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VOKIEČIAI NEATSILAIKO.

Pereitą ketvergą talkininkai 
pradėjo kontr-atakas, pasisekė 
pastumti vokiečius atgal iš 
pirmos dienos ir po to kasdien 
vokiečiai yra stumiami atgal.

Tas vokiečią nepasisekimas 
prasidėjo prie Mamos upės. 
Išeina taip lyg ta upė vokie
čiams yra užkerėta, nes ketu
ri metai atgal pirmą smūgį vo
kiečiai gavo prie tos upės. 
Tuomet vokiečiai po smarkaus, 
nesulaikomo varymosi pirmyn 
jau tikėjosi pasiekti Paryžią ir 
štai prie Mamos gen. Joffre 
pastoja jam kelią. Dabar gen. 
Foch išnaujo tą padarė.

Liepos 15 d. š. m. vokiečiai 
pradėdami ofensyvą jau buvo 
persivarę per Marną. Bet jau 

.subatoj nei vieno vokiečio iš
skiriant sužeistus ir nelaisvius 
nebuvo likę ant pietinio kran
to.

Dabar atkaklūs susirėmimai 
eina nuo Soissons iki Reimso. 
Yra tai frontas 60 mylią ilgu
mo. Tuose mūšiuose dalyvau
ja amerikonai, francūzai, ang
lai ir italai.

Francūzai atsiėmė Chateau- 
Thierry, kurs buvo arčiausias 
fronto punktas nuo Paryžiaus.

Vien amerikonai paėmė į ne
laisvę apie 17.000 vokiečią. Ar- 
motą išviso paimta 560.

Turbūt niekas iš šitą perga- 
lią taip nesidžiaugia, kaip pa
ryžiečiai. Pastaruoju laiku jie

NUSKANDINTA CAR- 
PATHIA.

Pereitą pėtnyčią Airijos pa
krantėse tapo sutorpėduotas 
Anglijos transportinis laivas 
Carpathia. Tai buvo didelis 
laivas 13.603 toną įtalpos.

Sutorpėduotas laivas tuo 
garsus, jog pirmutinis atplau
kė gelbėti Titanic’o pasažie- 
rią, kuomet Titanic susikūlė 
su ledą kalnu. Carpathia su 
866 išgelbėtą žmonią atplaukė 
New Yorkan.

Pulk Roosevelto antras sū
nus sutiko nelaimę. Tapo su
žeistas ir. atgabentas į Pary
žiaus ligoninę.

Vokiečią lakūnai numetė į a- 
merikoną .laikomą frontą pra
nešimus, .jog Lieut. Quentin 
Roosevelt negyvas.

Iš Viennos atėjo žinia skel
bianti, būk Austrijos ministe- 
rjai nutarę rezignuoti.

JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Bankierius J. Kowaliauskas sako:—- 
Nelaikyk Liberty Bonds’ą pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtą arba sudegtą — 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
X
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NUSKANDINTA AMERI
KOS LAIVAS.

Pereitą pėtnyčią netoli New 
Yorko nuskendo Amerikos ka
rinis laivas San Diego. Išro
do, jog tai buvo vokiečių sub
marino darbas. Jurininką ant 
jo buvo 1144. Arti šimto ju
rininką prigėrė.

Tasai laivas plaukė laivą 
yieškeliu, kur nelabai galima 
buvo tikėtis, kad priešininko 
submarinas laikytus. Nusken
do apie 50 mylią nuo New 
York’o.

PAGADINO VILKLAIVĮ, 
NUSKANDINO KELE

TĄ BARŽŲ.
Pereitos nedėlios rytą vokie

čią submarinas pasirodė Ma- 
ssachusetts pakrantėse. Pra

buvo baimėje ir rūpestyj. Da
bar šmėkla ima nykti ir pary
žiečiai džiaugiasi, kad jiems 
praeina pavojus, bet ir dėlto, 
kad pergalės yra reikšmingos 
ir visam pasauliui.

Kai vokiečiai buvo pradėję 
pastarąjį ofensyvą, tai niekas 
nei pamislyti negalėjo, kad 
pergalė pakryps į talkininką 
pusę. Tai visiems dabar buvo 
siurprizas, kai francūzai ir a- 
merikonai išplėšė pergalę iš 
priešininko ranką.

KIEK AMERIKONŲ DALY
VAUJA MŪŠIUOSE.

Prieš liepos ketvirtąją prez. 
Wilson paskelbė, jog Franci- 
joj jau yra 1.019.000 ameriko
ną. Ne visi tie amerikonai bu
vo kareiviai ir ne visi karei
viai buvo gana išmuštruoti, 
kadi stoti į trenčius. Tai dabar 
aprokuojama, jog šituose mū
šiuose amerikoną kareivią da
lyvauja arti 300.000. Išviso a- 
merikom) užjury-je dabar yra 
apie 1.200.000.

Ispanijos karalius Alfonsas 
išgelbėjo 8 nuteistus miriop 
belgus Bruselyje. Jie buvo nu
teisti. vokiečii) karinės val
džios, bet Ispanijos karalius 
užsistojo už juos ir išgelbėjo.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog vienas vokieČii) zeppelinas 
užsidegė padangėse ir liepsno
damas krito žemėn.

dėjo savo “darbą” už triją 
mylių nuo Cape Codi, kurs yra 
už 100 mylią nuo Bostono.

Submarinas užatakavo laivą 
Perth Amboy, kurs vilko ke
turias baržas. Ataka tęsėsi pu
santros valandos. Vilklaivis 
šūviais buvo padegtas ir sude
gė dalis, kyšojanti iš vandens. 
Trys baržos tapo nuskandin
tos.

Ant užpultąją laivą buvo 41 
žmogus. Trys tapo sužeisti.

Ataka buvo matoma nuo 
kranto. Didelės daugybės žmo
nią buvo susirinkę prie pa
krantės pasižiūrėti į “karę.” 
Minios visai nenusigando, o su
bėgo žiūrėti iš žingeidumo.

Ataka padaryta netoli nuo 
aviacijos stoties Chathame. 
Tai liydro-ąeroplanai išskrydo 
į padanges ir užatakavo sub- 
mariną, kurs po to murktelė
jo jurėn.

Nuostoliai dėl atakos siekia 
$200.000.

Baržos buvo velkamos į New 
Yorką. Viena ją buvo priliuo- 
duota akmenimis.

-------
Šuv. Valstijose per pereitus 

metus iš freiglitinią vagom) 
pavogta daiktą už $38.000.000. 
(Tame skaičiuje turbūt prirė
kaujama ir Binghamtono, N. 
Y. lietuvią socijalistą vogimai, 
iš freiglitinią. vagoną.).

EX-CARAS SUŠAUDYTAS 
LIEPOS 16 D.

Rusijos bevieliu telegrafu 
paleista žinios apie ex-caro Ni- 
kalojaus ir jo šeimynos likimą. 
Pranešama, jog buvo susekta 
kontr-revoliucija ir buvę su
tarta išgauti ex-carą iš bolševi
ką globos. Po tokią susekimą 
Uralo vietinis bolševiką sovie
tas nutarė nugalabinti ex-carą 
ir tas atlikta liepos 16. Jo pa 
ti ir sūnus Aleksiejus esą sau
gioje vietoje. Visi dokumentai 
kaslink kontr-revoliucijos ir 
ex-caro užrašai ir susirašinėji
mai su Rasputinu būsią vėliau 
paskelbti.

400 AMERIKONŲ NELAIS
VĖJE.

Iki liepos 15 d. amerikoną pa
teko į Vokietijos nelaisvę 400. 
Iš tą 290 buvo oficieriai, karei
viai ir jurininkai, kiti civiliai 
žmonės.

PAPJOVĖ BALTĄ 
G VARDUONĄ.

Viena Finlandijos socijalis- 
tė matė, kaip jos keletas drau
gą nugalabijo vokiečiai ir bal
tieji gvardijonai. Sumanė at
keršyti. Padarė šitaip. Pristo
jo į barbernę. Kai atėjo vie
nas gvardijonas skustis, tai to
ji socijalistė skustuvu perpjo
vė jam gerklę. Tas ant vietos 
galą gavo.

PABRANGS VISI LAIKRA
ŠČIAI.

Washington, liepos 20. — A- 
merican Newspaper Publi- 
shers* Ass’n savo suvažiavime 
tarėsi apie sutaupymą popie- 
ros ir pagerinimą laikraštinio 
biznio. Pripažino, jog turi lai
kraščius mažinti ir mažiausią 
kainą nustatyti 2c.

Hartford, Ct. Liuteroną ku
nigas Theodore Buessel tapo 
nuteistas atsėdėti kalėjime 10 
metą už maištininkiškas kal
bas.

SUAREŠTAVO TRIS KUNI
GAIKŠČIUS.

Rusijoj prasidėjo smarkus 
bruzdėjimas prieš sovietus. 
Tai bolševiką sovietai ir-gi ne
snaudžia. Kaip iš Maskvos 
pranešama, tai trys kunigaik
ščiai suareštuota — suareštuo
ta Nikalojus, Jurgis ir Dimit- 
ri.

Maskvoj Bjedneta, praneš
damas apie ex-caro nužudymą 
pasakė: “ Ręvoliuei joniško
žmonią sovieto nutarimu kru
vinasis caras laimingai numi
rė. Tegyvuoja Raudonasis Te
roras!”

Bolševiką valdžia konfiska
vo visus nužudytojo ex-caro 
turtus, jo šeimynos ir gimi
nią. —

Japonijos sostinėj pradėta 
statyti bevieliotelegraf o stotį, 
kuri bus didžiausia visame pa
saulyje.

Bolševiku valdžia atsisakė 
leisti vokiečią batalijoną Mas
kvon saugoti ambasadą, bet 
sutiko, kad tą darytą būrys 
žmonią civiliuose rūbuose.

Vokietijoj Brandeburgo pro
vincijoj iš 43 bažnyčią sukon- 
fiskuota 2.190 varpą, kurią 
metalas bus sunaudotas amu
nicijos dirbimui.

NORI PABAUGINTI.
Washingtone spėjama,. jog 

vokiečią submarinai pradeda 
Amerikos pakrantėse baiseny
bes ir tuomi tikisi Ameriką pa
bauginti.

Spėjama, jog San Diego bu
vo nuskandintas minos, o ne 
submarino. Turbūt, vokiečią 
submarinai prisėjo miną ant 
kelią, kuriais Amerikos laivai 
plaukinėja.

KAREIVIŲ GIMINĖMS 
IR DRAUGAMS.

Dažnai pasitaiko, kad ka
rininką giminės ar draugai ne
žino savo artimą karininką ad
resą. Nežinodami kaip susineš
ti su savo gimine ar draugu 
Suvienytą Valstiją kariuome
nėje, ne vienas kreipėsi į Lie
tuvią Informacijos Biurą Wa- 
shingtone, prašant nurodymo, 
kaip su tokiu ar tokiu asmeniu 
kariuomenėje susinešus. Kad 
bereikalingo susirašinėjimo iš
vengus, pranešame viešai, kur 
galima karininką adresą suži
noti:—

Visą karininką adresus, ar 
tai jie Amerikoj, Prancūzijoj 
belaisvėje randasi, sužinoti ga
lima pas Adjutant General šiuo 
adresu:

The Adjutant General 
of the Army, 

Washington, D. C.
Susirašyti galima ir lietuvią 

kalboje.
Liet., Informaciją Biuras.

PAMINKLAS MARKSUI.
Rusijos bolševiką premieras 

Lenin išleido dekretą, kuriuo 
įsakė Litvinovui, bolševiką 
ambasadoriui Anglijoj išduoti 
1.000.000 rublią pastatymui 
paminklo ant socijalizmo tėvo 
Karolio Markso kapo. Kaip ži
noma Karolis Marksas, jo žmo
na ir kūdikis yra palaidoti 
Londono priemiestyje High- 
gate kapinėse vienoj duobėj. 
Dabar ta vieta paženklinta pa
prastu akmeniu.

Litvinov Londone neturi pi- 
jnigą, tai jis lando po bankus, 
kur buvo sudėta pinigą seno
sios valdžios, arba Rusijos di
diką ir reikalauja tą pinigą.

Vokiečią nelaisviai, nuduo
dami išpažįstu bolševizmą, pa
ėmė savo kontrolėn Siberijos 
miestą Irkucką.

. Francijos laikraščiai dabar 
daleidžia, jog žinioms apie ex- 
čaro nugalabijimą galima tikė
ti.

Herbert Hoover, Amerikos 
^maisto administratorius atvy
ko Londonan.

BALTIMORE, MD. 
LDS. kuopos veikimas.

Veik per visą pusmetį nega
lėjau dalyvauti LDS. kuopos 
susirinkimuose, mat būdavo 
laikomi tuo pačiu laiku su ki
tos organizacijos \ susirinkimu, 
kur būtinai turėdavau daly
vauti. Dabar perkėlus LDS. 
susirinkimą, turėjau progos 
jame dalyvauti ir kartu apgai
lestauti, kad pirmiau negalė
davau būti. Mat LDS. kp. su
sirinkimai nepaprasti, veik 
kiekvienas būna su programų, 
tai prakalba, tai paskaita, tai 
taip kokiu© pamarginimu — 
vis atlikdavo parinktieji kuo
pos nariai, iš ko matyt, kad 
daug gerą grūdelią paliko ne
sulesta.

Liepos 14 d. susirinkimas ir
gi gyvas, daug buvo kalbėta 
ir svarstyta kas-link rengia
mojo pikniko, kuris bus 31- 
d. rugpjūčio. Kad tą pikniką 
padarius iš visą atžvilgią vai
singu, tai nutarėm parūpinti 
ne tik skanią užkandžią bei gė
rimą įr malonios muzikos, bet 
dar ir šauną kalbėtoją iš kito 
miesto, kuris galėtą nušviesti 
organizaciją taip, kaip tikrai 
ji yi’a^ Bet visus tarimus pa
dėkime į šalį, turime vieną vi
są gražiausiu kuris ne tik nu-, 
tartas, bet ir pradėtas vykdan
ti, tai panaikinimas “Darbi
ninko” morgičią. (Apie tai bu
vo praeitam “D-kon n-yj.' 
Red.)

450 ORLAIVIŲ FRANCIJOJ.

Iki liepos 5 d. Francijon nu
gabenta 450 Amerikos orlai- 
vią..

Iš Chinijos miesto Tieutsin 
(pranešama, jog rytinėj Sibe- 
rijoj gen. Semionov vienoj vie
toj sumušė bolševikus.

WATERBURY, CONN.

Liepos 14 d. L. Vyčią 7 kp. 
laike pusmetinį susirinkimą. 
Paskirtame laike didžiuma na- 
rią susirinkę laukė pirminin
kės apie valandą ir nei žinios 
nedavė delko nepribus. Taip-gi 
kasininkas ir finansą raštinin
kas nesirodė. Nariai tūomi bu
vo nepatenkyti, kad mūsą val
dyba taip prastai pildo savo 
pareigas. Na ir galą gale pra
šė, kad atidarytą susirinkimą 
vice-pirm. ir prot. rašt., kas ta
po ir įvykdinta. Nors susirin
kimą atidarė, bet visko pilnai 
negalima buvo svarstyti, nes 
nebuvo svarbiausią raportą. 
Tai-gi po trumpam svarstymui 
pradėta rinkt pusę valdybos. 
Vice-pirm. liko ta pati, prot. 
rašt. ta pati, kasininkas—nau
jas tapo išrinktas B. Digris, 
kasos globėjas, tas pats — P. 
Dulkė.

Baigiant susirinkimą, atsira
do ir lauktoji valdyba ir su sar
mata užėmė savo vietas,; o iš ją 
veidą buvo matyt, kad ir pa
tiems buvo nesmagu. Rodos 
ją mintys sakė, kad kitą kartą 
dabos savo užduotį. Ant pa
baigos jau buvo visi atsiminę 
kad buvo pakeltas klausimas 
apie rengiamą vakarą. Tai visi 
vienbalsiai nutarė pradėt dide
lį žingsnį pirmyn. Na ir gali
ma pasitikėt ją prižadams, kad 
jie ir dirbs jau ne juokais. Lin
kėtina gerą pasekmią.

Cholera apsireiškė jau ir 
Maskvoj. Pačioj apsireiškimą 
pradžioj surinkta 224 pacien
tai, susirgusieji cholera. '
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XX Lietuvių bankas šiandien moka:—X Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54,
X ' už trečios $95.00.
4 BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

& Lietuvią Banko prezidentas
32-34 OROSS ST., " BOSTON, MASS.

❖

PRANEŠIMAS.
P-nas JONAS E. KAROSAS, 

“Darbninko” redakcijos narys 
ir LDS. centro prezidentas, pa
šauktas kariuomenėn ir jau pa- 
nedėlį, liepos 22 persiskyrė su 
mumis. Pereitą subatą LDS. 
centro valdyba turėjo ekstra 
susirinkimą, kur tūli reikalai, 
kilusieji dėl p. Karoso išvažia
vimo, tapo apkalbėti. Centro 
prezidentu išrinktas ir apsiėmė 
pabūti iki seimo p. M. Žioba, 
LDS. garbės narys.

Netekę uolaus darbininko p. 
Karoso asmenyje, mes likusie
ji darbuosimės su padvigubin
ta energija. Tokiu būdu mū
są darbas eis po senovei pir
myn. P. Karosas išvažiuoda
mas pasižadėjo “Darbininko” 
neužmiršti ir atliekamą nuo 
užsiėmimo ir atilsio laiką su
naudos rašymui “Darbinin
kui.” Tai-gi visais būdais rū
pinsimės, kad mūsą darbas ei
tą pirmyn ir kad “Darbinin
ko” turinys vis eitą geryn.

Visas LDS. kuopas, narius ir 
apskritai visus mūsą prietelius 
kviečiame prie uolesnio pasi
darbavimo, nes likusieji priva
lome atlikti kariuomenėn pa-, 
šauktąją darbą.

£

•*
i-

GAL STREIKUOS. ,

Anglijos amunicijos ministe- 
ris sako, jog kaikūriose amu
nicijos dirbtuvėse gal kilti 
streikai. Jei jie sustreikuotą, 
tai susitrukdytą gaminimas la
bai reikalingos amunicijos.

-

Vokiečią karinis ofisas pri
pažįsta, jog talkininkai įsi- 
briovė į jįj linijas, bet jokią 
smulkmeną apie tai nepraneša.

3
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Austrijos laikraščiai išve- 
džioja, jog dabar italą fronte 
austrai turėsią laikytis gyni
mosi taktikos. Pripažįsta, jog 
Austrijos ir Vokietijos ofensy- 
vai neatliko to, ką tikėjosi at
likti.

■ <

- i
1

“ <

• *



■f*

“—-f

Iv.

i

*

*

r

k

4

. į

< • . ! -■

MANO “KRITIKAMS.’’

'■M B 8a, Borton’a ntan&dnU, ir MMtMAfe
Laidžia Am. U^vi, Bymo IfetaHk, TfeMapa

i. DuMdak«8«Juc». ;
i ■ “D 1BBIKIJK1F’

(Th*Worttt)
The Lithuanian tri-weekly paper.
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“D A R B I N I N K Ą
M W. Broadw*y, Sotrtii Borton, Mmi.

PRIVERSTINOJI BLAIVY- 
z BĖ IR KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
Nuo 1920 metų Suvienytos 

Valstijos gali tapti sausos. A- 
merika taps sausa, jei du treč
daliu valstijų legislaturų nu
balsuos už prohibiciją.

Amerikos katalikiškuose lai
kraščiuose nemažai rašoma 
prieš įvedimą tokios prohibici- 
jos. Dalis augštosios katalikų 
dvasiškijos statosi prieš prohi
biciją. Bet niekas iš katalikų 
Bažnyčios pęrdėtinių nesistatė 
griežtai prieš tokius prohibici- 
jos įstatymus, kurie turi pas
taba, kad sakramentai iams 
tikslams vynas bus galima iš
dirbinėti, įgabendinėti ir var
toti mišiose.

Atkaklieji, fanatiškieji pro- 
testonai ir kiti katalikų prie
šininkai varosi prie tokių pro- 
hibicijinių įstaymų, kurie už
draustų vartoti vyną ir mišio
se. Andai Oklahomos valsti
joj buvo pavykę pervesti tokį 
įstatymą. Tuo įstatymu buvo 
uždrausta absoliutiškai išdir
binėti, įgabendinėti ir bile 
kam vartoti vynas. Tuomet 
katalikų dvasiškija ir abelnai 
katalikai atsirado kebliame 
padėjime. Reikėjo arba apsei- 
ti be mišių, arba laužyti įsta
tymas ir kentėti to pasekmes. 
Katalikai pasirinko pastarąjį 
kelių — laužė įstatymų ir ku
nigai vartojo vynų mišiose. 
Valstijos valdžia bile minuta 
galėjo visus katalikų kunigus 
sukišti už tai į kalėjimų. Vie
nok, nelietė nei vieno kunigo.

Čia matome ypatingų apsi
reiškimą. Katalikų Bažnyčia 
visuomet stovi už tai, kad val
stijos įstatymus reikia pildyti, 
o čia susidėjo dalykai taip, kad 
pati Bažnyčia ėjo prieš valsti
jos įstatymų. Taip darė dėlto, 
&ad tasai įstatymas buvo ne
protingas, bereikalingai teises 
varžantis. Tai ne pirmas pa- 
vyzdis, kur Bažnyčia pasista
tė prieš valstybės įstatymus. 
Taip atsitinka įvairiose šalyse, 
štai šį pavasarį Anglijos val
džia išleido įstatymą įvesti Ai
rijoj priverstiną kareiviavimą. 
Katalikų dvasiškija griežčiau
sia pasistatė prieš tą įstaymą 
ir įsakė visiems žmonėms ne
klausyti ir nepildyti to įstaty
mo. Parėkavo, kad tas įsta
tymas neteisingas. Jei Angli
jos valdžia duoda teisę Kana
dos ir Australijos gyventojams 
nutarti ar įvesti priverstiną 

.kareiviavimą ar ne, tai tas tu
ri būt duota ir Airijos žmo
nėms. Laike Suvienytų Vals
tijų kovos už nepigulmybę ka
talikai lygiai su kitais stojo 
fcarėn prieš Angliją — paroka- 
to, kadi neteisingų Anglijos 
parėdymų ši šalis neprivalo 
pildyti ir turi pilną teisę gink
lu stoti prieš skriaudžiančią 
valdžią.

Bet grįžkime prie Oklaho- 
mos valstijos priverstinosios 
blaivybės įstatymo. Buvo pa
vesta Augščiausiąjam Oklaho
mos valstijos teismui išrišti tą 
klausimą, ar leistina įgaben
ti valstijon mišiauną vynų ar 
ne. Tasai teismas jau išnešė 
savo verdiktą^ Pripažino, jog 
vyno vartojimas sakramenta- 
Gams tikslams nėra neblaivys- 

o prohibicįjnių įatatymų 
tikslas yra panaikinti neblai- 
irystę.

Todėl reiika tikėtis, kad te
derate valdžia, įvedant prohi- 
įbiciją, aiškiai padarys išėmi
mų, kačTmišiaūnas vynas ga
lės būti įgabenamas ir vartoja
mas mišiose.
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“KELEIVIUI” PER GALVĄ 

“Keleivis” No. 29 korespon*. 
deneijoj*iš Cambridge, Mass. 
rašo, kad “pastaruoju laiku 
vietinis kunigas landžiojo po 
stubas ubagaudamas,” kad jis 
“perviršijo ubagavimo taisyk
les, perdaug piktžodžiauja, ir 
pinigus pagatavas per nevalių 
atimti,” kad “ant Portland 
gatvės vienoje stuboje, mergi
na būdama nedrąsi ir negalė
dama atsikratyti, sutiko duot 
du doleriu, bet ji neturėjo 
smulkesnių ir padavė dešimtį 
dolerių, pastebėdama, kad 
aštuonis turi sugrąžint,” kad 
“kunigas išsitraukė du dole
rių atmetė pierginai ir išėjo 
nors mergina gana priešinosi.” 

Nors tas vietinis kunigas 
neįvardijamas, bet kiekvienam 
čia aišku, jog einasi apie gerb. 
kun. P. Juškaitį. Be to jis tu
rėjo prietikį su mergina ant 
Portland gatvės, tik žinoma 
ne tokį, kaip nešvarusis “Ke
leivis”-paduoda.

Jau pirmiau buvo pastebė
ta, kad “Keleivis” biauriai 
pranešė apie nebūtų kun. Juš- 
kaičio išlojojimų. Kaip tuosyk 
buvo pamelavęs, tai nemažiau 
apsimelavo “Keleivis” ir da
bar. Mes sužinojome, jog ano
ji mergina ant Portland gatvės 
be jokio priešinimosi sutiko 
duoti aštuonis dolerius, kai
po parapijos mokestį už du me
tu.

Toje pat šmeižto pilnoje ko
respondencijoje pranešama, 
būk Račkus prakalbose liepoą 
7 nebuvę daug žmonių, nes 
diena buvus graži ir nedaug 
žmonių tebuvo. Na, o ištikrų- 
jų tų dienų smarkiai lijo, bet 
nežiūrint į tai Institute salė 
buvo grūste prigrūsta.

Toje pat korespondencijoje 
teisinama cicilikinės dr-jos, 
kad nemaršavo ištikimybės 
dienoj. Girdi už tuos pinigus, 
kuriuos būti} išleidę surengi
mui parodos, nutarę nupirkti 
karės taupymo stampių. Na, 
o katalikiškosios Cambridge’io 
dr-jos ne tik išteko pinigų su
rengimui šaunios parodos, bet 
yra išpirkę valdžios bondsų už 
keletą tūkstančių.

Negali būti klausimo apie 
tai ar valstybė turi teisę kon
fiskuoti šalies turtų, jei tas 
'jūtinai reikia pasekmingam 
karės vedimui. Jei mes turi
me teisę konfiskuoti gyvybę 
mūši} jaunų vyrų, tai žinoma 
mes turime turėti teisę konfis
kuoti perviršį mūsų milijonie
rių.

— Catholic Register.

Jei taip vadinamieji gerieji 
žmonės turėtų energija, drąsa 
ir tvirtuma taip vadinamųjų 
ilogųjų žmonių, tai tų blogų
jų greit neliktų ant svieto.

— Catholic Buletin.

Reikia pageidauti ir vary
tis ant to, kad Bažnyčia būtų 
politikoj, idant palaikyti do
ros pamatus. Bet Bažnyčia 
verčiau nesikištų į politikų 
mokesčių ir svietiškųjų turtų.

Kai ėmiausi ’rašyti ir nuro
dyti, jog socijalistai W)kiė 
laisvamaniai, neteisybę sako, 
būk .Bažnyčia persekiojus mo
kslo vyrus ir trukdžius mokslą, 
tat aš ir spėjau, . jog cieilikai 
neiškęs neatsiliepę į mano 
straipsnelius. Taip ir atsitiko. 
Pastebėjau tai “Naujienų’* No. 
165 ir “Sandaros” No. 29.

Žinoma; jie paprastų gies
melę užgiedojo. Teisybė jiems 
svilina akis ir negalima tikėtis, 
kad jie jų prijažintų.

“Naujienos” rašo: “Romos 
katalikai ir jų apologetai vi
suomet stengiasi nuduoti bai
siai mokytus, mokytesnius už 
mokyčiausius mokslinčius. Jų 
mokytumas turi apsireikšti 
tampyme faktų ant savo kur
palio, mokėjime užslėpti me
lų ir nonsensą.” Toliaurašo, 
būk aš nežinąs, ką reiškia 
“They had rather the best of 
it, (“N.” žodį “rather” pra
leido ir nepasako, kų sulyg jų 
tas turętų reikšti), būk In
kvizicijos tribunolo nutari
mų reikią skaityti Bažny
čios nutarimu, būk apie Ga
lilėjaus “keisų” sprendęs ir 
popiežius ir tą sprendimų reik
tų laikyti Bažnyčios nutarimu, 
būk popiežius prakeikęs Ko
perniko teoriją, būk Galilėjus 
kaipo heretikas buvo ištrem
tas.- Tai vis buvę oficialiai Ba
žnyčios aktai ir todėl popiežių 
neklaidingumas esanti “tik iš
didi velnio svajonė.”

Kuoaiškiausia aš parodžiau, 
..jog popiežius neprakeikė Ko
perniko teorijos ir nušviečįau 
santikius tarp Bažnyčios per- 
dėtinių ir Galilėjaus. Tuos sa
vo išpąrodymus rėmiau ne vien 
ant Romos apologetų, kurie 
“tampo faktus ant savo kur
palio,” bet citavau protesto- 
nus, nekatalikus istorikus. 

„ Vokietijos filosofas Leibnitz, 
istorikai Raumer, Ranke, Gui- 
zot, Whėwell, von Gebler 
Huxley ir k. Visi tie yra gar
sūs vyrai ir nei vienas jų nėra 
katalikas.

Whewell sako: “The Church 
never condemned it (the Co- 
pernican system) for the Quo- 
lifiers of the Holy Office never 
mean the Church.” Tai yra 
Bažnyčia niekuomet nepasmer
kė Koperniko sistemos, nes In
kvizicijos tribunolas niekuo
met nereiškia Bažnyčios.

Tas pat mokslo vyras sako: 
“This celebrated event mušt 
be looked upon rather as a 
ąuestion of decorum than a 
struggle in which the interest. 
of truth and free inąuiry were 
deeply concerned. The gene- 
ral acceptance of the Coperni- 
can system vas no longer a 
matter of doubt. Severai per- 
sons in the highest positions, 
including the Pope himself, 
looked upon the doctrine with 
fovorable eyes and had shown 
their interest in Galileo and his 
discoveries.”

Trumpai atpasakojant išc-i- 
tuotus sakinius, jie reiškia tų, 
kad į tą garsųjį atsitikimą rei
kia žiūrėti labiau, kaipo į man
dagumo klausimą, o ne kaipo į 
kovų tarp teisybės ir laisvo ty
rinėjimo. . Koperniko sistema 
abelnai jau buvo priimta ir ke
letas ašmenų augščiausiose vie
tose, neišskiriant nei popie
žiaus, prięlankiai žiūrėjo į tų 
doktriną ir indomavo Galilė
jaus išradimais.

Dabar apie Galilėjaus kalė
jimą, bei ištrėmimų. Galilė
jaus biografas protestonas von 
Gebler rašo: “One glance at 
the truest historical source for 
the famous trial would) convin- 
ce any one that Galileo spent 
altogether 22 days in the buil- 
idings of the Holy Office (i .e. 
Inąuisition) and even then not 
in prison cell with barred win- 
dows, būt in tįie handsome and 
commodiouš appartment of an 
official of Inąuisition.”

Reiškia, kad istoriški faktai 
kiekvienų gali įtikinti (mat tik 
išskiriant lietuvių cicilikus),
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Jjakviričijdg ofise it tai ne ka
lėjime kamaraitėj, b puošniuo
se ir patogiuose Inkvizicijos 
viršininko rūmuose.

Tėmykite, jog taip rašo ne 
katalikų apologetai/ “mokan
tieji slėpti melų ir nonsensų,1’ 
o protestonair Ir fie hėkąfali- 
kai istorikių pripažįsta, jog 
Popiežius neprakeikė Koperni
ko sistemos. Jokia popiežius 
neišdavė dekreto ex cathedra 
prieš Koperniko teorijų.

Tai kaip dabar “Naujienų” 
redaktorius išrodė akivaizdoje 
šii} faktų! Jis pats nori nu
duoti baisiai mokytį, kurio 
mokytumas apsireiškia mokė
jime kraipyti ° dalykus, slėpti 
melų ir nonsensų ir užsimerkti 
prieš teisybę.

Su Norvoodo Zanaviku, kurs 
“Sandaroj”, daro man prikai
šiojimus, neprivalau daryti jo
kių ceremonijų. Mano argu
mentai geliuoja ne vien tarp 
savųjų, bet tarp visų, kurie 
tik turi atvirų protų priimti 
teisybę, nes savo argumentus 
imu iš mokytų teisybę mylin
čių mokslavyrių raštų. Cicili- 
kai teisingų argumentų nepri
ima, nes jie pamylėjo melų ir 
nonsensų. Zanavykas prikiša, 
būk aš pabijojęs stoti deba- 
tuosūa su cicilikais. Visai ne 
dėl baimės nestojau. Išėjau į 
laikraštį su tuo klausimu ir iš
vilkau eikštėn “Naujienų” re
daktoriaus ubagiškų dvasios 
bagažų. Jei-gi būčiau stojęs su 
vietos cicilikais, tai jie visvien 
būtų sakę ant balto juodas. 
Juk jei “N-nų” redaktorius 
užsimerkia prieš teisybę, tai ar 
galima kitko tikėtis nuo jo pa
sekėjų? ■

V. Stasevičia.
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VARDAN TEISYBĖS.
, Koksai K. K. iš Kingston, 
Pa. savo korespondencijoj No. 
165 “Drauge” rašo: “Wilkes- 
Barrėj lietuviai buvo surengę 
5-tą iš eilės Lietuvių dieną ku
rios iškilmė atsibuvo Vallev v 
View parke. Sulyg p. K. K. iš
eitų, kad Wilkes-Barrių lietu
viai surengę 4 lietuvių dienas, 
na štai jau ir penktųjų paruo
šė. Dovanotina būtų, jei jis to 
nežinotų, bet kam muilyt vi
suomenei akys, ir rodyti tiek 
nepakantos ir" neteisybės ? Juk 
jis gerai žino,, kad Wilkes- 
Barrių lietuviai ne tik penktą, 
bet nei vienos lietuvių dienos 
nesurengė. Buvo tai visados 
apielinkių darbai: Pittston’o, 
Scranton’o, Wilkes-Barrių ir 
Kingstono, o šįmet da prisidė
jo AVanamie, Hanover ir man
ding Plymouth’as ir Duryea. 
Juk jam Wilkesbarriečiai nie
ko rodos nemokėjo, kad taip 
meluotų ir užgauliotų apielin- 
kių lietuvių kolonijas, iš kurių 
susidėjo 5-tos Lietuvių Dienos 
Komitetas.

Daugiaus p. K. K. teisybės 
ir darbo, o su melu netoli nu
važiuosi. Atsimink, jog to
kios žinios kenkia tolimesniam 
lietuvių darbui.

Kukutis.
Red. prierašas. Viršujė pa

duotas atitaisymas turėjo bū
ti pasiiįstas “Draugam” Ati
taisymai paprastai siunčiami 

Aten, kur kas nors yra tilpę ne 
taip, kaip reikia; Be abejonės 
“Draugas” atitaisymų būtų 
mielai sutikęs indėti, nes žino
ma “Draugas” turi lygių sim
patiją prie Wilkes-Barriečių 
ir prie šaunių kolonijų Pitts- 
tono, Scrantono, Kingstono ir 
kitų. Bet išvengimui siunti
nėjimo iš vienos vietos kiton, 
jaučiamės prieš niekų nenusi- 
dėsime indėdami “Darbinin
kam”

'5-

— Catholic Citizen. jpg Galileo kalėjo tik 22 dieni.

DAYTON, OHIO.
\L. Vyčių kuopa buvo suren

gus liepos 14 ck vakarėlį, kurs 
gerai nusisekė. Vaidinimas nu
sisekė gerai. Žmonės buvo pa
tenkinti. Kuopa turi labai ge
rų lošikų.-

Vytis*

*
fe*

*
r . * A
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LAIŠKAS M FRANCUOS.
Pastaromis dienomis p, J. Kau

pas gavo nuo p. J. galiūno sekan
tį laiškų: . A

; " June16,1918. 
Mielasis Juliau:— -

Vakarmusųkapitonaspasa
ukę: “Vyrai, nemiegokite, bet 
rašykite laiškus saviemsiėms^ 
Žinoma,^ lengva pasakyti; iš
pildyti ^ek sunkiau, nes gy
venam “Žaliuose Rūmuose,’ ’ 
t. y. girioje! Tai-gi stigo po- 
pieros ir tt. Aš-gi suradau kfe- 
liatą lapų ir rašiau.

Tik-kų-grįžome nuo mūšio li
nijos. Ilsimės. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad tik Šiomis dieno
mis pamačiau ir supratau kas 
tai yra,karės baisenybės pilno
je prasmėje. Kada pradeda ar
tilerija savo pragariškų ugnį 
pilti, tad baisu ir pamislyti. 
Tūlas laikas atgal užėmėme 
vietų mūšio lauke, nespėjome 
sustoti, kaip “boche” artile
rija atidarė barrage ant mūs ir 
laikė apie 45 minutas. Gražus 
reginys naktyj, kuomet oras 
pilnas ugnies. Būti tenai ne
norėčiau, nes mirtis siaučia. 
Aš ačiū Dievui, išlikau svei
kas pasidėkojant mano “pae
ini,” kurį turėjau ant pečių. 
Granatos skeveldra perėjo be
veik per visų pack’ų, kuris 
storumo apie 8 colių diametre. 
Suskylėjozvisas drapanas. Jei 
būtų pataikius į pečius, tai gal 
būt reikėję padžiauti pančekos 
Francijos lygumose...

Tapau priskirtas prie gru
pės, kuri neša pirmų pagelbų 
sužeistiems karės lauke. Bro
lyti, nemanyk, kad tai geras 
darbas, nes kad ir didžiausias 
•bombardavimas, turi eiti ir 
gelbėti. Tečiaus pildau tų su 
noru.

Juliau! Baisi karė ir jos pėd
sakai! Mūsų pozicijos yra pui
kiose dirvose kviečių, rugių. 
Kokie jie gražūs, kaip išnašiai 
atrodanti! Su kokiu atidumu 
francūžas kaimietis savo dar
želį taisė, kuris pilnas žemuo
gių, salotų ir kitų įvairios rū
šies naudingų daržovių žmo
gaus naudai. Bet nūnai tas ant
rasis žmogus — kareivis karės 
lauke trempia militarizmo ko
jomis be pasigailėjimo viskų 
maišydamas sū purvu. Arti
nantis arčiau mūšio linijos 
koks tai sumišimas- Kaimie
čiai ir miestelėnai bėga nešda
mi ar veždami su savim savo 
mantų. Juliau, baisesnis man 
tas reginys yra ir už artilerijos 
pragariškų ugnį!..

Žinau, kad tas pats buvo ir 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje. Ži
los kaimietės-senelės gyvai pri
minė mano motinų ir negalėjau 
suislaikyti nuo ašarų, kurios 
veržėsi iš akių upeliais. Tie
sa, kareiviui gėda verkti, bet... 
retkarčiais vidujiniai jausmai 
ima viršų ant paviršutinės .iš
vaizdos. .

Mano ir kitų karščiausiu 
noru yra vokietį iškrapštyti iš 
tųjų derlingų dirvų ir nors li
kučius vaisių grųžinti tikriems 
savininkams.

Aprašyti visos baisenybės 
karės jokiu būdu negalima. 
Reikia jas pamatyti.

Kas-gi naujo Tamstos gyve
nime1? Kaip Sus-mas? Jūsų 
šiomis dienomis Seimas- Kaip 
aš norėčiau būti su jumis! Ne- 
pailsk ir nenuleisk rankų: dar
bo tiek daug, gi darbininkai 
skaitomi pirštais.
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Aš sveikas, net retkarčiais ir 
linksmas. Nūnai nedėldienis. 
Gavome chocolat ir kėksukų 
saldžių. O, kokie jie gardūs!

Kas valdyboje Sus-me? Tau
tos Fonde? Ir kaip visi nepri- 
gulmybės reikalai. ‘

Linkėdamas Tamstai ištver
mės ir pasisekimo, spaudžiu 
dešinę ir pasilieku

Su gilia pagarba
J. B/ šaliūnas.

Adresas: Prte JoSrB: Šaliū- 
nas, Co. F. 9-th U. S. Inf., 
Amer. Ex. Forces, via New 
York.

(“Garsas”)

CAMBRIDGE, MASS. 
Šmeižtas.

: Šlamštims “Keleivis” vėl 
šmeižia, mūsų uolųjį kleboną 
gerb, kun; Juškaitį, kurią da
bar lanko lietuvius ir jifos su
rašinėja; ~ /Apsimelavo, būk 
vietosx kunigas nuo vienos mer
ginos per nevalią išplėšęs $8. 
Tik aklas bedieviškas fanati
kas gali rašyti besmegeniams 
skaitytojams tokius niekus.

Mat Amerikos šunes. neloja 
ant žmogaus, tai užtai turbūt 
“Keleivis” nori išmokyti cici
likus loti.

Su “vyskupu.”
Liepos 14 d. važiuodamas į 

So. Bostoną, susitikau ant ka
ro su sandariečių “vyskupu” 
Mickum, kuris taip-pat važia
vo į So, Boston’ą. Kare susė
dome ant vieno suolo. Važiuo
dami Broadway pro katalikų 
bažnyčią, Mickus pakėlė skry
bėlę ir tokiu būdu atidavė pa
garbos ženklą R. K. Bažnyčiai, 
kurią Mickus savo ‘ ‘ pamoks
luose,” “Atgimime” ir “Ke
leivyje” mėgsta visaip ant jos 
bliuznyti. Tą turbūt darė dėl
to, kad žinojo mane esant ka
taliku.

Vienas iš šios kolonijos bu
vusių nezaležnos parapijos or
ganizatorių kartų man išsita
rė, kad kaip tik Mickaus Law- 
rence mul kiny čia “Sargas” ir 
“Žvirblis’ užpuolę drapakuoti, 
tai Mickus atidūmęs į “Kelei
vio” redakcijų ir prašęs Mi- 
chelsono rodos. Tai Michelso- 
nas būk pasakęs: “Jei dar no
ri kiek ilgiaus gyvuoti, tai tu
ri uždėti “seminarijų,” švęn- 
tyti “kunigus” ir leisti tam 
tyčia laikraštį.”

choro, kurių yta apie 40, pri-. 
guli ir prie Šv. Juozapo R. K. 
parapijos. Dar faktas. Gegu
žės menesyje, hada buvo ren- 
giamosi prie lošimo,gerb. kle
bonas kun. Kuras užsakė misi
jas. Tuomet choras nutarė ne
laikyti pamokų, kad visi galė
tų naudotis misijomis. Choro 
merginų didžiuma uoliai lan
ko bažnyčią. O kada minėjau 
apie kleboną, tai turėjau min
tyje mūsų gerb. kleboną kun. 
Kurą, o ne kokį bambizinį, 
kaip suprato Antanas. Gaila, 
kad neįvardinau tuomet klebo
no, tai nesusipratimas nebūtų 
,kilęs.

Dailės Mylėtojas.
------ :----- » *

■ >

I. F. K.

ROCHESTER, N. Y.

Išnešė rezoliucijų.
Čionykščiai lietuviai negalė

jo apvaikščioti 4-tos liepos, Iš
tikimybės Dienos, nors ir la
bai smarkiai būtų pasirodę. 
Priežastis buvo ta, kad vieti
nis miestas laikė prakalbas 
vietoj parodos, tai-gi vistiek 
mūsų broliai ir sesutės lietu
viai nenuleido rankų, bet su
bruzdo atlikti kitų gerų daly
kų. Tai-gi liepos 4 -d. arba Iš
tikimybės Dienų Rochesterio 
lietuviai ir lietuvaitės visi išti
kimi šiai šaliai susirinko po- 
bažnytinėn svetainėn ir išnešė 
rezoliucijų, gubernatoriui ir 
miesto majorui o prez. Wilso- 
nui pasiuntė telegramų, išreik
šdami visus savo tėvynės rei
kalus ir ištikimybę šiai šaliai. 
Per susirinkimų kalbėjo gerb. 
kun.J. Kasakaitis apie tėvynės 
reikalus ir taip-gi ištarė kele
tą žodžių J. Rickis. Nors Ro- 
chester’io lietuviai ir negalėjo 
pasirodyti paroda, kaip kitos 
lietuvių kolonijos, bet vistiek 
jie svarbių užduotį atliko, iš
nešdami rezoliucijų ir pasiųs
dami telegramų prez. Wilso- 
nui. Buvo renkamos aukos dėl 
apmokėjimo lėšų.

žybuoklč.

N0RW00D, MASS.

Šios koolnijos lietuvių gyve
nimas tikrai sparčiai žengia 
pirmyn doros ir kultūros ke
liu. Atsilikę šiame žvilgsnyje 
vien tik mūsų tautos sųšlavos 
—: cieilikai, kurie pridengi
mui savo dvasios nuogumo, 
pasivadino skambančiu vardu 
“progresistais.” Jų progresas, 
sprendžiant pagal šios rūšies 
ypatų pasielgimo ir veikimo 
apsireiškia vien tik bliovime. 
Katalikai gi, tuom tarpu, lyg 
nenuilstančios skruzdės rimtai 
rūpinasi visokiais naudingais 
darbais. Tikrai malonu ir lin
ksma, kad tautos “ apuokai 
-cieilikai priversti slapstyties 
tamsybėse, gi katalikai, lyg 
rytinė aušra veikimu šviečia 
saviems ir svetimtaučiams!

Birželio 16 d. Šv. Jurgio ba
žnyčios svetainėje/Mot. Sų-gos 
36-ta kuopa laikė metinį susi
rinkimų, laike kurio, sutverta 
pašelpos skyrius. Tą pačią die
nų, apvaikščiodama vienų me
tų sukaktuves, surengė didelį 
maišytų programų, susidedan
tį iš įvairių 15 punktų. Prog
ramas prasidėjo Tautos Him
nu, kurį maloniai sudainavo 
Šv, Cecilijos choras po vado
vyste p. V. Stasevičiaus. Klau
sytojus ypač žavėjo duetas 
“Čiulba - ulba,” sudainuotas 
vietos p-lių G. Norbutaitė ir O. 
Medzviadžiūtės. Iš mažųjų 
publikų labai užinteresavo J. 
Antanėlis iš So. Boston’o ir 
“trio” iš p-nų Stasevičių vai
kučių, kurių amžius nuo 4 iki 
9 metų. Rimtai ir nuodugniai 
moterų šių dienų pozicijų api
budino savo turiningoje kalbo
je p-ni Liutkevičienė iš Wor- 
cester’io. Programų užbaigė 
juokingu veikalėliu “Šalaput- 
ris,” kurį šauniai atliko So. 
Bostonietės. Tą dieną penkios 
naujos narės prisirašė prie 
kuopos.

Šv. Cecilijos parapijinis cho
ras savo lavinimus! ir tikrai 
artistišku dainavimu supažin
dino svetimtaučius su Lietuvos 
daile, kų jie pamylėjo ir, pa
gerbė, išgyrė vietos angliški . 
laikraščiai. Jie ne tik išgyrė, 
bet pastatė lietuvius, dailės 
srityje augščiaus už visus šio 
miestelio atjūnus-svetimtau- 
čius.

Štai faktai:
Laike Libėrty Loan pasko

los lietuviams aiškinimo, vie
tos laikraščiai Šv. Cecilijos 
choro dainavimų pavadino 
“most exęellent, mūst subli- 
me.” Labiauš stebėtina, kad 
tų vakarų viena turtuolė, dai
navo Lietuvos Himną lietuviš
kai. Antra: Minėtas choras 
buvo užkviestas per miesto va
dovus dalyvauti Ištikimybės 
Dienos iškilmėse. Tai-gi ir tą 
dieną Šv. Cecilijos choras ža
vėjo savo dainelėmis visus. 
Nors šiame miestelyje lietuviai 
apsigyveno vos-tik 14 metų at- 
gąl, bet šiandien amerikonų a- 
kyse jie stovi ant pirmos vie
tos..

Trečias: tą patvirtina ir tai, 
kad parengtame choro koncer- 
te 7 d. liepos, amerikonai pirko 
tikietus ant premijos pamato 
ir gausiai aukojo, parėmė šv. , 
Cecilijos choro pastangas su- ( 
daryti “Fondą” įsteigimui ba- \ 
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SCRANTON, PA. 

Paaiškinimas.

Aš buvau rašęs korespon
dencijų apie Dailės Mylėtojų 
Chorų ir jo veikimų. Tai į 
mano žinutę atsiliepė tūlas An
tanas. Pirmiausia meta šešė
lį ant p. A. Sodeikos; sakoma, 
būk jis pavarytas nuo vargo-, 
nininkavimo. Po teisybei jis 
pats pasitraukė ir tų paliudija 
gerb. klebono kun. Kuro ates
tatas duotas p. A. Sodeikai. 
Ten sakoma, jog pasitraukia 
nuo vietos pats dėl permažos 
algos. P. A. Sodeika liko be 
užsiėmimo. Tai vietos jauni
mas, nenorėdamas paleisti ga
baus chorvedžio ir dainininko 
sutvėrė minėtų chorų, aprinko 
p. "A. Sodeikų chorvedžiu ir 
jam moka už lekcijas. Toliau 
Antanas sako, būk choro na
riai tai bambiziniai ir cieilikai. 
čia turiu pasakyti, jog veik fe fe fe* ’ fe fe

,> <
Brangus Skaitytojau! Tams

tų skaitai 
gerėjies 
kad jis 
draugus.

“Darbininkų” ir 
juomi.» Pasistengk, 
lankytų ir Tamstų
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. Stasevičia' vos-tik: aiyyko'apie 
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dien yra pralenk^ daugelį ki-
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CHICAGO, ILL. 

' North Side. 

žengia pirmyn.

LDS* 20-ta kp. laike mėnesi
nį susirinkimų 14 d. liepos. 

■ Prisirašė 3 nauji nariai: J. A. 
- Globis, K. Repšis ir V. Pučie- 

nė? Tuomi kuopa daug lai- 
. mejo, nes viršminėti asmenys 

yra gana žymūs šioje kolonijo
je. .Toliaus prieita prie klau
simo kas-link Seimo. Nutarta 
sušaukti ekstra’ susirinkimą, 
kadi būt galima apsvarstyti 
nuodugniau Sąjungos reikalus.

M. Mažeika.

Himnų. Visi iŠsiskirtė su tik
rai gražiais ir prakilniais įspū
džiais.

Garbė, didelė garbe : Dū 
liois’o lietuviams UŽ tokį pa
sirodymą ir tokį prakilnų Išti- 
kimybės Dienos apvaikščioji- 
mųl Lai gyvuoja DuBois’o 
lietuviai!

Viens iš jų visų.

r^isokiems^tėvynės išgamoms 
gera, dirvą. Kada-gi- ten mū
siškiai-Susipras?' -

■ ’' - .Kario Brolis.
t • • .

Kun. TAMAS ŽILINSKAS.
,4*- > ' •

Joje aiškiausia išdėstyta visokių niekšų darbai ir taip-pat

VISI TUR£TŲ> WSIPIRKTI KNYG4

nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarką,.
Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti lizdus visokie Mietai, 

Strazdai ir kuomet nekurie aiškiai nepermato jų darbelių, tai 
toji knyga su pažindins kiekvieną ir nušvies jų juodus darbe
lius, kurie teršia lietuvių vardą.

Kama 50 centų.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Arba:

REV. T. ŽILINSKAS, 50 W. 64h Str., So. Boston, Mass,• . •
i 1

LAWREN0E, MASS.

Mickus bėga.

Mickau ne tik kernsi iš Law- 
rence’o, bet yra staliai priver
ktas bėgt lauk. Ir taip jau per
ilgai čia buvo—du metu. Žmo- 

. nes ant jo baisiai yra įpykę — 
' ypač vyrai. Moterys dar kol
tas balsuoja už “vyskupėlį.” 
Vyrai mat turėjo geresnę pro
gų pažint tą jų “vyskupėlį.” 
Vienas iš komitetų, sako: “Aš 
jį taip ištyriau, kaip ant del
no. Aš kas vakaras prie jo nu
eidavau ir vis rasdavau jį gir
tą. O kas-link jo kunigystės, 
tai iš pat pradžių žinojau kad 
jis nėra jokiu kunigu.”

Kaipo prirodymas, kad Mic
kus turi iš Lawrenee’o nešin- 
tis, yra jo išbėgimas iš Law- 
Tence’o per savo surengtas 
prakalbas. Mickus užšaukė 
prakalbas, bet paliko kalbėti 
savo “klerikus.” Pats nebe
išdrįso žmonėms rodytis. Jis 
išvažiavo net iš Lawrence’o.

Mickijados Genys.

/

DU BOIS, PA.

Vietiniai lietuviai stropiai 
Tengėsi prie iškilmingiausio 
apvaikšeiojimo Ištikimybės 
Dienos. Kiekviena vietinė dr- 
ja ir organizacija išrinko savo 
atstovus, kurie susirinkę iš
rinko savo komitetą ir pradė
jo išsijuosę darbuotis. Komi
tetas susidėjo iš sekančių na
riu: Pirm. — Kun. M. J. Ur
bonas, vice-pirm. — A. Karta- 
viČiuš, rašt. — A Mikelionis, 
fin rašt. — J. Rakauskiutė.

Pasekmės mūsų visų veiki
mo išvieno buvo labai malo
nios. Sulaukus Ištikimybės 
Dienos DuBois’o lietuviai pa
sirodė kuopuildausiai. Savo 
apvaikščiojimu pralenkė visas 
kitas tautas ir nustebino visus 
svetimtaučius. Parodoje daly
vavo pilnai tūkstantis lietuvių 
— vaikų, mergaičių, jaunuo
menės, — vyrų ir moterų. Nei 
viena kita tauta nepasirodė 
taip skaitlingai. Viso miesto 
paroda dalijosi į tris divizijas. 
Iš priežasties lietuvių geriau
sio prisirengimo, miestas pas
kyrė lietuviams pirmą vietą 
pirmoje'divizijoje, bet lietuvių 
delegatai dalyvavusieji Cliam- 
ber of Commerce susirinkime 
pavedė savo vietą italams sa
kydami, kad italai užsitarna
vo tą vietą savo pergalėjimu 
austrų. Tą pasakymą sutiko 
gausus rankij plojimas visų 
ten esančių svetimtaučių ir už 
tą savo susipratimą ir diplo
matiškumą, lietuviai tapo pa
girti viso miesto. Lietuviai 
tad užėmė pirmą, vietą antroje 
divizijoje. Juos? vedė geriau
sias šio miesto ir apielinkės be- 
nas, kurį jie buvo iš kalno pa- 
sisamdę. Paskui beną pirmiau
siai ėjo šv. Juozapo parapijos 
mergaitės ir vaikai. Mergaitės 
nešė Amerikos vėliavą o vai
kai Lietuvos vėliavą. Po jų 
ėjo draugijos ir k. sekančiai:

1) Panelės Švč. Marijos mer
gaičių dr-ja.

2) Šv. Kazimiero Bernaičių 
Dr-ja;

3) Puikiai ištaisytas. Liber- 
ty vežimas;
' 4) Lietuvos Vyčiai — 86 kp.

5) Service Flag su 59 žvaig
ždėmis (nešė Vytis);

6) Važiavo (automobiliuo-

se) kareivių inotmoš (hėku- 
rids, matyt buvo, turi po dm 
įr_ tris sūnus kareivijojeK - Su 
kareivių motinoms važiavo ir 
jų dvasiškas tėvas mūsų, 
gerb. klebonas, kun. M. J; Ur
bonas.

7) Sląūgotojų (nursių) veži
mas . . .

, 8) Šv. Katarinos Moterų-dr- 
3^ . ..

• 9) Moterų Są-gos 37 kuopa 
(tautiškai pasirėdę). .

10) Vežimas su puikiai iš
taisyta- lietuviška grinčia, ir 
Šeimyna. Verpėja prie ratelio, 
audėja prie staklių, senelis 
klumpes dirba ir tt.

11) Dėdė Šamas šu karei
viais-.

12) Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus Dr-ja.

13) šv. Jurgio Dr-ja.
14) Vytautas ir Birutė ant 

arklių.
15) D. L. K, Vytauto Dr-ja.
16) L. D. Są-gos 55 kuopa.
17) Vežimas Lietuva pe

lenuose .
18) Neprigulmingos Lietu

vos KZliubas.
19) A. L. R. K. S-mo 78 kuo

pa.
20) A. L. S-mo 153 kuopa.
21) Piliečių Kliubas.
Draugijos išėjo su savo žen

klais ir vėliavomis. Kiekvie
na dr-ja nešė pirm savęs Ame
rikos ir Lietuvos dideles vėlia
vas ir parašą su vardu savo 
Dr-jos angliškai. Kiekvienas 
narys nešė po mažą vėliavą — 
vienas amerikonišką, kitas lie
tuvišką. Dar buvo pora ir ki
tų parašų, k. t.: “Lithuanians 
are with the Allies to the end,” 
“Lithuanians’ Hope of Liber- 
ty is tlirough U. S.”

Maršalkos ant arklių pui
kiai užlaikė tvarką. Įspūdis, 
kurį šio miesto lietuviai pada
rė ant visų svetimtaučių savo 
iškilmingu Ištikimybės Dienos 
apvaikščiojimu, pasiliks ant 
visados. Lietuvius jau žino 
visi. Jųjų vardas skamba su 
pagarba tarpe visų. Vietiniai 
angliški laikraščiai davė jiems 
pirmą vietą ir viskame išgirda- 
mi juos už jų tikrą lojališku- 
mą. Didelė garbė tad DuBois’o 
lietuviams už jų tokį prakilni} 
pasirodymą, dėl kurio jie ne
pasigailėjo nei laiko, nei dar
bo nei iškaščių.

Po parodos lietuviai turėjo 
dar puikų programėlį sugrįžę į 
"savo svetainę. Svetainė buvo 
gražiai išpuošta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis ir lietu
viškais paveikslais. Ant sce
nos pagrindų buvo išstatytas 
prez. AVilsono didelis paveiks
las artistiškai papuoštas. Pro
gramas prasidėjo su giedojimu 
Star Spangled Banner ir Lie
tuvos Himnu. Po tam kalbėjo 
DuBois’o majoras angliškai a- 
pie patrijotiškumą ir išgyrė 
lietuvius už jųjų taip prakilnų 
apvaikščiojimu Ištikimybės 
Dienos. Po savo prakalbos per
skaitė ir rezoliucijas, kurias 
vietiniai lietuviai jam buvo 
pasiuntę. Toliaus, L. Vyčių 
Choras užtraukė: “Sveiki bro
liai,” o po tam kalbėjo gerb. 
kun. M. J. Urbonas, žadinda
mas visų širdyse neūžgęstan- 
čią meilę savo Tėvynės ir tik
rą ištikimybę šiai šaliai. Po 
savo prakalbos perskaitė tele
gramą, kuri tapo pasiųsta 
Prezidentui WilsoUui. Trečias 
kalbėtojas buvo advokatas J. 
Gleason (amerikonas), kuris 
visųpirmiausiai puikiai atsilie
pė apie Lietuvos vėliavą, kurią 
šio miesto svetimtaučiai dar 
pirmu syk. pamatė. Paskui 
puikiai nupiešė lietuvių ištiki
mybę ir graži} atsilyginimą 
šiai šaliai. Kada prisiminė a- 
pie lietuvių pasišventimą dėl 
liuosvbės ir aukavimą kraujo 
ir gyvybės savo sūnų dėl išga
vimo tikros liuosybės sau ir sa
vo tėvynei ir visam pasauliui, 
ir kada rodydamas į Service 
vėliavą ištarė, kad toji žvaig
ždėta vėliava pilnai patvirtina 
jojo žodžius primindamas kad 
jau du sūnų iš to skaitlingo 
būrelio V. Černiauskas ir A. 
Bilas tikrai praliejo savo krau
ją Francijoje kovodami už lai
svę, tai daugumas nei nesiju
to kaip išriedėjo per jų veidus 
graudžios ašarėlės.

Programas užsibaigė su gie
dojimu Amerikos ir Lietuvos

t
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Gražus lietuvių pasirodymas.
4 d. liepos demonstracijoj, 

kur dalyvavo visos tautos, lie
tuviai gana gražiai pasirodė. 
Lietuviai' maršavo gražiame 
parėdyme. Visųpirma pešta 
Amerikos vėliava, paskiaus 
Lietuvos vėliava, greta “ser- 
vice” vėliavos su 35 žvaigždė
mis. Paskiaus, trys parašai, 
su žodžiais: “Uncle Sam, 
save Lithuama,” “Lithuanian 
Division” ir “Uncle Sam 
save Lithuanian Women and 
Children.” Benas susidedan
tis iš 17 ypatų, paskui būrys 
raiteliij Lietuvos istoriškuose 
rūbuose, vienas jų perstatė D. 
K K. Vytautą (raiteliuose bu
vo Vyčiai), moterų ir mergai
čių S. Š. Mar. Pan. Dr-ja (bal
tai apsitaisiusios, su padirbto
mis iš Am. vėliavos kepurė
mis), paskui jų “ Plat” kur sė
dėjo moteris apsirengusi kaipo 
Lietuvos kunigaikštienė Biru
tė, greta jos sėdėjo dvi mažos 
mergaitės parėdytos: viena A- 
merikos vėliavos drabužiais, 
antroji Lietuvos vėliavos, o a- 
pie jąsias 12 merginų, apsitai
siusių lietuvių tautiškuose rū
buose. (Mergaitės buvo Vy
tės). Paskui visų, maršavo šv. 
Kazimiero dr-ja. Visi nešėsi 
Amerikos vėliavėlės.

Lietuviai išėjo nuo savo baž
nyčios. Pirmiausiai Vyčiai at
giedojo “Star Spangled Ban- 
ner.” Maršavo vieni iki Lin- 
den BĮ., kur susijungė su visais 
ir maršavo į didžiulį “Forest 
parką,” kur buvo susirinkę 
miesto valdininkai ir kiti žy
mūs asmenys. Maršuojant pro 
estradą, girdėjosi kalban: “Li- 
thuanians fine.”

Iki šiol lietuviai niekais , 
laikyta.

Kuomet “Chamber of Co- 
mmerce” Lyga pranešė tautų 
komitetams, kad rengtųsi ir 
kur bus maršuota ir kokis pro
gramas, lietuviai jokios žinios 
negavo. Tada kun. M. Vitkus 
nuvyko minėtos dr-jos ofisam 
Jam atsakyta, jog pasiuntė ru
sams apie lietuvių sutvarky
mą. Mat jiems pranešta, kad 
čia lietuvių randasi visai ma
žai ir girdi nesitvarko, tai gal 
tik su rusais susidėsią! Spė
jama kad apie, lietuvius taip 
pranešė lenkai ar lietuviški 
bolševikai.

Turėta daug vargo su 
išgamomis.

Nors čia yra tėvynės išgamų 
(socijalistų) kuopa, bet jie 
nieko nereiškia. Galima saky
ti, kad jįj čia nei nėra, bet 
jų visa gauja-priguli į Šv. Ka
zimiero Liet. Karalaičio dr-ją, 
kurią jie pasižaboję kaip nori 
taip jodinėja. Kuomet toji dr- 
ja buvo pakviesta dalyvauti, 
apvaikščiojime, tai iš pirmo at
sisakė, bet kuomet pradėta 
kalbėti, kad tie bolševikai pa
tys būdami valdžiai neištikimi, 
nori palikti ir šv. Kazimiero 
dr-ją, tokiu dideliai tautišku 
vardu, neištikima šios šalies 
valdžiai, tai pagaliaus prisi
dėjo, bet ir vargo su jais turė 
ta. Pirmiaus pareikalavo, kadi 
Vyčiai, kurie labai daug iš- 
anksto darbavosi ir didelius iš- 
kaščius turėjo, kad jie dar ir 
lygią dalį su Šv. Kaz. dr-ja už
mokėtų. Mat norėta Vyčius 
atstumti. Be to, dar jie komi
tetui įdavė “ukazą” su Šv. 
Kazimiero dr-jos antspaiida, 
kad jei Lietuvos vėliava bus 
nešama, tai Šv. Kaz. dr-ja ne
dalyvausianti apvaikščiojime? 
(Tėmykit lietuviai!) Bet jiems 
čia neduota nei žodžio, ir Lie
tuvos vėliava buvo nešama. 
Bet tai darė mūsų bolševikai, 
iš kurių susideda visa jos val
dyba. Į šv. Kazimiero dir-ją 
priguli vien lietuviai katalikai, 
bet kad tikėjimo priedermes 
nėra verčiamos pildyti, tai ir
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PARAŠE

LIETUVOS ŽEMES BANKO 
REIKALAIS.

Nuo Jone 20 iki July '20 su
rinkta Lietuvos Žemes Bankui 
ir įnešta į Guaranty Trust Co. 
doleriais............. . .. .-.$4,155.00

Rubliais surinkta ir 
padėta į “Safė” .360.00

Pridėjus prie June 20- 
tą 1918 m. pagarsinto
sios sumos, kur buvo 
$77,424,50, dabar 4,155.- 
00, viso doleriais yra L.

i. Bankui surinkta $81,579.50
-Rubliais buvo surink

ta 66,947,00, dabar 350.- 
00, viso rubliais L. Ž. 
Bankui iki šiol surink
ta . ..........................67,297,00

NOTA. Kurie užsirašę D. Ž. 
Banko Šerus, o iki šiol įnešę 
tik pradinę mokestį, arba ku
rie moka ratomis, malonėkite, 
gerbiamieji, pasiskubinti su 
mokesčiais; tas reikalinga, 
kaip tvirtumui ir tikrumui or- 
ganizaeijos^ taip lygiai tvar
kai, kadangi neužilgo bus iš
leisti provizoriai .organizuoja
mojo B-ko šėrų paliudijimai ir 
bus išduodami tik pilnai išsi
mokėjusiems nariams. Norė
tume, kad kvitos grįžtų, o vi
si nariai turėtų certifikatus.

Vardu L. Žemės Banko Ko
miteto

ALINGA tuo>us 
to pardavinėti r<Dėudbinwąlr 

egiemplioriais.Duo- 
dame gerą atlyginimą. Atsi
šaukite j - . '

j 80UTH BOSTON, MAB8. 
i THSINGIAUSU IR GB-

RIAU8IA UETUVMKA 
APTINKĄ.;,

i Satauau receptai m d|- 
j driauria atida, niūrint, ar 

; tie receptai Lietuvai ar-Ainą-
; [ rikai daktarų. Tai vienatį- j 
; ' n8 lietuviška aptieki Bortone . 
; ; ir Maaaachuaette valstijoj. * 
] ; Gyduolių galit gaut, kokioa ; 
; ! tik pasaulyj yra vartojamos, j 
j ; Galit reikalaut per laiškus, o ;
i i ai prinųrin per expree<-

K ilDLAUSKAS

< > Aptiekorius ir Savininku ! 
! Tel So. Boston 21014 ir 21018.! 
! > 226 Bro«dway, kampu O 8L, ! 
iMHiNsmiimimmi 
Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidirte 
Mentholatum Co. Brisi thdaaf 
gult ištepk veidą mosite per keli/ 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mu 
tis išima pletmus raudonus, juo 
dus arba ilakua ir praialina viso 
Idos spuogus nuo veido. Pinigv 
gali siųsti ir stampomis.

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

Kun. J. Žilinskis.
(Ofisas) 320 5-th Avė., 
New York City, N. Y.

GERIAUSIAS GEAEOEIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASĄVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstų pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY/
469 Broadway,So. Boston,Mus.

PEIK DORCHK8TKR BT.

Valandos NodUomis
nuo 9 vai. ryta nuo 18 vai, ryta

Iki 8 vai. vakare. iki 4vaL valaus.

■■■■■■■■■■■■■■■I
Tol. So. Boston 270

DR. JOHN MtcDONNELL, H. D.
GaliHtauniitrlifti ir licftivfafai. 

Ofiso valandos: 
Ryt tis iki 9 vai.

Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

tai pirmas daiktas,

Kuometžmogus serga
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?”
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr.M 

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

Kuomet pas ji nueisi, tai rasi, jog dak-B 
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti B 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, B 
kur tau kepkia. jo ofisas aprūpintas mo-B 
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl B 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu-B 
mą, K-spindulių išekzaminavimą, arba jei^M 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas^" 

... tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apščiu apsipazinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padalyti klaidas.

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

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus 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
9 A. M. iki 8 P. M.

Kasdien.

J. H. Kenealy, 
M. D.

Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.
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S. BAEASEVIČIUS, 
OFISAS: 808 Broadway, 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

Dr, Paul J, Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valaado*:
Nuo 3 iki 8 po piat. Nuo. 7 iki B vakare

509 BROADVAY Cor. G ST. 80. BOSTON 
Tel 502 S. B.

"................................

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk pus® tuzino 
kabinot ir gausi viens dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai

Taipgi norintis mokytis to ašu
to gali atsišaukti: _

J. J. DRIZA,
500 So. tnd St., PMladolflUo, Po.

Chorams dainos.
Tikką išėjo iš po spaudos 

viena iš . gražiausių dainų Č. 
Sosnauskio “Užmigo žeme.”

Vienas esemplioris 35 c. I- 
maht daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite :

222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.
Xovier Strumskis

BeU Phon» Dlcldnmn 3905 M.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgai 
Ofiso Valandas!

Nua 9 rito lld 8 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki O P. M. 

NadeKesBls iki 4 Mjifa. O

<

M

V.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofieo^djnoe Gydo visokias ligas
1-8 P. H. 7-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St,r Boston, Mass.

*

*

★

★

★

★

★

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antro* durys nuo Gayety Th« atre, Boston, Mus.

Netoli Boylston Street.

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padera Galvą. Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą 
w , Vyriškumą ir Moteriškumą.

givianančiu giltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą. Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

•v« _ n____

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnu, štoko energijos, numažinto gyvin
simo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavirno. viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto 'liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 

Į neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi-vaistabdei

*

*

*

*

*

Nufi-Tone
*timvteto« bm 
•tr«nKth«as

Musu Absoliutiška Gvarancija. -
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutS talpina devynios- 
dešimtys (£0) pilių, vienam menesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mSnesei gydymo, ŠeŠes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai.užganedin- 
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilas ir bonkutS, o mes betarpiškai sugrąžismę • 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imamS visą riziką ant savęs.. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gyarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.]
NATIONAL LABORATORY. Chicago, UI. Elwood City, Pa.
Gerbiamieji f—

Gavau jura taiiką Ir Nuga-Tone piUutea ir turiu pasakyti, jog era visai užganėdintas jūsų 
valstaia Meldžiu prisiųsti dvi bonkutBa Nuga-Tone piliutiu. Aa daviau kialetapiliutiu savą 
pietelių dėl pabandyma ir jajn labai patiko. Ai steliuju vieną bonkutS dil jio. Prisiunčia 33.

SuIW,ta; GASFAR BBRSBK. B« «?.

. Nuga-Tone yra . sudėti _ 
parankioje bonkuteje. Jie ; 
yra apvilkti. su cukru; š 
priimno skoni; rome dėl j 
vartojimo; , neatitrauka j 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. ______
menduosite tuos vaistus j 
visiems sava pretelems. X

•
Jus Teko- ;

J------------j
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* NATIONAL LABORATORY. Chicago. Ilk. Shcnandoah. Pa.
Godotini Tamlatalt—

Ai era labai uiganędtataa nuo jūsų Nuga-Tone^^raJwM^»vrilaaĮ>o jųjų vartojimo.^

Stclluklte valetas ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III. 
Gerbiamieji: Prisiunčiu S...... ir meldžiu prisiųsti man..... 
bonkutB Nuga-Tone.•o
Vardas ir pavardė..................... .. ............................ ..........................................

Gatvi ir No. ar R. F. D.......................................... ............. . ..........................

Miestas. .T
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. Išleistuves. Pereitos subatos 
vakarę Šv. Petro pobažnytinėj 
salėj, vietos Jauninio buvo iš
keltos išleistuvės p. Karosui ir 
p/Petrui Miliauskui. Be lotų 
dalyvavo gerb, klebonas kun. 

‘ T. Žilinskas; svečias p. A. So
deika, ponai Karbauskai, Bū- 

.. siantiems kareiviams buvo in- 
teikta su tūlomis ceremonijo
mis dovanėlės-laikrodėliai.

Išvažiuoją trys. Kartu su p. 
Karosu ir p. P. Miliausku iš
važiuoja Juozas Akstinas, 261 
Athens st., narys Šv. Jono Ev. 
BĮ. ir Šv. Petro dr-jų.

Dailus piknikas. Nedėlioj So. 
Bostono Vyčių 17 kuopa turėjo 
išvažiavimą Beleriko farmoje. 
Išvažiavimas buvo nepaprastai 
linksmas ir jaunimas turėjo ge
riausią “good time.”

BRIGHTON, MASS.

Nereikalingas ant teismo 
padavimas.

Šv. Vincento vyrą*ir moterų 
Dr-ja 14 d. birželio, laikytame 
susirinkime,per prakalbas bu- 
perstatomi ir priimami nauji 
nariai. Tą vakarą priėmė 67 
o 5 likosi atidėti ant kito susi
rinkimo. Tai buvo dėl metų iš
tyrimo ir sveikatos. Taip-pat 
buvo ir Malukienė pareikalau
ta, kadi ant kito susirinkimo 
atneštą nuo gydytojaus paliū- 
dijimą apie savo sveikatą. 12 
d. liepos vietoj pristatymo pa
liudijimo ant viršminėtos dr- 
jos susirinkimo praneša, kad 
ji, Malukienė, padavusi narę 
Oną Navickienę ant teismo, 
būk ši apšmeižusi pranešdama 
dr-jai, kad paklaustų ar išgijo, 
nesenai sirgo. Dr-ja atkartojo 
Navickienės sakytus žodžius ir 
visi vienbalsiai pripažino, kad 
skundas paduotas bereikalin
gai. Dabar viena liudininkė, 
kuri buvusi prie padavimo 
skundo turės būti nubausta pa
gal konstituciją. Reikalui e- 
sant nariai ir narės pasižadėjo 
būti ant teismo liudininkais. 
16 liepos gaunam iš teismo pa
kvietimą ant 18-tos liepos. Iš
eina ant teismo apskustoji Ona 
Navickienė ir 6 liūdininkai dr- 
jos. Teisme pasirodo, kad 
skundėjos ir jos pakalikin bol
ševiku) liūdytojų nesą. Naba
gės bolševikės pasibaidė stoti 
į akis prieš teisybę su neteisy
be. Teisme iššaukta skundikė 
Adolfina Malukienė. Jos nesą. 
Teismas ir suprato kame daly
kas. Skundas vienu žodžiu iš
mestas. Tik Navickienei liko 
teismo durys atdaros paieško
ti už savo iškaščius. Socijalis- 
tas bolševikas rinkueių agen
tėlis-ir žydpalaikis advokatėlis 
vaikščiojantis per stubas su 
tuščiu maišu suplenavo ir kiti 
bolševikai - pritarė durnam 
skundui.

Bolševiką Švogeris.

Gavo įgaliojimą. A. J. Lu- 
kauskas, So. Bostonietis nuo 
Lietuvos Atstatymo B-vės val
dybos gavo įgaliojimą parda
vinėti tos organizacijos serus.

KĄ TURIME PADARYTI?
Socijalistai mus vadina at

žagareiviais vien dėlto, kad 
mes katalikai, esame tikinti. 
Dabar jau visi matome kokiais 
keliais progresyviškiausieji so
cijalistai nuvedė Rusiją. ‘ ‘Ke
leivio” bernai Kiaulėnas ir 
Montvidas per kriaučių strei
kus Lawrence užrašinėjo “Ke
leivį,” “Laisvę”; Ulinois val
stijoj jie tvėrė LSS. kuopas ir 
jie užmušė mūsų tautos myli
mą kun. Juozapą Žebrį ir jo 
tarnaitę Gilmanaičiutę, 4 po- 
Keistus ir 2 žmogų sužeidė, o 
Štai ką “Keleivis” parašė:

No. 6. “Kel.” 10 vas. 1915 m. 
“Anksti 9 d. vasario rytą bu
vo atrastas savo klebonijoj 
nušautas kun. Žebrys, šv. An-- 
driejaus liet, parap. klebonas. 
Jis gulėjo aukštieninkas ant 
žernūs. Jo krūtinėj apie širdį, 
buvo dvi žaizdos nuo kulipl^ų.

f—--------- ----- -  * - ■
langai klebonijoj buvo gerai 
užrakinti iš vidaus. “~

- ^Moteris užlipo ant trečių 
lubų ir tenai rado nušautą jo 
gaspądinę, Jievą Gilmonaičiu.-. 
tę. ji buvo peršauta dū syk 
per veidą, Klebonijoj viskas 
buvo išvartyta augštyn kojo
mis.’ . Statyt, tarp ckunigo ir 
gaspadinės ėjo smarki kova.” 
, Reiškią, iš New Britain, Čt, 
duota žinia “Keleiviui,” tik 
neparašyta' nuo kokių ypatų 
(gal būt ųuo užmušėjų). Ir 
nuversta visa tragedija ant ku
nigoir gaspadinės<

Toliaus 8 numeryje 24 vasa
rio 1915 m. “Keleivyje” skam
ba taip:-
“ Gerbiamas klebonas, 
Juozas Žebrys:—

Mes anarchistai rašėm jums 
19 bal. laišką, reikalaudami 
11,000 dol. pinigų; tai-gi mes 
reikalaujam, kad 4 gegužės 
tamsta duotum mums tuos 11,- 
000 tūkstančių ir mes reikalau
jam, kad neduotum pinigų di
delėmis popierinėmis, bet to
kiomis, kaip po $10.00 ir $20. 
Tai-gi kaip sakom, taip ir pa
daryk; bet jei su pinigais da
rysi juokus, arba surašysi ant 
jų numerius, o paskui praneši 
policijai, tai tu būsi užmuštas. 
Arba jei tu padėsi toj vietoj 
pinigus ir pastatysi aplinkui 
policiją, tai tu vargiai pareisi 
gyvas namo; kad ir suims mū
sų vieną tai da keli tūkstan
čiai mūsų liks, jei tu atsisa
kysi duoti, tai mums bus leng
va tave paimt. Tu pamatysi, 
kaip mes paimsime tave iš na
mų, nes ums yra lengva im
ti kunigus; tai-gi pamislyk 
kad nereikėtų mums susitepti 
rankas krauju.

“Kur pinigus padėt: Eik per 
gatvę iki galo, o paskui pa
suk ant Newington road, pas
kui turėsi pasukti į kairę, pas
kui pamatysi užrištą ant me
džio šmotą pamušalo ir tenai 
yra apverstas senas blekinis 
boileris, tai-gi po juo ir padė
si šitoj subatoj, pusė po vie
nuoliktai, ir žiūrėk, kad taip 
padarytum. Padėjęs pinigus 
nuimk nuo medžio tą ženklą ir 
numesk. Ir palik tenai šitą 
laišką pasirašęs savo vardą ir 
paavrdę kaipo paliudijimą, nes 
mes turim parodyt tai savo 
kompanijai; parašyk, kiek da
vei.

Su pagarba
Dėl tavo mirties.”

Ar-gi mums lietuviams ka
talikams nebaisu turėt savo 
tautoj kompanijas ir tūkstan
čius anarchistų tokių, kaip 
“Keleivyje” buvo rašyta. To
dėl patartina, kadi kogreičiau- 
siai nuo jų nusikratyt kaip 
nuo pavietrės.

Jie yra ne tik mūsų tautos 
priešai, bet ir Amerikos. Juk 
jie su mumis nedalyvavo 4 lie
pos prie iškilmingo apvaik- 
ščiojimo išreiškimui ištikimy
bės Amerikai. Jh • e ti

Negana to. Jie juk kuobai- 
siausia agitavo prieš kareivia
vimą; būk jų įstatai neleidžia 
šaut į vokiečius, kaip jie sako 
į brolius.

Todėl patartina So. Bosto
niečiams katalikams ir tauti
ninkams paskirt laiką susirin
kimo apkalbėti apie rimtą 
veikimą prieš tą nelabą ir pa
vojingą gaivalą mūsų tautai ir 
Amerikai. Reikia valdžiai pa
rodyti kokie jie yra ir valdžia 
sulyg įstatymų tepasielgia. To
kio gaivalo nereikia gailėtis,, 
jų organizacijos, susirinkimai 
ir laikraščiai turi būt panai
kinti.

Ir kitos kolonijos, kur soci
jalistai nedalyvavo liepos 4 ap- 
vaikščiojimuose privalo su jus
ti. Nesnauskime! Dabar yra 

, gera proga.
Jokūbas Varaitis.

• _____  ______ 1 4.

DAN 
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sirodė drąsiais, pradėjo tar
tis ir tik'kada dažmojo, ka<į 
katalikų pusėj stos p. Al. Bač- 
kus, prapuolė jų- visas moks
las, pasijuto bejėgiai ir sulin
do į urvus, kad nei ausų nebu- 
vo matyti,

Kik laiko vėliau, dazinojo 
kad Al. Račkus išvažiavo, pra- 
dėjo lįst iš visų pakampių -ir 
rėkt,; mitingus daryt, prakal- 
basTrengt, kad kaip galint ka
talikus ir jų kalbėtojus savo 
blevyzgomis apjuodinti, o sa
vo 19 kuopos juodą politiką su
tvarkyt, nes pasirodė labai su
irus po RaČkaus atsilankymo. 
Pasisamdė kokį ten žydelį A- 
belį su purvina burna, kuris 
nors nieko nežinodamas apie 
prakalbas, nei kur jos buvo, 
sako, Račkus kalbėjo Brook- 
lyn’e, So. Brooldyn’e ir C. 
Brooklyn’e, tai vis gal atspės 
iš daugumo. Ale vistiek davė 
žydelis Abelis medžiagos Bro- 
oldyn’o šlamštam No. 54-tam 
kiek įsigalėjo, būk kad Rač
kus būtų kalbėjęs dar pusę va
landos būt likęs generolas be 
kariuomenės, būti) visi išėję, o 
nežino kad ant AL Račkaus 
prakalbų norsvir pavargę žmo
nės buvo, per tris vakarus atsi
lankė suviršum 1.400.

- Račkus klausimus pats sura
šęs ir parapijonams padavęs 
atnešt.

Taip parapijonai atnešė, bet 
jūs plauko buvo rašyta, nes 
neišdrįso paduoti ant salės pa
davė tikietą pirkdama, kur bu
vo surašyta visa litanija Šmi
tų ir tam panašių kunigų.

Račkus neatsakęs į visus 
klausimus, nešę pas kunigą 
pasiklaust, o negirdėjo, koks 
buvo delnų plojimas ant visų 
atsakymų. Vieno tik neatsa
kė, nes neišdrįso publikai skai
tyt vien padavė per rankas 
žmonėms, buvo rašyta labai 
“dorc^^cicilikėlio.

Sakote cicilikai, tik ramiai 
užsilaikė. Užsilaikė, nes bijo
jo pasirodyt prie šviesos, nebu
vo progos užgesint ir išbėgt, 
kaip prieš Visuotiną Seimą bu
vo. Sako, kad katalikai su to
kiais kalbėtojais visai nu
smuks. Tai kodėl neatsivedet 
Trockius, Leninus ir Abelius 
nuo Marijampolės, gal būt at
silaikę.

i

i.

-s
K. D.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLĮ* 
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRMININKAS — V. J. Kudirka,

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

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

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

187 Ames St., Montello, Mass.
KASOS GLOBĖJAI:— O. Nevuliutš, 

22 Chapell St., Norwood, Mass. ir 
A. Roženiukš, 148 Ames St., Mon
tello, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRJO8 
BOSTON MASS.

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS—Jonas Adomavičių*, 

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

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vinkevičiu*,

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

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

244 D Str., So. Boston; Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 

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

ton, Masa. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedeldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vaL po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
oaują narių su savim atsivesti.

BROOKLYN’O CICILIKAI 
GALINGI KAIP NIEKS 

NEMATO.

Ir apuokai rėkia, kaip švie
sos nemato, kaip šviesą pama
to, tai visi sulenda į brūzgus 
ir tyli, taip ir Brooklyn’o cie- 
listeliai daro. Rėkia kiek jų 
gerklės neša, plūsta visokias

- /

c • * * -
* ' * *•'

/Jį * , -

IB L. D. 8. CENTRO 
RAMTINtS,

Dar ne visos LDS. kuopos 
nusipirko Finansų .knygą iš 
Centrų.

: B&iyga su liuosais 100 lapų 
kainuoja $1.75.

Pinigus * siųskite sykiu su 
užsakymais.

“->* V ■ ,

• ” . • . -* *•
. * '• . r - - f ' 11.

ANT RANIX>8 KAMBARIAL 
78^4LinoolnSt., Brighton,Mao. 
Prieinama renda. Tel. Nėvrton 
North*2323-rlt. . ; ...

4

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pa^stamim^ prbiųsk 
paieškojimą į “Darmnįnkę.”

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

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina: ■'

UŽ vieną sykį.............. 50e.
” du sykiu.......... .x75c.
” tris sykius.......... $1.00
” Šešius sykius... .$1.75

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

AS BOLESLAVAS SILKAUSKAS 
paieškau savo brolio Juozo šllkausko. 
Plrmįaus gyvęno Chicagoje, dabar ne
žinau kur. Jis paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Vaitkabalių vai., Gu- 
žiškių parap. ir kaimo. Kas praheš 
pirmas, gaus didelę dovaną, nes turiu 
svarbų reikalų, arba pats atsišauk.

BOLESLAVAS ŠILKAUSKaS, 
10 Porter Str., Waterbury, Ct

KOTRINA ČASIENE (Chasas) 
paieško savo vyro Jono Časo. Jis 
birželio 12,1918, išėjo iš namą ne
va darbo ieškodamas, ir po šiai 
dienai nesugrįžo. Jis yra apie 
penkią in pusės pėdą augščio, 
juodbruvio veido; sveria apie 130 
svarą.

Ar jis pats ar kas kitas žinan
tis apie jį, malonėkite greitai pra
nešti, ant žemiau paduoto antra
šo. Pati palikta viena atsirado di
deliame varge ir nuliūdime. Už 
pranešimą pagal išgalės atsilygin
siu.

KOTRINA ČASIENE, 
547 Main St., Cambridge, Mass.

Ieškau JUOZO BARTKAUS. Pasi
mirs Jūsų brolis. Antanas Musteika. 
Pasilikau dideliame varge su penkiais 
vaikučiais. Atsišaukite.

S. MUSTEIKIENĖ, 
10113 Beverly Avė. 

Washington Heights, Chicago, HL

8V. JONO EVANGELISTO 
PAŠELBINES DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS* 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žiobs, 

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

20 Winfield St, So. Boston, Masa
I PROT. RAŠT. — Jonas GllnecMo,

282 Silver Str., So. Boston, Masa
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite.
• 10 Silver SU, So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St, So. Boston, Masa. 
KASIERIUS — Andriejus Nandžlūna*, 

16 Winfield S t, So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

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

trečią nedSldienį kiekvieno mSne- 
šio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėja, Sb.. Boston* Masa. Sekan* 1

Jo kaičias buvo užverstas vir- nesąmones, išrodo* jog'jie di-
ve. Jį atrado greta gyvenau- džiausi pilosopai pasaulyj; bet
ti moteris, kuri įlindo t per kada katalikai pakvietė ■ stoti ti8 susirinkimas bus Liepos 21 | 

- skiepo langą,_ Visos dūris• A ' '*

• Palečkau MtKOLO- DiEMENTd, 
Kauno, gub., Panevėžio pav., Gulbinas 
valSČ., Pasvaliečių kaimo. Anglijoj gf- 
vėna gihUnCė ir pažįstami. Atsišauki
te Šiuo adresu : ’

M.DIEMENT,
Sluggan Camp Ovlemore, Scotland.

Paleikau Juozo žpltkaūsko lę Onos 
jilpĮtkatukienčs, tetos. Paeina iŠ Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko parapi
jos, Juozas Kuturių a. Ona Montvllių 
kalino^ Girdėjau, kad persiąkgrA jlš 
paliko su 7 valkais, <> ji pasičmš su sa^ 
vim mažąjį 4 m. amžiaus, 3 metai at
gal gyveno Lewiston, Me., o paskui iš
važiavo į Waterbury, Conn., dabar ne
žinau kur. Meldžiu* jų pačių atsišauk
ti ar kas Juos Žino, malončkite praneš
ti už ką busiu dėkinga.

KOTRINA VALINčIUKĖ, 
( po vyrų Jakutienė} 

P. O. Bos 19, Lewiston, Me.
u**1^

PARSIDUODA lietuvio farma 
4 akerią. Pusė žemės apsodinta 
kopūstais, 10.000 galvą ir jau- ki
tus galima siąsti į marketus. Trio- 
bos naujos su visais įtaisymais, 
elektros šviesa, 5c. nuo Bostono. 
Norintieji pirkti, galite susižino- 

pas:
T. DRUZDIS,

97 Florence Str.,. 
Chestnut Hill, Mass. -

ti

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda BUČERNĖ ge

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

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

J GRYNAI VILNONIAI $ 
J SVETERIAI ; 
8 padaromi ant užsakymo, h
* Leisk man nuimti miėrą ir!:
* Jūs galėsite pasiimti tik tuo-! j
* met, kuomet Jums prireiks. £ 
n Mūsų darbo sveteriai ne- & 
s žiojasi ilgai ir visuomet atro-
J do gerai. £
p Paklauskite draugų, kurie jį 
p nešioja juos ir kad gauti * 
u bent vieną Meesters Charles 4 
u 8weater’s ant išmėginimo. įį 
S CHARLES EVANS JR £ 
» 167 Hillside Avė., |į
S Needham Height, Mass. ;į

■«*!•

■

t k

■šąm i I iMįiliiiMillRMim

r

>

AI5

%

i

1

,s

v

A.

W

«O'‘

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu, ir_  _ t * i . *< v• *
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Mes atidarėm naują lietuvišką 
GRABORYSTĮ?
P. AKUNEVICH

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

sią vieta, kuri suteiks, mandagų paskutinį patarna
vimą visiems.

Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti.
. .Tel. So. Boston 381.

Gyveninio vieta: 702 E. 5-tli st., Tęl. 1525—M.

(DYKAI PATRUKUSIEMS
S,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
“B” yra atsakančiai nutaikint* padulkti-

ftia daoanua pasiūlymas yra padandas ber tč tokiam vartpjimuĮ, kad sulaikius Henriai 
Hradėja stebuklingos “vis* diena fe naktį” crific* fe taipgi prilaiko viduriu dalis, kad dirbančios metodoa. kuri bus vartojama au- ........
taisymui fe sustiprinimui nusllpnėjusių mu« duJkaitčs 
ekwt| fe nusikratymui skaudiių Truss, bei re yra st

Sradčja atebuklingoa “via* dien* fe naktį** 
dirbančio* metodo*. kuri bus vartojama an*

reikale pavojingu operacijų,
MOKtT NEREIKIA 

Pfemtana 6000 ken
čiančių, kuria atai* 
lauka paa Mr. Stuart, 
bua Saiuata ultekti- 
naa akaitliua Plapao, 
be užmokearilo, kad 
davua jiem progą ge
rai ifcnčgint juo*. Jųa 
nieko nemoktai!* u* 

tą iimiginimą Pla. 
įįžo nl dabar, ni v*>

NIBHVABTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok ji. 
H tavo patiea patyri
mo jųe tinote, kad 
Tru* vien tik yra ne- 
atiakančiu ramačiti 
ju Kkmraaiai ai** 
nai. Ir taa gailina 
Sikstą, nea jia 

ija kraujui 
Matot, kodėl 

tad jua turčtumtt j| 
dčvtt? Štai yra* ge- 
riauaia keliaa, kuri jųa galit* dykai Atsigint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
Pirma*: Pfemlauiia Ir svarbiauaia afekto 

PLAPAO-PADS yra neperatojamai laikyt 
■ prie nuailpnlntą muakuhi gydanti {taiaą taip 
vadinamą Plapąo, kuri* yra auaimaiinąa pa- 
ridate .ir patartas draug* au tagr«di«ntala 
sudikalaa ma*«a yra akfetaa padidinimui 
kraujo judijlmo. Atgauns muakūlua iki pa- 
praatoe Ją apikoa, bei tamprumo. Tuomet Ir 
tšrtuomet galit* tikitfea trūkta pranyktojo.

Antra*: Pato būdama* padarytu limpan
čiu, kad aulaikiua ano ateakfajimo p*duikai- 
te. yra prfeodąa, aeąa mrbta dalyku iinalki- 
naae patrūkimo; ko Truaa negali padaryt.

šimtai jauną ir aeną imontą padar* pri- 
afegaa prie* ofieieriua, kad PLAPAO-PADS 
Ugydi ją patruktam*, tūli i* ją turėjo aun- 
iries <r senaa DAtrukizoo llcss*
NUOLATINI MENOS-NAKTIRS VEKMt 

Paitebčtina ypatyb* PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta,, kad aulyginamai i labai trumpą 
aiką aplaikomoa paa^emča.

Taa yra todėl, kad vrikm* yra Sepaltan- 
Janti—aakti ir diena kiaurai per 24 valan
da* Nčra neparankumo, neamagumo, n«i 
akaudijimo. Dar apart to mlnutč-pominu- 
tei, kuomet jųa atliekate dieno* aavo dar
bui—dagi fe miegant ii stebuklinga žyduoli 
nematomai teikta juaą viduriu muskulam* 
naują gyvybą fe atiprmną, kokie jiem* yra 
reikalingi, kad prideramai atliku* jiem* pa>- 
v&tą užduoti—oilaikym* vUarią aavo vi*, 
toje, bo pagelbo* truas, bei kitą jam panašią.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA '
Priaefpaa, kuriuo pasiremiant PIap»*-P*d 

veikia, gali būt lengvai iirokuotas, patčmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaftant 
sekanti išdėstymą,
* PLAPAO-PAD yra padaryta 3 stforfee. O- 
■tampiam** materijos "E”, kuria yra pritai
kyta* prie kūno krutėjimą ir vielike smagu
mo jj dėvėt. Jo viduti* yra limpanti* (nors 
daag skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus padntkaitą “B” nuo alanMajtaio 
fe pasitraukimo nuo tam tikro* vietos.

UA” yra padidinta* PLAPAO-PAD galas, 
kuri* prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulu*, kad juo* sulaikius uUO Tw toly* 
besfelfakim*.

yra atsakančiainutaikint* padulkti-

mjtCUKM PUM/MįOPatu /wKrvnr ..■ imi M—lfOTM
ntHMKCO* nmufMMitii

paatarorio* n«Uafev*rtq | lauko pusę. Pa-
• ” yra remrvuara*. šiame reurvua- 

.__ „ stebėtina* caitainantta aoeitrauldanti*
medikais*. Kaip greit šia medikala* eati kun* 

ąuilldytaa, jia paii- 
leidža ir iieina pro 
mažą akytatf, kuri y. 
ra pažymėta au raid* 
•‘C” fe yra suimtu 
per mažu odos aky- 
lutes, kad eudratinu 
nuailpnėjuaiua musku
lu* fe veiki* ant Su
darymo akylučta.

“F’ jna tai Hgaiia
1 PLAPAO-PAD galu, 

kuri* turi būt prili
pinta* per hipnone- 
nepallačiant taip pa
vadinto frame • work 
daliav iirokuoiant, 
ltad davus reikalingą 
atipruma ir garamą 
PLAPAO-PAD.
ISmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Ai noriu junta pri- 

rodyt pato aav* kai
tai*, kad jųa galite 
ęargalėfc aavo patru- 

Euomet silpni mtakulal atgaus aavo stiprumą ir tamprumą—
Ir, nępatimijamai, skaudą, pavojingi ii*i- 

rarlimal pranyksta-^
Įr ta* balau* sloguti* naragrlžtamai pranyksta—
Ir ta* atgausite aavo saugumą, gyvumą, enazgiją, stiprumą—
Ir jųa atradote ir jaučiate geriau viupu- 

*gfc*i- fe juaą draugai patfenij* jotą pageri-
Tuomet Jąą, kad tau trukia yra

pergalėtu Jr.; gal dikavo*ite man

Raly? Už
_ Dyk< ISmėginimo.
Pato natttkai Umteink jo verto. Nepiąak 

■taigą, ui Dykai nmiginimą, Plapao uiak* 
jums Mkaltuoja, apart to,- jia jums gali 
■agrąĮtat sveikatą, kuri daug vertesni, negu žSantis asksas. Priteik i| dykai “Utaigi- 
■iaią Hądtaa fe ją* busit* Įtekami, kol tik 
gyvensite, paafaaudoją ii* proga. Rąžykite 
atvirute, arba iipildykit* kuponą iiandiea ir 
grįžtančia kr*** jus aplaikyaite limiginf- 
■«i dykai Plspaa au pridičku Mr. Stuart’o 
48 pualapią knygutą api* patrūkimą, talpi- 
įnančią informacija* api* būdą, kur* buvo 
apdovanotas auksinta ■•dalfasii Ryme Ir au 
diplomą Grand Prix Paryžiuje, kuria bua 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo iio bai
sau* užžavimo. Jeigu ją* turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie iį didelį paiiu- 
Iyxo<* *

5,HZ skaitytoją galės gaut I] Smėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per- 
virinantis. Km netapt apviltu, rąžykite 
DABAR. ________________________

SIŲSK KUPONĄ šIANDiFdT 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 St Louis, Mo.
Dykai Iimigtataisi Plapao fe Mr. 8taarte 

Knyga apie Patraktam*.
Vardą* HHHHMHHilHHHtU'ttoMs I
Adresas -...-.r. r...      
Grįžtanti knsa atasš dykai iiaiig. Plepa*

*
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Vėliausio leidimo maldaknygę ‘ ‘Palikim ant ke- į į
lių” perspauzdinama “Darbininke.” S j

Ji bus gatava už poros savaičių. į Į
NESIVĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS! B

Mes duodame progą sutaupyti keletą centų ų
perkant dabar <

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais -įl 
$1.25, o skuros apdarais auksiniais parašais ir aule- p 
suotais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa- H 
kilti. o

•Papasakoki© savo draugams, prieteliamš apie o 
tą knygą ir paragink užsisakyti. ‘ >

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu: ! 1 
“DARBININKAS,” ‘ U

242 WixBroadway, So. Boston, M&ss. ji
j !■

TURTAS VIRŠ $125,000.00

Aptidraudasiem* neariamą išmokai 

PAŠALPOS- Į! POMIRTINĖS;

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

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am* 
žiaus.'

Mėnesines duoklės sulyg metų 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
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių 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 šutvė* 
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent* 
ro Raštininką adresu:
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