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Italijos valdžia nori pasi
skolinti nuo Amerikos finan- 
sistų $1.000.000.000.

Būrys Amerikos kareivių ant senos vokiečių tvirtovės, 
nuo kurios mktosi miestas Coblenz antroj pusėj Moselio u- 
pės. Tasai, kurio augščiausia išsikišus galva yra Jonas čer- 
vokas, buvęs “Darbininko’ ze ceris.

Anglijos valdžia pienuoja pa
leisti Vokietijos karės nelais- 
vius. Tų nelaisvių Anglija 
turi 84.604.

Milijoninis užsakymas.

VOKIEČIŲ LIETUVOJ JAU 
NĖRA.

iber6, 1917, 
By order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir da^ar

hką, cicilikai ūmai 
plakatus ir garsino,

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank K
141 Washington Street, New York, N, Y<

Jurgis Savickis, Lietuvos 
ingaliotinis Danijoj pranešė 
Lietuvių Astovybei Wąshing- 
tone, kad liepos 13 d. visi vo
kiečių kareiviai pasitraukė iš 
Lietuvos. Toliau Savickis pra
neša, kad Lietuvos valdžia už
traukė vidurinę paskolą iš 30 
milijoną auksinų. Amerikos 
lietuviai prašomi rašytis tai
paskolai. Prašo atsiųsti iš A-: MERKIS,
merikos stenografių. Kartu Lietuvos respublikos karės 
praneša, jog Lietuvos valsty-; ministeris.
binė vėliava priimta tokia: 
žalia, geltona, raudona, taip-, 
gi tautinė vėliava — rudona su, 
sidabriniu žirgvaikiu. -1

Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”
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UTARNINKAS, LIEPOS 29 D., 1919.

Laikinas rubežius tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

RUBEŽIUS TARP LIETU
VOS IR LENKIJOS.

Paryžius, liepos 26. — Aug- 
ščiausioji alijantų Taryba pri
ėmė maršalo Foeho raportą a- 
pie tai, kad nustatyta rubežius 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Len
kai užims Suvalkus ir pasi
trauks prie linijos einančios į 
šiaurės rytus nuo Suvalkų.

(Iš tos žinutės matosi, kad 
Suvalkų miestą lenkams leista 
užimti, o nuo Seinų jie turės 
pasitraukti. Šitas rubežius y- 
ra žinoma laikinas. Yra tik de- 
markacijinė linija. Savickas, 
Lietuvos įgaliotinis Kopenha
goj Lietuvių atstovybei Wash- 
ingtone liepos 22 d. buvo at
siuntęs žinią, jog lenkai perė
ję demarkacijinę, tai yra lai
kinai nustatytą rubežių ir lie
tuviai pradėję su lenkais mū
šius. Iš to išeitų, kad atsi
vėrė karė tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Bet viršuje paduotoji 
žinia rodo, kad karės tarp len
kų ir lietuvių nėra.)

LIETUVOS DELEGACIJA 
PAS POPIEŽIŲ.

etuvos valdžia, kaip ne- 
ai buvo skelbta, buvo pa- 

iuntus pas popiežių grafą 
Tvškų. Dabar pranešama, 
jog buvo ir kita delegacija pas 
Šventąjį Tėvą. Šiuo kartu pas 
popiežių buvo vice-prėz. Stau
gaitis ir prof. Grigaitis. Po
piežius priėmė su ypatingu pa
laiminimu, išreiškė širdingą 
Lietuvių tautos troškimams 
užuojautą, kalbėjosi dvigubai 
ilgiau, negu audiencijai buvo 
skirta laiko. Šventasis Tėvas 
suteikė visai lietuvių tautai pa
laiminimą. Dabar Lietuvos val
džia prie Vatikano turės save 
atstovybę.

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje ... .>3.00 
Sostone ir apielinkeje .... A00 
Jžrubežyje metams...........A2S

. “DARBININKAS,”
?42 Broadway, So. Boston, Mm.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų tesi, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

“Aeceptance for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Section 1106, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on Julv 12,1918.”

__________ Herbert Hoover.
FINLANDIJOS PREZIDEN- Lu;. :. •'?e vvrir.u-ču perdėtiniu 

TAS PRISIEKĖ. .maitinimo komisijų Europoj, 
___________ į’ ” " ’ ” *

Finlandijos parlamentas iš
rinko prof. K. J. Stahlbergą 
respublikos prezidentu. Jisai 
gavo 143 balsus, o dabartinis 
regentas gen. Mannerhein 50 
balsų.

Naujasai Finlandijos prezi
dentas buvo Helsingforso uni
versiteto teisių profesorius. 
Buvo vadu progresiviškų naci- 
jonalistų. Už stovėjimą už de
mokratiškus principus buvo 
nemalonėj caro valdžios.

EKSPLIOZIJA ANT LAIVO.

Bevelkant per Panamos ka
nalą laivą Melville, ištiko spro
gimas. Šeši žmonės tapo už
mušti. Ekspliodavo boileris.

STREIKAS PASIBAIGĖ.

Jūreivių streikas New Yor
ke ir kituose palei Atlantiką 
miestuose pasibaigė. Jūreivių 
reikalavimai išpildyti.

kal bejosi Paryžiuje su Ameri
kos laikraščių korespondentu 
Oulalian apie Tautų Lygą. Sa
kė. jog be Tautų Lygos Euro
poj kiltų netvarka, chaosas. 
Pasakė: “Atsižadėti Tautų Lv- 

j gos dabar reikštų/ kad pati 
taikos sutartis griūtų.”
Europos demokratijos yra A- 

merikos vaikai.
Hoover nurodinėjo, jog da

bar Europoje įsisteigusios ma
žos demokratiškos tautelių 
valstybėlės yra nelyginant A- 
inerikos vaikai ir Amerika jų 
neprivalo apleisti. Per pusan
tro šimto metij Amerika, sakė 
Hoover, skelbė demokratiją, 
kad demokratija yra ne vien 
vaistas vidurinėms draugijos 
ligoms, bet taip-gi, kad ji v- 
ra vienintelė apsauga nuo ka
rės. Per visą laiką, be palio
vos Amerika skelbė, jog val
džios tikru pamatu yra didžiu
mos valdymas, sakė Hoover:

“Mes stojome karėn, kad 
sunaikinti autokratiją, kaipo 
pavojų mūsų taip lygiai ir ki- 
■tų demokratijų. Jei mes ne
būtume stoję karėn, tai kiek
vienas Europos žemės sprindis 
šiandie būt besąs po autokra
tiška valdžia. Mes primėtėme 
savo valią pasauliui. Iš šitos 
pergalės sekė "sunaikinimas di- 
džiij autokratijų Vokietijoje, 
Rusijoje, Turkijoje ir Austri
joje ir mažos autokratijos 
Graikijoj. Dabar kilo demo
kratijos Lenkijoj, Finlandijoj, 
Latvijoj, Lietuvoj, Estonijoj, 
Čeko-Slovakijoj, Didžiojoj Ser
bijoj, Draikioj, Siberijoj ir net 
Vokietijoj ir Austrioj įsisteigė 
demokrati škos valdži os. ”

Jugo-Slavijoj apsireiškė ski
limas. Kaip žinoma Jugo-Sla- 
vija susideda iš keletos slaviš
kų genčių — serbų, kroatų, 
slovėnų, černogorų.- Visos tau
telės pavestos po serbišku ka
ralium ir jos turi autonomijas. 
Toji valstybė jau alijantų pri
pažinta. Bet kroatai pradėjo 
purtintis nuo tos valstybės. Ne
nori dėtis su atsilikusia kultū-

TĖMYKITE VISI IR VISOS.
Nesenai kablegrama atėjo iš Lietuvos Lietuvių Preky

bos Bendrovei milžiniški užsakymai. Tik žiūrėkite. — 
užsakoma sekanti dalykai:

100.000 porų vyrų batų, moterų ir vaikų čeverykų, 
giausia sodiečiams.

200.000 jardų audimo žieminiams drabužiams.
200.000 jardų bovelninio audimo moteriškiems apati

niams drabužiams.
. 5.000 tonų cukraus.

25 tonos kavos.
10 tonų rusiškos arbatos.
10.000 maišų superfosfato.
25.000 maišų tomašlako. >
Kaip kiekvienas mato visi šie užsakymai gali tuoj būt iš

pildyti. Tik tomašlako nėra Amerike.
Mūsų ofise užsakymą bile kas gali matyti.
Šito užsakymo išpildymui reikia labai daug pinigų. To

dėl į visas puses leidžiame balsą į visus lietuvius — vyrus, 
moteris ir vaikus — pirkti mūsų Bendrovės Šerus nei minutės 
neatidėliojant.

Supraskite, jog jei neturėsime savo pinigų, turėsime sko
lintis iš svetilntaučių. O svetimtaučiai turi mums atidarę 
savo skrynias pinigų. Galime skolintis. Bet skola yra ne
malonus daiktas. Be to pelnas turi eiti saviškiams.

Pakartojame šauksmą — kuogeriičausia pirkite Lietu
vių Prekybos Bendrovės Šerus tuoj.

Kreipkitės adresu:

Vokietijos dabartinė valdžia 
ketina paskelbti kaikuriuos bu
vusios kaizeriškos valdžios do
kumentus. Tie dokumentai 
nustebinsią visą pasaulį. 
Skelbs dėlto, kad dab.ar Vokie
tijos x junkeriai ir militaristai 
užpuldinėja dabartinę valdžią. 
Kai tie dokumentai /bus pa
skelbti, tai junkeriai ir milita
ristai neturės intekmės žmonė
se, nes jie bes sukompromi
tuoti tais dokumentais.

džiaugsmo nežino ką dartyi. 
Numaršavom visi į salę, kur ju- 
domi paveikslai rodomi ir ten 
ūži# salė, net sienos dreba. 
Po visam maršuojam vėl atgal. 
Aficieriai išbėgo pažiūrėti kas 
dedasi. Pamatę būrį maršuo- 
jančių kareivių, juokiasi net 
susirietę.

Vokiečiai, tai kaip žiurkės, 
tik galvas iškišę per langus 
žiūri. Užsibaigus maršavimui, 
nekurie nubėgo aplaistyti ‘ ‘ tai
ką.”

Prisakymas miesto majoro 
nevelija kareiviams būti ant 
gatvės ar aludėj kaip 10 vai., 
bet tą naktį, tai nekurie lais
tė iki vėlaLnakiies.

Tai matote kaip mes sutiko
me “Taikos Balandį.”

Štai prisiunčiu ir jums vie
ną, kurį aš pagavau. Laimin
gos kloties visiems. .

Jonas červokas.

819 M. T. C.
A. P. O. 927
A. E. F. Sinzig, Vokietijoj.

(Rašytas birželio 28. Červo
kas buvo “Darbininko” darbi- 
if nkas.)

Visų pirma sveikinu jus su 
I linksma naujiena. Taikos ba
landis jau išsirito iš storo ka
riško kiaušinio lukšto. Pas mus 
kareiviuose sukėlė labai 
entuziazmą.

Subatos vakare 7 vai. 
mobiliai lakstė po visus
polius, kur tik kareiviai ran
dasi ir dalijo specijaliai at
spaustus lapus mūsų laikraščio 
“The Amardc News.”

Klyksmas pakilo visuose 
kampuose. Susi rkdeo—būrys 
kareivių, nuėjo pas Y. M. C. A. 
viešbutį ir ištraukė Ameriko
nišką vėliavą nuo lango kurį 
plevėsavo ant gatvės Sinzig’e, 
paėmė didžiulį būbną, nėr kū- 
juko. Surado šepetį kuriuo 
dulkes valo, antrasis pagrie
bė mažytį būbnelį ir nuėjo po 
gatvę maršuoti. Šaukia, try
pia, klykia, švilpia, tiesiog iš;

PADEREWSKIS NEUŽSITI- 
KI KOLČAKUI.

Premieras Paderewskis sa
ko, kad admirolas Kolchakas, 
nori prikelti Rusijos carizmą ir 
viešai paskelbė, kad republi- 
kinė Lietuva negalės gyvuoti 
viena bet turės susidėti su Len
kija, pav. kaip Austrija su 
Hungarija prieš karę.

Toliau buvo paklausta 
Paderevskio kodėl lenkai užė
mė lietuvių apgyventus mies
tus ne tik Gardiną, bet ir Vil
nių, lietuvių sostinę.

Štai ką paderewskis atsakė: 
“Tamsta žinai kad Vilnius 

yra lenkų, tenai mūsų broliai 
buvo žudomi bolševikų ir žy-

listų ir p. Račkaus, nors nei ka
talikai, nei Račkus apie jokius 
debatus nieko nežinojo, nes su 
niekuomi jokios sutarties ne
buvo. Jie taip-gi nusisamdę 
“Moose Hali” ir viską susirik- 

Liepos 7 d. atsilankė į šį mie-^a'°, kad laike balsavimo už- 
stelį gerb. p; Al. Račkus> > tikrinti sau laimėjimą debatuo- 
Lyolos universiteto studentas, j se> tai daug cicilikų nėjo dar- 
Vietiniai lietuviai turėjo pro-jkan ir važinėjo po apielinkės 
gos išgirsti rimtų apie darbi-1 kolonijas ir kvietė savo drau- 
ninkų reikalus prakalbų. Gerb. I gučius,^ kad visi kas tik gy- 
kalbėtojas savo gražia iškalba vas va: t^otų i Frackville gel- 
ir moksliškais argumentais su- j ^ti Kučinsko kailį, 
malė į dulkes sutrūnijusį cici-l 
likų “mokslą.” Lietuviai la
bai buvo patenkinti tomis pra
kalbomis, bet bolševikams tos 
prakalbos tai buvo tikru dyg
liu. Per porą dienų, jie vaik
ščiojo lyg apsvaigę, per nak
tis mitingavo ir galvojo, kaip 
atitaisyti, ką Račkus sugadi
no.

Štai pasisuko į Frackvillę 
eicilikpalaikis Kučinskas. Jie 
ir meldė jo gelbėti juos. Ku
činskas taip-gi norėdamas pa
garsėti ir padidinti savo ne
švarų biznį, su mielu noru ci
cilikų meldimo išklausė. Ypa
tingai Kučinskas troško stoti 
į debatus su p. Račkum, nes 
jis žinojo., kad p. Račkus da- 
b'aPTbSe rA^flįikėJČ «WldRg!r 
Socijalistų bambizo klapčiukas 
Kučinskas žinojo gerai, kad 
jis praloš; jis žinojo, kad y- 
ra tik nykštukas mokslo žvilg
sniu prieš p. Račkų, kurs spe
cialiai studijavo socijologijos 
universitete, o dabar mokina
si ant daktaro. Vienok tas ci
cilikų nepraustbumis nepaisė 
ant to ar praloš ar ne, bile tik 
būtų jam proga pagarsėti. Mat 
Mockaus klapčiukui nekaip se
kas, nes cieilikučiai retai ka
da tą “avinplaukį” kviečia, o 
žmonės taip-pat mažai lankosi 
ant jo blevyzgų. Todėl ar žūt, 
ar būt sumanė padidinti sava 
nešvarų biznį. Bet jam 
pavyko.

Cicilikiškos Intrigos.

Kada cicilikai jau viską 
planavo, tai nuėjo į smuklę ir 
gyrėsi, kad netik Račkų, bet 
ir tuziną kunigų galį sukriti
kuoti. Smuklėje jie pradėję 
būk tai kokias derybas su ko
kiais ten “katalikais.” Žmo
nėms jie pranešė, kad L. S. S. 
217 kp: pasiųsianti prie Rač-

roję Serbija, o ypaė kad Ser-'į. J"”??I
biją turi karalių. Kroatai no
ri atsimesti ir turėti respubli
konišką valdžią.

Iš to nesutikimo džiaugiasi 
Italija. Jos diplomatai alijan- 
tams nurodinėjo, kad plenuo-. 
jamoji Jugo-Slavijoj nebus Į 
santaikos. * I

“ Debatų” vakaras.

. IJ epos 11 d. vakare į ‘ ‘ Moose
Hali” sugarmėjo visi Frackvi- 
llės cicilikpalaikiai. Taip-gi 
būriais sukviestų cicilikų at
važiavo iš Girardvillės, Maiz- 
viilės, Shenandoah, Mahano- 
jaus ir iš kitų kolonijų. Su ci- 
cilikais atėjo taip-gi keletas jų 
draugių, pasileidusių bobel- 
kn. Kučinskas atsisėdęs ant 
estrados, girdamasis^ su savo 
“kudlotu mokslu” drąsino 
tamsūnėlius cicilikus, kad jie 
gintu narsiai cicilizmą. Cici
likai rikiuojas, viens kitam 
mirkčioja, šnabždasi ir dali
nasi proklamacijas parašytas 

Lriaž.t.rovidftai-a Tį>rieŠ
Suv. Valstijas ir po kuriomis 
pasirašė Bosą Lusemburg, 
Kari Liebknieehtas ir kiti Vo
kietijos bolševikų lyderiai.

Štai atvyksta ir kun. J. Raš- 
tutis su Račkum. Prie sve
tainės. durti juodu klausinėja ir 
vieno žmogaus ir kito kame 
dalykas, kas yra vakaro ve
dėjas ir tt., nagi paaiškėjo, 
kad viskas yra vyliugystė ir 
cicilikiškos intrygos. Išėjo iš 
svetainės cicilikų vadas Jonas 
Staneika ir klausia ar p. Bač
kos jau yra prisirengęs prie de
batų su Kučinsku? Račkus pa
reikalavo paaiškinimo 
kų, nes jis atvažiavo 
katalikams prakalbas, 
tainėje šeimyninkauja 
listai. Tuomet Jonas 
ka mikčiodamas aiškina, kad 
esą parapija pakvietė socija- 
listus į debatus, tai socijalistai 
parapijos pakvietimą priėmę, 
pasisamdę svetainę ir dabar 
stoją į debatus. Račkus pa
klausė kas yra tie parapijos at
stovai, su kuriais jie vedė ta
rybas debatų reikale. Pasiro
dė, kad nei parapijos galva 
kun. J. Raštutis, nei parapi
jos komitetai nieko nežino, ir 
kad cicilikų lyderis Staneika 
meluoja, nes jis tarėsi ne su 
parapijos įgaliotiniais, bet su 
kažkuo kur ten smuklėje ir ku
rie neturi teisės kalbėti para
pijos vardu. Čia cicilikai pa
raudo kaip vėžiai. Tuomet p. 
Račkus pasakė, kad jei gaus 
oficijalį pakvietimą nuog L. S. 

i S .vietinės kuopos, tai galima 
bus čia pat svetainėje tarties a- 

I pie debatus. Taip-gi p. Račkus 
užklausė p. Kučinsko, ar jis 
norėtų stoti į debatus. Ku- 

Į činskas susinervavęs dreban- 
į čiu, mupnančiu balsu išsireiš- 
Įkė, kad norėtų. Tada p. Rač- 
(kus supratęs, ko jis nori, pa- 
| reikalavo nuog Kučinsko $200 
I už tą privilegiją, nes p. Rač- 
Ikus yra žinomas visoj Ameri- 
įkoj kaipo vienas iš garsiausių 

___ Į prakalbininkų, ir jei Kučins- 
siu būdu. Idant sutraukti pub-|^M turės laimę stoti su p. Rač- 

i padare i debatus, tai Kučinskas 
kad bu s pagarsės ir savo smunkantį 

didžiausi debatai tarp soči ja- (Pabaiga ant 3-čio pusi.)

Ime eiti su kariuonjene, slaptai, į tų su socijalistais į debatus. 
I nieko nepranešdami Lietuvių' Bet tai buvo tik mulkinimas 
j valdžiai kad bolševikai nesu- i žmonių, nes jie jokios dele- 
I žinotų mūsų pienų.” gacijos niekur nesiuntė. To dar

Kada Mar. Foch pranešė negana, tūli cicilikų pasam- 
lenkams pasitraukti iš Lietu- j dyti įrankiai, kurie nuduoda e- 
vos, Paderewskis atsakęs kad I są katalikais, o ištikrųjų yra 
Lenkija yra prielanki Lietuvos į veidmainiai, — sumanė apgau- 

I neprigulmvbei. I ti kun. J. Raštutį ir p. Račkų.
* Jie nuduodami “nekaltus avi

nėlius” atvažiavo iš Frackvi- 
! lies į St. Clair prie p. Račkaus 
! ir kun. J. Rąštučio, ir manda
giai meldė,^kad p. Račkus ap
siimtų pakalbėti pėtnyčios va
kare, liepos 7 d., o jie pasam- 
idysią svetainę ir pagarsinsią, 
i Kadangi p. Račkus nebuvo nie
kur užimtas, tad ir apsiėmė, 

j Sužinoję cicilikai, kad jau 
| jų planai gerai vyksta, ir kad 
k jliugingu būdu galima bus 
per savo tarnus p. Račkų pri- 

i gauti — jie pradėjo savo juo- 
Įd? darbą varyti nachališkiau-
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Levukas.pa

buvę

prie

NAUJAS DŽIAUGSMAS.

S.

V. J. D.

Vytė.

v •

A. B.

Istreiką.

Reporteris.
tai nors paskalą

Sparnaitis.

išpildytas.

I

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

blėdies nepadarė ir mums dar
bininkams tuo labiaus tiepada-

skelbti, kad Naruševičius ne
gali turėti pasitikėjimo.

Dalyvavo ir 
vadovas kun. J. Kasa- 
nors ir trumpai, bet 
pėdsakus palikdamas

NARUSEVIČIAUS PRANE
ŠIMAS.

ROCHESTER, N. Y.
Išvažiavimas.

Liepos 20 d. L. Vyčių kp. tu
rėjo išvažiavimą ant “Bav 
view” parko. Skaisti dangaus 
mėlynė su žibančia saule, ža
dino jaunimą, kėlė jų dvasią. 
Tautiška muzikė, dainos ir žai
smės žavėjo svetimtaučius. E- 
žero įlankoj laiveliuose įrėši 
irklais prisimindami sau Lie
tuvos Nemuną, 
dvasiš. 
kaitis, 
žymius 
jiems.

Nutarimas buvo 
Gandas paleistas.

O kada ateis tikra žinia iš 
Lietuvos valdžios, šaukianti 
pagelbos, tada išeivija ne tik 
tarybukėms, bet gal ir Tary
boms nebenorės tikėti.

I O ką gi! Kaip nebėra ko 
rimta veikti, -----y—
ir gandų leidimu reikia užsiim
ti.

Raporte yra pasakyta: “Vie- kultūringesnį užsilaikymą prie 
ni verčia lietuvius tartis su Ir “ :m verčia įieiuvius tams aU Į svarstymo viešų visuomeniškų 
Lenkais; kiti grasina atidavi- reikalų, o su tokia visuomene 

**i ........ ”—*' 1------ paskui yra lengva ir sunkės-

••• - —

giną ii So. Boston’o utarnin- 
kaia, ketvergaib ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-K&tali-

Beką iv. Juozapo Darbininkų

•DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published ev.ery Tuesday, 
rhtfrsday, and Saturday hy St 
Joeeph’8 Lithuanian R.-O. Asso- 
aUtion of Labor.

SUBSCRIPTION KATES- 
Tearly........... ......................... $3.0G
Boston and suburbs.................. 4.00
S e*onths ..........................................1.50
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Porą kartų esame nudžiugę: 
išgirdę, kad Lietuva gavo pa
ramos iš Anglijos ir iš Ameri- 

os,
Dabar vėl galime pasidžiaug- 
, kad Lietuva vėl sušelpta. 

Amerika tą padarė. Lietuva 
gauna pirktis Amerikos reik
menų, kurių turėjo Francijoj. 
Lietuva pirko savo armijai ba
tų, drabužių ir maisto už $17.- 
000.000. Vaistų pirko už $350.- 
000, kaip iš AVashingtono pra
nešama. (Lietuvių Biuras New 
Yorke pranešė, kad vaistų pir
kta už $850.000).

Tuos visus daiktus Lietuvos 
valdžia žinoma gavo ant kredi-

Dabar galime džiaugtis, kad 
Lietuvos kareiviai ateinančią 
žiemą nebus basi, alkani ir pus
plikiai.

Džiaugdamiesi tuomi, pasi- 
žvelgkime į save, į savo dar
bus. Juk Amerikos lietuviai, 
jei būtų prideramai išsijudinę, 
tas visas reikmenas būtų galė
ję senai nupirkti Lietuvai. Tu
rime pajusti susarmatytais, 
pažvelgę į tai, ką mes tepada
rėme dėl Lietuvos.

Pirmas Lietuvos valdžios 
rūpestis yra tai jos armija ir 
rubežių gynimas. Todėl visos 
minėtos reikmenos bus sunau
dotos tiems, kurie kraują lie
ja už Lietuvos neprigulmybę. 
Tik gyduolių gal užteks ir ci
viliams gyventojams. O be aiš
kinimų mes žinome, kad Lie
tuvos žmonės kenčia visokį 
nedateklių. Čia tai Ameri
kos lietuviams reikia pasirū
pinti. Kelias atdaras, būdai 
visiems prieinami, kiekvienas 
Amerikos lietuvis gali siųsti 
saviškiams Lietuvoje maisto, 
drabužių ir kitokių daiktų kiek 
tik nori. Lietuvių Prekybos 
Bendrovė apsiima dastatyti. L. 
Raudonojo! Kryžiaus rėmėjai 
sušelps tuos Lietuvos pavargė
lius, kurie neturi Amerike gi
minių bei artimų prietelių, ku
rie juos sušelptų.

* —T. Naruševičius iš Paryžiaus 
atsiuntė pranešimą “Amerikos 
lietuvių visuomenei apie padė
jimą Lietuvoje.” Pranešimas 
devynių špaltų ilgio. Tris syk 
trumpesni ame raporte galėjo 
sudėti viską, kas raporte naujo 
Amerikos lietuviams. Vilimo 
straipsnis, tilpęs ‘ ‘ Darbinin
ke,” nors buvo daug trumpes
nis, bet daug indomesnis, ir 
daug daugiau pasakė apie pa
dėjimą Lietuvoje. Iš Naruše
vičiaus raporto paaiški tas, 
kad “mūsų tarpe yra žmonių, 
kurie turi egoistinius savo as
mens tikslus” ir kurie dirba 
dėlto, kad nori “prisigrobti 
sau visokių gėrybių, ir paskui 
spiauti ant visų mūsų vargų- 
-bėdų.”

Dar Naruševičius guodžiasi 
nervų suerzinimu ir gero ūpo 
neturėjimu.

GRIGAIČIO SUGRĮŽTAI.

Grigaitis, kurs prieš pusme
tį buvo pasitraukęs arba ki
taip sakant bolševikų išspaus
tas iš “Naujienų,” sugrįžo prie 
to laikraščio. “Vėl darbą pra
dedant” kloniojasi į visąs pu
ses. Žemiausia pasikloniojo 
naujiesiems špitolninkams-li- 
beralams, įsitaisiusiems skam
balą. Užreiškė, kad “ Lietu
vių darbininkų judėjimas A- 
merikoje šiandie pergyvena 
sunkų krizisą.” Jei vietoj 
“darbininkų” būtų pasakęs 
“socijalistų,” tai būtų' 
teisinga.

Grigaičio sugrįžimas 
“Naujienų” rodo, kad Ame
rikos lietuvių bolševikai nu
smuko.

KLESŲ KOVA
Iš kur kilo toji mintis būk 

krikščionys demokratai esą 
klesų kovos principui priešin
gi ir kokios tam buvo priežas
tys.
' Nors tai yra gryna melagys
tė, būk krikščionys demokra
tai yra priešingi klesų kovos 
principui, bet tąją melagystę 
nuolatos krikščionių demokra- 
ti) idėjiniai priešai kaip kokį 
muilo burbulą pučia.

Tas jų nuolatinis vambriji- 
mas daugiausia paeina iš noro 
kenkti krikščionims demokra
tams kaipo kaipkuriuose daly
kuose jiems priešingai organi
zacijai, bet nekartą atsitinka 
pastebėti taip tvirtinant net ir 
žmones su geriausiais norais, 
bet neturinčius supratimo apie 
krikščioniškojo mokslo pama
tus arba patį klesų kovos prin
cipą neteisingoje šviesoje per- 
statančius.

Klesų kovos dalykuose rei
kia atskirti du dalyku: patį 
klesų kovos principą ir klesų 
kovos principo įvykinime var
tojamas priemones arba būdus.

Klesų kovos principui prita
ria visos darbininkiškojo judė
jimo srovės ir partijos, ar tai 
būtų tikinti ar netikėliai, krik
ščionys ar socijalistai, tame da
lyke nesusipratimų negali bū
ti.

Kas kita yra, kuomet mes 
prieiname prie klesų kovoje 
vartojami) būdų, čia daugely
je dalykų mes vieni nuo kitų 
skiriamėsi ir nesutinkame.

Kas vieniems rodosi koge- 
riausiu dalyku, prieš tą kiti 
griežtai pasistato, protestuoja 
ir net kiek galėdami kovoja.

Krikščionys demokratai pri
pažįsta kovos įrankius vien tik 
kultūriškus, tokius kurie nesi
priešina krikščioniškam doros 
supratimui kaipo tai: kova su
tarčių keliu, politikos priemo
nėmis, kėlimu darbininkų su
sipratimo, apšvietos, organi
zavimu, tobulinimu ir stipri
nimu darbininkiškos vienybės, 
pagaliaus paskutinį abiems ga
lais aštrų ginklą

Tas visas priemones galima 
yra reikalui esant vartoti daug 
maž šitaip:
Kėlimas darbininkiško susi

pratimo.
Reikia stengtis kad darbi

ninkai kolabiausia apsišviestų 
ar tai su pagelba tam tikrų mo
kyklų arba bent per skaitymą 
gerų pamokinančių knygų ir 
laikraščių.

Juo jie bus labiaus apsišvie
tę juo lengviaus bus juos tin
kamai suorganizuoti ir suorga
nizavus jų organizacijoje pa
laikyti pavyzdingą tvarką.

Reikia nuolatos rengti įvai
riose darbininkiško klausymo 
temose diskusijas, paskaitas, 
prakalbas aiškinimus, tas iš
dirba darbininkuose greitesnį 
orientavimosi dalykuose, ir 
taip-pat išdirba mandagesnį ir

Vienas svarbiausiųjų reikalų
1 likusią pinigų sumą surinkti a- 
belnu rinkimu visose lietuvių 
kolonijose. Sudarius tinka
mą moksleivių fondą, tuomet 
galima atsišaukti į moksleivius 
norinčius eiti augštesnius mok
slus, paskįrti kurį nors univer
sitetą ir ten juos pasiųsti. To 
neužtenka. Tokį svarbų darbą 
reikia vesti organizuotu būdu: 
Įsteigti visiems bendrabutį, 
pastatyti žmogų, kuris juos 
vestų ir prižiūrėtų, idant jie 
aukĮėtūsi tinkamoje dvasioje, 
būtų darbščiais ir vertais de
damųjų jų išauklėjimui lėšų. 
Taip vesdami trumpoje ateity
je galėsime susilaukti labai 
naudingų mokslo vyrų. Pa
laidas auklėjimo būdas jau 
mus užtektinai pamokino, kuo
met lėšos nuėjo niekais ir iš- 
siauklėjo ne tik nenaudingi as- 
menįs, bet net blėdingi visai 
lietuvių, tautai.

To viso darbo vedimą rodos 
tinkamiausia būtų paimti į sa
vo rankas Amerikos Lietuviu 
Tarybai. Ji dirba dėl lietu
vių ir Lietuvos, o čia vienas 
svarbiausių Lietuvos reikalų. 
Jai daugiausia visuomenė pa
sitiki, tad ir šis svarbus dar
bas švelniau eitų jos rankose. 
Jeigu Amerikos Lietuvių Ta
ryba to nepadarytų, privalėtų 
kas kitas tą vesti: ar tai iš di
džiųjų organizacijų atstovai,ar 
kuri nors viena svarbi organi
zacija. Čia man nesvarbu kas 
tą darbą vestų ir kaip, bet kad 
tai neatbūtinas reikalas. Be to 
negalima apsieiti. Jeigu neno
rime kad Lietuva tūnotų tam
sumoje, jeigu nenorime vėl 
svetimiems vergauti, jeigu ne
norime kad Lietuvoje būtų pla
tinama laisvamanybė vieton 
mokslo, mes katalikai turime 
kasgreičiausia įsteigti milži
nišką moksleivių fondą, nesi
gailėti darbo, pastatyti gerą 
moksleivių būrį į universitetą 
ir tinkamu būdu prirengti tin
kamus Lietuvai mokytojus. 
Tad dabar kuomet rengiamasi 
prie įvairių organizacijų sei
mų, lai kuopos šį reikalą ap
svarsto, lai prirengia delega
tams nutarimus, o delegatai lai 
neužmiršta, kad tai svarbus 
reikalas, kurį turime ant kojų 
pastatyti. Tegul kiekvieno 
lietuvio kataliko Amerikoje 
suskamba širdyje kad tai yra 
šventa mūsų priedermė pagel
bėti Lietuvai ingyti augštai iš
lavintus žmones.

K. Vasys.

mu Rusijai.” Panašiai buvo paskui yra lengva ir sunkes- 
pranešęs iš Paryžiaus jau senai j niuose gyvenimo dalykuose ir 
adv. Mastauskas. Tai buvo Ii- Į problemose susikalbėti ir rei- 
beralams proga apšaukti adv. Į kalui prisiėjus prie bendro vei- 
Mastauską neištikimu. Da-jkimo susieiti, 
bar, jei liberalai nori būti j Apšvieta, kultūra ir moks- rys. 
nuosekliais, tai privalo pa- )0 perviršis niekuomet niekam

SEIMŲ DOMAI.
Augštai išlavintų žmonių 

reikale.
Prasideda seimų laikas. 

Svarbiausios organizacijos in- 
tempia savo geriausias pajėgas 
kad nustačius naudingo veiki
mo pienus ne tik savo organi
zacijai, bet visai mūsų tautai. 
Šiandien prieš mūsų akis sto
vi vienas svarbiausių klausi
mų, kurį mes būtinai turime 
išrišti, tai pagaminimas aug
štai išlavintų žmonių Lietuvai, 
kurie būtų mūsų naujai atgi
jusios tautos auklėtojais ir 
gaivintojais. Kitaip sakant, 
mes Amerikos lietuviai turime 
prisidėti prie prirengimo Lie
tuvos mokslo įstaigoms profe
sorių. ' Kaip toki žmonės tu
rėti yra svarbu kiekvienai tau
tai nėra ką daug kalbėti. Nuo 
jų priguli visas tautos kilimas 
ir prakilnumas. Kokioje pa
kraipoje bus mokytojai, Į to
kią links ir mokiniai. Nuo 
mokytojų priguli mokinių, o 
su jais ir visos tautos dvasia. 
Todelei labai svarbu turėti mo
kytojus geroje-dvasioje, kad 
visa tauta gerame krypsnyje 
žengtų. Kad profesoriai-mo- 
kytojai bus Lietuvai reikalingi 
visiems suprantama. Neturė
jome universiteto, nebuvo ga
nėtinai gimnazijų, mokytojų 
seminarijų, komercijinių mo
kyklų, progimnazijų ir tt. 
Kurios buvo, jose profesoria
vo visoje didžiumoje rusai. To- 
liaus taip nebus. Rusai ne
profesoriaus, gi mokyklų pa- 
sidaugįs. Įsisteigs universi
tetas, daugiau bus gimnazijų 
ir kitų augštesniųjų mokslo į- 
staigų. Kas-gi ypatingai aug- 
štesnėse mokyklose ir univer
sitete užims profesoriavimo 
vietas ? Neturime užtektinai 
tam tikusių žmonių; prisieis 
žemesnio išsilavinimo asme
nims užimti augštesnias vietas, 
kas neatneš tinkamos mūsų 
tautai naudos. Ir vėl turime 
kiek išsilavinusių žmonių, bet 
suvis netinkamoje dvasioje, 
permirkę laisvamaniškumu ir 
geidžiantieji pirmiaus įskie- 
pinti laisvamaniškamą, negu 
mokslą. Jeigu tokios pakrai
pos žmonės auklės Lietuvos 
jaunimą, galima numanyti ku
riais keliais nueis mūsų tauta. 
Pasijusime vėl esą vergais, ki
tų išnaudojamais. Mes-gi ka
talikai norėtume, kad mūsų 
jaunoji gentkartė būtų auklė
jama mūsų dvasioje, kad tu
rėtume gerų piliečių, gerų 
tautos ginėjų, kurie niekados 
daugiau nepaleistų Lietuvos 
kitiems vergautų. Tad šian
dien yra laikas kibti į ‘darbą, 
statyti visas pajėgas, kad pri
rengus Lietuvai gerų katalikų 
profesorių. Nelengvas tai da
lykas atlikti, bet prie gerų no
rų viskas galima. Turime už
tektinai gabių ir pasišventusių 
žmonių, tik neturime turtuo
lių, ne tik turtuolių, bet ir 
galinčių savo lėšomis atsiekti 
augštesnį mokslą. Todelei šia
me reikale pirmutiniu dalyku 
turėtų būti moksleivių fondo į- 
steigimas ir tai ne mažo, bet 
kad galima tūtų išleisti aug- 
štesnin mokslan gerą būrelį 
žmonių ir kad galėtų būti šioks 
toks užtikrinimas jiems moks
lą užbaigti. Toksai fondas 
turėtų ingyti nors $50.000.00 ir 
tais pinigais užlaikyti apie 50 
mokinių iš Amerikos ir Lietu
vos. Tokio fondo sudarymui 
reiktų gerai darbelio pridėti, 
bet pirmiausia lai indfeda tan 
fondan Tautos Fondas kokią 
$25.000.00. Juk tai dėl Lietu
vos. Lietuva mokslo badu 
miršta. Tautos Fondo užduo
timi yra gelbėti Lietuvą. Ar
gi geriau galima pagelbėti Lie
tuvai kaip prirengdami jai 
mokytų žmonių! Toliausiai 
kitos organizacijos skiria nuo- 
savęs sulig savo išgalėjimo, o

DĖL ĮVAIRUMO.
Iš Amerikos Lietuvių Tauti

nės Tarybos (liberalų) rašti
nės. Posėdis Liepos 1. Tarpe 
nutarimų skaitome: 6) “pa
leisti kuoplačiausiai gandą, jog 
Lietuvos valdžia reikalauja 
kuogreičiausiai pinigų šalies 
gynimo operacijoms.” (“Tėv.’ 
29 No.).

DETROIT, MICH.
% 

Susirinkimas.
Liepos 20 d. LDS. 72 kp. lai

kė pusmetinį susirinkimą. Nu
tarta siųsti LDS. seiman dele
gatą. Delegatu išrinktas p. 
J. Salinis. Buvo svarstyta a- 
pie Streikierių Fondą. Nutar
ta, kad kiekvienas narys užsi
mokėtų Streikierių Fondan. 
Taip-gi išrinkta nauja valdy
ba. Pirm. S. Cibulskis, vice- 
pirm. J. Jankeliūnas, rašt. 
Kutkauskas, fin. rašt. J. Tan
kus, kas. Druškauskas; kasos 
globėjai—Gustaitis ir Šarkau- 
skas, marš. S. Stapulionis.

Kitas susirinkimas bus 17 d. 
r»gpj-

CLEVELAND, OHIO.
Jaunimas veikia.

Šioje kolonijoje katalikiškas 
jaunimas vis kįla augštyn. L. 
Vyčiai yra papuošalas mūsų 
kolonijos. Pamatęs tokį jau
nimo veiklumą negali būti at
siskyrę, turi prie jų prisidė
ti.

Teatrališkas choras ir-gi pu
sėtinai gyvuoja, bet jo spėkos 
yra daug mažesnės už L. Vy
čių. Kažin ar negeriau būtų, 
kad teatrališkas choras susidė
ti) su L. Vyčiais ir veiktų iš
vien. Tada beabejonės darbo 
vaisiai būtų kur kas geresni. 
Teatrališkas choras galėtų su
sivienyti su L. Vyčiais, tokiu 
būdu prašalinti) iš savo tarpo 
visus nesusipratimus, kurie vi
sados ir visur atsiranda.

Sandariečiai ir kiti bolševi
kai pradėjo pavydėti jaunimui 
ir sutvėrė vyrų chorą po var
du “Varpas,” manydami pri
traukti katalikišką jaunimą 
prie savo šono. Bet mūsų jau
nimas jau susipratęs. Bravo 
broliai, kad suprantate gyve
nimo tikslą ir šalinatės nuo sa
vo priešų-bolševikų. Vienok, 
kaip priežodis sako: 
kviečių be kūkalių.”

kopuikiausiai. Choro tautiš
kos naujausios dainos tiesiog 
žavėte žavėjo publiką. Kun. 
Juškaitis daug naujienų ir įdo
mių dalykų papasakojo apie 
Clricagos lietuvius ir jų veiki
mą. Taip-gi ką chicagiečiai 
mano apie rytinių valstijų lie
tuvius ir tt. O gerb. Tėvas 
Alfonsas labai džiaugėsi ir gy
rė lietuvius už tokį klausymą 
ir kad nors vietos lietuviai 
daug visokių nemalonumų tu
rėjo perleisti, bet ant tiek bu
vo susipratę, kad visokius 
“apaštalus”-vilkus išvijo iš 
savo kolonijos. Taip-gi semi
naristas V. Damašas savo kal
boje išreiškė, kad kol tik čio
nai gyvensiąs, tai visuomet 
padėsiąs kiek tik išgalėdamas 
lietuviams darbuotis.

Boja, negaliu praleisti ne
pažymėjęs nei Brightono lietu
vių mergaičių choro, kuris 
taip žavėtinai sudainavo kelio- 
liką dainelių, kad net negali
ma buvo ir atsigerėti.

Publikos buvo apščiai. Va
karo vedėju buvo p. J. Milu
kas.

Liepos 21 d. buvo L. Vyčių 
susirinkimas. Nutarta sureng
ti išvažiavimą, prakalbas ir 
šokius. Taip-gi išrinktas de
legatas į Vyčių seimą p. J. Ta
mošauskas.

Back to the woods, 
“Vanage.”

Šiomis dienomis iš Ohio val
stijos į Nashuą atlėkė keletas 
vanagų su murzinais snapais. 
Kaip girdėjau, tai žada atgal 
pasiųst į lizdą. O vanagų 
perėtojas lai važiuoja pas “Ke
leivį.

Šiaip viskas pas mus po' se
novei.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuviai vilniškiai spiria len

kų kunigus prie sienos.
Prieš kelias savaites lenkų 

Cambridgio kunigėlis išsitarė 
laike pamokslo, kad Lietuva 
negaus savyvaldos, nes Lietu
va turinti prigulėti Lenkijai. 
Prie tos parapijos priguli ke
letas šlėktų, bet pereitą nedė 
lią, kada gavo laišką iš Lietu
vos su lietuviškais krasos žen
klais, tai du vilniškiai parei
kalavo nuo lenko kunigo su
grąžinti aukuotus pinigus,-nes 
vienas buvo aukavęs nemažą 
sumą. Tas pasakė, kad jūs 
kvailiai, už tai jūs ir aukavo
te Lenkijai

Tas pamokinimas yra mūsų 
lietuviams.

“Nėra 
Taip ir 

mūsų jaunime atsirado keletas 
ir pąklausė bolševikų saldžių 
žodelių. Prisirašė prie “Var
po.” Nežinia, gal jie neži
nojo kad “Varpas” yra bolše
vikų, jei ne, atleistina, bet 
jei žinojo ir prisirašė, palik
dami savo katalikiškas doras 
organizacijas, tai gėda. Ne
klausykite ką jie sako, būk 
‘ ‘ V arpas ’ ’ yra katalikiškas, 
tai tik jų žabangos, jie nori jus 
pagauti ir išvesti iš doro kata
likiško gyvenimo kelio. Aš sa
kau, kad pas “Varpą” yra 
tiek katalikiškumo, kiek pas 
čigoną teisybės.

NUSIPIRKO DAUG ŽEMES.
Japonai pietinės Amerikos 

respublikoj Peru nusipirko 
8!X).000 akrų žemės. Dar deri- 

įsi apie pirkimą 300.000 akrų.
Tos žemės pirkimas esąs pra
džia japonų kolonizavimo Peru 
respublikos.

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 20 d. 7:30 vali vakare 

buvo puikus koncertas sureng
tas bažnytinio choro pagerbi
mui gerb. klebono kun. P. Juš- 
kaičio, kuris sugrįžo iš vaka- 
cijų.

Programas.susidėjo iš dainų, 
deklemacijų ir prakalbų, ku
rios likosi išpildytos sekan
čiai: y x

I) Choras po vadovyste var
gonininko p. A. J. Rakiečio su
dainavo Lietuvos himną ir 
“Tekėjo saulelė.”

2. Kalba klebono kun. Pr. 
Juškaičio.

£) Dek lemavimas O. Migaus- 
kaitės.

4) Choras — “Medžiotojo 
Daina” ir “Kam šeri žirgelį.”

5) Deklemacija — Jieva Ki- 
mančiutė.

7) Kalba seminaristas — V. 
Damašas.

8) Choras — “Du broliukai 
kuigai” ir “Piemenėlis.”

9) Choras — “E’un per dva
relį” ir “Ant tėvelio dvaro.”

1.0) Kalba — Tėvas Fr. Al
fonsas 3 (aria.

II) Dainos — Vaikų Choras 
iŠ Brighton, Mass.

12) Dainos — bažn. 
Lietuvos hfrnn

NAUGATUCK, CONN.
Streikai.

10 d. liepos gumii dirbtuvėj 
prasidėjo streikas. Susiorga
nizavo apie 150 darbininkų ir 
reikalavo nuo kompanijos pa
kėlimo mokesties 20 nuoš. 
Kompaniją, atsisakė, negalinti 
pakelt mokesčių darbininkams. 
Tuomet minėtas skaitlius dar-" 
bininkij apleido dirbtuvę. Po 
keletos dienų ir moterys susi
organizavo. Jų yra apie 150 
ir pareikalavo pakėlimo mo
kesties ant .tiek pat, ant kiek 
vyrai. Jos taip-gi gavo atsa
kymą panašų vyrams duotą. 
Taip-gi ir jos apleido dirbtuvę. 
Po to ir kitose dalyse dirbtu
vės didelis bruzdėjimas. Yra 
viltis laimėti streikas dėlto, 
kad kompanija permato pavo
jų visuotino streiko. Labai 
pagirtini darbininkai Nauga- 
tucko dėlto, kad užsilaiko ra
miai, nekelia riaušių, nors ir 
randasi kokis tamsūnėlis strei
klaužys, o ypatingai iš lietu
viški) bolševikėlių yra tokių 
suburbėjusių, kad drįsta prie- 
šinties streikieriams, tyčiojas 
iš tų žmonių, kurie kovoja už 
pagerinimą savo būvio. Kaip 
girdėties streikieriai rengi? 
mokyklą bolševikiškos discip
linos ir žada pamokyt streik
laužius ir tuos, kurie drįsta 
sakyt, kad nereikalingas strei
kas. Aš nuo savęs patarčiau 
dovanot tokiems nesusipratu- 
siems. Dabar kaip girdėties 
ir unija čia tveriasi. Jau a- 
pie 700 darbininkų yra prisi
rašę. Jeigu Naugatuckiečiai 
rimtai tą visą įkūnytų, tai bū
tų verti kredito.

Nemuno Narūnėlis.

NASHUA, N. H.
, Liepos 20 suėję keletas L. D. 

S. ir L* Vyčių narių sutvėrė 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyrių iš 11 narių. Pasikal
bėję ką turi veikti pirmiausia 
ir nutarė susirinkt kurį vakarą 
išrinkt pilną valdybą, ir parei
kalaut iš centro informacijų. 
Praėjusį nedėldienį gerb. mūsų 
klebonas kun. L. Tyla pranešė, 
kad jau kapai yra visai pabaig
ti. Aptverta puikia tvora, 
pastatytas kryžius ir neužilgo 
bus pašventinti.

Be to dar pranešė, kad prie 
pirmos progos pradės taisyti 
vaikų mokinimui mokyklą. 
Linksma tai žinelė, Dieve, 
duok, kad tas įvyktų kuogrei- 
čiausia. Nes niekur gal ta

Prakalbos.

Tą patį vakarą Gedimino, 
svetainėj Z. Puišiutė laikė 
kaitą apie “Mentališką kt®| 
kių auklėjimą.” Panedėlio 
kare sakė prakalbą. Temos nei 
silaikė, tai sunku ir parašyti 
apie ką kalbėjo ji. Iš jos kal
bos niekas kitas ir neišėjo kaip 
tik bolševikiška marmalienė.

Kupstas.

HARTFORD, CONN.
Tikras tėvynainis.

Kareivis J ustinas Bučas, tar
navęs Amerikos kariuomenėj, 
19 liepos sugrįžo iš Francijos. 
Ten išbuvo suvirs 9 mėnesius. 
3 žaizdas turi nuo kulkų ir du 
sykiu buvo gazais troškintas. 
Neapsakomai daug baisenybių 
ir vargo patyrė, vien tik tuom 
susiramindavęs, kad atsimin
davęs, kad podrauge kariau
ja ir už Lietuvos liuosybę. Už
sitarnavęs nuo Amerikos auk
so medalius. Sako nuliūdęs 
dėlto, kad sugrįžęs mato, kad 
Lietuva dar nėra liuosa. La
bai apgailestauja, kad Ameri
kos lietuviai permažai tesidar- 
buoja dėl Lietuvos. Gal dėl
to, kad vargo nematė.' Tiek 
jau vargo ir žaizdų panešė, vie
nok, su pilna energija prisi
rašė prie Lietuvos Liuosybės 
Sargų ir prie pirmos progos e- 
sąs gatavas važiuoti į Lietuvą 
ir stoti ginti nuo priešų Lietu
vą.

NEWARK, N. J.
Liepos 16 d. mūsų parapijos 

buvo pusmetinis susirinkimas. 
Į susirinkimą buvo leidžiami 
tik parapijonai, bet paskui 
buvo įleisti ir kiti kaipo klau
sytojui. Klebonas atidarė su
sirinkimą paaiškindamas para
pijos stovį. Apkalbėjus kitus 
reikalus klebonas sakė, kad 
jis išrinkęs naujus komitetus, 
nes seni komitetai nenorėjo 
bendrai su klebonu veikti. 
Paskui perskaitė parapijos in- 
eigas šešių mėnesių. Pinigų 
inėjo $12,269, per per praeitus 
metus inėjo tik $12.281.57. Pas
kui buvo svarstyta, kad pa-



BALTIMORE, MD.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St-, So. Boston. Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

81 Mercer St., So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 

104 Market St., Brighton, Mass.
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St.,
Dorchester, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 
244 D Street, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Justinas Tulei kis,
130 Bowen St, So. Boston. Mass.

D. L. K Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

biznį galės pakelti. Toki pro
pozicija tai ne tik kad Kučins
kui, bet ir visiems ei ei Ii kam s 
buvo perkaršta. Tuoj visi ci
cilikai lyg spirgai ant karštos 
skaurados pradėjo šokinėti. 
Tūli kvailesni pradėjo net na- 
chališkai storžieviškai įžeidi
nėti gerb, kun. Raštutį ir p. 
Bačkų. Visa atmosfera pa- 
smirdo cicilikišku dvoku. Man
dagesni pradėjo net protestuo
ti prieš tokį cicilikučių nacha- 
liškumą. Pagalios jie susigė
do ir nusimalšino. Račkus į- 
teikė cicilikų vadui savo išly
gas, su kuriomis jis apsiims 
debatuoti. Tos išlygos ,maž: 
daug buvo šiokios:

Kad socijalistų pusės deba- 
torius turėtų mažiausia 4 kle- 
sų mokslų ir pasielgime džen- 
telmonas.

Kad socijalistai padėtų kau
cijų kaipo gvarancijų, kad bus 
graži tvarka ir kad niekuo ne- 
pasįkesins ant katalikų debato- 
riaus sveikatos ir gyvasties.

Kad balsavimas būtų visuo
tinas, tai yra, kad socijalis- 
•tai turėtų savo stenografę, ku
ri žodis į žodį surašytų katali
ko visų kalbų, ir ištisai sura
šytų socijalisto visų kalbų; ir 
kad stenografiškame surašė 
nebūtų jokių komentarų nei iš-1 
kraipymų, nei pridėčkų, bet 
visa kalba būtų žodis į žodį ir 
kad abiejų kalbos tilptų laik- j 
raščiuose, idant plačioji lietu-! 
viii visuomenė spręstų tų de- ■ 
batų vertę.

Kad viskas būtų patvirtinta 
pas notarų kontraktinėje for
moje, idant prasižengusiųjų 
pusę galima būtų patraukti at
sakomybėn, nes p. Račkus jo
kiais cicilikaeis nepasitiki.

Cicilikai išgirdę tokias išly
gas, gavo kinkų drebėjimų.į 
Staneika pradėjo mikčioti ir! 
nežinojo, kų daryti; pats pri-Į 
sipažino, kad nemokus gerai, 
paskaityti, tad padavė para
šytas p. Račkaus sųlvgas skai
tyti Kučinskui. Tas ir-gi ne
mokėjo skaityti, — gi skaity- 

a^S^us, nors kontroliavo save j 
dek galėdamas, vienok savo- 
įailumo paslėpti negalėjo, ir 
lų parodė savo nevykusiais bei • 

' nemandagiais komentarais. Į 
Juokingiausia buvo kuomet, 
Kučinskas pats savę cusiplie-! 
kė, kuomet prikibo prie para
grafo, kur p. Račkus suminė
jo, kad socijalistų debatorius 
turi būti džentelmonas. Ku
činskas plūsdamas pasakė, kad 
lietuvių kalboje tokio žodžio 
■“džentelmonas” nėra ir, kad 
jis to nepripažįstųs. Čih vi
siems paaiškėjo, kad cicilikai; 
džentelmoniškumo nepripažįs- į 
ta, o praktikoje vartoja na 
chališkumą. Bravo! Net su- 
pratlyvesni cicilikai nuraudo, 
nes pamatė, kad jų “orato
rius” Kučinskas jau p^tdaug 
išsišoko ir viešai daro gėdų so
cijalistams.

Socijalistas pavartoja kum- 
ščias.

Socijalistai paduotų p. Rač
kaus išlygų nepriėmė — pabi
jojo. Mat socijalistai tvarkos 
bei moksliškų argumentų ne
pripažįsta, o vartoja kumšti
nius argumentus. Jų vadas 
Staneika užreiškė, kad deba- j 
tų nebus, o bus prakalbos, j 
Vienas iš raudonkaklių-pradė
jo storžieviškai plūsti ant p. į 
Račkaus. Tuomet p. Račkus 
matydamas, kad šu fanatikais Į 
susirokuoti negalima, nes jie! 
nenori, kad būtų viešai pa-1 
skelbta debatų tyrinys ir tt., I 
tad p. Račkus pasakė sudiev ir 
išėjo už svetainės durų ir ant 
laiptų laukė išeinant kunigo. 
Kun. J. Raštutis atsiliepė į ka
talikus, kad čia nebus katali
kiškų prakalbų, otįk socija
listų. Čia tai ir pasirodė ko
kie žvėrys yra tie fanatizmo 
■Vergai cicilikai. Vienas iš jų, 
LSS. vietinės kuopos organi
zatorius, grieždamas dantis ir 
plūsdamas puolėsi su kumščio
tais prie kun. J. Raštučio ir 
smogė jam į krutinę. Gerb. 
kun. J. Raštutis, po influen- 
enzai būdamas silpnu, smūgio 
neatlaikė ir pasviro augštelnin- 
kas. Laimė, kad prie durų 
užpakalyje kunigo buvo p. 
Račkus ir kiti du vyrai, kurie 
-sulaikė kun. Raštutį nuo puoli-

DARBININKAS

jmo. Jei kun. Raštutį žvėris 
boįševikas būtų perbloškęs ant 
stačių laiptų, tai kunigas ar
ba būtų smarkiai sužeistas ar
ba gal ir gyvasties būtų nete
kęs.

Cicilikiškos provokacijos.
Fanatiški cicilikai susipra

to, kad blogai pasielgė ir kad 
už savo purvinų rankų darbus 
galės papulti į bėdų, tai idant 
sumėtyti savo pėdas, sugalvo
jo begėdiškai provokuoti kata
likus.

Cicilikų šaikos ^draugužiai , 
ant rytojaus tuojaus nuvažia
vo j Pottsvillę ir į kitus mies
tus, ir j anglų spaudų pasklei
dė melagingas žinias, būtent 
kad kun. J. Raštutis kalbėjo 
prieš bolševizmų, kad patys pa- ( 
rapijonai jį smarkiai sumušė į 
ir sukruvino, kad kun. Ras- ’ 
tutį numetė nuo 25 pėdų aug- 
ščio laiptų, kad marinamų ku-' 
nigų nuvežė į ligonbutį ir tt.

Dabar cicilikai savo paduo- , 
tas melagingas žinias išsikirpę : 
iš angliški} laikraščių nešioja ‘ 
po svetimtaučius, kaišioja • į (

akis katalikams ir sako “žiūrė
kite koks jūsų kunigas yra me
lagis, norėjo save mūčelninku 
pasidaryti, žiūrėkite kaip jū
sų kunigas meluoja per laik
raščius.” Tai-gi ar reikia di
desnio judošiškumo 1 Juk to
kiomis provokacijomis gali už
siimti tik bjauriausios sąžinės 
žmonės. Paskui tas pats cicili- 
kas, kurs pavartojo kum- 
ščias su savo sėbrais važiavo į 
Pottsvillę ir dar melaginges- 
nias žinias padavė.

Lai skaitytojai mato prie ko 
eina mūsų fanatikai bolševikai. 
Rusijoje jų sėbras Kapsukas 
kraujuose pasmirdęs sėja tero
rų, bet tos kapsukiškos smar
vės galima užuosti ir čia Ame
rikoje. Ar ilgai visuomenė 
duosis tiems sužvėrėjusiems, 
kraujo trokštantiems cicili- 
kams giliuoti?!

Studentas J. Vaitulis.
P. S. Gandai eina, kad Suv. 

Valstijų emigracijos ir depor
tavimo biuras šį dalykų paėmė 
į savo rankas. Jei bus kas žin- 
geidaus, — tai pranešime pla
čiau. J. V.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Nepaprastos prakalbos.

20 d. liepos LDS. 15 kp. tu
rėjo prakalbas, kalbėjo AL 
Račkus iš Chicagos. Prakal
ba buvo anti-bolševikiška ir la
bai indomi. Publikos buvo pil
na svetainė, nors lietus pylė, 
kaip iš viedro. Lietus Hari- 
soniečių nesulaikė nuo Rač
kaus prakalbų, mat pernai 
buvo girdėję jo prakalbas, ta- 
gi šiemet nei perkūnija nebū
tų sulaikius. Na ir žinoma 
neapsivylė atsilankę, ilgai mi
nės jo prakalbas. Tik p. Al. 
R. skaurada tai buvo perkar
sta dėl mūsų bolševikų ir rau
donų liberalų (tautininkų). 
Nekurie negalėjo sėdėti ra
miai, kaip pradėjo svilvti.

L. D. S. 15 kp. laimėjo 3-is 
naujus narius ir L. R. Kr. lai
mėjo apie 20.

A. Račkus gavo daug aplo
dismentų.

Dovanas davė sekančios ypa
tos po $1.00: O. Valkauskienė, 
V. J. Mekionis, V. Gudelis, M. 
Kauklis. Po 50c.: J. Karčiau
skas, V. Mekionis, F. Šalkau
skas, J. Jakeliavičius, J. Šil- 
kaitis, P. Baltrukonis. Smul
kiais $8.50. Viso $15.50. La
bai pagirtina, kad harrisonie- 
čiai remia ir gerbia savo tau
tos moksleivius.

Taip-gi turiu pagirti naujų 
LDS. darbštų narį V. Mekionį, 
kuris vos nusimetė kareivišką 
mundierų ir apmiršo Francijos 
vargus, kuriuos ant kelių fron
tų turėjo patirti, dabarties 
stojo į darbininkų eiles ir pil
nas energijos dirba dėl labo 
LDS. Jis ir prakalbas bujo 
surengęs.

Taip-gi Birutės Bažnytinis' 
Choras ir vedėjas V. Sereika Mass.

remia L D. S. reikalus. B. B. 
choras nors nebuvo apsiėmęs 
ir prisirengęs dainuoti ant virš- 
minėtų prakalbų, -vienok atsi
lankius apie trečdalį choristų,' 

j sudainavo keletą dainų. Viso 
programo vedėju buvo V. Se
reika, kuris taip-gi trumai pa
agitavo už “Darbininką” ir 
parodė laisvamanių šmeižtus ir 
kokią vertę turi jų laikraštija.

Ten Buvęs.

TIKIETAS Į NEW YORK 
IŠ BOSTON

$4.40
' ANT OOLONIAL LINE 

Lithuanian Sales Corpn.
244 Broadway, So. Boston.

pi

AR JŪSŲ VI
DURIAI GE
ROJE TVAR
KOJE??

Smarkiausia kova už panai
kinimą, L. D. S. paskolų, įvyks 
10 d. rugpjūčio Lawrence,

Jeigu ne, imkite 
Partola, kad išvalyti 

jūsų žarnas ir kraują, 
ir prašalinti nevirškinimus 

kenkiančius elementus, susirin
kusius jūsų kūne. '

Viena dėžutė kainuoja 1 do
leris, šešios dėžutės tiktai $5.00; 
jus galite gauti pirmos klesos 
Partos Aptiekoje. Adresuokite:

APTEKA PARTOSA,
160 2-nd Avė. Dep. L. 1. 

New York.
• (78)

Pirmas Naujosios Anglijos L. D. S. Apskričio
xz

Didžiausias Lietuvių

IŠVAŽIAVIMAS!
Rugpiučio 15 d., 1919 

LAKE S1DE, PA.
Vieta su mišku ir ežeru puiki! Diena labai tin

kama ! Dienos programa parengta nepaprastai įvai
ri ir turininga.

— Atvyk į “Lietuvių Dienų” — pasigerėk gam
ta, pakvėpuok tyru oru, pasimatyk su žmonėmis, 
pasiklausyk geriausių chorų dainų, koncerto, pra
kalbų, matyk visų programo išpildymų.

— Ir tai viskas bus tiktai LAKE SIDE.
Valgių ir gėrynių lietuviškai pagamintų gausi 

ir-gi čionai, tik reikalauk ji] lietuvių būdelėse 
LAKE SIDE.

Tik nepamiršk kad tiktai iš LAKE SIDE par
ko pelnas eis Lietuvos naudai. • 9

Važiuokite visi į Lake Side ir prisikalbinkite sa
vo gimines ir kaimynus. — Kaip-gi tai atrodytų di
džiausiame Lietuvių metiniame išvažiavime tupėti 
namieje.

Visi į “Lietuvių Dienų” Lake Side — Rugpjū
čio 15-tų diena.

ĮŽANGA TIKTAI 10 CENTŲ Į PARKĄ.
Kviečia 5-OS L. D. KOMITETAS.

Progress Shoe Corp
Pirmiausia Lietuvių Avalų Išdirbystė 

Amerikoje ir ant viso žemės kamuolio
Gerbiami Amerikos lietuviai! Mes Progress 

Shoe Corporacija norim atkreipti jūs atydų į tai, 
kad jūs mūsų prašymų ir atsišaukimų paremtumėt, 
taip kaip pridėta geram lietuviui.

Progress Shoe Korp. yra susiorganizavusi vien 
tik iš Lietuvių darbininkų; kapitalo sudėjo $35.000. 
Avalų darbas jau yra varomas. Mūsų išdirbys’tės 
avalai (čeverykai) jau pasiekė nekurias Amerikos 
Lietuvių krautuves. Avalai yra išdirbami geriau
sios skūros, tuo tikslu, kad Lietuvis nusipirkęs lie
tuvių išdirbystės avalus turėtų užsiganėdinimą ir 
pasigėrėjimą jų tvirtumu ir gražiu darbu.

Todėl, mielas drauge lietuvi, kuomet tau rei
kia poros čevervkų, tai visuomet klausk Progress 
Shoe Company’s darbo čeverykų; pirkdamas visuo
met žiūrėk, kad ant čeverykų būtų stampa su žirg- 
vaikiu. Lietuviai, jūs būtinai reikalaukit iš krau
tu vninkų mūsų darbo avalus, o krautuvninkai vi
suomet jūsų reikalavimus išpildys.

Lietuviai krautuvninkai, kurie dar nedavę už
sakymų Progress Shoe Corp., malonėkit pasiskubin
ti su užsakinu, nes mes tikri esame, kad mūsų dar
bo avalais pilnai užganėdinsime jus, o jūs savo kos- 
tunierius.

Progress Shoe Corp. yra inkorporuota ant $100.- 
000. Šeras $100. Ypata gali pirkti ne daugiaus 
kaip 10 šėrų (už vieną $1,000 10 šėrų).

Drauge Lietuvi, kviečiame jus prisidėti prie 
Progress Shoe Corp., pirk šėrų, pakol dar parduo
dame, nes vėliaus negausite. Avalų išdirbystės 
biznio pasekmės geros. Pirkusiems šėrus lemia gerų 
ateitį. Tuojaus išpirk “Money Order” vardu P. K. 
WYCHUNAS, Kasininkas Progress Shoe Co. Money 
Order ir laišką su jūsų pilnu adresu vardu ir pavar
de siųsk S. A. MILCHIUS, Sekretoriui.

Progress Shoe Co
95 SPARK STR., BROCKTON, MASS.

IŠVAŽIAVIMAS!
BUS \

I

Nedelioje, Rugpiučio 10 d., 1919.
Sv. Pranciškaus Parapijos Darže

prie Welch Pond, Lawrence, Mass.
Daržas bus atdaras nuo 12 vai. vidurdienyje; programa prasidės lygiai 1 vai. po pietų ir tęsis iki vė

lumos.
Programe dalyvaus visų kolonijų chorai, bėgikai, akrobatai, base-balninkai ir tt.
Jau pasižadėjo dalyvauti šie chorai: Šv. Petro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Karbaus

ko, N. P. P. Švč. Bažnytinis choras po vadovyste p. A. Rakiečio, Šv. Cecilijos Bažnytinis Choras. Už
kviesti yra visos Naujosios Anglijos chorai ir esame beveik tikri, kad sutiks dalyvauti. _ Beto p. J. Ja
kubauskas, So. Bostonietis, smarkus atletas-akrobatas praneša, kad jis nuo savęs skiria $5.00 tam, 
kuris padarys kūno lankstyme taip, kaip jis. Tai-gi bus gera proga mūsų akrobatams parodyti savo 
gabumus. Mes užtikrinam, kad šis išvažiavimas bus daug gyvesnis, negu kiti jau buvusieji.

GRIEŽŠ KAUNO ORKESTRĄ.
Visi svečiai turės progų paragauti skanių valgių ir gėrimėlių pagamitų Suvalkų, Vilniaus, Kau

no ir Gardino rėdybų šeimyninkių. Bostono šeimyninkės pasiryžo subytyti visas. Jos rengia didžiau
si stalų su skaniausiais valgiais ir gėrimais.

Tai-gi širdingai kviečiame visus Amerikos lietuvių kolonijų lietuvius rengtis prie to milžiniško 
išvažiavimo.

Atvažiavusieji turės progų pamatvti gyvu GAIDŽIU kovų už būvį.
VISI Į IŠVAŽIAVIMĄ.

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramones B-ves

*

1) Šioji Bendrovė suorganizavo kapitalo į porų mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalų padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj.
Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-žmonių. •

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, že
mės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliudijimų, etc.

5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši
nų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generale Agentūra Laivokorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose. . .

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrinin- 
kams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau
giausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
kaina po $10.00 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mokėsis netrukus.

Užsirašykite šėrų kuodaugiausiai nieko nelaukiant, siųskite pinigus 
klauskite informacijų šiuo adresu:



įetihes žinios

turiu

Varde Komiteto Z. G.

Worcesterio lie
tuviai

Jatul’s Capsulaz 
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

V b lando* 
nuo 9 <al. ryt* 
iki 8 vai. ▼»kar«.

Reikalingas siuvėjas.
Suprantąs daryti žiuponus 

arba taip gerai apsipažinęs su 
tuo amatu. Atlyginimas geras 
ir darbo aplinkybės lengvos. 
.Meldžiu atsišaukti.

RIALTO TAILOR SHOP
J. Baltromaitis,

45 Millbury Street, 
Worcester, Mass.

domi visai 
geriausiais 

naujų 
Visą darbą

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių dirbtuvė 

geroje lietuvių apgyventoje vie
toje (netoli lietuvių bažnyčios). 
Biznis išdirbtas per 10 metų ir la
bai pigiai parsiduoda.

Ii. G. Kaz—as,
6 John St., Waterbury, Ct.

Te) So Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima susikalbėti ir liėttsvist.ai 
Ofiso valandos:

R*t iis iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadwav. So. Boston.

Paieškau Puseserės Viktorijos 
Sokvtės paeina iš Kauno gub., Ba
seinų pav., Girkalnių par. 7 me
tai kaip Amerike. Pirmiau gyve
no apie Worcester, Mass. ant far- 
mų. Tai gal kas žinot, malonėkit 
man pranešt, būsiu dėkinga, arba 
gal pati atsišauktų, nes turiu svar
bi} reikalą.

Stasė Sokytė-Žukauskienė, 
Bos 23, B^nbusb, W. Va.

LIETUVIAI - PRADZIUGKITE
PINIGUS m LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
Pinigus siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 

'ilkaviški, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
rrodną.

po kojų šventus principus Su
vienytų Valstijų konstitucijos, 
nevien kad išgriovė ir sudegino 
bažnyčias, bet išpjovė ramins 
piliečius, katalikus, ir jų na
mus sudegino; kurių pasekme 
įvyko tų Know-Nothing miniu 
darbeliai 1854-tuose metuose 
Maine, New Hampshire, ir 
New Jersey valstijose, ir mies
te Louisville. Aš manau, kad 
priežastys šių nuotikių yra ge
rai žinomos ponui Bagočiui.

Būkime atsargūs matydami 
tokius apsireiškimus, broliai 
lietuviai, ypač katalikai, nes 
ant katalikų, kurie pažįsta 
sveikus principus, puola dides
nė atsakomybė. Nepaliaujan
čiai budėkime ant sargybos 
laisvės mūsų brangios tėvynės 
Lietuvos ir čia Amerikoje.

J. B. G.

Paieškau Antano Adomavičiaus 
Kauno gub. ir pav., Skirsnemunės 
par., Kaniūkų kaimo. Pirmiau gy
veno Philadelphia, Pa., o dabar 
nežinau kur. Jis pats ar kas kitas 
malonės man pranešti šiuo adre
su. nes turiu svarbų reikalą. 

Jonas Tautilas,
797 Bank St., Bos 12, 

Waterbury, Conn.

SUSIRINKIMAS.
Liepos 28 d. įvyks Federaci

jos Komiteto susirinkimas 7:30 
v. v. bažnytinėj svetainėj. Ma
lonėkit visi nariai bteiti, nes 
bus rinkimas delegatų į seimą 
ir kitokių dalykų. Centras 
nusiskundžia, kad jie su mu- 

imis neturi'jokių ryšių. Todėl, 
visi nariai turėsit priduoti sa- 

ivo dabartinius antrašus.
I Valdyba.

R Vyčių 17 kp. rugpj. 3 d. 
nedelioj piogramrs prasidės Į 
vaL Pietūs bus 3 vai. So. 
Bostono vyčiai smarkiai ren
gias prie išvažiavimo ir visi 
pasižadėjo 'dalyvauti. Taip-gi 
dalyvaus ir geib. mūsų klebo
nas kun. Urbonavičius. Tiki
mės turėti ir daugiau svečių. 
Tie, kurie neuž«hašys iwi lie
pos 29 a., tolinus bus nepri
imami. Mokestis 75c. Užsira
šyti pas Špoką, Klapatauską. 
Z. Gurkliutę, Alasevičiutę, 
Dūobiutę.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson
»-1t RTTC N£W*RK.NJ.
2-4 eirrv Telefonai Q
e-8 vakare Market

Susirinkimas Komisijos L. 
Vyčių 17 kuopos bus utamin- 
ko vakare 8 vai. Bažnytinėj 
svetainėj. Bus galutinai apkal
bėta išvažiavimas rugpj. 3 d. 
Mattapan Parke. Taip-gi ku
rie norit užsirašyti ant iš važi a- 
vi:«o kviečiame visus ateiti. 
Bus tai paskutinė proga užsi- 
rašvmo.

Dantis išbraukiami irpripil- 
be skausmo, bu 
prietaisais, ac 
išra imu. 

gvarantuojame.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso a Ijnoa Jjdo vlnokiaa U<ea

P* M- 6*8 P.M. Fmktrta Akfnma.

419 Boylstoo St, Boston, Mus.

ŽAISLAI.
Kurie važiuosit į L .D. S. iš

važiavimą rugpjūčio 10 d. vi
si malonėkit susirinkti į bažny
tinę svetainę, utarninko. va
kare liepos 29 d. Pasimokysi
me visokių lietuviškų žaislų. 
Kurie neturit nusipirkę tikie- 
tų, tai bus gera proga nusi
pirkti. Kviečiame visus.

Komitetas.

Paieškau pusbrolio Jeronimo 
Paulaičio Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko parap., Greičių 
kaimo. Pirmiau gyveno Provi- 
dence, R. L, o dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas malonės man 
pranešti šiuo adresu, nes 
svarbų reikalą.

Ona Paulaičiukė,
877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

MOM NOMOMMMNMMMMMMMMOMaNNOOtNMą
AS, ADOMAS A. SABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ;

A S labai sirgau per 3 metus, nnslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevlrinimas pilvelio, nusiabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė
rų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vt-( 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rubežhj, 
betuileknr Dega vau savo sveikatai pagelbos. . j

Bet kada pareikaalvan Salutaras valstų/Bltterlo Kraujo valytojo,' 
Nervntona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-' 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
i§«ivali, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ižnyko po uimuAl- 
raut visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras, 
Biterin, ir po 3 mėnL savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraogams ir pa
žįsta m lems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras: į

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL

««11 Phone DicMnaen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroaiSu Pkihdelpkia, P*.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*}

Nao 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki9P.M 

NedwK.mil ik) 4 oe pUta. v

Temykite!
Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurių Jūs ir Jūsų šei

myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu ne; tai kodėl? Ar manai, 
kad toliau tai bus pigiau. Jeigu taip manai, tai klysti brolau. 
Kaip viskas eina augštyn, taip ir nuosavybė eina ir dar eis aug- 
štyn. Kaip tamsta gailiesi, kad nepirkai pora metų atgal, 
taip gailėsies toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
banko ję mažai pelno atneša. Gi indėtF išmintingai ant geros 
propertės atneštų didelį pelną ir yra saugiausias investinimas. 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vilkausko. 
Vilkauskas turi daugybę namų ir farmų ant pardavimo. Vil
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokių nelaimių. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 
perkeltas į naują vietą.

7602 ABERDEĖN AVĖ., N. E., CLEVELAND, OHIO

Lietuviai Pas Lietuvius x
Jei norite puikių ir pigių namų L. S. B. jums pabudavos.

JAU DIRBA
L. S. B. nupirko 45 lotus žemės Akron, Ohio ir stato namus. 
Šiandiena L. S. B. moka savo šėrininkams 4 nuošimtį. 
Užsisakykite serus už $50.00 ar už daugiau. Rašykite tuo

jaus klausdami informacijų.

Lietuvių Statymo Bendrove,
7602 ABERDEEN AVĖ. N. E. CLEVELAND, OHIO.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo yy^nA****
NnoS ikiI popiet. Nao7 ik) t vokai. 

609W ROADVAT Cor. ST SO. BOSTON 
Tai 602 S. B.

Besiartinant Lietuvos nepri- 
gulmybei yra mums labai rei
kalinga pažinti tuos žmonės, 
kurie bruks save į kandidatus 
ir iš kurių mes turėsim rinkti 
savo reikahi vedėjus, kad 
mums vėliaus nereikėtų gailė- 
ties už savo klaidas padarytas 
balsavimuose per neapsižiūrė
jimą.

Fortūnatas J. Bagočius, sa
kydamas agitatyvę prakalbą 
reikale organizavimo politiš
kos partijos, Lietuvių salėj,. 
South Bostone, Liepos 25 d. 
įspūdingai pasakė, kad jeigu 
jo partijai seksis nutverti Lie
tuvos vadžias į savo rankas, tai 
Lietuvoj bus tokia pat civile ir 
religijos laisvė kaip kad mes 
turim čia — Suvienytose Vals
tijose. Ir nejutęs prieštarin
gumo toliaus pasakė, ne su sil
pnesniu įspūdžiu, kad jo or
ganizuojamos partijos tikslas 
bus tai mirtina kova prieš kle
rikalizmą ir, išleidinėjant to
kius “moksliškus” žurnalus 
kaip “Kardas,” išmokinimas 
Lietuvos liaudies istorijos ir 
doros (atminkime, kad jis taip- 
pat, toj pačioj prakalboj, tvir
tino, kad Dievo nėra ir vėl ap- 
sigrįžęs pasisakė, kad jis„Ba-' 
gočius, esąs amžinas Dievo 
priešas).

Bagočius, apie kurį galima 
daugiaus sužinoti iš jo paties 
išpažinties išleistos nemažiau- j 
šioj knygutės formoj po vardu 
“Bagočiaus Išpažintis,” tur
būt manė, kad jo audiencijoj, 
tose prakalbose, buvo vien tik 
mulkiai susirinkę, neprotau
jantys, nes jis tarp kito ko 
pasakė, kad kiekvienas žmo
gus yra užgimęs su dviem ko
jom ir viena burna; ir kad bū
tų paikystė stengties ką nors 
žmogų išmokyti, nes “žmogus 
užgema su visomis ypatybėmis 
išmokti ir pažinti viską be ki
tų pagelbos.”

Stengiamės pažinti tuos žmo
nes, kurie beaiškindami savo 
išsvajotas ydas savo politiš
kuose priešuose patys parodo 
tas pačias ydas.

Išreikšdamas savo norą Lie
tuvai tokios Saldžios kaip Su
vienytų Valstijų, p. Bagočius 
turbūt pamiršo, ar gal jam nei 
į galvą, neatėjo, kad Ameriką 
atrado katalikas Kolumbus, ir 
kad katalikiška Francija davė 
praktišką pagelbą Suvienytų 
Valstijų revoliucijai ir pirmu
tinė pasirašė dokumentą pri
pažįstanti naują Respubliką; 
kad Thomas Jefferson, auto
rius Neprigulmybės Apskelbi
mo, intekmėje studijavimo Ka
talikiškos Filosofijos sudėjo 
katalikiškus principus pama- 
tan šios laisvos šalies. 0 kad 
toji bedieviška Francija pasta
ruoju laiku išsirinko sau už vy
riausią vadovą ir šalies išgel
bėtoją žmogų, kuris kasdien 
klauso šventų mišių ir kurio 
brolis yra Jėzuitas, generolą 
Foch, tai Bagočius gal nei ne
žino. r

Kad ponas Bagočius būtų 
turėjęs užtektinai pilietiškos ! 
drąsos atvirai kalbėti, tai bū- ! 
tų neveidmainingai pasakęs, 
kad jis mano su savo partijos 
leidžiamuoju organu “Kar
du,” kurį jis vadina moksliš- ! 
ku, sukurti tokias fanatizmo 
ugnis kaip kad panašaus turi
nio — purvino .melo — knygos 
sukūrė Bostono piliečiuose 
1834-tuose metuose; kurios 
taip-pat sutvėrė “Knovr-Noth- 
ing Parties” Philad elphijoj 
1844-tuose, kurie pamindami j

PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS

k kanos ifa’iriu ant ritado* Ir plaukti i
B nMliBKB dtolinos!

Reikahinjtnt prfaivtma Jum pti- 1
C ta mvfa djrtai iibandymui tampai*, 1
b Prinhialkitę 10 e. įtampomi* penlun 1
u thno IHn, m*i Hbaadymai dežiute j
> Dermafnrot lrbroUura.

ARGIL SPECIALT1ES CO
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