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Nauja valdžia SiberijojGalabija raudonuosius.
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Ką mate vokietis.
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Kaip protas, taip ir patyri? 
inas neleidžia mums tikžiyį 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai
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Tris kartus savaitė .. . .$3.00 
Vienų sykį savaitėje 
Bostono apielinkčje, 
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..L50

3c--1.

“Entered as second-class matter September 22, 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Act of March 3,1870.“ ’
■> ......_____ -............ ........... ........ ............................. .................. •____ 1____ ■________ _____________ >

Nesikiš Rusijon.

of the Prusident, A. S. Burleson,Postmaster Gen erai.”
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Kur Rusijos laivynas?

ATMAINĖ PLENĄ.

Amerika jau buvo nutarusi 
įsikišti į Rusi jų. Buvo prita
rusi, kad reikia pradėti pri- 
gelbėti rusams medžiagiškai 
pakilti.. Amerika žadėjo siųs
ti Rusijon visoldų pramoninin
kų, inžinierių ir amatninkų sr 
visokiomis reikmenomis. Toji 
misija turėjo būt lydima gink
luotos jėgos, kad reikale apsi
ginti nuo vokiečių arba Rusi
jos žulikų. Bet bolševikų ka
rės ministeris Trockis pasakė, 
jog dėsis su Vokietija, jei tal
kininkai kišis į Rusijų. Todėl 
kad nepabloginti Rusijos rei
kalų ir kad nepadidinti ten 
Vokietijos intekmės, Suv. Val
stijų valdžia nutarė atsižadėti 
žengti Rusijon.

buvo atgabenti Į 
Bet sukilimai pra- 
europinėj Rusijoj.

BALTASIS TERORAS FIN- 
LENDIJOJ

Vokietijos Reichstage soci
jalistų atstovas Haase pasakė, 
jog nuo vokiečių inžengimo 
Finlandi  jon suareštuota 73.000 
darbininkų. Daug nuteista 
miriop. Tarp nuteistųjų 
50 socijalistų parlamento 
tovų.

atymų. Pri-

esą 
ats-

Vokietijos ir Austrijos laik
raščiai skelbia iš Maskvos ži
nių, kad jei japonai ir anglai 
įsikištu Rusijon, tai Rusija 
jungtusi su Vokietija. Vien- 
nos vienas laikraštis skelbia, 
jog telegrama šitaip baigiasi: 
“Jei japonai ir anglai užimtų 
Rusijos teritorijas, tai sovetų 
valdžia tuoj prisijungtu prie 
Vokietijos.”

< Austrija atsisakė priimti vo- 
- kiečių siūlomų vadų gen. von 

Belowų Italijos fronte. Aust
rai patys norį susitvarkyti ir 
atsikeršvti italams.v
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SUKILIMAI RUSIJOJ.
Iš įvairių Rusijos vietų pra

nešama apie sukilimus. Jau 
nuo senai skelbiama apie pa
sisekimus Siberijoj sukilusių 
čeko-slovakų, kurie kaipo Ru
sijos paimti Austrijos fronte 
nelaisviai, 
tas vietas, 
sidėjo ir
Signalu tiems sukilimams tur
būt buvo užmušimas Maskvoje 
gen. Mirbaclio, jei ne, ‘ tai tas 
nuotikis pakurstys prie maiš
tų.

Iš Vologdos pranešama, jog 
Baltoji Gvardija užėmė Jaros
lavų.

Iš bolševikų pranešimų ma
tosi, jog dideli maištai yra 
prasidėję palei Volgų. Iš Mas
kvos pranešama, jog bolševi
kų jėgos užėmė Sizran ir Bū
gninių. Čeko-slovakai ir Bal
toji Gvardija pasileido linkui 
Samaros. Dabar bolševikų jė
gos, kaip pranešama, eina lin
kui Stavropolio, Jaroslavo ir 
Rybinsko.

------o------
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ANGLIŲ VARTOTI.
Suv. Valstijų kuro adminis

tracija, kad sutaupyti anglis 
išleido įsakymų, kad anglių 
nebus valia vartoti' šildymui. 
Būsiu galima vartoti malkas. 
Kad pardavėjai negalėtų lup
ti žmonių," tai bus nustatytos 
kainos. Anglių tam tikslui ne
valia vartoti iki gruodžio 1 d.

Sibęrijoj įsisteigė nauja val
džia. Ji stovi už sušaukimų 
Steigiamojo Seimo ir įvykini- 
mo tvarkos ir įsi 
ėmė vėliava su i palvomis bal
ta ir žalia. Mat baltoji reiškia 
Siberijos sniegi otas lygumas, 
o žalia — bėgainius miškus. 
Provizijonale valdžia pirmu 
dalyku statosi panaikinti vi
sur bolševikų valdžia.
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EX-CARO SŪNUS BOMBŲ 
SUDRASKYTAS.

Vienas švedas sugrįžęs namo 
iš Maskvos sako, jog Aleksei 
Romanov, sūnus Nikalojaus 
buvęs bombos sudraskytas. Tų 
bombų metęs bolševikų karei
vis.

. Amerikos socijalistas John 
Spargo, dabar esųs Paryžiuje, 
pakvietė Kerenskį atvykti A- 
merikon ir apvažiuoti dides
nius Amerikos centrus. John 
Spargo yra išstojęs iš Ameri
kos socijalistų partijos dėl jos 
provokiškumo, bet tebsiskaito 
save socijalistų.

PLENUOJA ŽINIŲ TRUSTĄ
Holandijos laikraščiai skel

bia, jog Vokietijoj tveriasi 
milžiniška organizacija sklei
dimui vokiškų pažvalgų po ka
rės. Pirmas žingsnis jau pada
rytas ir Haagoj įsteigta pirma 
agentūra.

PATARIA EITI BASIEMS.
Berlino drabužių ir avalo 

administracija išlipdinėjo pra
nešimus, kad žmonės eitų ba
gi, idant sutaupius avalų. Lai-

Estonijos parlamento atsto
vai, dabar esanti Kopenhagoj 
išleido protestų prieš vokiečių 
elgimąsi Estonijoj. Sako, jog 
vokiečiai ten inėję panaikino 
Estonijos kariuomenę, panai
kino įsisteigusių valdžių mies
tuose ir sodžiuose o įvedė so- 
votiškų pasikvietę talkon vie
tos vokiečius.

Pusiau oficialė žinia paleis
ta iš Bėrimo apie tai, jog vo
kiečių valdžia nekaltins bolše-

kr a šč i ai pataria moksleiviams-v ikų nužudyme gen. Mirbaclio.
ir studentams eiti basiems ir 
nebijoti pašaipos, o duoti pa
vyzdį. .

GAL BUS SAUSOS PO PUS
MEČIO.

Senato agrikultūros komite
tas padarė pridėčką prie mais
to produkcijos biliaus, kad a- 
laus ir vyno išdirbimas butų 
sustabdytas po keturių mėne
sių o degtinės pardavinėjimas 
po šešių mėnesių. Jei tas ki
lius stos įstatymu, tai po pus
mečio visos Suv. Valstijos 
taps sausos.

Iš Rymo ^pranešama, jog Ita
lijos kariuomenė Albanijoj va
rosi pirmyn.' Pastūmė prieši
ninkų atgųl 15 mylių 50 mylių 
fronte.

. I

Vokietijoj ketinama uždėti 
•specijales mokestis ant žydų.

■■C-

Vokietijoj dėl muilo stokos 
ir kilusio dėl to nešvarumo at
sirado liga, pavadinta “trico- 
fita.” Tai odos ir plaukų li
ga. Žinoma vaistas prieš tai 
būtu muilas ir švarumas, bet 
to trūksta.

Maskvoj atsidarė bolševikų 
visuotinas kongresas. Troc
kį, karės ministeris pasakė: 
“Rusija yra išvakarėse įvedi
mo . visuotinos konskripcijos.. ’ ’ 
Jisai nurodinėjo, jog Rusija 
turi turėti galingą ^armiją.

Franci jos senato kabinetas, 
iškamantinėjęs buvusį Rusijos 
premierą Kerenskį, pripažino, 
jog Rusija tebėra 'talkininkų 
eilėse.
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NEGAUS MAISTO, JEI LAI
KYSIS SU VOKIEČIAIS
Finlandijo’ vyriausias kariu- 

menes vadas lankėsi pas Suv 
Valstijų ambasadorių Morrisų 
Stockholme. ir nurodė • didelę 
maisto stoką Finlendijoj. Tei
ravosi ar nebūtų galima gauti 
pirktis maisto pas talkininkus. 
Ambasadorius atsakė, jog tol 
Finlandija negaus iš talkinin
kų maisto, kol ją kontroliuos 
vokiečiai.

KORNILOV GATAVAS PRI
PAŽINTI SOVIETĄ.

London, liepos 11. — Gen. 
Kornilov, buvęs Rusijos kazo
kų vadas, išleido proklemaci- 
jų, kurioj sako,)jog jis paga- 
tavas pripažinti; kad sovietai 
kontroliuotų armijas, bi tik bū
tų veikiama prieš vokiečius su 
talkininkų pageįba.

Finlendijos valdžia paliepė 
išsikraustyti visiems žydams 
iki rugsėjo 30 d. Leista už
silikti tik tiems žydams, kurie 
kariavo su Baltųjų gvardija. 
Finliandijos žydai atsišaukė 
pagelbos į savo viengenčius.

NELAIMĖ.
New York, liejos 11. — Vie

nas kareivis bovijosi su grana
ta. Jis manė, jog ji neužprovy
ta. Netikėtai iš jo rankų gra
nata krito žemėn ir sprogo. Už
mušė 19 kareivių, o sužeidė 26. 
Toji granata buvo rasta ant 
muštro lauko. Kareivis pasiė
mė jų pasibovytiį kuomet bu
vo pertrauka muštro.

SUTIKO DERĖTIS APIE 
TAIKĄ.

Bolševikų valdžia išreiškė 
sutikimų užvesti taikos dery
bas su Finlandija. Finlandija 
per Vokietijų pakvietė bolševi
kus prie taikos derybų.

New Yorko ex-majoro 'Mit- 
chellio laidotuvėse dalyvavo a- 
pie 10.000 žmonių.

Suv. Valstijų Darbo sekreto
rius Wilson pasakė, jog reikia 
nuo 6 iki 10 darbininkių kad 
užlaikyti kareivį karės lauke.

AR TURITE gražių lietu
viškų atvirlaiškių?

AR PUOŠIA Tamistos kam
barį M. K. čiurlionies paveiks
lai?

AR MATEI, kaip Lietuva 
atrodo.

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

1. Mūsų belaisviai Vokieti
joj.

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

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

paveikslai.
Didelio formato ant storo 

popierio fotografuoti M. K. 
Čiurlionies paveikslai.

Adresas: Lietuvių Skyrius 
prie Danų Raudono Kryžiaus 
Kopęnhagoj, Deniesh Re d 
Cross Lithuanian Section Co 
penhegen Denmark.

Arba: Box 214, Copenhagen, 
Denmark. *

Liet. Centro Ingaliotinis

KAIP ELGIASI BOLŠE
VIKAI.

Vienas vokietys; keliavęs po 
Chinijų, per Siberijų sugrįžo į 
Vokietijų. Laikraštyje Koel- 
no Gazette jis aprašo, kaip Si
berijoj elgiasi bolševikai. Ra
šo:

“Jų gale, kuri neišrodo e- 
santi labai stipri Maskvoje ir 
Petrograde, kaip ir negyvuo
ja Siberijoj. Bet mažiausias į- 
sisteigęs sovietas daro kas tik 
jam patinka. Kiekvieno pir
mas rūpestis yra apie save. 
Sovietų kareiviai daro kratas 
buržuazijos namuose ir užgro- 
binėja jų nuosavybes. Hote- 
liai ir-gi iškratomi ir apiplėšia
mi. Nei vienas nei ant minu- 
tos neužtikrintas. Tie rakaliai 
yra kriminalistai, ištrukusieji 
iš kalėjimo; arba bolševikų pa
lesti. Jie ginkluoti iki dantų.

Papildytojai didžiausių pik
tadarysčių palei Amūrų buvo 
tie kriminalistai. Ten nebū
davo mūšių. Žmonės tiesiog 
buvo galabijami. Kaikurie 
turtingi vertelgos nusižudė ne
norėdami pakliūti į baisias 
kankines. Apšviestesnioji klesa 
laukia dienos, kada vokiečiai 
ateis ir įvykins tvarkų. Kontr- 
revoliucija sistematiškai ren
giama. Lenin ir Trockį turės 
išnykti. P
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Worcester’io lietuvių kliu- 
bas prasižengė pardavinėda
mas svaigalus nedėliomis. Lai- 
snių komisija kliubo laisnį su
spendavo iki lapkričio 30 d.

Anglijos karalius ir karalie
nė apvaikščiojo savo sidabri
nes vestuves. Į iškilmes buvo 
orlaiviu atlėkę iš Famcijos 
Belgijos karalius ir karalienė.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Kuehlmann rezigna
vo ir į jo vietų įstojo admiro
las von Hintze, buvęs.ambasa
dorium Norvegijoj.

Iš Maskvos Frankfurter Zei
tung gavo telegramų, kurioj 
pranešama, jog Rusijos buržu
azija pergyvena baisų terorų. 
Turtingesnieji išvejami iš na
mų ir jų namuose apsigyvena 
bolševikų kareiviai. Maisto 
stoka ir brangumas neišpasa
kytas.
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^^itehburge tapo pakeltos al
gos. Audėjai gaudavusieji 
$18-22 dabar gauna po $30 ir 
daugiau.

t

B B B
War savings Stamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment.
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti, 
ženkleliai arba “THRIFT 

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

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

Aukokite į Tautos 
Fondą.

♦i.
A JUOZO KOWALIAŪSKO BANKAS — BENDRAS 

LIETUVIŲ BANKAS.
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NEŽINIA, KUR DINGO 
RUSIJOS LAIVAI.

Amerikos laivyno viršinin
kai labai tėrilijo, kur dings 
Rusijos Baltikos ir Juodųjų 
jūrių laivynai po užviešpatavi- 
mo bolševikų. Buvo gandų būk 
tas ir tas Rusijos šarvuotis 
kliuvo vokiečiams, bet tų gan
dų nebuvo galima patikrinti.

Jei Rusiojs laivai teko vo
kiečiams, tai kaizerio laivynas 
dabar jau būtų didesnis už A- 
merikos. Baltikoj Rusija turė
jo keturis milžiniškus šarvuo
čius pastatytus 1911. O kiti 
keturi didžiuliai šarvuočiai 
buvo pradėti statyti 1912 m. ir 
turėjb būt pabaigti 1917. Jei 
šie laivai teko vokiečiams, tai 
jų laivynas būtų didesnis už A- 
merikos. Todėl Amerika da
bar suskubo statyti keletu di
džių šarvuočių New Yorke ir 
kituose uostuose.

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IĖ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tamista nori, kad toks 
sandėlis butų ir Jūsų nanmoee. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistų

“ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirs 250 pos

lapių. Atspauzdintas. ant ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgi aus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga, tai 
istoriška ir ko ilgiaus jų laiky
site, tuo bus vertesnė.

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

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu :

“ŽINYNAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, MagB.
P. S. Pinigus siųskite sykiu 
užsakymu $1.75. Imant dau

giaus duodame nuolaidą-
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PRAŠYMAS.

Lietuvių Informacijiniam 
Biurui Washingtone reikalin
ga turėti paveikslų iš buvusių 
Ištikimybės Dienos parodų. 
Daugelis kolionijų turėjo paro
das surengę, įvairias grupes, 
“floats” sutaisę. Kad ilges- 
niai atminčiai buvusias iškil
mes pasilaikius, buvo imamos 
fotografijos-paveikslai. Prašo
me visų, šiokius ar tokius pa
rodų, grupių, inrengtų vežimų 
fotografijas turinčių, Lietu
vių Informacijų Biurui susiųs- 
ti. Tie paveikslai bus sunau
dojami platesniai publikacijai, 
lietuvių veikimų garsinti ir sa
ve su Amerikos žmonėmis dar 
labiau supažindinti. Prašome! 
Lietuvių Informacijos Biuras, 

703 — 15-th St., N. Y.
AVashington, D. C.

GIEDUOS p. A. SODEIKA.

So. Bostone dabar vieši 
pas p. M. Karbauska p. A. So
deika iš Scranton, Pa. P. A. 
Sodeika yra žinomas solistas. 
Tai ateinančių nedėlių šv. Pet
ro bažnyčioje jis gieduos solo.

BRIGHTON, MASS.

Pusmetinis susirinkimas pašel- 
pinės dr-jos vyrų ir moterų Šv. 
Vincento bus 12 d. liepos. Tai
gi visi nariai ir narės viršmi- 
nėtos dr-jos nepamirškit atsi- 
1 akyti, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti.

V. Saulaitė, rašt.

NORI NEVOKIŠKO KARA
LIAUS.

Bernas, — Naujausia gauta
me numeryje Vokiškos Liete- 
vos reikalaujama yaldovo Su
rinkto iš nekariaujančių vals
tybių. Kaizerio noru buvo pa
sodinti ant Lietuvos’ sosto 
kieti jos arba Austrijos kara
laitį. (Šitoji žinia atėjo pat' 
Newspaper Ėnterprise Ass’bĄ.

PERKŪNIJA TRENKĖ 
Į ORLAIVĮ.

New York, liepos 1L—9 vaL 
vakare perkūnija trenkė į or2 
laivį, kurs buvo pririštas prie 
Navai Training stoties. Orlai
vis plaujojo 600 pėdų augšta- 
moj. Kai perkūnija į jį 
kė, tai ištiko didelė eksplrofc- 
ja ir pasidarė didelė liepsna. 
Orlaivyje žmonių nebuvo.

Kazeris, būdamas kares 
fronte, pagavo, gripų, ir sugrą
žo Berlinan.

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

Dabar yra daug
NAMU.PIGIŲ far&r

Daugelis savininkų karės tai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo ssvpi 
patartam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevici

315 BROADWAYS
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigi* 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, neg pa 
karės bus du-syk brangia®, 
negu dabar r jeigu patiks M-.., 
mas arba forma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus rai
tus teisingai ir atsakančiai.
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Prez. AVilson pasirašė po bi- 
lium, paskiriančiu $12.000.000- 
00 armijų reikalams.

»

Bankierius J. Kowaliauskas sako;— 
Nelaikyk Liberty Bonds’u 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 moka:— 
Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS. t
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So. Bostone Lietuviškoji Va
sarinė vaikų mokykla atsida
rys panedėlio ryte ant 9. Bus 
toje pat mokykloje kų ir per
nai ka,d buvo — ant 5-th str.

Žinąs.

’* 550 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS..

JĄMĘS M. KEYES
Atsmaukite prie manęs su visokiais teismISkals reikalais. *

du pilnas informacijas kas-link Suvienytą Valstiją Įstatymą.
Per keliolika metą esu prityręs ir turėjęs visokią reikalą w 

LIETUVIAIS* RUSAIS ir LENKAIS teismuose Mussnchusetts val
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai ufoitt- 
kėtl. Visokius telsmlškus reikalus atlieku Šioje valstijoje.

- Turiu gerą prityrusią vertėją arba perkalbėtąją lietuvią, ruaą, 
lenką ir latvlą. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir iSlnittėtt 
provą, tat paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašau 

850 BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS.
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JAMES M. KEYES
TeL So. Botton or So. Boiton S00. 
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kad jį priskirtą tiesioginiai būti Prancūzijon perkeltas. Nė 
jūrių tarnybai. ^Mokslus ėjo vienas tą nėra “sveiku jaunu 
Amhurst ir ten gabumais atsi- vyru,’ kariuomenėn Sauginu,
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STIPRINKIME SAVO 
TVIRTOVES.

Jau šimtas metų su viršum 
tam atgal Napoleonas priskai
tė spaudą prie didžiųjųj>asau- 
fio galybių. Dabar mes aiškiau 

. suprantame’ spaudos galybę, 
•egu Šimtas metą atgal žmonės 
galėjo tą matyti.

Prieš spaudos galybę niekas 
neatsilaiko. Laikraščiai yra 
tautą, partiją, srovių, orgąni- 
ąeiją tvirtovės.

Tautoje tie vadovauja, ku
rie turi labiausiai prasiplati
nusią spaudą. Nuomones, idė
jos, partijų programai pas
ileidžiami į žmones ' per laik
raščius. Tie veda paskui save 

- minias, kurie goriausia supa- 
Bndina jas su savo idėjomis. 
Kadangi reikia geroko išsila
vinimo, kad atskirti klaidą nuo 
teisybės, tuščią rėkavimą nuo 
tikro veikimo, tai nedyvai, 
kad minios paseka savo idėji
nius priešininkus ir savo klai
dintojus, jei tie energingai pa
skleidžia savo spaudą.

Tatai mes katalikai, jei 
'mums rūpi, kad mūsą liaudis 
nesektų mūsų tikybinius ir 
tautiškus priešininkus, tai pri
valome be paliovos budėti ir 
stiprinti savo spaudą. Mūsų 
idėjiniai priešininkai savo lai
kraščiais subombarduos mūsų 
bažnyčias, mokyklas ir kito
kias įstaigas bei organizacijas, 
įei neturėsime savo stiprios 
spaudos.

Laikraščio numeris yra tai 
Belyginant kulipka, spaustu
ves, tai kaip ir kokie kulkos
vaidžiai. Kas turės geresnius 
Sutoksvaidžius-spaustuves, tie 
tarės geresnius šansus imti vir
au gyvenimo kovoje. Tokia 
priešininko kulipka, pataikiu- 

■ ai į drūtą cielią-žmogą, nekiek 
Medies tepadarys, bet palai
kais į silpną, gali visai jį su
ūdyti. Taip yra ir su mūsų 
kulipka pataikinta į priešinin-

Bet toksai laikraščio nume
rio palyginimai į kulipką nėra 
visiškai tikęs, f Laikraštis ne 
tik griauja, bet ir stato. Mū
są idėjinių priešininkų laikraš- 
čiai griauja mūsą idėjas, mūsą 
darbus ir įstaigas, o stato sa
vo. Gi mūsų laikraščiai šluo
ja iš gyvenimo priešininko 
klaidingas idėjas, naikina me
tas priešininkų ■ paskleistus ir 
skleidžia išganingas idėjas, nu
rodo tikrą kelią, veda prie ge
rovės.

Tą dalyką suprantant, pa
matome, jog mums katalikams 
taip išpuola rūpintis savo 
spauda, kaip kad rūpinamės 
bažnyčių ir mokyklų steigimu. 
Ne bile kas, o popiežius pasa
kė, jog veltui statysime bažny
čias ir mokyklas, jei nesirūpin
sime spaudos išplatinimu.

Dabar “Darbininkas” pa
kvietė visus savo skaitytojus, 
LDS. narius iy prietelius tai
kau panaikinti jo morgičius. 
Atsimenant tai, kas viršuje 
Murodyta, nei vienas mūsą 
yrietelius, nei vienas, kuriam 
rūpi katalikystė, krikščionių 
demokratą idealai neprivalo 
praleisti pro ausis mūsų atsi
šaukimo.

/^Darbininkui,” išeinančiam 
tris sykius savaitėje, būtinai 
reikalingas didelis presas, kurs 
per valandą atmuša ir sulauk
ite apie 3.000 kopijų. Gi da- 
tartims mūsų nedidelis presas vėlavote.

atmuša vos 1.000 kopiją per 
valandą. Be to reikia ant ant
ros mašinos lankstyti nume
rius skyrium. Tai lėtas dar
bas. .

Iš lietuvišką spaustuvią to
kius didelius presus turi 
‘ ‘ Draugas, ’ ’ ‘ Naujienos, ’' ‘ Ke
leivis,” “Tėvynė” ir “Lais
vė.’ ’ ‘ ‘ Lietuva, ’r kuri rengia
si nuo rudenio virsti dienraš
čiu, be abejonės įsitaisys tokį 
presą. Todėl mūsą idėjiniai 
priešininkai turi geresnes už 
mūsą spaustuves. Ar-gi mes 
apsileisime ?

“Darbininkas” turi įsigyti 
didelį presą. Bet šiais ląįkais 
laikraščiai nekokį pelną tene
ša. “Darbininkui” gi vis dar 
priseina atmokėti laiks nuo 
laiko pareikalautas paskolas. 
Ir nėra kada pamislyti apie su- 
čėdijimą pinigą nupirkimui di
džiojo preso, kurs kainuoja a- 
pie penketą tūkstančių. Todėl 
turėjome pakviesti savo pie
telius talkon. Iš pat pradžios 
talkininką atsirado ir vilimės 
jų atsiras šimtai.

PASTABĖLĖS.

Paskutinioji Tautos Fondo 
atskaita parodo, jog iki liepos 
1, 1918 išviso jin jau įplaukė 
$141.100.51. Per birželį įplau
kė $2.747.65.

Baltimorės angliškame laik
raštyje The Sun liepos 6, 1918 
tilpi ilgokas aprašymas apie 
lietuvius abelnai ir apie vietos 
lietuvius. Giria už lojališkumą 
ir pasidarbavimą paskolose. 
Indėti paveikslai kun. J. Lie
tuvninko, J. S. Vasiliausko ir 
J. Česnos.

Liepos Ketvirtojoj Chicagos 
lietuvią socijalistą “sovieto” 
prakalbose priimta tūla revo
liucija. Tokia pat rezoliucija 
buvo priimta nebuvusiame so
cijalistą susirinkime Bingham- 
tone, N. Y. ir paskelbdinta vie
tos laikraštyje Eepublican-He- 
rald. Tai-gi tai grigaitinis so
vietas darbuojasi, išsiuntinėja 
rezoliucijas ir kitą koloniją ci- 
cilikai lenda į “buržuazišką” 
spaudą ir meluoja Amerikos 
visuomenei.

Tūli socijalistą ir tautininką 
laikraščiai pasigenda nezalež- 
ninką organo ‘1 Atgimimo. ’ ’ 
Kam-gi nezaležninkams leisti 
pinigus organo leidimui, kad 
visi socijalistą ir tautininką 
laikraščiai puikiai organuoja 
nezaležninkams. O jei “ Lietu
va ” pasirodė eretiška, tai 
didelis daiktas.

ne-
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P. A. S. Kulbickui, Cleveland, Ohio.

— Paveikslą LDS. Ohio apskričio dele
gatų gavome ačiū. Taip-gt gavome ir 
pluoštų raštelių, kurie įduoti Redak
cijai.

P-nui n. Banevičiui, Cleveland, Ohio.
— Ačiū už prisiųstų prenumeratų iš 
Niagara Falls, N. Y. Laukiame dau
giaus iš Tamlstų pddangės.

P-nui B. Tamulevičiui, New Britaln, 
Conn. — Pinigus už knygas $1.75 ga
vome. Ačiū. Apie paieSkojimų Ta
mstos tėvų, mėginkite siųsti Šveicari
jos lietuvių komitetui, gal kartais ir 
pasiseks sužinptl.

P-nui A. Salcalauskiui. Waterbury, 
Conn. — Pinigus $20.00-už maldakny
ges gavome. Ačiū. Kaip tik turėsi
mo gatavas, pasiųsime.

P-nui J. Palaimai, Hudsdn, Mass. — 
P-as Aleksandras RaČkus liepos 11 d. 
išvažiavo 1 Scranton, Pa. ir jau pas 
Tomistas šiuo laiku negales būti. Pa

KASDIENINIS VOKIEČIŲ 
MELAS.

(Released by the Committee 
on Public Information). .

No. S. Korespondentai iš At
lanta, Ga., rašo Committee on 
Public Information :“Sioj da
ly.} pasakojimas paleista, būk 
Camp AVheler 1,400 vyrą nuo 
pneumonijos mirė ir kadi armi
jos gydytojas, dviem Raudo
nojo Kryžiaus slaugotojom 
(nursėm) gelbstint, užkrečia- 
mąją ligą išplatino. Pasako
jama, kad jis buvo paskirtas 
čiepyti .kareivius prieš pneu
moniją, bet vietoj to jis ka
reiviams perus skiepijęs. Ga
lop jis pats susirgo. Kuomet 
buvo patarta, kad jam būt 
duota vaistų iš jo paties rinki
nio, tai jis taip smarkiai pro
testavęs, kad jie išanalizavo 
čiepus ir rado, iš ko jię buvo. 
Pasaka tęsiasi, būk jie jo ne- 
sušaudę, bet vien tik inčirškę 
jo paties vaistą ir kuomet tai 
padaryta buvo,- jis pasakęs, 
“Na, su manim užbaigta.”

“Gydytojo vardo nepriduo- 
dama, bet privedama, būk jis 
buvęs vienu iš žymią gydytoją 
Macon, Ga., pirm negu armi
jon pastojo.

“Išklausiau tos pasakos, su 
smulkmeną daugybe, vienos 
visai nekaltos moters atpasa
kotos. Ten pat- kiti astuoni as
mens buvo., Visi nuoširdūs a- 
merikiečiai. Bet kiekvienas iš 
jų pasakai tikėjo.

Tai yra 
vyzdis, ką 
sas šalies 
žiemą apie 
ir armijų 
gas ligonbučių apystovas. Jis 
yra typiškas. intikinančiomis 
smulkmenomis, kurios priduo
damos. Tai yra “gera pa
saka,” kurią ištikimi piliečiai 
bus pagundyti atkartoti jau 
vien de jos drastiško effekto. 
Ji visai neteisinga yra. Sur- 
geon General ofisas autorizuo
ja užreiškimą, kad “iį absur
diška paskala yra tuštybė, 
daugiau nieko.” Visos nuo 
pneumonijos mirtys, kurios 
nuo dienos į Camp Wheeler į- 
sikraustymo iki šiam laikui iš
tiko, nesudaro nė penktos to 
skaičiaus dalies, kuris anuo, iš
radimu anonimaus gydytojo ir 
jo dviejų Raudonojo Kryžiaus 
pagelbininkių prasikaltimui 
priskaitomas. Pro-vokiškas tą 
pasaką tikslas suprantamas. 
Jos yra skirtos kariumenėn 
stojimą tramdyti, priešgynia
vimą , draftui. išauklėti, kari
ninką giminią rūpesnį padi
dinti, valdžia ir jos kariškuo
ju veikimu Amerikos žmonią 
pasitikėjimą sunaikinti.

No. 9. Korespondentas iš 
Kingston, N. Y., praneša apie 
paskalą, būk “iš vienos karei
vių stovyklos kunigas laišką 
parašęs, pasisakydamas, kad 
vyno altoriaus reikalams jis 
tegalįs gauti vien tik slapta 
parsigabendamas.”

Vokiečių agentas Amerikoj, 
lygiąi kaip visose kitose ka
riaujančiose šalyse, yra labai 
užsiėmęs pastangomis sukelti 
įvairiais būdais religijinius 
ginčus, kad nesantarvę pastū
mėjus. Jis platina šioj šalyj 
neteisingas paskalas, būk ka
talikai neištikimi yra, būk 
Kataliką Bažnyčia slapta pro- 
vokiška yra, būk kaizeris po
piežiui prisiketinęs grąžinti 
Bažnyčiai “svietišką valdžią” 
ir taip toliaus. Tuo paęiu lai
ku tie patys agentai leidžia ki
tokias paskalas, lygiai netei
singas, būk katalikai Suvieny
tų Valstijų valdžios, milita- 
rią, ir laivyno viršininkų 
skriaudžiami yra visose tarny
bos šakose. Tarp tą pastarą
ją šmeižtą viršui minimas pra
nešimas apie kunigą, kuris al
toriaus vyną į kempę slapta 
gabentis tegali, vien tik nau
jas paįvairinimas tėra.

Karės Sekretorius paskaito 
tai, kaipo “visai bepamatuo- 
tą.” Rašo jis: “Klausimas su
lyg drafto akto 12 skyriaus<a- 
pie teisę laikyti ir vartoti mi- 
litatese kempėse ir militarėse^

' K. - .
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gražus melo pa- 
paleista po vi- 
dalis pastarąją 
nesveikatingumą 
liogeriuose blo-

rezervacijose vyną sakramen
tą ir altoriaus reikalams-buvo 
priduotas Judge Advocate Ge- 
neral, spalio men., 1917 m.

Ketvirtoj spalio d., 1917 m., 
Judge Advovate General pri
davė tuo reikalu savo nuomo
nę, kurios užbaigiamasis pa
ragrafas sekamas: ‘Taigi šio 
ofiso nuomone yiu, kuomet 
vyno vartojimas sakramentą 
tikslams pažymėtose vietose 
gegužio 18 d«, 1917 m., akte y- 
ra plačios prasmės, vienok re^ 
ligijinio gyvenimo ii4 šalies is
torijos atžvilgiu, Kongresas 
negalėjo turėti intencijos nai
kinti teisės kataliką ir kitą ka
pelionams, sulyg ją bažnyti
nių įstatymu, pirktis laikyti 
ir vartoti vyną sakramentų 
tikslams, pažymėtose vietose. 
Tai-gi, toks vyno vartojimas 
įstatymų ribose nebūdamas, 
nėra draudžiamas.’

Ši taisyklė, išgauta kaip tik 
kempės atsidarė, nuo to laiko 
galėję buvo. Pasekmėj nė vie
nas kunigas netur “slapta ga
bentis” vyno sakramentų tiks
lams.

No. 10. Tūlą laikotarpį pra
eity Vaikščiojo kalbos po vi
sas šalies dalis, būk Washing- 
tonaš yra pilnutėlis .“steke
ną,” “ofisinią kareivią, sau
giuose nuo kulką darbuose” ir 
jauną kariuomenėn šauktiną, 
vyrą, kurie nepavojingas po
zicijas ingijo politinei protek
cijai pasidėkojant. Tos pasa
kos pastaruoju laiku išsivystė 
į laikraštinį straipsnį, kuris 
plačiai pėrsispauzdinėjamas 
buvo. Tas straipsnis, tam tik
rus kaltinimą nurodymus pa
duodantis, gali būt atsakytas.

Po plataus’ apkalbėjimo, 
būk Karės Departainentas yra 
“prikimštas sveikais jaunais 
vyrais, kariuomenėn šaukti- 
nais, kurie saugius nuo kul
ką darbus įsigijo, kas juos nuo 
tarnybos fronte apsaugoja,” 
straipsnis tęsia: “Iš keturią 
sekretoriaus Daniels sūną tik 
vienas tėra, kaipo antrasis lei
tenantas laivyno kvatiermeis- 
terio (ąuartermaster) depar
tamente.” Faktai šie: iš ke
turią sekretoriaus Josephus 
Daniels sūną vienas yra 13 
metą, o kitas 16 metą. Tre
čias,- išlaikė kvotimus į Laivy
no Akademiją (Navai Aėadė- 
my) ir rengiasi Laivyno tar
nybai. Ketvirtasis sūnus, 23 
metą amžiaus, vienatinis ka
riuomenėn šauktinas, įstojo 
kaipo paprastas. kareivis Ma- 
rinerią Korpusan (Marine 
Corps) ir po metą; paprastu 
kareiviu tarnybos laimėjo sau 
paaugštinimą lenktiniavimą 
kvotimose. Visi oficierią pas- 
kirimai korpuse daromi iš pa
prastąją eilią, vientik į užsi- 
tarnavimą atsižvelgiant. Jau
nasis Daniels įsirašė papras
tuoju karininku be tėvo pagel
bos ir tuo pačiu būdu paaugš- 
nimą išsitarnavo. Dabar jis 
yra antruoju leitenantu mari- 
nieriij korpuse, Philadelphijoj 
esančio ir aktualiai tarnybai 
besilavinančio. Kritikuoti jį, 
kaipo ofiso kareivį saugiame 
nuo kulką darbe yra šmeižian
čią neteisybę platinti.

Straipsny tęsiama: “Pirkly- 
bos Sekretoriaus Redfield sū
nus yra išmokėjimams pagel- 
biniu klerku prie Navy Supply 
Bureau, . su vėliavnešio (en- 
sign) rangu.” Faktai tokie: 
Redfield pereitais metais įsi
rašė į laivyno rezervą. Jis bu
vo paskirtas į vėliavnešius ir 
po tūlo tarnybos laiko verba
vimo ofise buvo paskirtas tar
nybai ant kariškojo laivo sub- 
marinams naikinti. Ten du 
mėnesiu ištarnavo, kuomet jo 
vyresnysai ofieierius jį reko
mendavo ypatingai tinkamu 
prie reikmeną rūpinimo, svar
bi karinės organizacijos šaka, 
kuri tuo laiku žmonią reikalin
ga buvo. Admirolas MacGo- 
wan, vyriausias laivyno iš- 
mokėtojas, tyrinėjo keletos 
vyrą rekordus, tarp tą Red
field, ir įsakė jį perkelti į iš
mokančiųjų korpusą. Red- 
field’as yrą sudėjęs prašymą,

žymėjo: Jis ypatingai naudin
gu yra dabartinėj pozicijoj. 
Tikrai pasigailėjimo būt paro
dyta kritikuojančiam redakto
riui prileidžiantj kad jis yrą 
pro-voldško šmeižto auka ir 
ant Redfield užsipuola, kaipo 
ofiso kareivį saugiame nuo 
kulką darbe.

Straipsnyje tęsiama: iS Sek
retoriaus Lansing’o brolėnas 
yra armijos War College kapi
tonu. Pulkininko E. M. House 
sūnus yra Valstybės Departa
mento ofise. Senatoriaus Beed 
Smoot sūnus yra aviacijoj, bet 
nelakiojančioj šakoj AVashing- 
tone.” Tikrenybėje sekreto
riaus Lansing’o brolėnas yra 
nebe drafto amžiuje. Jis mė
gino kariuomenėn įstoti, bet 
dėl akią-neužtektinos sveika
tos buvo atmestas. Jis prie 
stalo sėdo, nes tai buvo viena
tinis darbas, kurį sulyg armi
jos taisyklią gauti galėjo. Pul
kininko House sūnus taip-pat 
virš drafto amžiaus yra. Val
stybės Departamente jis kaipo 
civilis civilį darbą atlieka. 
Senatoriaus Smoot sūnus, 31 
metą amžiaus, nelakiojančioj 
aviacijos šakoj, bet jis' "vy
riausybės žinyboje yra ir gali

kurie saugius nuo Mirą dar
bus ingijo,’ ir redaktorius, ku
ris juos taip perstato, publiką 
apgaudinėja, savo valdžią 
šmeižia ir spauzdindamas pro- 
vokiško melą priešui gelbsti..

Iš rašto lieka įspūdis, būk 
kabineto«nariai savo oficiales 
pozicijas naudoję, kad savo 
sūnus iš militarės tarnybos iš
saugoti. Tas įspūdis daromas 
ne tik , klaidĮingais užreiški- 
mais, augščiaus privedamais, 
bet tokią faktą praleidimais, 
kaip seka: iš p. McAdoo sūną 
vienas tarnauja ant- submarinu 
“chaser,” kitas yrą priskirtas 
liti vyno orinei stočiai Miami’ėj 
ir trečios yra jurininku penk
tame laivyno distrikte; kad. 
Darbo Sekretoriaus vienas sū
ną yra aviacijos korpuse pir
muoju leitenantu prie Wiibur 
Wright orlaiviams lauko, ant
rasis yra antruoju National 
Army leitenantu Camp Meade 
ir trečiasis oficieriu be komisi
jos Anniston, Ala.; kad Vidu
jinių Reikalą Sekretoriaus sū
nus yra vėliavnešių laivyno a- 
viacijinėj st’oty Prancūzijoje ir 
Agrikultūros Sekretoriaus sū
nus yra laivyno vėliavnešių 
Newport’e.
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. - (Tąsa)
Ko paadvimai ir nuolatinė Ba

žnyčios praktika, apie tąją 
teisę mokina.

Šv. Ambroza in ps. 50. “Kur 
Petras, — ten Bažnyčia. ’ ’ Ep. 
105. “Toje vienybės'kated
roje sudėjo Viešpats mokslo 
teisybes.” Tai yra kur Šv. 
Tėvas—popežius, tenai Kris
taus Bažnyčia, o tiktai toje 
Bažnyčioje vienoje randasi su
dėta Viešpaties mokslo teisy
bė.

Šv. Petras Chrizologas (t 
450) laiške rašytame Eutyche.- 
sui sako “Ingriaudenu tavę, 
garbus brolau, kad priimtu
mei, kas tau nuo švenčiausio 
vyskupo miesto Rymo parašy
ta; todelei, kad palaimintas 
Petras, kurs savo soste gyve
na ir rėdo,ieškantiems teisybę 
tikėjime suteikia.” Tą pat 
liudija Šv. Bazyli’jus (1397) 
Cezarijos vyskupas, kurs laiš
ke į Šv. Athanozą Alex. taip 
atsiliepia: “Nėra reikalo šauk
ti vyskupų susivažiavimą, nes 
gana bus nurašyti popežiui, 
kad tas savo valdžia ir autori
tetu ginčą išrištų ir klaidati- 
kvstę pasmerktų.”

Taip pat Grigalius (1826) 
Nar. Teodor Studita Mikolui 
Ciesoriui, vardu visų hegume- 
nų rašo: “Jeigu kas abejoja... 
tegul nuo perdėtinio Bažny
čios, nuo vyresniojo Rymo 
(dėl skirtumo nuo Konstanti
nopolio) liepia sau prisiųst 
apsprendimą to reikalo, kaip 
tai palei senovės padavimą — 
tradiciją nuo pradžios užsilai
kydavo. Tasai (Rymas) yra 
inpėdiniu-vietininku (imita- 
tor) Kristaus, augščiausiu ka
raliumi, viršūne Dievo baž
nyčių, kur pirmas rėdė Pet
ras, kuriam tarė: “Tu esi ola” 
ir tt.

Tas pats laiške į Poschalisą 
pop. reikale prieš paveikslų 
naikintojus (ikonoklastuš).

Šv. Anzelmas t 1109, auko
damas, knygą apie šv. Trejybę 
ir Įsikūnijimą Viešpaties žo
džio palaimintam pop. Urbo
nui n, rašo “Viešpačiui ir tė
vui visos ant žemės keliaujan
čios Bažnyčios... kuriam Dievo 
Apveizda pavedė šv. tikėjimo 
saugojimą, valdymą ir rėdy
mą Bažnyčios, kuriam pri
klauso sulaikymas prieš šv. ti
kėjimą klaidų ir tt., pavedu su 
pasitikėjimu mano veikalą ap- 
Lvertinimui... (nusprendimui 
ar nėra ko priešinga šv. tikė
jimo tiesoms).

Šv. Tamošius Aq. (t 1274) 2. 
2 daeq. 1. o. 10. sako “Popie
žiui priklauso išdavimas sūdė-
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j.imo (symboli) tikėjimo, dėlto, 
kad jo yra dalykas galutinai 
spręsti dalykuose tikėjimo, 
prie kurių svarbesni ir sun
kesni dalykai jungiasi. O po
piežių nuosprendžius privalo 
visi priimti be jokio,abejojimo. 
Todelei Kristus Petrui tarė: 
“O aš už tave melsiu... ir tt.” 
To priežastis yra, kad būtų 
vienas tikėjimas ir nebūtų gin
čų; o tas kitaip negali įvykti, 
kaip tik, jei tikėjimiškuose da
lykuose iškilusius ginčus nu
spręs, išris, arba nuteis tas, 
kurs laiko visos Bažnyčios vai
rą, ir kad jo nuosprendžio ar
ba ištarmės visi stipriai laiky
tųsi. ”

Šv. Bonaventūras (t 1274) 
aiškiausius išsireiškimus var
toje knygoje “Summa Theol.’ 
9. 1. a, 3. d. 3. Jis rašo; “Po
piežius negali suklysti šiose 
sąlygose, visąpirmu, jeigu 
sprendžia kaipo Popiežius, ir 
jeigu mano išduoti nuospren
dį tikėjimo dogmų dalykuo
se.” .

Daugiaus Šv. Bažnyčios Tė
vą ir raštininkų liudijimų no
rintiems galime nurodyti šiuos 
šaltinius: Barlaamo graiką 
vyskupo, Šv. Jono Kapistra- 
no (t 1456); Besariono Nic. 
(1463'); Šv. Franciškaus Sale
zo (t 1622); Melchioro Canus 
de Loc. theol.; Bellarmino de 
Rom. Pontt.; Bossueto, Balle- 
rini ir tt. raštus Galima skai
tyti knygą Curs. Theol. IV 
Migni 1867. Hettinger Apolo- 
getik Freyburg in Br. ir kitas.

c., Ne tik Tėvai Bažnyčios, 
raštininkai ir visą amžių teo
logai iškilmingai liudijo Rymo 
Popiežių neklaidingumą, bet 
ir patys Popiežiai buvo persi
ėmę įsitikinimu į savo neklai
dingumą, į tąją savo urėdys- 
tės privilegiją.

Tasai faktas nei kiek mūsą 
tvirtinimo apie popiežių ne
klaidingumą nemažina, prie
šingai, labai jį sutvirtina ar
ba paremia.

Jeigu istorija ilgą eilę paliu
dijimą privesti gali, kaip Po
piežiai savo privilegijas su
prato, ir su tuo supratimu ti
kėjime kilančius nesusiprati
mus griežtai nuspręsdavo ar
ba pasmerkdavo arba pripa
žindavo. Hėrezijas iškeikda^ 
vo, klaidatikius atskirdavo 
nuo Bažnyčios šv. tikėjimo, 
dagmą dalykuose nuospren
džius išduodavo, reikalaudami 
juos griežtai visiems tikintie
siems pildyti; o niekas jiems, 
to neužginčydavo, nesipriešin
davo. F. V.

(Toliau bus)

KIEK LIETUVIŲ KAREI
VIŲ YRA?

i Camp Devens, Ayer, Mass. 
Gerb. “Darbininko” Red.:—

Aš Čia tarnaudamas kariuo
menėj, tai, žinoma, ir visokią 
laikraščių lietuvišką kaip ka
da pasiskaitau, , Aš “Darbi
ninke” patemijau straipsnį 
kas-link sužinojimo kiek da
bar randasi lietuvią kareivią 
šioje didžioje Sūv. Valstiją ar
mijoj. Aš manau, kad šiūomi 
laika bus labai daug, o, žino
ma? sužinoti būtą lengviau jei 
kas atsišauktą į visus Suv. 
Valstiją iietūViŪs, tai jie galė
tą pranešti kiek iš kur lietuvią 
randasi kariuomenėje. Kitos 
tautos tai senai tą padarė. 
Kam-gi mums būti rusais arba 
lenkais, o ne lietuviais? Aš 
kalbėjau kartą. „ su graiku. 
Graiką Čia Suv. Valstijose ran
dasi apie 400.00, o jįj kariuo
menėje yra dabar apie 15 tūk
stančią. Lietuvią du-kart dau
giaus turi būt. PatčmijaU ir
gi kad daugelis lietuvių užsi
rašo iš Rusijos arba “Russian 
Poland.” Daug kartų turė
jau vargo, kol jiems paaiški
nau, kad jie klaidą daro. At- ę 
sako, kad po Rusijos valdžia 
gyveno. Tiek to sakau, bet ko
dėl jūs rašotės iš Russian Po
land.

Lietuviams nereikia snausti 
šioje darbymetėje. Pažiūrėkim 
į lenkus, žydras, kaip jie vei
kia. Ne tik ką savo atskiras 
armijas, mobilizuoja, bet pri
sideda prie Raudonojo Kry
žiaus ir kitų naudingų įstaigą. 
Pertai ir vardą turi geresnį ir 
daugiau visur yra žinomi.

dilime ir mėB tikėties, kad 
išsipildys mūsą troškimai. Bus 
perblokštas kaizerio militariz- 
mas. .Vokietis bus priverstas 
apleisti visas užkariautas že
mes. Mums nereikės’ vokišką 
karalių, o iš kitos pusės len
kai negaus Lietuvos prijungi
mo. Lenkai nori Lietuvos, bet 
ūš nemanau, kad kas būtą iš 
to. Žinoma, mes kareiviai ne
galim daug jums padėt, bet tai 
jus lietuvią veikėjų priedermė 
Lietuvą apsaugoti Uuo priešų. 
Labai gaila kad lietuviai neiš- 
vien ’ veikia politikos reikalu. 
Pertai atrodo, kad mes norime, 
bet patys nežinome ko. Aš il
gai gyvenau ir Vokietijoje. Tai 
aš persitikrinau, kad vokiečiai 
yra nesimpatingi, aštrūs, už
grobianti viską. Tai nuo vo
kiečių kiek galima reikia kra
tytis.

Kaz. Steponaviče.

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
CERTIFIKATAI.

Organizuojamasai Liet. Že
mės Bankas jau turi suvirš 850 
narią. Vieni yra paėmę po vie
ną serą, kiti po du, po kelis 
ir po kelioliką. Daugumas ku
rią jau yra už paimtuosius Še
rus pilnai užsimokėję.

L. Ž. Banko Komitetas yra 
nutaręs pilnai užsimokėju
siems nariams išduoti provizo
rius Šerą certifikatus. Tie cer- 
tifikatai jau yra rengiami 
spaudon į r į tūlą laiką, sakysi
me į keletą savaičią, bus pa
rengti. Tada, grąžinus išduo
tąsias iki šiol L. Ž. Banko re- 
sytes, pilnai užsimokėjusieji 
nariai gaus tuos šėrą certifi
katus.

Yra da narią, kurie į L. Že
mės Banką yra įnešę už paim
tuosius Šerus tik dalį mokes- 
ties. Jleiketą, kad tie nariai 
pasiskubintą užbaigt mokėti 
savo mokestis, kad gautą virš- 
minėtuosiuš šėrą paliudijimus.

Vardan L. Žemės Banko Ko
miteto

Kun. J. žilinskis.
(Office) 320 5-tli avė., 

New York, N. Y.

CHICAGO, ILL. 

(North Side)

Šv. Mykolo Ark. parapijos 
draugystėms ir parapijonams 
tariame Širdingą ačiū už puikų 
irisirenginią parodavimui 4 d. 
liepos. Ši kolonija pirmutinė 
nuvyko į paskirtą vietą, kur 
didelį įspūdį darė į žiūrėtojus 
puikiais apsitaisymais.

Rengimo Komisija.
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I Kas girdėti lietuvių kolonijose. į j 
J . •

■ • CAMBRIDGE, MASS. ‘ kadi vakare bus viešas susirin- 
Liepos 7, Vladislovas Ere- kimas visų lietuvių dėl IŠtiki- 

mičius iŠ Worcester, Mass., su mykęs Dienos; bet laukėme iki 
p-le Pranciška Kalinauskaite, pat 12 vai. nakties, o kaip ne-
šio miesto tapo surišti neat- 

z mezgamu ryšiu. Suvinčiavojo 
prieš pat mišias klebonas 
kun. Pr. Juškaitis. Šv. Mišio
se buvo suteiktas jaunave
džiams palaiminimas. Prie šv, 
Komunijos juodu priėjo laike 
šv. mišių.

. Linkėtina jaunavedžiams ge
riausio ir laimingiausio gyve
nimo. Abu apsigyvęs Wor- 
•cester’yje. P-Iė Pr. Kalinaus
kaitė buvo prisirašius prie Vy
čių kuopos. Vlad. Eremičius 
kadaisia buvo prigulėjęs Wor-» 
cester’yj prie Bažnytinio Cho
ro.

Ugi] metų naujai porai.
Reporteris.

WORCESTER, MASS.

Blaivininkų 25 kuopa iškil
mingai apvaikščiojo Šv. Jono 
Kr. dienų. Nedėlioj 23 d. bir
želio ėjo prie šv. Komunijos. 
Reikia patėmyti, jog nekurie 
patingėjo tų padaryti.

Panedėlio vakare 24 d. bir
želio surengė gražų vakarėlį 
pagerbimui varduvių gerb. 
kjeb. kun. J. J. Jakaičio. Ant 

... ‘ vakaro publikos atsilankė la
bai skaitlingai ir gražiai pa
sveikino savo mylimų vadovų. 
Prie to buvo išpildytas dailus 
programas. Klebonas padčka- 
vojo už suteiktas dovanas ir 
genis linkėjimus. Taip-pat bu- 

. vo rinktos aukos dėl karės nu
kentėjusių. Aukavo kun. J. 
Jakaitis $5.00; J. Navickas, K. 
Miteliutė, - J. Kaiminas, Calui- 
lienė ir J. Griškienė^po $1.00. 
Buvo- ir mažesnių aukų. Išvi- 

’ so surinkta $33.40.
A. P. S.

buvo susirinkimo, . taip nebu- 
vcT. Paskui jie turėjo begėdis-, 
kų drąsų paskelbti, kad jie 
turėję viešų susirinkimų ir iš
nešę rezpliudij ą • išreiškiančių 
ištikimybę šiai šaliai ir jos.vi
sai- tvarkai. (Mes vienok, ži
nomųjų priešinimąsi registra
vimui pernai ir kad jie skelbė', 
kad kas turės, raudonų knygu
tę, tai tam nereiks , eiti kariuo
menėn?). Ir dar įdėjo, kad 
“Lithuanian Society, Brandi 
20” laikė tų susirinkimą ir iš
nešė tą rezoliucijų. Mūsų mies
te negirdėti tokios organizaci
jos. Turbūt per naktį, kaip 
grybas išdygo. Yra 20 kuopa 
LMPS. Jei tos drr-jos vardu 
tų darė, tai kam sarmatytis 
prisipažinti, kad jie esu socija
listai, o ne “Lietuviai darbi
ninkai/’ O socijalistų vadas 
ir trukšmadaris, J. Bučinskas, 
dar pasirašęs kad jis “Chair- 
man” to susirinkimo, kurio 
visai nebuvo. Tai tikras me-• 
lavimas Amerikos valdžiai. 
Bet mes žinome, kad socijalis
tai 
bų.

' sįjas žmomų prisirinko. pilna 
šv. Jurgio dr-jos svetainė.

Pirm. p. Žemaitis, atidary
damas vakarų perstatė iš ka
talikų puses p, M Račkų, ku
ris sutinkąs stotį į diskusijas 
prieš tris soeijalistUS. ir pa^ 
kvięte somjalištus užeiti ant 
estrados. . Svetainėj pasidarė 
begalinė tyla. Visi žiūri, ku-. 
rie bus' tie socijalistų didvy
riai, ' Kurie išdrįs ne tik pa
kampiais kritikuoti katalikus 
darbininkus, bet viešai stos 
prieš visų publikų. Vakaro 
vedėjas nesulaukdamas socija- 
listų, savo pakvietimų karto* 
jo antru ir trečiu kartu, bet 
socijalistai sėdi, kaip žemę 
pardavę ir nei vienas nei iš 
vietos nesijudina. Publika 
pradeda kvatoti. Tas juokas 
apėmė visus per tai, kad mū
sų socijalistai dažnai sureng-' 
tose prakalbose kelia triukšmų 
prašydami leistį ir jiems šį bei 
tų pakalbėti prieš kalbėtojų.

Užganėdinimui mūsų socija- 
listųR\LDS. kuopa ir parengė 
šias diskusijas, duodama soci- 
jalistams net 2 savaiti laiko 
prisirengti prie diskusijų. Ne-

prato, kad. tas visas blogas 
prieš kurį jiems šiandiena pri- 
seina kovoti įsivyravo per be- 
dieviškai-sorijalištiškų spaudu 
Užtai “Draugo”- bendrovės 
Šerų Newarkiečiai šiandien iš
perka per savaitę ne dešimti
mis dolerių, bet gimtais.

. - V-4s.

CAMBRIDGE, MASS.
SLRKA. .127 kuopos bus su

sirinkimas 3 vai. ’po pietų baž
nytinėj svetainėj, Taip-gi bus 
svarbios prakalbos tų pat die
nų (liepos 14) 7 valandų 

Bus garsus kal- 
. Taip-gi kalbės ir 
kun. P. Juškaitis.

noms ir prakalboms, buvo įvai- kainos aukos dėl T, F. 
rus, tautiški žaislai ir įvaĮrios' ’ 
lenktynės ir virvės traukimas. 
Visur laimėjo ir pergalėjo 
VVorcesteriečiai ir visas beveik 
dovanas išsivežė. Kas gali su
silygini su Worcestęrieęiais, 
Labai mes Nashuos Vyčiai, e- 
■sam dėkingi už atsilankymų ir 
parėmimų mūsų gegužines. 0 
liž Vis kibiausia esam dėkingi 
Lawrence’o šv. Cecilijos cho
rui ir jo vedėjui p. A.. Grigo
raičiui.

Levukas.

<•

vakare, 
būtojas. 
vietinis 
Kviečiame visūs į tas prakal
bas ir prisirašyti prie Susivie
nijimo.

Komitetas

DETROIT, MICH.

Ne visi gerai pasidarbavo.
Liepos ketvirtoji čia gerai 

buvo apvaikščiota. Lietuvių 
kolonija čia dar nesustiprėjusi, 
tai daug nuo jų nereikia tikė
tis, bet darbavosi ir pasirodė

HARRIŠON IR KĖARNEY, 
N. J.

Liepos 4 d. lietuviai Harri- 
! sono-Kearney parodė ištikimy
bę Suv. Valstijoms. Lietuviai 
puikiausia buvo pasipuošę ir 
sudarė didžiausių grųpų, buvo 
žmonių apie 1000. Tai-gi mies
to gaspadorius ir davė lietu
viams geriausių vietų apvaik- 
ščiojime. Svetimtaučiai ne
manė, kad Harrisono ir Kear- 
ney randasi tiek lietuvių ir ne
manė, kad lietuviai galėtų 
puikiausia už visus pasirodyti.

M. Kauklis.

. , Gau
sias aukas dėjo Liudvikas Mi
siūnas $20J)0, M. Sležas $5.00, 
Po $2.00: A. Ramanauskas, K. 
’Skaįeikis,-. J, Šūkis. Kiti po 
mažiau.

Gerb. kun. Jakaitis paauka
vo savo kelionės lėšas $15 T. F. 
Paliko mums visiems pavyzdį, 
kad mes kiekvienas atjaustū- 
mem Lietuvą taip, kaip gerb. 
IVorcester’io . Betuvių klebo
nas. Jis^antru kartu kalbėjo 
ir vis savo kelionės lėšas paau
kavo T. Fondui.

S. M. D.

BINGHAMTON, N. Y.
Ir pas mus Ištikimybės Die

na (Loyalty Day) buvo ap
vaikščiojama. Dalyvavo dr- 
jos ir dar pašalinių žmonių. Iš 
viso buvo apie 300 lietuvių pa
rodoje. Dalyvavo Šv. Juozapo 
R. K. Parapija, TMD 15-ta 
kuopa, Šv. Jono Dr-stė, Lie
tuvos Vyčių 31 kuopa, Mari
jos Magdalenos Moterų Dr-stė 
ir Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 200 kuopa.

Parodiai pirmtakavo Ameri
kos kareiviai. Lietuvius vedė 
du jauni vyrai, kurie nešė A- 
merikos ir Lietuvos vėliavas. 
Dar pirmų sykį svetimtaučiai 
pamatė Lietuvių vėliavų gat
vėje šio miesto. Lietuvaitės 
apsirėdę tautiškais rūbais ėjo 
paskui. Po jų buvo Lietuvai
tės apsitaisę kaipo Raudonojo 
Kryžiaus Pulkas. Sekančių 
vietų užėmė vietinis klebonas 
ir pirmininkai tų dr-jų, ku
rios dalyvavo tam apvaikščio- 
jime. Po jų ėjo viršminėtos 
Lietuviškos dr-jos. Iš pirmo 
buvo nešamas apgarsinimas 
su parašu: “We, Lithuanians, 
express our loyalty to the U- 
nited Statės in her fight for 
Democracy and the Freedom 
of small nations”; antras iš- 
paskui šitaip, “We, Lithua
nians, forsee Independent Lit- 
liuania in the allied victčry 
over DESPOTISM.” Antras 
pagarsinimas padarė didę į- 
tekmę tarpe amerikonų, nes 
tekstas buvo pavartotas apra
šyme parodos laikraštyje.

Socijalistai arba tikriaus iš
gamos nedalyvavo, nes žino
ma jie yra kaizerio agentai ir 
nori kad vokietis su savo des
potizmu užviešpatautų visame 
pasalyj. Nors^buvo šaukti vi
si lietuviai į viešų^usirinkimų, 
kuris buvo 3 d. liepos 1918 m. 
Huttos .svetainėje, vienok mū
ši] socijalistai neprįbuvo, nes 
turbūt susiprato, kad jie ne- 

- sų lietuviais ir todėl nesimaišė. 
Be to nedalyvavo socijųlistų 
valdomos organizacijos. Vie
toje dalyvavimo parodoje kaip 
Suvienytų Valstijų Preziden? 
tas prašė, mūsų bolševikai 

/ laikė piknikų.
Socijalistai meluoja Amerikos 

Valdžiai.
Buvo pagarsinta socijalistų,

žiūrint, kad vakaro vedėjas j pusėtinai. Reikia, vienok, pa- 
per tris sykius kvietė socija- 
listus stoti,į diskusijas ir net 
leista jiems savo geriausius 
vadus pastatyti tris prieš vie
nų p. Al. Bačkų. Socijalistai 
taip persigandę sėdėjo, kad 
nei burnos nepravėrė ir nei ne
pasiteisino (įel kokios priežasr 
ties jie nenori diskusuoti.

Neatsiradus socijalistų drą
suolių, kurie trys stotų prieš 
vienų p. Al. Račkų diskusuo
ti, p. Al. R. pradėjo prakalbų, 
išrodinėdamas visų šiandieni
nį socijaliznio niekingumų ir 
jų daromas šunybes čia Ame
rikoj ir Lietuvoj bei Rusijoj.

Apie publikos užganėdinimų 
liudija aukos. Paprašius, kad 
publika sumestų keletu centų 
lėšų apmokėjimui ir kaipo 
moksleiviui už kelionę, tai pu
blika aukų sudėjo virš $40.00.

Antrų vhkarų t. y. birželio 
30 d. vėl trumpai kalbėjo p. Al. 
RaČkus, dr-jų Sušauktame 
mass-mitinge. Čia pasirodžius 
p. A. Račkui publika triuk
šmingai pasveikino garsiu ran
kų plojimu.

Mass-mitingo tikslas buvo 
prisirengti prie apvaikščioji- 
mo 4 d. liepos. Reikia pažy
mėti, kad minėtame mass-mi
tinge be Al. R. ir kitų, kalbėjo 
įdėtinis jaunas tik kų galutinai 
apsigyvenęs Newarke gerb. 
daktaras Jonas H. Staknevi- 
črus.

Kodėl socijalistai nestojo į 
diskusijas? Priežastis jų ne- 
stojimo yra žinoma kaipo silp
numas apšvietoj, o savo vado
vų gal ir ištikrųjų negalėjo 
prisiprašyti, tai kitokio išėji
mo nebeturėjo, kaip tik Sėdėti 
ir tylėti. Bet antra priežastis 
buvo ir ta, kad paskutiniu lai
ku mūsų socijalistai taip nu
puolė visuomenės akyse, kad 
bijosi ir socijalistais beprisipa
žinti. Nupuolę dvasioje mūsų 
socijalistai jau senai buvo, 
bet galutinai juos pribaigė tai 
jų parsikviestas iš So. Bostono 
socijalistų vadas Maikis — žy
das — Michelsonas, mass-mi
tinge, kuriame buvo vietos so
cijalistai parsikvietę išnešti 
galingų protestų prieš “kleri
kalus.” Tame protesto mass- 
mitinge Maikis-Michelsonas su 
savo šaika peštukų parodė tiek 
šunybių, kad Newarko visuo
menė .aiškiai pamatė ne tik 
murzinų Mieli elsono — žydo 
kaipo socijalistų vado veidų, 
bet jo sielų ir širdį.

Neivarkiečių katalikų vei
kėjai Michelsonui yra la
bai dėkingi už tai, nės toks jų 
pasielgimas visiems abejojan
tiems apie socijalistų niekšiš
kumą atidarė akis ir jie šian
die didžiausį įžeidimų jaučia, 
jei juos kas socijalistais pava.- 
dina. Katalikai, kurie dar vis 
snūduriavo, pamatė tikrąjį 
socijalistų veidų, stoja darban, 
kovon prieš tas visas nedory- 
bet. Bet reikia džiaugties iš to, 
kad katalikai nesigriebia soci- 
jalistiškos kovos įrankių, bet 
jie suprato ir pasigavo teisin
giausi ir-tvirČiausį kovos įran
kį, tai platinti dorų katalikiš- 

diskusijas ir apginti savųjį so- ką spaudų.
cijalizmą.* Į prakalbas-disku- NeivarkieČiai katalikai Stt-

pripratę prie kreivų dar-

Jonas Stanislovaitis.'

CLEVELAND, OHIO. 
Pinigai prapuolė.

Bambizo Strazdo gūžta Cle- 
velandę pairo. Pinigai įmokė
ti už kirkužę $1000.00, prapuo
lė. Liep. 2 d. Strazdas savo pa
tarėjus patupdė šaltojon. Jiem 
tenai betupint, Strazdas 3 d. 
liep. su savo klapčiuku Smigel- 
skiu susikrovęs visus daiktus 
iš subankrūtijusios kirkužės 
nusigabeno namo. 8 d. liepos 
Strazdo pasekėjai pašaukė 
Strazdų į Centrai police stotį 
dėl atsiėmimo pinigų jam įmo
kėtų su nuošimčiu. .

Iš žingeidumo ir aš tenai nu
vykau pasižiūrėti komedijų.. 
Priemenvje prie durių prose- 
kutoriaus atradau ponaitį 
Strazdų su dideliais akiniais. 
Ant krutinės bekabu žėruojan
ti lenciūgai, ant kurių paka
binti du geroki auksiniai kry
žiai. Šalę jo laibas žydelis ad
vokatas ir pilvotas klapčiukas 
senoviškas New Yorko apskri
čio bambizas Smigelskis. Bū
rys lietuviškų “progresyviš- 
kų” moterėlių ir keli raudon
kakliai sumulkinti pasekėjai, 
vyrukai. Pačiukė Petro Abro
maičio buvusio Strazdo vargo
nininko, ir pats vargoninin
kas. “Progresyvės” laikė ran
kose po pundų mėlynų kvičiu- 
kių su parašais J. Brazausko 
prezidento, J. Cutatčio sekre
toriaus ir E. J. Strazdo klebo
no. Visos moterėlės mane, 
kaipo senų pažįstamų pasvei
kino, kviteles man kišo ir 
klausė: '“Kada gausime pini
gus su nuošimčiu/’ Peržvel
gęs kviteles patėmijau, kad 
mažiausia kvitelė yra ant $20.- 
00. Kitos $50.00, 100.00 ir vie
nos mergos kvitelė rodė net 
$500.00. Seno vargonininko 
pačiukė parodė tris kviteles 
viena $100,00, kita $60.00, tre
čia $50.00. Mums besikalbant, 
durys atsidarė, visi susikru- 
šėm į prosekutorio ofisų, kaip 
silkės bačkoje. “Progresyvės” 
ir Strazdiniai sukrovė kvite
les prosekutoriui ant stalelio 
ir godžiai laukė nuo Strazdo 
pinigų. “Kų tos kvitos reiš
kia” paklausė prosekutorius. 
Aš paaiškinau jų reikšmę. 
Prosekutbrius nusišypsoję, at
silošė kedėje ir ištarė: “Well- 
well, too badi, too bad.” Pas
kui tarė: “Jei esate katalikai, 
tai remkite katalikų bažny
čių.” Ir parodęs duris, visus 
išvarė.

stebėti, jog tūli buvo apsiėmę 
darbus ir neištesėjo. Atsisakė 
nuo darbo paskutinėse dieno
se. Tai kas būtų buvę, jei ldti 
panašiai būtų rankas nuleidę? 
Bet gerb. klebono kun. Skrip- 
kos dėka lietuviai gerai pasi
rodė. Lietuviai maršavo daug 
maž šitaip: vėliavos, benas, D? 
L. K. Vytautas, Dėdė Šamas, 
kareivių būrys, vyčiai, vy
čių vežimas ir choro merginos 
aplink vežimų, paskui vežimų 
moterų būrys ir kiti. Lietuvių 
maršavo apie 500.

Lašelis.

v •
ROCHESTER, N. Y.

Ąukos dėl tėvynės.
Liepos 3 d. vienas lietuvis 

buvo surengęs savo vardo die
noj vakarėlį, kur tapo nepa
miršta ir nukentėjusieji dėl 
karės. Rengėjas to vakaro au
kavo 2 dol. Smulkesnių aukų 
$2.25. Išviso $4.25. Pinigai į- 
duoti T. Fondo iždininkui K. 
Andriuškevičiui. Jau įvyko 
gražus paprotis tarp Roches- 
terio lietuvių Mieli lietuviai, 
įvykdankim visur tokius pa
pročius, visose lietuvių koloni
jose, kada tik parengiam ko
kių pramogėlę, tai vis nepa
mirškime Lietuvos.

žybuoklė.

PHILADELPHIA, PA.

Esperantininkų ir Vyčių 
išvažiavimas.

7 d. liepos čionykštis Ratelis 
Lietuvių-Lenkų Esperantinin
kų turėjo savo metinį šeimy
niškų išvažiavimų į Fairmond 
Parkų. Išvažiavimas labai 
pasisekė-delei gražaus oro ir 
daugumo dalyvaujančių. Gi 
ačiū p. Ziebui, dalyvaujantie
ji išvažiavime tapo visokerio
pose pozose nufotografuoti su 
Suv. Valst. jr Esperantininkų 
vėliavomis.

Gi žinant, kadi čia _ tuojaus 
šalę Woodside Parke (dalis 
Fairmond parko) žadėjo būt 
Vyčiai 23-Čios kuopos, keletas 
esperantininkų nuėjo tenai ir 
radę gan gražų būrelį, sulig jų 
noro, nufotografavo juos tai
pogi su esperantininkų vėlia
va.

Korespondentas.

Jurgila

NEWARK, N. J.
Socijalistai persigando.

Birželio 29 d. LDS. 14 kuo
pa buvo surengusi prakalbas 
ir diskusijas, kuriosna buvo 
kviečiami socijalistai stoti į « 4 M • i • .

NASHUA, N. H.

Vyčių gegužinė.
Nuo senai jau Vyčiai rengės 

prie liepos 6 d. gegužinės. Vis- 
kų darė kų galėjo. Tai dar pir
mas tokis išvažiavimas Nash- 
uoj. Iki pusės dienos lijo. Jau 
manėm, kad viskas nueis nie
kais, bet tuojaus tamsūs de
besiai prasiskirstė ir vėl kas 
gyvas ėmėmės už pradėto dar
bo, kuris užsibaigė labai pui
kiai. Dar tik 1-ma valanda, o 
jau Worcester’io Vyčiai pasi
rodė pirmieji it koki pranašai, 
priduodami drąsos, kad bus 
viskas gerai. Neužilgo atva
žiavo ir Layvrence’o Vyčiai, šv. 
Cecilijos choras ir gerb. choro 
vedėjas A. Grigoraitis, atva
žiavo ir iš Haverhill ir iš Man- 
chester, N. H. būriai gražaus 
jaunimo. Taip-gi ir vietiniai 
pradėjo rinktis. • Atsilankiu
sieji ilgai atmins 6 d. liepos iš
važiavimų.

Atėjus šeštai valandai muzi
ka sustojo ir buvo pranešta, 
kadi jau dabar dainuos Law- 
rence choras. Pijamas tapo iš
neštas ant gonkų ir čia}gerb. 
choro vedėjas A. Grigoraiitis 
sąvo puikiai išlavintų chorų 
sustatė. Pirmiausia Vyčių 20 
kuopos pirmininkas p. K. Na- 
dzeika prakalbėjo į susirinku
sius pasveikindamas ir ąčiuo- 
damas atsilankiusiems ir per
statė šv. Cecilijos chorų ir jo 
vedėjų A. Grigoraitį. Na ir 
prasidėjo programas, suside
dąs iš įvairių gražių tautiškų 
dainelių.

AVorcesterietis p. Pr. Zata- 
vėckas labai puikių prakalbą 
pasakė. Gerb.- A. Grigoraitis 
ragino Nashuos lietuvius su
tverti chorų ir nepasilikt nuo 
kitų kolonijų. Duok Diever

HUDSON, MASS.
Birželio 30 d. čia buvo Ne- 

viackas iš Worcesterio sutver
ti Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Dr-jų. Sakė, kad lietu
vių literatūra esanti menkiau
sia už visų tautų, kad Lietu
voje prieš spaudos atgavimų 
kunigai ir davatkos išdavinė- 
ję policijai skaitančius laikraš
čius ir knygas, kadi kunigai per 
išpažintį žmonėms ant pakūtos 
uždavinėję išdavinėti policijai 
laikraščių ir knygų skaityto
jus; dar aiškino apie dešimtį 
Dievo įsakymų ir sakė, kad jei 
žmonės juos pildytų, tai būtų 
rojiškas gyvenimas, bet pas
kui sakė, kadi niekas nėra ne
vogęs, nemelavęs, girdi, jei 
nesuktų, tai negalėtų gyventi, 
,kad žmonės turį skriausti vie
ni kitus, kad galėtų gyventi. 
Ir daug kitokių daiktų pripa
sakojo. Jo prakalbos nenuo
seklumus ir melus kiekvienas 
galėjo supranti. Kas-gi gali ti
kėti jo tvirtinimui, būk kuni
gai liepę išdavinėti policijai 
skaitančius laikraščius laike 
spaudos uždraudimo? Kas-gi 
gali tikėti, kad žmogus nega
li teisingai gyventi be melavi
mo, be suktybių? Teisybė, so
cijalistai negali be to melo, be 
apgavysčių gyventi. Ypatin
gas to cicilikėlio nenuoseklu
mas sakyti, kad Dievo įsaky
mų užlaikymas reikštų rojaus 
gyvenimų. Juk abelnai soci
jalistai atmeta Dievų ir jo įsa
kymus ir taip nori įvykinti ro
jų. Rusijos socijalistai pamy
nė visus Dievo įsakymus ir 
vykdo rojų. Jo pasakymas, 
kad lietuvių literatūra esanti 
menkiausia, bus teisingas, jei 
žiūrėsime į lietuvių socijalistų 
literatūrų. Lietuvių socijalis
tai po teisybei neturi literatū
ros, o tik keletu šlamštų.

Staršinos Anūkas.

WORCEŠTER, MASS. '
Liepos 7 d. pas mus Šv. Ka

zimiero bažnyčioje buvo gra
žios iškilmės — 174 bernaičiai 
ir mergaitės priėjo prie pir
mos šv. Komunijos. Toms iš
kilmėms tapo puikiai išpuoš
tas ’ altorius. Mišias 'atlai
kė patsai klebonas kun/ J. 
Jakaitis ir pasakė toms apei
goms gražų pritaikintų pamok
slų. Po pamaldų bažnyčioje 
visi susirinko į bažnytinę salę, 
kurioje tapo išdalinti visiems 
vaikučiams šv. Komunijos at
minimui tam tkiri paveikslai 
—diplomai; kartu „buvo suteik
ta dovanos tiems, kurie geriau
sia mokėsi prisirengiant prie 
šv. Komunijos. Pagalinus bu
vo nutraukta fotografoja šitų 
iškilmių atminimui.

’ Ant‘ rytojaus liepos 8 d. at
sidarė vasarinė bernaičiu ir 

. mergaičių mokykla. .Moky
tojais yra šie asmenys:— J. 
Navickas iš Baltimorę, Md., P. 
Strakauskas iš Boston, Mass. 
ir V. Bacevičius, vietinis mok
sleivis. Mokinių esama apie 
500. Reikia pastebėti, kad. 
madon įeina nauji kun. A. Sta- 
niukino rankvedžiai; vaikučiai, 
matyti, vartoja viršminėtus 
naujus Vieton seniau išleistos 
“Žvaigždutės.” Labai yra 
gerai, kad mūsų gerb. klebonai 
daugiau brangina savus ir ge
resnius rankvedžius. Nors 
knygos ir brangios, bet vai
kams atneš didesnę naudų.

Pas mus kilo sumanymas j- 
steigti suaugusiems vakarinius 
kursus kokius keturis kartus 
savaitėj. Kaip, girdėti tai va
sarinės mokyklos mokytojai 
apsiimtų mokyti ir tuose kur
suose, kad tik norinčių atsiras
tų užtektinas skaičius. Mums 
reikia pasinaudoti šia proga. 
Geriausia būtų kreiptis vi
siems norintiems mokintis va
kariniuose kursuose į mūsų 
klebonų arba ir į pačius moky
tojus. Naudos, kokių atneš 
ši vakarinė mokykla, nereikia 
aiškinti — tai kiekvienas su
pranta. Bus mokinama lie
tuvių ir anglų kalbos, taipgi 
Lietuvos istorija ir matemati
ka. Net bus mokinami ir tie, 
kurie visiškai nemoka nei ra
šyti nei skaityti. Kaip gir
dėjau, tai žadėjo įvesti paino
kas apie korespondencijų rašy
mų laikraščiuosna, apie proto
kolų rašymų laike susirinkimų 
ir tt. Vietinis jaunime pasi
naudokime šia proga.

Dzūko Draugas.

Paieškojimai
"Jeigu norite surasti savd gi

mines ar pažįstamus/ prisiųsk 
paieškojimų Į “Darbininkų.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.’’ Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbiiini- 
ke.” i

Už srhulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už Vieną sykį....
” du sykiu-....
” tris sykius ..
” .šešius sykius...

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

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

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

(Ant viršutinių lubų)

Aš Leonas Sušinskls Kauno gub., 
Telšių pav. Kaimo Kalnėnų, paleškau 
savo giminaičių ii; pažįstamų. Meldžiu 
atsiliepti žeminus paduotu adresu.

Aš Juozas Rudaitis Suvalkų gub., 
Vilkaviškio puv.,. Garšvėnų kaimo ieš
kau savo giminaičių Ir pažįstamų. 
Meldžiu atsiliepti. Mūšų adresas : 

Rotterdani Katendreclt Tolhuislan 
No. 13 b. HOLAND.

■

PARSIDUODA. 
AUTOMOBILIUS

7 pass. 6 cil. 1916 Studebaker. Tar
škiuos visai pigiai nes savininkas ap
leidžia miestų. Talp-gi parsiduoda di
delis pooi-roomis. Savininkas pirko 
kitų biznį. Persiduos pigiai. Kreipki
tės pas:

A. J. Kupstys,
343 Broaihvay,' So. Boston, Mass.

Paleškau sesers Ir švogerlo IGNOTO 
ir MIKALINOS ARBAČIAUSKV, Vil
niaus gub., Dusinenų par. I’irmlaus 
gyveno kur apie New Yorkų, o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų reikalų. 
Malonėkite jie patĮs ar kas kitas at
sišaukti. i

JUOZAS AMBRUTIS,
81 Sllver St., So. Boston, Mass.

Vincentas Veselka suvaifaj 
gub., Marijampolės pav., Mikallnėš 
dvaro .pabėgęs Iš nelaisvės i Holandi- 
jų, ieško savo pusbrolio PRANCIŠ
KAUS KRIVJCKOS. Prašo atsiliepti 
šiuo adresu:

VINCAS VESELKA, 
Rottcrdam Katendrecht Tolhuislan 

No. 13 b. HOLAND.

Aš BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS 
paleškau savo brolio Juozo šllkausko. 
Plrmlaus gyveno ChlcagoJe, dabar ne
žinau kur. Jis paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Vaitkaballų vai., Gu- 
žiškių parap. ir kaimo. Kas praneš 
pirmas, gaus didelę dovanų, nes turiu 
svarbų reikalų, arba pats atsišauk.

BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS, 
10 Porter Str., Waterbury, Ct

Paleškau MYKOLO DIEMENTO, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Gulbinas 
valšč., Pasvaliečių kaimo. Anglijoj gy
vena giminės ir pažįstami. Atsišauki
te šiuo adresu:

M. DIEMENT, 
Sluggan Camp Ovlemore, Scotland.

Ieškau JUOZO BARTKAUS. Pasi
mirė jūsų brolis Antanas Mįptelka. 
Pasilikau dideliame varge su penkiais • 
vaikučiais. Atsišaukite.

S. MUSTEIKIENE, 
10113 Beverly Avė. 

VVasliingtop Helghts, Chicago, III.

wrr—— . .......... i  

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

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

Brangus Skaitytojau! Tams
tų skaitai “Darbininką” ir 
gerėjies juomi. Pasistengk, 
kad jis lankytų ir Tamstų 
draugus.

WATERBURY, CONN.
Čia buvo surengtos prakal

bos T. Fondo 40 skyriaus 30 d. 
birž. Kalbėjo K. Oesnulis ir 
Jkun. J. Jakaitis. Žmonių atsi- 
lapke nedaugiausia, vienok vi
si buvo geriausių norų. Po p.AVVAVAAAJl^e jvuvn 4Z1VVC, BĮ UUYU gtHAClU£M.I£ LlUių. JL V JJe 

kad taip būtų. Pasibaigus dai- Oesnulio prakalbos buvo ren-

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žiobs, 

4 Levant St., Dorchester, Įlaša 
VICE-PTRM. — Jonas Galinis,

20 WlnfleM St., So. Boston, Masa
I PROT. RAST. — Jonas Glineckls,

282 Sllver Str., So. Boston, Msm
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite

10 Sllver SU, So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

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

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

_ 145 SUver St., So. Boston. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

Paleškau Juozo špltkausko ir Onos 
špltkauskienės, tetos. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko parapi
joj. Juozas Kuturių o Ona Montvilių 
kaimo. Girdėjau, kad persiskyrė, jis 
paliko su 7 valkais, o ji pasiėmė su sa
vim mažoji 4 m. amžiaus. 3 metai at
gal gyveno Le\vlston, Me., o paskui iš
važiavo J IVaterbury, Conn., dabar ne
žinau kur. Meldžiu jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino, malonėkite praneš
ti už kų busią dėkinga.

KOTRINA VALINČIUKE,
( po vyru Jakutienė)

P. O. Box 19, Lewiston, Me.

Paieškau savo 2 švogerių Antano 
Mikubos fr Vinco Gražio; paeina iš 
Kauno gub., Ukmergės pav., Anykščių 
parap., Muravonka vienkiemio. Mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu, nes tu- 
riu svarbų reikalų.

ANTANAS PETRONIS,
226 Hlgh St., Laurence, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda BUČERNE ge

roje vietoje ir biznis išdirbta 
Visi rakandai beveik nauji. 
Nereikia arklių nes iš vežioja
ma su automobiliu. Kas nori 
turėti gerą biznį atsišaukite 
tuojaus.

A. Warapeckas,
56 Oak St., Middleboro, Mass.

LIETUVISFOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą?

Jeigu ne, Ui 
ateik ir nusitrauk pu»$ tusino 
kablnfit ir gausi vieną dideli ar- 
tietiSkal padaryta paveikslą vlaal1 
dovanai.

Taipgi noklntli mokytis to ama
to gali atsmaukti:

J. J. DRIJU, 
5MSo.»MISU

v
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Vietines žinios. katalikai su jais mębn bendro" 
neturi ir laikosi nuo toa rūšies 
gaivalų kuotolįausia. ■ <

. ~ ’ Du Parapijonu.
ŽV.* PETRO PARAPIJOS 
-CHORAS,AUGA KAIP 

AN T MI ELIŲ.

Serędoję, liepos 10 dieną Šv. 
Petro parapijos svetainėje bu
vo bažnytinio choro susirinki
mas, kuriame naują dąininiii- 
ką net keletas prisirašė. Da
bar bažnytinis choras « yra 
skaitlingiausias visoje apielin- 
keje, o sykiu ir šauniausias, 
neš . geriausius dainininkus .tu
ri. Šv. Petro parapijos choro 
Solistėmis ir solistais Bostonas 
gali pasidžiaugti. To jam pa
vydi kiti lietuviški chorai ir 
kur tik gali koją pakiša, kad 
tik šv. Petro parapijos choras 
negalėtą geriau už kitus pasi
rodyti.

Taip va koncerte, rengiama
me Liepos 4 dienos apvaikščio- 
jimo iškaščiams padengti, baž
nytinio choro solisčių net ne
pakviesta programo išpildyme 
dalyvauti. O visi juk gerai ži
no, kadišv. Petro parapijos 
choro solistės yra geriausios 
visoje apielinkėje.

Tiek to, kas praėjo to ne- 
begrąžinsi, bet užtai ateityje 
nutarta tokių nemalonių apsi
reiškimų nedasileisti. Šiame 
susirinkime bažnytinis choras 
buvo pakviestas dalyvauti lie
pos 1-1 dienos iškilmėse0 rengia
mose prancūzų tautai pagerbti. 
Choras vienbalsiai nutarė da
lyvauti, tik savo išlygas pas
tatė:

1. Jei bus mokama p. M. Pet- 
ranskni už repeticijas, tai turi 
būti lygiai apmokėtas ir p. M. 
Karbauskas. (P. M. Petraus
kui už koncerto vedimą liepos 
4 dienos iškilmių iškaščiams 
padengti užmokėta apie $30.- 
00);

2) Šv. Petro parapijos choro 
solistai ir solistės lygiai turi 
dalyvauti programuose su kitą 
chorą solistais.

3. Jei p. Petrauskas gali cho
rus suderinti Lietuvos Himną 
sudainuoti, tą lengvai gali at
likti ir p. Karbauskas.

4) Ponas Karbauskas apsi
ima koncerto rengime daly
vauti be jokio atlyginimo, jei 
tą padarys p. Petrauskas. Lie
tuvos reikalai, jos vardo iškėli
mas kaip kada ir iš chorą ve
dėją gali pasiaukavimo parei
kalauti. Žmonės darbininkai, 
vargo bitės ištisas valandas 
gatvėmis maršuoja, kad tik 
Lietuvai pasitarnauti; mūsų 
dailininkai ir-gi kelių minutų 
laiko savo tautai galėtų paau
koti.

Tikiuosi, dabar bus geras su
tarimas bendrame veikime, jei 
toks pasitaikys, nes dalykams 
paaiškėjus visuomet lengviaus 
susitarti, ir visų garbė būna 
geriau apsaugota.

Dar šv. Petro parapijos cho
ras nutarė išvažiavimą rugpjū
čio mėnesyj parengti ir daug 
kitų dalykų apkalbėjo, po to 
nariai išsiskirstė namo.'

Dūda.

BRIGHTON, MASS. *
Šiuomi pranešam sykiam 

prašom visą dr-jų kaip vieti- 
nią taip ir iŠ apielinkią mies
tą, kaip tai So. Boston, Cam
bridge nieko-nerengti 2 <k rug
sėjo (Sept.) 1918 m. Mes L. 
D. S. 22 kuopa rengiam ' pui- 
r 
bits “Iš meilės.” Aktoriai bus 
gabiausi iš So. Bostono L. Vy
čiu 17 kuopos. Be to bus gar
siausią solistą iŠ Naujos An
glijos, žodžiu sakant bus tas 
ko dar nėra buvę. Išanksto 
pasiryžkite atsilankyti.

Valdyba.

LnSTUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PCL GLOBA MOTINOS iVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO.,BOSTON, MASS?

Pirm. —■ T. Asmenskienė,
■ • 359 Fourth St 

Vicę pirm* — P. Giedraičiui^ 
103SixthSt

Prot. Sekr. —. M. MorkūniutS,
12 Lark St.

Fili. Sekr. — A. LukoŠevieiutė, 
. 377a Broadway,

*

Iriausią pramogą. Vaidinta] Iždininke M. MaSinliut^
J ; 42 Silver St. - '

Kasos globėjai: E. PlevokienS,
. ' M, Stukienė. 

Maršalka —. O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai; — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
ne, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. - t

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv.

PARSIDUODA FORNIČIAI 

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

jį Dn Paul J, Jakmauti
|| (Jakimavičius)

Priėmimo valando*:
ifj Nao 3 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar* 
MISOS naOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON’ 

TelM2S.B,

ii-

AUSROSV. M. D. DRAUGYS
TES VALDYBOSADRESAI. , * ...
Pirm. -—Jonas P. Andriūlaiu- 
nas, 20 Pine Št, Athol, Mass, 

‘ Draugystės box 191. .» .
Vice-pirm. Rapalas Gažunnas 

25 Essex St. Athol, Mass.
Prot. raifr. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass.
Fin. RaŠt. ~ Vladas Matulis, 

387 South St., Athol, Mass.
Trečias Rašt. Št. Vidugiris, 

20 Pine St, Athol, Mass.
Kasierius — Petras Pužčius,

34 Pinei St, Athol, Mass, 
Kasos globėjai

Antanas Andriliunas, 
92 Tern St., Athol, Mass.

Jonas Stanis, 
Charles PI., Athol, Mass.

J

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIHMmiNKAS—Jonas Adomavičius,

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

180 Rowen St., So. Boston, Mass 
PROT. RAST.-— Juozapas Vlnkevičius

147 IV, 6-th St, So. Boston, Masa.
■ FINANSŲ RAŠT., — St Noreika.'

-105 Silver st, SI Boston, Mass. 
KASIERIUS — Audrius Zalieckas, 

171 Fifth' Str., SO, Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 

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

ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 
rinkimus kas antrą nedgldienį 
kiekvieno mBnesio 2 vai. po pietą 
164 Hanover St., Boston, Maus 
MalonSkite visi ateiti ir daugiau 
naują narią su savim atsivesti.

i MV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
• VALDYBOS; ADRESAI.

HARTFORD, CONN. 
Pirm, — P. GelaŽiūte, 

41,Capitol Avę. 
Vice-pirm. — M. Bubenaite, 

57 Hudsou S t 
Ra&t H. Valavičiūte, 

42 Magnolia St 
Tel. Charter 3466. 

Fin. Rast, — V, Smitkus, 
•23 Liberty St. 

Kas. -- F. PlikūnienS, 
103 Bond St

>r

♦ a

REIKALINGAS jaunas lie
tuvis, gerai mokąs antiškai, 
mažiau 20 metą amžiaus prie 
abelno darbo rakandų krautu
vėj. Adresas:

F. Richmond Fumiture Co., 
374 B’way, So. Boston, Mass.

, T*LSe,Bo»Wft27O
DR. JOHN MicDONNELL, M. D 

Gulima susUąlbtlHr Uttuvh*M.
■ Ofiso valandos: 

RytdsikiS vai. 
Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston

t

VIETOJE $1.00 TIKTAI 50c.
Amerika Pirtyje ..................................   .10
Anflersėno pasakos .......................... ,..20
Laistos valandos ..................................... 15
Rodos motinoms ........................  5
Pradinė aritmetika .......................... . ..35
Vaikų, draugas ......................................... 15

Viso ................. ......$1.00
Atsiųskite 50 et. stampomis o gau

site viršui minėtas knygas už puse 
prekės-kainos. Adresuokte:

P. Mikolainis,
Claverack, N. Y.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUSI J» Udiibt 
Mentholatum Co. Priei etatai* 
gult ižtepk veidį mosita per kelk 
vakarus, o padarys veid% TYEV 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot 
tis iiima plėtrilus raudoniu, jno 
dus artfa šlakus ir prslalina viso 
kius Spuogus nuo veido. Pinigu? 
gali siųsti ir stampomis.

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

1

I

- PIRMOS KLESOS

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

naujų, išra imu.
Visą darbą g v ar an tu o j ame,

DR. W. T.REILLY
469 Broidway,So. Boston,Naša.

PRIE DORCHESTER ST.
f-

Valandoa N*d811oml*
nuoSvaLryta nuo 10 vai, ryta
iki 8 vai. vakare, iki 4 vai. vakar*.

- ' Deli Phone DIoklnson 3W& M. 'H 

Dr. Ignotas Stankus ■ 
1210 S. Broid St., Philadelphia, Pa. ■

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. M 

Ofisą V*!*xmI«*i H
Nuo 9 rito ilq S po pietų H.

Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki SP.M, H'
N«d*to*mi* iki 4 poyKtii. sf ■

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
‘ Ofiso ady no* Šydo visokia* lig**
1.6P.M.7-2P.M. Priskiria AMntt*,.

419 Boylston St, Boston* Mom.

LITHUANIAN AGENCY
I .---------------------------;----------

Pirmutinė ir dabar didžiausia lietuvią Real Estate ir 
Insurance Agentūrą Bostone ir ant viso N^w England’o, 
darome dabar didžiausį išpardavimą
NAMŲ, FARMŲ, LOTŲ ir BIZNIŲ

So. Bostone ir visose apielinkėse, nes daugybė savininkių 
namą, farmų, lotą ir biznią siunčia mums kas diena gro- 
matas su reikalavimais, kad*mes paskubintumem parduo
ti jąją namus ir farmas kad ir už mažiausias prekes.
DABAR TURIM ANT PARDAVIMO
Apie 500 farmą, 7.000 namą, 20.000 lotą ir daugybę vi
sokią išdirbtą biznią, kurie turi būt greitai parduoti, už
tai, kad daugelis savininką namą, fauną ir lotą yra pri
versti parduoti pusdykiai iš priežasties karės, ligą, se
natvės ir pinigišką reikalą. Ir todėl dabar yra gera pro
ga pirkti pigiai, nes mes turim įvalias namą ir farmą ant 
pardavimo LABAI PIGIAI, iš kurią galima pasirinkti by 
kada. Kuomet Tomistą turite laiko, užeikit pas mus ir su 
automobiliu apvažiuosime pasižiūrėti pigią farmą ir pui
kią namą su daugybe žemės visose apielinkėse So. Bos
ton’o. ,; <;

J

“SANDAROS” PLIOTKOS 
IR PRASIMANYMAI.

Mickaus “Atgimimui” ko
jas pakračius, lietuviškiems 
nezaležninkams ščyrai pradėjo 
tarnauti ‘vidurinės’ partijukės 
organas “Sandara.” Kad su- 
drūtinti nezaležninkų gūštą S. 
Bostone, “Sandara” liežuvius- 
nešioti pradėjo. “Sandaros” 
28-tame 'numeryj skelbiama, 
kad lietuvių katalikų parapi
jos klebonas kun. Tafnas Ži
linskas išvažiuojąs, o jo vietą 
užimsiąs kun. F. Kemėšis.

Apie išvažiavimą kun. T. Ži
linsko ir atvažiavimą kun. F. 
Kemėšio mes nieko nežinome 
ir manoma, kad tas naujienas 
“Sandara” iš nezaležninkų 
gūŠtos išskaitė O gal tyčia 
meluoja, kad žmones supjudy
ti ir neramumus lietuvių tar- 
pan inešti.

Patartume “Sandaros” vi
sam štabui palikti šventoje ra
mybėje Šv. Petro lietuvių R. K. 
parapiją, o savo atidą dąų- 
giaus kreipti į lietuvių nezalež
ninkų guŠtą, kuriai “sandarie- 
čiai” ir “Sandara” kinkas 
lenkia. ‘ ‘ Sandariečių’ ’ pliur
zių vieta nezaležninkų gūštoje. 
Šv. Petro parapijos lietuviai

musų ofiš4 žino
Visi namą savininkai ir advokatai, kurie atstovauja 

namą ir farmą savininkus, kaip “Quick Sale Agency” 
(Greito pardavimo Agentūrą) ir todėl kurie tiktai nori 
greitai parduoti savo namus ir farmas, pirmiausiai krei
piasi į mūsą Lithuanian Agency Ofisą ir paduoda pardavi
mui pigiausiomis prekėmis, idant mes galėtumėm greitai 
parduoti. Todėl mes parduodame greitai, užtai kad pigiai 
ir ant lengvią išlygą. Ir pirkėjai namą ir farmą džiau
giasi kad pigiai pirko ir žino mus kaipo “Pigaus Pardavi
mo Agentūrą.” Pardavėjai nors pusdykiai pardavę per 
mūsą ofisą, ir-gi džiaugiasi greitai pardavę savo namus ir 
gavę nors kiek pinigą dėl savo didelią reikalą, ir todėl jie 
žino mūsą ofisą, kaipo “Greito Pardavimo Agentūrą” ir 
rekomenduoja mus visiems namą ir farmą savininkams, 
kurie nori parduoti savo namus ir farmas pigiai ir grei- 

. tai. Ir mes taip padarome. Ištikrąją, mes PARDUODAM
GREITAI BET IR LABAI PIGIAI
TURIM DAUGYBĘ BARGENŲ.

. Daugybė namąr farmą ir lotą savininką kasdien už
eina pas mus ir prašo kad mes parduotūmėm ją namus ir 
farmas kad ir už pigiausią pasiūlijimą. Iš priežasties ka
rės, ligą, senatvės, mirties ir kitokią priežasčią, -daugy
bė savininką dabar yra priversti parduoti LABAI PI
GIAI. Todėl mūsą “Greito Pardavimo Agentūra” duos 
geriausią progą visiems Lietuviams, kurie tik norėtą pa
matyti ant pardavimo namą ir farmą TIKRAI PIGIAI, 
tai mes galėtumėm bile kada aprodyti daugybę bargeną 
dykai.
VISI GABESNIEJI LIETUVIAI,

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

■ 'Agency. • ' ; .

VISI UŽGANĖDINTI. I
Pardavėjas džiaugiasi kad mes jo nuosavybę greitai I 

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

Visus, kuriems reikalinga yra pirkti namų, farmų, I 
lotų ir biznių, kad mes aprodysime Jums tikrai pigių par- I 
davimų. Ir jeigu ne, tai nereikės pirkti, nes Tamistų bus I 
liuosa valia ir iš mūsų pusės nebus prievartos nei prikal- I 
binėjimo, tiktai bus Tamistų viena ukvata daryti taip, I 
kaip Tamistoms patiks. Mes norime užganėdinti visus, w 
kurie tik ukvatytų pamatyti pigių namų ir farmų ir užtai K 
užtikriname, jog tikrai pamatysite PIGIŲ, GERŲir NAU- I 
JŲ NAMŲ ir PUIKIŲ FARMŲ. I
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 
.'argti iki išsirinksite puikią ir pigią vietą ir apsoliutiškai 
!xe jokio užmokesnio už mūsų patarnavimą ir važinėjimą, I 
užtai kad pardavėjai, kurie nori greitai parduoti savo I 
Keal Estate, tie atlygina už mūs sugaištis. Tai-gi, visi, ku- I 
rie tik ukvatijate pamatyti puikių namų ir farmų, priduo- I 
kitę savo adresus ir mes su džiaugsmu atvažiuosime auto- I 
mobiliu ir IŠVEŠIM SU VISA ŠEIMYNA PASIVAŽINĖ- I 
TI DYKAI. I
APDRAUDŽIAME-INŠIURINAME. I

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

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

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

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

Kas pasipirks pirmiau lotą, tas pirmiaus įgys ir stu- 1 
bą ir turės savo nuosavybę. I

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

J

Agency
A. IVASZKEVICZ Manager

315 Broadway So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.

NAMŲ VIETA: 1622 Columbia Road, So, Bostom TeL So Boston 31.
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tai pirmas daiktas, g 
kurį jis nori žinoti y- 
ra tas:' Kuometžmogus serga

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?"
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

Kenealy, 673 Wasliington Str., tai rasi pa- 
Į- sitikėtiną specialistą, 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, 

į kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo- 
Į derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 

jei tau reikia išbandyti kraują arba Slapu- 
Į mą, K-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
į bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 

I tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su
Į savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis
I žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus ___ _________
I Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini

mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo-J 
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 

j 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 tori moderniškus aparatus gydymui visokių li

gų: statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek
trikus; 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 patarimai 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.

P Antro* durys nuo Ctayety Tht utre, Boston, Kui,

h’ Netoli Boylston Street.

3. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.
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/DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
“B’‘ yra atsakančiai nutaikinta paduKkai- 

Si* duosous pasiūlymas yrš padarytas per tė tokiam vartpjlmuL kad sulaikius Hernial 
išradėjų stebuklingos “visų dienų ir naktį” crlfice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad

l atsakančiai, nutaikintą pądužkaU

uraaejų SieDUKJingos via* aieoa v: luutti cruice ir taipgi pri»uM> viuunų ūmia, nud 
dirbančio* metodo*, kuri bus vartojama ati- pastarosios neižsisvertų t lauko pusę. Po- 

..................... ” — dužkaites yra rezervuaras. Siame rezervua
re yra stebėtina* sausinanti* susitraukianti* 
medikais*. Kaip greit ils medikala* esti kūne 

sušildytą*, jis posi- 
leidža ir išeina pro 
mažų skylutę, kuri y- 
ya pažymėta su raide 
"C'’ ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudntinu* 
nusilpnėjuslus musku
lu* ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F'‘ yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kurto turi būt prili
pinta* per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame • work 
dalies* brokuojant, 

f kad davus reikalingų 
stiprumų ir paramų 

* PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 

•. ’nSvšarhrr A* uoriu jums pri- 
rodyt pats savo kai- 
tai*, kad jų* galit* 
pergalėt savo patrū
kimų.

Kuomet sfipnt muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi Iš*i- 
reržimai pranyksta—

Ir ta* balau* sloguti* nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir jų* atradote ir jaučiate geriau vlsapu- 
sifikai ir just) draugai patėmija jūsų pagerė
jau o pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkto yra 
pergalėti* ir jus žirdingal dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatižkai išmėgink jo vertę. Nesiusk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
loma nekaštuoja. apart to, jto jum* rali 
pagrųžint svelkatųckuri daug vertesnė, negu 
albanti* auksas. Priimk Ši dykai **iimėgi- 
nimų” iiųdlen ir jus busite linksmi, kol tik 
gpnenslte, pasinaudoju šia proga. Rašykite 
atvirute, arba iipildyktte kuponų Šiandien ir 
grįžtančia kraaa jus. aplaiaysit* išmėgini
mui dykai Plapa* »w pridičku Mr. Stuart‘o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas- api* būda, Kur* buvo 
apdovanota* Auksinta ntedatfanu Ryma Ir tu 
diplomu Grand Prix Paryžiuj** kurto bus 
rankose kiekvieno kenčiančio ūuo šio bai
sau* užgavimo. Jeigu jų* turite natrukuSI 
draugų, pasakykite jalu apie šį didelį paslu-

Skaitytojų galės gaut I| Išmėginimų 
dykai. Atiiiiepima*. yra dinama, bu* per- 
vlršlJanti*. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR,

mu- 
bei

taisymui ir sustiprinimui nusUpnėįusių 
skalų ir nusikratymui skaudžių Trasa, 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiem* 6000 ken
čiančių, kurie atsi- 
iauk* paa Mr. Stuart, 
bu* ilsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokeanio, kad 
davus jiem progų ge
rai iimėgint juos. Jų* 
nieko nemokėsiu uk 

tų iimėglnimų Pla
pao ne dabar. n9 Vi
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok ji. 
Ii tavo paties patyri
mo jų* žinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau «ukrn>u*iai *ie> 
n*i. Ir tas gnflHn* 
jusi) sveikatų, ne* ji* 
periikadij* kraujui 
liuoaai beelot,.- kodėl 
tad jų* turitumSt j| 
dėvėti Štai yra ge
riausi* kelias, kuri Jų* ųalite dykai flmčrint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausi* ir svarbiausi* siekto 

PLAPAO-PADS yr* neperstojamai laikyt 
■ prie nusilpnintų muskulų gydanti įtakų taip 
vadinamų Plapao, kuria yra susimažinu* pa
vidale ir paimta* drauge *u jhgredientai* 
medikalea mases yra skirta* padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galit* tikėtiea trūkio pranykimo.

Antra*: ■ Pat* būdama* padarytu limpan
čia, kad sulaikius nuo slankiojimo, padulkal- 
tę, yr* prirodę*. esu* svarbia dalyku iinalki- 
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
slėgs* prlel ofieierius, kad PLAPAO-PADS 
ižgydė jų patrūkimus, tūli Ii jų turėjo sun
kias ir. senas patrūkimo ligas.
NUOLATINI DIENOS-NAKTIES VEIKMfc

Pastebėfin* ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra t*, kad sulyginamai į labai trumpų 
alkų aplaižomo* pasekme*.

Ta* yra. todėl, kad veikmė yru nepaliau
janti—naktį ir dienų kiaurai per 24 valan
da*. - Nėra neparankumo, nesmagumo, net 
skaudėjimo. Dar apart to minuU-po-minu- 
tei, kuomet jų*- atliekate dieno* savo dar
bus—dagi ir miegant ii stebuklinga ayduoli 
nematomai telkia just] Vidurių, muskulam* 
nauja gyvybų ir stipruma, kuki* jiem* yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiem* pa
vestų užduoti—užlaikymo vidurių *avo. vie
toje, b* jųtlboJ tru*a, bei kitų jam panelių.

PLAPAO-PAD HAIiKINTA
Principą* kuriuo pasiremiant Plaį*e-Pa<l 

veikla, gitll .but lengvai Urokuota*, n*wmU 
jant draugs einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti Udiatymų.

> PLAPAO-PAD yra padaryt* to sttprle*. tf- 
Biteasptanea materijos "E”, kurto-yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir VisUke M**ū- mo j| divji, • Jo Vidurį* yra. limpanti* (norį 
da*r tkirlasl nuo limpančio pla*t*riė), kad 
ape«BĮoj**>p*4toHmlt* nuo alanktojiat* 
Ir paaitra*kun* M* tam tlkre* Vie<«*.**£* pUHtatat PLAPAO-PAD *ak*. 
korto prtopaudllą supykini**. nu*Up*Uūslu* 
■ttMkahm, kad jim* (Ulalklua W
beaitlkaktas*.

Pato 
*i9op T/gMAUcar-

(KMM

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block W 8L Louta Mo.
Orkai PJ«*m ir Mr. Btaart*

> K*ir« **ta Patrukto***.
Varta
Atartų «r» »»o > *»»>
CrĮIftktf taM* ataitč, eytati Mhata »>>»*
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