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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes- 
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“DARBININKO” KAINA:

Tris kartus savaite .. . .$3.00 
Vienąsykį savaitėje .. ..1.50 
Bostono apielinkėje.... ..4.00 
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Apie Finlandijos ir 
Lietuvos karalius.

NETRUKUS BUS VAINIKA
VIMAS FINLANDIJOS 

KARALIAUS.
Finlandijos Landtago (par

lamento) delegacija buvo Vo
kietijoj pas Mecklenburgo- 
Schwerino kunigaikštį Adolfų 
Friderikų ir pasiūlė jam Fin
landijos karališkų, vainikų. 
Kunigaikštis priėmė ir kartu 
su delegacija ant finų laivo iš
plauks Finlandijon. Karaliaus 
vainikavimas bus už keletos 
savaičių.

Kunigaikštis, būsiantis Fin
landijos karalius, vra' gimęs 
1873 m. Jis buvo pulkininkas 
Prūsiškoj Gvardijoj. Jis dar 
nevedęs.

Jau gegužio pradžioj buvo 
pranešta, jog eina pasitariami 
kaslink aprinkimo kunigaik
ščio Adolfo Frederiko Finlan
dijos karalium. Bet užpereitą 
savaitę buvo pranešta, būk 

' Finlandijos parlamentas nu
balsavęs prieš įvedimą monar
chijos. Po to Vokietijos val
džia pagrūmojus Finlandijai ir 
lakius įvesti monarchijų. Sa
kė, kad kitaip Finlanddjoj ve
sią intrigas talkininkai ir bol
ševikai ir Finlandija nesusi
tvarkysianti. Todėl Finlandi
ja Vokietijos valdžios spau
džiama turėjo sutikti priimti 
monarchiškų valdžių.

NEĮSTENGS PADARYTI 
NAUJO OFENSYVO.

Francijos kariniai ekspertai 
sako, jog Vokietija daugiau ne
įstengs sutvarkyti savo kariuo
menę ant tiek kad galėtų pa
daryti naujų ofensyvų. Sako, 
jog dabar jau atėjo talkininkų 
kalęįna daryti antpuolius, o 
vokiečiams tik gintis ir trauk
tis atgal. Todėl kanalo uostai 
ir Paryžius dabar jau nėra pa
vojuj.

KARALIUS BUVO PA
VOJUJE.

Graikijos karalius Aleksan
dra vos išliko gyvas. Jis va
žiavo traukiniu Serbijos fron
te ir priešininko lakūnai pra
dėjo mesti bombas. Viena bom
ba vos nekrito ant garvežio. 
Niekas nebuvo sužeistas.

STREIKIERIUS IMS 
KARIUOMENĖN.

Anglijos premieras George 
paskelbė,1 jog tie amunicijos 
dirbtuvių darbininkai, kurie 

1 tebstreikuos liepos 29 d. bus i- 
mami kariuomenėn. Iki šiol 
buvo sustreikavę apie 15.000 
darbininkų?

Sekančiame numeryje bus 
indomį keturių metų karės ap
žvalga. Liepos 29 d. sukanka 
keturi metai kai Austrija pa
skelbė karę Serbijai ir kartu 
užpliekė pasaulinį gaisrą.

“LIETUVIŲ SVAJONĖ.”
Pereitų pėtnyčių Boston 

Evening Transcript turėjo ši
tokį editorialų antgalviu: “A 
Lithuanian Dream”:

“Kaizeris sutinka, kad lie
tuviai turėtų karalių — su ta 
išlyga, vienok, kad) jam būt 
leista tų karalių nuskirti. Jis 
griežtai pasipriešino išsirinki
mui Uracho kunigaikščio Vi-' 
lio, kurs yra nariu karališkos, 
bet neviešpataujančios namo 
AVuertembergo. Tųjį kunigaik
štį buvo pasirinkę už lietuvių 
karalių vokiškai-lietuviškieji 
Vilniaus magnatai. Patys Ho- 
henzollernai, suprantama ir 
kaizeris to nori, kad iš jų di
džio skaičiaus princų būtų pa
sirinktas valdovas, nes jų už
tektų Lenkijai, Lietuvai, Fin
landijai ir visoms stotims pa
keliui prūsiško besiplatinimo.

Grynai lietuvių žvilgsniu 
pasirinkimas jauno Uracho 
kunigaikščio Vilio turi šiokių 
tokių patraukimų. Jis yra ka
talikas ir tokiais yra .lietuviai. 
Jis nėra surištas artimais san
tykiais su Berlinu, nes jo šei
myna gyvena Stuttgarte ir 
Lichtenšteino palociuose, pa
krypęs linkui Paryžiaus ir 
Monaco pramogų. Lengva da- 
leisti, kad princas su tokiais 
paveldėjimais, gimęs 1897 m. 
ir turėdamas visų pasaulį prieš 
save, galėtų lengvai pamylėti 
Ša! i, kurioj apsigyventų arba 
šalį, kuri jį parsikviestų, bū
tent Lietuvų. Bet tas reikštų 
plėtojimų Lietuvos neprigul- 
mybės, o to kaip sykis Prūsi
ja nenori.

Jei abelnai imant Lietuva 
turės karalių, tai jis turės bū
ti Hohenzollemas ir protesto- 
nas, kurs bus ne kas kitas, 
kaip tik Pottsdamo vice-kara- 
lius. Net ir dabar Berlino laik
raščiai, kuomet pasirodė, jog 
vokiškieji Lietuvos magnatai 
palinko prie šiokio tokio tau
tiško krypsnio, pareikalavo, 
kad būti} padarytas galas vi
sokioms kalboms apie karalių 
ir kad Lietuva tiesiog būtų pri
jungta prie Prūsijos. Prie to 
dalykai turbūt ir prieis — ne
bent vokiečiai būtų sumušti 
vakaruose ir būtų priversti 
atsižadėti smaugimų rytuose. 
Lietuva niekur negali turėti 
laisvės vilties, kaip tik talki
ninkų pergalėje;”

UŽIMINĖJA NAUJAS 
VIETAS.

Francijos ir Amerikos ka
riuomenės, stumdami vokie
čius atgal, pasiekė upės Ourcq 
ir persikėlę per ja užėmė mies
telį Fere-en-Terdensis. Čia bu
vo vokiečių kariniai sandėliai.

Reimso apielinkėse francū
zai darė užpuolimus ir pasiva
rė pirmyn.

Vokiečiai daro pastangas at
silaikyti. Sutraukė į užpuola
mas vietas daug sustiprinimų 
ir daug didžių armotų iš kurių 
pradėjo smarkiai šauti. Vo
kiečiai pasistatė toli nešančias

anuotas Soissonse ir Reimso 
frontuose, nes tose vietose 
jiems svarbiausia, atsilaikyti.

Talkininkai yra pastūmę vo
kiečius atgal 20 mylių nuo 
Chateau-Thierry. Pastarasai 
miestas buvo lyg ir raktas į 
Paryžių.

Dabar talkininkai jau užėmė 
didesnę kylio dalį. Bet kadan
gi kylio storgalio šalyse vokie
čiai stipriai laikosi, tai vokie
čiai iš vidurio suspėja tvarkoj 
pasprusti.

Ar ilgai vokiečiai trauksis 
atgal ir kur jie bandys atsilai
kyti, tai dar nežinia.

KARĖS STOVIS 
RUMUNIJOJ.

1

Rumunijos karalius, kaip 
tūli Vokietijos laikraščiai skel
bia, gavęs įsakymų paskelb
ti karės stovį visoje Rumunijo
je. Berlino valdžia tos žinios 
neužgihčija. Nematoma, vie
nok, priežasties, kuri rodytų 
reikalų skelbti karės stovį Ru
munijoj. [

įvairios žinios iš Rusijos
BOLŠEVIKAI PRIEŠINSIS.

Bolševikų valdžia paskelbė, 
jog veiks prieš išsėdusius tal
kininkus ant Murmiano pak
rančių.

Žinoma vokiečiai kursto bol- 
Ševikus-talkiaiuk&sas—priešinėse dėlto aftsitt 
tis.

Veikimo būdas Rusijoj pri
gulės nuo to, kų sakys prez. 
Wilson.

ATSIĖME JAROSLAVĄ.
London, liepos 25. — Iš Mas

kvos bevieliu telegrafu prane
šama, jog. bolševikai atgavo 
Jaroslavų. Čeko-slovakai ir 
rusai ne bolševikai buvo paėmę 
to miesto valdžių į savo rankas. 
Tarp 3.000 ir 5.000 žmonių Bal
tosios Gvardijos bandė išsigel
bėti keldamiesi per Volgą. Bet 
jų didžiuma prigėrė.

TURKESTANO RESPUBLI
KA.

Penktasis Turkestano kon
gresas paskelbė tų kraštų ne- 
prigulmingu. Pildomasis komi
tetas susideda iš 11 mahometo
nų.

ATSIŽADĖJO BESARA
BIJOS.

Ukrainos ■ valdžia oficialiai 
paskelbė, jog atsižada 
Besarabijos, 
patenka 
prasidėjo 
kiai tarp 
nijos.

nuo
Toji gubernija 

Rumunijai. Dabar 
diplomatiški santi- 
Ukrainos ir Rumu-

ESĄS GYVAS IR GEROJE 
SVEIKATOJE.

Iš Vokietijos vyriausiųjų 
kvatierų pranešama, jog gan
dai apie Iiindenburgo sveikatų 
esu neteisingi. Ilindenburg e- 
sųs gyvas ir geroje sveikato
je.

PER KLAIDĄ PAŽEIDĖ 
AMERIKOS SUBMA- 

RĮNĄ.
Naujosios Anglijos pakran

tėse plaukinė jo Suv. Valstijų 
Submarinas ir jis netikėtai iš
kilo arti vieno transporto. 
Ginkluotas transportas pama
nė, jog tai vokiečių submari
nas ir šovė. Vienas šūvis pa
taikė, bet tuo tarpu submari
nas suspėjo parodyti, jog jis 
ne priešininko. Neskelbiama 
koks ten buvo transportas, bet 
spėjama, jog tai buvo kurios 
nors iš talkininkų valstybių. 
Submarinas išgalėjo pats nu
plaukti uoštan. Niekas ant jo 
nebuvo sužeistas.

IŠVIJO MILTUKOVĄ.
Rusijos konstitucijonalistų- 

-demokratų vadas prof. Miliu- 
kov tapo išvytas iš Kievo, nes 
jis trukdęs įvykinįmų taikos 
sutarties tarp Ukrainos ir bol
ševikų valdžios. Apie' tai pa
skelbė Berlino socijalistų orga
nas Vorwaerts.

AMERIKOS INŽINIERIAI 
VLADIVOSTOKE.

Amerikos inžinieriai buvu
sieji Japonijoj gavo įsakymų 
plaukti Vladivostokan ir pra
dėti taisymų rytinio clūniško 
geležinkelio;

NUŽIŪRI PARSIDAVIMĄ.
Paryžiaus laikraštis Matin 

skelbia, jog prof. Miliukov pa
krypęs prie vokiečių. Sako, 
jog konstitucijonalistų - demo
kratų kongrese jo būsią parei
kalauta pasiaiškinti.

PAĖMĖ SIMBIRSKĄ.
Čeko-slovakai ir rusai nebol- 

ševikai paėmė Simbirskų ir į- 
stęigė savo valdžių.

Maskvos laikraštis Pravda, 
bolševikų organasSĮtaip para-

“Sukilimas sklysta, kaip a- 
liejaus lašas ant vandens. Puo
limas Simbirsko tepažadina 
miegalius. Simbirsk buvo vie
na iš sovietų tvirtovių ir taip
gi javų aruodas. Pavojus di
dinasi. Tai jau karė. Prieši
ninkas skaitlingas ir gerai su
siorganizavęs. Jei-.. Samaros 
puolimas nepabudino darbinin
kų, tai Simbirsko puolimas 
tesudrebina proletariatų už li
kimų proletaro revoliucijos.”

Simbirsk yra 600 mylių į ry
tus nuo Maskvos.

Jeigu Ketvirtosios Liepos 
lietuviu jpasirodymas Wasli- 
ingtone bus lietuvių istorijo, 
užrašytas, tai nėr kalbos, kac 
Pittstono šv. Kazimiero choras 
visų savo gyvenimų atmins, 
kad tai jis-buvo, kų istorišką
jį nuotikį lietuvių istorijon in-

PASKELBĖ SIBERIJĄ Irai5ytl. Padsj°; Ir lšties cIloro 
NEPRIGULMINGA nemaža, atsidavimo parodyta.

... _ Atsiminus, kad kelione Wash-Sibenjoj Omske susidarę tflks
nauja provizijonrie valdžia. Ji doleriu atsiėjo, pagel-
panaikino visus bolševiku pa- asti, kokią aukų cho-
redymus ir atnaujino durnu- ras 5^. Tofci ’uka 
Atsišaukė, kad Vladivostoko L £ atidoje tos gSausios 
valdžia paremtu jos žygius-- paramos' koki chorui iš kle- 

A;nšaul“sko “get’m: 

VI ANGLUI stoniečių atėjo. Patsai gi cho-
TT , ...AW v, ras koncertus rengė, pramogas
Holandajos valdžia uždraudė I - kad tolimai keUonei 

gabenimą Vokietijon Mvią, k tik žk } 
i * m • i * j* * *i j? rej’ Visas darbas vienok apsimo- 
kia. Tai Vokietijos valdžia uz- K-j į pasekmes atsižvelgiant, 
draudė gabenimą Holandųon Nepasisekti negalėjo,- nes tam 
anglių, pabąr dėl tų kivircių įarnavo choro ir jo vedėjo p. 
vedama derybos. Vasausko atsidavimas, vi-

SUŠAUDĖ 350. fe“ IWSjU Padė“ 

-Bųlšeyjkai, atsiėmę Jarosla- Lietuviams Washingtono par- 
vų, pradėjo arestavimus._ Is ke buvo skirta viena gražiau- 
suarestuotųjų 350 sušaudė. Di- Lį^ vietų, prie Sherman pa- 
džiuma jų buvo oficieriai Bal- minkic, pinigyno namo gale, 
tosios Gvardijos ir susidėjęs su bpen paį- išryto (4 liepos d.) im- 
čeko-slovakais. | ta ch0ro žaislių-šokių kruta-

DO TFTHTnq Paveikslai* I ten Pat lie-
PO MAŽIUJ TEDUOS tuviai būriu traukė vakare pro- 

CUKRAUS. I gramo pildyti. Dainuota Č.
Suv. Valstijų maisto admi- Sasnausko kompozicijos ir 

nistracija paskelbė, jog nuo Į iiaudies motyvo dainų, žaista 
rugpjūčio 1 d. iki Naujų metų p«aguonėlė,’ ’ “ jievužė,” chorui 
tik po 2 svaru mėnesyje ant dainuojant šokta “noriu mie- 
žmogaus teduos cukraus. Fran- g0>” “suktinis.” Visa gal ne
rijoj cukraus teduodama po buvo taip atlikta, kaip profė- 
pusantro, o_ Italijoj tik po vie-sionalai šokikai atlikti patai- 
ną svarų mėnesyje. Į kytip vienok žiūrėtojų publi-

*X^M^*********^**4*X*^^*^**t^**$*^^X^^^^^t^^H{M$*< I k°s sutraukta minios. Po kiek- 
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SEPTYNI CENTAI CATVEKABIAIS,
NUO IR PASKUI RUGPJŪČIO (AUGUST) 1 D., IR IKI 

KITAM PRANEŠIMUI, MOKESTIS UŽ KELIONĘ 
GATVEKARIAIS, ANT VISŲ LINIJŲ VEDAMŲ 

BOSTON ELEVATED RAILWAY COMPANY 
BUS SEPTYNI CENTAI VIETOJE PENKIŲ 

CENTŲ, IR PARDAVIMAS ASTUONIŲ 
CENTŲ BILIETŲ BUS PANAIKINTA.

Pradedant liepos 29, tikietai bus parduodami druožais 
po 5 už 35c. visose primokamose stotyse ir pas kolekto
rius, tikietų pardavėjus ir konduktorius. Tikietai taip- 
gi*bus parduodami daugelyje žymių krautuvių ir pramo
nininkų įstaigose, ir visi pasažieriai yra raginami pasirū
pinti patiems su tikietais pirm rugpjūčio 1 d.

Pinigai nebus priimami primokėjimo stotyse, išskyrus 
prie tikietų langelio. Taip-gi pinigų nepriims nei kon
duktoriai, ir pasekmė materijalįška delei patogumo, ko 
visiems reikia jeigu pasažieriai pinu įeisiant į gatvekarį 
paduos tikietų.

Tokie pat tikietai bus priimami visose stotyse ir ant 
visų karų.

Penkių centų tikietai dabar valdomi pasažierių nebus 
primami rugpjūčio 1 d. ir paskum, bet bus sugrąžinti 
pinigai už juos, kaip tik pristatysite juos kasieriui kom
panijos.

Trustees ’ai prašo visų važiuojančių karais susijungti 
ir padėti pernešti tas sunkias perver^mes ir . besikaunan
čias aplinkybes ir uoliai ragina pasilaikyti kantriai įve
dant taip reikalingas permainas kas-link pakėlimo mo- 
kesties.

The Board Of Trustees Of The 
Boston Elevated Ry. Co.

A vieno atlikto programo kąsne- 
lio' kitataučių minios plojimu 
programo pįldytojus skatino- 

' -gyrė.'
«£> Lig kiek lietuvių ir kitų tau- 

programas tų diena Wash- 
& ingtono publikai užimponavo, 

galima spręsti iš to, kadi Teat- 
ralė Lyga Washingtone prašo 
visų tautų programus rudeniop 
ir žiemų pakartoti. Prie to 
jau ruošiamasi.

Maršavo tokia tautų daugy- 
bė, kad visų nė neišskaitliuosi. 

jr Pirma lietuvių ėjo rumunai, 
j* prieš juos armėnai, o lietuvių 

užpakalyje traukė braziliečiai, 
V kitos pietinės ir centralės A- 
^1-----11----------X— L-----------A-----------X_1=_ C« TT

& I

jurininkais užveriant. Lietu
vių vardas, niekad taip ne
skambėjo, kaip tų'dieną. Mi
nios taip ir pasitikdavo šauks
mais “Here come the Lithua- 
nians” ir panašiais. Visu ke
liu Lietuvos vėliavų ir jos ne
šėjų grupę šauksmais ir ploji- 
jimais patinkant. Visur pake
liui vėliava saliutuota, prieš ją 
minių galvos nuoginta. Gi kuo
met prieblandose pro parko 
žaliumynus prie Kapitoliaus 
prisiartinta, kur Prezidentas 
su savo svečiais ir visa valdiš
koji Wasliingtono minia paro
dos žiūrėjosi, ir nutiestieji kik 
rininkų kordonai prie aštrių, 
tylumos skambume nusmel
kiančių komandų militares vė
liavai saliutas atidavinėjo, 
kaip dalyvautojai vėliau pasa
kojo ne vienam ir baimė, ir di
džios iškilmės momento atjau
timas šiurpus po kūnų varinė
jo. Iškilmingojo momento fi
nalu buvo .Lietuvos Himno to
nai, kurie dar pirmu kartu ofi
cialiame Washingtone Kapi
telių apsupo. Įspūdingumo e- 
fektas buvo pilnas.,

Lietuviai "VVashingtono sim
patijas ir aplodismentų pasi
gavo kelių aplinkybių dėka. 
Pirma lietuvių ėjusios grupės 
nedisciplinuotai žengėrBerods, 
tas pat ir užpakaly dėjosi. Lie
tuviai ant syk skyrėsi save 
disciplinuota tvarka, sutartinu 
maršavimu. Visi parodoj bu
vusieji jauni, gyvi, gi vėliav
nešių grupę sudarę S. V. kari
ninkai. Ir šiaip jau visa gru
pė daili, bepretenzijinė buvb,* 
kas demokratiškai Amerikos 
publikai nepatikti negalėjo. 

Nelyginant AVashingtono 
jrogramo tąsa 5 d. liepos buvo 
roncertas Baltimorėje. Susi-
klaūsusio, p. L. Vasausko ge
rai išlavinto choro dainos bal- 
imorieČiams labai imponavo, 
nemažiau, kaip p, B. Mastaus- 
ko kalba apie politiškų Lietu
vos reikalų stovį. Reik čia su 
padėkos žodžiu suminėti Bal- 
timorės klebono kun. J. Lietuv
ninko ir baltimoriečių gražių 
ir svetingų užuojautų chorui. 
Žinodami kad kelionė chorui 
dikčiai kasų, o pittstonięčių 
kišenes iškratė, visų pelnų cho
rui pavedė. Tam prigelbėjo 
kun. J. Lietuvninko gera šir
dis, kurių tur būt, dar labiau 
suminkštino žavėjantis choro 

Vlmerikos tautos-tautelės, S. V. dainavimas.
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JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 
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 PADĖK 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.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
32-34 OROSS ST., BOSTON, MASS.
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J. Jankauskas.

c

tų priimti. Tokių pienų vyk- 
dinimui, turėtų būti pastaty
tas pirmaeilinis Amerikos Lie
tuvių klausymas: mūsų laik
raščių, kalbėtojų, inteligentų, 
veikėjų. Bet ne taip kaip bu
vo daroma iki šioliai —- pavie
niai., Nors energijos buvo eik
vojama daug, bet vaisių mažai.

Ą. J. Stakius, 
Redakcijos prierašas. LDS.

Seimas čia pat ir ten pasirodys 
kas nuveikta mūsų biuro ir ten 
gerb. A. J. Stafcnio pakeltieji 
svarbūs klausimai bus išrišti.

NIAGARA FALLS, N. Y. 

Atitaisymas.
“Darbininko” Nq. 79,'tūlas 

korespondentas rašė, jog aš (j 
Jankauskas) savo .vaikų, su
laukusį 16 metų amžiųus, įstū
miau darban. Turiu pasakyti, 
jog mano vaikas yra pabaigęs 
mokyklų, turi paliudijimų ir 
aš jį darban nestūmiau, o jis 
pats norėjo eiti darban. Aš tu
riu liudininkus, kurie jį nusi
vedė darban.

Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogų laikraščių padarytą piktų.

— Popiežius Leonas XHI,

(TMWdrtw) >
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JUNGIMAS SVIETIŠKO
SIOS IR DVASIŠKO

SIOS VALDŽIOS.
Seniau popiežiai būdavo kar

tu ir karaliai. Katalikų prie
šininkai skelbia, jog Katalikų 
Bažnyčia neturi teisės turėti 
popiežių-karalių. Bet juk Ru
sijos caras buvo galva pravos
lavų Bažnyčios, Vokietijos kai
zeris yra galva liuteronų Baž
nyčios, Anglijos karalius yra 
anglikoniškos Bažnyčios gal
va. Prieš Rusijos carų-popie- 
žių, prieš Vokietijos kaizerį- 
-popiežių ir prieš Anglijos ka- 
ralių-popiežių nekas turėjo kų 
priešingo sakyti.

Svietiškieji valdovai visuo
met stengiasi būti valdovais ne 
tik svietiškuose, bet ir tikybi
niuose reikaluose. Tas labai 
sustiprina jų Valdžių.

Ištikus, vienok, didžiam kri
zini, kuomet valdovo sostas 
tari griūti, tai tuomet seka ir 
tos Bažnyčios krizis. Kai Ru
sijos caro sostas griuvo, kai 
caras-popiežius neteko val
džios, tai kartu pravoslavų 
Bažnyčia atsirado kritiškame 
padėjime, joj ištiko krizis ir 
ji liko taip sakant be nugar
kaulio.

Jei Vokietijos kaizeris bus 
nuverstas nuo sosto, kaip tai 
prie to. varosi talkininkai, tai 
Vokietijos liuteronų Bažnyčia 
ir-gi atsiras tolygiame padėji
me, kaip kad yra pravoslavų 
Bažnyčia.

Katalikų Bažnyčia niekur 
nėra ir negali būti panašiai su
sirišus su svietiška valdžia, 
kaip kad buvo Rusijoj pravos- 
lavija, arba kaip yra Vokieti
jos liuteranizmas, arba Angli
joj anglikonizmas. Todėl Ka
talikų Bažnyčia panašiuose 
kriziuose yra geresniame, padė
jime.

Išlaikymas kitokių tikybų 
reikalauja parėmimo valdžios. 
Be svietiškos valdžios parėmi
mo jos skursta. Gi Katalikų 
Bažnyčia reikalauja tik lais
vės. Kur ji turi liuosas ran
kas ten ji klesti. Bet ji per
neša ir įvairiausius persekio
jimus. Kentėjo persekiojimus 
Rusijoj, Anglijoj ir kitur. Ki
tos tikybos neišlaiko persekio
jimų.

Išmintinga laisvė Suv. Vals
tijose yra patogi dirva Katali
kų Bažnyčiai. Čia ji klesti, o 
protestoniškos sektos keipsta.

Trys penktadalės Suv. Vals
tijų- gyventojų nėra susirišę su 
jokia Bažnyčia. Susirišusių 
su įvairiomis Bažnyčiomis yra. 
apie 40.000.000 gyventojų. Iš jų 
trys penktadalės bent iš vardo 
priguli prie protestantiškų sek
tų. Dvi penktadalės priguli 
prie Katalikų Bažnyčios.

Jei imsime domon turtus ir 
parapijoms, tai rasime,, jog 
katalikai turi daugiau/ negu 
visos protestoniškos Sektos pa
imtos krūvon.

Bile kokį nedėldienį katali
kų bažnyčiose žmonių rasi dau
giau, negu visose protestoniš- 
kose bažnyčiose imant krūvon.

VISUOMET GATAVI 
APGINTI.

Mieste Kalamazoo, Mieli. 
Floridos gubernatorius išsi
reiškė, jog jis netikįs į parapi
jines katalikų mokyklas, ' kad 
viešosios mokyklos pakaktinai 
geros. Būryje būta leitenan
to, kurs savo jaunystėje buvo 
išauklėtas katalikiškose įstai
gose. Neiškentė jis pažemini
mo katalikų mokyklų ir pasa
kė:

i 4

“Tamsta mane įžeidei. Tam
sta pažeminai uniformų. Tam
sta paniekinai kiekvienų kata
likų, tarnaujantį armijoj bei 
laivyne. Aš nežinau ar tas, 
kad aš nelankiau viešosios mo
kyklos yra mano nelaimė ar ne, 
bet, ačiū Dievui, auklėjimas 
parapijinėj mokykloj man su
teikė tų, kad aš pagatavas ka
riauti ūž savo šalį.”

Amerikos katalikai nepraleis 
progos atkirsti tiems, kurie 
šmeižia katalikų įstaigas arba 
asmenis. Jei koks laikraštis 
parašys kų prieš katalikų ti
kybų arba įdės raštų įžeidžian
tį popiežių, arba kitų Bažny
čios perdėtinį arba niekinantį 
katalikiškas organizacijas bei 
įstaigas, tai tas laikraštis su
silauks protestų ir jei neat
šauks, tai katalikų bus boiko
tuojamas. Taip atsitinka ir su 
biznieriais arba biznio įstaigo
mis. Abelnai katalikai neatsi
žvelgia į biznierių įsitikinimus, 
‘bet jei. pajunta, jog jis yra 
prieškatalikiškas, tai katalikai 
nekels kojos jo įstaigon.

Paprastai bankai labai mie
lai sutinka skolinti pinigus ka
talikiškų bažnyčių statymui, 
nes žino, jog tai tikrai sau
gus investinimas. Andai vie
name netoli nuo Bostono mie
stelyje viena banka, kuri buvo 
vedama prieškatalikiškų žmo
nių, atsisakė paskolinti pinigų4 
bažnyčios statymui. Ir kų-gi? 
Katalikai sujudo imti savo de
pozitus iš tos bankos ir atsisa
kė daryti su ja biznį. Ta ban
ka dėlto taip nukentėjo, kad 
arti bankruto atsirado.

Lietuviams katalikams rei
kia kuogreičiausia eiti prie to
kio susipratimo. Reikia mesti 
į šalį visokius prieškatalikiš- 
kus laikraščius ir nei adatos 
nepirkti pas prieškatalikiškus 
biznierius. Susipratusieji ka
talikai turi skleisti panašų su
pratimų ir tokias nuomones 
tarpe mažiau susipratusių bro
lių katalikų.

Šitas būdas kovoti prieš mū
sų priešus yra geriausias ir ga
lingiausias. Trenkime per prie
šininkų delmonus, d jų spėkos 
tuoj susmuks ir drųsa.tuoj iš
nyks.. Remkime katalikus biz
nierius ir katalikiškus laikra
ščius, tai mūsų spėkos greitai 
didės.

Jau motai laiko praėjo nuo 
pereito Lietuvių Darbininkų 
Sųjungos Kongreso, kur t buvo 
nutarta rinkti statistikų Ame
rikos lietuvių- ketinančių grįž
ti į Lietuvą. Tokių pat statis
tikų rinko ir Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė ir tikiu, kad abu 

. šitie “Biurai,” statistikos rin
kimo turėjo pasekmes geras. 
L. A. B-vės organe buvo pra
nešta, kad turi surinkę žinių 
iš amatninkų ir įvairių darbi
ninkų 9.000. Tikiu kad ir L. 
D. S. Biuras turi surinkęs ne
mažai.

Dabar jau turėsim pradėti 
projektuoti apie tolimesnį or
ganizavimo darbų armijos Lie
tuvos atstatymui.

Lietuvos Atstatymo Bendro
ve sekančiam direktorių susi
rinkime ketina svarstyti apie 
sušaukimų Seimo. Tikiu, kad 
ir būsiantis Baltimorėj LDS. 
Seimas apie tai svarstys, tai
gi ir aš savo nuomonę bandy
siu pasakyti dėl organizavimo 
žmonių, ketinančių grįžti į Lie- 
tuvų.

Pirmiausia rodos abudu 
“Biurai” turėtų susitarti ir iš 
surinktos statistikos, turėtų 
žmones sugrupuoti pagal jų 
pasiryžimų-tinkamumų. To
liau, tokių grupių žmonių skai
tlines ir iš kokių valstijų kiek 
žmonių randasi, kad būtų skel
biama per laikraščius. Žmonės 
pamatę' skaitlines grupių, ga
lėti! duoti pritarimų dėl vienos 
ar kitos grupės Seimo sušauki
mo “Biurų” vedėjam. Rodos 
būtų visai nepraktiška seimų 
šaukti vienų iš įvairių užsiė- 
mimų-amatų žmonių. Nes ka
da būtų svarstomi vienos gru
pės ar Bendrovės reikalai, ki
ti, kitos grupės žmonės, turė
tų tik laikų gaišinti ir daugy
bės išlaidų tokiems seiminin
kams pasidarytų važiuojant į 
vienų seimų visiems, kas dau
geliui būtų sučėdvta rengiant 
grupinius seimus, atsižvel
giant, kur tos grupės didžiuma 
žmonių randasi. Net ir grupi
nius seimus šaukiant, turėtų 
būt pirmiausia šaukiami apie- 
linkių seimeliai, kad galėtų iš
rinkti atstovus į grupes visuo
tinų seimų. Pav. audėjų gru
pės seimui, parankiausia būti 
kur apie Bostonų. Audėjai e- 
santi, kur apie Chicago, turi 
turėti savo seimelį, kur išren
ka atstovus važiuoti į Bostonų, 
sudeda lėšoms apmokėti, duo- (
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NUSKYRĖ NUNCIJŲ. _
■ Popiežius Benediktas nusky
rė J. M. Petrelli, buvusį Fili
pinų salose apaštališku dele
gatu, nuncijų Cliinijoj.

----------- ę------ -—--------------------------

KAREIVIAMS REIKIA 
DAUG MAISTO.

Suv. Valstijų agrikultūros 
skyrius paskelbė, jog karei
viams labai daug maisto išei
na. Aprobuota, jog per rug
pjūčio mėnesį vien bulvių rei
kės 25.167.000 svarų, o cibu
lių 1.731.000 svarių Tiek išeis 
maitinimui kareivių čia ir ana
pus vandenyno.

da savo patarimų ir tt.
Aš čionai kalbėjau turėda

mas mintyje tik dideles ben
droves, kur reikėtų daug, ka
pitalo ir žinoma, daug žmonių, 
kad reikalingų kapitalų. sudė
tų, k. t. audimo dirbtuvių, ce
mento ir t. p. kitokių grupių 
žmonėms užtektų apielihkių 
suvažiavimų. Pav. odų dirbė
jam, kriaučiam ir tt. užtektų 
.apiolinkių suvažiavimų, kur 
žmonių ir kapitalo reikia ne- 
perdaug.

Dar nekuriu grupių žmo
nėms nereikėtų nei seimų nei 
susivažiavimų, užtektų kad 
“Biurų’ vedėjai surinktas sta
tistikas pasiųstų nužiūrėtiems 
žmonėms ir jie patys galėtų 
tarpu savęs tartis, organizuo- 
tisj kur grupės susidarytų iš 
kelių žmonių. Visuose tokiuo
se seimuose, suvažiavimuose 
“Biurų” vedėjai turėtų' temy
li, kviesti inteligentijų, kad 
prisidėtų su patarimais, 
prisidedant inteligentijai, 
galima tikėties pasekmių net 
iš mažij bendrijėlių, kad galė
tų susiorganizuoti, o apie di
delių bendrijų ^organizavimų, 
tai nei kalbos nėra, kad kas bū
tų be prityrusių inteligentų- 
specialistų. Tai būtų tik laiko 
ir energijos eikvojimas. Bū
dus tinkamus, praktiškus toli
mesniam organizavimo darbui 
geriausia rodos galės nustatyti 
LDS. Kongresas. Kongrese iš
rinkti žmones-komisija pasita
rę su L. A. B-vės valdyba, pie
nus organizatyvio darbo turė-

Ne- 
ne-

4
L , t '

4 •

I •
I ’

FEDERACIJOS KON
GRESAS.

Aštuntas Amerikos L, R. K. 
Federacijos Kongresas šiais 
metais bus Baltimorės mieste, 
rugpjūčio 19 iki 25 dienai.

Praeitų metų Federacijos 
Kongreso nutarta kreipties į 
visas mūsų idėjines, organizaci
jas su pasiūlijimu laikyti savo 
Seimus toje pačioje vietoje ir 
tuo pačiu laiku su Federacijos 
Kongresu.

Federacijos gi valdybai“ iš
siuntinėjus tuos pasiūlijimus- 
atsišaukimus, gauta oficialiai 
pasižadėjimai laikyti savo sei
mus kartu su Federacija nuo 
Šių organizacijų:

1. Moksleivių Susivienijimo,
2. Darbininkų Sųjungos,
3. Moterų Sųjungos,
4. Blaivininkų Susiv.,
5. Kunigų Sųjungos,
6. Tautos Fondo,
7. Spaudos Draugijos.
Tai-gi matome aiškiai,

mūsų veikliausios organizaci
jos pasižadėjo dalyvauti ir nė
ra abejonės, kad šisai katalikų 
suvažiavimas galės daug gero 
nuveikti taip mūsų tikėjimo 
kaip ir tėvynės labui.

Todel-gi Broliai Lietuviai 
mylintieji savo tikėjimų, savo 
tautų-tevynę ruoškitės rimtai 
ir skųitlingai į būsiamųjį Sei- 
mų-Kongresų, kuris prasidės 
rugpjūčio 19 dienų ir trauksis 
iki 25 dienai rugpjūčio.

Su nuoširdžia pagarba, 
Kun. J. Ambotas, 
A. L. R. K. F. Pirm.

kadi

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Ačiū, ačiū!

Šiomis dienomis L. A. 
-“Aušra” gavo iš So. Boston’o, 
Mass. nuo labai gerb. kun T. 
Žilinsko knygelę: “Katalikų 
Bažnyčia ir Demokratizmas,” 
už kų vardu dr-jos, tariu tūk
stantį kartų ačiū!

Knygelė pažiūrėti labai dai
li, ant brangios gražios popie- 
ros atspauzdinta. O jau savo 
turiniu, tai tikrai pereina vir
šutinę dailių išžiūru. Nupiešia 
aiškiai ir suprantamai Katali
kų Bažnyčios valdžių ir dauge
lį kitų dalykų. Ypač mums ar- 
gentiniečiams, mažai gavu
siems žinių iš tikrų ir katali
kiškų rastų, Ši knygelė^yra la
bai svarbi. Jų turėtų kiekvie
nas lietuvis įgyti ir su atida 
perskaityti keletu kartų.

S. K. Drotvinas
25 d. gegužio L. A. D. “Auš

ra” turėjo savo mėnesinį susi
rinkimų. Šis-tas pasvarstyta, 

“bet žymaus nieko nenutarta. 
Be vietinių, dar dalyvavo na
rys iš Berisso, P. Makauskas, 
kuris laikraščių užprenumera- 
vimui paaukavo $10.00.

Buvo dar kalbama rengti 
pramogų, paminėjimui dr-jos 
metų gyvavimo. Tečiau pasi
rodė neprieinama, tad atidėta 
iki vasaros. (Jūs Suv. Valstijų 
gyventojai turite dabar vasa
rų, o mes žiemų. Todėl kaip 
jus ims varginti kaitros, tai at
siminkit,. kad pas mus žiema ir 
jums tuomet riebus taip karš
ta.). . Susirinkimo pabaigoje 
prisirašė prie dr-jos P. Bau
ža ir katalikiškos spaudos pla
tinimui paaukavo $5.00;

D.

HUDSON, MASS. 
Auga ir bujoja.

A. L. R. K. Moterų Sųjungos 
kuopa labai gerai gyvuoja, kį- 
la kaip ant mielių. Liepos 19 
d. buvo susirinkimas. Visos 
labai interesuojasi savo orga
nizacija ir rimtai svarstė rei
kalus. Dabar prisirašė Ona 
Česnienė ir prirašė savo dukre
lę Onelę. Yra ir daugiau tokių 
moterėlių, kurios pačios pri
guli ir prirašo dukteris. Nuta
rė rudeniop turėti gražių pra
mogų ir atvaidinti “Dainų be 
Galo” ir “Šv. Agnietę.” LDS. 
kuopa prižadėjo išvien veikti. 
Liepos 21 d. buvo atsilankęs 
dvasiškas vadovas kun. J. Čap
likas iš Worcester, Mass. Pa
sakė labai gražų pamokslų. 
Smagurir miela darbuotis, kur 
taip visos išvien veikia.

Jauna Mergelė.

PHILADELPHIA, PA. 
Apvaikščiojimas.

Labai puikiai pasirodė 4 d. 
liepos parodoj, kur maršavo 
nemažas skaičius lietuvių. Vi
sos dr-jos veikė išvien, tik at
metus bolševikus, kurie atsisa
kė visai toje parodoje daly
vauti. Mat cicilikai nepripa
žįsta laisvės, taip ir nenori pri
sidėti prie tokių parodų, ku
rios atsibuvo 4 d. liepos.

Didį įspūdį padarė maži 
vaikeliai, kurie buvo apsirėdę 
uniformomis. Vaikeliai buvo 
nuo 7 iki 10 metų amžiaus. Bu
vo labai išpuoštas gyvomis gė
lėmis ir amerikoniškomis ir lie
tuviškomis vėliavomis automo
bilius. Tų padarė L. Vyčių 3 
kp. ir pinigiškai prisidėjo Dr. 
Klimas.

Prakalbos.
Toliaus, pas mus netikėtai 

atsilankė iš Washingtono A- 
merikos Letuvių Tarybos rašt. 
K. Česnulis. 14 d. liepos gerb. 
kun. I. Zimblis paaiškino iš 
amboną, jog bus prakalbos ba
žnytinėj salėj ir užkvietė žmo
nes.

Žmonių buvo pilna salė ir vi
si buvo užganėdinti, bo girdė
josi iš visų, kurie atsilankė, jog 
prakalbos buvo labai įspūdin
gos.

Paaiškino, jog ir tautininkai 
prisidėjo prie katalikų, mat 
Dr. Šliupas pamatė važinėda
mas, jog katalikai veikia tik
rai lietuvių naudai, tai ir Dr. 
Šliupas apsistojęs Washingto- 
ne ir taip-gi prisidėjęs, kartu 
su katalikais dėl Lietuvos labo 
dirbti. .

Aukos.
Daugiausiai aukavo sekan

čios ypatos: K. Janušis $5, S. 
Norbutas $2, F. Grigas $1.30, 
Po. $1.00: J. Vakauskas, P. 
Janušauskas, K. Mačiūnas, E. 
Šepetienė, U. Čereška, K. Kir- 
lauskas, J. Rutkauskas, M. Tiš
kus, M. Jasiukeviče, Z. Juška, 
K. Miklas, P. Ginkus, V. Var
naitis, P. Krikštonas, J. Jak- 
štis, S. Mickūnus, S. Baranaus
kas, P. Valčiukas, M. Valičkie- 
nė, V. Dvareckiutė, O. Dra- 
mantikė, J. pražys, A. Daknie- 
nė, A. Laukaitis, T. Kičienė, 
A. Grigaitis. Kiti po mažiau 
dėjo. Išviso $81.42.

Reporteris.

• •

v •

ANSONIA, CONN.
Kuomet pasitaiko kalbėti su 

vietos žmonėmis, tai veik kiek
vienas sako, jog Ansonijos lie
tuviai ant augšto laipsnio sto
vi apšvietime. Bet pradedant 
perkratinėti jų reikalus, tai 
pasirodo, jog'stovi ant žemo 
laipsnio sulyginus su Įeitomis

kolonijomis. IŠ organizatyviš- 
kos jmsčs, tai dar nei šio nei 
to. Nes turi didelę Šv. Antano 
dr-jų, kuri yra taip-gi turtin
ga. Nors tos dr-jos konstituci
joj ir yra paminėta-apie lavi
nimąsi ir mokslų, bet nariai ir 
valdyba neatkreipia į tai visai 
atidos ant apšvietos. Dabar 
patėmykim apie, jaunimų čia 
augusį ir . iš tėvynės atkeliavu
sį, Kurie čia augo, tai veik 
nekalba lietuviškai, yra užmir
šę tėvų kalbų, v Nors yra tokių 
kurię bando kalbėti sumaišyta 
su svetimtautiška. Tai ant 
šio punkto ar gali Ansonijoš 
lietuviai pasigirti, kad jie yra 
susipratę tautiškai. Tautiškam 
susipratime, apšvietoj, gerų 
prakilnių darbų atlikime mū
sų lietuviai labai atsilikę nuo 
kitų kolonijų. Kas-link mažu
tėlių vaikų, tai yra kalti jų tė
vai, nes neduoda jiemš tėviško 
mokslo arba prigimtos kalbos. 
Paskiaus ar negalėtų Ansonie
čiai turėti savo vakarinę mo
kyklų, kur galėtų daug prasi
lavinti kaip maži, taip ir di
deli. Toliaus prisižiūrint į jau
nimų iš Lietuvos atkeliavusį, 
tai tas pats, kaip ir čia augu
sis. Nors galėtų kų veikti ir 
lavintis moksle, dailėje ir dau
gelyje kitų dalykų, bet visai 
pas juos apie tai nei minties 
nėra. Kuomet surengia kokias 
prakalbas, tai be jokių pamar- 
ginimų, ar tai nepapeiktina. O 
brangusis jaunime, nežiopsok, 
bet pabusk iš letarginio miego 
ir pradėk darbų taip naudin
gų dirbti, o iš to patys turė
site džiaugsmų ir vietos lietu
vius palinksminsite. Mokinki- 
tės dekliamuoti, monologus sa
kyti, teatrus vaidinti, lavinki
tės muzikoje.

Ekmenupelis.

NEWARK, N. J.
Liepos 20 d. vėlai eidamas 

namo pastebėjau žmogų pavir- 
tusį prie krautuvės durų. Vai
kas, apie 7 metų amžiaus be^ 
tampus už kojų ir rankų. Pa
mačiau, jog tai buvo -girtas. O 
jau buvo 12 vai. nakties. Žmo
nės daugiau vargsta nuo svai
galų, negu bile kokio kito pik
to pasaulėje.

Airiogalos Kalakutas.

BRIGHTON,MASS,

Nekask kitam duobes, nes pats 
“Darbuliko^No. 81 (413), ‘ 

jau buvo rašyta apie Adolfi- 
nos Malukienėsskundą; Tai 
Naviękiejiė iŠ tėismo salės iže* < 
jusnusprendėsuliudininkais, 
dr-jos nariais, kad suk jų ga
las, netrauks- ant teismo už iŠ- ; 
kaŠČius,ri9 d. liepos’, antrų die
ną po tam, pristato polieietas 
į namus skundikės Malukienės 
ir prie padavimo skundo liudi
ninkės Jonuškienes, kad rytoj ; 
20 d. liepos būtinai pribūtų į 
kortų. Korte bobelės teisinosi, 
kadi, tai advokatčlis-žydelis pa- • 
liepęs joms namie būti. O 
skundas kitų sykį būsiąs 
Grand Jury bute.

Ne Svogeris. 
NEW HAVEN CONN.

Ištikimybės Dienoje 4 liepos, 
lietuviai turėjo progų pasiro
dyti svetimtaučiams, kad jie y- 
ra demokratijos Šalininkai ir 
pilnai lojališki šiai šaliai ir kad 
lietuviai nėra lenkais, bet vi
siškai skirtingi.

Todėl ir šiuo sykiu, Ištiki
mybės Dienoje lenkai taikės 
prie lietuvių maršavime. Bet 
kur čia tau lietuviai savo gar
bę lenkams paves. Lietuviai, 
gavę pakvietimų imti dalyvu- 
mų parodoje, tuojau pas visus 
atsirado vienoda mintis, patri- 
jotiškas jausmas ir visi išvien 
rengėsi prie parodos ir bėgyje 
savaitės laiko, nejudinant dr- 
jų kasų, lietuviai sumetė virš 
$900.00 padengimui parodos 
lėšų.

Lietuvių parodavimas prasi
dėjo nuo liet, bažnyčios pilno
je tvarkoje. Numaršavus į 
tautų eilę, lenkai tikėjosi, kad 
lietuviai bus priskirti prie jų. 
Bet kur čia tau lietuviai pri
stos. Lenkai buvo atskirti net 
per dvi tauti, tas jiems baisiai 
nepatiko.

Tarpais buvo nešama įvai
rūs parašai, išreiškianti loja- 
liškumų ir lietuvių siekius. Bu
vo Raudonojo Kryžiaus sky
rius, kur priguli priguli prakil
nesnės liet, moterys bei mergi
nos ir maršavo savo unifor
moj. Pažymėtina, kad vietos 
gerb. kleb. kun. Karkauskas ir
gi maršavo lietuvių priešaky
je-

Taip-gi buvo parengtas gra
žus vežimas (float), kuris per
statė Lietuvų maldaujančių 
Dėdės Šamo, paremti Lietuvos 
neprigulmybę.

Mač—tis.

DU BOIS, PA.
Liepos 4 d. vietiniai L. Vy

čiai susilaukė didžiai gerbia
mo svečio iš Člevelando. Ap
lankė juos vytis J. Šeštokas. 
Savo atsilankymu gerb. sve
čias padarė čia daug gero. Per 
kelias dienas čia savo buvimo 
didelei sutvirtino jaunų vieti
nių vyčių dvasių. Pridavė taip
gi daug vytinės dvasios visai 
jaunuomenei. Vietinė L. V. 86 
kuopa greitu laiku gerokai pa
didėjo ir visi griebiasi prie 
darbo su padidintomis jėgo
mis.

Vytis Šeštokas pasirodė esųs 
tikru tėvynainiu, pilnai su
prantančiu savo, kaipo L. Vy
čio, priedermę. Iš jojo uolaus 
pasidarbavimo kur tik jisai pa
sisuka matosi, kad jo širdyje 
dega neužgesinama Lietuvos 
meilė.

Nenorėdamas palikti mūsų 
be parodymo savo gabumų, 
gerb. svečias, su pagelba vie
tinių Vyčių, surengė puikų į- 
^airiai pamargintų vakarėlį. 
Puikiai padainavo, gražiai pa
skambino ant savo lietuviškos 
blalaikos ir savo trumpoje, bet 
turiningoje prakalboje, padavė 
visiems, bet ypatingai jaunuo
menei, labai gerų patarimų. 
Tarpuose vietinis Vyčių Cho
ras padainavo keletu smagių 
žavejančių dainelių. Pora Vy
čių ir viena Vytė pagriežė ant 
smuikų ir paskambino pijano. 
Vakaro vedėjas gerb. kun. M. 
J. Urbonas prie progos nepa
sigailėjo keletos karštų žodžių, 
žadinančių kiekvieno širdį prie 
karštesnės meilės savo tėvy- 
pažangos. . ...

Visi atsilankę ant'to vakaro, 
buvo labai užganėdinti.

I
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI .
Nashuiečiui. — Rašai apie 

senai buvusį dalykų, be to ne- 
paduodi savo vardo-pavardės 
ir adreso. Todėl žinutės nesu
naudosime.

A. S. K. Cleveland, Ohio. — 
Tamstos raštelį prie progos 
peržiūrėsime ir jei tiks sunau
dosime.

Vargo Vaikui. — Turėdami 
liuosesnio laiko Tamstos strai
psnį peržiūrėsime. Jei tiks su
naudosime.

Choro korespondentei. — A- 
pie tų dalykų jau buvo žinutė 
ir dėl sutaupvmo vietos Tams
tos korespondencijos nesunau
dosime.
J. Jankauskui, Niagara Falls, 

N. Y. — Apie Tamstos reikalų 
indedame Tamstos atsiųstų pa
aiškinimų. Tamsta pripažinsi, 
jog mes apie jokį žmogų, o y- 
pač apie mūsų skaitytojų, ty
čiomis nedėtume nieko, kas ga
lėtų įžeisti, arba apšmeižti. A- 
no korespondento vardo ir pa-, 
vardės, be jo paties sutikimo 
Tamstai negalime suteikti. Tas 
yra priimta visų laikraščių. 
“Darbininkas” Tamistai ne
bus sulaikytas.

PASKYRĖ MALDOS 
DIENĄ.

Francijos kardinolai pasiun
tė laiškus visiems vyskupams, 
įsakant apvaikščioti rugpjūčio 
4 d., kaipo dienų viešos mal
dos už Franci jų ir talkininkus. 
Paryžiaus katedroj Notre Da- 
me bus iškilmingiausios pamal
dos, į kurias bus pakviesti vi
sokie Francijos ir talkininkų
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Vienas iš Vyčių, valdininkai ir diplomatai.
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PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visa darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Brpidwty,So. Boston,Mass* 

PRIE DORCHESTER BT.

Valandoi 
nuo 0 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.
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NEPAKLAUSĖ IR 
NUPROGRESAVO.

Mariutė mylėjo Rožytę, — 
labai mylėjo, taip, kaip tik jau- 
mos, doros mergaitės širdelė 
mylėti gali. '

Bet. jtr Rožytė taip-pat savo 
karktos širdies visų meilę au
kavo savo geriausiai mylimai 

" -draugei Mariutei.
Tarp juodviejų buvo bend* 

ras meilės tarsi koksai retežis, 
"tarsi kokia tai viskų degi
nanti, Šildanti ir talpinanti ug
nis, ir toji meilės ugnis diena 
iš dienos augo, plėtojosi, bujo
jo, siautė taip kad jau juodvi 
jautėsi tarsi dvi sieli viename 
kūne.

Ką viena žinojo, tą ir kita 
■žinojo; 1
buvo, tuomi ir kita džiaugėsi 
— išrodė kad jų anioliškos 
meilės širdelių niekas ir nie
kuomet pasaulyje nebeper- 
skirs. Juodvi buvo laimingo
mis, pilnoje to žodžio prasmė
je. ‘

Rožutė buvo duktė pasitu- 
. rinčių Amerikos lietuvių tarpe 

gerai žinomų tėvų, kurie vedė 
ne menką prekybų valgomai
siais daiktais ir skaitėsi tame 
mieste viena iš turtingiausių 
lietuviškų šeimynų. .

Jinai nuo savo tėvelių pavel
dėjo dailų kūno sudėjimų ir 
proto praktiškumų o tą visą 
dar labiaus ištobulino ir išauk
lėjo geru maistu ir tinkamu 
mokslu, ant kurio jai tėveliai 
kaipo savo vienturtei pinigų 
nesigailėjo.
■' Jinai buvo augalota, balt- 
veidė, raudonskruostė-, gelton
plaukė, mėlinakutė. Gana sti
praus kūno sudėjimo bet mik
li, grabi, gabi ir visais atžvil
giais pirmos rūšies “sportas.” 
Bet sportas, taip sakant, pra
kilnesnėje to žodžio prasmėje. 
Vienu žodžiu tai buvo pienas ir 
kraujas, ugnis ir meilė, kuri 
žydėdama, žėrėdama ir degda
ma aplinkui skleidė ramybę, 
prakilnumą ir užsiganėdinimą: 
doros, dailės, mandagumo ir 
etikos žvilgsniu. Tai buvo: au
kso obolys, medaus širdis, ba
landžio meilė ir lelijos nekalty
bė įsikūniję vienoje ypatoje, 
dėlto ją visi ir vadindavo Mie
loji Rožutė.

Mariutė buvo kaip tik, kaip 
kuriais atžvilgiais griežta Ro- 
žutės priešgynybe.

Jinai buvo ūgio vidutinio, 
biskj smulkesnio kūno sudėji
mo, juodplaukė, rudakute. su 
juodais gan apžėlusiais anta
kiais arba bruvėmis, veido 
smulkaus, bet labai patrau
kiančio, ant kurio dailiai gro
žėjosi neperdidelė, biskeli ries
ta nosikė, o siauros skaisčiai 
raudonos lūpelės maloniai pa
traukiančia šypsą kad prasi
šiepdavo, tai matėsi dvi eili 
smulkučių, baltų kaip puikiau
si perlai dantelių, ir tas jos 
skambantis juokas' ir balselis 
tai stačiai kiekvieną už širdies 
griebte griebdavo ir pilnai už
žavėdavo.

Jos tėveliai taip-pat buvo 
gana pasiturinti žmonės, nes 
buvo savininkais vienos iš di
džiausių drapanų krautuvių.

Nieko stebėtino nebus, jei 
tiedvi mergaiti nuo pat kūdi
kystės buvo geriausiomis drau
gėmis. Jiedvi kartu lankė že
mesniąją .mokyklą, kartu lan
kė augštesniąją ir kartu net 
mokslus užbaigė ir diplomus 
gavo.
Rožutei sukako ant Kalėdų 

aštuoniolika metų o Mariutei 
. ant Velykų bus lygiai septy
niolika, ir apie abidvi vaikinai 
jau suka ir tai suka ištikrųjų 
ir dar ne bile kokie, bet patys 
visųgeriausi.
' Daktaras Pigiilinskas, aptie- 
korius. Makalas, .advokatas 
Landžius, smuklininkas Leikus 
net ir plikius redaktorius 
Šmeižtas ir tas apie jiedvi, 
kaip bolė ant virvutės šokinė
jo, o apie kitus menkesnius 
paukštukus, 
šnekėti.

Bet Rožytė su Mariute iž tų 
visų meilių dūsavimų ir akįų 
žibinįmų nei daugiau nei ma- 
žiau kaip vien tik juokus sau 
tedarė, joms ne tas dar rūpėjo, 
dar jos jaučiasi tuomi laimin
gomis ką turi; savo jaunysta, 
sveikata, gražumėliu ir nekal
tybe.

— Mariute, Mariute, gelbėk 
mane.

— Kas pasidarė? kas yra?!
— Ogi tas dailusis smukli

ninkas Leikus atėjęs vakar va
kare, mamos išmeldė kad ma
ne su juomi leisti) į teatrą. Ma
ma išleido, nuvažiavome su 
juomi vienu du tame naujame 
jo automobiliuje. Teatre tu-

kuomi viena laiminga įėjome ložę pirmoje geriausio-

tai nėra ktį
t

nei
■ y

! 4*

•J

n*
4.

■I •
*■**

_. ... ~ . i

mano pabriežtuose 
žodžiuose nėra teisybės, tai jos 
nėra niekur, o čia juk’ Žodžiai 
paties socijalistų sąjungos ofį- 
cijozo.

Galima pritarti.
“Apžvalgos” No. 5, .j.Balt: 

. rudaitis rašo: HMokinkunęs ga
rai skaityt, rašyt, nes per tai 
greičiau ir geriau galėsime ap- 
sišviest socializmo mokslu.” 
Patarimas labai praktiškas ir 
.savo vietoje, nes socijalistams 
to kolabiausia ir trūksta — bet 
žinoma, mokslas ir visiems bū
tų neprošalį, nes kol Žmones 
bus tamsūs, tai tol ir sočija- 
Iizmui bus tinkama dirva, d kį- 
lant apsišvietimui ir socijaliz- 
mo pasekėjų skaičius’ žymiai 
sumažės, o net ir atliekamieji 
socijalizmo pasekėjai bus žmo
niškesni.

—- s-— . if   _ ___ . _ , • *

greičiaus pamesi, tuo būsi, lai- godonėje laike o tas taip kit- 
mingesnė.

— Kų aš padarysiu kad tu 
kvaila ir nieko nesupranti, 
skaityk laisvamaniškus laikra
ščius ir raštus, tai ir tu sužino
si kaip pasidaryti pasaulyje 
roįų« '

. Tai jau sudiev, nėra ko 
man su tavimi draugauti, nors 
ir labai gaila, bet mudviejų gy- 
vehimo keliai griežtai, skiria
si... .

Bet dar kartų sakau:
— Mieliausia Mariute, kaip 

mudvi buvova jaunystes drau
gėmis, paklausyk mano pata
rimo kurį aš tau duodu iš mei
lės ir iš širdies, mesk drauga
vusi su laisvamaniais ir jųaraš- 
tų neskaityk*

-—Kas kaltas kad tu kvai
la ir nesupranti laisvamanybės 
gėrybių, o aš jomis naudosiuo- 
si ir gersiu linksmybių taurę 
ligi pat dugno.

— Na tai sudiev Mariute, su- 
diev... gal... irt. . ant visados.

— Sudiev, sudiev! Bet kad 
tu pasiskaitytumei p. Šmeižto 
laisvamaniškų raštų ir pasi
klausytume! jo draugų pra
kalbų, tai ir tu taip kaip ir aš 
elgtumeis.

Laisvė, progresas, pirmeny
bė yra ir bus mano gyvenimo 
kelrodžiu, mano proto ir šir
dies tvarkytojais ir taisyklė
mis -— mano idealu.

Koks medis, toki ir vaisiai.
Lietuvių katalikiškas veiki

mas visoje Amerikoje įsisiūba
vo, įsiliūliavo, kaip plačiųjų 
jūrių vilnys. Katalikai paro
dė savo susipratimų, savo vie
nybę, savo susiorganizavimų, 
savo susiklausimą, savo pasi
šventimų, savo darbštumų, 
vienu žodžiu: savo visas geres
niąsias ypatybes ir savo galy
bę.

Vienu iš svarbiausiųjų-tame 
išsijudinimo darbe veiksniu 
)iivo paskleidimas ir išplatini
mas katalikiškosios spaudos 
koplačiausiose liaudies minio
se. O tam tikslui tarp kitko 
buvo rengiamos metas į metų 
taip vadinamos Katalikų 
Spaudos Sųvaitės. Laike tų 
savaičių, visokiais būdais, tam 
tikrų taisyklių prisilaikant, or
ganizuotu būdu būdavo plati
nama katalikiškoji spauda.

Tokia Kat. Sp. Savaitė ir da
bar yra mieste NN.

Iš sakyklos ~vietinėje 'lietu
vių bažnyčioje kunigas klebo
nas žmonėms pranešė, kad to
ji Kat. Sp. Savaitė jų mieste 
prasidėjo ir ką tokia savaitė 
katalikišku žvilgsniu veizint 
reiškia.

Vietiniai chorai, teatrų rate
liai, Solistai, muzikai, dekle- 
matoriai, prakalbų sakytojai, 
visi prisidėjo savo darbu pa
grąžinimui vakarų, rengiamų 
su tikslu geresnio išaiškinimo 
katalikiškos spaudos svarbos 
ir naudingumo.

Vietinės draugijos ir pavie
niai asmenys prisidėjo pinigiš- 
kai prie platinimo gerų raštų. 
Vietiniai agentai, jaunos mer
ginos ir vyrai, o net kaip ku
riose vietose ir vaikai vaikščio
jo po svetaines, po lietuviškas 
grinčias nešini pundus knygų 
ir katalikiškų laikraščių o geri 
žmonės juos uoliai pirkosi ir 
tuomi rodė savo užuojautą tam 
prakilniam, doram ir šventam 
darbui.

Taip buvo visur, visoje A- 
merikoje.

Prie to tai švento darbo 
mes matome ir mūsų inteligen
tus ir biznierius ir moksleivius 
ir vaikučius — visi dirba vie
ną ir tą patį darbą nors ir ne
vienodais būdais, visi' platina 
katalikišką spaudą, visi dirba 
iš širdies, nuoširdžiai ir su pa
sišventimu, su pasiaukojimu.

Poni daktarienė Pigulinskie- 
nė ir^gi nuo to viso katalikiš
kojo judėjimo ne tik kų nesi- 
tolino, bet buvo viena iš stam
biausiųjų veikėjų skaičiaus.

Jinai prisidėdavo savo cen
tais remdama tų visų judėjimų, 
savo atsilankymais į ruošia
mas pramogas ir savo vadova
vimu veik visose tose iškilmė
se, priduoūato daug gyvumo 
ir taip sakant prairilnumo arba 
inteligentiškumo.

Už ką žinoma visi apielinkės

je vietoje. Lošimas buvo su 
kokiomis tenai meiliškomis 
scenomis: glebeščiavimosi ir 
bučiavimosi... ir kad tu žino
tumei. ... kad tu žinotumei... 
jis... ėmė mane ir pabučivo... 

Man net dabar širdis krūti
nėje baladojasi, taip tas mane 
suerzino — kaip jis galėjo iš
drįsti?

— Nebūk maža, nėra ko 
krimstis, ir aš buvau nerami 
kuomet mane tasai redaktorius 
Šmeižtas pirmu kartu pabučia
vo, o dabar visai su tuomi ap
sipratau.

Rožutė akis išstatė kaip ku
kulius ir nustebo, taip tasai 
Mariutės prisipažinimas jai 
buvo staigus ir netikėtas.

— Ko nustebai, kas čia įdo
maus, dabar visi, kas tik myli
si — bučiuojasi.' Turi ir pa
vyzdį pati ant savęs: kas tave 
myli, tas ir pabučiavo.

— Ne, to tai jau nebus — 
.manęs nei vienas vyras nebu
čiuos.

— Nei tuomet kaip ištekėsi?
— Tuomet... tai... nežinau, 

bet dabar tai ne, ne, ne.
Dėlto tu taip baidaisi tų 

bučiavimų kad dar tebsilaikai 
katalikystės netikusių prieta
rų, o aš jau ‘apsi šviečiau ir 
nuo to viso pasiliuosavau ir 
nuprogresavau, jau aš dabar 
elgiuosi visiškai kitaip...

Čia Rožutė dar labiau nuste
bo ir užklausė:

— Kas tau Mariute pasida
rė. kų tu čia niekus zauniji, 
pliauški, ir kokius tu čia išra- 
dai katalikiškus prietarus, nuo 
ko tu pasiliuosavai, koks tas 
tavo kitokis elgimųsis?

— Kaip aš tave Rožutė my
liu, tai .aš tau pasakysiu viską 
atvirai. Aš susipažinau su tuo
mi p. Šmeižtu, laisvamaniškojo 
laikraščio redaktorium ir jisai 
mane apšvietė, padarė pilnai 
susipratusia ir progresyve. .Ji
sai man išaiškino apie katali
kiškus prietarus, apie laisvųjų 
meilę, apie įvairius kontrolia
vimus ir kitokias gudrybes, 
kurių dar ir tau neužsitikiu pa
sisakyti — kad ir tokiai gerai 
draugei. O tų viską taip dai
liai išmokau ir lengviai, kad 
net nei pati nepasijutau.

Pirmiausia pradėjau skaity
ti laisvamaniškų laikraštį, to
linus knygas, tolesnei pradė
jau lankyti jų prakalbas, teat
rus, vakarus, susirinkimus ir 
tapau tokia, kokia dabar esu.

— Tai kokia tu dabar esi?
— Esu laisva ir p. Šmeižto 

numylėtinė-meilužė.
— Ir tu nesigėdiji tų viską 

pliaukšti ir su tuomi girtis?
— Nejaugi tu manai kad ir 

būsiu tokia nesusipratusią 
kaip tu, kad net nuo gražuo
lio smuklininko bučkio nusi- 
gųsčiau — jau tie laikai praė
jo ir nebegrįš, jau aš dabar vi
sai kitokia.

— Tik po laikui. nesigailėk 
savo .padarytos klaidos, gal 
norėsi grįžti prie katalikystės, 
bet kad nebūtų pervelu. At
mink mano žodį, kad toji visa 
laisvamanių laisvė, tai tik mui
las sąžinės užmigdvtnui ir aidų 
apdumiami, tai tik prasižen
gimų ir klaidų dumblynė ir 
pelkė. Pamesk tu ją ir juo lietuviai jų kodidžiausioje pa-

ko, getai atsiliepdavo ir jos 
vyro . daktariškoje praktiko
je — nei vienas lietuvis pa- 
gelbos ieškot kitur neidavo, 
■kaip tik pas pon$ Pigulinskį. 
iBet ir buvo tai toksai dakta
ras kokio lietuviams reikia, ko
kį lietuviai’myli,

Be jokios fanaberijos, malo
nus, pašnekus,, greitas prie pa
tarnavimo, o mokytas kaip 
įats Eskalopas,

Gatve einant jiedviem, net 
maži vaikai ir tie iš tolo pama
tę rodydami sakydavo:

— Vaikai cit, ana eina mū
sų gerasis ponas daktaras ir 
poni daktarienė, o apie suau
gusiųjų ponams daktarams iš
reiškiamųjų pagodonę, tai nėra 
ką nei šnekėti — visi juos ger
bė ir Širdingai mylėjo.

Iš “Spaudos Savaitės” už
baigimo vakaro, tarp daugy
bės publikos, namo ėjo ponas 
daktaras su savo pačiule, ponai 
aptiekoriai, advokatai ir kiti 
stambesnieji lietuviai biznie
riai, visi maloniai ir linksmai 
šnekėjosi apie to vakaro įspū
džius.

Praeinant jiems pro šalį vie
no parkelio, iš užkrūmių pasi
girsta baisus širdį perveriantis 
klyksmas moteriškės ir vyro 
keiksmai.

Subėga visi žiūrėti kas te
nai darosi, ir pamato:

Apdriskusi žmonijos padug
nių moteriškė su išpurtusiu pa
bliurusiu, be laiko susenėjusiu 
veidu, su uždaužytais anta
kiais, su palaidais ištaršytais 
plaukais, kraujų baloje muša
ma rangosi, raitosi ir čypia, o 
koksai tehai valkata ją keikda
mas spardo, daužo.

Atsiradęs “dėdė” nutvėrė 
■už kalnieriaus muštukų ir nu- 

4 sigabeno su savimi, o nelaimin
gai moteriškei turėjo daktaras 
suteikti daktariškų pagelbų. 
Pribuvo ir ambulansas, bet mo
teriškė taip buvo silpna kad 
daktaras"pasiryžo kartu su ja 
važiuoti net į ligoninę.

— Sudievu Rožutė, eik na
mo if nesirūpink, aš tų nelai
mingų nuvešiu į ligoninę ir 
tuojaus pargrįšiu.

— Vešk dūšele, pasistengk 
kad jai bent kiek palengvintu- 
mei, atsakė Rožutė-daktarie- 
nė.

Nelaimingoji moteriškė pra
vėrusi akis griebėsi už širdies 
abiem rankom, sucypė baisiu, 
širdį perveriančiu balsu ir pa
sakė:

— Dabar matau, kad tu Ro- 
žute man teisybę sakei.

Prakeikta palaidoji spauda, 
prakeiktos jų knygos, prakeik
tos pramogos — jos mane su
ėdė, pra...žu.. .dė... prarijo! 
Staiga išsitiesė išsižiojo, krau

jas per burnų prasimušė ir nu
mirė.

Rožutė verkdama puolėsi 
prie jos kad pagelbėti bet jau 
buvo viskas veltui.

Jau buvo pervėlu...
Kokį įspūdį tasai atsitiki

mas padarė į žmones ir kas to
ki buvo toji nelaimingoji, aš ti
kiuosi kad suprantate patys ir 
be mano pasakymo.

F. V.

LDS. ir LSS.
Palei tilpusį ‘‘Apžvalgoje” 

oficijaliame Lietuvių socijalis
tų organe už gegužio mėnesį 
pranešimų, matome, kad soci
jalistai lietuviai savo LSS. tu
ri kuopi) 83, o narių 1.271, nes 
tiek dalyvavo balsavimuose 
renkant Pildu Komiteto buvei
nės vietų. O apie susilaikiu
sius nuo balsavimo narius ne
skelbiama — reiškia tokių ne
buvo.

LDS. turi 71 kuopų ir narių 
turime arti 2.000, o ligi seimo 
gal būt kad pilnų narių turėsi
me jau net daugiau kaip 2.000.

Socijalistai už- —
nuodijo minią.

Socijalistų “Apžvalgos” 5 
num. J. J. rašo: “Man nėra 
reikalo įvardyti tuos (socija
listų) laikraščius, kurie apga
vo mus ir tiesiog ir ne tiesiog. 
“Vienas tokių lyderių gyrėsi: 
mes darytume ir daugiau bet 
jūs (tai yra rev. socijalistai) 
užnuodijote minių, su kuria da- 
,bar negalima susikalbėti.”,
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Dr. Ignotas Stankus 
1210S.Brisi St., PW*iWpfcia,Pa.i

Li« tuvisD aktam irChirurgas. 
OfiabVakiOaH - 

Nuo • ritoild Špo piota 
Vakarais, Kotvarge nuo!IkiPPdM, 

NadaMuak iki <>*•»** •

Bet čia tur
būt perdėta.

Polemizuojant su “Naujie
noms!” kur “Naujienų” para
šyta kad socijalistai turi kovo
ti prieš visų tautų visus paver
gėjus, “Apžvalga” teisingai 
pastebi, kad būtų kvaila lauk
ti, kol visi skriaudėjai pradės 
mus skriausti,. o nesiginti nuo 
tų, kad ir kelių, kurie mus jau 
skriaudžia, bet užbaigiant tą
ją polemikų LSS. “Apžvalga” 
taip rašo: “Juk jūsų “logika” 
jumis nuvedė da toliau — už
pakalį Gomperso!” Ar-gi jie 
tenai pataikytų? Mes tam neti
kime. *p

F. V.

SMARKUS SUSIRĖMIMAS.
Philadelphia, Pa. liepos 28. 

— Tarp negrų ir baltųjų buvo 
ištikęs didelis susirėmimas. 
Peštynės kilo po to, kai neg
ras užmušė vienų baltų ir du 
sužeidė. Susirėmime vienas po- 
licmonas buvo nušautas. Žmo
nių sužeista apie 60, suareš
tuota apie tiek pat. Šimtai šū
vių paleista. Peštynės ėjo su 
pertrūkiais nuo 7 vai. iš ryto 
iki 9 vai. vak. Riaušes slopi
no 100 policmonų ir 200 juri
ninkų. Apielinkėje, kur mū
šiai ėjo,. visi langai buvo iš
daužyti. Kova buvo ištikus 
pietinėj miesto dalyje.

t

ATIDĖJO.
Califomijos gubernatorius 

atidėjo Mooney’io pakorimų 
iki gruodžio 13 d. š. m. Jis 
turėjo būt pakartas rugpj. 23 
š. m. Gubernatorius pasakė, 
jog byla bus iš pamatų perna- 
grinėta, kad) kuobešališkiau- 
sias nutarimas būtų padarytas.

PASMERKĖ LINČIAVIMUS.
Proz. Wilson išleido atsišau

kimų, kaliame pasmerkia lyn- 
riavinius. AUšaukia, kad 
žmonos susilaikytų nuo ėmimo 
teismo į savo rankas ii negala- 
bintų tariamųjų prasikaltėlių, 
o lauktų, kad pati valdžia pra
sikaltėlius nubaustų sulyg į- 
slatymų. Lynčavimuff vokie
čiai sunaudoja Amerikos šmei
žimui.

MILŽINIŠKI MĖSOS 
UŽSAKYMAI.

Chicagos skerdyklose val
džia užsakė 99.560.000 svarų 
kiaulienos ir 134.000.000 svarų 
kitokios mėsos. Tas atseis ar
ti $140.000.000. ’ Užsakymas 
turi būt išpildytas iki sausio 
1, 1919. Mėsa eis armijai.

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tamista nori, -kad toks 
sandėlis būtų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistų

. “ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirš 250 pus

lapių. Atspauzdintas ant ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgiaus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus jų laiky
site, tuo bus vertesnė.

Atspauzdinta 1000 egz. ir 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite.
■ Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

“ŽINYNAS,”
242 W* Broadway, 

South Boston, Mass.
• *

TRAUKIA TEISMAN 
PADERU WSKĮ.

: Lenkų jpianistas Paderewski 
skundžiamas u&tariamų sulau
žymų kontrakto. Būk su Ino* 
cenčio Sillingardi jis padaręs 
kontraktų rengti koncertus vi
durinėj Amerikoj, . o Pade- 
rewski paskui atsisakęs. Rei
kalaujama $50.000 atlyginimo.

BUVO LENKAI Iš 
AMERIKOS.

JFau buvo skelbta, jog liepos 
25 d. lenkų legijonas Francijoj 
dalyvavo mūšyje ir paėmė 200 
vokiečių nelaisvėn. Dabar len
kų presos biuras skelbia, jog. 
tie lenkai buvo surinkti Suv, 
Valstijose; ‘

BELGIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO. -

New Yorkan atvyko iš Belgi
jos kun. Geiler. Jis atvyko per 
Ilolandijų. Sako, jog Belgijoj 
labai trūksta maisto ir kažku
riose vietose dėl maisto stokos 
žmonės badauju; Sakė, jog TIo- 
landijoj esu duodama po 3 un
cijas mėsos, savaitėje.

KETVIRTOJI PASKOLA.
Suv. Valstijų ketvirtoji pas

kola, kaip iš Wasliingtono pra
nešama, prasidės rugsėjo 28 d., 
o baigsis spalių 19 d. Reiškia 
toji paskola tęsis tris savaites. 
Kitos paskolos tęsdavosi po ke
turias savaites. Dabar tikima
si bus didelių paskolų iš far- 
merių, kurie jau bus suglem- 
žę pelnus už savo produktus.

TYRINĖS “BLAIVIĄSIAS 
. KARČEMAS.”

New Yorke bus tyrinėjamos 
minkštųjų gėrimų užeigos. Žiū
rės, kad higieniškai būtų už
laikomos ir kad užeinantieji 
kareiviai neužsikrėstų limpa
momis ligomis.

NORI STOTI VIENUO- 
LYNAN.

Berlino laikraščiai skelbia, 
jog buvusi Rusijos carienė no
rinti su savo dukterimis pasto
ti vienuolynan Švedijoj. Kol 
kas bolševikų valdžia leidimo 

'dar nesuteikė.

Chorams dainos,
Tikkų išėjo iš po spaudos 

viena iš gražiausių dainų Č. 
Sosnauskio “Užmigo žemė.”-

Vienas exemplioris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis* Reikalaudami adresuo
kite:
Xovier Strumskis
222 Duffield sį Brooklyn, N. Y.

.. -r,

NadUfomli 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakari.

I
Til. So. Boiton 270

DR. JOHN MicDONNELL, M. D. 
Galima iutikalbtll ir liaiuviiatai.

Ofiso vaiandoB: 
Ryt da iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
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TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoa G/dd viaoklaa HgM
1-3 P. M. 7-S P.M. Prakirta Akiniai,

419 Boylstos St., Boston, Man.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS I J| Udtaba 
Mentholatum Oo. Priei eisiant 
gult iitepk veidą mosi!* per kelia 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mok 
tis Rima plėtmus raudonus, jno* 
dus arba ilakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis. ... -j 

1 i 
J. RIMKUS,

P. O. Box 36, Holdbrook, Mass. 
LIETUVIS FOTOGRAFAS Į 

Ar turi savo didelį paveikslą? I 
Jeigu nė, tai

ateik Ir nusitrauk puse tuilno 
kabinot ir gausi viena dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atslSauktl:

J. J. DRISA, 
. 500 Bo. tnd St., PMaMįMti, P*.

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydų gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.

Ką tamsta reikalauji, tai tei- 
šingaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
673 Washington Street, 

Second Floor.
Tai šaukis tuojaus.

TAI ŠAUKIS TUOJAUS. 
Office Hours:

DAILY
9 A. M. to 8 P. M. 

SUNDAYS
10 A. M. to 2 P. M. . 

only.
Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 

Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų. Tai yra tikra tiesa, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus. mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimas ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik .pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumo nervų, silpnumo užpakalės (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, -Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug lutų yra pirmas persergėjimas, kad nepatro- 
tyti savo sveikatos ir pajėgos.

Aš tikras esu kad,daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą ariba. nerviškumą. Būk tik
ras kuomet šauki būsi gydytas padoriai ir meiliai ir ką tik 
tu man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisingas, 
Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet tu 
šauksi dėl gydymo žinok, kad busi palinksmintas. Mano 
patarnavimas dėl visų lygus, biednas ar turtingas. Įtikiu, 
kad tamsta pasinaudosi šia proga ir- palinksminsi mane pa
sakydamas, ar gali, ar ne atgauti savo fizišką stovį.

šauk dabar — neatidėliok • *. ' “
DR. J.H. KENEALY 

SPECIALISTAS
673 WASHINGTON STREET, ? BOSTON, MASS. 

Antros durys nuo Gayity Ttheatre.

gyvenimo

J. H. Kenealy, M. D.
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ANT BANDOS KAMBARIAI. 
78-84.LincoIn St., Brighton, Masą. 
Prieinama renda. Tel. Nėwtoii 
North.2323—R.

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

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

s žinios.
Priimtas, jonas E. Karosas, 

buvęs “Darbininko” redakcL 
jos narys praneša, jog ekząme- 
nus išlaikęs ir priimtas.

Tautos. Fondo 11 skyriaus 
bus svarbus susirinkimas sere- 
dk)je liepos 31 d. 7 vai. vakare 
šv.' Petro Bažnytinėje salėje. 
Būtinai susirinkite. .

Valdyba.

h “- *

• - ■ - r

Liepos 28 d.biivo susirinki
mas LDS. 1 kp. Į susirinki-] 
mų atėjo neperdaugiausia na
rių, nes mat gamta viliojo į 
laukus.

prie kuopos prisirašė viena 
nauja narė.

Svarstyta daug svarbių klau
simų kas-link pagerinimo kuo
pos reikalų ir abelnai visos or
ganizacijos.

Išrinktas atstovas į L. D. S. 
3 seimų p. Motiejus Žioba.

Taip-gi pinu. p. J. Glineckas 
ir M. Žioba karštai ragino vi
sus pagaminti bombų “Darbi
ninko” “mdrtgičiams.” Jiems 
visi karštai atsako kas doleri
nėmis, kad dviem dolerinėmis, 
o daugiausia, tai buvo tokių, 
kurie šaudė penkdolerinėmis ir 
kaip bematant į rinkėjo skry
bėlę sulindo $80.00 suvirš do
lerių. Kasierius p. S. Noreika 
tokių diktų bombų ne be baL 
mes gabeno namo.

Bostoniečiai pasikėsino vi
sus pralenkti ir net cliicagie- 
čius. Reikia pažymėti, kad 
Bostoniečiai jau sudėjo suvirš 
$200.00 ir dar vis žada dau- 
giaus.

Jeigu visos kolonijos taip 
pasijudinti), tai nelaimingiems 
mortgičiams iki seimui, būt 
kaput.

Aukavusių vardus paskelb
sime vėliaus.

Atsisveikinant su Bostonie
čiais p: A. Sodeika nedėlioję, 
28 d, liepos Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje puikiai pagiedojo 
solo.

Šiomis dienomis vakaęijas 
praleidęs išvažiuoja atgal prie 
savo užsiėmimo.

Sekančiame numeryje bu# 
indomi keturių metųkarės ap
žvalga. Liepos. 29 <L sukanka 
ketini metai kai Austrija pa
skelbė karų Serbijai ir kartu 
užpliekė pasaulinį gaisrų.

ĖKTRA VISIEMS ROCHES- 
TER’IO VIETINIAIS 

LIETUVIAMS.
Kas užsirašys “Darbininkų* 

ant visų metų, gaus už 60c, 
vertes dovanų knygomis ir tik 
trumpame laike; todėl pasis
kubinkite. Skaitydami “Dar^ 
bininkų” apturėsite didelę 
naudų dėl savęs ir paremsite 
katalikiškų spaudu ir drauge 
savo parapijų, nes visas pel
nas eis ant parapijos, o ne dėl 
manęs. Vienatinis mano tiks
las yra, platinti apšyietųir do
rų tarp žmonių.

Si proga tik vietiniams gy
ventojams.

Juozas Saunoras, 
7 Dudley st., Rochester, N. Y.

Draugijos: Temykite!

Narys.
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Koncertas nusisekė. Subatoj 
buvęs Lietuvių Muzikos Kon
servatorijos kursistų koncer
tas nusisekė. Iš programo ge
riausiu šmoteliu buvo sekste
tas iš Lucia di Lamermoor. Tų 
atliko žinomas dainininkas p. 
A. Sodeika, gerb. kompozito
rius Petrauskas ir kiti. Žmo
nių buvo pusėtinai prisirinkę.
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Delei svarbių priežasčių A. 
L. R. K. Federacijos Komiteto 
susirinkimas iš utaminko lie
pos 30 d., perkeliama į liepos 
31, seredų 7:30 vai. vakare.

fa ...........
Utaminko vakare, liepos 30 

d. 7:30 vai. bus svarbus susi
rinkimas A. L. Kareivių Globo
jimo Dr-jos. Kadangi susirin
kimas yra ypatingos svarbos, 
tad visi nariai ir užjaučianti, 
malonėkite ateiti.

Valdyba.
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PER LITHUANIAN AGEN
CY, A. Ivaszkevicz Agentūrų, 
315 Broadway, So. Boston’e, 
papirko:

Waclaw Szpilewski ir Alexan- 
der Vinčiūnas, tris medinius 
namus 3 šeimynų su įtaisais 
ant Broadway ir Moore St., 
Cambridge’e;
Charles Pieculewicz, 3 šeimy
nų puikių stubų su. visais įtai
sais ant Howell st., Dorches
ter’e;
Petras Woioski, 3 šeimynų stu
bų su visais įtaisais ant Dor
chester Avenue, So. Boston’e;

Adomas Sabalewski, 3 šei
mynų stubų ant W. Second St.^buvo: 149 Dover St. Dabar kreip- 
So. Boston’e;
Jonas ir Petronėlė Strimaičiai,
3 šeimynų stubų su visais įtai
sais ant Harbor View St., Dor
chester’e;
Andrius Adams, 3 šeimynų stu
bų ant E St., So. Boston’e;

M. H. R.

Jeigu norite surasti savo gi- 
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.”

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

. ke ” . ’ ■ - ' ’
Už smulkius apskelbimus ir 

paieškojimus kaina: .
Už vienų sykį. *. < * r. .50c. 

” du sykiu.,i..,..75c. 
,f tris syMūS . ♦.... $1.00 
” šešius sykius... .$1.75

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

r-

LIETUVIUKU 8^ 
NOTOS (GAIDOS) 

visoki šokiai dėl Orkestros, Beno, 
Lietuviška knyga ' išsimokinimui 
notų ant visokių instrumentų, Ba
žnytinės giesmės su notomis. Iš
sirašyk tą adresą, gal nebus dau- 
giaus garsinta afba išparduota, 
pirk šiandie.

Mr. G. A. BARONAS, 
McKees Ėocks, Pa.

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijt], paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son avė., Boston. Senas adresas

kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
40 Harrison Avė., (kampas Beach 
augščiaus ant vienų lubų), Bos
ton, Mass. Tel. Beach 2954.

REIKALINGA AMUNICIJOS 
“DARBININKU” MORGIČIAMS 
NAIKINTI. SIŲSK TUOJAUS.

/DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą^Neaot Bevertį Trasa

Sis duoraus pasiūlymas yra padarytas iper
Uradėją atebuklingoa "viaą dieng Ir naktj” 
dirbančio# metodo#, kuri bus vartojam* aft. 
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjtisitj tnu* 
škuli] ir nusikratymui skaudžių Truss, b#i 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 6000 ken
čiančių, kurte 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 

tą iimėginimą Pla
pao n< dabar, nė Vi
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok ji. 
Ii savo paties patyri- 
mo jus tinote, kad 
Truss vien tik K* ne. 
atsakančiu ramsčio 
jau •ukrypusiai šio. 
naL Ir tas gailina 
jūsų sveikatą, nes jis 
perukadija kraujui !• j 
liuoeai bėgiot, kodėl | * 
tad jus turėtumėt ji 
dėvėt? Štai yra ge- .

Paieškau savo brolio Antano Zu- 
bavičiaus Kauno gub., Naujo-A- 
leksandrovo pav^, Gutelių kaimo. 
Pirmiau gyveno Norvegijoj dabar 
girdžiu, kad yra Amerikoje. Kas 
žino ar jis pats meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Boleslavas Zubavičius,
Bos 493, E. Vandergrift, Pa.

“VYSK.” MICKEVIČIUS 
PĖDAIS RUSŲ.

Ant apgarsinimo pamaldų 
ant 7-to liepos apačioj pasira
šoma: “L. T. K. Bažnyčios si
nodas.” Vysk. Mickevičius 
aiškiai atsisako nuo Šv. Tėvo 
Popežiaus rėdų. Mickevičius 
kalba apie sinodų, taip kaip 
pas rusus, kurie taip-gi yra at
skalūnais, rėdosi be žinios 
Popiežių; savo dvasiškus susi
rinkimus ir svarstymus vadina 
sinodu. Į tų ussirinkimų inei- 
na: Archimandritai, (vienuo- 
linų perdėtiniai), Archirojai, 
Monachai ir tt. kiti visokie 
šventikai. Tai ir “vysk.” Mic
kevičius seka jų pėdais — ats- 
kalūnų-rusų.

Rusų skirtumai sinodo būna 
tuomi, jog viens be kito Tėdų 
dvasiški jos negali padaryt 
viens už kitų, turi viršenybę. 
O “vysk.” Mickevičius netur 
vyresnio už savę; tie “ kuni
gai” Mickevičiaus išperėti yra 

. nieku prieš jį patį ir sinode jie 
netinka; kų jiems Mickevičius 
pasakys tai ir “bvt po semu;” 
reiškia sinodas susidaro iš vie
no “vysk.” Mickevičiaus. Tai 
puikus sinodas.

J. Varaitis.

dėvėti štai yra ge- _ r 
riausis kelias, kuri jus galite dykai ffmegint

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
firmas: k Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpninti} muskulų gydant} įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinus pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikaies 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 paduškai- 
te, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
sietas priei oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli ii jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpų 
nikų aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktj ir dienų kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo,. nei 
Bkaudėjimo. Dar apart to minute-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ii stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stipruma, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų užduot}—užlaikymo vidurių eavo vie
toje, be pagelbos trusa, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA .
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jaut drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti., išdėstymų.
< PLAPAO-PAD yra padaryta iŠ stiprios. Iš
sitempiamos materijoa "E", kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško emagu- 
mo jj dėvėt. Jo viduris yra limpanti* (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusiipnėjuaius 
muskulus, kad juo* sulaikius nw> vis tolyn 
besislinkimo.

“B” yra atiakasčiai nutaikinta (MSoScai- 
te tokiam vartpjimui, kad •olalkta# Barniai 
crifica ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
paataroaioa n«ii#i#v#rtų | lauko pusę. Pa-. 
dqikaitėa yra rezervuaras. Siamo rezervua
re yra, stebėtinas Masinantis nsitrankiantta 

tnedikalas. Kaip greit ils medikais* esti kūne 
nutildyta* jis pasi- 

AJeidža ir iieina pro 
mažą skylutf, kuri y- 
ra pažymėta ra raide 
"C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sadratinus 

. nusiipnėjuaius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F" yra tai Ugssis 
PLAPAO-PAD galas* 
kuris turi bot prili
pintas per hipnone- 

' nepalieČiant taip pa
vadinto frame^v work 
dalie* ižrakuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprus** ir para** 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai* 
Mano Kaštais 

nmicriMT noriu jums pri-
rodyt pate savo kaž- 

įįį jų, galite 
Pergalėt savo patru* Emą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi Ssi- 
reržimai Pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą-—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trukia yra 
pergalėtas ir jus iirdingai dėkavoeite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR Žj ste
buklingą uždyk* ižmėginim*.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinig*. u* Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums .nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk ii dykai- “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rąžykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao ra pridėčlra Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 

-apdovanota* auksiniu medsliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prig Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo iio bai
saus UŽgavimo. Jeigu jus turitę patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie ij didėli pasiū
lymą.

5,954 skaitytojų galės gaut ši Bmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimas.

Vardas

Adresas ...t...-.-..-......t..... 
Grįžtanti krasa atnei dykai ftūig. Plapao

VISI TURĖTŲ NUSIPIRKTI KNYGĄ

“Katalikų Bažnyčia ir 
Demokratizmas.”

f

Paieškau savo vyro Justino O- 
žiūno, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Lihkavos parap. 5 metai 
kaip apleido mane, palikdamas su 
5 vaikais. Jis turi tamsius plau
kus, apie 6 pėdų augšeio. .Kas a- 
pie jį žino ar jis pats, meldžiu at
sišaukti.

Petronėlė Ožiunienė,
120 S. Greene St., Baltimore, Md.

REIKALINGA KRIAUČIŲ. 
Darbas ant visados,. užmokes
tis gera. Atsišaukite tuojaus 
pas:

J. Bėrželionį,
28 Chandler st, Boston, Mass.

REIKALINGA jaunų mote
rų ir merginų prie darbo nuo 
štukų į mika skyrių. Darbas 
nuolatinis ir užmokestis gera. 
Savaitinė premija 10 nuoš. mo
kamas nž pilnos savaites dar
bų. Puošniai apmokama besi
mokinant. *

THE MACALLEN CO.,
Macallen & Foundry Sts., 

So. Boston, Mass.

Reikalinga merginų virš 16 
metų amžiaus prie pakavimo ir 
lengvaus mašininio darbo. 50 
valandų darbo savaitėje. Alga 
gera besimokinant — $10.00 į 
savaitę. Norinčioms darbas 
nuolatinis. Biskį turi mokėti 
angliškai. American Can Co. 
of Mass.

Reikalingi vyrai vežinėti ta
voms beismente. Privalo mo
kėti biskį angliškai. American 
Can Co. of’Mass. Binford St. 
prie A St., So. Boston, Mass.

VARGONININKAS ieško vie
tos. Gerokai prasilavinęs mu
zikoje. Sutinku užimti vietų 
tuojaus. Adresas:

Antanas Jankauskas,
919 So. Main st., Roekfordi, Dl.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Asmenskienė,

359 Fourth St.
Vice pirm. — P. Giedraičiutė, 

103 Sisth St.
Prot. Sekr. — M. MorkūniutS,

12 Lark St.
Fin. Sekr,. — A. Lukoševičiųtė, 

377a Broadway,
Iždininke — M. Mačiuliutė,

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. PlevokienS, 

M. StukienS.
Maršalka — O. MizgirdienS. , 
Board direktoriai: — M. Žilins- 

kienS, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nč. i

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Masa
Telphone: Dorcester 6973—W. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St, So. Boston, Mass 

I ?ROT. RAŠT. — Jonas Gllneckls, 
282. Silver Str., So. Boston, Mana 

n PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite
10 Silver Sti, So. Boston, Mass. 

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

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas.
16 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Jonas Urbonas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dienų.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

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

244 D 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 vaL po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti

p
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Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairus ženklai: kukardos, forpos, antipaudos, gutikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. 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 mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
226 High Street, Lawrence, Mass.

BRANGUS VIENGENTI!
DABAR LAIKAS DIRBTI NAUDAI TĖVYNĖS.

Darbas pradėtas. Dirbame, kas protu-mintimis, 
kas kapitalu. Kapitalu Tamsta gali ir privalai veik
ti. Kapitalu veikdamas padarysi naudų savo Tėvy
nei ir sau.

SAVO KAPITALO NELAIKYK SVETIM
TAUČIŲ BANKOSE. Nedaleisk, kad tavo sutau
pytu kapitalu išnaudotų ne tik tavę patį, bet ir tavo 
Tėvynę-Lietuvų. Nedaleisk, kad tavo triūsas neš
tų nepageidaujamus vaisius Lietuvių Tautai. Savo 
triūsu naudokis pats! BŪK TIKRU SUNUMILIE- 
UVOS!

BŪK DALININKU BENDRO LIETUVIŲ BAN
KO. PIRK ŠERĄ DABAR! BŪK SAVININKU 
SAVO TRIŪSO! SAVO KAPITALĄ TAUPYK 
SAVOJE ĮSTAIGOJE, turėsi naudų sau, pelnų ap- 
versi savo naudai ir naudai savo TĖVYNĖS LIE
TUVOS.

Prezidentas 
Juozas Kowaliaųskas 

.. .Šeras $50... .. .Šeras $50...
Už padėtus F Už padėtus

4 nuoš. 4 nuoš.
CENTRALIS 

BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32—34 CROSS STR., BOSTON, MASS.

kl
iE 
U

Tiesiog iš
Lietuvos

Vėliausio leidimo maldaknygę “Pulkim ant ke
lių” perspauzdinama “Darbininke.”

Ji bus gatava už poros savaičių.

NESI VĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!

Mes duodame progų sutaupyti keletu centų 
perkant dabar

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk
suotais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa
kilti.

Papasakokie savo draugams, prieteliams apie 
tų knygų ir paragink užsisakyti.

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadyvay, So. Boston, Mass.

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALŠAMUOTOJAS. 
S. BARASAVTČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15'.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtij ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstų pas Intą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypątiškai arba .telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—W.

Ič
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Jieškokite tad atrasite!
NAMUS, FARMAS arba kokią nors kitokių nuo

savybę jeigu norite įgyt pigiai, tad ateikite į mūsų 
AGENTŪRA, tad visados gausite užganėdinantį pa
tarnavimų.

Matydami kad dabartiniai agentai nepatenkina 
Lietuvių visuomenę norinčių įgyt lengvomis sųlygo- 
mis kokį nors nejudinamų turtų, paveizdan: NA
MUS, FARMĄ arba BIZNĮ mes atidarėm REAL 
ESTATE AGENTŪRĄ, po num. 343 Broadway, So. 
Boston’ė. Kurie turite kokį nors reikalų, arba no
rėsit gaut žinių apie gerus pirkinius, ateikit į mūs 
kontorų, o visados gausite teisingus ir užganėdinan
čius patarimus.

A. J. KUPSTYS,
Mūsų Agentūra randasi po numeriu:

343 Broadway, So. Boston, Mass.
Telephone Fort Hill 3424.

PARSIDUODA FARMA. 32 akeriai žemės, 12 
centų nuo Boston’o. Kreipkitės pas: A. J. Kupstys, 
343 Broadway, So. Boston, Mass,

E
EANT RENDOS kambariai.

Galima gauti po I, 2, 3 ir 4 
kambarius. Vedusioms arba 
pavieniams labai tinkami ir už 
prieinamų rendų.

B. D.,
25 W. Second St., Room 14, 

So. Boston, Mass.

Ę

PARAŠE
Kun. T AMAS ŽILINSKAS.

Joje aiškiausia išdėstyta visokių niekšų darbai ir taip-pat 
nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarka.

Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti lizdus visokie Mickai, 
Strazdai ir kuomet nėkurie aiškiai nępermato jų darbelių, tai 
toji knyga su pažindins kiekvienų ir nušvies jų juodus darbe
lius, kurie teršia lietuvių vardų.

Kaina 50 centų.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

Arba:
RE V. T. ŽILINSKAS, 50 W. 6-th Str., So. Boston, Mass.

Ę

PARSIDUODA lietuvio farma 
4 akerių. Pusė žemės apsodinta 
kopūstais, 10.000 galvų ir jau ki
tus galima siųsti į marketus. Trio- 
bos naujos su .visais įtaisymais, 
elektros šviesa, 5c.. nuo Bostono. 
Norintieji pirkti, galite susižino
ti pas:

E

[c

Įi

f
T. DRŲZDIS, 

£C 97 Florence Str., 
Chestnut Hill, Mass.

• I

IC
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Karoso adresas. ' Turintieji 
reikalus sų buvusiu “Darbinin
ko” redakcijos nariu p. Jonu 
E.Karosu gali kreiptis šiuo ad
resu: Jonas E. Karosas, Over- 
flow 10-th Co. 3-rd B'n, Depot 
Brigadė, Camp Devens, Mass.

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 303 Broadway, So. 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 287 D St., 

So. Boston;*
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