
ItiRIM MMr

.3>

t

Tel. 80. Boston 620. No. 881420|
242 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS., RUGPJŪČIO (AUGUST) 8, 1918.

----------- GSI7BŪSTEEGISTEA0IJA

mas neleidžia mums tik&tia, 
kad tautos dota bujotų ten,, 
kur tikybiniai principai atmes
ti. r

. .4.00

.4.26
3c.

- Washington .

“Aeceptąnce for mailing at special rate of postage provided for in Seetion 1103, Act of October 3,* 1917, authorized on July 12,1918.”

Mūšiai apsistojo

“DARBININKO” KAUTA:

Tris kartus savaitė . 
Vieną sykį savaitėje 
Bostono apielinkėje.. 
Užrubežyje metams.. 
[Vienas numeris

“Ęntered as second-class matter September 22,1915 at the post offlce at Boston, Mass., under thė Act of-March 3,1879.”
* .................... ■'  . ■. ........ ——......... - .................... ............................. . ....................................... ................ ........ .____ ____ r*

J-

«

"taus SUTURĖJO KARI- 
NIUS VEIKIMUS.

Jau keletas dienų praėjo, 
kaip Francijoj kariniame fron
te nedaroma atakų. Dalykų 
stovis per tas dienas neatsi- 
mainė. Buvo dabar didelis lie
tus ir žemė pabliuro, upės iš
tvino. Tas suturėjo didesnius 
karinius veikimus.

Talkininkams pasunkėjo va
rymas! pirmyn ypač dėlto, kad 
reikia eiti per baisiai nuterio- 
tą šalį, reikia atstatyti kelius, 
šulinius, reikia pasidaryti 
frenčius, dasigabenti provizi- 
jos, amunicijos, ginklų. Bet 
be atakų turbūt nebus ilgai. A- 
biejų pusių artilerija smarkiai 
veikia. Po to gal bus atakų.

Apie miestą Fismes, gulintį 
pusiaukelyje tarp Soissons ir 
Reimso, yra tikras pragaras. 
Vokiečiai čia naudojo savo 
nuodingų gazų bombas ir liep
sną spjaujančias mašinas. Bet 
gerų pasekmių neturėjo.

Vokieių subntarinas Virgini
jos pakrantėse nuskandino 
Standiard OiFkompanijos laivų 
O. B. Jennings. Jurininkai iš
sigelbėjo.

NUSKANDINO HOSPITALI- 
NĮ LAIVĄ.

Vokiečių submarinas nu
skandino Anglijos hospitalinį 
laivą AVarilda. Juo buvo ga
benama 'sužeisti kareiviai iš 
Francijos. Su tuo laivu žuvo 
123 žmonės, daugiausia su
žeistieji ir ligonių slaugotojos.

/

GEN. FOCH DABAR MAR
ŠALAS.

Francijos ministerių kabine
tas nutarė suteikti, gen. Fochui 
maršalo titulą. Tame posėdy
je pirmimnkavd pats prez. 
Poincare. Naujam maršalui a- 
pie augščiausią titulą apreiškė 
premieras Clemenceau. Pri
pažino, jog Foclio dėka Pary 
žius išėjo iŠ pavojaus, Soissons 
ir Chateau-Tliierry ir 200 mie
stelių i’ sodžių atimta, '35.000 
nelaisvių ir 700 armotų paim
ta.

Maršalas Foch buvo paskir
tas vyriausiu talkininkų vadu 
nuo vokiečių ofensyvo pra
džios kovo 21 d. š. m.

Gen. Petainui už pasižymėji
mus suteikta karinis medalis.

KIEK LAIVŲ PASTATYTA.
Per liepos mėnesį Suv. Vals

tijų laivų dirbtuvėse pastaty
ta 41, kurių įtalpa yra 235.- 
025 tonų.

Per pereitus metus, ty. nuo 
rugpj. 19|7 metų iki rugpj. š. 
m. išviso laivų pastatyta Su
vienytose Valstijose 247, kurių 
visų įtalpa yra 1.571.856 tonų.

Amerikos valdžia užsakė 
Glasgowo, Anglijoj, audiminė- 
se audimo dėl 2.000.000 karei
vių uniformų.

Paryžiaus laikraščiai spėja, 
jog vokiečių armijos dabar 
trauksis atgal daug mylių, kad 
sutrumpyti frontų.

Finai ir vokiečiai išvien.
FINAI PAGERBĖ KAIZERĮ.]

I 
Amsterdam, rugpj. 5. — Vo

kietijos laikraščiai skelbia, jog 
finų'delegacija atsilankius pas 
kaizerį ir suteikus Jam Finų 
Laisvės Kryžių. Kaizeris mie
lai priėmė Kryžių, kaipo ženk
lą vienybės tarp finų ir vokie
čių. Kaizeris savo prakalboj 
pasakė, jog finai ir vokiečiai 
išvien lygiai kariauja už lais
vę ir neprigulmybę ir išreiškė 
viltį, jog toji neprigulmybę 
padės pamatą prietelingiems 
ir širdingiems santikiams tarp 
dviejii progresyviškų tautų.

Kaizeris dar pasakė, jog Vo
kietijos karė prigelbėjo tau
toms nusikratyti retežius ir in-. 
gyti laisvę. Kaizeris pasakė: 
Mes savo darbais, mažai kal
bėdami, pasiekėme to, apie ką 
mūsų priešininkai nesiliauja 
skelbę, kaipo savo tikslą, bū
tent prigelbėti tautoms jų ko
voje už Iiuosybę.”

Nesenai, Berlino šocijalistų 
organas skelbė, Jog vokiečiai 
negali .savo kraujo lieti paliuo- 
savimui prispaustų tautų, kaip 
va airiui indėnų, egiptėnų.

Reiškia, Vokietijos valdžia ir 
visos partijos pretenduoja ka
riaują už tautų paliuosavimą.

Vokietijos laikraščiai skel
bia, jog laivyno admirolas 
von Capelle netrukus rezignuo
siąs. Būsiąs verčiamas rezig
nuoti dėlto,. kad sųbmarinų ka
rė nesisekanti

>

PLEKUOJA SURINKTI
50 MILIJONŲ.

Kolumbo Vyčiai yra pasiry
žę surinkti $50.000.000 tos or
ganizacijos karės fondan. 
Kampaniją pradės nuo pra
džios sausio mėnesio.

New York. — Suareštuota 
vokietis Stahl. Jis jau sėdėjo 
kalėjime 18 mėnesių už tai, 
kad prisiekė, būk matęs ant 
Lusitanijos armotų. Dabar 
suareštuotas už pro-germaniš- 
kas kalbas.

Pirma Brazilijos kariuome
nė jau atvyko Francijon.

Paryžius. Louis J. Malvy, 
buvęs Francijos vidurinių rei
kalų ministeris pripažintas 
kaltu susinešinėjime su priešu. 
Nuteistas išvyti iš Francijos 
penkiems metams.

H. C. Hoover, Amerikos 
maisto administratorius, lan
kėsi kariniame fronte.

Rusijos socijal-revoliucijo- 
nieriai atsišaukė į Anglijos so- 
cijalistus, ragindami juos su
šaukti tarptautinę Socijalistif 
konferenciją. Sako, jog Rusi
jos socijalistai pagatavi dirbti 
su europiečiais atstatyme Ru
sijos viešpatystės ir atšaukime 
gėdingos Lietuvių Brastos su
tarties.

r . New Yorke gali pritrūkti le
do. Maisto administracija pa
prašė visuomenės taupyti ledą.

z

PASKELBS KARŲ.
Bolševikų pusiau oficialiai 

organai Pravda ir Izvestija 
skelbia, jog netrukus Siberi- 
jos provizijonalė valdžia keti
na formaliai paskelbti bolševi
kams karę. Tą padarysianti 
netrukus.

Siberijos, provizijonalė val
džia, turinti sostinę Omske, 
pranešė neutralėms šalims apie 
įsisteigimą neprigulmingos Si- 
berijos viešpatystės.

Rusijoj.
■f

PASKELBS KARĘ 
JAPONIJAI.

Iš Maskvos įpranešama, Jog 
bolševikų valdžia ketina pa
skelbti karę Japonijai. Lenin 
vis ligšiol priėšinosi tam žing
sniui. i. I

GERAI PRIĖMĖ AMERI
KONUS.

Pereitą savaitę iŠsėdo ka
riuomenės talkininkų Archan
gelske. Tarpe jų buvo ame
rikoną. Rusai juos priėmė mie
lai ir džiaugėsi ypač iš. ameri
konų. Rusai sako, jog ameri
konų dalyvavimas kartu su 
talkininkais yra garantija, kad 
rusai nebus nuskriausti.

CARO PASKUTINIS 
PRAŠYMAS.

Amsterdam/ rugpj. 5. — Pa
skutiniai žodžiai Nikalojaus 
Romanovo, Buvusio Rusijos 
caro, buvo:

‘ ‘ Pasigailėkite mano pačios 
ir mano nekaltų nelaimingų 
vaikų. Tegu mano kraujas 
užlaiko Rusiją nuo išgriuvimo.

PETROGRADE CHOLERA 
PLATINASI.

Rusijos buvusioj sostinėj, 
kaip Vokietijos laikraščiai 
skelbia, serga cholera daugiau 
kaip 20.000 žmonių. 1.100 žmo
nių jau mirė nuo choleros. 
Miestas nepajėgia kovoti prieš 
baisią ligą ir ji sklysta vis la
biau.

SUOKALBIS NUŽUDYTI 
LENINĄ.

Vokietijos laikraščiai skel
bia žinias iš Maskvos gautas 
apie tai būk esąs suokalbis nu
žudyti Leniną ir Trockį. To
dėl tuodu bolševikų vadai pa
dvigubino savo sargybas. Be
nin viešose vietose pasirodo tik 
su didele sargyba. Lenin ap
lankė naujai atvykusį Vokieti
jos ambasadorių ' Helfferichą. 
Tai tos gatvės, kuriomis Lenin 
važiavo, buvo nustatytos ei
lėmis kareivių. Lenin dabar 
labiau saugojasi, negu bile ku
ris caras.

RUGSĖJO 5.
Naujas bilius apie praplati

nimą drafto amžiaus tapo įneš
tas Suv. Valstijų kongresan. 
Valdžia norį, kad jau rugsėjo 
5 d. būtų galima nuskirti, kai
po registracijos dieną. Jei 
kongresas perleistų, kad reikės 
registruotis vyrams nuo 18 iki 
45 metų amžiaus, tai užsiregis
truotų arti 13.000.000 vyrų.
SKUBINA APSIPAČIUOTI.

Kuomet pasigirdo žinios a- 
pie praplatinimą drafto am
žiaus, tai tie, kuriems reikės 
registruotis suskubo pačiuotis. 
Visuose miestuose vyrai susku
bo ieškoti išsigelbėjimo nuo 
kareiviavimo po merginų an- 
darokais.

Chicagoj apsivedimo laisnių 
viena diena išduota 270, o 
New Yorke 200. Sulyg kler
kų išdavusių laisnius, tie vy
rai buvo daugiausiajprojektuo- 
jamojo drafto amžiaus.

GALI ATŠAUKTI PIRMĄ
SIAS POPIERAS.

Pagal paduotąjį naujojo 
drafto bilių neutralių šalių pi
liečiai, išsiėmusieji pirmąsias 
popieras, dabar galės atšauk
ti tas popieras ir būti paliuo- 
suotais nuo kareiviavimo.

(Iš to išeina, kad lietuviai 
negali atšaukti tų popierų, nes 
nei Lietuva, nei Rusija nėra 
pripažintos neutralėmis šali
mis. Todėl lietuviams nėra 
kuo remtis.)

Vokietijoj taikininkų skai
čius didinasi. Vis daugiau gir
disi balsų, šaukiančių, jog da
bar Vokietijai jau reikia tai
kintis. Painiava Rusijoj suke
lia rūpestį vokiečiams.

Prūsijos princas Henry, lai
kydamas prakalbą Homberge 
išvadino bailiais tuos, ku
rie nusimena dėl dabartimi) 
talkininkų pasisekimų.

.Vokiečiai pradėjo bombar
duoti Paryžių, iš savo toli ne
šančių armotų. .

Augusta, Me. Besimaudyda- 
mi nuskendo trys vaikai.

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. Ivaszkevicz Agentūrą, 
315 Broadway, So. Boston’e, 
papirko:

Juozas ir Kastancija Visots- 
ky, dvi didelias farmas su dau
gybe gyvulių, Bridgewater’e, 
Mass.;

R. ir E. Coughlin, puikią 3 
šeimynų stubą su visais įtai
sais and Ųouglas St., So. Bos
ton’e;

Leopoldas Grubis, puikią far- 
mą Sharon’e, Mass.

*
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War savings Stąmp 
issued by the 
United Statės 
Govermėnt.

Geriausias taupymo bųdas. 
Patartina lietuviams pirkti, 

ženkleliai arba “THRIFT 
STAMPS“ parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS“ 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po $4.18. -

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, “DARBININ
KO“ administracijos* ofise ir 
pas kitus agentus.

....

Kas aukuoja bažnyčių ir katalikiškų mokyklų statymui, 
tas turi aukuoti ir parėmimui katalikiškų laikraščių bei ka
talikiškos literatūros. Bažnyčios ir katalikiškos mokyklos 
neatsilaikys be stiprios katalikiškos spaudos. Kam rūpi ti
kyba, katalikyste, tas būtinai turi suprasti, jog nepakanka 
duoti aukų bažnyčiai, bet privalo remti katalikiškąją spau
dą ir kuolabiaųsia ją išplatinti.
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Vėliausio leidimo maldaknygę “Pulkim ant ke
lių ’ ’ perspauzdinama ‘‘Darbininke. ’’

Tiesiog iš
Lietuvos

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
suotais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa
kilti.

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

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:
“DARBININKAS,“ ■

242 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 
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 BANDAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY
KĄ.

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS
Lietuvių bankas šiandien moka:—

Už pirmos paskolos boudsus $98.50, už antros $92.54, ♦ 
už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas

32—34 OROSS ST., BOSTON, MASS.
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Visus prašome talkon.
EINA VISKAS, KAIP 

PAMUILUOTA.
Broliai ir seselės LDS. nariai :-

Kaip matote iš skelbimų 
“Darbininl^” telpančių tai 
sumanymas panaikinti “Dar
bininko” morgičių liuoso au- 
kavimo būdu didinasi gerai.

Jau cash pinigais turime su
dėta arti $500.00 ir galima ti
kėtis, kad trumpu laiku sume- 
sime sumą reikalingą tų mor
gičių padengimui.

Prie to galime pridėti, kad 
be cash pinigų jau paskolų-šė- 
rų paaukuota šiuo kartu $250. 
Reiškia per vieną mėnesį mūsų 
skolos sumažėjo veik aštuo- 
niais šimtais, o tai dar tik dar
bo pradžia, dar tik dabar po 
kolonijas apie tą dalyką tepra- 
dedama svarstyti ir prie jo į- 
vykinimo ruoštis.

Tas faktas mums parodo 
kas tai yra darbininkų vienybė 
ir kokia iš tos vienybės galy
bė.

Lietuvys katalikas darbinin
kas geram, dalykui jokių aukų 
nesigaili jei tik jis mato ir su
pranta to dalyko naudingumą 
ir reikalingumą.

Žino lietuviai katalikai, kad 
“Darbininkas” yra jų geriau
siu draugu, prieteliu, užtarėju, 
patarėju ir apgynėju, dėlto tą 
“Darbininką” ir remia savo 
kruvinu prakaitu ir pūslėto
mis rankomis uždirbtais cen
tais ir doleriais.

Mes žinome, kad mūsų bro
liai lietimai katalikai yra su
sipratę, ir gudrūs, ir kad ant 
bile ko savo kruvinai uždirbtų 
centų nemėto. Jeigu jau jie 
juos “Darbininko” morgičių 
padengimui pilnomis saujomis 
beria tai reiškia jie “Darbinin
ką” myli ir jį už savo laikraš
tį laiko, juomi pasitiki, kad 
jis dirba dėl jų naudos, kad 
jis jų reikalais tinkamai rūpi
nasi.

Gerai ir labai gerai yra su- 
aukojami pinigai, nes jie duos 
progą “Darbininkui” išsivys- 
tyt pilnoje galybėje taip,, kaip 
reikia katalikiškam darbinin
kiškam laikraščiui daugelio tū
kstančių lietuvių katalikų dar
bininkų minties ir troškimų iš- 
reiškėjui — juk juo daugiau 
kapitalo galėsime įdėti į tobu
linimą ir platinimą mūsų laik
raščio, mūsų biznio, juo jį ge
resniu ir tobulesniu galinta bus 
padaryti.

Čia biznis visų darbininkų, 
čia ne privatinis biznis, nei 
privatinė nuosavybė, bet vie
ša nuosavybė visos. LDS. vie
šai vedama ir kontroliuojama 
visos LDS. per tam tyč LDS. 
seimuose išrinktas ypatas.

Juo biznis geriaus kįla, juo 
mūsų laikraštis gerėja, juo ji
sai dauglaus gaus skaitytoją, 
• uo fabiaus mūsų idėjos platin 
siu, juo Įabįaus darbininkai 
susipras, išgudres, juo jie ge- 

1 ripn ir gfėičiau susiorganizuos,
> '-greičiau tviridriančios

spaudos galybė žlugs ir žmo
nių išnaudotojai eis šunims šė
ko pjaut ir skusti ropukų (bul
vių) į rūkštį

Malonu mums tokią užuo
jautą pažymėti, bet dar malo
niau pažymėti ir tai kaip mes 
jaučiamėsi morališkai parem
tais tokiuo apsireiškimu.

Juk jei su mumis darbinin
kų minios, kas gali stot prieš 
mus? ?vlos visokias ldiūtis su
triuškinsime, suhund^sinie ir 
žengsime pirmyn ir pirmyn kol 
pasieksime savo idealus, ku
riai? yra leisybė, apšvieta, 
meilė, dora ir materialis dar
bininkų gerbūvis, prisilaikant 
šv. tikėjimo nurodytų taisyk
lių žengsime ir žengsime per 
visas kliūtis ir periškadų virti
nes — visi vienybėje ir meilėje 
Kristaus mokslo šviesos spin- 
lio prisilaikydami. Bet broliai 
ir seselės prie to švento ir dar
bininkams naudingo darbo 
skubėkime visi prisidėti, juo 
daugiau mūsų prisidės juo bus 
didesnė galybė ir spėka. ■!

Kuom gi kiti už mus geres
ni, kad jie prie to darbo jau 
prisidėjo, jei jie galėjo prisi
dėti, tai ir mes galime, jei jie 
atjautė, tai ir mes atjaučiame, 
juk koki jie darbininkai, tokie 
ir mes, kas jiems galima tas 
ir muirts galima.

Čia visų reikalas ir visi turi
me prisidėti, o kuomet visi 
prisidėsime prie to dalyko tai 
“Darbininko” skolos kaip dū
mai išnyks.

Juk vienybėje galybė.
Bet toji vienybė turi apsi

reikšti ne vien žodžiuose, bet 
ir darbuose. •

Gerai yra geras žodelis, bet 
geras darbas dar geriaus.

Ir aš taip sakau..
F. V.

PAKVITAVIMAS.
Iš “Darbininko” Redakci

jos ir Administracijos į “Dar
bininko morgičių panaikinimo 
fondą yra priimta: _

2 Liepos 1918 m...........$160.40
10 liepos .......................24.50
19 liep............................... 101.50
27 liep.......... ...................... 60.00

2 rugpjūčio ...................110.25

Viso labo ........ $456.65 
Tie pinigai guli sudėti ban

ke M. Žiobos vardu.
F. Virak’s.

Rugpjūčio 2, 1918.
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A. L. P. Blaivininkų Susiv.
49 kp. susirinkimas bus ket- . 
verge rugpj. 8, 8 vai. vakare 

bažnytinėje salėje.
Valdyba* ’
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Pastaba. Visi aukotojai 
“Darbininko“ mOrgičio panai
kinimui yra surašomi tam tik
roj knygoj, kuri- ant visados 
bus laikoma “Darbininkę.” 
Jei paskelbiamose aukose pa
sitaikytų klaidų, tai meldžia
me pranešti. Jei tokių klaidų 
kas patemijoT' tai parašykite, 
bus atitaisyta.

* ' A



t

f

t

r

* ■

i

o . X

soą0 — mano profesoriai 
pakaušius kaso, nežino,

Beabejonės, .originalūs lietu
viškos pavardes yra gražiau- 
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' MdiU Am. Uttarig Rymo RAUHką ir.JMMpo 
.. DazbtitetaĮ fltfugą.

"DABBIIIIIIB” 
(HmWort®r) 

The lathuahian tri-ireekly paper.
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•D A R B I H IK K A B”
M W. Broadvay, Botrth Borton, Kur

ttonišką Bažnyčios teisią, klri 
bonas negali panaikinti jau. e- 
sančios jo parapijoje katalikiš
kos otgąnižaeijos, . jėigU'Šios 
veikimas katalikystei, nėra 
priešingas. Jeigu klebonui tas 
priešingumas Bažnyčiai pasi
rodo, jisai gali tuo reikalu 
kreiptis į vyskupą. 5 Klebono 
užpultoji draugija būtų tuo
met vyskupo tardoma, katali
kai galėtą ginties, prirodinėti 
savo katąlfidžkttmą. Gi vieno 
.klebono sauvaliai, nuožiūrai to 
palikti negalima. Bet iŠ ant
ros pusės klebonas kaipo pa
rapijos šeimininkas ir sargas 
savo parapijonų tikybos ir flo
ros, turi žinoti, kokios kata* 
Blaškos organizacijos jo para
pijoje steigiamos — ypač auk-

»■
Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 

kad pataisius blogų laikraščių padarytų piktų.
— Popiežius Leonas XHI.
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DIDELIS IŠBANDYMAS.
Lietuvių kataliką idėjinių 

organizacijų seimai Baltimorėj. 
bus dideliu ir svarbiu išbandy
mu. Pasirodys praktiškumas 
ir naudingumas laikyti vienoj 
vietoj vienu laiku seimus ke- 
letos didelių centralinią orga
nizacijų. Išanksto norėtus ti- 

. keti, kad tas bandymas nusi
seks.

Amerikos angliškai kalban
tieji katalikai turi savo Fede
raciją ir laiko metinius suva
žiavimus. Dabar dėl karės su-' 
važiavimai suspenduoti, o po 
karės žinoma vėl eis po seno
vei. Tie suvažiavimai visuo
met esti labai iškilmingi ir ap
tariami klausimai rūpimieji 
visiems katalikams. J suva
žiavimus atvyksta visokią po
litišką pakraipų katalikai.

Mūsą lietuvių katalikų Fe
deracija toli gražu nėra taip iš
bujojusi, kaip Federacija ang
liškai kalbančiųjų katalikų. 
Todėl mūsų Federacijos suva
žiavimai ne kiek teatkreipia 
domos kaip saviškių, taip ir, 
svetimtaučių. Mūsą Federaci
jos suvažiavimai nėra taip sa
kant visus katalikus atstovau
jantis suvažiavimas. O tokių 
suvažiavimų reikia.
' Katalikai skirstosi politiško
se, visuomeninėse pažvalgose ; 
yra ją įvairią luomų, įvairių 
užsiėmimų. Bet visi katalikai 
turi bendrų reikalų ir visiems 
jie turi rūpėti. Tokie visiems 
katalikams bendri reikalai ir 
klausimai turi būt keliami ir 
gvildenami katalikų suvažia
vimuose.

' Mes lietuviai katalikai, su
jungdami seimus daugelio cen
tralinią organizacijų, ypač i- 
dejinių, su Federacijos suva
žiavimais, padarome didžiulį 
bendrą visų katalikų suvažia
vimą. Todėl tai labai reikėtų 
taikinti ir eiti prie to, kad to
kie katalikų visuomenę atsto
vaujantys suvažiavimai įvyki- 
nėtų kasmet.

Katalikai sudaro milžiniškų 
didžiumą. Bet jei tasai mil
žinas nesusiorganizuos, tai ap
sukrūs žmogiukai tvatys pašo
nes to milžino. Chinija yra 
milžinas žmonių skaičium ir 
žemės plotu. Bet tas milžinas 
yra baisiai nesusitvarkęs. To
dėl mažyte Japonija jodinėja 
ant sprando to milžino.

Tas pat dėsis ir su lietuvių 
katalikų visuomene, jei jijė 
nesuskubs susiorganizuoti su
sitvarkyti. Jei-gi susitvarkys, 
tai žigsniuos tvirtai ir į viso
kius mūsų priešininkus tiek 
domos atkreipsime, kiek dram
blys į lojantį į jį šunelį.

Lietuvos Vyčiams.

ir 
y

Pastaruoju du “Tikybos 
Doros” numeriu (88 dr 89) 
ra nepaprastai rimti ir indo- 
mūs. Skaitydamas straips
nius “Buitis ir Nebuitis,” 
“Kūno ir Dvasios skirtumai,” 
“Priemones Dievą pažinti,” 
“Dievo ypatybių suskirsty
mas” ir tt., tai tik gerėkis. 
Suprantamai ir indomiai at
veria autorius pažinimo tiky
bos paslapčių šaltinius. To
kius to laikraščio straipsnius 
reikia po koletą karti} perskaį- 

e tyti ir tuos numerius užlaikyti, 
kad vėliau vėl perskaityti b

t

> t

Pernai metų Vyčių Kongre
sas davė progos iškilti nemalo
niems nesusipratimams taip 
mūsų dvasiškijos ir jaunimo. 
Vienas-kitas kun. klebonas, į- 
sipykęs su savo parapijonais, 
pasielgė netaktingai ir su Lie
tuvos Vyčių kuopomis. Vyčių 
centro raštininkas tuos liūdnus 
incidentus apibendrino, mes
damas šešėlį ant visos mūsų 
kunigijos ir paduodamas Kon
gresui išrišti gana painų klau
simą mantikių katalikišką or
ganizacijų su kun. klebonais. 
Buvo karštų diskusiją, pasipy
lė karčių žodelių iš vienos ir iš 
kitos pusės, galop kongresas 
priėmė rezoliuciją, labai' ne
vykusiai sustatytą: “Tose ko
lonijose, kur vietinis klebonas 
nenori, kad Vyčių kuopa ex- 
istuotą, kuopa oficijaliai exis- 
tuoti negali. Norintieji prisi
rašyti prie Vyčių organizacijos 
gali prisirašyti prie artimiau
sios kuopos kitoj kolonijoj ar
ba, nesant artimiausios kolo
nijos su Vyčių kuopa, gali pri
sirašyti tiesiog prie Centro.”

Delegatų įsikarščiavimas 
-toks buvo didelis, kad nei stip
resnės akys nepastebėjo, kad 
taip sustatytoje rezoliucijoje 
glūdi įvyniota bomba, kurios 
plyšimas gali sunaikinti ir taip 
gana silpną, bendrą pasitikėji
mą tarpe mūsų susipratusio 
jaunimo ir dvasiškijos. Dva
siškąja dar tik nesenai išvydo 
mūsų visuomenėje naują typą 
svietiskio kataliko inteligen
to ir dar nebuvo suspėjusi juo- 
mi kaip reikiant apsidžiaugti, 
į jį įsižiūrėti. Jaunas jis bu
vo, vos dar su dygstančiais 
ūsiukais, bet jojo dvasios spar
nai plasdeno jau galingai. 
Iš antros gi pusės tie Vyčių 
jaunieji vadai, inteligentai, — 
tai mažne visi auklėtiniai dva
sios pirmosios rusų revoliuci
jos, atsivežusieji į Ameriką 
kartu su karštomis širdimis ir 
didelį nepasitikėjimą lietu
viais kunigais; per daug prie
žasčių tą nepasitikėjimą gaivi
no. Revoliucijos dvasia, prieš- 
tikybinė literatūra, slaptos or
ganizacijos, daugelio kunigą 
siaurumas, kai-kurių net blogi 
darbai — vis tai buvo kenks
mingos dulkės ant tą jaunuo
lių sielos, gi gaivinančio ir 
nuplaunančio tas dulkes van
denėlio, trvkštančio iš katuli- 
kystės medžio, yėl-gi gilesnio 
katalikiško išauklėjimų nebū
ta. Suaugo ne vieno siela sn 
dideliu troškimu būti gerais 
lietuviais ir katalikais, bet dar 
su didesniu nepasitikėjimu ir 
net nemėgimu katalikystės at- 
stovą-kunigų. Typas priešku- 
niginio kataliko, ligšiol maty
tas tikį pašalpinėse draugijose, 
ėmė rasties vis dažniau ir daž
niau ir jaunimo idėjinėse or
ganizacijose.

Ir štai tokian tarpan krito 
bomba — pernykščių metą ne
lemtoji rezoliucija. Ji buvo 
žiauri, bauginanti, netikrais 
pamatais paremta. Buvęs tuo
met “Draugo” redaktorium 
kun. Pr. Bučys išrodė jos klair 
das net katalikystės žvilgsniu. 
Dalykas tame, kad pagal

DABBININKAB..

vai, kad laisvamaniai malonė
tą nw tokią ką-
nigą luomą . bet
nuostabu, kad veikė
jui: daro tokias klaidas, ii ku
rią tik Mšvmn&aiaį galį pasi
džiaugti. “ ,

4 įbsr Rezoliucijos piešėjai už- 
mirŠo,. kad: ... , - .

į 1) tikrasai demokratizmas 
netik yra jungiamas, bet ir la
bai ankštai rišamas su' autod 
ritėto pagerbimu; o nėra pa
saulyje didesnio autoriteto, 
'kaip' tašau kurį turi Kataliką 
Bažnyčia (mokinančioji ir val
dančioji) tikybos ir doros sri
tyje; atsiminkime,. Kas Jai tą 
autoritetą suteikė;

2) kad visą tikrųjų demo- 
Tejimo organizacijos, kaip tai kratų prototypas Jėzus Kris
le. Vyčii}. Jeigu būtų galima'tus įsakė klausyti Bažnyčios 
be klebono žinios ir pritarimo 
stejgti parapijoje šiokias ar to
kias katalikiškas organizaci
jas — parapijoje tuomet nebe
būtų šeimininku klebonas, o 
atsirastų nauji šeimininkai. 
Mūsų gyvenimas eina ligšiol 
rimtąja, naturališkąja vaga. 
Klebono, kaipo parapijos šei
mininko autoritetas yra kata
likų pripažįstamas ir pager
biamas. Ligšiol dar nei vie
na L. Vyčių, kuopa neįsisteigė 
be vietinio klebono žinios ir 
pritarimo (žinoma, kur yra 
lietuviškos parapijos).

Tie, kurie pernai metais 
Vyčių Kongrese stojo už kle
bonų autoritetą — ir turėjo 
omenyje tai, kad be klebono 
sutikimo nebūtą steigiamos 
naujos Vyčių kuopos, bet ten 
kur jau kuopos yra, klebonas 
negali ir neturi jų savo valia 
naikinti. (Indomu, kad Cam
bridge, Mass., iš kur ir paėjo 
pradžia visų tų nesusipratimu, 
Vyčių kuopa buvo įsteigta va
dovaujant pačiam klebonui.* 
Tai-gi tasai klebonas pagal 
kanonišką teisių ant Vyčių 
kuopos gyvybės negalėjo ke- 
sinties be pritarimo Bostono 
arkivyskupo).

Jei rezoliucijoj vietoj žodžio 
“existuoti,” būtą-buvęs žodis 
“steigti” — būtą nei bomba 
neplvšusi. Bet bomba plyšo; 
mirtinai sužeisti, ačiū Dievui, 
nieko nesužeidė. Bet buvo už- 
provyta nesveikais, dvokian
čiais gazais. Jautresnės nosys 
ėmė čiaudėti, būrelis kataliką 
jaunų inteligentą, palikę Vy
čius Dievo ir kleboną valiai, 
ėmė ieškoti slaptą vietą, kur 
oras būtų tyras, kur sparnų 
liuosybės niekas nevaržytų. 
Bet atsiskyrę, pasislėpę, lai
mės nesurado. Visuomenė nu
ėjo savo keliais, kaip ėjusi, du
jos išsiblaškė, vėl grįžtame į 
tvarką ir laukiame vėl arčiau . 
prisiglaudžiant- prie visuome
nės ti} gražių sparnuočių.

Pernykščiii metų klaidą rei
kia pataisyti. Aš įneščiau, 
kad šiii metų Vyčiu Kongresas 
Cleveland, Ohio, vietoj anos 
rezoliucijos priimtų sekančią: 
“Tose kolonijose, kur vietinis 
klebonas nenori, kad Vyčių 
kuopa būtų oficijaliai steigia
ma, kuopos steigimas turi bū
ti atidėtas. Norintieji prisira
šyti prie Vyčių organizacijos 
gali prisirašyti prie artimiau
sios kuopos kitoj kolonijoj, ar
ba, nesant artimos kolonijos su 
Vyčių kuopa, gali prisirašyti 
tiesiog prie Centro.”

Bet, Vyčiai! Nepadarykime 
tos klaidos, kurią siūlo pada
ryti 41 kuopa ir Ne\v York ir 
New Jersey Vyčių apskritys. 
Iš “Garso” 31-o numerio suži
nomo, jog toji kuopa ir tasai 
apskritys siūlo vietoj pernyk
štės rezoliucijos priimti štai 
kokią rezoliuciją: “Kadangi 
L. Vyčių organizacija yra su
siorganizavusi ant pilnai de
mokratiškų pamatų, todėl ypa
tingu privilegijų negali būti 
duodama nė kokiam luomui.” 

Kiekvienam aišku, kokie 
luomai ir kokios privilegijos 
turima čia omenyje. Klebom} 
teisė ir priedermė kontroliuoti 
savo parapijos jaunimo tikybi
nį ir dorinį auklėjimą— čia 
paskaitoma “luomine privile
gija.” Už tos sunkios “privi

legijos” išpildymą klebonas 
ka- turės išduoti skaitlių

Jai pavestoje srityje;
3). kad nešti atsakomybe 

prieš Dievą ir žmoniją už jau
nimo tikėjimą ir dorą tai nėra 
privilegijos nešiojimas, bet la
bai sunkios priedermės pildy
mas.

Tad parodykime, kad mes 
geriau “pilnai demokratiškus 
pamatus’’ suprantame, negu 
išklydėliai laisvieji, negu bol
ševikai. Nelaimė didžiausia 
būtą musą tautoje jeigu josios 
jaunimas, Lietuvos Vyčiai, po 
kelią metų gražaus ir garbin
go veikimo iškryptą iš savo 
tilmi vėžių ir pataptą auka į- 
vairių “laisviečią” dvasios.

Mes demokratai, taip! Bet 
neužmirškime, kad mes esame 
katalikai demokratai. Juk tik 
katalikystė ir duoda mums 
užtikrinimą, kad būsime ir lik
sime tikrais ir pilnais demo
kratais.

Uosis.

KOLEGIJOS FONDAS.

Julius Čeputis iš Cicero, III.
prisiuntė ........................... 17.05

Pirmiau buvo . .. .1573.17

Dabar yra........$1590.22
Net uoliausieji Kolegijos 

Fondo rėmėjai pastaruoju lai
ku sustojo dirbę Kolegijos 
naudai. Nėra ko stebėties. 
Mūsą Tėvynės likimas patrau
kė visą domą Ir energiją sa-. 
vep. Visi mūsą fondai ir fon- 
deliai turėjo pasitraukti ant- 
ron eilėn, užleisdami pirmąją 
vietą Tautos gyvybės Fondui. 
Tečiau būsiantis Baltimorėje 
mūsą organizaciją Kongresas 
tarp kitą dalyku turėtą tarti 
galutiną žodį Kolegijos reika
le ir atsakančiau sutvarkyti 
auką rinkimą Kolegijos Fon
dan. Tuom tarpu aukas Ko
legijos Fondon priima ir glo
boja kun. J. Misius.

Balsas iš kapų.
Atminkie žmogeli, 
Jog čia yr’ namai 
Kur ilsisi kūnai 
ŽmuHių ramiai.

Mirtis čia paguldo 
Didžius ir mažus, 
Nesigail’ nei vieno 
Bet kerta visus.

Kasdien čion atlydi 
Mirties pakirstus, 
Senus bei jaunus 
Į šiuos kapus.

Nežino nei vienas 
To laiko, dienos, 
Kada jį lig Teismo 
Čia žemė užklos.

Gal šiandien, gal rytoj 
Mirtis jį pakirs, 
Įr sielą nuo kūno 
Lab’ greitai atskirs.

Užtaęl bule pas’rengęs 
Kasdieną gerai 
Laimingai numirti, 
Gyvent amžinai!

M. J. U.

Walter E. Myer, atvykęs 
New Yorkan iš Palestinos, sa
ko, jog Anglijos valdžiai pasi
sekę sutaikinti arinėmis, ara
bus ir žydus. Dabar tos tau
pos ten pradedą sutikime gy
venti. -

ąlos pasaulyje YfdČaitla, Ma. 'sveikina būrelį Ūetuvįų, ar ko- 
' ’ t x,. tautų koųglemoTaciją kur-

ten Saliontką rinkoje. Žiūrė
kite; mūsų muzikos ausis pa
statę. klausėsi; gi mūsų pavar
džių nei ištarti nenorėjo!

Anądien ėmęs rankon ang
lišką laikraštį, štai, ką skai
tau:— “Vakar vakare ponia 
Blusasvage širdingai priėmė 
-besirengiančius- Dėdės Šamo 
armijoje tarnauti lietuvius. 
Buvo dainuota, šokta, kalbėta, 
užkąsta. Šie jauni lietuviai 
dalyvavo: Liscavage, Sinca- 
vaee, Chesnulvage, Rincavage, 
Slarzeš, Whitecavagę, Slinco- 
vee.”
. Ko man iš juoko, it kviečiui, 
ir pilvas netrūko! Kogreičiau 
šį brangų aprašymą išsikir- 
pau ir stropiai laikausi. Lie
tuva laisvės susilaukusi be 
muzejaus neapseis; jei ne, ot ir 
dar vienas ypatingas speci- 
mentas jo lentynas paįvairin
ti.

Juokiausi neilgai./. Ūmai 
mano juokas į kaž-kokį nusi
minimą nublanko. Netyčiomis 
man prisiminė Goldsmitho val
kata, ką lindo bažnyčion pasi
tyčioti, o grįžo poterius kal
bėdamas. Taip lyginai atsitiko 
ir su manimi. Pradėjau juok- 
tiesi iš kitų, o baigiau savi
mi. .. Žinoma. Kaip galima 
zaibytiesi iš- nekalto lietuvio, 
kuriam “Polščia” ir su visais 
jos skarbais, kai mažam vai
kui žindukas, amžinai buvo 
skverbiama, gi į Lietuvos vei
dą akis pakelti jam užginta 
buvo? Lietuvys gimė, gyve
no, mirė Lietuvoje, Lietuvos 
vardo niekad neišgirdęs. 'Il
gainiui jis priverstas buvo iš
sivystyti į kokį tai ypatingą 
gyvūną be savo tėvynės, kal
bos, papročių, o net ir tikros 
pavardės. Kaip vergas turėjo 
vadintiesi taip, kaip jį vadi
no, o ne taip, kaip jis ištik- 
rąjų vadinosi.

Lietuvys ne apuokas. Jis 
gerai numano, kas jam į vei
dą, o kas ne. Jei jis nuo “sa
vo.” pavordės bėga, tikrai jo
je kas-nors negero yra. Ant 
nelaimės, _ niekeno nepamokin
tas, nuo vilko ant meškos pa
taiko.

Įvairias savaites šventėme; 
kodėl Pavardžių Savaitės ne
švęsti? Jai dirva plačiausia. 
O darbo tiek daug, kad) kas 
gyvas prisidėti gali. Lai re
dakcijos- savo draugams pa
vardes pertaiso. Siunčiant, 
padėkim, laikraštį, uždėti pre
numeratoriaus pavardę taip, 
kad jinai nors kiek į lietuviš
ki} panėšėtų. Juk taip daro 
kitos tautos jau nuo seniai. Ne
žinau, kodėl tik pas mus įpro- 
tys yra neperspėti tautietį šia
me dalyke, nežiūrint, kaip di
džiai jis klįsta. Literatūra ant 
žmogaus didžiausią įspūdį da
ro. Kas kits pasakys, gal var
giai paklausys; gi ant rašto iš
skaitęs, su mielu noru sutiks. 
Kodėl redakcijos savo įtekmės 
šiam brangiam tikslui nenorė
tą panaudoti? Tik pradžius 
trūksta. Kuri pirmiausiai?.. 
Draugijos, Susivienijimai tu
rėtą nemažiau šiuomi klausy
mu užsiinteresuoti. Ttiomi la
biau, ka dabar tankiai prisei- 
na sąnarių pavardes randui 
siuntinėti. Randas matyda
mas lietuvius lenkiškas pavar
des dėvint, žinoma, stebiesi ir 
dasiprotėti negali, kaip g'aluti- 

. nai dalykai stovi.. Lenkams tik 
to ir reikia. Jie negaili liežu
vio plėšti ir amerikonams akis 
dumti, kad lietuvio-lenko tar
pe mažiausio skirtumo nėra.; 
savo argumentą pavardėmis 
patepa ir nekartą ant savo pa
stato. Organizacijos! greičiau į 
darbą, užtvenkit Šiai negražiai 
agitacijai kelią. Lietuviškos 
mokyklos — kur jų esama -— 
turėtų būti pavyzdžiu kitiems. 
Malonu laikraštyje skaityti, 
kur ir kiek jaunų lietuvių lie
tuviškoje mokykloje nieksią 
baigė. Vienok, dar. čia nega
lus, Jei vaikas-mergaitė lietu
viškoje mokykloje nei savo

itųlaitis^ Valaitis, Šimkus, 
Stankus, Vaitkus, Kudirka, 
Poška, Burba, Vidūnas, Bakū- 
nas, Vaičiūnas, Šiaulys, Bu
čys, Švagždys, Jaunis, Pakak 
uis,- Miškinis, Sarpalius, Viš
telius, Katilius; Baronas, Nori 
kūnas, Nemunas’; Staniukynas, 
Slavynas, Lazdynas. Smages
nių pavardžių veltui ieškosi. 
Jos maloniai" skamba ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pla
čiame pasaulyje — visur, kur 
tik jas lietuvys nešasi. Re
tai girdėsi, kad Staniais ka
bintus už “Srnitho,” o Vaičai
tis už “Whito.”^ Tikrai lietu
viškų pavardžių gražumą net 
ir suamerikonėjęs lietuvis nu
girsti neišvengia.

Kas-kit su taip vadinamo
mis uodeguotomis lietuviško
mis pavardėmis esti. Gražiau
siai lietuviškai pavardei pri- 
segk lenkiškai-zooliogiškę lo
pą ir įsitėmyk skirtumą. “ Vai- 
eiekauskas,’ ’ “ Matulevičius, ’ ’ 
‘4Valavičius, ’ ’ “Šimkevičius, ” 
“ Stankevičius, ’ ’ 4 4 Vaitkevi
čius;” “Kudirkevičius,” Poš- 

. kevičius, ” 44 Burba vičius, ’ ’ 
4 4 Vidunevičius, ” 44 Bakūne vi
čius,” , “Vaičiunevičius;” 

4 4 Šiaulinskas, ” 44 Bucevičius, ’ ’ 
4 4 Švagždzevičius; ’1 4 4 Junevi
čius,” “Pakalnevičius,’ “Miš
kine vičius ;” 44Sarpalevičius, ’’ 
4 4 Vištaliauskas, ” 44 Katilevi-
čius;” 44Baranauskas,” “Nor
kevičius,” 4 4 Nemune vičius;” 
4 4 Staniukevičius, ” 44 Sli vins- 
kas,” “ Lazdiejauskas. ” Nei 
mažiausio senso!

Jei, daleiskim, Vosilius 
vadinasi “Vasiliausku,” Me
delis “Medziukevičiumi,’ Dai- 
na ‘Danieliavičiumi,” tad dan
gus turėtų vadintis “dan- 
gevičium,” diena “dienevi- 
čiene, ’ ’ saulė 4 4 saulevičiene, ’ ’ 
arklys “arkliavičiumi,” žą
sinas 4 4 žąsevičium, ’ ’ kume
lė “kumelevičienė.” Kitaip 
sakant, kaikurios “lietuviš
kos” pavardės nesutinka nei 
su lietuvišku žodynu, nei 
su lietuviška gramatika, nei su 
lietuviškos kalbos jokia tai
sykle. Arba joms naują tai
syklę užvesti reikėtų, arba jos 
šalin tur eiti. Berods, š a- 
l i n ir tai dar kartą ant vi- 
sados tai yra vienatinė ir būti
nai reikalinga vieta.

Kam teko būti dirbtuvėse ir 
prisiklausyti kiek visokių ne
smagumų patiria visokie 4 4 An
driuškevičiai, ” 44 Zmuidzinavi- 
čiai,” “Martinkevičiai,” “Me- 
dziukevieiai,” kas prisiklausė 
lietuviškų vaikučių viešose 
mokyklose registracijai, —tas 
sutiks su manimi, jogei zoolio- 
g’iškas mūsų pavardes reik bū
tinai reformuoti tuojau.

Žinau ne vieną atsitikimą, 
kur lietuvys išsižadėjo geriau
sio darbo ir vietos, o išsikrau
stė kitur, kur jo nepažįsta, kur 
jis “savo” pavardės lengviau 
atsikratyti galėtų. Ypač pas 
čia augusius, panašus žygis ne 
naujiena. Gi svetimi, mūsą ne
rangumu pasinaudodami, be 
jokios širdies ir pasigailėjimo 
mus skriaudžia. Rašo, taria 
mūsų pavardes taip, kad iš- 
tikro ir kurčiam ausis atbuki
na.

Neseniai teko tarptautiška- 
me koncerte dalyvauti. Lietu
viai, žinoma, pirmąjį liaurą, 
nusiskynė. Klausau, tūlasai 
profesorius kušta savo drau
gui:

— Bravo!
— Kam dar ir kalbėti. Jų 

žodyne daugiaus muzikos yra, 
negu kitų tremoliuose.

Po koncertui, tieji profeso
riai artimesnės pažinties lie
tuviuos^ ieško. Ali! Kai pra-, 
dėjo jiems rankas kaišioti vi
sokios “panelės” su zooliogiš- 
koinis pavardėmis — “Baltru- 
škevieaite,” “Medziukevičai- 
tė,” “Petrūškevičaite,” “Gri
galavičiūtė,’ 4Whitė,’ “Nark,’ 
“Miller,”. gi vyrai pasirodė, 
dai geriau: “Živatkevie/’ “I- 
voške vič, * ’ “ Stasiule vič, ’1 
“Smitli,” "toric,” “Peteri

e>

pavardės neišmoko, išmoko la
bai mažai. Labai gerai jei. vai
kai turi progą lietuvišką mo
kyklą lankyti ir joje savo tau
tos istoriją, būdą; rašliavą pa
žinti. Palaiminta parapija, 
kuri savo jauniinui jau tiek 
daug ištesa. Tečiau, nereik 
užsimiršti ir apie tai, kad a- 
merikoniškoją jaunimo išauk
lėjimas privalo būti koprak- 
tingiaušias, Kiekvienas, ku
ris Šį -dalyką šaltai sveria, pa
sakys, jog amerikono lietuvio 
vaikas su tikra lietuviška pa
varde tai geriausias mūsų idė
jos apgarsinimas. Pavyzdin, 
jei visi lietuviai jaunikaičiai, 
kurie jau Dėdei-Šamui tarnau
ja, tik grynai lietuvišką pa
vardę nešiotų, kiek tai būtų 
Lietuvai gero. Jie plačiausiai 
išgarsintą ją po Ameriką, 
Francūziją, Angliją, Italiją — 
visur, kur tik juos Dėdė Ša
mas veda, Gi dabar, lenkiško
mis pavardėmis apdrapstyti, 
lenkams šeinakatarinką suka. 
Kas dalykų bėgį tėmija, žino, 
kokius milžiniškus nuostolius 
mums iškraipytos pavardės ne
ša. Bet, jos neša nuostolius 
ne tik karės sūkuryje, jos tąjį 
pragaištingą darbą atlikinėja 
visur. Skirtumas gal tik tame, 
kad vienur po biskutį pūsčioja, 
kitur kai viesulą viską ardo. 
Lai Amerikos lietuviškų mo
kyklų pirmutinė pareiga būna 
išmokyti vaiką tikros jo lietu
viškos pavardės.

Niekas negalės atsižymėti 
čia tiek, kiek gerbiami kuni
gai. Jie amžinai prie liaudies 
stovėdami, daugiausiai nu
veikti galės. Žinau tūlą vietą, 
kur vietinis klebonas šiuomi 
reikalu užsiėmė, pasekmės grį
žo kogeriausios. Priėjo prie 
to, kad dabar šviežiam lietu
viui ton vieton pribuvus, pir
mutinis dalykas, apie kurį jis 
išgirsta,' tai, kaip tamista va
diniesi? Saugok, Dieve, jei 
“Poškevičius, ” “ Andriuškevi
čius,” arba kokis tam panašus 
“vyčius.” Panaši, agitacija 
labai naudinga būtą ir visur. 
Suprantama, kartą šis klausy
mas įsisiūbavęs neapsistos tol, 
kol tikslas bus visiškai atsiek
tas. Geriausio pasisekimo! 
Kas pirmas ?..

i
Morkus.

ŠLIUPAS WASHINGTONAN
“Lietuva” No. 31 praneša, 

jog “Tautinės srovės nutarimu 
Dr. Šliupas yra siunčiamas 
Washingtonan nuolatiniam ten 
darbavimuisi Lietuvių Infor
macijos Biure sykiu su jau ten 
esančiais Tautos Tarybos ats
tovais.”

Reikia spėti, jog toji “Tau
tos Taryba” yra tai Amerikos 
Lietuvių Taryba, nes ji užlai
ko ten Lietuvių Informacijos 
Biurą.

P. Šliupas važinėjo dabar po 
didesniąsiaš kolonijas sakyda
mas prakalbas, kuriose nieki
no katalikus ir ją vadus, o aug- 
štino savo partiją, kuri einan
ti “teisingiausiu keliu,” kąri 
Lietuvos laisvę norinti, “kaip 
ant olos pastatyti.”

Tai-gi tai toji “teisingiausiu 
keliu” einanti partija, “kaip 
ant olos” statanti Lietuvos 
laisvę, o gal net “neklaidin
goji” ir “be nuodėmės” pra
dėtoji partija siunčia savo tė
tušį WUshingtonan. Bet keis
ta, kad tokia “nesutepta” 
partija siunčia savo neklaidin
gą atstovą darbuotis Lietuvių 
Informacijos Biure, kurį už
laiko jų niekinamoji, dergia
moji, klerikaluojamoji srovė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Augmenėliui. Ačiū už pasi

žadėjimą rašinėti žinių. Lauk
sime.

Reporteriui, Philadelphia, 
Pa. Bus sekančiame numery
je. Prašome rašyti žinutes be 
ilgų išvedžiojimų bei pamoks
lėlių ir tik ant vienos lapo pu* 
sės.

Juozui Karaliui. Rankraštį 
gavome. Turbūt netrukus pra
dėsime dėti laikraštin. Ačiū.

Vienuos socijalistų organas 
Ąrbeiter Zeitung pranašauja,' 
jog Vokieti ja bus įveikta.
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HOMESTEAD,RA

. Šis miestelis guli -kalnuose, 
ant kairiojo šono Monongahe- 

. lįa upės, 7 mylios į rytus nuo 
_ Dittšburgho. Tai griovių ir 

kalnų apylinkė, anglinė, gele- 
žies ir dūmų apylinkė, nes 

: kaip kasyklos taip ir plieno in- 
•dustrija čia yra didžiausios pa
saulyj. Išdirbama visokios 
rūšies plienas. Didžiuma dirb
tuvių priguli Cafnegie Steel 

„ Co. Šiuo laiku viskas išdirba
ma Suv.-Valstijij valdžiai. Tai
gi ir mūsų miestelis veik visas 
randa užsiėmimų Carnegie’o 
plieno dirbtuvėje. Čia dirba 
suvirš 10.000 darbininkų. Lie
tuviai veik visi dirba plieno 
dirbtuvėse, išėmus mažų sauja- 
k.

Homestead Steel AVorks lie
tuviai- dirba jąd veik nuo 4Q 
metų. Uždarbis paprasto dar
bininko nuo 4.50 iki 7 dol. ant 
dienos. Dirbama nuo 10 iki 

' 12 valandų. Yra čia ir 8 va
landų darbo diena, kur. dirbti 
virš 800 darbininkų, ten ir lie
tuvių dirba apie 30. Yra taip
gi lietuvių, kurie užima auk
štesnius darbus, kaip Open He- 
art foundry, Rolling Alills ir tt. 
Didžiuma lietuvių turi .nuosa- 
vius namus, nekurie net po ke
lis. Randasi keli biznieriai, 
mėsinyčių yra apie 3, 1 aukso- 
rius, keletas kriaučių ir bar
zdaskučių.

Dailiai vienybėj ir sutikime 
gyvena, išėmus kelis, kurie 
atbulais keliais eina. Viso čia 
lietuvių- randasi apie 800 ypa
tų. Turime dailę nors nedide
lę mūrinę bažnyčių ir parapiji
nę. mokyklų. Turime taip-gi 
nenuilstančiai dirbantį visuo
menei klebonų kun. S. J. Če- 
panonį, kuris nuo uždėjimo pa
rapijos 1900 m. visuomenei 
dirba. Laimingos kloties mū
sų dvasiškam vadovui.

Turime kelias dr-jas.
usia, arba taip vadinama 
inizatorka šios parapijos y- 
v. Juozapo dr-ja, Šv. Ka- 

Jero pašelpinė ir kareivių 
drja, SLRK. kp., šv. Uršulės 
moterų ir merginų dr-ja, Sal- 
džiauisos širdies ir pora vai
kučių dr-jų, Darbininkų Sąjun
gos kp. ir T. Fondo skyrius. 
Randasi taip-gi 2 kliubai, vie
nas nėra katalikiškas, antras 

_ cicilikiškas. Bet iš visų pra
kilniausias, tai susivienijimas 
jaunimo arba L. Vyčiai, kurių 
kuopa veik dvigubai šiuo tar
pu veikia giedojimais ir loši
mais.
kuris uoliai dirba.
čių, taip ir choro narių dides
nė dalis čia augusio jaunimo, Į apvertimas kaltės ant serija-1 kėsų

Gerb. “Darb.” Adm.
Nebesiuntinėkite “Darb.,J 

man, neg? aš’jau apleidžiu Chi- 
cagą; išvažiuoju į kariuomenę 
22 d, "šio mėnesio. Esu pašauk
tas ir paskirtas . važiuoti į, 
Camp Grant Rockfotd, III.

Kuomet nuvažiuosiu ap
sistosiu, tai pranešiu tamstom 
ir prašysiu, kad siuntinetumet 
man “Darbininkų?’

Linkiu “Darbininko” Red. 
ir Adm. geriausių pasekmių 
svarbiame ir prakilniame dar- ' 
be...
Lai skaba pasaulėj “Darbinin

ko” darbai.
Pakįla iš vargo darbininkai 

vergai;
Lai gaišta socijalistai kapita

listai,
Suklumpa beširdžiai mil Paris

tai.
Lai nvksta erškiečiu dvglioti 

takai;
Prašvinta žmonijai Ramybės 

laikai.
Lai valdo pasaulį vyrai krik- ,

V V • ♦seionįs
Ne aukso ir kraujo trokštų pa- 

gonįs.

4 4 Ramybė ant žemės geros va
lios žmonėms.”
Studentas Jonas P. Poška.

MOKSLEIVIŲ LINKĖJIMAI 
“DARBININKUI.” -

Linkiu geriausios kloties: 
“Darbininke,” tu kaipo erdvė

se žvaigždė šviesi,
Tėvynes meilės ir tiesos skel

bėjau,
Pasiek kiekvieno vargšo širdį; 
Būk jų sielos minčių skleidėju.

A. J. žvirblis.

B altimore; MD.
Amunicija rengiama.

; LDS. 30 įp, madai rengiasi 
prie smarkaus mūšio su priešu, 
“Darbininko”morgičiu. *
• Šis bus jau aitras mūšis. ’ 
Viskas prirengta ir laukia pa
kvietimo. .

Nedėlioję, rugpj. Ii d. tuo
jaus po sumai įvyks LDS. 30 
kp. svarbus susirinkimas Šv. 
Alfonso salėje ir į tų susirinki
mų kviečiame atmaršuoti su a- 
municija, prisirengus galabin- 
ti priešų niorgičių.

Kadangi turime labai daug 
svarbių reikalų, tai prašome 
visus koskaitilngiausia susi
rinkti. Bus apkalbėta’ apie ren
giamų piknikų rugpj. 31 d.

Rinksime delegatus į LDS. 
būsiantį seimų rugpj. 19 d.

Darbo bgegalės ir užtai pasi- 
stengkime jį priderančiai at
likti.
gumų.

mes gavę, tai mielai džiaugsi* 
mes ir tarsime ačiū labai šir
dingai tiems, kuria mums pri
sius. Aš atkreipiu atydų mū
sų gerbiamo klebono kum Jono' 
Kuro, j<ad gėtb^rkfebonas pa
aiškintų žmonėms bažnyčioje, 
kad mums patarnautų. Neku- 
rię lietuviai* neturi mūsų ad
resų visų pažįstamų, tai galė
tų ant mano adreso siųsti laik- 
kraščių arba knygelių, tai aš 
perduočiau tiems, kurie norė
tų, nes mes lietuviai nebūna
me vienoj Vietoj, ale sueina
me. Tai kiti labai prašė ma
nęs, kad aš pasistoroČiau gau
ti, “Darbininkų.” Tai aš taip 
tikiuosi, kad mūsų gerb. kle
bonas neatsisakys surinkęs ke
lis laikraščius pasiųsti. Tai aš 
tariu išanksto širdingų ąčiū. 
Visi skaitytojai nenumeskite 
perskaitytų laikraščių, o dėki
te į krūvų ir jei patys negalite 
tai tiems paduokite kurie galės 
atsiųsti kareiviams. Tai mū
sų brangūs scrantonieČiai lie
tuviai atsiminkite apie mus, o 
mes visi širdingai tarsime ačiū 
jums.

^Juozas Zubavičius,
55-th Co. Pron Recriut 
Brn 155, Depot Brigade, • 
Camp Lee, Vm

įgrotųstulpus 
ir medžius, kuomet Šv< Kazi
miero choras po vado vystei p. 

Vašaųsko prit«ri«nt..kapelL 
jai užtraukė “Star Spaūgled. 
Banner” sustojo visi • tartum 

: pastyrę atjausdami net^ vaikai*, 
kad tai nepaprasta iškilmė. 
Po Amerikos Himnui prasidė
jo prakalbos ir Lietuvių kalbo
je dainos. Pirmutinis kalbėjo 
klebonas kun. J. Kasakaitis. 
Kalba jo buvo trumpa bet pri
taikinta prie tos iškilmės. Kal
bų tarpe choras bei kapelija 
puikiai atliko savo užduotį. Iš 
eilės antras anglų kalboje pra- 
'bylo vedėjas p. advokatas AV. 
H. Gillespie gražiai nupiešda- 
mas- lietuvių kariauninkų šv. 
Kazimiero parapijos prieder
mę sulig šios šalies ir Tėvynės 
Lietuvos. Trečias kalbėjo Wa- 
namie’s klebonas kun. J. Mi
liauskas, kuris yra Ameriko
je gimęs, baigęs Čion mokslus, 
sugebėjo grynoj lietuvių kal
boj sugraudinti nė vienos mo
tinos širdį ir pats atjausdamas 
kaipo tikras Tėvynės mylėto
jas Lietuvos neprigulmybės 
reikalų ramino kariauninkų tė
vus, kad jų sūnūs ir šios para
pijos nariai kovodami po Ame
rikos vėliava, kovoja podraug 
už Lietuvos neprigulmybę.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
p. P. A. O’Boyle Luzeme 
County teismo teisėjas. Stebė- 
ties reikia to žmogaus iškalba 
ir pažinimu Lietuvių Tautos 
ir jos istorijos. Ne vienas lie
tuvis turėtų nurausti prieš tų 
svetimtautį kaip mažai dauge
lis iš lietuvių pažįsta savo Tė
vynės reikalus.

Po prakalbų chorui dainuo
jant ir Benui pritariant Arne- 
rica “Aly Country tis of Tliee’ 
augščiau bažnyčios durių buvo 
iškabinta kariauninkų vėliava 
su skaitline 200 ir su viena 
aukšine žvaigždute, kuri reiš
kia, kad šios parapijos jau 
vienas krito Francūzijos mū
šių laukuose ir tai tas kariau
ninkas Mykolas Navickas bu
vo pirmutinis iš Pittston’o kų 
žuvo už šios šalies liųosybę.

Po viskam šešios moterys iš 
Šv. Cecilijos Draugijos lydi
mos Amerikos vėliavomis su 
kariauninkų kita vėliava ėjo į 
bažnyčių o paskui visa žmonių 
minia. Bažnyčioj visiem suė
jus tam tyčia parengto} vietoj 
buvo pakabinta moterų neša
ma vėliava. Kabinant vėliavų 
visi bažnyčioj atsistojo chorui 
giedant C. Gounodo maršų 
“Sužadink jausmus” užsibai
gė su palaiminimu Švč. Sakra
mento.

Čion reikia pasakyti visoms 
toms draugijoms ačiū už pris- 
dėjimų prie tos iškilmės su
rengimo.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Nedėlioję, rugpj. 11 < įvyks 

LDS. 66 kp. svarbūs priešsėi- 
minis sushjnkimas 2 vai. po 
pietų> salėje po No. 245 E. Fe- 
derid st

Prisirengkite ir ateikite su 
gerais įnešimais dėlei labo mū
sų organizacijos ir taip-pat tu
rėtume prisidėti prie panaiki- 
nimo “Darbininko” morgiČių. 
Taip-gi daug kitų svarbių rei
kalų..

Kviečiame visus narius atei
ti ir drauge atsivesti naujų na
rių,

V. Žalis,
LDS. 66 kp. rašt.

[A, PA.
(PortRichmond.) 

Laisvamaniam nenusiseke

21 liepos gerb. kleb. kun. M. 
Šedvydis pagarsino per pa
mokslų, jog T, Fondo susirin- 
kimas ir kartu prakalbos bus 
28 d. liepos. • Laisvamaniai ir
gi toj pačioj dienoj sumanė 
rengti prakalbas. Pagarsina, 
kad rengia 30 dr-jų ir bus kal
bėtojų iŠ katalikų ir-i§ tauti
ninkų. Gerb. klebonas kun. 
M. Gedvydas 28 liepos atšaukė 
susirinkimų ir kartu prakalbas 
ir perleido dėl Šventos ramy
bės laisvamaniams. Klebonas 
pasaite, kad mes katalikai tu
rim vardan T. F. atskirai reng
ti prakalbas ir ragino kiekvie
nų parapijonų remti T. Fondų. 
Sulaukus pagarsintų laisvama
nių prakalbų, jįj pirm. Grinius 
paaiškina, jog iš katalikų pu
sės nėra kalbėtojų, toliaus at
sišaukė į visuomenę, kad rem
tu “Daina.” Kas-žin kas atsi-«. V

Šaukė iš publikos: “Mums ne
reikia “Dainos,” nes “Daina” 
yra prieškatalikiška.” Toliaus 
minėta “Daina” sudainavo 
keletu dainelių. Po dainavimo 
daktaras Klimas prakalbo. Sa
kė, kad dvasiškija neturi kiš
tis į politikų o tik turi žiūrėti 
bažnyčios. Sulyg daktaro iš
vedimo, tai ir jam nevalia kiš- 
ties į politikų o tik turi gydyti 
bobeles. Paskimi užgiedojo 
ciciliko balsu, kad vyskupas 
Karevičius pardavė Lietuva. 
Nejaugi dr. nei tiek nenu
vokia, kad vienas žmogus ne
gali visos šalies parduoti. Tai
gi ir išeina, kad daktaras Kli
mas verčiau savo ofise būtų sė
dėjęs, o nesikišęs į politiškus 
reikalus, nes parodė savo ne
išmanymų. Arba jei jau turi 
paslankumo prakalbas sakyti, 
tai verčiau būtų aiškinęs apie 
sveikatingų užsilaikymų. Rei
kia priminti, jog laisvamaniai 
manė, kad pasigarsins, jog 
rengia kartu su katalikais, ti
kėjos turėsiu didesnę simpati
jų nuo katalikų. Mat praeitų 
kartu kalbėdamas d-r. Klimas 
apie maldų pasakė, kad jam 
malda badanti pašones. Tokiu 
piemenišku pasakymu dakta
ras nupuolė katalikų akyse.

Augmenėlis.

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kp. susirinkimas.

Seredoje, rugpj. 14 di. 7:30 
vai. vakare įvyks LDS.7 kp. 
svarbus priešseiminis susirin
kimas.

Bus renkamas delegatas į 
Seimų ir daug kitų svarbių 
reikalų.

. Prisirengkite prie smarkaus 
mūšio prieš ‘Darbininko’ mor- 
gičių.

Taip-gi apkalbėsime 
rengiamų piknikų. •

Į susirinkimų būtinai 
čiame visus narius.

Kp. Korespondentas.

Meskime į-šalį nėra n-

Juozas Čaplinskas,
LDS. 30 kp. pirm.

f

apie

kvie-
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ARGENTINIEČIŲ AUKOS.

Nuo Bfrisso’s' lietuvių su
rinktos einant per stubas. Rin
ko J. Totilas ir Pr. Makaus
kas. Aukavo: Petras Bonza 
$3.00, Pr. Makauskas $2.00.

Po $1.00 aukavo: Kaz. Da
gys, J. Totilas, J. Žviega, VI. 
Daubaras, V. Adomaitis, P. 
Serafinas, VI. Garnys, J. Jo
kūbas, K. Čiurlys,. V. Lukšys, 
J. Varkalys, M. Pranotas, V. 
Andriukaitė, N. Kuprionis, J. 
Šakalys, J. Juodgalvis, V. I- 
vanauskas, Ig. Masaitis, Vinc. 
Opanskas, P. Stryla, Po v. Jur
kevičius,Ad. Tamulevičius, A. 
Šimkūnas, Juoz. Glemža, Pr. 
Ambrosas.

Po 60c. aukavo: P. Ainoris, 
A. Morciunas, P. Stukas .

Po 50c. aukavo:. N. Ramoš
ka, P. Grinkevičius, A. Navic
kas, N. Alatuliauskas, J. Kiau
šas, St. Zeleckis, J. Kavoliū- 
nas. Rudokas 40c., V. Burbie
nė ir Alb. Inta po 20c.

Viso $36.10.
Krikštynose pas p. V. Lukšį, 

tie patys surinko $11.00.
J. Griciunas aukavo $3.00; 

po $1.00: V. Lukšys, P. Gavė
nas, O. Gavėnienė, P. Makaus
kas, J. Baranauskas, J. Vial- 
ža, J. Totilas, J. Ramonas.

Aukos perduotos iždininkui 
p. N. Kuprioniui, “Argentinos 
Liet. Dr-jos SuŠelp. Liet. nuk. 
nuo karės,” 1-mo skyriaus Be- 
risso.

Varde kentančių mūsų bro
lių Tėvynėje, aukavusiems ta
riu nuoširdų ačiū!

Pr. Makauskas,
1-o skyr. sekr.

- J
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‘ū^/LAWRENCE, MASS. 
/ Viena bėda, ne beda.

Sena žmonių patarlė sako: 
“Viena bėda nėr bėda, tik dvi 
trys, tai jau tada,” labai pri
tinka Mickui. Šisai pradėjo 
surasti ir tarpe savo pasekėjų 
nebeisi iki mų. Žmonės sužino
ję, kad šis pabalda Providen- 
ce suvedžiojo lietuvius jų tikė
jime ir jiems daug skolų pada
rė, kad Scrantone nuo Pili- 
čauskų išviliojo $1.600.00, pa
skui dovanomis $500.00 (Žiūr. 
“Drauge” kovo mėn. 6 d>. 1916 
m). Kad Lavrrence, Mass. Ma
sionio $500.00 pasiskolino, nuo 
Levicko $1.000.00. Pradėjo a- 

...........  ; “švente- 
Pradėjo tyrinėti kas

BINGHAMTON, N. Y. 
Atitaisymas ir papildymas.

“Darbininko” No. 85 buvo 
parašyta, kad “cicilikai ker
šiju Stanislavičiui užtai, kad 
Stanislavičius pranešęs val
džiai apie nesiregistravusius 
socijalistus. Ten turi būti taip: 
“Cicilikai keršija už tai, būk 
Stanislavičius įskundęs juos 
už nesiregistravimų,” bet ži
noma Stanislavičius apie jų 
skundimų nei nemanė, nes jis 
nėra jokis valdžios agentas.

Toliau ten parašyta: “Būk 
prie Stanislavičiaus namų už
puolę jį.” Čia ne “būk,” bet 
tikrai cicilikai jį buvo užpuo
lę, bet kadangi tik ant ryto
jaus užpuolikų teareštavo, tai 
liudininkai negalėjo prirodyti, 
kokį jis (užpuolikas) įnagį tu
rėjo su savim (sako turėjęs iš 
saliūno stiklų 8 colių aukščio). 
Bet vis-gi teismas Vinckūnų 
(ne Vinconį) pripažino kaltu 
ir nusūdijo ant 10 dienų kalė- 
jiman, o po to išveš į kariuo
menę. Teisėjas pasakė, kadi jis 
būtų davęs Vinckūnui nema
žiau 6 mėnesių kalėjimo, bet 
kad jauni vyrai dabar reika
lingi karėje, tai ir jis 10 dienų 
pasilsėjęs, galės važiuoti. Da
bar cicilikij veidas visai paaiš
kėjo, lai visi sprendžia apie 
cicilikiškų “apšvietų,” dorų, 
jų draugijas ir- kitką.

Tęmijantis.
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N0RW00D, MASS.

28 d. liepos vietos socijalis
tai buvo surengę prakalbas ir 
užprašė į kalbėtojus p-lę Pui- 
šiūtę iš So. Boston. Ji užlipus 
ant estrados ėmė aiškinti, kad 
šios prakalbos yra surengtos 
tikslui, kad išnešti protestų 
prieš Kalifornijos valstijos 
valdžių, kuri neteisingai ap
kaltina užmušėystėje Alooney. 
Gaila būtų to žmogaus jeigu 
jis neteisingai yra nuteistas ir 
mes šiandie negalime nuspręs
ti ar Alooney yra kaltas ar ne. 
Bet iš šalies klausant p-lės Pui- 
šiutės kalbos ir jos nurodinėji
mų, tai tik juokas ėmė kada 
.ji pasakė, kad draugas Moo- 
ney taip-pat yra kaltas, kaip ir 
Krakas su Montvydu .užmušė-; 

apvaikščiojimo tos 
Kaip vy dama, kad tai čia nieko kito; prisidėjo sekančios 

j nėra, kaip tiktais išdavystė ir Dr. Šv. Alykolo Arkaniolo, U- 
Kliubas iš Sebastopol: 

Dr. Šv. Petro ir Povilo, Sus. L. 
R. K. Am. 57 kuopa iš Exeter; 
Aloterų Dr. Šv. Cecilijos, AIo- 
terų Sąjungos 19 kuopa iŠ 
Pittston, Pa. ir Dr. Šv. Stanis
lovo iš Old Forge, Pa., kurios 
tai dr-jos padengė parodos iš
laidas. Tai-gi 2:30 p. m. virš- 
minėtos dr-jos pasisamdę pui
kiausių Benų iš Pittstono po
draug su šv. Kazimiero para
pijos lietuviais perėjo per di
džiausias miesto gatves. Ga
lutinai dalyvaujantieji paro
doj atėjo prie klebonijos ir ba
žnyčios. Čion tai ir prasidėjo 
iškilmės apeigos. Priešais kle
bonijų buvo pastatyta tam ty
čia platforma, papuošta Ame
rikos ir Lietuvos vėliavomis. 
Klebonijos priešakys taip-pat 
laivo išrengtas vėliavomis. 
Klebonijos prieangyj buvo su
statyti suolai, kuriuose sėdėjo 
Šv. Kazimiero choras, tarpe 
klebonijos ir gatvės užėmė vie
tų Benas. Šalip choro buvo 
vietos kalbėtojų ir svečių.

Kaimynai-amerikonai žino
dami apvaikščiojimo tikslų, iš
puošė taip-gi savo namus vė
liavomis. 3:30 prasidėjo pro- 
gramo išpidymas. Vedėjas p. 
W. H. Gillespe garsus Pittsto
no advokatas ir lietuviam prie
lankus pagarsino liūliuojan
čiai ant gatvės miniai, kad 
jau prasidės iškilmė su Ameri
kos Himnu. Žmonės svetini-

Se-

---------------- --------------------------------------------.......................................................

Nestokuoja jaunimo, jystėje kun. Žebrio, prirodinė-
v •

PITTSTON, PA.

Kariauninku vėliavos iškilmė, v

28 d. liepos, 1918 m. Šv. Ka
zimiero parapija apvaikščiojo 
iškilmę paminėjimui 200 . ka
riauninkų, kurie tarnauja S. 
Valstijų armijoj iš Lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos. Prie 
apvaikščiojimo tos iškilmės 

dr-jos: Diemedis.

■ i

kaip vaikinų, taip merginų.
Lietuvių vaikinų paimta į 

karę apie 49, nors ne visi, bet 
daugumas iš Vyčių kuopos ir 
choro.

Šiuom laiku choro vedėja y- 
ra vietinė p-lė Ona Pikučiutė.

Daili kolonija ir dailus suti
kimas, nesigirdi nei vaidų, 
nei jokių rūgojimų vieno ant 
kito. Kaip senų, taip ir jau
nimo' daili praeitis. Bet kų 
mums atneš ateitis, tai negalim 
įspėti.

A. Vargdienėlis.

CHICAGO, ILL.

(Brightpit Park.)
Nedėlioj, liepos 21 d. 3 vai. 

po pietų buvo slinkas p-lės Pe
tronėlės .Jovaišaitvs su Petru 
Kvietkum. Iškilmes buvo gra
žios. Altoriai blizgėjo švieso
mis, vyčių bažnytinis choras 
po vadovyste vargonininko S. 
.Žilio gražiai giedojo. .Klebo
nas kun. Briškn pasakė pa
mokslų.

Abu jaunaveo/ai yra uolūs 
'•veikėjai. Abu prigulėjo prie 
L. Vyčiui LDS., SLRKA. kuo
jų, T. korulo skyriaus ir kitų 
katalikiškų dr-jų. P. Kvietkus 
buvo pirmas šios Nekalto P. P. 
Šv<\ parapijos organizatorius. 
Žodžiu sakant abu yra vieni 

•jš veikliausių šioje apielinkė- 
> 1
Laimingiausio gyvenimo jau- 

hai porelei. R. A.

listų. Na-gi ar ne juokas. Juk 
tai gali, žinoti visi Amerikos 
lietuviai, kad Krakas su Alont- 
vidu‘patys prisipažino, kad jie 
užmušė kun. Žebri ir prigulėjo 
prie socijalistų partijos. O 
Puišiutė net prakalbininkė ir 
dar nežino arba nenori sakyti, 
kad jie buvo socijalistais ir 
tikrais kun. Žebrio nužudyto
jais. •

Toji pati kalbėtoja ir toj 
pačioj svetainėj tūlas laikas 
tam atgal pasakius, kad ant 
kamuolio žemės yra tik pen
kiolika milijonų gyventojų.

Vilijos Laivas.

CHICAGO, ILL.

Iš LDS. 57 kp. gyvavimo.

Birželio 30 d buvo metinis 
susirinkimas,, bet visai mažai 
atėjo narių, kad net nebuvo iš 
ko rinkti naujų valdybų.

Vis-gi nutarta surengti pra
kalbas padidinimui šios kuo
pos ir gal. būt su laiku susi
tvarkys ir mūsų kuopa pra
dės smarkiaus veikti.

Taip-gi nnutarta surengti 
vakarėlį su programų pasi
kviečiant į pagelbų kaimynę L, 
D. S. 20 kp. ir tikimės, kad ne
atsisakys.

R. Andriliunas, 
LDS. 57 kp pirm.

Vokietijos. laikraščiams ne-

CAMP LEE, VA.

Dėl Dievo meilės neužmirškite 
kareivių.

Alės vargstam dėl visų gero
vės ir išliuosavimo Lietuvos iš 
prūso nasrų, kurie jų užėmė 
1916 m. ir man širdį spaudžia 
gailestis.kad mūs lietuviai, ku
rie liko namie, mus pamiršo vi
sai. Jiem nerūpi apie mus. 
Alės labai trokštam lietuviškų 
laikraščių ir rinitų knygelių, a- 
le tie, kurie skaito laikraščius, 
tai perskaito ir numeta, o 
mums tai labai būtu miela gau
ti ir paskaityti, nors mes esa
me nuilsę ir nuvargę. Kaip mes 
pamatom kitas tautas turint 
laikraščių rankose ir skaitant, 
tai ne vienas iš mūs apsiverkia 
gailiai. Kaip man teko suži
noti, tai iš vieno Scrantono y- 
ra 9 lietuviai ir man teko tik 
viena lietuviškų laikraštį ma
tyt ir tas‘ pats buvo šlamštas, 
o gero ir doro laikraščio tai 
netenka matyt. Tai broleliai 
ir sesutės, mes nenorime, kad 
jūs mums užrašytūmet, ale 
tuos tik atsiųskit, kuriuos jūs 
perskaitote ir tegu jums nerū
pi šokiai ir kitokie niekniekiai, 
ale atsiminkit kad jūsų broliai 
ir pažįstami vargsta clel visų 
gerovės. Tai jūs nesakykit, 
kad- mano ten nėra brolio, tai 
kam aš leisiu, ale brolau ar tu 
sesyte, kad tik sužinai kokį ad- 
resų ar pažįstamų ar ne, tuoj

1 4M* 1 t' 4»V* t XI «

pejoti apie Miek**škas 
nybes.” p**-'3“j- **— 
jis per “cudaunas” ponulis. 
Pradėjo paimdinėti jo bilas. 
Mickus, matydamas priešų bū
rius savo “parapijoje” pano
rėjo išvažiuoti kitur. “Atiduo
kit man šešetų šimtų dolerių,aš 
jau užsistupysiu jums vardan 
ramybės. Prie to dar palaiky
kite man mano gaspadinę. Kad 
aš iš kur sugrįžęs turėčiau kam 
pagaminti valgius,” sakė jis.

Tai-gi šis pabalda neva iš
važiavo. Nušvilpė į So. Bos
tonų. Pasirendavojo protes- 
tonų kirkužę. Atėjo socijalis
tai “Keleivį” skaitydami, tau
tininkai “Sandarų” vertelio- 
dami. Kiti kokie ten Čiūgamo 
kramtydami. Antrų nedėldie
nį nors AIickinis iš Lawrence’o 
choras ir kolektoriai nuvažia
vo, žmonių mažiau tebuvo.Tre- 
čių-gi nedėldienį, tai visai ne- 
kiek priplaukė. Ketvirtų šven 
tadienį Mickus, girdžiame, vi
sai nebevažiavęs į So. Bostonų. 
Kelintas J>uvę susirinkę ir tie 
patys pakeikę “vyskupų” 
spiaudydami išėjo. Ot ir lai
mužė mekleriui. Ištikrųjų tai 
antra bėda “L. T. K, Bažn. ir 
jos viešpačiui Alickui. Alat 
nieks nebelauk jo taip kaip 
Lawrenciečiai du metai atgal. 
Brocktone jam ir jo latriškam 
kryžiui užteko tik sykį pasiro
dyti, Bostone trijų savaičių, 
Lawrence jau antras metas.
• Kur dings Mickus? Vėl į 
Lawrence’ų. Čia yra dar ke
lios mielhširdingos moterėlės. 
Gal dar ir galės'pabūti čia ne- 
kurį laika. Bandoma. Ale p. 
naujas, parapijos prezidentas 
aštrus begalo. Ima Mickų į na
gų už kiekvienų dalykėlį. Alat 
šis ant parapijos susirinkimo 
pasakė: “Aš būsiu preziden
tu ir viską, o viską ištirsiu ir 
jums pranešiu. Dabar p. Ka
šėta ir tyrinėja tą Mickų. P-as 
Šimonis sakė žinąs visus jo 
sekretus. Pažiūrėsime ąū su- 
hytins ■ Kašėta tyrinėjimuose 
Šimonį*.. Gerų pasekmių.'

NASHUA, N. H.

L. Vyčių 20 kp. buvo suren
gus išvažiavimų liepos 1-1 d-. 
Viskas ėjo labai dailiai, buvo 
vsokių žaislų, pasilinksmini
mų, dainų, gerų užkandžių. 
Pirmas piknikas buvo liepos 6 
d., o dabar tai buvo antras.

Vyčių ir LDS. kuopos čia 
gerai bujoja ir daug veikia. 
Vyčiai mokinasi dabar veika
lų “Milijonai vandenyje.”

Vytis.

Bell Fhone Dickfaton 3905 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarai**. Ketverge nuo S iki£P.M.

•^Ncdalionu* iki 4 vo plito. 6/

1

PIRMOS KLESJS

DANTISTAS
| Dantis išbraukiami irpripil- 
I domi visai be' skausmo, bu 
| geriausiais prietaisais, bu 
| naujų išra imu.
I Visą darbą gvarantuojame. 
Į DR. W. T. REILLY 
K 469 Broadway,So. Boston,Misi.
H ' ' pklK DORCHK8TKRBT.
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buvo leista paskelbti apie tai J taučiaų kurie sėdėjo savo na- pasiųsk lietuviškų gerų} it.nau-
1 — mų prieangyse, vaikui 'sulipędingųlaikraštį-kareivijims, o j

T*l, 8o.Bo*ton270

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.
Galima imiMhti ir Uttnviiitiai 

Ofiao valandos; ,
Ryt lis iki 9 vai.

1 iki 3
vakaraii 6 iki 9

536 Broadway> 8o. Boston.kad Soiasons puolė.■r

_ ■
1

<1.

SUAREŠTAVO 48 SUFRA- 
GIETES.

Washington, rugpj. 6. — 
Šiandie sufragietės darė de
monstracijų prieš Baltuosius 
Rūmus. Tai 48 sufragietės bu
vo suųreštuotos. Demonstran- 
tės nešėsi apie 100 vėliavų.

Chorams dainos.
Tikkų išėjo iš po spaudos 

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

Vienas esemplioris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:
Xovier Strumskis
222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
Oftao adyno* G do vtaokt** Hg«t
I-JP. M. 7-S P.M. Priskiria Akinta*. 
419 Boylston St, Bo >toi, Mass.

Nusipirk mosties. 
TE BUSI GBAiOT! J* IHltta 
Mentholatum Co, Prisi elitas 
gult iitepk veidų moiila per keUi 
vakarus, o padarys valdų TYRU 
ir SKAISČIŲ BALTU. Toji mos- ' 
tis iiima plėtmui raudonis, ji*, 
dus arba Įlakus ir prafctinn viso. 
Idus spuogus nuo vridiK Pinigai 
gali siųsti Ir stampomis. " ‘

L . j* RIMMJti.
P. O.BokM, Holdbrook, Mm*.
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angščiaus ant vienų lubų), Bos- 
ton, Mass. Tel. Beach 2954.
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LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi Mtvo didelį-payeikalt? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk puse tuslno 
kabinot ir gausi vieną dideli ar- ' 
tlatllkai padaryta pavaUoda vlaaį 
dovanai. #

Taipgi norintla mokytis to aoa- 
tp gali atėūabktt :
- J. J. DRIZA,

Vietinės žinios.
Geras sumanymas. So. Bos

tono jaunimas sumanė pasiųs
ti kareiviui J. galiūnui. dide- 
liausių.laiškų. Vaikinai ir mer
ginos rašo kiekvienas po bįs- 
kį nuo savęs ir pasiųs, kaipo 
vienų laiškų nuo So. Bostono 
jaunimo. . - " .

Jai. pradėjus nagrinėti surasta, 
kad jis yra deklerantas. Jis 
buvo užsiregistravęs nepilie- 
čiu ir froard’as jį paskyrė į 5 
skyrių F, kaip ir visus neįiilie- 
Čius. - . •. ‘
” Jis buvo pašauktas Fe’dera- 
liškos valdžios ant pasiaiškini
mo ir išrastas nekaltu.
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Rugpjūčio 6 d. palaidojo su 
bažnytinėmis apeigomis - a. a. 
Jonų Kasparavičių.

Taip-gi tų pačių, dienų palai
dojo p. Motuzai savo dukrelę. 
21 mėnesio amžiaus.

Subatoje, mgpj. 3 d. buvo 
atvažiavę^ L. Vyčių 17 kp. na
rys tarnaująs Dėdei Šamui p. 
J. Augūnas, kuris neužilgo iš
važiuos į Frapcūzija. Pastara
sis dabar yra paskirtas kapra
lu. - •

Miesto Majoro paskirtas žmo
gus prie išdavimo anglių ne
turtingiems žmonėms jau pra
dėjo savo darbų.

Ofisas atidarytas miesto sa
lėje ant antrų lubų. Miesto 
majoras Peter paskyrė 5,000 
tonų anglių dėl Bostono ir bus 
parduodama neturtingoms šei
mynoms maišais.

i

Prie išdavimo license apsi- 
vedimui elerkai dirba visų die
nų išsijuosę. Miesto salė pri
grūsta jaunų porelių reikalau
jančių leidimo apsivedimui.

Panedėlyje iš ryto dar salės 
durys buvo uždarytos, o jau 
eilė pristojus laukė atidarant 
ir taip-pat paskutinieji išbuvo 
iki turėjo uždaryti.

Sulig naujai užvestos siste
mos, kiekviena dekleracija bu
vo išpildyta laike septyniij mi- 
nutų. Tai sunkus darbas der
liams ir kitiems turint reikalų 
su jaunavedžiais, kuomet tiek 
daug ant sykio nori apsivesti.

Auksoriai sako, kad dabar 
beveik niekas nereikalauja žie
dų sutarties, bet tik apsivedi- 
mo ir taip atrodo, kad pristigs 
n •

Rugpjūčio 6 d. vakare apie 
aštuntų vai. automobilius per
važiavo mažų mergaitę ant 
Broadwav, tarpe D ir E gat
vių.

.Turėdamas pirmuosius pilie
tiškus popierius užsiregistravo 
nepiliečiu, sako hoard’as. Tū
las Steplien Cevelera 63 Divi- 
sion st. buvo suareštuotas ir 
pasodintas į kalėjimų už pama- 
žinimų metų. Taip-gi polici-

*

★

★

★

Nesudaro komiteto^So. Bos
tone Mickus nezaležninkas jo
kiu Gūdu negali gauti žmonių, 
kurie įeitų į jo “parapijos’ ko
mitetų, nors susirinkimus lai
ko net po du . sykiu į savaite. 
Taip-gi viename susirinkime 
rugpj, 1 d. labai išplūdo Vy
čius, būk tie jam monkey biznį 
gadina ir už tai jo parapijonų Harrison Avė., (kampas Beach

P R ANE S IMĄ S.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri
son avė., Boston. Senas‘adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip
kitės Šiuo adresu: J; DEITCH,

skaitlius nesidaugina.
Taip-gi teko ir kun. T. Ži

linskui. ,
Mat, sako Mickus, kuomet | 

kun. T. Žilinskas daro kolektų, 
tai parapijonys meta baltus pi
nigus (sidabrinius), o kada aš 
darau, tai juodus-indijonus. 
Tai-gi mūsų korespondento žo
džiai pildosi.

Jis. aprašydamas Mickaus 
prakalbas šiaip išsitarė: “Kad 
jeigu Mickus dar daugiaus pa
sakytų tokių prakalbų, tai vei
kiai netektų nei vieno parapi
jom).” . , įįl

So. Bostoniečiai katalikai 
ne tokie jau mulkiai, kaip”Mic
kus arba kiti jo pasekėjai sva
joja.

Sako, kad į Mickaus komi
tetų kol-kas įėjo tūlas Norkus 
su frentais.

Monkey biznis.

REIKALINGA iŠsilavinusiij 
I merginų siuvėjų prie elektros 
jėga varomų mašinų. Užmo
kestis užtikrinta besimokinant 
ir darbas atsakantis. Atsišau
kite tuojaus. Empire Mfg. Co., 
darbas atsakantis. Atsišauki
te tuojaus. Empire Mfg. Co., 
Kampas Albany ir Wareham 
sts., Boston, Mass.

Reikalavimai.
‘ . *- - »• . ■ -

Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų. ’ ’

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” / ■ ;

UŽ smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų sykį........ 50c.
’ ’ tris sykius ...... $1.00 

Pinigus siųskite iŠ kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South. Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA 45 ake- 
riąį ŽėjhėSj G karvių, 1 arklys, 70 
vistų, 10 kiaulių.' Didelis plotas 
žemės užspdyta bulvėmis, kornais 
ir kitokiomis daržovėmis/ Barsi-

• duos visai pigiai. Visai arti sto
tis, krautuve, krasa ir kitos rei
kalingos vietosi Labai patogi vie
ta gyvenimui. Atąišauldt tuojūus. 

; ZIGMAS MARTUŽIS,
Bos 28, Princeton Depot, Mass.

I 

J 
jį Leisk man nuimti mierą ir k 

met, kuomet Jums prireiks. X 
Mūsų darbo sveteriai ne- j J 

šiojasi ilgai ir'visuomet atro- 
do gerai.

Paklauskite draugų, kurie j į 
nešioja juos ir kad gauti 
bent vieną Meesters Charles jį 
Šweater’s ant išmėginimo., J j

i 

•K

£ GRYNAI VILNONIAI 
J SVETERIAI 
į į padaromi ant užsakymo, -jį

Leisk man nuimti mierą ir 
u Jūs galėsite pasiimti tik tuo-
i!i 
i! 
i! 
i! 
i! 
I! 
i! 
i! 
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CHARLES EVANS JR 
167 Hillside Avė., 

Needham Height, Mass.

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMŪOTOJAS. 
S. BARASAVTČIUS.

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 būtij 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.

S. BARASEVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadvray, So. 

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

So, Boston.

Paieškau savo vyro Justino 0- 
žiūno, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Linkavos parap, 5 metai 
kaip apleido mane, palikdamas šU 
5 vaikais. Jis turi tamsius plau
kus, apie 6 pėdų augščio. Kas a- 
pie. jį žino ar jis pats, meldžiu at
sišaukti.

Petronėlė Ožiunienė,
120 S. Greene St., Baltimore, Md.

ANT PARDAVIMO naujas 
vasarnamis ant South Main st., 
rytuose nuos E. S. Prector’ 
vietos. Penki kambariai ir 
maudyklė, kietųaedžio asla ir 
pastatytas vasarnaimo stiliaus. 
Viskas sulig šių dienų — iš
skyrus kainų. Atsišaukite pas:

August Peterson,
Carlin £t., • Athol, Mass.

Tel. 9—Y.

AKINIŲ KRAUTUVĖ

Prirenka ir sutaiso akinius ge
riausia tik pas registruotus opto- 
metristus

James Conroy ir Joseph Ecker
Reikale visuomet kreipkitės pas 

juos.

Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni
ka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Dekeriutės iš Vb k a viski o miesto, 
Suvalkų gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gyveno Baltimore, Md. 
Taip-gi Katarinos Batisiutės Su
valkų. gub., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti šiuo adresu:

John J. Žemaitis,
912 Bank St., Waterbury, Conn.

IŠVENGKITE VASARINIŲ 
KEBLUMŲ.

Pep karštas vasaros dienas 
yra labai didele paęeiga iš
vengti vidurių keblumų. Bet 
jeigu jūs laikysite savo vidu
rius liuosais ir išvalytus nuo 
užkrečiamij ligų su pagelba 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elisiro, tai jūs jau
sitės smagiais ir nekęntėsite 
nuo keblumų, kad ir laike di
delių karščių. Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyne Elixi- 
ras išvalo vidurius be gnaiby
mo ir užlaiko juos švariais, ji
sai yra taip-gi labai priimnus 
ir nepakenkia net jausliausiam 
pilvui. Jūs nekentėsite nuo už
kietėjimo, nerviškumo, nupuo
limo ir tt. ir praleisite vasaros 
sezonų smagume ir linksmai. 
Kaina $1.10. Aptiekose.

Trinerio Linimentas yra la
bai populiariškas, nes jo vei
kimas yra greitas ir tikras. 
Tai yra geriausia gyduolė reu
matizmui, neuralgijai, strėnų 
gėlimui, išsisukimams, tini
mas, skaudantiems musku
las ir nuvargusioms kojoms. 
Kaina 35 ir 65c. aptiekose. Per 
krasų 45 ir 75e. — Joseph Tri- 
ner Company, Išdirbanti Che
mikai, 1333—1343 S. Ashland 
Avė., Chicago, III. — Apg.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.

Krautuvės adresas: 125 Tre- 
mont St., Boston, Mass prie Park 
st. tunnel arba prieš Park st. baž- v •

Paieškau moksleivio Pabijono 
ČebatariauskotPavasaryj 1912 m. 
jis gyVeno Waukegane, III., pas
kui išvažiavo^į farmas užsidirbti 
pinigų, kad turėtų iš ko mokslus 
eiti. Žiemą 1912 m. jis buvo Spo- 
kane, Wash. Norėdama jį sulyg 
išgalės sušelpti, meldžiu jį, arba 
žinančius, pranešti kur jis dabar 
yra.

Jo sesuo
Zofija Vizgirdienė,

(Čebatarauskiutė) 
1011 Eight Str., Waukegan, III.
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Paieškau Stepono Narkaus, pa
eina iš Pikielų parap., Telšių pa
vieto, aKuno gub. Pirmiaus gy
veno Chicago, UI. Taip-gi sesers 
Pranciškos Rapalaitė iš Kauno 
gub., Žemalės parap. ir sodos. Ir 
brolio Severino Gurauskio, Židi
kų parap., Telšių pav., Kauno g. 
Malonėkite jie patįs ar kas kitas 
atsišaukti šiuo adresu:

K. S. Rapalas,
50 Sawtell avė., Brockeon, Mass.

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. r

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv.

%

. Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biaunu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
.valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skiįves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

Musu Absoliutiška Gvarancija

★

KETVIRTA LIETUVIŲ DIENA.

KEtVERGE RUGPJŪČIO 15-tų DIENĄ 
LA K* E SI D E '

(RAST MAIIANOY JIJNCTION). .
Puikiausia vieta nuvažiuoti. Programa labai įvairi, 

certas, prakalbos, ir šiaip įvairiausi žaislai.
ĮŽANGA Į PARKĄ SU'VISOMIS PRAMOGOMIS TIK

TAI 10 CENTŲ. — Kas-gi pasigailėtų dešimtuko? Kas-gl 
nenorėtų pakvėpuoti šviežiu oru -r pasižmonėti? ‘

KVIEČIAMI ATSILANKYTI VISI.
• • - KOMITETAS.

0 Turįs ant pardavimo namų. | 
0 Klausk Mr. FOWLER, | 

H x JAMAICA PLAIN. A
Ą Dvigubi namai 7 ii’ 8 kambariai Idėkvienai šeimynai. Ren- ę 
y dos $552, prekė $4.600 -r- tiktai $300 rankpinigių. H

n Beveik nauji trijų šeimynų namai, 15 kambarių, arti A 
z gatvekarių. Viskas sulig naujausio įtaisymo. Gražus <lotas x 
A dėl daržo. Rendos $332, prekė $5950. ą

FOREST HILL. Š
Puikūs pavieni namai pastatyti ant kalno, kur užtekti- () 

nai saulės spindulių. Geriausiame stovyje, su naujausiais į- a 
taisymais, lotai dėl sodinimo ir krūmai. $3.800. _ . (V

Dviejii šeimynų namai pakilioje vietoje, 15 kambarių, vi- Ą 
si įtaisymai ir labai puilriai' atrodo — $4,800 su ekstra lotu ant Ų 
kampo $5.700.00

ROSLINDALE.
Dviejų šeimynų namai, 11 kambarių — gražus lotas dar

žovėms — $3.100.00.

3. H. Kenealy, M. D.

Ekzaminavimas nieko

$

K Klausk MR. FOWLER, |
v 702 Centre St., Jamaica Plain — Jamaica 500. 0

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti taų^metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
$73 Washington Street, 

Second Floor.
Tai šaukis tuojaus. 

TAI ŠAUKIS TUOJAUS.
Office Hours: 

DAILY 
9 A. M. to 8 P. M.

SUNDAYS
10 A. M. to 2 P. M. 

only. ,
nekainuos, jei Tamsta gydysies.

Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų tikrą fi- r 
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio Sveikatos, iš- 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS 
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų. Tai yra tikra tiesa, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimas ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumo nervų, silpnumo užpakalės (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo,' 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skąusmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug lutų yra pirmas persergėjimas, kad nepatro- 
tyti savo sveikatos ir pajėgos.

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik
ras kuomet šauki būsi gydytas padoriai ir meiliai ir ką tik 
tu man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisingas, 
Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet tu 
šauksi dėl gydymo žinok, kad busi palinksmintas. Mano 
patarnavimas dėl visų lygus, biednas ar turtingas. Įtikiu, 
kad tamsta pasinaudosi šia proga ir palinksminsi mane pa
sakydamas,. ar gali, ar ne atgauti savo fizišką stovį.

Šauk dabar — neatidėliok.
DR. J.H. KENEALY 

SPECIALISTAS
673 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.

Antros durys nuo Gayity Ttheatre.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba, 

4 Levant St., Dorchester, Mase 
Telphone: Dorcester 6973—W.

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Winfield St, So. Boston, Maga

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls,
282 SUver Str., So. Boston, Mass

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite
10 Silver StJ, So. Boston, Mass.

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 
230 Fifth St, So. Boston, Mass.

KLASTERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
16 Wlnfield 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 
dienų.

IEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI
STIJONĄ. Esu gerai prityręs 
prie tokio darbo ir turiu paliudi
jimą. Nuo kariuomenės kuosas. 
Jeigu kam iš gerb. klebonų reikė
tų, meldžiu rašyti šiuo adresu:

Jonas Leknickas,
797 Bank St., Bos 146, 

Waterbury, Conn.
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Stelluklte vaistas ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, I!!.
Gerbiamieji: Prisiunčiu $...... ir meldžiu prisiųsti man... 
bonkutė Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė........
s Gatvė ir No. ar R. F. D
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NATIONAL LABORATORY. Chicago, Uis. Shenandosh, Pa.
Godotini Tomistais—

-Ai esu lsbai ulganedlnt.a nuo jum Ni^Ton^E^dsveBgy.0 jug

Valstiją.

Nuga-Tone yra sudėti i 
parankioje bonkuteje. Jie j 
yra apvilkti su c tikru; j 
priimno skonh raine dėl i 
vartojimo; neatitrauka 3 
nuo darbo ar. linksmumo, š 
Bandykite.' 
menduosite tuos vaistus 
visiems sava prętelems.
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Jus reko-

? Miestą*..
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Nusa-Tone

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
, Padara Galvą, Raudoną. Kraują, Stiprus Nuolatinius. Nervus ir Tvirtą 

Vyriškumą ir Moteriškumą.
givianančiu šiltam 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 įauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam .veidui ir žibumą akims.

•YV__ XI________*_______

Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
dešimtys (90) pilni, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bąnkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžykite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
{stengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionJTS tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.
, NATIONAL LABORATORY, Chicago, IB. Elwood City, Pa. t.

Gerbiamieji:—
Gavau jusu laiSką (r Nuga-Tone pilkitės Ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas jūsų . 

vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutSs Nuga-Tone piliutiu. As daviau Idaleta piliutiu sava 
protelių dėl pabandymu ir jam labai patiks. AS ateliuju vieną bonkutS dėl jio. ' Prisiunčiu $2, 
šiurid^vristu, k, greičiausei.

fc:

REIKALINGA VIRĖJA restau
racijoje. Taip-gi moteris arba 
mergina išdavimui valgių prie 
stalų. Darbas ant visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite ypatiš
kai arba laišku. .

A. ZUBKŲS,
298 Market st., Portsmouth, N. H.

1

Paieškau Agotos Naverevskiu- 
tes, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Mikališkių valsč., -Serginės 
kaimo. Ji pati ar kas kitas, atsi
šaukite šiuo adresu: Russia, Gor. 
Kostroma, Nižnii Naberežnii Gos- 
pital, No. 18, Silvestras Kaspara
vičius.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS —Jonas Adomavičius, 

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

180 Bowen St, So. Boston, Masą 
PROT. RAST. — Juozapai VlnkevlČlua,

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

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KAStERIUS — Andriejus Zalleckas,

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

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

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus < kas antrų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mase. 
Malonėkite viii ateiti ir daugiau 
ųaujų narių au savim ataiveati.

BRANGUS VIENGENTI!
DABAR LAIKAS DIRBTI NAUDAI TĖVYNĖS.

Darbas pradėtas. Dirbame, kas -protu-mintimis, 
kas kapitalu. Kapitalu Tamsta gali ir privalai veik
ti. Kapitalu veikdamas padarysi naudų savo Tėvy
nei ir sau.

SAVO KAPITALO NELAIKYK SVETIM
TAUČIŲ BANKOSE. Nedaleisk, kad tavo sutau
pytu kapitalu išnaudotų ne tik tavę patį, bet ir tavo 
Tėvvnę-Lietuvų. Nedaleisk, kad tavo triūsas neš
tų nepageidaujamus vaisius Lietuvių Tautai. Savo 
triūsu, naudokis'pats! BŪK TIKRU SUNUMILIE- 
UVOS!

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

■ SAVOJE ĮSTAIGOJE, turėsi naudų sau, pelnų ap- 
l vėrsi^avo naudai ir naudai savo TĖVYNĖS LIE
TUVOS. .

‘ - » 4* •

Prezidentas 
Juozas Kowaliauskas 

.. .Sėraš . .Šeras $50...
Už padėtus Už padėtus
4 nuoš. 4 nuoš.

CENTRALIS - 
BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

32—3Ą CROSS STR BOSTON, MASS.
• # '
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