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Trocki ex-caroVokietijos taikos
“Entered at seeond-elatt maita* September 22 191B at tke post offięe at Boston, Mass., under the Aet of Mareli 3, 1879.”

1

^Publifihedl and dištributed under permit (No, 543) autkorižeiby tke A^of October Ą 1917, on file at tke Post Of&ce of Ęoston, W
Byorder of the President,A.S.BurIeson, Fbfitmaster General.”. . „ ‘ ■
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Tel 80. Boston620.

Kaip protas, taip ir patyri* 
mas neleidžia mums tikit*, 
kad tautos dora bujotų kM, 
kur tikybiniai principai abnta* 
tL

— W a skini*
« . f.

“DARBININKO” KAINA:
tris karins savaitėje.. .$3.00 
vieną sykį saavitėje.., $1.W 
Bostono apylinkėje .. .$4.00 
ūžrubežyje metams... .$4.2$ 
Vienas numeris...... . . K&
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ŠVIEŽIOS ŽINIOS APIE 

BOLŠEVIKUS.

UŽSIENIO REIKALŲ MI- i 
NISTERIO KALBA. i

Amsterdam, birž. 25. — Va- 
. kar Vokietijos Reichstage kal

bėjo užsienio reikalų ministe
ris Kuehlman. Be kito ko jis 
pasakė, jog

Vokietija pagatava klausyti 
taikos pasiūlijimų.
r ' Tvirtino, jog vargu galima 
tikėtis, kad karė baigtųsi vien 
nulėmimais karės lauke ir be 
diplomatinių derybų.

Karės pradėjimo kaltininkė 
yra Rusija, sakė jis, o paskui 
Francija. Trečia kaltininke e- 
sąnti Anglija.

Apie Rusiją pasakė šitaip: 
“Negalima tikėti, kad dide

lis sujudimas ir priešginingų 
jėgų veikimas, kurias pagim
dė žuvimas cariškos galybės, 
būtų galutinai nusistovėjęs. 
Visi reikalai buvusios caro im
perijos reikia pasakyti tebėra 
neužtikrinti. Mūsų veikimas 
tokiame dalykų stovyje yra 
tik budrus tėmijimas ir didis 
atsargumas ir išmintingas pri
silaikymas nuo kišimosi į jų 
grynai vidujinius reikalus.”

Apie Finlandiją šitaip sakė: 
“Finlahdijoj kova nulėmė 

tą, kad gavo viršų partija, 
kuri stoja už finų neprigulmy- 
bę. Fimj žemė paliuosuota 
nuo raudonsargių ir viskas nu
rodo tą, kad Finlandija pra-

Apie Lietuvą sakė šitaip:
“Lietuvių Brastos sutartimi 

Kuršas ir Lietuva tapo atskel
tos nuo Rusijos imperijos. 
Jau derybų - pradžioj delega
tams buvo aišku, jog Baltiško 
krašto skėlimas taip kaip tas 
buvo padaryta, turės sukelti 
nepaprastą sunkumą.

Latvių tautai buvo sunku 
atsižvelgti į tai, kadi jie skal
domi. Istoriška vienybė Bal
tiškų provincijų jau tuo laiku 
nurodė prieš galimumą tve
riančio skaldymo tarp Livoni
jos, Estonijos ir Kuršo.

Bet sąlygos, kilusios iš sun
kaus padėjimo dėl susiskaldy
mo visos Rusijos iš vienos pu
sės ir noras griežtai susitai
kinti rytuose vedė prie to, kad 
reikėjo susitaikinti taip, kaip 
buvo padaryta;

Prisitaikant prie visos Vo
kietijos visuomenės balso, mes 
atsiliepėme į Livonijos atsi
šaukimą pagelbos ir pakeitė
me raudonsargių teroro valdy
mą viešpatavimu taikos ir 
tvarkos. Tų provincijų gyven
tojai dėl netikusio valdymo ir 
baisių kentėjimų, turėjo atsi
šaukti į Vokietijos valdžią.”

Toliau ministeris sakė, jog 
Vokietijoj niekas nesvajojus 
apie užvaldymą viso pasaulio,

X UM v aXC4\L X 12X1LIXJlV11 JO. piU” . . v. • ,

dės plėtoti tą aukštą, kultūrą, V1S1 J°S tokią kvailystę
kuri jos yra pavidale nepri- 
gulmingos valstybės.

buvo bedarąs Nepoleonas ir 
jam nepavyko.

Italų viršus
Austro vengrai, pradėdami Sulyg naujausių žiniij ita- 

savo ofensyvą prieš Italiją bu- lai paėmė austrų nelaisvėn 50.- 
vo pasivarę pirmyn persikel
dami per Piave upę. Bet tuo 
tarpu toji upė ištvino ir nega
lima buvo persikėlusių sustip- 

. tinti nei jiems reikmenų su
teikti. Tuomet italams buvo 
gera proga užpulti ant austrų. 
Jie tą progą sunaudojo. Už
puolė austrus ir labai juosius 
sumušė. Austrai leidosi atgal 
keltis per ištvinusią upę. Daug 
jų žuvo visokiais būdais.
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Lietuvių Banko prezidentas
111 SALĖM STREET, - BOSTON, MASS.

V
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000.
Bet ištvinusioji upė neleido 

italams tęsti savo darbą to
liau. Tai-gi upės ištvinimas 
austrams buvo nepasisekimo 
priežastimi, bet iš antros upės 
tas pat apsireiškimas leidžia 
jiems ramiai tvarkytis. Italai 
buvo pasistatę pontoninius til
tus ir norėjo vyti austrus to
liau. Bet jų tiltus vanduo nu
šlavė.
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JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS A 
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Bankierius J. Kowaliauskas sako:—
Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

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 mokai:—
£ Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

EX-CARAS NIKALOJUS 
NUGALABINTAS.

Copenhagen, birž. 25. — E- 
katerinburge Rusijos bolševi
kų raudonsargiai įsibriovė į 
buvusio caro namus ir nugala
binę jį. Apie tai paskelbė ži
nią vienas Rusijos laikraštis.

O pereitą subatą vienas Vo
kietijos laikraštis skelbė, jog 
ex-caras Nikalojus pergaben
tas Maskvon.

PRAMATO NAUJĄ UŽPUO
LIMĄ. .

London, birž. 24. — Angli
jos premjeras Lloyd George 
pasakė, jog sekantieji keletas 
mėnesių būsią pilni rūpesčių. ~ 
Sakė, jog didis užpuolimas 
gali prasidėti bile valandą ir 
jog nesą abejonės tame, kad 
užpuolimas prasidės bėgy j ke- 
letos dienų. Nuo to užpuoli
mo gali prigulėti visos karės 
išsirisimas. Bet talkininkai, 
sakė jis, niekuomet nebuvo x 
gerjau prisirengę, kaip dabar.

jos. Trocki važinėjosi 
niobi liuje Nikaloj^us II. 
ševiku vadai rekvizavo
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auto- 
Bol- 

mais- 
tą, vynus,, šokoladą ir kito
kius skanumynus, sau, o tuo 
tarpu Rusijos gyventojai net 
darbininkų moters ir vaikai 
badmiriavo. .

“Aš pamačiau tokią tyroni- 
ją, kokios nei Nikolojus nie
kuomet nedrįso užmesti ant 
žmonių. Papirkimai tokie be- 
.'-ą, kokių niekuomet Rusijoj 
nebuvo. Gogolio šaunusis vei
kalas “Revizorius” dabar pa
senęs. Persilpnai nupiešia pa
pirkimo gabumus.

“Aš mačiau šauniausiuosius 
Rusijos kovotojus už laisvę iš
tremtus, besislapstančius, per
sekiotus — kaikuriuos žiauriai 
nugalabintus. Kiti vėl. svajo
jo, kur nors slapta veikė, iš
naujo pradėdami, kaip prie ca
rų, organizuoti švietimo pro
pagandą, kadi nuversti naują 
Rusijos tyroniją. Aš sutikau 
Rusijos patrijotus, kurie tylu
moj verkė, ~ nęi^jiį tėvynė žu
vo tik ką laisvėn įsikopusi.

Vokiečiams parsidavę.

“Bolševikų idėjos ir “idea
lai,” kuriuos Lenin ėmė skelb
ti tuoj po sugrįžimo Rusijon 
per Vokietiją, buvo Vokietijoj 
sugalvoti. Jų metodai ir or
ganizacija buvo vokiški. Mas
kvoje bolševikų sukilimas bu
vo vedamas vokiečių, oficierių, 
pi įsidedant vokiečių karės ne- 
laisviams, kurie vedė į atakas 
prieš gynėjus provizijonalės 
valdžios.

“Pinigai buvo saujomis 
■žarstomi. Kareiviai, jurinin
kai, raudonsargiai buvo pa
pirkti. Lenin užmetė savo te
orijas ant Rusijos. Jo dar
bas Lietuvių Brastoj buvo pa
siekęs augščiausio laipsnio. 
Tas Rusiją padarė prigulmin- 
ga nuo Vokietijos arba geriau 
sakant suskaldė į mažas vals
tybes, kuriose bosauja vokie
čių. junkeriai.

“Bolševikai papirko karei
vius* ir jurininkus auksu, jie 
viliojo darbininkus neteisin
gais prižadais apie jų paliuo- 
savimą, atvėrimą jiems pasau
lio turtų. Virš visoko jie ža
dėjo jiems taiką, žemės, duo
nos ir laisvę.

“Dabar vietoj pažadėto ro
jalis karalius Badas viešpatau
ja ant Rusijos griuvėsių ir tik
ra anarchija skleidžia savo 
naikinančius sparnus po visą 
šalį.

“Rusų tauta, vergavus ca
rams/ pripratus klausyti po
no paliepimų ir botago, neti
kėtai išgirdo kito pono balsą, 
balsą bolševikų ir papratę 
klausyti, jie paklausė jo iš pa
pratimo.”

Toliau autorius sako, jog 
Rusijos mokyklos veik užsida
rė, pramonė ir pirklyba susto
jo, darbai sustoję, laikra
ščiams burnos užčiauptos. Ru
sija esanti tokiame padėjime, 
jog pati, be kitų pagelbos ne
gali atsistoti ant kojų. Sako, 
jog bolševikai pagaminę ge
riausią antidotą (vaistą) prieš 
socijalizmą visam pasauliui.
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Birželio 22 d. sugrįžo iš Ru
sijos Herman Bernstein. Jis 
ten važiavo tyrinėti Rusijos 
revoliuciją ir išbuvo iki pas
kutinių laikii. Matė ir patyrė 
bolševikų valdymą.

Štai keletas sakiniij iš jo ap
rašymų apie bolševikų įsivieš
patavimą ir darbus.

“Lenino valdžia skubiai 
kraustėsi i Maskvą. Nors gy
ventojams buvo paskelbta, jog 
po taika su Vokietija Lietuvių 
Brastoj pasirašyta, vis-gi ko- 
misijonieriai Skubinosi iš Pet
rogrado. Kraustėsi valdinin
kai su šeimynomis. Persigan
dę gyventojai bėgo iš Petro
grado, *-kaip nuo maro.

“Bet kai valdžia išsikraus
tė, kuomet paskelbta buvo, 
jog komisijonieriai jau pasie
kė Maskvą, tai Petrogradas 
liuosiau atsikvėpė. Žmonės ne
žinojo kodėl, bet instinktyviš- 
kai jautė palengvinimą. Po 
biskį pasimažino rubavojimai 
gatvėse.

Išrodė lyg bolševizmo epide
mija siautusi Petrograde pra
dėjo slūgti. Apsireiškė aiškus 
krypsnis .prie tvarkos. Po 
mažiau žmonių gatvėse buvo 
nųšaujama. Jei Petrograde 
pragyvenimas buvo branges
nis, negu bile kur pasaulėje, 
tai žmogaus gyvastis čia buvo 
pigesnė, negu bile kur kitur. 
Aprubavojimas\vyrų ir mote
rų gatvėse dięnos laiku buvo 
paprastu apsireiškimu. Tokie 
nuotikiai neatkreipė domos. 
Niekas nesipriešino, nes buvo 
pavojinga.

“Nebuvo nei policijos 
milicijos apginti žmones 
žmonės gatvėse pėsti arba 
žiuoti skubindavosi, 
žvilgterėdami atgal ar niekas 
jų nesiveja. Uniformuoti vy
rai areštuodavo žmones ' na
muose, įsilauždavo į hotelius, 
darydami kratas ir apvogdami 
juos.

“Jie nuduodavo, jog ieško 
ginklų, kontr-revoliucijonierių 
ir spekulentų. Raudonsargiai 
savo aukas dažnai veždavo 
‘ ‘ kur nors. ’ ’ Daugelis jų ne
grįždavo visai. Kelyje jie bū
davo nušaujami.

“Aš buvau Petrograde, kuo
met jis buvo paverstas į “ko
muną.” Aš mačiau menkus 
žmones, kurie išgriovė Rusi
ją, bandydami pamėgdžioti 
francūzų revoliuciją, vergiš-r 
kai sekdami tulus to laiko nuo- 
tikius.

“Aš mačiau lygybę, įvestą 
po proletariato diktatoryste. 
Kursistės ir išauklėtos mergi
nos, buvusias turtingos mote
rys, šlavė gatves arba parda
vinėjo laikraščius; augšti val
dininkai, profesoriai ir moky
tojai taip gi pardavinėjo laik
raščius, arba nešiojo pundu- 
lus ant geležinkelio stočių, i- 
dant pelnyti sau duoną.

Anarchistai ir bolševikai 
važinėjosi automobiliuose, lė
bavo puikiausiuose hoteliuo.se, 
baliavojo ir linksminosi, tuo 
tarpu Rusija pergyveno sun
kiausias valandas

nei 
ir 

va- 
baugiai

*»

Kun. J. Strimavičius.
Buvęs Seinų seminarijos pro

fesorius, yėliąus Slavikų para
pijos (Naumiesčio pav.) kle
bonas. 1915 m. užpultas girto 
vokiečių oficiero, vos išgelbėjo 
gyvybę (jojo vikaras a.a. kun. 
Pesys liko nušautas). Vėliaus 
kun. J. Strimavičius išvažia
vo į Rusiją, kur apie 2 su vir
šum metu vargo su visais 
tremtiniais. Iš ten, per Japo
niją pradžioje 1918 m., atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno Pitts- 
burgh, Pa. prie šv. Kazimiero 
parapijos.

Besarabijoj sustreikavo ge
ležinkelių darbininkai. Vokie
tijos laikraštis Frankfurter 
Zeitung rašo, jog streikas esąs 
politiškas.

Vokietijos laikraščiai ėmė 
raminti visuomenę, kad šiemet 
dar nepavyks jiems užplūsti 
Franciją. Girdi kitą pavasa
rį būsią lengva padaryti.

. Iš Italijoj paimtų austrų ka
reivių sužinoma, jog jiems bu
vo žadoma, kad šitas ofensy- 
vas busiąs paskutinis, nes pa
darysiąs galą Italijai.

Mihvakee’s arcivyskupas 
Messmer savo arėidiecezijoj 
kunigams uždradė skelbti pro- 
hibiciją, arba duoti bažnyti
nę salę, bei mokyklą prohibi- 
cijos prakalboms.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog vengrai sutiko prigelbėti 
austrams maištu. Iš Buda
pešto į Vienną pasiųsta 22.000 
zuikių, daug kitokios mėsos, 
vaisių ir daržovių.

Suv. Valstijų geležinkelių 
administracija tikisi sumažin
ti nelaimingus atsitikimus ant 
20 nnoš. Valdžia įsteigė 1000 
komitetų, kurie rūpinsis sau
gumu ant geležinkelių. Pernai 
ant geležinkelių užmuštų buvo 
10.000 žmonių, sužeistų 200.- 
000.

Suv. Valstijų senate užgir- 
ta sumanymas leisti mobili
zuoti “Slavų Legijoną.” Į 
ji galės iš liuoso noro stoti vi
si Austrijos slavai išskiriant 
lenkus, nes jie jau turi savo 
kariumienę Francijojl

ČEKO-SLA VOKAI PAĖMĖ 
IRKUCKĄ.

London, birž. 25. — Sįberi- 
joj sukilusieji čekų-slovakai 
užėmė Irkucko miestą. Jiems 
vadovauja gen. Aleksiejev, bu
vęs Rusijos vyriausio štabo 
viršininku.

GAISRAS KIEVE.

Ukrainos sostinėj, kaip iš 
Maskvos pranešama, buvo di
dis gaisras. Išdegė didesnė 
miesto dalis. Išdegė’' penkios 
ketvirtainės mylios miesto.

Odesoj tapo susprogdintas 
arsenalas.

Austrijos karinis ofisas pri
pažįsta nepasisekimą. Bet skel
bia, jog šitame ofensyve jie 
paėmę 50.000 italų nelaisvėn, o 
išviso italai netekę 150.000 ka
reivių.

' Vakariniame fronte neside
da nieko ypatingo.

VOKIEČIAI UŽKAUKA- 
ZYJE.

Maskva, birž. 18. — Oficia
liai skelbiama, jog vokiečiai 
išsodino mieste Poti palei Juo
dąsias jūres 3.000 pėstininkų, 
kavalerijos ir artilerijos. Poti 
yra miestas Užkaukazio, Nu
taiso gub.

STREIKAS VENGRIJOJ.
Vengrijos geležinkelių, tele

fonų ir krasų darbininkai su
streikavo ant penkių dienų. 
Streikas yra politiškas.

L. D. S. CHICAGOS APSKRI
ČIO KUOPOMS.

LDS. Apskričio susirinki
mas atsibus nedėlioj 30 d. bir
želio 1918 Visų Šventų para
pijoj (Rošelande) Svetainėj 2 
vai. po pietų.

Visos kuopos malonėkite 
prisiųsti savo delegatus, nes 
šis bus paskutinis susirinki
mas prieš LDS. seimą. Taip- 
pat malonėkite atsivežti kuo
pų nutarimus kad būtų galima 
apsvarstyti ir perduoti atei
nančiam seimui.

Tos kuopos kurios negalėsi
te prisiųsti delegatą į Apskri
čio ' susirinkimą, malonėkite 
savo kuopų nutarimus prisiųs
ti

NUOSTOLIŲ UŽ MILIJONĄ 
DOLERIŲ.

Cleelum, Wash. birž. 25. — 
Bizniavoji miesto dalis išdegė 
ir išdegė 10 blokų rezidencijų. 
Be pastogės liko apie f.500 
žmonių. Nuostolių daugiau, 
kaip už milijoną dolerių.

Laike gaisro mainieriai me
tė savo darbus, o bėgo talkon 
gaisrininkams. Aplinkui de
gančius namus kiti buvo di- 
namituojami, kad tokiu būdu 
pastoti kelią liepsnoms.

Išviso išdegė 24 blokai.
_______________ _ •'*

BYLA. ^BABBTBTBBO^ 
SU JURGELIUNU.

Nuo pereitos vasaros mūsų 
skaitytojai žino, jog So. Bos
tono biznierėlis Jurgeliūnas 
traukė “Darbininką” teisman 
už tai, kad - “Darbininkas” 
užpereitą žiemą indėjo “Atei
ties” katalikų šėrinįnkų apra
šymą apie to laikraščio parda
vimą. Tuose aprašymuose bu
vo minimas Jurgeliūnas, kaipo 
“Ateities” B-vės prezidentas 
ir buvo minėta, jog pardavi
mas buvo “neteisingas” ir 
“kreivas.”

Pereitą pėtnyčią byla prasi
dėjo ir utarninke nuosprendis 
buvo išduotas. Dėdės Šamo 
teismas Jurgeliūnui pripažino 
“demedžių” $1.00, nors reika
lavo $10.000.00.

Skundikas su savo advoka
tu ir liudininkais prirodinėjo, 
būk “Darbininkas” tuos kata- 
likų-šėrininkų aprašymus in- “ 
dėjęs su noru pakenkti jo biz
niui, ir faktiškai tas pakenkę. 
Jurgeliūnas sakė, jog “Darbi
ninką” skaitą visokie žmonės 
ir perskaitę minėtus aprašy
mus, nustoję su juo biznį da
ryti, o jo liudininkai sakė, būk 
dirbtuvėse girdėję žmones kal
bant neisią pas Jurgeliūną pir
ktis daiktų už tai, kad “Dar
bininke” taip apie jį rašoma. . 
Teisme Jurgeliūnas sakė pri-. 
guiįs prie patriotų partijos, e- 
sąs katalikas,- nemušęs krau
tuvėje Overkos.

Prisiegdintųjų teismas iš
klausęs abi pusi, pripažino, 
kad atsilyginimui su Jurgeliū- 
nu “Darbininkas” turi užmo
kėti, kaip viršuje minėta net 
čielą dolerį.
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laišku.
M. L. Gurinskąitė, 

Apskričio Rąšt.
t

KATALIKAMS SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Birželio 28 dieną, pėtnyčioj, šv. Petro parapijos svetainė

je bus svarbus LDS. narių ir “Darbininko” prietelių susirin? 
kimas. Susirinkime plačiai bus paaiškinta apie Jurgėliūno by
lą s*i “Darbininku” ir iškaŠČius kokius “Darbininkas” turė
jo panešti tos bylos vedimui.

Dalyvaus LDS. Centro Valdybos nariai. LDS. nariai iŠ So. 
Bostono ir apielinkių būtinai susirinkit, o taip-gi nuoširdžiai 
prašomi atsilankyti “Darbininko” prieteliai. Susirinkimo pra-

istori-savo
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BRIGHTON, MASS.

L. D. S. 22 kuopa laikys pris- 
metinj susirinkimą liepos 5 d. 
Lietuvių Svetainėje 22 Lincoln 
Str., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėsit būtinai atsi
lankyti. i-

hoteliuo.se
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PIRMIEJI LIETUVOS 
ŠVIETĖJAI.

Socijalistai ir laisvamaniai 
įsityžę šūkauja, būk dvasiški- 
ja yra priešininke apšvietos, 
mokslo ir progreso. Tvirtina, 
būk įvedimas Lietuvoje krik
ščionijos buvo jai didžiausiu 
smūgiu. Jie skelbia, būk kri
kščionija visose tautose buvus 
progreso tramdytoja.
- Bet mes žinome, jog tokie 
tvirtinimai socijalistų ir viso
kių Šliupu yra grynas šmeiž
tas. Juk didieji Europos uni
versitetai buvo popiežių į- 
steigti.

O ką apie pirmąsias mokyk
las • Lietuvoje t Kas jas kure, 
kas užlaikė, kas jose mokyto
javo? Kas buvo paakstinimu 
jas steigti?

“Draugo” num. 147 randa
me straipsnį antgalviu “Lie
tuvių mokykla ligi XVHI am. 
pabaigos. ’ ’ Tasai straipsnis 
perspauzdintas iš laikraščio 
“Liuosoji Valanda.” Po juo 
pasirašo M. B—ka. Spėjame, 
jog tai M. Biržiška, žymiau
sias Lietuvos socijal-demokra- 
tų vadas. Štai keletas ištrau
kų iš jo ilgo straipsnio:

“Lietuvių mokyklos istorija 
prasideda dar XIV am., kada 
Lietuvoje kunigaikščiai įvedė 
krikščionybę; ar buvo pas mus 
mokyklų pirm ją įvedus, stin
ga mums žinių. 'Apie Vilniaus 
katedors mokyklą turime žinių 
taip-pat iš XV ir* XVI am.

“Katedros mokykla, be abe
jo, buvo geriausia tuo metu 
Lietuvos mokykla. Kitos įsikur
davo prie bažnyčių. Kai baž
nyčių skaičius pas mus net ir 
XVI am. nedidelis tebuvo, mo- 
kykhj nedaug teturėjome ir 
stinga mums apie jas tikslių ži
nių. Apie vieną mokyklą turi
me ir tikslesnę žinią: 1530 m. 
Jonišky (Žemaičių vysk.) įstei
gtą mokykla, kurioje ūkinin
kų vaikai mokėsi “rašyti ir 
skaityti ne vien žemaitiškai, 
bet ir lenkiškai. Visoms Lie
tuvos mokykloms tuo metu e- 
sant betarpėje kunigų priežiū- 
roje, 1522 m. Vilniaus kapitula 
gavo naują narį — kun. Scho
lastiką, kurio priedermė buvo 
mokyklos prižiūrėti. Tatai ro
do, jog tuo metu mokyklų tu- 

.uejo būti daugiau, negu, iš tų 
laikų užsilikusios žinios mums 
kad sako.

“Vis dėlto jų buvo ne per
daug. Didžiūnai, "bajorai, net 
pasiturintieji miestelėnai jomis 
nesinaudojo, samdydamiesi sa
vo vaikams naminius darakto
rius vokiečius arba lenkus. Kas 
norėjo gauti aukštesnio moks
lo, turėjo vykti į svetimus kraš
tus — Lenkuosna (Krokuvon), 
Italijon (Padvon ir kt.), Čeki- 
jon (Pragon), Vokietijon, vė
liau Prūsuosna (Karaliaučiun 
nuo 1545 m.), į tenykčius uni
versitetus. Manorpa, jog ir kai
miečių vaikus, trūkstant mo
kyklų, jau tuomet grįeiose mo
kę seniai-bakaloriai ir bažnyti
nių mokyklų “ šekeliai, ” kurie 
evangelijomis nešini ėję per 
kiemus ir, skaitydami uždar
biavę.

“Mokyklų, skaičius ypačiai 
padidėjo antroje XVI am. pu
sėje, ėmus pas mus reformaci
jai platintis.

“Reformatų darbas paskati
no katalikus uoliau kurtis mo- 

, kyklas. Švietimo dirvoje atsi
rado nauji veikėjai — jėzuitai, 
kurie jo priešakyje atsistojo ir

stovėjo ligi antrosios XVIII 
am. puses. Ypatingą domą jie 
atkreipė į vidurinį ir aukštuti
nį mokslą, pradedamąjį palik
dami dažniausiai klebonų ir 
šiaip parapijos kunigų rūpes
niui. , •

“Jėzuitų kolegija pritiko ba
jorams, ir mokiniij jai nieka
dos nestigo. Vilniaus pavyzdžiu 
ir daugelyje^ kitiį vietų įsteigta 
panašių kolegijų — gimnazijų, 
kurių kitos ilgai dar Lietuvoje 
tebrgarsėjo. Žemaičiuose pla
čiai buvo žinoma 1616 m. įsteig
toji Kražių mokykla. XVIII 
am. ir kiti vienuoliai ėmė kur
ti kolegijas — pijarai. (Vilniu
je, Raseiniuose, Ukmergėje, Pa
nevėžyje), damininkonai, ber
nardinai.

“Vienuoliai ir ypačiai para
pijų kunige^ XVI, ypačiai 
XVII ir XVIII am. rūpinosi, 
kad kiekvienoje parapijoje bū
tų pradedamoji mokykla. Švie
timo uolumu ypačiai pagarsėjo 
Žemaičių vyskupas Lopacinskis 
(t 1778); kurio metu kiekvie
noje parapijoje buvo mokykla, 
joje mokė kunigas skaityti, ra
šyti, skaičiuoti ir giedoti, Vil
niaus vyskupijoje panašiai tu
rėjo būti. Kiti bent tikrina 
Lenkuose ir Lietuvoje apie 
1730 ni. nebuvus miestelio, ypa
čiai karaliaus ar kunigų, kuria
me nebūtų buvusi mokykla.

“Jezuitij kolegijai Vilniuje 
įsikūrus, joje, . kaip žinome, ir 
kunigai buvo ruošiami. Dargi 
Žemaičiij vyskupas siuntė jon 
kandidatus, parinkę juos ne tik 
iš bajorų, bet ir “iš artojų”; 
tiems vyskupijos auklėtiniams 
buvo net tam tikri namai pa 
statyti Vilniuje. Kunigų trūk
stant, įsteigta ir a+skiros semi
narijos kunigams paruošti; 
1582 m. Vilniuje. XVII am. 
pradžioje — Varniuose (Žemai
čiuose). Tose_ seminarijose' iš- 
pradžių jėzuitai, paskiau ir 
šiaip kunigai mokė. Ir jau ne
bebuvo reikalo iš kitur sau ku- 
nigii imtis.

“Tačiau visų garsiausia jė
zuitų švietimo įstaiga buvo Vil
niaus akademija, šiandienyk
ščiai pasakius — universitetas. 
Vilniaus vyskupui Protasevi- 
čiui prašant, karalius Batorys 
leido jiems ją įkurti ir 1579 m. 
ji įsisteigė.

Matome, jog Lietuvoje su 
krikščionybe prasidėjo moky
klų steigimosi ir mokslo pliti
mas. Pažangos priešakyje, 
buvo dvasiškija. Šiais laikais 
katalikiškoji lietuvių divasiški- 
ja ir tikinčioji šviesuomenė ir
gi yra priešakyje kultūrinio 
lietuvių veikimo kaip tėvynė
je, taip ir Anierike.

at- 
nu-

ne-

įvykinti be 
ko-operaci-

kablegrama

Suv. Valstijų karės departa
mentas skelbia, jog Anglijos 
'transportas atplaukiantis A- 
merikon, už 700 mylių nuo pa
kraščio tapo sutorpėduotas. 
Tų padarė turbūt submarinas, 
grįžtantis iš Amerikos pakran
čių. Iki šiol nežinia, kas at
sitiko su 67 jurininkais.

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

Anglijoj tveriasi pelių nai
kinimo kliubaį. Pelės daug 
javų ir kitokių valgomų daik
tų sunaudoja ir sugadina,, to
dėl tokiame laike jos pragaiš- 
tingesnės dabar negu bile ka
da. Vieno tokio ldiubo vie
nas narys Vieną dieną pagavo 

650 pelių. -

KASDIENINIS VOKIEČIŲ 
MELAS, -

. S.

. (Ėeleąsed by the Committee 
pn Rublio Information.)

‘ . f

No. 1 Korespondentas iš 
Taylorville," III., rašo Commi
ttee on Public Information:

“Pavnee, UI., restauracijoj 
girdėjau. afkartotinai pasako
jant, kad valdžia superka di- 
dselę daugybę dektinės karei
viams apkasuose. Apkasų 
gyvenimas taip baisiai apibu
dintas, kad esą kareiviams ne
atbūtinai reikalinga degtinės, 
nes kitaip jie jo nepaneštų. 
Tai yra trečias miestas, kur aš 
girdėjau panašią pasaką su 
priedu, buk valdžia pienuoja 
rekvizuoti visą degtinę kariš
kose linijose kareiviams.

“Tai vokiškuoju šešku 
sidavė ir aš, norėčiau jį 
džiaut.”

Korespondento uoslė jo 
apgavo.

Nei čia, nei anapus vande
nyno kareiviams likerių ne
duodama. Svaigalų negalima 
nusipirkti nei vienoj stovyk
loj, su Amerikos karininkais 
sujungtoj. Generolo Persbing’o 
paliepimu mūsų karininkams 
Prancūzijoj “uždrausta pirkti 
ar priimti dovanomis nuo gy
ventojų degtinę, šampaną, li
kerius ar alkoolius gėralus, a- 
part lengvo vyno ar alaus.”

Kadangi Prancūzijoj maža 
alaus teparsiduoda, generolas 
Peršing praneša, kad “vyrai, 
kurie geria, turi apsirubežiuo- 
ti lengvu vietiniu vynu, visų 
prancūzų vartojamu. Dargi 
taip pat yra kariumenėj tram
doma visais galimais būdais. 
Tikiuos prancūzų valdžios ko
operacijos, kad visiškai like
rio ir vyno pardavinėjimą mū
sų karininkams panaikins. 
Klausimas yra svarstomas. 
Asmenije esu linkęs į prohįbi- 
ciją armijoj, bet nepraktiška 
ir nepatartina duoti įsakymus, 
kurių negalima 
prancūzų valdžios 
jos.” 
(Gen. Pershing’o

AVashingtonan, gruodžio 26 du, 
1918.)

Pasaka, kad duodama deg
tinės mūsą kariuomenėj Pran
cūzijoj, yra pro-vokiškas šmei
žtas, kuriuo manoma blaivi- 
ninkij judėjimą pakreipti prieš 
valdžios parėdymus. Tai bu
vo pasaka, kuri įvairiuose for
mose visą žiemą cirkuliuota 
buvo. Gen. Peršing’o kable- 
grama, atigščiau cituota, gau
ta Washingtone atsakyman į 
oficialį užklausimą apie pana
šios paskalos teisingumą, pa
starajame gruodyje. Dabar
tiniu laiku alkoliaus vartoji
mo armijoj draudimas yra 
taip pat aštrus, kaip ir tuomet.

Ši pasaka yra žemas melas. 
No. 2. Korespondentas iš 

Charlotte, Mieli., praneša : “A- 
pie tris savaites pirmiau viena 
moteriškė patrijotiniame susi
rinkime nuo pagrindų apreiš
kė, kad 7.000 mūsų kariuome
nės vyrų iš Vaivorykštės divi
zijos (Rainbow Division) liko
si užmušta. Ji pažymėjo, 
kad informacijos gavusi iš 
Raudonojo Kryžiaus oficijalų 
it gali tą priparodyti.” . .

Panašiai korespondentas iš 
Pittsburgli’o rašo:

“Pastarojoj nedėlioj,' 5 geg. 
rūkomajame Twentieth Centu- 
ry Limited kambaryje, pada
ryta pastaba, kad 10.000 mūsų 
karininką iš fronto Prancūzi
joj jau esą atgal pargabentų į 
Conneeticut’o ir New York’o 
ligonbučius. Vyras, kuris pa
stabą padarė, sakė, kad tai tik
riausias faktas. Jis sakėsi 
informacijas gavęs iš vieno 
daktarų Connecticut ligonbu- 
tyje. Jis atsisakė duoti dak
taro vardą ir savo vardo nesi
suko, nes sakėsi jis nenorįs 
nieko bėdon intraukti. Vie
nok jis tvirtino j kad valdžia 
tikrenybę nuo žmonių paslėpu
si laiko.” #

Abi tiedvi pasaki neteisingi 
yra. Tokių,nuostolių Vaivo- 4

• v

/

rykštės divizijoj nebuvo! Iki 
1 gegužio d., po kelių savai
čių kuomet užreiškimas pada
ryta, visose divizijose kritu
sių buvo tiktai 345 vyrai. Tuo 
pačiu' laiku visų Mūsų sužeis
tųjų skaičius buvo į 2,500; .Jj‘ 
tai inentę mūsų kariuomenes 
nuostolius nuo submarinų.

Tyrinėjimas parodė, kad mo
teriške, Chatlotte kalbėjusi, 
gimimu anglike, buvo karštai 
ištikima karės darbininkė, ji 
turbūt vokiškomis paskalomis 
pirkliautojo auka krito. Tas 
pat, gal būt, buvo ir su as
meniu rūkomąjame vagone, 
kuris taip nenorėjęs “nieko 
bėdon intraukti, ” savo valdžią 
išskyrus. .

Valdžia gerai supranta, kad

siškai užtikrinta.. •
i Reikėtų, ir mes ištikrųjų 
laukiąmė^ kad kiekvienas i 
merikos .lietuvis, jei da prie 
Banko nepriguli^ prie šitos tė
vyniškos įstaigos prigulės. A& dabar gyvena Amerikoje ne- 
manau, kiekvienas lietuvis ir " 
lietuvė, mylinti savo kruštą, ir 
karu Suvargintus brolius lie- 
tuvįus, . ,• .

Kun. Jonas .Žilhiskis; 
; * (Offiee) 320 Fiftli ĄYe.

(Room 805) 
‘ . New York City, N. Y.

’sANDARIEČIAI MUSES 

GAUDO.

Tūlas p: V—kas, aprašyda
mas So. Bostono pliurzėje 
Cambridge ’io ^koncertą, atsi
buvusį birž. 9 d. įdeda vietos 
kunigui į bumą žodžius, ku
rių jisai suvis nevartojo. Ma
tomai p. V—kas turbūt muses 
gaudė. Gal išsižiojęs klausėsi,

tiktai atvirumu .žmonėse pasi-''^Lr^)a kaip lietuvių patarlė sa-
tikėjimą palaikyti tegali. Val
džia nuostolių žinias taip greit 
duoda, kaip iš Prancūzijos sū- 
rašai gaunami. Konspiracija 
tokias nelaimes užslėpti, kaip 
7,000 nuostolių Vaivorykštės 
divizijoje arba Conneeticut’o 
ligonbučiuose 10,000 sužeistų
jų buvimas, invetlų tokią val
džios agentų daugybę, kad pa
slaptis tiesiog negalima būtų. 
Tokios nuostolių ir nelaimių 
paskalos primygtinai leidžia
mos, kad ištikimi} amerikiečių 
dvasią nupuldžius ir’valdžia 
pasitikėjimą nusilpninus. Vi
sos tokios paskalos, kokiose 
nebūt aplinkybėse, neteisingos, 
yra. Nuostolių surašai, diena 
už dienos skelbiami, visa tei
sybė yra. Jie nieko nuo žmo
nių neslepia, tas laiko ir vie
tos smulkmenas išėmus, kurios 
vokiečių agentams duotų pro
gos sužinoti mūsų kariuome
nės Prancūzijoj skaičių ir sto
vyklas.

No. 3. Committee on Pub- 
'lic Information pranešta apie 
pasaką, po Chicago vaikščio
jančią, tos prasmės, kad ‘ ‘ Gen. 
Pershing’o vyriausioji buvei
nė Prancūzijoj valdžios nu
samdyta septyniems metams, 
o kvatiermeisterio (ąuarter- 
mąster) buveinė — devyniems. 
Šiam absurdui atsakyti reika
linga tik nurodyti, kad Revi- 
sed Statutes 3679 ir 3690, kaip 
Attorney General išaiškina, jo- 
kis valdžios agentas negali in- 
eiti į jokį kontraktą ar paren- 
davimą, kuriuos valdžia turė
tų ilgiau metų pildyti. Toles- 
niai, gen. Pėrshing’o buveinė 
nėra pastovi, lygiai kaip ir ki
tos karinės buveinės besikei
čiančios karinės linijos užpa
kaly. Pasaka yra ypatingas 
provokiškas išradimas, taiko
mas pertikrinti Amerikos žmo
nes apie pripažintą negalimy
bę kaizerio galybes sutriuškin
ti be nepabaigiamos kovos.

ko: “Klauso kaip su avižo
mis,” ir todėl negalėjo pagau
ti tikrų gerb. kun. žodžių, ale 
tik pagavo muses.

Gerb. vietos kunigas tiesa 
prisiminė apie Dr. J. Šliūpą, a- 
pie jo pasakojimus kaslink da
bartinio lietuvių padėjimo 
Lietuvoje. Bet apie kokį ten 
Dr. Šliupo išgyrimą suvis ne
buvo girdėti. Berods gerb. 
kun. užsitarnavusiam garbę 
visad pripažįsta. Ale apie tai 
nebuvo nei minėta. Patartina 
tokiems klausytojams atsiver
ti ausis, o ne burną ir negau
dyti musių.

Panašiai padarė ir su gerb. 
miesto majoro kalba. Jam ir
gi inteikė tokių nonsensų, ku
rių jisai suvis nei mintyje ne
turėjo. Būtent, jis “skaitė iš 
Boston Post apie Dr. J. Šliu
pą...” Majoras skaitė iŠkar- 
pėlę apie žiemvakarinę dalį 
Europos, kurioje mažos tau
tos, kurių tarpe ir lietuvių tau
ta buvo paminėta, šaukiasi pa- 
gelbos ir užtarymo šios šalies. 
Jokio ten išgyrimo nei paties 
Dr. J. Šliupo, nei jo raštų ne
buvo. Kam čia sakyti tą kas 
tnebuvo sakoma. Atmink p. 
V—kas, kad meluoti nevalia. 
Nemulkyk kitiems akių ir ne
norėk padaryti kitus kurčiais, 
ba pagaliaus patsai gali tokiu 
tikrai tapti. Jei gaudai žo
džius, tai gaudyk žodžius, tik 
nemaišyk juos su musėmis.

Viską Girdėjęs.

Paieškojimai
IEŠKAU VIETOS mokintis 

spaudos darbų. Jeigu kam būtų 
reikalinga, praneškite laišku šiuo 
adresu:

F. J. Vilkaitis,
P. O. Bok 97, Westfield, Mass.

Visos tokios pasakos turi 
būti pranešamos Committee 
on Public Information, 8 Jack- 
son Place, AVashington, D. C., 
kad autoritetingi užginčijimai 
gauti ir cirkuliuoti būt galima.

----- o------
Paiieškau savo draugo Jono 

Žukausko, turiu svarbų reikalą. 
Jis pats, ar kas kitas, praneškite 
ir už tai gausite dovanas. Mano 
adresas:

Mr. P. Noreika,
24 Butler st., Springfield, Mass.

' Aš Rokas Geležinis pajieš- vertes dovanų knygomis ir tik 
trumpame laike; todelz pasis
kubinkite. Skaitydami “Dar
bininką” apturėsite didelę 
naudą dėl savęs irparemsite 
katalikišką spaudą ir drauge 
savo parapijų, nes visas pel
nas eis ant parapijos, o ne deį 
manęs. Vienatinių mano tiks
las yra, platinti apšvietą ir do
rą tarp žmonių. _ '

Ši progą tik vietiniams gy
ventojams.

J u o z a s S a u n o f a s^ 
7 Dudiey st.> Rochester, N. Y.

kausavo draugų Antanų ir 
^uožąpuo Matųžų. Paeina iš 
Kauno gub., Šaulių pavieto, 
Kuršėnų valščiaus. Kur jie

žinau. Gal net’į kariunlenę 
yra paimti, .Prašyčiau visų 
tų, kuriu apie juos žino man 
pranešti Šio adresu:

Mr. Rokas Geležinis 
j, 287 D St.,- '

So. Boston, Mass.

♦♦♦

Pereitą savaitę šie lietuviai 
pirko namus: Joseph Saka
lauskas imt kampo C ir Tudor 
St., S. Boston; Ben. Palubec- 
kis ant Centre St., Dorchester 
ir Alek. Kuchinskas prie Ed- 
ward Everėtt Sq., Dorchester. 
Visiems tarpininkavo Lietu
viška Agentūra, Ivaszkevi- 
cziaus offišas.

Viename Suv. Valstijų uoste 
prie Atlantiko ant vieno trans
porto ištiko gaisras. Už ko
letą tūkstančių, dolerių nuos
toliu padaryta. Sunaikinta 
karės reikmenų.

ų •--------------------- ■

Francijos premjeras Clemen- 
ceau aplankė Suv. Valstijų 
karinių vadų butvietę Franci- 
joj. Buvo laikyta karinė kon
ferencija, kurioj dalyvavo pre- 
mieras CIemenceau, gen. Per-

EXTRA VISIEMS ROCHES-
TER’IO VIETINIAMS* 

LIETUVIAMS.
Kas užsirašys “Darbininką’ 

ant visą metų, gaus už 60c. shing ir gen. Eoch.

Dėl tavęs brolau darbininke !!! 
PUIKIAUSIOS

Prakalbos ir Diskusijos
ATSIBUS

Subatoje, 29-tą Birželio-June 1918,
Liet. Svetainėje 180-2 Ne w-York Ąve. Nevvarke. w 

Prasidės 7:30 vai. vakare

Kalbėtojas bus iš Chicagos, Gerb. Al. M. Račkus
Socijologijos studentas ir nenuilstantis visuomenėje veikėjas.

BROLAU KRIŠČIONI DARBININKE-
Tamista esi kviečiamas į šias svarbias ir pamokinančias 

prakalbas ir diskusijas. Vieną, todėl kad jas rengia tavo bro
liai krikščionįs darbininkai, antrą, kad išgirsi iš lūpų talentin
go kalbėtojo kaip nustatyti savo darbininkišką gyvenimą, kąd 
pasekmingai atsilaikius prieš visokius turtuolių gaminamus 
spąstus ant tavo kaklo. Ir kaip tėvynės Lietuvos reikalai 
stovi pasaulio akyse, kas jos prieteliai ir priešai, kaip prisi
ruošti sugrįžti į ją, ir ką veikti' sugrįžus.

Apart čia pažymėtų žodžių dar apie valanda laiko bus pa
švęsta DISKUSIJOMS. Kuris norės ginti savo sriovines idė
jas, su tuom mielai apsiimss Gerb. kalbėtojas. Taigi čia pro
ga pasirodyti droliams socijalistams su savo “teisybe” bei idė
jomis. Tai čia savo mintimis išskaitliuosim kas darbininkų 
bei tėvynės prieteliai, o kas jųjų priešai.

Todėl kas lietuvis, kas darbininkas, kas norit susilaukti 
laimingesnį ir skaistesnį rytojų, tai visi kas gyvas į prakalbas 
— diskusijas.

Pasarga. Manančios ypatos iš publikos užvesti diskusi
jas su kalbėtoju, turi pranešti raštu pirm pradėsiant vakarą.

šias prakalbas ir diskusijas rengia LDS. 14-ta kuopa.

ĮŽANGA VELTUI.

Trys Dienos

Socijalistams
Rekolekcijų

LIET. ŽEMĖS BANKO 
STOVIS.

Lietuvos Žemės Banko na
riai malonėtų tankiau matyti 
rezultatus naujai prisirašiusių
jų narių ir pinigų įplaukimo.

Taigi nuo šio laiko tankiau, 
po kiekvieno rokundų suvedi
mo, garsinsime laikraščiuose 
narių skaitlių ir sumą įmokėtų 
į organizuojamąjį L. Ž. Banką 
pinigų.

Ir taip, iki $6 d. birželio 
(June) 1918 m. prie L. Ž. Ban
ko narių yra prisirašę 850.

Pinigų yra:
Kontraktai rubliais .... 60,000 
Cash rubliais .................. 6,947

Paieškau Vinco Bartkevičiaus, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Augštosios Panemunės parap. Gal 
kas žinote, malonėkit pranešti ar
ba pats atrašyk, nes turiu svar
bų reikalą.

V. Razvadauskas,
43 Stillmon st., Boston, Mass.

Paieškau Petronės Jurewicz 
(Vasilioniutės), pirma gyveno 
ant Cross st., Boston, Mass. Pra
šau labai jos pačios, arba kas ki
tas ją žinantis pranešti man, nes 
aš turiu labai svarbų reikalą ir 
yra laiškas dėl tavęs ant 111 Sa
lėm

Laikys plačiai žinomas Socijologijos studentas

AL. M. RAČKUS iš Chicagos.

Birželio-June 28 d., 1918 m.
vakarais pradedant nuo 8 vai. 

(Durįs atsidarys 7:30)

MzCaddin Svetainėje
Berry Street, tarpe So. 2-nd ir 3-rd Sts., Brooklyn, N.. Y.

Viso rubliais..........66,947
Doleriais viso L. Ž. Banko 

surinkta $77,424.50.
Kaip matome, L. Ž. Banko 

stovis, nors galėtų būti geriau,* 
yra neperblogiausias. Rusijos 
Lietuviai, kaip paskučiausios 
žinios parodo, turi taip-gi su
rinkę tarp šimto ir dviejų šim
tų tūkstančių rublių. Banko 
egzistencija £okiu būdu yra vi-

V*

str.
Corp. A. Paulson,
Bakery Co. 322, 4 

Camp Merritt, N. j.

Paieškau giminiųjų? pažįstamų 
iš Lietuvos Amerike gyvehanČių. 
Esu Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės par., GedgaudiSkėS 
viensėdijos.

Antanas čepauslds,
39 Portland Street, 

Cambridge, Mass.

*

Lietuvių Socijalistų Są-gos 19 kuopa yra užkviesta į vie
šus debatus apginti socijalistų principus. Katalikai kviečia so- 
cijalistus primesti jiems, kad lietuviai socijalistai yra Lie
tuvos priešai. Socijalistai sakosi jie esą Lietuvos iš vergijos 
liuosuotojai. Jei jie yra Lietuvos liuosuotojai iš vergijos — 
užgirsime ir pamatysime kaip, jie priparodys argumentais ii’ 
faktais.

Ateikite vyrai, ateikite moterįs; ateikite merginos, ateei- 
kito vaikinai. Gi brolius speijalistus specialiai užkviėČiame.

Žingeiduoliai galėsite duoti kalbėtojui Mausimus* Į visus 
rimtus klausimus bus duodamas atsakymas.

Kas šių prakalbų negirdės, tas iki mirčiai gailėsis.
ĮŽANGA TIKTAI 10 CENTŲ.

Užkviečia visus Brooklvno ir apielinkės lietuvius
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 12 kuopa,

PRAKALBŲ RENGĖJAI

i

*
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MONTREAL, CANADA.
‘Nors lietuvių mūsų mieste y- 

ra įvalias ir yra daug skaitan- 
»ląįl<raŠčitių? bet~ žinučių iŠ 

mūsų miesto labai retai kadų 
matosi, o ypač katalikiškuose 
laikraščiuose. . •

J Darbai negali sakyt, . kad 
neina, bet ir nepergeriausia 
-dirbama. Žmonių, be darbo į- 
valias, ba nelabai daug moka, 
kur Žmones uždirba nuo 5 iki 

j8 doL dienoj dirbdami 10 va
landų, tai ten sunku darbas 
£aut, o kur moka po 27 ir pu- 
.sę centų į valandų, tai ten bi
le kada gali gaut darbų, bet 
IŠ tokio uždarbio sunku pra
gyvent dėl tokio brangumo.

Dabar Kanados valdžia pri
lakė visiems užsiregistruot 
kaip čia taip ir ateiviams ir 
be užsiregistravimo kortelės 
negausi nei darbo, nei valgio 
ir jai pagaus be kortelės ant 
gatves, tai bus nubaustas ant 
50 . dol Užsiregistruodamas 
turi pasakyt, kada gimęs, kiek 
metų, kokioj šalyj gimęs at
vedęs ar pavieni ar daug vai
kę turi žemiau 16 metų, nes 

. nuo 16 metų visi turi registruo- 
ti,;kokį darba dirbi iš kur at
važiavai ir kitur būdamas kų 
dirbai ir ar gali, moki dirbti 
ant faynų, ar gali arkliais va- 
žiuotjz’ar nori dirbti kur dabar 
dirbi, arba jeigu valdžia duos 
jSn darba ar norėsi. Žmonės 

^z^risaip mano apie tų registravi
mąsi.

Sutikimas tarp lietuvių yra 
nekoks, nes nėr vienybės, o la
biausia pavydas. Jei kas ko
kį darbų sumano veikti, tai ki
tas sako: “ A, kad aš sumany
čiau kokį darbų, tai ir nuveik
čiau, o jis nieko nepadarys.” 
"Tiesa nevisi tokie yra. Yra 

• tokių, kurie dirba ir nori dirb
ti dėl labo visų, tik reikia 
mums visiem jiems padėt. Tu
rime apie keletu dr-jų, kurios 
neblogai laikosi, bet naujo kų 
įnešti ant susirinkimų ir nela
bai gali. Svarstoma tik apie 
ligonius. Beje čia yra susi
tvėrusi Vyčių 33 kuopa. Ta 
tai auga kaip ant mielių ir ne- 

)sigaili savo darbo, kaip tikė- 
jimiškuose reikaluose, taip 
tautiškuose ir apšvietos. Ren
gia vakarus, lošia teatrus, ruo
šia piknikus, nors jaunutė 
kuopa, bet jau dėl lietuvių 
daug yra pasidarbavus.
Taipgi geros dvasios lietuviai 
neužmiršta ir savo gerų veikė
jų paminėti, nesenai čia buvo 
pagerbimas mūsų taip gero 
klebono, kuris nors kaip kam 

' atrcriV* piktas ir status, bet jo 
darbai yra labai švelnus teisin
gi ir geri.

Pagerbimas mūsų klebono 
kun. Juozo ViŠniausko buvo 
lengtas už tai, kad padėkavoti 
jam už taip ūmų pastatymų 
Bažnyčios, švietimų mūsų, ir 
aprūpinamų dvasiškuose reika
luose'ir kėlimų tautiškų darbų. 
Tą pagerbimų sumanė nariai 
dr-jos Šv. Kazimiero ir išrinko 
iš dr-jo sdu atstovu ir įgaliojo 
tuodu atstovu pranešti kitoms 
katalikiškoms dr-joms. Taip 
gi su išrinkimu dviejų atstovų 
dėl galutino to užmanymo ap
svarstymo ir į porų savaičių 
užmanymas įvyko. Prisidėjo 
šios dr-jos: 1) Šv. Kazimiero, 
2) Šv. Onos moterų, 3) Gyvo
jo Rožančiaus, 4) Šv. Jono E- 
vangelisto, 5) Šv. Pranciš 
kaus Tretininko, 6) L. Vyčiai, 
7) Marijos Vardo mergaičių. 
B) S. L. R. K. A. kuopa. ~ ' 
darė visi atstovai susirinkimą, 
nutarė pagerbimų suruošti die
noje Šv. Juozapo Bažnyčios 
-patrono. Šv. Juozapo diena 
pripuolė viduryj savaitės. aTi 
visas reikalas tapo perkeltas. 
Nedėlios rytų sugaudus mūsų 
bažnytėlės varpui kiekvienas 
lietuvis skubinosi į bažnyčių 
ur mažas ar didelis, nes kiek
vienas žįnojo, kad šiądien bus ' 
visi geri darbai mūsų klebono ; 
apreikšti. Bėgo pasitikti kle
bono visi, ypač tie, kurie pef i 
kleb. kun. J. Vyšniauskų tapo 1 
ištraukti iš didelių nealimių, 
Lėgo "ir tie, kurie buvo sura-

bėgo ir tie, kurie buvo atversti 
prie katalikiško tikėjimo, bė- 
go tie, kurie per didžiausius 
bedarbes metus buvo pavalg- 
dinti ir aprengti, bėgo tie,-ku
riems ašaros nušluostė visokio
se jų nelaimėse. • Visi žmones 
tuomet buvo prielankus kle
bonui

Pasimeldus bažnytėlėj, visos 
dr-jos ėjo palei viena kitų į po- 
bažnytinę salę, ir sustojo visos 
iš šalių, kad padaryt takų ei
nančiam paskui klebonui, ir 
inėjus į vidų tapo pasodytas 
klebonas ant tam tikros kėdės 
parapijonų papuoštos. Šalę 
kėdės stovėjo puikios kvietkos 
ir kitokie pagražinimai. Vi
siems susėdus, vedėjas viso ap- 
vaikščiojimo V. Apanavičia 
pasveikino vardu visų dr-jų, 
kurios tuo tarpu visos atsisto
jo.

Marijos Vardo dr-jos pora 
didesnių mergaičių suteikė gy
vų gėlių bukietų, ir pasakė ga
na įspūdingą prakalbą E. Ban- 
džiutė. Po to visų dr-ji} at
stovai po eilini sveikino

Po viso to buvo paprašytas 
klebonas kokį žodį į susirinku
sius tarti. Kalbėjo kokią va
landą. '■ Dar buvo suteikta 
dovana dėl klebono nuo visi} 
dr-jų ir apie šimtą dolerių.

Po to mažos mergaitės su
dainavo keletas dainų ir atlošė 
porų teatralių ir po niekurios 
pertraukos buvo sulošta “Pir
mas lietuvių krikštas,” kuris 
labai nusisekė. Visi išsiskirs
tė užganėdinti.

o
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PRADŽIA LYGIAI 8 VAL. VAKARE.

M

Tas koncertas yra rengiamas Bostono suvienytų Draugijų 
Ištikimybės Dienos Komiteto.

4 d. liepos Bostono ir apielinkės lietuviai apvaikščios Išti
kimybės Dienų, išreikšdami šiai šaliai Ištikimybę. Tame kon
certe kalbės du žymūs Bostono kalbėtojai, nurodys svarbumų 
Ištikimybės dienos.

Visos draugijos, taip-gi visi Bostono ir apielinkės lietu
viai dalyvausi! parodoj taigi būtinai būsite surengtame suvie
nytų chorų koncerte.

Dailės žvilgsniu koncertas bus puikus: chorai ir garsieji 
Bostono solistai išpildis programų.

Ateidami į koncertų prisidėsite padengimui lėšų parodos. 
Gerbiamieji, tikietus pirkite iškalno; galima gauti “San

daros” ir “Darbininko” Redakcijose ir pas visus draugijų Ko
miteto narius.

Visus nuoširdžiai kviečiame
Bostono Dr-jų Ištikimybės Dienos K-tas.

*

*
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^Jakimavičius) . I
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509 BEOADVAY Cot.GiSriSO.BO3T(3}r.« 
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Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidlra' 
Mentholątum Co. ^rioi eisiąs? 
gult iltepk veidą mogiia per keli' 
vakaras^ u padarys veidą TYBP 
ir SKAISČIU BALTU. 'Toji 
tia .iiima plėtmus raudonus, 
dus arba šlakus ir prašalina visc 
Muš spuogus nuo vaido, Pinigv 
gali siųsti ir štampomis, 

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

Reikalinga merginų virš 16 
metų amžiaus prie pakavimo 
ir. lengvais mašininio darbo. 
50 valandų darbo savaitėje. 
Alga gera besimokinant. No
rinčioms darbas nuolatinis. 
Biskį turi mokėti angliškai. 
American Čan. Co. of Mass.

4
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J. Ramanauskas
Uolus katalikų veikėjas, L. 

D. S. 60 kp. ir kiti} organizaci
jų narys ir didis prietelius Ro- 
seband, III.

Be&alingį vyrai vežinai ta- 
vorus beismente. Privalo mo
kėti biskį angliškai. Ameri- 
can Can. Co. of Mass. Binford 
st. prie A st So. Boston, Mass.

; REIKALINGAS geras var
gonininkas. Apie išlygaskreip- 
tis Muo antrašu: *

Rev. J. Olechnowicz, 
151’ Rogers st:į Lowell, Mass.

VnlandcH 
nuo 9 vai. ryti, 
iki 8 vai. vakare.

PIRMOS BLUSOS : 

dantistas
D antis išbraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imą.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILLY 
'Jp

469 Broadway,So. Boston,Naša.
PRIE D0BCHE3TEE BT. I

NedSliomit į 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vai, vakar*.į

tai pirmas daiktas,Kuomet žmogus serga Sįį?nori y

•*»
•jį

na tikrų artisčių sielų ir pa
skatina jas prie tolimesnio pa
sidarbavimo.

Po koncerto buvo dar teatras 
“Pinigų nėra.” Juokinga bu
vo žiūrėti, kaip jaunas miesto 
ponaitis, norėdamas puikiai 
gyventi, o neturėdamas įš ko, 
dažnai turi slapstyties nuo 
skolininkų, kurie jį nuolat ata
kuoja. Teatras turi pamoki
nantį tikslų. Jį sulošė: P. Juš
kaitės, V. Bakanauskas, S. Kli
mavičius, M. Kubilius, J. Čiu- 
nys ir R. Juška.

Iš to vakaro publika išsinešė 
smagų, džiuginantį ūpų. Pub
likos buvo daug. Nors tų va
karų Tautiškam Name progre
savo progresistai su progresis- 
tėms, bet žmonių atsilankė pil
na svetainė. Linkėtina Šv. Ro
ko parapijos chorui dar kada 
nors kų panašaus surengti.

Didžiulis.

v •

girdi ko važiuoji baliun, jei 
nepristoji ant visko.

Tėvai turi daboti savo duk
teris nuo bolševikų.

Koresp.

Indianos valstijoj nuo šalnų 
nukentėjo komai ir daržovės. 
Nuostolių padaryta už keletą 
milijonų dolerių.

----- o-----
Petrograde tapo nušautas 

Valodarsky, garsus bolševikas. 
Jis buvo presos komiisjonie- 
rius.

t

AKRON, OHIO.
Po ilgo laukinio Jo Malony

bė vyskupas mums, paskyrė 
klebonų gerb. kun. D. Alinskų; 
parapijonai džiaugiasi.

17 d. birželio LDS. 64 kp. 
ant greitųjų surengė prakal
bas p. Al. Račkui. Nors ir ne
buvo išgarsinta, bet žmonių 
pilna Baers svetainė prisirin
ko.

Katalikai labai buvo užganė 
dinti kalbėtoju, o cicilikai iš 
pykčio raudonavo kaip vėžiai 
ir raukės keikdami, kada ji} 
visas šelmystes kai ant delno 
žmonėms nurodė.

. Žinios iš Rymo skelbia, jog 
italai tikį, kad šį karė gali 
šiemet- pasibaikti su pergale 
talkininku pusėje.

Naujausia gautos žinios iš 
Vokietijos skelbia, jog ten ka
rė labai pakrikdė darbininkų 
unijas. 1913 metais unijų 
buvo 731, 1918 m. tėra 4501 
1913 m. Berlino centralė unija 
narių turėjo 302.000, šiemet te
turi 130.000, Hamburgo unijos 
tuomet turėjo 143.000 narių, 
dabar beturi 47.000, Dresdeno 
unija perpus nupuolė.

• v-

Paryžius, birž. 25.—Šiandien 
prez. Poincare pasirašė po do
kumentu paskelbiančiu Šėmos 
apygarda armijos zone. Ta
me zone randasi ir Paryžius.

Paryžiaus laikraštis Matin 
skelbia, jog Graikija turi ap
siginklavus 200.000 karei vių.

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

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

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
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
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas1 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apščiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

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

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

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

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas-negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 

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

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir p"^imai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos Nedėliomis:
' 9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M.

Kasdien.

Dr J; H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo G&yety The fttre, Boston, Mass.

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

padaryti klaidas.

EXTRA!I EXTRA!!
MILŽINIŠKAS

!LIETUVIS FOTOGRAJAfi 
’ Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ui 
ateik ir nuąltrauk PW tturino 
kabinot ir gauti vieną, didėli ar- 
tistiSkai padarytą pavilkai^ yImI 
dovanai. • * *

TalpgTnorlntla mokytis toaaup 
to gali ataiiauktl; *

1' - > ■ JT. DjR/ZA,
ĮdOS0.1j»*fit., PKUa4«lpM«,Pc ■ 

i*A VA8AEINlAL lr VAėAil- 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas: : 

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

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS—Jonas Adomavičiuj 

122 Bowen St., So. Boston, Masė.' 
VICE-PIRM. — Pranhs: Tulelkls, 

130 Bovven S t, So? Boston, Masu. 
i'ROT. R A ŠT. — Juozapas VlnkevičlUN, 

147 W. G-th St., So. Boaton, Mase* 
|«'INANSU RAŠT, — St. Noreika, 

. 105 Silver st., S. Bostonu Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckae, 

171 Flfth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA —- Justinas Tulelkls, 

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

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

Šv. Roko parapijos choras 
surangė labai gražų koncertų 
sekmadienyj, j6 birželio, šv. 
Roko parapijos svetainėje. 
Pradėjo amerikonišku ir lietu
višku himnu, paskui pridaina- 
vo dainų-dainelių iki soties. 
Publika negalėjo atsiklausyti. 
Ir ko ten nebuvo. Ir solo, ir 
piano, ir mandolinos. Sudai
nuota visai dar negirdėtų gra
žių kompozicijt} Šimkaus ir 
Petrausko. Vakaro vedėja bu
vo p-ni M. Juškienė, ehorų di
rigavo jos sūnus, jaunutis Ra- 

Pa- polas Juška, akompanijuojant 
pianu p. F. Burke, Šv. Patri
ko vargonininkui. Vakarų ati
darė klebonas K. Urbanavi
čius, trumpai pabrieždamas 
dailos svarbų žmonijoj, ypač 
Lietuvos istorijoj. Solistės bu
vo sekančios: E. Šaltėniutė iš 
Worcester, M. Raipaitė ir P. 
Abračinškaitė. Gražų duetų 
sudarė P. Abračinškaitė ir’ S_. 
Monceyičiutė. Nereikia nei 
minėti, kad visos atlikę savo 
užduotį žavėtinai. Buvo iš
šaukiamos net po tris kartus. 
Tai buvo vienatinė joms padė
ka už gražų pasidarbavimų, 

.. bet padėka nemaža, nes publi-
minti, didžiuose nuliūdimuose, kos užuojauta labai nudžiugi- vaikinas jų apdraskė.

fEL BACKB1Y 4200
SUSIRINKIMAS!;

Maudis.

HUDSON, MASS.
LDS. 56 kp. laikys savo su

sirinkimų liepos 14 d. 3 vai. po 
pietų. Tai bus pusmetinis suį- 
sirinkimas. Visi nariai mel
džiami susirinkti. Bus par
grįžę delegatai iš apskričio su
važiavimo, papasakos apie nu
tarimus. Bus daug naujų da
lykų svarstoma ir taip-gi tve
riama ALRK. Susivienijimo 
kuopa.

Tai-gi visi lietuviai katali
kai vyrai ir moters susirinki
te dėl svarbių dalykų.

Kp Sekretorius.

waTerbury, conn.
Čia bolševikai, matydami, 

kaip jų vienminčiai Rusijoj 
įvedė laisvų meilę, tai neri
maudami užsimanė, kų nors 
panašaus daryti. Susitvėrė 
tam tikrų dr-jų. Toji dr-ja 
birželio 16 d. parengė piknikų. 
Tinkamų mergų pakaktinai 
nerado, tai parsigabeno iš 
Naugatuck. Žinoma turėjo 
svaigalų. Visi vaikinai turė
jo po mergų. Bet viena pasi
rodė dora, nepalanki. Tai jos 

Sęke,

DR. F. MATULAITIS
Ofi»o odyno* 3 da viioklai U/aa
1-8 P. M. 7-8 P.M tViatir-a JLtiatai.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Tai. So. Boaton 270 *
DR. JOBN NicDONNELL, M. D.

Galima, susikalbėti ir lietuviukai
Ofiso valandos:

Ryt tie iki 9 vai.
Po pietę l iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

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

J. Kaziukonis,
224 Broadway, 

South Boston, Mass.

Bell Phona Dlckintan 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ild B po pietų

Iki » jm
Vakarais, Ketverge nuoBikiŪP.M. 

N«d'ltendaiki4i>a»<it«. W

f Mitingas |
Delei ištikimybes dienos

Šv. Jurgio D-jos, L. D. S. 22 kp., Šv. 
Vincento D-jos, A. L. R. K. Mot. S-gos 41 kp. 

ir S. L. R. K. A. 213 kp.
NEDĖLIOJĘ,

Birželio-June 30 d., 1918.
Lietuvių Kooperacijos Svetainėje 

26 Lincoln Street, Brighton, Mass.
Prasidės 6-tą vai. vakare.

r « ‘

i.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

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

20 Winfleld St, So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — Jonas Glinęckis,

282 Silver" Str., So. Boston, Mass.
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite, 

Care of Mrs. Paekard
721 Iluntington avė., 

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

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

16 Winfield St., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA/— Jonas Urbonas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po.pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 

PO GLOBA MOTINOS ŠVO.
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. Lukosevičiutė, 

377a Broadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

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

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

■ kienė, P. Venįenė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. ©žuvie
nė. T

Susirinkimai laikomi kas 
antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.____

ISIMON F. PAUKTIS |
Attomey-at4mo ■

LIETUVIS ADVOKATAS |
Pabaiffęt mokslą Pensilvanijos ■ 

vniveristete. ■
Uisiima varymu provą visuose n 

teismuose ■
922 Land Tltle BuUdlng, ■ 

Broad 4 Cbeetaut Bt 3 

bill phonn: h
Offlso — Spruce 2200, S 
Namą — Tloga 4442 J. J

1212 W. KRIK AVĖ. I 
PHILADELPHIA, PA. ■
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GRYNAI VILNONIAI S 
SVETERIAI -į 

padaromi ant užsakymo. & 
Leisk man nuimti mierą ir a 

Jūs galėsite pasiimti tik tuo- 
met, kuomet Jums prireiks, a 

Mūsų darbo sveteriai ne-» 
šiojasi ilgai ir visuomet atro- a

I

<1

-ji do gerai a
ji Paklauskite draugų, kurie B 
j i nešioja juos ir kad gauti.3 
ji bent vieną Meesters Charles# 
jį Sweater’s ant išmėginimo, į

-4.

• Širdingai kviečia KOMITETAS. -

r
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CHARLEŠ EVAN8 JR |
167 Hillside Avė., f 

Needham Height, Mui. į

Šis susirinkimas šaukiamas dėl aptarimo, kaip 'turim 
dalyvauti Ištikimybės Dienoje Liepos-Julv 4 d. 1918 m. To
dėl visi nariai ir narės viršminėtų draugijų ir kuopų būti
nai privalote atsilankyti, nes šis susirinkimas bus skaitomas 
legališkas.
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Aukokite t Tautos 
Fondą.
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■ IŠ PRAEITŲ PROTESTŲ. iriau,- nes kultūroj aukjįtai sto- 
Kaįp žinome socijalistai 11 vi, o rusai negrait daeis lig to; 

birželio bandė išnešti protestą 0 ant šių prakalbų jau patari-.
Vieti nės žin ios .
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JURGELIUNAS GAUS 
VIENĄ DOLERĮ.

Birželio 25 dieną Superior 
Court’e~ Bostone “užsibaigė 

. Jurgęliūnę su “Darbininku” 
teismas.. Jurgeliūnui “Darbi

~ ninkas” turės užmokėti vieną 
dolerį už “demečius”/(dąma- 
ge). Toks yra -teismo huo- 

. sprendis ir kad jį kūogreičiau- 
- šia išpildyti, o sykiu nenu

skriausti “Darbininko” kasos 
atsišaukta į geros Širdies žmo
nes ir surinkta aukų variniais 

. centais' lygiai vienas doleris.
(100 centų bus Jurgeliūnui 
tuojaus inteikta).

Aukojo Jurgeliūno deme- 
čiams padengti: .
Kun. F. Kemėšis................ 3c.
F. Zalecki....................... . .  5ę.
M. Žioba ..............................5c.
J. Mickevičius ................... 3c.
J. E. Karosas .. ...................4c.
M. Nivinsky................... . 5c.
A. F. Kneižis ..................... 1c.
P. Vasilius .......................... 3c.
A. Muraška ......................... 3c.
P. Gudas ..............................3c.
V. Varžinskaitė................... lc.
J. Markelionis...................... lc.
O. " Staniuliutė ............ lc.
P. Markelionienė................ lc.
P. Špokas.............................. lc.
P. Miliauskas ......................lc.

-Jt K—konis................  lc.
M. Karbauskas ................... lc.
Z. Gurkliutė .........................lc.
A. Navikas .......................... lc.
P. J. Mikalauskas .............. 5c.
Pov. Lapienis ..................... 3c.
M. Dusevieiutė ...................3c.
Br. Valentukė ..................... 3c.
J. Cervokas ......................... lc.
Prietelius ............................. lc.
J. Valukonis....................... 5c.
And. Zaleckis ..................... 5c.
O. Protašiutė ..................... lc.
S. Motiejūnaitė.................. lc.
St. Noreiko ......................... lc.
Ant. Bendoraitis.. ................3c.
P. Giedraitaitė .................. 3c.
M. Bakūniutė .................. 3c.
Ant. Grabijoliutė .... .... lc. 
J. Bakūnas ......................... lc.
A. Šapalis............................. lc.
A. Kiburiutė ....................... lc.
Alena Kohanskįutė ...........lc.
Kotr. Švagždžiutė...............lc.

Smulkių ............................ 11c.

Išviso ........................ $1.00
Arba .......................... 100c.

Kolektorium to dolerio buvo 
aprinktas p. Jonas E. Karo
sas. Centus pagelbėjo rinkti 
F. Zaleckis. Reikia pažymėti, 
kad aukos plaukė labai smar
kiai, už ką visiems aukotojams 
tariame nuoširdų ačįū, Ilgiau
sių visiems metelių!

Apie bylos vedimą ir kitus 
su.ja surištus dalykus bus 
“Darbininke” vėliaus plačiau 
paaiškinta. Taip-gi bus pakar
tota už ką “Darbininką” Jur- 

' geliūnas į teismą patraukė.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Lietuvos Vyčių 17 kuopos 

labai svarbus susirinkimas bus 
ketverge, birželio 27 dieną Šv. 
Petro parapijos svetainėje, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės būtinai atsilankykit.

Valdyba.

mus davė, kad: su rusais susi- 
dęt,' nes jie turį aukso kalnus, 
geležies^ išėjimus į marias ir tt 
Mano nuomonė ar ne raudono
ji gvardija parupo p. Michel- 
sonui. -Tai kurgi čia nuosek-| 
•lumas ? Vieną, sykį- sako su 
vokiečiais geriau, antrą— su 
rusais. Bene treti gaidukai 
Michelsonui užgiedoję? Da-r 
gi vėl, kas čia per apšvieta ir. 
rimtumas pasakot^aug sykiui 
apie kiaulės pasibaidymą prie
menėj ir kunigo einančio par- 
vertimą. Ir patį Michelsoną 
būtų augštyn kojomis išjojusi 
į laukus.

* Tolesnei iš to protesto su
rengto'regim ne visuomenišką 
darbą, bet partijinį. Delko? 
O tai dėl to: girdėjome pamo-J 
kinimą, jog reik kovoti žodžiu; 
tai yra liežuvių malt ir malt. 
Delkogi nebuvo priminta, kad I 
reikia iš vien su Amerikos vi- I 
sa visuomene, remti negan gy- R 
vasčiu, bet ir pinigiškai, kad IR 
pergalėjus priešą. Tai to nei R 
neminėta; dargi neminėjo apie ■ 
4 dieną liepos, kad parodyt R 
prielankumą šiai šaliai. Da-II 
gi socijalistas K-tas užsakė I 
ant tos dienos LSS 60 kuopos R 
pikniką; o progresyvūs rengia R 
koncertą. Šia tau ištikimybė I 
ir vienybė. Reiškia: katali-II 
kai eikit sau išvien sti savo I 
amerikiečiais. O kai bus kai- I 
zeris sumuštas, kai bus gatavi I 
iškepti karveliai, tai tada ir I 
mes valgysim 11

Reikia dabar priminti tąjį 
kad Michelsonas po karei I 
mums katalikams rengia kai- I 
ną, Golgota. Jis savo nuomo- I 
nę pasakė visiems: “mūsų pir- R 
mutinė užduotis po karei nu- R 
šluoti nuo paviršiaus žemės Į 
visas stebuklingas vietas,.ir11 
visus, kryžius nuo laukų, kry
želius (mūkeles) ir tt. Dabar 
labai didį pavojų Michelsonas 
pranašauja. Žinoma mes ka
talikai neduosim geruoju kry
žius pastatytus kiemouse ir 
ant laukų naikinti, po kuriais -R° 
mes kryžiaunose dienose gie-Į 
dedami litanijas, giesmes mel
džiamės. Mums sunkiai atsėjo! 
pastatymai, išgaut daleidimai 
nuo rusų valdžios. Ir gali 
iškilti karė tarp lietuvių. Ži
noma. Jie pasišauks raudo
ną gvardiją ant pagelbos, o 
mes katalikai ką? O tai fak
tas parodo Finlandijos liki
mas.. Turėjo šaukt kaizerio 
pagelbos. O kaizeris už su
teikimą pagelbos siūlo karalių. 
Štai prie ko priveda socijalis
tai finų gyventojams vietoj 
laisvės.

Mes nenorim vietoj respub
likos, turėti carų, kaizerių ir 
taipgi nenorim kad į mus rau
donoji gvardija šaudytų, taip, 
kaip finų jaunų vyrų prisirišę 
prie medžio 500 sušaudė

J. V-tis.

prieš-Vysk. Karevičių. Da
bar kur nesueini; tai kiekvie
nas katalikas paldaustas'ką 
ten gero girdėjot. Atsako :• 
“Q, broliukas tu mano; kai 
pradėjo: kad po karės pirma 
užduotis^bus nušluot nuo‘pa
viršiaus Lietuvos visas ste
buklingas vietas; išraut kry- 
%ius„ panaikint visas mūkeles 
ir tt.” Kitas.: “Et, gi ant tikę-: 
jimo plūdo ir plūdo.” Ką 
nepaklausiau, visatą patį at
kartoja. *

Nu t Žingeidumas. Ar ne
pasičiupsiu kur nors pirmei
višką laikraštį, ką jie rašot 
Nugi žiūriu “Sandara” džiau
giasi sakydama, “kalbėtojas 
Michelsonas nedavė progų, pri
sikabinti; bet visgi kailį kle
rikalams- išpėrė,” Nu, ma
nau sau ant antro protesto, 
kas bus,, tas bus eisiu ir aš. 
Nuėjau. Žmouių prisirinko 
visokios pakraipos: buvo iš 
visos apielinkės socijalistai, 
keleiviečiai, cicilikai, cicilikai- 
čiai, laisvieeiai, sandariečiai, 
pasitaikė katalikų ir tt.

Štai pasirodo kąlbėtojas ir 
tuoj pergązdino visus sakyda
mas: “jei kas lermą pakels, 
tuoj bus areštuota^,” ir pradė
jo pasiteisinimą: “žmones sa
ko, kad aš tikėjimą užgavęs, 
juk girdėjot, ar aš sakiau, kad 
artimą skriaust, juk Jėzus 
Kristus liepė artimą mylėt, 
juk aš žinau, kad Dievas tri
jose ypatose, ar aš sakiau kad 
netikėt, aš tikėjimo nekliud
žiau; aš tik protestą kėliau 
prieš Vysk. Karevičių ir jo pa
sekėjus.” Žodžiu sakant pra
kalbos susidėjo iš ilgiausių 
nuodėmių pral. Antanavičiaus, 
Vysk. Karevičiaus su Lietu
vos komitetu; užbaigia nuo
dėmėms kun. Kemešio, girdi 
kam jis bijo revoliucijos. Kap
suką ištesinp, buk jis Lietuviš- 
koj-Brastoj tylėjęs, tylėjęs ir 
tylėjęs, o rasai kalbėję už vis
ką ij užsimerkę pasirašę. Mi
chelsonas ištarė: “kiti sako, 
jog reikia ir prieš Kapsuką 
protestuot, (publikos pasipy
lė delnų plojimas), bet aš ne
turiu faktų, juk jis Lietuviš
koj-Brastoj pardavęs Lietuvą. 
Ko plojat! Parodykit doku
mentus; juk už tą teismas gali 
būt? Tur būt gaidukai gal
voj gieda.”

Dabar klausimas: kokių do
kumentų bereikia? Juk pat
sai p. Michelsonas yra visai 
publikai dokumentu, nes sakė: 
tylėjęs ir tylėjęs. Ar tai jis į 
svečius važiavę tokiam bran
giam momente į Lietuvišką- 
Brastą? Ką toksai būtų ver
tas pasiuntinys dėl visos mūsų 
tautos, jei mes po karei nu- 
siųstumem į kongresą, o anas 
nuvažiavęs tylėtų ir tylėtų ir 
Lietuva liktų ant visados po 
vokiečių. Todėl jis yra ver
tas protesto pagal Michelsono 
paliudijimo, už tai, kad tylėjo 
ir sutiko Lietuvą palikti kai
zeriui.

Atmenu buvo “Vilniaus Ži
niose” apie' 1-mos dūmos at
stovą (Saratovo gub.) Jam 
pagrįžus iš dūmos valstiečiai 
jį lazdomis pavaišino, už tai, 
kad jis būdamas dūmo j tylė
jo. Michelsonas nesijauda
mas pats kaltybę, Kapsuko pa
rodė. Tai dabar prieina prie 
to, kacį- Michelsonui. ‘ pačiam 
gaidukai gieda tenai, kur pai
sai savo pirštu parodo į savo 
kaktą. Michelsonas myli mai
šyt teisybę su melu. Juk ge
rai žinoma visiems, kadi neti
ki į Kristaus buvimą. Anais 
metais, kaip daugumas atme
na, rašė, jog nėra jokių faktų 
Kristaus buvimą prirodyti ir 
jog negalėjo žengti į dangų, 
todėl Jis nežengė ir Jo nebuvo. 
O “Kataliką” pasmerkė kri
tikuodamas, jog jis tiki į Kris
tų ir nesąmonės rašo. O da
bar sako, būk nekliudęs tikė
jimo ir žinąs, kad Kristus lie
pęs mylėt artimą. Ar ne ant
ri gaidukai užgiedojo?

Toliau, visi atmena, kurie 
buvo ant pirmo trijų srovių 
susirinkimo, kaip tada Michel- 
sonfts kaizerį išgyrė ir sakė, 
kadį gyvent po. vokiečiais ge-

V t
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< ; Pirmutinė ir .dabar didžiausia lietuvių Real Estate ir
Insurance Agentūra Bostone ir ant viso New JBngland’o, 
darome dabar didžiausįdšpąrdavimą "
NAMŲ, FARMŲ, LOTŲ ir BIZNIŲ

So. Bostone ir visose apielinkėse, nes daugybe savininkų 
namų, farmų, lotų ir biznių siunčia mums kas diena gro- 
iriatas su reikalavimais, kad mes paskubintumem parduo
ti jųjų namus ir faunas kad ir už mažiausias prekes.
DABAR TURIM ANT PARDAVIMO

. Apie 500 farmų, 7.000 namų, 20.000 lotų ir daugybę vi
sokių išdirbtų biznių, kurie tūri būt greitai parduoti, už
tai, *kad_ daugelis savininkų namų, farmų ir lotų yra pfi- 
versti parduoti pusdykiai iĄ priežasties karės, ligų, se
natvės ir pinigiškų reikalų. Ir todėl dabar yra gera pro
ga pirkti pigiai, nes mes turim įvąlias namų ir farmų ant 
pardavimo LABAI PIGIAI, iš kurių galima pasirinkti by 
kada. Kuomet Tamista 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

Visi namų savininkai ir advokatai, kurier atstovai! ja 
namų ir farmų savininkus, kaip “Quick Sale Agency” 
(Greito pardavimo Agentūrą) 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 Agentūrą.” Pardavėjai nors pusdykiai pardavę per 
mūsų ofisą, ir-gi džiaugiasi greitai pardavę savo namus ir 
gavę nors kiek pinigų dėl savo didelių reikalų, ir todėl jie 
žino mūsų ofisą, 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. Ištikrųjų, mes PARDUODAM 
GREITAI BET IR LABAI PIGIAI.
TURIM DAUGYBŲ BARGENŲ.

Daugybė namų, farmų ir lotų savininkų kasdien už
eina pas mus ir prašo kad mes parduotūmem jų namus ir 
farmas kad ir už pigiausią pasiūlijimą. 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 galėtūmem 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 farmą per mūsų 
ofisą. Todėl tai visi gabesnieji Lietuviai ir svetimtaučiai 
žino mus gerai išperka namus ir farmas per Lithuanian 
Agency. • :■■; >... • .. HM

VISI UŽGANĖDINTI.
Pardavėjas č^iūugiasi kad mes jo nuosavybę greitai 

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

. Visus", kuriems reikalinga yra pirkti namų, farmų; 
lotų ir biznių, kad mes aprūdysime Jums tikrai pigių par
davimų. Ir jeigu ne, tai nereikės pirkti, nes Tamistų bus 
liuosa valia ir iš mūsų pusės nebus prievartos nei prikal
binėjimo, diktai bus Tamistų viena ukvata dalyti taip, 
kaip Tamistoms patiks. Mes norime užganėdinti visus, 
kurie tik ūkvatytų pamatyti pigių namų ir farmų ir užtai 
užtikriname, jog tikrai pamatysite PIGIŲ, GERŲ ir NAU
JŲ NAMŲ ir PUIKIŲ FARMŲ.
DYKAI, VISIEMS DYKAI

Duodame geriausią rodą visiems, visokiuose reikaluo
se. Kurie norėtų matyti namų, farmų, lotų ir biznių, mes 
vežame automobiliais visus dykai pamatyti pigių pirkimų. 
Mes turime 4 automobilius, kurie nuolat laukia pirkėjų su 
visais draugais ir šeimynomis važiuoti pamatyti gerų pir
kimų, nes mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” į vieną va
landą aprodys daugybę pigių -pirkimų ir nereikės daug 
vargti iki išsirinksite puikią ir pigią vietą ir apsoliutiškai 
be jokio užrriokesnio už mūsų patarnavimą ir važinėjimą, 
užtai kad pardavėjai, kurie nori greitai parduoti savo 
Real Estate, tie atlygina už mūs sugaištis. Tai-gi, visi, ku
rie tik ukvatijate pamatyti puikių namų ir farmų, priduo- 
kite savo adresus ir mes su -džiaugsmu atvažiuosime auto
mobiliu ir ISVEŠIM SU VISA ŠEIMYNA PASIVAŽINĖ
TI DYKAI.
APDR AUDŽIAME-INŠIURINAME.

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

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

Kas užeis pirmiau pirkti namą, tas gaus geriausią pir- R 
kimą ir nesigailės pirkęs pigiai. I

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

Kas pasipirks pirmiau lotą, tas pirmiaus įgys ir stu- R 
bą ir turės savo nuosavybę. " ■

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

Lithuanian Agency
A. Ivaszkevicz Manager

315 Broadway
Tel. So. Boston 605.

NAMŲ VIETA: 1622 Columbia Road, So. Boston. TeL So Boston 31.

So. Boston, Mass.
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BEREIKALINGAI PA
SIPIKTINO.

Lenkų dienraštis “Kuryer 
Bostonski” num 147-tame už
sipuola ant vietos lietuvių už 
vengimą paminėti Lenkijos 
vardo lietuvių išneštose rezo
liucijose, kuriose pažymima 
vokiečių nuteriotos šalys. 
‘ ‘ Kuryer Bostonski ’ ’ pavyz
džiui priveda lietuvių rezoliu
cijas išneštas nedėlioję birže
lio 23 dieną Lietuvių ir St. 0- 
maro svetainėse, So. Bostone.

Galime “brolius lenkus” iš 
“Kuryer Bostonski’ nuramin
ti. Birželio 23 dieną Lietuvių 
ir St. Omaro svetainėse rezo
liucijas nešė ne lietuviai tėvy
nainiai, kuriems rūpi savo ir 
kitų kraštų paliuosavimas, bet 
lietuviški cicilikai ir bolševi
kai, kurie tautų principo ne
pripažįsta. Jų išneštos rezo
liucijos yra tik t veidmaininga . 
priedanga, po kuria jie Ame
rikoje mano dirbti cicilikizmo 
ir bolševikizmo naudai. Kreip
ti atidos į rezoliucijas cicili- 
kiškų gaivalų, visuomet pasi
žymėjusių destruktyviu darbu 
net. pp. lenkams nepatartume.

Tikrieji Lietuvos liuosuoto- 
jai, ištikimi Amerikos pilie
čiai eidami prie įvykdinimo" 
pasaulyje demokratizmo ir su
triuškinimo kaizerio militariz- 
mo, nuoširdžiai visoms tau-

toms, lygiai ir Lenkijai, pagei
dauja pilnos neprigulmybės.

Tokiais kol kas Amerikoje 
yra lietuviai katalikai ir pado
resni laisvamanių tautininkų 
dalis. Todėl ir prašytume 
“brolių lenkų” savo pagiežas 
ir grūmojimus ne lietuviams, 
bet cicilikams ir bolševikams 
reikšti.

Lietuviai nieko daugiau, tik 
šventos teisybės reikalauja: 
kas Lietuvos — atiduokit Lie
tuvai; o kas Lenkijos — lai 
priklauso lenkams. Lietuvis.
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Vengrijos premieras su pre- 
Įnieru AVekerle priešakyje ke
tina .rezignuoti.
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Susirinkimas. Tautos Fon
do 11 skyriaus susirinkimas 
bus birželio 27 d. vak. pobaž- 
nytinėj salėj, So. Bostone. Visi 
puriai susirinkite.

Sekretorius.

KALBĖS PREZ. WILS0N.
Liepos 4 d. prež. Wilson kal

bės Mount . Vemone, Va. sąry
šyje su apvaikščiojimu tos die
nos. Ten bus ir atstovai visų 
talkininkų valstybių. Tos iš
kilmės bus prie Washingtono 
kapo.

REIKALINGA jaunų mote
rų ir merginų prie darbo nuo 
štukij į mika skyrių. Darbas 
nuolatinis ir užmokestis gera. 
Savaitinė premija 10 nuoš. mo
kamas už pilnos savaitės dar
bų. Duosniai apmokama besi
mokinant.

THE MACALLEN CO, 
Macallen & Foundry Sts., 

So, Boston, Mass.

Per Lietuvišką Agentūrą,
315 Broadway, pirko:

Kazimieras Daunis, vienos 
šeimynos stubą ant Vinton St., 
S. Boston’e;

Alekasir Margareta Kučins
kai, 3 šeimynų stubą suvisais 
įtaisais, ant Boston St., Dor- 
cliester’e;

Bianis PalUbeckis, 3 šeimy
nų stubą su visais įtaisais ant 
Centre St., Dorchester ’e;

Povilas Lauczka, 3 šeimynų 
'stubą su visais įtaisais ant 
Story St., So. Boston ’e;

Juozapas Sakatauskas, 2 šei
mynų stubą su krautuve ant 
C St., S. Boston’e;

- Juozas Kuncevičius, 8 šei
mynų stubą ant W. Fonrtli St 
S. Boston’e; ;

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

Bostono ir apielinkių lietuviai privalote dalyvauti ant atidarymo BENDRO 
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! BU KKLLTENTU!
įgysi ant Atminties

BENDRO LIETUVIŲ BANKO DOVANĄ!

Bendro Lietuvių Banko Prezidentas ,

JUOZAS KOWALIAUSKAS
111 SALĖM ST.
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