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Kaip protai, taip ir patyri, 
ndddžta ttoMMfe

kad tauto! dora bujotų MM, 
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Daug užmuštų ir 
sužeistųTrue translatlon filed wlth the post- 

master at Boston/ Mass. on June 24, 
1918, as requlred by the act of October 
C, 1917.

AUSTRAI TRAUKIASI 
ATGAL.

Sumuštos austro-vengrų jė
gos traukiasi atgal ir netvar
koj keliasi per Pįave upę visu 
frontu nuo jūrės iki Montello. 
Taip vakar Ryme paskelbta o- 

. ficialiai. Austrijos oficialis 
pranešimas to nepripažįsta, 
bet pripažįsta ištvinimų upės 
Piave ir sako, jog labai sun
ku pasidarė suteikti reikmenas 
persikėlusioms jėgoms ant va
karinio kranto.

v •Iš. Francijos ateina žinių 
skelbiančių, jog Čekų-Slavokų 
sukilimas Rusijoj esųs labai 

• pavojingas bolševikų valdžiai. 
Vokietija padėsianti bolševi
kams atsilaikyti.

Kiek laivų nuskandinama
True translatlon filed with the post- 

master at Boston, Mass. on June 24, 
1918, as reųuired by the act of October 
6, 1917.

- SUBMARINŲ VEIKIMAI
Amsterdam, birž. 23.— kaip 

Berline oficialiai skelbiama, 
tai per gegužio mėnesį vokie
čių submarinai nuskandino lai
vų 614.000 tonų įtalpos.

Taipgi skelbiama, jog beto 
dar 56.000 tonų laivų buvo la
bai sugadinta ir nuvilkta į tal
kininkų uostus laike balan
džio mėnesio, laike kurio nu- 
skandinimai jau buvo paskelb
ti.

Anglija skelbia, jog per ba
landį nuskandinta 305.099 to
nų, iš kurių 220.706 tonų buvo 
Anglijos.. Sulig to pat pra
nešimo per sausį,vasarį ir ko
vų buvo nuskandinta daug 
maž po 587.029 tonų. Už gegu
žį nuostolių Anglija dar nepa
skelbė.

DAUG PAKIBTŲ PRA
PUOLĘ.

Suv. Valstijų pačto sekreto
rius Burleson kongreso papra
šė paskirti $630.000 atmokėji- 
mui už prapuolusius siunti
nius. Dabar jų taip daug pra
puola, kaip nei kada pirmiau.
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-Vokietijos laikraštis Kreuz
Zeitung ragina valdžių pradėti 
taikos derybas.
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Po liepos 15 di Vokietijoj 
nevalia bus vartoti staltiesių. 
Visos staltiesės bus konfis
kuotos- ir pavestos 
ligoninėms.
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♦♦♦ NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ 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 moka:—
Už pirmos paskolos bondšus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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AUSTRIJOS MINISTERIAI 
REZIGNUOJA.

Amsterdam, birž. 23.— Šian
die Austrijos ministieriai savo 
susirinkime nutarė rezignuoti. 
Apie tai gauta žinia iš Vien- 
nos.

Paryžius, birž. 23. — Aust
rijos premieras Seydler, kaip 
iš Zuericlio, Šveicarijos, pra
nešama susitikęs su imperato
rium Karoliu, pasakė apie re- 
žignavimų visų Austrijos mi- 
nistierių. Valdovas pasakė, 
jog nedėlioj pasakysiųs, ar pri
imsiąs rezignacijų ar ne.

Penktas visos Rusijos bolše
vikų kongresas bus Maskvoj 
birželio 28 d.

Suv. Valstijų maisto admi
nistratorius Hoover netrukus 
lankysis Europoje.

Garsusis Italijos daininin
kas Caruso gaus $300.000 už 
dalyvavimų scenose dėl judo- 
mų paveikslų. Todėl netrukus 
judomuose paveiksluose rody
sis Caruso.

Pereitais metais Suv. Valsti
jos iš Alaskos gavo žuvies už 
$51.405.260, o kailių už $1.- 
500.000. Gi Alaskų Amerika 
vra nupirkus nuo Rusijos už 
$7.200.000.

Suv. Valstijų žemesnysis rū
mas vienu balsu perleido bilių 
reikalaujantį deportuoti atei
vius anarchistus. Bilius eina 
į senatų. Nėra abejonės, jog 
tas bilius pereis.

darbi-New Yorke 220.000 
ninku pasižadėjo nuolatai pir
ktis karės taupymo stampių.

<2,

REIKALINGI tuojaus agen
tai rinkimui apgarsinimų į L. 
Darbininkų Kalendorių 1919 
m.

Atlyginimas už pasidarbavi
mų geras ir kiekvienas liuosa- 
me laike nuo darbo galėtų ga
na gerai uždirbti.

Atsišaukite į .
“Darbininko” 

Administracijų 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
ąTą ^9^.

♦♦♦
JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 

A LIETUVIŲ BANKAS.

y Bankierius J. Kowaliauskas sako:—•
Y Nelaikyk Liherty Bonds'ų pas save! Jie yra grynas
Y pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum
*i* savo triūso.
Yt
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DIDELĖ NELAIMĖ.

Gary, Ind. birž. 23. — Cirko 
traukinys susikūlė su kitu 
traukiniu ant Michigan Cent
rai geležinkelio, už penkių 
mylių nuo Gary. Cirko trau
kinys baisiai nukentėjo. Žuvo 
arti 85 artistų, o apie pusant
ro šimto suguldyta į ligonbu- 
čius. Cirkas buvo Walla.ce- 
-Ilagenbeck. Galima sakyti vi
sas cirkas pakrikdytas. Ant
rasis traukinis buvo karinis, 
bet tuščias.

Cirko traukinys susidėjo iš 
keturių vagonų artistams, 
penkių visokiems gyvuliams ir 
16 vagonų su visokiais daik
tais. Artistų vagonai buvo 
priešakyje ir labiausia nuken
tėjo. Žuvo garsūs klounai, ak
robatai ir k.

A. D. FEDERACIJOS SU
VAŽIAVIMAS.'

St. Paul, birž. 20. — Ameri
kos Darbo Federacija patvirti
nus savo senuosius viršininkus 
pabaigė sesijas. Sekančiais 
metais su važiavimas bus . 
lantic City.

Prez. Gompers užbaigimo 
prakalboj pasakė, - jog vokie- 
čiij karinė mašina ima gesti ir 
jog ūmu laiku bus talkininkų 
viršus. Pasakė, jog Amerikos 
darbininkai savo dalį pilnai 
atidirba dėl laimėjimo karės.

Suvažiavimas išnaujo pri
pažino, jog nereikia vesti jo
kių tarybų su Centralių Vals
tybių darbininkais iki milita- 
rizmas nebus sutriuškintas.

Buvo inešta rezoliucija rei
kalaujanti, kad Anglija duotų 
neprigulmvbę Airijai. Bet po 
aštrių diskusijų buvo priimta 
rezoliucija, reikalaujanti Airi
jai savivaldos (home rule).

PRAŠYS TAUPYTI ELEK
TRĄ IR GAZĄ. s

Suv. Valstijų valdžia netru
kus atsišauks į visuomenę tau
pyti kuru. Kuro labai trūks
ta ir jį reikia taupyti visais iš
galimais būdais. O taupinant 
gazų ir alektrų kartu taupina- 
ma kuras.

TIKI, JOG RUSIJA 
ATSILYGINS.

Francijos finansų ministeris 
Klotz pasakė, jog tikįs, kad 
Rusija ankščiau ar vėliau atsi
lygins skolininkams. Sakė, 
jog paskolas užtraukė ne val
džia bet visa šalis.

New Haven, birželio 20. — 
Yale universiteto prof. Ernst 
Isaac Werber tapo suareštuo
tas. Jis yra austras. Suareš
tavo dėlto, kad jis turėjo savo 
valdžioj universiteto laborato
rijų ir buvo pavojinga, kad 
ko pikto nepadarytų.

- $ .

Chicopee Falls, birž. 19. — 
Fisk Rubber Co. iš liuosos va
lios pakėlė darbininkų algas. 
Jį samdo 5.000 darbininkų. Pa
kelta ant 10 nuoš.

Vienas Italijos socijologijos 
profesorius sako, jog po karės 
tautos pasigerins. Sako, jog 
po kares vyrų bus daug ma
žiau, negu moterų ir vyrams 
bus daugiau iš ko pasirinkti 
pačias. Sulyg jo i aprokavimų 
šiemet Vokietijoj ant vieno vy
ro pripuola 16 moterų. Jis pa
rašė knygų vardu f4 Karė ir po- 
pulacija (gyventojai). ”

Generolas Semibnov rytinėj 
Siberijoj vis dar laikosi prieš 
bolševikus. Bolševikai su vo
kiečių nelaisvių pagelba sumu
šė Semionovo kariuomenę ir ji 
atsimetė Mandžiūrijon. Ang
lijos ir Francijos karinių rei
kalų žinovai pripažino, jog 
gen. Semionovas nieko neį
stengs padaryti prieš bolševi
kus. Chinijos valdžia turbut 
pareikalaus nusiginkluoti.

I

Vokietijos laikraštis Deutsche 
Tages Zeitung skelbia, jog bol
ševikų priemęras Lenin esųs 
nusprendęs rezignuoti. Tų

l-r* ^aro^ežiurin^į^ttd,- kad sovie- j 1 •’j i • »V ’Vl — • j —tų komitetai išreiškė pasitikė
jimų.

Nuo žymių rusų prez. Wil- 
son gavo peticijų, prašančių 
įsimaišyti į Rusijų. Pasirašyta 
apie 100 veikėjų. Tarpe jų 
yra ambasadoriai Ispanijoj, 
Anglijoj, Dr. Gavronski, adani- 
ralas Kedrof ir tt. Pasirašu- 
sieji išreiškia, jog jei talkinin
kai negelbės Rusijos, tai ten 
liks šeimininkais vokiečiai.

Iš Vokietijos Amerikon at
važiavo našlė Buscienė. Jos 
vyras buvo vienas didžiausiu 
Amerikos bravorininkų. Naš
lei liko milijonai dolerių. Tie 
milijonai tapo valdžios sukon- 
fiskuoti,' kaipo prigulinti vo
kietei. Ji sako, jog ji gimus 
Amerike, o jos vyras buvo vo
kietis, bet Amerikos pilietis. 
Dabar bandys atgauti savo 
turtus.

e

B B B
War savings Stamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment.
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti.
Ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING ŠTAMPS” 
BIRŽELIO mėnesyj parsiduo
da pd*$4.17.

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKO JE, “DARBININ-. 
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

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

siškijų, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinynų.” Jį labai 
perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzemplio
rių, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritrūk
ti.

“Žinyno” Administracija. 
244 W. Broadway, 

So: Boston, Mass.

Z
Trne translatlon filed wlth the post- 

master a t Boston, Mass. on June 24, 
1918, as reąillred by the act of October 
6, 1917.
BOLŠEVIKAI IEŠKO PAS

KOLOS VOKIETIJOJ.
London, birž. 23. — Reute- 

rio telegrama iš ^Maskvos, be 
datos, praneša, jog Bruski, 
pramonės ir pirklybos. komisi- 
jonierius ruso-vokiečių komi
sijos dėl atnaujinimo ekono
miškų santikių susirinkime 
pranešė, jog Rusija turės ieš
koti Vokietijoj paskolos, idant 
išgalėti išpildyti sutartis, pa
darytas su kaizeriu. O kaipo 
gvarantijų už paskolų bolševi
kų valdžia suteiktų Vokietijai 
kuoplačiausių naudojimąsi Ru
sijos gamtiškais turtais. Vo
kietijai būtų suteikta didelės 
koncesijos,, kontrolė kuriij lik
tų bolševikų valdžioj ir dalis 
pelno eitų bolševikų valdžiai.

Komisijonierius sakė, jog 
Vokietijos bus prašoma nesi
kišti į Rusijos vidurinius eko
nomiškus reikalus, arba į san- 
tikius su šalimis, buvusiomis 
kitados prie Rusijos, kaip va 
Ukraina, Lenkija ir Kaukazu. 
Vokietija turėtų gvarantuoti 
Rusijai mažiausia pusę mine- 
ralių turtų Krivoj Rogo ir 
Kaukazo ir galop Vokietijai 
būtų leista nu&tatyti Ukrainos 
rubežiuS'

LAIŠKAS 
“DARBININKUI.”

(Cenzūros iškirpta) (Anglijoj). 
- LIETUVIŲ IR ŽYDŲ 

BATALIJONAS.
Nuo 6 balandžio š. m. Brita

nijos valdžia pradėjo rankioti 
Rusijos pavaldinius iš visų pa
kampių ir visus siunčia į (cen
zūros iškirpta) kur randasi 
Campas užvardintas “9-th Ru- 
ssian Labour Corps.” Čionai 
iki 25 gegužės š. m. jau buvo 
atvežtų lietuvhj ir žydų apie 
400 suvirš. Lietuvių priskai- 
toma virš 80, o kiti beveik visi 
žydai. Lietuviai pakliuvusieji 
čionai yra visokio amžiaus, 
nuo 20 m. iki 44, taip-gi ir ne 
visi lygūs su sveikata, kurie 
buvo 1917 m. paliuosuoti Rusi
jos daktarų ant 6 mėn., bet pa
sibaigus tam laikui tapo pa
šaukti iš antro atvejo ir buvo 
priimti, arba kurie, buvo pasi
rašę į Rusijų važiuoti, o neva
žiavo ar kitokius kokius pasi
teisinimus turėjo arba jautėsi 
nesveikais ir tt.

Sulyg paskutinio .akto Bri
tanijos valdžia pripažino Ru
sijos pavaldinius imti ne kai
po tikrus'kareivius, bet kaipo 
kariškus darbininkus, kurie 
pagal savo sveikatų turės at
likti kokį nors darbų, (cenzū
ros iškirpta) Lietuviai randasi 
iš įvairių Anglijos ir Škotijos 
vietų, kriaučiai, stalioriai, an
gliakasiai..ir kitokio dral.o. iš
dirbėjai.

Mokinama čionai tik vaik
ščioti ir rankų prieš oficierų 
pakelti, o kitokio driliaus kol 
kas nesimato kad mokintų, 
taip-gi jokio ginklo neteikia 
vartoti nei su juo susipažinti, 
visas kitas darbas apsižiūrėti 
savo kambarius, išsimazgoti 
indus ir kitus tam .panašius 
darbus atlikinėti. Drapanas 
gauname gerbs, guolis taip-gi 
neblogas, tik valgio būtų lyg 
permažaų o ypač kaip mums 
lietuviams papratusiems visa- 

dos daug valgyti. Kaip man 
matosi būtų ne taip jau mažai, 
rodos turėtume atminti koki 
dabar laikai, kad ir namieje e- 
santiems kartais maisto per- 
mažai. Bet, daug mums ken
kia žydų mažas ir lepus val
gis, jie tankiai reikalauja to
kio valgio, kurio lietuviai ne
nori nei pamatyti — ne tik kų 
valgyti, jų daugiau jų ir viršus 
būna.

Liuosybė kas-link tikybos y- 
ra gera. Atsiradus daugiau 
lietuvių ir pareikalavus nedė
lios dienų dėl pasimeldimo, tas 
tapo priimtas ir išpildytas. 
Dabar nedėlioj apie 8-tų vai. iš 
ryto pereina vyresnysis per ba
rakus ir klausia: “katrie esa
te Rymo katalikai išeikite ant 
parko,’ arba ir išėjus visiems 
drauge ant parko, liepia kata
likams išsiskirti. Taip man 
nesenai dar pribuvus vienų ne
dėliok rytų tų- pastebėjus net 
nusidžiaugiau. Aficieras su- 
kamandavojo^ kadi Rymo ka
talikai išsiskirtų ir pasiliktų, o 
žydus nuskyrė prie tos dienos 
darbų, o mums lietuviams pa
pasakojo, kada turime eiti ant 
mišių, kada ant mišparų ir 
kada galime prieiti išpažinties, 
o po tam dviejų katalikų ofi- 
cierių vedami, nuėjome į arti
mų miestelį, kur * randasi ka- 
taliki] maža bažnytėlė. Žino
ma, ne visi lietuviai ėjome, 
kurie tingėjo ar nenorėjo, tie 
pasiliko namieje, bet vis-gi nu
ėjome virš 50.

Man tas ėjimas pasirodė gan 
žingeidus, kadangi pirmų kar
tų savo akimis pamačiau lietu
vius kareiviškuose rūbuose ir 
tokiame skaitlingame būrelyje 
maršuojant. Pamaniau sau: 
kada mes taip per Lietuvos 
laukus maršuosime į apsama- 
nuotų bažnytėlę pagarbinti 
Augščiausių, Išėjus iš barakų 
ėjome tykiai, bet paėjus galų, 
oficieras liepė kas nori rūkyti 
arba šnekėti tie gali, bet ko
joms žengti sutartinai. Kada 
priėjome miestelį (į kurį rei
kia eiti pusvalandį) vėl susi
dėti liepė cigaretus į kišenius 
ir sučiaupti lūpas. Po pamal
dų paėjus galų nuo miestelio 
paliepė eiti kaip kas nori — ir 
kur nori ar eiti namo ar pasi
likti pagulėti pakelyje.

Priežiūra visokiuose daly
kuose labai puiki; už neapsiva
lymų tankiai grasina pabauda. 
Oficierai lando po visus kam
pus: eini valgyti oficieras sto
vi, valgant eidamas klausinė
ja ar ko netrūksta, trumpiau 
tarus puikus ir teisingas pri
žiūrėjimas. Kol kas mes lie
tuviai dar nematome . jokio 
vargo, daug esame krūvoj tai 
linksma ir smagu, pinigų gau
namo po 10 šil. į savaitę (apie 
$2.00). Oras čionai labai pui
kus, atrodo kaip ir Lietuvoj 
kad būdavo: medžiai žydi, ge
gutė kukuoja, saulutė pavasa
rio šildo savo karštais spindu
liais. Kaip bus toliau nežino
me, vienį kalba kad reikėsią 
nepoilgo laiko važiuoti į Pran
cūzių prie kariškų darbų, ki
ti kalba kitaip. Nieks negali 
žinoti. Ateitis parodys vėliaus.

Kareivis J. Vencius.
Nr. 556371 9-th (Russian) L. 

C. 1021 Coy, (cenzūros iškirp-

“DARBININKO” KAINA:
tais kartus savaitije.. .|3.00 
vienų »ykj saavitije...ilJM 
Bostono apielinkije .. .|4.00 
ūžrubežyje metams..
Viena, numeris........ Be.

AR TURITE gražių lietu
viškų atvirlaiškių?

' AR PUOŠIA Tamištos kam
barį M. K. Čiurlionieg paveiks
lai?

AR MATEI, kaip Lietuva 
atrodo.

Kviečiame pirktis ir platin
ti lietuviškus atvirlaiškius, 
naujai išleistus karo imtinių 
lietuvių naudai. Draugijas ir 
atskirus žmones kviečiame tai- * 
kon nelengvo mūsų darbo dir
btų; ypač pasunkėjusio dabar, 
kada nutrūko santykiai su lie
tuviais, gyvenančias Rusijoje. 
Prašome apsiimti pardavinėti 
mūsų leidinius, kurių kadiibe- 
žiūrint bus nusiųsta, pareika
lavus, drauge su sųlygomis.

1. Mūsų belaisviai Vokieti
joj.

2. Karas Lietuvoje.
3. Senovės mūsų veikėjai.
4. Dabarties mūsų veikėjai.
5. Vilniaus miesto vaizdai, 

Kaunas ir kt.
6. Mažoji Lietuva.
7. M. K. čiurlionies ir kt. 

paveikslai.
Didelio formato ant storo 

popierio fotografuoti M. K. 
Čiurlionies paveikslai.

Adresas: Lietuvių Skyrius 
prie Danų Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, Deniesh Red 
Cross Lithuanian Section Co- 
penhegen Denmark.

Arba: Box 214, Copenhagen, 
Denmark.

Liet. Centro Ingaliotinis 
Kopenhagoj.
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REIKALINGA tuojaus agen
tų pardavinėti “Darbininkų” 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerų atlyginimų. Atsi
šaukite į

“Darbininko” 
Administraci j ą

W. Broadavay,
So. Boston, Mass.

242
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SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Kareivių Globoji

mo Draugijos susirinkimas 
bus birželio 25 dienų, utarnin- 
ke, 7:30 vai. vakare Šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje.

Susirinkimas labai svarbus. 
Visi nariai malonėkit atsilan
kyti.

Valdyba.
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DARBININKAS. ~

Km H So. Bortoa’o irtandnkaiB, tofrer&ii ir jraMtmfe 
įleidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikųiv, Juocapo y 

Darbininkų SųjįmCB.
“D A R B I M I MII 8” 

(TheVorker) '
The Lithuaniantri-weekly paper.

PnbUshed everyTueeday, Thursday, and Satnrday by St 
Joseph’s Lithuaman R.-C. Asoociation ot Labor. 

Subssriptlon Bitės:
Yearly ••»•••»• *»««••••••♦• ••••••••»*••• .83.00 
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TAUTŲ IŠLIKIMAS.
. Kaikurios Europos tautos 
baisiai nukentėjo ir nukenčia 
dėl karės. Turbūt labiausia 
nukentėjo mažosios tautos — 
lietuviai, serbai, černogorai, 
belgai, lenkai. Bet ir didžio
sios tautos daug kraujo nulei
džia. Dėl šios karės nelaimių 
ir nuostolių tautose žmonių 
priaugimas susitrukdė. Bet ne 
visoms tautoms toks apsireiš
kimas lygiai pavojingas išli
kimo žvilgsniu.

Francijoj 1914 metais jau 
mirimų buvo daugiau, negu gi
mimų. Todėl francūzų tauta 
jau buvo pasileidus išsigimimo 
pakalnėn. Tai šioji karė tų 
tautų, žinoma, dar sparčiau

■ stumia prapultim
Franci jai prietelingoje Ame

rikoje girdisi balsai apie tai, 
kas francūzų tautai daryti, 
kad atsigauti.

Bostono Transcript užsimi
nė, kad Amerikos tūkstančiai 
kareivių, pamatę Francijos 
gražumų ir patyrę francūzų 
viešingumų panorės užsilikti 
ten. Tokiu būdu didelis pri- 
dėčkas būtų francūzų tautai. 
Bet girdi kareiviai yra karei
viais ir jiems sulvg disciplinos 
nevalia bus taip daryti ant ne
laimėj Francijai ir ant laimės 
Amerikai. Toliau minėtas lai
kraštis nurodo, jog Francija. 
prisigabeno visokių cliimečių, 
juodukų ir tt. Šie užsilikę po 
karės būtų papildymu francū- 
.zų tautai. Bet būtų paėjus, 
kad francūzų tauta per tai ga
li netekti savo ypatybių.

Koks tuomet išėjimas? Mi
nėtas laikraštis pripažįsta, jog 
francūzų tauta turi sujusti pa
kelti savo dorišką stovį ir per

■ tai galės atsigauti.
Tas teisybė. Bet doriškas 

pakilimas galės įvykti tik su
grįžtant Katalikų Bažnyčios 
prieglobstin.

Tauta laikydamasi katalikų 
tikėjimo,* užlaikydama dešimtį 
Dievo įsakymų perneš viso- i 
klausias sunkenybes ir išliks. : 

Iš to išeina, jog tikyba ne 
tik veda palaimon užgrabinio 
gyvenimo, bet ji yra didžiau- j 
šia parama šio gyvenimo sun
kenybėse.

mus:
“Jei taip, tai kam patg “Dar

bininkas“ taip drūčiai stovi už 
darbininkų sąjungą, kurios or
ganu yra ir kuri nori prieiti dar 
prie geresnio. Jei jau dabar 
Amerikoje yra geriausias surė
dymas, tai jau viskas, jau nie
ko nereikia, juk nieko geres
nio negalima sulaukti. Reiškia, 
jau draugija priėjo prie galo 
ir nėra toliau kelio.

■ “Bet mes manome, kad “D.“ 
žino ką kalbą. Jis kalba tiktai 
dėlto, kad dabartinis kapitalis
tiškas surėdymas geriausias, 
kad jis jį nori, palaikyti. To
kiu pasakymu ‘Darb. “ aiškiau
siai parodė, kad jis yra kapi
talistu palaikytojas, atžagarei
vis. Gerai tik tas, kad “Darb.” 
turėjo drąsos pats prisipažin
ti.“
•Čia tai iki raidės galima pri

taikinti pasakymų, kad “iš
reikšta mintis yra melas.” Nes 
metegingesnių išvadų iš mūsų 
straipsnelio vargu galima pa
daryti.

Bėda, kad atsiranda rašyto
jų, kurie melagingai tegali iš
reikšti savo mintis, bet nema
žesnė bėda, kad atsiranda re
daktorių, kurie nesupranta pa
prasčiausia išreikštos minties, 
o tikra bėda su tais, kurie ty
čia kreivuma svetimas mintis.

DAR APIE TAI, KOKIS 
SURĖDYMAS GE

RIAUSIAS.
Paskutiniame “V. Lietuv

ninkų” numeryje yra straips
nis antgalviu “Išreikšta min- 
tis yra melas.” Girdi “retai 
kas pasako tų, kų jis mano.” 
Išeina, kad-žodžiais sunku tik-1 7 •rai išreikšti savo mintis. Te
gu bus taip. Ant rašto tam 
yra sunku, kas tame nesilavi- 
na>. Bet iš to nėra tiek bėdos, 
kiek iš to, kad kiti skaityda
mi tas mintis iš blogos valios 
■kreivuoju.

Tame pat “V. L.” numery
je kritikuojama mūsų straips
nelis apie tai kokis surėdymas 
geriausias. Mūs buvo pasaky
ta, jog kapitalistiškas surėdy
mas yra geriausias, kokis tik 
žinomas, o soeijalistiškas paš- 
kudjriausias, kokis tik pasau
lyje buvo. Be to mūsų buvo 
pasakyta, jog dabartinis surė
dymas netobulas, turi ydų ir 
jas reikia prašalinėti viena po 
kitai, o ne sugriauti visų surė
dymų, kad vietoj jo naujų pa
statyti, nes tas baisiai nepasi
sekė Rusijoj.

IŠ to “Vienybė L.” padarė 
šitokius paškudnus išvedžioji-

LAIŠKAS IŠ LONDONO.

Gerbiamieji:—
Rašau šituos kelis žodžius, 

kad aš į tų laiškų kų jumis pir
miau siunčiau nepaminėjau, 
kad Kudirkienė gavo 1 mėnesį 
sėdėt kalėjime už tai, kad ji 
davė poliemonųi į galvų su po
keriu ir perkirto jo galvų.

Kitas dalvkas tai tas: Prū- v

sas užpuolė ant mūsų iš pa
dangių. Gegužio 19 d. nakčia 
mes gavome žinių, kad jie ant 
kelio (cenzūros iškirpta) nak
čia aš tik jau norėjau įlipt į 
lovų miegot, kaip pradėjo 
šaut, tai mūsų durys ir langai 
siūbavo. Apie (cenzūros iš
kirpta) gavome žinių, kad jau 
viskas pasibaigė ir kad' mes 
galime jau eit gult. (Cenzūros 
iškirpta) vėl ateina žinia, kad 
prūsas ateina antru kartu, bu
vo (cenzūros iškirpta) tai du 
syk girdėjau šaudant. Tai la
bai toli nuo mūs. Aš išėjau 
ant gatvės, žmonės stovi prie 
savo durių, šnekučiuoja, juo
kiasi, oras tykus tai ant syk iš
girstam vėl, kad viskas pasi
baigė ir kad viskas gerai, jau 
aš ėjau gulti (cenzūros iškirp.- 
ta) sūnus per visų šaudymų 
miegojo; kaip prūsas duoda 
mums pipirų iš padangių, tai 
mes baimę kenčiam, o ant ryto
jaus, tai viską pamirštam.

Aš su savo pačia ir sūnum 
važiavom į svečius pas brolį 
gegužio 20 d. Londone. Tai 
su broliu ėjom pažiūrėt, kur 
blėdis padaryta, aš per laiškų 
nieko negaliu rašyt, bet jūs 
galite suprast, kiek negyvų 
ir sužeisti} buvo. Vėl aš ne
galiu rašyt bą mano laiškas 
nedasiektų jus. Aš šitų laiškų 
rašau jums dabar 11 vai. nak
čia. Gegužio 20 d. ir vėl męs 
laukiame prūsų ateinant. Aš 
turiu jums duoti žinių, kad 
mes numušėme keturis prūsų 
orlaivius. Tai labai gerai, bū
tų labai gerai, kad šitų sykį 
numuštų 8 prūsų orlaivius.

Tai tokias Sekmines mes tu
rėjome.

Jurgis M. Karašaitis,

f J.

apskrityje jis turėjo užėmęs 
vieta kaipo korespondentas ir 
organizatorius. - Jo vieton ko- 
respondente tapo nuskirta p-lė 
M. L. Gurinskaite. Organiza
torius ir kiti keli tūrėjo apleis
ti veikimų apskrityje. Užtai 
du tapo nuskirti dapildyti vie
tos neesančią: p-lė M. L. Gu- 
rinskaitė ir Aleks. KrenČius, 
Dabar galima tikėties smar
kesnio veikimo iš organizato
rių

Kalbėta apie^- būsiantį Są
jungos .seimą, apie siuntimą į 
jį atstovų Apskritys šitame 
reikale apsiima patarnaut kuo
poms. Kuopos katros neišgali 
vienos siųsti delegato, tai lai 
išrenka po atstovą ir nusldria 
kiek pinigų gali duoti delega
to kelionei. Tie atstovai tuo
met suvažiavę į vieną- vietų, iš
rinktų iš savo tarpo vienų ar
ba daugiaus delegatų (pagal 
ištekliaus lėšų padengimui) į 
seimų. Delegato kelionė .ir ki
tokios lėšos atsieis apie $70.00.

Kaipo išreiškėjų ir platinto
jų savo idėjų organų “Darbi
ninkų,” čionykščiai veikėjai, 
apskritys^ ‘ skaito už svarbiau
si instrumentų. Kaipo tokį, 
tai negali paliauti juomi rūpi.n- 
ties. Šis apskritis išreiškė pa
geidavimą, kad “Darbininkas’ 
pagal išgales koankščiausiai 
virstų dienraščiu. Pakol tas 
bus galima, tai kadi nors “Dar
bininkas” būtų padidintas.

Patėmytina, kad chicagiškės 
kuopos mažai terašo apie savo 
veikimų organe. Taip-pžit pa
tartina’, kad šito apskričio tt-yo 
pos susižinojusios su centnll^ 
pradėtų rinkti apgarsinimus 
dėl 1919 m. Kalendoriaus.

Apgailėtina, kad nekurios 
kuopos nieko neveikia.

Ateinantis apskričio susi
rinkimas bus birželio 30 d., 2-ą 
vai. po piet Visų Šventų para
pijos svetainėje, Roseland’e, 
10806 So. Wabash avė. Ge
riausiai yra paimti Cottage 
Grove avė. gatvekarį num. 4 
ir važiuoti į pietus.

Laukiama ten daug atstovų.
P. V.

tikybos dalykus, tai tuomet jis 
yra kunigas, bet jei kišasi į po
litikų, . jei dalyvauja visuome
nės veikime, tai tuomet jis 
klerikalas, ir tie katalikai, ku
rie eina stį tais kunigais veikė
jais it-gi esu klerikalai. Pa* 
žiūrėkime, kų tas bedievių 
prasimanymas reiškia. Iš pra
džios reikia pasakyti, jog ku
nigui, kaip ir kitam piliečiui, 
valia dalyvauti politikoje. 
•Svietiškoji valdžia neprivalo 
nei teikti privilegijų "kokiam 
luomui, nei aprubežiuoti keno 
nors teises. Ten, kur luomai 
turi privilegijas, eina teisinga 
kova už to pikto panaikinimų. 
Vienu žodžiu, kaip daktaras 
drba kitokia profesijonalas ga
li dalyvauti politikoje, taip ir 
kunigas tų gali daryti, Dabar 
ar reikia tokį kunigų vadinti 
klerikalu? Jei reikia, tai tuo
met ir politikaujantį daktarų 
reikėtų pavadinti kokiu nors 
specijalių vardu. Pavyzdžiui 
reikėtų jį pavadinti .medikalu. 
LotiniŠkas žodis medicus reiš
kia daktaras-gydytojas, mėdi- 
calis reiškia daktariškas. Pa
našiai reikėtų elgtis ir su kitų 
profesijų žmonėmis. Visų pro
fesijų politikaujantiems žmo
nėms reikėtų duoti ypatingus 
vardus. Tokios kvailystės 
niekas nebandė daryti ir neda
lys. Štai Dr. Šliupas visiškai 
atsidavęs politikai, o ar kas 
sako, kad jį reikėtų pavadinti 
kokiu medikalu. Koks juokas 
ir kvailystė būtų taip daryti! 
Tai kodėl laisvamaniai ir soci
jalistai pasirodo tokiais pus
galviais, kvailiais, sakydami, 
jog politikoje dalyvaujančius 
kunigus reikia vadinti klerika
lai s?

Reikia žinoti, jog žmonės be 
išrokavimo nei meluoja, nei 
veidmainiauja, nei kvailu ap
simeta. . Koks laisvamaniams 
ir socijalistams išrokavimas 
apsimesti durniais ir sakyti, 
kad politikaujantis kunigas 
turi būti vadinamas klerikalu. 
Štai koks. Jie žino, jog 
kunigas turi intekmę žmo
nėse, žino, jog kunigo žo
dis daugiau reiškia, negu 
bile kokio kito veikėjo. To
dėl kunigo žodis daug reiš
kia politikos ir visuomenės da
lykuose. Tas, žinoma, netin
ka bedieviams. Todėl jie vi
saip išmislioja, kad kunigas 
neprivalo dalyvauti politikoj, 
o daboti tik'altorių, o jei jis 
dalyvauja, tai jis klerikalas ir 
šaukia, jog klerikalas yra bai
sus žmogus, klerikalizmas bai
sus daiktas. Tokiuo būdu be
dieviai iš klerikalizmo padaro 
baubų nesusipratusius katali
kus bauginti ir traukti prie 
savęs.

ieškomi, priduodami jų laiškai 
bei apie kiekvienų teikiamos 
smulkios žinios (Jeigu- ieško
ma belaisvis, kurio nelaisvėje 
adresas nežinomas' tat prašo
ma nurodyti jo gimimo^vietų, 
metai, kokiame pulke Rusijoje 
yra tarnavęs). -. Belaišvianas 
persiunčiami laiškai, pinigai, 
bei panorėjus, gaminami specį- 
jaliai siuntiniai (pačioj nelais
vėje nors. ir galima pirkties 
maisto, bet reikią bent 15 
kartu daugiau mokėti, neg čio
nai). .

* Kviečiame visų pirkti bei 
platinti Kopenhagoj mūsų iš
leistus vaizdelius bei atvirlaiš
kius belaisvių naudai.

Belaisvė yra sunkesne 
kia statyti idant atgujus įnirš- (kalėjimų, 
tančius, maisto ieškotojus.

LIETUVIŲ BIURAS KOPEN- nei gyvaa neliksi. Kuriame 
HAGOJ BELAISVIAMS liogerije esama belgų, anglų,

SBLPTL prancūzu dar lietuviams leng-
••• ■ __ viau/už plovimų jiems skalbi-

. ' nių"Bei kitų patarnavimą gąų-
(Liet. Centro Komiteto Inga- narna biskvitas, duonos plut- 

iw,*^

anglų bei prancūzų esama iš- 
tie turtingų; nuolat turima 
konservų, biskvitų, muilo. Ru
sams užvis blogiausia gyventi’ 
privalo knąiselittoties atmatų 
duobėse suradus bulkę, konser-

. liotinis Kopenhagoj)'. '

Kas tokie belaisviai?
r

Gan daug rašoma Ameriko
je apie mūsų belaisvius, esan
čius “Lietuvoje, Šveicarijoje, 
Rusijoje...” ir dar kas-žin kur,
bei prašoma nurodyti bęlaįs- Į Vą likučius,; dažnai vokiečiams 
yius “su šeimynomis/’ idaiit prie sąšlavų net sargyba rei-
juos sušelpti. Iš to rašymo aiš
ku, jog ne kiek nuvokiama &- 
pie mūsų belaisvius, ir dažnai 
jos sukliudoma šu tremtiniais 
Rusijoje, bei likusiais Lietuvo
je- ' *

Belaisvi!} lietuvių esama 
dviejų rūšių: karės belaisvių, 
buvusių karininkų Rusi} armi
joje ir laike mūšio patekusių 
nelaisvėn pas vokiečius ir civi
lių bei ramiųjų: vaikus nelei
džiant į vokiškas šuiles Lietu
voje, vokiečiams įtarus ruso 
šnipo ar persirengusio karei
vio esant, lietuvis areštuoja
mas ir genamas, iš Lietuvos 
Vokės gelmėn. O dažniausia 
“nežinia už kų,” nes nelaisvė
je esama senių, nebilii} etc.

Išviso lietuvių belaisvių esa
ma, daugiausia karės ir per 
mūšį dažniausia sužeistų apie 
15-20 tūkstančių. Pastovaus 
skaičio, nuolat naujiems pri- 
būnant, iškeliaujant ir iš vie
tos vieton kelianties, nustatyti 
negalima.

Kame ir kaip gyvenama 
lietuvių belaisvių.

Daugiausia lietuvi!} belais- 
vių esama Vokietijoj, iš da
lies Austrijoje (Bulgarijoj bei 
Turkijoj susekti nepavyko). 
Tikros džiovos išvengus, nuo 
tikro bado -nemirus, daugelio 
belaisvių pabėgama, dirbant 
laukų darbus ties Lietuva — 
Lietuvon, anglių kasyklose 
ties Olandija—Olandijon—Ro- 
terdaman, kame šia valanda e- 
sama po ruso konsulio “glo
ba” apie 60 ištrūkusių lietu
vių. Vokięčiams-rusams da- 
pirmiau sulig tam tjkrų sutar
čių savo belaisviais atšikei- 
čiant, pakliūdavo Rusijon ne
maža ir lietuvių. Neutralių 
šalių Šveicarijos, Norvegijos ir 
ypatingai Danijos tam tikrus 
barakus-miestus įsteigus, pri- 
imafria kariaujančių armijų 
belaisviai karšintus. Tokiu 
būdu ir Danija priglaudusi yra 
apie 20 lietuvių.

Vokietijoj bei Austrijoje be
laisviai gyvena logeriuose, ar 
tam tyčia statomuose lentų 
Šėtruose, ar tvirtovėse. Esa
ma ir specijalių logerių: su
skirstomųjų - pakeleivingųjų, 
“mirštamųjų” (pv. mirštan
tieji džiova logeryje Sprottau, 
kame esama nemaža ir lietu
vių) ir šiaip jau ypatingai bau
džiamų jų-karcierių. Nuolat ty
sant ankštose kamarose, nuo
lat matant vis tų patį draugo 
veidų, daėda ir pati kamara, 
ir draugas ir viskas aplinkui. 
Kalėjimuose nors evangelijos 
galima pasiskaityti, o čia nei 
to nėra. Taip nervai, širdis įr- 
sta, jog bijoma pažvelgti per 
langų: “neišpuolus,” galvai 
neapsisukus. Sergama' dauge
lio nervais. Teatrų, pramoga 
esti; kasdien atnešamas, vokie
čių'iškoštas, politikos biuliu- 
tienis. Naujas vaizdų pasau
lis.- Nagrinėjama, džiaugiama
si, ir tik toliau toliau tvertų 
tasai įstabusas gyvas pasaulis, 
tik atstumus letargo miegų.

Vokiečių duodami pietus, 
arba tik priemonė,’ kad sveti
mi žmonės gyvais išliktų išro
do šitaip: visai dienai duoda
ma 250 gramų molinės duonos 
ii* kavos vandens puodukas, 
pietums 1 lėkštė sriubos, vaka
re sriubos. Iškilmėje silke. 
“Nors kartų sočiai pavalgyti 
ir mirti galima būtų,” taip 
šiepė vienas žemaitis iš nealis- 
vės ištrūkęs. .
Kokiu būdų galima ir reikia 

gelbėti mūsų belaisviai?
Vokiečių maistu nei sveikas

• v

v uz

Liet. Centro Komiteto dėl
Lietuvių. didelesniuose loge- įkaręs nukentėjusiems šelpti in-

riuose veik visur turima savo 
Komitetai nuo tautiečių gau
namų dovanų, suskirsčius, var- 
gingesniems pagelbėjus. Daug 
vargo padėjus, nuolat ban
džius su- mūsų belaisviais lie
tuviškai susižinoti, dabar jau 
visur galima rašyti lietuviškai, 
antra, esama daugelio lietuviš
kų logerių, kame sukoncent
ruojama po kelis šimtus iki ke
lių tūkstančių kiekviename lie
tuvių.

Tokiu būdu ir pagelba leng
viau teikti.

Neveizint į paskelbimų Lie
tuvos neprigulmybčs, nors ir 
yra susitvėrusi Vilniuje pa
bėgėliams ir belaisviams sutik
ti draugija, nors dalį civilių ir 
paliuosuojama, vienok visa 
dauguma dar negreit namučius 
pasieks. Reikia tikrai šelpti, 
pasakyčiau tikrai pagelbėti, i- 
dant savęs verti butumeme ir 
prieš kitus neprivalėtumem 
nei žemintis nei pavydu degti. 
Be pastovios organizacijos A- 
merikoje tik pagelba nemano
mų. Reikia pirmiausia pa
teikti maisto, antra knygų ir 
pąskučiausia rūbų apvalinės. 
Yrą jau susitvėrusi Amerikos 
lietuviams kareiviams šelpti 
lietuvių draugija, nekalbant 
jau apie tai jog greitu laiku 
pradės nelaisvėje atsirasti ir 
iš Amerikos armijos lietuviai 
belaisviai, kuriems pašelpa 
tautinė tuoj reikės teikti, ar 
negalėtų šioji draugija išplėsti 
savo veikimo rybas ir apimti 
abelnai visus lietuvius belais
vius.

Kopenhagoj (apart cukraus) 
visako dar galima pasiųsti be
laisviams. Tautiečiai neuž
mirškime, tos gal būt venintė- 
lės progos, kad vienintelė ša
lis, kuri leidžia maisto, tiesa 
gal būt ir neilgai, išvešti (negi 
iš Amerikos parsigabęs)! Kiek 
leidžia kasa, kiek tik joje esa
ma visuomenės suaukuotu pi
nigų visiems belaisvėms be jo
kio skirtumo tuoj siunčiama 
maistas. Paprastas mūsų siun
čiamas normalis siuntinis toks: 
6 svarai duonos, 1 sv. mėsos, 
dėžė pieno ir muilas; kaina to
kio poko kart su siuntimu iš
neša 41— 2-5 kronės (pusant
ro $6—7£). Šia valanda vos 
tesėjame pasiųsti trims tūks
tančiams žmonių į 1-2 vienų 
siuntinį, reiktų-gi, galima pa
siųsti bent 7 t., silpniems loge
riuose (ne ant darbų esan
tiems) po 2 siuntiniu į m.

Tuomet būtų normali pagel
ba.

Pačiam vienam atspėjus, Ko
penhagoj! atvykus kaipo lietu
vių įgaliotiniui, jog užvis ken
čiama mūši} belaisvių, pačiam 
sutverus belaisviams šelpti įs
taigų, jai nuolat augant, vis di
desniam belaisvių skaičiui ap
rūpinant, belaisviams atsišau
kiant, mūsų plačiųjai visuome
nei prijaučiant, tvirtai tikima
si jog mūsų tikslas visiems 
maisto pateikti išsipildys.

Kuomi dar galima mūsų vi
suomenei prigelbėti? Su sa
vo giminėmis Lietuvoje ne- 
s.užinant, patarpininkausime, 
jiems trumpų - oficijalę žinių 
nusiųsti, reikia juo trumpiau
sia paduoti adresas Lietuvoje 
bei kų nurašyti. Atsakymas 
per vokiečių valdžių teateina 
2-3 m. praslinkus. Visuose 
atvejuose prašoma su mumis 
susirašinėti lietuviškai 4r jokiu 
paČto markių nedėti. Belais
viai Vokėje bei Austruose šu-

galiotinis Kopenhagoj
Jurgis Savickis.

Adresas: J. S. Litauisk Ko- 
mite Box 214 Copenhagen Den- 
mark.

Klausimų f 

ampelis •

mokslas

mokslo 
kolegi-

Klausimas — Meldžiu paaiš
kint.

1. a) Kas tai yra 
“sociologija?”

b) . Kiek pradinio 
reikalauja pastojant 
jon?

c) . Kokius rankvėdžius nau
doja?

d) . Kiek laiko ima iki už
baigimui?

e) . Ir kokį titulų užbaigus 
suteikia kolegija?

Aš išieškojau Lalio žodyne 
ir nesuradau tokio titulo, tik 
kaip ve: A. B., B. S., A. M., 
L. L. D., Ph. D., M. D., Litt. 
D. ir tt.

2. Kokių vietų gali užimti 
žmogus baigęs kolegijų su laip
sniu A. B.

‘ ‘ Darb. ’ ’ Skaitytojas. 
Brooklyn, N. Y.
Paaiškinimas — 1). Socijo- 

logija yra mokslas apie princi
pus, pamatus ir faktorius 
(veiksnius), kuriems veikiant 
atsiranda draugijinis surėdy
mais, plėtojasi ir pasiekia to
bulumo laipsnio. Paprastai į 
kolegijų pastojant reikia high 
scliool kurso. Kiekviena kole
gija vartoja savotiškus rank- 
vedžius. Kolegijos kurso už
baigimas priguli mokinio ga
bumui ir žiūrint kokį kursų pa
siskirk Ne visos kolegijos vie
nodus mokslo laipsnius išduo
da. Juk vienos kolegijos yra 
augštesnės, kitos žemesnės, 
dar kitos specijalės, kaip va 
medicinos
Valstijose nėra švietimo mi
nisterijos, 
kursus, kolegijas, universite
tus ir abelnai mokslo įstaigas. 
Kiekviena valstija savaip 
tvarko' švietimo reikalus, o mo
kslo įstaigos prie to prisitaiko. 
Va daktaras, baigęs universi
tetų dar turi išduoti valstijos 
ekzaminų, o Jei nori į kitų val
stijų keltis,'-tai turi toj valsti
joj pereiti kvotimus. 2) A. B. 
nereiškia baigimo jokio profe- 
sijonalio kurso ir jokios ypa
tingos vietos negali užimti. 
Tas laipsnis teikiamas tiems, 
kurie gerokai pasimokina 
gamtos mokslų, matematikos, 
kalbų ir literatūros. Yra tai 
gerokai augštesnis kursas už 
Europos gimnazijų. .

kolegijos. Suv.

kuri vienodintų

Klausimas — Kų mūsiškai 
reiškia žodis klerikalas ir ko
dėl katalikai yra klerikaluoja • 
mi? Katalikas.
Lewiston, -Me. .

Paaiškinimas — Žodis kleri
kalas yra lotyniškos kilmės. 
Lotiniškai clericus- reiškia ku
nigas, o clericalis — kunigiš
kas, arba kuniginis. Laisva
maniai, ir socijalistai kunigus 
ir katalikų veikėjus vadiną 
klerikalais. Jie sako, kad jei 
kunigas rūpinasi vien tikėji
mo reikalais, užsiima Aik sAtli- 
kinėjimu ‘ tikybinių pareigų, 
per pamokslus kalba vien apie

v •

. CHICAGOS L. D. S. 
APSKRITYS.

LDS. kuopos turi sutrauku
sios smarkiausius ir gabiau
sius veikėjus, bet apskritys 
suima kuopų smarkių-smar- 
kiausius veikėjus. Jų visas 
tikslas, tai dirbti dėl lietuvių 
visuomenės gero, ant jos nau
dos ir tų jie daro.

Per keletu praeitų susirinki
mu labiausiai per tų laikytų 
nedėlioję, gegužio 26 d. Cicero, 
III. (šv. Antano parap. svetai
nėje) svarstyta klausimus la
biausiai lytincius mūsų išeivi
ją. ateityje. Dar tebesitęsia 
“Darbininkų Savaitė,” arba 
varymas agitacijos dapiidy- 
mui arba padidinimui skait- 
liaus narių organizacijoje. 
Kaip kur’buvo rengiamos pra
kalbos, kaip kur užsiėmė stei
gimu Darbininkų krautuvės, 
apšvietos ratelių, kad geriaus 
priešveikti prieš nelemtus dar
bus socijalistų ir kitokių išsi
gimėlių. Ir darbas vis pasiro
dė pasekmingas.

Aplinkybės kartais nedalei- 
džia gyventi ir veikti vienoje 
vietoje, verčia jos kraustinė- 
ties, beladoties po svietų. 
Idant užimti vietų vargoninin
ko Spring Valley, III. (laimin
gas tas Spring Valley) Stasys. 
Daunoras turėjo apleisti veiki
mų šitame apskrityje, Gaila, 
kad’ turėjo apskritį apleisti, 
bet dabar, ir-gi gali nemenkai 
deięi tautos pasidarbuoti. Tai

GERBIAMŲ KUNIGU 
DOMAI.

Keliolika iš gerk, klebonų 
nori ir reikalauja nuo manęs 
paliudijimo p. Augustui Jan
kauskui iš Laivrence, Mass. 
kaipo katalikų bažnyčioje var
gonininkui. Dėl šių ir kitų rei
kalaujančių privalau kų nema
lonaus apie p. A. J. viešai pra
nešti iš jo viešo gyvenimo.

1. P-nas Jankauskas vargo
nininkavo ponui Stanislovui B. 
Mickevičiui, kada šis dar ne
buvo Lawrence, o kitur neza- 
ležninkavo.

2/P-nas J. pažindamas Mic
kevičių Providenee, R. I. ir aiš
kiai žinodamas, kad Mickevi
čius nėra katalikų kunigu, vėl 
— iš antro karto vargoninin
kavo Mickevičiui ir šį antrų 
syk jau pačiame Lawrence, 
Mass.

3. P. J. prie lietuvių katali
kų parapijos Lavrence kol kas 
nepriklauso.

4. Į šių lietuvių katalikų pa
rapijos bažnyčią ant mišių 
kaip ir neina.

5. Prie sakramentų nesilan
ko.

G., Savo vaikus katalikų ti
kyboje nelavina ir prie sakra
mentų nei ant mišių neveda. *

7. Katalikų judėjime neda
lyvauja,. su katalikais nevei
kia.

8. Savo tų viešų klaidų vie
šai neatšaukė nei pozitjgriai (i. 
e. viešai nepasiteisino) nei ne
gatyviai (i. e. neveikia su ka-’ 
tulikais).

Norėdami platesnių žinių 
gerb. klebonaiąr taip visuome
nininkai, ga<Ktę/kreiptiės prie 
sekančių kunigų: K. Urbanavi
čiaus, Olechnavičimis ir Jusai
čio.

4^
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Kun. F, A. Virmauskis.
P. S. Jei čia kų nors prieš 

teisybę išsitariau, tuoj tų ir at
siimu. Be to, dar atšauksiu ir 
atsiprašysiu p. .Augusto Jan
kausko viešai- per laikraščius* .

KunJF. A. V.
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LIETUVIS FOTOGRAFAS 
'Ar tūri wvo didelį paveikti*? 

. Jeigu ne, tai 
ateik Ir nualtraak pusę ttndoo 
kabiuet ir gatwl vienį dideli ar
tistiška* padarytą pavefkMiįviMi 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to mbv 
to gali atsišaukti: . '• *~

Ji
W0So. fndSt., PMadtyĮifc, Pte

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

J. BERZELIONĮ, 
4Haymarket Sq., BoBton, Mate.

CICERO, ILL.

Kareivių išleistuves.

L. Vyčių 14 kp. pagerbdama 
savo narius, surengė šeimyniš
kų; vakarėlį 16 d. birželio para7 
pijos svetainėje,

Vyčiai ir Vytės skaitlingai 
susirinko, kad p alink ė t viso

Jankauskas, B. Pilipauskas, _J. 
Šiugžda. . ' ,

Smulkių $8.75. . .
Viso labo £45.25./
Pinigai perduoti vietos T. F. 

Skyriaus iždininkui F. Staske- į'-v* •
V1CIU1.

B. Matulevičiūte, . 
LDS. kp. raštininkė.

MILLINOCKET, MAINE. .

Savo sąšlavas nemeskite 
, r ant kitų.

- “Keleivio” 23 num. š. m. tu- 
' jas.. Girių Gyventojas šmeižia 

kunigiją,” klerikalus, vyčius ir 
- . * ‘Darbininką.’ r Praneša bule 

V kunigas areštuotas už slap
tos smuklūs užlaikymų ir už 
gyvenimų su moteriške.” Čia 
jš paprasto valketelio padaro
ma kunigas ir velia šmeižtų ir 
melų virtvnę. Bet ištikrųjų 
tasai pabalda laikęs slaptų 
smuklę buvo “Keleivio” skai
tytojas, taip-gi jo merga mo
kinosi iŠ “Keleivio” laisvos 
meilės. Ir abu pasielgė taip, 
kaip tasai šlamštas skelbia. 

.Be reikalo anas koresponden
tas įmaišo vyčius, jų čia visai 
nėra.

Teisybes Mylėtojas.

PATERSON, N. J.
jf.

. Birželio 13 čia kalbėjo p. K. 
<Cesnulis ir p. K. Pakštas, vi
siems žinomi veikėjai. Pra
kalbų vedėju buvo gerb. kun. 
J. Petravičius. Prakalbose 
buvo gerai išaiškinta apie, lie
tuvių katalikų nuveiktus dar
bus ir pragaištingų veikimų 
socijalistų bolševikų. Buvo 
renkamos aukos. Surinkta 

;'”$42.66. Aukotojų vardai:
Kun, Petravičius $7.00; A. 

Staniulis, B. Gedgaudaitė po 
$2.00 ir A. Buivvdžiutė $1.50.

Po $1.00: J. Kaminskas, V. 
Sasnauskas, J. Knisikevičia, 
A. Jokūbąviče, V. Rutkaitis, 
M. Staniulis, A. Treinis, AL 
Karkauskiutė, T. Varaškevi- 
čiutė, J. Kulikauskas, U. Stri- 
maičiutė, M. Eimočiutė, A. La
pinskas, P. Zdanevičiutė, J. 
Rudminas, J. Lydeka, J. Ra
kai inis, A. Alubickas, J. Spra- 
naitis ir A. Zikoriutė. Smul
kių aukų $10.16. Išviso $42.66.

PATERSON, N. J.

Birželio 14 d. buvo lietuvių 
susirinkimas Ištikimybės Die
nos apvaikščibjimo reikale. 
Tai atėjo vienas didelis bolše- 

- vikas, o antras mažas. Manėm, 
jog Maikis su tėvu iš “Kelei
vio” lizdo atėjo. Jiedu pasta
tė- šitokį ultimatumų: jei, jūs, 
girdi, duosite mums $7 lėšoms, 
tai mes, girdi, dalyvausime 
parodoj, o jei ne, tai rengsime 
piknikų tų dienų. Susirinku
sieji žmonės tik pasijuokė iš a- 
siliškij bolševikų. Tai tiedu 
bolševiku nuleidę nosis išėjo 
sau.

Pelno

A. V. A.

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kp. laikė mėnesinį 
susirinkimų birželio 12 d. Ki
tus kuopos reikalus apkalbė
jus, išrinktas delegatas J. Šū
kis į LDS; Naujosios Anglijos 
Apskričio suvažiavimų, bū
siantį 23 du birželio Nor- 
ivood’e, Mass. Paskui buvo iš
rinkta komisija iš 5 ypatų su
tvarkyti įnešimus. Nutarta 
laikyt ekstra susirinkimų bir
želio 19 d. patvirtinti įneši
mus.

Narė.

BROOKLYN, N. Y.

L. Vyčių 41 kuopa laikė mė
nesinį susirinkimų 13 d. birže 
lio. Visi svarstė reikalus kuo
pos, o labiausiai kaip apvaik
ščioti 4 d. liepos. Buvo įneši
mai, kad Vyčiams apsirėdyti 
baltai, visi sutiko. Bus pa
rengtas Vytautas, kuris pir
mas jos ant žirgo.

Pirm. A. Sniečkus 
pirmininkauti, nes 
mas šaukia į karę,
buvo pašauktas sekretorius p. 
Bajorinas, kuris daug dirbo 
dėl lietuvių labo. A. Sniečkus 
įmvo gabus artistas. Jis imda
vo sunkesnes roles ir kitus ra
gindavo dirbti dailės srytije.

A, Gojelis.

mentų majoras išėjo, nes dą 
f sakė į dvi vieti turįs pribūti. 
Žmonių, buvo didelė svetainė 
artipilnio. Ineigų turėjom su
virs $200.00. Tai da negirdė
tas atsitikimas Cambridge’- 
uje, tiek žmonių sutraukti ir 
tiek uždirbti.

Birželio 16, vietinė L. D. S. 
kuopa surengė prakalbas. Kal
bėtojai buvo iš So. Bostono 
“Darbia.”'redaktorius ir ad- 
minis&atorius. Abu labai pui
kiai, mažne per tris valandas 
aiškino darbininkų klausimus. 
Žinomų buvo pilna pobažnyti- 
ne svetainė. Naujų narių kuo
pa laimėjo- apie desėtkų.

Birželio 17, Blaivininkų kuo
pa parengė prakalbas. Kalbė
jo kun. A. Petraitis iš Athol^jaho ir atsisveikint su savo nu- 
Mass. Jisai aiškiai, gyvai ir 
įspūdingai išdėstė blėdį alko- 
lio. Kalbėjo ir vietos klebo
nas kun. F. J. Juškaitis. Pra
kalbos buvo labai pasekmin
gos. Žmonių buvo atsilankę 
daug. Prie Piln. BĮ. kuopos 
prisirašė keliolika narių.

Aišku dabar kiekvienam, 
kad šioje kolonijoje prasidėjo 
tikras veikimas. Visos drau
gijos pradėjo veikti. Veikia 
Vyčiai, veikia ir kitos idėjinės 
ir pašelpinės df-još. Primeti
mai p. Žilvičio suvis be pama
to, nes gyvi faktai aiškiausiai 
juodų ant balto parodo. Jokis 
airis čia mums darbo netruk
do. O Vyčių tarpe jokio rieji- 
mosi nėra ir nebuvo. Čia “Tė
vynės” korespondentas meluo
ja arba cicilikų paskalas sklei
džia...

O kas-link svetainės, tai nors 
ir nedidelė, ale dėlto turime 
gerus keturis kleskambarius 
vaikučiams mokyti.

“Darb.” Reporteris.

s •
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tvėrė minėtas choras,/pradėjo 
šen-teu pasiredinSti, žinoma, 
nekaipatsižymėjo.

Ją pačių organizavimuisi ir 
lavinimuisi dailės Sryįyjė. nie
kas nieko: nesakė ir nemanė sa
kyt/ Nesakytų. ir dabar, jeigu 
jie eitu prie to tiesioginiu ke
liu nesikėsindami ii kitų cho
rų viliot dainininku ir daini
ninkių, pridengdami laigvama- 
nybę visokiomis skraistėmis.

Pastaraisiais laikais paleido 
slaptą agitaciją atkalbint kaip 
Teatrališko choro taip ir Vy
čių choro dainininkes, slaptai 
jiems tų varant ir po stubas 
landžiojant, pasisekė išgauti iš 
nekuriu pasižadėjimus prisidėt 
prie jų choro.

Buvo tas pastebėta ant dai
nų repeticijų, kad kaikurios 
neatsilanko. Dasižinojus ka
me priežastis jų neatsilanky
mo — paaiškėjo, kad yra kal
binamos prie viršminėto choro 
ir-mistinę prisidėti nematyda
mos skirtumo.

' Kada buvo tas laisvamanių 
“Varpo” choras perstatytas 
tikroje šviesoje, tada pasiža
dėjusios prie jų choro pradėjo 
atsimesti.

‘ Bet tai yra stebėtinas daik
tas, kad prie “Varpo” choro 
kalbina ir merginas. Visi ži
no, 'kad prie Sandaros prigu- 
lėt gali tiktai vyrai, “Varpo” 
choras yra Sandaros choras, 
jeigu nori prigulėt prie minė
to choro, tai tik su tokia iš
lyga: pirma prisirašydamas 
prie Sandaros, o tada gali tapt 
choro nariu. Kaip, jie galės tas 
merginas parsivesi per Sanda
ros duris ir cenzūrą prie Var
po Choro — tai gal ant to nei 
jų tėtušis Šliupas atsakyti ne
galėtų.

t ir prisirašė 35'nariai. etru
skus žadėjo išsirinkti valefybų 
ir pradėti veikti, Taipos-gi su- 
sutvėrė-Moterų Sąjungos kuo
pa iŠ 16 narių. Abelnai irnant, 
W. Lynrio katalikai tvirtai 
laikosi,- nors ir yra jų tarpę 
“Keleivio” pliurzių skaityto
jų. Gaila, kad jie negali gau
ti kunigo, kuris galėtų trumpu 
laiku sutverti liaują parapiją. 
Čia turiu pažymėti, kad kaip 
teko sueiti su daugeliu vaiku
čių ir mergaičių, daugiau he- 
gUjpuse nemoka visai lietuviš
kai kalbėti. Tai-gi Čionai pa
sirodo ar tėveliai kalti ar ap
linkybes neleido jiems išmokti 
lietuvių kalbos. Dabar kuo
met susitvėrė vaiki] draugijė
lė, turėtu visi prirašyti savę 
vaikučius, ypatingai dabar 
vasaros laike, kada miesto pROT/RTšTT—Juozapas vinkėvlčiuj 
mokyklos uždarytos, atidaryti 
kursus lietuvių rašymo ir skai
tymo. -Tuomet galės ne tik jų 
tėveliai pasidžiaugti, bet abel
nai imant viso miesto lietuviai 
gyventojai.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas* Adomavičius, .. 

122 Boweh St, So. Boston, Mass. .
VICB-PIRAL — Pranas Tutelkfs,

180 Bovven St, So. Boston, Mass.

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

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

171 Fiftli Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikls,

130 Bowen St.. So. Boston, Mase.
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.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mass., 
VICE-PTRM. — Jonnš Galinis,

20 tVinfield St, So. Boston, Masa.
I PROT. RAŠT. — Jonas Glineckis.

282 Silver Str., So. Boston, Masa
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitę 

Care of Mi-s. Packard
721 Huntington avė., 

Brookline, Mass. 
FTN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

230 Flfth St., So. Boston, Mass. 
KASTERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

16 Wlnfield St., So. Boston, Masa 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T.. Ašmenskienė,

359 Fourth St.
Vice pirm. — P. Giedraičiutė,

103 Sixth St.
Prot. Sekr. —M. Morkūniutė,

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

377a Broadway, 
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

• 42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė,

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

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A Čižuvie- 
nė. »
Susirinkimai laikomi kas 

antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje. -

I
SIMON F. PAUKTIS |

- Attorney-at~law B

■IETUVIŠ ADVOKATAS I 
Pabaigęt mokslą PensUvanijot H

Vžtiima vargmą provą S
teUmuote. į*

922 Land Title Bulldlug,* ■ 
Broad & Cheatnut 8t S

BXLL PH0M«: S
Offlso — Spruce 2290. 9 
Namą — Tloga 4442 J. 9 

1212 W. .BRIH AVĖ. fl 
PHILADELPHIA, PA. W

mylėtais draugais, • kurie šau
kiami kariuomenėn. Apleidžia 
mUs Pr. Zdankus, žinomas kai
po Cicero korespondentas ir 
žymus Vyčių kp. veikėjas. Jo 
vardas ilgai skambės jaunimo 
ausyse. J. Narakas" taip-pat 
veikė nenuilstančiai tautos ir 
bažnyčios labui, prie to dar 
rimtas jaunikaitis. • J. Jaškū- 
nas, kuris ypatingai buvo at
sidavęs vyčiams. Kaip mato
me, nustojame .trijų veikėjų, o 
seniau buvome išlydėję ketu
ris, taip-pat gerus. Vakarėlis 
buvo labai gražus, mūsų vytės 
kaip rožės, gardžiai pagamino 
Užkandžius. Jaunimas nors 
linksmai žaidė, bet ant jų vei
dų galėjai užtėmyti liūdnumų. 
Per vakarienę gerb. kleb. kun. 
J. Vaičiūnas pasakė tam pri
taikintų prakalbėlę," linkėda
mas būt stipriems kareiviams 
kaip kūnu taip ir dvasia. To
liau kalbėjo p. F. Vaitukaitis, 
Kl. Martinkus, J. Čeputis, Kl. 
Mikalauskas. Iš panelių: P. 
Mileikiutė, Br. Šlegaitė ir A. 
Jakavičiutė. P-as A. Krenčius 
kuopos pirm, pavyzdingai ve
dė vakarų. Taip-pat sudainuo
ta keletą dainelių ir atgiedota 
hymnai lietuviškas ir ameriko
niškas.

Pasisekimo mūši] jaunikai
čiams.

Sakalas.

Rūta.

BENTLEYVILLE, PA.
12 d. birž. Liet. D. K. K. sa

lėj buvo prakalbos, kurias sa
kė pasiuntinis nuo L. Inf. Biu
ro, Washington, D*. C. kun. J. 
Miliauskas. Žmonių buvo pu
sėtinas būrelis. Aiškino apie 
Biuro darbus Lietuvos nepri- 
gulmybei." Po prakalbų buvo 
parinkta T. Fondui aukų. Vi
si duosniai aukavo. Viso su- 

• aukauta net $52 su centais.
Po to, gerk, kalbėtojas kun. 

J. Miliauskas vakare išvažiavo 
sakyti prakalbas j Donorą, Pa. 
Vietiniai žmonės užsiliko ant 
tos „pačios salės laikyti mass- 

’-mitingų reikale liepos 4 d. pa
rodos. Į valdybų išrinko šiuos 
žmonės: pirm. — J. Kižis, vice- 
pirm. — K. Budris, rašt. — J. 
(Tlickas, J. Pasauskas ir J. 
Karpavičia. Po to viso komi- 
tetan išrinkta 12 žmonių.

Duota žinoti viet. miesto ma
jorui, kadi lietuviai rengiasi 
apvaikščioti Ištikimybės dienų 
liep. 4 d. Majoras su užuojau
ta palinkėjo viso labo lietu
viams ir suteikė pavelijimų. 
Čia randasi lenkų, slavų, italų, 
rusinu, bet lietuviai bus pirmo
je vietoje. Po maršavimo bus 
prakalbos. Kalbės mainierių 
prez. White ir kiti. Po to vi
sos tautos pasiskirstys kas sau.

Jonas Ulickas, rašt.
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CAMBRIDGE, .MASS.
Birželio 17 d. bažnytinėj sa

lėj SLRKA. Pilnųjų Blaivinin
kų kuopa surengė puikias ir į- 
domias prakalbas. Žmonių at
silankė pilnutė svetainė, visi 
užsilaikė ramiai ir atidžiai 
klausėsi kalbų ir deklamacijų. 
Visųpirmu deklamavo šios pa
nelės: Sutkytė ir Kymantukė. 
Paskui kalbėjo kun. A. Petrai
tis iš A-tliol, Mass. Jisai sa
vo kalba ir indomiais žodžiais 
visų-publikų užganėdino. Vien 
tik buvo girdėtis garsus rankų 
plojimas. Plačiai paaiškino 
apie blaivybes vertę ir naudin
gumų ir blogumų girtybės. 
Štai vienas rodos labai mylin
tis girtybę stovėdamas pas du
ris pradėjo murmėti, kai ka
tinas pelene. Tų iš^ięJo val
dybos nariai, paprašė užsilai
kyti ramiai arba už durių eiti. 
Nabagas šiek tiek gėdos turė
damas ir apleido svetainę. Jam 
netiko, kad peikia rudį ir bal
takę. Dar kalbėjo vietinis gerb. 
kun. Pr. Juškaitis. Labai daug 
įdomių dalykų pasakė ne vien 
tik apie blaivybę, bet priminė 
ir Lietuvą. Atsilankiusieji la
bai užganėdinti. Naujų narių 
kuopa laimėjo 10. Malonu 
žiūrėti, kai šioji kolonija šau
niai sukruto darbuoties. Me
tai atgal viskas buvo apleista 
ir žmonės, kurie gabesni galė
jo kų veikti, bet tiek neveikė. 
Štai dabar vienas už kito dir
ba, kiek galėdami, jauni seni 
ir maži, kuomi kas gali deda 
savo spėkas, veikia naudingų 
darbų.

Tubinietė.

ANSONIA, CONN.
Birželio 9 d. buvo pas mus 

svarbios- prakalbos su koncer
tu. Koncertas buvo atliktas 
po vadovyste p. Šimkaus. Dai
nininkai iš Brooklyn, N. Y. 
Pirmiausia buvo sudainuota 
keletas, dainelių. Po tam kal
bėjo kun. Žilinskis apie Lietu- 

neprigulmybę.
“Darb.” Skaitytojas.

J

4

BRIDGEPORT, CONN. ,
L. Vyčių 37 kuopa parengė 

gražių pramogėlę nedėlioj, bir
želio 9 d. šv. Jurgio parap. sa
lėje. Tai šiai vasarai buvo pa
skutinė Vyčių pramoga. Nors 
mūsų kuopoje Skaičius naru] 
sumažėjo, bet kurie liko, tai 
pilni gyvumo ir noro veikti ir 
savo darbų varo tolyn. Ir ši 
pramoga buvo viena iš žymiau
sių. Pirmiausia deklemavo p-lė 
O. Kaluckaitė “Lietuva,” pa
dainavo 5 tautiškas daineles 
vietos bažnytinis choras veda
mas gabaus vargonininko p. J. 
Šaučiūno. L. Vyčių himnų 
net reikėjo atkartoti. “Į Lie
tuvą” padeklemavo p-lė M. 
Dragūnaitė labai gerai. “Pri- 
rodino seni žmonės”, padaina
vo solo M. Kavoliauskas,“ Sag
tis cicilikui”-— padeklemavo 
p-lė Ona Kasimavičiutė, “Už
kerėtas Jackus’ vaidino akto
riai naujukai, pirmu’ kartu sce
noje pasirodė. Roles atliko la
bai puikiai.' Šie vyčių nariai 
lošė: P. Greičius, Klimaitė, J, 
Sanvaitis, M. Poškevičiutė, J. 
Jononis, K. Navikas. Visa at
likta kopuikiausiai ir žmonės 
buvo patenkinti.

vos

WEST LYNN, MASS,

Naudingos prakalbos.
Nedėlioję birž. 16 d., Lietu

vių Svetainėje buvo prakalbos 
surengtos su tikslu, kad su
sitvertų vaikų ir moterų kuo
pos. Susirinkimų vedė J. 
Stočkus. Nors diena buvo ga
na šilta,' bet žmonių atsilankė 
nemažas būrelis. Pirmiausia 
kalbėjo poni O. Jankauskienė 
iš So. Bostono, abelnai imant, 
apie draugijas, vaiki) auklėji
mų. Antras kalbėtojas F. W. 
Strakauskas, Bostono Kolegi
jos mokinys. Plačiai aiškino 
apie 'reikalingumų ir naudin
gumų vaikų suorganizavimo. 
Kvietė tėvus, kad savo vaike
lius prirašytų prie busimosios 
draugijos. Antru kartu kalbė
jo poni O. Jankauskienė apie 
moteris ir reikalingumų, kad 
jos turėtų savo mieste Moterų 
Sąjungos kuopų ir kadi ta kuo
pa bus vienatinis būdas mote
rims pakilti. Tarpuose pildės 
programas: 1) Duetas “Avė 
Marija’: — J. Babrauskas ant 
smuikos ir K. Barysiutė ant 
pijano; 2) Smuikos solo “Ne
muno vilnys” — p. J, Babrau
skas; 3) Šokį išpildė So. Bos
tono Marijos Vaikelių dr-jos 
narės: “Amerikų” šoko Al. 
Kohanskiutė, “Lietuvą” Dom. 
Kyburiutė, ant piano pritarė 
Al. Kiburiutė; 4) Trio, kurį 
atliko Brigida Barysiutė, M. 
Belkus ant smuikų, pritariant' 
J. Belkui ant piano. 5) “Over- 
ture” sugriežė orchestra, susi
dedanti iš jaunų vaikų tarpe 
12-16 metų, Malonu buvo žiū
rėti ir ldausyti, kaip jie gra- 
žiai»suvienijo instrumentų bal
sus; 6) Eiles sake O. Miliaus- 
kiutė °Eisiu į sodnų”; M. 
Oekanauskiutč “Nėra čionai”; 
M, EI viltas “Tėvynė”; M. Gin- 
kiutė “Už jūružių”; 8) Due
tas “Camp of/the Gypsi.es” 
ant piano K. Barysiutė, ant 
smuiko Brig, Barysiutė. Po 
prakalbų, susitverė vaikų drau
gija po vardu “Aniolo Sargo”

v
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CAMBRIDGE, MASS.

Ką čia veikia lietuviai?
NepersenaV^^jfije” Nr. 

21, kokis tai Žilvius apgailes
tauja, būk Cambridge Tuje lie
tuviai ypač Vyčiai nieko ne
veikių. . Girdi esant dar kun. 
J. Krasnickui daug ką jie ža
dėję bei manę veikt, o jam ap
leidus, airis jo vietą užėmęs. 
Ir viskas apmirę.

Nabagas suvis nieko nežino
damas drįsta' tvirtinti, buk ai
ris norįs visų katalikiškų dr- 
ji] turtų atimti. ~ Lietuviams 
veikti lietuviškoje dirvoje su
vis esą negalima.

Panašių nesąmonių p. Žilvi
tis savo korespondencijoje pri
pasakojo daug. Matyt jis gir
dėjo alasą, bet nežino iš kur. 

. Žilvitis, jei jis Cambridgie- 
tis, tai ar nieko nežino apie 
katal. lietuviu verkimą arba 
tyčia nori mus šmeižti kaip 
kiekvienas bolševikas kad da
ro. ■

Štai, kas pas mus buvo vei
kdama po kun. J. Krasn. aplei
dimo.. Nei vieno sekmadienio 
nepraleidome be' kokio nors 
veikimo. Tuojau po šv. Vely
kų bal. 7, pobažnytinėje svetai
nėje Nekalto Pr. Panelės Švč. 
Mat. Ųr-ja surengė dideles 
prakalbas. Naujų narių gavo 
apie 40 toje dienoje.

Bal. 14, vietos vyčiai sulošė 
du trumpu veikalėlius. Be to 
buvo dainų, kalbų, deklamaci
jų. Nemažai tame vakare vy
čiai uždirbo parapijai. Toje 
dienoje ir-gi tapo sutverta Pil
nųjų Blaivininkų kuopa iš 20 
narių.

Balandžio 21, Moterų Sąjun
ga buvo surengusi prakalbas, 
kurios buvo gana įdomios ir 
pamokinančios. Naujų narių 
kuopa laimėjo apie 30.

Bal. 28, buvo parengtos S. L. 
R. K. A. prakalbos. Dėl tūlų 
priežasčių, teisybė tik vienas 
kalbėtojas tebuvo.

Gegužio 5, pobažnytinėj sve
tainėj vyčiai iš Norivood’o lo
šė “Genovaitę.” Žmonių bu
vo pilnutėlė svetainė, 
atliko apie $80.00.

Gegužio 8, “The Lith. Boos- 
ter’io” redaktor. p. T. Šėimis 
turėjo prakalbų apie Lietuvą 
ir lietuvius. Prakalbos buvo 
gan pasekmingos. Gavo kelis 
desėtkus prenumeratorių ir 
kalbėtojui sukolektuota $15.

Gegužio 12, Moterų Sąjun
gos kuopa buvo parengusi va
karą. So. Boston’o sųjungie- 
tės buvo užprašytos sulošti po
rų veikalėlių. Prie jų buvo at
vykusios ir moksleivės su pui
kiu drilium. Pelno parapijai 
liko apie $30.00.

Gegužio 19, Vyčiai iš Mon- 
tello sulošė porų veikalų: “Tai 
politika” ir “Geriaus vėliaus, 
negu niekad.”

Gegužio 26, Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švč. Dr-ja bu
vo parengusi pramogėlę. Gavo 
keletą naujų narių.

Birželio 2, buvo surengtos p. 
Česnuliui prakalbos tuojau po 
piet. Toje dienoje vakare, ba
žnytinis elioras važiavo į Law- 
rence, imti dalyvumą milžiniš
kame koncerte, kuris ten pa
sisekė labai puikiai.

Birželio 9, didelėje Institute 
svetainėje, Cambridge gt. įvy
ko labai didelis ir puikus kon
certas, surengtas Bažnytinio 
?horo dėka. Tame koncerte 
lalyvavo be vietinio Bažnyti
nio Choro sekanti parapijiniai 
chorai: Šv. Cecilijos' iš Law- 
rence, Šv. Jurgio iš Hayerhill, 
ir iš Lowell. Programas labai 
puikiai tapo išpildytas. Iš pui
kumo melodijų ir balsų net ir 
svetimtaučiai gėrėjosi.

Visas tas milžiniškas vaka
ras buvo išpildytas diriguojant 
gabiam vargonininkui p. A. 
Grigoraičiui. Pažymėtina, kad 
vakare buvo atsilankęs ir mie
sto majoras p. Ed; Quinn. Ji
sai kalbėjo apie pusvalandį. 
Linkėjo gerų pasekmių vietos 
lietuviams ir jų dvas. vadovui 
kun. F. J. Juškaičiui, Links
mas, lydimas gausių aplodis-

* >
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O. P. P.

Vytė M.

CICERO, ILL.

Užeiga.
Vietinė, 49 Liet. Darbininkų 

Sųjungos kuopa įsteigė užeigų, 
kur laikoma knygų ir laikraš
čių agentūra; parduodama: 
šaltakošė, saldainiai ir minkšti 
gėrimai. Ji randasi po num.: 
1447 So. 50-th Avė.

Jau valanda yra kaip įsteig
ta ir. sekasi gana gerai. Ta į- 
staiga turi visų vietinių lietu
vių (žinoma ne socijalistų) pil
nų prijautimų ir jos ateitis ga
na graži. Valio, darbininkai, 
veikite ir toliaus!

P. V.
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PAUKŠTELĖ.
Nulėk paukštele,
Nulėk raiboji, 
Į mano gimtinį . 
Kaimelį, mieloji.

Ten tu pamatyk,
Man brangių vietelę, 
Pasveikink tėvelį
Ir motinėlę.

s

CLE.VELAND, OHIO.

Iš laisvamanių “Varpo” 
triksų.

Nuo pat susįtvėriino čionai 
Sandaros kuopos, tuojaus lais
vamaniai užsimanė sutverti 
Vyrų Chorų, taip ir padarė. 
Pavadino jį “Varpo Choras.v 
Šičia jie nepaprastus išrokavi- 
mus turėjo pavadindami ‘Var
po,” o ne Sandaros. Sandarų 
visi clevelandieciai žino, kaipo 
vietinį laisvamanių lizdų, tai 
jei skambėtų Sandaros Cho
ras, tai negalėtų katalikų jau
nuomenės suklaidinti ir prie 
choro prisikalbinti. Bet kaip 
jie pavadino “Varpu,’ tai 
jiems lengva" yra prikalbinti 
kaipo prie choro. Tapęs cho
ro nariu, turi būtinai tapti ir 
Sandaros nariu, žodžiu sa
kant, “ 
Sandaros

NEW BRITAIN, CONN.
Aukos Tautos Fondui birže

lio 9 d. laike p. K. Česrulio 
prakalbos.

Po $2.00: Fel. Mazirka.
Po $1.00: E. Tamošaitis, A. 

Aržuolaitis, J. Jurkiūnas, J. 
Balita, J. Šimuliūnas, J. Skri- 
tulskas, M. Skritulskienė, J. 
Kavaliauskas, J. Kavaliaus
kienė, K. Dambrauskienė, O. 
Lukšienė, O. Nevulienė, B. 
Rašienė, J. Danaitis, D. Vičus, 
K. Sakalauskas, V. Urbonas, 
P. Kvintinskas, J. Zableckis, 
P. Kupstas, J. Vaznelis, J. Ze- 
neckis’, M. £>taskevičiene, Wa- 
erbury’o Lietuvis, Hartford’o 

Lietuvis, V. Varnis, J. Jona- 
vičius, J. Samuolis, A. Rama
nauskas.
" Po 50c.: J. Jonušaitis, O. 

Skritulskiutė, B. Dievokiėnū, 
% N., J, Urbonas, Waterbu-

Ramink sesutę 
Ir paguosk brolelį, 
Palengvink jų sunkių 
Vargingų dalelę.

.d

I

$ GRYNAI VILNONIAI 3į 
SVETERIĄI ji 

padaromi ant užsakymo, jį 
Leisk man nuimti mierą ir jį 

Jūs galėsite pasiimti tik tuo- 
met, kuomet Jums prireiks. J Į 

Mūsų darbo sveteriai ne- J [ 
žiojasi ilgai ir visuomet atro- J į 
do gerai.

« • Paklauskite draugų, kurie 
® nešioja juos ir kad gauti 
« bent vieną Meesters Oharles^ 
(ji Svveater’a ant išmėginimo. J. 
įį CHARLES EVANS JR 

' 167 Hillside Aye.,
,, Needham Height; Maw.
&

4,

i

Švč. Moterų, dr-jos | 
unbridge, Mass. A- $
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atsisakė

Dėdė Sa-
Nesenai

Neilgai trukus 
Vėl čionai sugrįšk, 
Kų būsi ten mačius ,: 
Mums tu apsakyk.

. Antanas

i >

Varpo” choras yra 
.•os meškeęū. Kada susi-

t* / ■
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Rast.Homestead, Pa. Pra

nešimas pervėlai atėjo.
N. Pr. P. i

valdybai, Cambridge, ___
pie tųAlalykų jau buvo. Gi 
Šiuo tarpų esame apversti raš
tais ir •korespondencijomis, to
dėl jūsų rašto nedėsime. Nepa
laikykite tai blogu.:

Aukokite j Tautos 
Fondų."
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B HEPOS 4 DIENAi

f

K JOTIŠKOMS IŠKILMĖMS"
K r SURENGTI LIETUVIŲ
B ATSTOVŲ SUSIRIN- 
B ' KIMAS. .

» Lietuvių Svetainėje birželio 
t 21 dienų buvo So. Bostono ir
p apiehnkių lietuviškų draugijų
E atstovų susirinkimas, kuriame
r liepos 4-tai dienai iškilmėms
7 " rengti komisija išdavė rapor-

■ ; tą, kas tuomi reikalu yra jau 
1 nuveikta. Ponas F. W. Stra-

’ kauskas paaiškino kad jau su
sinešta su miesto Bostono ma
joru ir-sudaryta iš visų tautų 
atstovų generalis komitetas. 
Patrijotiškos iškilmės-Bostone 
bus rengiamos labai didelės ir 
jos susikoncentruos ant Bos
ton Common daržo.

Kiekviena tauta su savo be- 
nais, ženklais, vėliavomis ir 
kitais pagražinimais turės ant 

—Boston Common daržo atmar- 
ešuoti ir iškilmėse dalyvauti. 

. Raportas priimtas gausiu del
nų plojimu.

Paskiau išdavė raportus- 
kiekvienos draugijos atstovai. 
Visos lietuviškos clraugijos So. 
Bostone, Bostone, Brightone ir 
Cambridge prie iškilmių uoliai 
rengiasi. Iškilmėse nedalyvaus 
tik draugijos su aiškiai bolše
vikiška žyme. Tokių draugijų 
So. Bostone atsirado bene trys, 
o kitur gal kiek daugiau.

Dar tartasi ilgai apie paro
dos rengimų ir darinkta prie 
komiteto 8 nauji nariai. Ats
tovų ūpas labai pakilus buvo, 
o iš viso prisirengimo prie iš
kilmių matyti, kad lietuviai 
pasirodys Liepos 4 dienų šau
niausia už visas kitas tautas.

Geriausio pasisekimo!
Jis.

J

RENGIAMA. DIDELIS 
KONCERTAS.

Liepos 4 dienos patrijotiškų 
iškilmių iškaščiams padengti 
So. Bostone Birželio 30 dieną 
rengiama milžiniškas koncer
tas “Gabijos” draugijos ir Šv. 
Petro parapijos chorų sujung
tomis spėkomis. Apie koncer
tą platesnių žinių netrukus su
teiks Parodos Rengimo Komi
tetas.

B—as.
r - -

IŠ LIETUVIŲ DARBININ
KŲ JUDĖJIMO.

LDS. 1-mos kuopos nepa
prastas susirinkimas atsibuvo 
birželio 16 dienų Šv. Petro pa-, 
rapijos bažnytinėje salėje. Į 
susirinkimų atsilankė 7 gana 
skaitlingai nariu, daugiau ne-' 
gu buvo tikėtasi.

Išduota raportas iš vaikų 
vasarinės mokyklos rengimo. 
Paaiškėjo, kad yra tam reika
lui iš komisijos išrinkta val
dyba ir visų dalykų sutvarky
mas palikta kitam susirinki
mui.

LDS. 1-moji kuopa išnešė 
pageidavimų, kad į būsian
čios mokyklos mokytojus būtų 
kviečiami mokslpiviai-studen- 
tai, arba šiaip tinkamos ypa- 
tos, o ne kokie bolševikai. 

’ Pakartota, kad nariai nau
jai prisirašę ateitų į kuopos 
susirinkimą ir tuosyk tik bus 
priimti į LDS. narius.

Trečias įnešimas į apskričio 
‘ suvažiavimų, kad būtų išrink
ta apskričio organizatoriai, 
kuriems kuopos būtinai su
rengtų maršrutą naujų kuopų 
organizavimui, o senųjų su
stiprinimui.

Išrinkta 5 atstovai į L. D. S. 
apskričio suvažiavimą, kuris 
atsibus birželio 23 dienų Nor- 
vrood, Mass.

LDS.'1-mos kp. Sekr.
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SOCIJALISTUI KRYČIUS

NEPRITIKO,.
Nedėlioję, birželio 23 dieną.

pijęs bažnyčią buvo atsilankę 
nemažai lietuviškų cicilistų, 
kurie laike mišių ir pamokslo 
taip nesvietiškai šaipėsi, . kad 
net šlykštu buvo į tuos gyvu
lėlius žiūrėti. Cicilikai į baž
nyčią atsilankė* pasiklausyti 
ką klebonas sakys apie cicili- 
kų šaukiamą “protesto” mi
tingą, Klebonas nieko apie tai 
•neprisiminė ir cicfilikai, it ro
pę prariję, grįžo iš bažnyčios 
namo. .

Prie to dar reikia pastebėti, 
kad lietuviškas prigimimas ir 
išauklėjimas, kokį gauna iš 
mažens nuo tėvų, kailcada ir 
cieilikams šposų iškerta. Štai 
ir praeitų nedėlią bažnyčioje,
kuomet prieš evangeliją kimi- k6ti biskį angliškai.
?as persižegnojo, vienas cici- can 0an< 0Ot of Mass. Binf ord
ikas biznierėlis stovįs netoli 

vargonų nei nepasijuto, kaip 
rankų, prie kaktos pridėjo, bet 
ūmai nabagas vėl žemyn nulei
do. Laiku susiprato, kad cici- 
ikui kryžius nepritinka.

Katalikas.

Lietuvos Vyčių 17 kuopos eks- 
ra susirinkimas bus utaminke 
birželio 25 dieną 7:30 vai va
kare Šv. Petro pobažnytinėje 
Svetainėje. Visi nariai ir na
rės malonėsit būtinai ateiti, 
nes bus svarstoma labai svar
bus dalykai apie Liepos 4 d.

Šiame susirinkime bus ir 
svečių.

Valdyba.

Bos- 
paeių

SOCUALISTAMS 
“PASISEKĖ.”

Užpereitų nedėlią So. 
tono socijalistams dėl jų 
kaltės nepasisekė išnešti pro
testo prieš “kaizerį ir kleri
kalus.” Tai tų padarė pereitų 
nedėldienį. Pasimokinę užpe- 
reitos nedėlios nuotikiais elgė
si kitaip. Vakaro vedėjas iš 
pat pradžios-pasakė, jog nie
kam balso nebus duota niekas 
negalės atsiliepti ir nebus 
svarstoma rezoliucija. Girdi 
ji turės būti priimta be svars
tymo— “byt po šernu” ir 
viskas, taip kaip kad prie ca
ro buvo arba kaip prie bolše
vikų yra. Girdi, pilna salė e- 
santi maršalkų ir jei kas pra
šys balso, ar atsilieps, tuoj 
būsiu išvesti. Prie tokių ap
linkybių, žinoma, bepigu iš
nešti visokias rezoliucijas ir 
visokius niekniekius pliaukšti. 
Tai Michelsonas, pasakęs, kad 
Lietuvai nereikia' neprigulmy-

«•

beg, išgyręs^ bolševikus, ištei- p-1 
sinęs Kapsuką, būk jis nepat- B 
davęs. Lietu vos ir neardęs Cėn- B . 
tralini? komitete jįgaką: I 
^as už«fezoliueŲą, atsisto- Į 
kit.” /Bolševiku socijalistąilB 
ir gal vienas kitas nesusipra-[Į 
tūlis sustojo, Paskui sakerlB Insurance Agentūra Bostone ir ant viso .New Engląnd’o, 
‘Kas u? kaizerį atsistoki!. B darome dabar didžiausį išpardavima 

tai sčeijalistamš “pasisekė.” I NAMŲ, PĄRMŲ, LOTŲ ir BIZNIŲ
———r—————----- — I I $o. Bostone ir Visose apielinkėse, nes daugybė savininkų

. ,. v I Ua^U> iūTOl, lotų irbizmų šiunčiamumskasdienagro-
Reikala^ mafassu reikalavimais,kad mespaskųbintumem parduo-

metų amžiaus pne pakavimo B tijųjų namus ir farmas kadir užmažiausias prekes, 
ir lengvaus mašininio darbo. B ’
50 valandų darbo savaitėje. I DABAR TURIM ANT PARDAVIMO ;;
Alga gera besimokinant, No- I Apie 500 farmų, 7.000 namų, 20i)00 lotų ir daugybę' vi
rinėtoms darbas nuolatinis. Į šokių išdirbtų biznių, kurie turi būt greitai parduoti, už- 
Biskį turi mokėti angliškai. I tai, kad daugelis savininkų namų, farmų ir lotų yra pri- 
American Can. Co. of Mass. II versti parduoti pusdykiai iš priežasties karės, ligų, se- 

ReikSHngi vyrai vežinėti ta- I natv“ £ reUta1’’- A dabar J™ Pro-
vorus beismenie. Privalo mo- I «a Pirktl nes mes turim galias namu ir ant

Ameri II Padavimo LABAI PIGIAI, iš kurių galima pasirinkti by 
kada. Kuomet Tomistą turite laiko, užeikit pas mus ir su 
automobiliu apvažiuosime pasižiūrėti pigių farmų ir pui
kių namų su daugybe žemės visose apielinkėse So. Bos 
ton’o.
MŪSŲ OFISĄ ŽINO j

Visi namų savininkai ir advokatai, kurie atstovauja 
namų ir farmų savininkus, kaip “Quick Sale Agency” 
(Greito pardavimo Agentūrų) ir todėl kurie tiktai nori 
greitai parduoti savo namus ir farmas, pirmiausiai krei
piasi į mūsų Lithuanian Agency Ofisą ir paduoda pardavi
mui pigiausiomis prekėmis, idant mes galėtumėm greitai 
parduoti. Todėl mes parduodame greitai, užtai kad pigiai 
ir ant lengvių išlygų. Ir pirkėjai namų ir farmų džiau
giasi kad pigiai pirko ir žino mus kaipo “Pigaus Pardavi
mo Agentūrų.” Pardavėjai nors pusdykiai pardavę per 
mūsų ofisų, ir-gi džiaugiasi greitai pardavę savo namus ir 
gavę nors kiek pinigų dėl savo didelių reikalų, ir todėl jie 
žino mūsų ofisų, kaipo “Greito Pardavimo Agentūrą” ir 
rekomenduoja mus visiems namų ir farmų savininkams, 
kurie nori parduoti savo namus ir farmas. pigiai ir grei
tai. Ir mes taip padarome. Ištikrujų, mes PARDUODAM 
GREITAI BET IR LABAI PIGIAI.
TURIM DAUGYBĘ BARGENŲ.

Daugybė namų, farmų ir lotų savininkų kasdien už
eina pas mus ir prašo kad mes parduotūmem jų namus ir 
farmas kad ir už pigiausių pasiūlijimų. Iš priežasties ka
rės, ligų, senatvės, mirties ir kitokių priežasčių, daugy
bė savininkų dabar yra priversti parduoti LABAI PI
GIAI. Todėl mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” duos 
geriausią progą visiems Lietuviams, kurie tik norėtų pa
matyti ant pardavimo namų ir farmų TIKRAI PIGIAI, 
tai mes galėtumėm bile kada aprodyti daugybę bargenų 
dykai.
VISI GABESNIEJI LIETUVIAI,

Lenkai, Airiai ir Amerikonai daugiausia perka per 
mūsų Agentūrą, o jie tą daro todėl, kad mes parduodame 
pigiai ir su geromis išlygomis. Užtai,“ kad mūsų agentai, 
yra ekspertai Real Estate biznyje ir atsakančiai žino pre
kes namų ir farmų. Ir todėl nei vienas pardavėjas negali 
apgauti pirkėjo, kuris pirks namus arba farmų per mūsų 
ofisų. Todėl tai visi gabesnieji Lietuviai ir svetimtaučiai 
žino mus gerai ir perka namus ir farmas per Lithuanian 
Agency. ..........Hg®’

st. prie-A st. So. Boston, Mass.

Vokietijos vadai HindenburgJ 
ir Ludendorff išvažiavo į Ita
lijos frontą.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoa: - 
Nuo2 iki S popiet. Nuo ? iki 8 vakare 

509 BR0A.DWAr Cor. G ST. S3. BOKO
Tai 502 S. B,

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS I J, iidlrb 
Mentholatum Co. Prie! eisi** 
gult ižtepk veidą mosii* per keli 
vakarus, o padarys veidą TYB? 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mw 
tis iiima plėtmus raudonus, jie 
dus arba ilakus ir pražalin* viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis.

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

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imųa.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIEDOaCHESTBRST. . |

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

NsdBMocnla 
nuo 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakar*.
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Pirmutine ir dabar didžiausia lietuvių .Reąi Estate ir VISI UŽGANĖDINTI. .
Pardavėjas džiaugiasi kad mes jo nuosavybę greitai 

pardavėme, nes jis norėjo greit parduot Pirkėjas ir-gi’ 
džiaugiasi pigiai pirkęs ir su geromis išlygomis. Mes 
džiaugiamės kąd praplatinome mūsų biznį gerais užganė- 
dinimais ir atsakančiais patarnavimais.
MES UŽTIKRINAME

Visusr kuriems reikalinga yra pirkti namų, farmų, 
lotų ir biznių, kad mes aprodysime Jums tikrai pigių par
davimų. Ir jeigu ne, tai nereikės pirkti, ries Tomistų bus 
liųosa valia ir iš mūsų pusės nebus prievartos nei prikal- 
ta *'   • ♦ a 4 ta a • ta Wta 4 . • **. • m . «■ » ■ A
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binėjira^, tiktai bus Tamistų viena ukvata daryti taip, •- 
kaip Tamistoms patiks. Mes norime užganėdinti visus, 
kurie tik ukvatytų pamatyti pigių namų ir farmų ir užtai 
užtikriname, jog tikrai pamatysite PIGIŲ, GERŲ i? NAU
JŲ NAMŲ ii' PUIKIŲ FARMŲ.
DYKAI, VISIEMS DYKAI

Duodame geriausių rodą visiems, visokiuose reikaluo
se. Kurie norętij matyti namų, farmų, lotų ipbiznių, mes 
vežame automobiliais visus dykai pamatyji'pigių pirkimų. 

 

Mes turime 4 automobilius, kurie nuolaį/laukia pirkėjų su 
visais draugais ir šeimynomis važiuoti pamatyti gerų pir
kimų, nes mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” į vieną va
landų aprodys daugybę pigių pirkimų ir nereikės daug 
vargti iki išsirinksite puikią ir pigių vietų ir apsoliutiškai 
be jokio užmokesnio už mūsų patarnavimą ir važinėjimų, 
užtai kad pardavėjai, kurie nori greitai parduoti savo 
Real Estate, tie atlygina už mūs sugaištis. Tai-gi, visi, ku
rie tik ukvatijate pamatyti puik'ių namų ir farmų, priduo- 
kite savo adresus ir mes su džiaugsmu atvažiuosime auto
mobiliu ir IŠVEŠIM SU VISA ŠEIMYNA PASIVAŽINĖ
TI DYKAI. *
APDRAŪdžIAME-INŠIURĮNAME.

Mes turime “Insurance Broker License” ir inšiūri- 
name nuo ugnies į atsakančias kompanijas viskų: fomi- 
čius, drabužius, namus, automobilius, gyvulius, langų 
stiklus, visokias provų kaucijas, accident ir nuo vagių\ 
insurance. Atsitikus nelaimei, prigelbstim dykai kad, iš
gauti kodaugiausiai pinigų iš kompanijų už nuostolius. 
Mes apdraudžiame pigiai ir atsakančiai, nes mūsų yra di
džiausia Lietuvių Apdraudos Agentūra Bostone. 
KAS PIRMIAU, TAM GERIAU.

Kas užeis pirmiau ir apdraus-inšiūrins forničius, tas 
nesibijos ugnies ir neverks kad namas dega, bet džiaugsis 
kad gaus progų pirkti naujus forničius.

Kas užeis pirmiau pirkti namų, tas gaus geriausių pir
kimų ir nesigailės pirkęs pigiai.

Kas užeis pirmiau pirkti farmas, tas greičiau pasi
slėps nuo kariuomenės ir nereikės bijoti vokiečių ir alkio.

Kas pasipirks pirmiau lotą, tas pirmiaus įgys ir sta
bų ir turės savo nuosavybę.

Kas pirmiau pirks biznį, tas pirmiau paliks turtin
gesnis ir atsakantesnis žmogus.- Todėl visi, kas tik gy
vas, skubinkitės pralenkti tinginius, ir neprotaujančius ir 
nelaikykite savo sunkiai uždirbtų centų bankuose ir ne
kraukite kitiems kapitalų, bet pirkite namus, farmas ir lo
tus, nes atsakančiaūsis biznis dėl kiekvieno ir mes užtik
riname, kad kas pirmiau pirko namus, tas šiandien yra 
turtingesnis ir geresnis ir kas pirmiau užeis pas mus, pir
miausiai pamatyti pigių ir puikių namų ir farmų, tas gaus 
geriausį pirkimą, bargenis.

Lithuanian Agency
A. Ivaszkevicz Managertai pirmas daiktas, 

kurį jis nori žinoti y- 
ra tas:

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” •___________
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą 

Kenealy, 673 AVashington Str., tai rasi 
. sitiketiną specialistą, kokio tau reikia, 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog 
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozę; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu-j 
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas1 
tik reikėtų. Su pagalba tų bandymų ir su 
savo apsčiu apsįpąžinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jią išvengia pavojaus

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

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių Ii- ■ 
gų: statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- I 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius B 
modemiškus įtaisymus. B

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus B
phylaeogeną, bakterinę ir Vaksiną. B

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales Į 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, B 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inkš- B 
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą. I

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo B 
kainos pigios. B

Ofiso valandos Nedaliomis: . B
9 A. M. ild 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M. I

Kasdien. k I
Dr J. H. KENEALY I

673 WA8HINGT0N ST. I
Antro* durys nuo G*yety The atre, Boston, Mmi. I

Netoli Boylston Street. 1
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J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.

31S Broadway
Tel. So. Boston 605.

NAMŲ VIETA: 1622 Columbia Road^ So. Boston. Tek So Boston 31.

So. Boston, Mass.

BeU Phone Dicklnaan 3095 M.

REIKALINGA barberių pa
žįstančių savo amatą. Darbas 
ant visados ir užmokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus.

J. Kaziukonis, 
224 Broadway, 

South Boston, Mass.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philaddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki S po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 
NedsEemis iki 4 po pi£ta. ®

DOMAI VISU LIETUVIU
29 diena Birželo 1918 

ATSIDARO CENTRAMS
t

Bendras Lietuvių Bankas
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LIETUVIŲ BANKO, privalote parodyti svetimtaučiams, kad esate tvirti dvasioje, 
Kad savo Tautą mylite ir savas įstaigas gerbiate.
LIETUVIŲ BANKAS

Prie atidarymo

BENDRO LIET. BANKO _

Klijentams bus išduota dovanų ant sumos $600.00.

BUK KLIJENTU! 1 BU KKLĮJENTU!

s
TEL. J3ACK BAY 4200 -

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynos G 4o įtektai IIrm
1-8 r. M 7.8 P,M. PcMthta Akinta*.

419 Boylston St . Boston, Man.

REIKALINGAS geras var
gonininkas. Apie išlygas kreip
tis šiuo aųtfašu:

Rev. J. Olechnowicz,
151 Rogers st., Loveli, Mass.

32 -34 Cross St., Boston, Mass.
29 DIENA BIRŽEIO—1918------ 29 DIENA BIRŽELIO

Boslono ir apielinkių lietuViai privalote dalyvauti ant atidarymo BENDRO

' LIETUVOS SPĖKA.

4 BENDRO LIETUVIU BANKO DOVANĄ!

Bendro Lietuvių Banko Prezidentas

| JUOZAS KOWALIAUSKAS
111 SALĖM ST., BOSTON, MASS.
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T«l. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sasUalitH ir 

Ofiso valandos: 
Ryt tis iki 9 vai.

- Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boston.

MALONUS SVEČIAS.
Svarbiais L. D. S. ir, ‘ ‘ Darbi

ninko P reikalais į Bostonų at
važiavo ‘ ‘ Draugo ’ ’ Redakto
rius Kun. F. Kemėšis. Ger
biamas svečias čia prabus ke- 

‘ lėtą dienų, o paskui vėl grįžš 
prie savo užsiėmimo į Chicago.
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