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Kaip protas, taip ir patyri- 
nu neleidiia mums tikštii, 
kad tautos dora bujoti} tM, 
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DIDELI VEIKIMAI 
BALKANUOSE.

Vakariniame fronte Franci
joj jokių žymių karinių veiki
mų nėra. Dabar ten labai 
smarkus lytus sulaiko visokį 
stambesnį veikimą. Talkinin
kų kariniai ekspertai sako, jog 
kai užstos giedra, tai vokie
čiai pradės savo didžiausįjį o- 
fensyvą. Talkininkai gatavi 
sutikti priešininką.

Tuo tarpu Balkanų frontas 
atgijo. Italai veikia su pasise
kimu Albanijoj, o kiti talki
ninkai anglai ir francūzai pra
dėjo veikti Salonikų fronte. Y- 
ra galimas daiktas, kadi dabar 
atgys visas Balkanų frontas.

Devens’o, Mass. kareivių la
geris yra sveikiausias iš visų 
Amerikoje. Visokių apsirgi- 
mų ir limpamų ligų čia ma
žiau, negu kituose Amerikos 
lageriuose.

Muenich Gazette rašo, jog 
dabartinis Vokietijos Reichs
tagas palaikys sumanymą su
lyginti visų luomų teises ir su
teikti moterims balsavimo tei
ses.

Suv. Valstijų karės departa
mentas paskelbė, jog per rug
pjūčio mėnesį bus pašaukta 
kariuomenėn 11.989 baltų vyrų 
ir 154 negrų.

BIJO BUŠŲ CHOLEROS.

Finlandijos valdžia uždarė 
Rusijos rubežių. Tą padarė 
dėlto, kad Petrograde ir kituo
se Rusijos miestuose siaučia 
cholera. Bijo, kad neprasipla
tintų ta baisi liga ir Finlanda- • •

Į Stockholmą atplaukė iš 
Petrogrado vienas garlaivis. 
Tai tarpe jo jurininkų rasta 6 
besergą aziatiška cholera. Kiti 
jurininkai pasakoja, jog Pet
rograde cholera baisiai prasi
platinus ir kad jiems išvažiuo
jant liepos 9 dieną ten buvę 
didelės riaušės ii’ daugelyje 
vietų smarkiai arbavo kulkos 
valdžiai.

Albanijoj italai užėmė Be- 
rat. Austrai ten neatsilaiko 
prieš italus.

Berliner Tageblatt skelbia, 
jog Petrograde suareštuota 
buvęs Rusijos kares ministeris 
Nordevski. Tame mieste daug 
kitu panašių suareštavimų pa
daryta.

Liepos 7 anglai bombardavo 
iš padangių Turkijos sostinę 
Konstantinopoli- Numetė jin 
pusę tonos bombi).

Vokietijos tūli laikraščiai pa
skelbė, jog Maskvoje vienas 
gen. Mirbacho užmušėjas tapo 
suimtas.

TALKININKAI UŽ ĮSIKIŠI
MA RUSIJON.

Pradeda1 aiškėti, jog Euro
pos talkininkai ir be prisidėji
mo Amerikos ketina kištis į 
Rusiją. Europiečiai pradeda 
netekti kantrybės ir veiks Ru
sijoj ant savo atsakomybės. 
Netrukus siųs kariuomenę Ru
sijon per Murmano pakrantes 
ir per Siberiją.

Su talkininkų kariuomene 
eis garsiausieji talkininkų vi
suomenės veikėjai. Jie aiškys 
Rusijos žmonėms, jog talkinin
kų troškimas yra prigelbeti 
Rusijai nusikratyti vokiečių 
jungo ir atsistoti ant savo ko
jų. Tie vyrai užtikrintų rusus, 
jog talkininkai neturi grobišiš- 
kų tikslų.

Su talkininkais dar eitų^Ru- 
sijon visokie inžinieriai, amat- 
ninkai prigelbėt Rusijai me
džiagiškai kilti.

Apie tas talkininkų jėgas ga
lės organizuotis rusų legijonai.

Prez. . Wilsono pienas buvo 
daug maž toks pat. Tik pre
zidentas norėjo, kad tas įsiki
šimas būtų be didelių karinių 
jėgų.

Kiti talkininkai sako, jog 
brangus laikas bėga, atidėlio
jimas pavojingas ir todėl taria
si ant savo riziko kištis į Rusi-

pasiskubinti, kad Siberijoj pa
sekmingai veikia Čeko-slova- 
kai, kurie žinoma išvien su 
talkininkais eis.

-------------- .--------- \

IMA KAREIVIJON Iš BAL
TIŠKŲ PROVINCIJŲ.

Pirmos žinos atėjo apie vo
kiečių mobilizavimą jaunų vy
rų iš Baltiškų provincijų vo
kiečių kariuomenėn.

Liepojaus laikraštis “Libau 
Zeitung” oficialiai skelbia:

“Jaunikaičiai iš Baltiškų 
provincijų dabar gali būti iš- 
renkamių oficierių urėdus vo
kiečių armijoj.”

(Į tas Baltiškas provincijas 
paprastai inimama ir Lietuva. 
Minėtoj trumpoj žinutėj mini
ma, kad tų provincijų jauni 
vyrai gali dasivaryti iki oficie
rių vokiečių armijoj. Į tokius 
urėdus pirmi kandidatai turė
tų būti Kuršo baronai. Iš mi
nėtos žinutės neaišku ar že
mesniųjų luomų vyrai prievar
ta yra imami kariuomenėn ar 
ne.)
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“DARBININKO” MORGI- 
ČIAI NEATSILAIKO.

Pasižadėjo ir 
atsimokėjo.

So. Bostono lietuvaitės —

Pereitą subatą Brocktone su
streikavo apie 1.200 čeverykų 
dirbtuvės darbininkų (eut- 
ter’ių).. Gaudavo po $23.50 sa
vaitėje, reikalauja po $37.50.

Anglijos orlaivininkai vaka
riniame fronte per vienus me
tus nudėjo 3856 priešininko 
orlaivių. Per tą pat laiką ang
lai neteko savo orlaivių 1094.

. laiku ir pažymėtoj vietoj mar- 
šavo. Merginos tautiniais rūr 
bai pasirėdę buvo.

Priešakyj nešta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Amerikos 
vėliavą nešė S. V. karininkas, 
gi Lietuvos — senovės šarvuo
se vytis, S. V. karininkams es
kortu© jant. Po tos grupės tau
tiškų spalvų juostomis pasida
binę pora merginų nešė parašą 
“Lithuanians defeated the 
Huns 500 years ago and they 
are helping to do it now.” Se
kė didelis “Service falg,” o po 
to Binita su vaidelytėmis-paly- 
dovėmis, visani chorui ir Wa- 
shingtoniečiams lietuvių grupę 
užveriąnt. . |

Lietuvių grupei pas Kapite
lių pro Prezidehto “reviewing 
standi” praėjus kuomet Lie
tuvos vėliava (apsistojo šalę 
kitų tautų vėįavų, milžiniš
ka orchestra uįtraukė Lietu
vos himną. „f

Visi pripažįsta, kad lietuvių 
grupė buvo vista iš tvarkiau
sių. Šimtai tikstanČių paro
dos žhirėtejų, & gatves ir Ka
pitelių apgulęF buvo, lietu- 
viams plojo įnn^ivo pasigėrė
jimą pagirimcJfodžiais Teiškė. 
Ir p. J. G. Miliauskas, kuris 
vienoj ložoj su Prezidentu pa
rodos žiūrėjosi, sakė, kad lie
tuviai nuo visų grupių skyrėsi, 
bei malonų įspūdį darę.

čia tik aplamais bruožais iš
kilmes pažymima. Kadangi vi
sas pasirodymas turi tarptauti- : 
nę reikšmę, detaliai bus atpa- : 
šakota kituose pranešimuose.

Sudėjo vainiką ant Washing- 
tono grabo.

Kuomet 4 liepos diena visoj 
Amerikoj ir Europoj pažymėta 
buvo ir kiekvienoj lietuvių ko
lonijoj buvo rengiamos paro
dos, šaukiami mass-mitingai 
ir ištikimybės rezoliucijos išne
šamos, pačiame pasaulinės po
litikos centre, Washingtone, 
lietuviai ir-gi scenon pasirodė. 
Lietuviai Wašningtone dviem 
atvejais figuriavo. Viena, tar
pe kitų Amerikoj prieglaudos 
radusių tautų ir lietuvių atsto
vas Prezidento į svečius užpra
šytas buvo. Tuoju Amerikos 
lietuvių pas Prezidentą svečiu 
buvo p. J. G. Miliauskas iš 
Pittsburgh’o, Amerikos Lietu
vių Tarybos prezidentas. Ant
ra, lietuviai milžiniškame tau
tų programe ir parodoj daly
vavo. Pastarąjį dalį pildė iš
miklintas ir gabus šv. Kazi
miero choras iš Pittston, Pa.

Tautų atstovai didelėj 
pagarboj.

Prezidento svečiais buvo tų
jų tautij atstovai, kurios ar 
tai dar savo valdžios neturi ar 
tai mažos ir neutralėmis yra. 
Prezidentas Wilsonas tautų at
stovus užsiprašė jo kalbos pas 
Washingtono kapą išklausytų,! 
kad su jais tautų parodos Wa- 
shingtone pasižiūrėtų ir kad 
aivų į Mt. Vemon važiuoajnt 

ir grįžtant su atstovais pasi
kalbėjus. i

Į Mt. Vernon važiuota May- r 
lover. Laivu važiavo Prezi
dentas ir užprašytieji. Titu- 
notieji ir sukti diplomatai, . 
augštieji valdininkai, kad Pre
zidento kalbos išklausyti, tu
rėjo kitais keliais važiuoti, nes 
tik mažijją tautir atstovai lai- 
van užprašyti tebuvo. Ir ant 
paties AVaslūngtono kapo, vi
sose „ceremonijose pirmosios 
vietos atstovams teko, diplo
matų korpusą veik su publika 
sumaišant. Prezidentui kal
bant, pirmose klausytoji} eilė
se buvo tautų kviestieji; seka
mos eilės teko augštiems val
dininkams ir diplomatams, o 
po jų ėjo publika.

Prezidentui su svečiais į Mt. 
Vernon atvažiavus, daininin
kas McCormick dainavo “Bat- 
tle Hymn of. the Republic.” 
Tuo tarpu tautų atstovai sudė
jo vainikus ant Washingtono 
kapo. P-as J. G. Miliauskas 
uždėjo alyvų vainiką su para
šu “From Lithuanians of A- 
merica. ”

Prezidento kalbos išklausius, 
grįžta Mayflower Washingto- 
nan parodos žiūrėtų. Prie Ca- 
pitol parengtoj ložoj Preziden
tas su savo svečiais parodos tė- 
mijo.

Lietuviai šauniai parodoj 
pasirodė.

Visų Washingtoniečių tvir
tinama, kad buvusioji 4 liepos 
d. paroda neturėjo sau lygios 
Wasliingtono istorijoj. . Tokią 
istorinę iškilmę sudaryti ir lie
tuviai pagelbėjo.

Ačiū šv. Kazimiero choro iš 
Pittstono nemažam pasišventi
mui, kun. J. Kasakaičio, cho
ro vedėjo p. L. Vasausko ii’ 
Pittstono lietuvių paramai, 
Washingtonan atvažiavo visas 
choras į 60 asmenų 
lietuviškus 
dė, dainavo. ProgAųną išpil
džius gražioj tvarkoj skirtu

Tarpe talkininkų karvedžių! labai šaunios mergaitės. Ką 
nesiliauju spėliojimai kaslink jos prižada visuomet šventai 
atidėliojimo vokiečių užpuoli-Į išpildo. “Darbininko” morgi- 
mo. Sulyg nužiūrėjimų vokie-Į Čiams panaikinti p-lės M. ir Z. 
čiai jau senai buvo prie užpuo-1 Žukauskaitės žadėjo po $2.00, 

“ ' o p-lės M. Kilmoniutė ir M.
Radviliutė — po $1.00 ir vi
sos jau atsilygino. Dar išreiš
kė pageidavimą, kad nelaba
sis priešas-morgičiai būtų kuo- 
greičiausia sumušti. Tvirtai 
tikime, kad lietuvaičių noras 
išsipildys ir tariame joms už 
amuniciją ir linkėjimus nuo
širdų ačiū.
Išsyk nepataikė.

P-lės U. Paulikaitės kulipka 
($1.00) išsyk dėl kapitono žio
plumo į “Darbininko” morgi- 
čius nepataikė; per klaidą bu
vo prie rezervų priskirta. Bet 
dabar sunaudota tikrąjam tik
slui ir priešas į pašones kulip- 

Iš Amsterdamo atėjo gan- Į ką gavęs kojomis spardo. Ma* 

 

das, jog vyriausysis Vokieti-Į nome, kad aukotoja iš to bus 

 

jos armijų vadas von Hinden- Į patenkinta, 

 

burg staiga miręs. Gegužio 16 Į Visą penkinę 

 

jis turėjęs didelį ginčą su kai-) paaukojo, 
žėriu kaslink ofensyvo.

Bolševikų valdžia patvirtino 
žinią, kad ji užveda taikos de
rybas sū Finlandija. Finlandi- 
ja per Vokietijos tarpininkystę 

Lietuv. Inform. Biuras, prašė bolševikų užvesti taiką.

limo prisirengę. Dabar tūli sa
ko, jog to priežastis buvo ta, 
kad vokiečių kariuomenės li
pas labai nupuolęs.

Liepos 13 d. Suv. Valstijų se
nate du tos Įstaigos nariu Bo- 
rach ir Poindexter kritikavo 
prez. Wilsoną už atidėliojimą 
veikimą Rusijoj. Jie sakė, 
kad Amerika ir talkininkai 
neprivalėjo atidėlioti įsikišimą 
Rusijon.

Kopenhagoj skelbiama, jog 
Murmano pakrantėse suareš
tuota ir nuginkluota 20.000 
bolševikų kareivių. Po to jiems 
leista grįžti Maskvon.

-tv-

Nori užvesti taikos

PRAŠNEKO APIE TAIKĄ.

Vokietijos kanelierius von 
Hertling pereitą ketvergę kal
bėjo Reichstage. Užsiminė a- 
pie taiką. Išrodinėjo, jog Vo
kietija senai pagatava taikin
tis ir dabar sutinka, kad visos 
kariaujančios valstybės išrink
tų delegatus ir šie susirinkę už
vestų taikos derybas. Jisai iš
sitarė: “Mes neturime jokios 
intencijos pasilaikyti Belgiją. ’ 
Jokių kitų taikos išlygų nepa
minėjo.

Suv; Valstijų valdžia yra tos 
nuomonės, kad kanclierio pra-.

ei ja. Į kariuomenę būsią ima
mi vyrai ir moterys, vaįkinai 
ir merginos ir visi trauks į ka
rę prieš “Darbininko” morgi- 
čius. Kudirkos abu, Kava
liauskas ir daugelis kitų bata- 
lijoną jau muštruoja. x

Jdi Norwoodiečiai ištikro 
taip mano, tai morgičiams, be 
jokių abejojimų, bus kaput,
Moksleivis gra
žiai pasirodė. -

Ponas Fr. W. Strakauskas iš 
So. Bostono “Darbininko” 
morgičiams sumušti čielą dole
rinę davė. Jaunas tai vaikinas, 
bet gabus ir veiklus. Jei jis į 
darbą stoja, tai žemė juda. Su 
tokiais karžygiais galima ir * 
smarkiausi priešą sukrušti.

Laisvamanių “bo
ba” pravirko.

So. Bostono laisvamanių ir 
nezaležninkų ‘ ‘ Sandara, ’ ’ kai 
dagirdo, kad “Darb.” mor- 
gičiams bus galas, iš “strio- 
ko” tik kojų nepadžiovė ant 
tvoros. “Sandaros” 28 nume- 
rys išėjo gailių ašarų pavilgui 
tas. “Darbininku” nabagė su
sirūpino. Laisvamanių “bo- 
belka” iš pavydo vos nespro
go, kada patyrė, kad “Darbi
ninką” visi remia. 1 v 

Bereikalingai “Sandara” 
karščiuojasi. Be jos pagęlbos 
(kas tenai “bobą” į talką 
kvies!) “Darbininkas” morgi- 
čius atmokės. Gerų žmonių pa
saulyje yra, o “Sandara” su 
nezaležninkais ir cicilikais ge
riau lai laisvamanišką putrą 
verda, gi mūsij prašome ne
kliudyti.
Kiek amunici
jos sukrauta.

Iki šiai dienai “Darbininko’ 
morgičiams panaikinti jau su
rinkta $213.90.

KAS DAUGIAU?
Siųskit aukas šiuo antrašu: 

“Darbininkas,”
■ 242 W. Broadway, 

. South Boston, Mass.
Čekius ir money orderius ra

šykit vardu: Mathias Zoba.
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iSutikęs Petrą Puišį, buvusį 
So. Bostonietį Worcesteryj, 
klausiu:

— Ką, brolau, kaip sveikam 
atrodo “Darbininko” paskelb
ta karė prieš morgičius?”

— All-right, — ponas Pul
sis man atsakė, — “Darbinin
kas” tikrai karę laimės... ” ir 
visą penkinę man į kišenę in-- 
bruko. Sako: — “ Tegul nela
bieji morgičiai sau galvą kur 
nusisuka. ’ ’ Suspaudžiau pra
kilnaus vaikino dešinę ir nuo 
širdies sušukau:

— Kad tokie vyrai ir ant ak
mens augtų!

Ofensyvas jau 
pradėtas.

AVorcesteryj teko matytis ir 
su daugiau veikėjų. Visi ‘Dar
bininko” morgičiais susirūpi
nę. '

Ponai Zataveękas, Stankus 
ir kiti ofensyvą prieš morgi- 
čius jau pradėjo; žada smar
kių šrapnelių ir granatų “Dar
bininko” morgičiams paga
minti.

Linkime jiems visiems ge-_ 
riaušių pasekmių!
Visur lietuviai dar
bininkai bruzda.

Cambridge lietuviai darbi
ninkai į smarkią kovą su 
“Darbininko” morgičiais ren
giasi. * Vaisiauskas, Tamošiū
nas ir Kairys priešakyj visų 
atsistojo. Kun. Pr. Juškaitis 
paramą visiems teikia. Iš 
Cambridge, Mass. “Darbinin
ko” morgičiams sumušti lau
kiame kelių otriadų smarkių 
lietuviškų kareivių. V yrai, 
priešui į kuprą šauniai pliėkit!
Organizuoja vi
są bat&lįjoną.

Ponas Stanevičius, Nor\voo- 
do lietuvių parapijos vargoni
ninkas, kariuomenės vyriau
siems vadams praneša, kad. 
Nonvood ’e, MaSs. bus paskelb
tą visuotina lietuvių konsRrip-

• v »

kalba yra perskysta, kadi ją 
priimti už tikrą taikos pasiūli- 
jimą. Todėl iš talkininkų pu
sės turbūt nebus jokio svarsty
mo apie tą užsiminimą apie 
taiką.
REMIA VOKIEČIŲ UŽSIMI

NIMĄ APIE TAIKĄ.
’ Skandinavijos laikraščiai la

bai daug rašo apie Vokietijos 
kanclieriaus užsiminimą apie 
taiką. Matyt tą pieną remia. 
Giria Vokietijos atsižadėjimą 
Belgijos. Rašo, būk talkinin
kai rodą palinkimą klausyti 
vokiečių taikos siūlijimą.
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■ JBerline oficialiuose rateliuo
se išreikšta nuomonė, kadi jei 
kiltų Rusijoj naminė karė, tai 
viena Vokietija turėtų imtis 
kovoti prieš anglus ant Mur- 
mano pakrančių. Iš to išeina, 
kada šiaurinėj Rusijoj, ypač 
Murmano pakrantėse, jau iš
sodinta talkininkų kariuome
nės.
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T TA DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY-
❖ ką.
❖ JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS 
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JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIU BANKAS.

Bankierius J. Kowaliauskas sako:— 
Nelaikyk Liberty Bbnds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADEK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS
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Netoli nuo Vladivostoko če- 
ko-slovakai užėmė Nikolską. 
Bolševikai pasitraukė linkui 
Cliabaroėsko.
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Talkininkai dar ir todėl nori

. Vt.
į'
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Choras 
alsius ro-

Su v. Valstijų kongresas pro- 
hibicijos klausimo svarstymą 
atidėjo iki rugpjūčio 26.

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 KOWALIAŪSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
32-34 CROSS ST., BOSTON, MASS.
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Pereitą subatą prez. Wilson 
išsiuntė pasveikinimų francū- 
zų tautai. Tą dieną buvo Fran
cuos tautinė šventė. (Bastili
jos puolimo diena. Bastilija 
buvo senovės Francijos kalėji
mas, kur karaliai laikė politiš
kus prasikaltėlius).

Dabar, kuomet tautininkų 
“vyskupas” Mickus apsigyve
no prie “Sandaros” ir čia pat 
įsitaisė “katedrą,’ tai Sandara 
ir jos organas “Sandara” po 
“vyskupo” palaiminimu kilo, 
kaip *ant mielių. Bet tasai tau
tininkų vyskupas nėra per
daug partyviškas. Jis lanko ir 
“Keleivį.” Gal galų gale 
‘Sandarą” suženydins su “Ke
leiviu.”
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- KATALIKŲ KONGRESAS.

{‘ Drauge’ ’ gerai amerikie
čiams lietuviams žinomas pub
licistas- Uosis plačiai išdėsto 
svarbą Katalikų Lietuvių 
Kongreso, kuris šįmet įvyks 
Baltimorėje ir tęsis nuo 19 iki 
25 rugpjūčio. Uosis būsimąjam 
Katalikų Kongresui paveda 
apsvarstyti šių dienų svar
biausius klausimus, sudaryti 
stiprų lietuvių katalikų visuo
menės kūną ir nustatyti pro
jektus tolesniam veikimui. Jei 
pažvelgsime į sąrašą, organiza
cijų, kurios kongrese dalyvaus, 
tai beabejo tas> darbas Kongre
sui kaip tik ir pritiks. Balti- 
morės Lietuvių Katalikų Kon- 
gresan važiuos ir savo seimus 
ten laikys šios organizacijos:

1) Moterų Sąjunga
2) Darbininkų Sąjunga
3) Kunigi) Sąjunga
4) Blaivininkų Susivieniji

mas.
5) Moksleivių Susivienijimas
6) Tautos Fondas
7) ' Spaudos Draugija
8) Federacija.
Pienus ir tvarką Amerikos 

Lietuvių Katalikų didžią jam 
.Kongresui išdirbs Federacija, 
kaipo to Kongreso sumanyto
ja ir vykintoja. Išanksto ga
lime spėti kad Katalikų Kon
gresas bus svarbiausiu nuoti- 
kiu Amerikos lietuviams. Jis 
suvienys, suriš stipriai lietu
vius katalikus į krūvą ir gero
kai lietuvi) katalikų veikimą 
pirmyn pastūmės.

Todėl prie to Kongreso vi
siems Amerikos lietuviams ka
talikams patartina rengties 
kuosmarkiausia. Nereikia gai
lėtis organizacijoms nei laiko 
nei lėšų, kad tik Kongresan 
pasiuntus kuodaugiausia ats
tovų. Tai bus sustiprinimas 
lietuvių katalikų pozicijų A- 
merikoje, sudarymas vienijan
čios katalikus jėgos, išbudi- 
nimas katalikų visuomenės — 
mūsų tautos milžino prie spar
tesnio darbo, kuris reikalauja 
tūkstančių, desėtkų, šimtų 
tūkstančių kareivių-darbinin- 
kų. Tokių kareivių į Kongre
są siųskime kuodaugiausia. Y- 
pač patartume LDS. kuopoms 
subrusti rengties prie Katali
kų Kongreso Baltimorėn, nes 
ir LDS. seimas tuo pačiu lai
ku tenai įvyksta.

Kam rūpi mūsų Tėvynės rei
kalai, katalikų visuomenės 
brendimas, lietuviškų organi
zacijų stiprėjimas — tie visi 
važiuokit Kongresam

“Drauge” Uosis taip-gi nu
rodo kas tame Katalikų Kon
grese bus svarstyta. Jis rašo, 
kad Kongrese turėtų bųti pa
liesti šie klausimai.

1) Liet. Krikščionių Demo
kratų principinis apsisprendi
mas ir nusistatymas bent svar
biausių programo punktų — 
veikimui politiskai-ekonomiško- 
je dirvoje kaip Lietuvoje, taip 
ir čia Amerikoje.

2) Liet. Moterių rolė ir dar
bai mūsų visuomenėje.

3) Mūsų moksleivijos ir mo
kyklų reikalai.

4) Tėvynės gyvybė ir laisvė. 
Tautos Fondas.

6) Mūsų spauda.
6) Mūsų politiška organizaci

ja*
7) Mūsų taktika su kitomis 

srovėmis.
: Kiekvienas lietuvis katali

kas sutiks, kad Uosio iškelti
«
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klausimai yra svarbiausi ir 
juos Kongresas būtinai turės 
išrišti. Be to Kongresas, mū
sų nuomone, turės būtinai gre
ta kitų ir Lietuvių Darbininkų 
Klausimą pastatyti. Su šiuo 
klausimu lietuviai katalikai 
Amerikoje turi arčiau su
sipažinti ir aiškiau jį lie
tuviškai visuomenei nušvies
ti. Pamatu. lietuvių tautai, 
jos valstybei ir. gerovei bus 
darbo žmonių gerbūvis, todėl 
ir turime kuorimčiausia prie 
darbininkų klausimo rišimo 
prieiti.

Mes tikimės, kad šių klausi
mų Lietuvių Katalikų Kongre
sui Baltimorėje ir užteks. Juos 
reikia gerai išgvildenti ir ap
spręsti, todėl patartume nuo 
savęs, mažesnės svarbos rei
kalų nei nekelti. Nes iš dide
lio klausimų skaičiaus sunku 
išsiirti, o kartais net visai ne
galima su jais apsidirbti. Ge
riau keletą rimtų klausimų ap
dirbti, kaip su keliolika antra
eilių ištisą savaitę kerečioties.

Uosio pakeltų klausimų pil
nai užtektų Katalikų Kongre
sui. Gi be jų dar kiekviena or
ganizacija savo reikalus savo 
seimuose svarstys, tad darbo 
visiems bus įvalias.

Linkėtina kad Katalikų Kon
gresas sutraukti} į Baltimorę 
kuodaugiausia atstovų. Orga- . 
nizacijos delegatus jau dabar 
tegul pradeda rinkti. ■

Valio, visi į Baltimorę, M. D.
į Katalikių Kongresą rugpjūčio ! 
19-25 dd. 1

PASTABĖLĖS.

Rusija ir Amerika turi keis
tų ypatybių.. Rusijoj didžiau
si rėksniai agitatoriai, krimi
nalistai, valkatos patampa 
premierais, ministeriais, mie
stų majorais ir su jais, kaipo 
su valstybės atstovais, tariasi 
kaizeris ir jo valdininkai. Suv. 
Valstijose bile pabalda gali pa
siskelbti kunigu, vyskupu, kar
dinolu ir jį socijalistų bei lais
vamanių laikraščiai pripažįsta 
ir remia. O visokie daktarai 
Šliupai, inžinierai Naruševi- 
čiai, redaktoriai Račkauskai 
laiko už garbę kalbėti nuo vie
nos estrados su tokiu “ vysku
pu ”-pabalda; gi Maskvos uni
versiteto studentai Norkai di
džiuojasi, kadi gauna klapčiu
kais būti tokio “vyskupo” ka
tedroje.

“Am. Lietuvis” turbūt pa
naikino Korespondencijų sky
rių, kad paskutiniame nume
ryje nei vienos nėra. O gal jo 
skaitytojai perdaug mylį, kad 
nenori jo “baderiuoti” savo 
raštais.

Lietuviai katalikai liepos 
ketvirtojoj įvairiuose miestuo
se pasirodė taip, jog užsipelnė 
kultūringos visuomenės ir lai- 
kraštijos pagyrimo, o socija
listai tą dieną it negrynos są
žinės persekiojami slimpinėjo 
po “ bušius, ’ ’ slapstydamiesi 
nuo d;orų žmonių, o kaįkur mat 
sukėlė ir muštynes.

Kadangi socijalistai suside
da, kaip “Naujienos” parodė, 
iš girtuoklėlių-vagilių ir di
džių tamsūnėlių, tai. ar dyvai, 
,kad socijalistai privatiškuose 
namuose Spring Valley’je sm 
mušė p. St A. Daunorą, kurs- 
rinko protestus prieš kaizerį.

Kąpadavimai ir nūoMine 
Bažnyčios praktika apie 

tąjąteisę mokina.

• * (tąsa) ;

Popiežius Klemensas suval- 
do ūtskalūnystę kilusią Korin
te. ' ’ " _ ’ ’

Popiežius Evaristas (H ant- 
žyj) pagiria Afrikos vyskupus 
už tai, kad abejotiname tikė
jimo dalykuose klausime prie 
jo atsišaukė melsdami nuos
prendžio.

Norint viską paminėti, tu
rėtume veik visų popiežių var
dus išskaitliuoti.

Paklausykime ką rašo po
piežius Julius I. 336. ep. I. ad 
Euz. Const. 385., kurs pažymi 
kaipo paprotį, kad ginčuose 
kaslink tikėjimo dalykų, pir
miausia būdavo rašoma jam, 
,o jis spręsdavo, kas teisingą, 
ir po jo ištarmės dalykas skai- 
tydavosi užbaigtu. Popiežius 
.Syxt. IH. taip-pat tvirtina 
(ad. Joan. Antyoch.), sakyda
mas: “Rymo sostas yra regu
la katalikų tikėjimo. Petras 
savo inpėdiniuose, ką apturė
jo, tą perduoda. Kas-gi no
rėtų atsiskirti nuo mokslo, ku
rį pirmas tarpe Apaštalų mist- 
ras skelbė.”

Taip-pat popiežius Leonas 
(440) savo kalboje 3. apie savo 
ant apaštališkojo sosto išaugš- 
tinimą, popiežius Innocentas I, 
savo laiške į Kartageniečius 
(Hettgr.), popiežius Mikolojus 
(848.) į ciesorių Mikolą, popie
žius Leon IX (1049). į Petrą 
Antijochietį sako “Vienas yra 
Petras, už kurį Viešpats meldė, 
kad jo tikėjimas neperstotų. 
Kristaus garbinga ir pasek
minga malda išgavo tai, kad 
lik šiol Petro tikėjimas nenu
stojo ir nenustos tame Soste 
(apaštališkame) — taip tiki
me.”

Innocentas H, (1199.) į vys
kupą Arelat rašo: “Didesniuo
se Bažnyčios reikaluose, ypač 
tikėjimo artikuli) liečiančiuo
se, į Petro sostą turi būt at
sišaukiama, — kiekvienas tai 
pripažins, kurs žino kad Vieš
pats už Pettą meldėsi, kad 
jo tikėjimas neperstotų.”

Popiežius Gelazas, Ep. 42 
sako: “Tai-gi yra pirmąja Ba
žnyčia — Petro Sostas, Bažny
čia Rymo, neturintis nei plėt- 
mos, nei dėmės (klaidatikys- 
tes) nei nieko tam panašaus.” 

d., Visuotinieji Tėvų Šven
tų suvažiavimai sanprotavo, 
— tai yra laikė apaštališką so
stą už motiną, vadovę visoms 
kitoms Bažnyčioms.

Efezo susirinkime popie
žiaus legatai, aiškiai užreiš- 
kė, kad Apaštališkam Sostui 
religijos dalykuose priklauso 
sprendimo teisė visoje Bažny
čioje; o vienok nei vienas iš te
nai esančių vyskupų neužpro
testavo, bet priešingai, dar 
pasmerkė klaidatikį Nestorį, 
pripažindami, kad prie to 
juos palenkė popiežiaus laiš
kas.

Chalcedonijos susirinkimas 
prie pop. Lepno Didžiojo po
piežiaus ištarmę, pasmerkian
čią Eutychesą neišdrįso svars
tyti pavadindami (laiške) po
piežių išguldyto jum tikėjimo 
ir sargu.

VI Visuotiname susirinkime 
Bažnyčios Tėvų perskaityta 
laiškas popiežiaus Agotono 
(kurį augščiau išeitavome). 
Po perskaitymo, susirinkimo 
Tėvai priėmė su užsiganėdini- 
mu, ir atsakė laišku: kad vi
siškai atsiduoda popiežiaus 
valiai, stovinčiai ant tvirtos 
olos Petro ir pasmerksią ką jis 
pasmerks; priimsiu ką jis pri
ėmimui nurodys.

Visuotiname susirinkime Vii 
(787) susirinkę vyskupai, po 
perskaitymo laiško popiežiaus 
Hodriano I, priėmę jį kaipo ti
kėjimo taisyklę ir sušuko: 
“Taip tikime ir taip išpažįsta
me, kaip yra brąngintinamei 
Rymo popiežiaus laiške.”

v •
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Aiškiaušia. popiežiaus 
klaidingumojdogmą užtvirtino 
Visuotinas -Vyskupų susirinki
mas VIII J Rytuose, (869.) 
prieš Focijų susirinkęs, pasi
rašydamas po tikėjimo išpaži
nimu, inteiktą pasiuntinių 
popiežiaus Rodriano U, turim 
čio savyje popiežiaus Harmir- 
do formųlą: “Pradžia išgany
mo yra sergėti pamatų tikro 
tikėjimo ir neatsitraukti nuo 
įstatymų Dievo ir padavimų- 
-tradicijos Tėvų ir tt., todelei 
ant Petro Sosto visuomet nesu- r 

teptas tikėjimos buvo;” — pa
smerkė visus heretikus.

II Susirinkime Vyskupų 
Lyone (1274.) suėjo į uniją 
graikai su lotynais; Raynol- 
dus kam. Boroniušo taip rašo: 
“ Atidavė popiežiui Grigaliui 
X graikų kalbėtojai laiškus 
ciesoriaus Paleologo, kuriuo
se išpažinimas tikėjimo buvo 
išreikštas šiais žodžiais: “Kad 
Šventa Rymo Bažnyčia aug- 
šciausią ir pilną primatą (pir
menybę) ir augščiausią val
džią valdyme visos Katalikiš
kos Bažnyčios laiko; kad pati 
Bažnyčia teisingai ir nužemin
tai išpažįsta, kad toji prima
la (pirmenybė) nuo paties 
Viešpačio ypatoje palaiminto 
Petro, Apaštalų Kunigaik
ščio arba Galvos, kurio inpė- 
diniu yra vyskupas Rymo, ap
turėjo su visa valdžia. Ir kai
po pirm kitų turi ginti tiesas 
tikėjimo, tai ir palei jo ištar
mę turi būti nusprendžiami 
ginčai apie tikėjimą, jeigu ko
kie atsirastų.” — Tą tikėjimo 
išpažinimą priėmė ciesorius ir 
susirinkimo Tėvai vyskupai 
kaip graikų taip lotynų:

Jonas sąsiuvinį padėjo ant 
stalo, atsigėrė ir buvo bema
nąs skaityti toliaus, bet laik
rodis išmušė 9 ir visi pradėjo 
ruoštis prie guolio, nes rytoj 
visus laukė darbas, todėl ir 
mes tuomi šiandien užbaigki- 
me savo skaitymą, antru kar
tu apie tą pat dalyką parašy
siu daugiau, o kuomet jau už
baigsime Jono sąsiuvinio skai
tymą, tai tuomet apie kaip 
kuriuos iš perskaitytų faktų 
— padiskusuosime taip, kad 
jie bus kiekvienam supranta
mi ir visiškai paaiškės skirtin
gumas mokslo tikros Rymo 
Kat. Bažnyčios, kuri yra įs-

ne-

MONTELLO,,MASS.
- ■ k . ■ ■ •

' Ištikimybės diena, 44a Lie
pos, pas mus labai gražiai ir 
iškilmingai apvaikščiota. Pa
roda išėjo milžiniška. Apie 
6000 Žmonių visokių tautų ėjo 
gatvėmis, kiekviena stengda
masi parodyt* savo ypatybes. 
Lietuviai gražiai atsižymėjo ir 
gavo gausų delnų plojimą. 
Dalyvavo .apie 300 augalotų 
vyrų ir puikiai papuoštas mo
terų vežimas. “Mes su tavim, 
Dėde Šamai!” Taip skambė
jo Lietuvių parašas, JBolše- 
vikai-ignorantai, kurie sumul- 
kjnti savo kvailių ar nesąžinin
gų vadovų manė, kad toji pa
roda tiktai kunigų suorgani
zuota, kuomet pamatė visas 
tautas dalyvaujant, sučiaupė 
burneles ir pakorė nosis. O 
jįj nosys tą dieną buvo ilgos, 
labai ilgos. Ištiesų, bene vi
sam pasaulyj nėra tokių tam
suolių kaip Montello bolševi
kai. Nedaug jie nutolo nuo 
savo.Rusiškų pusbrolių. Da
bar kremta sau pirštus, kad 
taip kvailai pasirodė. Kad 
dar daugiau sukompromituoti 
savo tuščias galveles, jie tą 
dieną vieton dalyvauti parodoj 
padarė prakalbas ir išnešė re
zoliucijas prieš — klerikalus. 
Tokioj valandoj kuomet visos 
tautos rodė ištikimybę, jie pa
sigyrė su chamizmu.

Katalikai, parodoj atstova
vę Lietuvių reikalus ir išgel
bėję Lietuvių vardą, kurį cici- 
likai būtinai norėjo apteršti,— 
ųeužsiganėdino tuom, bet dar 
vakare surengė prakalbas šv. 
Roko svetainėj ir išnešė išti
kimybės rezoliucijas, kurias 
inteikė tenai atsilankiusiam 
miesto majorui p. Gleason,ui ir 
kongresmanui, p. Olney. Vie
ną rezoliucijų kopiją įdavė vie
tiniams • amerikonų laikraš
čiams, kurie negalėjo atsiste
bėti rimtam rezoliucijų turi
niui, ypač sulyginus jį su lais
vamanių vaikiškais šmeižtais. 
Prakalbose taip-gi dalyvavo 
gerb. kun. T. Žilinskas, S. Bos
tono lietuvių kleb., kurs labai 
indomiai nupasakojo už ką 
mes Dėdei Šamui turime būti 
dėkingi. Labai žmonėms pa
tiko pasaka, iš kur paeina vo- 
kietys. Vietos klebonas, kun. 
K. Urbanavičius nupasakojo 
istoriją Amerikiečii) kovos už 
neprigulmybę. Prakalbu ve
dėjas, p. M. Abračinskas, aiš-

[žiauriomis talkininkų vėliavo
mis,

Negalima aplenkti ir ta, kad; 
Elizabeth kolionijos visi lietu
viai t. y. visų sriovių dr-jos 
dalyvavo parodoje, kurių buvo 
net 18..dr-jų, o žmonių dalyva
vo daugiau kaip 2.000, nes vė
liavėlių amerikoniškų buvo iš
parduota .1.600, ■ o lietuviškų 
2.000.

Mes gi teisingai galime pa-, 
sįdidžiuoti pralenkę visas kitas 
tautas, apart airių, savo skait- 
•liumi,5 tautiškumu, papuoši
mais gražiausiais, daugumu 
vežimų, skaitliumi dr-jų su sa
vo uniformoms.

Musų kolionijos visų sriovių 
vienybė stebėtiną įspūdį pada
rė ne tik tarpe lietuvių, bet ir 
svetimtaučių. (Ar ir socijalis
tai buvo prisidėję? Red.).

Komiteto nar.

NEWARK, N. J.
Mūsų socijalistai dar kartą 

pasirodė ant kiek jie yra išti
kimi šiai šaliai, ant kiek trok
šta Letuvai laisvės. Liepos 4 
d., kada visi lietuviai rengėsi 
prie apvaikščiojimo Ištikimy
bės dienos, tai Socijalistai 
stengėsi visokiais būdais tam 
darbui pakenkti. Bet nežiū
rint visokių socijalistų trukdy
mų, parodą lietuviai surengė 
vieną iš puikiausių. Pasirodė, 
kad lietuviai daugiausia at
kreipė amerikonų akis. Matėsi, 
kaip visi gėrėjosi ir daugiau
sia garbės atidavė lietuviams, 
negu kitoms tautoms.

Pačią parodą daugiausiai 
puošė moterys ir Vyčiai. Mo
terį) dvi dr-jos, būtent: Šv. Ur
šulės ir Šv. Rožančiaus nesi
gailėjo savo darbo nei iškaš- 
zčių padėti, bet ir pasirodė jog 
tų moterų dr-jų niekas, negali 
“subytinti.” Yra čionai ir 
daugiau moterų dr-jų, kaip. 
Lietuvos Dukterų, bet tos Lie
tuvos Dukterys, netik, kad pa
čios 
doj, 
res 
Mat
kelios socijalistės. Ar ilgai 
moterys duositės vergauti bol- 
ševikėms?

L. Vyčių 29 kuopa ir gražiai 
pasirodė, buvo parengtas Vy
tautas ir Vytauto kareiviai 
merginos tautiškuose rūbuose, 
vaikinai visi baltai pasirėdę.- 
Labai gražų įspūdį darė. Žo
džiu sakant, Newarko lietuviai 
parodoje užėmė pirmą vietą. 
Vietinis dienraštis “Morning 
Ledgėr,” parodą aprašyda
mas, suteikė lietuviams pir
menybę, o mūsų taip vadina
mus brolius lenkus, tas dien
raštis, visai nei minėt nepa
minėjo. Už ką girdėt lenku
čiai labai iršta ant lietuvių, 
kam jie sumušė lenkus. Bravo 
Newarko lietuviai.

Radviliškietis.

atsisakė dalyvauti paro- 
bet ir kitas pavienes na- 
atkalbinėjo, kad neitų, 
šią, dr-ją veda pasižaboję

teigta Viešpaties Kristaus.. aP^e kares taupumo zenk-
žmonių išganymo delei ir mok
slo klaidatikių, taip pasivadi
nusių L. T. K. Bažnyčia, ku
rių pasekėjai kaip kuriuose A- 
merikos lietuvių naujokynuo
se bando susisukti savo gūštas 
ir klaidinti nuo švento tikėji
mo atitraukiant katalikus.

F. V.

lėlius, kurių laike prakalbų 
parduota už $76.84. Parapi
jos choras sudainavo keletą 
patrijotiškų dainų, p-lė M. Rai* 
paitė dainavo keletą kąsnelių 
solo . Žmonių ūpas buvo kil
tas. Visi išsiskirstė įsitikinę, 
kadi atliko gražų darbą Tėvy
nės naudai.

Didžiulis.

Šliupas “Tėvynėje” rašo, 
kad kunigai privalėtų subrusti 
ir pasirūpinti Lietuvoje įsteig
ti bažnytinių daiktų muzėjų. 
Be Šliupo paraginimo tas bus 
padaryta. Šliupas tepasirūpi- 
na istorija ir palaikais jo glo
bojamos neprigulmingosios, 
mickinės bažnyčios.

manės Viskauntienė ir Potsa- 
mentienė griebė viena antrai 
už kudlų. Ir pradėjo važiuoti 
viena antrą. . Juodviejų vyrai' 
pamatę “draką,” atbėgo ir 
kaip gaidžiai susipešė# Potsa- 
mentas buvo stipresnis ir įvei
kė priešą, sudraskę Švarką ir 
marškinius. Ant rytojaus atė
jo teisman su sulopytomis puo
dynėmis. Viskauntas, “Kelei
vio” ir “Kardo” agentas ap
kaltintas. ?

Tai 4okios naujienos apie ęi- 
cilikų darbus.

Korespondentas.

ROSELAND, ILL.
Ištikimybės dienos parodoj 

lietuviai puikiai pasirodė. Bu
vo ir prakalbų. Kalbėjo advo
katas Šlakis, kūn: Lapelis, 
kun. PaŠkauskas ir keletas a- 
merikonų, Tvarką vedė p. J. 
J. Stonkus.

Sargas.

«

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 7 d. 2 vai. po pietų 

Institute Salėje įvyko LDS. 8 
kp. prakalbos. Prakalbos at
sidarė su Tautos Himnu, kurį 
sudainavo viet. bažn. choras. 
Sekė prakalbos. Pirmiausiai 
kalbėjo kleb. kun. Pr. Juškai- 
tis. Pirmiausiai kalbėtojas nu
rodė, kaip šiandien stovi Lie
tuvos reikalai pasaulio akyse. 
Taip-gi nurodė kas jos priešai 
ir prieteliai, kas trokšta Lie
tuvai laisvės ir kas ją, nori pra
žudyti. ' x
Tarpe didžiųjų Lietuvos prie

šininkų, kaip p. R. nurodė, y- 
ra kaizerio ir bolševikų ber
nai socijalistai. Jie tai šmeižia 
biauriausiais prasimanymais 
•lietuvių veikėjus, šmeižia lie
tuviškas įstaigas, fondus ir 
kiekvieną, lietuvh) geriausią 
darbą ir tokiu būdu mūsų ci- 
cilikai kogeriausiai pasitar
nauja Lietuvos priešams, ku
rie nori tik kogreičiausiai už
nerti virvę ant lietuvių kaklo.' 
Čia tai kalbėtojas išparode 
niekšiškus socijalistų darbus. 
Kaip jie Rusijoj uždarė lietu
vių spaudą ir sugrąžino Mu
ravjovo koriko laikus, išvaikė 
Lietuvių Vyriausią Tarybą, 
sukišo į kalėjimus liet, veikė
jus, k. t. senelį Jablonskį ir ki
tus. Jų Kapsukai, Boliai; Po
žėlos ir kiti, konfiskavo Liet. 
Centr. K-tą, taip-gi susikruvi
no dar jie savo rankas lietuvių 
kun. Mirskio krauju, o čia :A- 
merikoje liet, socijalistų var
dai su vokiškomis ir žydiško
mis pavardėmis važinėja po 
lietuvių kolonijas • kurstydami 
nesusipratėlius prieš šią šalį. 
Toliau nurodė, kas kėlė ir ke
lia lietuvių kultūrą ir gina jos 
reikalus. Prakalbos buvo la
bai pamokinančios ir naudin
gos. Buvo kolekta. Surinkta 
$27.25.

I. F. K.

Tūlas laikas “Naujienos” 
didžiavosi, kad latrelis, va
gilėlis, sėdėdamas kalėjime 
virto socijalistų. Dabar ta
me laikraštyje kitas žmogelis, 
kol nebuvęs socijalistų, tai bai- 
dęsis “visokių nebuvėlių dva
sių, velnių, spėkų” ir net 
paukštelio suplezdenimas pa- 
šiaušdavęs plaukus, o jei mar
gų šunį matydavęs naktį, tai 
manydavęs, kad tai tikrai vel
nią matęs, tikėdavęs, kad jū
rės be dugno. Bet paskaitęs 
“Naujienas” ir “Laisvę”’ ir 
virtęs socijalistų. Dabar žino
me dvejopą rūšį žmonių, iš ku
rių socijalistai gauna pasekė
jus; tai yra girtuoklėliąi-va- 
gilėliai ii’ tamsūnėliai, kurie 
naktį margą šunį pamatę, ma
no velnią matę ir kuriems 
paukščio suplezdenimas pa
šiaušia plaukus ant galvos. Ne
pavydėtinas gaivalas.

ELIZABETH, N. J.

Prakalbos Ištikimybės dienoje.

Mūsų kolionijos lietuviai už
sipelnė pagyrimo ne tik nuo 
Savųjų, bet ir mus pagyrė Eli
zabeth’o laikraščiai - kad lie
tuviai ne tik pasirodė skaitlin- 
gesni už kitas tautas, bet dar 
atsižymėjo ir parėdytais pui
kiausiais vežimais. Ypatin
gai visiems labai patiko trem
tinių vežimas, kur sėdėjo dvi 
šeimyni su vaikais ir rakan
dais savo, su parašu “Lietuvos 
Tremtiniai” tą vežimą, išvydę 
garsiai sveikina delnų plojimu 
visose gatvėsę, Nemažiaus 
buvo sveikintas ir Raudonojo 
Kryžiaus vežimas ypatingai 
smarkus buvo girdėtis plojimas 
narių dr-jos Raudu. Kryžiaus; 
atkreipė duomą svetimtaučių 
į gražiai pasirėdžiusias mer
gaitės tautiškuose rūbuose, jos 
nešė labai ilgą lietuvišką vė
liavą s— Vyčių dr-jos.

Taip pat parapijos mokyk
los vaikai ėjo“ apsirėdę jurinin
kų rūbais, o mergaites sudarė 
didelę draugiją Raudonojo 
Kryžiaus.

Nemažą įspūdį darė talki
ninkų vežimas papuoštas gra-

PATERSON, N. J.
Liepos 1 d. čia kalbėjo p. A. 

Račkus. Aiškino apie Lietu
vos reikalus ir apie socijalis
tų niekšiškus darbus, Kalbėjo 
net keletą valandų. Cicilikus 
labai įkaitino.

.fr O. B.

' k

RUMFORD, ME.

Socijalistų darbai.

ANSONIA, CONN.
Kaip gauti vaikinas.

Liepos 8 d-, tapo surišta p-lė 
M. Jankauckiutė su VI. Arba- 
činsku neatskiriamu ryšiu. 
Nuotaka buvo LDS. narė. Ar 
nevertėtų ir kitoms p-lėms An- 
sonietėms iš viršminėtos jau
nosios imti pavyzdį pasielgi
muose ir doram gyvenime? 
Tai kiekviena gautų po gerą 
vaikiną. O dabar prisižiūrė
kime jų pasielgimams. Vaka
rais vaikščioja su svetimtau
čiais ir flirtuoja iki vidurnak
čių; tai kokis doras vaikinas 
gali tokią mergą kalbinti apsi
vesti? Man prisižiūrėjus, tai 
tik keletas Ansonijos lietuvai
čių tėra padorių, o kitos vi
sos žiūri kur varnos lakioja. 
Provykitės, jei nenorite susi- 
valkioti. Vladislovas Arba- 
Činskas taip-pat buvo manda
gus vaikinas, turi gerą vardą. 
Jaunieji yra tikri katalikai 
tautiečiai. Neužmiršo ir savo • 
brolio lietuvio fotografo, nes 
pas jį važiavo fotografuotis. 
Linkimi jaunąjai porelei link
smiausio sugy venimo ir ilgiau
sių metelių ir kad gandras ne
užmirštų savo pareigų.

Ekmenupelis.

Nuo senai čia gyvuoja tam
sių socijalistų kuopelė. Kaiku- 
rie nepažįsta nei rašto, o ką be
sakyti jau apie socijalizmą. Jų 
geriausias užsiėmimas, tai 
kupčiavimas svaigalais.

Liepos 4 d., kada lietuviai ir 
visos tautos rengė dailiausius 
apvaikščiojimus, tai socijalis
tai čia rengė girtą pikniką pas 
Žalnieraitį. Tūlas Mosteikis 
spyeįų norėjo pasakyti. Sakė, 
sake , visokių niekų, kad nei 
jis pats turbūt nežinojo apie1 
ką kalbėjo. Vienas suriko, kad 
kokias tris savaites pasirengtų 
prie spyčiaus. Publika ėmė 
rankoms ploti ir spykierius 
nuleidęs nosį nuslimpino šalin.

Po to biskį buvo revoliuci
jos. Prasidėjo šitaip, Laisva- tikrą trėnčių karę.

Ukrainoj sodiečiai labai kįla 
prieš vokiečius. Gauna daug 
amunicijos ir pradeda užvesti

V
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PROTOKOLAS.
’ 9

LDS. "Naujosios Anglijos 
Apskričio suvažiavimas įvyko 
birželio 23 d. 1918 m. Lietuvių 
Šv, Jurgio parapijos salėje, Ją- 

. mes St., Norwood, Mass. Su
važiavimą atidarė vice-pirm. 
V- J. Kudirka su malda 2 vai. 
po pietų. Kadangi Apskričio 
pirm. A. Čiginskas ir rast. P.' 
Zataveckas nepribuvo, tai su- 
važiavimo vedėju išrinktas M. 
Abračinskas, pagelb. O. Nevu- 
liuto, į rašt. A, J. Navickas.

Delegatus atsiuntė šios kuo- 
pos:

2 kuopa Montello, Mass.: F, 
Adomavičius, A. M. Kašėtaitė, 
E. Rozi'niukė, M. Abračinskas.

3 kp. Norwood, Mass;: V. J. 
Kudirka, A Kavaliauskas, O. 
Ne valiute, K. Akstinas, P. Ku
dirka, A. J. Navickas.

7 kuopa Worcester, Mass.: 
J. šūkis.

22 kuopa Brighton, Mass. S. 
KuduraUskas, M. Saulaitė.

65 kpr Nashuar N. H.: O. Z. 
Bugailintė.

56 kp. Hudson, Mass.:( J. Ta- 
parauskas.

1 kuopa So. Boston, Mass.: 
j. Tarutis, A. Zaleckas, O. A- 
domaitienė, V. Varžinskaitė.

Išrinkta komisija mandatų 
ir inešimų sutvarkymui: A. M. 
Kašėtaitė ir V. Varžinskaitė. 
Skaitoma pereito suvažiavimo 
protokolas’ kuris vienbalsiai 
priimtas. Skaitymas laiško 
nuo rašt. P. Zatavecko atsipra
šant nuo suvažiavimo, nes ne
galėjęs pribūt. Toliaus seka 
Apskričio Valdybos raportai. 
Pirm. A. Čiginskas nepribuvo 
ir jokio raporto neprisiuntė. 
Raportas vice-pirfh. V. J. Ku
dirkos priimtas. Raportą rašt. 
P. Zataveckas prisiuntė raštu, 
pažymėdamas, kad siuntęs du 
laišku kas-link LDS. Apskričio 
išvažiavimo 1 kuopai ir 3 kuo
pai, bet atsakymo negavęs. 
Pasirodo iš delegatų, kad jo
kių laiškų negavę kas-link ap
skričio išvažiavimo, nei 1 kuo
pa nei 3 kuopa. Kasieriaus M. 
Abraeinko raportas vienbal
siai priimtas. Kąsierius pa
aiškino, kad apskričio kasa 
stovi ant vietos. Reiškia pini
gų yra $19.65. Hudson, Mass. 
56 kuopa užsimokėjo už 1917 
metus 40 centų — pasidaro 
$20.05. Vėliau pribuvo centro 
fin. rast. A. F. Kneižis. Jam 
suteikta sprendžiamasis bal
sas. Apie apskričio išvažiavi
mą A. F. Kneižis paaiškino, 
kad išvažiavimas yra vykdo
mas. Raportas vienbalsiai pri
imtas. Vėliaus buvo klausta 
kuopų delegatų ar visos kuo
pos pildė praeito suvažiavimo 
nutarimus kas-link išrinkimo 
kožnai kuopai savo organiza
toriaus. Pasirodė, kad 3 kuo
pa Nonvood, Mass., 2 kp. Mon
tello, Mass., 1 kp. So. Boston, 
Mass., 22 kp. Brighton, Mass, 
ir 65 kp. Nashua, N. H. turi sa
vo organizatorius. 3 kuopa iš
duoda raportą, kad apskričio 
suvažiavimui vakaras yra su
rengtas.

Sekė svarstymai iš pereito 
protokolo.

1) Kas-link mokėjimo po 50 
centų į Streikierių Fondą. Tas 
tapo palikta po senovei po 25c.

2) . Surengimas Naujos Ang
lijos maršruto. Tas tapo labai 
plačiai apkalbėta ir galutinai 
nutarta surengti maršrutą 
šiais metais, pradedant spalio 
mėnesiu ir tęsti neaprubežiuo- 
tą laiką. Tas darbas pavesta 
apskričio valdybai.

3) . Svarstoma apie . Koope
racijų vadovėlį ir Grįžimo Lie
tuvon Biurą Tas palikta ant 
būsiančio LDS. seimo. O dele
gatai reikalauja, kad apskri
čio valdyba paaiškintų kame 
priežastis, kad apskričio suva
žiavimą tik viėpą kartą garsi
no per organą. Vice pim. V. 
J. Kudirka aiškina, kad įva- 
lias buvo laiko dėl apgarsini
mo, nes Apskričio pirm. A. Či
ginskas pasiuntė į Redakciją 
trimis savaitėmis pirma suva
žiavimo. Po apsvarstymui, di
džiuma balsų nutarė paduoti

patemijimą Centro Valdybai ir 
Redakcijai ir Administracijai, 
kad stengtųsi visada atlikti 
kuopų bei apskričių darbus,

5) Delegatai išneša papeiki
mą senai apskričio valdybai — 
pirm, ir rašt. už. neišpildymą 
nekuriu apskričio nutarimų.

6) A, F. Kneižis duoda pa
taisymą, kad kožna kuopa tuv 
retų savo agentus arba vietą 
kur galėtą pareiti laikraščiai. 
Būtinai kuopos tą turėtų pil
dyti. Tas tapo vienbalsiai 
priimta.

7) 56 kp. Hudson, Mass. įne
šimas, kad centras pasistengtų 
pasiųsti savo organizatorių į 
silpnai gyvuojančias kuopas 
savo lėšomis. Vienbalsiai pri
imta.

65 kuopa Nashua, N. H. ine- 
ša, kad LDS. organizacija leis
tų knygas vertės $1.00, 75c. ir 
50c. Tas įnešimas priimta. Ir 
kad būsiantis LDS. Seimas pa
sirūpintų surasti tam tikrą 
fondą leidimui knygų.

9) Kad artimos LDS. kuo
pos rengtų vakarus suvienyto
mis spėkomis, kad supažindin
ti žmones su LDS. organizaci
ja.

10) . 3 kuopos įnešimai, Nor- 
wood, Mass. Kad Redakcija ir 
Administracija stengtųsi la
binus užganėdinti LDS. kuo
pas, talpvdami organe kuopų 
veikimą, neatsižvelgiant iš 
kiek narių kuopa susideda.

11) Pageidaujama, kad atei
nančiuose metuose LDS. Ka
lendoriuje dauginus būtų tal
pinama moksliškų bei darbi
ninkiškų straipsnių.

12) Kad būsiantis LDS. sei
mas pasistengtų plačiau išrišti 
darbininkų bei darbininkių 
klausimą.

13) Būti} pageidaujama, kad 
LDS. nariai pas kuriuos pareik 
na du numeriai "Darbininko” 
į vieną gyvenamą vietą, tai 
kad vienas būtų pasiunčiamas 
lietuviams kareiviams tarnau
jantiems Suv. Valstijų kariuo
menėje.

14) Kad LDS. Centro organo 
administratorius dirbtų vien 
tik administracijos darbą ne- 
užimant Centro Valdyboj vie
tos.

15) 7 kp. AVorcester, Mass. 
ineša, -kad būtų palengvinta 
prigulėjimas prie LDS. kuopos 
ne tik vyro moterei, bet ir vi
sai šeimynai.

16) A. F. Kneižis duoda me
simą, kad LDS. kuopos pasi
stengti} parinkti apgarsinimų 
i LDS. Kalendorių 1919 m. 
Platesnes žinias suteiks LDS. 
Centro Administracija. Tas ta
po vienbalsiai priimta.

17) Seka valdybos rinkimas. 
Į pirm, kandidatai — V. J. 
Kudirka, A. Kavaliauskas, V. 
Varžinskaitė. 'Didžiuma balsų 
išrinktas V. J. Kudirka; vice- 
pirm. p-lė V. Varžinskaitė, 
rašt. A. J. Navickas, O. Ad- 
maitieuė, O. M. Kašėtaitė; di
džiuma balsų išrinktas A. J. 
Navickas. Kąsierius išrinkta 
vienbalsiai — M. Abračinskas; 
Kasos globėjais išrinkta p-lės 
O. Nevoliutė irE. Rožiniukė. 
Sekantis suvažiavimas bus lai
komas sausio mėnesyje 1919 m. 
Montello, Mass.

Šie visi įnešimai buvo priim
ta 3-čiam suvažiavime. Suva
žiavimą uždarė su malda 6:30 
vai. vakare.

Vedėjas M. Abračinskas. 
Raštinink. A. J. Navickas.

tąsias iki šiol L. Ž. Banko re- 
sytes, pilnai užsimokėjusieji 
nariai gaus tuos Šerų, certifi- 
katus - *

Yra.da narių, kurie į L. Že
mes Banką yra. įnešę už paim
tuosius Šerus tik dalį mokes- 
ties. Reikėtų,. kad tie nariai

M

. DARBININKA8. i.-

.War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 

Goverment.

. t

<• -

ues, aeinetų,. saa ue nariai 
pashMbmtft užbaigt m6 W

Ženkleliai arba "THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po25c., 
"WAR SAVING STAMPS” 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po$4.18.

Ją galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, "DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

savo mokestis, kad gautą virŠ- 
minėtuosius. Šerų paliudijimus. 

Vardan L, Žemės Banko Ko
miteto ■

Kun. J. Žilinsiąs. 
(Office) 320 5-th avė,, 

. Nėr York/N; Y. -
1 •

& S. CENTRO VALDYBA. 
Dvariškas vadovas: —

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė., 

Chfcago, IU.

J, E. Karosas,
242 ’W. Broadvr&y, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkas: — 

M. Mažeika,
1658 Wabansia Avė., 

Chieago, UI.
Raštininkas: —• 

F. Virak’s, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Masa.
Finansų Raštininkas : — 

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Masa.
Idžininkaa: — 

P. Gudas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Iždo globėjai: —

O. Meškauskaitė,
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
P. Geležiutė,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21 Jaines St., 

Norvrood, Mass.
Literatiška Komisija: 

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

242 W. Broadvray, 
So. Boston, Mass.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRMININKAS — V. ,T. Kudirka,

37 Franklin St, Norwood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė,

28 Story St.,’ So. Boston, Mass. 
RAŠTININKAS — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., Norwood, Mass. 
KĄSIERIUS — M. Abračinskas,

187 Ames St., Montello, Mass.
KASOS GLOBĖJAIO. NevullutS, 

22 Ohapell St., Norwood, Mass. ir 
A. Roženiukė, 148 Ames S t., Mon
tello, Mass.

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS,— K. Stupinkevičla, 
Bos 945, Struthers, Ohio.

VICE-PIRMININKAS — J. Jonuška, 
2120SL Clair, avė., N. E. Cleve land, O.

RAŠTININKAS — M. J. Šimonis, 
1604 E. 31-st St., Cleveland, Ohio.

IŽDININKAS — A. S. Vaitkus, 
232 Alaska St, Daiton, Ohio.

IŽDO GLOBĖJAS — P. Pocius, 
229 So. Main St, Akron, Ohio.

ORGANIZATORIUS—A. S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen avė., N. E. Cleveland, O.

REIKALINGA tuojiusogene 
tą pardavinėti "Darbininką” 
pavieniais egzemplioriais.Duo
dame gerą atlyginimą. Atsi- 
Šaukite į

REIKALINGI tuojaus agen
tai rinkimui apgarsinimą,! L. 
Darbininką Kalendorių 1919 

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

MDarbininką*’ 
Administraciją 

: 242 W. Broadway,
So. Boston, Mass,

į GRYNAI VILNONUI
SVETERIAI j 

|į padaromi ant užsakymo. 5 
Leisk man nuimti mierą ir j 

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

Mūsą darbo sveterial, ne- j 
, žiojasi ilgai dr visuomet atro- j 

do gerai. ’ . j
j! Paklauskite draugų, kurie ff 
įl nešioja ; uos ir kad gauti į 
< bent vieną Meesters Charles į 
j I Siveater’s ant išmėginimo, a 
R CHARLES EVANS JR i 
$ 167 Hillaide Avė., i
U Needham Height, Masa. į

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
CERTIFIKATAI.

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

L. Ž. Banko Komitetas yra 
nutaręs pilnai užsimokėju
siems nariams išduoti provizo
rius Šerų certifikatus. Tie cer- 
tifikatai jau yra rengiami 
spaudon ir į tūlą laiką, sakysi
me į keletą savaičių, bus pa
rengti. Tada, grąžinus išduo-

- PILIEČIAI.
« Jei jūs esate auka visokią pri- 
gavysčią arba neteisybią, tai 
praneškite apie tai Massachusetts 
Immigraeijos biurui, kuris už
dėtas dėl apsaugojimo ateivią ir 
nuo kurio gausite prielankų pa
tarnavimą visi tie, kuriems sto
ka žinojime anglą kalbos, įstaty
mą ir papročių. .

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

Perkalbėtojus duodame vi
siems, kurie negali susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite ypatiškai arba ra
šykite į
Massachnfletts Bureau of Immigratiou 

Boom 1W, Stote Hanse, Boston

Aukokite į Tautos 
Fondą. »

TAUTO# IŽDO VALDYBA, 
PIRMININKAS—

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Ąve., 

Chieago, DI. 
PIRM. PAGELB. —

Kun. J. J. Kaulakis, 
324 Wharton Str., 

Philadelphia, Pa. 
RAŠTININKAS —

L. Šimutis, 
IŽDININKAS —

Kun. S. J. Čepanonis, 
318 So. Fourth Str., 

Homestėad, Pa. 
IŽDO GLOBĖJAS —

Kun. F. Jakštys, 
421 Cleveland Avė., 

Harrison, N. J.

rM

AR TURITE gražią lietu
višką atvirlaiškią?

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 imtinią 
lietuvią naudai. Draugijas ir 
atskirus žmones kviečiame tal
kon nelengvo mūsą darbo dir
btą; ypač pasunkėjusio dabar, 
kada nutrūko santykiai su lie
tuviais, gyvenančias Rusijoje. 
Prašome apsiimti pardavinėti 
mūši} leidinius, kurią kadibe- 
žiūrint bus nusiąsta, pareika
lavus, drauge su sąlygomis.

1. Mūsą belaisviai Vokieti
joj.

2. Karas Lietuvoje.
3. Senovės mūsą veikėjai.
4. Dabarties mūsą 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: Lietuvią Skyrius 
prie Daną Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, Deniesh Red 
Cross Lithuanian Section Co- 
penhegen Denmark.

Arba: Box 214, Copenhagen, 
Denmark.

Liet. Centro IngaJfotinis 
Kopenhagoj.

UŽSISAKYKITE 
"ŽINYNĄ”

Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigą Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas.' Apart visokios 
rūšies rimtų, naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytą ga
besniųjų mūsą rašytoją "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” apima apie 
300 puslapių smuulkios spau
dau. 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:

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.242 W. Broadway.

So, Boston, Mass.

"MOTERŲ DIRVA" Mėnesinis. 
Moterą Sąjungos laikraštis. 
Metams $1.00,-

' Pusei 'metą 65c.
242 Brbadway, So. Boston, Mass.

PAVASARINIAI k VASARI. 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge- 
riatisia ir pigiausia tik pas i 

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

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi* 

minės ar pažįstamus, prisius^ 
paieškojimą į "Darbininką?’

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk "Darbiniūh 
ie. ” - Visus savo reikalavimus 
tuojaus- paskelbk * ‘Darbinin
ke?’ -

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Ųž vieną sykį........5Qc. 
” du sykiu........75c. 
” tris sykius ..... .$1.00 
” šešius sykius... ,$1.75

Pinigus siųskite iŠ kalno. 
"DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

JAU RENGIAMAS
L. DARB. KALENDORIUS 

1919 M.
Biznieriai pasiskubinkite pri

rengti apgarsinimus. Kalen
dorius 1919 m. bu& puikiausias 
— išvaizda ir turiniu ir. užtai 
garsinties jame pilnai apsimo
kės.

Kainos už apgarsinimus la
bai prieinamos.

Visose kolonijose reikalingi 
agentai rinkimui apgarsinimą 
į L. D. Kalendorią 1919 m.

Apie platesnias informaci
jas kreipkitės prie:

"Darbininko” 
Administraci j os, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

DOVANAI!
Kas užsirašys pas mane “Darbinin

kų” ant metų, tas gaus dovanų''“pui
kių knygų su paveikslais didelio for
mato “Clevelando Lietuvių Istorinė 
Pažvalga.” Siųskite $3.00 už prenu
meratų, o knyga tuojaus bus jūsų na
muose.

Ad. Pogazelskis,
8311 Pulaski Avė., Cleveland, Ohio.

Brangus Skaitytojau! Tams
tą skaitai "Darbininką” ir 
gerėjies juomi. Pasistengk, 
kad jis lankytą ir Tamstą 
draugus.

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

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

(Ant viršutinių lubų)

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

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

20 Winfield St, So. Boston, Mass 
I . PROT. RAST. — Jonas GUneekis.

282 Silver Str., So. Boston, Mass 
' II PROT. RAST. — Marijona Brikaitė

10 Silver Stį, So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

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

16 Winfield St., So. Boston, MaM 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

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

trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dieną.

Aš Leonas Sušlnskls Kauno gub., 
Telšių pav. Kaimo Kalnėnų, paieškau 
gavo giminaičių ir pažįstamų. Meldžiu 
atsiliepti žeminus paduotu adresu.

Aš Juozas Rudaitis Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Garšvėnų kaimo ieš
kau savo giminaičių ir pažįstamų. 
Meldžiu atsiliepti. Musų adresas r 

Rottcrdam Katendrech Tolhuialan 
. No. 13 b. IIOLAND.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS

7 pass. 6 cll. 1916 Studebaker. Par
siduos visai pigiai nes savininkas ap
leidžia miestų. Taip-gi parsiduoda di
delis pool-roomis. Savlnhfkas pirko 
kitų biznj. Parsiduos pigiai. Kreipki
tės pas:

A. J. Kupstys,
343 Broadway, So, Boston, Mass.

Paieškau sesers ir švogerlo IGNOTO 
ir MIKALINOS ARBAČIAUSKŲ, Vil
niaus gub., Dusmenų par. Plrmiaus 
gyveno kur apie New Yorkų, o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų reikalų. 
Malonėkite Jie patįs, ar kas kitas at
sišaukti.

* JUOZAS AMBRUTIS,
81 Silver St, So. Boston, Mass.

ImilMilANR'CAlLimEofA
TURTAS VIRŠ $125,000.00

Priimama sveiki vyrai if moterys iki 50 metą am* 
žiaus.

Apsidrandusiems nariams išmoka:
r PAŠAIPOS- POMIRTINĖS-.

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 $150.00, $250.00, $500.00,
savaitėje. $750.00 ir $1000.00.

Mėnesinės duoklės sulyg metą laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš* 
t j "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvią kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informaciją, pas Cent
ro Ęaštininką adresu:

P. MULEVIČIUS
458 GRANlį ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

NESIVĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!
Mes duodame progą sutaupyti keletą centą 

perkant naujai 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,"

242 W. Broadway, So. Boston, Ma«s.

VINCENTAS VESELKA Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Mlkallnės 
dvaro pabėgęs iš nelaisvės 1 Holandl- 
jų, ieško savo pusbrolio PRANCIŠ
KAUS KRIVIOKOS. Prašo atsiliepti 
šiuo adresu:

VINCAS VESELKA, 
Rottcrdam Katendrecht Tolhuialan 

No. 13 b. HOLAND.

Aš BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS 
paieškau savo brolio Juozo šilkausko. 
Pirniiaus gyveno Chicagoje, dabar ne
žinau kur. Jis paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Vaitkabalių vai., Gu- 
žišklų parap. ir kaimo. Kas praneš 
pirmas, gaus didelę dovanų, nes turiu 
svarbų reikalų, arba pats atsišauk.

BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS, 
10 Porter Str., AVaterbury, Ct

Paieškau MYKOLO DIEMENTO, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Gulbinės 
valšč., Pasvaliečių kaimo. Anglijoj gy
vena giminės Jr pažįstami. Atsišauki- . 
te šiuo adresu:

M. DIEMENT, 
Sluggan Camp Oviemore, Scotland.

Ieškau JUOZO BARTKAUS. Pasi
mirė Jūsų brolis Antanas Mustelka. 
Pasilikau dideliame, varge su penkiais 
vaikučiais. Atsišaukite.

S. MUSTEIKIENĖ, 
10113 Beverly Avė. 

Washlngton Heights, Chieago, III.

Paieškau Juozo špitkausko ir Onos 
špitkauskienės, tetos. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko parapi
jos. Juozas Kuturlų'o Ona Montvilių 
kaimo. Girdėjau, kad persiskyrė, jis 
paliko su 7 vaikais, o ji pasiėmė su sa
vim mažąjį 4 m. amžiaus. 3 metai at
gal gyveno Levviston, Me., o paskui iš
važiavo | Waterbury, Conn., dabar ne
žinau kur. Meldžiu Jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino, malonėkite praneš
ti už kų busiu dėkinga.

KOTRINA VALINčIUKĖ, 
( po vyru Jakutienė) 

P. O. Bos 19, Levviston, Me.

Paieškau savo 2 švogerių Antano 
Mikubos ir 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 High St., Lawrence, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda BUČERNB ge

roje vietoje ir biznis išdirbta 
Visi rakandai beveik nauji. 
Nereikia arklių nes išvežioda
ma su automobiliu. Kas nori 
:urėti gerą biznį atsišaukite 
tuojaus.

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

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi tavo didtiį portikai? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nwritr*ak pOH tasbto 
kabinot ir gaust vieną dl<M| ar- 
tiatlikal padalytą pavalkalą viaai 
dovanai.

Taipgi norintia wkytki to 
to gaU atallaukU:

J. DRIKĄ



■v t

Vietinėsžiiiios.
Jr

$ESNULŪi KALBĖJO.
. Ketverge, Liepos 11 dieną 

> Šv. Petro parapijos svetainėje 
kalbėjo p, Kazys Česnulis, A- 
merikos Lietuvią Tarybos Se
kretorius iš Washiilgton’o D. 
C. Aiškino plačiai įr nuosek
liai lietuvią pž&itišką 'veikimą 
Amerikoje ir kitur. Nurodė lie
tuvišką socijalistų, liberalą ir 
nezaležninką nešamas 'mūsą 
tuntai pragaištis. Taip-gi pa
lietė Lietuvią darbininką klau
simą.- Kalbėjo dviem atvejais. 
Įteikia pažymėti, kad p. K. 
Česnulis kalba lengvai, aiškiai 
ir suprantamai ir publika su 
pasigerėjimu jo klausosi.

Žmonių į prakalbas atsilan
kė labai daug. Buvo artipil
nė pobažnytinė svetainė. Ant
ras kalbėjo “Darbininko” ad
ministratorius p. A. F. Knei- 
žis. Prakalbas vedė p, J. Gli- 
neckis LDS. 1-mos kuopos pir
mininkas.

f

ti gali. * Gal taip bus ir geriau
sia. Žinos .žmonės, kas per 
paukščiai “sandariečiai” y- 
ra<- ' <

Gi dabar sandariečiams ga
liu palinkėti laimingai į neza
ležninką gūštą pataikihti.

v . f- Dūda,-

mokslo, į Lane Night School 
Chicagoj arba į Western Ėlec- 
tric Co., kuri išmokina darbo 
ir moka ant pragyvenimo nuo 
pat pradžios pristojimo.

Moksleivis.
“ ■*

h»
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PARSIDUODAFORNIMAI 

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

7 Jis.

IŠVAŽIAVO “DARBININ
KO” DARBININKAS.

Panedėlyj, liepos 15 dieną 
kariuomenėn pašauktas iš So. 
Bostono išvažiavo Jonas Čer- 
vokas “Darbininko” spaustu
vės “linotaipistas.” “Darbi
ninkas” neteko gabaus darbi
ninko, o LDS. 1-ma ir Lietu
vos Vyčią 17 kuopa gero ir 

' veiklaus nario.
Jonas Červokas taip-gi pri

klausė ir prie Šv. Petro para
pijos bažnytinio choro.

Išleistuves Jonui Červokui 
poną Gudą bute buvo parengę 
keletas draugą ir draugią Vy- 

‘ čią. Inteikta dovaną kareiviš
kas laikrodėlis ir daug nuošir
džią linkėjimij išreikšta.

Jaunam kareiviui linkėtina 
laiogeriausią pasekmią kareiJ 
viškoje tarnystoje.

Naujokas.

Sugrįžo Petras Rūta. Nela
bai senai Petras Rūta, gerai S. 
Bostoniečiams žinomas vaiki
nas, buvo pašauktas tarnauti 
kariuomenėn i Camp Dix, N. J. 
Kempėje išbuvo tik kelioliką 
dienu. Paleistas namo dėl ne- 
sveiką akią. Dabar Petrą Rū
tą perkėlė i§?Į-mos į 5-tą kle- 
są.

DALYVAVO IAKILMŽSE.
. Subatoj, liepos 13 dieną ant 

Bostoai Common daržo buvo 
surengtos milžiniškos iškilmės 
Prancūzą tautai pagerbtirTar- 
pe kitą tautą ir So. Bostono 
lietuviai pasirodė. Šv. Petro 
parapijos ir ‘1 Gabijos’’ drau
gijos chorai sudainavo “Lietu
va Tėvynė mūsą,” “Kanapę,” 
“Pasisėjau žalią rūtą” ir. 
Taip-gi pašokta “Suktinis” ir 
Klumpakojis.”

Dainos ir šokiai lietuviams 
nusisekė gana gerai. Publika 
lietuviams užuojautos-nesigai
lėjo. 4 -

Chorams dirigavo p. M. Pet
rauskas. Iš kitataučią geriau
sia švedai atsižymėjo ir armė
ną daininkė solistė. Bet apla
mai imant, visiems gerai pa
vyko.

r SOUTH BOSTON, MASS. ] 
[; teisingiausia ir GB- ; 
l RlA(^WįŲWKA I

''A. ■

ir.

Dūda.

Draugas.

V i .

Svečiai. “Darbininko” Re
dakciją šiomis dienomis aplan
kė daugelis svečią iš kiti) 
miestą. Buvo Dr. Jonikaitis iš 
Cleveland, Oliio, Kazys Česnu
lis iš AVasliington’o, D. C., A- 
lenksandras Račkus iš Cliica- 
go„ UI., Antanas Sodeika iš 
Scranton, Pa., J. V. Kovas iš 
Waterbury, Conn. ir keletas 
kitą.

SANDARIEČIAI SIR NEZA- 
LEŽNINKAI Į-KRŪVĄ ’ 

/ TRAUKIA.
So. Bostono lietiiviški “cici- 

likai,” sandariečiai ir neza- 
ležninkai išvien sutartinę 
traukti pradėjo. Micką bend
romis spėkomis remia ir tam 
ponui po koją nužemintai klo
ja dolerines, penkines ir de
šimtinės. Lietuvią Tautai fal- 
šyvą ‘ ‘kataliką bažnyčią’ ’. iš
radę, gėdą visiems lietuviams 
daro. Ir dar džiaugiasi iš sa
vo kreivo darbo.

“Vidurinės” srovės — “tau
tininką” oficijalis organas 
“Sandara’ nezaležninkams at
virai apaštalauja; nezaležnin
ką pamaldas ir pamokas skel
bia. Gi prieš lietuvią R. K. 
bažnyčią kaip žvirblis prieš 
sakalą “Sandara” pučiasi.

“Sandaros” buvęs redakto
rius, o dabar bendradarbis K. 
Norkus ant Mickaus kirkužės 
sienos pats savo rankomis iš
kabą priklijavo ir Mickaus gi
zeliams duris darinėja. ••

Kitas sandarietis ant Brod- 
vės garsiai nesenai šaukė, kad 
Mickui jis ir kūną ir dūšią ga
tavas parduoti (Ar “praiso” 

’ už savo dūšią tas sandarietis 
nepaskyrė? “Darb.” Red.).

O dar vienas geras ‘ ‘ tauti
ninkas” ir sandarietis už Mic
ką galvą guldėm

Jei- taip toliaus bus, visa 
“Sandara” Mickui pasiklonia-

į Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežįtlrint, ar ' 

‘ tie receptai Lietuvos ar Ame-! 
tikos daktarą. Tai vienati- 

; nė lietuviška aptieks Bostone j 
Į ir Massachusetts valstijoj. ; 
i Gyduolių galit gaut, kokios >] 
Į tik pasaulyj yra vartojamos, j 
■ Galit reikalaut per laiškus, o j 
' aš prisiųsiu per ’erprecą. Į

K. ŠIDLAUSKAS

' Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21018. 
226 Broadvay, kampas O St.,

®XtRA VISIEMS ROCHES- 
TER’IO VIETINIAMS 

LIETUVIAMS.
Kaa užsirašys “Darbininką’ 

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

ši proga tik vietiniams gy
ventojams.

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

D. L. K. KEISTUdIO DRJOB 
BOSTON, MASS.

VAt^OBĄDJ^BSAI,
PIRMININKAS—Jodm Adomavičiuj

122 Bowen St,: So. BOėtoa, Matau 
VIOK-PIRUL — Pranta Tulaikla,

ISO Bdwen St, So. Boaton, Idfaaa. 
PROT. RAST.—Jooaapaa Vinkevičio*,

147 C-th St, So. Boaton, Maaa. 
FINANSŲ RAST. — St Noreiką

1C5 Silver st., S.Boaton, Maaa. 
KASIERIUS Andriejus Zalleckaa, 

244 D Str., So* Boston, Mass. 
MARŠALKA — Juatlnaa Tulelkla, 

. 180 Bovrea St, So. Boaton, Maaa. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Maaa. laiko mfineainius bubi- 
rinkinius kas antrą nedčldienį' 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mase. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naują narią'au savim, atsivesti

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS / REIKWN$£S Ke-
tuvig, gerai mokąs angliškai, 
mažiau 20 /metą amžiaus prie 
abelno darbo rciandą krautu- 
vėj. Adresas:

F. RichmOnd Furniiure Co.,
374 B ?way, So. Boston, Mass.

I DR. JOHN M. D. I
I GtUmiunUtliifUrliiliivhiM. I 
■ Ofiso valandos: . I
I RytdaikiS vai. I

I vakarai* 6 ikf 9 ' ■

į 536 Broadway, So. Boston, Į

VALDYBOSADRESAI. 
HARTFORD, CONN. 

Pirm. A p. Gelažiūtė,
41 Capitol Avė. 

Vice-pirm. M. Būbenaitč,
57 Hudson St. „ . 

RaŠL —B Valavičiūtė, '
42 Magnolia St.

ĮTel. Charter 3466. 
Fin. Rašt. — V. Smitkus, 

23LibertySt.
Kas. — F. Plikūnienė, 

103 Bond St.

• \

MOKSLEIVIŲ ŽODIS 
“DARBININKUI.”

St. J. Seminary,
Grand Rapids, Mich. 

Birželio 13 d. 1918. 
Gerb. “Darb.” Redakcija 
ir Administracijai

Mes, Šv Juozapo Seminari
jos auklėtiniai, žemiau šio laiš
ko pasirašome, išreikšdami šir
dingiausią atjautos padėką 
“Darbininko Administracijai, 
kuri. neužmiršo mums siųsti 
“Darbininką” nuo pat pra
džios ištisose dieną valandose 
mokslo ir lankė lyg pabaigai, 
reguleriškai ir dovanai.

Gal apleisime mokslainės 
mūrus bent ant valandos lai
ko, tuomi meldžiame ir mūsą 
brangų laikraštį “Darbinin
ką” sulaikyti-nebesiąsti.

Liekamės . gilios pagarbos 
dėkavonėse.

Pins A. Lekeszys, 
Antanas J. Blaškavičius,

“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio išdir
binio įvairią fontaninią rašomą PLUNKSNŲ. Parsiduoda po $2.50, 
$3.00, $3.50 ir augščiaus.

“D A R B ĮNINKĄS”'
. 242—244 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

PIRMOS KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broriwty,So. Boitei,Mau.

PROEDOBGHE8TES ST.

Voiudo* 
nuoSvaL ryta 
lU 8 vaL.vakar*.

Bei! Phonc Dlcklnmn 8005 M.

Dr. Ignotas Stankūs
1210S.Bra>iSt.,nihU|ėii,Ii.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
OfisoValant 

' NuO D rito iki S po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki E F. M, 

N.d«k*mi*iU4pe»Uhs. &

z

k

NattilMĮiB 
nuo M vai, ijta 
iki 4v*L vakare.

i

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS- 
TĘS VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mase.

Draugystės box 191...........
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas 

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

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 

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

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

34 Pine St., Athol, Mass.
Kasos globėjai:—

Antanas Andriliūnas,*
92 Tėra St., Athol, Mass. 

Jonas Stanis,
Charles PI., Athol, Mass.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Tik ką gautame “Darbinin

ko” numeryje perskaičiau pa
stabą apie moksleivius. Pui
ki. Bet pamąsčiau, kad dau
gumui net baugu tokį darbą 
pradėti. Juk žiūrėkit, aš jau 
turėjau gerokai savo pinigą, 
kuomet stojau mokyklosna. 
Tiek laiko praleidau ir dabar 
jau gerokai įsiskolinau. Ar 
daug sveikai mąstančią ir tu- 
rinčiij noro mecenato keliu eiti 
mūsij tarpe rasi? Štai aš pra
buvęs keletą metą mokyklose 
ir praleidęs per tūkstantį do- 
lerią vėl būčiau bedirbąs tą; 
pat darbą, o gal dar prastes
nį, kaip pirmiau. Laimė, kad 

-radau šelpėją ir neužilgo įsi- 
kopsiu į profesiją.

Vėl pamačiau, kad koks ten 
Chicagietis jūsą klausia, kiek 
atsieitą išmokti elektros dar
bo. Reikėjo jam nurodyti į 
Coine National Trade School 
Chicagoj, (rodos, kad ji taip 
vadinas), ar kitas, kurią Chi
cagoj ir kituose didesniuose 
miestuose randasi po kelias. Iš 
ją galima gauti^katalogai dy
kai. Elektros kursas rodos at- 
seina $50. Toje mokykloje, 
kaip aš suprantu duoda teori
jos ir praktikos užtektinai, 
kad gali savistoviai atlikinėti 
Įvairius paprastus elektrikos 
darbus. Žinoma ten • nepa
baigs inžinierystės, bet už tai 
tereikalaujama tik apie trejetą 
mėnesią baigti ją kursą ir tik 
pradinės mokyklos prisirengi
mo. Tokios mokyklos nlūsą 
didžiumai lietuvią ir patogiau
sios. Juk retas, kurs vary
tus prie pilno inžinierystės 
kurso. O tas, kurs į panašią 
mokyklą įstotą, jau pats susi
ras augštesnes mokyklas, jei 
norės pilno kurso.- Prieš pen
ketą metą aš pats buvau ma
nęs jon stoti. Pabaigusį Įstato 
į darbą, a darbe galimaįrisi- 
žiūreti.ir išsidirbti iki kiek ga
bumai leidžia. Ten mokina ir 
mūrinnikystes ir -plumberys- 
tės ir kitokią panašią, dalyką. 
Anasai Chicagietis. galėtą sto
ti, jei tari užtektinai pradinio

s ’ * * *

Teisingas patarnavimas.
Nusipirk mosties. 
Tai BUBI audrosi. iidfrte 
Mentholatum Oo. Prieš Biriai' 
gult ištepk veidą mosBa per keli 
vakarus, o padarys veidą TYRI 
ir SKAISČIU BALTU. Toji moe 
tis išima plėtimu raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigu 
gali siųsti ir stampomis.

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

TEL. BAČK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
■ Gjdo staiga* Stata

1-8 P. M. 7-9 P. M. Priskirt itatata*.. v T ■
419 Sofisto* St., Boitoi, Mass.

J. H, Kenealy, 
M. D.

tai pirmas daiktas,

Kuometžmogus sergą
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” 
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą 

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

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti^^^^^^^flB 
tavo ligos diagnozę; tai yra tikrai atrastiy^^^^^^^^H 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas 
deraiškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti'kraują arba šlapu-^^^^^^^^B 
mą, X-spindulią išekzaminaviknę, arba 
bile ko kito rėikėtą, tai ji)3 viską turi, 
tik reikštą. Su pagelba tą bandymą ir su 
savo apščiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių 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 Bife darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apštumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokią li
gą : statišką, galvanišką, faradišką ir didelio tankumo elek
trikos; ozoną, ozonatorią, elektriką oseilatorią ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

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

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrą ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jakną, pilvo, inks
tą 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.

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Mus,

Netoli ĮJoylston Street.

Naudokis mūsą teisingu ir gera patarnavimu. 
Mes atidarėm naują lietuvišką 

GRABORYSTĘ 
P. AKUNEVICH 

258 Broadway, So. Boston, Mass.
Mes norim patėmyt, kad tai bus prieinamiau

sią vieta, kuri suteiks mandagą paskutinį patarna- 
- vimą visiems.

Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti. 
t Tel. So. Boston 381.
Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st., Tel. 1525—M.

Draugijos Temykite!

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuviij Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau Užganėdino tūkstančius draugiją.

Naujos organizacijos reikalaukite probą, senos gi 
prisiąskite savo ženklą arba sarpą, o mes darbą atliksime - 

. pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
226 High Strėet, Lawrence, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DB-JO8 
PO GLOBA MOTINOS ŠV0.

VALDYBOS ADRESAI.

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

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

103 Sirth St.
Prot. Sekr. — M. MorkūniutS,

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

377a Broadway,
Iždininkė — M. MaČiuliutS,

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė,

M. StukienS. 
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilms- 
.kienS, P. Verdenė, V. Songailie

nė, A Kasinskaitė ir A čižuvie- 
nS. t

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

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

VIETOJE $1.00 TIKTAI 50c.
Amerika Pirtyje .. 
Anderseno pasakos 
Laisvos valandos . 
Rodos motinoms .. 
Pradine nritmetika 
Vaikų draugas ..............................

Viso

.......10 
..............20

.. .15
«... 5 
...35 
...15

• ••»•...»•... .$1.00
Atsiųskite. 50 ėt. stampomis o gau

site virSui minėtas knygas už pusę 
prekGs-kalnos. Adresuokte:

P. Mikolainis, 
Claverack, :-: : N. Y.

4

Dr, Paul J, Jąkmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo Valandos:
Nuo J Iki I poplst. NnoTIki Ivakara 

■509 BR0ADWAY Cor.G BT. BO.BOSTON® 
■ T*l KEBE. \ , g

(DYKAI PATRUKUSIEMS
Į 5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą ^ešiof Bevertį Trasa

šis duoenus pssiulymu yra padarytas per te tokiom vartojimui, kad sulaikiua Hernial 
Uradėjų stebuklingos "visų dienų ir naktį" crlfice ir taipgi pritaiko vidurių dalis, kad 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama utį- pastarosios neižsisvsrtų | lauko
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusiij mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss. bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 6000 ken
čiančių, kurie stal
iauk* pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao. 
be užmokesnto, kad 
davus jitan. progų ge
rai iimčgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tų iimčginimų Pla
pao ni dabar, nė rt-, 
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUS8 

Taip, nebevartok ji. 
B savo paties patyri
mo jus žinote, kad. 
Trasa vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jaa sukrypusiai sie
nai. Ir tas gailina _ 

.jūsų sveikatų, nes jis i 
perukadija kraujui R 
UuoOal bėgiot, kodėl I 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėti Štai yra go
riausia kelias, kuri jus galite dyka! Umėglnt 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
■ prie nusilpnintų muskulų gydanti 4t*isų talp 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinus pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientaia 
medikales 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 būdomas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo psdužkai- 
te, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku iinaiki- 
nim* patrūkimo, ko Trasa negali padaryt.

.Šimtai jaunų ir senų Žmonių padarė pri
slėgta prie* oficierius, kad PLAPAO-PADS 
iigydė jų patrūkimus, tūli ii jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINE DIENOS-NAKTIES VEIKME 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai | labai trumpų 
Mikų aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikml 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 dienoe savo dar
bus—dagi ir miegant ii stebuklinga-aryduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybų- ip stiprumą, kokie jiem* yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų tfiduoti—•užlaikymo' vidurių savo vi*, 
toje, be pagalbos trasa, bei kitų jam panallų.

PLAPAO-PAD IiAIiKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapae-P*d 

veikla, gali būt lengvai iirokuotas, natėmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti iid&tymą.
• PLAPAO-PAD yra padaryta it stiprios, U- 

•sttempiamos materijos “E", kuri* yr* pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visliau smagu
mo j( dėvit. Jo viduriu yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apaaugojua padriksite "B” nuo slankiojimo 
ir pasitraikim* nue tam tikrus Metas.

,rA’’ yra padidintas PLAPAO-PAD rrts, 
kuris priapaudiia sunykusius, nusilpaėjushis 
muskulus, kad juos sulaikius nw vis triyn 
bssialtnkimo, , ,. -

"B** yra atsakančiai nutaikihta paduikaU

,_________ _________ , ._____> pusę. Ps-
dužkaitčs yra rezervuaras. Siame rezervua
re yra stebėtinos sausinantis susitraukiantis 
Kedikalas. Kaip greit ~

roEiosifsr

SSSaMBOS 
ngftMVCOf

; ii* medikalos esti kūne 
aužildytas. jis peši- 
ieldže ir iicine pro 
mažų skylute, kuri y- 
ya pažymėta >u raide 
**C” ir yra suimt** 
per mažas odos sky
lutes, kad sudratiM* 
nusilpnčjusios musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

**F* yra tai Ūbasis 
PLAPAO-PAD galaa, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 

1 nepaliečiant taip pa
vadinto taame - work 
dalie* Brokuojant, 

• kad davus reikalingų 
stiprumu ir parašu 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
a* noria juros prf- 

vE!Snn rodyt pats save kal
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrų-

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip- 
Fumt ir tftmpruniv—

Ir, nepatėmuamai, skaudų, pavojingi Bsi- 
reržimai pranyksta—

Ir ta* MiKoų-elogutia nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir jų* atradote ir Jaučiate geriau visapu
siškai ir jutų draugai patėmifa jūsų pageri- 
juno pasirodymą—

Tuomet jų* žlnesite, kad Jutų truki* yra 
pergalėtų* iš jus iirdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR i| ste
buklingų uidykų iimėginima.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiikai išmėgink jo vertų. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Umėginimų. Plapao nieke 
jum* neksituaja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertaanė, negu 
žibantis auksas. Priimk ii dykai **Hmėgi« 
nimų** ėlųdisn ir jųe busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudota M* proga. Raiykite 
atvirute, arba iiplldykite kuponų ilsndisn ir 
grlžtanęia krata Jus aplaižysite Umiciai- 
mųi dykų! Plepa* su prldėčn Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutų apie patrūkimų, talpi
nančių* Informacijas apie bud*, kurs buvo 
apdovanotas auksintu mtdalinmt Ryme Ir eu 
diplomu. Grand. Prie Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo iio tei
saus, uigavimo. Jeigu Jų* turite ištrukusi 
draugų, pasakykite jam apie i| dideli pasiū
lymų.

5.4H skaitytojų galės gaut l( ttmėghifmų 
dykai. Atalliepimas, yra žinoma, bus per- 
viržijanti*. Kad netapt apviltu, rąžykite 
DABAR,

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 
_ Block 2020 g*. Loui». M<h 
Dykai liaikrbttai«r Pl»p« ir Mr. ftasrte 

Kayra *8>i* PalroktaiKs.

V*rt» .»**«*i*..«

.A^tssm »*«*•**%AGrĮltantl kraaa rttal iykai Htatft phįtaų
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