Published and distributed under permit (No, 543^ authorižedby the Aet bf October 6, 1917, on file ai the Post Offiee of Boston, Mass/ 
By order of the President, A. S* Burfakft, Postmaster GeneTal.” '

partijų. Lietuvių Brastos “tai
ka’.’ Rusija paversta į vokie
čių koloniją ir gyventojus tų 
šalių, kur jie viešpatauja da- 
vedė iki bado.”

Toliau jis nurodo, jog so
vietuose nei darbininkai ne 
visi tėra reprezentuojami ir iš 
politiškų partijų tik tie tėra 
pakenčiami, kurie nieko nesa
ko prieš bolševikus.

Sako, jog Rusijai reikia ū- 
mios, abelnos ir karinės pa- 
gelbos “atgauti Rusiją iš po 
Vokietijos jungo, sugrąžinti 
Rusijai netektas žemes ir iš
gelbėti Rusijos demokratiją, 
suteikiant jai galimybes lais
vam besiplėtojimui.”

miUi nalMdži* ***ww*ą JH

“DARBININKO”XAINA:
tris kartui savaitėje., .$3.00 
vienąsykį saavitėjo.. .flM 
Bostono apielinkSje .. .$4-00 
UžrubeŽyje metams..; .$4JM 

■ Vienas numeris...... .. Be-

DIDŽIAUSIAS OFISO NA
MAS PASAULĖJ.

Suv. Valstijų valdžia Wash- 
ingtone statydina milžinišką 
ofisų namą. Ten bus laivyno ir 
karės ofisai. Bus pabaigtas 
spalio 1 d. Atseis $5.750.000. 
Jame galės dirbti 15.000 kler
kų. Užima 42 akru žemės. 
Bus trijų lubų augščio.
2.700 darbininkų.

Stato

• • laik-Vokietijos socijalistų 
raščiai aimanuoja, kadi alus 
pablogėjo. Bėdavoja, kad da
bar Vokietijos alus ne kas ki
tas, kaip tik *‘rudas vanduo.”

Reikalas labiau sujungti

BOLŠEVIKŲ SUTARTIS 
SU VOKIETIJA KAS- 

LINK LENKIJOS.

Vienas lenkiškas laikraštis 
KrakOve paskelbė, jog Vo
kietija ir bolševikų valdžia tu
rėjo konferenciją ir padarė 
slaptas sutartis. Sutarė išvien 
veikti slopinime lenkų tauti
nių troškimų. Sutarties yra 
šitokie punktai.

1. Lenkijos klausimą riš Vo
kietija.

2. Rusija pasižada nesikišti 
į organizavimą Lenkijos.

3. Rusijos valdžia gali tu
rėti su demokratiškais ir revo- 
liucijoniškais Lenkijos klubais 
per agitatorius, vokiečių val
džiai žinomus.

4. Rusija atsižada siųsti agi
tatorius į Vokietiją ir Austri
ją

5. Rusija budriai tėmys len
kų tautiškus ratelius ir tokiu 
būdu stengsis neleisti lenkų į 
savo naminę-armiją.

6. Jei lenkiška kariuomene 
peržengtų rubežius Lietuvos 
arba Ukrainos, tai Rusija ro
kuos tokį pasielgimą paskelbi
amu karės Vokietijai ir Austro
-Vengrijai ir prigelbės tokią 
kariuomenę „sutriuškinti.

7; Rusija pasižada neleisti 
savo piliečiams patiems arba 
francūzų, anglų, amerikomj 
pinigus investyti Lenkijoj.

Vatikane išreikšta nuomo
ne, jog popiežius nemano jo
kiame atsitikime apleisti Ry
mo. Karės pradžioj Ispanija 
kvietė popežių į savo žemę, jei 
dėl karės jam pasidarytu ne
patogu Ryme.

>• r ..........

Austrijoj ųvesta tabokos kor
telės. Rūkytojams duodama 
tabokos tik‘paskirtą dalį, o ne 
kiek kas nori.

Brazilijos valdžia paskelbė, 
jog liepos ketvirtą dieną' švęs, 
kaipo tautišką šventę.

Kerenskį, dabar yra Pary
žiuje. Netrukus atvyks,Ame
rikon.

Ex-caro sūnus Aleksei tebe
sąs gyvas Tobolske, tik ser
gąs, kaip Vokietijos laikraš
čiai skelbia. Pirmiau buvo pa
sklidęs gandas, jog carukas 
negyvas. .

TALKININKŲ KOMISIJA.

Jau keletas mėnesii] atgal 
akylesnieji politikieriai nuro
dinėjo, jog. vokiečiai netru
kus pradės smarkią agitaciją 
už taiką. Talkininkų šalyse 
išskiriant Suv. Valstijas toji 
agitacija, gali turėti intekmę. 
Amerike ji neturės intekmės, 
nes čia- pasiryžimas laimėti 
karę yra nepergalimas. Todėl 
diplomatai nurodo, jog turi 
tuoj susidaryti talkininkų ko
mitetas, kurs kuoaiškiausia su 
visomis smulkmenomis išdėtų 

i talkininkų tikslus ir taikos iš
lygas. Tuomet tas komitetas 
ir būtų prisirengęs paraližiuo- 
ti vokiečių agitaciją.

Jei to nebus, tai vokiečiai 
galės piudyti vieną tautą prieš 
kitą. Jei dabar taika prasidė
tų, tai vokiečiams tas sektū- 

~ši daryti ir jie tą išnaudotų. 
Vokiečių valdžiai ir rūpi, kad 
taika prasidėtų prieš išdirbi- 
mą aiškių karės.tikslų, priim
tų visų talkininkų.
' Jei talkininkų šalys priims 
išdirbtus karės tikslus, tai jos 
gyventojai bus susivieniję ir 
jokia vokiečių agitacija netu
rės gerų pasekmių.

Kaizeris, matydamas talki
ninkų karinių jėgų stiprėjimą 
ir stengsis suturėti mažas ir 
dideles tautas nuo susijungi
mo ir išdirbimo visiems pato
gių tikslų. .

Tokia sumanytoji talkinin
kų komisija būtų didžiai nau
dinga, ypač jei jon galėtų in- 
eiti atstovai ne vien

> tautų, bet ir mažųjų, 
riant nei lietuvių.

i

INFORMACUOS BIURO 
PRANEŠIMAS.

Amerikoniški laikraščiai at- 
spauzlino Lietuvią Informaci
jos Biuro pranešimą, jog visų 
kolonijų lietuviai rengiasi prie 
prideramo ketvirtos liepos ap- 
vaikščiojimo. Atsako ex-prezi- 
dentui Rooseveltui, kurs kri
tikavo sumanymą, kaclkiek
viena tauta skyrium parodau- 
tų tą dieną.

M I II ■ ...... f

SUAREŠTAVO DEBSĄ. 
' Cleveland, Ohio, birž. 30. — 
Eugene V. Debs, buvęs keletą 
kartų nuo socijalistų partijos 
kandidatu į Suv. Valstijų pre
zidentus, tapo suareštuotas už 
savo prakalbą Cantone, Ohio. 
Kaltinamas dešimčia punktų, 
už kiekvieną kurių turėtų at
sėdėti po 20 metų kalėjime ar
ba užsimokėti po $10.000.

ITALAI EINA PIRMYN.

Asiago augštumose austro- 
vengrai tapo italų užpulti. 
Priešininkas neatsilaikė. Ita
lai paėmė nelaisvėn 809 karei
vius nelaisvėn ir užėmė Monte 
Di Vai Bella.

K
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$2.000.00 “DARBININKO/’ MORGIČIAMS PANAIKINTI 
PIRMIEJI LED U PRALAUŽTA.

ninko ’ ’ administratorius 
F. Kneižis Clevelando 
kuopos mintin išreiškė, kad 
geriausia bus atsišaukti į prie- 
telius ir jų paramos paprašy
ti, tai tam visi karštai prita
rė ir sumanymą pradėjo gyve- 
niman vykinti.

Bet palaukit, gerbiamieji, 
smulkiau paaiškinsim kame, 
gludi visa paslaptis.

t

į

Šią savaitę Vokietijoj prasi
deda byla taip užsienio .reika
lų ministerio Kuehlmanno ir 
Berlino laikraščio Deutsche 
Zeitung. Mat tasai laikraštis 
pereitą balandį indėjo žinią 
būk ministeris, būdamas Bu- 

’cliareste lankėsi paleistuvys
tės namuose. Tai ministeris ir 
patraukė minėtą laikraštį teis
man. Abi pusi parsitraukė 
daug liudininkų. Liudys ir mi
nisterio šoferis.

New Yorke liepos 4 d. bus 
dalinamos kopijos prez. AVil- 
sono prakalbos tuoj, kaip tik 
jis ją pradės sakyti prie Wash- 
ingtono kapo Mount Vemone, 
Va. Prez. Wilsono prakalba 
bus kartu pranešimas visam 
pasauliui. Turbūt bus daug 
sakyta apie teises mažųjų tau
tų.

NESUSIPRATIMAS TARP 
AMERIKONŲ IR 

FRANCŪZŲ.
Paryžiuje viename judomų- 

jų paveikslų teatre vos nesu
sipešė francūzai su ameriko
nais. Mat francūzai nežinojo, 
jog pas amerikonus švilpimas 
reiškia užgyrimą. Tai kuo
met buvo parodyta Francijos 
premieras, tai Amerikos ka
reiviai ėmė švilpti. Francūzai 
pamanė, jog amerikonai išjuo
kia, baisiai nustebo ir šoko 
mušti amerikonų. Bet buvo su
manių žmonių, kurie dalyką 
paaiškino ir nuramino užside
gusius ir įsižeidusius francū- 
zus. /

Švilpumu Francijoj išreiš
kiama pajuokimas ir panieki
nimas.

f

Rengiamas L. Vyčių 20 ir L.D.S. 65 kp.

Liepos-July 6 dieną, 1918
LAWNDALE DARŽE NASHUA, N. H.

KELRODIS SVEČIAMS IŠ KITUR:- Traukiniais at
važiavę nuo Bostono, turi išlipti ant Nashua Uunion 
Station ir eiti į bažnytinę svetainę, 119 Temple Streęt 
o čia pasitiks; nuo Worcester’io atvažiavę turi išlipt 
ant Station Nashua Main St., o čia gausit gatvėkarį 
South End. Gatvėkariais atvažiavus bile iš kur, priveža 
net iki Main St., ant Main st. imkit karą South End.

Vartai atdari nuo 1:30 vai. Šokiai prasidės 
2:30 vai. po pietų

Įžanga: vyrams 35c.r moterims 25c., vaikams* 10c., 
kariškas taksas mes apmokam

RENGIMO KOMISIJA.

.u P. S. Jei tą dieną litų tai išvažiavimas butų perkeltas 
ant 13 dienos Liepos 1918'm.

Stokit visi, broliai lietuviai ir seserys lietuvaitės, 
į eiles kovotojų už darbininkų gerbūvį, laisvę, 

apšvietosir'susipratimo ^klęidimą.

IŠ KUR SUMANYMAS KILO.

LDS. Centro Valdybos pas
kutiniame posėdyj,' kuriame 
dalyvavo beveik visi valdybos 
nariai ir keletas “Darbinin
ko” prietelių nuodugniai ir 
plačiai pasitarta apie LDS. ir 
“Darbininko” reikalų pageri
nimą ir sustiprinimą.

Sumanymai .ir patarimai 
kaip žirniai iš maišo pylėsi ir 
visi buvo išmintingi, geri ir 
naudingi, bet kuomet “Darbi-

ką/gali darbininkų susipratimas.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gą sutvėrė, “Darbininką” į- 
steigė, pinigus tani svarbiam 
darbui vesti sudėjo, suaukojo 
ir suskolino lietuviai ir lietu
vaites darbininkai, kurie su
prato, kad tas sumanymas bus 
lietuvių darbininkų luomo rei
kalų gynėju, apsaugotoju ir 
rėmėju.

Pasišventimo, pasiaukavi- 
mo daugiausia pas lietuvius 
darbininkus ir, žinoma, kad. 
pas katalikus.
Daug dešimčių dolerių “Dar

bininkui” aukota, daug šim
tais suskilinta, bet keletas at
sirado, kurie ir tūkstančių ne
sigailėjo. Viena prakilnios 
širdies .mergina visą tūkstantį 
“Darbininkui” paskolino, o

i,

dvi moteri našlės po 500 dol. - ’ 
davė.

Dabar pasitaikė, kad tos ge
ros širdies moterys našlės pa
teko į gana vargingą. padėji
mą, nustojo saVo globėjo ir 
joms reikėtų indėtus į “Darbi
ninką” pinigus tuojaus grą
žinti. A(ūsų V^SI1 priedermė 
jas nelaimėje paremti ir skolą 
atsiteisti. Merginai tūkstanti
nę irgi reikia atiduoti. Taip 
aplinkybės susidėjo, kad jaiL 
pinigai reikalingi dabar. . j

Naujų paskolų “Darbiniu^ 
kas” užsitraukti nenori, nau
jų “morgičių” ant savęs apsi- J 

krauti nepageidauja. Pasilie- 
ka vienas kelias — parinkti 
aukų “Darbininko” morgi- 
čiams padengti.

GARBĖS NARYS GARBINGAI PAKALBĖJO.

-
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Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos garbės narys p. Motiejus 
Žioba šiame susirinkime štai 
ką pasakė:

“Vyrai, juk mes lietuviai, 
geri katalikai, tai ar mes ne
begalime savo reikalų ‘patys 
aprūpinti. Duosiu aš, duos ir 
kiti ir ūmai 2.000 dolerių su
rinksim ir morgičius “Darbi
ninko” padengsim.

Savo žodžiams paspirti p. 
M. Žioba dešimkę ant stalo pa
klojo.

Dvasiškas vadovas Kunigas 
F. Kemėšis skersomis į garbės 
nario dešimkę pažiūrėjo, 
šmakšt, iš kišenės čekių kny
gutę išsitraukė ir plunksna 
kaip pabriežė, kaip matai $25 
prie dešimkės atsidūrė. 
. ■ “Bracia,” — sušuko pirmi
ninkas j. E. Karosas, — “kas

Kunigą Kemešį “subytins.”
— “Bytinti nebytinsiu,” — 

atsiliepė LDS. Centro Komisi- • 
jos narys Kun. F. Juškaitis,.. 
bet...” plunksna brakštelėjo- 
ir vėl $25.00 pasirodė.

Daugiausia visiems “striu
ko” padarė p-lė V. Varžins- 
kaitė. “Aš, sako jinai, — vi
sus pralenksiu, tegul žino ką 
lietuvės moterys gali.

Skandalui už akių užbėgti ir 
vyrų situaciją išgelbėti danų 
visi p-lę Varžinskaitę prašyti,11 ’ 
kadi sarmatos nedarytų. Vos- 
-ne-vos ant $25.00 susigadido.

Redaktoriai tuščiakišeniai 
po penkinę paklojo, sekreto
riai tuomi pačiu keliu nujojo, 
o svečiai Griciūnai susitarę'ii: 
po penkdolerinę paaukojo.

Keletas žmonių virš šimti
nės ir sudėjo. Tai kur vyrai!

tf

tai labdaringam tiksliu,
* *

(Tąsa aut 2-ro puslapio) 2

Amerikos kariuomenės jau 
atvyko Ryman. Sostinės gy
ventojai labai triukšmingai 
sveikino amerikonus.

didžiąją 
neišski-

Bolševikų valdžia nuteisė 
miriop kapitoną Sčasniką, bu-

Bolševikų ambasadorius Ber- 
line užginčija paskalas apie 
ex-caro nužudymą. SSako, 'jog 
jis esąs gyvas.

Francijos parlamente inęšta 
padaryti liepos 4 d. tautine 
švente. Yra daug tam prita
rėjų.

Airijos sostinėj Dubline po
licija sukonfiskavo 40.000 pat
ronų. Patronai buvo javų mai
šuose^

7

vusį Juodųjų jūrių laivino ko-

Suv. Valstijų Senatas atme-. 
tė sumanymą pratiesti drafto 
amžių. Buvo sumanyta imti 
nuo 20 iki 40 metų amžinusi.

1

*

'<

Pajyžiuje jau sudarytas 
programas ketvirtos liepos pa- 
rodavimo. Prez. Poincare ir ki
ti augšti valdininkai tėmys pa- 
rodavimą.

____________ /

Eina’ gandas, būk Austrija 
prašius Ispanijos pabaigti kal
binti kariaujančias valstybes 
prie taikos.

Anglijos darbininkų suva- 
žiavitnas Londone perleido re
zoliuciją, kurioj reikalaujama 
ūmu laiku išrišti. Airijos ldau- 
simą, suteikiant jai plačią sa
vivaldą.
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LIETUVIŲ BANKAS.

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

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

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

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS
Lietuvių bankas šiandien moką:—

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

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
Lietuvių Banko prezidentas

111SALEMSTREET,

6IA DAR NE GALAS, TIK PRADŽIA. 
f

Bostono lietuvraF- darbinin
kai katalikai kaip aukoja, tai 
žemė drebų. Geram darbui ne
sigaili. savo skatikų. Centro 
Valdybai nespėjus pinigų su
skaityti, pėtnyčioj, birželio 28 
dieną Šv. Petro parapijos sve
tainėje sušaukta visų LDS. na
rių ii’ °Darbininko” prietelių 
mitingas, kuriame apie daug 
reikalų kalbėta, o sykiu prisi
minta ir “Darbininko” bylos 
su Jurgeliūnu nuotakiai -ir teis
mo nuosprendžiai. Spvčiavo 
J. E. Karosas, A. F. Kneižis ir 
Kunigas F. Kemėšis.

i.

Gi plačiausia apie “Darbi
ninko” “morgičių” panaiki
nimą kalbėta. Kaip tik apie 
aukas užsiminta, tai, vyručiui 
jūs mano, pusvalandžio laiku- 
apie 100 dolerių į rinkėjų 
skrybėlės subirėjo. Po penkių 
keturis, tris, du ir vieną.do
lerį kaip movė, tai nespėjo 
užrašinėti, o pusdoleriai - tįk. 
skambėti skambėjo.

Susitikęs ant rytojaus vieną 
panelę prašiau aukos kokiam 
tai labdaringam tikslui, o ji
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gai iš manęs išrankiojo. Pa-
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Kaip iŠ Maskvos pranešama, 
tai Petrograde per. keturias 
dienas nebuvę atgabenta jo
kio maisto. *■<

t
*

toliau neįstengiama pasivary'- riadų** “Darbininko** sostapi- 
ti. Trūksta patronų ir kulkos- lyje. ‘

GENEROLAIS APRINKTA KAROSAS, 
ŽIOBA IĖ VIRAKAS.

. * Karosas popietinius ukazus rašys, Žioba pinigus skaitys, 
oyfrakas amunicijų dabok. ,

,'mas. Jei tik Dėdė Šamas bi
zūnų padėtų į Šalį, tai socjja- 
listai tuoj netektų to susipra- 
timo, \ '

U’ . * ‘

kalinga visuomet, ne vien ka
rės laiku.

Mes Amerikos lietuviai dar 
turime žinoti, jog mes neturi
me būti vasarošaleiais dėl Lie
tuvos. O žiūrint į mūsų dar
bus, atliktus dėl nukentėju
sios Lietuvos, esame tiesiog 
šaltais, ne vien vasarošaleiais. 
Tai baisu. Turime sujusti visi, 
ir traukti darban plačiausias 
minias.

.............................-  ——t

Jnefc' tesidžiaugssorijaliątų|inai tik 
atsivertimo. Juk socijalistai 
užsičiaupė ir nuleido uodegas 
tik tuomet, kai Dėdė Sumas 
bizūnu pagrūmojo visiems ir 
kai keliems gerai užkirto. Čia

v - - •

->t

(Pradžia ant 1-mo puslapio)

$2.000.00 “DARBININKO” MORGIČIAMS PANAIKINTI.
“Vakar dešimtį dolerių į [miršo patys pinigų atsinešti, 

svetainę kaip nusinešiau, iai tai visus turėjau išskolinti. 
ir pati aukavau,' o kitus drąu- Neduosiu šiandienų, nes pini-

Siųskit amuniciją šiuo antrašu:

-—DARBININKAS?’
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
O čekius rašykit vardu: MATHIAS ZOBA, kuris stovi po 

kaucija $3.000.00 dolerių. Amunicija skiriama “Darbininko” 
morgičiams sumušti ir tik tam tikslui, o ne kitam kokiam bus 
sunaudota. ,

WATERBURY, dONN.\ * 
• -t-

Nepaprastos prakalbos.

Liepos 4 d. 6 vai. po pietų 
Naujoje šv. Juozapo svetainė-' 
je 49 Congress A^’. bus pra
kalbos. Atvažiuos iš Chicagos 
vienas U atsižymėjusių kalbė- ' 
tojų p. Al. RaČkus; todėl už- 
kvięčiame į Šias prakalbas vi
sus Waterburiečius ir apielin- 
kės. tautiečius, mes bus proga 
išgirsti to, ko dar nesam gir
dėję.Rengia LDS. 5 kp, ’

Komisijos narys
B. šilkauskas.

m....... ....  ,,i.. .

BAISUS GAISRAS.
Sioux City, la. Sudegė di

deli Ruff namai. Žuvo apie 50 
žmonių. Sužeista apie 35.

■M M So. Borton’o.trtarninkiif, krtvergais ir 
Leidžia Am.UetttviųRymo Kataliką iv,Juocapo

DABBIMINIA8” 
(Th*Wott®r)

The Lithuanian peper^
PrtB0hed every Tuefiday, Thur«day, and Saturday by 8L 

; Joseph *s Iathuanian R.-C. Asoociation of Labor.
Bubecriptlon Bates:

■ Yearly *«••••»*•_.••••» •••••••••■*•»••• «$3*00'
Bostonand suburbs —— ----------- -,-..$4.00

• ‘ B months *$1450
Foreign oounfriee yearly. ♦ *............. . .$A25

“DABBININIA8” 
W. Broadway, South Boston, tam,

IŠTIKIMYBĖ KARĖS 
( LAIKU.

Taikos laiku valstybė ne
daug tereikalauja parodymui 
savo ištikimybės. Tuomet iš 

", pūiečių ir abelnai gyventojų 
reikalaujama tik paprasto pri- 
sitaikymo prie įstatymų. Tai- 

. kos laiku reikia tik ’pūdyti į- 
sfatymus ir nieko daugiau val
stybė nereikalauja.

Dalykų stovis atsimaino, 
" kuomet valstybė stoja karėm

.*** Tuomet nepakanka paprasto į- 
statymo pūdymo. Dabar A- 

. merikoje nepakanka pliko pri
sitaikymo prie įstatymų, nie
ko nesakyti prieš valdžią, nie
ko nedaryti, idant trukdyti 
karės vedimą, nieko nedaryti, 
kad priešininkui pagelbėti. 
Dabar, kuomet valstybė turi 

' tiek sunkenybių, gyventojams 
nepakanka būti paprastais 
dalykų tėmytojais. Dabar val
džia reikalauja iš mūsų karšto 
jos darbų parėmimo, pildymo 
jos nurodymų. Visą tą reikia 
daryti, idant būti ištikimu, o 
to nedaryti reiškia nebūti išti
kimu.

Pirmutinis ir "Svarbiausias 
valdžios paraginimas yra tau
pumas. Valdžia mums nurodo, 
jog armijoj jau. yra 2.000.000, 
o apie pradžią rugpjūčio mė
nesio jau bus apie 3.000.000. 

. Jie atitraukti nuo darbų. Jų 
darbus turi likusieji atlikti. 
Be-to likusieji turi sumobūi- 
zuotą armiją užlaikyti, aprė
dyti, pagaminti ginklus, amu- 

;, <^ęiją ir tūkstančius visokių 
^įjl^tanenų karės vedimui. Aiš- 

kU, jog likusieji negali nu
dirbti visus tuos darbus, gy
vendami taip, kaip prieš ka
rę. Dabar reikia atsižadėti 
daiktų, be kuriij galima ap- 
seiti.. Tokiuo būdu darbinin-

- kai pasiliuosuos iš darbų, ku
rie nėra būtinai reikalingi, o 
pristos prie darbų, kurie būti-

'' nai reikalingi.
-•i Toliau valdžia reikalauja 

sutaupytus pinigus investyti į 
_ jos bondsus ir karės taupymo 

stampes. Prez. Wilson savo 
atsišaukime skolinti valdžiai 
pinigus, perkant bondsus ir 
taupymo stampes, sako: Žmo
gus, kurs skolina valdžiai, per- 

. duoda savo pinigų pirkimo ga
lę Suvienytų Valstijų valdžiai 
iki po karės. Be to ant tiek 
pat jis neperka^ konkuruoda
mas su valdžia.” Tas nereiš
kia, kad mūsų taupumas ir 

.. darbštumas iki to eitų, kad ne- 
' ' davalgytume, dirbtume neat- 

sflsėdami, gyventume kuopra- 
sčiausiuose, kad ir nesveikuo
se butuose. Kaip sykis prie- 
šingai. Juk tuomet mūsų svei- 

‘ kata sumenkėtų, išnašumas 
dingtų, liga ateitų. O toks 
dalykas tik pakenktų valdžios 
tikslams. Kas reikalaujama y- 
ra tas, kad nieko neeikvoti ir 
nauduoti tų daiktų, kurių ap- 
ščiai yra, o kuomažiausia 
vartoti tų daiktų, kurie reika
lingi armijai.

Dabar laikas, kada vasaro- 
Žaltiški patrijotai išspjaujami. 

Kaip ten nebūtų Suv. Vals
tijų valdžia iš savo likusių pi
liečių neperdidelių pasiaukoji- 
mų tereikalauja. Valdžios rei-

- kalavimas pirktis bondsus ir 
taupymo stampes yra mums 
Ant tikros naudos. Tą viską 
atgausime su graliu nuošim-

; -’Čiu. O taupumas gyvenime y- 
Ta tokia dorybė, kuri labai rei-
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PASTABĖLĖS.
“Vienybė L.” peikia obalsį 

“Dievas ir Tėvynė.” Girdi 
buvę tokių, kurie tuo obalsiu 
dengė savo godulystę, menku
mų, niekingumų. Tai esąs se
nas klerikalinis įrankis.

Na, o kokis obalsis, kokis 
mokslas nėra ant pikto panau
dotas nediorų žmonių. Ar 
“V. L.” redaktoriai nežino is
toriško sušukimo: “O laisvė, 
kokios piktadarybės vardan 
tavęs papūdomos!” Ar jie ne
žino, kaip dabar daktarystės 
ir kiti, mokslai šulerių ant pik
to panaudojami. Todėl “V.
L. ” redaktorių logika reikėtų 
laisvę, demokrųtybę, mokslų 
atmesti, nes jais visokie bol
ševikai ir šuleriai dangsto sa
vo godulystę, menkumą ar nie
kingumų.

Toliau ten pat rašoma, būk 
“Draugas” norįs, kad visi pil
dytų tiktai viskų, kas į tų is
toriškąjį obalsį (Dievas ir Tė
vynė) intelpa. Tuomet žmogui 
neliekų vietos, netenkąs indi
viduališkumo, neturįs teisės 
ieškoti teisybės ir prakilnumo 
kitur, kaip tik Bažnyčios, tai 
yra katalikybės dogmų rybo- 
se; žmogus neturįs teisės abe
joti, jam visos teisybės paga
mintos iš augšto.

Reiškia Dante, Boccaccio,
M. Augelio, Leonardo da Vin- 
ci, Lopę de Vega, budavoto- 
jai katedrų Reimso, Paryžiaus 
(Notre Dame), Amienso ir tt. 
ir tt. neturėjo individuališku
mo, nes jiems katalikų tiky
bos dogmos buvo šventos; šv. 
Augustinas, šv. Tomas Akvi- 
nietis, Kopernikas, Kolumbas, 
Pasteur, Galvani ir tt. neieš
kojo teisybės, nes jiems Baž
nyčios dogmos buvo šventos.

Dar apie teisybes pagamin
tas iš augšto ir teisę abejoti. 
Visos teisybės ir mokslai pa
gaminti iš augšto. Abėcėlė, 
toblytėlė padauginimo, Dešim
tį Dievo įsakymų, genmetrijos 
teoremos, Šventraštis ir tt. ir 
tt. vis tai iš augšto pagaminta 
ir žmogus neturi teisės sakyti, 
kad septynis sykius septyni y- 
ra 48.

Tai-gi matome, jog laisva
maniai, norėdami paniekinti 
senus obalsius, stengdamiesi 
prirodyti, kad žmogus laikan
tysis katalikybės dogmų ribo
se, turi nustoti individuališ
kumo, . neturi teisės ieškoti 
teisybės ir prakūnumo kitur 
kaip tik Bažnyčios moksle, 
kad neturi teisės, abejoti, nes 
jam būk visos teisybės paga
mintos iš augšto, prieina prie 
didžiausių nenuoseklumų, ne
sąmonių ir parodo savo begali- . 
nę nežinystę.

gų neturiu.

BOSTONAS ANT TONEAPSISTOS.

Subatoj birželio 29 dieną 
ant Brodvės. sueinu keletą' L. 
D. S. 1-mos kuopos narių ir 
klausiu, ką jie mano apie 
“Darbininko” “morgičius:”

“Panaikint juos visus!” —■ 
karštai sušuko vienas.

“Nugriaut, kaip Rusijos ca
rą nuo sosto!” — pritarė ki
tas.

‘ “Nereikia nei naikinti, nei 
griauti,” — rimtai atsiliepė 
trečias, tik reikia atmokėti ir 
“dacol.”

“Kaip, kokiu būdu?” visi 
žingeidžiai klausiame.

“Bostonas būtinai turi 500 
dolerių suaukoti. Apie du 
šimtu jau surinkta, 1-mos kuo
pos nariai dar sudės, prieteliai 
pridurs ir pasidarys penkšim- 
tinė. O-gi Amerikoje ne vie
nas Bostonas tik randasi. Er
tos lietuviškos kolonijos dar ir 
Bostonų pralenkti gali.

“Kad iš tamstos burnos.žo
džiai tiesiog į Dievo ausį pa
taikintų,” — palinkėjome vi

si.

URA, VISI VYRAI TALKON, O MOTERYS 
KUOPON “DARBININKO” MORGIČIUS NAIKINTI.

Bostonas, tiesa, didelė ga
lybė ir daug gali nuveikti, bet 
$2000 jam ant sprando užkrau
ti būti) nekrikščioniškas dar
bas. Antra vertus, kų pasaky
tų Chicagos, N ew-Yorko, Bro- 
oklyno, Clevelando, Worees- 
terio ir kitų didesnių ir mažeš- 
niij miestų lietuviai, jei jų

talkon nekviesti. Čia visų ben
dras darbas. LDS. kuopos pa
vyzdžiu kitiems lai šviečia. 
Sukruskite, Amerikos lietu
viai katalikai ir ^darban visi 
kaip vienas stokite. Tegul 
niekas nesako, kad lietuviai 
katalikai peraugėtai šoka.

KARĖ JAU PASKELBTA.

“Darbininko** morgičiams 
panaikinti karė jau paskelbta. 
Kareivių jau užsiregistravo drąsuolių ir karžygių:

$2000.00 “DARBININKO” MORGIČIŲ PANAIKINTI 
Į KARĘ STOJO IR PIRMAS TRANŠĖJAS
UŽKARIAVO:

PIRMAS BOSTON’A S.

Į karininku pulką užsirašė ir amuniciją davė šie __

LDS. Centro Valdybos susirinkime:
kojo dalį savo paskolos $25.00, 
kurie neineina į sumą pinigų 
renkami) ‘‘Darbininko” “mor
gičiams” panaikinti bet yra 
skiriami “Darbininko” spaus
tuvės naujoms didesnėms ma
šinoms pirkti. Ir visos kitos 
paskolos, jei bus kieno dova
notos, tam pačiam tikslui bus 
sunaudotos. ‘ ‘ Morgičiams ’ ’ pa
dengti priimami tik “cash” 
pinigai.

So. Bostone visas būrys ir a- 
munieijos jau pagaminta gero
kai. Čia telpa ir surašąs visų

REGISTRACIJA.

Kiekvienas karininkų naivfmas ir privalumai bus pažy
mėta. Užsiregistruoti' ir amu
niciją pristatyti pasiskubinkit 
visi. \,

jas “otriadas” “Darbininke” 
morgičiams sumušti bus užre
gistruotas ‘ Darbininke, * * taip
gi kaip “otriatk)” skaitlingu-

KOKIOS AMUNICIJOS REIKIA.

Nesiųskit mums bondsų, yek- priimami. ‘ * Slekeriams ’ ’ čia 
‘sėlių, morgičių, bet “cash” vietos nėra ir jei tokių atsiras- 
viską pristatyldt. Tik “cash” .tų, tai juos paliesime užpaka- 
mokantieji į mūsų armiją yra lyj apkasus kasti.

Valio, lietuvių karininkų armija “Darbininko” morgičius 
panaikinti, $2.000.00 “Darbininko” didesnių skolų lai liekasi 
sumušta,. supliekta ir panaikinta.

LDS. kuopos, nariai ir plačioji katalikų visuomenė Ame
rikoje talkon prie darbo!

“ Sandaroj” Spar-kas džiau
giasi ir sveikina savo brolius 
socijalistus, kurie susiprato, 
tai. yra ėmė skelbtis ištūrimais 
šiai Šaliai. Žinantieji tų, kas 
įvarė jiems tų susipratimų,, ne

Kunigas F. Kemėšis 
Kun. Pr. Juškaitis . 
Motiejus Žioba ....
J. E. Karosas...........
F. Virak’s ...............
P. Gudas...................
A. F. Kneižis...........
K. Griciūnas .......
K. Griciūnienė ____

.,.$25.00

...25.00 

...10.00
...5.00
...5.00
...5.00
...5.00
...5.00
...5.00

Išviso.................$90.00
Valerija Varžinskaitė paau-

ŠV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE L. D. S. NARIŲ 
IR PRIETELIŲ MITINGE SUAUKOJO:
M. Zaieckauskienė........... $6.00
A. Vaisiauskas....................5;00
Andrius Zaleckis................5.00
Ant. Kairys......................... 5.00
Ant. Dagis..................
Mar. Gudaitė.............
J. Petkauskas .........
J. Markelionis .........
M. Račiūnienė .........
P. Giedraičiutė.........
M. Bakūniutė.......
J. Vilkišius..............
Al. Narinkevičiutė .
P. Sueras ..................
J. Šveistys .................
J. Glineckas .......... ..
J. Červokas ..............
X. Y. ......................
P. Špokas .................
J. Jakštys .,.............
Z. Klapatauskas .... 
J. Stukas ....
P. Miliauskas
A. Bendoraitis
V. Jakštys ...
J. Dilys .....
M. čerhakevičiutė . 

Žiliūtė . .............. ‘,
Navickaitė............
Stankaitė ............
Kairaitė..............

*

K.
L. 
L. 
A.

. .5.00 

..5.00 

..2.00 

..2.00 

. .2.00 

..2.00 

..2.00 

..1.00 

..1.00 

..1.00 

. .1.00 

..1.00 

. .1.00 

..1.00 

..1.00 

..1,00 

. .1.00 

. .1.00 

..1.00 

. .1.00 

..1.00 

..1.00 

. .1.00 

..1.00 

..1.00 

..1.00 
•..1,00

Žilaitė.............................. 1.00
\ Kavaliūnaitė....................1.00

M. Baradinskaitč................1.00
Šūaitė .................................    1.00
J. Stripinaitė...... ................ 1.00
Z. Gurkliutė ........................ 1.00
S. Vižinskaitė .....................1.00
J. Vabutienė ........................ 1.00
J. Varaitis.......................  .50
A Neviera.............................. 50

I

• 1

Smulkių
$70.00
.. .40

$70.40

Pasižadėjo*.

M. Žukauskaitė.....................2.00
i. Žukauskaitė .................... 2.00
I. Kilmoniutė.....................1.00

M. Radvūiutė......................,.1.00
U. Paulikaitė........................1.00
P. Višinskaitė...................... 1.00

Pasižadėjusių 8.00
70.40

Išviso .... . *. .$78.40
Centr. Valdyb. surinkta 90.00

Išviso .. .. .$168.40

“WH0 IS NEXT?”

Ataka ant “Darbininko” 
morgičių prasidėjo laimingai. 
"Pirmos tranšėjos jau užimta, 
armotų gaudimas priešų pava
rė apie 200 žingsnių atgal, bet

LIETUVOS ŽEMĖS 
BANKAS. 
(Prisiųsta)

Apie Lietuvos Žemės Bankų 
patiriame ve kų: Iš vienos pu
sės paskutinė pagarsintoji L. 
Žemės Banko rokunda parodo, 
kad bankas čia Amerikoje tu
ri surinkęs cash apie 78.000 do
leriais ir apie 67.000 rubliais. 
Yra tai tokia suma, kad su ja 
vien Europoje bankų jau gali
ma būtų tuoj atidaryti ir jira- 

i dėti operacijas.
Parvažiavusieji iš Europos 

delegatai mums praneša, kad 
Rusijos Lietuviai, tie vargšai- 
-tremtiniai pabėgėliai, ameri
kiečiais anaiptol neapsileido. 
Jie ir surinko L. Žemės Banko 
Šerams tarp 100.000 ir 200.000 
rublių. Palyginus jų skaitlių 
ir jų vargingų padėjimų, turi
me pripažinti, kad jie yra dė
ję didesnes pastangas ir dau
giau pasišventimo banko suor
ganizavimui, nė amerikiečiai.

Pati Lietuva tame dalyke, 
kiek žinome, iki šiol da buvo 
visai nejudinta. Beabejo, kaip 
tik bus galima, ir Lietuvoje 
bus plačiai pradėtas pardavi
nėjimas L. Žemės Banko Šerų. 
Tikimės, kad Lietuvos lietu
viai ilgai nelauks, ypač pradė
jus Rusijos tremtiniams grįžti 
į Lietuvą. Šiuomi laiku gal 
ir ten darbas jau yra pradė
tas?

Tokiu būdu, šitų, dalį mūsų 
kultūrinio darbo jau esame 
nuveikę. Pamatus apgynimui 
mūsų žemės jau padėjome. Be
abejo, ant iki dabar mūs su
rinktų sumų mes jokiu būdu 
neapsistosime. Nėra abejonės, 
ir dabar, o ypatingai kada už
švis taika, kapitalas L. Ž. Ban
ko pasididins.

Ateinančiame laike jis greit 
didinsis, nes prie tikros, su
svertos jau ir pastatytos ant 
'kojų organizacijos žmonės 
greičiau prisideda, nė pra
džioj. Reikalai gyvenimo, pro
spektas pelno lietuvius vers 
verste prisidėti prie L. Ž. Ban
ko. Veik prie Banko prisidės 
ir lietuviai — TamoŠiai.

—: “Tamošiau, Tamošiau! 
gerai, kų tu dasilytėjęs žaiz
dos V. Jėzaus į Jo prisikėliinų 
įtikėjai, ale Šimtų kartų yra 
palaiminti tie, kurie nedasily- 
tėję įtikėjo,” t. y. šimtų kartų 
yra palaiminti tie lietuviai,ku
rie išsyk įtikėjo į prisikėlimų 
Lietuvos, įtikėjo į jos įstaigas, 
į jos ateitį. Jie drąsino lietu
viškųjų visuomenę, jie tvėre 
pamatus mūsų dabar jau susi
tvėrusiai valstijai. Lietuva jų 
neužmirš.

UŽSISAKYKITE 
“ŽINYNĄ S.”

Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigų Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų, naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas” diuoda daug gražios me- 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas4’ yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems, bet ir šiaip jau žmo
nėms. “Žinynas” apima apie 
300 puslapių smųulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzemplįorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su:

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston, Mass.

BŪTINAI REIKALINGA 
SVEIKATAI.

Kasdienis vidurių liuosavi- 
masis yra reikalingas sveika
tai. Atsitikime užkietėjimo 
maisto liekanos viduriuose iš
būna 72—96 valandas, kas pri
veda prie sveikatos keblumų.

-Ypatingai dabar vasarų Jū
sų viduriai privalo būti laiko
mi veikliais. Ir jie bus laiko
mi švariais, jeigu imsite Tri
nerio Amerikonišką. Kartaus 
Vyno Elixirą.

Ši gyduolė veikia stebėtinai. 
Jūs būsite liuosi nuo užkietė- ^ (
jimo, galvos skaudėjimo, Uer- 
viŠkumo, abelno silpnumo ir 
tt.

Aptiekose. Kaina $1.10, — 
Trinerio Antiputrin yra puikus 
antiseptikas abelnam naudoji
mui.

Mėginkite jį gargaliavimui, 
burnos plovimui, valymui žai
zdų ir tt. 60e. ir $1.00 aptie
kose. Per krasą 60c. ir $1.15.— 
Reumatizmui, neuralgijai, nik- 
sterėjimams, tinimams ir tt. 
Trinerio Linimentas yra ge
riausia gyduolė. 35 ir 65 cen
tai aptiekose, per krasą 45 ir 
75 centais — Joseph Triner 
Čompany, 1333—1343 So. Ash- 
land Avė., Chicago, DI, 

(Apgarsinimas)

t’

KASDIENINIS VO
KIEČIŲ MELAS.

prasimanymai.
į.Lwll... .1

vaidžių. Kas mums pagelbės 
sekantį mūšį laimėti? Kas . 
daugiau amunicijos prisius? 
Rezervai sukruskit! Mobili- 
zuokit savo visas . pajėgas! 
“Sbornas” punktas visų “ot-

Rumunijos parlamentas pa- 
virtino taikos sutartį su Cen- 

tralėmis valstijomis. Prieš 
sutartį balsavo tilt penki atst- 
vai.

No. 6. Rašo korespondentas 
iš Campbellsport, Wis.: “Aš 
čia nugirdau, kad japonai taip 
greit mus užpuls, kaip visi pa
šauktieji vyrai iš šios šalies 
bus išvežti.’?

Tai yra tipiškas vokiškasis 
melas.

Pripažinta Bismarko politi
ka buvo visados ‘ ‘ palaikyti 
puodų rytuose verdančiu,’* o 
dabartinis kaizeris nuo savo 
viešpatavimo . dienos padarė 
baidyklę iš taip vadinamo 
“geltonojo pavojaus.” Priei
ta prie to, kad dar-gi platinta 
to turinio piešinys, kurį jis iš
leido, kaipo savo gabumų pie
šti produktų Kaip tik karė 
prasidėjo, vokiškieji agentai 
darė visas pastangas, kad A- 
meriką su Japonija supyk- 
' džius, tuo pat laiku, kad'Zi- 
mmerman’o notoj parodyta, 
jie japonus siundė ir skatino, 
kad mus užpultų.

Nuo tos dienos, kuomet Co- 
mmodoras Perry Japonija va
karų civilizacijai atidarė, mū
sų su Japonija santikiai ypa
tingai draugiški buvo. 1859 
metų suiarčia Suvienytos Val
stijos kalbėdavo už Japoniją 
jos santūriuose su kitomis val
stijomis ir tokia sutartis vien 
tik su Suvienytomis Valstijo
mis padaryta buvo. 1879 me
tais Japonija kreipėsi į gen. 
Graht tarpininkauti su Kyni ja 
ir į prezidentų Roosevėlt’ą tar
pininkauti su Rusija rusų-ja
ponų karėje. Pastaroji Lan- 
sing-Isliii sutartis prašalino 
visas tarp šios Šalies ir Japd-

nijos priešginiavimų galimy
bes, užtikrino 4‘atviras duris” 
Kynijon ir išreiškė Japonijos 
ir Suvienytų Valstijų koopera
cijų karėje prieš Vokietijų.

Mūsų, su Japonija santikiai 
niekad geresniais nebuvo. Abi 
šąli niekad bendrais interesais 
labiau susivienijusi nebuvo. 
Apie japonų slaptingų antago
nizmų paskalos, po visas ša
lies dalis leidžiamos, yra pro- 
-vokiški šmeižtai, kurių tiks
lu yra mus nuo rytų talkinin
kų atskirti.

No. 7. Korespondentas iš 
Sheboygan, Wis., praneša a- 
pie paskalą, būk “Laisvės pa
skolos pradedamos ‘dideliais* 
žmonėmis, kurie pinigo turi, 
ir taip greitai, kaip paskolos 
perviršis pasiekiama, jis savo 
bondsus ištraukia.** Pinigyno , 
Karės Paskolų Organizacijos 
direktorius atsako: “Tai ne
teisinga yra. Didieji bankų in
teresai buvo labai patrijotiški 
paskolų remiant. Viename ar 
dviejuose atvejuose už miestų 
sumų garantavo; tokiame at- 
vėjuje jų paskolai užsirašomo
ji suma priguli nuo to, kiek 
miesto gyventojai užsirašo.”

Kita priešais paskolų “plet- 
ka/’ būk paskolos rinkėjai 
gaunu komiso už jų kolektas, 
taip-gi neteisinga. Tokių ko-. 
misų nemokama. Darbas at
liekama liuosnoriais, kaipo 
patrijotinė pareiga.

Visos tokios paskatos turi 
bW raportuojamos Committee 
on Publio Inforniation, 8 Jack- 
son Place, Vasliington, D. C, 
kadi galima p būtų autoritetin
gai joms užginčyti;r*.
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K. flnuolis, Sekretor. 
‘ J. GaHnis, M \

• • * - ■ ■ ■

^Laikas bėgo.. . kare vis dar bujojo,.. Naujų kareivių vis 
daugiau ir daugiau reikalavo... Ir Juozo eile jau artinosi... 
Bet jis nepaisė,

CLEVELANDr OHIO.
Šiuomipranešame, jog LDS. 

51 kuopos -susirinkimai. esti 
vtrecią seredą kožno’ mėnesio 
LA Žitkevičiaus galerijoj, 2205 
43t* Clair avė. N E. Norintie
ji prisirašyti malonėsite ateiti 
ten. Susirinkimai ■ ’ prasideda 
7:30 vai. vak. Mūsų susirin
kamai dėl tūlų priežasčių ne
garsinami bažnyčioj todėl ,tė- 

’ mykite organe, arba atsimin
kite trečią seredą kiekvieno 
mėnesio.
' Antras daiktas LDS. Ohio 

- "kuopų apskritys nutarė įsteig
ti knygyną. Jo sutaisymū rū- 
pinsis A. S. Kulbickas ir J. 
JKuzas. Kviečiame aukuoti 
knygomis ir pinigais, už ku
liuos pirksime knygų. Siųsti 
ndresu: A. S. Kulbickas, 7602 
Aberdeen av. N. E.

Sekretorius.

tonas, tik yra 26 vaikai ir mer
gaites! Ne! Aiškiai matome 
tėvų nerangumą ir apsiledi- 
mą: Tikimės, kuomet ateinan
tį. rudenį vėl atsidarys mokyk
la, visi tėvai atsiųs savo vai
kus ir gale pamatys kad daug 
maloniau bus pažiūrėti į vai
ką, kuris, mokės geriau ir gra
žiau lietuviškai kalbėti ir ra
šytų negu ką laksto po gatves.

Bravo šv. Jurgio ir šv. Vin
cento draugijos, o papeikimas 
mūsų socijalistams bolševi
kams, kurie purtosi nuo. mok- 
’slo.

BROOKLYN, N. Y.

,'Socijalistai bailiai.

Vietos socijalistai pabijojo 
stoti į debatus rengiamus L. 
D. S. 12 kuopos. Jie pabijojo 
dėlto, kad katalikų pusę re
prezentuos A. Račkus, K. Pak
etas ii’ Ramanauskas. Pasiro
dė socijalistai nemoką savo 
pusę apginti.

Reporteris. 
1 *

BRIGHTON, MASS. 

užbaigimas Mokyklos.

* Per daugelį metų, nors čio
nai yra šimtais lietuvių ir ne
blogiausia gyveno, bet vieno 
svarbaus dalyko neturėjo, tai 
yra lietuviškos mokyklos, kur 
-oiagimęs jaunimas galėtų lie
tuviškai pasimokyti. Taigi 
pernai lapkričio mėnesyje vi
sos dr-jos buvo kviestos prisi
dėti prie užlaikymo mokyklos. 
Bet, ne naujiena, socijalistai 
(bolševikai) atsisakė remti, 
Katalikiškos draugijos Šv. 
-Jurgio, Šv. Vincento neat
sisakė ir nutarė užlaikyti 
iki paskutinio, bile vaikučiai 
Ir mergaitės galės šiek tiek iš
mokti lietuvių kalbos. Mokyk
la atsidarė. lapkričio 23, 1918 
lietuvių tautiškame name; į 
mokytojus buvo pakviestas F. 
W. Strakauskas Jėzuitų moki
nys iš Bostono Kolegijos. Kur
sai atsilaikydavo pėtnyčiomis 
nuo 5—7 vai, o subatomis po- 
pietų 2—4 vai. Vėliau į pa- 
gelbą pribuvo kun. Juškaitis 
Cambirdge’o lietuvių klebonas 
mokyti katekizmo.

Vaikeliai noriai mokynosi ir 
sreguliariškai . atsilankydavo.. 
Birželio 22, subatoje popieti] 
mokykla užsibaigė, išleisdama 
56 vaikus ir mergaites dau
giau žinančius apie lietuvių 
kalbą, negu jie žinojo penki 
mėnesiai atgal. Tą pačia die
ną atsibuvo kvotimai ir dova
nos bus skiriamos :Anast. Rau- 
deliunaitei, kuri gavo 98 laip
inus, Alena Bučiliavičiutė 95, 
Felicija Toliliutė 95, Alena 
Belekevičiūtė 90, Jurgis Jonu
šas 85. Jie augščiausiai stovė
jo. Sekantieji gaus pagyrimą:

V. Bučiliavičiutė 85, O. Ru- 
' siute 80, O. Bučilėvičiutė 75, 

A. Brilgauskiutė 75, L. Je- 
kutis 75, S. Bobliutė 75, H. 
Bušmaniutė 70, Vlad>. Jukna 
70, J. Bladikas 70, V. Buči- 
•levičius 70, Jul. Bučiliavičiųs 
70„ J. Bobliutė 70, A. Bobliu
tė 60, M. Belekevičiutė 60, 
L. Bakavešciutė 60, M. Buči- 
levičius 65, K, Brilgauskas 60, 
Alb. Valikevičius 65 K. Teku- 
tis 65, P. Baublys 60, P. Sau- 
litas 60.

Mokytojas užbaigdamas 
mbkslo metą pasakė visiems 
vaikučiams trumpą prakalbė
ję, atkreipdamas visų atydą į 
tą dalyką, kadi jie turėtų pa- 
dėkavoti draugijoms, kurios 
užlaikė mokyklą. Visi gra
žiai išsiskirstė namo. Abel- 
uai žiūrint į dalyką ir jo nau- 

.^dingumą, reikia papeikti, te- 
vus, kurie neleido savo vaiku
čių į mokyklą. Ar galima sa- 

jkytį, kad iš tokios gražios ir 
tdidelos kolionijos, kaip Brigh-

v •
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HARISON IR KEARNEY, 
N. J.

T. Fondo 105 sk. gan pui
kiai veikia. Trumpu laiku pri
sirašė apie 50 narių ir buvo 
prakalbas surengęs 19 gegužio 
ir 2 d. birželio. Laikytam su
sirinkime nutarė surengti iš
važiavimą arba autingą. Tik 
dar laikas nenuskirtas. Se
kantis susirinkimas bus liepos 
1 d>. bažnytinėj svetainėj, 5-th 
st. Harrison, N. J. Šiame su
sirinkime bus svarstoma daug 
svarbių reikalų. Už tai malo
nėkit visi nariai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti kodau- 
giausia.

Mamertas Kauklis, rašt.

šiavime dalyvavo; Linksmino
si jaunimas visą dieną, biąi- 
viai be jokių svaigalų,

Scrantoniečiai subruzdo ir 
‘skubiai rengiasi gerb. klebono 
paraginti prie apvaikščiojimo
U d. liepos “Ištikimybės Die
nos.” Tam tikslui išrinkta ko
mitetas, kuris tuom visu rei
kalu ir rūpinsis; . Pas miesto 
majorą jau užsiregistravo 
dvylika tautų- be lietuvių. 

. Pas mus oras labai atšalo; 
maža ko 'reik, kad naktimis 
šalnų nebūt.

Vienas iš D. M. narių.

HARRISON IR KEARNEY, 
X X

Nesenai čia susitvėrė vyčių 
kuopa. Turi gerų veikėjų, 
kurie nesigaili laiko ir spėkų 
darbuotis. Tik gaila, kad ir 
atšalėlių yra. Pastarieji ne
ateina nei ant savų pramogų.

Čia jaunimas labai nesusi- 
pratęs. Prisigėręs ūkanotos 
dvasios ir stovi it laivas jurėj 
laike miglos.

Patartina jaunimui susipa
žinti su vyčių organizacija, 
kurioj ras gerą progą viso
kiems pasidarbavimams ir pa
silinksminimams.

K. J. N—is.

kame kareivių būryje.. o jeigu prisieitų ir numirti karės lau
ke*. . visai lengva/ nįekas namie nelauks, niekas žiūrėdamas 
per langelį nesakys: uAr negrįžta dar mano Juozelis? Taip! 
nors tuomi.aš esmu laimingas,” —• pramurmėdavo jisai pats 
sau palingavęs,galvą, " ’ ’ '

■ ’ r. . *

GARDNER, MASS.
Gegužio 6 d. lenkų pobažny- 

tinėje svetainėje SLRKA. kp, 
parengę prakalbas. Kalbeto- 
jum buvo. gerb. kun, Petraitis 
iš Athol/Mass, Kalbėtojas už* 
ganedino klausytojus. Ragi
no žmones sutverti T. Fondo 
skyrių. Tam pat tikslui išeitą 
kolęktuoti. Nemenkai pinigų 
sukolektuota. O tuo tarpu dar 
ir gerb. kuiTT Petraitis neėmė 
nieko už prakalbą, bet aukojo 
T. Fondui savo uždarbį.. Taip
gi viet. kleb. neėmė nieko ir 
už svetainę ir visus pinigus au
kaujant Tautos Fondui, pada
rėme $14.51. Tuo tarpu prasi
deda prisirašymai prie T. Fon
do ir paskiria susirinkimą, ant 
29 d. geguž. Susirinkimas įvy
ko ir išrinko valdybą. Išrink
ta šios ypatos: pirm. — Iz. J. 
Andrikis, 37 Limerick ątr.; iž
dininkas ’— Juoz. Petrauskas, 
18 Limerick str.; rašt. — Jur
gis A. Stelmokas, 8 Wright .st.

Tai tokios naujienos pas 
mus. Ir tai reikia dar pridur
ti, kad tai reikėjo didelio ga
bumo, 'kad prikalbinti ir su
tverti viršminėtą kuopą tokioj 
vietoj, kur labai prasiplatinus 
laisvamanybe.

Dar turime pažymėti, kad y- 
ra tokių žmonelių, kurie gar
sinasi savo veiklumu, girdi ot 
mes tautininkai veikiame dėl 
tėvynės, darbuojamės. Kata
likų girdi nepamatysi tėvynes 
labui dirbant. Bet mes jau 
matome, kurie labiausia dirba 
dėl tėvynės.

Nemuno Sūnus.

*
< •

Gražus ir tykus Birželio vakaras... Saulute jau leidosi 
žemyn, ir vos tik savo atsisveikinančiais spinduliais bučiavo 
augŠtus bažnyčių bokštus. Aptilo ir gatvės nuo' dieninio ju
dėjimo,/. Vienur Idtur tik matėsi linksmas poreles vaikštinė-. 
jant, kaž-ką šnekučiuojant.,. Mažame, bet švariame kamba
rėlyje, prie atviro lango užsimąstęs sėdėjo Juozas., ,

. Ant jo veido matėsi didelė permaina... Jisai buvo^ pas
kendęs mintyse,., Taip pasėdėjęs valandėlę, jisai sunkiai 
atsidūsėjo ir priėjęs prie stalo pasikniso tarpe popierų, rado 
paveikslą tūlos jaunos ir gražios ergaitės, pasiėmė jį ir vėl 
atsisėdo pirmojon vieton... Žiūrėjo jis atydžiai į tą paveikslą ■ 
ir paskendo svajonėse, o per jo sudžiūvusius skruostus, nurie
dėjo viena po kitai griaudžios ašaros,.. Ką tas viskas reiš-. 

’kia?.. Kas su Juozu pasidarė?.. Kiek jau kartų jo gyveni
me teko jam sutikti įvairius nemalonumus ir nepasisekimus, 
bet jis niekuomet beverkė... Jis viską galėdavo kantriai pa
kelti... Bet kas-gi su juo šiandie?.. Na-gi jisai įsimylėjo!.. 
jisai pamylėjo tą mergaitę, kurios paveikslą rankose laikė...

Pažino jisai ją pora metų atgal, šiame laikotarpyje jisai 
ją gerbė kaipo darbščią ir veiklią lietuvaitę tautos dirvoje. 
Matydavo jis ją retai ir nedaug kalbėdavo, vis*rimtai ir su 
reikalais... ,

Bet pastaruoju laiku, aplinkybės juodu suvesdavo tankiau. 
Tai šiokie, tai tokie reikalėliai ir vis riŠantieši su visuomenės 
veikimu.“ Pagaliaus Juozas vis kas

mauskis ir Kastantas Andriu* 
:liūnas, Kliubo delegatas.

Linkėtiną, kad lietuviai pa
puoštų savo laikinę stūbelę, 
turėtų bepartyvį kalbėtoją, 
daug susirinktų ir tinkamai 
užsilaikytų. . ' ’

Susirinkime nutarta vartoti 
tik Amerikos vėliavas.

' Šliupas, Mickevičius, 
Naruševičius. .

28 d. birž. Dr. šliupas kalbė
jo Eagles svetainėje. Nupeikė 
socijalistus.; Nupeikę ir kata
likus ir religiją* Parinkinėjo 
aukų. Be D-ro kalbėjo p. Na
ruševičius su p. S. B. Mickevi
čium. P-as Mickus, rankas pa- 
tryniojęs, pasakė kad ir jis 
ir Dri Šliupas ėsą katalikai, 
nes'visi lietuviai esą krikšty
ti. Klausė kodel-gi kunigas 
yirmauskis nedalyvaująs čia, 
jei visi lietuviai yra tokie geri 
katalikai. ...

4 d. liepos išvakarės.

Vakare prieš (Fourth of 
July) sueis į miesto parką vi
sos tautos padaryti didžiulę 
demonstraciją patriotiškumo 
ir lojališkumo. Kiekviena tau
ta turės vietą savo kalbėtojui. 
Po trijų anglų prakalbų kiek
viena tauta klausysis savo kal- 
bėtojaus prie savo booth. Ląw- 
rence lietuviai tėmykite, kur 
bus lietuvių kalbėtojų vieta ir 
tuoj po anglų kalbėtojo susi

rinkit pas savo ir klausykit jo. 
Vartokite tik amerikoniškas 
vėliavas.

Visi talkon.

Lietuvių R. K. parapija šią 
ketvirtą liepos iš ryto turės sa
vo bažnyčioje pamaldas, o po 
pietų išvažiuos išdirbinėti sa
vo naujos žemės. Pamaldos 
bus iš ryto 9 vai. Po pamal
dų važiuosime visi daržų dirb
ti, šienauti ir kirst miško. Lai
ke priešpiečių ir popiečių gal 
atsiras ir paūžimų — dalgeliui 
valiavimų. Visi kviečiami lie- 
tuviškon talkon.

Negirdėta Pramoga!

Nedėlioję, 7 d. liepos, Tau
tos Foiido vietinis skyrius da
ro Methuen, Mass., ant šv. 
Pranciškaus parapijos naujų 
laukų milžinišką išvažiavimą. 
Vieta priruošta išanksto. Tuoj 
po antrų mišių žmonės galės ir 
važiuoti ten. Reikia'važiuot 
Methuen Town Farm karu. Iš
važiavime bus įvairių žaidimų, 
gražių prakalbų ir gardžių už
kandžių. Pageidaujama tilį di
džiulės publikos. Kožnas už
darbio centas eis ant karės nu
kentėjusių. bernai Šiuo laiku 
Vyčiai tam prakilniam tikslui 
'padarė $100.00.

Šįmet Tautos Fondo skyrius 
kiek?

Lai bus valio visiems!

Reporteris.

rt daugiaus ir daugiaus 
įsitikino, kad ji ištikrųjų prakilniit\deališka mergaitė.!.. Ji
sai ją pamėgo... Ieškojo priežasčių, i kokių reikalėlių, kad 
tik gavus progą su ja pasišnekėti... Mėgdavo jisai tėmyti tas 
nekaltas žiedrias akutes, tas raudonas lūpas, tuos baltus dan
tukus ir tą malonų ir linksmą nusišypsojimą... Kuo toliaus, 
to didesnę simpatiją ir prisirišimą prie jos jisai jautė... Bū
davo dienų, kurios prabėgdavo vien tik svajonėse apie ją... 
Ateina vakaras... paima knygą skaityti... Bet deja, vieton 
raidžių jam rodėsi ji knygoje... Perskaitydavo vieną lapą, ant
rą, tretį ir ketvirtą ir paskui pasirodydavo, kad Visai nežino 
ką skaitąs, nes jojo mintys buvo kitur nuskrydusios. Numes
davo knygą, pradėdavo rašyti. Parašo žodį kitą ir vėl nežino 
ką rašyti, nes mintys perbėgo kitur... prie jos... O juodytas, 
nusibodus laukti ant plunksnos, nuvarva lašelis po lašeliui ant 
popieros ir numargindavo visą lapą tarytum Velykų kiauši
nį.. . arba vėlei anądien dirbtuvėje jam užsimąsčius, mašinos 
ratas pagavo skverną ir tempia ir kad .nebūtų sustabdęs maši
ną, kas-žin kas būti) buvę su Juozu...

Vienu žodžiu, jis įsimylėjo... Pirmu kartu savo gyve- 
me jisai įsimylėjo... Įsimylėjo visai ne juokais... Tai buvo 
tikroji, ideališka meilė, kokią poetai apdainuoja...

Tai-gi šį vakarą jisai bandė išrišti svarbų klausimą ir pa
sisakyti jai apie savąją meilę ar slėpti savo širdyje?.. Pynė
si jam visokios mintys. Nesakyti jai apie tai, slėpti, mylė
ti aklai ir taip išeiti kariuomenėn, tai baisios kančios ir šird
gėla. .. pasisakyti, išpažinti jai viską ir gauti prielankų žode
lį, išgirsti iš jos stebuklingų lūpų: “Myliu ir aš tave, Juozu- 
•li.” Ai! kaip tai būtų puiku. Bet kaip paskui bus sunku 
persiskirti, išvažiuoti!..

Ak! kam, kam aš ją pažinau?!.. Kodėl ji mane “taip 
užkerėjo?-.. per ašaras pats vienas jisai kalbėjo. Ką daryti?! 
Ji man brangi! Ne! negaliu nutylėti. Būtinai turiu, prie pir
mos progos, viską, o viską jai pasakyti. Pasakysiu kaip aš 
ją myliu, kaip gerbiu... Turiu sužinoti, ar ir ji mane my
li.. . aš tikiuosi, nes širdis mano nujaučia, širdis mano sako: 
“Myli ji tave, tik slepia, kaip ir tu slepi... ” Užbaigęs tuos 
žodžius, jis pabučiavo jos paveikslą ir prispaudė prie širdies...

♦
¥

Saulutė jau senai nusileido... Sutemo visai. Ant gatvii) 
viena po kitai lempos sužibo... gi Juozo kambaryje vis dar bu
vo tamsu. Jis dar ilgai sėdėjo prie lango. Tai giliai užsi
mąstęs gardžiai susišvpso, tai vėlei paskęsdavo mintyse... Jis 
ieškojo pienų, ieškojo progos, kada ir kaip jai tą viską pa
sakyti. .. Baisus ir sunkus tai darbas jam išrodė... O kas, 
jeigu ji tik gardžiai nusijuoks ir sakys: “Tamsta geras žmo
gus, bet aš tamstą nemyliu!” Skaudus tai smūgis būtų!.. 
O gal kariuomenėn būtų lengviau išeiti tuomet, nes niekas jo 
neverktų... Bet Juozo širdis verktų... iš Juozo širdies ji nie
kuomet jau neišdils...

Greitai jau Juozas gaus pašaukimą kariuomenėn. Gal ir 
jis jau turės ką norint, kas gailėsis ir verks, per ašaras kal
bės: “Juozuk brangus, lauksiu aš tavęs sugrįžtant, oi lauk
siu!.’

Gal?!..
Tas prigulės nuo jos...

PHILADELPHIA, PA.

(Richmond)

23 di. birž. nedėlios vakare 
buvo lietuviškas susirinkimas 
dėl parodos Ištikimybės Die
noj. Susirinkimas buvo labai 
pavyzdingas. Gerai pirminin
kavo p. Grinius, vietinis biz
nierius. Vieno keisto fakto 
negalima praleisti tylėjimu. 
Kaip visiems žinoma, mūsų vė
liava, sulig Visuotino Seimo 
New. Yorke, N. Y. turi raudo
ną, baltą ir žalią spalvas, su 
žirgvaikiu. Gi Philadelphijos 
lietuviai, žada maršuoti Ištiki
mybės Dienoje -su vėliavomis 
spalvų baltos ir mėlynos. At
sipeikėkite, paklydėliai, kol 
dar nevėlu, nebūkite atskalū
nais.

Išvažiavimas Vyčių.

23 d. birž. 23 kuopa Vyčių 
turėjo išvažiavimą Fairmoud 
Parke, didžiausiame parke ne 
tik mūs. apielinkėj, bet visose 
Suvienytose Valstijose. Bet 
dėl šalto oro mažai žmonių te
dalyvavo.

Korespondentas.

HUDSON, MASS.

Permainos kooperacijoj.

Čia lietuviai turėjo koopera- 
tivišką krautuvę. Gaspado- 
rium buvo per du metu soci
jalistas. Jis buvo uolus soei- 
jalistiškų šlamštų platintojas. 
O kadangi didžiuma šėrininkų 
ir kostumerių yra katalikai ir 
kadangi tuos priklius šlamštus 
jis kooperatyviškoj krautuvė
je žmonėms brukdavo pirkti, 
tai toks jo pasielgimas negalė
jo neinpykinti visų katalikų. 
Jau buvo “Darbininke” minė
ta, kaip jisai krautuvėje pla
tino socijalistų šlamštus. Ne
senai šėrininkai turėjo ekstra 
susirinkimą ir nutarė atstatyti 
šlamštų platintoją. Dabar ga- 
spadorium yra Juozas Mila- 
šauskas, LDS. narys. Tai jau
nas, doras vaikinas. Jis yra 
seniau dirbęs toje pat koope
racijos krautuvėje. Kadangi 
naujam gaspądoriui nerūpi jo- 

inti, tai ge
rai dalykus ve ir kooperaci
ja kįla. Dabar malonu lietu
viams ineiti į savo krautuvę.

Vietos socijalistėliai netekę 
vado vaikščioja nosis nuleidę, 
slimpinėja, it viščiukai pakly
dę nuo vištos.

Jie ketina savo pasenusią 
partiją griauti, išversti ant 
dtfiupų. Taip su ja ir reikia 
padaryti. Ji visai netinka šiai 
gadynei. _

Geros valios žmonėms patar
tina rašytis prie LDS. Tai or
ganizacija pritaikinta prie šios 
gadynės.

Kitos naujienos.

Vieno bolševiko moteris bu
vo pabėgus. Bet sugavo ir au
tomobiliu parsivežė atgal. Mat 
moteris yra katalikė. Tai su
prantama koks rojus katalikei 
pas bolševiką. Pabėgus ji dir
bo prie Raudonojo Kryžiaus.

Birželio 16 apsivedė Ignotas 
Jankevičius LDS. 56 kuopos 
narys, su p-le Tekle Bųruku- 
tė, ALRK. Moterų Sąjungos 
45 kp. nare. Šliūbą davė vie
tos amerikonų kunigas. Linkio 
ma gražaus sugyvenimo.

Pakeleivis.>

kie šlamštai

SCRANTON, PA.
Dailės Mylėtojų Choras au

ga. , Pereitą susirinkimą pa
mokose prisirašė 8 merginos ir 
6 jauni vaikinai. Kiek pasil
sėjus po perstatymo operetės 

Žydas statinėj,” nutarta ruo
štis prie naujo perstatymo, tai 
yra “Užburtas kunigaikštis.” 
Bus perstatyta rudeniop. Bir
želio 23 dk Dailės Mylėtojų 
Choras turėjo išvažiavimą. 
Nors diena buvo gana vėsi, bet 
beveik visi choro nariai iŠva-

DETROIT, MICH.
. Čionykščiams lietuviams ži

notina, kad tūla dalis lietuvių 
jau rengiasi prie parodavimo. 
Bet kad geresnį įspūdį pada
ryti į amerikonus, tai reikia, 
kad ne dalis dalyvautų, bet vi
si vyrai ir moterys. Tūlos dr- 
jos jau rengiasi prie paroda- 
vimo(ir tam reikalui skiria pi
nigų), bet ir tų dr-jų nariai, 
kurie nelanko susirinkimų gali 
apie tai nežinoti ir pasilikti 
nuo savo dr-jos. Taip-gi ne
organizuotieji lietuviai galėtų 
per klaidą susilaikyti nuo pa- 
rodavimo, manydami, kadi gal 
jiems nebus vietos.

Todėl visų žiniai paduoda
me: kad dr-jos nors ir daly
vauja, bet jos neturės savo žy
mių; kad visi lietuviai suda
rys tik vieną draugiją t.y. Lie
tuvių tautą, kad nebus nei 
srovių nei partijų, o tik vien 

’bus lietuviai, kad visi mar
šuos tik po amerikoniška ir 
lietuviška vėliavomis.

Kadangi miesto majoras pa
geidauja, kad lietuviai pasi
rodytų kaip jie buvo prieš 500 
metų ty. Vytauto laikuose, tad 
rengėjai rūpinsis, kadi lietu
viškas typas būtų aiškiai at
vaizdintas.

4 d. liepos 11 vai. prieš piet 
visi Detroitiečiai lietuviai ma
loniai yra kviečiami susirinkti 
į Fratfernity Hali 140 First st. 
kur susitvarkę pradėsime mar- 
šuoti. Visų tautų parodinin- 
kai (sykiu ir. lietuviai) eis ant 
Bell Isle, -kur tam reikalui bus 
specialiai parengta platforma. 
Ten bus tautų programas. Ir 
lietuviai save programą žada 
puikiai išpildyti. Tadi visi į 
darbą!

Parodos Komitetas:

K. Abyšala, pirm.

LAWRENCE, MASS.

Bendras susirinkimas.

28 d. šio mėnesio buvo mies
to šaukiamas susirinkimas rei
kale tinkamo apvaikščiojimo 4 
d. liepos^ Susirinkimas susi
dėjo iš miesto visų tautų re
prezentantų. Majoras susirin
kimą vedė. Nutarta apvaik
ščioti tą Amerikos šventę iš 
vakaro, formoje didžiausio 
‘mass-meetingo” su band kon
certu ir kalbomis miesto par
ke. Kalbės ex-majoras John 
F. Fitzgeraldi,. Dr. Isauc J. 
Lansing ir kapitonas Milton. 
Be šių trijų kalbėtojų kalbės 
kiekvienos tautos kalbėtojas 
saviems. Kiekvienai tautai 
miestas padarys kalbėtojui 
vietą—bootli. . Viena iš tokių 
stubkelių busi paruošta ir lie
tuviams. Lietuviai ir-gi turės 
kalbėtoją kuris paaiškins die
nos ir laikų dvasią ir perleis 
lojališką rezoliuciją. Lietu
viams kalbėtoją pasistoros da
lyvavę šiam miesto sušaukta
me susirinkime lietuvių repre
zentantai. Lietuvių reprezen
tantais apvaikščiojimo susi
rinkime buvo kun. F. A. Vir-

• •
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Jie diena po dienai bus pašaukti kariuomenėn... Nesibi
jo jie nieko. Žino, jog tai jų šventa priedermė ginti tą šalį, 
kurioje gyvena.. Supranta, kad toji šalis yra verta užtarimo, 
nes jinai priglaudė juos po savo skvernu, kuomet jie ištrūko 
nuo “nagaikos,” nuo retežių... Jie laukia dienos pašaukimo 
drąsiau.. Bet tik štai vienas jiems skaudus smūgis, tai atsi
sveikinimas su saviškiais. Vieno motutė verks... kito tėtu
šis... trečiojo sesutė.;, gi ketvirtojo jauna mergužė... Vienu 
žodžiu, visi turi šį-bei tą čionai brangų, kurį bus sunku ap
leisti... •

Tik vienas Juozas nieko neturėjo... Jo tėveliai senai jau 
ilsisi kapuose... o brolužiai ir sesutės išsiblaškę po platųjį pa
saulį. Draugų ir pažįstamų jisai taip-gi nedaug visai teturė
jo. Jisai nepažinojo daug jaunimo, nors daugiau kaip porą 
meti} čia gyvena. Jisai skyrėsi nuo kitų... Jį retai kur galė
davo matyti. Nei ant šokių, .nei ant įvairių balių... gal tik 
ant kokio vakaro, koncerto, prakalbų arba teatro. Jisai ir 
patsai visai mažai dalyvavo viešame judėjime. Užtai vieni, jį 
vadindavo šykštuoliu, kiti išdidžiu, treti žiopliu, o ketvirti, ir 
“grinorėliu” pagražindavo. Bet tie visi užmėtinėjimai buvo 
visai neteisingi... Jisai buvo prakilnus vaikinas!.. Ideališ

kas L . Jisai .neeikvi jo brangų laiką. Jisai mokinosi. Norėjo 
apsišviesti, norėjo pasiekti ką norint geresnio, augštesnio, 
prakilnesnio, o tuomet jau išeiti visuomenėn, kaipo žmogus 
naudingas sau, visiems ir tėvynei... Tokios tai jo buvo pa- 
žyąlgOBo . ’ i ’’ ’

Ir dabar kuomet jisai laukė drauge su kitais, dienos pa
šaukimo kariuomenėn, Šypsodamas kalbėdavo: “Nors tiek 
man gerai! Manęs niekas neverks, niekas nesigailės, niekas 
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WATERBURY, CONN. | valdybos. Vice-prez. — P. Tu-
I toraitis, rašt. — Antanas Ma
žeika, trustis — B. Digris, se
nas maršalka.

LDS. 5 kp. laikė pusmetinį 
susirinkimą 23 d. birželio. Pa
sirodė gana svarbių reikalų, 
-kurie paliečia darbininkų 
klausimus. Narių susirinko 
gana didelis skaičius ir visi 
svarstė korimčiausiai. Iš to 
matyti kadi visiems rūpi darbi
ninkų reikalai. Po trumpų 
svarstymų nutarta nupirkti 2 
Šęrai “Draugo” B-vės. Buvo 
padaryta kolėkta dėl šėrų. Au
kavo po $1.00: O. Sakalauskai
tė, pirmininkas, raštininkas fi
nansų B. Digris, L. Misiūnas, 
P.Norkevičius, j. Sukis, A. 
Balčiūnas,' A. Mažeika, P. De- 
vinskas, I. paliukas, J. Kaz
lauskas, J. Karbavičius. Po 50 
centų: J. Čikotas, K. Ivanaus-

S. M. D.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Mergelei, Hudson, Mass. — 

Gaila, kad iš karto nebuvo pil
no aprašymo. Dabar jau labai 
suvėlinta, čielas mėnuo atgal, 
kaip buvo, o vietos laikraštyje 
stoka, tai nedėsime. Prašome 
nepalaikyti to blogu.

P, ’Saučiuliui, Binghainton, 
N. Y. — Tamstos raštelį sunai
kinome ir negalime sugražin
ti.

Visų korespondentų atsipra
šome, kad negalima jų rašte-
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tas, neapgailestaujamas pasinersiu.tarytum jureje, milžiniš- vietas. Vėliaus sekė rinkimas Įloti ir trumpinti.

kas, K. šilanskis. Prie to dar Į|ų tuoj sunaudoti.Šiuo kartu
_ . _ - - buvo išrinkta komisija, kuri esame labai užversti korespėn-

neašaros, nes aš nieko neturiu.’’ Ramiai, niekeno nepatemy- varytų agitaciją ir po kitas dencijomis, vis priseink atidė-
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Vietines žinios.
MARŠAVIMO PROGRAMAS 

LIEPOS 4 D.
- - Draugi jų nariai maršuos uni- 

. f oriuose ant. kiek tik jos galės.
Dr-jų nariai turi susirinkti į 

. savo svetainę? (kokią svetai
nę? ■ ‘Darb/ * Red.) jau 4 v. po 
pM ir stot į eiles po keturis, 

. nes visos tautos taip-pat mar
šuos po keturis. Dr-jos mar
šuos viena paskui antrą, taip 
kaip čia žemiaus ir parodyta, 
nes miesto valdžia taip jau tu
ri pieną. Tai dr-jų prašome 
nesupykt, bet sutikt ant. to ką 
komitetas sustatė, nes ipes jau 
atmainyt negalim.

1. Vadas-lyderis Jonas Ado
mavičius.

2; Lietuvos ir Amerikos ve- 
* liavos.

3. Benas ir komitetas suside- 
, dantis iš trijų asmenų.

: 4. Iš Maži} Mergaičių vėliava 
amerikoniška.

5. Moterą dr-ja po globa Mo
tinos Švč.

6. Apšvietos Dr-ja moterų.
7. Moterų Sąjungos 13 kuopa.
8. Lietuvių Ūkėsų Klubas.
9. Susivienijimo Šv. Kazimie- 
3ro. t
10. Saldžiausios Širdies V. J.
11. Šv. Petro ir Povilo.
12. Benas.
13.

~~ :—i
Moksleivių ir jaunuome
nės Klubas.

14. L. Vyčių 17 kuopa.
15. Šv. Jono E v. Blaivininkų.
16. Šv. Kazimiero Rymo Kutai.
17. L. D. K. Keistučio.
18. Benas iš Brighton, Mass.
19. Šv. Jurgio (Brighton).
20. Šv. Vincento (Brighton).

Jei dar atsiras, tai da 
galima prisidėt tiek kiek 
bus: Kuo daugiaus, tuo 
riaus galima rengtis ir
maršuot pranešant komitetui. 
Galima adresuot Rengimo Ko
miteto pirmininkui Povilui Pe
trauskui, 230 W. 5-th St., So. 
Boston, Mass.

Pasargą. Vyrams turėt bal
tas skrybėlės, o moterim balti 
siūtai taip kad tiktų, kaip 
union.

MOKSLEIVIŲ VAKA
RĖLIS.

Birželio 28 -dieną Moksleivių 
17 kuopa buvo surengus sma
gų baliuką savo nariams Dor- 
ehester’vj, Mass., Jaąuenot 
BungaloAv. prie gražios muzi
kos linksmai ir padoriai jauni
mas pašoko, taip-gi ir šaltako- 
šės. visiems gerai kliuvo, taip 
kad visi -buvo patenkinti. Va
karėlyje buvo 40 ypatų, bemaž 
visi Moksleivių 17 kuopos na
riai.

Iš vyresniųjų vakarėlyj da
lyvavo pp. J. E. Karosas ir F. 
W. Strakauskas.

Linksma ir malonu buvo 
žiūrėti, kaip jaunimas linksmi
nosi.

Moksleivių 17 kuopa rengia
si vasaros laiku dar padaryti 
kokį išvažiavimą į laukus. Be 
to uoliai rūpinsis savo visą 
veikimą padidinti. Prie kuo
pos laukiame naują narių. Pa
tartina visiems moksleiviams 
prie gražios draugijėlės prisi
dėti.

“ Moksleivių Prietelius.

VYČIAI DIRBA IŠSIJUOSĘ.
Lietuvos Vyčiai,, tai tokia 

gyva (ir smarki pajėga, kad 
net Šliupas savo prakalbose 
Vyčius sistematiškai šlovina ir 
apie Vyčią didelį pašaukimą 
nuolatos skambina. Ir, kur 
tau, laisvamaniai Vyčią ne
garbins! Vyčiai visur prie dar
bo pirmieji ir gabiausia viską 
atlieka.

Paimkime kad ir . So. Bos
tono Vyčią kuopą. Kiek jinai 
prakalbą, vakarą, koncertą y- 
ra surengusi. Kiek yra priau- 
kavusi įvairiems labdarin
giems ir tautos reikalams. Vi
so čia neišskaitysi. Tik reikia 
pasakyti,’ kad prie Vyčių pri
klauso mūšą prakilnusis jauni
mas ir padoriai, gražiai Tau
tos labui veikia.

Paskutiniame Lietuvos Vy- 
čitj 17 kuopos susirinkime vėl 
keletas naudingų nutarimą-pa- 
daryta. Vienbalsiai pripažin
ta reikalas vasarinę vaiką mo-

kyklą "remti,. t tik griebtai pa- 
briežta/ kad mokyklos mokyr 
tojais turi būtį padorūs žmo
nės, q nė kokie ten “Maikiai” 
iš ciciliką dvaro:“ Bolševikams 
ir cLcilikams v&ikų auklėjimą 
pavesti Vyčiai skaito pražū
tingu dalyku ir tam priešinsis^ 
kaip ir kitos padorios draugi
jos kad/Jaro. Toliauš nuspręs
ta parengti lietuvią kareivių 
pagerbimo vakarą, - kuris bus 
liepos 1-mą dieną Šv. Petro 
parapijos svetąįiėje. Nutarta 
ir-gi skubiai prie išvažiavimo 
į farmas prisirengti ir daug 
kitų naudingą dalykų padary
ta. Išrinkta nuolatiniai kuo
pos korespondentai, kurių tar- 
pan pakliuvo p. J. VilkiŠius.

Liepos 4 dienos patrijotiška- 
ine apvaiksčio jimė Vyčiai taip
gi dalyvaus.

Tai tiek šį kartą apie Vy
čius.

Korespondentas.
—'----------- 7

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS.

P. Tuleikis So. Bostonietis 
utaroinke gavo laišką iš Pran
cūzijos nuo savo švogerio Le
ono Švagždžio, buvusio šv. 
Petro lietuvių bažnyčios za-' 
kristi jono. - Praneša, jog jau 
du kartu buvęs trenčiuose ir 
abu kartu sveikas išlikęs. Pa
skutiniu kartu buvo frenčiuose 
nuo kovo 19 iki gegužio 8 d. 
Dabar silsisi toli nuo mūšių 
lauko. Rašo, jog ten vieta 
begalo graži ir malonu būtą 
'grožėtis gamta, jei ne rūpestis 
apie karę. Guodžiasi, jog 
trenčiuose turi bėdą su žiurkė
mis ir visokiais šimtakojais. 
Sveikina visus pažįstamus So. 
Bostone.

“DarbiniDko” Redakciją bir
želio 27 dieną aplankė inžinie
rius T. Naruševičius. Papa
sakojo daug indomių dalykų 
apie lietuvių tremtinių gyveni
mą Rusijoj prieš ir po revoliu
cijos. Į Amerikos lietuvią vei
kimą p. T. Naruševičius žiūri 
labai pesimistiškai. Sako čia 
nesą jokio supratimo apie rei
kalą bendrai dirbti, o taip-gi 
šelpimo darbas esąs silpnas! 
Amerikos lietuviams reikią 
jungties bendrais reikalais į 
krūvą ir prieš bendrus Lietu
vos priešininkus uoliai kovo
ti. Tokiu būdu ir Lietuvai 
laisvę būsią lengviau išgauti.

MOTERŲ SĄJUNGOS KUO
POS NARĖMS.

Utarnike, liepos 2-rą dieną 
Šv. Petro parapijos bažnytinėj 
svetainėj bus labai svarbus 
Moterą Sąjungos 13 kuopos 
susirinkimas, kuriame bus tar
tasi apie labai svarbius reika
lus. Visos narės būtinai atei
kite ir dalyvaukite šiose pasi
tarimuose.

Susirinkimo pradžia 7:30 
vai. vakare.

Valdyba.

KONCERTAS PAVYKO 
NEBLOGIAUSIA.

Birželio 30 dieną Lietuvią 
Svetainėje įvyko So, Bostono 
Suvienytą Chorą . koncertas, 
kuriame dalyvavo Šv. Petro 
parapijos ir “Gabijos” chorą 
dainininkai. Programas buvo 
neblogas ir gana gerai išpildy
ta. Iš lietuvią kompozitorių 
tik M. Petrausko kompoziciją 
daineles dainuota. Nei Šim-

7. T

kaus, nei-Spsuauskio, nei Nuum £«**>*£
jaUo,'nei Mtų lietuvįų-kompo-Į * 
.ritorią dainelių programan ne-1 Jeigu norite surasti savo gi-1X 
rudėta. Tuomi koncerto verte i minės ar pažįstamus, jųtisiųsFrA 
sumažinta, išėjo perdaug vie-1 paieškojimį į ♦‘Darbininką?’ ♦♦♦ ’ 
uodas. . ‘ Į ' Jeigu norite ką nors greitai ♦♦♦

Taip-gi nebuvo šiame' kon- parduoti, paskelbk ♦‘DarbiniuJ 
oertė geriausių Bostono so- įke?’ Visus savo reikalavimus] 
lisČių p-lių E, Narinkevičiu- tuojaus paskelbk ‘‘Darbiniu- Į 
tęs ir S, Motiejūnaitės. Kodėl ke?’ ' „ >
jos nedalyvavo **- nežinia. O I ' 'Už smulkius apskelbimus ir 
gaila! Jų balsams lygių So. paieškojimus kaina: ' 
Bostone nėra. Koncertą būtą Už vieną sykį 
labai pagražinę. . | ” du sykiu..
. Apie Liepos 4 dienos iškil-r *’ tris sykius
mes, jų svarbą ir lojaligkumą 
•šiai Šaliai kalbėjo kun. T. Ži
linskas ir J. Strimaitis. Vaka- Į 
rą atidarė p. S. Mockus. Cho
rus vedė p. Petrauskas. Pub
likos buvo vidutiniai susirin-1 
kę.

i

. du sykiu, .s.., „ .75c.
*’ tris sykius ...,.. $1.00 !| %
ff šešius sykius.,. .$1.75

Pinigus siųskite* iš kalno.
‘tDARBININKAS,” I f • 

242W. Broadway,
South Boston, Mass, Tf. ------- f
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4 \ LIETUVIŲ BANKO, privalote parodyti svetimtaučiams, kad esate tvirti dvasioje, 

Kkd savo Tautą mylite ir -savas įstaigas gerbiate.

LIETUVIŲ BANKAS

Bendras Lietuvių
32-34 Cross St., Boston, Mass

29 DIENA BIRZEI0 —-1918— 29 DIENA BIRŽELIO
Bostono ir apielinkią lietuviai privalote dalyvauti ant atidarymo .BENDRO

«

I REIKALINGI tuojaus agen- 
Ašaka, p^i rinkiniui apgarsinimų į L.

__ ______ ■ Darbininkų Kalendorių 1919 
BRIGHTON, MASS. m-

Didis mitingas. Atlyginimas už pasidarbavi-
Nedėlioj, birž. 30, buvo mi- mą geras ir kiekvienas Muosa- 

tingas kas-Iink 4 d. liepos pa- me laike nuo darbo galėtų ga- 
-rodos. Mitinge dalyvavo šios na Serai uždirbti, 
dr-jos: ' Atsišaukite į

1. švento Jurgio, “Darbininko”
2. Šv. iVnceąto vyrų ir mot., Administraciją

. 3. LDS. 22 kuopa, 242 Broadvay,
4. SLRKA. 213 kuopa,
5. Moterų Są-gos 41 kuopa.
Buvo tartasi marŠavimo rei

kale. Kalbėjo p. P. Petraus- |metll amžiaus prie pakavimo 
kas iš So. Bostono, kaipo ren- ir kmgvaus mašininio darbo, 
giino Komiteto pirmininkas. 50 .valandų darbo savaitėje. 
Paaiškino, kad dr-jos pasipuo- ^era besimokinant. No- 
štų kodaugiausia lietuviškai, rinčioms darbas nuolatinis. 
Taip-gi, kad su šia paroda, Biskį turi mokėti angliškai, 
kurioj dalyvauja visos tautos, American Can. Co. of Mass. ■ 
lietuviai labai iškilmingai. į- . . 'r- v< _ e
žengia į visasvietinę istoriją, Reikalingi vyrai vežinėti ta- 
'kurios anei. jokia mažuma ne- v2rys beismente. Privalo mo- 
galės išdildyt. Taip-gi ragi- keti biskį angliškai. Ameri- 
no, kad visi stengtus kogra- can ^.an* ^°' 2^ ^as.s* 
žiausia atrodyti. Iš p. Petrau- ĮPr*e s^* ®0, Boston, Mass. 
sko visi užganėdinti, nes su- _ a .
prato ką reikia šis maršavi- PARSIDUODA forni&ai ant 
mas. Dėlto dr-jos visos nutarė Išvažiuojam į ki-
vienbalsiai maršuoti, nei jo- mies> »orĮ^e gri
kių priešingumų nebuvo. pai Parduoti. Kreipkitės adre-

Taip-gi buvo išnešta rezoliu- .su: 
ęija su protestu prieš tuos, ku- Tupikas,
rie nesilaiko Nev^Yorko Sei- 4 Schrepple Placę, 
mo nutarimų ir eina prieš Lie-1 . Boston, Mass. -
tuvos neprigulmybę ir šmeižia _ .' ~ 0 7" t
lietuvių veikimus. Protestas Paieškau savo draugo Petro 
vienbalsiai priimtas. B^muievicmus Vilniaus gub.

Pasibaigus viskam, publika Trakų pav., Marcinkonių Jkai- 
kad išreikšti savo padėką p. P. . x. .Petrauskui už jo atsilankymąI?am1sJ?am’ ^ass' ^e^zlu atsi-1Iždo gobėjai:-—
kad išreikšti savo padėką p. P. j ^rm^au Fra-

Brightone pirmu syk ir už ge- 
rus patarimus garsiai jam plo- Pranas Gnbauskas, 
jo apie 3 minutas. 40 St Jacob st Bochester, N. Y

___________ Buvęsir^dej^. Ajįt pARDAVIM0 ^0^.

KARDINOLUI SUKAKO nė ir bučernė po No. 41 B St., 
84 METAI. So. Boston, Mass. Biznio da-

Birželio 30 d<. sukako 84 me- romą į savaitę apie $450.00. 
tai Baltimorės kardinolui Gib-1 Parsiduos labai pigiai. Atsi

šaukite tuojaus į krautuvę.bonsui. Jis jaučiasi pilnoje 
sveikatoje. Jau 33 metai, kai 
jis tapi kardinolu.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičių* 

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

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

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

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

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

130 jSo'vcn St. So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 
rinkimus kas antrą nedčldienj 
riek vien o mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naują nariu su savim atsivesti.

LIETUVOS SPiKA,
Prie atidarymo 

BENDRO LIET. BANKO

Klijentams bus išduota dovanų ant sumos $600.00.

BUK KLIJENTU! BU KKLIJENTU!

v

r

So; Boston, Mass.. IV 
--------- T

Reikalinga merginų virš 16I V
_____ 

L. D. s; CENTRO valdyba.
Dvasiškas vadovas: — 

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Aubum Avė., 

Chicago, UI.
Pirmininkas: —

J. E. Karosas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkas: — 

M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, UI.
Raštininkas:— ' 

F. Virak’s, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas: — 

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
IdžininkM: — 

P. Gudas, 
242 W. Broadway, 

Šo. Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINŲ 
prie varstymo čeverykams 
šniūrelių. Lengvas darbas ir 
užmokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus.

Textile Braiding Co.,
46 Wareham st., Boston, Mass. 

(Ant viršutinių lubų)

1

>

NESIVeLUOKITE su UŽSAKYMAIS!
t

Mes duodame progą sutaupyti keletą centų 
perkant naujai leidžiamą

MALDAKNYGĘ
“PULKIM ANT KELIŲ.”

*

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$L25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk- 
siiotais kraštais $2.00.

Popietos kaina kasdien vis kįla augštyn ir to
kiu būdu visos vėliaus išleistos knygos bus bran- 

^gesnės. . ; . v
. Toji maldaknygė dar tik spaudoje ir vėliaus, 

kuomet bus gatava, jos kaina gali pakilti sykiu su 
kitomis ir už tai pasiskubinkite.

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:
. ~ . “DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ĮGYSI ANT ATMINTIES

- BENDRO LIETUVIŲ BANKO DOVANĄ!

Bendro Lietuvių Banko Prezidentas

Juozas Kowaliauskas
111 SALĖM ST., BOSTON,, MASS.

Z)n Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)« 

Priėmimo valandoa: .
Nuo2iki8 popiet. Nuo7Iki 8vakare

609 BRO ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tai 602 S. B,

NadUMda 
nuo 10 va), ryta 
Iki 4 vai. vakar*.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

T«l. So. Bocton 270
DR. JOHN MtcDONNELL, M. D.

Galima stuikalbtli ir litiavitakai.
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.
DR. W. T. REILLY |

469 Broadway,So. Bostta,MiSf.
PRIE DORCHE8TKR 81. |

ValaadM 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 va), vakar*.

{lietuvis FOTOGRAFAS E 
Ar turi savo didelį paveikslą? I. 

Jeigu ne, tai i
ateik ir nusitrauk pubę tuilno g 
kablnfit Ir gaust vieną dideli ar?.jL 
tlstlSkal padarytą p&veiftslr V 
dovanai. -

Taipgi norintis mokyti11 to a.
to gali atslfianktl:

J. J. DRIZA, . 
SOOSo.tndSt., PMaMfMa,Pe. K

)

SIMON r. PAUKTIS |
AtlomeiHMatė ■*

TUVIS ADVOKATAS |
Pabaigą molctlą PenMvMHįot ■ 

tmhteritMe. ■
Užrtima varyiiMi provf V

tetom*™. £
922 Land Tltle Bulldlng. B 

Broad & Cbertnut 8t K.
BBLL rHONi: K

OfCteo — Spruce 2^90, B
Namij — Tiofa 444277 f 

1212 W. ERIB AVĖ. ■
PHILADELPHIA," PA. V

PARSIDUODA FORNIČIAI 
dėl 4 kambarių. Rakandai be
veik nauji ir parsiduos pigiai. 
Galima matyti vakarais. Atsi
šaukite tuojaus po šiuo adre
su: 69 Gold St., So. Boston, 
Mass. (Ant trečią lubų).,

REIKALINGA tuojaus agen
tą pardavinėti “Darbininką” 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerą atlyginimą. Atsi
šaukite į

Per Lietuvišką Agentūrą, 
315 Broadway, So. Boston, 
papirko:

Alexas Stapulionis, 5 šeimy
ną stubą su krautuve ant D ir 
Pourth St., S. Boston’e.

Pranas Mizgirdas, 3 šeimy
nų stubą ant C St, S. Bostone;

J. A. Harlanas, 3 šeimyną 
naują stubą su visais įtaisais 
ant Colonial Avė., Dorcester’e;

Jonas Šaukulis, 4 mūrinius 
amus ant Bolton St., S. Bos-

ton’e;
Motiejus Račkauskas, dvi 3 

šeimyną stubas- su įtaisais ant 
East Ninth St. ir dviejų šeimy
ną stubą su krautuve ant Bro- 
adiyvay, S. Bošton/e;

’ Pranas Kebalinsk&s, 3 šei
myną stubą su visais įtaisais 
ant Roomsey St., Dorchester’e.

O. Meškauskaitė,
'242 W. Broadway, 

. So. Boston, Mass.
P. Geležiutė,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21 James St., 

Norwood, Mass.
Literatiška Komisija: 

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

242 W. Broadxvay, 
So. Boston, Mass.

Bei! Fhone PicklnMn 8995 M.

Dr. IgnotasStankus
1210 S. Broad St., Pbihdelphia, Pa.

Lietuvis Daktares k Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nue 9 rito ild 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 

Nedalianiis iki 4 po pižta. t?

,41
l<

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 1 
SO. BOSTON, MASS. . 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba, 

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

20 Wlnfield St, So. Boston, Mass 
I PROT. RAST. — Jonas Glineekls 

282 Silver Str., So. Boston, Mass 
n PROT. RAST. — Marijona Brikaitė 

10 Silver St.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

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

16 Wlnfleld St. So. Boston, Mass 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

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

trečią nedčldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje. 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dieną.

TEL. BĄCK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OflcoadjDM Gydo YlKkl»> SfM
1-3 P. M, 7-2 P. M. ?r!»Wria Akiniai

419 Boylston St Boston, Mm.

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

J. BERZELIONĮ, 
4Haymarket Sq„ Boston, Mus.

"ŠVIESA” Du sykių į menesį* 
Metams 50a.

46 Congress Ave.;Waterbury, Ct.

tai pirmas daiktas,

Kuomet žmogus serga M“*”* *"•*’’
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” _____________
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

Kenealy, 673 WashingtouSJStr., 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 atr. 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas 
dėmiškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba 
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba 
bile ko kito reikėtų/tai jis viską turi, 
tik reikėtų. Su pagelba tą bandymą ir su j g- Kenealv 
savo apščiu apsipažinimU su visokiomis ’ M. D; * 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas.

■ Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo- g 
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs £ 
dėl apštumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gą: statišką, galvanižkų, faradišką ir didelio tankumo elek- g 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius f 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phylaeogėną, bakterinę ir Vaksiną.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
^rų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykaį. Jo 
kainos pigios.

Ofisovalandos Nedaliomis:
9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M

Kasdien. , . 1

Dr J. H. KENEALY
673 W1SHINGTON ST. 

Antro, dnry, ano Cktytay .Th* aire, Boeton, MaN.
Netoli Boylston Stroet
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