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Kaip protas, taip ir patyri 

mas neleidžia jnnms tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes-

Washington.

“DARBININKO” KAINA:
- *

Tris, kartus savaite
Vieną sykį savaitėje
Bostono aįielinkėje..... .4.00. 
Užrubežyje metams
Vienas numeris

• • • •

• ' •

$3.00 
. 4.50

• • . .4.25

“DARBININKO” MORGI- 
ČIAI NUO KOTO 

. SMUNKA.

LENKAI DALYVAUJA 
MŪŠIUOSE.

Talkininkų • jėgos neatlai- 
džiai spaudžia vokiečius Soi- 
ssons-Reimso kylyje. Šitame 
kylyje dar esą apie pusę mili
jono vokiečių.

Vokiečiai gavę sustiprinimų 
pradėjo kontr-atakas. Sako, 
jog vokiečių karvedžiai esą 
pasiryžę ištempti visas jėgas, 
kad tik sulaikyti talkininkų 
veržimąsi pirmyn.

Dabar šitose vietose įstojo 
mūšin ir lenkų legijonai. Jie 
jau suspėjo pasižymėti. Pa
darė vienoj vietoj ataką ir paė
mė nelaisvėn 200 vokiečių.

Dabar jau devinta diena, 
kaip talkininkai daužo vokie
čių kylį. Iš pradžios jis buvo 
vidurinėj vietoj 37 mylių pla
tumo. Dabar susiaurintas iki 
21 mylios.

KIBK PASIVARĖ.
Talkininkų kariuomenės Soi- 

ssons-Reims kylyje per pasta
rąsias dvi dieni pasivarė pir
myn 3 mylias 12 mylių fron
te. r

DIDŽIOS JĖGOS PA- 
GELBON.

Iš Paryžiaus pranešama, jog 
į Soissotfs-Reims kylį pasiųsta 
125.000 pagelbon, kad išgelbė
ti sosto įpėdinio armijas nuo 
galutino sutriuškinimo. Tame 
kylyje vokiečiai negali susi
tvarkyti, kad atsilaikyti prieš 
vis atsinaujinančius amerikonų 
ir francūzų antpuolius.

DALYVAVO 800 “TANKŲ.”
Vokietijos laikraščiai skel

bia, jog francūzai pastarojoj 
kontr-atakoj pavartoję 800 
“tankų,” tai yra šarvuotų va
gonų.

IŠVIJO BOLŠEVIKUS.
Iš Orenburgo turėjo bėgti 

bolševiką sovietas. Bolševikai 
bėgo paėmę ‘visokią brangeny
bių. Nauja valdžia įsisteigė po 
vadovyste gen. Dutovo.

KĄ PADARĖ CIGARETAS.

Kansas City, Mo. — Fox 
Film kompanijos įstaigoj išti
ko gaisras, kurs nuostolių pa
darė už $250.000. Gaisras pa
darytas cigaretų numestu ant 
greitai užsidegančių daiktų.

KAIZERIS MATĖ, KAIP 
AMERIKONAI SUPLIE- 

. KĖ JO KARIUOMENŲ.
Vokietijos kaizeris buvo at

vykęs į Chateau Thierry ir 
norėjo pamatyti, kaip jo ka
riuomenė bliausi s linkui Pary
žiaus. Bet ištikro pamatė kit
ką. Pamatė, kaip netikėtai A- 
merikos kariuomenė užpuolė 
vokiečius ir kaip tie neatsilai
kė. Kaizeris turėjo dumti at
gal. Netrukus amerikonai ir 
užėmė tą miestą. Jis buvo ar
čiausias nuo Paryžiaus. Kad 
kaizeris buvo tame mieste, tai 
apie tai liudija to miesto gy
ventojai.

o?

KARVEDŽIŲ TARYBA.
Kaizeris šaukia didelę kar

vedžių konferencija. Susirinks 
ne vien karvedžiai, bet ir aug- 
štieji valdininkai.

Vokietijos laikraščiams už
ginta minėti apie vietas, iš ku
rių vokiečiai buvo priversti 
pasitraukti.

VOKIEČIŲ TAIKOS 
IŠLYGOS.

Vokietijos socijalistų orga
nas Vorwaerts paskelbė taikos 
išlygas, kurios per Ispanijos 
valdžią buvę persiųstos kariau
jančioms šalims. Išlygos šito
kios:

Vokietija vakaruose nerei
kalauja nei kontribucijų, nei 
užgrobimų.

Taikos sutartys su Rusija ir 
Rumunija neturi būti atnauji
namos.

Tautų pat-apsisprendimo tei
sė gali būti pakelta ir tame są
ryšyje Belgijos likimas gali 
būti išrištas. .

Prie taikos stalo Balkanų 
klausimas bus išrištas.

Laisvė ant jūrių, nuginkla
vimas Gibraltaro ir Suez ka
nalo ir teisė vokiečiams nau
dotis anglių stotimis.

Kolonijoj stovis turi likti 
toks, koks buvo prieš karę.

Vorwaerts rašo, jog tai la
bai nuolaidžios išlygos.

Iš talkininkų sostinių neatė
jo pranešimų apie gavimą tų 
pasiūlijimų.

ROKUOJA KARĖS PA
SKELBIMU.

Berlino laikraštis Lokal-An
zeiger skelbia, jog Bolševiką 
valdžia talkininkų išsėdimą 
ant Murmano pakrančių rokuo- 
ja lygiu karės paskelbimui. To
dėl bolševikų valdžia elgsis su 
talkininkais, kaipo su prieši
ninkais.

RUSIJOJ MOBILIZACIJA 
EINA.

Amsteradm; liepos 24. — 
Kaip telegramose iš Maskvos 
skelbiama, tai Rusijoj genera- 
lė mobilizacija prasidėjo lie
pos 7 d.

Talkininkai nė kiek susirū
pinę tuo dalyku. Spėja, jog 
naują armiją panaudos prieš 
talkininkų ir Amerikos kariuo
menes išsodintas Murmano pa
krantėse. «
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CARUKAS NEGYVAS.
Nužudytojo Rusijos caro sū

nus Aleksejus jau ir-gi negy
vas. Jis miręs keletą dienų po 
nugalabijimo jo tėvo. Mirė nuo 
persišaldymo. Apie tai pa
skelbė Berlino Lokal Anzeiger.

GEN. GURKO NUSKIRTAS 
VADU.

Iš Bazellio, Šveicarijoj, pra
nešama, jog vyriausiu talki
ninkų armijų vadu palei Mur
mano pakrantes esąs nuskir
tas gen. Gurko. Jis seniau prie 
caro buvo vadu pietinių armi
ją-

NUSKANDINO DIDĮ LAIVĄ.
Airijos pakrantėse -milžiniš

kas Anglijos transportas Jus- 
ticia susitiko su vokiečių sub- 
marinaiS; Ištiko kova, kuri 
tęsėsi veik 24 valandas. Ga
lop transportas buvo nuskan
dintas.

Transportas plaukė į Suv. 
Valstijas. Žmonių turėjo tarp 
600 ir 700. Iki šiol žinoma, 
jog 10 prigėrė.

Į transportą buvo paleista 10 
torpedų. Jį buvo užatakavę 3 
ar 8 submarinai. Jis buvo ly
dimas karinių laivų. Pirmoji 
priešininko paleistoji torpeda 
pataikė ir laivas turėjo sustoti. 
Kiti subėgo palaikyti pažeistą
jį laivą, o dar kiti ėmė gau
dyti submarinus. Taip tęsėsi 
ilga kova, kuri pasibaigė di
džio transporto nuskandinimu.

Justicia buvo vienas pui
kiausių pasažieriniu laivų. 
Kainavo $10.000.000. Buvo 
740 pėdų ilgio, 83 pėdų pločio 
ir 43 pėdų gilumo.

STREIKUOJA 100.000 
DARBININKŲ.

Anglijoj ne tik Londone pra
sidėjo streikai, bet ir kituose 
miestuose. Birminghamo mie
ste sustreikavo apie 100,000 a- 
municijos dirbtuvių darbinin
kų.

APSIRĖDĖJUODAI.
Anglijos karalius savo dva

rui įsakė nešioti juodus dra
bužius per keturias savaites iŠ 
priežasties Rusijos buvusio ca
ro nužudymo.

Į VIETĄ MIRBACHO.
Vokietijos valdžia į vietą nu

žudytojo Maskvoje gen. von 
Mirbacho nuskyrė Karolį Hel- 
fferichą. Pranešama, būk jis 
pasiimsiąs du batalijonu karei
vių saugoti ambasadą.

Amerikos Raudonasis Kry
žius jau pasiuntė Sįberijon am- 
bųlansų, daktarų, ligonių slau- 
gotojų, vaistų ir tt. į Siberi- 
ją. Tas bus teiikmui pagel- 
bos eeko-slovakams, . sužeis
tiems kovoje su bolševikais ir 
austro-vokiečių. nelaįsviais.

Rusams pabėgėliams, bolše
vikų nuskriaustiems ir-gi bus 
teikiama pagelba. Amerikos 
konsului Barbinę leista sunau
doti $5.000 sušelpimui tokių 
.pabėgėlių.

Anglijos karinis ofisas priė
mė D, K. Dimitrii Pavlovičių 
garbės kapitonu Anglijos ar
mijos, -Jis yra nužudytojo ca
ro giminaitis.

NELEIDŽIA SKELBTI.
Japonijos laikraščiams už

ginta skelbti apie kariuomenės 
siuntimą Siberijon. Užginta ir 
minėti apie tai.

NAUJAS PREMIERAS.
Austrijos nauju premjeru 

tapo baronas Hussarek. Jis 
seniau yra-buvęs švietimo mi- 
nisteriu.

UŽPULS ITALIJĄ.

Italijos karvedžiai sako, jog 
Austrijos ir Vokietijos genera- 
liai štabai nutarę atnaujinti o- 
fensyvą prieš Italiją. Dabar 
vokiečių ir austrų kariuome
nės sumaišytos ir tikisi pasise
kimo.

NUOSTOLIAI PER BIR
ŽELIO MĖNESĮ.

Vokiečių submarinai per bir
želio mėnesį nuskandino talki
ninkų laivų 275.629 tonų įtal
pos. Tai mažiau, negu bile 
kokį kitą mėnesį iki šiol.

Dėl maisto stokos kilo riau
šes Jaroslave, Rybinske, Lubo- 
ne ih Ugliče. ,

Chinijoj Hunau. provincijoj 
prasidėjo labai didelis judėji
mas prieš svetimšaliečius. Ke
letą miestų, kur gyveno sve- 
timšaliečiai tapo sunaikinta. 
Svetimšaliečių laikraščiai, ei
nantieji Chinijoj ragina talki
ninkus spirti Chinijos valdžią 
padaryti galą tiems terioji- 
mams.
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SUŠAUDĖ DAUG REVO
LIUCIONIERIŲ.

Amsterdam, liepos 24. — Iki 
liepos 19 bolševikai Maskvoje 
nugalabijo daugiau, kaip 200 
social-revoliucijonierių. Jie 
buvo intarti rengime suokal
bio prieš gen. Mirbachą Vo
kietijos ambasadorių. Dar 100 
intartų revoliucijonierių laiko
ma kalėjime.

BE PERGALĖS NEBUS 
TAIKOS.

Suv. Valstijų senate buvo 
<ilus kalba apie galimumą tai
sos ofensyvo. Tai kalbėjusie
ji tame reikale senatoriai pa
sakė, jog be pergalės negalima 
calbėti apie tai. Pripažino, kad 
Vokietiją reikia sutriuškinti ir 
nedaleisti, kad ji užponiavotų 
Rusiją.

JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS A 
LIETUVIŲ BANKAS.

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

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY
KĄ.

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS

Lietuvių bankas šiandien moka:—
Už pinuos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, ' X 

už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
32—34 CROSS ST.,

k >

Jei Aleksejus, sūnus caro, iš
tikro yra miręs, tai arčiausiu 
kandidatu ant Rusijos sosto 
būtų D. K. Dimitrii Pavlovi- 
Čius .

GORKI LABAI SERGA.
Iš Kopenhageno pranešama, 

jog Gorki Petrograde esąs ant 
mirties patalo. Susirgo vidu
rių liga. Matyt dėl blogo mai
sto tas atsitiko.

VILLA ARTYN AMERIKOS 
RUBEŽIAUS.

Meksiko banditas Vilią arti
nasi Suvienytų Valstijų rube- 
žiaus. Turi 500 mulų ir daug 
sidabro. Tą viską nori išmai
nyti ant amunicijos. Nedėlioj 
su savo gauja iš 400 pasekėjų 
apvogė du pasažieriniu trauki
niu ir keletą sargų užmušė.
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Visu frontu ver
dą smarki.kova.

Talkininkai vokiečius, o lie
tuviai darbininkai morgičius 
kaip muša, tai net žemė dre
ba. Smarkiausi mūšiai dabar 
prasidėjo. Iš Amerikos lietu
viškų kolonijų į morgičius šau
doma nebe kulipkomis, bet 
sunkiomis bombomis, kurios 
niežą it drugis krėsti pradėjo. 
£arės žinovai spėja, kad mor- 
gičiai netrukus padžiaus pan- 
čekas ant tvoros. Taip jiems 
šelmiams ir reikia. Grūsti juos 
visus reikia į socijalistų žemiš
kąjį rojų.

Stokit visi talkon ir nusukit 
morgičiams galvą. v

Smarkų šū
vį paleido.

Benediktas Stašaitis,iš Nor 
wood’o, Mass. dagirdęs, kad 
1 Darbininko” morgičiams dar
bininkai kailį lupa, šnąakš, ir 
atpyškino savo draugui į Bos- 
;oną specijalę telegramą, įsa
kydamas į priešą paleisti 5 
smarkius šūvius ($5.00). Bom
ba ties morgičiais kaip plum
ptelėjo, jjet “Keleivio” raudo
nas mūras pabalo, gi morgičių 
narsumas į “driskius” nuva
žiavo.

Norwoodiečiai ren
giasi atakon.

Bevieliu telegrafu iš Nor- 
wood, Mass. pranešama, jog 
ten rengiamas smarkus ofensy- 
vas prieš “Darbininko” mor- 
gičius. P-as.V. Stasevičia su 
savo giesmininkų armija pas
kelbia karę “Darbninko” mor
gičiams ir patogiausiu laiku 
padarys antpuolį. Jis su savo 
šauniu choru užtrauks kaip 
Jerichono triūba ir morgičius 
sukratys pamatuose. Tuo tar
pu naujiems talkininkams lin
kime geros kloties.

• v»

“Vietinė LDS. 65 kp. pradė
jo mobilizaciją armijų stoti ko
von prieš “Darbininko” morgi- 
čius. Čia nedaug tėra lietuvių, 
didelės armijos nesuorganizuo- 
srme, bet vis-gi mūsij smarkioji 
armija uždroš keletą smūgių 
priešininkui.

K. J. Nadzeika.”
. Neatsižvelgkite į savo mažą 
skaičių. Žinokite lietuvių prie
žodį: “Mažas kupstas didelį 
vežimą apverčia.” Pirmyn^ 
nashuečiai!
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Washington, D. C. 
ir Girardville, Pa.

Ar jūs - matote kontrastą! 
Suanglėjusi, sudulkėjusi Penn- 
sylvania ir šviesioji Dėdės Ša
mo sostinė. Na, o iš tų vietų 
kartu atėjo bombos iš baisiai 
sprogstančios medžiagos. Pa
darytos pagal naujausių išradi
mų.

Žinokite, jog tie, kurie di
delius, darbus atlieka, tai pa
tys visaį mažai apie tai sako. 
Ar jūs dabar užtinkate laik
raščiuose,, kad gen. Foch, vy
riausias talkininkų vadas, iš
didžiai aprašinėtų apie pasise
kimus ir plačius pienus ateity
je? Ne. Praneša visai trum
pai. Panašiai skamba ir šis 
laiškas-: -

“Gerbiamieji:—
Įdedu $25 čekį “Darbininko” 

morgičiams išmokėti.
Su pagarba

Kun. Jer. Valaitis.”
Trumputis pranešimas, o jis 

trenkė į “Darbininko” morgi
čius, kaip krupinės armotoE 
šovinys.

Smagu ir miela skaityti šiuos 
žodžius:

“ ‘Darbininkui’ 
amunicija.

Kun. J. Dobužis, K. Pakštas, 
J. Kaupas, B. Mastauskas ir K. 
Čėsnulis davė po 2 doleriu, o ge
riausių linkėjimų be jokios mie- 
ros ir ribų prikrėtę, nes pastara
sis dalykas nieko nekaštuoja. Il
giausių metelių ir augti-bujoti. 

Už visus J. Kaupas.” 
Kaip iš pereito “Darbinin

ko” numerio žinote, tai kun. J. 
DobužisJ K. Pakštas ir adv. B. 
Mastauskas gavo pasportus va
žiuoti į Šveicariją darbuotis 
dėl Lietuvos neprigulmybčs. 
Tegu jiems Dievas padeda jų 
kelionėje ir jų išganinguose 
darbuose. Jų pasiaukojimas 
teestie mums paraginimu prie 
uolesnio veikimo. Tarpe svar
besniųjų darbų yra nusukti 
“Darbininko” morgičiams 
sprandą.

Nebūkite slackeriai, visi tal
kon.

b
'v

X

K
1

4

Sidabrinė 
kulipka.

Ką jūs manote, jau ir Dė
dės Šamo kareiviai stoja tal
kon. Pirmu tękiu pasirodė J ci
nas Zalagėnas iš Oamp Whee- 
ler, Ga. Rašo:

‘ ‘ Šaunu į ‘ ‘ Darbininko ’ ’ mor. 
gičius sidabrine kulka (1.00). 
Patartina pakviesti mus kaipo 
kareivius atakon prieš “Darbi- 
uinko” morgičius, o tikrai jie 
neatsilaikys.”
Tegyvuoja Dėdės Šamo ka

reiviai! Jie žino, kadi “Darbi
ninkas” yra pilniausia ištiki
mas Dėdei Šamui ir todėl, tren
kia į “Darbininko” morgičius. 
Vienok privalome žinoti, jog 
dabar karė laiiųėjūma ne vien 
kareivių krauju, bet ir prakai
tu likusiųjų namie. Tas dar la
biau teisinga karėje prieš 
“Darbininko” morgičius. Įsi
domėkite tai visi.
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BOSTON, MASS. ❖
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Mobilizaci
ja prasidėjo.
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“Darbininkas,”
'242 W. Broadway, . 

So. Boston, Mass.
Čekius ir money orderius iš

rašykite vardu Mathias Zoba.

Brangus Skaitytojau! Tams
tą skaitai “Darbininką” ir 
gerejięs juomi. ‘Pasistengk, 
kad jis lankytų ir Tamstų 
draugus.

Iš Nashun, N. H. mums ta
šo: »
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Dabar yra daug
NAMU. 

PIGIŲ FAR“Ų>~ BIZNIŲ.

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevics

315 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS. -

ir jis tamstoms aprodys pigių 
f urmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai, ir atsakančiai.

!
»

850 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.. »
JAMES M. KEYES 1

Atsišaukite prie manęs -su’ visokiais telsmiškala reikalais. Duo- j 
da pilnas informacijas kas-link Suvienytų Valstijų Įstatymų. s

Per kellolikų metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su S 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Mnssachusetts vai- j 
stijoje. AŠ esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsitl- I 
keti. Visokius tėlsmlSkus reikalus atlieku šioje valstijoje. (

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba per kalbėto jų lietuvių, rusų, i
lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti gerus pasekmes ir išlalnieti *
provų, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite.

850 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYES
Tel. So. Botton tlt or So. Boston 800. 

Jeigu vienas uZlmtas šauk kitų.

KAS DAUGIAUS?
Amunicijos iki Šiol atsiųsta 

$36940.
Siųskit amuniciją šiuo adre-.

su:
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“DARBININKAS” 
(Tho Vorfcer) >

The Lithuanian tri-weeklypaper. __ 
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“DARBININKAS” ” 
M W. Broadvay, South Boeton, Mml

Priešais blogus laikraščius reikia, gerus pastatyti ir platinti juos, 
fcad~ pataisius blogą laikraščių, padarytą piktą. ___

— Popiežius Leonas XIII.

prieš ką stojame.
Amerikos Liet. Taryba.

užsi- 
Ura-

APIE LIETUVOS 
KARALIŲ*.

Jau pereitą pavasarį 
minta apie kandidatūrą 
cho kunigaikščio Viliaus į Lie
tuvos karalius. Apie tai buvo 
pranešta didžiuosiuose dien
raščiuose.

Pereitame “Darbininko” nu
meryje pranešta buvo, kad Lie
tuvos valstybinė Taryba pa
kvietus minėtą kunigaikštį už
imti Lietuvos sostą ir kad ne
siklausta Vokietijos valdžios 
ar pritars tam pasirinkimui. 
Pusiau oficialis laikraštis Nor- 
ddeutsche Allgemeine Zeitung 
tuoj pakritikavo Lietuvos Ta
rybos pasielgimą.

Dabar iš Amsterdamo atėjo 
nauja žinia tame klausime. 
Kaizeris pranešęs kunigaik
ščiui Viliui, jog lietuviai ne
privalėjo niekam siūlyti savo 
šždies sosto be pasitarimo su 
Vokietijos valdžia. Todėl ku
nigaikštis turėsiąs pranešti 
Vilniaus t‘ magnatams, ” jog 
dėl “nepramatytų aplinkybių” 
turėsiąs, atsisakyti nuo Lietu
vos vainiko. Toje pat žinioje 
pranešama, jog dabar jau pa
tvirtinta, . kad kaizeris norįs 
vieną sūnų pasodinti Varšavoj, 
antrą Vilniuje Prūsijos princą 
Henriką Helsingforse, Finlan- 
dijoj.

Šitos žinios tik patvirtina tą, 
jog Vokietijos pripažintoji Lie
tuvos neprigulmybė nėra nei 
seselių tikros neprigulmybės. 
Reiškia, jei Vokietija šioje ka
rėje nebūtų įveikta, tai ji šei
mininkautų Lietuvoje taip, 
fatip jai patinka.

BAIGKIME DARBĄ.
Parašų rinkimas po protes

tais prieš Vokietijos pastangas 
pajungti Lietuvą dar neužbaig
tas. Daug jau kolionijų para
šų surinko ir prisiuntė, bet yra 
dar tokių kolionijų, iš kur jo
kios žinios neturime. Dar sy
kį prašome visų, kam Lietu
vos laisvė ir nepriklausomybė 
Tūpi, dėtis prie šio darbo su 
pasišventimu ir skubėti jį už
baigti.

Protesto svarba yra didelė. 
Jeigu tą svarbą mato pasaulis, 
o ypač greitai ją pamatė mūsų 
tautos priešai, kuriii tikslu y- 
ra uždėti ant Lietuvos ar šio
kį ar kitokį jungą, tai mes dar 
labiau svarbą atjausti turėtu
me. Mūs tautos priešai varo 
priešingą šiam darbui agitaci
ją ir tuomi vien tik Vokietijos 
autokratijai . pasitarnaudami. 
Kas tik protestams priešingas 
yra, žinokite, kad tie vokiškos 
propagandos auka krito. Ar 
nejučiomis ar sužiniai tokie 
kaizeriui tarnaiija.

Turime pridurti, kad šis 
protestas, kaip ir parašų po juo 
rinkimas, yra užgirtas ir iš
leistas bendrai abiejų Tarybų, 
būtent: Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Tautines Tarybos. 
Kas jam priešingas yra, tas ne
žino, kaip tuo priešinimosi pats 
sau kenkia. 1

Lietuviai tėvynainiai, savo 
kraštui ir žmonėms gerovės 
velijantieji, stokime į darbą: 
Išreiškime pasauliui savo tilt- 
jps norus, padėdami savo pa-

INTIKĖJO IR PASAKĖ: 
“BAISU, BAISU...”

“Naujienos” rašo, jog ret
karčiais tedėdavo žinias apie 
Rusijos bolševikų teroro baise
nybes. Sako dėję tik tokias, 
kurios išrodę nemelagingos. 
Dabar num. 171 indė jo pasi
baisėtinų žinių apie bolševikų 
darbus^ Bet “ Naujienos ’ ’ bai- 
sėjasi dėlto, “kadi bolševikiš
kas teroras dažnai yra atkreip
tas ne prieš kokius buržujus, 
bet prieš socialistus, prieš so
cialistų moteris ir jų vaikus 
net.”(“N-nų” pabriežta). Mat 
jei tas teroras būtų atkreiptas 
vien prieš buržujus, ji] moteris 
ir vaikus, tai “Naujienos” nie
ko prieš tai neturėtų.

Dabar pažiūrėkime, ką “N- 
nos” pacituoja iš socialistų re- 
voliucijonierių laikraščio “Es- 
Er” apie Raudonosios Gvardi
jos darbelius Rostove. Štai ką 
ji išdarė:

“Be paliovos dieną ir naktį 
Rostove ėjo pasibaisėtinas šau
dymas žmonių; visi, kas tik dė
vėjo studento ar gimnazisto for
mą, buvo nulemti sušaudymui 
be teismo ir tyrinėjimo. “Per
galėtojai” gauja vaikščiojo pa
gal namus, gaudė intariamuo- 
sius statė prie sienos ir šaudė, o 
dažnai besąmorttškstlyčiojos iš 
lavonų...

‘ ‘ Desėtkai piliečių, desėtkai 
nekalti] beginklių žmonių, tarp 
jų profesorius Kolli, buvo su
plėšyti pasiutusios gaujos.

“Bet žmogžudžiams suaugu
sių neužteko — kruvina Rosto
vo chronika pasakoja apie Už- 
mušinėjimą, sušaudymą, vai
kų...”
Rostovo motinos - socijalde- 

mokratės ar šiaip darbininkės 
bolševikų sovietui padavę pra
šymą, kad vietoj vaikų jas šau
dytų. Prašymas buvo šitoks: 

“Jeigu pagal jūsų įsitikinimo 
socializmo užvedimui, naujų ge
resnių formų įvykinimui reikia 
kraujo, reikia aukų, — tai im
kite mūsų gyvastis, užmuškite 
mus, suaugusius, motinas ir tė
vus, bet duokite gyventi vai
kams. Jų gyvenimas dar visas 
priešakyj, jų spėkos dar tik au
ga ir tvirtėja. Paimkite mūsų 
gyvastis, mūsų kraują, kaipo 
mūsų vaikų išpirkimą.

“Mes motinos ilgos karės lai
ku nešėme ant savo pečių pa
reigas, atidavusios savo vyrus ir 
brolius, tai-gi paimkite dabar 
paskutinį mūsų turtą — mūsų 
gyvastis,—bet pasigailėkite vai
kų. Šaukite mus iš eilės ant 
egzekucijos, kada jums ateina 
reikalas šaudyti vaikus! Kiek
viena iš mūsų numirs su džiaug
smu, idant išgelbėjus savo ar 
svetimo vaiko gyvastį.” 
Nedyvai, kad ir “Naujie

noms” pasirodė tokie darbai 
baisiais. Bet dyvai, kodėl jos 
užsispyrę varosi prie to, kadi 
Lietuvą jungti su bolševikiška 
Rusija.

DAUG IŠSODINTA.
Per liepos mėnesį Suv. Vals

tijų kariuomenės Francijoj la- 
‘bai daug išsodinama. Spėja-

jĮtašus po įn,otefctai& Tuomi pa- ma, jog bus išsodinta per t< 
įirodysime su kuo einame ir mėnesį apie 300.000 kareivių.!
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TRIBURGO

8LEIVIŲ KOUONIJA.
__  . - * t i

Pereitais metais mes lietu
viai studentai pasilikome Fri
burge vos keli universitete ir 
keli žemesnėse mokyklose. 
Liūdna buvo žiūrėti į mūsų 
kaimynų lenkų ' moksleivių 
skaitlių' abiejų lyčių, kuris ne 
tiį kad nemažėjo, bet augo, 
taip universitete^ kaip ir že- 
mesnėse mokyklose, žinojome 
geraij kad laukia mus sunkus 
darbas po karės. Tai-gi ai 
kreipiausi į Amerikos lietuvių 
visuomenes veikėjus, prašyda
mas sušelpti 13 žmonių ir pa
rašiau į jaunuomenę norinčią 
mokintis. Atsirado daugiaus 
norinčių, kaip kviečiau. Grei
tu laiku gavau iš Amerikos 
15.254 frankus ir įgaliavimą 
šelpti ir pertraukti jaunuome
nę. Nežiūrint į baisiausias sun
kenybes šiandieną jau turime 
nauji] draugų universitete 8 ir 
vidurinėse mokyklose du. Grei
tu laiku gal sulauksime dar 
dviejų. Iš naujų draugų tu
rime 5 studentes universitete ir 
vieną Šventos Uršulės gimna
zijoje. Tai pirmi mūsų tautos 
apaštalai atvyko Friburgan į- 
gyti tikrą katalikišką mokslą, 
išsilavinti krikščioniškoje dva- 
sėje ir sugrįžus tėvynėn mo
kinti ir tuklėti sesutes. Kad 
geriaus sunaudojus laiką mok
slui, susipažinus su mokyklų, 
bendrabučių vedimu ir pa
čioms išsiauklėjus krikščioniš
kose tobulybėse, jos visos ap
sigyveno pas seseris Uršulie- 
tes, kurios turi didelius mer
gaičių bendrabučius su trimis 
Gimnazijomis ir už miesto far- 
mą (ūkį). Daug pagelbėjo par
gabenime mūsų naujų draugų 
ir draugių Friburgan Univer
siteto profesorius D-ras Pralo
tas Kiršas, universiteto rekto
rius D-ras Manšeris, prof. de 
Lagen-Wendels ir Albertino 
rektorius D-ras Van den Wil- 
denberg’as, kurie ir dabar pa- 
siliekta mūsų artimiausiais 
patarėjais. Šie mūsų nieka
dos neužmirštini geradariai su 
pasididžiavimu kalba apie lie
tuvius. Sakydami : visados lie
tuviai studentai (kunigai) bu
vo tarpe pirmųjų studentų; 
mes davėme Lietuvai garsiau
sius teologus, kurie mūsų Uni
versitetui padarė didelę garbę 
ir dabar mes įsitikrinę esame, 
kad pirmosios studentės lietu
vaitės prisidės prie pakėlimo 
didesnės garbės mūsų Univer- 
siteto ir bus pirmosios pijonie- 
rės, tikro krikščioniško moks
lo skelbėjos ir auklėtojos lietu
vių jaunuomenės. Visa Fribur
go lietuvių moksleivija su
pranta savo uždavinį ir savo 
buvimo svarbumą Friburge. 
Visados bus dėkingi Amerikos 
lietuviams, kurie paduoda ran
ką tokiame sunkiame laike, ii’ 
įgiję mokslą grįš tarpan savo 
brolii] lietuvių ir švies juos 
mokslu ir pavyzdžiu. Sunki 
pradžia kiekviename darbe. 
Sunku buvo ir mūsų naujiems 
draugams užsidėti naują gyve
nimą. Sunki kelionė ir brangi, 
brangūs rūbai ir ne visur gau
nami. Tečiaus kas gyvenimo 
pradžioje daugiaus buvo iš
leista, negu tikėtasi, tolesnia
me gyvenime susispaudus ga
lima bus atsilyginti. Dabar 
vėl gavome nuo amerikiečių 
pagelbos 6.000 frankų. Tiki
mės, kadi tolesniai laikas nuo 
laiko prisius amerikiečiai pa- 
šelpos ir galima bus visiems 
ramiai mokintis. Rugpjūčio 
mėnesyje vėl lauksime pagel
bos, nes geriaus vieną kitą 
tūkstantį turėti atsargoje negu 
pasilikti be skatiko, tuo dau
giaus, kad beveik viisems rei
kia,uŽ 2-3 mėnesius išanksto 
užsimokėti už valgį, gyvenimą 
ir už mokslą. Taja pačia pro
ga turiu tarti širdingą ačiū 
Gerbiamam Londono Klebonui 
Kunigui Matulaičiui už gau
sias dovanas mūsų kolionijai. 
Visas pragyvenimas kiekvie
nam moksleiviui apseina apie 
150 frankų į menesį.

Kun. Adomas Vilimavičius.
Friburgas, Šveicarijoje, 
į " 1918 m. 8 W 
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Aš manau, kad-nebus pro Ša
lį pranešt “Darbininke” apie 
įspūdžius patirtus Kingstoiįi 
valstijinej kolegijoj; ’ ~
. Mums, Mass, valstijos rek
rutamsatvykus į Kmgston, R. 
L, patiko du seržantai, Armi
jos trokas suėmė mūsų baksus, 
o mus sustatė į eiles po ketu
ris ir maršuojam. Keliasbiau- 
rus; ■; akmenuotas, o vietomis 
smėlis, jįilta, Bemaršuojant, 
nekurie dainavo, kiti švilpė, at- 
rodė pilnai užganėdinti. At- 
maršavus f kolegijos rumus, 
jau buvo 5:30 vai. vakare. Lie
pia eiti ant esamination. T.en 
reikėjo laukt valandą. Palie
pė apsivilkt ir eiti ant-vakarie- 
nės. Po vakarienei vėl pas 
daktarą. Jau nekurie keike, 
pyko, nuvargę. Ant rytojaus, 
išdavė visiems “jtimperius” ir 
“overalls,” sustatė į eiles ir 
apskelbė kokie yra įstatai: ka
da keltis ir gulti, kaip ranką 
pakelt prieš oficierą. Po to, 
prasidėjo muštras. Ant rytdie
nos paskelbė kareivio tikslą. 
Vienas iš tų tai, kad kareivis 
neturi būt nusiminęs nei di
džiausioj nelaimėj, ar gera ar 
bloga — vis turi būt gera. Jei 
kas vaikščioja nuliūdęs, tai 
vadinasi “poor soldier.” Prie
šingai, kurie ant nieko nepai
so, eina galvas užrietę, kruti
nės išvertę, tai vadinas “Ta- 
king position of a soldier,” o 
kuris švariai užsilaiko, smar
kus, nieko neatboja, tai “good 
soldier.”

Dabar apie vietą: Vieta pui
ki ant kalno, medžiai aplinkui, 
plotas muštrams geras, aplin
kui kolegiją būtnamiai ir mo
kyklos, į žiemius automobilių 
mokykla, kalvių, generališkų 
mechanikų, mašinistų mokyk
los. Už pusės mylios, agrikul
tūros ir ūkininkystės mokyk
los. Į pietum laboratorija, ban
kas ir gęneralis ofisas. Į ry
tus oficierių būtnamis. Aplin
kui visus triobėsius, daržai, 
priklausanti mokyklai. ,Auga 
visokių javų, daržovių, sodai 
vaisingų medžių, bet mums ne
galima nieko liesti.

Gyvename vieni kaip klioš- 
toriuje, toli nuo civilių žmo
nių; nėra strytkarių, negalima 
kitur pasiekt krautuvių nei fo
tografų. Reikia samdyti auto
mobilius, jei nori važiuot į 
Wakefield, R. I. ar Nueguenset 
Pier, R. I. Ten Raudonasis 
Kryžius laiko šokius dykai dėl 
kareivių, merginų privažiuoja 
iš apielinkių turtingų farmer- 
kų ir šokdina kareivius. Ne
kurie net pamiršta, kad esą ka
reiviai ir pasivėluoja. Tai va
dinasi “bad luck,” nes bus nu
bausti. Manęs tas nepalies, už
tai, kad man nerūpi visi tie 
“good times.”

Išviso kareivių yra 250. Jie 
paskirstyti į keturius skyrius: 
dailydės, kalviai, automobilis
tai (tarp kurių ir aš esu), elek- 
trikiniai ir generališki mecha
nikai. Pirmą savaitę visi sy
kiu buvo mokinami vien tik 
maršavimų ir kitokių drilių. 
Dabar jau mokins kiekvieną 
skyrių jiems paskirtą profesi
ją ir tris valandas muštro į die
ną. Toliaus gausime ir šautu 
vus, nes mes į d,u mėnesiu tu
rime išmokti pilnai kareiviškų 
muštrų ir paskirtą profesiją. 
Todėl pas mus yra sunkiau, ne
gu kitose vietose. Valgis ge
ras. Oras sveikas, tik beda, 
kad armijoj visi rūkoČiai, tai 
mane apsargdina, kuomet rei
kia sykiu būti.

Po dviejų mėnesių Veš į 
Frąncūziją didžiumą, o tūli 
mažu pateks ir į Camp Devens.

Namo dar neleidžia, pakol 
pilnai sukontroliuos visus. Bet 
kiekvienas gaus tik vieną lei
dimą iš eilės.

Nedėliomis, armijos trokai 
veža katalikus į Wakefield, R. 
I. bažnyčią rytais 8 vai. ir at
gal parveža. Džiuginantis įspū
dis tai tas, kad nedėlios rytą 8 
vai. suėjo risi kareiviai ir lau- 
,kia trokų. AŠ Žiūriu kad vist 
rengias į katalikų bažnyčią.

Nuvąžįayus^ nąūsų bitėnMtas 
susiatū ^sįšųs į dri: oiRir nuve
dė bažnyčion. Fats leitenantas 
M Wžantų iogi buvo. Kaip 
kunigas pasakė kokios giesmės 
bus giedama, tai visi kareiviai 
kaip užgiedojo *-Come the 
Holy Ghost,” tai net bažnyčia 
dreba, Žmones nustebo, kad 
Massachusetts valstija visi 
kareiviai stiprios dvasios ir 
katalikai, išskyrus apie 25 ar 
gal50. : /

Jau as labai pasiilgau lietu
viškų laikraščių ir knygų, nes 
pas mus nėra. Kadangi aš tik 
vienas,lietuvis esu, tai nėra 
kam rūpinties apie lietuvių 
raštus, nėra kam jų nei skai
tyti. Bet aš norėčiau.
Sudiev visiems gentims, drau

gams^ draugėms ir pažįsta
miems. Rašykit man.Rašykit man.

Pvt. Jonas červokas, 
Rhode Island 
Statė College, 
Kingston, R. I.

EGLELĖ.

Ne kiekvienas lauko medis 
(Gal žiemą žaliuoti,
Tik šituo viena eglelė 
Gal pasididžiuoti.

Ji žaliuoja per ištisą, 
Šaltą visą žiemą,
Tarp kitų lauko medelių 
Vienintelė, viena.

Anei šalčiai, anei vejai 
Jai nieko nekenkia, 
Josios žaliosios skujalės 
Niekad nenukrinta.

Auga šiškos ant šalteliu -
Ir gerai bujoja,
Net ir tada, kada baltas 
Sniege žemę nukloja.

Antanas G.

SKAUDŽIAI PASMERKĖ 
STREIKININKUS.

London, liepos 24. —AVool- 
wich arsenalo darbininkai lai
kė susirinkimą ir pasiuntė rūs
tų papeikimą Coventry amuni
cijos darbininkams, kurie su
streikavo. Nupeikė šitaip:

“Streikuokite dabar ir jūs 
užsipelnykite kaizerio ir jo ar
mijų žmogžudžių palaiminimo. 
Bet jūs užsipelnysite amžiną 
prakeikimą visų tų, kurie ka
riauja ir dirba talkininkų tau
tose, idant iškariauti tikrą 
laisvę civįlizacijai.

Rimtai mes jus persergsta- 
me, jei jūs tęsite streiką, tai 
valdžia vardan jūsų narsių bro
li ą, kurie kariauja prieš vo
kiečius, aukuodami savo krau
ją, gi tuo tarpu jus kovojate 
žodžiais su pilnais pilvais, tuoj 
paims jus į frontą ir pastatys 
į pirmas linijas, o jūsų vadai 
turės būti sušaudyti.

Streikuokite ir jūs galėsite 
eiti pragaran. Woolwichiečiai 
liks prie darbo ir užsipelnys 
paspausti rankas kareivių, 
kuomet jie grįš.”

Kitų dirbtuvių darbininkai 
ir-gi panašiai pasielgė. Strei
kininkai pritarėjų neturi. Nė
ra abejonės, kad jei jie tęs 
streiką, tai bus sugaudyti ir 
nugabenti karėn, o iš kariuo
menės kiti gabūs darbininkai 
bus sugrąžinti į jų vietas.

KETINA VESTI AME
RIKON?.

Paryžiaus laikraštis Temps 
rašo, jog buvusio Graikijos 
karaliaus brolis Christopher 
ketinąs vesti labai turtingą a- 
merikonę, kuri dabar yra Švei
carijoj. Buvusis karalius Kon
stantinas ilori, kad tas įvyktą, 
nes tikisi, kadi tų amerikones 
pinigų kliūtų jam vesti kampa
niją už atgavimą netekto sos
to.

■ ‘ t,» -s •, ■*

GIRTYBĖ SUMAŽĖJO.
New York, liepos 25.-—Svai

galų sunaudojimas New Yorke 
sumažėjo daugiau, negu per
pus. Sumažėjo ant 68 nuoš. 
Apie tai paskelbė Bellevuo 
Hospitalio perdėtiniai. Tas at
sitiko dėlto, kad žmonės dėl 
karės pasidarė taupesni ir kad 
svaigalai labai pabrango. Be- 
llevue ligoninėj per pereitą 
pusmetį apsirgusių dėl svaiga
lų atgabenta 1077, o 1917 per 
tą pat pusmetį girtuoklių aL 
gabenta 3375,
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Kas girdėti lietuvių kolonijose. į

V GRANO RAPIDS, MIOH.

Dr. Šliupo prakalbos.

. 13- d. liepos kalbėjo čia Dr. 
šliupas. Prakalbos. įvyko Šv- 
Jurgio svetainėje. Prakalbos- 
na atsilankė apie 300 žmonių.

Dr. šliupo žodeliai buvo kar* 
tus cicilikučiams^ bet protes
tuoti negalėjo, nes visiems y- 
ra žinomi socijalistų juodi dar
bai.

Kuomet kalbėtojas palietė 
katalikus, jau iš pirmų žodžių 
pasirodė, jog dar jajne tebesi- 
randa senobinė prieškatalikiš- 
ka pagieža.

Dr. šliupas apkaltino katali
kus rėmime kaizerio. Po to, 
pasiremdamas nuomone kokio 
ten raštininko iš Centralinio 
Komiteto, tvirtino, jog dalis 
Tautos Fondo pinigų yra pa
naudojama užrioglinimui teo- 
kratiškos-kunigų valdžios ant 
lietuvių sprando.. Kiti gi pini
gai pūna, girdi, Šveicarijos 
bankuose, o nėra sunaudoja
mi paskirtiems tikslams.

Neteisingai išpeikęs katali
kus ir teisingai socijalistus, Dr. 
Šliupas stojo apgyniman “cen- 
tralinės - tautiškos” sriovės. 
Ant šio tai žiupsnelio tautinin
kų remiasi, girdi Lietuvos a- 
teitis. O žinome, jog toji 
srovė, tai gyvas nabašninkas. 
Jokių savo darbų negali paro
dyti.

Tos laisvamasių agitatoriaus 
prakalbos įvyko katalikiškos 
dir-jos svetainėje. Tas parodo, 
jog Grand Rapids’o katalikai 
dar nesupranta kas ardo ji] 
darbą. Lai, todėl, persiskaito 
straipsneli, “Ar katalikai su
daro vieną frontą,” tilpusį No. 
79 “Darbininko” 1918 m., 
tuomet supras, jog negali pasi
vadinti save susipratusiais ka
talikais, jei kokiu nors keliu, 
eina išvien su šliupine sriove.

Besriovis.

*1

mą ir rezoliucijas, prie to, pa
sakė jausmingą prakalbą, pa
aiškindamas svarbą tos Ištiki
mybes dienos; Po tam V*, Liu- 
mas perskaite angliškoje kal
bojetelegramas .ir rezoliucijas. 
Ant galo visi rimtu balsu už
giedojo “Lietuva tėvynė mū
sų.0' ' “

Rep.

WORCESTER, MASS.
Vasaros metu; žmonės sten

giasi pasinaudoti proga — kas 
gyvas nori dalyvauti geguži
nėje. Kaip visur, taip ir pas 
mus tų gegužinių yra užtekti
nai. Kiekvieną sekmadienį jei
gu ne kelios tai viena visuomet 
yra. Išskyrus sekmadienius ir 
šiokiomis diesomis, rengiamos 
gegužinės.

Mergaičių choro gegužinė.

Pereitą savaitę trečiadienyj 
mergaičių bažnytinis choras 
laikė savo metinę gegužinę. 
Ryte oras buvo labai gražus, 
bet po pietų buvo lytaus. Ge
ra, kad tame darže buvo už
eigos namai, kuriais susirin
kusieji galėjo pasinaudoti. Čia 
buvo išpildytas programas. 
Tarpe svečių buvo gerb. kun. 
J. Jakaitis ir gerb. kun. J Čap
likas. Reikia pažymėti, kad lai
ke audros čia susirinko dauge
lis svetimtaučių, kurie labai 
gėrėjosi mūsų dainomis ir šo.- 
kiais. Ant rytojaus apie tai 
labai gražiai paminėjo angliš
ki laikraščiai.

Kareivių išleistuvės.

Liepos 23 dieną parapijinėje 
svetainėje atsibuvo Šv. Kazi
miero choro trijų naujų karei
vių išleidimas. Mūsų nauji ka
reiviai yra — Petras Milius, 
Stanislovas Granda ir Jeroni
mas Daraškevičius. Choras pa
aukojo p. P. Miliui laikrodėlį, 
kad pastarasis kiekvieną va
landą į jį pažiūrėjęs atsimintų 
apie savo draugus choristus. 
Kitiem dviem choras paaukojo 
po plunksną, kad rašydami 
laiškus kitiems neužmirštų ir. 
senojo choro draugus. Svečiai 
buvo priimti ledais, vaisiais ir 
lengvais gėrymais. Buvo pa
sakyta keletas prakalbų, tarp 
kurių reikia pažymėti gerb. 
kun. J. Jakaitį, vietinį klebo
ną ir p. A. Visminą. Padai
navę tautiškus himnus ir Il
giausių Metų svečiai išsiskirs
tė — Ant rytojaus Vyčiai sa
vo draugams naujiems karei
viams suruošė išleistuves pa
našiai kaip ir choristai. Mūsų 
kareiviams linkėtina ištvermės 
ir pasisekimo kovojant už tau
tų liuosybę ir demokratiją. 
Telaimina Dievas jų kelius!

Blaivininkų susirinkimas.
Vietinė Pilnųjų Blaivininkų 

kuopa surengė priešseiminį su
sirinkimą. Pastarasis buvo ga
na svarbus, nes buvo sufor
muluoti Seiman įnešimai ir iš
rinkti delegatai. Iš įnešimų 
svarbesni šie: — leisti “Tau
tos Rytą” ir toliaus, neatsi
žvelgiant ką apie tai sako blai- 
vininkij “draugai;” mokesčių 
nemažinti jokiu būdu, nebent 
juos padidinti; administraci
jos ir centro raštininko parei
gas pildyti turi būti išrinktas 
vienas ir tas pat asmuo su al
ga 20 dolerių menesiui^ įkūny
ti pereito Seimo nutarimą — į- 
gyti magišką lempą, Seiman 
delegatais išrinkti — gerb. 
kun. J. Jakaitis, V. Vitkaus
kas ir J. Navickas. Kartu bu
vo išrinkti nauji atstovai, skai
čiuje penki, į valdišką pildo
mąjį komitetą:

Laidotuvės.

Liepos 24 dieną atsibuvo lai
dotuvės a.a. Kazimiero Morkū
no. Velionis buvo kilęs iš Dar
sūniškio parapijos, Trakų ap
skričio. Paliko savo pačią ir 
keletą vaikelių našlaičiais.

Dzūko Draugas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Šiuo laiku skaitant katali

kiškus laikraščius, tai malonu 
daros, jog Amerikos lietuvių 
visuomenė gražiai apvaikščio
jo Ištikimybės dieną 4 liepos. 
Darbavosi ir mūsų kolonijos 
lietuviai.

Pasirodžius tik pirmiems 
pranešimams iš AVashingtono, 
kas link apvaikščiojimo Ištiki
mybės Dienos, tai mūsų-lie
tuviai neatsižvelgdami į savo 
partijas^ ėmėsi visi už darbo: 
išrinko tam tikrą komitetą, ku
ris rūpinosi priruošti vietos lie
tuvius kaip galima geriau. Pa
rodoje dalyvavo apie 1.000 y- 
patų. Buvo atvaizdinta “Lie
tuvos Mokykla” — moteris sė
dinti prie vindelio ir mokinan
ti du vaikučius. Tą atliko p- 
nia M. Vaičiūnienė, kuri gerai 
nudavė.

Taip-pat iš merginų p-lė O. 
Zubrickiutė, buvo pasirengusi į 
tautiškus drabužius ir atstova
vo kaipo “tautą.” Čionai vi
sos tautos taip elgėsi, kurių bu
vo net dvylika. Viršminėta 
lietuvaitė gavo pirmą dovaną 
už gražų lietuvišką pasirengi-1 
mą. Vietos Vytautas kareivio 
dr-ja susidėjo iš dviejų skirtin
gų divizijų. Taip atsižymėjo, 
kad buvo patalpinti ant pirmos 
vietos tarpe paveikslų, kurie 
tilpo angliškuose laikraščiuo
se.

Taip-pat merginos ir mote
rys pasidarbavo kaip triūsu, 
taip ir lėšomis.

Mūsų miesto paroda susidė
jo iš 12 skirtingų divizijų.-Tai 
lietuviai apturėjo pirmą vietą 
dovanose ir pagyrimą vietos 
laikraščiuose. Po apvaikščio
jimo parodos, visi sugrįžo tvar
koje į savo paslrirtą vietą, kur 
buvo skaityta telegrama prez. 
IVilsonui iš rezoliucijos, kurias 
pasiuntė lietuviai į kongresma- 
ną, senatorių ir majorą.

Apsistojus ant vietos, p. S. 
Bartusevičius, pirm. Komiteto 
rengimui apvaikščiojimo, per
statė vietinį kleboną kum J. 
Kelmelį, kuris pasakė prakal
bą.. Po tam, K-ta rašt, V«. Ju? 

1 sas.perskaitė paskirtą telegra-uuo kareiviavimo.
*- ’ 1 t-
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Airijoj ieškoma Anglijos 
slaokerių. Ten esą tūkstančiai 
jaunų singlų besislapstančių
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ras popiežius, gera: tauta, ge
ra Amerika geras Dievas. 
Turbūt vien tik dėlto, kad jie 
patys buvo geri ir gražiai gy^ 
;veno.' ft

Ją doro gyvenimo ir prie re
ligijos ir jos vadiį prisirišimo 
pavyzdžiu tinka sekantis; jįj 
tarpe incidentas. metais 
pasklido Čia gandas, kad atsi
lankys čia su prakalbomis ge
rą žemaičių tėvų, nuo Tytuvė
nų, Kauno gubernijos, bet su
tingęs ir pasileidęs ir tikyboje 
susigadinęs jaunikaįtis Stanis
lovas Baltramiejus Mickiavy
čius. Tuo parapijonys per
bėgo vienas prie kito ir susita
rė neiti ant -tokių prakallnį. 
Laisvieji, sucicilikeję biznierė- 
liai pasiryžo MiękiavyČią į 
Lawrence’ą parpravodyti ir 
užėmė jo “prakalboms“ mies
to salę. Bet parapija buvo su
siorganizavusi neiti, ir nėjo. 
Tik pasiuntė kelis žmones ant 
tą būsiančią prakalbą, kad ki
tiems pasakytų apie kalbėtojo 

1 ir kvietėją tikslus ir kad išvy

rt * (V ■**

čia parodoma “vyskupo“ MickiavyČiaus išduotas krik
što paliūdijimas. čia parodom a, jog kūdikis gimė lapkričio 
(Nov.) 1910, o buvo apkrikšty tas birželio (June) 1910. Išei
na, kad nezaležninką “vysku pas,“ pripažintas socijalistų ir 
sandariečių, krikštija kūdikiu s keletu mėnesių pirm gimimo, tų Mickiavyčių. Tas pienas 
(Skaityk žemiau}. ,

LIETUVIŲ TAUTINĖS 
KIRKUŽĖS “VYSKU

PO4’ MOKSLAS.
Šenai girdžiu apie kokį ten 

žmogų, pabaldą, vadinantys! 
save “vyskupu.“ Girdžiu, kad 
jis kur nors apsigyvenęs iš pra- 
•džios turi šiokį-tokį pasiseki
mą. Kodėl nemulkinti žmonią, 
jei tas kiek užsimoka ir jei ran
da kvailą žmonelią. Bet iš kar
to maniau sau, jog vis-gi rei
kia šiek-tiek mokslo turėti, 
kad tas amatas būt pasekmin
gas.

Mūsų žmonės iš dalies žino, 
■kad kunigai turi būt mokyti. 
Na o vyskupai tai dar dau
giau. Todėl ir nesiteirauja a- 
pie ją mokslą, arba paliūdiji- 
mus. O kas-gi dar ‘ ‘ vyskupo ’ ’ 
begali išdrįsti ir klausti apie 
tai. Jei jis vyskupas; tai jau 
turbūt ir mokintas. Iš dalies 
labai gaila, kad mūs žmone.- 
•liai taip greit įtiki į tokią svie
to perėjūną kalbas, nes tas vė
liaus labai brangiai lėšuoja. 
Nūnai gailisi Providience lietu
viai, kad davė save suvilioti. 
Nemažiau gailisi ir Lawrenee 
lietuviai, kad sukišo daug pi
nigėlių ‘ ‘ vyskupui. ’ ’ Gailėsis 
neilgai trukus ir So. Bostono 
lietuviai, kurie prie jo prisi
dės.

0 gal nekurie jo pasekėjai 
mano, kad aš čia neteisingai 
•ant to “vyskupo“ užsipuolu, 
neturėdamas jokią faktą apie 
jo mokslą. Kad parodžius jo 
mokslą, bei supratimą apie ne
puriuos dalykus, štai pažvelg- 
kite į krikšto paliudijimą. Jis 
netyčia man pakliuvo ir paro
dau visai lietuvią visuomenei.

Iš čia jau matome, kaip “vy
skupas“ puikiai rašo. Kiek
vienas vaikutis bei mergaitė, 
baigus ketvirtą ar penktą 
4<grade“ Public School’ėj jau 
daug geriau parašys. Na o gal 
jau “vyskupas“ perdaug mo
kytas, todėl prastai rašo. Daug 
mokyto žmogaus raštas pana
šus į raštą, o ne į vištos su 
koja pakrevezojimą. Čion ir 
raidės nepanašios į raides. Tie
siog sunku ir išskaityti iš to
kią metriką. Čion parašyta, 
kad vaikutis gimė 21 lapkričio 
1910, o pakrikštytas tapo 12 
birželio 1910. Reiškia, kad vai
kutis pakrikštytas 162 dienom, 
arba penkiais mėnesiais ir 
dviem dienom dar prieš gimi
mą. Negirdėtas atsitikimas 
nuo7 pasaulio pradžios. Kam 
vertas toks paliūdijimas? Kur 
ji panaudosi? Kiek vargo ir 
keblumų turėsi? O nesupran
tanti žmoneliai mano, jog m 
4‘vyskupas“ viską žino. N ;s 
jis kaip tikri kunigai laiko ir 
mišias, o pamokslus, kad s i- 
ko tai tik verk. Gal jis laik; t 
arba teisingiau sakant, imi- 

' tuot it beždžionė tikrus kuni
gus, bet kaip jis lotyniškai 
skaito, tai tik ausis užsikimšt 
reikia. Jo mišios nėra mišio- 
mis, nes jis neturi galės šv, 

’ mišias laikyti. O kas-link pa
mokslą, tai jis tik šauksmu 
priverčia baugias moterėles ne
va susigraudinti. Po jo pa
mokslo,, nežinai apie ką jis kal
bėjo.

V •
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tuviai duodasi save suvadžio
ti tokiems bemoksliams.

_• Skleiskime katalikišką spau
dą, kad greičiausia tarp mūsą 
kataliku įvyks susipratimas.

Susipratęs.

LAWRENCE, MASS. 

šv. Pranciškaus parapija.

Ne vienam bus malonu suži
noti kad Lawrence’o lietuvių 

, katalikų parapija, po vardu Šv. 
Pranciškaus, gyvuoja jau per 
15 metą. Prie jos sutvėrimo 
daugiausiai prisidėjo patys pa- 
rapijonys. Jiems prigelbėjo 
gerb. kun. O’Rilley Augustini- 
jonų (airių) vienuolis. Iš lie
tuvių kunigą a.a. kun. Žebris 
daugiausiai pagelbėjo jiems 
šiame darbe. Kada socijalistų 
sukurstyti, jie bandė parsi
traukti iš Chicagos lenkų neza- 
ležninką vyskupą Kazlauskį 
savo bažnytėlės šventinimui, 
kun. Žebrys jiems ir laiškais ir 
žodžiu išdėstė ką tokie vysku
pai reiškia, kam jie randasi ir 
prie ko jie žmones veda. Ka
da reikėjo išpažinčių žmonėms 
eiti, kun. Žebrys vis pribūda
vo. Tas pats kun. Žebrys sa
kė ir pamokslą per šios para
pijos bažnytėlės šventinimą. 
Jis pats padėjo mums gauti ir 
lietuvį kunigą — pirmą mūsų 
parapijos kleboną gerb. kun. J. 
Šeštoką, kuris nenuilstančiai 
dirbdamas, organizavo naujoje 
parapijoje žmones, mokino 
juos ir mokėjo naujos bažnytė
lės paskolas.

Antras klebonas šios mūsą 
parapijos buvo gerb. kun. Dr. 
Antanas Jusaitis. Jis griebėsi 
Lawrence’o lietuvių katalikų 
tarpe už darbo labai galingai. 
Sutvėrė dr-jų, švietė ir tobu
lino lietuvius. (Į tikėjimą at
vertė net ir svetimtaučių — y- 
pač ruskią). Mokėjo mortgage 
ant bažnyčios.. Papirko žemę 
naujai bažnyčiai ir.mokyklai ir 
išmokėjo už ją kone visai. Į- 
steigė parapijos knygyną. Ir 
daugybę kitų darbi) kaipo ku
nigas, patrijotas ir mokslin
čius klebonas Jusaitis nuveikė 
Lawrence per devynis metus. 
Aš nesakau kad jis buvo tobu
las žmogus, be silpnybių. Aš 
čia tik suminiu jo nuveiktus 
darbus.

Lawrence’o žmonės-lietuviai, 
kaip ir visur Amerikoje, meilė
je ir vienybėje tuomet gyveno. 
Užteko tik. pasisakyti, jog 
tu esi lietuvis. Kur kokia 
pramogėlė, tai ten visi buvo. 
Ir visiems buvo vietos ir malo
numą. Kąsneliais dalindavos, 
sekdami prabočių vaišingumą. 
Ne vienas jaunųjų atsimena 
kaip jų tėtė Worcester’yje, 
Boston’o, Brockton’e, Taun- 
ton’e, New Bedforde, Provi- 
dence, o gal net ir pačiam New 
Yorke uoliai ruošėsi į tą jiems 
visiems brangią pramogą — į 
pašventinimą lietuvią bažny
čios, Lawrence, Mass. Taip-gi 
jie atmena tėtės sugrįžimą, 
įspūdžius reginio ir žodžio. 
Buvo tai gražus lietuvią gyve
nimas tuomet Lavrrence. Jie 
buvo meilėje ii* vienybėje. Ge
ras jiems buvo kunigas, geras

akuriatniai įvyko. Kaip tik 
Mickiavyčius, pono Gudaičio 
biskį pamokytas, pradėjo kal
bėti, tuoj žmonės didžiuma bal
sų užriko: “Lauk valkata! 
Įtrinksime sugriebę ir dar su
areštuosime tokį kunigą. Mes 
turime kunigus.“ Mickiavy- 
čiaus prakalbą gi nieks neklau
sė. Ir jis prakalbą tuomet 
Lawrence negalėjo laikyti ir 
nelaikė, iš priežasties Lawren- 
ce’o lietuvių parapijos žmonią 
karštoje meilėje ir žydinčioje 
vienybėje gyveno. Tai pavyz- 
dis gero gyvenimo ir susipra
timo.

Žinoma, ne visada toji mei
lė ir vienybė Lawrence’o lie
tuvią tarpe teklestėjo. Atva
žiavo vienas kitas ne tokią pa
žiūrų ir palinkimą kaip katali
kai. Bet jie buvo tik keli. Už
tat turėjo jie smarkiai pasidar
buoti, kad prisiauklėjus pana
šių į save ir pasekėją.

Pradėta toks darbas ir dik- 
čiai jo nuveikta. Biznieriu- 
kas, kuris “neturėjo laiko eiti 
į bažnyčią klausyti mišią, pa
mokslą, priimti sakramentą,“, 
pradėjo tą “nėra laiko“ idėją 
kalti ir kitiems ir per laiką, la
bai stipriai ją įkalė. Saliūnči- 
kas ir-gi išsijuosęs ieškojo to
kių, kurie pristotų prie jo nuo
monės: būk tai visur yra gaJi- 
ma melstis — ir saliūne o ne 
tik vienoje bažnyčioj, nes Die
vas visur esąs, ypatingai žmo
gaus širdyje ir jie surado sau 
panašių.

Pirmiausiu įrankiu to kata
liką bažnyčios panaikinimo 
buvo tai apteršti jų kunigus 
ir sukiršint žmones prieš juos. 
Žinoma, tas brangiai kainavo.

Atėjo tam ir proga. .Parapi- 
jonų keletas pasakė kunigui 
nebeduosią jam centisės rink
liavos ir nebeduoda.. Klebonas 
pasakė, kad nuo senų laikų 
žmonės meta centukus kunigui 
ir ne kam kitam. Klebo
nas atima nuo .priešų tą rink
liavą (kurios būta penkiosd.e- 
šimtys centą iš viso) ir prava
ro pačius priešininkus. Čia tai 
ir proga išliet visą nuo senai 
ruošiamą neapykantą prieš ku
nigą.

Visi viršminėti gaivalai iši
mant persitikrinusius katali
kus, suėjo į krūvą kovot prieš 
kunigą. Sujudo-sukilo jie kaip 
uodai prieš lietų.

Tai-gi visos tos mažiau-dau- 
giau stiprėjančios partijėlės 
susikibo belst dėl kunigo per
mainos. Atsirado jų tarpe į- 
vairių atsiminimą, užgautą šit- 
džią ir tt. Tai-gi jie parodysią 
už tą viską kunigui, jį išmesda
mi,

Bet ne taip lengva kunigą 
permainyti: - — •
pač sunku į 
gą, kadangi ją nėra užtektinai. 
Eina tyrinėjimai, ieškojimai 
kunigo ir tt. Tas viskas ima 
laiko ir reikalauja kantrybės.

Bet ar-gi neapykantos pri
piltus, netvirtas katalikas 
lietuvis lauks ko? Ar-gi jis 
tau protaus?

įnešama ir nutariama pa
tiems žmonėms susirast “kuni- 
jm.“ Raštininkas užkvieČįn

ir šviežią gauti. Y a F. . 
gauti lietuvį kuui-l f18:1 

„s™ nona

pie “Tėve n®ū8ų.n . PiriųeL 
viams Bųžįnskąš atrodė į tikin
ti žmogų. O tikybom šie bijo. 
Lieka ieškot kito, bet nėra. 
Yra Mickiavyčius. Jis Scran- 
tone jau bankrutija ir ieško 
vietos. Bet MickiavyČiaus 
Lawreneiečiai nenori. JTjs čia 
bandė kalbėti 5 metai atgal ir 
jį išvijo iš čia. Ar-gr jį dabar 
priimtą?

Mickiavyčius, kurs pirmą 
kartą iš Lawrence’o buvo iš
vytas, prasikaltęs lietuviams 
Providence, Yforccster’yje, 
Scranton’e, atvažiuoja Law- 
retice ’an su visokiais prisigeri- 
nimais. ,

Lawrence’o brangi lietuvių 
kolonija suskaldyta į viršpami- 
netas klesas ir laisvųjų veda
ma tapo prispirta įtikėti kų pa
balda pasakys ir daryti ką jis 
padiktuos. Jis sakėsi esąs ka
talikų kunigu. Laisvieji vadai 
patvirtino. Kiti įtikėjo. Jis 
sakėsi, esąs administratorium, 
pralotu,, Dievo pasiuntiniu,, vy
skupu. Aplinkybių verčiami 
jie įtikėjo. Jis paliepė dėti pi
nigų. Apart tą laisvamanėlių 
vadų jie dėjo — baisiai daug 
dėjo. Dėjo po $1,00, $2.00, 
$5.00, $10.00, $100.00, ir $1.000. 
Tas, kars 1.000.00 įdėjo, šian- 

. dien yra Camp Devens. Ran
kas sau kremta. Mickus kei
kė Katalikų Bažnyčią ir kuni
gus ii* savo pasekėjus vertė 
prie to. Per tą laiką jie taip 

• “išsilavino,” kad mušė katali
kus, kur tik juos pagavo.

Terorizavimo pavyzdį ran
dame vienos be sveikatos naš
lės žodžiuose: “Oi kaip mums 
katalikams čia buvo kada Mic
kus — tas nevidonas atvažia
vo. Žmonės tapo taip subun- 
tavoti, kadi niekur nebuvo ra
mybės. Krautuvėse ant peilių 
eidavo miškiniai, gatvėse ak
menimis sveidė mus, dirbtuvė
je mane gaudė ir kišo į mašiną 
ir saikino ar aš beskebuosiu — 
ar nepradėsiu eiti į naują baž
nyčią. Aš sakiau, vis ne. Ge
riau aš galvą padėti, o tikros 
bažnyčios neišsižadėti. Sykį 
pareinu namo žiemą. Randiu 
ant pijazo išmestus savo daik
tus, baksą ir vaiką sušalusį ir 
ant bakso pasodintą. Durys 
užkamšytos. Tik rėkia micki- 
niai per langus: lauk, skebe iš 
burdo!“

Bet gana tą tamsią minčių 
apie šią, r sykį buvusią gražią 
parapiją. Tas baisus perijodas 
jau baigiasi. Žmonią piktu
mas sumažėjo — veik visai 
pranyko. Tos pačios našlės se
kanti žodžiai tą liudija. Dabar 
jau iš džiaugsmo, atsidususi ji 
sako:

“Oi kaip dabar mums jau 
gerai! Jau mūsą nieks nebe- 
persekioja. Visi kalba su mu
mis. Ir jie patys prisipažįsta 
apsigavę. Dabar mes juokia
mės iš ją. Kaip paklausiame, 
na, ką jūsų Mickus dabar? 
Nieko nebesako. Tyli. Taip 
tyli kaip žemė. O pirmiau, tai 
būdavo baisiausiai loja visaip. 
Kaikurie, dabar paklausus, at
sako: apgavo jis mus šėtonas. 
Dabar ant burdo galima eit 
kur nori. Tie patys, kurie ma
ne išmetė, prašo kad pareičiau. 
Dabar mūsą viršus!“ .

Ištikrųjų tai Šv. Pranciškaus 
parapijai, kuri susitvėrė 15 
metų atgal ir kuri per 13 metų 
gražiausiai bujojo; užžibo skai
sti aušros žvaigždė. Susipra
tę katalikai subruzdo dirbt ir 
kitus pertikrinėti ir įvelt į tą 
naudingą darbą. Daugybė ge- 

: rų katalikų sugrįžo iš atskalū- 
nvstės, daugelis jau atkartojo 
šliūbą — kaip ir privalo, va
dai, viešai, veikimu ir žodžiu, 
pasiteisino prieš katalikus ir 
atsižadėjo kreivatikystės. Žmo- 

-piių eina ant mišių šventadie- 
tiaįs virš tūkstančio. Jie vi- 

_o jaučiai papuošė „tą bažnytėlę, 
“su kuria .džiaugės per jos pa
šventinimą tiek .metų atgal. 
Papirko vargonus už $3000.00, 
altorius vertės $5000.00, viso
kių brangią stovylą, liktorių ir 
dabar suskato padengti pasku
tinę paskolą. Ištikrųjų jei 15 
metą atgal parapijas buvo gra
ži pradžia, tai dabar yra tos 
pradžios atsikartojimas. Pa- 
rapijoną dvasia nebuvo auk- Vi ’• J4^. .4 * ; w «■ .u

* į£J

kad dabar yra kun. Virmaus- 
kai klebonaujant. Lai vis žy
di mūs taipe krikščioniška 
dvasia. Lar ta mūsų meile ir 
vienybe sugrįžta, tai ištikrųjų 
nei peklos vartai nėpergalės 
mus Bažnyčios. < »

/ T.P.

. ROCHESTER, KY, : , 

• Milžiniškas išvažiavimas.

Liepos 14 dl visos Roclies- 
ter *io lietuvių kątalikiškoš dr- 
jos ir kuopos turėjo pirmą mil
žinišką išvažiavimą, kuris bu
vo “Bay View?r parke. Tai 
buvo vienas iš gražiausių išva- 
žiaviihų, kokius Čionykščiai 
lietuviai yra! turėję. Tame iš
važiavime buvo daug visokių 
pamarginimų, buvo lenktysės, 
virvių traukimas, base-balf 
games“ ir daug kitų nesuskai
tomų smagią žaidimą. Šv. 
Cecilijos bažnytinis choras po 
vadovyste p. Jurgio Šokelio, 
sudainavo keletą tautišką dai
nelių, kurios publikai, už vis lar 
biausiai patiko.

Publikos buvo atsilankę ne
mažai. Matyt, kad mūsų vie
tiniai lietuviai atjaučia tautos 
dalykus ir paremia gražiai su
rengtas pramogas. Svarba ta
me, kad mūsų vietinės katali
kiškos dr-jos užvis labiausiai 
rūpinasi tautos reikalais, tai-gi 
tą milžinišką išvažiavimą ir 
buvo surengę dėl T. Fondo, t. 
y. dėl nukentėjusių nuo karės 
ir diel išgavimo Lietuvai lais
vės ir neprigulmybės. Nuo to. 
išvažiavimo pelno liko nema- 
žiausia. Jis yra atiduotas T. 
Fondo 24 skyriaus iždininkui, 
K. Andriuškevičiui.

■ žioplė.

CAMBRIDGE, MASS.
“Keleivio“ siųndimai loti 

ant viet; kunigo, nenuėjo nie
kais. Cicilikai vis įabiaus pra
deda klausyti. Ir Štai liepos 22 
d. kun. P. J. užėjo ant Union 
gatvės, kur viename name ra
do net dvi cieilikiškas Šeimy
nas, tai tie cicilikai, nė tik kad 
visaip biaurojo kunigą viduje, 
bet ir išėjus, dar cieilikai lau
ke tol skatino, kol kunigas vi
sai nepranyko iš ji) akių.

Bravo>“Keleivi!“ Kaip at
sakančiai savo išgamas išmo
kysi šio “džiabo,“ tai šioje ša
lyje šunis, bus galima visai pa
naikinti, nes mūsiškiai čicili- 
kąi atlos ją rolę.

Liepos 22 du mūsiškiai “san- 
dariečiai,“ susidedu iš kelių y- 
patą, buvo sušaukę diskusijas 
su katalikais. Kaip girdėjau, 
rodosi diskusiją tema turėjo 
būti: “Kurie, katalikai, ar san- 
dariečiai yra daugiaus nuveikę 
dėl Lietuvos labo,“ Bet paskir
tame laike, kada p. Lužeckoža
liukėje susirinko būrelis pasi- 
interesuoti, tai mūsą smarkieji 
“sandariečiai“ kasžin kur iš
bėgiojo ir tik pranešė, kad dis
kusijų nebūsią, nes girdi jau 
jiems ir taip esą “perkaršta.“

Liepos 21 d. po pirmu šv. mi
šių nuvažiavau į So. Bostiną į 
Mickaus mulkinyčią, o ypatin
gai norėjau išgirsti jo “vysku
piškai“ “mokslišką“ “pamok
slą.“ Bet štai jau bertainis po 
11, atplasda Mickus vedinas da 
vienu rodosi italu kunigužiu ir 
“klieriku.“ Tuojaus prasidė
jo ir “ceremonijos.-“ Pama
čiau tik kaip Mickus išlenda su 
raudona jarmulka, nusitvėręs 
krapylą ir “rymiškai“-lotyniš
kai užgiedojęs, pradėjo pra
dėjo popiškai krapinti su syk į 
abi pusi. Apėjęs į rundą, pra
dėjo laikyti “mišias“ ir duoti 
“palaiminimų - palaiminimus,’ 
tuos užbaigus, štai sykiu “miš- 
paras“ ir vėl vienas ar diu “pa
laiminimai.“ O aš laukiu to jo 
4 ‘ vyskupiško pamokslo. ’ ’ Bet 
po visko “vyskupas“ kas-žin 
ką paskaitė iš didelės raudonos 
knygos ir pasakė, kad pamoks
lo nesakysiąs, o vakare tame 
pačiame name laikysiąs pra
kalbas. Ten būdamas per tą vi
są laiką prisižiūrėjau, kaip 
tas tamsuolis bando pamėg
džioti katalikų kunigus, kad 
tik apmonijus tamsuolius. Nu
vykau į City Point, o paskui, 
vakare vėl einu kad. išgirsti 
jo “mokslišką prakalbą.“ Va
kare susirinko daugiausiai ci- 
cilikai ir sandariečiai. Neilgai 
trukus, Mickus pradeda “pra
kalbą,“ bet iš jo kalbos ir pa
sielgimų atrodė, kad jis turėjo 
būti girtas, nes kaip pradėjo 
visaip cicilikiškai blevyzgoti, 
tai net jo paties šalininkai iš 
gėdos paraudo.

Po užbaigai nekurie kalbė
josi, kad tam ‘ ‘ vyskupui ’ ’ rei
kia pastatyti pataisos namus, 
o ne bažnyčią. Be to.dar ne
kurie sakė, kad jei dar jis to
kių prakalbą pasakys kokį po
rą, tai jo kirkužė sugriūtą pa
ti; kaip bematant.

I. F. K.

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tamista nori/ kad toks 
sandėlis būtų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistą

“ŽINYNĄ“ 1918 m.
Žinynas turi suvirš 250 pus

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

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

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

. w . _____________  ___ “ŽINYNAS,“
«-• i •„ • ras jiems buvo kunigas, geras Būžinską. Sis nepatiko W štesnė nei prakilnesnė nei baž- 242 W. Broadrcay,
Neapsakomai gaila, kad lie-vyskupas, gera religija, ge- viešoms, nes kalbėjo ką ten a- myčiosšventimo kaip SOuth BoBton, M»J1,
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Dr, Ignotas Stankus

Lietuvis Daktaras irjChirurgas.
Ofiso Valamiaai •'

Nuedritoild Kpoptetti
Vakarais, Katverga nuo 8 iki * P, M,

NafelfomiaikKnapUta. • • •

i
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripila 
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, 

naują išrauną.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 BroidwayJSo. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.
v

Valandoa 
nuofl vai.,ryta 
iki 8 vai. vakare.

. Nadillotnli 
nuo 10 vai, ryta 
<kl 4 vai. vakaro.

Ui*ia

Tai. So. Boiton 270
DR. JOHN MicDONNELL, H. D.

Galima ttttikalbati ir lietuviukai. 
Ofiso valandos:

Ryt tio iki 9 vai; 
Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.
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GARDNER, MASS.
Nedėlioj, liepos 28 d. 2 vai. 

po pietą Finą Salėje bus svar
bios prakalbos. Kalbės gerb. 
kun. A. Petraitis, Athol’io, 
Mass. klebonas ir p. A. F. Knei- 
žis, “Darbininko“ administra
torius iš So. Bostono.

Į šias prakalbas kviečiame. w- • • i x •
visus lietuvius, kaip vietinius |INUSipirK inOStieS. 
taip ir iš apielinkių koskaitlin- 
giausia susirinkti, nes bus kal
bama apie mūsą nuvargintos 
tėvynės Lietuvos reikalus ir jos 
kritišką padėjimą. Rengia T. 
Fondo 113 skyrius.

Kviečia Rengėjai.

TEL. BACK BAY420O

DR. F. MATULAITIS
Offioadynoe Gydo viaoklaa Hgu
1-8 P. M. 7-8P.M. Priikiria Akintai. 

419 Boylston St., Boiton, Man.

M*

Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidkba 
Mentholatum Co. Priei eisiant 
gult ištepk veidą moaiia per kelk 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mes
tis išima plėtmus raudoniu, jio- 
dus arba Šlakus ir prašalina rišo* 
Irius spuogus nuo veido. Pinigu 
gali siųsti ir stampomis.

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

1

.

Tikką išėjo iš po spaudos 
viena iš gražiausią dainą C. 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.“

Vienas exemplioris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlią exemp- 
liorią, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:

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

<4

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveiksią? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pOM tutino 
kabinot ir gausi viena dideli ar- 
tistiSkai padaryta paveiksią visai

- dovanai. 
Taipgi norintis mokytis to ama- 

to gali atsišaukti:
J. J. DRĮSI,

500 So. tnd Bt., PMtaMfMo, Fa. ''v.

tai pirmas daiktai, 
Kuometžmogus serga Mnori fin<rti y

“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 H 
eikvojimo laiko ir pinigą. H

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak- H 
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti H 
tavo ligos diagnozę; tai yra tikrai atrasti, H 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo-H 
derniškais ir moksliškais aparatais, todelH 
jei tau reikia išbandyti kraują arba Slapu-H 
mą, X-spindulią išekzaminavimę, arba jeifl 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas™ 
tik reikėtų Su pagelba tą bandymą ir su 
savo apšeiu 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. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apštumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gą : statiškų galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek
trikos; ozoną, ozonatorią, elektriką oscilatorią ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

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

jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrą ir moterą, 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 *Roda ir patarimai dykai. Jo 
kainorpigios.

Ofiso valandos ~ 
9 A. M. iki 8 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WA8HWGT0N CT.

Antros durys zrao G^yotyr Tho Atrų Boūtoo. MaM. :

. t

J. H. Kenealy, 
M. D.

Vedillomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

’ "Netoli Soylston StĮSėet.
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Visi Bostoniečiai katalikai 
negalėdami užmiršti p. J. E. 
Karoso, siunčia daug geriausių 
linkėjimų. . "

PaĮR$WUODA lietuvio firma 
4 akeriijf. Pusė žemės apsodinta 
kopūstais, 10.000 galvų ir jau ki
tus galima siųsti į marketus. Trio- 
bos naujos su visais įtaisymais, 
elektros Šviesa, 5c* nuo Bostono/ 
Norintieji pirkti, galite susižino- 
ti pas:

T.DRUZDIS, 
97 Florence Str,, 

Chestnut Hill, Mass.

ANT BANDOS KAMBARIAI. 
78-84 Lincoln Si, Brighton, Mass. 
Prieinaiha renda. Tel. Newton 
North 2323—R.
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Nauji . Skyriai. Mašsachu- 
setts valstijos Immigracijinis ‘ 
biuras įsteigė savo skyrius 
Springfielde, Mass., 18 Worth- 
ingtonst. ir NewBedford, 610 
Purchase st. Tų miestų lietu- 
viams su visokiais reikalais, 
patartina kreiptis į tuos ofi
sus.

' f V''-'' ‘ j * ’ * f’

užmokėta. Ar nepaaiškintų 
Mockus t Kadangi apie tas gai
das bažnytinis choras nieko ne- 
įžino ir jeigu būtų pirkta tai 
dienai, tai privalo turėti,abu 
ęhoraLtų gaidų arba jos tūrėtų 
būt sugrąžintos tos dienos ko
mitetui. • . ’

Reikėtų,»kad dr-joApareika- 
lautų kogreiciąusia paskelbti 
atskaitą ir tik tuom sykiu pa
sirodys aiškiau visiems kur ir 
kam išmokėta.

Tai-gi tai Mockutis švaistė
si,. švaistėsi, kaip vėjinio malū
no sparnai ir nieko Beišrodė.

Dūda.

vargonininkai t Ar neėmė lie
tuviai pirmus prizus ųž šaunų 
pasirodymą.

7) Labai teisingai St. Moc
kuspasakė, kad ir bažnytinis 
choras, pagerbdamas,savo va-

gagėjo nutarti (ir nutarę), 
kad muzikalį. programą suda
ryti tartūsi abieji chorų vedė
jai.

• Jeigu taip teisingai daro, tai 
kodėl p. M. Petrauskas nesuda
rė programo su. žinia p. M, 
Karbausko ant liepos 13 d., bet 
dar įdėjo, kad Bostono chorų 
vedėju yra M. Petrauskas.

Kuomet sužinojo p. M. Kar
bauskas ir pertaisė, kad cho
rus veda p. M. Karbauskas ir 
p. M,-Petrauskas, tai tas pa
taisymas labai nepatiko Moc
kui ir Co. ir sutikęs tuojaus už
sipuolė ant p. M. K. už per
taisymą.

Kas juokingiausia, kad tas 
permainymas ir tie nutarimai 
šv. Petro bažnytinio choro taip 
visus laisvamanius įkaitino, 
kad jau jie nežinojo nei prię ko 
kabintis.

Laike* repeticijos bažnytinio 
choro su “Gabija”- liepos 12 d. 
pakėlus klausimą apie pasek- 
mingesnį prisirengimą prie tos 
dienos, vietoje svarstyti rim
tai, Mockus paleido kakarinę 
ant “šmeižikų,” tūlas Čapli-. 
kas ant Kneižio už pavadinimą 
“Gabijiečių” mickiniais, bet 
kur ir kada nepasakė.

Kiek suramino juosius p. A. 
F. Kneižis paaiškindamas, kad 
jeigu kur ir sakė, kad nekurie 
“gabijiečiai” yra Mickaus pa
sekėjais, tai nei kiek neapsi
lenkęs su teisybe, nes ištikrų- 
jų taip yra ir to niekas neuž
ginčys.

“Gabijiečiai” to neužginči
jo, tik Mockus pasakė, kad jau 
neužsimoka plačiaus svarstyti, 
nes neturime laiko.

8) St. Mockus sako, dviejų 
mokytojų nereikia. Mes ir be 
jo žinome, bet juk p. M. Pet
rauskas ir-gi nemokino, o tik 
suderino balsus. Tas dainas 
bažnytinis choras mokėjo jau 
senai. Už išmokinimą tų dai
nų lygi garbė priklauso abiem 
chorų vedėjam.

Perskaityk dar sykį aprašy
mą “Darbininko” No. 77 ir pa
matysi, kad nei Dūda nei baž
nytinis choras, priklausančios 
garbės p. M. Petrauskui nenori 
atimti, o tik reikalavimas duo
dą suprasti, kad jau ant toliaus 
tokių nesmagumų nedaryti!, 
jeigu nori dirbti sutartinai.

Taip-gi mums išsitarė vie
nas K-to narys, kad ‘ ‘ Gabija ’ ’ 
pirko gaidas ir bilą pridavė tos 
dienos Komitetui, kas buvo ir

DĖLST.MOCKAUS 
PRIKAIŽIOJIMŲ.

/‘Sandtr^ę^MS^St. Moc- 
. kas nebūtų daiktų prirašė ant 

nepatinkamų ypatų už tai, 
1 kad jie atsisakė nusilenkti 

*” laisvamaniams liepos . 13 d. š.
jn, (Žiūr. “Darb.” No. 77)* 
? Net bando kurstyti Šv. Petro 
bažnytinio choro narius, kad 
jię atsižadėtų savo nutarimų ir 
užprotestuoti!prieš “Darbinin
ką.”

Pirm negu taip pasakyti, tu
rėjo žinoti, jog bažnytinio cho
ro nariai nėra “beibės” ir jog 
jie nenorės ir nenori klausyti 
pliauškalų išgverusių Iaisva- 
manių-mickinių.

Pažiūrėkime ar Dūda, “Dar
bininko” korespondentas, pa
rašė neteisybę.

1) “Darbininke” No. 77 Dū
da pasakė, kad p. M. Petraus
kas už koncerto vedimą liepos 
4 d. iškilmių užmokėta apie 
$30.00.

St. Mockus gal būt iš netyčių 
tą paliudijo “Sandaroje,” kad 
p. M. P. užmokėta $25.00 už 2 
repeticijas ir mokinių mokymą 
ir vakaro vedimą.

2) Kas-link .solysčių, tai mes 
taip ir supratome, kad jeigu 
ne p. Petrausko mokiniai, tai 
kad) ir su geriausiais balsais 
arba talentais negali dalyvau
ti. O bažnytinio choro solis
tės yra geriausios tarpe Bosto-

, no lietuvių. Kas'to nepripa
žįsta, tas yra arba neišmanėlis 
arba fanatikas.

Šv. Petro bažnytinio choro 
solisčių nereikia daug girti, nes 
jų balsus ir talentą visi gerai 
žino ir moka apkainuoti, o tik 
vienas Mockus nepripažįsta.

Bet kaip-gi “gabijiečiai” į- 
sileis tokias žymias solistes, 
kurios daug genaus dainuoja 
neprisidėjusios prie “Gabijos/ 
o tik mokinasi pas p. M. Kar
bauską.

3) St. Mockus nusigando šv. 
Petro bažnytinio choro nutari
mų ir net kaip kiti sako, buvo 
sunegalavęs. Matosi, kad tik
ras nervų suirimas buvo pas jį, 
nes štai kokį ukazą išleido: 
“Aš turiu jums pasakyti, kad 
pirma negu apskelbėt, tai tu
rėjot susižinoti su manim (su 
Mockum).” Mockus apskelbė 
bažnytiniam chorui, kad be jo 
nei iš vietos.

Turime pasakyti, kad be 
Mockaus bažnytinis choras 
daug geriaus tvarkosi ir nerei
kalauja nurodymų kada galima 
skelbt, o kada negalima.

Mat Moekus iš seno paprati
mo negali užmiršti, kad ir jis 
pora metų atgal ar daugiaus, 
prigulėjo prie bažnytinio cho
ro ir turėjo prasišalinti.

4) St'. Mockus sako: “Pet
rauskui buvo ir bus mokama, 
nes tai jo duona. ” Niekas ne
nori ątimti duoną nuo gerb. 
kompozitoriaus. Bet apkalba
mame dalyke ėjosi apie pasi
aukojimą.

j Mūsij laisvamaniai labai 
daug šūkauja, kad jie yra pa
sišventėliais tautos labui ir jų 
darbai neapkainuojami. Lai 
būna aišku, kad pirmiausia 
žiūri ar bus galima pasinaudo- 
U ir tik tuomet didžiuojasi.

■ So. Bostono Liepos 4 d. Ko
mitete dirbo visij dr-jų atsto
vai, tarpe kurių gal būt dau
giausia įdėjo darbo moksleivis 
p. P. V. Strakauskas ir jam 
kaipo moksleiviui reikėjo atly
ginti, bet žinoma jis nereika
lavo. Jam rūpėjo pakėlimas 
lietuvių svetimtaučių akyse.

5) St. Mockus su visa kom
panija užsirūstino labai už tai, 
kam Dūda savo aprašyme taip 
teisingai išsitarė: kad jeigu .M.' 
Petrauskas gali suderinti cho
rus sudainuoti “Lietuvos him- 
,ną, tai tą patį labai lengvai ga
li atlikti ir p. M. Karbauskas. 
Tą laiko baisiu įžeidimu.. Iš- 
tikro savo tokiais palyginimais 
tik pažemina gerb* kompozito
rių: laiko jį kaip, kokį molin; 
indą, kuris šuo pasilytejimo 
subįra.

6) St. Mockus sako: ką mes 
būtume darę, jeigu neturėtume

'p/M. Petrausko* Ką darė ki- 
- to^lięturiŲ kalonijos*

ršjo Petrauskų ir buvo tik

t

Liepos 25 d. sugrįžo keletas 
naujai paimtų kareivių iš 
Camp Devens. Tarpe kurių kol- 
kas mums pranešė, yra p. Pet
ras Miliauskas, LDS. 1 kp. ir L. 
Vyčių 17 kp. narys ir p. K. 
Sirbikė.

Delei svarbių priežasčių A. 
L. R. K. Federacijos Komiteto 
susirinkimas iš utarninko lie
pos 30 d., perkeliama į liepos 
31, seredą 7:30 vai. vakare.

Utarninko vakare, liepos 30 
d. 7:30 vai. bus svarbus susi
rinkimas A. L. Kareivių Globo
jimo Dr-jos. Kadangi susirin
kimas yra ypatingos svarbos, 
tad visi nariai ir užjaučianti, 
malonėkite ateiti.

Valdyba.

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus lie
pos 29 d. Šv. Petro parapijos 
salėje 7 vai. vakare. Šis susi
rinkimas bus svarbus, sės tu
rėsime išrinkti delegatus į bū
siantį Liet. Vyčių Seimą, ir ki
ti svarbūs reikalai. Visi nariai 
ir narės kviečiami būtinai atei
ti.

Valdyba.

Karoso adresas. Turintieji 
reikalus su buvusiu “Darbinin
ko” redakcijos nariu p. Joim 
E.Karosu gali kreiptis7šiųo''ad- 
resu: lėnas E. Karosas, 0ver- 
flow 10-th Co. 3-rd B’h, Ųepot 
Brigade, Camp Devens, Mass.

Liepos 25 d. “Darbininko” 
Redakcijoje apsilankė žymės 
svečiai, kun. J. Žilinskis, p. K. 
Česnulis ir p. J. Oižauskas.

L. Vyčių 17 kp. artistai smar
kiai rengiasi prie perstatymo 
veikalo “Iš Meilės” Brigton’e. 
Brightoniečiai pamatys ko dar 
nematė.

f SEPTYNI CENTAI GATVEKARIAIS.
YY NUO IR PASKUI RUGPJŪČIO (AUGUST) 1 D., IR IKI
Y KITAM PRANEŠIMUI, MOKESTIS UŽ KELIONĘ
£ GATVEKARIAIS, ANT VISŲ LINIJŲ VEDAMŲ
& BOSTON ELEVATED RAILWAY COMPANY

BUS SEPTYNI CENTAI VIETOJE PENKIŲ
Y CENTŲ, IR PARDAVIMAS ASTUONIŲ
£ CENTŲ BILIETŲ BUS PANAIKINTA.

Pradedant liepos 29, tikietai bus parduodami druožais 
►♦♦r P° 5 už 35c. visose primokamose stotyse ir pas kolekto- 
►|* rius, tikietų pardavėjus ir konduktorius. Tikietai'taip-
Y gi bus parduodami daugelyje žymių krautuvių ir pramo-
Y nininkų įstaigose, ir visi pasažieriai yra raginami pasirū- Y
Y pinti patiems su tikietais pirm rugpjūčio 1 d,Y

Pinigai nebus priimami primokėsimo stotyse, išskyrus 
X prie tikietų langelio. Taip-gi pinigų nepriims nei kon- 
X duktoriai, ir pasekmė materijališka delei patogumo, ko 
X visiems reikia jeigu pasažieriai pirm įeisiant į gatvekarį 
♦♦♦ paduos tikietą.

Tokie pat tikietai bus priimami visose stotyse ir ant 
visij karų.

Y Penkių centų tikietai dabar valdomi pasažierių nebus
Y primąmi rugpjūčio 1 d. ir .paskum, ’ bet bus sugrąžinti
Y pinigai už juos, kaip tik pristatysite juos kasieriui kom- 
t panijos.
Y Trustees’ai prašo visų važiuojančių karais susijungti 
y ir padėti pernešti tas sunkias perversmes ir besikaujan-
Y rias aplinkybes ir uoliai ragina pasilaikyti kantriai įve-
Y dant taip reikalingas permainas kas-link pakėlimo, mo-
Y kesties. .
Tt
YY &'
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LDS. L kp. bus svarbus susi
rinkimas nedėlioj, liepos 28 d. 
tuojaus po pamaldų Šv. Petro 
bažnytinėje salėje.

Į tą susirinkimą kviečiame 
visus nes tai bus priešseiminis 
ir turime labai daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi buvu
sieji atstotai į apskričio susi
važiavimą išduos raportą.

Rinksime atstovus į LDS. 
Seimą.

Prie progos pasitarsime apie 
paskelbtą kūrę prieš “Darbi
ninko” “mortgičius.” Neuž
simokėjusieji ateikite būtinai 
užsimokėti prieš seimą.

Valdyba.

Koncertas. Ateinančią suba- 
tą, liepos 27 d. Lietuvių salėj 
bus Lietuvių Konservatorijos 
kursistų koncertas. Pasta
ruoju laiku konservatoriją lan
kė chorų ir orkestrų vedėjai ir 
šie dabar su gerb. kompozito
rium M. Petrausku priešakyje 
rengia minėtą koncertą. 11 v 
Dainuos pats komp. Petraus
kas, p. A. Sodeika ir kiti. Į- 
žanga vyrams 50c., moterims 
25c. Pradžia 8 vai. vak.

Paieškojimai
Reikalavimai.
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisupk 
paieškojimą: į.“Darbininką.”

Jeigu norite ką nors įeitai 
parduoti* paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius -apskelbimus u 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį.... 
” , du sykiu*.... 
” tris sykius ... 
” šešius sykius.

.c

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

J. BERŽELIONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mms

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.

SO: BOSTON, MASS.
Pirm. — T. Ašmenskienė,

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

103 Sixth St.
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,

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

377a Broadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

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

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

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

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

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, šarpoš, antspaudus, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas lik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir sū dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

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

«O|

BRANGUS VIENGENTI!
H DABAR LAIKAS DIRBTI NAUDAI TĖVYNĖS.

ga Darbas pradėtas. Dirbame, kas protu-mintimis, 
g3 kas kapitalu. Kapitalu Tamsta gali ir privalai veik- 

ti. Kapitalu veikdamas padarysi naudą savo Tėvy- 
ĮęB nei ir sau.
g SAVO KAPITALO NELAIKYK SVETIM- 

TAUČIŲ BANKOSE. Nedaleisk, kad tavo sutau- 
pytu kapitalu išnaudotų ne tik tavę patį, bet ir tavo 

ag Tėvynę-Lietuvą. Nedaleisk, kad tavo triūsas neš- 
tų nepageidaujamus vaisius Lietuvių Tautai. Savo 
triūsu naudokis pats! BŪK TIKRU SUNUMILIE- 
UVOS!

H BŪK DALININKU BENDRO LIETUVIŲ BAN- 
KO. PIRK SERĄ DABAR! BUK SAVININKU 
SAVO TRIŪSO! SAVO KAPITALĄ TAUPYK 

g| SAVOJE ĮSTAIGOJE, turėsi naudą sau, pelną ap- 
versi savo naudai ir naudai savo TĖVYNĖS LIE- 
TUVOS.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
Sa BOSTON, &ASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žloba, 

dLėvant St, Dorchester, M&*a 
Telphone: Dorcester. 6973—W.

VICE-RIRUJonas Gali»U\
20 ttlnfleld St. 8o,.Bostop,,MMB 

I PR0T. RA8T. — Jonas CHInedds,
282 Silver Str., So. ‘ Boeton/ilam. 

U PROT, RAST. — Marijona Brikaite
10 Sliver St{, So. Boston, Mass.’ ► -t » ,

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas. 
2S0 Fifth st, So. Boston, Masa. 

KĄSIERIUS—Andriejus Naudflūnas. 
16 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Jonas Urbonas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dieną.

I ’

Prezidentas 
Juozas Kowaliauskas 

.. .šėras $50... .. .Šeras $50...
Už padėtus padėtus

4 nuoš. 4 nuoš.
0ENTRALIS 

BENDRAS LIETUVIŲ BAIDAS 
32-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.

i

«*i

..50c. 

. .75e. 

.$1.00 
41.75

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

REIKALINGA KRIAUČIŲ. 

Darbas ant visados, užmokes
tis, gera. Atsišaukite tuojaus 
pas:

J. Berželionį,
28 Chandler st., Boston, Mass.

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

THE MACALLEN CO., 
Macallen & Foundry Sts., 

So. Boston, Mass.

Reikalinga merginų virš 16 
metų amžiaus prie pakavimo ir 
lengvaus mašininio darbo. 50 
valandų darbo savaitėje. Alga 
gera besimokinant — $10.00 į 
savaitę. Norinčioms darbas 
nuolatinis. Biskį turi mokėti 
angliškai. American Can Co. 
of Mass. S

Reikalingi vyrai vežinėti ta
voms beismente. Privalo mo
kėti biskį angliškai. Amęrican 
Can Co. of Mass. Binford St. 
prie A St., So. Boston, Mass.

VARGONININKAS ieško vie
tos. Gerokai prasilavinęs mu
zikoje. Sutinku užimti vietą 
tuojaus. Adresas:

Antanas Jankauskas,
919 So. Main st., Rockfordi, Dl.

ANT RENDOS kambariai. 
Galima, gauti po I, 2, 3 ir 4 
kambarius, Vedusioms arba 
pavieniams labai tinkami ir už 
prieinamą ręndą.

a*Mass. ~

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičių*, 

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

ISO Bowen St, Šo. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vinkevičius, 

147 W. 6-th St, So. Boston, Masa 
FINANSŲ RAŠT. — St Noreika,

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

244 D Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuieikis,

130 CoTven St. So. Boston, Masa.
t). L. K. Keistučio Dr-ja Bos

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

Vėliausio leidimo maldaknygę “Puikini ant ke
lių” perspauzdinama “Darbininke.”

Ji bus gatava už poros savaičių.

NESIVĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!

Mes duodame progą sutaupyti keletą centų 
perkant dabar

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk- 

• suolais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa
kilti.

Papasakokie savo draugams, prieteliams apie 
tą knygą ir paragink užsisakyti.

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

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

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 
graborią, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės. ypatiškri arba telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

S. BARA8EVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadwąy, So. 

BoątoŪ/MąBš,
GYVENIMOVIETĄ: 237DSt,

Jieškokite tad atrasite!
NAMUS, FARMAS arba kokią nors kitokią nuo

savybę jeigu norite įgyt pigiai, tad ateikite į mūsų 
AGENTŪRA, tad visados gausite užganėdinantį pa
tarnavimą.

Matydami kad dabartiniai agentai nepatenkina 
Lietuvių visuomenę norinčią įgyt lengvomis sąlygo
mis kokį nors nejudinamą turtą, paveizdan: NA- i 
MUS. FARMĄ arba BIZNĮ mes atidarėm REAL 
ESTATE AGENTŪRĄ, po nųm. 343 Broadway, So. j 
Boston’e. Kurie turite kokį nors reikalą, arba no- i 
rėsit gaut žinių apie gerus pirkinius, ateikit į mūs i 
kontorą, o visados gausite teisingus ir užganėdinau- | 
Čius patarimus. |

A. J. KUPSTYS, Į
Mūsų Agentūra randasi po numeriu: i

343 Broadway, So. Boston, Mass. j

Telephone Fort Hill 3424. į
PARSIDUODA FARMA. 32 skėriai žemės, 12 j 

centų nito Boston’o. Kreipkitės pas: A. J. Kupstys, j 
343 Broadway, Bč. Boston* Ntąw.
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The Board Of Trustees Of The 
Boston Elevated Ry. Co.
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