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Moskvoj nužudyta vokiečių ambasadorius
KIŠIS Į RUSIJĄ.

Talkininkų lūkuriavimo ir 
atidėliojimo kišimosi laikas 
pasibaigė. Paskutinis tame 
klausime nutarimas buvo pa
darytas liepos 6 AVashingtone. 
Baltuose Rūmuose prez. AVil- 
son, sekretoriai Lansing, Ba- 
ker ir Daniels, admirolas Ben- 
son, vyriausias perdėtinis lai
vyno veikimo ir gen. March, 
armijos štabo viršininkas tu
rėjo konferencijų.

Kaip ir kas bus veikta ne
paskelbta. Neskelbta dėlto, 
kad priešininkai iš to nepasi
naudotų. Veikimo pienas aiš- 
kės iš pačių žygių.

Talkininkų valdžios nuo se
nai nerimavo ir norėjo, kų nors 
daryti Rusijai, bet vis laukė 
Amerikos pritarimo.

Dabar jau talkininkų ir A- 
merikos jėgos saugoja Vladi
vostoke ir Archangelske karės 
reikmenų sandėlius.

Ameriką, laukė, kadi Rusijoj 
dalykai susitvarkytų be paša
liečių įsikišimo. Bet per ilgų 
laikų nuo pat bolševikų užvieš- 
patavimo dalykai ten ėjo vis 
blogyn. Vokiečių intekmė ir 
kontrolė Rusijoj vis didinosi. 
O tuo tarpu bolševikai nei ne
manė taikintis su kitomis par
tijomis. Patys norėjo būti pat
valdžiais.

Dabar * kuomet fino-vokiečių 
kariuomenė pradėjo varytis, 
kad perkirsti geležinkelius 
vedančius į Kolų ir Archangel
sku, o bolševikų valdžia nei 
nemanė priešintis jų tam žy
giui, tai Amerikos valdžia pa
matė, jog jau ilgiau negalima 
laukti. Visi talkininkų kari
niai sandėliai Archangelske ir 
Koloj atsirado pavojuj.
ATSIMETĖ NUO RUSIJOS.

Iš -Kopenhageno atėjo žinia 
skelbianti, jog visi gyventojai 
Murmano pakrančio, tai yra 
gyventojai palei Arktiškųjų 
jurę, Baltųjų jurę ir Kolos 
pussalio atsimetė nuo Rusijos 
ir prisidėjo prie talkininkų.

JAPONAI IR ANGLAI 
VLADIVOSTOKE.

Anglijos ir Japonijos ka
riuomenės išsodinta Vladivos
toke ir jie ten užvedė tvarkų. 
Anglai ir japonai patruliuoja 
gatves. Vietose, kur gyvena 

^užsienių konsulai paskelbta 
priverstinas neutralitetas.

Pikninkas baisiai

MASKVOJE NUŠAUTAS 
VOKIETIJOS AMBASADO- 

. RIUS.
Liepos 6 d. Maskvoje tapo 

nušautas gen. grafas von. Mir- 
bacli, Vokietijos ambasadorius.

Du nežinomu žmogų papra
šė pasimatyti su ambasadorių. 
Inėję paleido šūvius iš revol- 
vierio. Sužeistas grafas tuoj 
mirė. Piktadariai pabėgo.

Bolševikų valdžia tuoj pa
siuntė kariumenės į visų apie 
linkę, kur gyveno grafas. Iš 
visų pusių apstatė ir bando su
rasti piktadarius. Kol kas 
nesurado.

Tokis atsitikimas turi dide
lę politiškų reikšmę. Vokie
tijos valdžia gali už tai baisiai 
keršyti Rusijai. Tai bolševi
kų valdžia sudarė specialę de
legacijų ir pasiuntė į Berlinų 
permaldauti kaizerį. Tuo tar
pu Lenin bolševikų premieraš 
mušė telegramų ambasadoriui 
Joffe į Berlinų, prašant iš
reikšti vokiečių valdžiai, kad 
bolševikai biaurėjasi iš tokio 
atsitikimo. Taip-gi prašė iš
reikšti apgailestavimų užmuš
tojo 'grafo šeimynai.

Lenin sako, jog toks grafo 
užmušimo tikslas buvo sukelti 
kivirČius tarp bolševikų 
džios ir kaizerio.

vai-

PRADŽIA RUSIJOS 
ATGIMIMO.

Paryžius, liepos 7. — A. 
Kerenskį, būvės Rusijos pre- 
mieras pasakė,, jog gen. grafo 
Mirbacho, vokiečių ambasado
riaus. užmušimas Maskvoje, iš
eis Rusijai ant gero. Pasakė:

“Tas galės būti Rusijos at
gimimo pradžia.”

“Bet dabar vokiečiai ištikro 
žygiuos į Maskvų,” toliau sa
kė jis.

Nesenai Kerenskį buvo pa
sakęs, jog vokiečiai ligšiol nė
jo Maskvon vien dėlto, kadi jų 
nekvietė gen. Mirbaeh. Sakė, 
jog gen. Mirbaeh buvo tikru 
Rusijos valdovu ir bile valan
da jis galėjo pašaukti vokiečių 
kariuomenę Maskvon. Gen. 
Mirbaeh su bolševikų pagelba 
galėjo valdyti Rusijų be vokiš
kos kariuomenės, :

F.

Turkijoj užėmė sostų nau
jas sultanas. Vieton mirusio 
-Mahometo ,V vra Mahometas 
VI.

X pasibaigė
. BAISI NELAIMĖ.

Peoria, ILL. liepos 6 d. Gar
laivis Columbia su 500 pikni- 
kierių vakare grįžo iš Peoria 
į Pekin, TU. Buvo miglota. 
Laivas netikėtai drožė į kaž kų 
kietų ir trūko. Vanduo ūg
telėjo vidun ir laivas įu o j nu- 

■ skendo. Prigėrė apie 200 
žmonių. Ant laivo buvo didelis 
girtavimas ir lėbavimas. Tas 
buvę didžiausia nelaimės prie
žastis.

Prieš pat nelaimė griežė or
kestrą ir 100 porų šoko. Kai 
laivas stuktelėjęs į uolų ar šyk
štų. sudrebėjo, tai orkestrą su
stojo, bet šokėjai sušuko, kad 
griežtų, 
toliau, 
žiburiai 
ūžtelėjo vanduo, 
mas, šauksmas, 
.pielįnkės subėgo 
boti. Daugelis 
kranto.
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Orkestru užčirškė 
Bet netrukus užgeso 

ir per pramuštų šonų 
Kilo kliks- 
Iš visos a- 

farmeriai gel- 
daplaukė iki

t-
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Kaip protas, taip ir patyri^ 
mas neleidžia mums tikėkis, 
kad tautos dora bujotŲ ten, 
kur tikybiniai principai atmes- 
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“DARBININKO” KAINA;
J ’

Tris kartus savaite,... $3.00 
Vieną sykį savaitėje .. . .L50 
Bostono apielinkėje. / ~ 
UŽrubeŽyje metams.. .. ..4.25. 
Vienas numeris 3c.3&
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Visi talkon!

ŽUVO MITCHEL.

Louisianos valstijoj leitenan
tas John Mitcliel su orlaiviu 
krito iš padangiij ir užsimušė.' 
Kartu su juo buvo ir užsimu
šė kitas oficieras.

J. P. Mitchel yra vuvęs Nexv 
Yorko majoras. Buvo dide
lis Amerikos patrijotas, pulk. 
Roosevelto prietelius. 
garsus- visoje Amerikoje, 
jo žmona sutiks, tai New York 
miestas jį laidos su didžiomis 

Velionis buvo
A-

iškilmėmis, 
katalikas

Buvo
Jei

Pereitų ketvergų Vokietijoj 
prasidėjo teismas, kurį užsie
nio reikalų ministeris Kuelil- 
mann yra užtraukęs prieš du 
laikraščiu. Tuodu laikraščiu 
buvo paskelbę, jog ministeris, 
būdamas Budi arešte, lankėsi 
paleistuvystės namuose. Toji 
byla nagrinėjama uždarytomis 
durimis.

RUSIJA TEBKARIAUJA.
Kerenskį, dabar esantis Pa

ryžiuje, pasakė, jog Rusija dar 
tebkariauja. "TSakė, jog Lie
tuvių Brastos taikos nepripa
žįsta visos Rusijos partijos iš
skiriant bolševikus. Sakė, jog 
Steigiamojo Seimo atstovai 
turėjo slaptų posėdį ir ten pri
ėmė rezoliucijų, pasmerkian
čių bolševikų įvykintų taikų. 
Toji rezoliucija-protestas bū- 
siųs vėliau paskelbtas.

IŠLOŠĖ STREIKUS. r
Pereitų savaitę Manchesterio 

N. H, -ii: Lowellio, JHass. dar
bininkams tapo pakeltos algos. 
Tų laimėjo per streikų.

Lovvellyje buvo sustreikavę 
20.000 darbininkų. Jiems ta
po pakeltos algos ant.10 nuoš.

Manchestervje irgi buvo la
bai daug darbininkų sustrei
kavę. Jiems algos buvo pa
keitus ant 15 nuošimčio.

Abejose vietose darbininkų 
didžiuma yra ateiviai.

Ypač Manchesteryje algos 
buvo gan žeipos, darbininkai 
buvo bepradeęlų išvažinėti į ki
tus miestus, kur uždarbiai ge
resni. Tasį apsireiškimas 
kompanijas vprtė nusilenkti ir 
pakelti algas. Bet jei nebū
tų nusileidę, tai valdžia būt 
privertus pakelti algas. Mat 
tose dirbtuvėse, kur ėjo strei
kai, buvo atliekami valdžios 
užsakymai ir tie užsakymai 
turi būt išpildyti kogreičiau- 
sia.

v •

Suv. Valstijij transportinis 
laivas Henderson buvo užsi
degęs. jurėj, bet suspėta pasek
mingai atplaukti juo uostan. 
Žmonių ant jo nežuvo.

PASTOJA KELIĄ VOKIE
ČIŲ PROPAGANDAI.

Washingtono diplomatai sa
ko, jog prez. AVii šono liepos 4 
d. kalba pastos kelių vokiečių 
taikos propagandai. O buvo 
spėjama, jog vokiečiai netru
kus pradės tokių agitacijų. Bet 
prez. Wilson pasakė, jog jokių 
kompromisų nebus ir tų pa
tvirtina visų talkininkų val
džia.

Francijos laikraščiai daug 
rašo apie Vokietijos ambasa
doriau5: nužudymų Maskvoje. 
Sako, jog tas atsitikimas ves 
prie svarhiii nuotikių. Laik
raščiai spėja, jog nužudymo 
darbų atliko patrijotiškieji ru
sai.

Francijoj nuo socijalistij 
partijos atskilo nauja šaka ir 
įsteigė savo laikraštį Libre 
France. Naujoji šaka 'stipriai 
stovi už tęsimų .karės iki per
galės.

Suv. Valstijų telegrafistai 
rengėsi streikuoti prieš Wes- 
tern Union Telegraph Co. Bet 
dabar streikas tapo atšauktas.

DIDELI NORVEGIJOS 
NUOSTOLIAI.

Norvegijos nuostoliai lai
vais dėl vokiečių submarinų 
veikimo didėja. Per birželio 
mėnesį nuskandinta 20 laivų, 
išviso 26.833 tonų įtalpos. Su 
jais žmonių žuvo 31. O nuo 
karės pradžios iki šiol Norve
gijos laivų jau žuvo 842. Tar
pe tų yra 53 laivai, kurie ne
žinia, kaip ir kur žuvo ir kur 
dingo žmonės. Žmonių su vi
sais laivais žuvo 1.747. Išviso 
nuskandintieji laivai turėjo 1.- 
154.143 tonas įtalpos.

REGISTRACIJA RUSIJOJ.
Bolševikų karės ir laivyno 

ministeris Trocki paskelbė, 
jog visi vyrai nuo 19 iki 40 me
tų amžiaus turi registruotis, 

jog tarptautinis 
kadi tik ga-

Jis pasakė, 
stovis yra toks, 
linga armija, paremta ant pri
verstino kareiviavimo, tegali 
apginti Rusijų. Registracija 
lygi visiems darbininkams so
diečiams ir buržuazijai. Dabar 
laukiama susirinkimo penkto 
Sovietų kongreso ir Trocki ti
kis, jog kongresas patvirtys jo 
pienus! Premieraš Lenin jau- 
patvirtino priverstino karei
viavimo sumanymų.

Buržuazija nebus mobili- 
lizuojama i kariuomenę. Iš 
buržuazijos bus skiriami kuko- 
riai, trenčių kasėjai, kazęr- 
inių valytojai ir tt. Gi vėliau, 
kuomet jie prirodvs “darbais 
savo ištikimybę darbininkiš
kai klesai ir biedniems sodie
čiams/ tai jų “činai” bus pa
keliami.

I • . » •

GAUNA BOVELNOS IR 
VILNŲ.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog iš Tifliso pasiųsta 7.000 to
nų bovelnos, kuri bus padaly
ta tarp Vengrijos, Austrijos ir 
Vokietijos. Bovelna bus atga
benta rugpjūčio mėnesio pra
džioj. O 26 vagonai su geriau
sia merino vilna jau atėjo Bu- 
dapeštan. Toji vilna atgaben
ta ir-gi iš Kaukazo.

SUBMARINŲ VEIKIMAS 
ANT JUDOMŲJŲ 

PAVEIKSLŲ.
Ant vokiečių didžiųjų sub

marinų yra judomųjų paveiks
lų operatoriai. Jie ima paveik
slus skandinamųjų laivų. Pas
kui tie paveikslai teatruose 
rodomi Vokietijoj,
du vokiečiai mato, kų padaro 
jų submarinai. ...

Ties Worcester ant ežero 
Ouinsigamond plaukė trys 
jauni vyrai laiveliuose. Vienas 
stuktelėjo antro laivų ir jį ap
vožė. Jaunas vaikinas pate
kusi s , vandenin nemokėjo 
plaukti. Kitu du šoko jį gel
bėti įj* visi prigėrė.

Pietinės Afrikos Ūniono pre- 
^Bėras Botha praneša, jog* ten 
sklysta dideli neramumai. Spė- 
jaftna, jog ten vokiečiai tarp 
europiečių ir vietinių gyvento
jų visomis jėgomis stengiasi 
sukelti maištus.

v —

Tokiu bū-

Į Rumunijos sostinę Jasus 
privažiavo tiek vokiečių pirk
lių, politikierių ir intrigantų, 
kad pačiam karaliui pasidarė 
ankšta ir išvažiavo į Bicaz, 
kur nup senai yra karališka 
medžiojimo stotis.
---------------------------------------9------ ;---------

Aukokite j Tautos 
Fondą.

Vokietijos Reichstag patvir
tino taikos sutartis su Rumu
nija.

A ’ JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS .į 
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LIETUVIŲ BANKAS.

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

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

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

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS 

Lietuvių bankas .šiandien moka:— 
Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92,54, 

už trečios $95.00. x .

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
. Lietuvių Banko prezidentas
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

Prie antrų
jų tranšėjų.

Pirmosios tranšėjos jau lai
mingai užkariautos. Priešas 
pasitraukė ant .168 žingsnių at
gal ir naujais apkasais apsi- 
drūtin.0. Kad priešų iš naujų 
pozicijų išmušus ir pavarius jį 
atgal, reikia šrapnelių, kulkos
vaidžių, reikia armotų.

Pasiskubinkit, broliai ir se
serys, darbininkai talkon. A- 
municijų siųskite kuogreičiau- 
sia. “Darbininko” morgi
čiams reikia galvų tuojaus nu
kirsti, kad jie šelmiai gero 
laikraščio, naudingos organi
zacijos vardo negadintų.

Ura! visi ant priešo!

f

t

Savieji pąp 
savuosius.

“Čigonas dėl savo draugų 
pasikarti davėsi,” — sako lie
tuviškas pasakorius. “Darbi
ninkas” ir L. D. Sąjunga tokio 
žiauraus pasiaukavimo iš savo 
prietelių neprašo. Tegul L. D. 
S. kuopos, pavieni nariai po si
dabrinį, po kitų, po trečių su
meta ir tiesiog mums siunčia. 
Būsime dėkingi, o morgičius 
panaikinę tarsime- draugams 
nuoširdų ačiū.

Savieji, artimieji pirmiau
sia kelių pr^veskit. O paskui 
kiti paseks. Suremkime pe
čius, užtraukime sutartinę -- 
morgičiai kaip matai į dulkes 
pavirs.

Savieji savuosius remkim!

v •

Kaip du stos — visados, 
Priešą muš, kailį lups; 
O kai trečias pavaduos, 
Priešas tuoj suklups, —

‘ ‘ Darbininko ’ ’ morgičiams 
[bus galas.

“Ocilikai” 
strioku 
susirgo.

So. Bostono lietuviai darbi
ninkai kaip pradėjo morgi
čiams per galvų pliekti, “Ke
leivio” pliurzininkai net apie 
kaizerį ir “klerikalus” pamir
šo rašyti, o visu gvoltu prieš 
“Darbininkų.” rėkti pradėjo. 
Vienas cicilikas buvo mėginęs 
iš ‘.‘zlasties” “Darbininko” 
vienų numerį praryti, bet' na
bagas paspringo ir iki šiai die* 
nai desperatiškai kojomis pur
to. O kaip morgičiams galų 
padarysim — visiems cicili- 
kams bus kaput. O dabar po
nai socijalistai tegul sau zur- 
za.

Pertrumpos socijalistų keli
nės, kad. jie galėtų “Darbinin
kų” subankrūtyti, o morgičius 
“Darbininkas” visvien išmo
kės.

Tik visi, vyrai ir moterys, 
talkon!

Brightoniečiai ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
morgičiams per galvą kerta.

Apie Brightono lietuvių ka
talikų šaunius darbus riša A- 

t

visa A-
t

.. \.

merika žino, Brightoniečiai 
kaip pasijudina, tai, vyručiai!' 
žemė dreba. Nėra čia ko la
bai ir stebeties! Jei jūs susi- 
pažintumet su Brightono A- 
jausku, Maluku, Baužinskn 
ir.kitais, — patys patirtumet, 
kad kitaip negali būti.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 22-ra kuopa’dagirdus, kad 
“Darbininko” morgičiams ka
rė paskelbta, 18 stiprių šūvių į 
pri ešų kaip movė, tai morgi
čiai net “džikų” šokti pradė
jo; o tris bombas dar gamina. 
Darbininko. Administratorius 
p. A. F. Kneižis vos-nevos ar. 
municijų iš Brightono į Bos
tonų pargabeno. Galima iš 
Brightoniečių tikėties ir dau
giaus amunicijos. Brightonie- 
čiai narsūs, tų visi pripažįs
ta.

Kiek susirinkime na
rių, tiek* dolerių.

Brightono LDS. 22-ros kuo
pos susirinkime liepos 5 dienų 
“Darbininko” morgičiams par

<

naikinti aukojo:
B. Asauskas .......... ........ 1.00
V. Saulaitė?............ ........ 1.00
S. Kudarauskas .. . ... . .1.00
P. Pocius................. ........ 1.00
A. Katarsis. . ............. ........ 1.00
V. Valeika................ .....1.00
L. Jankauskas ........ ........ 1.00
S. Dirsa ................... ........ 1.00
S. Baužinskas ........ ......... 1.00
A. Baužinskienė ... ......... 1.00
S. Zakauskas ....... ........ 1.00
L. Savickas ............. ........ 1.00
B. Kraučiuniutė ... ......... 1.00
O. Jonauskaitė........ ........ 1.00
M. Ladauskaitė .... .. . .1.00
P. Gerulskis ............ ........ 1.00
J. Malukas............... ........ 2.00
V. Širka................... ............ 50o

Išviso................. .. .$18.50
Pasižadėjo:
A. Jovaišis................ ........ 1.00
A. Kadžis ................ ........ 1.00
A. Česnauskiutė........ .....1.00

Jsviso................ ____ 3.00
Aukojo .............. .... 18.50

Sykiu ... .. .$21.50
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*Su pirmiaus suaukotais jau 

surinkta $207.90.
Kas daugiau?

Dar karta primenam,
kad amunicijų reikia siųsti 

šiuo adresu:
“Darbininkas,”

242 W. Broadvay, 
South Boston, Mass.

Čekius rašykit vardu: Mat- 
hias Zoba.

Laukiame žinių ir pinigų.

Iki 2 dienos<liepos mėnesio 
1918 m, į fondų padengimui 
“Darbininko” morgičių įplau
kė $160.40. ;

Pinigų tųjų sumų priėmėme, 
ir kvituojame, *

Motiejus Zoba, 
F. Virak’s,
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Brangus Skaitytojau! Tams- , 
tą skaitai “Darbininką” ir 
gerėjies 
kad jis 
draugus.

juomi,x Pasistengk, 
lankytų ir Tamstų
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PHILADELPHIA, PA. (RICHMOND).

/Išvažiavus
. Regis, 13 d. birželio, 1918 m. apleido miestą Broliškos 

Meilės Philadelphią karštas mūs tėvynainis ir uolus vei
kėjas, kėlęs žmones į srytį inteleljtualę — augščiau jų -pa
prasto žemiško būvio, labai gerb. kun. J. Švagždys. Jis išva
žiavo. Bet., bet jo dvasia, jo, jei taip tarsiu atspindis Čia 
pasiliko.- Mūsų apielinkej po lietuvių stubas dabar galimagir- * 
dėt beapgailestaujant ir giedant himną jo pagarbai. Taip jį 
čia žmonės pamylėjo ir gerbė, kad stačiai jis akyse ir mintyse 
jų persikeitė į apoteozuojamą legendarišlčą liaudies didvyrį. 
Tą pagarbos himną ką jam žmonės aukuoja savu balsu sudėjo - 
žodžius ir gaidą sukomponavo vietinė daine, gerbiama poni 
Ona Kutavičiene. Šitai žodžiai:

KmU Bū. Borton’a uUndnk*!*, k»tTerg*ii ir rabatomte. 
Lridfl*. Jlymo KMUik? It. Jnaupo .

Darbbiiiikų Sfjtafa.
••D A &BIiriN K AS” 

(ThrW«rter) 
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Reikia imti faktus, atsitin
kamus gyvenime, o ne beprot
namiuose.

Būtų keistas kunigas, kurs 
matytų katalikus sekant be
dievius, klaidatikius, skaitant 
bedieviškus laikraščius, ir ne
pasakytų, jog tuomi stato pa- 
vojun savo dūšią. Kaip dak
taras turi aiškinti pavojus 
sveikatai, * taip kunigas turi 
perserginėti tikinčiuosius nuo 
klaidingo mokslo ir žmonių, 
kurie vraį-priešai katalikiško
jo mokslo. Kunigai nelaido 
prakeiksmų ant savo politiškų 
priešų, kaip “V. L.” rašo, o 
tik nurodo tikybos pirešinin- 
kus. Kunigas, demokratiško
sios partijos nieko nesakys 
prieš respublikonišką partiją, 
o kunigas respublikonas nieko 
nesakys prieš demokratišką 
partiją, nes nei viena tų parti
jų nėra susirišusi su bedievy
be. Bet abu kunigu ir demo
kratas ir respublikonas perser- 
ginės prieš socijalistus, nes šie 
yra tikybos priešininkai.

Šliupas ir Bielskis yra už
metę savo daktarišką profesi
ją, o jų niekas .nei nemano va
dinti “medikalais.” O kuni
gų pametusių savo luomo pa
reigų pildymą ir atsidavusių 
politikai nėra. Ir vis-gi atsi
randa žmonių, kurie kunigus 
ir veikiančią katalikišką vi
suomenę, kitaip nevadina, 
kaip klerikalais.

Be to' “V. L.” ir visi kiti 
klerikaluojantieji katalikus tu
ri žinoti, jog srovės ir partijos 
tai ne kūdikiai, kuriems kiti- 
vardus paskiria, o jos pačios 
pasiskiria vardus.

Būtų indomu žinoti kokiame 
žodyne ‘ ‘ V. L. ’ ’ redaktorius 
rado paaiškinimą, kadi kleri
kalai tai tie, kurie reikalauja, 
kad dvasiškijai pakliūtų 
sa svietiškoji valdžia.”

Didysis Websterio žodynas 
sako, jog klerikalizmas yra 
“excessive devotion to the cle- 
rical interests; undiie influen- 
ce of the clergv.” 
per ‘4 Darbininką ’ ’ 
niai ir socijalistai 
kviesti . prirodyti
faktais apsireiškiantį tarpę 
lietuvių panašaus klerikaliz
mo. O laisvamaniai ir socija
listai iki šiol dar nesurinko to 
prirodymo faktų.
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VISOS TAUTOS ANT 
LYGIOS PAPĖDĖS.

Liepos Ketvirtosios dienos 
prakalboj prez. Wilson pasta
tė visas tautas, dideles ir ma
žas ant lygios papėdės ir pri
pažino visoms lygias 
Visoms pripažino teisę išrišti 
savo likimą taip, kaip pačios 
nori. Ir tą pasakė akyyaizdo- 
je pakviestų atstovų nuo -visų 
tautų, mažų ir didėlių.

Neprigulmingoms tautoms 
pripažino nepalieeiamybę jų 
žemių .ir teisių. Tarpe nepri- 
gulmingų tautų santikiai pri
valo būti tokie, kokie yra val
stybėje tarpe piliečių; Kaip 
valstybės piliečiai sulyg nusta
tyti] įstatymų neprivalo lau
žyti teisių savo sąpiliečių, taip 
neprigulmingos tautos nepri
valo sulyg sutarčių kėsintis 
ant žemės bei teisių kitos tau
tos. Valstybė, prasižengusi 
prieš įstatymą baudžia tam 
tikrais įstatymais, taip tautos 
baus tą tautą, kuri laužys su
tartis.

Tai ideale pasaulio nepri- 
gulmybės dekleracija. Tai tei
sybės žodžiai, kokių jokios ša
lies valdovas niekuomet nėra 
pasakęs. Po prez. AVilsono kal
ba gali joas i rašyti visi tie, ku
rie nenori išnaudoti savo kai
mynus, visi, kurie nenori už
grobti svetimų žemių, bei siau
rinti silpnesnių kaimynų tei
ses.

Suv. Valstijų prezidento žo
džiai reiškia daugiau negu val
dovo bile kokios šalies, nes 
Suv. Valstijų rolė šioje karėje 
yra didžiausia už visų kitų 
valstybių. Todėl po įveikimo 
Vokietijos prie taikos stalo 
Suv. Valstijų atstovų žodžiai 
reikš daugiau, negu bile keno 
kito.

Tai-gi»atsiranda didelė vii-- 
j°g P° šios karės užstos 

palaiminga gadynė. Prie įvy- 
kinimo tokios gadynės mes 
privalome prisidėti ir prisidė
sime remdami Šios šalies val
džios žygius, pildant jos įsa
kymus ir klausant jos prašy
mų.
X ■ _ -

SAVE SUKIRTO.
“Vienybė L.” sakosi mūsų 

aiškinime apie klerikalus su 
vienu sutiko, būtent tokį gy
dytoją, kurs pas mirštantį li
gonį atėjęs ar darydamas ope- 

■- raciją aiškintų savo partijos 
programą, tai jo paniekinimui 
ir pašiepimui pavadintų “me- 
dikalu.” Inžinierių, kurs sta
tydamas geležinį tiltą, vietoje 
sriubų lopintų politiškais atsi
liepimais, vadintų “inžinieri- 
kalu.” Astronomą, kuris per 
teleskopą matytų tik politiškų 
partijų programus vadintų 
“astronomikalu. ”

Mes-gi pasakysime, kad jei 
kaikurie anų profesijonalų pa
našiai elgtųs, kaip “V. L.” 
kad sako, tai juos reikėtų va
dinti ne medikalais, inžinieri- 
kalais, arba astronomikalais, 
bet reikėtų juos pavadinti be
pročiais.

“Vienybės L.” redaktorius 
rodos turėtų tą suprasti, jog 
kaip jokis daktaras mirštan
čiam žmogui neaiškins savo 

. partijos programo, taip ir jo
kis kunigas, ruošdamas mirš
tantį amžinybėn, nesakys jam 
politiškos prakalbos. Tai-gi. 
“V. L.” redaktorius savo tais ramą stipriausios soeijalistų 
nusmailintais palyginimais sa- partijos pasaulėj. 
ve sukirto. Kodėl jos to nepasakė?.

riii ir jo įpėdiniams tarnystoje 
ĄugšČiausiojo Mokytojo ir 
Ganytojo tikinčiųjų malonę ar 
privilegiją neklaidingumo. ;

Kitoniškai, jei Petras ir jo 
įpėdiniai popiežiai nebūtų ne
klaidingais, turėtame daleisti, 
kadi, arba malda Kristaus už 
Petrą buvo nevaisingą, be pa
sekmių, arba kad Kristus sa
vo prižadų duotų Bažnyčiai ir 
Šv. Petęui neištesėjo; kO vie
nok be įžeidimo Viešp. Kris
taus daleisti negalima; todėl 
būtinai turime priimti, kad šv. 
Petras ir jo įpėdiniai Rymo 
Popiežiai yra neklaidingi.

Duokim sau, jeigu nuo
sprendžiai Šv. Tėvo, švento ti
kėjimo^ dogmose galėtų būti 
Bažnyčios atmainomi (prilei- 
džiant tąją mintį, kad popie
žius nėra neklaidingu) iš to iš
eiti}, kad Bažnyčia be galvos 
yra neklaidinga, kas jokiu bū« 
dm negali būti; “nes kur Pet
ras ten Bažnyčia (Šv. Ambro- 
zas), tolesniai sektų, kad ne 
Petras stiprintų tikėjime visus 
brolius, bet priešingai; kas aiš
kiai priešinasi virš nurodytam 
prižadėjimui ir įsakymui Vieš
paties Kristaus. Todeliai virš- 
minėti Kristaus žodžiai, mal-

“vi-

Anuomet 
laisvama- 

buvo pa
gyvenimo

“Naujienos” rašo, kad Lie
tuvos dvasiškija, bajorija ir 
stambieji ūkininkai linkstu 
prie Vokietijos. Girdi tiems 
visiems yra išrokavimas: dva
siškiai girdi būtų saugu po 
kaizerio globa, bajorija turėtų 
savo reikalų rėmėją junkeriuo
se, o stambieji ūkininkai su 
geru pelnu pardavinėti} savo 
ūkio produktus.

Čia “Naujienos” apsistoja, 
ta pat logika vienok, galėtų 
sakyti kadi darbininkai ir vi
sokie. amatninkai linksta prie 
Vokietijos, nes ten uždarbiai 
geresni, negu būtų neprigul- 
mingoj Lietuvoj’ arba jai susi
rišus su bolševikiška Rusija; 
žemiausias proletaras ir sodžių 
bernai ir mergos linksta prie 
Vokietijos, nes tos rūšies žmo
nės Vokietijoj geriau gyvena; 
sociajlistai linksta prie Vokie
tijos dėlto, kad ten turėtų pa-

Apie katalikų mokslo tiesas ir 
neialežninkų apgavystes.
Po savo iš numirusių prisi

kėlimo Viešpats Kristus turė
damas neužilgo įžengti į dan
gų, urėdą augščiausio ganyto
jo, kurį pats pildė, sudeda į 
rankas šv. Petro; užsitikrinęs 
apie jo didesnę, neg kitų, apaš
talų meilę, jam tarė (Jom XXI, 
15.) tuos žodžius: “Ganyk a- 
vinelius mano, ganyk, aveles 
urano. ”, šventraščio žodis 
“ganyk” reiškia maitinti 
Dievo žodžiu, Sakramentais, 
toliaus reiškia valdyti-rėdyti, 
valdyti sąžines.

Kristus tais žodžiais Petrui 
ir jo įpėdiniams pavedė aug- 
ščiausią visuotiną ganytojo 
valdžią arba vyskupystę, ga
nyt pačius ganytojus ir jų a- 
veles, tai yra vyskupus su ku
nigais ir tikinčiaisiais, tuomi 
pačiu padavė visą savo avydę- 
avinyčią paklusnumui Bažny
čios Galvai.

Ganytojo prakilniausia ir 
augščiausia priedermė yra 
skelbimas sveiko, tyrai gryno 
Kristaus mokslo.

Nors vyskupų priedermė y- 
ra penėti duona Viešpaties žo
džiu pavestas savo globai avė- da už Petrą ir duotas prižadė- 
les, vienok jie kas-link šv. jimas, atsineša ne vien lik prie 
Tėvo yra taip-pat jo avy dės šv. Petro ypatos, prie ištvėri- 
avelėmis, turinčiomis būt jo mo šventame tikėjime ir Die- 
mokinamomis.

Pavedant visą Bažnyčią mo- pat nei prie •.vienos Bažnyčios 
kytojavimui šv. Tėvo su prie
derme paklusnybės jo mokini
mui, tuomi pačiu, šv., Tėvui 
suteikė malonę arba privilegi
ją neklaidingumo. Juk jeigu 

i šv. Tėvas, kaipo visos Bažny
čios mokytojas, galėtų suklys
ti, suklaidintų visą avydę — 
visą Bažnyčią, kuri turi klau
syti jo balso.

Gal kas pasakys: kad tokia
me atvėjuje tam pasipriešintų' 
vyskupai, nedaleistų, kad juos 
klaidintų, nurodytų šv. Tėvo 
klaidas. Ant to atsakysime: 
Visųpirmiausia kaipo turėda
mi priedermę šv. Tėvo klausy
ti negali jo įsakymams prie
šintis; toliaus, turėtume da
leisti, kad dovana neklaidin
gumo būtų prie Bažnyčios be 
sv. Tėvo, tuomet išeitų atbula 
tvarka; ne avelės nuo piemens, 
bet piemuo nuo avelių turėtų 
mokytis; kas žinoma ištikrųjų 
priešinasi Viešpaties Kristaus 
valiai ir sveikam sanprotavi- 
mui.

Ant galo užtvirtina tą tiesą 
Kristaus žodžiai (Luk. 
31), ištarti Petrui.: “Simonai, 
Simonai! šitai velnias norėjo 
jūsų, idant persijoti kaip 
kviečius; bet aš meldžiau už 
tave, • kad neperstotų tavo ti
kėjimas, o tu. kaip kada atsi
kreipdamas, sustiprink broliu? 
tavo.”

Tuose aiškiuose Viešp. Kris
taus žodžiuose užverta trys 
dalykai: Pirmiausia pranašau
ja Kristus, kad gundymai 
prieš tikėjimą ateis ant Baž
nyčios ;ant ra prižada, kad iš
melš prie Dangiškojo Tėvo šv. 
Petrui ir jo įpėdiniams tą my- 
lystos malonę, kad visuomet 
tvirtai tikės į visą tą, ką Kris
tus apreiškė, ir kad visus bro
lius, tai yra, ne tik tą dalele 
Kristaus avydės, kuri Petrui 
teks apaštalystės dalyje, bet 
visus vyskupus, kunigus ir ti
kinčiuosius stiprintų tikrame 
tikėjime; tai yra be klaidų pa
duos jiems mokslą apreikšto 
tikėjimo, gero apsiėjimo, taip- 
pat sergės,. kad Bažnyčia nie
ko daugiau netikėtų, vien tik
tai tą, ką V. Kristus ir Apaš
talai mokino.

Jeigu tad) šv. Petras ant sa
vęs prisiėmė griežtą prieder
mę stiprinimo tikėjime visų 
brolių, brolius-gi V. Kristus 
pasiuntė prie Petro ir jo įpė
dinių, kad nuo jų imtų sustip
rinimą tikėjime; turėjo būt 
Petras ir jo įpėdiniai Rymo 
popiežiai'— šv. Tėvai nepaju
dinami' tyrume tikėjime, jokiu 
klaid'ingumu nesuterštame; per 
tai pat užtikrino Kristus Pet-
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vo mylistoje iki mirties; taip-

be Petro; bet būtinai rišasi 
prie valdžios pirmininkavimo 
arba primato Kristaus Baž
nyčioje Šv. Petro ir jo įpėdi
nių.

Neklaidingumas mokytoja
vime Kristaus mokslo Rymo 
Popiežių remiasi ant valdžios 
primato arba pirmininkavimo 
ir žinoma iš jos išplaukia, ne 
tas yra Kristaus įsteigta d( 
palaikymo “vienybės taip ti 
kėjime, taip apsiėjimuose, c 
visųpirmiausia vienodumo ti
kėjime Bažnyčioje Viešpaties 
Kristaus, iki pabaigos amžių 
turinčiam tęstis; o todėl būti
nai turėjo pereiti ant Petro į- 
pėdinių — Rymo Popiežių; o 
kartu su pirmininkavimu taip- 
pat perėjo ant jų ir nepajudin
tas, neiškraipytas, grynas ti
kėjimas Šv. Petro, ir neklai
dingumas mokytojavimo Vieš
paties mokslo Bažnyčioje.

Įsidėk Jurguti šiuos mano 
žodžius gerai ir šį laišką Jier- 
'skaityk atydžiai bent kėlėt; 
kartu, o aš tikiu, kad turės, 
dvasišką naudą. Antru kartu 
apie tą pat dalyką parašysiu 
daugiau — o dabar sudiev!

Tavo dėdė Jonas.
— Gana ir mums bus skai

tyti, reikia jau, ruoštis prie 
guolio.

— Ačiū sveikas paskaitęs... 
— Labanakt. F. V.
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Jei nori tiktų informacijų 

bą jei jurus reikią rodos, kurią 
galėtum tikrai pasitikėti kas-link, 
bile kokio kasdieninio, klausima 
jūsų kasdieniniame gyvenime, 
arba reikaluose, surištuose su 
darbu arba namų, tai ateik į 
są * Massachusetts Bureau of 
Immigration, ROom 109, Štate 
House, Boston.

Jei nesusikalbi šios Šalies kai* 
boj, tai bus duotas perkalbėto-' 
jas, kurs išklausys jūsų reikalus.

Šisai biuras yra įsteigtas jūsų 
apsaugai, jūsų patarnavimui ir 
mielai suteiks visus.. patarnavi
mus dykai.

Ateik pats, arba rašyk, kad 
ir lietuviškai,, jei tas jums ge
riau į / ,
Massachusetts Bureau of Immigration 

Room SŪkte Hoas«, Boaton

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
Dvasiškas vadovas: —

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė., 

Chicago, UI.* 
Pirmininkas: —

J. E. Karosas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Vice-pirmininkas: —

M. Mažeika,
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
Raštininkas:

F. Virak’s,
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas: —

A. F. Kneižis,
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Mass. 
Idžininkas: —

P. Gudas,
242 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass. 
Iždo globėjai: —

O’ Meškauskaitš,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
P. GeležiutS,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

V. Sereika,
21 James St., 

Nonvood, Mass.
Literatiška Komisija: 

Kun. F. Kemėšis, 
P. Gudas,
J. E. Karosas,
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

J

TAUTOS IŽDO VALDYBA. 
PIRMININKAS — 

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė. 

Chicago, UI. 
PIRM. PAGELB.— 

Kum J. J. Kaulakis, 
324 Wharton Str., 

Philadelphia, Pa.
RAŠTININKAS — 

L. Šimutis, 
IŽDININKAS — 

Kun. S. J. Cepanonis, 
318 So. Fourth Str., 

Homestead, Pa.
IŽDO GLOBĖJAS — 

Kun. F. Jakštys, 
421 Cleveland Avė., 

Harrison, N. J-

Tautos gėda.
i t •

Daug yr pasaulyj nesmagumų, 
Vargų, niekšyščių, neramumų, 
Intrygos knibžda pašaliais:
Viena nuslinks, kita ateis.
Dejuoja žmonės, kenčia tautos, 
^Nelaimių krūvomis apkrautos, — 
Ant sprando sulipa jų tiek, 
Kadi tik dairykis ir kentėk.
Kentėt gerai,’ kaip žmogų ėda 
Koks užtarnautas sopulys;
Bet jei prie jo prilimpa gėda, 
Tuomet nebepakenčiamas jis.
Nes gėda žmogui degin kaktą, 
Purvais jam pliekia per akis, 
Iš jo padaro vergą plaktą, 
Su jąja slapstos kaip vagis. • 
Ir tautos turi savo gėdą, ’ 

’ Kurios negal nusikratyt;
Kaipo kokios niekšystės priedą, 
Ją turi prieš akis statyt.
žydeliai turi suktą Ickų, 
Kurs jų subjaurina takus, 
Maskoliai tur Bolševikus, 
O Lietuviai — tamsuolį Mickų. ~
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KUNIGAS ŠVAGŽDYS.

“Richmondo lietuviai ramiai sau miegojo... 
Užtai cicilikai nesnaudė — bėgiojo... 
Bet kunigas Švagždys kaip tik atkeliavo 
Prikėlė juos iš miego Uolumu savo;
Jis tikriems lietuviams — pamatas tvirčiausias 
Vien dėl cicilikų išrodo — baisiausias. 
Čia jie geidė tapti mūs tautos veikėjais, 
Būdami nedorais, bjauriais niekadėjais. — 
Ant stalo estrados jie barstė miltelius*) 
Pas juos tiek proto, kaip pas niažus vaikelius. 
Kunigas Švagždys surengė tautos dieną ’ 
Švento Kazimiero. Linksmino mus kiekvieną. 
Jis laike tos šventės prakalbas kalbėjo, 
Daug žmonių net salėj sutilpt negalėjo. 
Dar mėnesių penkių jis čia neišbūna 
O jau Tautos Fondas tur čia savo kūną... 
Ir “Rūtos-” Draugija per jį čia gyvuoja, 
Joje jaunuomenė dailoje bujoja...
Jau ii’ Vyčių mintys platinas kasdieną 
Mūsų jaunuomenė darbuojas išvieno. 
Gi gegužio mėnesyj, dieną dvyliktą 
Buvo vyčių pramoga blaiva suruošta. 
Kaip ponas Mieliauskas prakalbą kalbėjo**) 
Nei vienas sukosėt tartum negalėjo — 
Ramiai visi jo klausė. Kas do per laikai! 
Tartum, kad jie buvo vieno tėvo vaikai. 
Doras vakarėlis, nėra ką kalbėti 
Net malonu yra į tokį žiūrėti.
Jis savo pamokslais apšvietė ne vieną 
Ir šviesesniu laiku parodė mums dieną... 
Kada tik jis žada pamokslą sakyti 
Renkas kuodaugiausia jo pasiklausyti. 
Ir gavėnios laiku nemažu būreliu • 
Ėjo katalikai su juo kryžiaus keliu. 
Kiekvieną lietuvį jis broliu vadina 
Tuomi cicilikams širdį įžeidina.
Jau mes katalikai su jais nesidėsim 
Kiekvieną ištolo pažinti galėsim. 
Atstokit šlamštai! — Negeidžiam vergauti! 
Jau mes nesiduosim kamanas užmauti. 
Jei tu išvažiuosi, meldžiam širdingiausia! 
Mumis neb’užmiršti — sugrįšt kuogreičiausia. 
Kad dėl lietuvių tautos takus pramintum 
Tuomi katalikams vainiką nupintum... 
Negaili savo sveikatos dėl mūs naudos 
Už tai būva tau garbė ant visados!.. ”

Kartą, kokie tai niekšai, kaip žmonės pasakoja, cicilikai (rimti mus 
miesto lietuviai socijalistai to niekados nepadarytų) papylė ant* stalelio estra-. 

(Jos (steičio) kokius ten pnžvelgančius miltelius, tuomi norėjo jie padaryti 
nemalonumą gerbiamam kun. J. švagždžiut, kuris rengėsi kalbėt prie to sta
lelio. Bet niekšystė vargšams nepavyko.

♦*) Laike vyčių pramogos p. J. K. Mieliauskas, plačiai žinomas vytis — 
veikėjas iš Brooklyno, N. Y. savo prakalba 11 ypatų suagitavo dėl vyčių idėjos.

K. V.

*)

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kp. laikydama pus

metinį susirinkimą 23 d. birž:,? 
patemijo 51 kp. sekretoriaus, 
A. S. Kulbicko 3 seimui įneši
mus. Paliuosuoti administra
torių nuo finansų raštininkys- 
tės pritarė ir mūsų kuopa. An
tras kaslink išleidimo knygu
čių pasimokinimo amatų. Mes 
pritariam tam dėlto, kad 5 kp. 
buvo inešus tą į antrąjį seimą 
ir seimas tą užgyrč. Įsteigi-, 
mui pašelpinio skyriaus, o pa
naikinimui Streikierių Fondo 
5 kuopa nepritaria, dėl to. kad 
yra gana didelė organizacija 
SLRKA., kur kiekvienam yra 
patogu prigulėti. O kas-link 
Streikierių Fondo, tai 5 kuopa 
nepritaria panaikinti, nes jis 
gali mums būti reikalingas la
bai už meti} ar dviejų. 5-ta kp. 
AVaterbury, Conn. sako/kad 
Streikierių Fondas būtų kaip 
yra. ...

S. M. Danaitis,
LDS. 5 kp. pirm.

C. BROOKLYN, N; Y.
Susitvėrė šv. Jurgio parapi

joj katalikiškų merginų kliu- 
bas. Narių turi apie 20. Bū
tų gerai, jei gerai apseitų.“ Bet 
vtf buvo Mariedale Parke pik
nikas, kurį surengė laisvumą-' 
įniškos organizacijos. Minėtos 
merginos pakviestos sutiko da
lyvauti ir ten buvo pažemin
tos. Labai gaila, kad katali
kes duodasi laisvamaniams už 
nosies vedžioti. Ten Buvęs.

L

BALTIMORE, MD.
Mūsų LDS. 30 kp. laikė pus

metinį susirinkimą nedėlioj 16 
d. birž. šv. Alfonso salėj. Su
sirinkime pirmiausia išduota 
raportai.. Paskui svarstyta a- 
pie sumanytą pikniką kuopos 
naudai. Tas reikalas buvo ap
kalbėtas plačiaus ir užmany
mas tapo visų paremtas, kad 
reikia rengti pikniką su pra
kalbomis. Po tam keletas na
rių užsimokėjo mėnesines mo
kestis ir vienas naujas narys 
įsirašė į kuopą P. J. Miliaus
kas. Mūsų kuopa vis didinu
si, narių skaičium auga. Kuo
pa susitvėrė 1916 m. 10 d. va
sario iš 6 narių. O šiandie na
rių į 50. Tai garbė mūsų kuo
pos broliams ir sesutėms, per 
kurių pasidarbavimą narių 
skaičius padidėjo; jei ir toliau 
taip nenuilstančiai darbuosi
mės, tai mūs kuopa labai iš
augs. Tik meldžiam visų sa
vo brolių ir sesučių, kad visi ir 
visada tankiau lankytūmčtės 
į susirinkimus, nes ne visi at
silanko. Ypatingai prašom 
visus į susirinkimą, kuris bus 
14 d. liepos, nedėlioj 2 vai. po 
pietų toj pat salėj.

Komitetas.

SCRANTON, PA.
“Darbininko” 72 num. yra 

Žinutė apie veikimu “ Dailės 
.Mylėtojų Choro.” Kartu ten > 
minima ir -“gerk klebonas/’ 
Išvengimui žmonių suklaidini-. 
mo čia reikia paaiškinimo, nes

/ ■>
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tūlas galt suprasti,, kad kalba 
eina apie chorų dorų ir klebo
nų katalikiškų. Tuo tarpu ki- 

.s taip yra. Dailės Mylėtojų cho
ras vedamas A. Sodeikos, pa
varyto vargonininko, kerštui 

. sutvertas. Choro nariai,tai 
. bambiziniai, cicilikai ir pras- 

♦ ti katalikai, “gerb. klebonas,’ 
tai bambizas Žilionis, nes kun. 
R. K. klebonui stengiasi pa- 

• .kenkti. Katalikai nesiduokite 
suklaidinti.

“Antanas.”
1 ■ ■ -

PITTSTON, PA.
Birželio 30 d. š. m. Šv. Ka

zimiero parapijos bažnytinis 
choras surengė puikiį koncer
tą. Nor§ į patį ėjimą žmo
nių pasipylė kaip iš kibiro lie
tus, vienok susirinko su vir
šum du šimtu žmonių. Pitts- 
tono choras yra pagarsėjęs 
šioj apielinkėj. - Tai-gi nežiū
rint į kliūtis, visgi iš medžia
giško atžvilgio pasisekimas 
nemenkas. Liko gryno pelno 
manding $80.00. Vienai or
kestrai reikėjo užmokėti $30? 
Programo išpildymas, kopui- 
kiausiai pavyko. Atsilankė 
daug svetimtaučių, kurie ne
galėjo atsigerėti gražiai sude
rintais balsais. Reikia čion 
pasakyti ačiū p. L. Vasauskui 
už jo puikų choro vedimą, na 
ir paties choro nariams už jų 
darbštumą. Teisingai, čion 
susispietęs yrą.pats mūsų jau
nimo žiedas, kurie nenuilstan
čiai darbuojasi Bažnyčios ir 

"Tėvynės labui. Kaip visas cho
ras pritariant orkestrai, taip 
ir pavieniai kaipo p. L. Va- 
•sauskas ir p-lė M. Kižiutė ža- 
vėte žavėjo publiką. Vakaro 
pelnas buvo skiriamas pačio 
choro kelionės išlaidoms pa
dengti į Washingtoną. Šv. 
Kazimiero bažnytinis choras 
gavo pakvietimą nuo Lietuvių 
Informacijos Biuro dalyvauti 
'Tautų iškilmėse Washingtone. 
Norints tai tolima kelionė su 
•didelėms išlaidoms, bet su
prasdami svarbų mūsų tautos 
reikalą pergali visas kliūtis, 
stropiai ruošiasi į kelionę 3 d. 
Liepos 50 choro narių išbildė
jo į Washingtoną. Laisva
maniai ir socijalistai griešte 
griežė dantį ir stengėsi kokiu 
nors būdų pakenkti jų važia
vimui. Atsirado net keletas 
iš tarpo katalikų, žinia menkų 
katalikų, kurie nepritarė tam 
•prakilniam Šv. Kazimiero pa
rapijos chorui, Tėvynės labui 
pasišventimui.

Pittstoniečiai gryždami iš 
Wasliingtono namon 5 du lie
pos laikys koncertą Baltimore 
Šv. Alfonso lietuvių svetainėj. 
Tai-gi valio Pittston’o Šv. 
Kazimiero parapijos chorui. 
Dirbkit nenuilstančiai Bažny
čios ir Tėvynės naudai, ir nors 
niekurie jus Broliai iš sveti
mos avinyčios stato ir statys 
jums kliūtis, bet atminkit 
Augščiausis mato jūsų darbą 
už kurį jums gausiai užnikęs.

Diemedis.

v •
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BINGHAMTON, N. Y.
Birželio 30 d. progresystės- 

-socijalistės buvo parengę pik
nikų. Buvo nusivožę porų ga
lionų aiskrimo. Laukė, kad 
ateitų katalikų ir joms biznį 
darytų. Kaip tik. nuėjo kele
tas katalikų, tai progresystės 
sustoję prie aiskrimo ėmė 
bliauti, kaip ožkos, liežuvius 
iškišę. Visos šlapios, purvinos, 
kaip ilgaveidės, 
■mulvynės. 
socijalis'tes, nusistebėjo ir nei 
Artyn nėjo prie “apšviestų 
•socijaliseių. Kaip katalikai 
pasirodo ant socijalistų pikni
kų, tai socijalistės, kaip kalės 
ant jų loja. Tas turi pamo
kinti katalikus, kad niekuo
met į jokias socijalistų pramo
gas, į jokius vakarus,. į jokius 
piknikus nereikia eiti.

S. L. V.

išlindusios iš 
Katalikai, pamatę

>,

MONTREAL, CANADA

Veikimas įsisiūbavo.

Mūsų “Lietuvos Vyčių” 33 
‘.kuopa nor gana dar jaunutė 
nes susitvėrus vien šimet, vie
nok trumpu gyvavimu parodė 

. didelį veikimų. Pirmiausiai 
•sulošė istoriškų dramą savo 
jėgoms net persunkiu,

du: “Vąidelutė arba Lietuvos 
Krikštas/’ Toliaus sutaisė 
vakarų iš trumpų linksmų-bet 
giliai pamokinančių veikalėlių. 
Prigelbėjo suruošti vakarų 
studentams St. Laurent kole
gijos. Atšilus pradėjo taisy
ti Visą serijų Smagių vasarinių 
išvažiavimų-piknikų. Kadan
gi įš’priežastie karės mokyklo
se pasižymėjusiems vaikams 
mažai buvo skiriama dovanų, 
kad nesumažinus energijos ir 
paraginus vaikučius ieškoti 
mokslo, minėtoji kuopa pasku
tiniu laiku pelnų vieno išva
žiavimo paskyrė nupirkimui, 
tiems vaikučiams dovanėlių. 

Suorganizavimui' šios kuo
pos didį akstiną davė Julius 
Grigaliauskas, drauge surėmę 
jėgas su vietiniu klebonu. 
Nors trumpu laiku bet ganą 
pasekmingai sutvirtino ją čia 
apsilankęs M. Nececkas. Juo
doji partyviškoji gauja, kuriai 
; ūpi nė tautos skaistus darbas, 
bet labiau tuščio pasidalinimo 
dalykas, nepajėgdami į savo 
tamsins urvus sumedžioti svei
kąjį lietuvių jaunimą vien kro- 
kodiliaus seiles iš pavydo drie
kia. Sunku Lietuvai ką gero 
sulaukti, kuomet tautos ėdikai 
net mūsiškius pasamdo mus 
pačių idėjų skerdynėms.
' Atėjus šiam pavasariui, įvy
ko didis judėjimas tarpe lie
tuvių vietinės kolionijos. Pa
jutę visapasaulinį veržimąsi 
prie vienybės žmonių vienodų 
siekinių, visos mūsų katalikiš
kos dr-jos suskato vienytis. 
Pradžią tam sudarė susitelki
mas lietuvių padėkąvojimui 
vietiniam klebonui Kun. J. 
Višniauskui už jo pasiaukoji
mus Čia Bažnyčios ir- Tėvynės 
reikalų pakėlimui. Atstovai 
įvairių draugijų linkėdami iš
klojo savo pasižadėjimus jung
ti savo sudėtines jėgas pagel- 
bai klebono užmanymams. Pa
kviestas atsakyti klebonas, sa
vo didžiausį džiaugsmą iš tos 
iškilmės matė tame, kad taip 
lengvai įvyko susivienijimas 
katalikiškų dr-jų. Ir išreškė 
pageidavimą, kad iš to išsivys
tyti] sudarymas krikščioniškos 
demokratijos tarpe vietos lie
tuvių. Tą mintį patvėrė su
manytojas ir daugiausiai dir
bę prie jo darbo sandarbinin- 
kai. Jie nutarė užkvipsti vi
sas katalikiškas dr-jas, kad jos 
kieviena išrinktų po du atsto
vu centran. Tie atstovai iš
nešioja po dir-jų susirinkimus 
centro, nutarimus,. drauge pri
ima centran atskirų dr-jų įne
šimus. Buvo kiek keblumų 
kol dr-jos suprato užmanytą 
tikslą, kad Čia reikalaujama 
vien idėjos sąjungos. Parė
mus reikalą pačiam klebonui, 
dalykas stojo tikron vėžėn ir 
tikimasi gražių pasekmių.

Lietuvių sudarytos trys kle- 
sos vaikams miesto mokyklose 
ištisą metą veikė pasekmingai. 
Vaikučiai mokosi grynai tau
tiškoj dvasioj. Susipratę tė
vai džiaugėsi, kad jų vaiku
čiai liks tikrais ji] vaikais. 
Mokslas užsibaigė pilnoje tvar
koje ir pasižymėjusiems tapo 
išdalintos gražios dovanėlės, 
kurių rūpesčiu klebono suteik
ta daugiau negu viešose mies
to mokyklose. Manome, kad 
pamatę naudą tėvai sekančiais 
metais dar labiau susitelks ar
tyn lietuvių mokyklos ir visi 
siųs vaikus savon tautiškai-ka- 
hilikiškon mokyklon. Kas ne
nori, kad vaikai čia Ameriko
je ypač giją giminystės su sa
vo tėvais protėviais pakirstų, 
tenesigaili net stambesnių iš
laidų bile jų vaikučiai taptų 
išauklėti katalikiškai-lietūviš- 
kose mokyklose.

Fondo skyriaus tik vienas na
rys ir rašt. tedalyvavo. Ar tai 
taip tesidarbudjant galima ti
kėtis Lietuvai laisvę ingyti?

Aukos: Po 5.00: J. Silevi- 
čius, J. Banevičius ir Karolis 

’Leišmonas $3.00.
Po $1.00: A. Barža, J. Mazū

ras, J. Lvoskas, J. Mitrikąs, 
M. Aluzienė, P. Adomonis,-A; 
Slivinskiene, G. Vaška.

Po 50c.: J. Lukoševičius, B. 
Tamošaitienė, M. Linkevičie
nė, P. Monkaitis, M. Beliskie- 
ne. Su smulkiomis aukomis 
buvo $24.51.

Užbaigus prakalbas, rašt. 
prirašė 7 naujus narius. Nauji 
nariai prižadėjo mokėti mėne
sines duokles. .

HARTFORD, OONN.
22 d. birž. Moterų Są-gos 17 

kuopa buvo surengus viešų va
karienę, kur dalyvavo apie 100 
ypatų. Buvo ir programėlis. 
Sąjungietės sudainavo keletu 
dainelių, gerb.,kleb. kun. Am- 
botas, pasakė prakalbėlę, p-lė 
M. CemiauskiutS, gabi solistė 
sudainavo ‘ ‘ Šių nakcelį ’ ir 
p-lė F. Plikūniutė sudainavo 
“Sudiev Lietuva.” Buvo ir 
daugiau pamarginimų; vaka
ras baigėsi šokiais ir žaislais.

24 d. birž.* šv. Jono dienoje, 
šv. Cecilijos choras, L. Vyčių 
6 kp. ir Mot.’ Są-gos 17 kuopą 
buvo surengę vakarėlį, kaipo 
varduves klebonui kun. Jonui 
Ambotui. Klebonui einant į 
svetainę, choras sudainavo Il
giausių metų. B. Zavadskio 
orchestra sugrojo maršų, p-lė 
M. Labeskiutė įteikdama gėlių 
bukietų nuo L. Vyčių kuopos 
pasakė gražias eiles, Mot. Są
junga įteikė gražų, rankoms 
išsiuvinėtų paveikslų, vargoni
ninkas p. P. Kamantauskas 
pasakė prakalbėlę. Taip-gi 
prakalbėjo į susirinkusius ir 
klebonas, dėkuodamas už su
teiktas dovanas.

Tame vakarėlyj dalyvavo ir 
daugiaus Jonų, būtent Grūs
tas, Mončiunskas, Varkala, 
Kemėšis ir Balčiūnas.

Slaptas Reporteris.
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PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

Mes žemiau pasirašę protes
tuojant prieš “Žvaigždės” me
lagingų apšmeižimų Dailės Dr- 
jos “Rūtos” Choro.

“žvaigždė” No. 24 aprašy
dama SLA. seimų Philadel- 
phia, Pa. rašo, kad ketvergo 
vakare birželio 6 d. kalbėjo Dr. 
Šliupas. Po Šliupo prakalbos 
“Rūtos” bažnytinis choras su
organizuotas kun. J. Švag- 
ždžio dainavo po dirigacija p. 
Jurčikonio.” Didelė neteisy
bė. Sulyg “Žvaigždės” išve
dimo, tai kun. J. Švagždys su
organizavo tokį chorų, kuris 
gali ir bažnyčios priešams pa
gelbėti, pačius katalikus ap
juodinti.

Toliaus sako, p-lė Žaldoriu- 
tė “Rūtos” Choro vyriausia 
giesmininkė perėjo per svetai
nę rinkdama aukas. Dabar 
mes klausiam “Žvaigždės” 
kas Žaldoriutei davė vyriau
sybę ir kokiu būdu randa Zal- 
doriutę vyriausia, gal amžių ? 
Jei Žaldoriutė dalyvavo, tai 
nereiškia, kadi visas choras, o 
tik viena ypata; . prie choro 
priguli 70 ypatų iš tiek gali 
atsirasti viena ar dvi ypatos, 
kurios draugijai padaro 
smagumo.

“Rūtos” Valdyba:
Pirm. S. Zubaitis, 
Vice-pirm. J. Ramonas. 
Sekr. A. Banys. 
Kasier. W. Rybikowskas.

• V
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Sokratas.

CHESTĘR, PA.
Birželio 22 d. buvo prakal

bos T, Fondo sk. surengtos. 
Kalbėjo p. K. Česnulis. Labai 
puikiai nupasakojo apie T. 
Fondų. Ragino kuadaugiausia 
prisirašyti prie jo. Kalbėjo a- 
pie išgavimų laisvės Lietuvai 
ir ragino žmones organizuotis 
prisidedant su aukomis. Žmo
nių nedaug tebuvo. Priežastis 
ta, kad dar vis Chester’io žmo
nės tamsoj tebešėdžia ir bijosi 
viešų susirinkimų.. Ko beno- 

kad net T.

WORCESTER, MASS.
Lietuviai' šiandien kiekvie

noje kolionijoje smarkiai vei
kia visuomeniškoje dirvoje. 
Bet dažnai atsitinką, kad tas 
veikimas yra vienpusiškas, ar 
tai, veikimas vien naminiuose 
reikaluose, tėvynės stovį visiš
kai užmiršta, ar tai vėl rūpina
masi dabartiniu mūsiškiu ka
rėje suvargintu padėjimu, sa
vo naminį gyvenimų visiškai 
užmirštant. Tas vis-gi veiki
mas .yra geras ir teisėtas, ku
riame lietuviai veikia išvien 
pačių būvio ’ pagerinimui ir 

Wor-

I111... . 1. I
cesterio lietuviai visi savo vei
kimų jungia į vienų — rūpina
si savais naminiais reikalais, 
bet neužnnrštą ir savųjų ana
pus vandenyno.

Nauja sale — Liepos 3 d. 
vietinė lietuvių parapiją turė
jo prakilnių pramogų — nau
jos sales atidarymų. Šitoji sa
lė pora metų atgal buvo varto
jama pamaldoms laikyti —- bu
vo bažnyčia. Ąnąis metais pa-, 
stačius naujų puikių bažnyčių, 
viršminėtoji salė liko tuščia. 
Sumanus šeimininkas sugebė
ję jų. gerain. tikslui sunaudoti. 
Pridėjus apie 3000 dolerių šv. 
Kazimiero parapiją įgijo rui
mingų 1000 asmenų talpinan
čių parapijinę salę. Pati salė, 
vietinių lietuvių svetaine, va
dinama, labai graži — švariai 
ištėpliota ir išpuošta gražiais 
pavekslais ir gražiomis sėdy
nėmis. Scenerijos dar senoje 
svetainėje. Kuomet viskas bus 
suruošta, ši naujoji salė bus 
viena iš gražiausių lietuviškų 
svetainių visoje Naujoje Ang
lijoje.

Vakarienė — Naujos salės 
atidarymui buvo suruošta pui
ki vakarienė. Žmonių atsilan
kė apie 500. Vakarienes su
ruošimas tai pasidarbavimas 
dviejų dr-ju merginų ir mote
rių, būtent — Marijos Vaike
lių ir šv. Onos. Valgiai buvo 
suruošti labai gerai, matyti, 
kad tai buvo suruošta lietuviš
kų šeimininkių. Valgiams pa
sibaigus, buvo dainos ir pra
kalbos. Dainavo vietinis, p. A. 
Vismino vedamas, choras. Dai
nos visiems patiko; ypatingai 
“Grybai.” Be choro buvo Su
dainuota keletas solo ir duetas. 
Pasisekimų galima tuo užtik
rinti, kad publika iššaukė dai
nininkus beveik visuomet pa
antrinti. Laike dainų kalbėjo 
J. Navickas apie jaunuomenės 
auklėjimų. Prakalba buvo la
bai įdomi ir svečiams patiko. 
Antruoju kalbėtoju buvo pat
sai vietinis klebonas gerb. kun. 
J. Jakaitis. Pirmiausia turė
jo paskaitų apie paskutinį sa
vo atsilankymų Lietuvoje, pas
kui sulygino pereitų Lietuvos 
stovį su dabartiniu. Išvada — 
tėvynės šelpimas. Antra pra
kalbos dalis buvo pašvęsta va
karienės tikslui. Pažvelgus 
aplinkui save pamatysime, 
kad žmogus atlikęs kokį nors 
darbų visuomet pasilsi, išsky
rus tiktai nenuilstančius dar
bininkus, kų mes randame ir 
su mūsų gerb. klebonu. Pa
stačius bažnyčių, įrengus nau
jų svetainę, mūsų veikėjas 
mūsrj labui jau ir vėl rūpinasi 
nauju reikalu — mokyklos 
statymu. Jau pradžia yra — 
keliolika tūkstančių dolerių 
randasi mokyklos statymo iž
de. Mes vietiniai parapijie
čiai, kurių naudai viskas ruo
šiama, negalime neapkainuoti 
mūsų klebono pasišventimo, ir 
turime jam iš daugelio prie
žasčių būti labai ir labai dė
kingais. — Naujos salės atida
rymas ir vakarienės surengi
mas ilgai pasiliks mūsų atmin
tyje kaip ir pereiti mūsų para
pijoje svarbūs atsitikimai.

• Lietuvių paroda — Nespėjus 
atsilsėti po vakarienei, ant ry
tojaus 4 dienų liepos vėl visi 
susiruošėme parodon išreikšti 
mūsų ištikimybę Suv. Valsti
joms. ši mūsij paroda gali pa
sižymėti keliais svarbiais da
lykais — jinai gali būti vadi
nama istoriška. Iš visų čio- 
nais gyvenančių ateivių, tiktai 
vieni lietuviai taip iškilmingai 
dalyvavo šioje parodoje. Bu
vo tai grynai lietuviška paro
da — lietuviai pasirodė Wor- 
cester’vje kuomi esu. Ir labai 
gerai. Svetimtaučiai, žiūrėda
mi į maršuojančias lietuvių į- 
vairias draugijai, labai nusi
stebėjo. Pati paroda buvo di
delė; joje dalyvavo visos (išė- J 
mus socijalistus) vietinės lie
tuvių draugijos, tarpe, kurių 
ypatingai pasižymėjo L. Vy
čiai ir Blaivininkai. Paroda 
prasidėjo nuo šv. Kazimiero 
bažnyčios ir apsistojo ties City J 
Hali, kame buvo išpildytas į-1 
vairus programas, kurio- ve- | 
dejų buvo p. Vilkąuskas. Pir- I 
mutiniu kalbėtoju buvo vieti- I 
nis miesto majoras. Savo kai- I 
boję labai širdingai pasveikino L

lietuvius ir užgyreytnūąą liuo- 
sybcs troškimus. Po jo kalbos 
du sujungtu choru, būtent šv. 
Kazimiero parapijos ir L. Vy
čių vadovaujant p. A. Vismi
nui' sudainavo Amerikos' ir 
Lietuvos himnus ir- Šiaip jau 
keletą gražią dainų. Svetim
taučiai;- kaip paprastai, gere^ 
josi mūsų puikiomis malonio
mis dainomis. Pasibaigus dai
noms lietuviškai kalbėjo Mūsą 
gerb. klebonas kun. J. Jakai
tis. Buvo labai malonu klau
sytis mūsų karšto tėvynainio 
žodžių Mausomą įvairią' tau
tų, skambančių svetimoje vie
toje; vietoje, kurioje .pirmą' 
kardą praskambėjo mūsą tau
tiškos dainos ir musų liuosy- 
bės troškimai. Po prakalbos 
parodos vedė jas. p. V. Vitkaus
kas perskaitė ištikimybės re
zoliuciją, kurią minia priėmė 
vienbalsiai “TAIP” ir karštu 
delnų plojimu, kartu užgi
riam lietuvių ištikimybę Suv. 
Valstijoms* ir mūsų pačių pa
geidavimą Liuosos Neprigul- 
mingos Lietuvos, sutvarkytos 
panašiais demokratijos princi
pais kaip ir Suv. Valstijos. Už
dainavus dar kartą tautiškus 
himnus, paroda pereidama 
miesto puikiausiomis gatvė
mis sugrįžo namo.

Po visų vargų ir ruošimų 
lietuviai Worcester’yj atliko 
savo rolę kuopuikiausiai. Gar
bė rengėjams ir dalyvavu
siems. Visi mūsų tėvynainiai 
karštomis tėvynės meile de
gančiomis širdimis jautė, kad 
šiandie toje pat valandoje be
veik visose Suv. Valstijų lie
tuviškose kolonijose visi lietu
viai trokšta ir savo troškimą 
viešai išreiškia; ir tas troški
mas nėra nieku kitu, tiktai 
LIETUVOS LIUOSYBE.

Dzūko Draugas.

DAR APIE KOPERNIKĄ.

Jau pereitame straipsnyje 
nurodžiau, jog Kopernikas ne
buvo Bažnyčios kankinamas, 
nei persekiojamas. Netik kad 
persekiojamas dėl jo susektų 
teisybių, bet per tai jis ingijo 
pagarbų augštų perdėtinių Ba
žnyčios ir popiež. Povilas III 
teikėsi priimti jam dedikuotų 
knygų. Juk popiežius, neži
nodamas tos knygos turinio, 
nebūtų priėmęs dedikacijos. 
Reiškia Bažnyčia nieko neišra
do priešingo naujuose Koper
niko išradimuose. Be to, kaip 
minėjau pirmiau kardinolas 
Cusanus, mokslo mylėtojas, 
dar prieš Kopernikų išsireiškė, 
jog žemė nėra pasaulio centru, 
jog žemė sukasi, o ne ant vie
tos stovi.

Bet yra žinoma, jog Koper
niko knyga per tūlų laikų bu
vo tarpe Bažnyčios uždraustų 
knygų. Bažnyčios cenzoriai

. - ■ ' . ' ' ' L Ą ‘ ' £ -

indėjo jų į Indės, tai yra są
rašų uždraustų katalikams 
skaityti knygų. Tąš.buvo pa- 
,daryta tik 100 metų po Koper
niko mirimo. Per tųlaikąbu- 
Vn 12 popiežių ir <nei vienas 
prieš- tų knygų nieko neturė
jo.. ' *

Apie. Koperniko teorijas ki
lo kausimas Galilėjaus lai
kais. Tuomet Didelę kongre
gaciją (komisija) nutarė pris
kirti Koperniko Knygų prie už
draustųjų iki bus pakeistą de
vyni sakiniai. Tuose sakiniuo
se buvo labai drąsiai sakoma 
apie teori jų teisingumų,, o kon
gregacija norėjo, kad tos teo
rijos būtų laikomos tik spėji
mais, daleidimaisy nes tikrų 
prirodymų nebuvo.

Pažiūrėkime, kaip Koperni
kas rašė ir kaip kongrecija no
rėjo kad būtų.

Koperniko buvo rašyta: 
“Aš nebijau dadėti, kad kul
kas neprotingiau manyti, kad 
neišpasakytas dangaus skliau
tas suktus, negu daleisti suki
mąsi mūsų mažo žemės ka- 
niuolio.”

Kongregacija norėjo, kad 
būtų:

“Kaip viename atsitikime, 
taip ir kitame, tai yra ar mes 
claleisime žemės sukimąsi, ar
ba dangiškų kūnų, mes sutin
kame tuos pačius sunkumus.”

Kitoj vietoj Kopernikas už- 
reiškė: “Aš nesvyruodamas 
ginu daleidimų, jog žeme, kar
tu su mėnuliu, sukasi apie saiu 
le ”

Kongregacija norėjo, kad 
vietoj žodžio’ “ginu” būtų 
“pripažįstu.”

Kitų sakinių, kurių reikala
vo kongregacija taisyti nepri
vedžiosiu, nes jie daug-maf 
tokie pat, o ir iš privestųjų, 
aiškiai matome, jog kongrega
cija nei knygos, nei naujos 
moksliškos propozicijos neat
metė absoliutiškai, o tik no
rėjo, kad nauja teorija nebū
tų rokuojama tikru dalyku.

O atmykime, jog Koperni
kas dar nepajėgė darodyti sa
vo naujo susekimo. Juk kaip 
mokslo istorija parodo, tai ir 
garsusis astronomas Tycho 
Brache ir Anglijos filosofas 
Bacon nepripažino Koperniko 
teorijų. Juk nei Galilėjus ne-, 
išgalėjo suteikti aiškių prir.o- 
dymų. Kai kardinolas Bellari 
mine prašė Galilėjaus prirody-; 
ti aiškiais būdais naujus suse
kimus, tai jis atsakė: “Išrodo, 
jog sistema yra teisinga.’

Na tai ar dyvai, kad kon
gregacija stovėjo už tai, kad 
naujoji sistema nebūtų skel
biama, kaipo susekta tiesa.

Bet iš to kongregacijos pa
sielgimo būtų klaidinga many
ti, jog Bažnyčia priešinga, 
mokslui, arba kad Bažnyčiai 
nepatiko nauja sistema. Visai 
ne.

l

Sitų pasiulljimų:

Koperniko prieteliuę vysku
pas Frisio, sužinojęsapiejo 
manymus* tai randamus ki- 
tam draugui vyskupui Dan- 
tisco, išsireiškė : * ‘ Jei Koper
nikui pasiseks prirodyti savo 
tezo& tęismgumą, o mes gali
me tikėtis, ' kad tas jam ’pasU 
sėlis, tai jis mums duos nau
jų čtogų ir naujų žemę.” ‘

Jotis išmintingas žmogus 
nepašakys, kad Bažnyčia per
sekiojo Kopernikų arba kad ji 
buvo priešinga hypotezai že
mės sukimosi apie saulę.

. ‘ V. StaseviČia.

REIKALINGI tuojaus agen
tai rinkimui apgarsinimų į L. 
Darbininkų Kalendorių 1919

Atlyginimas už pasidarbavi
mų geras ir kiekvienas liuosa- 
me laike nuo darbo galėtų ga
na gerai uždirbti.

“Darbininko” 
Administracijų 

242 W. Broadivay,
So. Boston, Mass.

/

' i

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRMININKAS- — V. J. Kudirka,'

3J Frnnklln St., Nonvood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinsknitė,

28 Story St., So.’ Boston, Mass. 
RAŠTININKAS — A. .T. Navickas,

58 Ileaton A ve., Nonvood, Mass. 
KASIERIUS — M. Abračinskas,

187 Ames St., Montello, Mass.
KASOS GLOBūJAI:— O. Nevuliutė, 

22 Chapell St., Nonvood, Mass. ir
A. Roženiukė, 148 Ames St., Mon
tello, Mass.

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

I’TRMINTNKAS — K. Stnpinkevičla, 
Box 945, Strntliers, Ohfo.

VlUE-PIRMININKAS — J. Jonuška, 
2120St. Clair avė., N. E. Cleve land, O.

RAŠTININKAS — M. J. Šimonis, 
1604 E. 31-st St., Cleveland, Ohlo.

IŽDININKAS — A. S. Vaitkus,
232 Alaska St., Dalton, Ohlo.

IŽDO GLOBĖJAS — P. Pocius,
229 So. Mnln St., Akron, Ohlo.

! ORGANIZATORIUS—A. S. Kulbickas, 
i 7602 Abenleen avė., N. E. Cleveland, O. 
i ______________________________________

DOVANAI!
• ’ Kas užsirašys pas mane “Darbinin
ko” ant metų, tas gaus dovanų pui
kių knygų su paveikslais didelio for
mato “Clevelando Lietuvių Istorine 
Pnžvalga.” Siųskite $3.00 už prenu
meratų, o knyga tuojtfus bus jūsų na
muose.

Ad. Pogazelskis,
8311 Pulaski Avė., Cleveland, Ohlo.

^LIETUVIS FOTOGRAFAS 

' Ar turi savo didelį paveiksi*?
i Jeigu ne, tai
; ateik ir nusitrauk puse tuzino 
Į kabinot ir gausi vienų dideli ar« 
| tistiškai padarytų paveikslų visai. 
[dovanai..

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. Snd St., PMtatelfUta, P«.

Bell Pbone DloUnson 3995 M. 

Dr. Ignotas Stankus, 
1210 S.Jroad St., Phibddpliia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda.;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P, M.

Nedaliem!* iki.'4 popiita. ®

RINKTURTUS.
Jus išeinat ant VAKACIJŲ arba j pikniku. Sugrįžę jus pasa

kojate savo šeimynai, savo giminėms ir savo draugams apie gra
žias vietas, kurias jus matėte Ir apie miestus ir dirbtuves, kurias 
jus aplankėte laike sava kelionės; jus pasakojate, apie žmonas ku
riuos jus susitikote ir su kuriais laiką smagiai praleidote; bet jus 
negalite savo brangiems klausytojams to viso parodyti.

( Nes jus neturite paveikslų, kadangi jus nepasiėmėte su savim 
aparato.

Jus gal būt nejsivaizdinate šiandie, (koks turtas yra fotografija, 
bet jus pajusite ir suprasite gal būt tik praslinkus keletui metų, 
kuomet jus atsiminsite {vairius nuotikius savo gyvenimo, kuomet 
jus panorėsite pergyventi savo atsiminimus; ir tuomet jus busite 
pagatavi mokėti bile kokių kainų, jei tik galėtumėte gauti tų ar tų 
paveikslų, kurs jums brangus. Bet tuomet bus pervėlu, tuomet 
bus negalima.

Todėl jei jus norite ant visados pasilaikyti paveikslus viso to, 
kas jūsų širdžiai brangu, ir miestų ir apiellnkių, kur gyvenimų 
praleidote, tai jus turite pradėti DABAR rūpintis tuomi. Nusipir- 
kit aparatų (camera) ir kuomet einate kur nors, tai visuomet pa- • 
siimkit; ir kuomet pamatote kų nors malonaus jūsų akiai arba 
jūsų sielai, *tai nuimkit to paveikslų. Tokiu budu jus rinksite 
sau TIKRA TURTĄ-

Idant palengvinti jums visiems jsigytl gerų, tveriančių ir gra
žių paveikslų, tat mes jums pasiūlome .aparatus ėmimui paveiks
lų geriausio išdirbimo, visur pagarsėjusios “SENECA” rūšies, už 
pasakiškai žemų kainų. Be to mes duodame DOVANAS, labai rei
kalingus nridėčkūji-^nrie npfuato.
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I Pasirink i§
I 1) Scout Camera, daranti paveitslus 2^ per 3V1 colių, sve’a 16 uncijų. Mes pasiųsime jums tik už $6.99.
I 2) Mitory Vest Pocket Camera, hnpnti paveikslus 2’4 per 3*4 colių, sverianti tik 8*uncijas. Mes
I pasiųsime jums tik už......................•............................      SI2'J5
I 3) Seneca Ca’mera, duodanti paveikslus 2*4 per 3Į4 colių, sveria 26’X> uncijų. Mes e jums
I 'j tik už    ............................................................................       $16.75.
I 4) Seneca Chlef, imanti paveikslus 2^ per 4’4 colių, sveria 24 uncijas, mes jums e • tik
■ už .... .... .... .. «. .... .... .... .... «... .... .... •».. .... .... • •.. »•. »■ .. $24.93.
I Mes turime ir augštesnių kainų aparatų. Mes mielai duosime paaiškinimus j visokius paklausimus
I apie jas. . ' ' . ' jį-
į Viršuj paminėti aparatai jau įsigijo reputacijų. Jais imti paveikslais yra geri, gražus lt tverianti ir
I kartu jie yra aiškus, griežti ir apriboti. Šutais aparatais jus galite nuimti gražiausius paveikslus ir tai ne
I vien lauke, bet Ir viduje. Opera vintas jais yra taip prastas ir lengvas, kad net valkai gali Imti gerus pa-
I veikslus. r . . . ‘ . . • . .
Į Su kiekvienu aparatu mes siunčiame Manunl of Photograpliy ir Instructlon Book, kur aiškiui paša-
I kyta, kaip fotografuoti. Ir prie kiekvieno aparato mes duodame VISIŠKAI DYKAI, kaipo POVANAS ka

muolį filmų tinkamų aparatui ir skurlių? d?Žę Įsidėti aparatų. •
Tuos paslutijlinus darome tik trumpam laikui ir kaip kainos ant visų daiktų kjln nuolatal, tai Ir apa

ratai greit pabrangs, tuo labiau, kad ant jų reikalavimas didinasi dabartiniu ihlku. Reikalauja jų kaip ka- i 
relvial, taip ir likusieji namuose. ‘ .

i Todėl jei nori pasinaudoti Iš Šio pusiulljimo, tai tuoj rašyk, tildydamas mažiausia $2.00, o likusių
i, sumų damokCsl, kaip aparatas ir dovanos ateis į jūsų namus.

PAN-AMERICAN EKPORTERS,
1152 Milwaukee Avenue, Dept. 234, Chicago, Illinois
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KAIP LIETUVIAI LIEPOS 
4-tų DIENA APVAIKŠČIOJO

So. Bostono, ’ Bostonų ir 
Briglitono lietuviams susidė
jus į krūvų ir šauniai prisiden
gus prie Liepos 4-tos dienos 

• patrijotiškų iškilmių, parodon 
So. Bostono ir Bostono gatve- 

’nais stojo apie 4000 lietuvių ir 
lietuvaičių. Gi ant Boston 
Common daržo susirinko lietu
vių dar daugiau.

Nustebo anglai. milžiniškų 
lietuvių skaičių pamatę, nuste
bo ir visi kitataučiai, nes 
jiems gal pirmų sykį čia teko 
pamatyti taip gražių, įspūdin
gų ir tvarkių lietuvių parodų. 
Ir visi su pagarba ir pasigerė
jimu į lietuvius žiūrėjo.

Lietuviai parodoje maršavo 
sekančiai:
Parodos vedėjas:,

Jonas Adomaviči us.
Vėliavų nešėjai. 
Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Gedimino Benas.

Parodos Vedėjo Asistentai:

J. Vilkinius, 
P. Petrauskas,’ 
J. Žardeckas.

Marijos Vaikelių Draugija: 
Vedėjas F. Strakauskas.

Lietuvos Dukterų Draugija:
Vedėja A. Mizgirdiene.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija:

Vedėja J. Račkauskienė.
Moterų Sąjungos 13 kuopa:

Vedėja
Lietuvių ūkėsų Kliubas:

Vedėjas Jurgelaitis.
Šv. Kazimiero Susivieni
jimo Draugija:

Vedėjas M. Marksa.
Saldžiausios širdies Draugija:

Vedėjas J. Račkauskas.
Šv. Petro ir Povilo Draugija:

Vedėjas F. Fiederavičia.
BOSTONO MIESTO BENAS.

Lietuvių Moksleivių 
17 kuopa:.

Vedėja Adelė Valentukė..
Lietuvos Vyčių 17 kuopa:

Vedėjas J. E. Karosas.
Lietuvių Darbininkų Są
jungos 1-ma kuopa;

Vedėjas J. Glineckis. 
Šv. Jono Evangelisto 
Blaivininkų Dr-ja:

Vedėjas J. Urbonas.
Šv. Kazimiero R. K. Dr-ja:

Vedėjas P. Lautska. 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Keistučio Dr-ja:

Vedėjas J. Tuleikis.
Šv. Jurgio Draugija (Brigton) 
Šv. Vincento Dr-ja (Brighton) 

Ant Boston Common daržo 
sudainavo Lietuvių Himnų šv. 
Petro parapijos ir “Gabijos” 
Draugijos chorai, vedant p. 
Petrauskui.

Nuo Liepos 4-tos dienos ap- 
vaikščiojimų atsisakė lietuviai 
soeijalistai ir keletas raudono 
plauko lietuviškų draugijų, 
kurios pabijojo viešai ištiki
mybę Suv, Valstijoms išreikš
ti. O taip jau visi lietuviai sa
vo priedermę atliko ir pasiro
dė gerais tėvynainiais ir ge
rais šios šalies piliečiais.

Bravo, So. Bostono ir Brigh- 
tono lietuviai!

o.

Mišios už mirusius narius.
Šv. Jono E. Pašalpinė dr-ja 
liepos 4 d. buvo užpirkus ge
dulingas miišas . už mirusius 
narius. Bažnyčion susirinko 
veik visi dr-jos nariai. Jie kar
tu po du suėjo gražioj tvarkoj 
į bažnyčią. Buvo daug ir pa
šaliečių. Dr-jos valdyba ir na
riai uoliai darbuojasi dr-jos 
reikaluose ir visiems verta 
prie jos prigulėti. Neprigulin- 
tieji prie draugijų privalo 
glaustis prie šitos.

J. Glineckis.

Šv. Petro parapijos choro 
mėnesinis susirinkimas bus se- 
redos vakare, 10 d. liepos. Vi: 
si nariai meldžiami susirinkti 
pohažuytinėn salen 7j30 vai. 
vakare.-

BRIGHTONIEČIAI PUIKIAI 
ATRODŽ.

• Ištikimybės Dienos.parodo^ 
je Bostone dalyvavo ir Brigh- 
tono lietuvių šauniausios drau
gi josr^y. Jurgio — vyrų ir šv. 
Vincento — vyrų ir moterų. 
Puikia tvarka, gražia išvaiz
da į savę- Briglitono lietuviai 
patraukė visų atidų, Jie žy
miai pagražino lietuvių paro
dų Bostone. Už šaunų pasiro
dymų Briglitono lietuviams 
priklauso didele pagarba ir 
nuoširdus ačiū. -

Jis.

Šv. Kazimiero R.-K. Drau
gija laikys ekstra susirinkimų 
dėl mirusio narto St. Pociaus 
panedelyj liepos 8 dienų Šv. 
Petro parapijos svetainėje. /Vi
si nariai atsilankykit. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai. va
kare.

ŠAUNIOS PRAKALBOS.
LDS. Lina kuopa buvo su

rengusi p. Al. Račkui prakal
bas nedalioj liepos 7 dieną Šv. 
Petro parapijos svetainėje. 
Kalbėtojas nurodinėjo lietuvių 
socijalistų ydas. Svetainė žmo
nių buvo pilnai prigrūsta. So- 
cijalistai buvo mėginę sukelti 
trukšmą, bet tvarkdariai juos 
mandagiai nuramino. Kalbėto
jui ir. prakalbų lėšoms padeng
ti surinkta $42.00. Iš prakal
bų likosi visi patenkinti.

Vedėju buvo p. J. Glineckis.
Buvęs.

Pilnųjų Blaivininkų Susivie
nijimo 49 kuopos susirinkimas 
perkeltas. Ketverge liepos 11 
dienų bus pobažnytinėje sve
tainėje prakalbos, todėl blai
vininkų susirinkimo nebus ga
lima laikyti. Bus pranešta vė
liaus kada įvyks susirinkimas 
blaivininkų kuopos*

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 12 d. pėtnyčioje vak 

kare Lietuvos Vyčių 18-ta 
kuopa turės mėnesinį susirin
kimų. Visi Vyčiai malonėkite 
pribūti į šį susirinkimų. Bus 
svarstoma ir kalbama apie bū
siantį išvažiavimų ir kitus da
lykus. Taip-gi ir naujų narių 
prašome atsivesti.

Komitetas.

Puikų išvažiavimą rengia 
So. Bostono ir Cambridge’o L. 
Vyčių kuopos. Bus Liepos 21 
d. Tai-gi nariai, kurie prigu
lite prie kuopų, paduokit var
dus Išvažiavimo Komitetui. Iš
važiavimo K-te yra šios ypa
tos So. Bostone: S. Motiejūnai
tė, A. Stanaičiutė, K. Kiškis, 
J. Motiejūnas; Cambridge: E. 
Kasnauskaitė, O. Mankevičiu- 
tė, S. Urbonas, Z. Tamošiūnas, 
J. K. Naujalis. Kurie nepri
guli prie kuopų, nebus priima
mi Į tą išvažiavimą.

Ekstra mitingas Vyčių 17 
kuopos So. Boston’o bus utar- 
ninko vakare 7:30 vai. Tai-gi 
meldžiame visų būti.

Komitetas.

REIKALINGAS jaunas Įie- 
tuvis, gerai mokąs angliškai, 
mažiau 20 metų amžiaus prie 
abelno darbo rakandų krautu
vėj. Adresas:

Richmond FumitUre Store, 
348 B’way, So. Boston, Mass.

J

J, A. M.

- UŽSISAKYKITE

Jį išleido Amerikois Lietuvių 
Kunigų Sąjunga. Leidinis la- 
bąi turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų naudingų i& |d<h 
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas” tįūoda daug gražios me- 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas4’ yra 
naudinga knyga nezvien dva
siškiems, bet ir šiaip jau žmo- 
nčms. £‘Žinynas” apima apie 
300 puslapių sinuulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių > nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su:

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi- 

mines^ar pažįstamus, prįsiųsk 
paieškojimu į “Darbininką.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk ^Darbinin-

'-Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Ųž vieną-sykį........ 50c. 
’ ’ du sykiu .75&
” tris sykius ..... .$1.00 
” Šešius sykius.. . .$1.75

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, , ‘
South Boston, Mass.

L

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston, Mass. -

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

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mass

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima lušUalbetį ir lietuoirrįai 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vpl.

. Popiety Ilki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

REIKALINGA MERGINŲ 

prie varstymo čeverykamš 
šniūreliij. Lengvas darbas ir 
užmokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus.

Textile Braiding Co.,
46 Wareham st., Boston, Mass. 

(Ant viršutinių lubų)

* -

Paieškau brolių Petro Kaminsko, 
Povilo Palonos, Felikso Markevičiaus. 
Kauno gub., Panevėžio parap., Nausie- 
dų kaimo. Turiu svarbų reikalų, at
sišaukite.

ANTANAS. KAMINSKAS,
Post Office, Wlrton, W. Va.

ANT PARDAVIMO groser- 
nė ir bučernė po No. 41 B St., 
So. Boston, Mass. Biznio da
roma į savaitę apie $450.00. 
Parsiduos labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus į krautuvę.

TEL. BACKBAY 4200

DR. F. MATULAITIS
. Ofiso adynoą
1-8 P. M. 7-8 P.M.

G do ▼iaoklaa ilga* 
Priakirfa Akinio*.

419 Boylston St, Boston, Naša.

VINCENTAS VESELKA Suvalė 

gub., Marijampolės pav,f Mikalinės 
dvaro pabėgęs iš nelaisvės I Holandi- 
15, iešką savo /pusbrolio PRANCIŠ
KAUS KRIVIČKOS. Prašo atsiliepti 
šiuo adresu :

VINCAS VESELKA, 
Rottefiant Katendrccht ToUitiislan 

73 b. HOLAND. _ ’

. SOUTH BOSTON, MASS. | 

. TEISINGIAUSIA IR GE- | 
! RIAUSIA LIETUVItKA ! Į 
r • APTINKA. * . o
i Sutaisau receptus su di- ! i 
i džiausią atida, nežiūrint, ar ; > 
t tie receptai Lietuvos ar Ame- i! 
[rikos daktarų. Tai vienatį- j i 
[ n§ lietuviška aptieks Bostone į > 
Į ir Massachusetta valstijoj, j > 
j Gyduolių galit gaut, kokios ] į 
[ tik pasaulyj yra vartojamos, j [ 
į Galit reikalaut per laiškas, o j į 
Į aš prisiųsiu per ezpresą. j Į

; K. RIDLAUSKAS {f

o Aptiekorins ir Savininkas < 
B Tel So. Boston 21014 ir 21013. 1 
(į 226 Broadvay, kampas 0 St, !

5*

I
■r

f

f

-• ' x •. ' -*» ........................ ■’■•-• - •*

NESIViLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!
* * ; # X

Mes duodame progą sutaupyti keletą centų 
perkant naujai, leidžiamų

MALDAKNYGĘ
\ “PULKIM ANT KELIŲ,”

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės.apdarais 
$1.25^ o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk
suotais kraštais $2.00. ’

Popieros kaina kasdien vis kįla augštyn ir to
kiu būdu visos vėliaus išleistos knygos bus bran
gesnes. .■

Toji maldaknyge dar tik spaudoje ir vėliaus, 
kuomet bus gatava, jos kaina gali pakilti sykiu su 
kitomis ir už tai pasiskubinkite.

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

t

-s

k a

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis išbraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, . su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

NadBHotnia! 
naalOvaL ryta 
<U4 vai. vakar*.

už

VIETOJE $1.00 TIKTAI 50c.
Amerika Pirtyje ..................... .............10
Anderseno pasakos ............... .............20!
Laisvos valandos ................... .......15 j
Rodos motinoms ......................... ............... 5
Pradinė aritmetika ............... ................ 35
Vaiky draugas ....................... ............. 15

.$1.00 
! gnu- 

pusę

Viso ...........................
Atsiųskite 50 et. stampomis o 

site viršui minėtas knygas 
prekės-kainos. Adresuokte:

' P. Mikolainis, 
Claverack, :-: :-:

Paieškau savo vyro MYKOLO BOR- 
KAUS 29 meti} amžiaus, Kauno guh., 
Panevėžio pav., Vaškų par., Nerių 
kaimo. Du, metai atgal išvažiavo prie 
darbo į miškus ir prižadėjo grįžti už 
mėnesio laiko, bet ir ligšiol apie jį 
nieko negirdžiu. Aš sužinojau, kad 
iš tos vietos.?kur pirmiausia dirbo iš
važiavo kitur, tik nežinia kur. Spėju 
ar nebus į-Pensylvanijos valstijų nu
vykęs. Paliko mane su dviem vaiku
čiais ir jie buvo paimti į miesto prieg
laudos namus; dabar aš juos iš ten 
atsiėmiau ir neturiu iš ko maitinti. 
Prašau jo paties arba kitų man ' 
jaus pranešti.

ONA BORKIENE, 
(Simanavičiūtė) 

115 Thlrd St., Cambridge, Mass.

tuo-

Aš Leonas Sušinskis Kauno gub., 
Telšių pav. Kaimo Kalnėnų, paieškau 
savo giminaičių ir pažįstamų. Meldžiu 
atsiliepti žeminus paduotu adresu.

Aš Juozas Rudaitis Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Garšvėnų kaimo ieš
kau savo giminaičių ir pažįstamų. 
Meldžiu atsiliepti. Musų adresas: 

Rotterdam Katendrech Tolhuislan 
No. 13 b. HOLAND.

N. Y. i----------------------------------------

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidirm 
Mentholatum Co. Prieš eisią* 
gult ištepk veidą mosšia per keli 
vakarus, o padarys, veidą TYRI 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot 
tis išima plėtmus raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina vise 
kius spuogus nuo veido. Pinigu 
gali siųsti ir stampomis.

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

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS

7 pass. 6 cil. 1916 Studebaker. Par
siduos visai pigiai nes savininkas ap
leidžia miestų. Taip-gi parsiduoda di
delis pool-roomis. Savininkas pirko 

„kitų biznį. Parsiduos pigiai. Kreipki
mės pas:

A. J. Kupstys,
343 Broaduay, So. Boston, Mass.

. Paieškau sesers ir švogerio IGNOTO 
ir MIKALINOS ARBACIAUSKŲ, Vil
niaus gub., Dusmenų par. Pirmiaus 
gyveno kur apie New, Yorką, o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų reikalų. 
Malonėkite jie patįs ar kas kitas at
sišaukti.

JUOZAS AMBRŲTIS,
81 Silver St., So. Boston, Mass.

“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio išdir
binio įvairių fontaninių rašomų PLUNKSNŲ. Parsiduoda po $2.50, 
$3.00, $3.50 ir augščiaus.

“DARBININKAS,”
242—244 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

PARSIDUODA FORNIČIAI 
dėl 4 kambarių, Rakandai be
veik nauji ir parsiduos pigiai. 
Galima matyti vakarais. Atsi
šaukite tuojaus po šiuo adre
su: 69 Gold.St,, So. Boston, 
Mass. (Ant trečių lubų).

Ketverge, Liepos-July 11-tą dieną, 1918 m., Šv. Petro par-a 

pijos bažnytinėje sėleje kalbės Amerikos Lietuvių Tai ylos 
Sekretorius KAZYS ČESNULIS 4š Washington’d?

Aiškins lietuvių politiką ir kitus svarbius klausimus palies 

Daug žingeidžių dalykų apie Lietuvos reikalus praneš ir pa

pasakos kas Lietuvą nelaimėje gina, o kas skandina.

Ateikit visi į prakalbas!

Įžanga veltui.
Prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare.

t> Kviečia visus L. D. S. 1-rtia kuopa.
p 1>

B B
War savings Stamp 

issued by the ' 
United Statės 

Goverment.
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti, 
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po $4.18.

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKO JE, ‘1 DARBININ

KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

Kuomet žmogus serga
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?”
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistų, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

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

tai pirmas daiktas, 
kurį jis nori žinoti y- 
ra tas:

i

f

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba, 

4 Levant St.> Dorehester, Mase 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 

20 Wlnfleld St., So. Boston, Mass
I PROT. RAST. — Jonas GllneckU

282 Silver Str., So. Boston, Mase
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite

10 Silver Stį, So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas.

16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

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

trečią nedėldienį kiekvieno mčne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dienų. .

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui

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

130 Bowen St, So. Boston, Mass 
PROT, RAŠT. — Juozapas Vlnkevičius

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

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

171 Fifth Str., So. Bdston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 

13Q^Bowen St.. So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS SVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fourth St.

Vice pirm. — P. GiedraičiutS, 
103 Sixth St.

Prot. Sekr. M. MorkūniutS,
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. LukoševičiutS, 
377a Broadway,

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 SilveF St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė.
M. Stukiėnė.

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: —. M. Žilins.
. jkiene, P. Venienė, V. Songailie 

nęy-A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie' 
nė.

Petro Bažnytinėje Salėje.

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno mė
nesio.

* • - ' M
7:30 vai, vakare Šy.

J, H. Kenealy,
M. D. L 

padaryti klaidas. 
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 apštumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių 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, Intai, 
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

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

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

Kasdien.

Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. NL

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Mms.

Netoli Boylstou Street.

(DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visa Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
"B” yra atsakančiai nutaikinf

Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per
Hradėją stebuklingos "visą dieną ir naktf* 
dirbančios metodos, kuri, bus vartojama ati- 
skufų ir nusĮla’atyniui skaudžių Truss, bei

Hradėją stebuklingos "viaą dieną ir naktį** 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusiipnėjusių tnu- 
C-l, -__ -__ - -*-■ •
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi- 
iauks pas Mr. Stuart, 
bus iisiųsta užtekti
nas. skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progų ge
rai iimėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite ui 

tų iimėginimų Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok jj.
S savo paties patyri
me jus tinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 

’ atsakančiu ramsčio 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periSkadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad ius turėtumėt jį 
dėvėt f štai yra ge
riausią kelias, kuri galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
Pirmas: 'Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
■ prie ndsilpnintų muskulų gydanti {taisą taip 
vadinamą Plapao. kuris yra susimažinąs ’pa
vidale ir paimtas drauge su - ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. ■ Tuomet ir 
tik tuomet 'galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padurkai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jhunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
iigydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINE DIENOS-NAKTIES VEIKME

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
alką aplaikomoa pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—nnkt| ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei. 
skaudėjimo. Dar apart to minutč-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bui—dagi ir miegant Si stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja, gyvybę ir- stiprumą, kvkte jiems yra 
reikaiinri, kad prideramai atlikus jiems pa- 

'vestą, Užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panelių.

i PLAPAO-PAD IŠAIŠKINT A
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai brokuotas, natčmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti Udėstyiną.
* PLAPAO-PAD yra padaryta 11 stiprios, il- 

ettempUmos materijos "E”, kuris yra pritai
kyta*.prie kūno krutijtmų ir vlaliko smagu
mo j| dėvėt. Jo vidurio yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plaatario), kad 
apiangojui paduUalto "B’’ nuo slankiojimo 
Ir pritraukimo nuo ism tikro* vietos.

'A" yra padidinta* PLAPAO-PAD nlas, 
kuria nrlspaudita sunykusius* Itusupnlijusius 
muakulua,- kad juo* aulslkjus HUU Mą tolyn 
besisllnklm*, t Y . '■ , -
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- yra atsakančiai nutaikinta padužkai- 
tė tokiam" vartpjimai. kad anlaikia* Hemial 
crifice ir taipgi prilaiko- vidurių dalis, kad 
pastarosios neiisisvertų i lauko pusę. Pa- 
dužkaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
Dedikalas. Kaip greit lis medikalas esti kūne 

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y. 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinas 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galai, 
kuris turi būt prili
pintas per hipbone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies' Brokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats saTo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą-*-

Ir, nepatėmijamai. skaudų, pavojingi fisi- 
reržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jųa atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j.mo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų truki* yra 
pergalėtas ir jus Širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR i| ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyko Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaltuoju, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk Ši dykai “Ižmėgi- 
nimą" šiądien ir jus busite HnksmL kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykito kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus apln’iysite Hmėgini- 
mui dykai Plapao su prldščku Mr. Stuart’o 
43 puslapių knygutę apie patrūkimą.'talpi
nančią informacija* apie bud*, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medalfumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukus] 
draugą, pasakykite jam apie ši didelį paaiu- . 
lyrną.

5,040 skaitytojų galSs gaut I| išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

a Block 2920 St. Louis, Mo.
Dykai Iimlrtaimai Plapao Ir Mr. Btuarto 

Knyra apie Paikvldmua*
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