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; < LIETUVIUS ATSTOVAUS A. L. TARYBOS 
PREZIDENTAS.

Šių metą Ketvirtoji Liepos Suvienytose Valstijose apvaik
ščiojama nepaprastai iškilmingai. Didžiausios, vienok, iškil
mės bus Washingtone, D. C. ir Mount Vernone, Va. prie Jur
gio IVashingtono, -šios šalies tėvo, kapo.

Tose iškilmėse daly vauti sostinėje ir Mt. Vernone pakvies
ti ir lietuviai. Lietuvius atstovaus Amerikos Lietuvių Tary
bos prezidentas p. J. G. Miliauskas iš Pittsburgh, Pa.

Visą ateivių grupas, kurios pasirašė po liepos 4 peticija, 
prez. Wilson teikėsi pakviesti per valstybinį karės ir laivyno 
sekretorius ir Geo Creel, pirm. Public Information komiteto, 
išrinkti atstovus dalyvauti Washingtone, D. C. ir Mt. Vernone, 
Va. iškilmėse, kur prez. Wilson pasakys pasaulį sujudinančią 
prakalbą.

Tose iškilmėse dalyvaus visų talkininką ir neutralių šalių 
ambasadoriai, augščiausieji diplomatai, garsiausieji publicis
tai.

Toje tai garbingoje ir išdidžioje sueigoje bus atstovauja
mi ir lietuviai.
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PASTŪMĖ ATGAL, PAĖMĖ 
NELAISVIŲ.

Amerikos kariuomenė prie 
Chateau Thierry padarė ataką 
prieš vokiečius ir pastūmė 
priešininkus atgal. Atgavo so
džių Vaux ir paėmė 500 su vir
šum vokiečių nelaisvėn. Vo
kiečiai tuč tuojau pradėjo 
kontr-atakas, bet jų pastangos 
nuėjo niekais.

AMERIKOS ARMOTOS 
FRANCIJON.

Paaiškėjo, jog Amerikos ar- 
motą liejyklos jau smarkiai 
varo savo darbą. Didžiąją 
armotą liejykla randasi Aber- 
deene, Md. Kasdien nulieja- 
ma po 10 didžią armotą.

Dirbtuvė užima 36.000 akrą 
žemės. Ant tą laiką nuolatai 
jomis daroma bandymai ir to
dėl nuolatai girdisi ten krioki
mai ir kįla debesiai dūmą.

Eilių eilės jau sustatytos ir 
laukia išgabenimo Francijon.

NUSKANDINO HOSPI- 
TALINĮ LAIVĄ.

Pereitą stibatą Vokietijos 
submarinas sutorpėdavo Airi
jos pakraštyje Anglijos hospi- 
talinį laivą Llandovery Castle, 
11.000 toną įtalpos. Juo buvo 
gabenami sužeistieji kareiviai 
iš Anglijos Kanadon. Laivas 
plaukė Anglijon ir ant jo buvo 
258 žmonių, tarpe kurią buvo 
80 vyrą Kanados medikalo 
korpuso ir 14 nursią. Kiek iš 
ją žuvo, tai dar nežinia.

»

TAIKOS IŠLYGOS.

Grafas Roon, Prūsijos lordų 
rūmo narys, paskelbė, jog 
taika su Vokietija gali įvykti 
šitokiomis išlygomis:

Anglija turi atiduoti savo 
laivyną Vokietijai, Gibraltarą 
pavesti tspanijai, Suez kana
lą ir Egiptą Turkijai.
• Austrija ir Bulgarija pasi
dalina Serbiją ir Čemogoriją.

Anglija,* Franci ja ir Suv. 
Valstijos užmoka Vokietijai 
mažiausia 180.000.000.000 mar
kių. .

■Vokietijos kolonijos turi 
būt sugrąžintos. . . -

Vokietija pasilaiko dalį už
kariautosios Francijos.
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AMERIKONAI GINA 
PARYŽIŲ.

Amerkos kariuomenė sava
rankiškai pasiėmė ginti dalį 
fronto apie Chateau Thierry. 
Yra tai arčiausias frontas prie 
Paryžiaus. Iš kairės ameriko
nai turi anglus, o iš dešinės 
francūzus. Į tą fronto tarpą 
sustojo 220.000 amerikonų. 
Jiems vadovauja gen. Hunter 
Liggett.

REIKALAUJA, KAD ĮSTEI
GTŲ MONARCHIJĄ.

Švedijos laikraščiai rašo, 
jog Vokietijos valdžia parei
kalavo, kadi Finlandijos par
lamentas be atidėliojimo įves
tų monarchišką valdžią. Jei to 
nebus padaryta, tai pati Vo
kietija įsteigs diktatorystę.

PRIEŠINGI ĮSIKIŠIMUI.
Rusijos bolševiką karės mi- 

nisteris Trocki pasakė: /‘Tal
kininką įsikišimą į Rusiją 
sovietai rokuotą neprietelišku 
pasikesinimū ant Rusijos lais
vės ir neprigulmybės, bet į su
tartį su Vokietija neitą.”

Ęet vokiečių diplomatai 
Petrograde paskelbė, jog so
vietai neatmestą pagelbos 
prieš talkininkus, jei jie kištus 
į Rusiją.

NEPATVIRTINO IŠRA
DIMO.

Garabed Giragossian iš Bro- 
okline, Mass. ilgai dirbo, ban
dydamas išrasti mašiną, su ku
rios pagelba būtų galima ga
minti spėką tiesiog iš oro. Jis 
skelbė išradęs. Sakė, jog su 
jo išrasta mašina būsią galųna 
taip spėkų gaminti, kad nei 
garo nei elektrikos nereikėsią. 
Be anglių ir be gazolino būsią 
galima varyti didžiausius lai
vus, traukinius, aeroplanus, 
automobilius ir. visokias maši
nas. Sakė, jog jo išradimas 
padarys didžiausią revoliuciją 
pramonėj ir pabaigs karę. Pe
reitą subatą komisija iš žy
miausių Amerikos profesorių 
Bostone apžiūrėjo jo išradimą 
ir atrado, jog be vertęs. Ko
misija buvo valdžios paskirta. 
Dabar, Giragossian pats išva
žiavo Washingtonan paaiškin
ti valdžiai apie savo išradimą.
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REIKŠME LIEPOS KETVIRTOS DIENOS.
Per metų metus Suvienytą Amerikos Vaiš iją gyvento

jams ketvirtoji liepos diena buvo brangiausia pivilė šventė. 
Tai yra Neprigulmybės Diena.1.U1 jr X M. AYvpi Uvu ,

Liepos 4 d. 1776 metais Suvienytų Valstijų kongresas pa
skelbė šias Valstijas neprigulmingomis nuo Anglijos valdžios. 
Po to paskelbimo šio krašto žmonėms dar, ilgai prisėjo kariau
ti iki neprigulmybę jiems buvo pripažinta, iki Anglija pamatė 
neįveiksiantį Suvienytų Kolonijų. Taika įvyko jtįk 1783 m.

Dabar Ketvirtoji Liepos ketina patapti pasauline švente. 
Šiemet ji bus apvaikščiojama Francijoj, Anglijoj ir daugely
je pietinės Amerikos respublikų. Francijoj ir Anglioj mano
ma ketvirtą liepos apvaikščioti kasmet, o gal toji idėja pa
sklis ir po visą pasaulį. ’

Iš to išeina, jog idealai, už kuriuos kariavo ^amerikonai 
arti pusantro šimto metų atgal, už tuos pačius idealus dabar 
kariauja didesnė žmonijos dalis.

Šitai kokius idealus Suv. Valstijų kongresas paskelbė 142 
metų tam atgal.

NEPRIGULMYBĖS DEKLERACIJA.

Paskelbta liepos 4, 1776.
Trylikos Suv. Valstijų Amerikos vienu balsu priimtoji 

dekleracija. Kuomet žmonių gyvenime nuotikiai taip suside
da, kadi prisieina vieniems pertraukti politiškus ryšius, ryšu- 
sius juos su kitais, ir sudaryti tarpe pasaulio viešpatysčių at
skirą ir lygų stovį, prie kurio juos prileidžia Gamtos ir Dievo 
įstatymai, tai, padoriai pagerbiant žmonijos opiniją, reikia 
apreikšti priežastis, dėl kurių jie skiriasi.

Šias teisybes mes laikome aiškių aiškiausiomis: kad visi 
žmonės sutverti lygūs, kad Sutvertojas apdovanojo juos tu- 
lomi neatimamomis teisėmis, kad tarpe tų yra Gyvenimas, 
Laisvė ir siekimas prie Laimės. Kadi idant apsaugoti tas tei
ses, tai žmonės steigia valdžias, kurios savo teisingą galę gau
na iš pritarimo valdomųjų. Kad kuomet tik bile kokia val
džios forma pradeda ardyti šiuos tikslus, tai įmonės turi tei
sę ją pakeisti arba visai nuo jos atsikratyti ir įsteigti naują 
Valdžią pastatant ant tokių principų pamato ir sutaisant jos ga
lę tokioj formoj, kokia jiems išrodys labiausia galėsianti už
tikrinti Saugumą ir Laimę. Išmintis, žnoma, sakys, kad į- 
sigyvenusios valdžios neprivalo būti keičiamos dėl mažų ir lai
kinų pritžasčių; ir tokiu būdu, kad visokis patyrimas parodo, 
žmonija bevelija pakentėti, kol piktas pakenčiamas, negu tai
syti dalykus panaikinant formas, prie kurių jie yra pripratę. 
Bet kuomet ilga eilė piktybių ir uzurpacijų, vis vedančių prie 
to pat tikslo, aiškiai parodo norą pavesti juos po absoliutišku 
Despotizmu, tai tuomet yra jų teisė, yra jų pareiga, nusikra
tyti nuo tokios valdžios ir įsigyti sau naujus Sergėtojus jų 
saugumo ateityje. Toks buvo kantrus kentėjimas šitų koloni- 
-jų ir toks dalykų susibėgimas verčia jas pakeisti jų buvusią 
valdžios sistemą. Istorija dabartinio Anglijos karaliaus yra 
istorija atkartotinų skriaudų ir uzurpacijų ir to viso tiesiogi
nis tikslas buvo įsteigti absolutišką Tyroniją ant šitų Valsti-' 
jų. To prirodymui lai bus iškloti bešališkam pasauliui fak
tai.

(Seka išskaitliavimas neteisybių ir prasižengimų Angli
jos karaliaus papildiytų prieš Suvienytas Kolonijas ir apreiš
kimas, kad “šios Suvienytos Kolonijos yra ir pagal Teisę pri
valo būti Laisvos ir Neprigulmingos Valstijos” ir parašai kon- 
gresmanų. Pirmas yra pasirašęs Charles Carroll, katalikas).

EK-CARAS GYVAS.
Iš Maskvos telegrama pra

neša, jog premieras Lenin iš
leidęs paskelbimą, jog ęx-c*a- 
ras tebesąs gyvas, tik iš Eka- 
terinhurgo perkeltas į Kotei- 
ničh, ViatkoS gubernijoj.

X JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS X 

LIETUVIU BANKAS.

Bankieriūs’ 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 A 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS ♦♦♦ 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DT-

' JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS

Lietuvių bankas šiandien moka:— 
Užpirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.
BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS ’

VOKIEČIŲ ANT KAUKAZO.
Iš Maskvos pranešama, jog 

vokiečių kariuomenė užėmė di- 
džiausįjį Kaukazo miestą Tif- 
lisą. Ten vokiečiai pradėjo 
organizuoti buvusius vokiečių 
nelaisvius ir abelnai vokiečius.

♦♦♦
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& Lietuvių Banko prezidentas
Ą 32-34 OROSS ST., BOSTON, MASS.

' EKSPLIOZIJA.

Syracuse, N. Y. — Didžioj 
dirbtuvėj Semet Solvay kom
panijos, kur išdirbama baisiai 
sprogstančio ji medžiaga, vadi
nama trinitrotolūol, ištiko 
baisi ekspliozija. 16 darbinin
kų ir apie 200 sužeista. Visa 
apielinkė buvo baisiai sudre
binta.

Kai nelaimė ištiko, tai ten 
buvo apie 500 darbininkų. Iš
tikus pirmai ekspliozijai tuoj 
kilo gaišrąs. Darbininkai šiek 
tieh-afsipeikėję šoko gesinti 
ugnį ir gelbėti sužeistuosius. 
Du darbininku buvo atsiradę 
tarp dviejų degančių sienų. Jie 
buvo ekspliozijos smarkumu 
perblokšti pro sieną ir biskį 
buvo dar gyvi. Bet nei siūlo 
galelio nebuvo ant jų kūnų.

Nuo trenksmų ne tik visi 
dirbtuvių mūrai subirėjo, Bet 
griuvo namai ir toliau .esantie
ji. Darbininkų šeimynos ne
išpasakytoj netvarkoj leidosi į 
visas puses. Viena moteris 
buvo patėmyta su kačiuku įsi
segusiu į jos krūtinę.

GAISRAS.
Mt. Union, Pa. liepos 2. •— 

Aetna Chemical kompanijos 
dirbtuvėj buvo gaisras ir pri
darė nuostolių už $900.000. Bu
vo išdirbinėjama karei reika
lingos reikmenos.

EKSPLIOZIJA.
London, liepos 2. — Šovinių 

dirbtuvėj buvo sprogimas. Žu
vo tarp 60 ir 70 žmonių.

Ukrainoj sodiečių bruzdėji
mas prieš vokiečius didinas.
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S t. Jam es Avė., Norvvood, Mass.
Prasidės 7 vai. vakare

Šv. Cecilijos Choras Šv. Jurgio parapijos po vadovyste p; V. STASEVIČIAUS, | 
I rengia gražų koncertą. Koncertas taip margas, kaip genelis: Įvairių-įvairiausių dub., 

nelių: solo, duetų, kvartetų ir tt. ‘ -
' Pirmu syk Nomvood’e toks milžiniškas koncertas. Kviečiame visus vietinius ir a?, 

pielinkių lietuvius ateiti arba atvažiuoti. ■
i .. įžanga maža.
‘ 1 ■ t- Kviečia RENGĖJAI I
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VIRŠ MILIJONO AMERIKONŲ UŽJŪRYJE.
. Prez. Wilson paskelbė karės sekr. laišką, kuriame nurodo

ma kiek Suv. Valstijų kariuomenės randasi Francijoj. Pasi- . 
rodo, jog liepos 1 d. Francijoj jau buvo 1.019.115.

Pirmutiniai amerikonai — ne kareiviai — apleido Ameri
kos pakrantes geg. 8, 1917. Po 12 dieną išplaukė gen. Per- 
shing. 0 mėnesio pabaigoj jau buvo išplaukę 'Francijon 1718 
kareivių! Per birželį nuplaukė 12.261. Po to nuolatai buvo ga
benama Amerikos kareiviai ir šį pavasarį, kuomet vokiečiai 
pradėjo didįjį ofensyvą kovo 21 d. amerikonų buvo 300.000.

Kai vokiečiai pradėjo smarkiausius antpuolius, tai prez. 
Wilson rūpinosi kuolabiausia siuntimu kareivių kuodaugiau- 
sia. Todėl per tuos tris mėnesius Amerikos jėgos Francijoj 
tapo daugiau, kaip patrigubintos.

Oia Amerike lageriuose kareivių muštruojama virš 1.000.-» 
000.

Visus kareivius pavyko Francijon laimingai nugabenti. 
Nei vienas transportas su kareiviais nebuvo sutorpėduotas.

* •
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IŠLEIDO MANIFESTĄ 
' Didysis Kūnigaikštis Michai
las, ex-caro brolis Siberijoj iš
leido manifestą, kuriame jis 
apreiškia, jog laikąs savo pa
reiga įvesti Rusijoj tvarką ir 
atgaivinti Rusiją. .Atsišaukė į 
žmones nuversti dabartinę bol
ševiką valdžią. Manifeste 
skelbia, jog bolševikai reikia 
nuverst dėlto, kad jie išvaikė 
Steigiamąjį Seimą, kurs turė
jo nustatyti valdžios formą.

Archangelsko gubernijoj pa
skelbta karės stovis. Jnrėj a- 
pie Archangelską patėmyta 
submarinų su Finlandijos vė
liava.

■>

VOKIEČIAI GIRIASI 
GROBIU.

Vokietijos valdžia paskelbę 
kiek nelaisvią ir grobio jai te
ko nuo pradžios ofensyvo. 
Tai-gi skelbia, jog nuo kovo 2L 
paėmė nelaisvėn 191.454 prie
šininkų. Iš jų yra 94.939 an
glą, tarpe jų du generolu ir
3.100 oficierių, francūzų 89.- 
099, tarpe jų? du generolu ir
3.101 oficieras. Kiti nelais-
viai buvo belgai, amerikonai, 
portugaali. »

Armotą paėmė 2476, kulkos
vaidžių 15.024.5 f

”7 —--- , '
Premieras Lenin pasakė, jog 

čeko-slavoką sukilimas Sibe- 
rijoj. greit bus pasmaugtas.
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“D A B Bt MINJKA i” 
(ThiWW) 

The Idthuanian trt-weddy paper.
PvHbhea every Tueeday, Thursday, and Saturday by St 

Joęeph’s Lithuanian jEL-C* Aaiodation of Labor.
' Snbsęriptlofc Batas:

Vaariįf •-*>»«r»■ 
Boston aid suburbs —. ———*.|4.00 t

E months• •
Forefgn oounfries yearly.. .....................  H-25

“DARBININKAS”
Broadway, . Sotrth Boston, Kml

f

Norėdama susikraUt turtus,. 
Pūs-biznierėlis tūlas < • 
Skundė teisman katalikus,. — 
Mat, laisvamanių šulas.

Sutraukę iŠ visų kraštų 
Liudininką galybes: .
Dvėsuodams vien tiktai kerštu, 
Ieškojo jis “teisybės.”

ginčytis są. chdllka. Paleistu
viui ir cicilikui rūpi ne teisy
bė, bet priekabių ieškojimas, 
plūdimą*: ‘ ,

Norvood’o soči jalistai pri- 
metih^ja man, buk aš nėįėten- 
gČiau apginti katalikų pusės ir 
savo Šlamštuose rašo, būk aš 
bijąs. ’ 7 ; .

‘ ’ Kaip nekalta mergina, pa
leistuvio apšmeižta savųjų tar
pe gali pasišnekėti, jog palai
dūnas niekus plepa, .taip ir aš 
kataliką tarpe galiu, pakalbė
ti apie pramanytus: kankink 
mus ir persekiojimus. Tai-gi. 
aš keletu straipsnių ir parašy
siu apie Šiuosdalykus.

V. Stasevičius.

rus lietuvių.velėjus.
lisUi patys bųdamd Lietuvos 
neprieteliaiplūsta ant tikrųjų 
veikėjų^ kad savo niekšybę pa- 
slėpti. ' ■ ■. .

Klausimas — Meldžiu paaiŠ 
kinti: . '

; L) a) Kiek gali kainuoti, i- 
dant išmokti elektrikinį kursą 

‘ (electriciąn) ; c) kiek gauna al
gos paprasti elektrišinai; c) 6r 
elektrikyste yra geras amatas 
išmokti.

2) Kokį darbą užima Drafts
man*

■ ii*
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MŪSŲ MOKSLEIVIJA 

TURI DIDĖTI.
Tarpe Amerikos lietuvių 

moksleivių tebėra labai mažas 
skaičius. O progų mokintis 
yra labai daug, visokių mo
kyklų visur apsčiai. Ant ne
laimės lietuviai tomis progo
mis it tomis mokslo įstaigomis 
mažai tesinaudoja, moksleivių 
mažai tėra.

Mūs moksleivija susideda iš 
čia augusio jaunimo ir jaunų 

. ateivių, kurie ar tai priete- 
Hų šelpiami ar tai patys uždūr- 

' Liaudami varosi į augštesnes 
profesijas. Abiejų rūšių mok- 

- sleivių nedaug tėra.
Kai Amerika stojo karėn, 

tai labai prireikė visokių pro
fesijų, visokių amatų žmonių 
ir visokių klerkų. Jauniems 
asmenims abiejų lyčių atsida
rė kelias į pelningas vietas: 
Kadangi nerangūs lietuviai 
nebuvo pralavinę savo Čia gi
musius sūnus ir dukteris, tai 
žinoma iš šitų progų nedaug 
tepasinaudojo.

Dabar tebėra laikas ir lietu
viai privalo sujusti leisti jau
nimą mokslan. Be išėmimo vi
sokių profesijų žmonėms pla
tus laukas. Daktarų, dentistų, 
narsių, visokių inžinierių, ma
šinistą, mechanikų reikia vi
sur, ir valdžiai ir kompani
jom, ir čia Amerike ir Fran- 
eijoj. Ir nežinia iki kol šis di
dis reikalavimas tęsis. Bet juk 
karei pasibaigus, nepasibaigs 
reikalavimas augštijjų profesi
jų ir amatij žinovų. Dar-gi tas 
pareikalavimas gali pasididin
ti.

Tėvai sulyg savo išgalių 
privalo auklėtį savo vaikuose 
mokslo pamylėjimą ir stengtis 
leisti juos į augštus mokslus. 
Jei nėra ištekliaus, o jei vai
kas tikrai gabus, tai reikia ieš
koti prietelių, giminių, krik
štatėvių, kurie prigelbėtų mo
kslo metuose. Jauni vaikinai, 
palinkę prie mokslo, patys tu
rėtų susiieškoti rėmėjų. Ge
riausia būtą tas, kad tie, ku
rie pusėtinai pasituri, surastą 
sau gabią, mokslą mylinčią y- 
patą ir sutiktą ją išleisti į mo
kslus. Ir draugijos privalo 
prisidėti prie šelpimo mokslei- 
riąu Šelpti gerą, gabų moks
leivį kartu gali būti geru pi
nigų investinimu. Be abejonės 
yra rizikas šelpti mokslus ei
nantį jaunikaitį, šelpiamasis 
moksleivis gali neištverti, ga
li sugesti ar kas nors kitas ga
li, sutrukdyti pasiekimą aug- 
štesnės profesijos. Tai-gi pi
nigai gali kartais žūti. Bet 
kas daroma be riziko. Juk pa
sitaiko, kad žmogus eidamas 
gatve ant bananos luksnies už
stoja, parvirsta ir sprandą nu
sisuka. Bet juk niekam nei. 
galvon neateina mintis, kad 
neiti gatve, nes kokiu nors bū
du gali koją išsisukti arba ko
kią kitą nelaimę sutikti.

Tai-gi visi pasidarbuokime, 
kad nuo ateinančio rudens mū-' 
sų moksleivija, einančioji aug- 
štesnius mokslus, pasidvigu- 
bintų,

vięuį sočijalistą kalbant: “IŠ- 
kalno žžttodauiašr hąd toksai 
veikalas bus taip gerai suloš
tas; nesigailėčiau ir $2.00 už
mokėti už .vietą.” Bostoniškiai 
Vyčiai, ’kuri^. nemažas skai
čius buvo atsilankiusių speci- 
jališkai pamatyti šį veikalą, 
parvažiavę namo papasakojo 
savo įspūdžius ir tuomet neil
gaitrukūs Bostono Vyčių kuo
pai prašant, Wofcesteriečiai, . 
nuvažiavę tenai sulošė šu pasi
sekimu.

Dabar griebtasi prie dar di
desnio veikalo. . Statomą sce- . 
noje žinomą, visų pamylėtą 
veikalą (1 Genovaitė. ” Oia jau 
dėta—-triūso, dailės, pasišven
timo, -studijavimo ir lėšų be 
galo, kad tik išeitų kogeriau- 
siąi.

Pasamdytas didelis ir gražus 
teatras. Pritaikintos puikios 
sėenerijos, drapanos ir grimas. 
Rolės svarbiausios gerose, ran
kose. Ir ačiū tam viskam, drą
siai galima sakyti, - kad buvo 
sulošta Šauniai be trūkumų, be 
klaidų... Publikos atsilankė 
keliolika Šimtų, net ir iš apie- 
linkių kolonijų nemaža buvo 
svečių...

Paskui, kadangi jau artino
si pabaiga sezono, nutarta ne
imti didelio veikalo. Neveizint 
ant šio, vis-gi rankos 
nuleistos. Prašant moterų 
Onos draugystei, dar Vyči 
Teatrai is skyrius sulošė žino
mą komedijėlę “Dėdė atvažia
vo.” Kadangi veikalėlis ne 
didelės svarbos, apie jį nemi
nėsiu, tik vien turiu pasakyti, 
kad ir čia matęsi prisirengi
mas — geri- typai ir geras lo
šimas, o jau to saldaus juo
ko,_ tai begalės buvo...

Pagaliaus jau pabaiga sezo
no. Užbaigimui viso darbo 
rengiamas margumynų vaka
ras. Dainuotos gražios dai
nos, sakytos jautrios patrijo- 
tiškos eilės ir sulošta žinomo 
rašejo Liudos Giros 2 veiksmų 
drama-pasaka ‘Beauštanti au
šrelė.” Tai gražus ir įspūdin
gas veikalas, taip-gi artistiš
kai suloštas. Malonų ir gilų 
įspūdį darė scenerijos, kur ma
tėsi giria, milžinų kapai, kel
mai ir graži šviesa ijs pradžios 
liūdna naktinė, paskui kas
kart šviesesnė... šviesesnė...

Abelnai imant, tasai vaka
ras kiekvieno lietuvio širdį pa
siekė, nes buvo grynai tėvy- 
nainiškas, patrijotiškas, daug 
reiškiantis... Šiuomi tai ir li
ko užbaigtas sezonas.

Džiaugiasi Worcesteriečiai 
turėję tiek puikių vakarų, 
džiaugiasi ir virš paminėti lo
šėjai, nes supranta, kadi nors 
ir dirbo sunkiai, bet tasai dar
bas atnešė nemažai naudos 
kaip visuomenei taip ir pa
tiems. Tasai viršpaminetasai 
AVorcester’io L. Vyčių Teatra- 
lis skyrius buvo vedamas pa
našiai: J. Aleksa, pirmininkas, 
raštininkas pradžioje J. Bala- 
nauskaitė, paskui P. Puišis. 
Režisierius-mokytojas B. Min- 
gilas ir butoforija, tai yra ap
rengimu ir grimavimu, rūpi
nosi A. Janušonis.

Tarpe visų kitų narių-artis- 
ų, daugiausia dalyvavo loši
muose ir pildė svarbiausias ro- 
es sekantieji: p-lės: L. Šaltė- 

niutė lošė dramatiškas herojiš
kas roles, V. Timinskaitė vi
sokias, daugiausiai senesnių 
moterų.. E. Baltrušaičiutč, į- 
vairiose, komiškose ir senų 
moterėlių daugiausiai. Pp. J. 
3acevičius visokiose, bet dau
giausiai Senių kaimiečių. A. 
Janušonis lošė svarbiausias 
dramatiškas, herojiškas ro- 
es. Toliaus dar štai keletas, 
turie mažiau dalyvavę sceno

je: p-lės O. Vasiliauskaitė, O. 
Oginskaitė, J. Balanauskaitė, 

V. Steponavičiūtė, Fr. Jaselia- 
vičiutė. Pp. P. Kulvinškas, p. / 
Skrickis, P. PuiŠis, J. Svirs- 
<as, V, Jeremičius, Pi*. Zata-/ 
veckas, M. Miklušis, A. Vis
minas ir J. Genys 11 metų vai
kas. Apart Šių viršminėtų na-. 
riųJoŠėjtį Teatrališkame sky
riuje, dar yra daug, kurie

VORCESTERIO LIETUVIŲ 
DIRVONAI

Kaip kituose lietuvių nau
jokynuose faip ir pas mus jau 
užsibaigė r Teatro sezonas..... 
Teatrų Salės tuščios. Scenos 
buvusios kiek laiko atgal liu
dininkais įvairių subruzdamų, 
bėgiojimų, drebėjimų, tragedi
jų, dramų ir komedijų, ir tos 
nutilo lt giraitės prieš audrą.

Nors sezonas ir prabėgo, bet 
tie saldūs atsiminimai tų .ma
lonių įspūdžių, kuriuos paliko 
gerai sulošti veikalai, niekuo
met neišdils iš atminties vie
tinių dailės mylėtojų.

Pereitą sezoną Worcesterfe- 
čiai padarė žymų žingsnį Dra
matiškoje Dailėje. Taip sa
kydamas, ne sakau kad jie su
lošė kokį tai žymų, milžinišką 
veikalą Sheakspear ’o, Sliilie- 
rio, Tolstojaus ar kitų kokilj 
pragarsėjusių rašėjų. Visai 
ne tame dalykas. Matote čia 
nėra, tiek svarbos, didume ir 
gražume veikalo, kiek yra 
svarba pačiame suloŠime, iš
pildyme! Ar įspėsite kas užsi
tarnauja pagyrimo ir -paminė
jimo,už tuos gražius vakarus 
pereitą sezoną Worcester’yje? 
Beabejonėš tasai susipratusio 
inteligentiško jaunimo būrelis 
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa. 
Taip! Vietiniij Vyčių Teatra- 
lis skyrius, dirbo išsijuosę, 
kad suteikus publikai tikros 
Dramatiškos Dailės vakarus.

Dar kokie metai atgal, iki 
pereitam sezonui, vietiniai so
cijalistai buvo skaitomi gerais 
teatrų lošėjais. Žinoma, kuo
met jie vieni-beveik lošė, leng
va buvo girtis, bet kuomet at
sirado daugiau, tuomet drau- 
gučių “vardas ir reputacija 
žlugo.... Vyčiai juos pereitą 
sezoną ‘1 subytino. ’ ’ Kaip, ko
kių būdu? Lengva spėti. So
cijalistams teatras tiktai “biz
nis.”— Vyčiams teatras yra 
mokykla, dailė, apšvįeta..... 
pirmieji lošdami turi prieša
kyj dolerį, antrieji: Techni
ką, Dailę... Tokiu tai būdu 
vietiniai Vyčiai ir užsitarnavo 
publikoje užuojautos.

Prie viršminėto Vyčių teat- 
’ ralio skyriaus šiandieną jau 
pusėtinas skaičius priklauso 
gabaus jaunimo. O juk taip 
nesenai tasai jaunimas dar 

‘snaudė....
Laikui bėgant, kuomet kas 

kart matėsi didesnis ir dides
nis reikalingumas gerų vaka
rų, vienas kitas iš drąsesnių 
Vyčių prabilo: “Vyrai, mes 
turime dėti visas pastangas, 

'kad įsteigus gerą teatralį ra
telį, kuris galėtų .duoti Wor- 
cester’iečiams ką norint geres
nio, prakilnesnio, gražesnio.. 

įnešimas paremtas! Darbas 
pradedamas. Sukviesta ga
besnės jėgos, paskirtas vedė
jas ir darbas pradėtas. Nors 
jau truputį vėlokai susigrieb
ta, nes sezonas jau buvo prasi
dėjęs, bet geriau vėliau negu 
niekad. Nesigriebta tuojau 
už didelių veikalų, pasitenkin
ta pradžioje mažesniais. Lai
kytasi tos dogmos: geriau loš
ti mažesnius veikalus gerai, 
negu didelius darkyt.

- Pirmam vakarui paėmė dvi 
komedijas: “Prieš vėją nepa
pūsi” ir “Aš numiriau,” 

Kadangi prisirengė atsakan
čiai, roles iškalė, dekoracijas 
pritaikė, drapanos ir grimas 
:aip-gi puikūs buvo, todelei lo
šimas išėjo kopuikiausiai. Pu
blikai taip patiko, kad nenori 
skirstytis iš svetainės... pa
sirodė reikalavimas atkartoti. 
Būtų persilpni veikalėliai kad 
atkartoti, bet reikia išpil
dyti publikos reikalavimą. Li
ko vis-gi atkartota ir* publikos 
atsilankė dar daugiau.

Paskui rengiamas antras va
karas. Renkamas rimtesnis 
veikalas. Paimta K. Puidos 
gražią ir įspūdingą drafiią 
“Undinė.” Suloštas ir tas vei
kalas gražiai, ypač pora svar

bių rolių tiesiog artistiškai iš
pildyta, O publika, kurios pri
sirinko pilna svetaine, nega
lėjo' atsigerėti. Girdėjau net

.Ohicagietis.
Paaiškinimas■ — Tai labai 

platus klausimas. Bile kokio 
kurso užbaigimas priguli nuo: 
gabumų, nuo to kiek turi pra
dinio mokslo ir kaip toli žadi 
lavintis tame kurse. Papras
tai vaikinas pabaigęs high 
school, pabaigia elektrikos in- 
žinierystę per keturis metus. 
Bet juk elektrikų yra ir be 
augštesniojo mokslo. Šiaip 
dirbtuvėse akylas darbininkas 
apsipažįsta su tais darbais ir 
uždirba gražius pinigėlius. E- 
lektrikystės amatas yra labai 
geras. Draftsman yra pienų 
piešėjas. Tas, kurs turi prie 
to gabumus, gali turėti puikią 
vietą. Amerikoje visi techniš
ki darbai gerai apmokami. Vi
sokių tokių techniškų darbų 
galima pramokti dirbtuvėse 
arba tam tikrose techniškose 
mokyklose. Čia reikia tik no
ro, ištvermės, o mokyklon sto
jant pinigų. Progų visiems už
tektinai.

i

Per ištisus metus kasnakt 
Mažai jis temiegojo;
Nestengę švarko užsisegi, 
Širdis taip blaškės jojo..

daugelis tūkstančių, Preziden- 
tas 4 liepos dienoj į Suvienytų 
Valstijų žmones sekama pra
kalba kreipėsi:

Susirinkote, mano draugai 
piliečiai, tos Nepriklausomy
bės Deklaracijos pasirašymo 
atminimą padaryti, kuri tau
tą gyvenime naujos dva
sios atbudimą pažymėjo. Nuo 
mūsų respublikos gimimo, mes 
matėme tą dvasią augant. Mes 
reikalavimus girdėjome ir ko
vos už savyvaldą išsiplėtimą ir 
daugelio tautų laimėjimus tė- 
mijome. Mes pradėjome poli
tinės laisvės teisę laikyti, kai
po bendrą visos žmonijos tei
sę. Metas po meto, mūsų ru- 
bežių saugume, mes džiaugė
mės ramiu laisvės ir demokra
tijos didėjimu visame pasauly
je. Ir vis-gi dabar, staiga, męs 
susidūrėme su grūmojimu, ku
ris išstato pavojun viską, ką 
mes laimėjome ir viską, ką pa
saulis laimėjo.

Visoj savo senoj begėdystėj, 
visame savo senobiniame žiau
rume ir neteisybėje, militarė 
autokratija vėla prieš ramias 
žmonių viltis apsiginklavo. Sa
vyvaldą savo žmonėse panai
kinus per organizaciją, dalinai 
melagystėmis ir suktybėmis 
palaikomą, ji savo valią kai
mynams ir mums antmesti pa
siryžo. Viena po kitai ji pri
vertė kiekvieną civilizuotą pa- 

. šaulio tautą ar savo troškimą 
atsižadėti, ar savo apsigyni
mui karę paskelbti. Mes at
randame save vėla už mūsą 
tautinę būtybę kovojant. Vei- * 
das veidan susidūrėme su rei
kalu išnaujo sutvirtinti pama
tines žmonią teises daryti sau 
įstatymus ir pasirinkti paval
dinystę; priešingai, mes leisi
me žmonijai likti auka bešir
dės ambicijos, kuri pasiryžus 
sunaikinti tai, ko ji valdyti ne
išgali.

Laisvę mylinčios pasaulio 
tautos sukilo ir susivienijo 
prieš jos grūmojimus. Joki 
baimė jų nesustabdė ir jokis 
materialio gerbūvio papirki
mas jų nesulaikė. Jos padarė 
aukas, kokių pasaulis nebuvo 
matęs ir jų pasipriešinimas 
mirties* ir kančių akyvaizdoje 
priparodė, kad siekis, kuris, 
vokiečių pastangas gaivina, 
negali turėti .vilties žmonijos 
dvasią valdyti. Priešais mili- 
tario užkariavimo baisumą, 
priešais vien tik kūniškais pa- 
sitenkimais gyvenimo tuštybę, 
priešais nykumą likti dalimi 
valstijos, kuri nė teisybės, nė 
garbės nežino, pasaulis taip 
sukilo, kad dargi tautos, il
gai valdomos ir spėka malšina
mos, judėti ir ginkluotis pra
dėjo.

Daugelio rytinės Europos 
tautų pajungimo šimtmečiai 
jų tautinių troškimų nesunai
kino, negi jos savo politinių 
ir militarių viešpačių niekin
gus idealus priėmė. Jos tai
kos metu užsitęsianČius perse
kiojimus, lygiai kaip karės a- 
gonijas, pergyveno ir dabar 
joms teisingai prigulinčią au
tonomijos ir savyvaldos pripa
žinimo reikalauja. Tą tautą 
atstovai yra Šiandien su jumis, 
mūsą idealams ištikimybę iš
reikšdami ir savo patarnavi
mus. bendram uždaviniui siū
lydami. Aš prašau jūsų, drau
gai pliečihi, sušivieliyti su 
jais, šią mūsą Neprikląusopiy- 
hės pįehą-pt^^^t^Įpnųįine,

Ir nosį kėlė jis augštai, — 
Mat, turtų susikrovęs, 
Gulės kaip ponas sau minkštai 
Ir pilnas bus gerovės. Klausimas—Malonėkite man 

paaiškinti, kaip ištiktųjų yra. 
Socijalistai šūkavo pirmiau, 
kad "vyskupas Karevičius par
adavę kaizeriui Lietuvą, o da
bar vėl pradėjo šaukt visa 
gerkle, kad ir kun. Bartuška 
pardavė Lietuvą ir pradedą 
rinkt protestus prieš vyskupą 
Karevičių ir kun. Bartušką. 
Kaip ištikrųjų tas yra. Ar 
prez. Wilsonas pakišo kokį ten 
kun. Bartuškos juodą doku
mentą delegatams, atsiląnkiu- 
siems pas jį šiais metais?

Žingeidus. 
Nashua, N. H.
Paaiškinimas — Kad žmo

gus ką nors galėtų parduoti, 
tai jis tą daiktą turi turėti. Da
bar klausimas ar Lietuva pri
gulėjo vysk. Karevičiui ir kun. 
Bartuškai? Žinoma, kad ne. 
Todėl sakyti, kadi juodu kam 
nors Lietuvą pardavė yra be
galinė kvailystė. Apie vysk. 
Karevičiaus lankymąsi pas 

Vokietijos valdininkus rašė 
vienas vokiečių laikraštis. Tas 
laikraštis rašė, būk vysk. Ka
revičius norįs, kad Lietuva 

— Ir doleris, — tai atsimyk —j būtų monarchija ir ryšiuose su 
Yr kapitalas rimtas: 
Į jį žiūrėdamas vis mąstyk: 
Ten centų yra šimtas-

Aidas.

Išanksto darė jau plianus, 
Kur pinigus padėsiąs:— 
Kaip linksmos dienos jojo bus 
Ir kaip saldžiai ilsėsis!

Atėjo teismas. Džiaugias jis, 
Kad inklampino priešus: 
O kad nors tūkstančius kelis 
Dabar iš jų išplėšusi

t
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Štai sprendžia bylą teisdarys,— 
Apkrautas raštais stalas:— 
Dabar jis tvarką padarys 
Su taisiais klierikalais!
“Tu išlaimėjai! — skelbia jam 
Džiaugsmingą ją naujieną:— 
Ir gausi savo nuostoliam
Tik dolierį tevieną...”

r
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Toliau kas buvo — nerašau: 
Man talento tiek stinga. 
Tik uždangą ant jo prašau 
Užleisti gailestingą...
Žinau tiktai, kad jį draugai 
Ramino kiek galėjo, —
Kad dar nėra čia taip blogai ,- 
Jam inkalbėt norėjo.

Klausimas — Norėčiau žino
ti ar dirbtuvėje, ar kur kitur 
išpildant aplikaciją, tai į klau
simą—“Kur esi gimęs?’’ kaip 
reikia atsakyti, Lietuvoj ar 
Rusijoj. Kadangi mūs tėvynė 
dar neturi laisvės, tai-gi ar ga
lima pažymėti, jog Lietuvoj.

A. J—te.
Cicero, UI.
Paaiškinimas — Reikia pa

žymėti, jog gimęs Lietuvoj. 
Čia nieko nereiškia ar Lietuva 
neprigulminga ar prigulmin- 
ga.

j UUl^ AllVAli

Į Vokietija. Bet ar galima ti- 
’kėti tam laikraščiui? Juk Vo
kietijoj viešai galima sakyti ir 
rašyti tik tą, kas valdžiai pa
tinka. Jau treti metai kaip 
Vokietija valdo Lietuvą, kaip 
jai patinka be jokio pardavi
mo. Kadangi Lietuva prigu
lėjo Rusijai, tai jai išpulėjo 
Lietuvą išvaduoti. Bet bolše
vikai Lietuvią Brastoje atida
vė Vokietijai ne tik Lietuvą, 
bet ir visas užkariautas žemes. 
O kaip Kerenskio kabineto mi- 
nisteris Konovalov, atvykęs 
nesenai Amerikon patvirtina, 
tai visa Rusija virto Vokieti
jos provincija. Todėl tik juo-|licija matydama, kad viskas 
dos sąžinės žmonės tegali pa- “ 
šakoti dvikojams asilams apie 
tai, būk vysk. K. ar kun. B. 
pardavęs Lietuvą. Prez. Wil- 
son Amerikos lietuvią delega
cijai nepakišo jokio kun. Bar- 
tuškos dokumento, nes jis nė
ra jokio dokumento parašęs, 
nei pasirašęs po kitą parašytu 
dokumentu. Viskas, ką kun. 
Bartuška yra padaręs, tai yra 
tas: jis Suv. Valstiją valdžiai 
prisiuntė tūlą Šveicarijos lie
tuvią memorialą. “Tėvy
nė” No. 23 tą memorialą iš
vertus atspauzdino ir klaidin
gai pridėjo, -kad. po juo esąs 
pasirašęs kun. Bartuška. Ta
me momoriale gražiai išdėta 
Lietuvos reikalai ir aiškiai nu
šviesta Lietuvos nepriklauso
mybė. Bet memoriale nurodo
ma, kadi atstatytai Lietuvai 
valdžios forma privalo būti 
konstitucijinė monarchija ir 
kad Lietuvos sostą užimti rei
kia pakviesti svetimą princą. 
Tai-dabar matome kokį, pama
tą socijalistai turi užsipulti 
ant vysk. Karevičiaus ir kun. 
Bartuškos. Aišku, kad jie tu
ri purviną tikslą. Juk prieš 
Vilniaus vyskupijos adminis
tratorių Michalkevičių socija
listai visai -nieki) nesako, nors 
tasai lenkbemis aiškiausia pa
sirodė didžiu Lietuvos išdavi
ku ir lietuvių judėjimo truk
dytoju. Michalkevičius ar-gi 
iškilniingai pasitiko vokiečius 
užėmusius Vilnių, Bet socja- 
listams vįsai jis nerupi. Jiems 
rūpi tik šmeižti ir dergti tik- leih.

CICERO, ILL.
Kaizerio bernų darbai ir ją 

aimanavimas.
Birželio 24 d. vak. vietos ci

cilikai ir ją pasekėjai susirin
ko prie p. Jankaičio svetainės 
ir laukė savo kalbėtojaus. Štai 
netrukus atvažiuoja tie mįnė- 
ti kalbėtojai, ir dėl pasirody
mo, kad jie nebekoki idiotai 
atsigabeno šiokią-tokią knygą.

Bet nelaimė! ką tiktai pra
dėjo trankytis, štai ir tie po- 
licmonai arti,tuojaus sekė per
žiūrėjimas minėtą knygą. Po-

"KANKINIAI IR KAN
KINTOJAI.

Pereito balandžio 14 dieną 
Norwoode, Mass. katalikai, so
cijalistų pakviesti, stojo į de
batus ir socijalistai buvo su
mušti argumentais ir susirin- 
kushijų baisais.' Debatų laike 
užėjo susikirtimai apie nudė
vėtą,' išdebatuotą klausimą 
kaslink kankinimų ir perse
kiojimų Koperniko, Galilė
jaus, Husso, Bruno ir Orlea
no Mergelės ir kitų žymių aš
menų. Socijalistai ir kitokie 
Kataliką Bažnyčios priešinin
kai iškreivuotas žinias apie 
minėtus asmenis sunaudoja 
dergimui katalikystės. Minė
tuose debatuose žemiau pasi
rašiusia apreiškė, jog socija
listų pasakojimai apie minėtų 
asmenų kankinimus ir -perse
kiojimus yra klaidingi, iškrai
pyti ir pramanyti. Po to kilo 
sumanymai surengti tose te
mose debatus.

Nei aš, nei kiti katalikai ne
atsižada debatuoti, jei mato iš 
to naudą, .tai yra, jei tuomi 
bus parodyta teisybė. Bet kaip 
žinoma socijalistai užsimerkia 
prieš tikrą teisybę. Grynoji 
teisybė juos apjakina. -

Debatuoti su socijalistais y- 
ra gan žemas daiktas. Kaip
gi negali būti žemas daiktas 
ginčytis su tais, kurių vien
minčiai Rusijoj tokių biaury- 
bų pridarė, kur tokie mokslo 
vyrai ir veikėjai, kaip Kokos- 
kin ir Šingarev, serganti ligo- 

‘ninėse lovose buvo socijalištų- 
-balševikų. subadyti. Ar ne že
mas daiktas debatuoti apie 
pramanytus persekiojimus su 
tais, kurią vienminčiai suba
dė nekaltą kun. Mirskį* Alė 
kas čia išvardys visas sočija- 
listų-bolševikų niekšybes pa
pildytas. . Ant jaučio odos jų 
nesurašysi.

Nekaltai merginai neužsi- 
moka aiškintis prieš paleistu
vį, kurs ją apkalba. Taip pa- 

Jdoriam katalikui neužsimoka

i

eina priešais valdžią ir taipo
gi prieš viską kas tiktai šven
ta ir taipo-gi matydama, kadi 
jie yra kaizerio tarnai, tuojau 
ėmė į nagą ir nugabeno į šal
tąją. Suareštuoti šie bolše
vikai: T. Kačinskas, K. Ka
minskas, A. Demikis ir Naujie
ną agentėlis — J. Matulis.

Po to visokią nuomonių pa
sipylė, vieni keikia“ Ciceros 
gerb. Kleboną Kun. H. Vai
čiūną, kiti ėmė į nagą katali
kus, treti namo parbėgę norė
jo pasiskandyti vanoj ir tt.

Naujieną aimanavivimas
Naujienos No. 149 matyti, 

kad apgailestauja tas neįvyku
sias prakalbas. Jos taip pat 
nežino, kad tai valdžia uždrau
dė laikyti minėtas prakalbas, 
bet visą bėdą meta ant Ciceros 
klebono ir ant kokią ten da
vatkų. \

Bet seniui brigaičiui nėr ko 
galvos sukti, juk tai nepirmas 
ir nepaskutinis kartas.

Taipo-gi tas bolševikas, Gri
gaitis išvadino visus katalikus 
kaizerio tarnais. Tik klausi
mas yfa delko valdžia neužgi
na katalikams laikyti prakal
bas, bei susirinkimus, arba 
delko nepersekioja katalikų. 
Tai-gi aišku, kąd čia Grigaitis 
durnių durnium pasirodė. Te
gu Grig.. žino, kad: “Novvliere 
įs patriotism inscribėd more 
’dęeply and imprintedi more 
indelibly than in the liearts of 
the children of the * Catholic 
Church.”—Rev. Joseph Huss- 

Julius J, Cicėrohis,
- ■ •
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KETURIŲ MINUTŲ PREZI
DENTO PRAKALBA. 

(Released by the Committe on 
Public Information)

Per savo atstovus-kalbėto- 
jus, Ufour minute men”įya<įį- 
namus, kurią SuvienytosejVal- 
stijose Committee on Piublic 
Information žinyboje-randasi
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prisidėjo darbu prie’rengiamų 
vakariu *o progai nepasitai
kius neteko dalyvauti scenoje. 
Tarpe šio viršpaminėtojo jau
nimo, kurie darbuojasi pakeli- 

. ■ mui jnūsų lietuvių Teatro^ 
galima rasti ištikrųjų gabių ir 
talentuotų lošėjų, dainininkų 
ir mužikų. Ateityje galima 
tikėtis iš ją daug dauginus^ 

> Smagu tą Viską patėmyti I Vil
tis auga, kad mūsųteatras vis
gi nežlugs! Mes jau turime 
darbininkų, kurie dirba uoliai

- teatrų dirvonuose ' ir taip-gi 
turime palaikytojų, kurie, jau 
moka atskirti gerus vakarus 
nuo prastų ir moka kaip ap- 
kainuoti jų darbą, gausiai at
silankydami ant lietuviškų va- 
Karų, Tai-gi lieka tik padė- 
kuoti WorcesterieČiams teatrų 
darbininkams už triūsą ir dar
bą ir linkime pasisekimo ir 
daugiaus energijos, ateinan
čiam sezonui...

Kaukė.
1....... 'T

LAWRENCE, MASS.

Pamatė jo veidą.
,į Du metai ’• atgal atvažiavo 
čia koks, turbūt žydas, M. Ic- 
kus. Bent taip jį vadindavo 
Sėrantone, kur jis gavo pasku
tinį įšventinimą į tautiečių ku- 
nigužius. Lawrence žmonės 
tūom laiku išsikarščiavę nesi
rūpino jo pažinti. Jie norėjo 
tuom laiku naujo kunigo ir 
naujo vyskupo. Šitas Lowellio, 

fPro vidence ’o, W orcester ’io,
Scrantono ir k. v.' žydpalaikis, 
pasak p. Petro Šimonio išgama 
mūsų tautos, apsiėmė Lawren- 
ce’e užpykusiems katalikams 
būti kunigu, administrato
rium, o reikalui prisiėjus ir vy
skupu ir popiežių ir karaliumi 
būsimos laisvos Lietuvos. Tai
gi Lawrence’o lietuviai jį pri
ėmė kaipo Dievo jiems atsiųs- 

. tą išgelbėti lietuvius. Bet šis 
, suvylė juos taip, kaip kad su- 

vylė visus kitus kur tik jis y- 
ra buvęs. Pasirodė ir Lawren- 
ce’o lietuviams kas per žmo
gus yra jis. Dabar jau jam 
ankšta čia.

Lawrence’o lietuviai dabar 
supranta esą suklaidinti šito 
kamo. Jie neatleis jam. Jie ne
atleis savo vadams. Jie neat
leis nei pritarėjams. Kaip jie 
gali jausties prieš visus “A- 
teities,” “Atgimimo” šulus ir 
agitatorius ir kalbėtojus, ku
rie yra bile kame dalyvavę sti 
tuo’ taip baisiu žmonių klaidin- 

. toju.
Dabar jo buvusieji pasekė

jai krapšto- jį iš Lawrence, 
Mass. Vadina jį* antru judo- 
šiu, išgama ir tt; Jo pasekė
jai negerbia nei jo raudonos 
jarmulkos, nei raudono pary- 
šio. Jie jį vadina tik paprastu 
raudonkakliu. Tai jis dar vie
ną triksą išgalvojo. Girdi, jis 
pats iš Lawrence’o išvažiuo
siąs. Patiksiąs “kunigą” dar 
geresnį už save, o jis pats va- 
žinėsiąs po Ameriką ir tver
siąs sau vyskupystę. Tik gud
rias dvi sąlygi savo parapijo- 
nams pastatė, būtent: 1) Kad 
kiekvienas parapijonas “kai
po vyskupui” mokėtų į metus 
po $2.00; 2) Kad Lawrence 
laikytų klebonijoje jam jo gas- 
padinę. Girdi, ne kiekviena 
gaspadinė vyskupiškus pietus 
pataikys priruošti.

Kitų kolonijų lietuviams pa
tartina neatkartoti klaidų se
kančių miestų lietuvių: Lo- 
wellio, Provindeneeo, Scran
tono, Worcesterio ir Lawren- 
ceo. <

Reporteris.

CAMP MERRIT, N. J.
Čia graži ir smagi stovykla. 

Aš tapau S. Valst. kareiviu 
nuo 20 d. geg. Pa’tekau For- 
ten Slocum, N. Y. Ten tris 
naktis perleidom ir atvažia
vom į Camp Merritt, N. J. La
bai smarkiai mus mokino per 
tą laiką. Ale man buvo gerai 
ir valgis labai geras ir turėjom 
labai gerus vadus, tik iiekurie 
kareiviai su savo blogu neran
gumu ir papratimu kartais pa
darydavo ir kitiems nesmagu
mų. Čionai • lietuvių kareivių 

??? ir.ne’teko susižinoti nors 
gana norėjau sueiti.

Kareivis J. Banišauskas, 
Sta. Co., 49 Inf. “ . r

Ir L. Vytis 49 kp.

/ CAMBRIDGE,MASS.
. 4‘Keleivio” Nr. 25 radau ap
rašyta apie tokį “stebėkią, ” 
kokio nei nesitikėjau kad. “K? 
galėtą išrasti. Tų “stebuklų” 
aprašymo antgalvis yra tokis: 
“Klerikalai giria ®zerį.” AŠ 
tiesa tų klerikalų nesu matęs 
ir nežinau ar jie tą kaizerį gi
ria, ar peikia, tas man irne- 
galvoj. .. Bet tame pačiame 
straipsnyje “K.” rašo būk jau 
katalikai su kunigais esą prie
šais šios šalies ir ištikimi kai
zeriui- Jie, socjalistaį esą tik 
ištikimi šiai šaliai, o kaizerio 
priešai. Ir iŠ kur tik įvyko to
kia “stebuklinga” permaina 
socijalistuose ir pačiame “Ke
leivyje.” Bet rodosi yra tvir
tas pamatas prirdyti, kad tie 
visi “stebuklai” yra išperėti 
paties“Keleivio” ir tas viskas 
tik yra leidžiama į tamsuolių 
akis, kad apmonijus ir iš tų 
nesusipratėlių “Keleivis” ga
lėtų pasistatyti dar kitą tokį 
palocių. Kad socijalistai yra 
neištikimi šiai Šaliai, tai kož- 
nas tą lengvai gali patirti iš jų 
darbų, kuriuos jie veikia kad 
tik sustiprinus kaizerio galy
bę, taip-gi aišku ir iš jų pra
kalbų, kokius jie vartodavo iš
sitarimus priešais šios šalies 
valdžią. Juk dar nepersenai 
C. U. saliukėje socijalistų pra
kalbose Smelstorius išsitarė 
maž-daug taip: “Jei Amerikos 
valdžia vers socijalistus ka
riauti priešais vokiečius ,tai 
mes privalome sakyti, kad 
mums užmušti nepavelina są
žinė. O jei kartais valdžia už
klaustų: “Ką darytumėt jeigu 
matytumėte draskant savo mo
tiną? Tai mes atsakytume, 
kad ši kapitalistiškoji valdžia, 
tai ne mūs motina, ir dėlto už 
ją nekariausime.” Be to dar 
sakė, kad jei mus po prievarta 
ir išvarytų, tai jie sau tik su 
vokiečiais šampaną suėję ger
tų ir viskas. Mat kur jie tau 
kariaus prieš vokiečius kadan
gi vokiečių armijos didelė da
lis susideda iš socijalistų.

Kitą vėl kartą socijalistai 
surengę prakalbas kun. J. Žeb- 
rio užmušėjo broliui Montvy- 
dui. O plakatuose užprašė, 
kad į tas jų prakalbas ateitų ir 
Vyčiai. Prakalbi) vakare pri
sirinko žmonių veik pilna C. 
U. saliukė. Tada užsilipęs ant 
estrados Montvidąs prabilo: 
“O ko čia jūs vyčiai susirinko
te? Juk jus kunigai pavedė 
valdžiai, kad ši jus išvežtų į 
Prancūziją ir ten visus kaip a- 
'viuus ir išpjautų. O kol dar 
jums neblogai, tai jūs į soci
jalistų prakalbas ‘.atsilankote, 
o kad jau prie bėdos, tai jūs 
glaudžiatės prie mūs. Nes jūs 
mat turbūt žinote, kadi jus nuo 
kariuomenės gali išgelbėti 
vien socijalistai, tai pažįstate 
savo tikrus draugus tik bėdo
je?”

Na ką pasakys “Keleivis?” 
ar tų kalbėtojų kalbos ne pro- 
germaniškos buvo.

Kitu kartu vėl kalbėdamas 
Michelsonas išsitarė panašiai 
taip: “Kunigai su tautinin
kais tik dėlto kovoja, už visiš
ką Lietuvos neprig'ulmybę, 
kad jie tokiu būdu tikisi grei- 
tesniai paglemžti valdžią į sa
vo rankas. Nes jei Lietuva pa
siliktų po Bosija, tai tuo. syk 
kunigams, klioštoriams ir da
vatkoms suprantama vietos 
nebūtų, kaip nėra, jiems vie
tos šiandiena Rosijoj. Taip-gi 
'tas pats atsitiktų, jei Lietuva 
paliktų po vokiečiu. Nes vo
kiečių socijalistų partija yra 
tvirtesnė, negu kur kitoje ša
lyje.” Ir dėlto tai jei Lietuva 
pasiliktų po vokiečiu, tai jie 
vistiek paseksią bolševikus ir 
Lietuvos valdžia pakliūsianti 
Į jų rankas.

Tai-gi dėlto kunigams ir e- 
sąs geriausis išrokavimas, kad 
Lietuva liktų visiškai nepri- 
gulminga. Iš to vėl aišku, kas 
nori Lietuvai laisvės ir kas no
ri ją parduoti. Taip-gi tuo
syk Michelsonas išsitarė, kad 
jie varysis prie to, kad Lietu
va liktų prijungta prie bolše
vikiškos Rusijos. O dabarti
nis rusų pats “staršasis* Troc
kis su “nasledninku” Kapsu
ku, padarydamas su kaizeriu 
sutartį Lietuvių /Brastoje pri
siekė ir ant rašto patvirtino:

t

l

*

i- ‘

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į. 
vairus ženklai: kokardos, Šarpos, antspaudas, gurikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, ' 
kas tik organizacijoms reikalingą, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų isdirbystč yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,

226 High Street, Lawrence, Mass.
'.................. . . . .- -Tf‘

HARTFORD,CONN-
jBiržęKų 23 <L 3oao*Ka^cko 

varduvės? susirinko svečių bū
relis ir bešnekučiuojant suma
nyta parikti aukų.

Aukavo po $1.00: .
J. Navickas, S. Karlačausku- 
te, P. Ivanauskas, A. M., 
J. Nąvickas, N. N., F. Na
vickas ir J. Kundrotas* 

Išviso surinkta $Y5(>. 
Pinigai paduoti vietinio 

Tautos Fondo sk. kas., kleb. 
Kun. Ambotui.

Kad Rusija Lietuvos išsižada 
ant visados. Tai-gi matome, 

: kad Lietuvą pardavė ne vysk.
Karevičius, ne kun. Bartuška; 
bet Lietuvą pardavė Trockis 
su Kapsuku. Bet ne tik jie — 
bolševikai pardavė vien Lietu
vą, jie tą patį padaryti norė
jo su Ukraina, o pačioj Rusi
joj ar ne kaizeris bošauja su 
Trockiu? Juk bolševikai net 
visą Rusijos laivyną pavedė 
kaizeriui. Dar tame pačiame 
straipsnyje “Keleivis” purš
kia ant vietos lietuvių klebo
no, būk Šis liepęs nepriimti so
či jaįistų išnešamų protestų 
prieš vysk, Karevičių ir kun. 
Bartušką. Tas tiesa, birž. 16 
d. kun. P. Juškaitis pobažnyti- 
nėje salėje kalbėdamas apie 
darbininkų reikalus, užsimi
nė apie dabartinį Rusijos so
cijalistų rojų: kaip ten užda
rytą katalikiška spauda, įves
ta vieša paleistuvystė, žudomi 
nekalti žmonės, o kun. Mirs- 
kį, kurį visa minia pripažino 
nekaltu, o bolševikai naktį iš
sivedę už miesto subadę pali
ko. Taip-gi kun. P. Juškaitis 
sakė kad lietuviški bolševikai 
ir-gi nemandriaus pasielgtų 
jei tik Lietuvos valdžia patek
tų į jų rankas. Dar išsitarė ir 
apie tą protestą, kurį mūsiš
kiai cicilikai būdami priešais 
šios šalies, o ištikimi kaize
riui, išneša protestus prieš 
vysk. Karevičių ir kunigus 
su tuo tik tikslu, kad nuo 
savo niekšiškų darbų, kurių 
aibes pridarė prieš šią ša
lį ir Lietuvos tautą, nukhreip- 
tų žmonių domą. Dėlto ku
nigas. patarė su tokiais ci- 
čilikais, nei su jų protestais 
nieko bendro neturėti. Na tai 
ar turi “Keleivis” užispuldi- 
nėti ant kunigo už pasakymą 
grynos teisybės, su kuria ir 
kiekvienas sveikai protaujan
tis turi sutikti.

Į kariuomenę. -

Birželio 24 d. išvažiavo į ka
riuomenę vytis St. Zuinis. 20 
birž. į jo išleistuves bažn. cho
ro nariai sumetė $7.30, už ku
riuos nupirko laikrodėlį, taip
gi tą vakarą ant jo išleistuvių 
uždainavo keletą dainelių. 
Merginos jį labai apgailestavo. 
S. Z. buvo gana padorus ir 
darbštus tarpe Vyčių ir abel- 
no liet, veikimo.

Liepos 4 d. nutarė visos dr- 
jos dalyvauti parodoje, išski
riant socijalistų 71 kp. Turbūt 
ši socijalistų kuopa dėlto paro
doje atsisakė dalyvauti, kad 
bijosi prasižengti prieš kaize
rį. .

Liepos mėnesyje tikimės su
silaukti čia du garsius kalbė
tojus: K. ČJesnulį ir Al. Račkų; 
jų prakalbas ypatingai turėtų 
išgirsti socijalistai.

I. F. K.

NASHUA, N. H.
Vyčiai smarkiai ruošiasi 

prie išvažiavimo. Nors jau
nutė Nashuos Vyčių kuopa ir 
nelabai skaitlinga, nes vos 30 
su viršum turi pilnamečių na
rių, bet veikime nenori pasi
duoti ir didelėms kuopoms. 
Daug jau Nashuos vyčiai yra 
surengę įvairių vakarų ir pa
silinksminimų, bet ką tai vis
ką lyginti prie šio išvažiavi
mo, kuris bus 6 di liepos Ži
noma vietiniai vyčiai be kitų 

1 pagelbos neapseis. Vyčius 
džiugina prielankus kitų kolo
nijų vyčių atsakymai, kad ža
da būriais atvykt į išvažiavi
mu. Dalyvaus Lawrence’io 
Vyčiai, ir šv. Cecilijos cho
ras su savo gabu vedėju A. 
Grigoraičiu. Taip-gi ir Wor- 
cestar’io Vyčiai yra pasižadė
ję atvažioti ir pragrame daly
vaus. Worcester’io Vyčiai su 
Nashuas Vyčiais trauks virvę. 
Taip-gi bus įvairių lenktynių. 
Daržą puoš dvi didėlės Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. Vi
sur yra parinkti atsakanti dar
bininkai; tvarkos vedėjai. ‘

Bris gera proga Nashuas ir 
apylinkės lietuviams paklau
syti tautiškų dainų, ir pasižiū
rėti įvairių žaidimų. Be to 
bus galima įvalios pašokti, nes 
visą laiką grieš puiki orkestrą. 
Iš to visko matosi, kad Nash
uas Vyčiai sparčiai žengia pir
myn. “ *

• v »

Taip ir reikia.
Levukas.

Jūrių Banga.

CICERO, ILL.

Socijalistų kunigužis šaltojoj.

Birželio 24 d. apie 11 vai. 
nakties šio miestelio katalikų 
vaikai susekė socijalistų kun. 
Bužynską ir pranešė policijai 
buk netikras kunigas įėjo vie
non lietuvių šeimynom Pirm 
duosiant policijai žinią, norė
jo pamatyti, ką tas kunigužis 
veikia? Įsilipę medin, per 
langą pamatė, kad kunigužis 
krikštija apelsinus. Peiliu 
perskrodęs apelsiną perpus 
“šventina.” Paskui taip pat 
daro su bananais. Po tam ir 
degtinę krapijo. Po krapiji- 
mo ceremoniją kunigužis Bu- 
žynskis apkrikštijo 15 mėnesių 
socijalisto vaiką. Dar turėjo 
kunigužis eiti prie kito socija
listo suteikti kitam socijalis- 
tišką krikštą. Bet nepaspė
jo — mat su žibančiais. guzi- 
kais “dėdė” sučiupo kunigužį 
ir nuvedė prie lietuvių klebono 
kun. H. Vaičiūno ant kvotimų, 
kas. tas per kunigas. Netik
tai, kadi klebonas jam kvoti
mus davė, bet ir visa Ciceros 
naktinė policiją ant kunigužio 
Bužinskio kvotimu pribuvo.

Pavadinau socijalistų kuni- 
gužiu, juk jis Bužinskis yra 
“nezaležninkų” kunigužis? Ve 
kame dalykas: socijalistai jį 
parsikvietė, kad jų vaikams 
socijalistišką krikštą suteiktų. 
Todėl jei socijalistai kunigužį 
Bužinskį gerbia, jį šaukia dėl 
sayo dvasios reikalų, tai-gi 
jam geriau socijalistų kunigu
žio vardas pritinka negu ne- 

' zaležninko.
Laike kunigužio Bužinskio 

kvotimų, kelios socijalistiško 
plauko moterėlės su katalikėm 
moterim debatus laikė. Soci- 
jalistės gynė savo kunigužį, o 
katalikės aiškino joms jųjų 
klaidas. Katalikės moterys 
socijalistems greitai burnas 
uždarė ir jų kunigužį kalėji- 
man nuvarė.

Šioje kolionijoje lietuviai 
katalikai yra gražiai visi su
siorganizavę ir visi išvien vei
kia. Socijalistiškų .gaivalų 
randas apie pora tuzinų', ku
rie mėgina retkarčiais ramius 
žmonelius mulkinti, bet su lai
ku turės visi mulkintojai iš
nykti.

• «

Pranas V.

r-r
■ Klausimai. *

Po prakalbos priiminėjo 
klaustais parašytus ant po- 
pieros. Tarp tų klausimų bu
vo visokių: Pirmą vakarą pir
masklausimas buvo: “Kode! 
vysk. Karevičius'ir kun. Bar- 
tnŠka pardavė Lietuvų 
riui?” Į šį klausimą gerb. 
kalbėtojas atsakė, kad mes kri
kščionys darbininkai netikim 
vokiečių pan-germanų spau
dai, kuri nori Lietuvių vieny
bę suardyti ir Lietuvą valdy
ti, o jei s^cijąlistąi jiems tikį 
tai matyti, kad socijalistai yra 
artimi kaizerio draugai. O 
kun. Bartuška nėra pasirašęs 
po memorandumu, kurį pri
siuntė AVashingtonan. • Patį 
memorandumą parodė gerb* 
kalbėtojas socijalistams. Tai 
nabagams baisiai nesmagu pa
sidarė ir pikta ant vadų, ku
rie sumelavo.

Kiti klausimai daugiausia 
buvo iš cicilikų kvailumo. Ki
tų negalėjo gerb. kalbėtojas 
viešai perskaityti, nes buvo 
rašyti pasileidusių supuvusių 
doroje cicilikų.

Daugiausia klausimai rišosi 
ne su gerb. kalbėtojo tema, bet 
apie kunigus, monkes, klerika
lus.

Šitaip lietuviškiems cicili- 
kam pasirodžius kokios jų y- 
ra mintys, tai daugelis einant 
iš prakalbų girdėjau pasipikti
no iš cicilikų. Viena jauna mo
teriškė ar mergina sako: “Tai 
begėdžiai tie ciciilkai, jau aš 
nuo jų lenksiuos, kaip nuo ma
ro.” Antri kalbasi: “Ot tai 
išpėrė kailį tiems mūsų išga
moms. Kad daugiau tokių kal
bėtojų būtų, tai ir lietuvių 
vardas augščiau pakiltų.”

Socijalistai buvo kviesti į 
debatus su gerb. Račkum, bet 
jie neišdrįso stoti. Tūli jų šu
lai sako, kad dabar negalima 
debatuoti.

Šitas prakalbas surengė Dar
bininkų Sąjungos kuopa ir ji 
jaučiasi, moralį darbą atlikusi. 
Šiuomi geriems tėvynainiams 
katalikams verta prisirašyti 
prie 12 kuopos kreipįanties in- 
formaciji) pas sekr. K. Dum
blis, 30 Power st.

P. M.

Anglijoj susektas didelis 
sukčius George Brown. Išsi
aiškino, jog jis 40 metų tam 
atgal būtent 1881 m. vas. mė
nesyje dalyvavo apvogime 
traukinio, kur pavogta kele
tą milijonų dolerių. Dabar jis 
turi 63 metus amžiaus ir nu
teistas penkiems metams kalė
jimam

Per Finlandiją vokiečiai at
sigabeno keletą, submarinų į 
ežerą. Ladogą, kur turbūt 
slapstosi „dalis Rusijos Balti
kes laivyno.

J
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BOCHESTER, N. Y.
Vakarėlis ir aukos

Birželio 23 d. buvo vienas 
gražiausių vakarėlių kokius
Rochester’io jaunimas turėjo. 
Linksminanties ir žaidžiant 
vietinio vakarėlio rengėjas An
tanas Ulozas pasakė graudin
gą kalbelę apie Lietuvos val
gus. Jos vargi) sumažinimui 
aukavo po $1.00: A. Uzo- 
las ir S. Džekevičius. 
ti 
jo 
T.
K.

Ki- 
po mažiau. Išviso sudė- 
$10.50. Aukos inteiktos 
Fondo skyriaus iždininkui 
Andriuškevičiui.

Antanukas.

V *

BR00KLYN, N. Y.

Al. M. Račkaus prakalbos 
ir cicilikiški klausimai.

Birželio 25, 27,-ir 28 dd. su
rengė LDS. 12 kp. prakalbas 
McCadin svetainėje.

Žmonių atsilankė apie 1.500.
Pirmą dieną prakalbų tema 

buvo: Lietuviški socijalistai 
Lietuvos priešai. Gerb. kalbė
tojas faktiškai prirodė, kad 
taip ištiesų yra.

Antrą ir trečią dieną kalbė
jo temoje: Socijalistai ir kapi
talistai lygūs darbininkų iš
naudotojai. Kuomet ėmė pri- 

i n »i • •. *i ,1......... n i i »vr .

tai cicilikai raudo, kaip buro
kai nuo saulės šviesos.

rodinėti jų darbus faktiškai. I

Draugijos Temykite!

(DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa
, . “B" yra atsakančiai nutaikinta pataika!*

Bis daoanus pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, kad sulalkiua Htmtel 
ttradėjų stebuklingo* “visų diena ir naktį’* crifice ir talpai prilaiko viduriu dalia, kad

yra atsakančiai nutaikinta. pavalkai*

umd«ja aubuklinsM "rtų dien* ir Makt|” erule* ir teipd prilaiko viduriu dalu 
dirbančio* metodo*, kuri bua vartojama ati« pastaroaiM naiiabverti} | lauko purę, 
taisymui ir sustiprinimui nusllpnčjusių mu- • - *-•
*kulq ir nusikratymui skaudžių Trus*, b«i 
reikale pavojingu oparMiju.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiem* 6000 ken- 
čiančių, kurie atet- I 
lauk* pa* Mr. Stuart, . 
bua iisiuata ’ užtekti- | 
na* akaitlius Plapao, 
be užmokeanio, kad 
darus jiem progą ge
rai Umėgint juo*. Jųa 
nieko nemokėsite už 

tą ilmėginimą Pla
pao ni dabar, nė vi-

NEBEVARTOK 
TRUS8

Taip, nebevartok ji.
H savo paties patyri
mo jus tinote, kad 
Trasa vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir taa gailina 
jusu sveikatą, ne* jis 
periikadlja kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėti Štai yra ge- ' 
rlausis kelias, kuri j<l* galite dykai Umėgint

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausi* ir svarbiausi* siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuri* yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas* drauge su ingredientais 
medikale* mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdama* padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padulkal- 
tą, yra prirodąs, esą* svarbiu dalyku iinaiki- 
nime patrukinjo, ko Truss negali padaryt 

Šimtai jaunu ir senu žmonių padarė pri
slėgęs prie! oficierius, kad PLAPAO-PADS 
ičgydė jų patrūkimus, tūli ii jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINI DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 

. alką aplaikomoe pasekmės.
"Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau

janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos ■ savo dar
bus—dagi ir miegant ii stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybą ir stiprumą, kokie jiems yra 
reflcidbigi. kad prideramai atlikus jiem* pa-, 
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, k* pagelboe truss, bei kitų jam panelių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-P*d 

Telkia, gali būt lengvai Brokuotas, patėml- 
jan£ drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti iidėetymą.
♦ PLAPAO-PAD yra padaryta IX stiprios. Iš

sitempiamo* materijos "E”, kuri* yra pritai
kyta* prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo j| devėt. Jo vidutis yra limpanti* (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduScaitą "B*' nuo slankiojimo 
ir pasitraukime nuo tam tikros vietos. .

“A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuri* prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulu*, kad juo* sulaikius nuo Vi* tolyn 
besblinkhao.

4H0KM

nXOJKTK

M
KMKHM 
mncrnne
mMMieau

______________________ __ ______ ____ _ Pa. 
dulksite* yra rezervuaras. Siame rezervua* 
r* yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikais*. Kaip greit lis medikais* esti kun* 

■uiildytas, jis pail. 
ieldia Ir iMlna pro 
mat* skylute* kuri f* 
ra pažymėta su raid* 
"C” ir yra suimtas 
{>er mažas odos aky. 
utea, kad ■■dratinn* 

nusilpnėjusius musku. 
lūs ir veiklia ant uždarymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kurte turi būt prili« 
pintas per hipnone- 
nepaliečlant taip pa
vadinto fram* - work 
dalies* Brokuojant, 
kad davus reikalingų 
stipruma ir parama 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Maiio Kaštais 
Al noriu jum*.pri* 

rodyt pats savo kai. 
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimų.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir. nepatčmijamai, skaudų, pavojingi 
reriimal pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energijų, stiprumų—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau vfeapu- 
sBkai ir jūsų draugai patėmija jusq psgerė- 
{ano pasirodymų—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trakte yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stipru paraginimų priimt DABAR ij Ste
buklingų uždykų Bmėginima.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiikai Bmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Kmėginimų, Plapao nisko 
jums nelužtuoja, apart to, jis jums gsll 
pagrųžint sveikatų, kuri daug vertesni, negu 
žibanti* auksas. Priimk iį dykai '“Iimiri- 
nimų" iiųdien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję lia proga. Rašykite 
atvirutę, arba iipildykite kuponų Ilandien ir 
grįžtančia krasa jųa apla->.ysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridičku Mr. Stuart*o 
48 puslapių knygutę spi0 patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būda, kurs buvo 
apdovanota* auksinta mėdalinmi Ryme Ir su 
diplomo Grand Prix Paryžiuje, kurte bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo lio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugų, pasakykite jam apie š| dideli pasiū
lymų.

5,0H skaitytojų galės gaut lį BmČginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.___________________________________

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

BIoek 2920 St. Louis.Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr.;8tuarto 

Knyga *Pi* Patrūkima*.
Vardas eo «<••••• 1 I
Adresas »«*••«••••*••••«••••••••••*««*• 
Grįžtanti krasa atneš dykst ttmėg. PŪpa*
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RINK TURTUS.
Jus išeinat ant VAKACIJŲ arba j piknikų. Sugrįžę jus pasa

kojate savo šeimynai, savo giminėms ir savo draugams' apie gra
žias vietas, kurias jus matėte ir apie miestus ir dirbtuves, kurias 
jus aplankėte laike savo kelionės; jus pasakojate, apie žmones ku
riuos jus susitikote ir su kuriais laikų smagiai praleidote; bet jus 
negalite savo brangiems klausytojams to viso parodyti.

Nes jus neturite paveikslų, kadangi jus nepasiėmėte su savim 
aparato.

Jus gal būt nejsivaizdinate šiandie, koks turtas yra fotografija, 
bet jus pajusite ir suprasite gal būt tik praslinkus keletui metų, 
kuomet jus atsiminsite {vairius nuotikius savo gyvenimo, kuomet 
jus panorėsite pergyventi savo atsiminimus; ir tuomet jus busite 
pagatavi mokėti blle kokių kainų, jei tik galėtumėte gauti tų ar tų 
paveikslų, kurs jums brangus. Bet tuomet bus pervėlu, tuomet 
bus negalima.

Todėl jei jus norite ant visados pnšjlalkyti paveikslus viso to, 
kas jūsų širdžiai brangu, ir miestų ir aplelinkių, kur. gyvenimų j 
praleidote, tai jus turite pradėti DABAR rupthtls tuomi. Nusipir- i 
kit aparatų (carnera) ir kuomet eina'te kur nors, tai visuomet pa- I 
silmklt; ir kuomet pamatote kų nors malonaus jūsų akiai arba 
jūsų sielai, tai nuimkit to paveiksią. Tokiu buriu jus rinksite 
sau TIKRĄ TURTĄ.

Idant palengvinti jums visiems Įsigyti gerų, tveriančių ir gra
žių paveikslų, tai mes jums pasiūlome aparatus ėmimui paveiks
lų geriausio išdirbimo, visur, pagarsėjusios “SENĖCA” rūšies, už 
pasakiškai žemų kainų. Be to mes duodame DOVANAS, labai rei- I
kalingus prldėčkus prie apaiato. , ; I

paslulljlnių: j
daranti paveikslus 2% per 3V4 colių, sve ’a 16 uncijų. Mes pasiųsime jums tik vž $6.99. I

imanti paveikslus 2% per 3*4 colių, sverianti tik 8 uncijas. Mes I
..........................  $1295

Pasirink iš šitų 
Scout Oamera, 
Mltory Vest Pocket Carnera, 
pasiųsime jums tik už............
Seneca Carnera, duodanti paveikslus 2Į4 per 3yt colių, sveria 2G’X> uncijų. Mes pasiųsime jums 

tik už....................... .. .. ..................................................................................   ".......................... ..$16.75.

.................................................... . ................................................. .... .... ...................  .... ... j .... .. $24.95 '
Mes turime ir augštesnių kainų aparatų. Mes mielai duosime paaiSkinimus j visokius paklausimus 

apie jas,
Viršuj paminėti aparatai jau įsigijo reputacijų. Jais imti paveikslais yra geri, gražus ir tverianti ir 

kartu jie yra aiškus, griežti ir apriboti. Su tais aparatais jus galite nuimti gražiausius paveikslus ir tai ne .1 
vien lauke, bet ir viduje. Operavlmas jais yra taip prastas ir lengvas, kad net vaikai gali imti gerus pa« 
veikslus. ’ . 1 . .

Su kiekvienu aparatu mes siunčiame Mantini of Pliotography ir Tnstruction Book. kur aiškiai pasa
kyta, kaip fotografuoti. Ir'prie kiekvieno aparato mes duodame VISIŠKAI DYKAI, kaipo DOVANAS ka- 
muolj filmų tinkamų aparatui ir skurinp dčžį» Įsidėti aparatų.

Tuos pasiulijimus darome tik trumpam laikui ir kaip kiliuos ant visų daiktų kĮla nuolatal, tai Ir opa-. 
ratai greit pabrangs, tuo labiau, kad ant Jų reikalavimas didinasi dabartiniu laiku. Reikalauja jų kaip ka
reivini, taip ir z. ' • I

Todėl Jei 
sumų damok&sl,

.1)
2)

3)

4) Seneca Chief, Imanti pavellislus 2'/> per 4% coll*L sveria 24 uncijas, mes jums pasiųsime tik
už.....................................................................        .... ............. $24.95

likusieji namuose. ■ •
nori pasinaudoti 19 Šio pnslulljlino, tai tuoj rašyk, Ind&lama& mažinusia $2.00, o likusiu 
kaip n pa viltus Ir dovanos ateis 1 jūsų namus. t

PAN-AMEKICAN EXPORTERS, '

1152 Milwauk6e Avenue, Dept. 234, Chicago, Illinois
p x * •
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Vietinės žinios.
IŠTIKIMYBES DIENA.

J3&- Bostono, Brightono ir 
Bostono lietuviai Liepos 4-tą 

. dieną, Prezidento Wikono 
‘ skirtą kitataučiams lojaliŠku- 
. mo jausmams išreikšti, ■ ap- 
vaikščios labai iškilmingai. 
Parodoje gatvėmis dalyvaus 

\arti 4.000 lietuvių. Draugijos 
įsitaisė veliavąs^zparaŠus, o 

.kaikurioš net uniformose pasi
rodys. Moterys tautiškų spal- 
vų kepurėmis pasipuoš. 4 be- 
nai lietuvius lydės prie Boston 
Conimon daržo, kur bus išpil
dyta didesnė dalis visų iškil
mių-

Vienu žodžiu čionykščiai lie
tuviai bene geriausia už visas 
kitas tautas pasirodys Ištiki
mybės Dienoje. Niekas neabe
joja, kad' vietos ir apielinkių 
lietuviai buvo, yra ir bus šiai 
šaliai ištikimi, išskyrus so- 
cijalistus ir bolševikus,. ir 
dirba rimtieji lietuviai su
tartinai su valdžios įsaky
mais, kapa darodymų? turime 
nemažai. Bet kad aiškiau savo 
lojališkumą pabriežti, reikią, 
viešai, pasirodyti.

Liepos 4 diena lai būna iš
raiška mūsų lojališkumo šiai 
šaliai.

Sčyrai savo jausmus ištieki
me, gražiai pasirodykime, at
likime savo priedermes^

Tą dieną eikime visi į paro
dą, iškilmingai dalyvaukime 
apvaikščiojime. Parodykime 
Amerikai, kad lietuviai -myli 
ir gerbia šią šalį ir susigyveno 
su Šios šalies principais ir. i- 
dealais ir yra gerais šios šalies 
piliečiais.

Pasitarnaukime Liepos 4-tą 
dieną ir savo tėvynei., Kuo 
daugiau mūsų bus parodoje, 
tuogeriau mūsų reikalus ir pa
geidavimus atjaus amerikie
čiai.

Ištikimybę išreiškime krik
ščioniškumui, demokratizmui, 
žmoniškumai, laisvei, padoru
mui ir tvarkai. Tas ypatybes 
savyje turi Suvienytų Valsti
jų valdžia ir Šios šalies įstaty
mai.

Valio, visi lietuviai įr lietu
vaitės, į apvaikščiojimą Lie
pos 4-tą dieną.

k

'■ Vokietijos socijalistų laik
raštis Vorwaerts skelbia, jog 
Vokietijoj dėl maisto stokos u- 
pas žmonių visai puoląs. Ra
šo, jog tas verčia greit baigti 
karę.

^"Pastaruose streikuose ir su
mišimuose Ąuštro-Vėngrijo, 
suareštuota 3.800 žmonių.

PAGERBS SAVO NARIUS 
KAREIVIUS.

Liepos 1-mą dieną Šv. Petro 
parapijos svetainėje buvo pa
rengtas Lietuvos Vyčių 17 
kuopos vakaras savo nariams 

. kamviam^p^ėrbfir '•'Žmonių 
į vakarą atsilankė gerokas bū
relis ir visi likosi patenkinti, 
nes vakaro programas, nors 
buvo ir neilgas, bet labai į- 
vairus.. Kalbėjo apie.Lietuvą,

su nepasisekimais yra šaknis.
Vieni spėlioja, kad tai esąs 

kaltas nelaimingai parinktas 
moteriškas “Sandaros’^ var
das, a moterėlės visur ir vi
suomet meilinasi vyrams; y- 
pač jei tas vyras khip vėžys 
raudonas; įsitraukęs ar prisi
siurbęs šiokio tokio dvokiau-' 
Čio raugo, o moterėlės galvo
je vejai laksto, s Duokim sau 
kaip kadi uKelęįvio,? it. “San
daros? * „ *

Bet kiti išranda visiškai ki
tokias priežastis, ir sako; kad
pono' ‘ * Sandaros ’ ’. redakto
riaus vienoje gysloje esą rau
dono cicilizmo kraujo ir dėlto 
'savo kraujas prie saviškių ir 
traukiąs.

Katrie spėjimai teisingesni, 
aš negvildęnsiu, nes tai yra na
minis vidurių srovės dalykas 
ir jie sau tesižino.

Bet kaip tas kliūtis ir nema
lonumus prašalinti, bent mano 
nuomone, geriausia būtų ši
taip:

Jeigu pustagaivė bobelka 
užsimano ir susigiminiuoja su 
raudonuoju ciciliku, tai prak
tiškiausias išėjimas juodu ap- 
vezdinti, tai yra, padaryti iš 
juodviejų vieną kūną su dviem 
galvom ir keturiom kojom. 
Taip reiktų padaryti ir “San
darai” su “Keleiviu,” o beei
nu iš viso cicilikiško kapitaliz
mo ir tautiško cicilizmo, kad 
tas išeitų sočijalistams ant 
naudos, o “Sandarai” ant 
“patiekos.”

UŽSISAKYKITE" 
“ŽINYNĄ” .

Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigų Sąjunga. Leidihis la
baituriningas. Apart visokios 
rūšies rimtų, naudingų ir įdo- 
mitf- straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas” duoda daug gražios me- 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas*’ yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems, bet. ir šiaip jau žmo
nėms. “Žinynas’7 apima apie 
300 puslapių smuulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su:

■ Jeigu norite Burasti savo gi- 
minės ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visussavoreikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke?1 .

Už smulkius apskelbimus-ir 
paieškojimus kaina: - > '

Už vieną sykį,...... .56c. 
** du sykiu....... .75c. 
n trisBykius ......$1.00 

, ”,šešius sykius....$1.75 
Pinigus siųskite iŠ kalno.

‘‘DARBININKAS,” 
242W.Broadway, 

South Boston, Mass.

REIKALINGI tuojaus agen- 
tai yinkimui ąpgarsininiu į L.

D (TV ANO SIU ’
Kas užsirašys pas manė ant 

visų metų * ‘Darbininką?’ tas 
gaus dovaną vertės 50c. Dova
nas duosiu tik vietiniams

Juoias Saunoras, agentas .. 
7 Dudley st, Rocliester, N. Y.
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LIETUVAITES, PASINAU- 
DOKIT GERA PROGA.

Bostono Moterų Municipalė 
Lyga, prižiūrint Massachusetts 
valstijos “Public Safety Co- 

(mmittee,” atidaro anglų kal
ios klesas (pamokas) visoms 
moterims ir merginoms Bos
tone, kurios nemoka angliškai 
kalbėti. Virš paminėta Mote
rų Lyga nurodo, kad visos mo
terys privalo išmokti šios ša
lies kalbos ir tuomi pasirodyti 
naudingomis savo vaikams, o 
taip-gi Amerikai.

Kiekviena moteris yra kvie
čiama į tas pamokas lankytis.

Mokslo pradžia lapkričio 1- 
mą dieną.

Užsiregistruoki t išanksto. 
Vardus, pavarde ir savo antra
šus induokit “Darbininko” 
Redakcijai.

Sibęrijoj sukilusieji, čeko-sla- 
vokai panaikino Valdivostoke 
sovietų valdžią.

—-... — •• i
Voketija • pripažindama len

kų karalystę pastatė šitokias 
išlygas: rubežius nustatys* Vo
kietija. "Lenkija armijos tu
rės' laikyti nedaugiau, kaip

.. . _ K. 1 T 1 t « ▼▼ * • 1 • •mes šiam kraštui — Suv. Val- 

s:V. Strakauskas ir A. F. Knei- *
pis. Ponas Strakauskas pas
ukui iššaukė vardus -narių, 
^tarnaujančių Suv. Valstijų ka- 
yriuomenėje. Nuo aplodismen
tų net salė siūbavo. Žvaig
ždes atidengė p-lė M. Žukaus
kaitė. Šv. Petro parapijos ba
žnytinis choras ir Marijos Vai
deliai, vadovaujant p. M. Kar
bauskui, puikiai sudainavo A- 
umerikos ir Lietuvos Himnus ir 
i-oar keletą dainelių. Gražiai 
^eilutes padeklemavo p-lė D. 
JjKiboriutė.

Iš vakaro įspūdžiai pasiliko 
?<kuogeriausi. Vyčiams patar
tino kuodaugiausia tokių drau
giškų vakarų parengti. .To- 

į-kios pramogos jaunimą pake
lia ir paskatina prie prakilnių 
^minčių ir darbų.
j Vakarų vedė p. A. F. Knei- 
*jns. j
J

M

■į KAIP IŠTIKRŲJŲ YRA.
įj Stumte stumia “Sandaros’’’ 
[■redaktorius tą laikraštuką į 
Socijalistų abazą socijalistams 
griaut lietuvių tautiškus rei- 
pcalus prigelbėti.
’ll Merdėjanti vidurių srovės 
(kairioji pusė sniegenų likti
niais kaip šuns uodega, varta- 
Miodama ir vizguliaodama, gal- 
ivoja kaip čia nuo tos gėdos ir 
[pavojaus išsisukus ir kame vi- 
rėo jų susmukimo ir blogumų

Reporteris.

ij turės vesti 
. - .... -tT »- f

pirklybą daugiau su Vokietija.

zeno žinia ie pniarimu.

♦

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway. 

So. Boston, Mass.
______ ‘ • &

PIONIERIUS VISUOMET 
VEDA.

Dvidešimt devyni metai at
gal Trinerio Amerikoniškasis 
Kartaus Vyno Elixiras buvo 
atneštas rinkon, pionierius šio
je Šakoje.

Šio puikaus vaisto popule- 
riškumas augo ir visuomet va
du esti, nėra kito su taisymo, 
kuris viršytų Trinerio Ameri
konišką Eliksirą vidurių ir 
žarnų valyme, prigelbstint vir
škinimui, alkio atitaisymui ir 
sudrūtinimui abelnai visos si
stemos.

Jis prašalina vidurių užkie
tėjimo, nervišumo, galvos 
skaudėjimo, migrenio, nerviš
kumo ir abelno silpnumo prie
žastį ir tt.

Todėl jūg* neprivalote imti 
bile pigų pamėgdžiojimą. Rei
kalaukite Trinerio Ameriko
niško Eliksiro! Kaina $1.00 
aptiekose.

Dėl reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, išsinarinimo, ti
nimo, skaudžių raumenų, nu
vargusių kojų ir tt. Geriausis 
tas. i

Aptiėkoje 35 ir 65 centai. 
Per krasą 45 ir 75 centai. Jo
seph Triner Company, Manu- 
facturing Chemist, 1333'—1343 
So Halsted; Str., Chieago, BĮ.

(Apgarsinimas)

Atėjo patvirtinimai apie 
tai, kad turkai Persijoj, Tab- 
rizo mieste apiplėšė Amerikos 
ligoninę. Amerikos valdžia 
pareikalavo iš Turkijos pasi
aiškinimo.

Jau penki mėnesiai kai Suv. 
Valstijų valdžia valdo geležin
kelius, Iš geležinkelių vald
žia turėjo Įplaukų ant $110,< 
364.263 mažiau, negu kompa- 
nijo gaudavo per tą laiką.

D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS—Jpoaa Adomartčlii.

VICE-PIRM. — Pranas TolelBs.
130 Bowen. St, So. Boston, Mate 

PROT. RAST. — Juozapas VinkevičlHR 
147 W. 6-th St,,

FINANSŲ RAST..
105 Silver,

KASTERTUS —ė
171 Flfth

MARŠALKA — HF 
180 Bowen

L,

3

:on, MateHf.
į

irį'sfc, Bcįftdnį. Mate

4
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■aį£i;NESIVELTO

Mes duodame progaiMes duodame prog^Nmsaupyn Keie 
perkantųnaujai leidžiamą

MALDAKNYGĘ
“PULKIM ANT KELIŲ.”

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk
suotais kraštais $2.00.

Popieros kaina kasdien vis kįla augštyn ir to
kiu būdu visos vėliaus išleistos knygos bus bran
gesnės.

Toji maldaknygė dar tik spaudoje ir vėliaus, 
kuomet bus gatava, jos kaina gali pakilti sykiu su 
kitomis ir už tai pasiskubinkite.

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu: 
“DARBININKAS,”

242tW. Broad.way, 7 So. Boston, Mass.
T ,1 • *

IMRA ^AlinamuL apgOAiJlUUUlį £ u« 
Darbininkų Kalendorių 191J 
m.

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

Atsišaukite į 
“Darbininko” 

Administraciją 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 
PO GLOBA MOTINOS1VČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. -— T. Ašrnenskienč,
359 Fourtli St. 

Vice pirm. — P. GiedraiČiutČ,
103 Sfarth St.

Prot. Sekr. — M. Morktaiutč, , 
z12LarkSt.

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

Mdlninke — M. Mačiuliutč, 
• 42 Silver St.

Kasos globėjai: E, PlevokienČ, 
M. StukienČ.

Maršalka — 0. Mizgirdienč. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. VenienS, V. Songailie
nė, A Kasinskaitč ir A Čižuvie- 
nč. »

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno me
nesio. 7:30 vai. vakare Sv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Rengiamas L. Vyčių 20 ir L.D.S/65 kp.

6 dieną, 191
LAWNDALE DARŽE NASHUA,N.H.i

į-
ri r

r

Reikalinga merginų virš 16 
metų amžiaus prie pakavimo 
ir lengvaus mašininio darbo. 
50 valandų darbo savaitėje. 
Alga gefa besimokinant No
rinčioms darbas nuolatinis. 
Biskį tūri mokėti angliškai. 
American Can. Co. of Mass.

a

Reikalingi vyrai vežinėti ta
voms beismente. Privalo mo
kėti biskj angliškai. Ameri
can Can. Co. of Mass. Binford 
st. prie A st. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA forničiai ant 
trijų ruimų. Išvažiuojam į ki
tą miestą,, todėl norime grei
tai 
su:

parduoti. Kreipkitės adre

A. Tupikas,
4 Schrepple Place, 
So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO groser- 
nė ir bučernė po No. 41 B St., 
So. Boston, Mass. Biznio da
roma į savaitę apie $450.00. 
Parsiduos labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus į krautuvę.

REIKALINGA MERGINŲ 
)rie varstymo čeverykams 

šniūrelių. Lengvas darbas ir 
užmokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus. .

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

(Ant viršutinių lubų) __________ ■ ______ »________ _

Paieškaii savo vyro MYKOL0 BOR- 
KAUS 29 metų amžiaus, Kauno gub., 
Panevėžio pa v-., Vaškų par., Nerių 
kaimo. Du metai atgal išvažiavo prie 
darbo j miškus ir prižadėjo grįžti už 
mėnesio laiko, bet ir iigšiol apie jį 
nieko . negirdžiu. Aš sužinojau, kad 
iš tos vietos kur pirmiausia dirbo iš
važiavo kitur, tik nežinia kifr. Spėju 
ar nebus į Pensylvanijos valstijų, nu
vykęs. Paliko mane su dviem vaiku
čiais ir jie buvo paimti į miesto prieg
laudos., namus; dabar aš juos iš ten 
atsiėmiau Jr neturiu iš ko maitinti. 
Prašau jo "paties arba kitų man tuo
jaus pranešti.

ONA BORKIENE,
, (Simanavičiūtė)

115 Third St., Cambridge, Mass.

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

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

■ii i ii 1 ■ f

PateSknu sesers ir švpgerio IGNOTO 
Ir MIKALINOS ARBAČ’IAUSKŲ, Vil
niaus gub.. pusmenų par. Plrmlaus 
gyveno kur lipie Ne\v Yorkų, o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų relkalij. 
Malonėkite jie putl-s ar kas kitas at
sišaukti.

JUOZAS AMBRUTIS,
81 Silver St.,

KELRODIS SVEČIAMS IŠ KITUR:- Traukiniais at
važiavę nuo Bostono, turi išlipti ant Nashua Uunion. 
Statįon ir eiti [bažnytinę svetainę, 119 ‘ Temple Street 
o čia pasitiks; nuo Worcester'io atvažiavę turi išlipt 
ant Station Nashua Main St., o čia gausit gatvėkarj 
South End. Gatvekariaią atvažiavus Bile iŠ kur, priveža 
net iki Main-St., ant Main st. imkit karąSouth End.

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

1

Įžanga: vyrams 35c., moterims 25c., vaikams 10c., 
kariškas taksas męs apmokant

RENGIMO KOMISIJA.

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

»
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L. D. 8. CENTRO VALDYBA.
Dvasišku vadovai: —.

Kun. F. KemčŠii, 
3230 Auburn Avė., 

Chieago, DL 
Pirmininku:-—

J. E. Karosu, 
+ 242 W. Broadvr&y,

So. Boston, Mass. 
Vics-pirmininku:

M. Mažeika,
1658 Wabansia Avė., 

Chieago, HL 
Raštininku: —

F. Virak’s,
242 W. Broadway, . 

So. Boston, Man.
Finansų Raštininku: — 

A F. Knfeižis, 
242 W. Broadvr&y, 

So. Boston, Mase.
Idžininku: — 

P. Gudas, 
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
Iždo globojai: —

O. Meškauskaitč,
242 W. Broadiray, 

So. Boston, Masa.
P. GeležiutS,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21 James St., 

Nonvood, Mass.
Literatiška Komisija: 

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

242 W. Broadiray, 
So. Boston, Mass.

Dr. PaulJ.Jalmatih 
(Jakimavičius)

FH—Imb vatarfM: 
NaaSIUS»*»ta. Naa7iJd«vata»

IMI BaOADYAY Cor, G BT. BO. BOSTON]
Teima.*,

d

ŠV. JONG ĖVAl^ELISTO 
PAŠELPINES DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBAI
PIRMININKAS — M. Žiobs,

4 Levant St., Dorchegter, Mate ; 
VICE-PTRM. — Jobas Galinis,

20 Winf!eld St, So. Boston, Maso i 
I PROT'. RAST. — Jonas Glineckls.

282 Silver Str.. So. Boston. Mass 
H PROT. RAST.. — Marijona-Brikalte

10 Silver Stj, So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas. 

230 Fiftb St. So. Boston, Mass. 
KASIERTUS — Andriejus Naudžlflnss. j 

10 Wlnfleld St. So. Boston. Mass. j 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

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

trečią nedėl^ienį kiekvieno mėne- L] 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dieną. z

TEL. BACK BAY 42OO

DR. F. MATULAITIS
r

Ofl»oJdyno« 3?do viiokta* Misi
1-S P. M. 7-S P.M PriakiriaAkl olni

419 Boylrion St Boston, Maso.

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

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

“ŠVIESA” Du sykiu į mėnesį. 
I -^Metams 50c.

So. Boston, Mate. 46 Congress Avė., Waterbury, Ct.

f

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Arturi tavo didelįpavtikrią? 

1 Jdgniie, tel
ateik ir aaeltrank pu# tuatao 
kabinti ir ganai Tleną dld*U ar- 
tiatllkal padarytą pamlkalą riaal 
dotanaL

Taipgi norinti* Mokyti* to *m*- 
to gali ataiiauktl:

J. J. r

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame. i

DR. W. T. REILLY
469 Broidwiy,So. Berisi, Mus.

PBIK DOBGmBHĖa ST.

Valudoa '
nMSvBLrytk rrtr
Iki 8 vaL vakar*. I|d 4vaLvakar»/|

9

SIMON F. PAUKTI8 | 

TUVIS ADVOKATAS |
Pabaiįįt V

UtMuf varyt** yrov* v(mom m 
tefMMkM*. ■

922 Land Tltl* BuUdlng, ■
Broad lc Obtatnnt 8L ■ 

uiz raoiii: B
Oftbo — Sprnca 2290. S 

Namą — Tloga 4443J, B 
1212 W. BRIB AVB. B 

PHILADHLPHIA, PA. B

Tai. So. Bartas 270
DR. JOHN MicDONNELL M. D.

GiliMiuiitliifi ir UittviuU 
Ofiso vai andoa:

Ryt tia iki 9 vai. 
Popietę 1 iki 3 
vakarai* 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston. '

"'r BellPhoMDlcMoaaa 3W5 M. 
Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bronį St., PUadelphia, Pa. B 

Lietuvis Daktans ir Chirurgas.
Ofiso Vatanda*)

Nuo 9 rito Utį 5 po pieta 
Vakaraus, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

NalaŠaada 1H 4 *e nUtu.

•: tai pirmas daiktas,

Kuomet žmogus serga £££nori “““r
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” _________ _
Jeipasuksi savo Žingsnius į ofisą Dr.

Kenealy; 673 ^askington Str., tai rasi 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, 
eikvojimo laiko ir pinigų.
' Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog -

taras labai rūpestingai stengsis pastatyti^^^^^^^^H| 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrastv^^^^^^^MEE 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas 
derniškais,ir moksliškais aparatais, ,

. jei tau reikia išbandyti kraują arba '
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba

. bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi,
tik reikštų. Su pagelba tų bandymų ir su ’’ _ _ 
savo apsčiu apsipazinimu su visokiomis M, D* 
Įmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas. 

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

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gą > statišką, galvanižkų, faradišką ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorią, elektriku osoilatorią ir kitokius 
moderniškus įtaisymus. *

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phylaeogeną, bakteriną 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, ink*- 
tą negales ir nervišką nusilpnėjimą.

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

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

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

I Antro* dury* nuo Gayety Thi atre. Boston, Man.
Netoli Boylgton Street.*

/
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