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Teisybės delei.

2.000 BALANDŽIŲ.ANGLIJOS NELAIMĖ.

GAL IMS IR NEPILIEČIUS.

ir

1.000 merginą ir jos -fanai va- j

NEGRŲ PROTESTAS,

NUGALABIJO 50 ŠNIPŲ.

RUSUOS FRONTE.

TREČIOJI LIETUVIŲ

DIENA.

LAKE SIDE

(E. Mahanoy Junction)

TALKININKAI LAUŽIA 
VOKIEČIŲ, FRONTĄ.

buvo 
taip- 
buvo 
būdu

NUBAUDĖ UŽ SVAI
GALŲ PARDAVIMĄ.

ARCIVYSKUPAS PRIEŠ 
PRIVERSTINĄ KA

REIVIAVIMĄ.

Is-
tą

Rumunijos fronte per vieną 
savaitę tapo nugalabinta 50 
vokiečią šnipą. Jie nešiojo ru
są kareivią mundierus.

MOTERIS INTARTA 
ŠNIPINĖJIME.

New Yorke tapo nubausti 
devyni saliunininkai už parda
vimą kareiviams svaigalą. Mat 
Suv. Valstiją armijoj ir laivy
ne yra priverstina blaivybe.

Prez. Wistonui negrą dele
gacija inteikė protestą prieš 
siaurinimą negrą teisią, prieš 
lynčiavimą ir tt. Po protestu 
pasirašė 15.000 negrą. - ♦

LENKAI PO VOKIEČIU 
NERIMAUJA.

Pietinėse valstijose augina
ma 2.000 balandžią. Jie bus 
vartojami įvairiems tikslams 
armijoj.

ŽUVO DAUGIAU, NEGU 
PASKELBTA

IEŠKOJO PRIEGLAUDOS 
ISPANIJOJ.

LENINAS UŽSIPELNĖ 
ALGOS.

-
BAISIOS KAITROS VISOJE 

ŠALYJE.

KIEK ŽUVO NUO OR
LAIVIŲ.

i

vokiečią. Tik se-
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Spokane, Wash. — Suareš
tuota trys ypatos U pasodinta 
kalėjimam Tarpe ją yra vie
na moteris. Visi intarti šnipi
nėjime.

Rusijos moterų kariu-

ATSISAKĖ TARPININ
KAUTI.

Pradėjo didžiausius 
antpuolius. •

Šmeižikams
\

Skubiai stato karines 
stovyklas.

Jau per keletą dieną ang
lai baisiai bombardavo vokie
čių pozicijas Belgijoj, arti 
jūrės. Bombardavo taip, jog 
armotų kriokimas buvo girdi
mas Londone.

Po didžių bombardavimų 
anglai ir francūzai utarninke 
iš ryto užte&jo atakon. Per
silaužė per apgriautas drutvie- 
tes ir paėmė penkis sodžius. 
Paėmė 3.500 vokiečių į nelais
vę. Persilaužė per tris drut- 
viečių linijas.

• Vokiečiai gerai numanė a- 
pie ataką ir jos laukė. Todėl 
susirėmimas buvo atkaklus.

Tose atakose dalyvavo ir 
Anglijos “tanks."” Ją buvo 
ten daug ir gerokai prisidėjo 
prie įveikimo vokiečią.

Talkininką artilerija 
smarkesnė už vokiečią, 
gi talkininkai padanges 
apvaldę. Tokiuo tai 
talkininkams ir pasisekė tru- 

_J>utįpasiyaryti pirmyn.
Toj vietoj vokiečiams va

dovauja Bavarijos sosto įpėdi
nis princas Rupprecht.

Talkininką lakūnai nufoto
grafavo vokiečią pusę. Ir 
pasirodė, jog tiesiog nei ma
žo sklypo žemės nebuvo likę, 
kur nebūtą bombos išrausę. 
Todėl tai laike tokio bombar
davimo vokiečią kariuomenės 
dalis buvo atitraukta atgal ir 
tik nedaug tebuvo palikta ap
ginti pozicijas.

Talkininkai dabar sumanė 
varyties Belgijos pajūriu. Mat 
Belgijos uostuose vokiečią su- 
bmarinai turi savo prieplau
kas. Jai talkininkams pasi
seks tuos uostus atgauti, tai 
didis smūgis bus padarytas su
bmariną karei.

Beto talkininkai besivary
dami pirmyn pajūriu, dasiva- 
rys iki Holandijos rubežiaus. 
Tuomet gal talkininkams pa
vykti prikalbinti Holandiją 
stoti prieš vokiečius.

Vokietios sugadintas sub
marinas inplaukė į Ispanijos 
uostą Corunna. Kapitonas ir 
jūreiviai atsisakė pasakyti kas 
pagadino ją submariną. 
panijos valdžia internuos 
submariną.

NUSKYRĖ PATARĖJĄ 
TURKIJAI.

Vokietijos valdžia nuskyrė 
Falkenhayn į Turkiją. Jis 
ten bus patarėju karės reika
luose. Falkenhayn buvo ge- 
neralio štabo viršininku, o pa
skui šauniai vedė armiją, ku
ri užkariavo Rumuniją.

Lordo Kitchenerio sesuo, sa
ko, jog jos brolis nenuskendo 
su laivu Hampshire, kaip bu- 

oro paskelbta laikraščiuose, 
sąs kur nors gyvas.
■ • »

Anglijos didelis skraiduolis 
Ariadne tapo sutorpeduotas. 
Tuoj nuskendo. Žuvo 38 ju
rininkai.

Laivas buvo 450 pėdą ilgio 
ir 69 pėdą aukščio.

Kanadoj eina didelė kova 
dėl priverstino kareiviavimo. 
Ligšiol prieš tą sumanymą va
rėsi tik liaudis ir kaikurie ku
nigai ir valdininkai. Kadan
gi bilius parlamente buvo vis 
tolyn varomas, Quebeco arci- 
vyskupas Begin išleido aplink
raštį ir praplatydino po visą 
Kanadą. Tuo aplinkraščiu 
protestuoja prieš priverstiną 
kareiviavimą. Arcivyskupas 
varosi prie to, kad iš semina
riją ir katalikišką kolegiją ne
būtą imami mokiniai.

Iš Berno pranešama, jog 
Austrijos valdovas per savo 
premierą kreipėsi į popiežią, 
kad jis šauktą kariaujančias 
valstybes prie taikos. Popie
žius atsisakęs tą daryti.

Po Pilsudskio, lenką legioną 
vado suareštavimo, Varšavoj 
sekė didelės demonstracijos. 
Lenką legionieriai buvo ver
čiami prisiekti austro-vokiečią 
valdžioms, bet jie atsisakė tą 
daryti.

Lenką Taryba protestavo 
gen. Beseleriui ir sakė, jog tik 
įsteigimas tikros lenką valsty
bės gali nuraminti šalį.

Anglijoj nuo karės pradžios 
nuo vokieėią orlaivią žuvo 366 
ypatos, sužeista 1.092 ypatos.

Tuo pat laiku tuose pačiuo
se miestuose, kur tie žuvo nuo 
orlaivią dėl nelaimingą atsiti
kimą žuvo 2.412 ypatą, sužei
sta 7.863.

NEŽINIA KUR KALTININ
KAS.

Leninas, kurio dėka buvo 
sukelta pastaroji revoliucija 
prieš dabartinę Rusijos val
džią, pasislėpė laike maišto ir 
paslėpė savo pėdas. Kol kas 
dar valdžia jo nesučiumpa. 
Gal jau jis yra išdūmęs iš Ru
sijos.

KAIP KARIAUJA RUSUOS 
MOTERS.

United Press Staff korespon
dentas Wm. G. Shepherd iš 
Petrogrado praneša apie veiki
mus karės lauke moterų legio
no. *-

Rusijos moters įstodamos į 
kariuomenę pasižada padaryti 
sau galą, jei matys jog papuls 
Į nelaisvę. Kiekviena turi cy- 
anido — baisaus nuodo ir jo 
prarija, jei mato, jog pateks 
vokiečiams.

Dabar moterų kareivių pul
kai jau dalyvavo mūšiuose, 
jau jų buvo daug užmuštą ir 
sužeistą ir atgabenta sužeistų 
iš fronto. Korespondentai tu
ri progos su jomis pašnekėti ir 
paklausinėti apie jų veikimus.

Tie sužeistų moterų bei mer
giną pasakojimai ir išvaizda 
netik nenubaido kitas mergi
nas nuo kariuomenės, bet jas 
gundo tapti kareiviais. Pet
rograde dabar paprastas daly
kas matyt merginas lavinantis 
karinio muštro. Prie inžinie
rių mokyklos muštruojasi 

žiuos frontam Didžiulės mi
nios susirenka pažiūrėti besi- 
muštruojančias merginas bei 
moteris. Maskvoje, Kieve, O- 
desoj tūkstančiai merginą ir 
moterų muštruojasi. Premie
ras Kerenskį leido merginoms 
įstoti ir į laivyną ir prižadėjo 
moterims nuskirti laivus.

Merginos ir moters neturi 
ypatingos karinės formos,. Nu- 
sikirpdina plaukus, nešioja 
kareiviškus mundierus ir avė
ją didžiulius batus. Merginos 
stoja daugiausia iš turtingąją 
šeimyną, iš institutą, gimnazi
ją. Imama tik drūtos sveikos 
merginos. Moterys imamos tik 
tos, kurios neturi vaiką.

Štai ką viena sužeista mergi
na, atgabenta iš fronto pasa
koja:

“Kuomet mes darėme ant
puolį, tai netikėtai it išdygo 
prieš mane vokietys. Buvo 
lemta žūti ar jam ar man. Aš 
šastelėjau pirmyn iš visą mano 
spėką ir smeigiau į vokietį. 
Durtuvas giliai įsmigo į jo kū
ną. Dar paleidau į jį kulipką. 
Jis dribo negyvas. Tuomet 
ant atminties pasiėmiau jo 
šalmą.” /

Antra pasakojo šitaip:
“Iš pradžios, prieš antpuolį 

aš buvau nervuOta. Mes žino
jome, jog* netrukus bus užko- 
mandavota pirmyn ir supran
tama, jog biskį ėmė drebulys. 
Bet kaip tik išgirdome koman
dą pirmyn, tai šastelėjome ir 
viską užmiršome. Aš aiškiai 
girdėjau savo draugią šauks
mą, kuomet mes lėkėme pir
myn. Nei viena iš mūsą nebi
jojo nieko, dūmiau t į prieši
ninko pusę. Tuoj pasipylė į 
mus švino lietus. Mes vėl 
krūptelėjome, -kuomet pama
tėme lavonais nuklotą plotą. 
Bet netrukus jau lėkėme per 
kruvinus lavonus ir viską vėl 
pamiršome. Mes negalime pa
sakyti kas dėjosi aplink mus. 
O mūsą vadovė Boškoreva vi
sur lakstė po mūsą eiles ir drą
sino kariauti ir mirti, kaip tik
ri Rusijos kareiviai. Mums be
bėgant pirmyn netikėtai užė- 
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jome būrį 
kundą truko, kaip vokiečiai 
buvo mūsą viduryje. Jie pa
matė, jog papuolė, tai metė 
ginklus ir iškėlė rankas. Jie 
baisiai buvo išsigandę. O Die
ve, Dieve, moters! suriko vo
kiečiai.”

Paskui sužeistosios pasako
jo, kaip keletas ją drąsuolią 
žuvo. Jos matė, kaip ją my
limoji Lena bėgo per skevel- 
dais bombą nuklotą vietą ir 
kaip kritęs šovinis sudraskė ją 
į šmotelius. Pasakojo, kaip So
nia papuolė į kulkosvaidžią 
ugnį ir buvo perverta šimtais 
kulką.

Tarpe vokiečią, kuriuos ru
sės paėmė nelaisvėn buvo 5 
vokietės, pasirėdžiusios vokie
čią kareivią mundierais.

Moterą skaičius vokiečią 
rusą eilėse vis dauginasi.

Nuo vieno , vokiečio oficie- 
rio patekusio Lwlaisvę, rusai 
dasižinojo plačiau apie raudo
nąją socijalistą vadą Leniną. 
Tas oficieris papasakojo, jog 
visas pienas raudonąją sukili
mui buvo išdirbtas Berline. 
Ir reikalinguoju momentu be
vieliu telegrafu buvo duota ži
nia pradėti. Raudonieji tuoj 
ir sukilo prieš valdžią, arba 
geriau sakant būrys agitatorių 
išvedė raudonuosius į kovą 
prieš valdžią. Tuo tarpu ar
mijoj buvo paleistas gandas, 
kad raudonieji paėmė valdžią 
į savo rankas, kad karė pasi
baigė ir kad visi gali eiti na
mo. Taip kilo netvarka fron
te, o vokiečiai ūžtelėjo. Vo
kiečiai taikė maištą ant tada, 
kada jau javai ir pašaras bu
vo suvalyti ir kada ūkininką 
ir armijos sandėliai buvo pilni 
rugių, kviečią, šieno ir tt. 
Todėl vokiečią oficieras pasa
kė, jog Lenino ir kitą raudo
nąją socijalistą alga labai pui
kiai vokiečiams apsimokėjo.

Rusą kariuomenė jau pra
deda atsispirti prieš antpuo- 
lančius vokiečius. Ima tvar
kytis ypač, dėlto, kad nepa
klusnieji ir pabėgėliai baudžia
mi mirtim.

Pereitą savaitę laike raudo
nąją sukilime Petrograde žu
vo daugiau, negu valdžia pri
pažino. Dabar skelbiama, 
jog Užmušta buvo arti 400, o 
sužeistą arti 1.000.

Visuomenė baisiai intužusi 
ant raudonąją .socijalistą. Ją 
vadai niekur negali prieš žmo
nes pasirodyti.

GALABUA DIDELIUS 
BŪRIUS.

Rusijoj, kaip tik įvesta mir
ties bausmė išdavikams, šni
pams ir pabėgusiems karei
viams, tai dabar tokią gala
bijama dideliais būriais. •

Bielskis.

Dėdė Šamas su didžia pas
kuba statydina lagerius rek
rutams. * ' > .

Lageriai bus pusėtino didu
mo miestai. Tokią miestą - 
lagerių budavojama J.6. Kiek
viename mieste bus po 40.000 
rekrutą.

Lageriai statomi arti šią 
miestą: Ayer, Mass.; Yap- 
hark, L. I.; Wrightstown, N.
J.; Annepolis Junction, Md.; 
Petersburg, Va.; Columbia, S. 
C.; Atlanta, Ga.; Chillicothe, 
Ohio.; Louisville, Ke.; Batt- 
le Creek, Mich.; Dės Moines, 
Ia.; Fort Riley, Kan.; Fort 
Sam Houston, Texas; Rock- 
ford, III.; Little RockJ1 Ark ir 
American Lake, Wash.

Kontraktoriai apsiėmusieji 
pastatyti tuos lagerius beturi 
vos penkias savaites. Po tiei 
laiko jau reikės gabenti rek
rutus į tuos lagerius ir pradėti 
lavinti kariniame muštre.

Kad pastatyti tiek miestą su
prantama reikės begalės dar
bo. Juk kiekviename mieste 
bus po 1.000 su viršum namų, 
ir visi namai nemaži. Kiek
vienas lageris užims bent 1.500 
akrą žemės. ' " " ' "1 '

Baisias sumas prarys už
laikymas tą miestą. Reikės 
visą užlaikymui bent $120.000- 
000 kasmet.

Visą tą kaireivią, kurie 
tuose lageriuose bus, išmaiti- 
nimui reikės per metus 2.000. 
000 bušelių kviečią 84.000.000 
svarą jautienos, 42.000.000 
svarą kiaulienos, 10.000.000 
galiom] pieno, 2.500.000 bu
šelių bulvių, 325.000 bušelių 
cibulių ir 275.000.000 kitokių 
daržovių — kopūstą, burokų 
ir tt.

Kareiviams reikės kokis 
100.000 arklių ir mulą ir bega
lės pašaro jiems reikės.

Kiekvienas lageris bus tik
ras miestas su išgrįstomis gat
vėmis, išvestomis srutų nuo
vadomis ir vandens įvadomis, 
su maudyklėmis, sandėliais, 
geležinkelių stotimis, elektri- 
kos ir gazo šviesomis, gaisri
ninką sargybomis ir šimtais 
kitokią įrėdimų.

Kuomet valdžia kasdino Pa
namos kanalą, tai išleizdavo 
kasmet po $40.000.000. Da
bar tiems lageriams tiek išleis 
per keturis mėnesius.

Tūkstančiai sumobilizuoti] 
karpenterią, kalvią, šaltkal
vių, plumberią ir kitokią mei
strą ir darbininką dirba prie 
statymo tą lagerių. Visiems 

Atnešė man pačtorius gumu
lą popierio ir, kaip vėliaus 
pasirodė, tai būta “Tėvynės” 
No. 27. Bet nabagė sulamdy
ta, sutrinta. Na, manau, tur
būt p. redaktorius vėl sugal
vojo kokius užsipuldinėjimus, 
nes man šiaip “Tėvynė” ne
ateina ir tik koks nepaprastas 
atsitikimas galėjo ją čia atvy
ti. Ir ištikro nepaprastas, nes 
“peržvalgos” skyriuje “Tėvy
nės” redaktorius patalpino 
biauriausį šmeižimą sau nepa
tinkamą asmenų. Į visus pir- 
mesnius šmeižimus ir užsipul
dinėjimus, kuriais pasižymi 
“Tėvynės” redaktorius, neat
kreipiau atydos, bet šiuo tar
pu negali nutylėti, ypač kad 
užgaunama kataliką visuome
nė.

“Tėvynės” redaktorius ra
šo, kad būk koks lietuvis Wa- 
shingtone įskundęs ‘centralinį 
komitetą’’ Teisią Departamen
tui” (Departament of Justice) 
ir būk dėl to buvus padaryta 
revizija tame banke, kur su
dėti“ centralinio komiteto” pi
nigai. “Skundikui” “T.” re
daktorius suteikia “niekšo ti
tulą.” Nors tą “skundiką” 
neįvardija, bet visiems aišku 
į ką jisai taiko.

Teisybės delei, nuėjau Tei
sią Departamentan, kad suži
nojus ar ištikro buvo daroma 
revizija “centraliame komite
te” ir ar buvo kokie skundai, 
kurie būtą tą iššaukę. Pasiro
do, kad niekuomet nedaryta 
jokia revizija jokiame lietuvią 
komitete ir jokią skundą ant 
“centralinio komiteto” nebu
vę. Paaiškinau Teisią Depar
tamentui kame dalykas, kad 
per spaudą primetama man 
biauri denuncijacija; sakau, 
turėjo būti kas nors tame da
roma, nes nesinori manyti, 
kad tai būtą prasimanymas. 
Vienas iš advokatą esančią 
Teisią Departamente patarė 
man pasinaudoti piliečio teisė
mis ir teismo keliu priversti 
šmeižką priparodyti.

Išsikalbėjus gerai, užklausė 
manęs ar šis menamas komite
tas neturėjo ką nors bendro su 
Raudonu Kryžiumi. Žinoma, 
su smulkmenomis išaiškinau 
ką tas “c. k.” bendro turėjo 
su Raudonu Kryžiumi. Girdi 
dabar esą aišku, mat Teisią 
Departamentas nepersenai da
ręs reviziją visose draugijose 
ir komitetuose, kurie ką nors 
bendro turėjo arba turi su ^darbininkams sulygta mokėti 
Raudonu Kryžiumi, tai girdi 
galėjo ir tame “ centrai iniam e 
komitete” ką nors panašaus 
■padaryti.

Vis-gi aiškumo ir teisybės 
delei, aš reikalauju, kad “Tė
vynės” redaktorius priparody- 
tą, kas ir kada skundė “Cen
tralinį Komitetą” Teisią De
partamentui Washingtone. Jei 
to nepadarys, tai netik, kad 
ponas “Tėvynės” redaktorius 
turės sau pasilaikyti aną “ti
tulą,” bet dar aš būsiu priver
stas legaliu keliu pareikalauti 
priparodymą jo užmetinėjimą 
teisingumo.

už valandas, ne dienas.
Tokius lagerius išstatyti tai 

ne štukos. Ypač, kad reikia 
atsižvelgti į visus patogumus, 
sveikatingumo reikalingumus. 
Ir visa tai pastatyti ant tuščią 
plynią.

Mass. valstija? lagerį ties 
Ayer budavoja 5.000 darbinin
ką. Algomis jiems išmokama 
$100.000 savaitėje.

KALINIAI MOKINAMI 
KARINIO MUŠTRO.

Waupun, Wis. — 300 kali
niu kalėjimo kieme kasdien 
mokinami karinio muštro.

S. V. Kongrese ineštas bi
lius, kuriuo ketinama imti 
kariuomenėn ir nepiliečius. 
Biliui priešingą nedaug tėra 
ir gali būt jis pereis. Tuomet 
ir nepiliečiai, lygiai kaip ir 
piliečiai būtą imami armijon.

Visose Suvienytose Valsti
jose dabar vieši didžios kait
ros. Oro spėji kai sako, jog 
kaitros gali nusitęsti net iki 
kitos savaitės.

Philadelphijoj utarninke bu
vo karščiausia diena per 17 
metą. Buvo 101 laipsnią. 
Nuo karščio mirė 4 žmonės ir 
daug buvo apalpę.
į Clevelande, Ohio. utarninke 
buvo 102 laipsniai ir 14 žmo- 
nią mirė, o keletą desėtką bu
vo apalpę.

Rugpj. 15 dieną.
Iškilmės prasidės 11 vai. šv. 

mišiomis parke. Paskui seks į- 
vairūs žaislai, koncertas 5 vai. 
po pietą. Dalyvaus Mahanoy’- 
jaus ir aplinkinių koloniją žy
mesnieji chorai. Kalbės garsūs 
lietuvią ir anglą kalbėtojai, 
šokiai prasidės tuojau po pie
tą ir tęsis iki vėlam vakarui. 
Specijaliai traukiniai parūpin
ti. Artimesnieji ir tolimesnie
ji kviečiami dalyvauti. Puiki 
gąmta! Ežeras! Sveikas oras!

Visos dienos grynas pelnas 
eis vien tik nukentėjusios Lie
tuvos gelbėjimui nuo bado.

L. Dienos K-tas.
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(Iš misjjinių pamokslų. Parašė KL V. K.)
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MOKEJIMAS PARAPIJOS REIKALAMS.
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NEUŽKASKIM PATYS

menkos gyvenimas ir jos liūd-

LL. Vyčių V-as Kongresas.

suomis j
tcijalisiais. Bet kaiku-

— fariziejai ir šiaip 
Nors jie mato šimtus ir

Kna iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomia. 
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Į kokią didžiulę visuomeniš- ' 
ką ir tautišką pajėgą išaugo 
mūsų Vyčiai — tai parodė aiš- ' 
kiai jų penktasis Kongresas. 
Dar antrame seime Brocktone 
vos du desėtku buvo delegatų. 
Organizacija nuolat augo, vy
čių kongresai darėsi vis garse
sni ir didesni, o štai šių metų 
Vyčių Kongresas savo skai- 
tlingumu ir gyvumu pralenkė 
visas kitas amerikiečių lietu
vių organizacijas. Suvažiavo 
devyniosdešimtys ir keli dele- 

, gatai. Vis tai jauni, gyvi, e- 
nergingi veikėjai, tarpe kurių 
gražus būrelis žmonių pilnai 
inteligentiškų, jau suspėjusių 
pasižymėti savo gabumais, mo
kslu ir veikimu. Matėsi ir ke- : 
liolika kunigų. Mūsų dvasiš
kija tolyn vis labyn interesuo
jasi Vyčiais ir nori nešti pa- 
gelbą tai jaunimo organizaci
jai- ' -U-

REZULTATAI.
Šiais metais organizacija pa

augėjusi arti tūkstančio na
riais Ir dvidešimt keliomis 
kuopomis. (Dabar kuopų esa
ma arti 90, narių per tris tūk
stančius) Sustiprėjo ir finan
siškai. Vyčių kasoje pernai 
būta deficito. Šiemet pasirodė 
esą grynų pinigų kasoje per 
$600.00, gi laikraščio fonde 
per $1.200.00. Kongresas nu
tarė steigti savo spaustuvę Pit
tsburgh’e, kaip tik susidarys 
laikraščio fondas nemažiau 
kaip $5000.00. Galima tikė- 
ties, kad ta suma greitai su
plauks, nes didelis buvo šiame 
reikale Vyčių užsidegimas, o 
ypač Pittsburgh’o apielinkių 
Vyčių, kurie paveržė delegatų 
širdis ir nutarimą apie spaus
tuvę nukreipė linkui savo mie
sto. Šie ypač stropiai organi
zuos reikalingą kapitalą “Vy
tį” nutarta leisti, kaip ir lig
šiol — dvisavaitinį, tik pagal 
išgalių didinti ir daryti turi
ningesnių, pridedant socijolo- 
gijos, apologetikos, kitų mok
slų populerizacijos skyrius, be 
to atletikos ir žaislų.

KRYŽKELE.
Visus Kongreso nutarimus, 

paliečiančius Vyčių organiza
ciją, indomaujantieji ras pro
tokole. Iš šalies žiūrinčio laik
raštininko priedermė yra pa
stebėti svarbesnius momentus, 
kurie darys intekmę ne vien į 
pačią organizaciją bet iš da
lies ir į visą visuomenę.

5-tas Vyčių Kongresas lai
mėjo šį-tą mūsų visuomenei 
katalikybės žvilgsniu, bet ap
reiškė didelę silpnybę tautiniu 
žvilgsniu.

Į Vyčius ligšiol ėjo visi do- 
resnieji ir rimtesnieji mūsų 
jaunimo gaivalai. Ėjo visi tie, 
kurių negalėjo patenkinti iš
tvirkimas ir dvasios nususimas 
socijalistų ir laisvamanių. Ka
talikais jie save vadino, už 
tulikais jie save vadino, už ka-__________ *___
talikybę kovojo nuo estradų ir j Kaipo tokia ji pasiduoda kle- 

bono jurisdikcijai. Net ir A-

talikų neištvėrė ir pa- nį santikiai neparodo, kad 
p tik reikėjo parodyti į tų kenksminga ar tai

savo katalikystę nuosekliu dar
bu. Kvotimai įvyko šiame Vy
čių Kongrese, kada iškilo klau
simas santikių Vyčių su dvasi
škija. Iškilo aikštėn mūsų gy
venimo žaizdą būtent, kad 
kai-kurie mūsų net apšviestęs- 
nio jaunimo, iš Lietuvos at
važiavusio, perdaug savo jau
nose širdyse turėjo prieškuni- 
ginių jausmų. Kada airių, len
kų, ir kitų katalikiškų tautų 
jaunimas myli, gerbia ir pa
sitiki savo dvasiškiją — mūsų 
net prakilnesnio jaunimo ats
tovai nepasijutę išliejo daug 
tulžies, kuomet tik prireikė 
pripažinti paprasčiausį princi
pą jau nuo amžių įsigyvenu
sį rišame katalikų pasaulyje, 
būtent, kad parapijos klebo
nas yra vyriausias doros mo
kytojas ir auklėtojas savo pa
rapijoje.

Buvo šitaip. Centro sekreto
rius pereitais metais turėjo du- 
-tris atsitikimus kuopose, kur 
<un. klebonai trukdė Vyčių 
veikimą ir net engė juos. Nė
ra abejonės, kad tai labai liū
dni prietikiai. Aišku, kad ne 
visi anie, klebonų engiamieji 
Vyčiai, buvo nedori. Jie gal 
geriausius norus turėjo ir jei
gu jų kun. klebonai būtų turė
ję daugiau takto ir širdies — 
;ie Vyčiai gal būtų buvę ge
riausiais katalikais ir parama 
jų parapijų. Bet sekretorius 
savo rašytame raporte nenuro
dė kur ir kas atsitiko priešin
go Vyčių organizacijai, bet 
viską apibendrino ir užmetimą 
metė ant visos dvasiškijos, kas 
aišku, jog yra neteisinga. Kon
gresas nuėmė šešėlį nuo visos 
dvasiškijos, pripažindamas 
dvasiškijos pagelbą ir sandar- 
>ininkavimą ir išreikšdamas 
už tai padėką. Dėl atskirų gi 
nesusipratimų ištyrimo išrinko 
komisiją iš dviejų klebonų ir 
dviejų srietiškių Vyčių. Komi
sijai paskui nurodžius ir vi
sam Kongresui apsvarsčius, 
buvo priimtas šitoksai elgimo
si būdas:

1. Įvykus nesusipratimams 
tarpe kun. klebonų ir Vyčių, 
Vyčiai negalėdami susitaikin
ti ant vietos kreipiasi į centro 
dvasišką vadovą Jeigu ir 
šiam nepasiseks nesusipratimų 
prašalinti, tuomet Vyčiai krei
piasi į Kunigų Sąjungos val
dybą

2. Tose parapijose, kur kun. 
klebonai nenorės, kad jų para
pijose Vyčių kuopos egzistuotų 
— oficijaliai kuopos nebus 
steigiamos, gi Vyčiai įgalės 
prigulėti prie kaimynių kuopų, 
arba tiesiog prie centro.

Antrame punkte išreikštas 
principas atrodo lyg per sun
kus ir per baisūs. Bet faktiš
kai jisai nėra baisus. Jisai 
tik pabriežia kun. klebonų au- 
gštą autoritetą ir valdžią — 
pasirinkti būdus auklėjimo sa
vo jaunimo. Vyčiai nėra gry
nai mokslo ar ekonominė orga- 

■ nizaciją Ji yra visų-pirma jau- 
į nimo auklėjimo organizacija.

ar tai doriniu žvilgsniu tą ju
risdikciją pripažinti. Iš šim
to keliolikos lietuvių kunigų 
ligšiol dar negirdėjome nei 
vieno, kurs būtų pasiprieši
nęs Vyčių kuopų steigimui jų 
parapijose. Nesusipratimai iš
kilo dviejose-trijose parapijo
se, kur kuopos jau buvo, tik 
kun. klebonai nemokėjo su sa
vo sutvertais Vyčiais sugyven
ti.

Vyčių 5-tas Kongresas pri
pažino ir pabriežė kun. klebo
nų dvasinį autoritetą ir val
džią. Bet tuo pat užkrito dar 
didesnė priedermė ant pačios 
dvasiškijos remti nuoširdžiai 
visas gerąsias pastangas lietu
vių jaunimo. Kuniguose be 
abejo susidarys stipri opinija, 
kuri bus palanki ir prietelinga 
jaunimo siekiams. Vėlgi be 
abejo bus ieškoma būdų, kaip 
ir tą rieną-kitą nuošimtį kuni
gų, nelaimingai ir nereikalin
gai nuolat kariaujančių su sa
vo žmonėmis ir su savo jauni
mu 
dais privedus prie harmoniško 
veikimo, prie statymo, o ne 
griovimo.

Jeigu pagaliaus atsirastų iš 
šimto parapijų bent viena, kur 
jokie prašymai, tarpininkavi
mai ir spaudimai neprivestų 
kun. klebono prie išganingo 
nuolaidumo, tokiuos pasmerks 
mūsų viešoji opinija, mūsų 
spauda; bet organizacijai ne
bus daug blėdies, jei kurį ląi- 
ką toje parapijoje nebus ofici- 
jaliai Vyčių kuopos. Čia daug 
svarbiau yra pripažinimas 
principo, kuriam esant, kle
bonai galės nebematyti jokio 
pavojaus Vyčiuose nei sau, nei 
parapijai, nei katalikystei. Už 
pasitikėjimą atmokama papra
stai pasitikėjimu. Vyčių Kon
gresas, priimdamas aną rezo
liuciją, išreiškė savo dvasiški- 
jai didelį pasitikėjimą. Nega
limas daiktas, kad dvasiškija 
neatsakytų į tai pasitikėjimu 
iš savo pusės. Jeigu ligpsiol 
daugelis kun. klebonų tik ken
tė savo Vyčius ir žiūrėjo į juos, 
kaipo į dieglį sau pašonėn, tai 
dabar atsinešimas griežtai tu
rės atsimainyti. Kun. klebo
nai labiau pradės mylėti Vy
čius ir remti jų gerąsias pa
stangas. Bet nuostabus daly
kas. Dalis Kongreso delegatų 
įžiūrėjo tame visame lyg ko
kią sau nelaimę, netekimą sa
varankumo, išsižadėjimą bran
gios laisvės ir tt. ir tt. Savo 
nepasiganėdinimą jie išreiškė 
Kongrese atkartotinai. Bet lai
kas geriausias visų gydytojas 
ir nuramintojas. Su laiku su
prasime visi, kad negalima 
būti geru kataliku, gaivinant 
blogus paniekos ir nepasitikė
jimo jausmus linkui savo dva
siškijos; kad katalikystė rei- 
calauja ne skyrimo, bet vieni
jimo jėgų dvasiškių ir svietiš- 
tių žmonių, kad katalikų vi
suomenės negali sudaryti nei 
vieni dvasiškiai, nei vieni svie- 
iškiai ir kad pražūtingas dar
bas tų, kurie stengsis tas jė
gas skaldyti.

• •
Kongrese apsireiškė didele 

mūsų tautinė silpnybė. Vyčiai 
didžiuma balsų nutarė iš savo 
programo ir iš konstitucijos iš
braukti milicijos ir militariško 
lavinimosi reikalus. Buvo kar
štos diskusijos. Nutarimas pe
rėjo nedidele didžiuma balsų. 
Bet vis-gi perėjo ir tuo užtrau
kė didelę gėdą ant mūsų jau
nimo ir ant visos mūsų tautos. 
Indomus buvo jėgų pasiskirs
tymas. Prieš miliciją balsa
vo veik visi veiklesnieji Vyčiai 
buvusieji vadai ir veikėjai 
svietiškiai (tie patys, kurie iš
sigando anos rezoliucijos apie 
klebonus), o paskui juos ir 
daugelis esančių jų intekmėje. 
Gi kad palikti miliciją balsa
vo didžiuma kunigų ir beveik 
visas čia augęs jaunimas.

Kongresas parodė liūdną 
faktą kad beveik dingo lie
tuviuose dvasia senovės bočii 
kurie su džiaugsmu galvas gul 
dė už tėvynės laisvę, kad per 
giliai įsmeigė savo nagus į lie
tuvio' dvasią lenkų baudžiava 
ir rusų režimas. Keli šimtme
čiai vergavimo svetimiems iš
kreipė mūsų dvasią ir padarė 
mus politiškais nebyliais. Mes

einame būriais, kaip avinai 
ant papiovimo, kada svetimos 
valdžios uždeda ant mūsų pe
čių šautuvus ir varo kauties už 
svetimą garbę ir reikalus. Bet 
mes jau bijome paties žodžio 
milicija, kada mums pasako,
jog reikės organizuoties ir la- 
vinties Lietuvos laisvei apgin
ti nuo užpuolikų.

Negi kaltinsime tų nelaimin
gų geraširdžių bailią kurie 
visą Vyčių veikimą nori ma
tyti tik šokiuose ir base-ball’- 
uose. Čia gal labiau reikėtų 
mušties į krutinę mums, vyres
niesiems Vyčių draugams, ku
rie per maža kalbėjome, per 
maža aiškinome Vyčiams, ko
kias priedermes uždeda ant vi
sų mūsų pergyvenamoji gady
nė.

Šiandien Vyčiai 
čiai, nebe Vytauto karžygiai. 
Prakilniausias Lietuvos sūnus, 
ramiausias krikščionis — kun. 
M. Gustaitis įrašė į Vyčių him
ną žodžius: “o plieno kardas 
priešą draus.” Atspėkime, ką 
jaus tas mūsų veikėjas ir po
etas, kada sužinos, kad 5-ame 
Vyčių Kongrese buvo įnešta 
išbraukti žodį “plieno.” įne
šimas neperėjo, bet vis dėlto 
skaudžiu aidu praskambėjo 
Kongrese.

Norėtume, kad Vyčiai išsi
gąstų savo baisios klaidos. 
Norėtume, kad tie, kurie lig
šiol Vyčiams vadovaudami, rė
mė juose vergiškumo dvasią, 
kad atsipeikėtų ir padėtų nu
siplauti Vyčiams tą užsitrauk
tą ant savęs gėdą Lai-gi iš- 
tikrųjų nužengia galybė iš 
dangaus ir lai sustiprina jau
ną Vyčių dvasią. Lai ta gėda 
nesitęsia daugiau kaip 1 me
tus. Lai kitas Kongresas ati
taisys tai, ką pagadino šitas 
Kongresas.

Šioks toks atitaisymas jau 
įvyko pačioje Kongreso pabai
goj. Kongresas priėmė rezo
liuciją, išreiškiančią lojališku- 
mą Suv. Valstijų valdžiai jos 
kovoje už dempkratijos ir pri
spaustųjų tautų teises. Nutar
ta kuopose, kur bus galima, 
turėti militarį narių lavinimą
si. (Military training.) Tą 
rezoliuciją ypač rėmė čia au
gęs jaunimas. Tai-gi lai pats 
mūsų gyvenimas ir mūsų prak
tiškas veikimas atitaiso mūši) 
Kongresų klaidas.

Visi suprantame, kad mili
ciją tai ne militarizmas. Vi
suotinoji Šveicarų milicija ap
saugojo jų krašto laisvę. Tu
rėjo miliciją Ameriką Belgija, 
Olandija, bet neturėjo milita- 
rizmo. Jei dabar Dėdė Šamas 
milijardus krauna į ginklavi
mąsi, tai tik tam, kad galu
tinai išgriovus, militarizmą iš 
pašaknų.

Reikės ir Lietuvos ramiems 
gyventojams ne sykį griebties 
ginklo, kad apsigynus nuo 
užpuolikų, kad savo pačių ne
nuoramas, piktadarius suval
džius; to atlikti nemokės šo
kikai, nei base-ballninkai. Rei
kės tam tyčia — išlavintų žmo
nių. ’

Tad kuogreičiau praregėsi
me, tuo bus mums geriau.

BLOGAS KUNIGŲ PAVYZDIS.

Nevienas žmogus katalikas pameta tikė
jimą kuomet pastebi kunigo blogą pasielgi
mą priešingą tikėjimo mokslui, kurį jis skel
bia. Nevienas pameta tikėjimą netiktai 
kuomet pats pamato ką blogą iš kunigo pu
sės, bet ir tadą kada iš kur nors išgirsta 
arba išskaito apie tai. Nežiūri, netyrinėja, 
ar tai teisybė,

Iš lietuvių katalikų tokių atsimetėlių nuo 
tikėjimo rasime nemaža. Jie ir be to gal būt 
likę netikinčiais, bet blogas kunigo pavyzdis, 
ar matytas ar girdėtas, jų netikėjimą pris
kubino. “Jei jau kunigai, sako jią sau, 
elgiasi priešingai tikėjimo mokslui, kurį 
skelbia, tai jau matome, kad tikėjimai, tai 
tiktai monai. Nėra ką jo laikyties.”

Toks pasipiktinimas blogu pavyzdžiu 
vieno, kito kunigo ir pametimas dėlto tikė
jimo, yra iš vienos pusės didelis fariziejišku
mas, veidmainybė, o iš kitos didelis žlibu
mas ir aklumas.

Fariziejai, nors matė Jėzuje Kristuje 
didžiausias dorybes, nepaprastą šventumą tai 
Ant to buvo užsimerkę ir priekabiavo prie to, 
prie ko jiems rodėsi galima prisikabinti. Taip 
daro nekurie katalikai 
veidmainiai žmonės, 
tūkstančius prakilniausių kunigų pavyzdžių, 
tai ant to užmerkia akis, o prisikabina prie 
vieno, kito blogo pavyzdžio ir meta tikėjimą

Šalę šitų yra daug aklą žlibų katalikų, 
kurie patys nieko nemato ir nežino, bet rė
kia ir daro, kaip girdi kitus rėkiant ir da
rant. Tie meta tikėjimą — ir šie paskui juos. 

Abiejų pasielgimas yra blogas ir labai 
neprotingas. Mesti tikėjimą dėl vieno, ki
to kunigo blogo pavyzdžio, tai reiškia dary
ti sau didžiausią skriaudą reiškia atsižadė
ti amžinos laimės. Reikia tikėti dėl Dievo 
teisingumo. Jis suklysti nei suklaidinti ne
gali. Reikia tikėti dėl Jėzaus Kristaus, to 
Dievo-Žmogaus, kuris mums viską neklaidin
gai apreiškė. Reikia tikėti katalikų Bažny
čiai, kuriai Jėzus Kristus pavedė savo moks
lą žmonėms skleisti ir jai davė neklaidingumo 
dovaną. Taigi dėl tų visų priežasčių reikia 
tikėti, o ne dėl kunigo dorumo, ar nedoru
mo.

nybės pasiliko. Jei žmogus turi pagundų ir 
dėl jų nupuola, tai daugiau tų pagundų turi 
kunigas ir reikia stebėtis, kad jis atsilaiko ir 
nenusideda. Iš pačių žmonių tarpo atsiranda 
velnio tarnų, kurie tyčia kunigą gundo, bet 
ir čia nevisuomet pasiseka. Pasitaiko, kad 
silpnybės ir pagundos vieną, kitą kunigą 
parlaužia, bet ar užtai jau reikia tuojaus pa
smerkti jį ir pačiam mesti tikėjimą. Taip da
ro didžiausi veidmainiai, kurie patys skęsta 
nedorybėse.

Žinoma, kartais kunigas per savo apsi
leidimą iš nupuolimo nesitaiso, tuomet sunku 
jį išteisinti. Bet tai ir negali būti priežasti
mi, kad kas turėtų dėl to pamesti tikėjimą.

Beto katalikams reikia atsiminti, kad 
net bedieviai skverbiasi į kunigus, kad pik
tintų tikinčius ir atitrauktų nuo tikėjimo.

Gali ir daugiau papiktinimų atsirasti.
Jėzus Kristus prasergėjo apaštalus ir ti

kinčiuosius, kad atsiras daug piktintojų, bet 
jų, sako, neklausykite. Yra ir dabar, kad 
daro nekurie papiktinimus ir netyčia per silp
nybę, o kaip kas gal ir tyčia.

Katalikui reikia tikėti dėl Jėzaus Kristaus 
ir to tikėjimo jokiu būdu nepamesti.

Žinoma, labai liūdna, jei kunigas negy
vena taip, kaip mokina, jei užmiršta, kad 
jis išrinktas ir siųstas ne tiktai apsakinėti 
mokslą, bet ir pildyti jį, vienok dėl jo blo
gumo nereikia mesti tikėjimo. Kunigas blo
gai darydamas, gali save prasižudyti, o žmo
gus jo pamokymų klausydamas ir jo nurody
mų laikydamasis, gali būti išganytas.

Pavargėliui vistiek, ar jis gauna pašel- 
pą iš paties pono rankų, ar iš rankų jo tarno, 
gražiai pasirėdžiusio, ar prastai. Jis džiau
giasi gavęs pašelpą Ir mes esame dvasiški 
pavargėliai, reikalingi dūšios pašalpos. Ar 
mes ją gausime nuo paties Dievo, ar nuo ku
nigo, doro, ar nusidėjėlio, tai mums nė
ra skirtumo. Turime malonę ir ja naudoda
miesi, galime būti išganyti. Ir to mums už
tenka.

Matant blogą kunigo pavyzdį, katalikui 
žmogui reikia gailėties, melsties, kad taip 
nebūtų, bet nereikia pamesti tikėjimo ir su
sidėti su jo priešais.

Negalima taip lengvai pateisinti kunigo 
nusikaltimo, kaip paprasto žmogaus, bet ir 
jis turi pateisinimus.

Jis yra žmogus, kaip ir visi žmonės. Tu
ri žmogišką prigimtį su visomis jos silpnybė
mis ir palinkimais, šventinimą į kunigus 
suteikia jam galybę dvasišką kokios kiti žmo
nės neturi, bet neatmainė jo prigimties. Silp-

Mokėjimas parapijos reikalams kaip ką 
atstumia nuo tikėjimo arba tik nuo jo prie
dermių pildymo.

Ši priežastis daugiausia veikia tik į šyk
štuolius ir tamsuolius, nieko nemąstančius.

Dauguma lietuvių, ypač neūkininkų, 
Lietuvoje nei nežinojo, kas tai yra duoti pi- 
nigtj parapijos reikalams. Jei duodavo ku
nigui kalėdojant kokią dešimts, ar penkioli- 
ką kapeikų, tai visų metų duoklė. Parapi
jos bažnyčią užlaikė daugiausia ūkininkai, 
liuosnoriai aukotojai. Kunigai užsilaikė iš 
žemės, iš aukij ir iš mažos algos, kokią da
vė valdžia. Taigi Lietuvoje žmonės beveik 
nejautė, kas yra parapijos palaikymas. Ame
rikoje kas kita.

Margų, ar dešimtinių nėra; liuosnorių 
aukotoji) nedaugiausia; valdžia nieko nepri
sideda; kunigui algos niekas nemoka ir 1.1. 
Reikia tai atlikti patiems parapijonims - tikin
tiems.

Kurie šį dalyką supranta ir nėra šykš
tuoliais, tie tą savo parapijinę priedermę gra
žiai atlieka ir viskas eina tvarkoje. Bet yra 
tamsių katalikų, kuriems neišaiškinsi dalyko, 
kuris niekaip nesupras, kodėl čia ne taip, 
kaip Lietuvoje ir kitas veikiau pames lankę
sis bažnyčion, pildęs tikėjimo priedermes, ne
gu supras tikrą dalykų stovį. O kitas atsi
ras tokis šykštuolis, kad jis vely apleis tikė
jimą, negu duos kelius dolerius parapijos rei
kalams.

Žinoma ir kunigas oru negyvena, var
gonininkas taip-pat; o apšildymas ir apšvieti
mas bažnyčios ir kiti dalykai be pinigo ir ne
apsieina. Iš to ir vargai.

Ši netikėjimo priežastis, arba geriaus 
sakant, priekabė palengva nyksta ir gal visiš
kai pranyks, kaip tik katalikai da geriau su
pras savo parapijinę, priedermę ir savo laike 
visa ką atsiteis. Tuomet kunigas neturės rei
kalo žmonėms tos priedermės nuolatos primi
nėti ir parapijonims nebus progos erzintis, o 
tikėjimo ir ramybės priešams ardyti tvarką ir 
tikėjimą.

Šios ir kitokios priežastys nevieną žmo
gų atitraukia nuo tikėjimo. Nėra reikalo, 
kad būtinai jos visos būtų žmoguje, užtenka 
ir vienos jį sugadinti. Gana žinoti, kad to
kios netikėjimo priežastys yra ir kad kas jų 
nešalina nuo savęs, 'tas netenka tikėjimo, tos 
dvasios šviesos, be kurios nėra galimu daik
tu rasti amžinoji laimė.

tautiškos organizacijos ir be to 
tarpsta, mums reik gelbėtis iš 
paskutinosios. Teisybė, kad 
gana tų po laikraščius tuščių 
svarstymų, kurie tik gaišina 
įvvkinimą užbriežto ir vienbal
siai patvirtinto tikslo. Lai
kas sutvirtėti organizacijai ir 
parinkus tinkamus, vertus tos 
vietos kandidatus statyti juęs 
į Rymą patvirtinimui. •

K. J. V.
Redakcijos prierašas. Kad 

mums reikalingas lietuvis vys
kupas — apie tai nebeverta nei 
ginčyties, nes tas reikalas per 
daug jau visiems aiškus. Tik 
skiriasi nuorhonės ir norai, kas 
link to, koksai tas vyskupas 
turėtų būti: ar jo valdžiai tu
rėtų būti pavesta visos Ameri
kos lietuviai katalikai, ar jo
jo valdžia būtų pririšta tik 
prie tam tikros vyskup

armiją ir inžinierių, ir teknikų 
ir kemikų, ir pačtininkų, ir 
telegrafistų, ir telefonistų, ir 
gelžkelininkų, ir tepliorių ir 
kitų kitokių.

Tuomet lietuvių jaunuome
nei, trokštančiai šį-tą pramok
ti nereikės už duonos kąsnį 
parsiduoti amerikonams, bet 
jie mūsų pagelba ir mūsų dva
sioje išauklėti ir mokslus įgiję 
iš dėkingumo su meile grįš į 
savo šalį ir sutaupytas žinias 
pašvęs ant Lietuvos altoriaus. 

Amerikonai dėkingi Jo Šv. 
Kardinolui Gibbons’ui, kad 
jis ir Filipinų ir. Kubos ir blai
vybės klausimus išaiškina a- 
merikonų naudai, bet ir lietu
viai ne mažiau jam būtų dėkin
gi, kad ir lietuvių reikalus iš
aiškintų Lietuvos.naudai. Tau
tų suskaldymas tai nėra tikė
jimo suskaldymas, tikėkim, 
kad Šv. Tėvas ir be paaiškini
mų tą supranta.

Lietuvių vėl tai ne vokiečių 
padėjimas, kurių visur žy
miausiose vietose pilna, jų

visuomeniniu žvilgsniu pasiro
dė kad ir ištautėję lietuviai. 
Nėr abejonės, kad valdžiai pa
tiks, jeigu mes jai duosim į 
rankas atsidavusių lietuvių 
saują Tokiu būdu kam mums 
ginti lietuvius nuo Rusijos ar
ba nuo Vokietijos? .Mums nė
ra reikalo visados valdžiai pa
taikauti, mes privalom pir
miau žiūrėti teisybės. Tas ne
reiškią kad ir mes privalome 
džiaugtis jeigu džiaugiasi ame
rikonai lietuvius į kišenius su
sikrovę. Amerika mums neda
vė nieko, kaip tik trupinius 
mūsų skurdu jai sukrautų ka
pitalų. Kam mes turim net 
pats save jiems dovanoti?

Lietuviai yra katalikais, jie 
atstovaus įvairiuose kraštuose 
ir kolonijas susitvėrusios Lie
tuvos valstijos. Tegu jie būva 
dvasia suspietę ir turtus surė
mę aplink Dievo pašvęstą cen
trą — lietuvį vyskupą kokią 
milžinišką paramą galės su
teikti Lietuvai. Jie ūmai ga- 

) menkos vertės doriniu ir lės pasiųsti į savo kraštą ištisą

SAVI.
Vienu trumpu straipsniu pa

smaugėte reikalą lietuvio vys
kupo Amerikoje, kuris rūpin
tųsi vien lietuvių katalikų dva
siniais ir medeginiais turtais. 
Nes kad ir lietuvis vyskupas 
priskirtas prie kokios nors die
cezijos Amerikoje, ypač jei
gu joje maža lietuvių rastus, 
maža ką ir lietuvių reikalus 
galėtų prilaikyti. Į lietuvių 
tvarkymąsi kitose diecezijose 
nei kiek negalėtų kištis. Ne
jaugi jau mums skirta amžinai 
susilieti su amerikonais, juk ir 
imperiališkose šalyse stengia
masi apginti reikalus mažu
mos. Amerika gi skaitoma, de
mokratinė šalis ir joje privalo 
būti pripažinta teisė vidurinio 
tvarkymosi kokiai nebūt ma
žumai. Tik žmogų norint to
bulinti ir dorinti pirmiausia 
reįkia atgaivinti ir išmiklinti 
nors kiek jo prigimtį l^uom jis 
yra. Pats patyrimas parodė,

■

kur jis būtų kaipo vysku 
(ordinarius) ar nors 
po pagelbininkas — suf 
nas. Kardinolas Gibbo



vyskupų, kurie valdytų žmo
nes ne apielinkėmis, teritori
jomis vyskupijų ribose, bet 
tautomis, išsibarščiusiomis po 
visą Ameriką Apaštališkas 
Sostas išrišo klausimą mintin 
kardinolo Gibbonso. Padarė 
vieną išimtį su Rusinsią tu
rėdamas tam tikrą priežastį 
būtent skirtumą apeigų; bet, 
kaip girdėti, paskui gailėjosi, 
nes tasai “beribis” vyskupas 
ne sykį turėjo ineiti į konflik
tą su kitais, decezaliniais 
vyskupais. Mums, kol kas 
nėra nei vilties gauti vyskupą 
visos Amerikos lietuviams. Ki
tos katalikiškos tautos pav. 
lenkai, prašė ir gavo savo tau
tos vyskupus į tas vietas, kur 
lenkų yra žymi dalis. Būtų 
<iidelis laimėjimas ir mums, 
lietuviams, jei mes irgi turė
tume bent vienoje - kitoje vie
toje lietuvį vyskupą kur yra 
•daugiau lietuvių (pav. Chica
go je, Pensylvanijoj ir kitur). 
Toksai vyskupas nors ir nevie
nytų mūsų kapitalų, bet vie
nytų mūsų širdis ir dvasias. 
Jisai būtų mūsų vyriausias, vi
sus vienijantis autoritetas. Jo 
žodis, patarimas, jo atsilan
kymas begalo daug nusvertų 
mūsų reikaluose. Ir užtat ga
lime tik pageidauti, kad tiek 
sykių daryti nutarimai, rink
tos delegacijos, — būtų dava- 
rvti iki skirto galo, t. y. kad 
pasiektų Amerikos episkopatą 
ir Sv. Tėvą Juo greičiau tai 
įvyks, juo bus geriau.

Newark labai “live tovrn.” 
Lietuviai dalyvauja ir užima 
pirmą vietą amerikonų paro
doje, su socialistais nieko ben
dro neturi, pas juos buvo 
Darbininkų Sąjungos seimas, 
Blaivininkų seimas ir ant viso 
to dar Račkus pasako karštą 
prakalbą Kur jau čia ir norė
ti, kad socialistai mandagiai 
apsėstų.

Esperantininkas Petrulionis 
išvažiavo Lietuvon! Laimin
gos kelionės, bet abejoja Jonas 
Keras begu Lietuvos žmone- 
liams su esperanto kiek galima 
prigelbėti.

Atbalsis Račkaus prakalbų 
net iš Middleborro girdėtis.

Chicagos Vyčiai neša naudą 
savo organizacijai kaip bitės 
medų. Bravo?

> -
Brolau! paklausyk manęs! 

Perskaitinėk “Darbininko” 
sveikatos skyrių. Patapsi drū
tas taip, kaip Jonas Keras. 
Nereikės tau tada nei vaistinės 
nei daktarų.

Kas-žin kodėl“ Vienybei Lie
tuvninkų” nepasiseka lietu
vius į vienybę suvesti?

KAIMYNŲ PASTABĖLES.

Linksminkitės ir džiaugki- 
tės, lietuviai socialistai, nes 
pasirodo vaisiai jūsų sudėtų 
aukų Rusijos revoliucijai. Sa- 
vinkitės garbę tik ką buvusio 
sumišimo Rusijoje. Giedokite 
linksmias dainas, nes jūsų da
bartinė sukelta revoliucija ža
da Rusijos laisvę paskandyti.

Lietuviams patinka seimuo- 
ti. Jie be seimo negali apsei- 
ti. Ant seimo padaro begalo 
daug naudingų' nutarimų, o 
ant rytojaus visus užmiršta.

Kerenskis ant galo yra pri
verstas Rusijos raudonkaklius 
prispausti geležine ranka. Ki
taip ir negali būti, nes maišti
ninkai nežino tikrosios laisvės.

Lai Amerikos anarkistai ne
siskubina į Rusiją, nes ir ten 
greitu laiku jų viešpatavimas 
žmonėms įkirėjo.

Socialistas be revoliucijos ne
gali gyvuoti taip, kaip tas 
juodas vabalėlis be mėšlyno.

Tur-būt Rusijos socialistai 
pasiilgo caro ir nori jį sugrą
žinti, nes kelia maištus prieš 
dabartinę valdžią.

Jonas Keras pastabų nerašė 
per pereitą keletą savaičių, 
nes jis buvo išvažiavęs ant 
‘gud taim į City Point.”

Sei, vyrai ir leidės! Redak
torius nebilvviną kad mano 
pastabėlės skaitytojams netin
ka. Ką jūs sakote?

Aną dieną mačiau dideliame 
angliškame laikraštyj karika
tūrą Veršis susipainiojęs vir
vėje, tvorą išlaužęs ir nukritęs 
nuo kalnelio, nabagas nieko 
nebegali daryti. Ant veršio 
parašas stovi “Naujoji Rusi
ją” o ant kalnelio stovi Ke
renskis traukdamas virvę, kad 
vėl pastačius veršį ant kojų. 
Ant virvės parašyta “Laisvė.” 
O parašas apačioje sako/‘Ver
šis nepratęs būti pririštas ant 
ilgos virvės.”

“Keleivis” mokina “Dar
bininką” kaip teisybę rašyti. 
Mat jis supyko, kam “Darbi
ninkas” klaidą padaręs atšau
kia ją Tas “Keleiviui” ne
patinką nes jis prie klaidos 
niekados neprisipažįsta.

Baisus triukšmas Hudson’e. 
Cicihkų tvirtovė griūva. Pa
leido keletą šūvių “ Darbinin
ko” administratorius i ' ta ne- 

ama pilis pav rto> ant
>■ r
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MYLIU AS BŪTI...

Mylių aš būti
Tarp miško medelių, 
Kur skamba balseliai 
Raibųjų paukštelių.

Meili ta vietelė, 
Meilūs tie laukeliai, 
Ant kurių auga 
Žalieji medeliai

Myliu aš būti 
Tarp lauko gėlelių,
Kur bitelės birzgia 
Rinkdamos sau modą

Puiki ta pievelė, 
Kur žolė žaliuoją 
Kur įvairios gėlės 
Žydi ir marguoja

Myliu aš būti 
Ant kranto upelio,
Kur tyras vanduo 
Bėg iš ežerėlio.

Graži ta šalelė, 
Gražūs tie laukeliai,

* Kur bėga tyro 
Vandenio upeliai.

Myliu aš būti
Tarp blaivaus jaunimo, 
Kur žaidžia padorų 
Ir gražų žaidimą.

DARBININKAS.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Vienos klaidos lietuviai ne
nori vengti. Ar jūs nematote 
broliai, kad socialistai nėra lie
tuviai, bet internacionalai, tai 
ir nenorėkite, kad jie eitų iš- 
vieno su jumis. Jiems Lietuva 
nerūpi. Jie tik trokšta revo
liucijų.

Nekaltinkite “Ateities,” kad 
ji neparašo geresnio ko, nes ji 
yra it laivas audros užblokštas 
ant seklumos ir baigiantis su
trukti.

Nabagas tas Centralinis Ko
mitetas. Visi jam kailį engia.

“Netikėjimo Priežastys” la
bai įdomus skaitymas. Netvir
tas, atsiverčiau ant gero kelio.

Švilpukas Jonui Kerui pa
vydi, kad jis ant vakacijų po
rai savaičių išvažiavo, bet kad 
jis su merginomis piknikan ba
ladojasi ir savo “Nuotrupų” 
nepatrupina tai nieko nesako.

Roselando LDS. kuopa su 
savo klebonu kun. Lapeliu 
priešakyje ketina iki Kalėdų 
porą šimtų narių prigaudyt]. 
Kitos L. D. S. kuopos nepriva
lo pasiduoti Roselandiečiams.

Turbūt laimingiausios Kap
suko gyvenimo dienos buvo tai 
pastaroji revoliucija prieš da
bartinę Rusijos valdžią. Tik 
gal pikta, kad permažai krau
jo tebuvo. Težino, jog pilnos 
laimės ant žemės nėra.

Socijalistai jau atsinorėjo 
debatuoti su katalikais, jau i- 
ma netekti apetito duoti“ klau
simų” katalikiškose prakalbo
se, o gal galų gale ant tiek 
apsicivilizuos, jog liausis il- 
gaveidės rolę lošę svetimose 
prakalbose.

Clevelando Elena gerai 
svilina akis vietos laisvama
niams.

Jonas Keras.

PAKĖLĖ ALGAS.
Francijos valdžia paskelbė, 

jog geležinkelių darbininkams 
pakels algas mažiausia ant $86 
ant metų.

PAKĖLĖ KAINAS.

Toronto, Ont Ca. — Visi 
vietos dienraščiai pakėlė kai
nas. Metinė prenumerata pa
kelta ant $1, o atskiri nume
riai kainuos po 2c. vietoj po lc.

PRASIDĖJO RIAUŠĖS.
Chester, Pa. Buvo kilusios r

smarkios riaušės. Buvo pas

klidę, jog negrai nugalabiję 

vieną baltą Tai prieš negrus 
ir sukilo gyventojai. Trys žmo
nės tapo pašauti ir šimtai ga
vo lengvesnių* žaizdų.

Kilta idėja 
Tos blaivybės yra, 
Prakilnus jaunimas, 
Kuris ją augina.

Myliu aš būti
Tarp savo žmonelių 
Tikrų brolių, sesių, 
Lietuvos vaikelių.

Myliu aš būti 
Kur gražu tik yra
Ir kur skamba mūsų 
Lietuviška lyra.

Antanas
Athol, Mass. — 1917 m.

G.

UŽ TVOROS.

(Šitam veikale ‘‘Sąžinės balsas” 
gal būt girdėtas už scenos. Te
gul maža mergaitė žaidžia su “ho
le” ir šokinėja.)

MERGAITE. Ten už tvoros 
gražus sodelis. O! aš labai no
rėčiau jį turėti, ir įeiti į jį per 
tą baltą tvorelę.

SĄŽINE. Šitaip tai visi nu
sidėjimai prasideda. Nusidėji
mas ir gailestis už tvoros.

MERGAITE (mesdama). Aš 
metu mano “bolę” už tvoros ir 
einu jos ieškoti. Matote, pa
siimti obuolį po medžiu, nebū
tų vagystė.

SĄŽINE. “Tas tai netiesą’ 
sako protas; nusidėjimas ir 
gailestis už tvoros.

MERGAITE. Nieks manęs 
nematys po medžiu. Ko man 
reik bijoti! Tai nesunku per
šokt per tvorelę; ten yr’ daug 
obuolių

SĄŽINE. Nieks tavęs ne
matys? O! neik ten! Žemyn 
veda kelias, kuris už tvoros.

MERGAITE. Keno tas bal
sas? — toks rūstus ir aiškus. 
Du syk aš jį girdėjau ir vėl 
girdžiu; gelbėk, kad nenuei
čiau nuo doros!

SĄŽINE. Atmink, atmink: 
visi nusidėjimai prasideda už 
tvoros.

MERGAITE. Dabar tai aš 
jau pažįstu tave — vai kad aš 
visad tavę pažinčiau! Balse 
Dievo! Laikyk mane nuo vis
ko kas yr’ už tvoros!

Iš angliško vertė 
P. J. L.

auksinė krūva!

BROOKLYN, N. Y.
Račkaus prakalbos.

25 d. liepos, Apreiškimo P. 
Šv. salėje, pasibaigus Vyčių 
Kongresui, buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo p. Račkus. 
Savo kalboje palietė daugiau
sia socijalį klausimą Išradinė
jo socializmo teorijos blogąsias 
puses ir privedė, kad socializ
mo mokslas netiktai kad neį
vykdomas gyveniman, bet kad 
socializmas veda visuomenę 
prie vergijos, prie nupuolimo 
doroje ir kaipo prieš tokį, rei
kia kovoti visomis jėgmis.

Užsibaigus kalbai, buvo at
sakinėta į klausimus, statytus 
iš publikos. Klausimus dau
giausia 'davinėjo socialistai Į 
duotus klausimus p. Račkus la
bai gabiai ir sumaningai atsa
kinėjo. Vieną klausimą ir at
sakymą čia paduosiu, kuris 
manau skaitytojams ir-gi bus 
indomus.

Klausimas. Kaip galima ti
kėti į buvimą dūšios arba Die
vo, kuomet jų nematai?

Atsakymas. Kalbėtojas klau
sia užklaustojo: Ar tamsta ti
ki į tą ką matai? Klausė vėl. 
Ar tiki į tą ko nematai? 
Atsako: Ne. Tuomet kalbėto
jas klausia: Ar tamsta tiki ka
lendoriui, kur sakoma apie už
temimą saulės ir mėnulio už 
šimtus metų būsiant, kurių 
tamsta nematai ir savo gyve
nime nematysi? Nieko už
klaustasis neatsakė. Publika 
nuplojo rankomis. '

Daug tokių panašių klausi
mų buvo ir kalbėtojas taip iš
mintingai atsakė, kad visi ste
bėjosi.

P-as Račkus pirmu sykiu 
Brooklyne kalbėjo ir reikia pa
sakyti, kad iš jo yra puikus 
kalbėtojas ir gailą kad jisai 
pas mus seniau neatsilankė, 
gal nevieną būtų sulaikęs nuo 
iškrypimo iš tiesos kelio.

Ten buvęs.

BUCKLAND, CONN. 
Pavyzdingos vestuvės.

Liepos 23 gražiams kaimely
je, Buckland, pas Liudviką ir 
Rozaliją Meleškas buvo jų gi
minaitės Jievos Poškiutės ir 
Prano Skrickaus vestuvės. 
Jaunavedžiai, jų giminės ir 
taip parinktesnieji svečiai gra-

miršo ir savo tėvynės-Lietu- 
vos. Vienas tų svečią Ipolitas 
Juškelis, kurs savo sumanumu 
ir Unksmių būdą visada tarp 
susirinkusiųjų įneša gyvumą ir 
veiklumą Tai-gi ir šiuo kartu 
padarė įnešimą kad parinkti 
aukų vargstančiai tėvynei, po
ni gi Melnikienė žymi So. Man- 
chesterio veikėją karštais žo
džiais svečius paragino išdės- 
tydama vargus ir nelaimes 
Lietuvos. Aukų surinta $18.- 
25. Išsiųsta per Tautos Fondą.

Ten Buvęs.
Aukos surinktos vestuvėse 

Prano ir Jievos Skrickų lietu
viams nukentėjusiems nuo ka
rės.

Po $1.00: Pranas ir Jieva 
Skrickai, Vincentas Melešką 
Valerija Miliutė, Vincentas 
Poška, Kazimieras Mešeika, 
Pranas Pošką Mikas Zvalonis, 
Jonas Gelbūda, Juozas Važno- 
nis, Marijona Juzikienė, Alena 
Eigentienė, Ipolitas Juškelis.

Po 50c.: Pranas Kodzis, P. 
Jasionis, Juozas Petrėtis, Ber- 
nasius Sadonis, Mikas Šalkau
skis, Mikas Aukštikalnis, An
tanas Kleiza, K. Zavadskis, 
Elzbieta Melnikienė, Rozalija 
Meleškienė ir Genovaitė Miliu
tė.

Po 25e.: Vincentas Ambrule- 
vičius, Pranas Mačiuta ir Ona 
Meleškiutė.

Ant nelaimės mes
8-6. Rateliai gan

WATERBURY, CONN.
Nesenai čia susitvėrė L. Vy

čių 7-tos kuopos “Baseball 
Ratelis.” Liepos 27-tą d. buvo 
suloštas Baseball game su 
Naugatuck, Conn. svetimtau
čių teamu. 
pralošėm -
gerai vedasi, yra gana priau
gančios jaunuomenės narių, y- 
ra geri vedėjai: Benediktas 
Gauronskis, manager, Juozas 
Stiklius, Captain; taip-gi yra 
ir gera pašelpa piniginė, vien 
tik trūksta su kuom lošti. Bet 
praeitą nedėlią ratelis gan ge
rai pasirodė su lošimu, nes ir 
gerai išsilavinęs.

George Kuper.

BROOKLYN, N. Y.
Susirinkimas L. D. S. 11 kp. 

rugpjūčio 7 d. kun. Petkaus 
parapijos svetainėj. Meldžia
me visų susirinkti.

Susirinkimas A. L. R. Kat. 
Spaudos Dr-jos, Rugpjūčio 7 
d. kun. Petkaus parapijos sve
tainėj. Prašome visų narių 
ateiti ir tie kurie dar nepri
klausote, būsit priimti, bus 
dalinamos knygos, už dolerį 
dviejų dolerių vertės, knygos 
naudingiausio turinio.

Raštininkas.

MILŽINIŠKI ŠOKIAI.
Rengia L Vyčių 27 kp. 

_ Rugpjūčio 4 d. 1917
DEAN SALĖJE,

Dean St., Nonvood, Mass. 
Įžanga labui maža. ,

Orkestrą bus viena iš ge
riausių ir palinksmins visus.

Todėl kviečiami koskaitlin- 
giausia susirinkti.

L. Vyčių 27 kuopos 
Komisija.

PAVAIŠINO DEGTINE.
Trenton, N. J. Keturi ka

reiviai ties Plainsboro susitiko 
nepažįstamų žmonių. Nepa
žįstamieji nusivedė į daržinę 
ir pavaišino degtine.

Kareiviai sugrįžę į lagerį 
baisiai susirgo. Vienas mi
rė. Kiti ir-gi būt mirę, jei 
daktarai nebūtų suskubę gel-

BRIGHTON. MASS.
Jau birželio 22 d. “Abatar” 

darbininkai buvo pareikalavę 
sumažinimo darbo valandų 
Dirbo 10 valandų, o pareikala
vo 9 vai. O už viršlaikį rei
kalavo pusantros mokesties. 
Dirbo 14 darbininkų ir veik 
visi buvo lietuviai. Bosai at
sisakė išpildyti reikalavimą 
Tuomet sutarė mesti darbą 
Bet trys pasiliko prie darbo. 
Ir niekas iš streiko neišėjo, nes 
darbininkėliai tamsūs, mylin
tieji rudį, o čia jiems valia iš 
darbo valandose įsimaukti. To
dėl keletas sugrįžo, o^kiti ki
tur gavo darbą Dabar ir eina 
viskas po senovei.

Brightonietis.

PHILADELPHIA, PA.
Viena mergina gyvenanti 

prie. Brandywine gt. kėlė var
duves. Ir ką-gi, pripirko dau
gybes degtinės, alaus ir bega
les visokių valgymų. Svečių 
buvo keturios poros, 10 mergi-. 
nų ir net 27 vaikinai. Tarp tų 
buvo ir nekviestų. Kur tik iš
manymas tokios merginos, kad 
tokias varduves kelia.

Moterų S-gos narė.

montello/haek-----
Šio miestelio daug lietuvių 

pašaukti į kariuomenę, štai 
mes čia paduodame vardus tų, 
kurie bus šaukti iš eilės: 
Adolph Sabaitis, 54 Arthur St. 
J. J. Ramanauskas, 144 Ames St. 
Mikolas Vereika, 90 North Avė. 
Adomas Paulauskas,60 Arthur St. 
Povilas Meškinis, 239 Ames St. 
Jos. Marcinkevičius,68 Rerkins st. 
Juozas Šemeta, 151 Ames St. 
Andr. Bartkevičius, 14 Holbrook 

Avė. 
Vincentas A Pundis, 42 Vine St. 
Ant. Rušgis, 30 Bunker Avė. 
Step. Yurkevičius, 24 Bank St. 
Juozas Rudis, 688 Montello St. 
Leonard. Tamulevičius,4 Bellevue 

Avė.
Walter Š&rkus, 24 Porter St. 
Ig. V. Antanavičius, 153 Ames St. 
St. Milkrus, 12 Savtell Avė. 
St. Mačikonis, 125 Arthur St. 
Walter A. Andriušius, 57 Arthur 

St.
St. Ponimažas, 22 Intervale St. 
Vinc. Gecevičius, 169 Ames St. 
Adolfas Šepeta, 23 Intervale St., 
Mik. Mazgelis, 49 Intervale St. 
Kaz. Určinas, 49 Intervale St. 
Gulin Drikis, 229 Ames St. 
Juoz. Meleškis, 4 Bellevue Avė. 
Kaz. Bražas, 170 Melrose St. 
Leonardas Juras, 61 W. Railroad 

* Avė.
Bron. Volackas, 234 Ames St. 
Ant. Zaranskas, 26 Upland Rd. 
Juozas Kačura, 147 Ames St. 
Al. Glenauskas, 45 Sawtedd Avė. 
Adolfas Denbinas, 22 Merton St. 
William Ykasala, 14 Arthur St. 
Jonas Grižas, 4 Bellevue Avė. 
Ant. Čarakas, 57 iVne St. 
Juoz. Stašekaitis, 229 Ames St. 
Ignacas Adomaitis, 144 Ames St. 
Daniel. G. Kinsela, 86 Merton St. 
Izidorius Banavičius,148 Ames St. 
Juozas. Urbonavičius, 762 North 

Montello St.
Mikolas Jonis, 85 Webster St. 
Konst. Yurkavičius, 157 Ridge St. 
Andrius V. Gerka, 79 Vine St.
St. Kundičius, 28 Cleveland Avė. 
Ant. Atkočaitis, 81 Sawtell Avė. 
Pranas Jočius, 142 Ames St. 
Ad. C. Česnauskas, 3 Ridge St. 
Peter Mazgalis, 4 Bellevue Avė. 
Petras Pulavičius, 13 Dyer St. 
Br. Yarūtis, 38 Sawtell Avė. 
Pranas Markevičius, 144 Ames St. 
Kaz. Vaišnis, 27 Intervale St. 
Frank Stripinis, 99 Arthur St. 
Walter Dubendris, 22 Broad St. 
Petras Česnauskis, 99 Arthur St. 
Konstant. Undžius, 57 Arthur St. 
Louis Bagdonas, 19 Bellevue Avė. 
Julius aržinskis, 109 Arthur St. 
Felixas Rigaza, 16 Bellevue Avė. 
Petras Yuškaitis, 224 Ames St. 
Alex Marcinkevičius, 39 Bank St. 
Iz. Yakulevičius, 22 Arthur St. 
Vit. Grižius, 702 No. Montello St. 
Step. Urkevičius, 13 Merton St. 
Alb. Šarkus, 13 Enterprise Sf. 
Antanas Mockonas, 68 North Avė. 
G. Česnulevičius, 11 Bellevue Avė. 
Steve Machensky, 59 Intervale St.

Viršminėti visi bus šaukti 
prie “Exemption Boards” ii 
jei jie turi kokias nors prie
žastis, dėl kurių nori pasiliuo-: 
suoti nuo tarnavimo kariuome-; 
nėję, lai kreipiasi prie viršmi- 
nė tų boards ir gauna blankas, 
kurias reikės pripildyti.

Jonas Keras.

Pasipirkite pavieniais nume
riais “Darbininką” “Drau
gą” ir kitus katalikiškus laik
raščius pas:

Vincą PAma.žft.iutką 
11 South Leonard Str.

WATERBURY, CONN.

WESTFIELD, MASS.
Nedėldienyje, Rugpjūčio 5 

dieną š. m., vietinė lietuvių pa
rapija rengiasi prie didelės iš
kilmės, būtent, trečią valandą 
po pietų atsibus iškilmingas 
naujosios bažnyčios kampinio 
akmeūs pašventinimas. Iškil
mėje dalyvaus daug dvasiški- 
jos, draugijų ir šiaip žmonių. 
Geistina būtų, kad lietuviai iš 
apielinkių pasinaudotų tąja 
progą atsilankytų Westfiel- 
dan į tas iškilmes ir taip pa
daugintų lietuvių skaitlių da
lyvaujančių kampinio akmens 
pašventinime.

Uidėta 1871

HENRY J. B0WEN 
Real Estate & Insurance 
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą

V. LUKOSEVICIa, 
Minersville. - - P,

Vienatinė Lietuviška £ 

Krautuvė t
Kuri užlaiko visokio ta- $ 

voro, reikalingo maine- t* 
nieriams. *1*

Kada jus miegate 
kodėl nemiegoti gerai?

Tas labai lengvą jeigu jūs 
žinosite kaip. Pirm gulsiant 
išgerkite stiklą

BORDEN’S
Malted. Milk

IN THK SQUARK PACKASK i

Jūs nusistebėsite iš ra
maus miego.

NUSIPIRK PAKELĮ
ŠIANDIENA

Parsiduoda visose vaistinėse.

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk

Malted Milk Dcpt., D. A. 
Borden’s Condensed Milk Co.

New York.
Įdedamos už 10c. krasos žen
klelių, gauni atskirai sample 
— užtektinai išmėginimui.
Vardas ..............................................
Adresas.............................................

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą
Užrašinėju laikraščius: 

“Darbininką” “Draugą” 
“Žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir
blį,” “Tautos Rytą,” “Pa
žangą,” “Moksleivį,” “Mo
terų Dirvą” ir “Garsą”

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:
Andriejų Kulbicką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

Kas norėtų gauti daugiau in
formacijų apie exemptioą ga
li kreipties pas Joną J. Rama
nauską, 144 Ames St. Rama
nauskas paliudys reikalingus 
dėl exemption dokumentus.

Didis Išvažiavimas!
Kurį rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS NEW YORK’O IR 
NEW JERSEY’S APSKRITYS

Sekmadienyje, 12-tą d. Rugpjūčio-August, 1917 m.
R Y L E Y P A R K’ E, P A T E R S O N, N. J.
Išvažiavime dalyvaujantieji galės pasigrožėti dailiomis 

mūsų Lietuvos dainomis, griežš taip-gi daili muzykė. Bus pra
kalba ir norintiems, rimti pasikalbėjimai. Išalkusieji galės 
gauti gardžių užkandžių, o ištroškusiems užteks įvairių gėri
mų.

PRADŽIA 1-mą vai. PO PIETŲ.

DALYVAVIMAS BE “TIKIETŲ.” -----
Atvažiuojantieji gelžkeliu, nuo Paterson stotids paėjus , du 

“bloku” iki City Hali, o čia paims Singac karą kuris davežš 
iki Passaic Avė. (išvažiavimo vieta).

Iš Neįtark ’o važiuojantieji pareikalaukite “transfers”mo-

t

Akėdami paskutinį ‘fare” (Passaic’yje).



DARBININKAS

Vietines žinios

Valdyba.
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Visos Lietuvos

savo

Darbininkas.
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Paieškau kaimyno Prano Ma
čiulio, paeina iš Kauno gub., Uk 
mergės pav., Skapiškiu parapijos, 
Mičiūnų sodžiaus. Taip-gi pus
brolių Mikšių, Mikšioka, Antano 
Turiu svarbų reikalą. Ar tamstos 
patys atsiliepkite, ar kas kitas 
šiuo adresu:

Tel So Boeton270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima nuikaUtti ir lietaviuM. 
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
ORGANIZATORIAI:

M. Mažeika, 1658 Wabansia 
Avė., Chicago, UI.

S. A Daunora, 1922 S. 48 
Court, Cicero, UI.

M. L. Gurinskaitė, 3347 Auburn 
Avė., Chicago, III.

J. Poška, 2323 W. 23 Place, 
Chicago, DI.

S. Šimkus, 638 W. 18-th St. 
Chicago, Dl.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO VALDYBA.

“GARSAS,”
456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

KAZYS MIKŠYS,
2827 W. 40-th St., Chicago, Dl.

Aš Jonas Mickevičius Kauno 
gub., Panevėžio pav., Lenkąvos 
miestelio ieškau savo švogerio 
Vinco Stapulionio, paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Pušalo 
to-'miestelio. Trys metai atgal 
gyveno Minersville, Pa. o dabar 
nežinau kur. Kas apie jį praneš 
arba jisai pats atsišauks gaus pui
kią dovaną.

JONAS MICKEVIČIUS,
85 Chambers St., New Haven, Ct.

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri

statau tiesiog į namus.
A. K. MAZALAS,

94 JEFFERSON STR, HARTFORD, CONN.
• TeL Charter 4235-4.

DR. F. MATULAITIS
Ofiao jdynoa Srdo vtaokiaa Haaa
1-1 P. M. 7-9 P.M. Prtaktrta Akinta*.

419 Boylston St, Bestos, Mass.

Edward L. Hopkins
362 Broadvvay So. Boston, Mass

Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plato glass)

ŽNYČIOS UŽ ZAKRISTIJONĄ^ 
Turiu paliudijimus nuo klebonu, 
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškite šiuo adresu:

J. L,
242 Broadway, So. Boston, Mass- 

(S. 238-277) _

Dr. Paul J. J akinau h 
(Jakimavičius)

Priėmimo vntondoo:
Nuo t iki I popiet. Noo 7 iki S vakaro

50# BROADVAT Ccr.G 8T. SO. UOSTOMs AR NORI GAUTI GERĄ 
DARBĄ.

Mokykis amato
The Bena Pilniau School of 

Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja

Duoda dienines ir vakarines 
lekcijas Shorthand, Typevriting 
ir Stenotypy. Mokina po vieną. 
Darbas užtikrintas.

Telephone connection.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir- 

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą tyra ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutėa 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS

! SOUTH BOSTON, MASS. 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA UETŪVUKA

APTIEKA

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per erpresą.

K. ŠIDLAUSKAS

Pirmininkas: — 
A J. Čiginskas,

35 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Vice-pirmininkas: —
V. Kudirka,

3 7Franklin St., 
Norwood, Mass.

Raštininkas: —
V. Brodis,

71 Oakville St., 
West Lynn, Mass.

Iždininkė: —
Jadvyga Dimaitė,

8 Market St., 
Brighton, Mass.

Iždo globėjai: — 
A. Baužinskas, •

5 Wexford St., 
Brighton, Mass.

A. Vaisiauskas,
14 Moore St., 

Cambridge, Mass.

Dar buvo perskaityta sko
lingų kuopai narių vardai ir 
nutarta, kad jie iki sekančio 
mėnesinio susirinkimo 
skolas atsilygintų.

Susirinkime dalyvavo sve
čias p. St. Kneižis, studentas 
iš Hartford, Conn.

Vytis.

Pirmininkas >—
V.Daubaras,

669 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Vice-Pirmininku: — 
A. Masandukas,

197 New York Avė., 
Newark, ,N. J.

Raštininku: —
Pr. Vileikis, 

59į Bnll St., 
Newark, N. J.

Valdybos narys: — 
Kun. J. Svagždvs,

147 Montgomery St.,
N. J.

DR. W. T. REILLY
469 Broadvvay, So. Boston,Naša.

PRII DORCHESTER ST.

Valanda NadSbcai*
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai vakaro. iki 4 vaL vakare.

du ” 75c. 
tris ” $1.00

LDS. 1-mos kuopos mėnesi
ais susirinkimas įvyko panedė- 
lyj, liepos. 30 dieną šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje. Į 
susirinkimą, nežiūrint didelės 
šilumos, atsilankė daug narių.

Atidaręs susirinkimą, p. J. 
L. Petrauskas pakvietė 2-ro 
Kongreso delegatus išduoti ra
portus iš kongreso veikimo. 
Pirmiausia apie kongreso nu
tarimus plačiai papasakojo ir 
paaiškino p. F. Virakas; svar
besnius kongreso sumanymus 
net iš rašto paskaitė. Paskiaus 
apie Kongresą kalbėjo p-lė O. 
Meškauskaitė, kun. F. Kemė
šis, A. F. Kneižis, J. L. Pet
rauskas ir J. E. Karosas. Visi 
nariai labai apsidžiaugė iš 
to, kad LDS. 2-raS Kongresas 
padarė daug svarbių nutarimų 
darbininkų reikalais.

Vieno nutarimo mintin 1-ma 
kuopa ir veikti pradėjo. Nu
tarė tuojaus pradėti organiza
vimą amatninkų. Tuo reika
lu, kuopos išrinkta komisija 
kreipsis pas vietinius lietuvius, 
prašydama žinių apie norin
čius grįžti Lietuvon ir kokiu 
amatu Lietuvoje jie mano už
siimti. Paskiaus tas visas ži
nias perduos Centrui, kuris 
jas sutvarkys ir panaudos, kai
po medžiagą Lietuvon grįži
mo organizavimui.

Pasitarta taip-gi šiame susi
rinkime apie LDS. leidžiamą 
1918 metams kalendorių. Visų 
išreikšta pageidavimas, kad 
1918 metų kalendorius sutal
pintų daugiau informacijinių 
žinių ir darbininkų klausimą 
geriau išgvildentų.

LDS. 2-ro Kongreso iškeltus 
į garbės narius kun. F. Keme
šį ir p. M. Žiobą susirinkimas 
pagerbė atsistojimu.

Po to, aptarus dar keletą 
mažesnės svarbos reikalų, vi
si gerame ūpe išsiskirstė na
mo.

r

Vamaustas John 240 C St. 
Potaskas Felii, 102 C St 
Žilinskas Joseph, 128 Bowen St.

Visi čia pažymėti lietuviai 
bus pašaukti prie daktaro, o 
paskiaus galės kreipties prie 
Exemption Board, kad juos 
paliuosuotų nuo kareiviavimo, 
jei turės tam svarbių priežas
čių. Kas bus daroma su nepi- 
liečiais kol kas dar nėra žinios.

Sąrašuose turbūt randasi ir 
daugiau lietuvių, bet pavar
džių pamainymas ir iškraipy
mas neleidžia jų visų surasti.

Vyčių 17 kuopos susirinki
me, laikytame utarninke lie
pos 31 dieną Šv. Petro parapi
jos salėje išklausyta Vyčių V 
Kongreso delegatų pranešimo 
apie Kongreso darbus. Dele
gatais buvo pp. P. Grinkevi
čius, J. Vilkišius, p-lė V. 
Varžinskaitė ir kun. F. Ke
mėšis.

Apie Kongreso nutarimus 
plačiai paaiškino p. P. Grinke
vičius, jo paaiškinimus da- 
pildė J. Vilkišius ir V. Varžin
skaitė. Po to buvo skaitytas 
Vyčių 18 kp. iš Cambridge, 
Mass. laiškas, kuriuo So. Bos
tono kuopa užkviesta dalyvau
ti Cambridge Vyčių rengiama
me išvažiavime. Bostonie
čiai mielai sutiko išvažiavime 
dalyvauti ir susižinojimui su 
Cambridge Vyčiais išrinko ko
misiją iš pp. Grinkevičiaus ir 
Špoko.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GUA 
VAKAR. PENNSYLVANIJOJ.

Prezidentas: —
J. Petraitis,

1505 Carson St.r 
. S. S. Pittsbėrgh, Pa.

Viee-prezidentas: —
K. Smigelskis,

1 Eilėn St., 
Carrick, Pa., 

Mt. Oliver St
Protokolų Sekretorius: — 

J. Packevich, 
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, 
Finansų Sekretorius: — 

Jos. Daukšys, 
138 So. 20th St.

Iždininkas: —
B. W. Woshner,

1514 Carson ST.
Direktoriai: —

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.

J. Janauskas,
75 So. 19-th St., 

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 Wrights St.

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. .Vieraitis,

1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, PA 

Janitor: —
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.
Marshal: —

C. Patckevich,
1908 Merriman St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

CAMBRIDGE, MASS.
L. Vyčių 18 kp. bus susirinkimas Pėtnyčioje Rugpiučio 

3 d. š. m. po No. 875 Cambridge St. Susirinkimas prasidės 
7:30 vai. vakare.

Susirinkimas bus svarbus, todėl prašome visus koskait- 
lingiausia susirinkti.

Susirinkime bus svarstoma apie išvažiavimą ir kitus 
svarbius reikalus.

Dabar gera proga naujiems nariams prisirašyti prie L. 
Vyčių organizacijos.

INSURANCE

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mažinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rrnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mww, 
Už vieną sykį 50c.
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Už paieškojimus pinigus 
sinskito iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

Iš 9-tos divizijos So. Bostone 
į kariuomenę šaukiama šie lie
tuviai:
Sluskonis Aleks, 114 W. 6th St. 
Antanavičia Dom., 8 Grimes St. 
Medžiosiąs Frank, 125 Bolton St. 
Ražinauskas Frank, 35 Second St. 
Kuniginas Joseph, 135 B’way. 
Latvėnas Topilis, 278 O St. 
Janušas Steponas 130 4-th St. 
Jakubėnas Joseph 230 D St. 
Savickas Ant: 194 Athens St. 
Janulevičius Vikt., 138 Bowen St. 
Janavičius Pranas, 87 B St. 
Yunkanavičius Petr. 8 Grimes St. 
Račkauskas Jos., 177 Bolton St. 
Petrauskas John L., 66 Fifth St. 
Burbulis Wm., 177 Bolton St. 
Petrauskas Br., 89 B St. 
Jaškevičius Ch. W., 291 4th St. 
JenaviČius Adam, 6 City Point Ct. 
Zavackas Felix, 55 Silver St. 
Mikalauskas Br., 168 Bolton St. 
Petruškeviče Adolfas, 250 4-th St. 
Žiedelis Paul. 188 Bolton St. 
Geronaitis Wm., 46 B St. 
Jobris John, 107 Third St. 
Račkauskas Wm. J. 168 Bolton st. 
Giedrys Peter, 210 Silver St. 
Zdanavičius John, 200 C St. 
Lingevičius Daniel, 181 Gold St. 
Maslauskas Anthony, 167 8-th St. 
Bernotas Antanas, 142 Bowen St. 
Gritaavičius Fr., 323 Athens St. 
Golubeckas St., 266 Gold St. 
Beresnevičius Dom., 47 A St. 
Kaminskas Paul, 105 Fourth St. 
Sedaitis Simon, 427 E.Seventh St. 
Dulkė Andrius, 161 Eigth St. 
Konelauskas Konst., 45 Third St. 
Šlavikas Adolfas, 292 E St. 
Sinkius Konstantas, 343 4-th St. 
Gedraitis Joseph, 75 B St. 
Kolauskas Joseph, 223 Athens St. 
Yurkunis Chas, 124 W. 4th St. 
Sharkus Ignotas, 240 W. 4-th St. 
Budvunas Joseph, 237 E St. 
Urpšis Dom., 291 W. Fourth St. 
Zalieckas Felix A., 44 O St. 
Kairis George, 65 I St.
Vabolis Vaclovas, 243 C. St. 
Rimkus Antanas, 168 Third: St. 
Dapšis Teofilius, 199 Fourth St. 
Tolochka John, 190 Athens St.'

* Jurcius Anicetas, 252 Fourth St. 
Mackevičius Ad., 194 Athens St. 
Turovski John, 87 Gold St. 
Vilkas John, 157 Silver St. 
Sakalauskas St., 157 Silver St 
Grubinskas Ignatz, 75 Silver St. 
Markelionis Joseph P., 236 D St. 
Čaplikas Alfonsas, 148 D St.

LDS. ir Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimo seimų paveik
slus So. Bostono delegatai ma
lonės atsiimti iš “Darbininko” 
Redakcijos, kur jie yra pri
siųsti iš Newark, N. J.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22-ros kuopos Brigh- 

ton, Mass. atsibus labai svar
bus susirinkimas 3-čią dieną 
rugpjūčio (August) 1917 Lie
tuviškoje Kooperacijos Svetai
nėje po No. 22 Lincoln St., 
Brighton, Mass. Susirinkimas 
prasidės 7:30 valandą vakare, 
todėl, visi nariai ir narės, atsi
lankykite kuoskaitlingiausia, 
nes bus daug svarbių reikalų 
aptarti ir dar nepamirškite at
sivesti naujų narių.

Užkviečia visus Komitetas.
Raštininkas S. Kudarauskas.

Biznieriai nepra
leiskite progos 

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.” .

L. D. S. II Seimas nutąrė 
kiekvieną, metą išleisti L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų.

L. D. Kalendorius 1918 m. 
bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.

Formatas bus6X9, mažiau- 
sia 128 pusL su įvairiais pa
veikslais ir tt.

Leisime apie 16.000 egz. Ap
garsinimų kainos ant pareika
lavimo.

Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudą. Pir
miaus prisiųstus įdėsime pir
moje vietoje.

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu: 

“Darbininkas” 
242 W. Broadway, 

, South Boston, Mass.

Kaip su Raulu atsitiko!
Ei Baniai, palauk aš tau pa

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio f O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos 
lepšės surast, kaip užeis lietus, 
kad net visos siūlės išsileido.

Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pasiimk rein- 
kotą. Jeigu neturi, tai nieko 
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS PUTA

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

TeL S. B. 1165-m. So. Boston.

J.J. McGowan Co.
265 Broadvvay, -:- So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St, So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St, Boston, Mass. 
Pearl St, Boston, Mass.
366 Washington St, Dorchester, Mass.
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NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
Susivienijimas Liet. B. K. Amerikoje balandžio 

pabaigoje, šių metų, pradės išleidinėti savaitinį 
laikraštį ,

“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių 
7 kolnmnų formate.

“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių A- 
merikos lietuvių katalikų laikraščių.

“Garsui” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuome- 
ninkai.

“Garso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui 
. $1.00.

Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
šas:

GERIAUSIA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ.

Mėsa ir kitokie valgomi daik
tai pas mus užlaikomi švariai. 
Kainos pigesnės negu kitur. 
Ateikite persitikrinti.

Jos. Kaushpadas,
Kampas 6-th ir D Sts., 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 1052 M.

Prie “Darbininko” Admi
nistracijos dabar randasi pač- 
to skyrius. Kas nori pinigus, 
uždraustus laiškus ir kitokius 
siuntinius siųsti, gali tų grei
čiausia ir parankiausia “Dar
bininko” pačto skyriuje atlik-

Parodyta sienos, kokios tu
rės būti laisvos Lietuvos.

Lietuviai iš Kauno, Vilniaus,. 
Suvalkų gubernijų, Prūsų Lie
tuvos, Kuršo ir Gardino gu
bernijų ras savo miestus ir 
miestelius, geležinkelius, upes 
ir didesnius vieškelius.

Kiekvienoje grinčioje turi 
būti Lietuvos žemlapis!'

Reikalaukite pas knyginin
kus ir redakcijas, arba kreip
kitės prie sutaisytojo ir leidė
jo. Kaina 1 žem. 60 centų, 
2-jų ir daugiaus po 50c. Agen
tams tam tikros kainos.

M. ŠALČIUS, 
320 — 5-th Avenue, 

New York City.

Centrai Spa. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠ£S (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas- 
Tel. So. Boston 21032

INEW YORK, NEW JERSEY 
L. D. S. APSKR VALDYBOS 

ADRESAI.

Aptiekoriue ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 

1226 Broadvvay, kampu 0 81,

TEL. BACK BAY 4200


