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Kaip protas, taip ir patyri- 
maa neleidžia mums tikttia, 
M tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.
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— Washington.

“DARBININKO’’ KAINA: 
Tris kartus savaite .. ..|3.00 
Vieną sykį savaitėje .. . .1,50 
Bostono apielinkėje. .... .4.00 
Užrubežyje metams..... ,4.25 
Vienasnumeris 3c.
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Talkininkų laimėjimai vakaruose ir rytuose.
JAU APLEIDŽIA MASKVĄ.

Jau pirmiau buvo pranešta, 
jog bolševikų vadai Lenin ir 
Trocki jau išsikraustė iš Mas
kvos į KronštaJitą ir jog liku
sioji raudonoji gvardija patru
liuoja dieną ir naktį gatves, 
areštuoja kontrevoliucijonie- 
rius ir rengiasi sutikti abelną 
sukilimą. Dabar ateinančios 
žinios skelbia, jog bolševikų 
jėgos skubiai tuština Maskvą 
ir jog auksą, buvusį Kremlio 
skiepuose išiminėja ir gabena į 
kitas slaptas vietas.

Kituose miestuose ir-gi bol
ševikų jėgos krinka.

TALKININKŲ JĖGOS 
RUSIJOJ STIPRĖJA.

Talkininkai sutinka Rusijoj 
. riešingą priėmimą. Rokuoja 

juosius išgelbėtojais nuo raz- 
baininkiškų bolševikų. Talki
ninkų jėgos nuo Archangelsko 
varosi palei geležinkelį į pietus 
linkui Vologdos. Dabar jau 
talkininkai pasiekė stotį Pabe- 
reškaja 100 mylių į pietus nuo 
Archangelsko. Bolševikai trau
kiasi atgal, neišpasakytus žiau
rumus papildydami ant tų žmo
nių, kurie pritaria talkinin
kams.

Kitoj vietoj per Šiaurinės 
Dauguvos už 260 mylių nuo 
Archangelsko yra kitos talki
ninkų jėgos. Vienoj vietoj pa
lei Volgą generolai Alėksiejev 
ir Denikika jungia čeko-slova- 
kus su anti-bolševikiniais ru
sais ir sudarinėja didieles jėgas.

Rusai, kurie su ginklais pa
rėjo namo po pakrikdymo ar
mijos. po Lietuvių Brastos tai
kos dabar jungiasi kovoti prieš 
bolševikus ir vokiečius. Iš to
kių vyrų susidarė pulkas ir su 
ginklais, su kulkosvaidžiais ir 
eina Petrogradan prieš bolševi
kus, kurie nuo jų atėmė visus 
valgomus ■ daiktus ir kitokias 
gėrybes. Kadangi Lenin ir 
Trocki ir visa bolševikų val
džia su Raudonąja Gvardija 
turėjo kraustyties iš Maskvos, 
tai aišku, jog jie pajuto didį 
pavojų iš apielinkės ūkininkų, 
kuriuos jie baisiausia nu
skriaudė.

Amerikos jėgos pradėjo iššė- 
dinėti Vladivostoke. Tos jė
gos yra atgabentos iš Filipinų 
salų.

Anglai per Persiją dasivarė 
iki mięsto Baku užkaukazyje.

TALKININKŲ ORLAIVIŲ 
DARBAI.

Utaminke Anglijos lakūnai 
nudėjo 21 vokiečių orlaivį, o 10 

. pagadino.
Rugpj. 11 ir 12 d. Amerikos 

lakūnai bombardavo tris vo
kiečių geležinkelių stotis. Vis
kas pasekmingai pasibaigė ir 
lakūnai sugrįžo.

• •

MŪŠIAI PALEI VOLGĄ.
Iš Maskvos pranešama būk 

palei Volgą ties Simbirsku bol
ševikų armija iš 150.000 karei- 

■ vių užvedė didelį mūšį su maiš- 
. ■ tininkais. Prieš bolševikus ten 

veikia ir čeko-slovakai. Bolše
vikai užgriebę visus čeko-slo- 
vakų laivus ant Volgos.
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KĄ MANO VOKIEČIAI. UŽĖMĖ NAUJAS POZI
CIJAS.

jų svarstymuose.

■ •* .

Vokietijoj nusiminimas ir iš
gąstis. Rusijos atgijimas jai 
peilis po kaklu. Vakaruose ne
atsilaiko, o čia reikės atnaujin
ti rytinį frontą.

Laikraščiai bombarduoja 
valdžią, kad paskelbtų karės 
tikslus, kad žmonės žinotų,, 
už ką kariauja.

Tuo tarpu Austro-Vengrijos 
ir Vokietijos valdžios pienuoją 
turbūt ką nors svarbaus, nes 
valdovai ir užsienio reikalų 
ministeriai suvažiavo konferen
cijom Dalyvauja daug visokių 
diplomatų. Dalyvauja von Hel- 
fferich, kurs ką tik atvažiavo 
iš Maskvos. Dalyvauja lenkų 
atstovai, kaip va princas Ra- 
dzivilas iš Varšavos ir grovas 
Adam Roniker, lenkų valdžios 
atstovas Berline. Toje didžio
je konferencijoje gal bus Len
kijos klausimas išrištas, o gal 
ir -Lietuvos. Kaip iš Amster
damo pranešamar tai toje kon
ferencijoje turbūt rytiniai ru- 
bežiai bus nustatyti, būsią nu
statyti rubežiai ne tik Lenki
jai, bet Lietuvai ir Finlandijai 
ir nuskirti valdovai. Pan-ger- 
manistai nepritaria steigimui 
naujų karalijų. Sako, jog il
gainiui jos gali atsisukti prieš 
Vokietiją, kaip Rumunija, kur 
viešpatavo kaizerio giminai
tis.

Žinoma tos vokiečių pastan
gos pasilaikyti savo intekmėje 
užkariautas žemes rytuose su
truks. prieš talkininkų jėgas.

Talkininkai vakaruose paė
mė naujas pozicijas. Šios savai
tės pradžioj vokiečiai buvo ga
vę sustiprinimų atakuojamame 
fronte, bet dabar tie sustipri
nimai praretėjo ir talkininkai 
varosi pirmyn.

Tarp Ąlbert ir Arras vokie
čiai traukiasi atgal. Vokiečiai 
ištuštino šiuos miestus: Beau- 
mont-Hamel, Serve, Bucąnoy ir 
Puiseux-Mont.

Rugpj. 15 d. sukako mėnuo 
nuo pradėto talkininkų ofensy- 
vo. Per tą laiką štai ką talki
ninkai padarė:

Nelaisvių paėmė apie 70.000.

Anuotų visokio didumo apie 
1.200.

Paėmė tūkstančius kulkos
vaidžių.

Paėmė daug amunicijos ir 
visokių karės reikmenų.

Atkariavo žemės apie 1.800 
ketv. mylių.

SUMIŠIMAI ČEKIJOJ.

VOKIEČIAI MOBILIZUOJA 
RUSUS.

Čekijoj užginta visokie susi
rinkimai, .uždaryta keletas lai
kraščių ir daroma daug areštų. 
Pašaukta keletą vengrą pulkų 
palaikyti žmones paklusnybė
je. Sako gali būti Čekijoj abel- 
nas sukilimas. Tas bruzdėji
mas įvyko tuomet, kai 74 če
kų kareiviai’ už neištikimybę 
buvo nugaalbinti. K

Kartu sveikiname kitų organizacijų Seimų 

 

delegatus.!Tepatampa šis didis katalikų 
suvažiavimas istorišku.
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KATALIKŲ SUVAŽIAVIMO DELEGATAMS 

BALTIMORĖJ.

S
eiki, brangūs delegatai 
į Seimą atsilankę.

Visų Sąjungij veikėjai 
Vienoj vietoj susirinkę.

į
ąsij tikslas yr’ gražiaųsis. 
:es išvįeno žadat veikti 
ė jums padedu Augščiausis 
ą vienybę greit įsteigti.

Lai jums dirbant sutartyje 
Būna darbas prakilnesnis

. Į-avyzdingas dabartyje 
Ateityje pažangesnis.

Lai gyvuoja delegatai 
Mums krikščionims saulė teka. 
Liausis vilnys ir verpetai, 
Višnu balsu broliai šneka.

Lai gyvuoja, lai gyvuoja -
„Visos Sąjungos puikiausiai. 
Tegul sklysta ir bujoja 
Po pasaulį kop labiausiai.
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U. GUDIENĖ.

TARNAVO 67 METUS 
ARMIJOJ.

New York. Mirė seržantas 
David Robertson, 87 metų am
žiaus. Buvo, gimęs Škotijoj. 
Jaunas atvyko Amerikon ir pa
stojo armijon. Tarnavo 67 me
tus. Dalyvavo cirilėj ir ispa
nų karėse.

ULTIMATUMAS FIN- 
LANDIJAI.

Iš Stockholmo pranešama, 
būk Vokietijos valdžia pasiun
tus Finlandijai ultimatumą, 
kuriame reikalauja priruošti 
savo armiją per dvi savaites ir 
po to užpulti talkininkų jėgas 
Murmansko pakrantėse.

PLENAI GATAVI.
Naujo drafto pienai gatavi. 

Apie tai paskelbė Provost 
Marškai Gen. Crowder. Re- 
gistrantų — vyrų nuo 18 iki 45 
metų amžiaus bus apie 13.000.- 
000, Iš jų tikimasi, kad bus a- 
pie 2.000.000 vyrų tinkąinų 
kariuomenei.

Naujo drafto vyrai bus rei
kalingi nuo spalio 1 d. Todėl 
registracija bus ne vėliau kaip 
rugsėjo 15, o jei galima, tai bus 
rugsėjo 5.

Sulyg Suv. Valstijų genera- 
lio štabo viršininko gen. March, 
tai kitą vasarą iki birželio 30 
d. Francijoj bus apie 3.200.000 
Amerikos kareivių. Pilnam 
vokiečių pergalėjimui reikės a- 
pie keturis milijonus ameriko
nų.

APKRAUS DIDELIAIS 
MOKESČIAIS.

Suv. Valstijų valdžia ketina 
apkrauti dideliais mokesčiais 
karės reikmenų pramoninin
kus, kurie dabar gauna didžius 
pelnus. Sulyg iždo sekreto
riaus McAdoo aprokavimo iš to 
įplaukų būtų arti pusės milijar
do dolerių.

JAPONŲ VADAS IŠPLAUKĖ 
VLADIVOSTOKAN.

Japonijos gen. Otani išplau
kė į Vladivostoką. Jis yra 
nuskirtas vyriausiu talkininkų 
kariuomenių vadu Siberijoj. 
Japonijos laikraščiai džiaugia
si, kad tas vyras tapo nuskir
tas, nes jis esąs vięnas gabiau
sių Japonijos karvedžių.

NEBUS SUSIVIENIJIMO.
Buvo pasklidęs gandas, jog 

Amerika ir Anglija ketino ar
timo susivienijijimo sutartis . 
padaryti. Bet Washingtono 
valdžia tuos gandus užginčijo. 
Paskelbė, jog apie tai nei ne- 
plenuota. “

NEPAMATUOTAS GANDAS.
Paryžiuje buvo pasklidęs 

gandas būk prez. Wilson keti
nęs aplankyti Europą. Wash- 
ingtone tas gandas užginčytas, 
kaipo neturįs jokio pamato.

TALKININKŲ KONFEREN
CIJA.

Paryžiuje talkininkai laiko 
konferenciją ir svarsto apie ' 
padidinimą amunicijos išdirbi- 
mą.

PRIIMTŲ TAIKOS PASIŪLI- 
JIMĄ.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris vou Hintze pasakė, 
jog Vokietija neatsisakytų tai
kos pasiūlijimo su vidutiniško
mis išlygomis.

* ■<
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Anglijos laikraštis Daily 
Mail skelbia iš Vladivostoko 
žinią apie tai, kad vokiečiai 
pradėjo mibilizuoti rusus. A- 
pįe tokius vokiečių darbus pa
sakoja nelaisriai čeko-slovakų 
paimtieji. Vokiečių skrajojan
ti pulkai verčia rusus nuo 18 
iki 45 metų amžiaus stoti armi
jon. O .tie, kurie atsisako, tai 
statomi prieš revoliucijoniškus 
tribunolus, kurie yra vokiečių 
rankose, ir pasmerkiami mi
riop .

Paimtieji kariuomenėn rusai 
maišomi su vokiečiais. Ant 60 
rusų skiriama 20 vokiečių arba 
vengrų.

7^^ r

ŽUVIMAS DĖL SUBMARI- 
NŲ PERPUS SUMA

ŽĖJO.-
Paskelbta jau kiek vokiečių 

submarinai laivų nuskandino 
per liepos mėnesį. Būtent 270.- 
000 tonų įtalpos. O pernai per 
tą mėnesį nuskandinta.534.839. 
Reiškia šiemet perpus mažiau, 
negu pernai.

NELEIS SŪNUI KARALIAU
TI FINLANDI JO J.

Voldetijos laikraštis Frank- 
furtęr Zeįtung rašo, jog kaize
ris nesutinka, kad finai rink
tus jo sūnų ar kitą Hohenzol- 
lernų princą sau į karalius. Ka
raliaus rinkimai būsią Tugsėjo 
mėnesyje. Spėjama, jog Di
dysis Mecklenburgo kunigaikš
tis priimsiąs finų vainiką.

UŽDARĖ LENKŲ LAIK
RAŠČIUS.

Brazilijoj, Paranos valstijoj 
uždaryta visi lenkų laikraščiai 
už tai, kad jie būvį) provokiš- 
lti. /

Viennoj austrai. pasmerkė 
miriop seserį Massaryko, čeko- 
slovakų generolo,s už šnipinėji
mą.

Amerikos socijalistų misija 
atvyko Italijon. Toje misijoje 
yra šeši socijalistai išstojusieji 
iš Šoeialist Party, kuomet toji 
pasistatė prieš valdžią. Misija 
stoja už principus, prez. Wilso- 
no išdėtus.

Vokietijos valdžia stato ar- 
mijon nelaisvius grįštanČius iš 
Rusijos, nors Lietuvių Bras
tos sutartyje buvo pažadėta jų 
neimti armijon.

"Vengrijos grafas Tisza išlei
do atsišaukimą, kuriame kvie
čia viengenčius “neklausyti 
balsų nusiminimo, šaumeilės ir 
nesątarves.” Prašo laikytis ge
rai, kad suturėti “šalies kru
viną kūną nuo talkininkų suka- 
pojimo.”

UŽMUŠTAS NAUJAS VO
KIEČIŲ VALDININKAS. 
"Livonijoj, AVendeno mieste, 

kaip eina gandas Rygoj, už
mušta vokiečių viršininkas von

s7

Tikras talkininkas.
Anglijos karalius karės fron

te buvo devynias dienas. Da
bar sugrįžo namo.

KAIP GAUTI LYTAUS.
Anglijos Karališkoji Metere- 

ologi jos dr-ja padavė pasiūliji- 
mą Australijos valdžiai išban
dyt vieną būdą lytaus gavimo. 
Australija pasižymi sausu kli
matu. Tai būtų svarbu jai tu
rėti tokį būdą. Sako reikia de
besius .apibarstyti druska ir iš 
jų pasipils lytus, kaip iš vied- 
ro. Tą galima būtų padaryti iš 
orlaivių. Kad gauti lytaus dėl 
visos Australijos, tai reikėtų 
keleto tūkstančių orlaivių.Ban- 
dymai bus daromi.

t
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PAVYZDIS VISIEMS.

“Darbininkas” turi nema
žai uolių prietelių ir rėmėjų. 
Tarpe geriausiųjų prietelių y- 
ra p. Ant. Kontvainis iš Ando- 
ver, Mass. Phillips akademi
jos “chef and administrator.”

Turėdamas vakacijas jis ket
verge aplankė “Darbininką” 
ir štai ką padarė. Padėjo di
džią bombą ($5) po morgičiu 
ir pirkosi knygų už $15. Mo
kėjo kataloginę kainą.

Tas knygas • pirko ne sau, 
bet visuomenei. Paves jas šv. 
Baltramiejaus dr-jai ir Vyčių 2 
kuopai Lewistone, Me. ir šv. 
Roko dr-jai Rumford, Me.

Šv. Baltramiejaus dr-jos 
knygynui jis jau yra aukavęs 
daugybes knygų. Dabar “Dar
bininko” knygyne pirko “Ži
nyną,” “Patrimpo Laiškus,” 
“Šiapus ir anapus Grabo,” 
“Pradžia ir išsiplėtojimas Ka
talikų tikėjimo,” ^Laisvėn be
žengiant” ir tt. ir tt. Vis tai 
rimti ir svarbūs veikalai.

Antanas Kontvainis yra ap- 
švietos mylėtojas ir uolus kata
likų literatūtos platintojas. Jis 
yra narys L. Vyčių, kat. Susi
vienijimo, Šv.v Baltramiejaus 
dr-jos ir.LDŠ.; Dai^gian panaši

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI.
Francijoš karinis ekspertas 

parašė, jog nuo liepos 18 d. vo
kiečiai neteko 350.000 užmuš
tais ir sužeistais ir 70,000 pa
tekusiais nelaisvėn.

PILIEČIAI.
_ Jei jūs esate auka visokių pri- 
gavysčių arba neteisybių, tai 
praneškite apie tai 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
mų ir papročių.

Massachusetts Imtnigracijos 
biuras duoda specialį patarimą 
iškilus ginčams kas-link neuž- 
mokėjimo algų arba kas-link ne
teisingo apsaugojimo darbinin
kų, arba kitokias darbininkų 
agentūrų prigavystes. Taip-pat 
prigavystes kurios būna surištos 
su atsitikimais kriminališkuose 
arba civiliuose teismuose —- že
mes apgavystes — apkaltinime 
kas-link pinigų įmokėtų bankoms 
dėl išsiuntimo giminėms į kitą 
šalį ir kurių negavo tie žmones, 
kuriems buvo siųsti — apkalti
nime kas-link pAigų . padėtų į 
privatiškas bankas, laivakorčių 
agentūrų, ir. tt.

Perkalbėtojus duodam# vi
siems, kurie‘negali susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite ypatiskai arba ra
šykite j
Magsachusetts Bureau of Inimigration , 

Itooin I0D, stato Hoiuie. Boistoni

i'

A

i

r
f* -

-■ r. s
*

M

•>. t

4

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS* 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

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

“ŽINYNĄ” 1018 m.
Žinynas turi suvirs 250 pus

lapių. Atspauzdintas ant ge
ros popieros ir .visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgiaus, negalijnetėkti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus ją laiky
site, tuo bus vertesnė.

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

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

“ŽINYNAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Dabar yra daug
NAMŲ.

PIGIŲ BIZNIŲ.

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nno savęs 
pafariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevics .

315 BROADWA¥,
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, neg po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba fanųa pirkti tai A. 
Ivaszkerics padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai

1

S50 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.. 1 
JAMES M. KEYES f

A.t«lšaukite prie manės su visokiais telsmlškals reikalais, Duo« 1 
du pilnas informacijas kas-link Suvienyti; Valstija Įstatymų. J

Per kellollką metų esu prityręs„Ir turėjęs visokių reikalų su J 
LIETUVIAIS, RUSAIS .Ir LENKAIS teismuose. Mfimchtfsetts vai- J 
ėtijoje. AM esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai nfeltl- ¥ 
kStl. Visokius telsmlMkns reikalus atlieku Mloje valstijoje. . 1

Turiu gerų prityrusių vertCjų arba perkalbStojų lietuvių, rusų, _ g 
lenkų Ir latvių; jeigu -Jus norite turėti geras paselinęs ir IMIalmgtl » 
protų, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite. S 

850 BROADTCAYv ‘ SOūTU BOSTON, MASS. X

JAMES M. KEYEŠ
TM; Bdatoh tiit ar M h.Mion .
’ jeigu; viehMt^įimtus šauk kltsį, ■
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Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogų laikraščių padarytą piktą.

— Popiežius Leonas XHL

Fsfensiiecl evriy and Saturday by 8t
Jeeeph’a LithifMhttn B.-C, Aoiidation oflator.

. 8ublgript!0& BatbK
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.. C inonthz «$LęO
Foreign oountriea yearly..•...>.•.«.f4

“DARBININKAS”
W. Broadway, Sotrth Boston, B*
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VOKIETIOS SOCIJALISTAI 
APIE LIETUVĄ.

Tik ką atėjęs “Išeivių Drau
gas” paduoda žinių apie Vo
kietijos Reichstago posėdį lai
kytą birželio 24 d. š. m. Tame 

„jpsėdyje kalbėjo socijalistų 
atstovas Dav-id ir daugoka! pa
kalbėjo apie vokiečių šeimi
ninkavimą Lietuvoj ir pasakė, 
jog “Vokiečių šeimininkavi
mas Lietuvoje nepajėgė įtikti 
jokiam gyventojų sluogsniui.” 

Štai jo žodžiai:^
į “Lietuvoj mes (vokiečiai) 

pataikėme užmušti (nuslo
pinti) tą kas link Vgjdetijos 
prietelišką jausmą, kurs bu
vo pradžioj (ne taip daug to 
prieteliško pasitikėjimo ir 
pradžioj buvo, pažįsta lietu
viai vokiečius gerai iš senų 
laikų!); vietoj to pasėjome 
nepasitikėjimą ir neapykan
tą. , Vokiečių šeimininkavi
mas Lietuvoje nepajėgė įtik
ti jokiam gyventojų sluogs
niui... (Jokiai srovei, parti
jai. David įstato mūsij “so- 
eijalistus” į melagių rėmus. 
Mūsų “socijalistai” tvirti
na, būk katalikai Lietuvoj 
vokiečiams atsidavę ir pri- 
jaučia. Davidi\ pats prigu
lįs prie socijal-demokratų 
partijos, nurodo, jog visoj 
Lietuvoj gyventojai prieš 

. vokiečius). Piliečiai ten 
(Lietuvoj) demokratai (de
mokratizmas su socijalizmu 
nieko bendro neturi). Jie 
pageidauja demokratiškos 
tvarkos su lygaus balsavimo 
teise; tai baubas, gąsdinąs 
karišką valdžią. Valstie
čiams Lietuvoj pažadėta pa- 
liuosavimas nuo rekvizicijų,. 

. jei jie sutiks pasirašyti po 
prašymu įvesti . “ypatišką 
sąjungą” su Vokietija. (Y- 
patiška sąjunga bei vienybė 
su Vokietija — suprask — 
ta pati ypata rėdytų ir val
dytų ant abiejij Valstijų, 
Lietuvoj ir Vokietijoj, kaip 
kad rusų caras buvo Lenki
jos karalium, Lenkijos val
dovas būdavo Lietuvos val
dovu, Austrijos imperato
rius yra Vengrijos karalium 
ir tt. Toki vienybė retai į 
sveikatą, nes viena “galva” 
nori aptarnauti diu “kūnu,” 
vienas žmogus nori užimti 
du sostu)... Bet lietuviai ne
nori jokios ypatiškos sąjun
gos. Jie nepageidauja tokio 
valdovo, kurs viešpatauti} 
ant jų atliekamų (nuo.val
dymo Vokietijos) laiku. Jie 
trokšta įsisteigti sau valdžią 
ant demokratiškai - parlia- 
mentarinių pagrindų (pama
tų), be monarchijos įbruki- 
moG~vietą kertinio akmens 
(suprask: be įvedimo monar- 
cliiškos, karališkos tvarkos, 
be pavedimo karaliui svar
bios vietos valdžioj).
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, TIEMS, KURIE MOKA 
ANGLIŠKAI.

Tarpe lietuvių darbininkų 
nemažai yra tokių, kurie norė
tų giliau įvairius dalykus ypač 
socijalius, pažinti, negu tąi ga
lima padaryti pasinaudojant 
lietuviškais laikraščiais ir esa
momis knygomis. Tokiems rei
kia griebtis knygų ir laikraščių

kų, įstengiančių suprasti ang
liškas knygas ir laikraščius. 
Tokiems tai ir patartina grieb
tis angliškos literatūros.

Angliška literatūra yra tur
tinga visokio turinio knygomis 
ir laikraščiais. Bet ne pro šalį 
bus ^nurodyti mūsų skaityto
jams nekurias knygas ir laik
raščius, kurie yra skaitytini.

Iš socijalio turinio knygų, 
parašytų krikščioniškos-demo- 
kratijos dvasioj, galima čia 
nurodyti šias:

A Primer of Sočiai Science. 
By Rt. Rev. Mgr. Henry Par- 
kinson, D. D.

The Church and Labor. By 
Rev. L. McKeenna.

An Introduction to Econo- 
mics. By Frank O’Hara.

(Juestions of Socialism. By 
Rev. W. S. Kress.

Socialism an J Christianity, 
By Rt. Rev. Wm. Stang, D. D. 

ALivingWage. ByRyan.
Iš krikščioniškai demokra

tiškų laikraščių paminėsime:
BuHetin of Catholic Federa- 

tion of U. S. Mėnesinis laik
raštukas. 50c. metams. Adre
sas: Quincy, III.

America. Mėnraštis. $3 me
tams. 173 E. 83 st., New York 
City.

Truth. Mėnraštis. $2-.me
tams. 412 Eighth avė., New 
York City.

Čia išvardytą ne visos gero
sios knygos nei visi gerieji lai
kraščiai. Bet tie, kurie susi
pažins su šiais lengvai suras 
daugiau panašių veikalų.

Nėra reikalo apsirubežiuoti 
vien krikščionių demokratų 
raštais. Kitokių autorių gali
ma nurodyti šiuos veikalus.

Labor in EurOpe and Ameri
ca. Bv Samtfel Gompers.

Outlines of Economics. By 
Richard T. Ely.

Studies in the Evolution of 
Industrial Society. Ricliard T. 
Ely.

American Syndicalism. The 
I. W. W. By Brooks.

Looking Forward. By Isaac 
Roberts.

V eik kiekviena unija turi sa
vo organą. Bet tie organai 
siunčiami tik nariams ir pre
numeratorių nepriima iš šalies.

Tiktai organą Amerikos Dar
bo Federacijos—American Fe- 
derationist — galima užsirašy
ti. $1 metams. Washington, 
D. C.

Amerikos Darbo Federacija 
yra išleidus įvairiose temose 
smulkių*po 5c. ir 10c. brošiū
rėlių. Jų katalogą galima gau
ti adresuojant Frank Morrison, 
AVashington, D. C.

Pirm negu skaitytojas kibs 
į minėtus raštus angliškoj kal
boj turėtų save išmėginti lietu
višku veikalu vardu “Patrim
pą laiškai.” Kaina $1. Gali
ma gauti “Darbininke.” Ši
tame rimtame veikale labai in- 
domiai panagrinėti tūli socija- 
liai klausimai. ■ Jei skaitytojas 
pamėgs tą veikalą ir supras jį, 
tai galės tikėtis, kad bus indo- 
mūs jam ir angliškieji veikalai. 
“Patrimpo Laiškai” yra gera 
įžanga į socijalius, politiškai 
ekonomiškus mokslus, Tas, ku
riam nepatiks šioji knyga arba 
kuriam išdėtieji dalykai nebus

, 15 rugpj. po-
bažnytinėje Šv. Petroparapijos 
svetainėje įvyko 1-os LDS. 
kuopos eitramitingas.

Tarp kitko padaryta į LDS. 
Senįi^Šiė mašunai ’ V-

L, Stengtis įvairiais būdais 
auginti kapitalas pirkimui L. 
D. & Centrui ir <(Darbininko’’ 
spaustuvei nuosavių namų ir 
kad. eiti prie to, kad uDarbi? 
rinkas” taptų greičiau ar v& 
jiaOienraščių^ -

2., Kad Seimas nutartų, kad 
LDS. organizatoriais pasirū
pintų apskričiai, kad tieji or
ganizatoriai. visuose apskri- 
čiuose būtų ir nuolatos veiktų. 
O centrui turėt ir siuntinėt po 
kolonijas apmokamų organiza
torių išrandame, kad perbran- 
giai atsieitų jų' užlaikymas.

3., Kasliim atskyrimo finan
sų raštininkystės nuo adminis- 
tratorystės tai mūsų kuopa 
taip mano:

Jeigu vienas žmogus galėtų 
gerai viską atlikti tai palikt 
taip kaip yra, o verčiaus jau 
samdyt pagelbininką negu kad 
skirstyti — nes tas- pigiaus at
sieitų. Bet jei seime pasirody
tų kad vienas žmogus negali 
tinkamai to viso atlikti, tai 
tuomet žinoma reikia skirti ne
atsižvelgiant į tai, kad ir iš- 
kasčiai padidės.

4., Kad Streikierių Fondas 
pasiliktų taip, kaip dabar.

5., Kad seimas išrastų būdus 
sudarymui kapitalo išleidimui 
darbininkams praktiškų ir rei
kalingų rimtų, stambesnių 
knygų.

Ponui Kneižiui paaiškinus, 
kad' daug 1-os kuopos narių e- 
są ant suspenduotų surašo, tai 
kuopos valdyba ir susirinkime 
esantieji nariai paaiškino, kad 
tas įvykę per neapsižiūrėjimų 
ir taip tikimasi, kad jie visi 
trumpu laiku su mokestimis at- 
silygįsių ir jų suspenduoti nesu 
reikalo.

Tuomi susirinkimas ir už- . 
baigta.

• •

F. V.

WATERBURY, CONN.

Puikiai pasirodė.

11 d. rugpj. įvyko LDS; 5-os 
kp. susirinkimas. Narių prisi
rinko gana skaitlingai. Vienas 
narys, J. Kalinauskas prisirašė. 
Po nekuriu svarstymų, buvo 
inešta, kad būtų renkamos au
kos dėl panaikinimo “Darbi
ninko” morgičiaus, buvo su
rinkta $31.60. Taip-gi per pe
reitų susirinkimų buvo pada
ryta pradžia, surinkta $10.00 
dėl to pačio tikslo.

Nutarta,- kad LDS. kp. pa
rengtų vakarų naudai T. Fon
do.

Delegatu į LDŠ. Seimų iš
rinktas yra N. Želvis.

LDS. 5 kp. pagarsėjus ne tik 
savo didžiu veikimu, bet ir na
rių skaitlingumu.

Kp. Korespondentė.

NASHUA, N. H.

LDS. 65 kuopa žada važiuo
ti į Laivrenee pikniką, rengia
mą LDS. kuopos. Važiuos au
tomobiliais pagelbėti bombar
duoti ‘.‘Darbininko” morgi- 
eius ir žada padaryti sutartį, 
kar tul -bombarduoti, kol 
“Darbininko” morgičio visos 
tvirtovės • bus sugurintos ir į 
gabalus suskaldytos. Tai-gi 
Nashuaiečiai talkon į Lavren- 
ce.

K. J. Viltis.

DAYTON, OHIO.

Išrinko delegatų..

LDS. 69 kp. ir Tautos Fon
do skyrius išrinko gerb. kun. 
M. Cibulskį 
Baltimorėj^ 
atstovaus ir 
grėsė.

<

atstovauti seime 
Jis daytoniečius 
Federacijos kon-

Prot. Rašt.

angliškoj kalboj.^, Be abejonės indomūs, tai Verčiau lai nelie- 
nemažai yra lietuvių darbiniu- čia viršuje Nurodytų veikalų, 'hnažą porciją,

■ v '

TREČIA SA^AkTĖ BE 
MĖSOS.

Austrijoj paskelbta trečia sa
vaitė be mėsos. Tik nedėlio- 
mis galimu vartoti mėsos po

. - i'

- r . _______
Morta ZajMki<m&

a kuopa Jimtollo, Mass.: K. 
SvįoktienA * -~

: 3kuopa Nųrvrood, Mm** F. 
Bdtulįą. ; :

5 kuopa Wstorirary, iCam. : 
K. Kudzina, P; Daškevičienė, 
ĮL Morkienę, , Ą. jĮįMnąkįeiĮę,
I. Kuburis, J. Khitiikas, K Ig
notas, A.Morkys, T. Rauga- 
lis, E. Šurkaite, J. šaračka, J. 
ŠukaLtis, M. Budreikas, A ita- 
manauskas, J*Norkus, A. Ga- 
beikis, P. Barauskienė, O. Vai- 
zbienė, ■A. Kunčaitis, J. Baku
tis, E. Dvileskiute, O. Ka- 
minskiutė, M. Kaininskiutė, O. 
Girzijauskienė, M, Ambtozai- 
te.

6 kuopa Hartford, Conn.: T. 
Bluzienė.

7 kuopa Worcester, Mass.: J. 
Tėtulis.

8 kuopa Cambridge, Mass.:
J. Kmeliauskas, K. Laurinai
tis, S. Vaitiekus, H. Kalieva, 
M. Raila, M. Raila, M. Bartu
sevičius, J.Šakalis.

13 kuopa Philadelphia, Pa.: 
A. Timinskas, G. Kunutis, A. 
Užumeckis, P. Norkiutė.

14 kuopa Newark, N. j.: Z. 
Staneliunas, L. Jurkus, A. 
Dulkis, K. Mišeikis, M. Miš
kelius, K. Dolinskas, J. Gelmi- 
nauskas, J. Tumelis, J, Leva- 
navičius, T. Bumeikas.

15 kuopa Kearney, N. J.: C. 
Bubėnas, K. Jonaitienė, J. 
Vilkaitis, K. Nakraša, I. Lūt- 
kus, J. Kuprevičius.

19 kuopa Chester, Pa.: P. Si- 
manonis, P. Monkaitis.

20 kuopa Chicago, BĮ.: v. 
Pocienė, J. Globis, K. Repšis.

22 kuopa Brighton, Mass.: S. 
Saulėnaitė.

25 kuopa Chicago, III.:) J. 
Gričiunas, V. Šerys, Z. Sudei- 
kaitė, E. Benevičiutė.

28 kuopa New Haven, Conn.:
K. Paulukaitis.

30 kuopa Baltimorę, Md.: J. 
Mieliauskas, J. Brūzgas, V. Pi- 
lankevičius, O. Kazlauskienė.

33 kuopa Hyde Park, Mass.: 
A. Isadas.

64 kuopa Akron, Ohio: S. 
Rodavičia.

70 kuopa Lawrence, Mass.: 
A. Petronis, J. Davidonis, M. 
Baravičienė.

NAUJA KUOPA.
71 kuopa Rochester, N. Y.: 

A. Šimkūnas, V. Gricius, J. 
Dirsa, J. Šūkis, M. Zdanevi- 
čius, J. Kovas, S. Steponaitis, 
P. Narskis, J. Brazys, A. Ber- 
natavičiutė, D. Melinis, J. Sau- 
noTas, E. Šulčiutė, P. Liepa, V. 
Pikūnas, V. Palukiutė.

Todėl...
Kodėl, 4ržuole-didvyri —• 

Tėve mūsų ginų, ~
Jau pradėjaic^ysH‘džiūti>

Kastaigali būti?
Todėl vystu,todel džiūsta 

Kad,amžius, įveikia:— 
-Kiekvienam, kas tiktai gimė, 

Ir numirt, mat reikia.
' Br.Sum,

Žinynėlis,
Planeta Neptūnas buyo at

rastas su teleskopo pagalba 
1846 pietuose.

Augščiausias kalnas ant že
mės vadinasi “Deodhuna” A- 
zijoje tarp HimalaijiŠkų kalnų, 
turi 29002 pėdas augščio.

* » •—»

Geležinkelių ant viso svieto 
.yra nutiesta virš šešių šimtų 
tūkstančių mylių.

Vardas Adomas, reiškia: Pa
imtas iš žemių.

Vardas Jieva, reiškia: Visų 
žmonių motiųa.

Vardas Jonas, reiškia: Dievo 
malonė.

NĖRA KO RAŠYTI.
Birželis visam savo‘gražume. 

Pievos laukai ir miškas pilni 
gyvybės — žaliuoja visur prieš 
mane gulinčiame klonyje ąžuo
lai, riešutų medžiai ir kiti la
puočiai. Ypatingai jie gražiai 
suaugę paupin ir taip tankiai 
upės krantus turi apgaubę jog 
nuo kalno žiūrint jos tik viena 
kita sidabru blizganti paviršio 
vieta tematyti.

Medžiai pilni pilniausi. įvai
rių-vairiausių paukščių — čiul
ba, čiauškia, ulba.

Mano šieloj-gi dar tikra žie
ma. Joje šalta, tuščia. Min
tis viena po kitai eina liuosos, 
netvarkoj, betiksliai skęsda- 
mos kur tai nežinėje.

Pats gražusis laikas metų, 
poetų apdainuotas, sekėjų nu
sektas. Laikas, kuriame visa 
gamta rengias atlikti savo gy
venimo pareigas, kurias Aug- 
ščiausis jai .savo nesulaužomo
mis tiesomis prisakė. O aš ne-, 
drįstu apie tai rašyti, nes ne 
mano plunksnai, ne mano pa
jėgomis tai pasiekti, aprašyti 
tai ko svieto galvočiai-gudruo- 
iai suprasti negali.

M—a.

i
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War savings Stamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment. 
Geriausias taupymoGeriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti, 
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po $4.18.

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

1

Jei nori tikrų informacijų ar
ba jei jums reikia rodos, kuria 
galėtum tikrai pasitikėti kas-link ' 
bile kokio kasdieninio klausimo 

.jūsų kasdieniniame gyvenime, 
arba reikaluose surištuose su 
darbu arba namų, tai ateik į ofi
są Massachusetts Bureau of 
Immigration, Room 109, Statė 
House, Boston.

Jei nesusikalbi šios šalies kal
boj, tai bus duotas perkalbSto- 
jas, kurs išklausys jūsų reikalus.

Šisai biuras yra įsteigtas-jūsų 
apsaugai, jūsų patarnavimui ir 
mielai nuteiks visus patarnavi
mus dykai.

; Ateik pats, arba rašyk, kad 
ir lietuviškai, jei tas jums ge-• te**nau j 
M«M*chu«etfB Bjt«ku ofimmigration 

iM, Ui Boitea ~

VISUOMENĖ.
Visuomene kur tu .esi ? Kaž

kas yra pasakęs, jog visuomenė 
yra niekas kitas kaip tik avių 
būrys, kuris neturi nei savo 
valios, nei savo jausmų.. Jis 
aklai seka tą, kuris išdrįsta 
stoti į priešakį ir savo pajėgą 
parodyti. Bet vos tik . atsi
randa, kitas drąsuolis, kuris 
išdrįsta pasipriešinti pirmam- 
jam, o ypatingai, jei naujasis 
vadas yra tvirtesnis, tai skyla 
būrys į dvi pusi. Viena eina su 
viena, kita su antrąja puse.

Visuomenė, tas pats su tavi
mi: šiandieną tu seki vieną va
dą, bet neilg trukus jį meti ir 
enkies prieš kitą, kuris tau iš

rodo tvirtesnis, — turtingesnis, 
ir įstengiantis geriau tavo silp
ną valią savep pasitraukti.

Visuomenė, yra sakoma, su
sideda iš vienučių, iš kurių 
kiekviena turi savo protą, iš
mintį. Bet, kur tas protas ir 
išmintis dingsta pirmajai nelai
mei atsitikus — susilieja jis į 
vieną visuomenės protą, — bet 
kas ypatingiausiai, kad jis su
siliejęs nepalieka ^tvirtesnių, 
bot silpnesniu ir juo didesnis 
būrys juo jis panikoj kvailes
niu pasidaro.

Visuomene ar tiesa, 
esi tik avių būrys?

kad tu

M—a.t*

PRIEŠ KIETUS KALNIE- 
RIUS. ‘

Ne\v Yorke susiorganizavo 
Anti-Collar League. Varyris, « * ..... i i i • -kad vyrai nustotų nešioti kie>
buskalnieilris;

v
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klebonas, kaipo dvariška# w 
|dovas, turi f fesą tikėjimo da- 

; lykus, santikius organizacijos' 
su Bažnyčia, nurodyti ir ;Vy-■ 

“NEBŪK AVINAS.” čiaį: visada tokių nurodymų 
Avinas nelabai skiriasi nuo l privalo klausyti.

kitų gyvulių. Aiškiai matoma# Dabar Ir eina klausimas, ko- 
daiktas, Mad jis kaipo avinas J dėl ^į^fliina tverti Vyčių 
savo ypatybes turk Kūne turi kuopų teki! kur JJfebbnas heąu- 
ten ilgą vilną, keturias kojas, I tinkat /l? Vyčių- 
savotišką išvaizdų, ūgį ir tt abelnai ’^isos dyą^ltijos ’pS«- ' 
Lyginai savotišką turi jis ir patiųta it už^yirtinia kaipo ge- 
temperamentujausmuose^-bai-1 ra. Jei didžiuma kunigų L, V. 
lūs, Psychologijoje ir-gi savo- | konstitucijoj nesuranda nieko 
tišką turį veikimą! Neprotau-. kas nesutiktų su Kristaus Baž- 
jąs ir nesimokmaritis. Al<tielnyčios mokslu arba eitų P^eš 
visi užmetimai ir faktai tinka jį, tai reiškia, kad L. Vyčių 
kožnam iš gyvulių. Jie visi lorganizacįjos konstitucija su- 
šiuom-tuom skiriasi vienas nuo daryta ant. tinkamų, tikrai ka* 
kito ir yra vienas kitam pana- I talildŠkų pamatų. Jei-gi L. V> 
šus. Protavimas ne kaip aug- Čių konstitucijoj nėra nieke . 
šias juose visuose. Šuo, vove- priešinga Kristaus mokslui ir 
•re, ir skruzdė esti statomi pro- tėvynei, tai kodėl tos konstitų- 
tingiausiais. O ir apie jų pro- rijos laikantis negalima tverti 
tinius nuopelnus giliausi mok- naujų Vyčių kuopų, kad ir toj 
slinčiai mažai teturi ką mums kolonijoj, kur klebonas dėl ko- 
pasakyti.— Na, irkodel vie- kiųtensavosiaurųpažiūrųne- 
nam nelaimingam avinui dary- sutinka? Vyčių obalsis yra 
tį tokią nešlovę,' įsteigti jam dirbti Tautai ir Bažnyčiai, ir 
priežodį: “Nebūk avinas.” jei mūsų jaunimas spiečiasi po

Avino, yda užsipelnanti tą tuo obalsiu, po L. Vyčių velia- 
biaurų priežodį: “Nebūk avi- va ir su pasiryžimu eina dirb- 
nas,” ar nebus tik jo nenaudo- ti Tautai ir Bažnyčiai, o jų 
jimosi proga. - klebonas tą darbą jiems neda-

Pagauk aviną, parmesk jį ant leidžia, bet trukdo, tai čia ne 
šoiio,- priblošk jo galvą prie že- lietuvių katalikų jaunimas kal
inės. Jis sau ir Mjsis. O tuo- tas, bet tas vietos klebonas. • 
mi savo tykiu pagulėjimu jis, Na, jei priimti p. Uosio siūlo- 
kaip sykis, leidžiasi kirpikui mą rezoliuciją, kad klebonas 
suriŠt savo kojas. Progą pra-: gyuojanČių kuopų panaikinti 
leidęs jis priešinosi veltui. Nors negali, 'bet tik gaįi uždrausti . 
ruzginasi, bet įdėtas į poziciją steigti naują. Imkime tokį pa- / 
nebeiUgelbi nei didžiausiu už- vyzdį: Žinau tokių, net dide- 
sispyrimu. Ne laikas avinėliui lių parapijų, kurių klebonai vi- 
besipriešinti. Jis savo progą saį nežino kokios dr-jos ar or- 
praleido. Pervėlai priešintis — ganizacijų kuopos jų parapijo- 
avino juk darbas. Se gyvuoja. Jaunimo randasi

Tą patį progos nevartojimą apie 500-600. Daugelis jų nori 
mes pastebime ir avinų mušty- išbandyti savo jaunas spėkas 
nėse. Stačiai ir reguleriąi šau- veikime, jie be veikimo nerim- 
na į kaktą. Kad jau bus ir at- jsfat Jaunimas, kaip parodo 
sibėgėjęs vienas — atbėgęs ne- šiandie, daugiausia myli spies- 
vet pusę pozicijos, jei antrasai Į ties prie L. Vyčių organizaci- 
negatavas savo -pozicijoje, tai j0Sj bet jų kolonijoje Vyčių 
ir pirmasai atsitrauks.. Progos kuopos nėra. Jie eina pas kįe- 
nevartodamas prakiša ir laimė- boną prašydami, kad jiems pa-. 
jimU velytų tverti Vyčių kuopą.

O progą avinukas praleidžia Klebonas Vyčių kuopą tverti 
dėlto, kad nori ilsėtis, kad p'er uždraudžia. Kas tada jiems 
greit jaučiasi nusiLpęs arba bi- daryti. Nori dirbti išvien su 
josi būt nusilpusiu; katalikišku jaunimu po L. Vy-

— Nebūk avinas! |gjų vėliava naudingą darbą
------------ :— . Tautai ir Bažnyčiai, o čia kle- 

Mūsų pa---------------------------------bonas pastoja jiems kelią,
taries: Klebonas, sakysime, toje para-

. . v pijoje gyvena apie 10 metų.
Kas skaito ir rašo, tas duo- Jaunimas, katalikiškas doras

uos neprašo. jaunimas, neturėdamas progos
Ant tuščio klausimo, nėra veikti drauge su kitą kolonijų,

atsakvmo. katalikišku jaunimu, pradeda
atšalti, pradeda krypti prie 

Alkanam sausa duona, už socijalistų ar laisvamanių ir 
medų skanesnė. aukoti jiems savo jauną ener-

Keno burna kaiti, tam ir me- SUS ir tas. darbštusis . katali- 
dus nesaldus. kiškas jaunimas iš priežasties

J tokio kongreso nutarimo ir 
Kur sėtos ropės, ten ridikai klebono pasistatymo, nustoja 

dygsta. gvvavęs katalikiškai visuome-
žm.Pa. Sei.

_____________________________ Tai-gi ar atsakys Kongresas 
TTTRT PFrTQTRTTnTTą UiP nutardamas ir tas kleb°- 
1UK1 KLGibTKUOTIS. _ nag už pražudytus šimtus l<a- 

Subatoj, rugpj. 24 d. turės talikiško jaunimo socijalistiš- 
registruotis jaunikaičiai sulau- j<ose bangose ? Jei pereitų toks 
kusiep 21 metų amžiaus nuo L Uosio inešimas ar pasHikfų 
biržeho 5 1918. Tai yra turės it0 Kongreso nutarimas, 
^g±o°K1S tie1kl1lrlenn?s_______tai atsakoybė už pastumėjimą
24, 1918 bus sukakę 21 metai. | jęafaiiięį§]ę0 jaunimo į pragaiš- 

. tingą katalikų visųbmenei pu-
KLAIDĄ PATAISYKIME. sę,4 kristų ne ant to klebono, 

“Darbininko” numeryje 88 kuris taip pasielgia ar pasielg- 
š.-m. p. Uosis, rašydamas Lie- tų, bet ant visų L. Vyčių va- 
tuvos Vyčiams, nurodo reika- dovi}, ant Lietuvos Vyčių 6-to 
lingumą pataisymo klaidos 5- Kongreso atstovų!
tojo L. Vyčių Kongreso pada- Kas-link p. Uosio rekomen- 
rytos. dacijos, kad tokiose vietose,

Klaida kur kalbama nesteig- kur vietos klebonas neleidžia 
ti Vyčių kuopų ten, kur vietos steigti L. Vyčių kuopos, norim 
klebonas su tuo steigimu nesu- tieji gali prigulėti prie Centro, 
tiktų. Gerb. p. Uosis iyurodo kaipo pavieniai. Rodosi tai 
reikalingumą klaidos pataisyti, tuščias rekomendavimas, nes 
bet tos klaidos taisymą nepil- niekada negalima tikėties to, 
nai nurodo. ~~ kad tokioje vietoje, kur klebo-

P-as Uosis mato tik reikalą, nas uždraudžia tverti L. Vyčių 
kad gyvuojančios Vyčių kuo- kuopą tie nariai negalėdami 
pos klebonas panaikinti nega- sutverti vien per klebono pari
tetų, bet su steigimu naujos statymą, rašysis prie* Centro, 
palikti po senovei. kaipo pavieniai. Jeigu ir atsi-

Kodel paliktLpo senovei ? rastų tokių, tai galima sakyti,- 
Aš supranti? taip, Jsad kle- kad atsirastų iš 100 penki, o b 

bonas L. Vyčių organizacijoje 95 iš tos priežasties.nebūtų Vy
turi turėti tokią pat tėisę, kaip j čiais, bet būtų kitokių orgąhi- 
ir kiekvienas narys vytis pri- žarijų ar dr-jų nariais, 
klausantis prie L) Vyčių orga- Nors as Uosio visus įnešimus 
njzarijos. čia kalbu apie tei- skaitau brangiais ir xrįsus su- 
sę organizacijos tvarkymo da- lyg išgalėjimo remiu, nes jie 
lytuose, nesiiišančiuose su tį-1 yra brangūs it naudingi mūsų 
kojiniu bei Bažnyčia. . Kur ęi- tautai, jĮet su šituo .'•‘Lietu* 
na dalykai apie tikėjimą, do- VosTyČiaųis/’ sutikti negaliu, 
rą pačioje oigaįįzūtiadM tail _
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FagaĮCESEK
Rašo Juosaa

{Tąsa) ;;

Keno rankose randasi šių 
dienų spauda? ,

PoA pastaram skyriui* lengva 
ant to klausymo ątsaKytt JeL 
gu šiiį dienų spauda didelėj; 
dalyje yra vien tik nauja mate- 
tjj&s spekuliacijos dirvą, 

^duodanti milijonus pelno, tai 
nedvejojant galima tvirtinti, 
kad savininkais laikraščių ra- 

» sime daug žydų. Nes kur einą 
apie pelną ir pinigą, ten žydai 
tuofet yra ant pirmos vietos, 

v Šitą atsakymą pilnai patvirtį- 
na statistika ir skaitline. Pri- 
parodysime tai imant iš eilės 
Europos viešpatijas.

Apie Austrijos spaudą taip 
rašo Ed. Hartmann: “Kaimy
niškoj Austrijoj ant šios dir
vos taip toli nuėjo žydai, kad 
nepoilgo spauda liks monopo
liu žydų.’.’ - "
' Apie Vengriją bajoras Že- 

linskas taip rašo: “Visam pa
saulyj dalis spaudos yra nuo
savybė žydų, bet pas mus visa 

. spauda Vra žydų rankose.
Statistika 1896 m. padavė 

sekantį faktą apie Vienuos 
spaudą: “Neuve Freie Presse” 
štabe radosi 18 žydų (dabar 
31), o savininku jos buvo žy
das Moritz Benediet; “Neuer 
Wiener Tageblatt” turi 20 žy
dų; “Wiener Tageblatt” 12; 
“Iliutrierte Extrablatt” 16; 
4 ‘ Oesterreichische V olkszei-
tung” 6; “Prese’ 16; “Wiener. 
Allgemeine Zeitung” 10; “Ne- 

- ues Wiener Journal” 8. Socia- 
listiškas laikraštis “Arbeiter 
Zeitung” yra trijų žydų im
provizuojamas — Dr. Adler, 
Dr. Inverga ir Dr. Ellenbog. 
Taipos-gi žydų rankose randa-, 
si įvairūs mažesni laikraščiai. 
Vengrijoj pagal skaičių 1911 
m. paduoto iš tūkstančio laik
raščių 100 yra katalikiškų, 25 
protestoniškų, 40 bespalvių, o 
mažiausia 800 žydiškų.

Vokietijoje visi didesni dien
raščiai yra žydų rankose. ‘Ber- 
liner Tageblatt” (su 205.000 
prenumeratorių); “Berliner 
Morgenzeitung” (100.000 pr.); 
4‘Berliner Volszeitung” (61.- 
t)00 pr.); “Berliner Morgen- 
post” (350.000 pren.); “Berli
ner Abendpost ” - (70.000 pr.); 
“Berliner Allgemeine Zeitung 
(170-000 pr.); “Berliner Illus- 
trierte Zeitung” 550 tūkstan
čių prenumeratoriųX4r tt. So- 
•cialistiškas “Vorvvaerts” pri
guli žydiškai firmai Singer ir 
€o. o jį valdo žydai Stadtliagen 
ir Rosa Luxenburg. Apleidžia
me provinciji) laikraščius ir ki
tus mačesnius, kurių didelė da
lis taipos-gi randasi žydi) ran
kose.

Apie Angliją taip rašo 
Fritsch: Stebėtinai didelis vra 
skaičius žydų, kurie yra savi
ninkais, valdytojais, redakto
riais arba bendradarbiais An
glijos ir Amerikos laikraščių.” 

“Dailj Telegraph” yra sa
vasčių žydo Lavrson (dabar jis 
vadinasi lord Burliam). Pilnai 
žydų rankose yra: “Morning 
Post,” “Tribūne,” ir “Dailv 
News.”

Francijoj’ Paryžiaus “Le 
Matin” uždėjo žydas Ed- 
vrards; “Gaulois” priguli žy
dui Aartur Meyer; “Temps” 
redaguoja žydas Claudio Tre
les. Taipos-gi “Figaro” ir 
4‘kiti geriausi laikraščiai yra 
žydų,” sako Urba.

Belgijoje: “Independance 
, • belge” priguli žydams. Švedi

jos dideli laikraščiai, kaip: 
‘ ‘ Svenska Dagbladet, ” ‘ ‘ Do- 
gens Nylieter,” ““Handel 
stidninger,” ir Goleborgs-Pos- 
ten” yra grynai žydiški;
.. Apie Rusiją sekančiai rašo 
Urba: “Abelnai 80 nuošimtis 
spaustuvių yra žydų rankose.. 
Didieji laikraščiai, kaip tai: 
“Rus,” ‘/Naša Žizn,” “Syn 
Otečestva,” “Novosti,” “Bir- 
ževija Viedomosti” išimtinai 
tarnauja žydams.

Ispanijoje 1906 m. žydų ak- 
cijinė draugija išpirko už 10 
milijonų tris didžiausius lai 
.kraščius “Imparvial,” “Libe

9

•• •

Hiraldo.”
Prie virš pridėtos statistikos 

reikia dar pridėti, kacf visčą di
desnes .telegrafų agentūros tad 
visa laikraštijai milžiniška te
legrafų tamysta,^. išimtinai 
žydų rankose. Ne Jik ką tele
grafų karalius Herbert de 
Reuter yrą žydas, ‘bęt ir 
dėtojas Wolffo biuro yra tik
ras žydas Dr. Wolff., Agėnti- 
ja Havašo Paryžiuje ir Stepo
no Romoje yra žydiškos ir jais 
žydai užviešpatavo. Išimti da
ro vien tik trys valdžios agen
tūros, ty. Austrijos, Vokietijos 
ir vakarų agentūra. (

Taip tad žydai trumpam lai
ke įkūnijo obalsį kokį iškėlė 
visuotiname Europos žydų 
kongrese atsibuvusiame Kro
kuvoje 1846 m. Anglijos žy
das Moses Montefiore pasakė: 
“Visi mūsų-išradimai ir suma
nymai — jis sakė—nedaug pa
gelbės, bet paimkime į savo 
rankas spaudą, o tuomet val
dysime likimu visos Europos.”

Greitai ir apsukriai ‘apsi
švietę žydai ėmėsi už darbo, ir 
šiandien iš pasekmių savo dar
bo švenčia didelį triumfą.Šian- 
aien su pasididžiavimu gali 
pasakyti: To ko mes norėjome, 
jau turime — didėji pasaulinė 
spauda yra mūsų monopoliu — 
mūsų rankose.” į

(Bus daugiau)

TUPtVATV1 HTfnr

M&rų įvairumai. z
iJefeoithag skaitiĮtimf liėtn- 

;vių gyventojų užima ne pas
kutinę vietą Amerikoje, tik ta
me nelaimė, / kad Donate y^a 
daugiau nedatęklių nėgu kito- 
se lietuvių kolonijose. Pirmas 
plyšys yra tas, kad Čionaiš 
lietuviai labai išsisklaidę gy-? 
veną, o antra ■ labai mažai 
yra lietuvių veikėjų-inteligen- 
tų, o ir tie nekuria kaž-kokie 
labai navatni. 'Tečiau, nežiū
rint to, vietiniai lietuviai ka
talikai nesnaudžia ir nors ne
labai sparčiai, bet vis-gi žen
gia pirmyn. Ačiū pasidarba
vimui gerh klebono kun. K. 
Skripko ir gerų norų parapi
jom) detroitiečiai turi gražią 
bažnyčią ir puikius vargonus. 
Neseniai nutarta atidaryti pa
rapijos'mokyklą_  Čionai gy
vuoja, muziko A. Aleksio ve
dama lietuvių muzikos mokyk
la, į kurią daugiau susipratu- 
sieji lietuviai leidžia savo vai
kelius lavintis ant įvairių mu
zikos instrumentų. Atastogos 
laike gerb. kun. klebonas K. 
Skrypko ir dijakonas J. Vin- 
kinis, mokina vaikelius kate
kizmo. Organizacijų kuopos 
bei dr-jos čionais gyvuoja šios: 
Skaitlinga Susivienijimo 171

m

irai ir I*ikgtojmm-
rinkimo grabai ~pdtidb$jų di- 
jakbnaa~J. Vinčam ir mokslei
vis ^Stigmąlią/ Išnešta į atei
nantį Vyčių Se^ Metą į^ar 
žilį rea^inĄjųn:flHfiikta dėto* 
gatai į kuriuos pateko: A. A- 
leksiš (Aleksandravičiui), M. 
Kvietinskaitė ir j. Taukevi- 

. V* . . ’ *■ 4.eras. f
Veikliausieji šios kuopos na- 

riai, "kurie darbuojasi ir kito
se vietinėse organizacijose yra 
šie: Abišela, Kvietinskiute, 
Gervilis, . Gustaitis, Salinis, 
Bizaniškis ir kiti. Atostogos 
laikui pasibaigus Vyčių 79 kp. 
nariai, vėl rengiasi nuoširdžiai 
dirbti tėvynės naudai.

Neramus

b

DĖL LIETUVIŲ LEGIJONŲ.
kuopa, Tautos Fondo skyrius,

Sunku (negalima. Red.) ti
kėtis, kad kas kitas mums lai
svę iškovotų. Mes patys turi
me kovoti. Mums reikia orga
nizuoti, kariuomenę ir siųsti su 
talkininkų kariuomenėmis į 
Rusiją. Ten Amerikos lietu
viai susijungtų su gen. Klimai- 
čiu. Daįąr ten vokiečių fron
tas silpnas, vakaruose vokie
čiai silpnėja. Reikia stoti 
mums Su talkininkais darban. 
Pirmiausia mes turime stoti iŠ 
liuosos valios, o vėliaus pri
verstinai imsime. Atminkite 
mes be to neapseisime. Reikia 
organizuoti savo legijonus. Tin
kamas mums lageris yra West- 
field, Mass. Ten pernai sto
vėjo Amerikos kariuomenė.

Aš pirmutinis stoju į lietu
vių kareivius. Vėliau daugiau.

Pinavijas.
Prierašas. Būtų gerai, kadi 

Pinavijas dėti) po tokiais raš
teliais savo pilną vardą ir .pa
vardę,
CHO

Vyčių 79 kp., Moterų draug., 
Nekalto Prasid. Mergaičių 
draug. Šv. Antano, Šv. Jurgio, 
Šv. Juozapo, Šv. Kazimiero 
Kareivių draug. ir neseniai 
tapo suorganizuota Darbinin
kų Sąjungos kuopą. Vietiniai 
tautinio judėjimo budintojai, 
labai nerimauja, kad iki šiam 
laikui čionai nesama Labdarin
gos ir Moterų Sąjungos kub- 
pų. Bet tikimasi, kad orui 
atvėsus ir tosios išdigs...

Lietuviai dirba daugiausiai 
automobilių ir lakstytuvų dir
btuvėse. Uždirba nuo 5 iki 10 
dol. į dieną. Taupesni turi sa
vo namus ir keletą šimtinių at
sargoje. Esama ir keletą lie
tuvių biznierių, bet (išskyrus 
pp. Perminus) Tautos reikalus 
mažai supranta. Detroitas nuo 
1 d. gegužio yra “sausa.” Į- 
vairaus ‘ ‘ šlapumo ’ ’ mėgėjai, 
prisibijodami “perdžiūvimo” 
paskubėdami “rupija” į kitus 
miestus. Laimingos jiems ke
lionės!

_ •

ATITAISYMAS.

“Darbininko” num. 87 prie 
korespondencijos iš AVaterbu- 
ry, Ct. pridėjome savo priera
šą, dėl kurio iš tos kolonijos 
gavome patėmijimu. Minėtoj 
korespondencijoj buvo rašyta 
apie blaivininkų kuopos susi
rinkimą, kur pasakyta, kad 
centro valdyba nesilaiko seimo 
nutarimų.” Girdi seimo buvo 
nutarta laikyti Hartforde, Ct. o 
“galų gale kelių asmenų pasi
tarta ir, sumainyta vieta.” 
Mums patėmyta, kad mūsų 
prierašas buvo peraštrus. Pri
pažįstame, jog jokio prierašo 
nebūtume dėję, jei būtume ži
noję, kaip ištikro ten buvo. 
Mes suprantame, jog uoliems 
IVaterbury’o blaivininkams 
būtą buvę labai fcmagu, jei sei
mas būtu buvęs Hartforde, 
kaip pernykštis seimas nutarė. 
Be to blaivybės apaštalas gerb; 
kun. P. Saurusaitis, kaip pas
tarame ‘ ‘ Žvaigždės ’ ’ numeryje 
rašo, yra tos nuomonės, kad 
šiemet reikėjo sekti ameriko
nus ir neturėti seimo visai. Iš 
to matyt, kad kuopa sekė savo 
gerb. vadovą, ir turėjo geras 
intencijas.

I

STREIKAS PASIBAIGĖ.
Broękton, Mass. rugpj. 13. — 

W. C. Meilūne, narys NationaI 
War~Labor Komiteto, gavo 
streikuojančių šiaučių parašus 
po sutartim, sulyg kurios jie 
sutinka1 grįžti darban ir pasi
žada sutikti su komiteto nuta
rimais. Algos visiems pakel-

Jaunimas.

Nesuklysiu pasakęs, kad 
vietiniai, čionykščių lietuvių 
judėjimo ramsčiai yra L. Vy
čiai. Vietinė Vyčių 79 kuopa 
turi arti šimto skaistaus ir do
ro jaunimo, chorą, knygyną, 
dramatišką ratelį ir vakari
nius kurdus. Surengia tankiai 
labai įdomius vakarus, kuriais 
publika negali atsigerėti, o 
laisvamaniai ir socijalistai 
“Dįrvoje” ir “Keleivyje” 
lieja krokadiliaus ašaras, nes 
jų vakarų salės įūna visuomet 
tuščios.

Visi Vyčių kuopos nariai (iš
skyrus vieną šykštuolį ir kelis 
nesusipratusius), priguli prie 
vietinio Tautos Fondo sky
riaus. Laike, nesenai atsibu
vusio Susivienijimo Seimo, 
Vvčii) choras scenoje pastatė 
dviejų aktų operetę “Už Tė
vynę,” (žodžiai L. .Šilelio, mu
zika A. Aleksio) ir surengė 
graži) koncertą.

Ištikimybės Dienoje 4 d. lie
pos Vyčiai taip-pat gražiai pa
sižymėjo išpildydami tautiškas 
dainas ir šokius. Vėliaus mie-. 
sto valdžia Vyčių chorą vėl 
pakvietė ant 1 d. rugpj. išpil
dyti programą Bfell Island dar- 
že. .

Atastogos laike surengta ke
li išvažiavimai, ląike kurių 
žaista, dainuota, užkandžiau
ta, kalbėta ir nepamiršta Tė
vynės reikalų,:' nes surinkta 
keliolika dol. į Tautos Fondą. 
Dėde^-Šamui išėjo tarnauti šie 
kuopos nariai: J. Vaitiekūnas, 
J, Vilaniškis ir J. Dereškevi
čius. Rugpj. 7 d. atsibuvo mė
nesinis susiriiikimas. Atsilan
kė nemažai gražaus jaunimo, 

užtad ir dalykai svarstyta gy-

% u u u «I,

! 
Ii

. - - - -JĮ sidžiaugti gyvenimu ir jo 
jį malonėmis 
jį Reikalaukite tuojaugi
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dearly «h<>wr vrlildi Wty i®. Mtįw 
:hIreiih| M thė KmUMT' ėM |
helpšd’Gemany'to enslaveLithuMtla.*

■ * Th« JtoĮrtjorid Llthuanlaą PifQg*w. 'į 
slve Organizations not onlyaccuše <4 ' 
mlsdeedš aną treasoh everybody w x 
Lithuania vhd I« not a Soclalist, bttt ' 
denoutice alao in thefr Betfohfc
tionnU Lithtihniaris not SoeiaUšt* btft 
rin Amerlca.^ They informod the AųP* 
rican public that “the Oonšėrvatlvee 
here Ih Ariieriča are co-operating vritb 
the' Kaiser ln the destructlon of Lith* 
uanlh." Thls, their stateient,' is a 
deliberate and unscrupulous Inslnu- 
ation.^Let the facts prove lt. And tfo i 

When the war broke out,- £fthtt- 
anla belng divided between Germany 
and Russia, became tlie scene of incėh 
sant battles, Lithuania auffpred gre- 
ater destruction thaii any otlier country, 
since its devastatlon was alniost cornp- 
lete. The able bodled malė Inhabltants 
were conšcrlpted Into Russian and 
German ranks, whlle the wome* and 
children tvėrė expelled and scattered, 
wlthout anjr means of extstenęe, ln the 
tnterior of Russia. In order to relleve 
their misery and sufferlngs the Demo- 
erats and Nationallsts, called by the 
Progressives “Conservatives," started 
varlous funds and_sent them to Europe • 
through American Red Oross and other 
ehannels maintainlng ln thls way the 
lives of tliousands of these involuntary • • 
vietinis of war. Meanwhlle, the So-. 
clalists, who nowadays call themselves . 
Progressives, although they were col- 
Iectlng also, never sent that money • 
to help their starving brethren. They' 
used it to spread propaganda. To thls 
outrage we mušt add the conflscation 
of NationaI Funds by Mr. Kapsukas at 
Vorohez, Russia. Thls Fund at that 
time was hantlling and taklng care of 
more than 150,000 persons — refugees. 
Now its work has completely ceasfed 
and thousands are condemned to death 
from starvation, because to help those 
unfortunates, according to the stan- 
dards of the Progressives’ speclal dele
gate, Kapsukas, is a burgeoise insti
tution, and, Iherefore, contrary to the 
spirit of proletariat. Indeed he tfnd 
his party, tlie Progressives, earned the 
blessing of the Kaiser and his army of 
murderers now occupying the houses 
of our parents who were drlven from 
their homes at the point of the sword. 
Būt they will earn the lastlng condem- 
natlon x>f the natlon, of their own 
mothers and all humanity! The Litjiu- 
anlan Dėmocrats of Amerlca not only 
helped the vlctims, būt very earnestly 
and unanlmously declared the Indepen
dence of Lithuania.

Those facts prove beyond doubt that 
the Democrats, do not co-operate here 
in Amerlca with the Kaiser In tiĮie 
destruction of Lithuania. Thls ocCupa- 
tlon justly may be, and ln fact, ls the 
belo ved speclal ty of the Progressives or 
Lithuanian Soclallsts, who tried every 
means to hinder and nulllfy the above 
described activities. Therefore, their 
Protest Resolution is only a eloak to 
cover their disloyalty to their natlve 
country, būt by no means the expresion 
of their patriotism. *

It ls also calculated to cancel their. 
indlscrete and unsympathetlc attitude 
to the cause of the United Statės in • 
this 'var. It ls not a fictitlous lndict- 
ment būt- a logical seąuel of their 
unfriendly activities in thls regard. 
Let us Iook a llttle Into some of them. 
And so when the Norvvood Committee 
on Public Safety invited the Lithuanian 
socleties to participate in the Pre- ■ 
paredness parade, thė Progressive or
ganizations not only did not participate 
in it, būt consldered lt nearly a huml- 
liating affair. They tried to do their 
best to induce even others not to part
icipate too. To show their apathy and 

.disapproval they condemned after- 
ivards, privately, publiely and in their 
press all the socleties ivho took part 
in the parade, in the most choleric 
terms. Finally, their unfriendly atti
tude became so pronounced that the - 
government was compelled to suppress 
tlie publication of their offlcial organ 
"Kova-The Fight.” The incidente are ’ 
of little importance būt meanwhile 
remarkably well deplcted their attitude 
toįvard the intentlons and determlno- - 
tlon of Uncle Sam. Altliough some of 
tlieni dianged , their tactics, but-the 
majority of them štili preservere in 
their unfriendly attitude, because of 
dissuaslon to register for the draft, fili 
and return questionaries, buy Liberty 
bonds and War Saving Sthmps. As 
the purposes and alins of this war us 
declared by tlie President of the United 
Statės are libęrhtion of small natlona- 
lities and as tlie Lithuanians of Anie- 
rica and of Europe rely upon the vic- 
tory of Allies to savo Lithuania from 
totai economic and national subjuga- • 
tlon by Germany, therefore, sjmllar 
activities and attitude of the Progres- 
sives or Socialiste we wlU cousider.in 
the future as treason to Lithuania. 
indiseretion to tlie United Statės, insult- 
to Llthuanlan youth of whom 25,000 
are serving ln the American Army» and 
an insinuatton of their parents and 
everybody \vho loyally support them 
and the cause fbr ,xvhich they are 
fighting.

St. Goorge’s Soeiety, St Mary’s Šri* 
dėty, St Caslmiv’s Šoclety, Ltthuanian 
Knights Aissoclattou, St. Joseph's Work- 
ers* Assoclatlon, LithuanianR. G, Alll- 
ance ėf Amerlca, Lltimanian It. G 
AVomeiis’ A)ttanęe of Amerlca, St CM* 
cllla’š ObnUv NationaI iFtųid AsSėcln*

f
.1-
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VISOSEKOLONUOSE PA- 
NAKAITURI PADARYTI 
įvairiosekolonijose socdjalls- 

tai rengė ir rengia prakalbas, 
kūr smerkia Lietuvos dvasiški- 
ją, kaltindami ją už neva par
sidavimą kaizeriui ir khrtu der
gia Amerikos' lietuvių katali
kus. Po to priima tam tikrą 
'rezoliuciją, kurioj sudėtą ŠmėL 
žtaOąnt Lietuvos ir Amerikos 
katalikų. Su ta rezolihcija len
da į amerikonišką spaudą ir 
kąikur pasiseka įlysti. Buvo 
pasisekę ir Nonvoode, Mass. 
“Norwood Mėšsenger” buvo 
indėjęs ją tą rezoKucijį Tai 
Norwoodo katalikai pasirūpino 
duoti tinkamą atsakymą, kuris 
ir buvo atspaustas rugpj, 3 
hl

Dalį šito atsakymo dedame, 
Vijose kolonijose, kur socija- 
listams buvo pasisekę įlysti lai- 
kratšin su šmeižto rezoliucija, 
tai nuneškite šitą atsakymą ir 
paprašykite, kad panašus at
šaukimas būtų indėtas.

Reikalaukite atšaukimo var
du įvairių dr-jų, kaip tai nor- 
woodiečiaį darė. Nusineškite 
redakcijon knygą ‘1 Laisvėn be/ 
žengiant,” kur yra rezoliucijos 
priimtos Lietuvių Visuotiname 
Seime New Yorke.

Šitos rezoliucijos, * lietuvių 
delegacijos adresas prez. VVil- 
sonui, žinia apie lietuvių dele
gacijos važiavimą Šveicarijon 
buvo indėta norwoodiečių atsa
kymam Čias jas praleidome.

Sujuskite ir pastokite kelią 
socijalistų šmeižtams.

NORW(M)DIEČIŲ ATSA
KYMAS.

* *
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Kad tiirėti galimybę pa-

PARTOLO

Visame pasaulyje žino
mas vaistas išvalymui krau
jo ir pilvo.-
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PARTOLA yra geriausiu 

draugu vyri), moterų ir jį 
vaikų. Kiekvienoje lietu- jį 
vių šeimynoje turi rastis J Į 
Partola. -į

PARTOLA rekomenduo- h 
jama ir parduodama dide- I į 
lese dėžese, kurios kainuo- Ji 
ja tiktai $1.(10. Kiekvienos ji. 
dėžės užteks palaikymui jį 
šeimynoj sveikatos 3 mė- JĮ 
nesiams. Užsisakykite šian- jį 
dien. jkn

f

j !

jama ir parduodama dide-

dien.

DYKAI

Graži ir naudinga dova-
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i! 
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Jį na visiems užsisakiusiems 
jį ir atsiuntusiems pinigus 
jį kartu su šituo apskelbimu, 
i!I 160 Second Avė.,
jį New York, N. Y. Dep. L. 2.

1>

and protectors 
only to their 

the Llthuanlan 
natlon, dlsre-

<

NASHUA, N. H. 

žuvo Francijoj.

Gauta žinia, jog Julijonas 
Bugaila vietinės Vyčių kuopos 
narys paguldė savo galvą 
Francijoj. Tai pirmutinis šia
me mieste žuvęs kareivis karės 
lauke. Kun. L. Tylia, mūsų 
klebonas atlaikė mišias už dū
šią žuvusio Vyčio ir Dėdės Ša
mo kareivio.

Rengia puikų vakarą.

Vyčių 20 kuopa ir LDS. 65 
kuopa žada surengti puikiau
sią vakarą knygyno naudai. 
Tai bus kartu atidarymas kny
gyno.

Nedailus įtarimas.
“Darb.” num. 85 buvo įtar

tos trys vytės, būk jos vyčiij 
piknike nedalyvavo, o^socija- 
listų jomarke tai dalyvavo. Tos 
įtartos vvtės M. B., M. S. ir A. 
S. dirbo svarbiausius darbus 
Vyčių piknike.

20 kp. Pirm.

JAU RENGIAMAS
L. DARB. KALENDORIUS 

1919 M. ;
Biznieriai pasiskubinkite pri

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

Kainos už apgarsinimus  ̂la
bai prieinamos.

Apie platesųįaa informaci
jas kreipkitės prįe

“Darbiu
Administ

242 W. BroadT

Ktlitbnt :.HW Of
chaosj būt 
evolutlon of every sphere and phwe of 
life. She 4mį not ngfcct the sppren& 
authority of God and moral prlnclplee, 
įbntį on tftntrary, profeože* Hta- 
and recognhtee Ulėm a* an absolute 
neceeaity lrr order to avoid injuatlce 
[Bhd oppreealons, becauee they are the 
foundattoni of progrese and culture. 
To ihlt I>arty belong the bulk and 
?eeeėni$ $ the nhtion,: They are callėd 
^Ghrlstian-Bernocrata*’ or lEhortly, “Dė* 
įmoęrats ” The TrogreMivaa ęalled thęm 
in their “Protest Resolution” "Consėr* 
vatlvėe?* > \ ■

The thlrd party differs ftom the 
sęęohd one only in that sh& f n
the first ftiace natlonallty insteaa of 
chrlstlanlty. The name Is “NattOna- 
lfsts.” 1 ’ '

’ Having explalned and acąualnted 
the' American people witli the Liįhua- 
ntan poiitfcai parties, now we may 
reyert our attention to the “Progresst- 
ves Protest Resolution" and serutinize 
lt in the true light. And So the Pro* 
grešsivęs, ln order to support their 
Indlctirfent of the Conservatives, in 
their “Protest Resolution” clalm thaji 
“the clerlcs and the wealthy land 
owners of Lithuania called a conference 
in Vilna and there espressed themselves 
in favor of Lithuania’s annexhtion to 
Germany." They add further that “the 
Lithuanian . Landrat in which . those 
elementą predominate have separated 
Lithuania from Russia with the sole 
purpose of driving Lithuania into the 
.clutchės of the Kaiser." Tt is Indeed, 
a very poor and lnconslstent argument, 
and by no means substantiates the 
indietments ądvanced by the Progressi- 
ves that the Conservatives “the 
hirelings of the Kaiser., and that they 
sold Lithuania to Germany." Let lt 
be known that it is a.rurpor pūrely of 
German orlgln that the Lithuanians 
wish to be vasšals of Germany. No 
news from Europe confirmed it. There
fore, it mušt be truly sterlllzed before 
belng accepted! as an indlsputable fact. 
Conseąuently lt is a very poor, if not 
malicious, Judgment to base upon rumor 
criminal accusations. It ls also very 
useful not to forget that the clerlcs are 
not the servers of the rich of Germany, 
būt really the friends 
of the poor. Thanks 
efforts and sacriflces, 
people emerged as a
garding all the means used by the czar’s 
regime to russify them. The clerlcs 
preserved the Lithuanian language, 
printed, lmported and dlstributed 
among the people Llthuanlan books. 
They orlginated and evolved the na- 
tlon’s aspirations toward independence, 
maintained Lithuanian schools, orga- 
nlzed varlous economlcal, educational 
and political clubs, although, many of 
them, for those then horrible crimes, 
were jalled or sent to Siberia. Their 
activities did not cease, būt, on the 
contrary, were doubled in order to 
reach-the goal—make Lithuania lnde- 
pendent free from every foreign power. 
Therefore, only persons of malicious 
intentlons and shttaelessly distortlng 
facts can call them “hirelings of the 
Kaiser.”

Eyldently, political intolerance blln- 
ded the “Progressives.” No wonder 
then that the Lithuanian Bolshevlkl- 
-Progressives in Mohilev, Russia, kllled 
Rev. Fr. Mlrskl, and tormented mAny 
prominent professors and doctors, 
Although they fed and looked aifter the 
needs of soul and body of thousands of 
destitute Lithuanian refngees. Incen- 
sėd by hatred and intolerance they 
even plundered the NationaI Funds as 
a burgeoisė institution, leaving there
fore, thousands to die frqm hunger. 
It is* a sacrilege, indeed, to accuse. 
others of crimes not committed by 
them.

The statement that the wealthy land 
ovvners or the Landrat separated Lithu
ania from Russia and gavę her to Ger
many is a fietion. Everybody knosvs 
very well that Lithuania and the Baltic 
provinces were not separated from 
Russia by some Lithuanian political 
party, būt occupied by Germans after 
the Kaiser’s right hand man, Lenine, 
decyeed the disorganization of the 
Russian 
owners, 
of Polish origin.
Germany būt ardently advocate the 
Union of Lithuania and Poland as an 
Independent Statė. Conseąuently they 
could not and would not declare 
themselves Iri favor of Lithuania’s 
annesation to Germany. Therefore, 
Lithuania was not separated from 
Russia and driven Into the clutclies of 
Germany, by the Conservatives, būt, ln 
fact, by Bolsheviki, at Brest Lltovrsk. 
It woukl be of speclal interest to the 
American people and a historical lesson 
for the “Nonvood Progressive Organiz
ations” to note that the abominable 
peace treaty at Brest Litosvsk cedetng 
to Germany the Baltic provinces and= 
Lithuania, among others, was slgned* 
also by Mr. Kapsukas, speclal delegate 
sent to Russia by “Llthuanlan Pro- 
gressfves in Amerlca". to lnfuse there 
Into the people communistlcal Ideus. 
The. people evldently could no.t‘ under- 
stand him, so lt xvfts necessary to sėli 
them and thėir country to the Ger
minis. Be it known, too, that the 
ėnumeratęd herolcal deeds in Voronez, 
ln the name of proletnrlat and progresą, 
were conmiltted under the leadersiiip 
of the šame indlvidual. He iš ą Lith- 
utuiiun by blrtii and leader of LUh* 
imnliin Soclnllst-Progrcsslvos ln Anievl* 
ca. v

Tlie nbove .esposltion sufficiently

$
J

LOCAL LITHUANIANS _ 
ANSWER LETTER.

Wanted Everyone to Know 
They Are Loyal.

To the Editor of Norwood Messenger:— 
In the issue of your esteemed paper, 

under the date of June 22, there was 
ihserted a “Protest, Resolution adopted 
by a mass meeting of Nonvood Lithua- 
nlan Progressive Organizations and 
addrešsed by S. Mlchelson of South 
Boston, Mass.” In the said resolution 
they call the attention of the Lithua
nian people to the fact that the con
servatives in Lithuania and here ln 
Amerlca are co-operating in the des
truction of Lithuania wlth the Kaiser 
and his followers. At the šame time 
they inform the American people that 
“the conservatives are the hirelings of 
the Kaiser and that they actually hel- 
ped Germany to enslave Lithuania by 
separatiiig "her from Russia with the 
sole purpose of driving Lithuania in 
the elutch of the Kaiser.”

The above ęnumerated accusations 
indeed are of a very serious nature 
and vitally concern every Lithuanian 
true to the cause of Democracy, because 
they imply disloyalty and treason to 
the noble, emlnent cause of the Allies, 
fighting for the freėdom.of the world 
and ltberatton of small nations'^— 
conseąuently—that of the. Lithuanian 
natlon, too. Therefore, we the Lith
uanians of Norw.ood, impartially, fully 
and profoundįy investigated those 
criminal indietments at a mass meeting, 
June 31, and ou the monthly ineetings 
of the undersigned Socleties and Or
ganizations. As a result of thls in- 
vestigation we found, that the “Protest 
Resolution of the Lithuanian Pro
gressive Organizations,” in fact was 
adopted only by the Lithuanian So- 
cialist Branch and certain members of t
a couple of inconspicuous socleties and 
that it is malicious invention cqptrived 
solely with the intentiOn on discredlt 
the loyalty of the Lithuanian people 
to the cause of United Statės in her 
fight for Democracy; we found furthėr 
that it is a deliberate hypocrisy to 
cover their disloyalty toįvard their 
native country Lithuania and unfriend- 
llness toward their adopted Amerlca 
and her Allies. In order to be consis- 
tent let the facts corroborate our sta- 
tement. And so:

Politieaily, the Lithuanian pępple 
are divided into three parties?: The 
first party Is that whicli bases her 
poticy upon comuntstical Ideas and uses 
every means to induce them Into prac- 
tice. Thls party rejectlng God and His 
authority, also a moral prlnclples, 
plaėes the supreme authority in all 
spheres of Jife Into the hands of a mob. 
On sučh prlnclples the Bolsheviki trled 
tn renovate Russia. Result: Murders, 
robberieSj, jinhenrd of political oppre- 
sslon nnd persecutionsreal chaoš—- 
full moral degredatlon, economlcal and 
political dlsdrganižatibn.

To thls party belong Lithuanian So
čiui is t s of .all descidptionsį who lately 
adopted the name* “Progresslveš." The 
secdnd party is that whose policy Is 
based upon gdod common sense and 
sound reason; upon exper4ence deriyed 
from llfe and hlbtorical .facts of pust 
nnd present. Thls party does notpreach

army. The wealthy land- 
with a few exceptions, are 

They <lo not favor
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Karosaą neatvažiuos. Buvo 
'ittdtąasiy kad p> Jonas Ės K&- 
Wi«a atyąri.uo8 $0. JBosfonah 
jjtrinančią nėdelią, Branešė, 

ueątvaŽiuęSr Visieinis draų* 
gama ir pažįstamiems siunčia 
viso labo. Jei kas važiuotų pas 
jįįįsempę, taipra^o. '

, J

£ Jz Ą. L: R. K. Federacijos Ko~ 
niiteto ųępajirastM $nsirfaihį- 
maU, bus nedėlioję tilo jaus pb 
pamaldų ragpj, 18 < Šv/Petro 
bažnytinėje salėje.

Kviečiame visus ateiti su ge- 
/raiš ir naudingais sumanymais 
į Seimą.

Taip-gi rinksime atstovą į 
seimą. . -

Valdyba.

AUŽROS V. M. D# DtAUGYM* 
TtS VALDYBOJ ADRESAI
Pirm, -Jonas M AndriiiW 
nas, 20 Pine St, Athol, Mass.

Draugystės į<oE . > 
Vioe-plrm. Rapolas Gažrmua* 

25EssexSt AthdįMass/ 
ftofc raštJuozu Aidikonhę. 

20 Pine Str., Athol, Mm*. 
Wn. VĮadu Matulį

' 387 South St, Athol, Muo. 
Trečiu Rrift. — St Vidugiri*, 

20 Pine, St, Athol, Mas*. ‘ 
Kttieriuz — Petru Pūščios, 

34 Pine St, Athol, Mas*.
Kasos globėjai:— 

Antanu Andrilionas, 
92 Tem St, Athol, Mass.

Jopas Stalus, J _ .

kestis užtikrinta besimokinant 
ir darbas atsakantis. Atsišau- 
kite tuojaus. Empire Mfg. Co., 
Kampa* Albany ir Wareham 
ste., Boston, Ma»s.

L. D. S. N1 
JOG ▼
PIRMININKAS •

87 PraokRgu 
VICK-PIRM. -e 

' 28 Story C
RAŠTININKAM 

. - 3B Hegfon j 
KASIKRIVS 

187 Ame«
R-ARHS __________ _ ..

22 ChAptlljitiį Nonrood, Matek lr 
A Rožėri “ * " 
tello4

80ŪTH1 ’ M1M ;
t TMSING

.! BiĄusiA iaCTmiKA :

i l Sutriu  ̂»c«ptxui «u di-
įj r džiausią atida,' nafiūrint, ar J 
' tie receptai'LieWo<ar Amt- 

;; riko* daktarų.; ‘ Taį vfoįati-d 
< nė lietuvilka aptieka Bortona i 

ir MmęhiMett* valstijoj,
; Gyduolių galit gaut, kokio# I 
j tik pasaulyj yra vartojamo*. ! 

J Galit reikalaut per triškus, o ! 
J Į aš prisiųsiu per expres<. 
H K. ŠIDLAUSKAS
11 i
'! Aptiekorius ir Savininkas 
!! Tel So. Boston 2I0T4 ir,21018. j

! 226-Broadwąy, kampa* O St, !

Chorams dainos.
Tikką išėjo iš po spaudos 

viena iŠ gražiausių dainų Č. 
Sosnauskio “Užmigo, žemė.”

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

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

Per LmrŲANIAN AGEN- 
CY, A. Iv&sžkevic* Agentūrą, 
papirko:

Karimiems Micki&vičiu«, 2 
vienos Šeimynos namus ant SiL 
ver Street* So. Boston’e.

OHIO L. Ų/S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADBKSAI.

PIRMININKAS K. Stuplnksvlčia, 
Box 045, Strutherg, Ohio, 

VIGE-MRMININKAS;— X Jonufckfl, 
2120SL Clalr ave„ N. K. CJIeve land, O.

RAŠTININKAS M. & rimoni*,e 
1601- E, 31-at St, Cleveland, Ohio.

IžDEilNKAS A. g. VaittailL 
2S2 Alaaka St; Dalton. Ohio.

IŽDO GLOBIAS•— P. Pocius, 
229 So. Mota St, Akron, Ohio.

ORGANIZATORIUS—A. g. Kulblckas,

I
OR YNAI VILNONIAI f 

SVETERIAI » 
padaromi ant užsakymo, h

Leisk man nuimti mierą ir! j‘ 
Jūs galėsite pasiimti tik tuo- 

met, kuomet Jums prireiks. -į 
Mūsą darbo sveteriai ne- 

žiojasi ilgai ir visuomet atro- «J 
do gerai

Paklauskite draugą, kurie 
nešioja juos ir kad gauti jį 

& bent vieną Meesters Charles ^ 
p Sweater’s ant išmėginimo, ji 

% CHARLES EVANS JR &
167 Hillside Avė.,

Jūs galėsite pasiimti tik tuo_-

■ mBmtvrygogte

V. J, KuClrka,

Mim ’
O. _Nevuliut^

AmteSt.Mjon-

m* u-

Reikalavimai.
Jeigu norite surasti savo gi-, 

rniųfes ir pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką*”

Jeigu norite ką hors greitai 
parduoti^paskelbk “Darbinin
ke.” Vfos savu reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” ■ : / ; ' -

UŽ smulkius apskelbimus it 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį.,.... . .50c. 
” tris sykius r. .». 41*00 

Pinigus 'siųskite iš kalno/ 
; “DARBININKAS,” 
242W.Broadway,

South. Boston, Mass,

Paiežkau. Stanislovo Zajausko 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kurtuvėnų miestelio. Turiu svar
bą reikalą ir prašyčiau kad jis 
pats ar kas kitas praneštą šiuo ad
resu :

Ona Jaselskienė,
16 Ford St* - Gardner, Mass.

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

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

PARSIDUODA FARMA 45 ake
riai žemės, 6 karvių, 1 arklys, 70 
vištą, 10 kiaulių. Didelis plotas 
žemės užsodyta bulvėmis, komais 
ir kitokiomis daržovėmis. Parsi- 
duos visai pigiai. Visai arti sto
tis, krautuvė, krasa ir kitos rei
kalingos vietos. Labai patogi vie
ta gyvenimui. Atsišaukit tuojau*.

ZIGMAS MARTUŠIS,
Box 28, Princeton Depot, Mass.

lutovob DinmntŲ dbjm 
ro aito*. Mosnrobna.

VALDYBOS ADM8AI.
SO. BOSTON, MASS.'

Pirm. — T. AŽmenskienė,
859 Fourth St. 

Vice pirm. — P. Giedraičiutl, 
103SixthSt

Prot. Sekr. M. Morkūniutė,
• . 12LarkSt. 
Fin. Sekr,-~ A. LukošeričiutA 

377a Broadway,
Iždininkė M. Mačiuliutė, 

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

. 1L Stukienė,
Maršalka — O.Mizgirdienė. , 
Board, direktoriai : M. Žilini-

klenė, P. Venienė, V. Songailią- \ 
.. nė, A. Kasinskaitė ir A. ČiŽuVią* 

nB. ' *
Petroį Bažnytinėje Salėje.

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai, vakare Šv.

GERIAUSIASGRABOBIUS
—Įr-

BALSAMUOTOJAS. 
8. BARASAVIČIŲS.

AM patarnauju ne tik So, Bos
tone, bet lygtai vaMmSjų ir į kitus 
miestukus/ 

j Mano kainos už palaidojimą la
bai priemamęs j suaugusiems nuo 
$EiO.bd; įnąžįems nuo $I5.0Q.

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

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

S. BARASEVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237D St, 

So. Boston.

*
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ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. .

HARTF0RD,-C0NN. 
Pirm. — P. Gelažiūte,

.41 Capitol Avė. 
Vice-pirm. —t M. Bubenaitė,

57 Hudson St 
Rašt. — H. Valavičiūte,

42 Magnolįą St.
Tel. Charter 3466. 

Fin. Rašt. — V. Smitkus, 
23 Liberty St. !X 

Kas.. F. PlikūnienjB,
103 Bond SfcV’

. Mickui. Kadangi Mickus vai
kiškus juokūs daro, tai jau ne 

'■ *■ pirmiena. Štai Mickus organi- 
~\“ “wodamas savo parap. pranešė, 

- kad o. Baž. Šv. IC. R. K. Dr. 
laikydama savo susirinkimą 
nutarė eit pas Mickų ir jau 
pirm. Povilas Petrauskas pir
mas ateina prisirašyti. Tai 
Mickus šaukė net kelis syk Po
vilą P. kadi išeitų rašytis. Tai 

: aš pasakysiu, kad ši dr-ja nie
kados anei nesapnavo aplink 
Mickų, o mane kaipo jos pir- 
mininką; kad šaukė-, tai aš pa
sakysiu, kad aš su tokiais vai
kiškais darbais niekuomet ne
užsiimu o patarsiu Mickui ves
ti biznį su tokiais kaip ir pats. 
O minėta dr-ja yra nutarus, 

■ kad Mickaus parapijonai nėra 
jos nariais ir negal būt, nes štai 
ant ko jau prisiekė šiais žo
džiais,: Aš, suprasdamas šios 
dr-jos mierį ir tikslą ir būda- 
mas arba esmu tikrsa Rymo 
katalikas pilnai sutinku remtis 
ir užlaikyti jos įstatus. Taip 
man Dieve padėk.” Supranta
me, kad narys šios dr-jos nėra 
mickiniu.

Povilas Petrauskas.

!■ 
k *■
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LIETUVOS VYČIŲ 

VI SEIMAS.

>'

•Prasidės rugpjūčio 27-tą, o 
o baigsis 29 d., Cleveland, 

Ohio.

Utarninko ryte 9-tą vai. Šv. 
Jurgio bažnyčioje bus iškilmin
gos šv. Mišios, Oregon Avė. ir 
E. 21-os Gatvės. Po pamaldų 

’ Lietuvos Vyčių Sesijos bus 
Germaniu Tumverein Vorwa- 
erts Svetainėje, 1610 E. 55-tos 
Gatvės. Delegatams patartina 
sekančiuose hoteliuose apsisto
ti: Hotel Statler, Euclid Avė. 
ir 12 gat., Hotel Olmstead, Su- 
perior Avė. ir 9 gat., Hotel 
Gillsy, E. 9 gatv., Hotel Euclid, 
Euclid’ Avė. ir E. 14 gat.

VAKARŲ PROGRAMAI.

■į

į

*.

i! 
i! .

Needham Height, Mass,. JĮ

“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio įdir
bimo įvairių fontaninių rašomų PLUNKSNŲ. Parsiduoda po $2.50, 
$3.00, $3.50 ir augščiaus.

“DARBININKAS,” 
242—244 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

0 Turįs ant pardavimo namų. § 
0 Klausk Mr. TOWLER, J 

A JAMAICA PLAIN. A

A Pavieni namai, žugštoje vietoje apsodinta gražiais mede- t 
y liais ir medžiais, 6 kambariai $2500. Q
t Dviejij šeimyną namai, centras visur, šiltas ir šaltas vanduo, s 
() visi įtaisymai $2950. A

Pavieni namai, kepimui vieta, dirbtuvė ir tvartas. 12 kam- 
bariij — didelis lotas, geras centras kampas, visi įtaisymai 
$4800.

f ROSELINDALE ž
Ų Beveik nauji 2 šeimyną namai su nemažu daržu apsodintu žo- A 
s lynais ir daržovėmis — medeliais — viskas sulig šią dieną — x 
A šiltas vanduo, eleetrikos šviesa labai puikioje vietoje $6200. A 
A WEST ROKBURY I
V Vasarnamis tarpe medžią, netoli gatvekarią sū visais įtaisy- 0 
a mais — puikus daržas — $2800. 1

5 Dviejų šeimyni] namai 12 kambariij, su visais įtaisymais 11350 * 
Į1 pėdą daržo. A
£ Klausk MR. F0WLER, V
Q 702 Centre St., Jamaica Plain — Jamaica 500. A
X x. y

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa

,rB“ yys AtsAkADČini DUtsikUltum įr-n-iš-iym-*- 
gis duosnu# pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, kad sulaikau Hemial 

Drftdcj^ stebulclinsčo tlicxu| ir ••
dirbančio# metodo#, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų _ ir nusikratymui Bkaudiių' Tfum, bei

Tul. 8o,Bo#ton27O .
DR. JOHN MtcDONNELL, M. D.

Galima tailialkfti ir Uftaviiatai. 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki d vai. 
Popietę liki8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boston.

Nusipirk mosties. 
Tai BŪSI GBA1US! Udbte 
Mentholatum Oo. Pri«i driaat 
gult ištepk vėidą mofliia per kelk 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot 
tis išima pietums raudonus, jua 
dus arba šlakiu ir prašalina viso 
kius spuogus nuo, veido. Pinigu 
gali siųsti ir st&mpomis.

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

i

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar tūri savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk-puse tuaino 
kabinot ir ganai vienu dideli ar
tistiškai padarytą paveiksią vlaal 
dovanai.

Taipgi norinti* mokytis to ama
to gali atalSauktir

J. J. DRIZA, 
BMSo.MSt., PMaMfKtatP».

—--- . * 5

ŠV. JONO EVANGELISTO^ 
PAŠELPINES DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mas*. 
Telphone: Dorcester 6973—W. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, ’ 
, 20 Wlnfleld St, So. Boston, Maū
I PROT. RAŠT. — Jonas Gllneckls,

282 Silver Str., So. Boston, Mas*.
II PROT. RAST. Marijona Brikaitę

10 Silver Stį, So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Povilą* Petrauskas, 

280 Fifth St, So. Boston, Manu 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

16 Winfleld St, Šo. Boston, Mas*. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

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

trečią nedėldienį kiekvieno* mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dieną , “

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

_ _
Paieškau Agotos Naverevskiu-j j i DR. W. T. REILLY 

tęs, Suvalą gub., Marijampolės | 469Bro.dway.So. BMto.,Hui. 
1 * Mikališkių vaisė., Sargines ■ pbiidoechistkbbt. 
kaimo. Ji pati ar kas (kitas, atm- ■ 
šaukite šiuo adresu: Bųssia, Gor. I 
Kostroma, Nižnii Naberežnii Gos- I iki s 
pital, No. 18, Silvestras Kaspara- 
vičius. ’

NądUcmia 
nuo 10 vai ryt* 
Iki 4 vai. vakaro.

ANT PARDAVIMO BAR-I 
ZDASKUTYKLĖ (Barbe r 
s h o p) su 3 krėslais, ir viskas 
gerai įtaisyta sulig šių dienų. 
Parduosiu už $100. Atsišauk!

Fistorino,
168 ISt., So. Boston, Mass.•2

_ TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyno# Gydo visokias Ilgu
1-8 P. M. 7-8 p.M. Priskiria Akintai.

419 Boylston St , Boston, Mass.

Utarninko vakare, 27 d. rug
pjūčio bus prakalbos. Kalbės 
p. J. B. Kaupas, iš Washing- 
ton, D. C., M. Zujus, “Vyčio” 
Redaktorius iš Chicagos ir 
miesto majoras Harry L. Da- 
vis. Lietuvos Vyčių 25-os kuo
pos choras vedamas p; V. A. 
Greičiaus išpildįs su dainomis, 
bus solistų, ponia St. GreiČie- 
nė, puikiausia vietos solistė.ir 
J. J. Šeštokas. Bus deklema-

! Seredos vakare, 28-tą rugpj., 
bus sulošta teatras “Mirga,”’ 
keturių aktų istoriška drama, 
Vytauto laikų..Po perstatymų 
koncertas. Išpildys L. Vyčių 25 
kuopos choras ir tie patys so
listai, duetas, Vyrų dubelta- 
yas Kvartetas ir Mišras Cho
ras. ~ Tarpais bus deklemaci- 
jos.

Ketvergo vakare, 29 d. rugpj. 
delegatų pagerbimui veltui iš
leistuvių vakarienė, po vaka- 
rienės šokiai dėl pasikalbėjimo 

, su delegatais bei delegatėmis.
Per visus tris vakarus grieš 

Clevelando Lietuvių Tautiškas 
• Benas, vedamas p. K. Bučiaus.

Telegramus, visokius ineši- 
mus siųskit šiuo“ antrašu:— 
Študio, Lietuvos Vyčių VI Sei
mas, 7033 Superior Avė., N. E. 
Cleveland, Ohio. Cyahoga Te- 
lephone, Princeton 1262—L.

.. ’ Seimo Rengimo Komisija.
1 ' V* » ' ‘ ’T4 -

reikile pavojinijų operaciją.
MOKAT NEREIKIA.

Pirmiems 6000 ken
čiančią, kurie atsi
lanką pas Mr. Stuart. 
bus iisiųjta užtekti
na* skaitlius Plapao^ 
be uimokeanio. kad 
davus jiem pron serai iimčrint juos. Jąa 
nieko nemokysite ui 

t* iimčKinima Pla
pao nč dabar, ni vt- li*us. *

NEBEVARTOK TRUSS
Taip, nebevartok R. 

H savo paties patyri
mo jqa žinote, kad 
Trose vien tik yra ne
atsakančiu ' ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gailins 
jusn sveikatą, nes jis 

■perukadija kraujui 
Ruošai bčgiot, kodėl 

I tad fui turėtumėt, jį 
dėvėti Štai yra «e> - 
liausis kelias, kurį jus galite dykai Umėglnt

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
'prie nusilpnintu muskulą gydanti įtais* taip 
vadinamą Plapąo. kuris yra saaimaiinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredieutais 
medikale* mases yra skirtas padidinimai 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtiM trūkio pfanykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čia, kad sulaikius nuo slankiojimo paduikai- 
te, yra prirodts, esąs svarbia dalyku iinaiki- 
nune patrūkimo, ko Truss nfeaali- padaryt.

šimtai jaunu ir senų įmonių padarė pri
sietas prie! ofielerlus, kad PLAPAO-PADS 
iicydč jų patrūkimus, tūli ]* jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas., ____
NUOLATINI MtNOe-NAKTIES VHKMt

Pastebėtina ypatybl PLAPĄO-PĄD trdy- 
ino yn ti, kad sulyginamai | labal trumpą 
aiką aplaikomoe paMtaafe ,

Tas yra todėl, kad Triko*. BspaltaO- 
jauti—naktį ir diena kiaurai per Įt* valan
das. Nėr* neparankumo, iiięmącumo. nei 
skaudėjimo. Dar apart to mUKutė-po-mind- 
tel, kuomet jus atliekate dienos savo dar- 
bus—dagi ir miegant lį stebuklinga gyduolė 
nematomai telkia jūsų viduriu muskulams 
nauja gyvybe Ir stipruma, kukis jiems .yra 

- reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą ulduoti—uilaikyma vidurių <t»vq ■vie
toje, be pagslbee truss, bei datų jam panelių.

PLAPAO-PAD HAHKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plipae-Pad 

velkis, gali būt l«?«v»l ilrokuotas, P»tėmį 
Jsitrt drauge einančią iliustraciją ir Aaltant 
sekantį IMtstymų.

*■ PLAPAO-PAD yra padaryta ii stiprios, II- s!ūmpiJuaoamat»rJjM1‘‘Ė"; kurlsna pritai
kytas prie kūno krutėjimų fe vhllke 
mo Jį divėt. Jo vidurį* yra llmpantfe (nors 
daep skiriasi nuo limpančio ptasterlo). kad 
apsaugojus paduikalte "B’ nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nno tam tikros .

,rA” yra padidintas PLAPAO-PAD ttląs. 
kuria prūpaudlla sunykusius, nusUpnėmaius 
muskutaiĮ. kad juos salaūitae Via Wya 

rnsassismmM^airiMPmamlaNmsimMuūsiRSMSes^mMm

iMMrnKF 
(KNIW

DFMCr

. AMM0-AU 
JLAnr 2SK®aL
- ’ RTMMVO* ONHirAMa

J*B** yra atsakančiai nutaikinta padu&čai-
• e • * •« • _ w_e »e».-r w

crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neiteisvertų į lauko pusę. Pa- 
dužkaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikais*. Kaip greit ii* medikai** esti kūne 

sužildytas, ji* pasi- 
. Jeidž* ir -išeina pro

^mA mažą skytatf, kuri y-
. n pažymėta su raide

"C’’ ir yra suimta* 
per mažas odoa sky
lutes-, kad ndnrttaes 
susilpnėjusiu* musku
lus ir veikia ant «ž- 

I darymo skylučių.
5 “F1’ yra tai ilgasis
” PLAPAO-PAD galas, 

____ kuria turi būt prili- 
pintas ■ per hipbone- 
nepriiečįant taip pa-

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS —Jonas Adomavičiui, 

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

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

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

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

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

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

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

visokių auksuotų daiktų užlai-l 
kome. z Taip-gi atliekame viso
kį auksorišką darbą. Liudvikas 
Žiūkas, 62 Hudson, Avė., Bro- 
oklyh, N. Y.

m.y JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK .TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.

’ Ką tamsta reikalauji, tai tei- 
singaus. gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojans.

673 Washington Stręet, 
Second Floor.
Office Hours:

DAILY
9 A. M. to 8 P. M. 

SŪNDAYS 
10 A. M. to 2 P. M. 

only.

EKTRA VISIEMS ROCHES- 
TER’IO VIETINIAMS 

LIETUVIAMS.

Kas užsirašys “Darbininką’ 
ant visą metų, gaus už 60c. 
vertes dovanų knygomis ir tik 
trumpame laike; todėl pasis
kubinkite. Skaitydami “Dar
bininką” apturėsite didelę 
naudą dėl savęs ir paremsite 
katalikišką spaudą ir drauge 
savo parapiją, nes visas pel
nas eis ant parapijos, o ne dėl 
manęs. Vienatinis mano tiks
las yra, platinti apšvietą ir do
rą tarp žmonių.

Ši proga tik vietiniams gy
ventojams.

Juozas S a u n o r a s, 
7 Dudley st., Rochester, N. Y.

IEŠKAU VIETOS Už ZAKRI
STIJONĄ. Esu gerai prityręs 
prie tokio darbo ir turiu paliudi
jimą. Nuę kariuomenės liuosas.lj 
Jeigu kam iš gerb. klebonų reikė
tų, meldžiu rašyti šiuo adresu:

_ Jonas Leknickas,
797 Bank St., Bos 146, 

Waterbury, Conn.

vadinto frame - vrork 
dalies Urokuoiaut, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
FLAPAO-PĄD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Al noriu jums prl- 

rodyt pats savu kal
tais, kad jų* galite 
gergalčt savo patru- 

Kuomet allpnl muskulai atgaus savo atip- 
rūmą ir tamprumą—

Ir, nepatčmijamai, skaudų, pavojingi S#i> 
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra- 
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote fe jaučiate geriau visapu- 
etikai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jų* uneaite, kad jūsų trukia yra 
pergalėtas ir jus Širdingai dėkavosite man 
ui stiprų paraginimą priimt DABAR iį ste
buklingą uidyką iimėginimą.
Rašyk Sianiie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
pats ypatiikai Umėglnk jo vertf. Nerimk 

pinigų, ui Dykai-. Iimėginimą, Plapao sd«ke 
jums nskaituoja. apart- to, jte jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug verteeaė, negu žūtantis auksas. Priimk Jį dykai “IfaJ- 
nimą* iiąiiem fe jųe busite linksmi, imi tik gyvensite, pasinaudoju Ii* proga. Rąžykite 
atvirute, arba Upildykite kuponą iiandisn fr 
grįžtančia krasa jų* aplaižųrite Uaiglni-

nančią informacija* apie būdą, kur* būro 
apdavanota* auksinta medaltaml Ryme ir M 
diplomą Graiid Prlg Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo lio bai
sau* užgavimo. Jeigu jų* turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie tį didelį paslu- 
■’fcSlt aiattjrttfų gaite gaut l{ ^mėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus ber- 
Viržijantū. Kad nėtapt apviltu, frifekite 
DABAR, ,

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

i -*- Bfock-292Q SirUulęrM^ -- 
DyksLHmžrinlmut PĮąpaoJr Mr. Stasele'

Knyga apie Patrukiams. V i

' Vatiaa
Adr«»Mi. »Srt's>» •» v t r. • •• >• 1

Paieškau Stepono Narkaus, pa-1. 
eina iš Pikielą parap., Telšių pa- J. H. Kenealy, M. D.- 
rieto, aKuno gub. Pirmiaus gy- . 
veno Chicago, IU. Taip-gi sesers Ekzauiinavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysiąs.
Pranciškos Rapalaitč iš Kauno į Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų tikrą ii- :
gub., Žemalės parap. ir sodos. Ir zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš-
brolio Severino Gurauskio, Židi- vengk
ku parap., Telšią pav, Kauno g. . MANO STEBMINASįPASKBKMAS
Malonšldte iie uatsar kas kitas ..skaūdam’* " «*««>»» P"^
aiaioneiaię jie paųs ar Kas Kitas i a§ pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tą ligą,
atsišaukti šiuo adresu: Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen-

K. S. Rapalas, . tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokią išlaidą
50 SawteU avė., Brockton, Mass. nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

1 AR TAMSTA KENTI
Silpnumu.nervą, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmir- 

. Simo, Drebėjimo Širdies/ Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo gaivos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčią, Slogų,, Lašėjimo i 
gerklę, -Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio, 
šios ir daug, lotą yra pirmas persergėjimas, kad Tamsta

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik- 
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai jr mandagiai 

gas/Gėrbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę įr kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo Žinok, kad būsi palinksmintas. 

Ii . ^ai*o kainos patarnavimo dėl visą prieinamos, biėdmems 
biznh hepiu parduoti ant prr- | l ir turtingieihs. ®msiu,'kad tamsta pasinaudosi šią progą ir 

r aš pasakysiu, ar galį, ar ne ątgūti savo fizišką stovį/
Atsilankykdabai-—neatidėhok!

DR. JM KENEiLY

Tw

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son avė., Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St.* Dabar kreip
kitės šiuo adresu:* J. DEITCH, 
40 Harrison Ave„ (kampas Beach 
ąugŠoiaus ant vieną lubų), Boa- 
ton, Mass. Tel. Beach 2954.
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REIKALINGA tuojans agen
tų pardavinėti “Dubininką” I 
pavieniais egzemplioriais. Duo- | 
dame gerą atlyginimą. Atsi- Į 
šaukite į . L trotiji savo sveikatą ir pajėgas.

LAIME TAVĘS LAUKIA!
Paimk šitą stūbą i5 šeimynų |

ant Bolton si., Si Bųšton, Mass; | ir ką tik man pasakysi bus gilią! paslaptyje. Tikrai Teisiu- 
netoli Si Vincento bažnyčios «
pusdykai. Savininke turi kitą

„..i. <■ ik-..* . ^..*1, -i* -..iA .f'

mo pasiūlymo. Kreipkitės pas: I
A. J. Kupstys,

843 W» Bmdway, So. BostonJl

‘ REIKALINGA išrilarinuBių 
merginų siuvėjų prie .elektroa W 
jėga varomų marinų. UŠhk>

'X 673 WASHINGTON STRMT, - TBMtdStįTUBB- 
Antros durys nuo Gayity Tthealre.
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