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Nuskandino laivų, žuvo žmonių.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on June 5, 
1918, as reąuired by the act of October 
6. 1917.
NUSKANDINO 12 LAIVŲ A- 
MERIKOS PAKRANTĖSE.

New York, birž. 3 d. liti šio 
vakaro sužinota, jog jau 12 lai
vų nuskandino vokiečių sub
marinai Amerikos pakraščiose 
veikdami nuo gegužio 25 d.

Didžiausias laivas, tapęs au
ka submarinų, kurie nori su
trukdyti gabenimą kariuome
nės ir reikmenų Francijon, bu
vo Carolina, 8.000 tonų- įtalpos. 
Buvo atakuotas nedėlioj apie 
125 mylias į pietų rytus nuo 
Sandy Hook. Jis turėjo 200 
pasažierių ir 130 jūreivių. 
Jie gavo progos sulipti į val
tis, bet iki šio vakaro apie jų 
likimą nieko nesužinota. Bet 
yra viltis, kad koks nors- lai
vas juos paėmė, o jei ne tai sa
vo valtyse dasivaris iki kraš
to.

Kitų laivų jūreiviai išsigel
bėjo.

Lewųs, Dėl. birž. 4. — 19 
žmonių, pasažierių ir jūreivių 
nuo suforpėduoto laivo Caroli
na, pasiekė šios vietos ir atne
šė baisias naujienas apie nuoti- 
kius jure j, kaip žuvo 16 jų 
draugų ir kaip viena mergaitė 
jurėj bangų blaškoma laike au
dros nedėlioj buvo išgelbėta.

Prieš sutorpėdavimą Caroli- 
nos 10 valčitj su žmonėmis nu
sileido jurėn ir visi pęrkentėjo 
didžią audrą vandenyne. Šie 
atvykusieji sakė, jog kiti tu
rėję žūti. Bet jie nudžiugo, 

. kuomet jiems pranešta, jog di
džiuma Carolinos žmoniij iš
gelbėta. Sutorpėdavęs tą lai
vą submarinas yra U—37.

SUBMARINAI TEBVEIKIA.
Washington, birž. 4. — Prie

šininko submarinai šiandie dar 
tebveikė palei Amerikos pa
krantes.

Francijos transatlantiškas 
laivas Radioleine buvo subma- 
rinų užatakuotas, bet Ameri
kos karinis laivas apgynė nuo 
užpuolikų. Tas buvo 9:30 va', 
šį rytą, 65 mylios nuo Marv- 
lando kranto.

/

NEW YORKE TAMSU.
New York, birž. 4. — Vokie- 

čių didieji Subifiarinai galėjo 
atsivežti hydro-aeroplanų. Iš
kilę ant jų į padanges galėtų 
mesti bombas į New Yorką. 
New Yorko policija dėlto susi
rūpino ir liepė nedegti šviesų 
naktį.

Per laikraščius policijos vir
šininkas pranešė atakos atsiti
kime bus duoti signalai iš tri
mitų ir švilpukų. Signalavi- 
mas. tęsis per 1Q minutų. Žmo
nės, išgirdę signalus, tuoj pri
valo atidaryti langus ir bėgti į 
skiepus. Pavojui praėjus iš- 
naujo signalai bus duoti trum
pais sutriūbijimais per 20 mi
nutų.

STREIKAS KAIP IR NEIŠ- 
VENGTINAS.

Telegrafistų streikas turbūt 
bus. Streikui už akių užbėgti 
gali tik valdžia. Darbininkai 
norėjo pavesti dalykus tarpi- 
ninkystei National War Labor 
Board, bet kompanijos atsisa
kė taip dąryti.

True translatlon filed with the poat- 
master a t Boston, Mass. on .Tun« 5, 
(918, as reąuired by the act of October 
J, 1917.

MŪŠIAI SUMAŽĖJO. /

Didieji vokiečių antpuoliai, 
kurie buvo užvesti Francijoj 
ant plataus fronto dabar virto 
j atskiras atakas tarp Soissons 
ir -Chateau-Thierry ir į rytus 
palei Mamą linkui. Reimso.

Nors šiose atakose priešinin
kas dar naudoja nemažus al
mi jas ir nemažai armotų, tai 
vis-gi jis stilaikinėjamas visur 
ir nepuri varo pirmyn. O kai- 
kur priverstas tik gintis nuo 
smarkių atakų, vedamų Ame
rikos, ‘Francijos ir Anglijos 
kariuomenių.

True translatlon filed with the post- 
master rft. Boston, Mnss. on June 5, 
1918, as reąuired l«r the act of October 
6, 1917.

UŽGINČIJO.
Washington, birž. 3. — Ka

rės Departamentas paskelbė 
gen, Pershingo pranešimą apie 
tai, jog vokiečių girimasi apie 
paėmimą Amerikos amunicijos 
sandėlių prie Sere ir En Par- 
denais, yra neteisingas.

Talkininkų' lakūnai nesenai 
atakavo Koelną, Vokietijos 
miestą. Tai 147 buvę užmuš
ta ir 157 sužeista.

Jei Suv. Valstijos,dabar sių
stų kariuomenės tiek, kiek tu
rėjo laike naminės karės, tai 
turėtų nusiųsti Francijon 11.- 
500.000 kareivių.

Rusijos žmonių vargai ir bol 
ševikų pasiutimas.

į
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riu protektoratu. Kaip ten da
lykai stovi, sunku pasakyti., 
Taip-gi iiė mums, nė kitiems 
apie tai komentuoti nėr kaip, 
nors tą žinią turbūt visi laik
raščiai išsispausdino.

Frank J. Smyden iš pavar
dės ant lietuvio neatrodo, bet ' 
yra lietuvis, karės auka kri
tęs. Karės frohte metus išbu
vęs, 'du kart sužeistas, o 7 ge
gužio dieną kovoje priešo už
muštas. Prigulėjo prie Kings- 
ton, Pa., Lietuvos Vyčių kuo
pos. Wilkes Barre ir apielin- 
kės laikraščiai apie to vyro 
garbingą mirtį plačiai minėjo.

Worcester, Mass., Waterbu- 
ry, Conn., Manchester, N. H. 
lietuviai, kaip iš vietos spau
dos pranešimų paniški, jau ge
rokai bruzda, tvarkiai prie 
Ištikimybės Dienos (4 d. lie- • 
pos) rengiasi. Panašų “ad- 
vertisement” gaus ir visos ki
tos lietuvių kolionijos, kurios 
tik gerai susiorganizuos ne tik 
Ištikimybės Diėnos Iškilmėms, 
bet ir savo veikimu garsintis. 
Dabar ytin gero proga save A- 
merikai gražiai užrekomen- 
draoti, išsigarsinti. Tos pro
gos praleisti būtų neišmintin
ga. Tokių progų nedaug tėra.

.. Liet. Informacijos Biuras.

1 ,l‘" 11 11" •
, šė, būk jie Lietuvą parduodą. 

Jurgelionio pasakymo nerim
tumą visi laikraščiai pastebė
jo, išėmus kelių, ir per tai ne
talpino. Kiek pastebėti teko, 
Jurgelionio pranešimas tilpo 
keturiuose laikraščiuose — 
Pittsburgh, Pa., Utica, N. Y., 
Pateršon, N. J, ir SpringfieTd, 
UI. •

Netolies nuo Jurgelionio su 
A. L. Darbininkų Taryba (pa
našiai bolševikų sovietui) at
sitūpė ir Dr. J. Šliupas, pinigų 
Švedijoj pristigęs ir Amerikon 
pasipinigautų sugrįžęs. New 
Yorko laikraščių reporteriams 
būtų ir nebūtų dalykų papasa
kojęs, neužmiršo katalikus ir 
dvasiškiją paterlioti, lyg kad 
tuo kokią nors naudą Lietuvai 
atnešti galima. Rimtesniejf 
laikraščiai, kaip New York 
Times, Dr. J. Szlupo apie “kle
rikalus” pliurpimą praleido. 
Mate, kadi senis niekus tauš
kia.

Jurgelionis, Szlupas — žino
mi žmonės. Perstatei juos kam 
reikia tikroj šviesoj, ir daly
kas užbaigtas. Bet beda ia, 
kad anonimių ir žemų juodin
tojų atsiranda. Nesenai New 
Yorko Sun, rašydamas apie 
vokiečių pinigo veikimą airių 
suokalbiuose, nė iš šio, nė iš 
to lietuvius šalę nigerių ant- 
galvy pastatęs užreiškė, kad į 
lietuvius, lygiai su negrais vo
kiečių piniginės intrigos intek- 
mė veikianti. Nė šis. nė tas 
toki kompanija. Arba imkime 

, BaltimSrės lietuvius. Socia
listų ir Szlupo kiek apgadinti, 

■ bet šiaip jau geri žmonės. Bet 
Boston Transcript, šiaip rim
tame laikraštyje, tilpo nė 
šioks, nė toks aprašymas. Mat 
nė tai “salaveišiai,” nė tai ko
ki ten protestonų sekta Balti- 
morėslietuvius “gelbėti” išsi
rengusi. Esą Baltimorėje į 13.- 
000 lietuvių, o tik 2,000 į ka
talikų parapiją tepriguli. Li
kusius vienuoliką tuksiančių 
reik rūpintis “išganyti.” 

Į tokius dalykus vietiniams 
tėmyti ir atsakyti reikia.

Įvairios žinios.

Iš Londono nesenai žinia at
skrido, kad Vokietijos sutiki
mu Baltgudija respublika pa
siskelbusi. Eina Lietuvos ir 
Baltgudijos derybos, kad iš tų 
dviejų valstybių sudarius vie
ną kūną po Vokietijos milita-
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išplūsti. Kaizerį neva | V

KAIZERIŠKA NEPRIKLAU- 
. -SOMYBĖ VIS DAR 

PAŠIEPIAMA. .
Nepriklausomybė, kokia ge

raširdis kaizeris Lietuvą apdo
vanojo, virs ne tik dabartines 
valandos, bet ir amžinuoju is
torijos juoku. Toji kaizeriška 
Lietuvai riiepriklausomybė pe
reis į diplomatų išsitarimų r— 
patarlių rinkinį. Jau vien dėl
to Lietuva ir jos vardas per 
ąmžius nežus.

Amerikos laikraštija gero
kai gelbsti kaizerio istoriškąjį 
triksą diplomatiniu anekdotu 
padaryti. Negana, kadi kaize
rio proklamacija editorialais, 
straipsniais ganėtinai apibu
dinta buvo, dabar ją ant savo 
dantų pasigavo laikraštiniai 
specijalistai juokdariai ir kar- 
tunistai. Tolimas vakarų Seat- 
le (Wash.) Times karikatūris
tas nupiešė lietuvį, labai į bur
lioką panašų, kuriam kaizeris 
įsakęs imtis Vokietijos karės 
naštos, gerokai didesnės, negu 
ką tik Rusijoj numestos sun
kenybės. Toji karikatūra, ty- 
piška kitoms, kurids Lietuvą 
šiokiu ar tokiu būdu invėlė.

Suminėti galima vieną kitą 
pavyzdį, , kaip kaizeris spau
dos plakamas. Taip St. Paul 
(Minn.) Pioneer-Press klausia 
ir atsako: “Kokiam-gi pasau
lyje galui kaizeris Lietuvą ir 
Rusijos kraštą užkariavo, jei 
ne savo armijai kanuolėms 
maisto gauti? Tai yra visa, 
ką kaizeris iš kaimiečio turėti 
gali. Jis juos taip-pat vertina, 
kaip buvusis caras mužiką.” 
Washington (Pa.) Observer 
sarkastiškai nusišypso: “Lie
tuvai, be abejonės, bus malo
nu išgirsti, kad kaizeris ją Vo
kietijos karinės' naštos dalį 
nešti aprinko.” Tokios pras
mės juokus krečia ir kiti laik
raščiai, į savo aštrią kalbą Lat
viją, Lenkiją, Estoniją, Austri
ją ir kitus kraštus kartais į- 
maišydami.

Pastebėti reikia, kad net 
taip tolimos kolionijos lietu
viai, kaip Seattle, Wash., ge
rai pasigarsino. Jie mat dabar 
deda parašus po protestu prieš 
Vokietijos kėsinimąsi Lietuvą 
pasijungti. Protestas buvo vie
tos laikraštyj indėtas, kaipo 
lietuvių atsakymas į kaizerio i 
proklamaciją.

Providence (R. I.) Journal < 
dikČiai Amerikos Lietuvių Ta- : 
rybą editoriale gyrė už tinka
mą Vokietijai atsakymą. SaT- 
ko, nėr abejonės, kad kaize
riui bus sunku lietuvius pas^ 
Jungti, tokio pasipriešinimo a- 
kyvaizdoje.

Komentavimas apie lietu
vius eina ir, reik tikėtis, a- 
pie lietuvius spaudos balsai ne
turės progos nutilti.
Lietuviai juodinami ir savų 

ir nežinomų.

Amerikos spaudon savo juo
dą snapą kyštelėjo ir mūši] 
bolševikų sėbrai; ‘ ‘ Naujienų’ ’ 
padėtas blogas kiaušinis, Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Ta- , 
r/bos pavydale, da-vė progos 
drūčiakalbiui K. Jurgelioniui 
per kelius laikraščius ‘“klpri- 
kalus** 
peikiant, p. Jurgelionis “kleri-l ^4 
kalams” ant galvos kuolus ta-
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New York, birž. 2. — Viena 
rusė savo draugei Amerikoje 
.atsiuntė laišką, kuriame aiš
kiai atvaizdina Rusijos stovį ir 
bolševikų dūkimus. Rašo: *

“Rusija sutriuškinta išlau
kiniais ir viduriniais priešinin
kais, teisingai paniekinta ir 
nekenčiama didžiųjų valsty
bių, kurios kitąsyk ja pasiti
kėjo, yra pakrikdyta ir nyks
ta. Aliino šalis nustoja gyvuo
ti. Gan blogai buvo prieš ko
vo mėnesio revoliuciją, kuo
met mūsų nelaimingas, pusgal
vis caras, savo vokiškos žmo
nos intekmėje rodos viską da
rė, kad tik išvedus žmones iš 
kantrybės. Dabar nies turime 
tūkstančius bevardžių carukij, 
vyriausieji kuriij vokiečių ap
mokami, o žemesnieji privi
lioti anuos palaikyti, pinigais, 
pinigais ir pinigais.

Dabartinė valdžia panaikino 
visus Įstatymus, visus teis
mus, visas teises, visą pali- 
ciją^ žemės valdymą, privatinę 
žemės valdymą miestuose, vi
sokius luomų skirtumus ir vi- . 
soltius laipsnius armijoj ir lai- : 
vyne. Jie užgriebė visus ban- : 
ku>, atidarinėja visus privatiš
kus seifus, 
ten esamą 
nors pirma 
rokuojama 
jų turėti.

Žinoma, viskas, ką jie ‘pa- 
davądiją’.yra taip beprotiška, bė, 
jog iš to aišku pasidarc, kadi jog čia nieko negalima pada- 
jie neužsLliks^ bet praeis šimt-j ryti. '
mečiai iki bus užmiršta šitoji 
jų padaryta netvarka. Šalis 
grįžta į laukinį stovį. Ir mes 
nesulauksime geresnių laikų. r 

Keletą mėnesirj atgal aš gan 
pusėtinai gyvenau, 
namus Petrograde, 
pavasarį man siūlė už juos 
$125.000, bet tuomet man pa
tarta neparduoti, o ketinau 
taip padaryti ir atvažiuoti A- 
merikon, dukterį- būč išleidus 
į mokslus. Dabar beturiu iš

nebūtų ko pirkti.
Petrogradas šiose dienose 

pradės mirti badu. To viso pa
dėjimo kaltininkai paskutinė; 
valandoj žinoma paspruks už
sienin, kur turėdami milijonus 
prisiplėštų* pinigų linksmai gy
vens,' o apiplėšta šalis bus pa
likta baisiam likimui.

Gyvenimas Petrograde ne
apsakomai baisus .:— visi pik
tadariai, visi darbininkai ir 
sudemoralizuoti kareiviai .api
plėšia retai ateinančius trauki
nius su šiokiais tokiais valgo
mais daiktais. Pačiame mies
to viduryje dienos laiku tau 
nuima nuo pečių tiesiog visus 
drabužius. Tik pamislyk, kad 
nėra jokios policijos, nėra nie
ko pasišaukti pagelbon, nes tie, 
kurie gatavi būti] prigelbėti, 
tai tų ginklai buvo konfiskuo
ti, be ginklo oficieriai, be gin
klo augščiausi generolai. Vi
si kareiviai ir tt. apsiginklavę 
ir virtę razbaininkais. Bile va
landą jie gali briautis į tavo 
gyvenamus,namus ir nuduoda
mi kratą darą, paima tavo pi
nigus ir ką tik geresnio turi.

Ir kaip valdžia skelbia, jog 
“tikroj socijalistiškoj valsty
bėj” jokis prasižengimas prieš 
privatinę nuosavybę“ nebus 
baustinas, nes visudidžiauisas 
prasižengimas, yra kaip sykis 
“privatinės nuosavybės pikty- 

” tokiuo būdu jūs matote,

True translatlon filed wlth the post- 
muster at Boston, Mass. on June 5, 
1918. as reąuired by the act of October 
8, 1917. "

FINLANDIJĄ PO VOKIE
ČIŲ JUNGU- t 

Londonas. — Susekta slap
ta sutartis tarp Vokietijos ir 
Finlandijos. Sutartis laikoma 
slaptyje nuo Finlandijos par
lamento. Sulyg sutarties Fin- 
landijos valdžia imąsi įsteigti 
monarchiją po vokiška dinas
tija ir pavesti Finlandijos-ar- . 
miją vokiečių vadovavimūL 
Tokią žinią skelbia Times, (ri
tuodamas Stockholmo socija- 
listišką laikraštį Politike^ 
kurs turi susinėsimų su nepri- 
gulmingais Vokietijos soeija- 
listais. i

Toliau pranešama, jog Fin- 
landija pasižadą neužleisti 
Švedijai Alandų salų, o leisti 
jas Vokietijai vartoti, kaipo 
laivyno bazą. Toliau Vokieti
ja gauna praėjimą per Finlan- 
diją į Arkliškas jūres. Finlan- 1 
dija sutinka imtis aštrių prie
monių kovoti prieš anarchiją. 

Vokietijai leista turėti kari
nę spėką Finlandijoj iki visos 
sutartys bus išpildytos.:
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JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

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

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso. x

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

JEIGU NORĮ UŽ JUOS GAUTI. PINIGUS

Lietuvių bankas šiandien moka:—
Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.
BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
111 SALĖM STREET,' BOSTON, MASS.

• *
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NUSKANDINTIEJI LAIVAI.
Porto Rico liner Carolina.
Savannah liner City of Co- 

lumbus.
Steamer Texel.
Schooner Edna. •
Schooner Edward ĖL Cole 

of Boston.
Schooner Jacob M. Haskell 

of Boston.
Schooner Isabel B. AViley of 

Bath.
Schooner Hattie Dunn of 

Thomaston, Me.
Schooner Samuel W. Hatha- 

way of Boston.
Schooner Hauppauge. 

Tanker Herbert L. Pratt.
Steamship Winnie.connie.

DAUGYBĖ SERGANČIŲ 
ISPANIJOJ.

Keista liga Ispanijoj tebe- 
siaucia nuo krašto iki krašto. 
Ta liga jau mirė 700 žmonių, 
o serga 100.000 žmonių.

Prez. Wilson išsireiškė prieš 
praplatinimą prohibicijos.

Sakė, jog tik jei'maisto ad
ministracija pripažįs reikalin
gu uždrausti javų vartojimą 
svaigalų dirbimui, tai tuomet 
jis išleis apie tai proklemąciją.v

A. I. Konovalov buvęs ko
mercijos ministeris Kerenskio 
kabinete 'per Japoniją atva
žiuoja Amerikon. Sako,’ jog 
talkininkai būtinai privalo Į- 
sikišti į Rusijos reikalus.

MARŠRUTAS P. KAZIO ČESNULIO PRAKALBŲ.

UTARNINKE, Birželio 4 dieną...............Brockton, Mass...

SEREDOJ, Birželio 5 dieną................... So. Boston, Mass.

KETVERGE, Birželio 6 dieną...................Worcester, Mass.

P^TNYČIOJ, Birželio 7 dieną...................Hartford, Conn.

ĖLIOJ. Birž. 9 dieną New Haven ir NeW Britain, Ct.

PANEDĖLYJ, Birželio 10 dieną ...... Bridgeport, Conn.

SEREDOJ, Birželio 12 .dieną ........... ?Newark, N. J. 

KETVERGE, Birželio 13 dieną...........:. Pateršon, N. J.
Į p. Kazio česnulio prakalbas patartina visiems lietuviams 

atsilankyti, neš mūsų jąunas ir gabus veikėjas labai svarbiais 
reikalais po Amerikos lietuvių kolonijas važinėja ir daug nau- 
•diDgų ^nurodymų Lietuvos politišku klausimu teikia. Ne
praleiskite progos pasiklausyti prakalbų gabaus lietuvių veikė
jo.

| Musų pinigai niekur užsie- 
|<je nepriimami. Rusija nusi- 
? baznk vilti jus, todėl - negalima 
'išbėgti. Mano visi prieteliai 
ir giminės' yra panašiame bai
siame padėjime.^ Kiekvienas 
dabar gyvena ant paskutinių 
savo pinigų ir tie, kurie pir- 
'miau turtingi buvo. Jų pini
gai buvo valdžios arba priva- 
tiškuose bondsuose. O kadan
gi bondsai paskelbti tuščiais, 
tai kur tu gausi pinigus ? kla

višo $2.0Q0 .ir nieko kitko.. no menkas protas negali apim- 
Namai įr kita privatinė nuosa
vybė konfiskuota, randa eina 
valdžiai, arba geriau sakant. į 
privatiškas kišenes uzurpato
rių. Valdžios bondsai panai
kinti ir tikėk man, kad jei ir 
daugiau pinigų' turėčiau, tai

ti viso dalyko, tai yra per<M- 
<lel'e beprotystė. Iš visos šir
dies aš tikiu, jog mano bran
gus Amerikos prieteliai lai- 
aningi ■.— yra suraminimu tas, 
kad žinai, jog yra nekenčian

čių žmonių, kaip.mes.

Ex-caras iš Tobolsko buvo 
perkeltas į Ekaterinburgą dd 
to, kad pienavo iš ten pabėg
ti. Keliavo šlajomis ir kelione 
užėmė keturias savaites .*
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GRYNI FAKTAI,
Dabartinė pasauline karė 

Buvo proga pasirodyti visokių 
lūšių žmonėms, buvo proga 
pasirodyti atskiroms tautoms, 
valstybėms ir tautų partijoms. 
Buvo proga pasirodyti dar
bais.

Žemiausias, niekiausias ro
les toje pasaulinėje dramoje 
atlošė socijalistai. Jie vaidina 
roles išdavikų, žmogžudžių, 
vagių, tyronų, razbaininkų.

Ant nelaimės šita drama 
vaidinama ne teatre, bet gyve
nime ir jų žmogžudystės, va
gystės, išdav/stės ne nudavi
au, bet gryni faktai.

Pasaulinės -dramos scenon 
socijalistai pasirodė niekšų ro- 

t lesė užsipliekus Rusijos revo
liucijai.

Grynu faktu yra tas, . jog 
krastutinieji raudonieji socija- 
fistai — bolševikai pakrikdė 
Rusiją, sugrąžino ją į baises- 

stovį, negu ji buvo 400 me
tų tam atgal.

Jie neteisėtai užgrobė val
džią.

Jie panaikino laisvę spau
dos, žodžio, susirinkimų, su- 
adrangavimų, sąžinės.

Jie konfiskavo sau priešin
gų laikraščių spaustuves.

Jie išvaikė Steigiamąjį ■ Sei
mą, kurin patys žmonės ats
tovus buvo išrinkę ir kur ge- 
asausia visų žmonių valia ap
sireiškė.

Jie pakrikdė armijas, kad 
vokiečiai paskui be vargo, be 
kovos atėmė artileriją, visokią 
karinę medžiagą.

Jie susitaikė su vokiečiais 
laiduodami kaizeriui Lietuvą, 
Lenkiją, Ukrainą ir visą Pa- 
kaltiką.

Rusijos bolsevikai-socijalis- 
žai taip suardė kraštą, kad jis 
per šimtmečius neatsitaisys, 
padarė tokias gyvenimo sąly- 
gasį kadAarp žiauriausiu lau- 
Jdnių genčių saugiau, negu 
Rusijoj. Ten kas tik ne bol- 
Sevfkas, tai buržujus, buržu
jus turį, slapstytis vien dėlto, 
kad jis buržujus, Pasirody- 

j asas gatvėje oficieriškųose rū- 
. knosa reiškia mirtį. ’ Nebuvo 

sdfes, nebuvo tautos, nebuvo 
laikų, kuomet kas nors pana
šaus dėtus, kaip socijalistiš- 
kojf Rusijoj;

FMhnriijos socijalistai pa
sekė R&sšjbs bolševikus.

Jie negavę viršaus parla
mente, nutarė ginklu įvesti 
savotišką, tvarką. Pasišaukę 

• talkon Rusijos bolševikus pra
dėjo negirdėtas teriones.- Fi
ną Iegališkoji valdžia negalė
dama atsiremti prieš nesvietiš
kus gaujas bolševikų turėjo 
sunktis vokiečių talkos. To
kai būdu Finlandija pakliuvo 
Vokietijos intekmęn, nes ne 
nždyką kaizeris siuntė savo 
kariuomenę prigelbėti sumušti 
Bolševikus. Reiškia socijalis- 
tai yra kaltininkai užtrauldmo 

< vokiškos intekmės‘Finlandijoj.
Amerikos lietuvių. socijalis

tai pasirodė karštais pritarė
jus Rusijos ir Finlandijos so- 
•yalistų. bolševikų. Amerikos 
ir Rusijos lietuvių socijalistai 
poakiai lošia niekadėjų roles 
pussaulinėje dramoje.

Amerikos lietuvių socijalis- 
, ‘ tua sudėjo pinigus ‘išvažiavi-

uoni bolševikų vadui Trockiui.
Kai Amerika stojo karėn, 

M Amerikos lietuvių socijalis
tai pradėjo bolševikų roles .loš
ti.

t

y

t

Jie agitavo jaunus vyrus 
nesiregistruoti.

Jie apgaudinėjo žmones sa
kydami: “prisirašykite prie 
mūs, o nebūsite paimti kariuo
menėn. ’ ’ s

Jie šaukė, kad reikia sukil
ti prieš valdžią.

Jie sakė, kad žmonės sukil
sią ir sudrebinsią Washingto- 
no valdžią.

Jie šaukė, kad prez. Wilson 
sulaužęs šalies konstituciją 
paskelbdamas Vokietijai karę.

Tokiu būdu Amerikos lietu
vių socijalistai teikė “aid and 
comfort” priešininkui.

Vokietijos valdžia to tik ir 
laukė, kad šioje šalyje atsiras
tų kuodidžiausias skaičius ka
rės priešininkų. Ir socijalis
tai savo pasielgimais džiugino 
Vokietijos valdžią, drūtino 
kaizerio sostą, didino junkerių 
galybę. Tuomet Vokietijos 
valdžia nustojo kalbėti apie re
formas, o per socijalistą ma
lone pasiliuosavo rankas Rusi
jos fronte ir per Amerikos so
či jaiistų veikimą, matydama 
karės priešinimuisi, pasiraitę 
rankoves rengtis sumušti ga
lingus priešininkus Franciją, 
Angliją ir prisidedančią Ame
riką.

Tuo tarpu Lietuvos veikėjai 
matydami,- kaip socijalistai j- 
vairiuose kraštuose susilpnino 
kovotojų prieš kaizerį spėkas, 
kaip Rumunija-buvo priversta 
per bolševikų išdavystę tai
kintis su vokiečiais, niatvda- 
mi, kaip Rusijoj bolševikai iš
ardė tvirčiausią organizaciją- 
Centralinį Komitetą, kaip su
kišo kalėjiman Viršiausios Ta
rybos narius, kurie darbavosi 
dėl Lietuvos neprigulmybės, 
tai tie Lietuvos veikėjai ir vi
sa Lietuva, turėdama po nois- 
mi kaizerio kumštį, negalėjo 
nepasiduoti Vokietijos pakiš
toms sąlygoms.

Todėl grynu aiškiu faktu y- 
ra tas, kad socijalistą ‘juodus 
darbus pąsinėrė kraujuose, 
netvarkoje ir piktadarybėse 
rusų tauta, per socijalistą 
išdavystę buvo paplūdus krau
juose Finlandija ir pakliuvo 
Vokietijos intekmėn, per soci- 
jalistų šunybę šeimininkauja 
vokiečiai Ukrainoj, per socija
listą niekybę vokiečiai valdo 
lenkus, per socijalistą išda
vystę Lietuva lieka “globoje” 
Vokietijos, per socijalistą dar
bus užsitęsė karė, o jei ji bus 
pralaimėta, tai to kaltininkai 
bus socijalistai.

gos buvo nukreipę visuomenės 
atydą vien į vakarinį frontą, 
q pasak autoriaus “nežinystė 
'ąrMniųjų lytihea Mto* I
rijos ir stoka užuojautos kei^-l . - »
fąny iniŠinĮuL tautų šitoje terL ‘POLEMIKA,
torijofe priridejo.prie'nntoli-1 /"teTytiM’ redaJaortusp, 
nimo rytinio fronto nuo vmuori _
menes atydos ir svarstymo. Toj Račkauskasir vėl meluoja, 
pasekmė yra ta, jog mili jonai Ląike Amerikos Lietuvių
žmonių visai nepaisė, kad Vo J Tarybos suvažiavimo/ geg. 1, 
kieti ja užgrobifiėjoRusijos Že. 2 ir 3. d, Wasliington, D. C.,, 
mes.” įpasikalbėjime su p. Račkausku
’ Paskui’ apie lietuvius auto- (jisai tonais tautininkus atsto- 
rius šitaip' užsimena: vavo) užklausiau, kokių prie-

Palei Baltiką. ji (Vokieti- žasčių delei Lietuvių Informa- 
ja) davė padrąsinimus ir pa-Mjos Biurui “Tėvynė’? nesiūn- 
gelbą veik kiekvienai tautinei čiama -— už pinigus. 
aspiracijai,, bandant įsteigti Račkauskas labai artistiškai 
daugybę, valstybių taip smul- nudavė nusistebėjimą, kad jo 
Irių, kurios neįstengtų daryti redaguojamo laikraščio negau- 
ofensvviškai arba- defensyviŠ- nam ir jau buvo besirengęs 
kai nei žingsnio ir vis-gi būtų prie pasiteisinimo ir apgailes- 
lengvai kontroliuojamos.' Veik tavįmo.
kiekviename atsitikime ji ėjo Nenorėdamas pono redakto- 
prie nustatymo tokių rubežių, pjaus varginti jo dirbtinais 
kad liktų tautinės anti- pripOdinejimas, pertraukdams I
patijos. Dabartiniu laiku vo
kiečių valdžia iš Visų išgalių nors tiesiog iš išleistuvės, vie- 
pasileido, kad uždegti tarp nok kaip kada “Tėvynę” gau- 
lietuvių ir lenkų seno nepasi- nam — ir tuomet gaunam, ka- 
tikėjimo ugnį. Nev Yorke tos da p’onas Račkauskas, neturė- 
pastangos jau j pasiekė savoj^amas kuomi tautininkiškojo 
augsčiausio laipsnio, būtent susivienijimo organo špaltas 
nesenai- buvusiame lietuvių užpildyti, jo didesnę dalį pa- 
kongrese, kur išneštas lenkus švenčia šmeižimui visuomenės 
denuneijuojantis. protestas. įstaigų, kurios visomis savo 
Ne,t štai pastarojoje savaitėje jėgomis dirba Lietuvos laisvės 
vokiečiai padaro dar vieną reikalų pirmin pastumėjimui, 
žingsnį ir sudarė Baltgudžių (ypač p. redaktorius pamėgo 
valdžią. Baltgudžiai ii lenkai dergti A. L. T. ir jos įvairius 
visuomet buvo draug’ški, bet skyrius). ’ 
vokiečiai suprasdami tą daly- Taip-gi ir tuomet gaunam 
ką ir permatvdami pavojų iš arba gaUnu jo laikraštį, kuo- 
susivienijimo lenkų su baltgu- met p. redaktorius, miklinda- 
džiais, naują valdžią pakreipė mas savo smagenyną atranda 
.rietuvos linl<, su kuria balt- reikalingu visuomenės įstaigo- 
gudžiai mažai ką turi bendro.” se dirbančias pavienias ypatas

Matyt, jog tų žodžių auto- šmeižti, ypač kuomet p. redak- 
rius pats nežino apie lietuvių torius specijalius savo melavi- 
ir lenkų tikrus santikius ar mo gabumus išmėgindamas 
būdamas lenkų įkvėptas igno- ant manęs užsipuldįreją, su 
moja lietuvių reikalus ir nori tikslu man pavestamJBn Lie- 
lietuvius pavesti lenkų globai, tuvos darbui pakenkti.

Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ.

: Kodėl šiandieną iŠtikimiau- 
•sias* Lietuvos sūnus neretaį 
prągąiŠtiiųgą Lietuvai darbą 
atliekat Kodėl taip sunkiai 
reikėjo dirbti, kol visas darbas 
Lietuvos laisvės reikaluose su-, 
centralizuota t Kodėl dar iki 
šiam laikui musų visuomenė 
taip nerangiai prie Amerikos 
Lietuvių Tarybds pakviestojo 
darbo-stoja?

Atsakymas'] augščiaus pa
duotus klausimus yra aiškus. 
Ne dėlto, kad mūsų žmonės 
būtų ant tiek dar nepribrendę, 
kad Lietuvos „ reikalų nęsup- 
rastų ir neatjaustų; nedelto, 
kad jie link tų reikalų savo 
priderysčių nesuprastų. Bet 

I dėlto, kad plačioji lietuvių vi
jo mikčiojimą pasaldau, kad I sllonJen('1 jpažai. žinojo, ką A-

NORWOOD,MASS.

■ Geg* 26 drįos Nap. P.P. 
įvyko prakalbos. Kalke, 

jo kun. Ą.’ Daugis apie tai, 
kaip dr-još tūri rūpintis nelai
mingais nariais ir našlaičiais; 
Po gerb. klebono prakalbos S. 
Smilgiutė deklėmavo. eiles. Po 
to kalbėjo ponia O. Jankaus
kienė iš So. Bostono. Aiškino 
dr-jų naudingumą ir apsvietos 
reikalingumą. Šv. Cecilijos 
choras po vadovyste pono Sta- 
sevičiaus sudainavo keletą dai
nelių. Deklemavo eiles Apolo
nija Stašaičiutė. Antru atve
ju kalbėjo p. Jankaunskienė a- 
pie tautos reikalus. Šitoji idr- 
ja ketina surengti vakarą, pel
ną kurio skirs Tautos Fondui. 
Naujų narių prisirašė 10.

Lietuvos Duktė,

O tas, būk vokiečiai pagim
dė neapykantą tarp lietuvių ir 
lenkų yra lenkų pasaka, jų iš- 
mislas temdinimui Lietuvos 
klausimo.

Nors Lietuvos klausimas jau 
gerokai iškeltas, bet vis-gi ne
smagu skaityti tokias pasakas 
ir jos nėra be blėdies lietu
viams.

PASTABĖLES.

Kai atėjo iš Rusijos žinia a- 
pie įvedimą viename mieste 
moterų socijalizacijos, tai A- 
merikos lietuvių socijalistai 
susinegeravo ir aiškinasi, būk 
tai padaryta ne sulyg socija
listą mokslo* Bet tai nekas. 
Juk atsimename, kaip jie pa
sitiko žinią apie kun. Žebrio 
užmušimą. Ir-gi aiškinosi, kad 
užmušikai nesą socijalistai ir 
tt. Bet kuomet dabar Rusijoj 
socijalistai Kapsuko, Aleksos 
ir k. vedami linčiuoja kunigus, 
tai gerai, nesmerkia žmogžu
džių.

KLAIDINGAI UŽSIMINĖ 
APIE LIETUVIUS.

Boston Herald’o pereito pa- 
nedėlio numeryje randame il
gą straipsnį, iš po plunksnos 
James C. White. Jisai tame 
straipsnyje nurodo, jog talki
ninkai turiz įsikišti į Rusijos 
reikalus ir atgaivinti rytinį 
frontą, nes talkininkų perga
lė vakaruose nebūtų galutina. 
Sako: “Dabar atėjo laikas, 
kuomet paaiškėja, kad jei mes 
neisime į Rusiją ir neprigelbė- 
sime jai jos reikaluose, tai Ru
sija užvirs.ant mūsų.”

Toliau nurodo, jog vokiečiai 
šeimininkaudami Rusijoj jau 
gauna iš ten sustiprinimų žmo
nėmis. Jei ir toliau vokiečiai 
gaus sustiprinimų iš Rusijos, 
tai vokiečių nebus galima nu
alsinti. . ■ .

Autorius nurodo, jog ligŠiol 
politikieriai,

v*

laikraščiai, kny-

“Tėvynė” rašo būk Lietu
voj liaudis ir inteligentija sto
vi -už respubliką, o kunigija už 
monarchiją. Reiškia sulyg 
“Tėvynės” redaktoriaus nuo
monės kunigija nėra inteligen
tijos dalis; kunigai Tumas, 
Dambrauskas ir k. nėra inteli
gentai. Laisvamaniai, kad sa
ve durniais .nepalikti, privalo 
būti atsargesni pasirinkime 
būdų pažeminti katalikus. Ne
tikėtina, kad Lietuvos kunigi
ja daugumoje stotų už monar
chiją. Jėi tame klausime būtų 
balsavimai ir tas būtų be spau
dimo iš šalies, tai galime spė
ti, jog proporcijonaliai imant 
dvasiškoji inteligentija nema- 
žesniame skaičiuje išsireikštų 
už demokratišką “respubliką, 
kaip ‘svietiškoji inteligentija.

Sako, jog Šliupas keliąs ke
purę prieš Europos kunigus, o 
niekinąs Amerikos lietuvių ku
nigus. Suprantame gudrumą. 
Mat jo laisvamaniškas kietas 
lukštas dar nesutrupėjo . ant 
senatvės, nes jei taip būt .buvę, 
tai jis matytų, jog gausias au
kas Lietuvos Šelpimui ir jai 
neprigulmybės išgavimui au
kauja -lietuviai katalikai su sa
vo dvasiški ja priešakyje.

Man bekalbant, ponas Rač
kauskas savo akis į nekaltas 
Tarybos, grindis smeigė, arba 
mėtė į šalis, kaip ir kiekvienas 
melagius, nuogą ' teisybę pa
matęs.-

Nematau reikalo kartoti pir
mesnes p. Račkausko melagys
tes. Viešai reikalavau,, kad 
jisai teisingumą savo šmeižti] 
priparodytų per savo laikraš
tį, arba jisai & vėl gaus vieną 
antspaudą patvirtinimui jo 
viršminėto specijališkumo.. P- 
as Račkauskas pasirinko pas
kutinį.

Štai ir dabar “ Tėvynės ” gu
mulą gavau, nes ponas redak
torius atsibuvusį Tarybos su
važiavimą aprašydamas ir vėl 
gražiai pamelavo, sakydamas-, 
kad aš, išduodamas raportą iš 
Pidomojo Komiteto veikimo 
tautinės tarybos įgaliotinių ne
įvardijęs.

Keista, visi posėdyje daly
vavusieji girdėjo, kuomet mi
nėjau keturias 
kurių tautinės 
ninkas A. L. T. 
jaliai prisiuntė, 
kauskas geriau žino ir už savo 
tarybos raštininką? Gal ne 
tie žmonės man buvo nurody
ti? Bet ir tuomet jisai lieka 
kaltu, nes, atstovaudamas savo 
tarybą ir ką nors nevisaii tei
singai apie savo atstovaujamą 
organizaciją išgirdęs privalėjo 
tuojaus atitaisyti.

S. L. A. organo redaktoriaus 
tikslas yra aiškus: nors jau at
šipino savo dantis bemėginda
mas katalikų veikėjus kandžio
ti, ir nors jau paspringo be 
šmeiždamas įstaigas ir pavie
nius žmones, dirbančius Lietu
vos šventą darbą — Lietuvai 
liuosybės išgavimui, dar pas
kutiniu savo išsikišimu norėtų 
priparodyti, buk A. L. T. ne 
pildanti New Yorko seimo nu
tarimų, net raštinė - nežinanti 
kas į Pildomąjį Komitetą in- 
eina.

Gal ponas Račkauskas pana
šų raportą, kaip kadi jisai rašė 
savo laikraštyje, ir* jį siuntu
siai tarybai išdavė. Jei taip, 
tai tuomet būtų aišku, kode! 
Tautinės Tarybos įgaliotiniai 
norėjo į Pidomąjį Komitetą 
atbuli ineiti.

Ponuliai, apsižiurėkit, o at- 
rasit kur šuva

pavardes tų, 
tarybos .raŠti- 
raštinėn ofici- 
0 gal p. Rač-

«
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pakastas.
J. Bielskio.

merikos Lietuvių Taryba lais
vės reikaluose veikia.

Jei mūsų žmonės pilnai ži
notų, nors ant tiek, ant kiek 
šiuo tarpu visiems galima ži
noti, tuomet nesirastų Ameri
kos lietuvių tarpe tokių kerėb
lų kaip “šelpimo fondai,” 
“liuosybės fondai” ir toms pa
našios ‘ ‘ įstaigos, ’ ’ kurios spo
radiškai daūgindamosios ir 
augdamos kaip grybai iŠ po 
lietaus, bet po trumpo laiko 
supūdamos užteršia lietuviš
kąjį orą. Kada visuomenė ži
notų apie visą veikimą, tuomet 
lietuvių tarpe nesirastų kaize
rio bernų, kurie kedena dirvą 
anom “įstaigom.” Lietuviš
kieji cicilikučiai - bolševikai 
tuomet vien kišenėse špygas 
galėtų rodyti ir į pagalves įsi
kniaupę keikti ir dergti tuos, 
kurie dirba Lietuvos labui, nes 
tuomet vien jie patys savo lei
džiamus šlamštus teskaitytų, 
tuomet jiems, savo nešvarią 
burną atvėrus, tikras lietuvis 
jų nasrų užčiaupimui lengvai 
būdus surastų.

Jei mūsų visuomenė apie A- 
merikos Lietuvių Tarybą Lie
tuvos -reikaluose veikimą ma
žai žinojo nereiškia, kad jų 
formavimui pastangos nebuvo 
daromos. Iki šiam laikui, apie 
visą A. L. T. ir T. F., su jų 
įvairiais skyriais, Lietuvos 
laisvės reikale veikimą visuo
menei būdavo vien per spau
dą pranešama. Pasirodė, kad 
nepilnai užduotis yra atlieka
ma, nes spaudintas žodis ne vi
sus lietuvius pasiekia; o dar ir 
tai, kad spaudintas žodis taip 
aiškiai dalykų perstatyti ne
gali, kaip kad gyvas žodis tą 
atlieka.

Todėl, A. L. T. sudarė tam 
tikrą komisiją, kuri tuo reika
lu rūpinsis, ir savo užduoties 
atsiekimui įvairiais . būdais 
naudosis.

Vienas iš būdų yra, kotan- 
kiausias po kolonijas prakalbų 
rengimas. Jau nekuriose kolo
nijose yra surengta, tam tikrų 
.kalbėtojų maršrutai (šio laik
raščio numeriuose yra garsina
mi).

Visi lietuviai yra raginami į 
prakalbas atsilankyti ir su vi
suomenės įstaigų veikimais su
sipažinti. . - ■ -

Prakalbose bus daromos pa
stangos, kad koaiškiausia da
lyką perstatyti. Jei kas būtų 
nevisai aišku, galite kalbėto
jo paklausti, o jisai su mielu 
noru tamstoms paaiškins.

Visos lietuvių kolonijos A- 
merikoje, kur tik randasi bent 
keliasdešimts lietuvių, yra 
kviečiamos, ir raginamos komi
sijai pranešti kiek jos turi lie
tuvių ir kada būtų parankiau
sia prakalbas sudaryti.

Rašant į komisiją reikia se
kančiai adresuoti:

Lithuanian Nat. Council 
Publicity Division, 

1800 W. 46th St., Chicago, Rl.

1

Su tikėjimu ir mokslu žmo
gus gali būti geru ir gudriu.

Aukokite i Tautos 
Fondą.

SCRANTON, PA.
Pora mėnesių atgal čia susi

tvėrė Dailės Mylėtojų Dr-ja. 
Pasiskelbė būsianti beparty- 
viška. Už mėnesio po įsistei- 
gimo pradėjo lavintis, vado
vaujant A. Sodeikai. Geg. 29 
d; turėjo pramogą.1 Sudainuo
ta “Važiavau dieną,” “Du 
broliuku kunigu,” šokta “Kri- 
putis,” po to dainuota “Sė
džiu po langeliu,” “ Verpė jė- 
lė” ir-tautos himną.

Vienas iš narių.

PATERSON, N. J.
26 d. gegužio 7 vai. vak. L. 

Vyčių 61 kp. surengė išleistu
ves draugo į kariuomenę p. 
Švagždžio, kuris ištikimas bu
vo Vyčių organizacijai. Pir
miausia Vyčių choras sudaina- 
navo Lietuva Tėvynė, Ameri
kos himną ir daugiau dainelių. 
Paskui J. Sprainaitis pakalbė
jo perstatydamas gerb. kun. J. 
Petravičių, kuris įspūdingą 
prakalbą pasakė. Paskui trum
pas prakalbėles ir palinkėji
mus pasakė B. Obelavičius, J. 
Kulakauskas, A. Alubiekas ir 
pirmininkė Vyčių kuopos p-lė 
F. VenskiauČiutė. Galop pra
kalbo kun. J. Švagždis iš Phi- 
ladelphijos, Pa. Po to buvo 
žaislai ir dainos.

Taip-gi nuo to paties išdirbėjo 
nupirko da? išsiūtą didžiulę 
Lietuvos vėliavą/ kurią paau
kojo Mj*etro ir Ęovilo*drau- 
gijai, kurios aukautojas yra, 
nariu. Už taip gražią auką 
klebonas, kun.JKasakaitis atlai
ke mišias šv' ant intencijos au- 
kautojaus. Neužsiganėdino vie
nok J. Saunoros labdaringoji 
širdis vien tik auka padaryta 
bažnyčiai, ji troško suteikti 
šiokią-tokią auką ir mūsų tė
vynei, dabar labai reikalaujan
čiai pagelbos. Ir taip, gegu
žio 19 d. po pamaldų užkvietė 
pas save į svečius savo brolius 
ir artimesnius draugus. Gra
žiai visiems besilinksminant, 
patsai vaišintojas prabilo į su
sirinkusius primindamas apie 
dabartinius mūsų tėvynės var
gus, ir padavė užmanymą su
mesti šiek-tiek aukų išgavimui 
Lietuvai laisvės.

Aukojo sekantieji:
Po 1 dol.: Juoz. Saunoras, 

Jon. Saunoras, Mag. Neve- 
dauskienė, Jur. Šokelis, Pr. 
Orlauskas, Kaz. Bartusevičius, 
Juoz. Bartusevičius, Ad. Or
lauskas.

Ant Palulonis 75c.
Po 50c.: Ag. Gužauskienė, 

Jon. Bubnis, M. Nevedauskis, 
Ig. Saunoras.

Kaz. Gužauskas 25c.
Viso 11 dol.
Šieji pinigai paduoti vietos 

T. F. skyriaus iždininkui K. 
Andriuškevičiui.

Už šias gražias aukas bažny
čiai ir tėvynei ypatinga garbė 
priklauso Juoz. Saunorui, ku
ris ne tik pats gausiai aukojo, 
bet ir kitus prie to labdaringo 
darbo žadino; garbė ir visiems ' 
aukautojams už šelpimą savo 
tėvynės.

Lietuvis.

'f

Vytis.

A. f A. 
DOMININKAS DEGUTIS.
Paėjo iš Suvalkų =gub. ir ap

skričio, Punsko parap., Šlyna- 
kiemio kaimo. Mirė apie 24 d. 
gegužio, paliko moterį ir skai
tlingą šeimynėlę dideliame nu
liūdime ir du brolius Ignotą ir 
Jurgį, abudu Amerikoje tik 
nežinome jų antrašų ir dau
giau giminių yra, jeigu norė
tumėt smulkesnių žinių, mel
džiam atsišaukti šiuo antrašu:

J. Karalius,
1337 Glyndon Avenue, 

Baltimore, Mdu •

DUQUESNE, PA.
Ateinančią nedėlią Come- 

gie’io knygyno salėj bus visuo
meniškos prakalbos. Bus kal
bėtojas iš Wasliington, D. C. 
Dalyvaus Ilomesteado lietuvių 
choras.

Geg. 19 di. pas galinį buvo 
faitas po nusigėrimo. Gaspa- 
dinės akys nukentėjo, o kalti
ninkų kišenės, nes faitas nepi
giai atsėjo.

K. R. V.

ALBANY, N. Y.
30 d. gegužio įvyko balius 

šv. Jurgio dr-stės ant Sherman 
st. vokiečių svetainėj. Nusise
kė kogeriausia, žmonių buvo 
pilnutė svetainė. Visas.pelnas 
skirtas parapijos naudai. Bu
vo šokiai. Pertraukose šokių 
sudainuota pora dainelių po 
vadovyste p. B. Lauraičio, ku
ris atsisveikino su albaniečiais, 
31 gegužio apleido Albany, iš
keliavo į Chicago. Gaila bu
vo mums ’ išleisti tokį vyrą. 
Daug čia jisai darbavosi: su
tvėrė keletą dr-jų, išmokino 
chorą, sužadino prie tėvynės 
meilės.

CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kp. susirinkimas į- 

vyks 9 d. birželio šv. Mikolo 
parapijos svetainėje, 1644 Wa- 
bansia avė. Prasidės tuojaus 
po pamaldų.

Gerbiamieji draugai ir drau
gės malonėkite visi atsilankyti 
į šį susirinkimą ir pasitarti a- 
pie siuntimą delegato į seimą, ' 
kuris jau netoli. Be to dar y- 
ra ir kitokių reikalų, bet svar
biausia tai surasti gerų įneši
mų seimui.

Kuopos Valdyba.

HARTFORD, CONN.
Nepaprastai svarbios pra

kalbos bus 7 di. birželio, 7:30 
vai. vakare, Comvay’s svetai
nėje. Atsilankykite hartfordie- 
čiai ir iš apielinkės kas tik 
jaučiatės lietuviu. Tas vaka
ras yra rengiamas visų lietu
vių delei labai svarbių reikalų. 

I Kalbėtojas bus iš AVashington,
• * 1 » t • 1 — •

W. P.

ROCHESTER, N. Y.

Auka bažnyčiai ir tėvynei.

Paminėjimui Misijų, kurios 
atsibuvo čionai 8-15 gegužio, 
Juozas Saunotas, gerai žino
mas visiems šio .miesto lietu
viams, kaipo platintojas laik
raščių ir knygų, nupirko nuo 
Prano Milevičiaus, kuris tapo 
pašauktas į kariuomenę, jo pa
ties išsiūtas ir padarytas 3 ar
notas, kopę ir velioną už 125 
dol., ir šiuos daiktus paauko
jo vietos ’ lietuvių bažnyčiai.

D. C. garbus tautos veikėjas p. 
K. Sčesnulevičius. Dar pakar
toju, nepraleiskite šios progos. . 
Praneškite ir savo pažįsta
miems apie tai, nes kiekvienam 
bus svarbu.

Pasarga motinoms! Neneš
kite mažų vaikų į prakalbas, 
nes tas daug kenkia kaip kal
bėtojui taip ii* klausytojams.

. Reporteris.

BROOKLYN,N. N. Y.
LDS. 12 kuopos susirinki

mas bus birželio 10 d. 7:30 vai. 
vakare Karalienės Aniolų salė
je. Meldžiami visi nariai at- 
sialnkyti, nes bus svarbių rei
kalų ir reikės apkalbėti kas- 
link 4 d; liepos.

12 kp. nžt.
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Viešpatavo gili tyla. .
Mėnulis tarp šviesių debesė

lių augŠtai padangėse plauk
damas, tai savošyiesųj balzga
nų apskritą — skridulį paro
do, tai vėl tarsi'nakties tamsu- 

* mos nusigandęs ar susigėdęs 
^slepiasi7 už šviesesnių ar tam
sesnių balzganų debesėlių ar
ba, teisingiau sakant —j debe
sėliai dangaus regrūčio „ plotu 
plaukdami jį nuo mūsų airių 
uždengdami užslepia.

/ Tas pats darosi ir su dan
gaus erdvėse spingsaneiomis 
padangių žvaigždutėmis; ir 
jos tai pasirodo pilnoje savo 
skaistybės ir grožės šviesoje, 
tai vėl už debesėlių slepiasi-ka- 
vojasi.

Bet naktis netamsi,’ net ga
lima sakyti, kad šviesi, daili, 
rami, tyli, šilta ir jaukiai ma
loni — tikrai vasariška.

Nuo žydinčių pievose žolelių 
žiedelių, nuo medelii) Ihilių la
pelių, nuo snaudžiančio išdi
daus tamsaus šilo ir tamsžalio 
eglyno, nuo’ žydinčių jievų, 
bezdų, putinų, šermukšnių, į- 
vairių rūšių medžių ir medelių 
ir darželių žolynėlių malonų 
kvapų skleidžiančių, kvaps
niu, •— kvepiančių žiedelių ir 
lapelių — taip ir kvepėjo, net 
galvą svaigino kvapsnio gau
sumo daugybė.

Ir įvairumas susiliejęs į vie
ną kokį tai saldžiai malonų 
širdį kutenantį, gaivinantį ir 
jausmus svaiginantį kvepalų 
mišinį, kuriame jautėsi ir 
kiekvieno žolynėlio savotiškas 
gardus kvapas ir kartu visų 
drauge; jautėsi, kad užuodi 
kiekvieno kvapsnio savotiško 
skonio ypatybes taip vaizdžiai, 
kad net vaidentuvėje persista- 
tai žiedelius, iš kurių tasai 
kvapsnys paeina ir kartu jau
ti, kad Čia viskas taip susilie
ję į vieųą čielybę, taip susimai
šę, Itadr jokiu būdu jų neatskir
si, kad jie visi sudaro amži
nai susiliejusį ir susivienijusį 
malonų kvapsnių mišinį, kurį 
žmonės paprastai yra inpratę 
vadinti tyru, kvepiančiu, gai
vinančiu Lietuvos sodžiaus o-
ru.

Tyla viešpatavo.
. Šilėnų bažnytkiemis skendo 

vaismedžių sodų žaliumynuo- 
se. Šalę bažnytkiemio iš pietų 
pusės tekėjo plati Lietuvos li
pė N., kurios vanduo tyliai 
plaukė ir savyje kaip veidro
dyje atmušė mėnulio apšviestą 
iš tarpu senų klevų ir aržuolų 
kįšantį augštą bažnytėlės bok
štą, klebonijos triobų šešėlius 
taip, kad vandenyje, viskas 
kaip kokiame dideliausiame 
veidrodyje matėsi koaiškiau- 
sia.

Zavėjančią ir išdidžią tylą 
karts nuo karto pertraukdavo 
balsas griežlės, atsiliepiančios 
paupio tirštai žole prižėlusiose 
pievose, arba kur tai iš toli 
ateinantis atbalsys tvenkinyje 
koncertų keliančios varlių šei
mynos, kurs rodė, kad ir te
nai, šalto kraujo karalijoje, 
meilės jausmai virte verda ir 
išsilieja varlių dainose, savo
tiškoje baltkriaunių poezijoje, 
kuri ištolo taip meiliai, malo
niai ir žąvėjančiai skamba, 
kad žmogus klausydamas ne
gali atsigerėti nei atsidžiaug
ti.

Senelis klebonas, kunigas 
Jonas... pabaigęs vakarines 
maldas užgesino žvakę ir ren
gėsi eiti gulti, bet * pirm gul
siant, sumanė dar puikiu, 
sveiku nakties oru pakvėpuoti 
ir pasigrožėti vaizdu, kurs bu
vo iš jo klebonijos per langą 
matomas. Užsimetė ant pečių 
naktinį apsiautalą, atsistojęs 
prisišliejo prie atdaro lango ir 
žiūrėjo, gėrėjosi, džiaugėsi ir 
mąstė...

Mastė apie neapimamų Vieš- 
■paties galybę, kuri sutvėrė ir 
rėdo tą taip puikų, platų be
galinių erdvių pasaulį, kuria
me ir dideliausį dangaus žibu
rių kūnai nuo, amžių sau nu
statytais keliais nuolatos bėga, 
sukasi,, juda, šviečia.

Ir žolės, ir medeliai, ir vi
soks gyvis savo esybę žemelę

o,

' motinėlę dabindamas ir puoš
damas, pildo VieŠpatiesįsaky- 
mus ir neša pasauliui naudų.. 
Mąstė ir galvoja kaip tas vis
kas tiksliai ir tinkamai sugal- 
vota, nustatyta, suderinta ir 
iki 'menkiausių smulkmenėlių 
sutaikinta taip, kad nieko nei 
pridėk', nei atimk. Kaip ant 
svarstyklių nusverta, kaip 
cirkeliu nucirkuliuota, kaip 
ant plauko nužiūrėta ir nutė- 
myta. .

Atsiduso klebonas ir mąstė 
toliauą apie' tai, kokia tai di
dybė ir galybė yra Viešpaties 
Sutvertojo, jeigu tokiais dide-’ 
liais ir puikiais yra jo rankų 
darbai. Kokios meilės jisai 
yra nuo žmonių vertas ir kaip 
žmonės Jį myli, kaip Jo klau
so, kaip Jam dėkingais esti.

Ir ilgai-ilgai buvo tose min
tyse paskendęs.-..

Staiga sulojo šunelis Murza. 
Kun. klebonas krūptelėjo ir at
šoko nuo lango, bet vėl atgal 
prie lango sugrįžęs pradėjo 
tėmyti ant ko čia tas šunelis 
taip loja... o nieko nepastebė
damas pradėjo piudyti: “ūži 
ūži, Murza, ūži!..” Murza 
lodamas bėgo linkui bažnyčios. 
Klebonas pamanęs, kad kar
tais kokie piktadariai apie ba
žnytėlę suka, tvėręs šautuvų į 
rankų, užsimetęs skriblių ant 
galvos stačiai per langų iššo
kęs greitai nuėjo tenais, kur 
girdėjosi šunies lojimas.

Praėjo pro bažnytėlės kam
pą, per šventorių į kapines ir 
stabtelėjo...
Ant vakar palaidoto a. a. vai

kino Jono Bitino kapo guli ko
kia tai žmogysta ilguose bal
tuose marškiniuose su palai
dais iki strėnų nudrykusiais 
gelsvais plaukais, o mėnulis 
iš po debesėlių išsiritęs, savo 
balzganų . šviesos spindulių 
gausumu nušviesdamas kapi
nes, tų žmogystų tarsi kokia 
aureole • dabino. Kokios tai 
paslaptingos dievybės atspalvį 
suteikė, kartu ir malonų ir iš
didžiai artistiškai puiki) ir 
bauginančiai nejaukų.

Ar-gi tai būtų velionio Jono 
vėlė? Ar-gi jinai ramybės ne
turėtų? To Jono vėlė, kurs bu
vo visos parapijos* jaunuome
nei maldingumo, darbštumo, 
malonumo ir Dievo meilės pa
vyzdžiu. .. ne, tas negali būti.

Murza loja ištolo ir kojomis 
žemes kasa, bet artyn nelen
da, matomai “šmėklos” bijo
si, ir jau ruošėsi galvų iškėlęs 
ir į mėnulį žiūrėdamas užstau- 
gti.

Klebonui pasidarė nejauku, 
lig ir neramu, baugu. Tik štai 
“šmėkla” garsiai atsidūsta: 
“O tu, mano Joneli mieliau
sias, kur aš dabar našlaitėlė 
bepasidėsiu!.. ” Ir pradėjo 
garsiai vergdama ūkčioti...

Klebonas jau buvo begrįžtąs 
į klebonijų, bet sustojo, o pas
kui' sugrįžo prie verkiančios 
‘ ‘ šmėklos.
— Tegul bus pagarbintas Jė

zus Kristus.
— Ant amžių amžinųjų A- 

men.
— Ką tu čia, Onut, tokiuo 

laiku veiki?
Onutė. krūptelėjo, išsigan

dusi pašoko nuo kapo ir apsto
jo verkusi.

Atsisuko į kleboną, o mėnu
lis nušvietė jos skaistų jaunų 
veidelį, jos ašaromis pasruvu
sias akis, jos auksinius, pui
kius, ilgus per pečius nusidrie
kusius plaukus jo& visų dailų 
liemenėlį, kurį dengė vien il
gi, balti kaip sniegas4drobiniai 
marškiniai.

Taip pasiredžiusi, tose kapi
nėse tarp apsamanojusių me
dinių'kryžių, žydinčių kapi
nyno medelių, krūmų ir akme
ninių paminklų skaisčiai me
nulio balzgana-šviesa nušvies
ta, Onelė ištikrųjų išrodė kaip 
ne' šio. pasaulio esybė. Grei
čiaus buvo panaši į aniolų, į 
nekaltų dūšelę, o ne į septynio
likos metų sodietę mergelę.

Kunigas žiūrėjo į ją ir.stebė- 
josi, bet jinai, jau nieko ne
atsakė, tik susigėdusi nurau

do, akis žemėn nuleido ir su-

r,

mišusi. ar nebežinojo, ųr neft- 
drįso ką besakyti;.. <

Klebonasvėl. užklausė:“Ką 
tu Ma . veiki nakčiai Ar nebi
jai vienų-viena vaikščioti tarp 
nabašninkų.”

, “(Čia mano. Jonelis guli.. J* 
tai ištarusi vėl Onele parpuolė: 
ant kapo ir apkabinusi glebiu 
šaltų^kapo žemelę verkė ir dū
savo: “O tu mano Joneli, tu 
mano balandėli, kam tu manė 
našlaitėlę palikai,, kodėl kar-^ 
tu su savimi nepasiėmei į bal
tų grabų į sierą žemelę.;. 'Aš 
tave taip mylėjau... aš tave 
taip mylėjau, o tu mane pali
kai!. .,r .

Klebonas priėjęs paėmė už 
rankos Onelę ir prikėlęs . nuo 
žemės ėmė raminti.

“Onelė nusiramink, atmink 
ant Dievo. Juk Jo Švenčiau
sia išmintis žino kų daro, žiūo 
kam. ko reikią, ir jeigu kam 
kokį kryželį suteikia, tai vi
suomet reikia nusižeminus pri
imti ir dėkavoti Jam už vis
ką...

Jeigu Jisai atėmė Jonelį, tų 
padarė iš meilės, nes ir Jonelis 
buvo Dievų mylintis ir doras 
vaikinas, o tokius ir po mirties 
linksmas ir laimingas laukia 
gyvenimas prieglobstyje Aug- 
ščiausiojo. Dar ilgiau gyven
damas ir Jonelis rasi būtų ne
išbuvęs taip doru, kaip kad 
dabar buvo, dėlto, nereikia 
pavydėti jam jo laimės^ kokios 
jisai dabar susilaukė.”

Klebonui tuos žodžius be
kalbant Onutė biskį ’lig apri
mo, bet virpėjo visu kūnu ir 
ašaros latakais per jos skruos
tus riedėjo.

“Kad aš, tėveli, taip labai 
jį mylėjau... taip, labai... aš 
be jo gyventi negaliu... Man 
rodosi, kad tenai po ta sierųja 
žemele, kur mano Jonelis gu
li, tai rojus, o šioje pasaulėje 
pragaras... Man rodosi, kad 
mane Jonelis šaukia, kad aš 
greičiau, greičiau pas jį atei
čiau. .. Aš turiu užbaigti šį 
pragariškų žemės gyvenimų-; • 
bėgsiu prie upės, šoksiu į van
dens gelmes... nusiskandy- 
siu... ir dabar tiktai atbėgau 
šavo Joneliui pasisakyti, kad 
jisai ateihi pas upę manęs, kol 
aš prigersiu, palaukti.”

Klebonas rūsčiai subarė 0- 
nutę už tokį sumanymų ir ne
leisdamas jos rankos nusivedė 
į klebonijų. Tik prie kleboni
jos prieinant Onutė atsipeikė
jo ir pamatė kad jinai yra tik 
su vienais marškiniais. Norė
jo iš klebono rankų išsisukti, 
pabėgti, bet nevaliojo.

Klebonas įsivedęs į vidų, 
prisišaukė savo seesrį ir pave
dęs Onutę jos globai, patsai 
nuėjęs į savo kambarį dar il
gai meldėsi ir dėkavojo Die
vui už tai, kad jį padarė įran
kiu išgelbėjimui nuo saūžudys- 
tės nuodėmės jąunos įsimylė
jusios esybės — Onutės. - •

. Kas tai tokia buvo.
Šilėnų bažnytkiemyje ilgus 

metus mokytojavo Jonas Sta
garas.

Jisai buvo vedęs ir turėjo 
vienų dukrelę — Onutę.

‘Onutė iš pat mažumėlės bu
vo rūpestingai auklėjama ir 
mokinama, o, tiesų pasakius, 
buyo gana lepinama, papras
tai kaip visos vienintelės tėvų 
dukrelės. Ir nors iš prigim
ties turėjo labai dailų kūno su
dėjimą: skaistų malonų veide
lį, verdančias ir žavejančias 
akeles, jautrių, meilę, širdelę, 
bet buvo ir pusėtinai padyku
si, .be šposų neapseidavo.

Taip buvo kol josios tėveliai 
buvo gyvi.

Jai sukakus dvyliką metų 
pasimirė motina, o neilgai tru: 
kus iš gailesčio ir susirūpini
mo įsirgo tėvas ir pagulėjęs 
ligos patale apie porų mėnesių 
nukeliavo į kapines prie savo 
prisiegos, prie nabašninkės sa- 
vo- žmonos, o Onutės motinos.

Mokytojaujant turtų nei 
vienas dar nesukrovė, taip bu
vo ir su Stagaru. Kol sveikas 
buvo visoko turėjo užtektinai,, 
bet atliekamo skatiko sutaupęs 
neturėjo ir numirdamas Onelei 
paliko, vien savo rakandus ir 
gerų vardų, o pinigų labai ma
žai, taip kad jau pirmose die
nose po tėvų, mirties likusi na
šlaitė Onutė radosi labai ap-
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i&'. Jinai visur savo 
piastebif įi- 

a, _ kų reikia par< 

toji įąa kad ir 
bežiūra jaučiama yra 

^ motiniškos rankos iriį tų viską turėjo maistą ir apda

Jos po tėvų likusius rakan- 
dėlius Bitinas sukrovė savo 
svirne ir sakė, kad Onutei už
augus, kuomet jinai tekės,, tie 
daikteliai labai susigadys^ . t v

Onute naujose gyvenimo ap
linkybėse iš karto jautėsi la
bai nemaloniai, bet sų laijęti 
apsiprato ir prie visoko tkip 
priprato, kad jau rodėsi, kad 
taip ir reikia, kad kitaip ir 
būti negali. ,

Bitinai buvo žmonės dievo
baimingi, dori, darbštūs, bet 
labai taupūs, net galima, saky
ti, kad skūpūs. Be reikalo nie
ko neeikvojo, o iš kiekvieno 
daikto stengėsi ištraukti kodi- 
džiausį pelnų ir naudų. Onu
tė priprato prie tvarkos, prie 
darbštumo, prie taupumo; prie 
pamaldumo, bet savo ingimto 
linksmumo ir šposąvimo atsi
kratyti nevaliojo, nors už tai 
ne kartą ir nukertėti prisiei
davo.

Mylėjo Onutę Bitinai visi ir 
ilgainiui laikė taip, kaip savo 
tikrų dukterį.

Patys Bitinai teturėjo vien 
sūnų Jonų pora metų vyresnį 
už Onutę.

Onutė su Jonu iš pirmų die
nų savo, gyvenimo Bitinų na
muose susidraugavo ir tie 
draugiškos meilės ryšiai jiems 
didyn augant augo, brendo ir 
stiprėjo. Visi kai namiškiai, 
taip kaimynai, negalėdavo at
sigerėti iš juodviejų santarvės 
ir vienybės, net kaimynai — 
tėvai juodu savo vaikams nu
rodydavo kaipo pavyzdį suti
kimo ir meilės .

Bitilfas kartų iš girios par
važiuodamas su malkomis la
bai nuvargo, peršalo ir iš to 
gavo plaučių uždegimą, o pa
sirgęs kelias dienas ir Dievui 
dūšią atidavė. Našlė Bitinie- 
nė dar metus gyveno po jo mir
ties, bet nuolatos rūpindavo
si, verkė, ir nyko; galiausią 
atgulė į Jovų ir pasirgusi porų 
savaičių susivienijusi su Die
vu pasimirė...

Jonas Bitinas likosi vienų- 
vienas šeimyninkas didelio 
turtingo ūkio, o našlaitė Onu
tė prie jo šeimyninkė. Bet tas 
buvo ne visiškai paranku, jau
niems šėimyninkams be senes
niųjų globos. Doros žvilgsniu 
galėjo kilti pavojus, todėl ku
nigas klebonas patarė jiem
dviem arba persiskirti arba 
paimti kokiuos senius pas sa
ve į ūkį.

Jonas senių. nenorėjo į ūkį 
įsileisti, nes matė, kad iš to 
gali būti ūkyje nuostolis, o O- 
nutės jokiuo būdu nenorėjo pa
leisti iš ūkio, nes buvo labai 
gera šeimyninkė; o rasi dar ir 
pripratimas ar net ir meilė 
prie to prisidėjo — kas* ten į- 
spės kas jaunuolių Širdyse de
dasi. , •

Vienų šventų dienų po pietų 
nuėjo Jonas į klebonijų pas 
kun. klebonų pąsirodiavoti 
kaip jam būtų geriaus pasielg
ti, o kiti šneka, būk prašęs 
klebono padaryti tokių storonę, 
kad jis greičiaus galėtų su (Zi
nute apsivesti, nes jis ją my
lįs.

Bet kaip ten ištikrųjų būta 
ir po šiai dienai niekas neži
no.

Jau vėlai vakare, Jonui, be- 
grįžtant iš klebonijos, iškilo 
netolimais vieno žydo namuose 
gaisras, žmonės bėgo gelbėti ir 
Jonas dirbo kaip liūtas, bet 
gaisras netrukus apėmė keletą 
šiaudais dengtų trobų ir sun
ku buvo jį suvaldyti. Tik štai 
į vienus degančius namus iš 
kur tai atbėgusi žydelka pra
dėjo baisiai klykdama pulti; 
žmonės jų sugriebė, .neleido, o 
jinai plaukus draskydama 
šaukė kiek, gerklė leidžia, kad 
jos. vaikas trioboje dega.

Tų jos šauksmų išgirdęs Jo
nas puolė į liepsnojančius na
mus ir po valandos išnešė su
vyniojęs V savo ploščių ma
žą žydukų, bet ant jo jau liep
snojo visi drabužiai. Kol juos 
apgesino; Jono kūnas taip ap-
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San Fraūcisco, CaL, šešios 
hų Kompanijos, 
co, <J0al., Auksinės Valstijom 
Prigimti Sūnai, San- Francis--1 
co,CaU . ■'
v Lenkai: -iTenįų ^auįi 
Departamentas, jter Henry. 

tBetmajer, sekretoriu8. ’ ,
? lįėtįyjlil Amerikos Lie- 
tuv^ų Taryba,.per Charies V7 
Zjiėsnul, sekretorius, 
/ ' Norvegijos Su-J
nai, .per D. Slevenliein, yy<' 
riaušs pretorius MdgnuB 
Sivenson... t ■

. dietiniai SlavaU (Kroatai,, ‘.f 
Serbai, Siovėnai), Pietų Slayų 
♦Tautos Taryba, per John J. 
Gregureviėli, sekretorius. ■ 
v Portugalai; I. D.'E. S. Vir- 
šiausis Skyrius," San Francis- 
eo,ėalį'. ; ' • -r-

Prancūzai: Amerikos Al%
zasiečių ir Loretiiečių Genero
le Sąjunga, pei' gerb. Daniel 
Blumentl)al,‘ prez-,; Prancūzų 
Sąjungų Federacija Suvieny
tose. Valstijose; New Yorko 
Prancūzų Draugijų’ Federaci
ja, per Louis Delamarre, ge- 
neralis sekretorius.

Prancūzų-Kanadiečių: Pran
cūzų Kanadiečių Draugija, 
New* Yorkė.

Rumunai: Rumunų Tau
tos Lyga, Cleveland, Ohio, per 
Dr. D. Moldovan.

Rusai; Ruskoje 'Slovo, per 
Leo Pasvolsky.

Švedai: John Ericson Pat- 
rijotiškos Tarybos Lyga, per 
Harry Olsen, prezidentas, Ha- 
rry Lund, vice-prezidentas; 
Evangelistų Liuteronų Augus- 
tana Synodas, per Gus Bran- 
delle, veikiantis prezidentas; 
John Ericson Lygos Metropo- 
liško Distrikto Taryba, per 
Peter Hanson, pirmininkas.

Šveicarai: New York Švei
carų Kliubas, per Ulrich Eck, 
prezidentas.

Vengrai ii Amerikos Veng
rų Ištikimybės Lyga, per Ale- 
xander. Konta, prezidentas.

Vokiečiai: Vokiečių Demok
ratijos Draugai, per Frąnz 
Siegel, prezidentas.
PREZ. ATSAKYMAS SEKA:

Mūsų svetimo gimimo 
piliečiams :i—

Su didele užuojauta perskai
čiau peticiją, man adresuotą 
jus reprezentuojančių įstaigų, 
dėl jūsų sumanymo Nepriklau
somybės . Dieną apvaikščioti. 
Ir aš noriu jums atsakyma i 
apreikšti mano nuoširdų pri
pažinimą jūsų ištikimybę ir 
gerų valią išreiškiant. Nie
kas šioj karėj nebuvo taip ma
loniu, kaip mūsų svetur gimu
sių piliečių, sūnų ir dukterii) 
kitur gimusių pakilimas di
džiausiame mūsų tautos prie
puolyje. Jūs parodėte,-kur jūs 
stovite, ne vien tik jūsų- daž
nais ištikimybės išpažinimais 
ieškiniams, dėl kurių mes ko
vojame, bet per jūsų veržianty- 
sį atbalsį pašaukimams patrio- 
tinėn tarnybon, inimant vir
šiausią tarnybą paaukojant 
gyvastį kovoje už teisybę, lais
vę ir demokratiją. Prieš tokį 
pasiaukojimą, kokį jūs paro
dėte, visokie rasių skirtumai 
nyksta, ir mes jaučiamės pi
liečiais liuosų dvasių Respub
likoje.

Tai-gi aš laikau už malonu
mą, su nuoširdžiais užgyri- 
mais, atkreipti domės visų 
mano draugų tėvynainių į jūsų 
peticiją, ir aš prašau, kad jie 
susivienytų su jumis padaryti 
šių metų Nepriklausomybės 
Dieną, kuomet visi principai, 
kurienm^/prisiekėme, yra iš
bandomi, padaryti vieną iš žy
miausių mūsų tautos istorijo
je

Kaip 4 liepos d., 1776 m., 
buvo demokratijos aušrą šiai 
tautai, lai mes 4 liepos d., 1918 
m., apvaikščiosime naujos ir 
didesnės, demokratijos dvasios 
gimimą, kurios intekme, mes 
.vilimės ir tikime, kų po Ne
priklausomybės Deklaracija 
pasirašiusieji apie save ir sa
vo tėvynainius svajojo, -kad 
visai žmonijai išsipildytų.

Aš prašau Committe on Dub
lio Information padėti jums 
visokiuose prirengįmuose, ko- . 
kius tik Šiam apvaikščiojimui 
daryti norėsite.1

Woodrow
ir -

Onuf^ųUmokyklų įdįo 
įųįįgro Waįy visų savor ei$r-' 

užrašytą jaijBitinų 
^są^avų gabumą* 

savo meilę, ‘ * 
■'' tos. mokyklos įkūrimo 

sųv.o^patarimais ir nurodymais 
•yymiai prisidėjo' ir senelis klę,- 
"bbtiasj kurio paktetusius Onu- 
įtė S nustatė' savo veikimų toje 
linkmėje. /

BųVo ne vienas kurs troško 
ir dūsavo prie tos prakilnios 
Onelės Širdies ir turto, bu/ro 
net ir ganą gerų, gražių, do
rų, turtingij, mokytų ir visais 

i atžvilgiais gerbtinų kandida
tų, bet Ondės vienas ir tas 
pats būdavo jiems visiems at* 
sakymas:

— Mielas pone, apie mane 
galvos nesukite, nes iš to nie- 
kė nebus.. Nors aŠ tamstą bų„ 
bai gerbiu,^ bet mano širdis 
amžinai yra paaukuota mie
liausiam amžinų atilsį Joneliui 
ir kol aš gyva būsiu, o kitas te
nai jo vietos neužims,” —tai 
mano yra paskutinis žodis.

Ar tokia Onelės meilė buvo 
tikra ar ne, spręskite tamis- 
tos patys, nes aš nežinau.
r F. V.

*

■ Prasliųkdc 
tos nsiktiėiį' Msjdtfiį, __
kun. klebonas tųipnetikfctatO- 
nutę sulaikėnuo 
nuo pasiskįmąinimo.'- ’ ‘

Dabar Onųtl jąmne paprM- 
,1aįbef't^Gnas įti

Bitinų *ūkyje įsteigta \ ėhcfcb 
ninkystės, pienininkystes įį’a- 
matų mųkykla.

Nuo tos mokyklos gero var
do pakilo ir Šilėnų bažnytlde- 
mįo vardas ir garbė. s ; 
. Dabar apie Šilėnus žinąyeik 
kiekvienas Lietuvoje .•Švieses
nis žmogus. Toji mokykla taip 
pavyzdingai, tiksliai, rūpes
tingai ir praktiškai yra veda
ma, kad jnokinių jau nevalio
ja sutalpinti savo triobesiuose. 
Jau yrą nusamdyta tam tiks
inti keletą# namų nuošaliai. '

v Kiekvienų mokslo šakos 
skyrių veda ir mokina tam tik
ri specijalistai žinovai, prity
rę mokytojai ir' mokytojos, o 
p-lė Ona vien tik visu kuo* va
dovaują, bet vis tiek be jos ži
nios niekas nesidafo ir .jinai 
pati yra geriausia pavyzdžiu 
darbštumo* uolumo, tvarkos 
ir meilės visiepis kaip mokyto
jams, taip mokiniams ir mo-
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’ IŠTIKIMYBĖS DIENOS 
PRAŠYMAS IR PREZI
DENTO ATSAKYMAS.

Prezidentas autorizuoja skelb
ti sekamus susirašinėjimus. ■

Suv. Valstijų Prezidentui:—
Ketvirtoje Liepos dienoje, 

1776 metais, šios Respublikos 
uždėtojai pradėjo judėjimų 
.žmonių lasvei ir tautų teisei 
savęs valdytis. Šimtų ketu- 
riosdešimtys du metu vėliau 
atrandame pasaulio demokra
tijų, kuriai, ši tauta pioniere 
buvo, reakcijos ir autokratijos 
galybe smarkiai užpulta.

Mes reprezentuojame tas 
tautas ir žmones, kurių sūnai 
ir dukterys į šių žemę atvažia
vo vėliau, kaip šios Respubli
kos uždėtojai, bet tų pačių i- 
dealų traukiami. Tautos, ra
sės ir žmonės, kuriuos mes re
prezentuojame, ar šiokiu ar to
kiu būdu dalyvumų kovoje 
ima. Vieni laimingai politiniu 
esimu džiaugdamiesi, viešai 
ir ginklu prieš pažangos prie
šus kovoja. Kiti, nelaimingai 
prislėgti, vientik pasyviai 
priešintis tegali. Treti .gvol- 
tu buvo paimti visų priešo ar- 
mijosną. ; Galop, keletas dar 
nuošaliai lieka, sunkiai spau
džiami, geležuoto kumščio* gra
sinami, baimydamies būt in- 
trauktais ir nuo kitų atitrauk
tais, kuomet galutino nuo
sprendžio valanda ateis. Bet 
visi, per dideliausias kančias, 
ar aklai ar atviromis akimis 
tam pačiam tikslui kovoja, už 
žmonių teises savęs ^valdytis, 
kaip kam tinkamu ^atrodo, .už 
teisingų ir pašto vią'taiką.

Augštesnieji rasių interesui, 
kurias mes užpakaly palikome, 
pasidaro tolygiais augštes- 
niems Suvienytų Valstijų inte
resams šiame daug reiškian- 
čiame laike. Mes skaitome sa- • * 
ve netik kaipo Amerikos ben
drijos, vienos ir nepadalina
mos, nariai, bet pasaulio ben
drijos, lygiai, nepadalinamos.
Susivieniję demokratinių pa

saulio — valstijų principe, ku
ris dabar dėl savo būtybės Eu
ropos karės laukuose kovoja, 
mes paširyžome 4 liepos dienų, 
1918, parodyti specijaliu ap- 
vaikšČiojimu savo ištikimybę 
šiai šaliai ir tikslams* dęl ku
rių kariaujame ir mes su pa
garba prašome Jūsų į šį faktų 
Jūsų drangų piliečių domos 
atkreipti, kad jie galėtų susį-

dėti su mumis pažymint netik 
tautos laisvės,, bet pasaulio 
laisvės metines sukaktuves^ 
PASIRAŠO:

Armėnai: • Amerikos Ar
mėnų Tautos Unija, per Miran 
Sevasly, pirmininkas, ir Voc- 
han Čhookagian, sekretorius; 
Armėnų Tautos Unijos New 
Yorko skyrius, ]5er Z. Mati
lda, prezidentas.

Ašsiriečiai: Amerikos Assi- 
riečių Associacija, per Joėl E. 
Werda, prezidentas.

Belgai: Belgo-Ameriko
niškai Tautiškas Susivieniji
mas, per, Felix . J. Strevck- 
mans„ prezidentas.

Čeėhoslavai: (Bogemai,
Moravai, Sileziečiai, Slavokai) 
Czecho-Slavokų Tautos Tary
ba, per Jaroslav Cisar, sekre
torius.

Danai: Ekzekutvvės Ko-v 

misijos nariai,Dr. Max Henius, 
Carl Antonsou, John Clirįsten- 
sen, Henry J. Hertz; Patrijo- 
tiškos Tarybos Lyga, per Ja- 
cob A. Riis.

Finai: Finų Pagelbos Dr-
ja Imatra, per Vaino Jaivi, 
sekretorius: Finų Kongregaci- 
jinė Bažnyčia Golgotha, per 
John Laine, trustistų bordo 
sekretorius; Kaleva Panos, 
per Sara Rayhy, sekretorė.

Grekai: G reko- Aineriko- 
niška Tautos Unija, per D. J. 
Theophilatosk pildomojo ko
miteto pirmininkas, Nicholas 
L. Bistis, sekretorius.

H olandai: Muskegon, Mich., 
per gerb. Ben Costerbaan; Ho- 
lland, Mich., per Henry A. 
Langeland, Kun. J. Dolfin, 
gerb. Gerrit J. Dickema, Majo
ras Nikodemus Boseh, Gerrit 
J. Vau Scheven,.Henry Hol- 
keboer, ir Kun. Edward J. 
Took; Grandį Rapids, Mich., 
Ja c ob Steketee, Cornelius Dos- 
ker, Kun. John Groen ir Kun. 
Henry Beets.

Italai: Amerikos Romėnų
Legijonas, per Dr. Antonio 
Stella, prezidięntas.
.. Japonai: Pietinės Kalifor
nijos Japonų Sąjunga, per No- 
riyuk i Toyama, prezidentas; 
Neiv Yorko Japonų Sąjunga, 
per Reitaro Ichinoneia, prezi
dentas; Chicagos - Japonų. Są
junga, per Tomihoi Maruya-. 
ma, prezidentas; Amerikos Ja
ponų Sąjungą, San Francisco, 
per George Shima, preziden
tas. ■ .

Kinai: Amerikos Kinų Tau
tininkų Lyga', per Clian Pe 
Kiang, prezidentas; Amerikos 
Kinų Piliečių' Sąjunga? New 
York; Kinų Laisvi Masonai,
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PaieŠkau' kunigo Petro Vaitok 
j -turiu, labai žvarbų reikalą* 

Kas jį žino kur jis ‘dabar randa
si, meldžiu pranešti už ką būsiu v- 
labai dėkingas. Arba paties gerb. • 
kun. ^meldžiu pranešti mdn. Man<x, 
adresas t r _
. Bemard Vaičkus,
1806 Center St., » Racfae, W.

> Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus,’ prisiųsk 
paieškojimą
*' Jeigu norite ką nors- greitėi 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.’ ’ Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” . ". ’

Už smulkius, apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį... 
n du sykiu... 
n tris sykius .. 
ir šešius sykius

Pinigus siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
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1VARBĮĄUSIAS 8ŪSIRIN-

įMrželip 10 ,die^ padėly- 
Si 7:30 yal. .vakare /Lietuvių; 
yBvetainejeSilver ir E^trs., bus 

ajįar .svarbus ^tikimybės Die-^ 
hos reikalais susirinkimas, ku
riame bus plačiai apkalbėta 
parodos, rengimo liejos 4 die
ną klausimas iF^kitĮjdalyRąi,( 
* Visų draugijų komisijos,; veL 
įėjai malonėkit būtinai. j šį šų- 
jtirinkimų ^telankyti, nes šis 
'susirinkimas bus labai svar-

■_ bus.' • • , . .
(Draugijos, t kurios neišrinko 

delegatų, tegul tuojau išrenka. 
Ųia visų lietuvių darbas" ir rei- 

Jkąlas, tad visi to darbo ir 
tverkįmės, kad lietuviai kuo- 
gražiausia galėtų liepos 4 die
ną (July 4) .pasirodyti. , 

Informacijų galima giluti 
pas p. P. Petrauską 230 W. 5th 
str., o taip-gi ir “Darbininko” 
Redakcijoj. ,

• ■ 
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Gį TenbaifiMiJkbdmt 
kurie karėįviąi neiš^mįi 
g| viską pėmešąą.nrįogi 
norįs pateįrti karė^fšftdt|

•' Natūros;
škjitys rengiasi prie'j$į 

knĄįrni 
„ toffb apielinkėje. GreituJJĮ 

rengimų 
praneš'apie laiką ir/vie^.^ 

! kursiįį rengiama Stikikj? 
Pondo^udai? . v v? * '''

Pranęšimaą Šv. Jono Ėv. B1 
PąŠelpos Dr-jos nariams* Kaip 
žinote,: o kiti gaį ne> kad mu
sų dr-ja yra užkviestaSal
džiausios Širdies Dr-jos daly> 
vahiti ant mišių 9 d. birželio Hen
delio j. Tai draūgės ir draugai

.......... ....  ........ ...

> \ ' 111• *T*W*VAh

■8 *_ * v S*O * Co1'‘3 I **-*i <; ■ 1 m ik* a a*MAu

J ■ T i i i f Ii rjL'/171 Vig

* «r_s » v
f.?.. . .J’r/yr«' ijin i
ilKilMr'Mi T. . t nnr^Mffln

.^ 0 -c* 7 in (i) p

/O Šč&r ^ Benn^DYckfa^aoeeM.

M'/Ignotas Stankus
12J9 Š. BroadSt., PbiWdpii*,Pi. 
*, j,Lietuvis Daktaras ir fchirurgas.
Ofiso '

Nuo 9 rito iki S po pietų »
Vakarais, Ketverge nuoOiki 9 P. M, 

N*<M*»is iki4 «» plžte *

■***wmį**^!■***—■****—
tv. rovė vtjurtncmTo 

PAttijrarM dk-jos 
*0. BOBtOK, MA88. 
• • / .

PIRMININKAS—M. Siūba,
4 Lęvant St, Dorchester, Mara. 

VICE-P1RM. Jodr« Galini*, ’ • 
, 20 Wlnfleld SC So. Boston, Mass

I PROT. RAST, y- Jonas Gllneckl*,
^82'Silver Str., <So. Boston, Ma**

II PROT. RAST. — MarijonaBrikaitA
Care of Mirs. Paekard 

r 721 Huntington avė., 
, . ** < Brookline; Mass. 

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

KASIERIUS — Andriejus 'Naudžiūnas, 
” ■ 16 \Vlnfield St, So. Boston, Maus. 
MARŠALKA r— Jonas; Urbonas, 

145 Silver St., So. Boston.

y Draugija laiko susirinkimus kas 
‘ trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3130 vai po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Bdston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.

%

h „ -- ■ r
D. L. K. KM8TUM0 DM08 

BOSTON, MASS. ?
VMDTBOS ADRESAI.

PIRMININKAS—Joną* Adomavičių*, 
122 Bovven St., So.-Boston,'Ma*«.

VICE-PIRM. — Prana* Taniki*, 
“ 180 Bowen,3t, So. Boston, M***.
PROT. RA^T. —Juo»apa* Vinkevtčiu*, 
” 147 M frth St, So, Bmiton/Mamu,
FINANSŲ RAST. — St Noreika, ” 

105 Silver st., S, Boston,Mass.
KASIERIUS — Andriejus Zaliecka*, 

r* 171 Fiftli Boston,
MARŠALKA Justinas Tulelkls, 

18Ū Boweft St, ,Š<h Boston, Mattt - 
* D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos
ton, Mass. laiko mėnesinius susi-' 
rinkimus kas antrą ' nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po. pietų, 
164 Hanover St, Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.A
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Birželio 4 dieną “Darbinin
ko” Redakciją aplankė Jonas 

- J. Romanas, dabar tarnaująs 
Dėdės Šamo kariuomenėje Vir- 

X ginia valstijoje. Jaunas karei- 
vis papasakojo indomių daly
kų apie kareivių gyvenimą, iš 
kurio.'esąs pilnai patenkintas. 
Atvažiavo aplankyti savį tė- 

. vėlių Brockton’e, Mass., o 
taip-gi su giminėmis ir drau
gais pasimatyti.

D. L. K. Keistučio Draugys
tės mėnesinis susirinkimas at
sibus nedėlioję 9 d. birželio po 
No. 164 Hanover st., Boston, 
Mass. 2-rą valandą po pietų. 
Kiekvienas ° draugas būtinai 
turi ateiti į šį susirinkimį, nes 
bus daug svarbių dalykų ap
tarti. Kuo didesnis' skaitlius 
bus narių, tuo lengvesnis bus 
nutarimas. Taip-gi bus svars
tyta kas-link dalyvavimo pa
rodoje su kitomis tautomis lie
pos 4 d. Ateidami neužmirški
te ir naujų narių su savim atr 
sivesti.

' J. Vinkeviczius.V

Susirinkimas. Buvo mitin
gas 11 skyriaus Tautos Fondo 
pobažnytinėje svetainėje. Ati
darė pirm.. M. Venis. Buvo 
svarstyta apie Tautos Fondo 
štampas, palikta ant komisijos 

. rankų sutvarkyti.
Buvo inešta, kad prakalbas 

surengti 5 d. birželio pobažnyl- 
tinėj svetainėj. Buvo kalbėta 
atsišaukti per “Darbininką” į 

. visus aukotojus Tautos Fon- 
dan, kad daugiais dirbtų pa- 
tv£. Aukotų ir kalbintų kitus 
prie apsidėjimo mokesčiais. .

> 6 J. Šeduikis,
Prot. Rast.

lesuiic
N. P. P. Švč. Bažnytini* Choras

/

KONCERTĄ
Nedėlioję, Birželio-June 9 d.L1918 m

INSTITUTE SALEJE
• __ — I _ . _____

277 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Prasidės 7 vai. vakare, Salės durys bus atdaros 
nuo 6 vai. vakaro.

Pirmas dar toks KONCERTAS bus Cambridgiuje, o 
taip-gi ir visoj Naujoj Anglijoj.

Vadovaus žymus veikėjas — vargonininkas šv. Pranciš
kaus parapijos Lawrence, Mass. p. A. GRIGORAITIS.

Dalyvaus Šie chorai:
,1). N. P. P. Švč. Choras — Cambridge, Mass.

2). šv. Cecilijos Choras — Lawrence, Mass.

’3). šv. Jurgio Choras — Haverhill, Mass.
4). šv. Juozapo (žioras — Lowell, Mass.

Dainuos gabiausios solistės ir solistai, tarp kurių pažy- 
mėtina p-lė M. RAIPAITĖ iš Montello, Mass.

Taip-gi dalyvaus virš pažymėti] chorų vadai — vargo
nininkai.

Į šį koncertą kviečiame visus lietuvius ateiti, nes tai ge
riausia proga užgirsti suvirš 200 dainininkų dainuojant gra
žias, žavėjanČias lietuviškas daineles.

Visi kaip vienas į koncertą!
i

Atidėkite visus reikalus ir nepraleiskite tos auksinės 
progos, ateikite visi į rengiamąjį suvienytų chorų koncer
tą. ’ . .

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmęnskienė,
339 Foūrth St.

Vice pirm. — P, Giedraičiutė, 
(103 Sixth St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 
x377a Broadway,

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. PlevokienS,
M. Stukienė.

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

kienė, P. Venieųė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. ©žuvie
nė. i

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utąrininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

AME b i o A NS UG AR 
’ reyining co. *■ 

Reikalauja ♦ .
DARBININKU 

dėl paprasto dirbtuves darbo;
Geros algos ir nuolatinis 
”' darbas.

* Atsišaukite -į 
Atsišaukite į
Rėfining Employment Ofisą

47 Granite Street, 
South Boston, Mass. 

Dešimts minutų eiti nuo So. 
Station; dvi minutes eiti niro 
Broadvvay tunelio.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai y 
ateik Ir nusitrauk pusę tuslno 
kabinėt Ir gausi viena dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama* 
to gali atislBaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. tai St., PMlaMfMa, Po.

SIMON r. PAUKTIS
Q Attoruty-ot-lato 

JETUVIS ADVOKATAS
Pabaigę* otoktlą PentUvaoijo* 

vniveritteto.
. UitUma varymu įrovų vituott 

teismvote.
922 Land Title Bulldlng, 

Broad & Cbeatnut St 
beu. BHOim:

Offlso — Spruce 2290. 
Namų — Tioga 4442 J. 

1212 W. ERIE A VĖL 
PHELADELPHIA, PA.
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JUOZO KOWALtAUSKO BANKAS — BENDRAS 

LIETUVIŲ BANKAS.

Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvių Banką 
Boston ’e Mass. po Nr. 32—34 Cross Str.

■ LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO 
ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimą at
siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plates
nių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas Šerų. 
Bėgije mėnesio parduota 130 Šerų ant sumos $6.500. 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on ėheck 

accaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius. 
LIETUVIŲ BANKAS.perka ir parduoda kitų val- 

- stybių pinigus.
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li- 

berty Bonds.
LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą sava

me seife lietuvių visokiems dokumentams.
LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų 

išlygų.
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa

saulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ. • 
LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius.

’ Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia už dyką.

Visus dalykus darykite tiktai su sata įstaiga.

LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO 
“PAČIŲ LIETUVIŲ.

Jeigu nori, kad Tėvynė būtų laisva ir savistovi, 
tai priisdėk prie Lietuvių Banko — pirk Šerą dabar! 

Visas* informacijas suteiks Lietuvių Banko

Prezidentas“
BANKIERĮUS J. KOWALIAUSKAS.

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

V

/

PIRMO KLEgOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Nūs.

PRIE DORCHESTER ST?

Valandoa 
nuo 9 vaL ryta 
iki 8 vai. vakar*.

tai pirmas daiktas, 
nori žinoti y-

VCM f***

Kuomet žmogus serga
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?”

' Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr.i 
Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa-l 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, be'l 
eikvojimo laiko ir pinigų. I

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak-Į 
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti I 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, I 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo-l 
demiškais ir moksliškais aparatais, todėl I 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu-.l 
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jeil 
faile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas® 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis - 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas.

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

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li- 
' gų: statiškų, galvūniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek-

trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oseilatorių ir kitokius 
modemiškus įtaisymus.

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

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir-nervišką nusilpnėjimą. ’

Ateik pas jį ir pasveik. Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios. * -*. *

Ofiso valandos Nedaliomis:
9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
873 WASHINaTON ST.

Antroe dury* nuo Giyety The litre, Boston, Mm.

Netoli Boylston Street.
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OHIOAGO, ILLĮNOIS.
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NadUipnla! I 
nuo 10 vai, ryta 
iU 4 vaL vakar*.

P-nas Ant. Grigoraitis . 
Lawrence ’o vargonininkas.

J. H.Kenealy, 
■M. D.

Taip-gi griežš p. L. BUINIO Lietuvių Orkestrą.
ĮŽANGA: 75, 50, 35 ir 25 centai.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti. RENGĖJAI.

\ * 
v

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflaa jdjrno* G/do MmHm
1-3 P. M 7-SP.M. PrlĄjri* Akini**.

419 Boylston St, Boston, Mus.
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[Reporterio pranešimai]
Kunigas Juozas Dobužls 

Bostoną apleido panedėlyj, 
birželio 3 dieną. Išvažiavo į 
vakarines valstijas, o netrukus 
važiuos svarbiais reikalais į 
Europą.

Liet.1 Vyčių 17 kuopa laikė 
susirinkimą birželio 3 dieną 
Šv. Petro parapijos svetainė
je. Nutarta dalyvauti liepos 4 
dieną rengiamose patrijotiško- 
se iškilmėse: taip-gi išrinkta 
komisija vasarinės vaiką mo
kyklos reikalais rūpinties ir 
surengti šeimynišką iš važia vi-4 
mą. Marijos Vaikelių Draugi
jai paskirta naujos mokytojos, 
a..- Liet. Vyčių 17 kuopa gyvuo
ja gerai, ypač daug veikia te
atro srytyje. Iš savo narių 
Suv. Valstijų kariuomenėje 
jau turi virš 20 jaunuolių. O 
dabar netrukus žada ir dau
giau išvažiuoti.

“Cominittee on Public Sa- 
fety” sušauktame susirinkime I 
“Statė House” kambariuose 

~ birželio 4 dieną dalyvavo be 
kitų tautų ..atstovų ir lietuviai. 
Komiteto nariai ypač išgyrė 
lietuvius už gražius pasirody
mus ir lojališkumą Suv. Vals
tijoms. -

> Ištvermigaa vyras. So. Bos- 
tonietfs Jonas T. Kibortas, ka-1

LAĮKRODIS-KALENDORIUS.
'Šis paveikslėlis reprezentuoja laikrodėlį, ku- 

ris paroda- teisingiausį laiką: valandas, minutes, 
sekundas, savaites, dienas, mėnesių dienas ir mė
nesius.

Šis laikrodėlis, tai visų šauniausias daiktas; 
labai parankus ir stiprus.

Tik pamąstyk koks patogumas: pažiūrėjęs j 
laikrodėlį sužinai koks laikas, kokia savaitės die
na, kokia mėnesio diena ir koks mėnuo.

Jūs esate kelionėje arba kur nors mamose, ar
ba kur nors kitur — nežinote teisingai koks lai
kas, taip-pat Jūs negalite nešioti visuomet kalen
dorių su savim ir jeigu laikrodis prastas laiko — 
rodytoja?, taip kad Jūs praleidžiate traulęnį, ar
ba pavėluojate į darbą arba kur į kokį susirinki
mą ir Jūs visuomet jaučiate nuostolius ir nesma- 

" gumą. • -
Jūs galite išveųgti visa tai labai lengvai nusipirkdami iš mūsų LAIKRODĮ-KALENDORIŲ”, 

kuris prašalins visokius keblumus.
Tie LAIKRODŽIAI-KALENDORIAI, tai vėliausio išradimo ir Jūs negalite jų pirkti visur, I 

dėlto, kad jie dar ne visur žinomi; jeigu ir gautumėte kur-nors krautuvėje, tai Jums parokuos už I 
jį $15.00, o gal ir daugiaus. . , I

Mes Jums atiduosime už $8.45 in sykiu duosime puikų kišenių Qfob) su paveikslu naturalįško- 1 
'je pozoje, tolų kaip Jūs matote ant paveikslėlio, ir tai-pat gerą skustuvą, parduodamą krautuvė- I 
se po $3.00 arba "daugiaus. ’ , I

Tik pamislyk kiek praleidi per metus ant'skutimof Jeigu Jūs skusitės per savaitę du sykiu, I 
tai Jums išeis apie $25.00. . ’ I

Jums nusipirkus LAIKRODĮ-KALENDQRIŲ visi kaimynai pavydės, kišenius (fob.) vėliausio I 
išradimo ir dar sutaupysite $25.00 ant skutimo. . ‘ I

Pamąstyk tik apie mūsų pasiūlijimą, —- b.et mąstyk greit. Jūs žinote, kad. dabartiniu laiku I 
kainos manosi nuolat, jr kuomet kaina ant šių. laikrodžių yra nupuolus ir jeigu mums vėliaus, rei- I 
kės mokėti bi’ąngjaus, tai ir mes-turėsime parduoti branginus. J . I

Tokio pasiūk jimo gal daugiaus jau nebus, tai-gi pasinaudok tuo jaus ta proga ir užprašyk I 
ŠIANDIENA gražinusį ir parankų LAIKRODĮ-KALENDORŲ. I

jūs galite siųsti mums tik $2.00, o kitus užmokėBitė kuomet .laikrodėlį ir dovanas kokias | 
mes juodame pristatys į Jūsų namus. •

PAN-AMERICAN EŠPORTERS,
1152 MILWAUKEE AVENUE, (Dept. 234)

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GKA4US! J* Udirb. 
Mentholatum Co. Priei efcdapt 
gult ištepk veidą mosto per koto 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo» 
tis išima pietums raudonus, jau 
dus ąxba tokus ir prašalina visu 
kius* spuogus nuo veido. Pinige 
gali siųsti ir įtampomis.

J. RIMKUS,,
P. O. Bos 36, Ęųldbrook, Mass.

TaLSo. Bo«ton270
>DR. JOHN MacDONNELL, M.D.

GhHkh mtiiilhti ir HtltvitiM. 
Ofiao valandos: .

Ryt it* Iki 9 vai. 
Popiety likiS.
vakaraie 6 iki 9 .

586 Broadvay,Šo, Boston. ji
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