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•x Kaip jrbtaa, taip^įr patyiiį 
Imas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotą ten, 

■ kur tikybiniai principai atmes
ti? į !

— Washington.
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‘‘DARBININKO” KAINA

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

k

■ t

*

Amerikos pienas
KAIP VEIKS RUSIJOJ.

Washington, liepos 9.—Tal
kininką valdžioms Suv. Vals- 
tijij valdžia jau apreiškė, ko
kius turi pienus veikimo Ru
sijoj. Nors tie pienai visuome
nei neskelbiami, bet sužinota 
tiek, kad veikimas būtą toks, 
kad priešveikti vokiškai intek- 
mei.

Todėl pienuojama pasiųsti 
Rusijon Amerikos pramoni
ninką ir vaizbininką prigelbė- 

rti rusams medžiagiškame kili
me. Bus gabenama visokių 
reikmenų. Bet toji misija bus 
lydima karinės jėgos, kad ap
sisaugoti nuo vokiečių^ užpuo
limo.

Pramonininkų, vaizbūnų ir 
karinės jėgos bus paimta ir iŠ 
kitų talkininkų šalių, kad ru
sus labiau įtikinus, kad čia ne
norima nei jų pavergti, nei iš
naudoti, o tik prigelbėti jiems 
pagerinti medžiaginį būvį ir 
atsiginti nuo vokiečių.

Talkininkų valdžios buvo 
kitokios nuomonės. Jos nori, 
kad tuoj būti] pasiųsta kari
nės jėgos Rusijon. Bet Ame
rika tam nepritarė ir to nebu
vo daroma. Dabar talkininkai 
sutiko priimti Amerikos pieną 
bent išbandymui. Ir tas bus 
greit padaryta..

Rengia jėgas.
REIKĖSIĄ GINKLUOTO^ 

ĮSIKIŠIMO.
Paryžius, liepos 9. — Talki- 

• įlinką valdžios įsitikinę, kad 
be ginkluoto įsikišimo Rusijon 
visvien nebus apseita. Prie to
kio žygio jau rengiamasi.

Važiuoti Rusijon yra du ke
liu. Per Siberiją ir per Mur- 
mano pakrantes.

Prie nuvažiavusios talkinin
ką kariuomenės galėtą dėtis 
rusai, organizuoti savo ka
riuomenes atskirai ir kovoti 
prieš vokiečius ir bolševikus.

Francijos amunicijos minis
teris socijalistas Albėrt Tlio- 
mas išleido atsišaukimą, ku
riame sako, kad be atidėlio
jimo reikią daryti ginkluotą Į- 
sikišimą Rusijoj.

Kaltina Angliją.
NIEKO NESAKO PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.

Vokietijos laikraščiai tvirti
na, jog gen. Mirbąchą užmušė 
Maskvoje Anglijos auksu pa
samdyti piktadariai. Girdi An
glija, norėdama pavergti sau 
Rusiją, stengiasi supjudyti 
Vokietijos valdžią, su bolševi
kais. Rašo, būk Maskvoje 
niekas nebuvo taip populeris, 
kaip gen. von Mirbach. Nei 
vienas 'vokiečiu laikraštis ne
kaltina bolševikų. Socijalistų 
organas Vonvaerts prašo val
džios nekaltinti bolševikų, nes 
jie “tik formaliai vra atsakan
ti.” ‘ .

NEPRADEDA UŽPUOLIMŲ.
Vokiečiai nepradeda užpuo

limą Francijoj; nors talkinin
ką kariniai ellepertai tvirtina, 
kad vokiečiai f jau senai pada
rė visus prisirengimus. Ir vo
kiečią laikraščiai rašė, jog tuč
tuojau prasidėsiąs užpuolimas. 
Bet turbūt tūlos svarbios prie
žastys sulaiko juos nuo to žy
gi o.

Tuo tarpu talkininkai ne
duoda vokiečiams ramumo, 
šen ir ten užpuldinėja ir atimi
nėja pozicijas1.

Užėmė miestą
ČEKO-SLOVOKAI SUMUŠĖ 

BOLŠEVIKUS.
Iš Šanchai 'pranešama, jog 

čeko-slovakai sumušę Vladi
vostoke bolševikus ir išvaikę 
sovietus, pasileido į vakarus. 
Susitiko galop bolševiką jė
gas, kuriems talkininkavo 
austro-vokiečių nei aisviair-Če
ko-slovakai paėmė viršų ir po 
to užėmė NikolaeVsko miestą 
prie Amūro. Tai yra laivyno 
stotis.

Tennossee valstijoj susikūlė 
diu traukiniai. 100 žmonių už
mušta ir apie 75 sužeista.

Iš Viennos pranešamą, jog 
vokiečiai taiso paimtuosius 
nuo rusų laivus Juodose jūrė
se ir ketina juos panaudoti 
Tarpžeminėse jūrėse.

Vokietija pradėjo gauti švie
žią bulvių iš Holandijos. Su
lyg sutarties Vokietija turi 
gauti 3.000 vagom] bulvių iš 
Holandijos už 50.000 tom] an
glių.

Suv. Valstijoj valdžia pasko
lino dabar Italijai $10.000.- 
000. Išviso Italija yra gavu
si $660.000.000, o išviso talki
ninkai yra gavę $6.091.590.000.

Paryžiuje buvo daroma ban
dymai ar negalima būtą išsau
goti stiklus nuo sprogimo lai
ke bombą ekspliodavimų apli- 
pinant langus popiera. Pasiro
dė, jog tas nei kiek negelbs
ti.

Anglijoj vieton mirusio lor
do Rhondda, maisto adminis
tratoriaus, nuskirtas John R. 
Clynes.

Japonijos vadai armijų ir 
laivyno nutarė padvigubinti 
karines jėgas. Armija susi
dės iš 21 korpuso, po dvi di
vizijas korpuse ir po tris pul
kus divizijoj.

----- o------
Ukrainos ministeriai rezig

navo. Markievičiui, sočijalis- 
tui-federalistui pavesta suda
ryti naują kabinetą.

Pulk. Roosevelt yra kviečia
mas Airijon -agituoti už stoji
mą kariuomenėn.

Vokietijoj prasideda taba
lams badas. Lapkričio mėne
syje bus surūkyta visa taboka. 
Laikraščiai rašo, kad pypko- 
riai turi rengtis apseiti be tos •piktžolės.
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LAIDOS LABAI IŠKILMIN
GAI.

New York, liepos 8.— Su 
orlaivių žuvusis ex-majoras 
John Miteli ei bus laidojamas 
labai iškilmingai ketverge. 
Vežant į kapines iš orlaivių 
bus metamos gėlės ant karsto.

Gedulingas mišias buvo ma
nyta laikyti šv. Ksaviero baž
nyčioj. Bet paskui sumanyta 
tą daryti milžiniškojoj šv. Pat
riko katedroj, kuri yra di
džiausia visoje Amerikoje. 
Talpina 4.000 žmonių.

Iš padangių gėlėmis snigs 
ant karsto iš 20 orlaivių.

Velionis iš Louisianos atga
bentas pirmiausia nulydėtas į 
namus. Prie stoties pasitiko 
našlė ir motina. Į namus ly
dėjo ir karinė garbės sargyba. 
Iš namų seredos vakare nuly
dėta miesto salės rotundon, 
kur gulėjo kūnai prezidento 
Lincolno ir Granto. Karinė 
sargyba buvo dieną jr naktį.

Laidojimo procesija bus di
džiai iškilmiga. Prie pat kar
sto bus New Yorko gub. IVhit- 
man ir majoras Hylan. Tarpe 
grabnešių yra pulk. Roosevelt.

BUVO KILĘS MAIŠTAS.

Kaip tik Maskvoje buvo nu
žudytas Vokietijos ambasado
rius gen. von Mirbach, tai tuoj 
ten buvo kilęs maištas prieš 
bolševikus. Vieną miesto da
lį sukilėliai buvo užkariavę. 
Buvo užėmę ir telegrafo stotį. 
Tai į visas puses pasiuntė ži
nias, jog bolševikai Maskvoje 
nuversti. Bet bolševikų jėgos 
*įveikė maištininkus po didelio 
kraujo praliejimo ir atšaukė 
paleistą gandą. Prie to bolše
vikai suėmė keturis Kerenskio 
kabineto ministerius — Cere- 
telli, Čemovą, Savinkovą ir 
Skolevą. Jie įtariami maišto 
kėlime.

Anglijoj mažai svarbos pri
duodama ' maištui Maskvoje. 
Anglijos politikieriai spėja, 
jog maištą sukėlė vieni socijal- 
revoliucijonieriai ir jie ne
įstengs įveikti bolševikų. Sa
ko, kad bolševikų Raudonoji 
Gvardija per stipri, kad ją 
galima būtų įveikti gatviniais 
susirėmimais. Anglijos politi
kieriai nelabai tiki Kerenskio 
tvirtinimams,, būk bolševiką 
valdymui jau artinasi galas.'

Norvegijoj bandoma kepti 
duoną iš žuvies. Prie žuvies 
dedama kitokių daiktų.

Vokiečiai yra pažadėję nu
siųsti austrams talkon prieš i- 
talus tris korpusus.

Italijos ir Francijos kariuo
menės išsėdo Albanijoj ir pra
dėjo karinius veikimus prieš 
Austrus.

Vokiečią laikraščiai skelbia, 
jog Šiberijoj sukilusieji karės 
nelaisviai Čeko-Slavokąi, ke- 
letoj .vietų tapo supliekti.

Francijos priemieras Cle- 
menceau, pabuvęs dvi dieni 
fronte sugrįžo Paryžiun. Sa
ko, jog visų talkininkų kari
nis ūpas pakilęs ir pasitikėji
mas į pergalę didelis.

Karės fronte Frąncijoj vie
noj vietoj du Amerikos negrai 
kareiviai nuvijo 40 nugąsdin
tą vokiečią.

Sulyg valdžios aprokavimų 
Suv. Valstijose reikia apie 400. 
000 darbininkų. Ypač mai- 
nose atjaučiamu stoka darbi
ninkų.

; Prez. Wilson užgyrė suma
nymą numažinti kainas ant 
bovelnos nuo 20 iki 30 nuoš. 
Pramonininkai turėjo sutikti 
numušti kainas.
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Koelno Gazette rašo, jog Vo
kietijoj storpilviu jau neliko. 
Visi riebieji subesejo.

AVorcester, Mass. liepos 8.— 
Geo. Aitchison šventė savo 92 
gimimo dreną. Sako, jog tikis 
dar iki tol gyventi, kol kaize
ris bus įveiktas. Jis yra išra
dėjas gatvii] laistomojo veži
mo.

Vokiečiai netiki, kadi Ame
rika jau nugabeno Francijon 
virš milijono kareivių.

APSIGYVENO VOKIE
ČIŲ AMBASADOJ.

Berlin Tageblatt rašo, jog 
Maskvoje vokiečią ambasa
doj apsigyveno vienas bolševi
ką valdininkas. Taip padary
ta dėlto, kad parodyti, jog 
bolševiką valdžia užtikrina 
vokiečią ambasados narių sau
gumą.

New Yorke. Union Sąuare 
tūkstantis atstovą organizuo
tą 'darbininką priėmė rezoliu
cijas, pasmerkiančias proliibi- 
ciją. §ako, jog įvedus prohi- 
biciją tūkstančiai darbininkų 
netektą darbo.
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Iš paimti] nelaisvėn austrų 
italai sužinojo, jog Austrijoj 
dvėsiantieji nuo nuovargio 
arba bado arkliai esą tuoj pri
baigiami ir suvartojami mais
tui.

Viennoj, Austrijos sostinėj, 
veik kasdien atsitinka riaušės 
ant marketų. Žmonės išeina 
iš kantrybės, kad laukia, lau
kia gauti savo dalį maisto ir 
dažnai nesulaukia.

<
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Šveicarijoj & apsireiškė gri
pas, kurs seiliau siautė Ispani
joj. ‘Keletą^žmonių jau mi
rė. Serga žmones jaunesni, 
kaip 40 metą amžiaus.

Keliauninkai atvykusieji iš 
Kievo į Vitebską sako, jog uk- 
rainiečią sukilimas prieš vo
kiečius didinasi.

Berlino socijalistij Organas 
Vonvaerts rašo, jog Vokieti
joj troškimas taikos su garbe 
yra didelis.

Vokietijos laivyno ministe
ris von Capelle pasakė, jog 
submarinų pastatoma vis dau
giau ir vis geresnių.

Little Rock, Ark. liepos 7. — 
Miškuose policija smarkiai su
sišaudė su būriu pabėgėlių iš 
armijos ir slackerių. Trys 
slackeriai buvo užmušti. Po 
to kiti išlakstė. Iš policijos 
niekas nenukentėjo.

PARMOS KAREIVIAMS.

Vidurinių reikalų sekreto
rius Lane duoda sumanymą 
duoti sugrįžusiems iš Franci
jos kareiviams po farmą. Nu
rodė, jog tam galima būtų pa
skirti 15.000.000 akrų žemės. 
Kad tą pieną įvykinti valdžia 
turėtų paskirti $2.000.000.

Iš Pekino pranešama, jog 
bolševiki] gaujos siautė Tur
kestane ir apie 1.000 chiniečių 
išžudė. Šarvuotais automobi
liais važinėjo, plėšė sodžius, 
miestelius ir galabijo žmonės.

John Mauders sugrįžo Lon 
donan iš karės lauko prieš pat 
pačios ištekėjimą. Mat jis bu
vo labai sužeistas ir ilgai gu
lėjo mūšio lauke. Buvo palai
kytas užmuštu ir taip buvo 
pranešta jo pačiai.

AR KUNIGAI YRA 
“KAVALIERIAI.”

Australijos valdžia, beieš
kodama įvairią šaltinią įplau
ką, sumanė uždėti mokestis 
ant kavalierią, tai yra neve- 
dėlią. Kavalierią skaičiun val
džia priskaitė ir kataliki] ku
nigus. Jie turės mokėti kava
lierišką mokesčių po $25 me
tuose. Australijos episkopa
tas su Melburno arcivyskupu 
Mannix priešakyje užprotesta
vo federalei valdžiai. Jei val
džia nesutiks paliuosuoti ku
nigus nuo kavalieriški] mokes
čią, tai sulyg vyskupą patari
mo kunigai atsisakys aukuoti į 
karinius fondus. Dabar neži
nia, kaip valdžia išris tą klau
simą.

Žydai sionistai Jeruzolime 
atidarė mokyklas.

Francijos laikraščiai ir vi
suomenė nei kiek nesidžiaugia' 
Kerenskio atvažiąvimu.

Helsingforsan atplaukė pir
mas finų^karinis laivas Korja- 
la. Jis yra buvęs Rusijos ka
rinis laivas. Finlandijos val
džia jį pasisavino. Trys kiti 
kariniai laivai tebstatomi.

Amerikos orlaivininkai su
sekė, jog niečiai labai tinka į 
orlaivininkus. Jie geriau tin
ka, negu normaliai žmonės. 
Jie negirdėdami ūžimo moto
ro yra ramesni ir todėl geriau 
tvarko mašiną..

Pulk. Roosevelt buvo paau
kojęs gautą Nobelio dovaną 
pramoninės taikos komisijai. 
Iki šiol tie pinigai ($40.000) 
niekam nebuvo sunaudoti. Da
bar norint pulki Rooseveltui 
Suv. Valstiją valdžia paves 
tuos pinigus Raudonojo Kry
žiaus reikalams.

Iš Genevos pranešama, būk 
Austrijos imperatorius norėjęs 
Šveicarijoj užvesti taikos de
rybas su talkininką atstovais. 
Bet tas pasiūlijimas buvęs at
mestas.

Liepos 8 d. miliarderiui 
John D. Rockefelleriui sukako 
79 metai.

Suv. Valstijų kuro adminis
tracija sumanė naują pieną dėl 
kuro. Bus duodama visiems 
anglių su rūpestingu apskajt- 
liavimu, kad nebūtą nei per
daug nei permažai.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

A JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS
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LIETUVIŲ BANKAS. A
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Bankierius J. Kowaliauskas sako:—
Nelaikyk Liberty Bondš’ą pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtą arba sudegtą — nustotum ¥ 
savo triūso. *|*

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADEK 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 tręčios $95.00,

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
32—34 CROSS ST , . BOSTON, MASS,
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LEWIST0N, ME.
LDS. 37 kuopos susirinki

mas bus 14 d. liepos, nedėlioj 
2 vai. po pietų Šv. Baltramie
jaus svetainėje, 387 Lisbon st. 
Todėl kviečiami visi darbinin
kai ir darbininkės atsilankyti 
'į šį susirinkimą visi, nes yra 
svarbus reikalas pasitarti kas- 
link delegatų siuntimo į 3-ąjį 
LDS. Seimą. Taip-gi ir dau
giaus kitokių reikalų turime 
kaslink kuopos aptarti, todėl 
nuoširdžiai visus užkviečiame.

B. Jakutis, rašt. 
Komitetas.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. pusmetinis su

sirinkimas įvyks 12 d. liepos 
Šv. Jurgio dr-jos salėje. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti į 
viršminėtą susirinkimą, nes y- 
ra labai svarbią reikalą svar
stymui. , 
vaidyba, 
susirinkti 
veskite.

K. Kuminas, prot. rašt.

Bus renkama nauja 
Tai-gi neužmirškite 
ir naują narių atsi-
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PILIEČIAI.
Jei nori tikrą informaciją ar

ba jei jums reikia rodos, kuria 
galettfm tikrai pasitikėti kas-link 
bile kokio kasdieninio klausimo 
jūsų kasdieniniame gyvenime, 
arbą reikaluose surištuose su 
darbu arba namą, tai ateik į ofi
są . Massachusetts Burcau of 
Immigration, Room 109, Statė 
House, Boston.

Jei nesusikalbi šios šalies kal
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 jum ge
riau į -
Massachusetts Bureau of Immigfation 

.Room 1W, Siuto Hou«e,

AR TURITE gražią lieta 
viskų atvirlaiškią?

AR PUOŠIA Tamistos kam
barį M. K. čiurlionies paveiks
lai?

AR MATEI, kaip Lietuva 
atrodo. •

Kviečiame pirktis ir platin
ti lietuviškus atvirlaiškius, 
naujai išleistus karo imtinią 
lietuvių naudai. Draugijas ir 
atskirus žmones kviečiame tal
kon nelengvo mūsą darbo dir
btą; ypač pasunkėjusio dabar, 
kada nutrūko santykiai su lie
tuviais, gyvenančias Rusijoje. 
Prašome apsiimti pardavinėti 
mūsų leidinius, kurią kadibe- 
žiūi’int bus nusiąsta, pareika
lavus, drauge su sąlygomis.

1. Mūsų belaisviai Vokieti- 
joj.

2. Karas Lietuvoje.
3. Senovės mūsą veikėjai.
4. Dabarties mūsą veikėjai.
5. Vilniaus miesto vaizdai, 

Kaunas įr kt.
6. Mažoji Lietuva.
7. M. K. čiurlionies ir kt. 

paveikslai.
Didelio formato ant storo 

popiorio fotografuoti M. K. 
Čiurlionies paveikslai. ,

Adresas! Lietuvių Skyrius 
prie Daną Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, Deniesh Re d 
Cross Lithuanian Section Co- 
penhegen Denmark.

Arba: Box 214, Copenhagmjį, 
Denmark.

■ i

Liet. Centro Ingaliotuds 
Kopenhagoj.

----- o-----

GAVO ATSAKYMĄ

Jaozas Lūkauskis So. Bosto- 
nietis ieškojo savųjį] per 
Lietuvių Centralio Komite
to ingai iotinį Kopenhagoje. 
Gavo šitokį atsakymą: E- 
same gavę žinią iš p. Bonifa
co Lukauskio — belaisvio Vo
kietijoj, kad jis dabar yra per
keltas iš liogerio Amberg j 
liogerį Erlangen, Mittelfran- 
ken. Jis yra kilęs iš Kive- 
lių (ar Kireilią, neaiškiai pa
rašyta) sodž., Žarėnų valse, 
Telš ių apsk., Kauno red. Ra
šo, kad, yra gavęs iš brolio 
(turbūt tamstos?) iš Amerikos 
16 markių. Su juo susiraši
nėt Tamsta gali per mūsą ko
mitetų, iigi tarpininkaujame 
pašalpos teikime. Tamstai 
atsiuntus pinigus siusime be
laisviui maistą.

Apie p. Kazį Lukauskį tuo 
t tarp-u nieko® Tamstai pranešti 
'negalime, nes tikrų žinių dar 
nesu laukėme*.-{•

Su pagarba
Jurgis Savickis.

Jurgis Savickis 
Bos 214

Koponliage, Danmark.”

Adresas:

Clioster, Pa. Theodore E. 
AbMt, 61 metą amžiaus apsi
vedė są našle Momsiene, 55 
metų amžiaus. Morrisienė, iš
tekėjo trečiu kartu.

Bruiigus Skaitytojau! Tams
tą skaitai “Darbininką” ir 
gerėjies juomi. Pasistengi 
kad jis lankytą ir Tamstą 
draugus.
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SUSIPRASKIME IR MES.

Amerikos visuomenėje ne- 
stokuoja prieškatalikiškų fa
natikų. Tik tasai gaivalas ran
dasi visuomenės butgalyje, o 
Eetuvių visuomenėje tasai gai
valas brukasi visuomenės prie- 
kyn ir netik kad reikalauja 
balso, bet dar-gi nori jai va
dovauti. Taip tas dedasi pas 
mus dėlto, kad lietuviai nėra 
augštai pakilę apšvietoje ir 
kultūroje. Todėl mūsų tautos 
gėda labiau kyšo, negu kultu- 
ringesniųjų.

Amerikonai turi biauriij 
prieškatalikiškų fanatikų. Jie 
B.-K. Bažnyčią visaip dergė, 
sakė, kad katalikai neištiki
mi šiai šaliai, kad Kolumbo 
vyčiai inokinaoi karinio muš
tro, kad katalikų bažnyčios 
turi ginklų ir amunicijos san
dėlius ir kad vieną gražią die
ną katalikai sukels maištą.

Bet štai atėjo išbandymo 
valanda, Amerika įtraukta 
baisios karės sūkuriu. Kas pa
sirodė ištikimiausiais šalies pi
liečiais ? Katalikai. Katalikų 
daugiausia Suv. Valstijų armi
joj ir laivyne. Katalikai yra 
labiausia pageidaujami karei
viai.

Viename lageryje lankėsi 
sesuo gen. Pershingo, vyriau
siojo Amerikos armijų vado 
Francijojj. Ji pamatė kareivių 
eiles besiartinančius prie# išpa
žinties. Ji pasakė: “Kaip tas 
įstabu. O tai kaip sykis to
kių kareivių pageidauja mano 
brolis Francijoj.” 

) Tai-gi išbandymo metuose 
viskas pasirodė. Šmeižiamieji 
pasirodė ištikimiausiais, o 
šmeižikai, nudavusieji uo
liausius piliečius;- nieku nepa
sirodo.

• Išmintingi amerikonai ir ne- 
katalikai gerai žinojo, jog tie 
prieškatalikiški fanatikai nie
kus pliauškia. Bet žemes
niuose sluogsniuose tie plūdi- 
kai rasdavo pasekėjij ir skai
tydavo jų šlamštus. Dabar-gi 
jų bizniui ir veikimui prisiar
tino galas. Nesenai trys šlam
štai užsidarė savo kromelius. 
Sustojo eiti Rip-Saw, persikri
kštijęs į Sočiai Builder, The 
Poladin ir Melting Pot.

Mes pergyvename ir-gi iš
bandymo metus. Pasirodė, kas 
ištikimi šiai šaliai ir kas la
biausia rūpinasi, kad sušelpti 
nukentėjusią Lietuvą ir pri- 
gelbėti jai atgauti visišką ne- 
prigulmybę.

Varykimės prie to ir mes, 
kad visi šios šalies, mūsų tau
tos priešininkai užsidarytų sa
vo kromelius per mūsų tautie
čių susipratimą, tai yra kadi 
mūsų žmonės paliautų skaitę 
ir rėmę šlamštus. Tokiu būdu 
jie sutiks naturalę mirtį.

Mes nemanome, kad atsiras
tų iš “Darbininko” skaityto
jų tokių, kurie būtų ėmėjais 
kokių šlamštų. Šitąją pastaba 
raginame visus savo skaityto
jus pasidarbuoti tarpe nesusi
pratusių savo brolių, kad 
jiems atidarius akis.

draskyta, o Šeras paliko visiš
kai be vertės,” ir kad jis pasi
ėmęs leisti toliau “Kardą,” 
net pridėdamas savo pinigų, 
kad išvengti skandalo. Da
bar “Kardas”, perėjęs Lietu
vių Laisvamanių Sus-mo nuo
savybėn.

Reiškia tas šlamštas ir “A- 
teitis” ėjo panašiais keliais.

“Tėvynė” rašo, būk Dr. 
Basanavičius, ' būdamas Ame- 
rike pasakęs, kad tarpe Ame
rikos lietuvių gali būti tik dvi 
partiji: klerikalų ir socijalistų. 
Atsimenant, kaip begėdiškai 
socijalistai dergė tuomet gerb. 
Basanavičių ir darbą, tai be 
patvirtinimo pasitikėtino as
mens negalima tikėti, tam, 
ką paraše “Tėvynė.”

Ant Amerikos lietuvių soci
jalistų vasarą užeina dvejopa 
bėda: Naturalės kaitros ir kar
štos Račkaus pirtys. Šiemet 
kol-kas tai Račkaus pirtys so- 
cijalistams daug baisesnės, ne-( 
gu kaitros. >

Guizot, Špittlef* EįęKorn Raų- 
neer, Banke ir daug kitų gi- 
lių tyrinėtojų to dalyko, neap
kaltino Bažnyčios.
rJi Garsus prof, Husley, bū
damas Ryme buvo atsida
vęs tyrinėjimui Galilėjaus 

. 'santikių su . Bažnyčia ir 4° 
verdiktas yra toks: “TTie 
pope and theCollege of Gardi- 
nals hądrather the best of it.” 
Tas reiškia, kad popiežius ir 
kardinolų kolegija buvo teisin
goje pusėje. Na, d prof. Hux- 
ley nebuvo katalikas, vargu 
jis buvo c- ŠČyras*- protesto- 
nas. Jis buvo darwinistas. 
Vienok, jis ištyrinėjęs dalyką, 
atrado kad Bažnyčia nei kan
kino, nei persekiojo Galilė
jaus, nei buvo mokslo truk
dytoja.

Bet mes žinome, jog inkvizi
cijos tribunolas privertė Gali
lėjų iškilmingai atsižadėti te
orijos, kad žemė sukasi apie 
saulę, nes tai esą priešinga 
Šventraščiui. To tribunolo 
nutarimas visai nereiškia Baž
nyčios nutarimo. Ir žinoma 
inkvizicijos tribunolas klaidin
gai pasielgė ir užsitraukė ant 
savęs gėdą.

Apie Gailieji) The New In- 
lernational Encyclopaedia ši
taip išsitaria: “Šis biting, sa- 
tirical turą, more than his 
scientific tenets, ivas the cau- 
se of his misfortunes.” Reiš
kia Galilėjus turėjo nemalonu
mų su Bažnyčios perdėtiniais 
ne dėl savo moksliškų įsitiki
nimų, o dėl savo aštraus ir 
pašiepiančio- pabūdžio. Toji 
pat enciklopedija rašo, kad a- 
pie Galilėjaus kankinimus ne
gali būti jokios kalbos.

Matome, jog visokie bedie
viai, bandydami Galilėjų su
naudoti Bažnyčios pažemini
mui, pažemina tik save savo 
nežinyste* arba ką blogiau sa
vo fanatizmu.

V. Stasevičia.

■<

»

PASTABĖLES.

“Laisvė” paskelbė F. J. 
Bagočiaus laišką-atsakymą tū
lai “Kardo” šėrininkei, reika
lavusiai sugrąžinti indėtus pi
nigus. Tasai atsakė, jog jau 
“1917 metuose reikalai buvo 
pavesti teismui per tulus sko
lininkus ir bendrovė likosi iš

Vokiečių ambasadoriaus už
mušimas Maskvoje gali turėti 
taip dideles pasekmes, kaip 
ir Austrijos sosto įpėdinio už
mušimas keturi metai atgal, 
žinoma iš kitokio atžvilgio. 
Gal išsipildyti Kerenskio pa
sakymas, kad tas užmušimas 
bus Rusijos atgimimu; gali 
sekti sukilimas prieš Vokieti
ją ir greitas jos nugalėjimas.

Garsusis laikraštininkas 
Frank Simonds pereitos savai
tės apžvalgoje svarstė vokie
čių taikos ofensyvą. Savo pa
prastu būdu iškėlė lenkus, bet 
neprisiminė apie lietuvius. Sa
kė, kad lenkams išėjimas į jū
res turi būti per Dancigą.

DABAR APIE GALILĖJŲ.

(1564—1642)

Visokie bedieviai, norėdami 
geriausią “keisą” sudaryti 
prieš Bažnyčią griebiasi Gali
lėjaus. Sako čia tai jau turį 
geriausią prirodymą, kad Baž
nyčia kankino ir persekiojo 
mokslo \yrus ir kadi priešinga 
mokslui.

Žinoma, jei teisėjais pasta
tyti cicilikus, lietuvių laisva- 
manėlius, tai jie čia tikrai nu
teistų Bažnyčią. Juk jei So. 
Bostono biznierėlis Jurgeliū- 
nas būtų galėjęs pavesti bolše
vikiškam teismui, tai nėra a- 
bejonės, kad skundikas būtų 
daugiau laimėjęs, negu tikė
josi. Dagi toks bolševikų teis
mas būtų ^pripažinęs, kad 
“Darbininkui” reikia padary
ti ‘ ‘ kaput. ’ ’ Bet kadangi Jur
geli ūnas negalėjo* bolševikų 
teisėjų gauti, tai rizikavo pa
vesti savo “keisą” civilizuo
tos šalies teisėjams. Ir ką-gi? 
Gavo ilgą nosį ir nieko dau
giau.

Panašiai“ yra ir su Galilė
jaus “keisu.” Bažnyčios san- 
tikius tyrinėjo garsiausi moks
lo vyrai. Ir tie, kurie tyrinė
jo faktus, negalėjo apkaltinti 
Bažnyčios. Taip sako., mokslo 
istorijos rašytojas Whewell. 
Tyrinėjo protestonai — neka- 
talikai, tyrinėjo tokie, kurie 
nesusirišę su jokia ypatinga 
tikyba ir neapkaltina Bažny
čios.

Wheweli sako, kad Leibnitz,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. P. Jusaičiui, Cleveland, 

Ohio. — Pastaruoju laiku 
“Darbininke” buvo trys žinu
tės apie Salės B-vęr Pirmoje 
žinutėje salės statymas buvo 
išgirtas ir paraginta lietuviai 
prie B-vės dėties. Antroj ži
nutėj K. J. F. H. nurodė, kad 
B-vėj perdaug yra laisvama
niško elemento. Gi trečioj pa
žymėta, jog salės statymo su
manymas yra geras ir tik rei
kėtų iš B-vės laisvamanišką 
krypsnį prašalinti, kadi be 
trukdėsių geras sumanymas 
galėtų eiti pirmyn. Todėl ro
dos tas dalykas “Darbininke” 
užtektinai nušviestas ir Tams
tos ilgos korespondencijos a- 
pie tą dalyką nedėsime. Be to 
Tamsta pasirodai keistu žmo
gum. Prie savo koresponden
cijos pridedi “Red. prierašą.” 
Ar Tamsta manai, kad Red. 
prierašus korespondentai pa
rašo? Visiškai klysti, jei taip 
manai.

O. Paulaičiukei. Abu prane
šimu truputį susivėlino ir ne
suspėjome indėti.

Žemaičiui, Philadelphia, Pa. 
— Už pasižadėjimą rašinėti 
žinių išanksto tariame ačiū.

J. M. Cicero, Dl. Apie tuos 
pačius dalykus jau buvo rašy
ta, tų tamstos žinelių nesu
naudosime, nes turime vis 
v • v • šviežių.

A. Taraškui, Hartfordi, Ct. — 
Aukotojų surašą sunaikinome, 
todėl negalime sulyginti su 
tuo, kaip buvo paskelbta ir 
negalime atitaisyti.

Dar vis nešuspėjame 
sunaudoti ątsiunčiamas kores
pondencijas. Tos koresponden
cijos turi ilgiau pagulėti, ku
rias priseina perrašinėti.

Šv. Bernardas (t 1153) laiš
ke 140 pop. Inoc. H taip rašo: 
“ Jūsų apaštalystei priguli pa
vesti visokius pavojus ir pa- 
piktinimus (kaipo teisėju j) 
Dievo karalystėje, ypatingai 
tuos, kurie lytis! šv, tikėjimo. 
Taip manau pritinka, kad per
taisomi nuostoliai — pataiso
mos tikėjimo klaidos būtų te
nai, kur tikėjimas negali nu
kentėti. Kuriam gi Sostui y? 
ra pasakyta: “Aš už tayę 
melsiu,..”? — Tie liudijimai 
parodo, kad Viešpats Kristus 
ne tik savo Bažnyčią, bet ir 
Petrą apdovanojo neklaidin
gumu, statydama^ ant Petro 
tikėjimo amžiais neišgriauna
mą savo Bažnyčią,. įr kad toji 
privilegija arba ypatinga Die
vo dovana nuo Šv. Petro perė
jo ant jo urėdystės ir apašta
lystes inpėdinių, Rymo Popie
žių— Šv. Tėvų.

b., Seka vienbalsiai patvir
tinanti Šv. Tėvų liudijimai: 
kad ant Rymo Apaštališkojo 
Sosto, ant kurio šv. Petro in- 
pėdiniai sėdi urėde augščiau- 
sio Bažnyčios Mokytojo ir Ga
nytojo visa teisybė ir neiš
kreipta apaštalų tradicija už
siliko; kad išsiskyrimas nuo 
Rymo Bažnyčios laikyta kaipo 
atkritimą nuo tyrumo katali
kiško ir apaštališko mokslo; 
galiausia kaipo ginčuose apie 
tikėjimą visuomet ištarmės 
kreiptasi kaipo prie teisėjo,

prie šv. Tėvų Šv. Petro inpė- 
dinių.

■Šv. Ireneušas (f 202) šv. 
Polikarpo mokintinis rašo: 
“Visos bažnyčios^ t. yra visi 
tikintieji iš visur privalo eiti 
į Rymo Bažnyčią, dėl auk
ščiausios pirmenybės kurioje 
visuomet užsilaiko apaštališka 
tradiciją padavimai.” Tas 
suprantama, kad tikėjimo a- 
bejojimuose turi prisitaikyti 
Rymo Popiežių nuspren
džiama, t

Šv. Cyprijon’as (t 258) apie 
kere tikus rašo: “Išdrįsta he-- 
retikai važioti į Šv. Petro Sos- t 

tinę, į Bažnyčią visų augščiau- 
sios pagarbos ir neatmena a- 
pie tai, kad tai yra Rymiečiais 
prie kurių neturi ineigos here- 
tikų klaidatikystė (perfidia 
irreligiositas).

Šv. Heronim’as (3701420). 
(Apol. ad Ruffinum 1, 4.). 
“Tas yra kataliku, kurs turi 
tikėjimą Rymo.”

Heronimas siekia prie po- 
pęžiaus Rymo Damaso ir pri
sižada tikėjimo mokslo daly
kuose taip tikąjj, kaip Šv. Tė
vas lieps, nes pilnai atsiduoda 
jo nusprendžio ištarmei.

Šv. Augustin’as ser. 131. po 
popiežiaus ištarmės pasakė: 
“Rymas prabilo — dalykas 
užbaiktas.”

(Toliau bus)

Laiškas Jurgiuko 
savo dėdei Jonui. 
Mieliausis Dedute!

Labai ačiū už laišką, aš jį 
skaičiau po keletą kartų ir 
daugel kas apie popiežiaus ne
klaidingumo tiesą man jau pa
aiškėjo, jau aš dabar taip su
prantu ir tikiu, kad kitaip bū
ti negali. Jeigu Šventa Baž
nyčia yra viena ir amžinai ne
išgriaunama, tai turi būti vie
nas Jos viršiausis vadas arba 
vaidytojas, o tuomi buvo Šv. 
Petras, o dabar yra jo inpėdi- 
niai šv. tėvai48Rymo Popie
žiai. Taip kaip mokina Ry- 
mo-Katalikų Bažnyčia.

Bet aš norėčiau žinoti ar 
Kristaus įsteigtoje Bažnyčioje 
visuomet taip tikėta apie po
piežių neklaidingumą, o rasi 
tas yra sugalvota tiktai pasta
raisiais laikais?

Ar dėde man negalėtumei a- 
pie tai bent kiek plačiau pa
aiškinti, aš būčiau labai labai 
dėkingas.

Jus mylintis Jūsų
14 Nenuorama ’ ’ Jurukas.

Dėdės Jono 
laiškas Jurukui. 
Mieliausis Jurguti!

Ačiū labai už laiškutįTTfurį 
vakar gavau...

Kas-link tavo žingeidauja- 
mo dalyko, apie tai aš nuo sa
vęs nieko nerašysiu ‘ tik nuro
dysiu tikrus faktus ir žodžius 
šventų vyrų, kuriuos perskai
tęs pats lengvai galėsi spręs
ti, kaip Katalikų Bažnyčios 
pirmuose amžiuose apie popie
žių neklaidingumą tikėta ir 
kaip tuos popiežius gerbta ir 
mylėta. Tik skaityti netingėk, 
o aš dar ir daugiaus faktų pri
siųsiu.

Tuom kartu sudiev. 
Tavo dėdė Jonas.

Ko padavimai ir nuolatinė 
Bažnyčioje praktika, apie 
tąją tiesą mokina?

Visų amžių padavimai 
ba tradicija mokina, kad Ry
mo Popiežiai, kaipo Visuoti
nos Bažnyčios Augščiausi Ga
nytojai ir Mokytojai, nuo pir
mųjų Bažnyčios amžių per vi
sus laikus spręsdavo nuo A- 
paštališkojo Sosto tikėjimiš- 
kus ginčus dalykuose tikėjimo 
ir apsiėjimo, ir apskelbdavo 
ištarmes arba nuosprendžius, 
sūriuos .tikintieji krikščionys 
priimdavo už neklaidingus.

Dvejopos rūšies paliūdiji- 
mus paliko mums padavimas 
-tradicija: žodžius ir faktus.

Privesime nuomones ir iš
sireiškimus Tėvų Bažnyčios 
otynų ir graikų teologų ir 
lačių popiežių paliūdinimui, 
ką patys manė apie jiems pri- 
dausantį neklaidingumą; ga
jausia, liūdinimus Visuotinų
jų Bažnyčios Tėvų suvažiavi
mų.

Vieni Tėvai išguldinėja aug- 
ščiaus nurodytas šv. Rašto vie
ns apie Bažnyčios neklaidin
gumą taip kaip ir mes sanpro- 
:aujame; kiti aiškiais žodžiais 
tvirtina tą mokslą kaipo pa
einantį iš apreiškimo.

Vieni faktai yra paimti nuo 
ratalikų, kiti nuo heretikų. 

'rasiganėdinkime vien prive
dimu po keletą kiekvienos rū
šies, žingeidaujantiems nuro
dant tinkamus tame klausime 
šaltinius, iš kurių platesnias 
žinias patys galėtų semti.

Visųpirmiausia pradėkime 
nuo liudijimų Šventų Tėvų 
<aip lotynų taip graikų: 

Origenes Bažnyčios rašyto
jas UI amžiaus ant šv. Raštų 
žodžių: “O vartai pragaro 
nepergalės jo,” užklausia: 
“Ko nepergalės? Ar uolą 
'Petrą), ant' kurios Kristus 
pastatė savo Bažnyčią? Ar 
pačią Bažnyčią?” Ir atsako: 
‘Manau, kad nei uolos, ant 

kurios Kristus savo Bažnyčią 
pastatė, nei pačios Bažnyčios, 
vartai pragaro nepergalės.” O 
žinoma yra, lmd vartais pra
garo yra suprantama ldaidin- 

Sekretojrius. giimai ir liereiijos, tamsybės

laiku

CLEVELAND, OHIO.

Susirinkimas.

LDS. 51 kuopos susirinki
mas įvyks liepos 17 da. A. Žit
kevičiaus galerijoj, 2205 St. 
dair St. 7:30 vai. vak. Tai bus 
pusmetinis susirinkimas.' Vi
si nariai būkite susirinkime.

v •

ar-

galybių arba pragaro prieš šv. 
Bažnyčią sukėlimas.

Šv. Cyprijonas (t 358) įvai
riose vietose, kur rašo apie 
Bažnyčios ^vienybę, žodžius šv. 
Mataušo taip išguldo: Ep. .43. 
5. “Kaipo vienas yra Dievas 
ir vienas Kristus, taip-pat yra 
viena Bažnyčia ir viena Kated
ra Viešpaties žodžiu ant Petro 
išstatyta — pabudaVota.” (De 
dom. Orai.). Apie; vienybę 
meldė Kristusį jinai išeina j® 
Petro sosto ir nuo viršiauso- 
jo Bažnyčioje. Tas pats ant žo
džių: “Ganyk avinėlius ma
no, ganyk aveles mano,” ra
šo:. “Pi rmininkystę — Prima
tą duoda .Kristus Petrui ir pa
rodo (monstrątur) vieną Baž
nyčią ir vieną katedrą. Kas 
apleidžia katedrą Petro, ant 
kurios pastatyta yra Bažnyčia, 
kaip gal tikėtis — manyt, kad 
jis yra Bažnyčioje?” — Šv. 
Cyprijonas aiškiai išreiškia 
savo mintį tokioj prasmėj: 
Kad kas tikėjime nesutinka su 
Apaštalų Sostu — su popiežiu- 
,mi, tas nėra Kristaus Bažny
čios narys.

Todelei Apaštališkojo Sosto 
pirmenybė ir svarbumas reli
gijos tiesų sprendime jau tuo
jaus pirmuose krikščionijos 
amžiuose buvo- tokia pat kaip 
ir dabar kad yra.

: šv. Augustinas (354 t 430). 
(in ps. contra partem Donati). 
“Toji tai yra ola, kurios ne
pergalės išdidūs (superbae) 
pragaro vartai.”

Šv. Ambroza (de incam. V. 
’34.) “Dėlto Petro tikėjimas y- 
ra Bažnyčios pamatu, nes ne a- 
pie Petro kūną, bet apie jo ti
kėjimą pasakyta: kad jo ne
pergalės pragaro vartai.”

Šv. Cyrylius Alex. (4121 
444) išguldyme duoto pažadė
jimo, rašo: “Palei tą priža
dėjimą, apaštališka Petro Baž
nyčia pasilieka nesutepta nei 
jokiu suklaidinimu, nei jokia 
heretiška apgaulinga vyliu- 

’gyste.”
Popiežius Hormizdas iš A- 

kacijaus atskalūnystės grįš- 
tantiems į katalikių tikėjimą 
štai ką Rytų vyskupams paga
mino išreiškimą tikėjimo arba 
tokį “Kredo,” po kuriuo jie 
visi pasirašė. Tame rašte prie 
aiškinimo šv. Mataušo žodžių: 
“Tu esi ola... ” ir tt., aiškiai 
randame šiuos žodžius: “Kad, 
Apaštališkame soste visuomet 
grynai nesutepta religija užsi
laikė.”

O prie žodžių (Luc XXHL) 
“Bet aš meldžiau už tavę” ir 
tt. Šv.Leon V (t 461) kalbo
je 4. Natai, užreiškia: “Vi
siems. apaštalams bendras bu
vo pavojus pagundų ir reika
las Dievo pagelbos, o vienok 
ypatingon globon Viešpats i- 
ma Petrą ir meldžiasi už tikė
jimą Petro, tarsi būtų kitų a- 
paštalų padėjimas užtikrintu, 
jei tik išmanymas tai yra ti
kėjimas kunigaikščio nepasi
duos pagundai, nebus perga
lėtas. ’ ’

Šv. Agathoįr’s (aprinktas m. 
678) — laiške rašytame į cie
sorių Konstantiną, perskaity
tame ir priimtame visuotina
me šv. Tėvų — vyskūpų susi
rinkime VI taip rašo: “Toji y- 
ra tikrojo tikėjimo regula, ku
rios kaip gerbūvio taip perse
kiojimo laikais laikėsi Šv. A- 
paštališka Kristaus Bažnyčia. 
Toji iš Dievo, mylistos nuo ta
kelio apaštališkų padavimų- 
-tradicijos niekuomet nesukly
do, kaipo dalykas yra priro
dytas, nei į klaidatikybių nau- 
jienybes susibiaurinimą nie
kuomet neinpuolė. Kaipo bu
vo pasakyta Petrui: “Šitai šė
tonas.. o aš už tavę melsiu” 
ir tt. Čia Viešpats prižadėjoį 
kad Petro tikėjimas nepers
tos ir jam priminė, kad sustip
rintų savo brolius, ką apašta
liški vyskupai, mano prano
kėjai, visuomet su pasitikėji
mo vilčia darė, kaip visiems y- 
ra Žinoma,”

F. V.

į Kas girdėti lietuvių kolonijose, i
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GERB. KUN. J. J. KAULA- 
KIO 25 m. JUBILIEJUS.

Philadelphia, Pa.

Nedėlioj 30 d. birželio, pri
puolė gerb. klebono J. J.Kau- 
lakio 25 m. sukaktuvės kuni
gavimo Philadelphijoj. Atė
jęs prie bažnyčios, patėmijau 
pilnutėlę svetainę žmonių ir 
jau programas prasidėjęs. Be
dainuojąs mažij vaikučių cho
ras “Ar skauda man šird.” 
Aš dar nebuvau niekuomet 
girdėjęs tokius mažyčius taip 
gražiai dainuojant. Jiem pa
dainavus išeina ‘ ‘ J ureiviai, ’ ’ 
gal manysit, kad dideli vyrai, 
o ne. Nugi mažiukai vaikai 
nuo 6 iki 8 m. apie pora desėt- 
kų. Čia mane tiesiog nustebi
no, kad tie mažyčiai taip iš
mokyti maršuoti gal koki tre- 
jatą desėtkų skirtingų punktų 
ir nei vieno nesuklydo. Po to 
išeina mažos mergaitės irgi 
puikiai išlavintos dainuoti ir 
šokti. Po to pasirodo dides
nių vaikų būrelis, visi pareng
ti kareiviškuose rgbuose ir su 
šautuvais, ir mergaičių būre
lis, pasirengę “red cross” 
nursėmis. Visi sulošia opere
tę “Pumpurėlis.” Tie vaikai 
taip puikiai išmokinti milita- 
riškų maršavimų, kiti tokie 
energiški, atrodo, kad jie ga
tavi stoti tuojaus į karę.

Po to pirm. p. A. Užumeckis 
paaiškino, kad tai dabar bus šiandien turiiUe tai ne mano 
draugysčių pasveikinimai. At- vieno darbas, 
sidaro uždanga. Ant scenos 
stovi prie gražiai papuošto 
stalelio du parapijonu seniau
siu Jakštis ir Eimutis, kurie 
perdavė nuo šv. Kazimiero pa
rapijos gerb. savo klebonui 
dovanas arnotą ir puikų auk
sinį kieliką ir vienas parapijo
ms puikiai nupieštą didelį 
gerb. klebono paveikslą. P-as 
Grigaitis parapijos vardu pa
sveikina kleboną, trumpai api- 
briežia klebono istoriją kiek 
jis nuveikė dėl parapijos ir vi
suomenės gero. Paskui pra
sideda visų kitų draugysčių 
pasveikinimai ir linkėjimai. 
Taip-gi sutaisytos tam tikros 
deklamacijos, iš klebono nu
veiktų darbų, kurias dekla
mavo draugysčių įgaliotiniai. 
Pasveikinimai buvo nuo šių 
draugysčių: Nuo vietinės pa
rapijos, Šv. Kazimiero, Šv. 
Stanislovo, Šv. Jurgio para
pijos, Šv. Izidoriaus, Gyvo
jo Rožančiaus, Pilnųjų Blai
vininkų 44 kp.,. Šv. Mikolo, 
Šv, Marijos Magdalenos, A- 
paštalystės .Maldų, Teatrališ
kos ir Giedorių, Moterų Są
jungos 10 kp., Lietuvių Darbi-

ninku Sąjungos 13 kp., Am. 
Liet. R. I<. Moksleivių 8 kp. 
Klerikas Valančiūnas trumpoj 
savo prakalboj apipiešia gerb. 
klebono širdingą veikimą ir 
rėmimą prakilnių darbų, ku
ris trokšta pagelbėti kiekvie
nam einančiam mokslus ir 
daug prisideda prie mokslei
vių “Motinėlės,’ kurios tikslas 
yra šelpti biednus lietuvius 
studentus, einančius augštes- 
nius mokslus. Paskui klerikas 
Valančiūnas paduoda gerb. 
klebonui dovaną nuo Marijos 
Magdelenos draugystės auksi
nę plunksną, sidabriniu kote
liu.

Paskui užeina ant scenos 
pats gerb. klebonas. Papasa
kojo, kad šis vakaras yra su
rengtas ne vien jo jubiliejui, 
bet kad taip-gi pereitą savai
tę pasibaigė Vaikučių mokslas 
ir kad taip-gi buvo sukviesti 
vaikų tėvai, kad pamatytų, ką 
vaikai išmoko lankydami mo
kyklą. Padekavojęs dr-joms 
už dovanas, pasakė kad jis tas 
dovanas atsineš į grabą, bet 
paliks parapijai. Taip-gi kur 
yrą seniau gavęs kokias do
vanas savo varduvėse ar pana
šiai nesiims nieko su savim, 
bet viską paliks parapijai. 
Taip-gi visiems yra žinoma, 
kadi jis ■viską daugiausiai dar
bavosi ir veikė, bet nesidi- „ 
džįuodamas pasako: “Ką mes

Tas darbas yra 
mūsų visų.” Paskui padėko
jęs draugystėms už dovanas ir 
paraginęs, kad Tekančią žie
mą visi leistų savo vaikučius 
į naują mokyklą ir kad čion e^ 
šautieji kitus ragintų leisti, 
užbaigė. - Toliau vėl tęsėsi 
programas. Didžiosios mer
gaitės šoko “SearC Drill.” Tu
riu pasakyti, kad p tikiai at
liko. Paskui sekė vaikų hlio- 
ras. Kimučiutės solo ir ant 
galo visi uždainavo “Lietuva 
Tėvynė mūšų.” Šio vakaro 
programą išpildė vien maži 
vaikučiai, šv. Kazimiero para
pijos mokiiiiai taip puikiai ir 
lietuviškoj dvasioj išlavinti, 
kad kiekvienam atsilankiu
siam labai malonų įspūdį da- ■ 
re.
' Ant šio vakaro buvo ir gerb. 

kun. M. šedvydds,/šv. Jurgio 
parapijos klebonas.
Gerb. klebono nuveikti darbai.
• Per visą laiką klebonui gy
venant Philadėlpliijoj įvyko 
visokių audrų. Buvo įvykę sui
rutės parapijoj, kur dalis pa- 
rapijonų nuėjo pas Šliupą ir ' 
paskui per kelis metus tąsė 
kleboną po teisinus. Bet kle-

v •

I

v

*

•> r»
«£

i =>



- >

■ *

fr 9

r DABBININm
t

<-

4

' Bonas, būdamas tvirtu dvą- 
sioje, nepaisė tų visų šįiup- 

• tamių šmeižimų^ darbavosi 
savo parapijoj kiek galėda
mas. Įrengė gražiai bažnyčių, 
pastatė dailių klebonijų, įtai
sė vienuolynų, kur randasi 7 
seserįs ir mokina parapijos 

f mokykloj virš 300 vaikučių. 
Kuomet po bažnyčia pasirodė 
permaža vieta dėl tiek vaikų, 
klebonas sumanė perstatyti 
mokyklų, kuri dabar yra jau 
baigiama, ir bus pirmutinė to
kia didelė ir puiki mokykla 
lietuvių višoj Amerikoj. Iš
augino parapijų, kuri dabar 

4 'kuone pirmutinė visoj Ameri
koj. Parapijos skola siekia 

- iki $20.00, o turtas parapijos 
yra apie $200.000.

Taip-gi klebonas darbuojasi 
daug ir ant tautiškos . dirvos, 
daugiausiai garsina lietuvius 
tarp svetimtaučių. Pav. leidžia 
mėnesinį žurnalų anglų kalba. 
Taip-gi, kiek man teko patir
ti, tai klebonas turi didelę į- 
tekmę tarpe visokių tautų aug- 
štų žmonių ir valdžios. Buvo 
atsitikimai, kad valdžia neno- 

, ri leisti kokiai neištikimai dr- 
jai laikyti kokį susirinkimų ar 
kokį vakarą, tai valdžia pasa
kydavo, jūs pirm susižinokite 
su fatlier Kaulakis, tai tuo
met mes leisim.

Klebono rūpestingumu, dar
bavimosi buvo surinkta Lietu
vių dienoj apie $15.000, ir šį
met 3 Liberty Loan jo pasi
stengimu išparduota tarpe lie
tuvių už apie $100.000.

Kas dalyvavo gerb. klebono 
jūbilejuj. i

Gerb. klebonas visuomet rė
mė ir kitiems liepė remti sa
vuosius lietuvius biznierius. Ir 
šiaip visus žmones gelbėdavo 
visokiuose reikaluose. Bet Jo 
pagerbimui tų iškilmingų su
kaktuvių biznieriai neatsilan
kė nei mūsų daktarai, nei ad
vokatai; atsilankė tik papras
ti darbininkai ir siuntė jam 
kaipo savo dvasiškam tėvui 
širdingiausius linkėjimus. At
silankė svetimtaučiai pav. dr. 
L. Petraška su- savo mote
rim, AM niekuomet šito nepa
miršiu, manau, kad ir kiti ne? 
pamirš tų biznierių atsilyginti 
jiems. Jiems tiktai klebonas 
geras tuomet, kuomet jis pra
deda biznį, tuomet laižosi ir 
ant bažnyčios duoda, kad tik 
klebonas patartų žmonėms 
remti savus biznierius. Kuo
met jau prasigyvena,, tuomet 
jiems nei bažnyčios nei klebo
no nereikia. Mūsų visų bū
tų pareiga pradėti veikti prieš 
tokius biznierius. Jie turi vie
šai pasirodyti kokiai srovei jie 
pritaria, jeigu jis bus geras 
katalikas, tuomet mes jį rem- 
sim, o pas tuos biznierius, ku
rie cicilikauja, laisvamaniau- 
ja, nepirkime nei už sulūžusį 
centų. Tų klausimų reiktų jau 
visur visose kolonijose pakel
ti ir išmesti kūkalius iš grū
dų.
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LINKĖJIMAS.

GERBIAMAS KUNIGE KAULAKI:—
Bertainis šimtmečio sukako
Kaip Tu, tapęs Kristaus kunigu, 
Tapai paskirtas Jo Vinyčioj 
Darbuoties lietuviams tarp vargų.

Ir savo užduotį ligšiolaik 
Tu pildai su didžiu uolumu,
Nes meldi, prašai savo brolius... 
Klausyti Dievo prisakymų.

Pats būdam’s pavyzdžiu gerumo. 
Trokšti, kadi visi būtų gerais, 
Gerbtų Dievų, žmogų kiekvienų 
Ir būtų tėvynąiniais uoliais.

O dėl mūs tikrų katalikų
Tu esi kankinių vainiku,
Nes daug, daug skausmo nukentėjai, 
G indam’s mus nuo Kristaus priešų...

Ir Lietuvai — mūsų tėvynei
Tu darbuojies labai uoliai —
Mat, dirbi jai protu, plunksna. 
“Ura!” sušukime Jam, broliai.

* *'
Gale: trokšt’ širdis mano labai
Mūsų brangus solenizante:
Gyvuokie mums laimingai, ilgai 
Ir te Tau gied’ ateityj Dantė.

Richmondietis. Phila., Pa.

NEW BRITAIN, CT.

Socijalistai lietuvius pardavė 
lenkams.

Čia buvo didelis ketvirtosios 
liepos apvaikščiojimas. Daly
vavo parodoj virš 10.000 žmo
nių, o tarpe jų apie 600 lietu
vių. Lietuviai darbavosi gerai, 
tik gaila,4 kad visas mūsų dar
bas lenkams garbę padidino. 
Buvo taip: Rengimo komitete 
viešpatavo cicilikas Jonas 
-Gerdauskas. Jis neparūpino 
jokių lietuviškų parašų, o lie
tuviai ėjo paskui lenkus ir bu
vo paskaityti lenkais. Laimė, 
kad klebonas kun. Grikis bu
vo sutaisęs du vežimu vienų su 
mergaitėmis, kitų su vaikiu
kais. Tie vežimai turėjo lie
tuviškus ženklus ir tik tuos ve
žimus amerikonai tepriskaitė 
lietuviams. Prieš maršavimu 
minėtas cicilikas neva aiškino 
apie tos dienos reikšmę. Bet 
•daugiausia plūdo ant kunigų, 

- būk jie norį Lietuvą kaizeriui 
parduoti. Tas muilus nežino, 
jog socijalistai bebernaudami 
kaizeriui įkišo savo kudašių ir 
įtraukė bėdon daug gerų lie
tuvių. Juk teisinga Ameri
kos valdžia uždarė keletą soci
jalistų šlamštų, o daug cicili- 
kėlių pasodino kalėjiman už 

’ nesiregistravimų arba agitaci
jų prieš registravimą. -O da
bar per tų cicilikų spitrumą

nevbritainiečiai bernavo len
kams, kurie yra lietuviams ne- 
geresni už vokiečius.

Numeskime cicilikų jungų.
Tėvynę mylįs.

LEWISTON, ME. 
Sųjungiečių piknikas.

Birž. 30 du Mot. Sų-gos 6 kp. 
parengė Johnson’o girioje pik
nikų. Žmonių atsilankė virš 
šimto ir visuose buvo patėmy- 
tas labai linksmas ūpas. Šoko 
ir žaidė lietuviškus žaidimus. 
Buvo ir dovanų: Už gražiau
sių pasakymų eilių gavo dova
nų p-lė E. Apšiegaitė. Puikiau
sia padainavo p. I. Bikulčius ir 
gavo dovanų. Už šokimų do
vanų gavo p-lė A. Petraševs- 
kaitė ir p. A. Rymas.

Abelnai imant viskas nusise
kė puikiai ir sulaukus vakaro, 
visi pilnai patenkinti išsiskirs
tė namo.

Sųjungietėms pelno liko $25 
kurio paaukuoti organo “M. 
Dirvos” fondan.

Bronė.

NAUGATUCK, CT.
Liepos ketvirtųjų apvaik

ščiojom iškilmingai. Turėjo
me lietuviškai išpuošę vežimų.

Mūsų kolonijoj gyvuoja L. 
D. S. 68 kuopa. Vietos lietu
viai privalo susiprasti ir dė
tis prie.geros organizacijos.

Narys.

f. VALPARAISO, IND. 

“Žydas muša, žydas tekia.”

Viršminėtas priežodis kaip 
tik ir tinka Vąlparaiso moks
leiviams trockiniams.

► Kaip Jau visiems žinoma, 
Valparaiso mokykloj yra ne
mažas būrelis lietuvių, čia 
pragyyenimas pigesnis nekaip 
kitose mokyklose. Pirmutiniai 
darbštesnieji lietuviai moks
leiviai sutverę .dir-jų vardų 
Lietuvių Moksleivių Literatū
riška Dr-ja ir išrūpino lietuvių 
klesąs. Tūlų laikų’viskas klo
josi gerai. Bet mainosi laikai, 
su jais ir viskas. Taip ir čia. 
Bėpartyviška dr-ja virto cici- 
likiška. Ypač per šiuos du me
tu dr-ja nukentėjo. Mat priva
žiavo Besiregistravusių drau- 
gučių. Subėgo mokyklon, ma? 
.nydami pasislėpti nuo Dėdės 
Šamo, už mokyklos sienų (bet 
ir čia pradėjo juos gaudyti). 
Dr-jos lavinimosi susirinki
mus draugučiai pavertė į bol
ševikų sovietų susirinkimus — 
užvedė bolševikiškų demokra
tijų. Vietoje lavinties kalbėti 
apie ką naudingą, kaipo mok
sleiviams reikia, girdėadvos 
vien burnojimas prieš Dievų, 
niekinimas tikėjimo ir Bažny
čios. Katalikams ir kitiems 
rimtesniems buvo priklu da
lyvauti programuose. Nes jei 
kų naudingo imi kalbėti, tai 
jie kelia triukšmų. O jei tik 
nurodysi cicilikų blogus dar
bus, tai tuoj prašalintas iš dr- 
jos.

Žodžiu sakant įvesta pil
niausia bolševikiška valdžia.

Pasibaigus pavasariniam 
bertainiui, senasis mokytojas 
p. Vitkus atsisakė toliaus mo
kytojauti (nes baigęs medici
ną apleido Valparaiso)^ Į mo
kytojus tapo perstatyti A. R. 
ir bolševikas A. .B. Narys V. 
R. pasiprašęs balso perspėjo 
dr-ją, kad A. B. negali būti 
kandidatu į mokytojus, nes y- 
ra mūsų tautos priešas. Susi
rinkime kilo tikra revoliucija. 
Tamsūs raudonkakliai, palei
do savo burnas, pradėjo stau
gti tartum žvėrys tyruose. 
Laimė, kad iš jų tarpo atsi
rado protingesnis, pakilęs ap- 
malšė Raudonąją Gvardijų. V.
R. tapo prašalintas iš dr-jos 
už įžeidimą “draugo” Ą. B. 
Po viso to trukšmo mokyto- 
jumi tapo išrinktas cicilikas 
A. B.

Dabar pažiūrėsime, kas per 
vienas tas A. B. O gi tautos 
išgama. Kada L. R. K M.
S. A. II kuopos parengtame 
vakarėlyje buvo giedamas tau
tos himnas, tai jis (A. B.) sė
dėjo, kaip akmuo nepajudina
mas. Nekurie moksleiviai 
pradėjo jam išmetinėti. Jis 
gi (A. B.)atsakė, kad panašius 
himnus vien durniai gali gie
doti.

Universiteto valdyba daži- 
nojus, kad lietuviai išrinko 
bolševiką už mokytoją, pasa
kė, kad lietuvių kalbos klesų 
nebeduos. SRKMSA H kuo
pos nariai išgirdė tų liūdnų 
naujienų kogr’eičiausei kreipė
si į vice pirm. O. P. Kensey su 
prašymų palikti lietuvių kle- 
sas ir sykiu protestavo prieš 
bolševiką A. B.

Prašymas tapo išklausytas. 
Klesos pavelyta turėti taip 
kaip buvo, tik mokytoją išrin
ko pati mokyklos valdžia. Iš
rinko p. Bakšaitį, kuriam tik 
ir tinka mokytojauti, nes yra 
moksle pasivaręs augščiau ne
gu bile kuris iš lietuvių val- 
paraisiečių.

Cicilikai matydami, kad ne 
jų plauko žmogus užims mo
kytojaus vietą, nutarė “neap 
sileisti. ’ ’ Viršminėtas A. B. su
šaukė visus trockinius “drau
gužius” ir apreiškė, kad įstei
gė “nezaležną mokyklų” ir 
duos lekcijas privatiškai. Tuo
mi manydami užkenkti Bak- 
šaičio mokytojavimui. Mat ko
kį jie turi kvailų įšivaizdini- 
mą. Mano, kad jie nęis į lie
tuvių klesas, tai mokyklos val
džia prašalins p. Bakšaitį, o 
padės bolševikų A. B., kaji mo
kintų lietuvią kalbos “darbi
ninkiškoj dvasioj.” Nors cici
likai ir neina į klesas ir deda 
visas pastangas kad jas truk
džius, bet jos kaip buvo taip

i

yra. “Naujienose” korespon
dencijoje “draugučiai”. visus 
savo blogus darbus .roti pri
mesti katalikams dergdami 
juos cicilikiškais žodžiais.

Dergti moka, nes tame lavi
nasi savo susirinkimuose. Bet 
prirodyti savo užmėtinėjimų 
negali.

' Jeigu jus esate “didvyriai” 
norite užimti mokytojaus vie
tų, tai kodėl neįstengėte patys 
parašyti peticijos vice-prezi- 
dentui O. P. kensey, ale be
goto pas žydelį, kad tas para
šytų. O paskui ėmėte pinigus 
iš Literatūriškos Moksleivių 
Dr-jos iždo, ir mokėjote žyde
liui už darbą, sarmata.

Jie kaltina katalikus būk tie 
įskundė L. M. D. ir mokykla 
nebeduddariųikyti susirinkimų 
kas penkthdienis, ale paskyrė 
turėti susirinkimų vienų Iras 
mėnuo. Moksleiviai katalikai 
apie tų jokių skundų ofisan 
nenešė. Mokyklos valdžia be 
skundimo matė kaip bolševi
kai “lavinosi.” Daug4 sykių 
vice-prez. Kensey perspėliojo 
dr-ją, kad prisilaikytų man
dagumo ir nekeltų triukšmo. 
Bet tamsūs bolševikai varė sa
vo, neklausė mokyklos per
spėjimo, manė, kad niekas 
jiems “laisvės” negali varžy
ti.

Katalikai moksleiviai čia 
turi savo kuopą. Mokyklos 
valdžia pavėlina laikyti susi
rinkimus kas sekmadienis ir 
dykai duoda naudotis pijanu. 
Nes Blato, kad moksleiviai Ia- 
viaasi, kaipo moksleiviai, o Be 
tamsūs žydberniai bolševikai.

Tai, bolševikai tapo suval
dyti, lietuvių klesos uežuvo, 
L. M. D. susiriukimai bus at
gauti. Bet išgama bolševikas 
lietuvių kalbos mokytoju ne
buvo ir nebus, pakol Valpa
raiso mokykla gyvuos.

Jaunikaitis.

V*

AKRON, OHIO.
Po ilgo laukimo jau susilau

kėm lietuvio kunigo gerb. D. 
Alinsko, kuris laikė pirmas 
pamaldas birž. 30 d. Parapi- 
jonai labai yra užganėdinti 
nauju klebonu. Matytis nau
jas klebonas yra darbštus ir 
Dievui padedant, tikimės šie
met susilaukti nuosavios baž
nyčios;

Mūsų mieste cicilikai visai 
pradėjo iš proto kraustytis ir 
jei taip ilgiau pasitęs, tai visi 
į laukus turės išbėgioti, nors ir 
dabar mažai ko tetrūksta nuo 
išbėgimo. Ypač atsižymi Ak- 
rono priemiestos vadinamas 
Kenmore ir ten dauguma cici
likų yra susimetę. Vienas ci
cilikas buvo moterį pametęs ir 
palikęs su 2 vaikais. Moteris 
buvo nėščia. Kuomet ji apsir
go, tai neturėjo nei žmoniškos 
pastogės nei pinigų, nei duo
nos. Žodžiu, nieko nebuvo. 
Geri žmonės, matydami mote
rį nelaimėje, pagelbėjo, kas 
kuo galėjo. Kuomet moteris 
buvo viskuo aprūpinta, tai ir 
pabėgėlis sugrįžo.

Kitas cicilikas nors ne vie
šai, bet yra įtariamas vištų 
vogime. Šiose dienose vienas 
cicilikas su savo moterim gėrė 
kelias dienas, ant galo taip 
sumušė savo moterį, kad su
bėgo aplinkiniai žmonės, o mo
teriškę vos gyvų nuvežė ligon- 
butin.

Mergina cicilikė, niekam nie
ko nesakiusi nuo gaspadorių 
pabėgo nunešdama už burdų.

Birželio 29 d. cicilikų kara
lienė taip buvo sUblūdusi, kad 
pati išgėrė nuodų, už tai, kad 
savo vyro neapgalėjo. Mat no
rėjo vyrų mušt, o tas ir at
silaikė. Sako, pirmiau vis ji 
apgalėdavusi vyrą. O ji vyrų 
už tai norėjo mušti, kam tasai 
pasakė, kadi ji per naktis su 
kitais vyrais gyvena ir pas jį 
naktimis nebūna. Kai ji para
gavo nuodų, tai matyt jie ne
buvo gardūs, šaukėsi dakta
ro, kad išimtų nuodus. Ot tai 
žmonės, kurie žada visiems su
teikti laimę, gerovę.

4 di liepos lietuviai katalikai 
apvaikščiojo iškilmingai. Tų 
dienų parodavo gatvėmis. Tu
rėjo nuosavų benų, išnešė re
zoliucijų ištikimybės ir pa
siuntė senatoriui, miesto majo
rui ir prez. Wilsonui.

i

ApvaikšČiojimė dalyvavo pa
rapijos dr-ja šv. Stanislova, L. 
D. S. 64, kuopa irSLRKA. 178 
kuopa.' -

: Cicilikai tik Šaipėsi už stul
pų pasislėpę, o kiti iš pykčio 
pagatkvi buvo sienas nugriau
ti, matydami gražų lietuvių 
katalikų pasirodymų.

* . ’ Maųdis.

L. VYČIŲ NEW YORK IR 
NEW JERSEY APSKRI- 

ČI(LKUOPOMS.
^Malonėsite prisiųsti savo at

stovus į Apskričio suvažiavi
mų, kuris įvyks 28 d. liepos š. 
in. 2 vai. po pietų, Lietuvių 
svetainėje 180-2 New York 
Avė., Newark, N. J.

Gerb. kuopos malonėkite sa
vo delegatus apšarvot naujais 
sumanymais.

A. K. Masandukas, pirm.
B. Aidukaičiutė, rašt.

ATHOL, MASS.
Ištikimybės Dienų Atholie- 

čiai gana puikiai apvaikščio
jo- ‘

Lietuvos karalius Vytautas 
(A. Armakavičia) raitas jojo; 
o buvo Birutė (p-lė B. O. Mor- 
kevičiutė), ir Gediminas (P. 
Čibas). Tvarkdaris buvo A. 
K. Losius. Paskiaus smarkūs 
trimitninkai, vietinis jauni
mas po vardu “Lietuvos kar
žygiai,” “Aušros Vartų Moti
nos Dievo” dr-ja, Šv. Onos 
Moterų dr-ja, šv. Pranciškaus 
moterų ir vyrų dr-ja, LDS. 4 
kp, vaikų vežimas ir privatiš- 
kas automobilius. Maršavimu 
ir programų lietuviai pasirodė 
geriausia už visas tautas.

Lietuvos šakelė.

savo Velykas. Lietuviai — 
Mickaus . pasekėjai subruzdę 
išvijo ruskiūs ir pasiryžo vyt 
lauk ir patį Mickevičių.

Anų sykį mirė vienas tų pro- 
voslavų. Kiti jo draugai rusai 
panorėjo jį gražiai palaidoti 
lietuvių “vyskupo” kapinė
se. ■Numirėlio draugai palie
pė graboriui nuvežt numirėlį 
'ant tų Mickinių kapinių ir ten 
tapo ruskelis provoslavas pa
laidotas su lietuviais kreivati- 
kiais — nezaležnais.

Dabar jau mato Lawrence’o 
lietuviai koks “krepkas” lie
tuvis yra iš pono, anot “Kelei
vio” jo mylista Mickevičius,

Žinoma numirėliai mickiniai 
ir pravoslavai palaidoti vieno
se kapinėse nesipeštų. Bet lie
tuviams mickiniams vis-gi tas 
nepatinka.

Pereitų panedėlį čia kalbėjo 
p. AI. Račkus. Gerai išvano
jo socijalistus ir mickinius.

Nemickinis.

WORGESTER, MASS.
Liepos 4 di. parodoj pame

čiau $24.. Gal kas iš lietuvių 
rado. Jei radusis sugrąžintų, 
tai duočiau geras radybas. O 
gal būt kišenvagis ištraukė.

J. Kuizinas,
73 Waverly st.

Iš £. B, S. CENTRO RAŠTINIS 
ĄTSARUHAS.

Blidrecttui, LDS. 29 kp. 
rašt, Chicago, III,. — Apgarsinimą su
sirinkimo gavome per’veiai ir todėl 
nedėjome. . ‘ ;

frnui I. CrčbUutiui, LDS. 53 kp. rašt., 
Homested, Pa. Tamlstos negalite 
duoti numerio naujai prisIraSluslam 
nariui iki negaunate U? Cęntro. Taip? 
pat persikeliant nariui į kitą kuopą, . 
•sykiu persikelia ir jo numeris.

‘ ADMINISTRACIJOS ATSAKYMAI. 
P-nui J. Balčiūnui, Eližabeth, N. J. . 

■'—?- Tomistą apie prisiųstas blankas ir 
ženklelius iŠ Tautos Fondo norėdamas 
gauti platesni paaiškinimą, kreipkitės 
prie T. Fondo Sekretoriausi p., K. Pak~

■ f tas, 456 Grand St«. Broooklyn, N, Y.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS— M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Masa. 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis,

20 Winfleld St, So. Boston, Mase 
I PROT. RAST. — Jonas GlinėėklB,

282 Silver Str., So. Boston, Mase 
U PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė,

10 Silver St|, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas,’ 

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

1G Winfleld St., So. Boston, Mase 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

145 Silver St., So. Boston.
. Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytihėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dienų.

J

J

savo

(į GRYNAI VILNONIAI jį 
j» ' SVETERIAI jį

LAWRENCE, MASS.

Mickevičius jau su rusais.

Mickevičius kriokia-šaukia 
esąs tyriausias tautietis. Ant 
tiek tyras, kad jis nenori tu
rėti su kitomis tautomis jokių 
reikalų. Bet jis tik taip kal
ba.

Štai ruskiai pravoslavai su
sipešė su savo popu. Mickus 
tuoj patarė pravoslavams at
siskirt nuo popo ir pareit į 
Mickevičiaus bažnyčių. Micki- 
niai lietuviai užprotestavo ir 
nenorį įsileisti burliokų į savo 
“šventų bažnytėlę.” Tai tuo
met šis ponas laisvamanių vys
kupas išdavė pravoslavams 
pobažnytinę svetainę, o ne pa
čių 11 bažnyčių. ’ ’ Toje svetai
nėje provoslavai ir perleido

rūpi-

VISOS KUOPOS DARBAN.
(Ohio valstijos kuopoms).
Mes įsteigę Ohio valstijos 

LDS. kuopų apskritį žiūrėki
me, kad nesėdėtume be dar
bo. Veikime.

Pirmiausia tuoj pradėkime 
pildyti nutarimus.

Garsinkime organe 
darbus.

Lai kiekviena kuopa
naši gavimu naujų narių ar
ba skaitytojų “Darbininkui.

Turime žinių, jog Daytono 
kuopa labai sujudus. Labiau
sia darbuojasi, kad gauti 
naujų narių.

Mūsų Clevelando 51 kuopa 
nutarė įsteigti knygynų, kad 
nariai galėtų turėti visokių ge
rų knygų. Apskričio naudai 
nutarė surengti didžiulę pra
mogą.

Lai kitos kuopos kuogrei- 
čiausia sujuda. Žinote laikas 
greitai bėga. Nepamatysim, 
kaip lapkritis ateis. Žiūrėki
me, kad nepasirodytume su 
tuščiomis rankomis, kai aps
kričio suvažiavimas ateis.

Organizatorius A. S. Kul
A. S. Kulbickas.

padaromi ant užsakymo.
Leisk man nuimti mietų ir į j 

Jūs galėsite pasiimti tik tuo- f Į 
met, kuomet Jums prireiks.

Mūsų darbo sveteriai ne- f j 
žiojasi ilgai ir visuomet atro- J jį 
do gerai. . f!

Paklauskite draugų, kurie i J 
nešioja juos ir kad gauti H 
bent vieną Meesters Charles 
Sweater’s ant išmėginimo. S

CHARLES EVANS JR 8 
167 Hillside Avė., «

Needham Height, Mass. 8

Ii
J!i!i!J!$e i! i! i!
i<!i!|____________________________

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. Broadway,
So. Boston, Mass.
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Sakalėlio Daina.
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? Štai nutūpė sakalėlis 
Ant medžio Jievos, 
Užgiedojo raibuonėlis 
“Rengkis, mielas, prie kovos. t

“Skubink rengkis, bernužėli, 
Jau laivelis laukia, .
Apsistojo pamarėlį 
Bangos dainų traukia.

“Plaukie drųsiai, laivužėli, 
Vėjalis nutilo, 
Leisk,’ žvaigždute, spindulėlį, 
Jūrėse nurimo.

“Plaukie, mielas, negaišuokie, 
Skubink prie anų, 
Dešinę jiems paduokie, 
Už mėlynų bangų.

“Ten jūs broliai Lietuviai, 
Garsiojo Vytauto sūnūs, 
Ten Gedimino ainiai 
Laužo nuožmius teutonus.

“Tad ir tu sūnau Lietuvos 
Nuo.sėnos gadynės, 
Statyk krutinę- ant kovos, 

y Už laisvę savo tėvynės.
Ir jei galvų reiks padėti 
Kovoj dabartinėj, 
Ištark: “Viešpatie, 
.Mirštu už tėvynę... ”

Ciulbuonėlis tų ištaręs, 
Sparneliais suvingo, 
Nors akis laikiau atvėręs 
Nemačiau kur dingo.

Kaip tai sielų užžavėjo, 
Jo miela dainelė,
Laikas seniai jau atėjo,.

Laukia mūs valtelė...
Sudiev broliai tautiečiai, 
Ir tu brangi sesutė, 
Mus tėvynė darban kviečia 
Užtekės laisvės saulutė...

Siaurės Vėjalis. 
6-30-18, Camp Devens, Mass.
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L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRMININKAS — V. ,T. Kudirka, 

37 Franklin St., Norwood, Mass.
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė, 

28 Story St„ So. Boston, Mass.
RAŠTININKAS — A. J. Navickas, 

58 Heaton Avė., Norvvood, Mass.
KASIERIUS — M. Abračlnskas, 

187 Ames St., Montello, Mass.
KASOS GLOBĖJAI: — O. Nevullutč, 

22 Chąpell St., Norwood, Mass. Ir 
A. Roženluke, 148 Amęs St., Mos
telio, Mass, >

------------- - i 
OHIO L. D. S. APSKRIČIO 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — K. Stupinkevičia, 

Bok 945, Struthers, Ohio.
VICE-PIRMININKAS — J. Jonuška, 
- 2120SL CIair avė., N. E. Cleve land, O. 
RAŠTININKAS — M. J. Šimonis, 

1604 E. 31-st St., Cleveland, Ohio. 
IŽDININKAS — A. S. Vaitkus, 

232 Alaska St., Dalton, Ohio.
IŽDO GLOBĖJAS — P. Pocius, 

229 So. Main St., Akron, Ohio.
ORGANIZATORIUS—A. S. Kulbickas, 

7602 Aberdeen avė., N. E. Cleveland, O,

VIETOJE $1.00 TIKTAI 50a
Amerika Pirtyje .......................................10
Anderseno pasakos ................................ 20
Laisvos valandos .................................... 15
Rodos motinoms ...................................... 5
Pradine aritmetika ................................35
Vaikų draugas .........................................15

Viso..............................$L00
Atsiųskite 50 ct. stampomis o gau

site viršui minėtas knygas už pusę 
prek6s-kalnos. Adresuokte:

P. Mikolainis,
Claverack, N. Y.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nuiltrauk pu»e tuzino 
kabinot ir gauil vieną dideli ar* 
tlstlškai padarytą pevelkalą viael 
dovanai.

Taipgi norlntia mokytlz to Mau
to gali atąiiauktl:

J. A DRIBA,
500 So.tndSt.,

*■

4
■ -1

Beliptame OlddnMn 3K5 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroaiSt,, PkUadelpiua, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.’
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po phfa 
Vakarai^ Kabrarga nuo Slld9P.M, 

N4aKaMhiki 4 aaHIta. •
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Berlin Tageblatt skelbia, 
jog Novorosyske bolševikai 
nuskandino 36 laivus.. :

> I . . ’

Turkai baigia užimti visas 
Juodųjų jūrių pakrantes, kur 
vokiečiai dar nėra užėmę.

• r

.... 50c. 

... ,75c.
.$1.00
41.75

Vietinės žinios.
*

• ATSILANKYKIT Į PRA
KALBAS.

Ketverge, Liepos 11 dieną. 
Šv. Petro parapijos svetainė
je kalbės; Amerikos Lietuvių 

. Tarybos sekretorius p. Kazys 
Česnulis. Bus aiškinama 'lie
tuvių politika ir kiti svarbūs 
dalykai. Ponas Kazys Česnu- 
li$ yra.gabus kalbėtojas, geras 
veikėjas, todėl/ nepraleiskite 
progos jo pasiklausyti.

Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakare. Įžanga visiems uždy- 
ką.

Prakalbas rengia LDS. 1-ma 
kuopa.
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CAMBRIDGE, MASS.
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

22 kp. bus pusmetnis susirin
kimas nedėlioję Liepos 14 d. 
tuojaus" po pamaldų bažnyti
nėj Salėj.

Kviečiame visas nai*es atei
ti ir atsivesti naujų narių.

Už nepribuvimą bausmės 
50 c.

Sekr. K. Sodoni-ukė.

f

H. B R 
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, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

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

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

Teisingas patarnavimas. (j

DRĄSUMAS IR UŽSL 
SPYRIMAS. •.

Ištobulinimui fiziškos lygi
nai, kaip ir morali§kos'drąsos> 
Jūs turite neapleisti prižiūrė
jimą savo vidurių. Užkietėję 
viduriai reiškia' nustojimą e- 
nergi jos, -nuovargį, nuobodu
mą ir nuliūdimą, paeinantį 
nuo nuodingų medegų žarno
se. Pirmiausiai reikia išvaly
ti vidurius, p Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras yra geriausia gyduolė Šiam 
tikslui. Jūs nebūsite vargina
mi'nerviškumo, galvos skau
dėjimo, nerviškumo, ir tt., jei
gu Jūs imsite Trinerio Ameri
konišką Elixirą. Aptiekose $1.- 
10. — Reumatizmas, neural- 
gia, arba strėnų gėlimas nesu
gadins vasaros dienų, jeigu 
Jūs turėsite Trinerio Linimen- 
to po ranka. Jisai yra taip-gi 
puikus dėl išsinarinimų, niks- 
terėjimų, tinimo, skaudančių 
muskulų ir tt. Kaina 35 ir 65 
c. aptiekose. Per krasą 45 ir 
75 centai. — Joseph Triner 
Company, Išdirbanti Chemi
kai, 1333-—1343 So. Ashland 
Avė., Chicago, III. (Apgars.) 

(Apgarsinimas)

tžsisakykitė

Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigų Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų, naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “ Žiny
bas” duoda daug gražios me- 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas*’yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems;, bet ir šiaip jau žmo
nėms, “Žinynas“ apima apie 
300 puslapių smuulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių nedau- 
giaųsia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoš.. Su “Žinyno“ reika
lais kreipties reikia šiuo adre- 
su •

ŽINYNAS,“
242 W. Broadway. ' 

So. Boston, Mass.

SUSIRINKIMAS.
Draugystės D. L. K. Keis

tučio atsibils pusmetinis susi- 
. rinkimas nedėlioję 14 d, liepos 

- 1918 m. po No. 164 Hanover 
st., Boston, Mass., 2-rą, valan
dą po pietų. Kiekvienas na
rys turi būti ant šito susirin
kimo, nes bus daug svarbių 
reikalą aptarti. Kuo didesnis 
skaitlius bus narių, tuo leng
vesnis bus nutarimas. Atei- 
/dami neužmirškite ir naujų 
narių su savim atsivesti.

J. Vinkevičius.

T«l. 8o. Boaton 270
DU. JOHN MtcDONNELL, M. D.

Galinta tnlUlhti irlictavitaiai 
Ofiso valandos: 

Ryt kis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į *‘Darbininką.”

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

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį ..,
” du sykiu...
” tris sykius ..
” šešius sykius

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
_______South Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINŲ 
prie' varstymo ževerykams 
šniūrelių. Lengvas darbas ir 
užmokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus.

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

(Ant viršutinių lubų)

J’

UŽSIPELNĖ PAGYRIMŲ.
Lietuvis Briglitonietis T. 

Balatrųcaitts (?), 20 Lincoln 
st. gavo nuo Bostono laikraš
čių komplimentų. Jis yra už
siregistravęs ir nepilietis, vie
nok neprašė exemption dėl tos 
priežasties. Buvo priskirtas 
prie pirmos klesos.
» —...... . ■ -

REIKALINGA tuojaus agen
tų pardavinėti “Darbininką” 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerą atlyginimą. Atsi
šaukite į

JAU RENGIAMAS 
L. DARB. KALENDORIUS 

1919 M.
Biznieriai pasiskubinkite pri

rengti apgarsinimus. Kalen
dorius 1919 m. bus puikiausias 
— išvaizda ir turiniu ir užtai 
garsinties jame pilnai apsimo
kės.

Kainos už apgarsinimus la
bai prieinamos.

Visose kolonijose reikalingi 
agentai rinkimui apgarsinimų 
į L. D. Kalendorių 1919 m.

Apie platesnias informaci
jas kreipkitės prie:

“Darbininko” 
Administracijos, 

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

B

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos ' Gydo ritokfu ligas
1-8 P. M. 7-8 P.lf. Priskiria Akintas.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Nedillotal* 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vaL vakare.

PIRMOS-KLESOS

DANTISTAS
. i *

Dantis ištraukiami 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.

VoJaado* 
nno 9 va), ryte 
ikT 8 v»L vakare.

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu. 
Mes atidarėm naują lietuvišką 

GRABORYSTĘ 
P. AKUNEVICH 

į) 258 Broadway, So. Boston, Mass.
t Mes norim patėmyt, kad tai bus prieinamiau-
Ų šia vieta, kuri suteiks mandagų paskutinį patama- 
a vimą visiems.
Į/ Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti.
X Tel. So. Boston 381.
y Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st., Tel. 1525—M.

GERIAUSIAS FONTANINIAS PLUNKSNAS TIK GA
LIMA PIRKTI “DARBININKO” KRAUTUVĖJE IR UŽ 
PIGIAUSIĄ PREKĘ NUO $1.25 IR AUGŠČIAU.

v PILIEČIAI.
*. Jei jūs esate auka visokiij pri- 
gavyseių arba neteisybių, tai 
praneškite apie tai Massachusetts. 
Immigracijos biurui, kuris už
dėtas dėl apsaugojimo ateivių ir 
nuo kurio gausite prielankų pa
tarnavimą visi tie, kuriems sto
ka žinojime anglų kalbos, įstaty
mų ir papročių. . t -

Massachusetts Immigracijos 
biuras duoda specialį patarimą 
iškilus ginčams kas-link neuž- 
mokčjimo algų arba kas-link ne
teisingo apsaugojimo darbinin
ką, arba kitokias darbininką 
agentūrų prigavystes. Taip-pat 
prigavystes kurios būna surištos 
su atsitikimais kriminališkuose 
ąrba civiliuose teismuose — že
mes apgavystes — apkaltinime 
kas-link pinigij įmokėti) bankoms 
dėl išsiuntimo giminėms į kitą 
šalį ir kurių negavo tie žmonės, 

. kuriems buvo siųsti — apkalti
nime kas-link pinigų padėtų į 
privatiškas bankas, laivakorčių 
agentūrą ir tt.

Perkalbetojus duodame vi
siems, kurie nėgali susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite ypatiškai arba ra
šykite į
Maisachuvitts Bureau of Immigration 

Room 109, Stata Houge, Boaton
*

[š SV. JUOZAPO 
į DRAUGYSTĖ 
įf B Y. K A
įii ŲZ. 2 2D
a SAUSIO 19 1UM 
t; OETROlT. MI'.H

K

CHORAS

DRAUGUU ATYDAI!

STROPAS IR KOMPANIJA
Me* Hdirtam Itat tik drau-

Ciioms rtkalinya; t. y. visokio* gu- 
slkuSlus, medalius, kukartfas, ve- 

Uavas,.an«*paudas Ir 1.1,
Mm turim S. L. A., S. L.R.K.A. 

ir T. M. D. gntavy ienkklip pardavi
mai: taksimai po- 51.90. ildabrisiai 

žiedai po 92.59, auksiniai žiedai. nuo 

55.00 Ir aukštyn, laikrodėliams kabė
tai po 51.75.

Ktii*l<uUte aunu gifalaf

SIRUPAS *00.
92 War»ick St- Neauk, N. L
33 Jobą SL Nea Yert, N. T.

Utikoa mikita i Neauk. N. J.

J

— i- •

“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.

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

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

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! J* lidirti. 
Mentholatum Co. Priei dsi&at 
gult ištepk veidą mosšia per keli* 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo* 
tia išima pletmus raudonus, jno 
dus arba šlakus ir prašalina visa 
kius spuogus nuo veido. Pinigui 
gali siųsti ir stampomis.

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

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VI0E-PIRM. — Pranas Tulelkls,

130. Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT, RAST. — Juozapas Vlnkevlčius,

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

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KA SIEKIUS — Andriejus Zalleckas, 

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

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

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

Ketverge, Liepos-July U-tą dieną, 1918 m., Šv, Petro jera 

pijos bažnytinėje saleje kalbės Amerikos Lietuvių Teiybcs 
Sekretorius KAZYS ČESNULIS iš Washington’o/

Aiškins lietuvi); politiką ir kitus sverbiųs klausimus palies. 

Daug žingeidžių dalykų apie Lietuvos reikalus praneš ir pa. 
pasakos kas Lietuvą nelaimėje gina, o kas skandina.

Ateikit visi į prakalbas!
.1

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

Kviečia visus L. D. S. 1-ma kuopa.

r

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

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

I

Aš Leonas Sušlnskis 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 Tolliuislan 
No. 13 b. HOLAND.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS

7 pass. 6 cil. 1916 Studebaker. Par- 
siduos visai pigiai nes savininkas ap
leidžia miešti}. Taip-gi parsiduoda di-. 
delis pool-roomis. Savininkas pirko 
kitų biznį. Parsiduos pigiai. Rrelpki- 
tės pas:

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

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

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

. VINCENTAS VESELKA Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Mikaliuės 
dvaro pabėgęs iš nelaisvės į Holandi- 
ją, ieško savo pusbrolio PRANCIŠ
KAUS KRIVICKOS. Prašo, atsiliepti 
šiuo adresu:

VINCAS VESELKA, 
Rotterdam Katendreeht Tolliuislan 

No. 13 b. HOLAND.

Aš BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS 
paieškau savo brolio Juozo šilkausko. 
Pirmiaus gyveno Chicagoje, dabar ne
žinau kur. Jis paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Vaitkabalių vai., Gu- 
žiškių parap. ir kaimo. Kas praneš 
pirmas, gaus didelę dovanų, nes turiu 
svarbų- reikalą, arba pats atsišauk.

BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS,
10 Porter Str., lVaterbury, Ct.

Paieškau MYKOLO DIEMENTO, 
Katino gub., Panevėžio pav., Gulbinės 
valšč., Pasvaliečių kaimo. Anglijoj gy
vena giminės ir pažįstami. Atsišauki
te šiuo adresu:

M. DIEMENT, 
Sluggan Camp Ovlemore, Scotįand.

•3

Ieškau JUOZO BARTKAUS. Pasi
mirė jūsų brolis Antanas Musteika. 
Pasilikau dideliame varge su penkiais 
vaikučiais. Atsišaukite.

S. MUSTEIKIENĖ, 
10113 Beverly. Avė. 

IVasbington Heights, Chicago, Iii.

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).

tai pirmas daiktas, 
« kurį jis nori žinoti y-

____ _______M_..wa ra tas:
KUR YRA GERAS DAKTARAS?”
Jei pasuksi savoŽingsnius į ofisą Dr.MM 

Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi p&~^H 
Bitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, be^H 
eikvojimo laiko ir pinigų. . :

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak-^M 
taras labai rūpestingai stengsis pastatytįHM 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrąi atrasti, 

, kur tau kenkia, Jo ofisas aprūpintas mo-^M 
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu-^M 
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas^^M 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su - w- ~ 
savo apščiu apsipažinimu su visokiomis \ 
Žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas.

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini- 
| mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo- 
l 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 jokia sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi inoderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oseilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

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

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
j 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 Nedėliomis:
♦9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHIN0T0N ST.

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Mus.

Netoli Boylston Street.

c

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK “DARBININKUI.”

TURTAS VIRŠ $125,000.00

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS~

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.

8

POMIRTINĖS:
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am- 
ziaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metu laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį “Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. "L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

! ......................... 11 1 1

P. MULEVIČIUS
458 GRANO ST., Sta. W, BROOKL YN, N. Y.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ. | 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fo.urth St. 

Vice pirm. — P. _Giedraičiutė,
103 Siith Št.

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

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė,
377a Broadvzay, 

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė. 

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

kienė, P. Venienė, V, Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuyie- 
nė. i ;

Petro Bažnytinėje Salėje.

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno me
nesio, 7:30 vai. vakare Sv.

Draugijos Temykite!
■ • ■ -* 11. L- . * . < /

< . * *

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, guzikuČiai 

u dėl įvairių organizacijų ir susivienijimu.. Išdirbu“ viską, 
' kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 

(artistišku) gabumu.. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite Savo ženklą arba šarpą, o mos darbą atliksime 
pagal reikalavimą. • '

M. A. NORKŪNAS,

1

,1

226 Higli Street, Lawrence, M&ss..
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