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Nugalabijo karvedį, kurs 
Kauną paėmė

METĖ BOMBĄ Į FIELD- 
MARŠALĄ.

Iš Ukrainos sostinės Klevo 
pranešama, jog pereitų utar- 
ninka, į vokiečiu fieldniaršalų 
von Eichhornų mesta bomba, 
kuomet jis su savo palydovais 
važiavo į vyriausių butvietę. 
Bomba sprogo ir mirtinai su
žeidė fieldmaršalų ir užmušė jo 
adjutantų kap. Dresslerų. Fild
maršalas vėliau nuo žaizdos 
miręs.. Bomba buvo mesta iš 
karietos, kuri stovėjo prie fil- 
dmaršalo namų. Vežėjas ir 
bombos metėjas suareštuoti.

Fildmaršalas buvo vyriau
siu vadu vokiečių kariuomenių 
Ukrainoj.

Bombos metėjas yra jauni
kaitis 23 metų amžiaus. Bu
vęs pasiųstas tų padaryti nuo 
social-revoliucijonierių.

Užmuštasis fildmaršalas tuo 
mums žinomas, kad) jo veda
moji armija 1915 m. rugpjūčio 
mėn. paėmė Kaunu.

KARĖS LAUKE.
Po neilgo pertrūkio karės 

lauke talkininkai mūšius at
naujino nuo Soissons iki Fere- 
en-Tardenois. Talkininkai pa
sivarė pirmyn, paėmė keletu 
sodžių ir keletu augštumų.

Nuo pradžios talkininkų o- 
fensyvo liepos 15 d. vokiečių 
pateko nelaisvėn 34.000 su vir
šum.

KALBA APIE DRAFTO AM
ŽIAUS PRAPLATINIMĄ
Su v. Valstijų karės departa

mentas išdirbo naujų projektų 
kaslink drafto amžiaus pra
platinimo. Projektas bus pa
duotas K kongersui ateinančių 
savaitę. Ketinama imti vyrus 
nuo 19 iki 36-metų amžiaus.

KAIZERIO PROKLE- 
MACIJA.

Kaizeris išleido Vokietijos 
armijai ir laivynui proklemaci- 
jų, kurioj užsimena apie ketu
ris karės metus ir apreiškia, 
jog priešakyje dar sunkiausios 
kovos tebėra, bet pasitikįs, 
kad “priešininko desperatiš
kos pastangos nueis niekais.”

VARTOS PATOBULINTUS 
ORLAIVIUS.

Suv. Valstijos prieš vokie
čius naudos pagerintus orlai
vius. Apačioj orlaivio bus di
delės šviesos, nušviečiančios 
apylinkę apačioj. Orlaivis tą 
galės daryti iŠ 2000 pėdų aug- 
štumoą. Bet toji leidžiamoji 
šviesa nei kiek neprigelbės 
priešininkui nušauti orlaivį.

I

ATSIŽADĖJO BALTIŠKŲ 
PROVINCIJŲ.

Bolševikų valdžia, vesda
ma derybas su Vokietija, atsi
žadėjo Livonijos ir Estonijos. 
Dabar Kuršas ir minėtos pro
vincijos bus sujungtos ir turės 
vienų administracijų.

PASKELBĖ KARĘ 
BURŽUAZIJAI.

Liepos 30 d. Maskvoje buvo 
bolševikų pildomojo komiteto 
posėdis, kur nutarta daryti 
pogromus ant buržuazijos. 
Kalbėjo tame reikale Lenin ir 
Troeki. Šitokia rezoliucija pri
imta:

1. Socijalistiška tėvynė pa
vojuj.

2. Dabar svarbiausias daik
tas sumušti Čeko-slovokus ir 
gauti grūdų.

3. Turi prasidėti kuodidžiau- 
sia agitacija tarp darbininkų 
išaiškinimui pavojaus.

4. Reikia budriai saugoti 
buržuazijų, kuri visur jungia
si prie kontr-revoliucijonierių. 
Sovietų valdžia turi apsisaugo
ti ir dėlto buržuazija turi būt 
kontrolėje ir masinis teroras 
prieš juos turi būt atnaujintas.

5. Obalsis turi būti “mirtis 
ar pergalė,’T su masiniais duo
nos ieškojimais, organizavimu 
masų militariai, ginklavimu 
darbininkų ir ištempimu visų 
jėgų kovai prieš buržuazijų.
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SAKO, KAD BOLŠEVIKŲ 
VALDYMAS GREIT 

PASIBAIGS.
T Švedijos sostinę Stockhol- 

mų atvyko iš Rusijos atstovai 
socijal-revoliucijonierių ir so- 
cijal-demokratų. Jie išleido 
atsišaukimą į visus Europos 
socijalistus. Jie kviečia suda
lyti tarptautinę komisijų, ku
ri aplankytų Rusiją ir persitik
rintų, jog bolševikai pasklei
dė visų piktų Rusijoj, sugrio
vė pramonę, užtraukė badų, 
b tauriausia persekiojo ir spau
dė žmones, o dabar iš visų jė
gų stengiasi tik užsilaikyti 
valdžioje. Jie sako, jog jų 
vie'špatavimas nebus ilgas. 
Darbininkai ir sodiečiai, sako 
jie, jau rengiasi prie ginkluo
to sukilimo prieš bolševikų ti
ronijų.

PAKĖLĖ ALGĄ KAREI
VIAMS.

Francijos ministeriai pritarė 
inešti parlamentan Dilių, rei
kalaujantį pakelti Francijos 
kareiviams ir oficieriams al
gas. Išviso per metus vir
šaus bus išmokėta algoms 
700.000.000 frankų.

■350 BROAD WA Y, S.OUTH BOSTON, MASS..
JAMES M. KEYES

Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmlškals reikalais. Duo
du pilnas informacijas kas-llnk Suvienytų Valstijų {statymų.

. Per kėlioji ką metų esu prityręs Ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts yal- 

£ stljoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsltl- 
& ■ keti. Visokius telsmlškųs reikalus atlieku šioje valstijoje. 
K * Turiu gerų * prityrusių vertėjų arba perkalbėtojų lietuvių, rusų, 
E * lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite turCtl geras pasekmes Ir lšlalmėtl 
S provij, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite. 
Į! 850 BROADWAY, . ’ . SOUTH BOSTON, MASS.

S JAMES M. KEYESS Tel. Bo. Botton^tli or So. Boaton 600.
■ Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.

Amerikos taksos dusyk
mažesnes už
AMERIKA STOVI 

GERIAUSIA.
Suv. Valstijos karei išleidžia 

ant 50 riuoš. daugiau, negu Di
džioji Britanija. Bet Amerika 
kur kas geriau stovi, negu D. 
Britanija. Tas ypač dėlto, kad 
Amerika vėliau stojo karėn.

Kol Amerika nekariavo, tai 
D. Britanija buvo talkininkų 
bankininkas, nes talkininkai 
gaudavo paskolas D. Britani
joj. Dabar tų rolę lošia Dėdė 
.Šamas.

Sulyginant Amerikos ir D.- 
Britanijos karės išlaidas pa
matome, jog Amerika išleidžia 
$1.500.000.000 mėnesyje, o D. 
Britanija $1.000.000.000. Karė 
Amerikai atseina $2.000.000 
valandoj.

Amerikos karinė skola yra 
arti $12.500.000.000.

D. Britanijos karinė skola 
yra arti $36.675.000.000.

Prieš karę Amerika ir D. 
Britanija po lygiai surinkdavo 
taksų, po apie $1.000.000.000.

Dabar D. Britanija surenka 
taksomis $3.270.000.000.

Suv. Valstijos dabar takso
mis surenka arti $4.000.000.- 
000.

Bet Suv. Valstijose gyvento
jų yra dvigubai daugiau, negu 
D. Britanijoj.

Jei Suv. Valstijose taksos 
butų taip augštos, kaip D. Bri
tanijoj, tai čia būtų surenka
ma aštuoni milijardai dolerių, 
vietoj keturių.
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Išvažiavo. - Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogų laikraščių padarytų piktų.

— Popiežius Leonas XIII.

I PRAPUOLĖ ŽYDŲ VADAI.
Varšavoj prapuolė 19 žydų 

vadų, veikusių socijalistų ir 
sionistų organizacijose. Dabar 
Austrijoj, Lenkijoj ir Vokie
tijoj žydai persekiojami ir tur
būt minėti vadai valdžios ty
kiai suimti ir saugion vieton 
nuvesti.

MILIARDERIUS VAIKŲ 
PIKNIKE.

Tarrytown, N. Y. liepos 31. 
— Šiandien miliarderius Ro- 
ckefeller atsikėlė 6 vai. iš ryto 
ir važiavo kartu su šio mieste
lio vaikais į piknikų. Jisai, 
kaip ir vaikai turėjo krepšelį 

užkandžiais.su

KALBA APIE TAKSŲ 
PAKĖLIMĄ.

Kongreso komisija svarsto 
apie taksų pakėlimų. Siūloma 
pakelti taksas ant tabokos, te
atrų, brokerių, bolinių ir tt.

KIEK ŽMONIŲ PIRKO 
KARINIŲ STAMPIŲ.

Pereitų savaitę karės taupy
mo stampių parduota už $58.- 
055.000. Tai buvo rekordinis 
stampių pardavimas. Aprokuo- 
ta, jog per liepos mėnesį bus 
įplaukę už stampes $200.000.- 
000. Aprokuota, jog stampių 
perka 34.000.000 asmenų.

UŽPULS WASHINGTONĄ.
Rugpj. 6 d. sufragietės turės 

didelį suvažiavimą Washing- 
tone ir šauks “democracy for 
women.” Reikalaus, kad kon
gresas perleistų bilių, sutei
kiantį moterims balsavimo tei
sę.

KUNIGAS PRASIKALTO.
Mt. Vernon, N. Y. — JĮ. K. 

kun. Edward Heilenr buvo su
areštuotas dėlto, kad jis nelie
pė skambinti bažnyčios varpus 
pažymėjimui Amerikos perga
lės. Buvo nuteistas užmokėti 
bausmės $400 ir atsėdėti kalė
jime du mėnesiu. Bet jei jis 
sutiks miestų apleisti, tai ne
reikės kalėti. Kunigas sutiko 
apleisti tą miestų. Kunigas y- 
ra naturalizuotas vokietis.

Dabar yra daug 
nmiTT namų, PIGIU narmų,

^augelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patartam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

AMERIKOS ŽODIS 
DELEGACIJAI.

Pirma negu Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegacija Eu
ropon pasileido, atsilankė pas 
augštuosius valdininkus Wa- 
sliingtone. Valdžia apie pačių 
delegacijų, jos sąstatų nežino
ti negalėjo. Tad atstovybei iš 
kun. J. Dobužio, pp. B. Mas- 
tausko ir K. Pakšto beliko as- 
meniai užsirekomenduoti, jau 
žinomų kelionės tikslų pakar
toti, išdėstyti, jog delegacijos 
svarbiausia užduotimi bus da
ryti visur ir viską, kad) Lietu
vos Valstybė atsistatytų demo
kratiniais pamatais, kad visa 
išgale reaguoti į Vokietijos 
valdžios pinkles, jaunai Lietu
vos valstybei statomas, tuo 
būdu lietuvių pastangas su a- 
lijantų besistengįjnais sujun
giant. Delegacijai teko atkar
toti jau nesykį lietuvių už- 
reikštų norą, kad talkininkau
jančios*’ valstybės su Amerika 
priešakyje pripažintų lietuvių 
tautos troškimą sudaryti ne
priklausomų Lietuvos valsty
bę, kad būtų diuota galymybės 
lietuvių tautos pastangas ko
voje su Vokietijos imperijaliz- 
mu koordinuoti su alijantų 
veikimu.

Ilgesniuose ir trumpesniuose 
pasikalbėjimuose intekmingie- 
ji oficialai sutraukoje štai ką 
delegacijai komunikavo.

Jie vienu balsu užreiškė, kad 
jie yra patenkinti dabartiniu 
pas lietuvius krypsniu, Ame
rikos Lietuvių Tarybos nusta
tytu ir vedamu. Jie tvirtai į- 
sitikinę, kad Amerika dės pa
stangų išsirūpinti lietuviams 
vietos Taikos Kongrese, jei 
lietuviai ir toliau išlaikys da
bartinę poziciją, Amerikos 
Lietuvių Tarybos nustatytą. 
Jie yra patyrę, kad pačioj Lie
tuvoj esama alijantų orienta
cijos, didikus-bajorus išsky-

Kas bus
MALONU, KAD NAMIE 

GERAI STOVIME.

“Darbininkui” lųbai smagu 
pranešti, kad jis ant vietos tu
ri gerą parėmimą. Kuomet na
mie viskas gerai, tai kaip ten 
nebūtų, o vis ne bėda.

Tik pažiūrč&ite, kaip mūsų 
vietiniai prieteliai, So. Bosto
niečiai, užbombardavo “Dar
bininko” morgičių: 
St. Noreika ...................... $5.00
Jonas Glineckis............... .5.00
A. Šapalis ...........................5.00
Fr. Baciavičia....................5.00
J. Meškauskas ...................3.00
J. Vinkevičius ................. .5.00
P. Špokas .......................... 2.00
M. Venis .. r...................... 2.00
A. Bučaitė...................  1.00
Ig. Stiga ............................ 2.00
J. Šaparnis ........................ 1.00
P. Petrauskas ....................1.00
M. Bakūniutė .................. .3,00
J.. Jakštas ......................... 1.00
J. Petkauskas ....................5.00
F. Virokas.......................... 1.00
V. Pauliukaitė ...................2.00
K. Petraičiukė ...................2.00
A. Staniuliutė ....................2.00
Ona Bogužiutė...................2.00
A. Muraška ........................2.00
Smulkių ................................. 25

r

Dabar apie
Nashuą.

Iš ^Nashuiečių gerų pradžių 
padarė veikėja p-lė O. Z. Bu- 
gailaitė. Dabar ji atsiuntė se
kantį surašą: 
L. J. Nadzeika . 
V; Karpičius ... 
Kun. L. Tylia... 
K. J. Nadzeika . 
J. Kisielius .... 
A. Semianaičiutė 
A. Šaulevičiutė . 
A. Utka ............

...3.00 

...1.50 

...1.00 

...1.00 

...1.00 

. ..1.00 

...1.00 

... .50

Išviso .............. $10.00
Nashuos talkininkėms ir tal

kininkams tariame ačiū.

Išviso cash.......... $57.25
Paskolų atsižadėjo:
Andrius Zaleckas ..... .$10.00 
Mar. Kilmoniutė ...........$20.00

Kas smarkiau pliekia ar tal
kininkai vokiečius ar So. Bos
toniečiai “Darbininko” mor
gičių?

Bus didis ofensyvas 
14-to Gvardijos pulko.

Iš pasitikėtinų šaltinių pra
nešama, jog newarkiečiai ren
giasi prie baisaus ofensyvo. 
,14-tas Gvardijos pulkas mik
lina raumenis, renka amunici
jų ir su viesulos smarkumu 
ūžtelės prieš “Darbininko” 
morgičių. Ketina užpulti iš 
sykio. Užpuls iš netyčių visu 
smarkumu. Priešininkas, da- 
girdęs apie tai dreba. Maneb- 
rai 14-to pulko bus rugpjūčio 
9 di. Visi gvardijonai turi 
būt. Jei ne, tai bus nubausti 
sulyg karimų įstatymų. Dar 
pridursiu, jog P. Jočis ketina 
prirengti baisių bombų ($25).' 
Kaip žinome pirmutinis new- 
arkiečių antpuolis buvo pasek
mingas. Antras bus didesnis.
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BANKIERIUS JUOZAS KOWAUAUSKAS V

-Lietuvių Banko prezidentas A

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 bondsūs $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.
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rus.
Jie įsitikinę yra, kad Lietu

va nėra jungtiną prie Lenkijos, 
kurios lietuviai taip kratosi. 
Kaikurie oficialų, su lietuvių 
tautos reikalais arčiau susipa
žinę, užreiškė save esant di
deliais lietuvių tautinio judė
jimo šalininkais.

Visi kalbamieji oficialai A- 
merikos Lietuvių Tarybos de
legacijoj Šveicarijon didelę 
svarbą mato." Jie mano, kad 
delegacijos intaka’ į Lietuvių 
tautos reikalus Europoje, pra
sidės daug tikresnis ir ryškes
nis krypsnys Lietuvos liuosy- 
bei iškovoti.

Jie paakino, kad reiks daug 
ištvermės parodyti, vargo pa
nešti, nes kovoje su militariz- 
mo ir pasaulio laisvės priešu 
prisieis visokių pinklių patik
ti ir gal būt karčių valandų 
patirti. Vienok nėra jokios a- 
bejonės apie galutiną Vokieti
jos imperializmo ir militarės 
jėgos sutriuškinimą. Tas ank
ščiau ar vėliau įvyks. Galop 
nurodė svarbą iŠ tikimų draugų 
turėti ir tiems draugams išti
kimu būti dabartinėj kovoj ir 
galutinio krizio valandoje.

Toks tai buvo oficialų žądis 
atstovybei. Išreikštoji lietu
viams simpatija yra geru pas- 

BOSTON, MASS. * katinimu delegacijai, lygiai 
V kaip A. L. Tarybai, varyti pra-

t
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dėtąjį darbą, nepriklausomai

Pirmutinė 
kregždė. __

Iš New Britai n, Ct. atlėkė 
pirmutinė kregždelė. Štai ko
kių naujienų atnešė: j

“ Gerbiamieji:—
štai jums čekis ant $5, kuri 

siunčiu dėl-sumušimo morgičio. 
Mano penkinė ‘lai būna kaipo 
bomba, kuri morgičių pamate 
susprogdintų.

Su gilia pagarba
Bronė Matulevičiūtė.”

Lenkiame galvų smarkiai p- 
lei Bronei. Bet vilimės, jog 
New Britaine ir daugiau atsi
ras tokių, kurie paseks Tams
telę. Taip turi būt, nes “vie
nas vyras ne talka ir tt. kai 
du stos, visados ir tt.

bombarduot,' -tai

Kad bombarduot, 
tai bombarduot.

Ilomestead’e, Pa. štai kas 
dėjosi susirinkime LDS. 53 
kuopos, liepos 21 d. kai užėjo 
kalba apie “Darbininko” mor
gičių:

“Kai užėjo kalba apie “Dar- 
, bininko” morgičius, tai mūši} 

gerb. kun. S. J. Čepanonis pa
sakė: ‘kad
bombarduot! Aš aukuoju $25 
ir atsižadu
Gerb. dvasišką vadovą ’kiti pa
sekė ir po dolarinę dėjo šie: 
Antanas Katilius, Jonas J. Grė- 
bliunas, Jonas Jonča, Antanas 
Vaičiulis, Petras Medonis, Mi- 
kolas Vaiksnoras, Petras Ado
maitis, Vincas Kraužlys.” 
Tegyvuoja HomesteadieČiai 

po šimtų metų.

paskolos $100. ’

Daro, 
kas reikia.

Retai iš kur kitur gauname 
tiek daug korespondencijų, 
kaip iš Clevelando, Oliįo. Iš tų 
korespondencijų visi mūsų 
skaitytojai gerai žino apie ne
paprastų Clevelandiečių jud
rumų. lšanksto galima žinoti, 
jog prie kiekvieno gero darbo 
jie bus greiti. Tai atsitiko ir 
“Darbininko” morgičių plie
kime. Skaityk korespondenci
ją ir žinok, kaip jie tą darė.

Lietuvos demokratinei valsty
bei pamatus kurti. -

Lietuvių Informacijos

KAS DAUGIAU?
■ Amuniciją siųskite šiuo ad
resu :

“Darbininkas,”
242 W. Broadvay, 
So. Boston,. Mass.

Čekius ir money orderius iš
rašykite vardu MATHIAS ZO- 
BA.

NUBALSAVO GRĮŽTI 
DARBAN.

Lynno, Mass. General Elec- 
tric Kompanijos streikavusie
ji darbininkai nubalsavo grįž< 
ti darban. Sutiko, kad jų al
gos būtų nustatytos valdžios 

Biuras, komiteto.
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Dalyk ir valdyk.
pasižymėjusi savo darbais Lie
tuvos reikaluose. Mūsų di
duomenė — lietuviai katalikai 
— atsidavus tiems reikalams 
ir kas Lietuvos reikalų iškėli
mui padaryta, tai buvo kata
likų padaryta ir kas gero Lie
tuvai bus iškovota, tai bus pa
daryta per katalikų pastangas 
ir pasiaukojimų.

Senovės romėnai, kurie bu
vo užkariavę ir valde daug 
tautų, turėjo priežodį “divide 
et impera,” lietuviškai tas 
reiškia dalyk ir valdyk.- Prie
žodžio mintis yra ta, kati rei
kia priešingose tautose kelti 
netvarkų, nesutikimų, rietenas. 
Jei pasiseks tų padaryti, tai 
jas lengva bus įveikti. Išsida
linus, pasiskirsčius tauta yra 
bejėgė, neįstengs atsilaikyti 
prieš stiprių, sutartinai vei
kiančių tautų.

Vokiečiai, patys būdami kuo- 
didžiausioje vienybėje, ban-' 
do visokiais būdais supjudyti 
prieš juos einančias tautas, 
bando sukelti nesutikimus pa
čiose tautose. Ikišiol Rusijoj 
pagal jų norų dedasi ir Vokie
tija ten šeimininkauja, elgiasi 
sulyg priežodžio divide et im- 
pera.

Mūsų tautoje dedasi taip, 
kaip to pageidauja tie, kurie 
nori kitais valdyti jų nesutiki
mais pasinaudojant. Išrodo, 
kad mums nereikia, kad kiti 
mus dalintų, mes patys pasi
daliname ant tiek, kad nesu
darome vieno tautinio fronto 
prieš mūsų kaimyniškus prie
šininkus. Ir turbūt taip deda
mi pas mus be pakurstymų, be 
intrigų daromų iš šalies.

Nesenai socijalistų dienraš
tis išrodinėjo, jog Lietuva ne
gali savintis Vilniaus, nes ta
sai miestas esųs labiau baltgu- 
diškas, žydiškas, lenkiškas, 
negu lietuviškas. To laikraščio 
.logika reikėtų veik visus Lie
tuvos miestelius ir miestus 
prie Palestinos priskirti. Bet 
jei vien į etniškų pusę težiū
rėsime, tai Palestina vargu 
būtų tinkamiausias kraštas 
steigti žydiškų viešpatystę, o 
ten ji jau steigiama.

Tiek apie mūsų socijalistus. 
Ima aiškėti, jog tautiečiai-lai- 
svamaniai ne kiek geresni tė
vynainiai už socijalistus. Aiš
kėja, jog jie pirmoje vietoje 
stato laisvamanybę, o antroje 
tautos reikalus. Du sykiu 
laisvamaniai tų aiškiai jau v- 
ra parodę — rengiantis prie 
Lietuvių Dienos, kuomet jie 
griežtai pareikalavo lygaus 
narių skaičiaus komitete, ir 
šiemet Visuotiname Seime, kur 
jie dėl maldos gatavi buvo at
sižadėti Seimo ir jau Seime dėl 
maldos gatavi buvo sugriauti 
Seimų.

Laisvamanių fanatiškumas 
išnaujo pasirodė “šiomis die
nomis viename Amerikos did
miestyje,” kur katalikų ir lai
svamanių inteligentai turėjo 
pasikalbėjimų. Žiūrėk straips
nį antgalviu ‘Kova dėl mokyk
lų.” Minėtas pasikalbėjimas 
parodė, jog dėl katalikų ir lai
svamanių pažvalgų skirtumo į 
Lietuvos švietimo reikalus lai
svamaniai negalėsiu stoti yie- 
nan frontan su katalikais ko- i 
voje už neprigulmybę.

Tai-gi tai ant džiaugsmo 
visi}. mūsų kaimynų, kurie 
Lietuvų nori valdyti, lietuviai 
yra pasidalinę griežtai, kad : 
negali susivienyti kovoje už 
savo tautos teises. Bent taip : 
yra su mūsų išeivija. Ant lai- l____ __ ___ v _ .......
mes gal būt pačioje Lietuvoje dėl mokyklų steigimo, dėl uni- 
geriau dedasi. Taip-gi ant lai
mės mūsų tautos atsiskyrėliai 
yra didelė mažuma ir mažai.

v

Kova dėl mokyklų

tais. Jeigu to susitarimo dėl 
mokyklų nebūsiu, tai jie nega
lėsiu nuoširdžiai dirbti išvien 
nei Lietuvos laisves reikalais. 
Kovojant diel laisvos Lietuvos 
reikių pirma žinoti, kokia ta 
laisva Lietuva būsianti ir kaip 
ji tenai būsianti sutvarkyta. 
Katalikai gi tvirtino, kad nors 
tie klausimai ir yra labai svar
būs, ir juos laikas jau pradė
ti kelti, bei skirtumas pažiū
rų tuose klausimuose nepriva
lėtų ardyti visų lietuvių vieny
bės kovoje už Lietuvos laisvę, 
kuri juk visiems lygiai reika
linga. Žinoma, prie bendrų 
išvadų nebuvo prieita. Išsi
skirstė visi likdami priė savo 
nuomonių. .

Iš to viso pasikalbėjimo pa
aiškėjo šie dalykai:

1) Mūsų visuomenė stovi a- 
kyvaizdoje sunkios kovos su 
lietuviškųja laisvamanija už 
Lietuvos jaunųjų kartų auklė
jimų. Laisvamanija dės visas 
pastangas, kad panaudojus 
Lietuvos mokyklas, kaip že
mesnes, taip augštesnes — 
Lietuvos atkaialikinimui.

2) Į tų kovų mes, lietuviai 
katalikai jau rimtai turime 
ruošties. Pirmiausias daly
kas, tai nustatykime tvirtai sa
vo nuomonę, kaip turės būti 
išrištas mokyklų klausimas
Lietuvoje. Tam tikslui labai rūpti, ir štai kų turės gerai pa- 
patamaus ka-tik šiomis dieno- svarstyti katalikų suvažiavi- 
mis iš spaudos "išėjusi knygutė. 
“Apie Apš vietų,” parašyta 
kun. prof. Bučio, ir išleista p. 
Uosio (galima gauti “Draugo’ 
knygyne, kaina 25 centai).

3) Turime rimtai pradėti

mobilizuoti savo pajėgas pa
rėmimui augštęsioš katalikų 
mokyklos Lietuvoje, kuri, ro- 
do^, tenai bus būtinai reikalin
ga. Yh-ras Šliupas giriasi tu- 
rįs kaip ir ingaliojimų. sužino
ti visus tinkamus kandidatus į 
profesorius Lietuvos universi
teto. Dangjau surašęs. Ra
šus tiktai diplomuotus, baigu- 
siuos augSiesnius, mokslus. 
Kunigi} j žinoma, nerašąs, nes 
gal tik vienas-kitas tarp jų at
sirastus su daktaro laipsniu. 
Mes čia neieškosime profeso
rių augštaijai katalikų mokyk
lai. --Profesorių jau nemaža 
prigamino.ir dar daugiau pri
gamins ateityje Vakarų Euro
pos universitetai. Mūsų gi A- 

’merikiečių vyriausioji prieder
mė bus znąterijališkai paremti 
Tėvynės katalikų pastangas.

4) Turėsime daugiau negu 
ligšiol pastangų dėti katalikų 
svietiškių inteligentų skaičiaus 
padidinimui. Daugelis jų grįš 
Lietuvon. Čia esantieji dar
buosis brolių darbininkų ap- 
švietai. Katalikų moksleivių 
šelpimas ir visuomenės tara 
tikslui geresnis organizavimas, 
Katalikų Kolegijos reikalai, 
pačių moksleivių aktyvus pri
sidėjimas prie Kolegijos fondo 
auginimo — štai kas mūsų vi
suomenei ypatingai turės pa-

APIE NAŠLIUS IR NAŠLES.

Jūs, našlės vargingos, 
Taip-gi ir'našliai, 
Likimų našlystės 
Pažįstatgerai.

J

Jūs esat patyrę
Šaltinį vargų 
Pažįstat, kaip skaudus 
Buvimas našlių.

Žmogus, kurs nejautrus, 
Bet gali suprast, 
Didesnės nelaimės 
Negalima rast,

Kaip našlio likimas 
Ant žemės juodos, 
Nustojus žmogystos 
Jam ant visados.

Palenkę jie galvas, 
Nuleidę akis.
Ir liūdi visuomet 
Per dienas naktis.

Širdies gilumoje 
Dūsavims girdėt.
Ir ašaros ima
Per skruostus riedėt.

Nors yra vienodi 
Našlystės skausmai 
Bet nėr visų lygūs 
Savieji jausmai.

L«H
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Šiomis dienomis viename A- 
merikos didmiestyje įvyko in- 
donius pasikalbėjimas katali
kų ir laisvamanių inteligentų. 

■ J uosius sukvietė į viešbutį tū
la s geraširdis vienybės šalinin
kas. Tarp laisvamanių buvo 
ten ir D-ras J. Šliupas. Kata
likai kaltino p. Šliupų, kam ji
sai savo prakalbose šmeižia 
vyskupų Karevičių, kunigus, 
katalikų Tautos Fondų; kam 
jisai erzina Amerikos lietuvius 
katalikus ir kam tokiu būdu 
ardo ir griauna sutartinų dar-’ 
bų tarp lietuvių Lietuvos lais
vės išgavimui. P. Šliupas pri
vedžiojo neva faktus, kuriuos 
jisai turįs ir kuriais remiųsis. 
Kiti laisvamaniai — vieni-kal
tino p. Šliupų, kiti (didele di
džiuma) jį teisino. Daug pri
kalbėta, daug prisiginčyta. 
Karštyje buvo pasisakyta vie- 
nas-kitas dalykas, kuris gal ir 
buvo manyta tūlų laikų dar 
slėpti.

Iš laisvamanių kalbų paaiš
kėjo šitai kas. Šių žiemų Eu
ropoje tūlame inteligentų su
sirinkime (be abejo laisvama
nių) buvę nutarta griežtai ats
kirti būsimoje laisvoje Lietu
voje Bažnyčių nuo valstijos. 
Tasai atskyrimas apsireikšiųs 
visų-pirma tuo, kadi mokyklose 
nevalia būsiu išguldinėti tiky
bos. Jei kunigai norėsiu mo
kinti vaikus tikybos, tai tų ga
lėsiu padaryti bažnyčiose, pri- 
ruošdami vaikus prie išpažin
ties ir prie komunijos. Mo
kyklas steigsianti ir užlaiky
sianti vaMija, ne pati visuo
menė.

Netrukus būsiąs Lietuvos 
valdžios įsteigtas Lietuvos u- 
niversitetas. Jei kunigai norė
siu turėti tame universitete 
teologijos fakultetų, tai galė
siu jį turėti. Svietiškiai inte
ligentai nesikišių į to fakulte
to reikalus ir jų tvarkymų. 
Bet užtat kunigai nebūsiu pri
leisti prie kitų fakultetų tvar
kymo ir neturėsiu ten jokio 
balso. (Indomu, kur jie užkiš
tų, mūsų Jaunius, Pabrėžas, 
Žiogus ir tiems panašius kimi-1 
gus mokslininkus, laikydamie
si tvirtai savo “principų”). 
Laisvamaniai labai indomavo 
sužinoti, kokia esanti nuomo
nė tuose klausimuose katalikų 
veikėjų. Kada šie atsakė, jog 
jie linksta į tai, kad pati vi
suomenė steigtų liuosai mo
kyklas, panašiai kaip yra 
Šveicarijoje, gi kad valstija 
tik lėšas parūpintų ir prižiūrė
tų jų lietuviškumo — laisva
maniai parodė didelį nepasi
tenkinimų tokiu klausimo riši
mu. Be to jie pridūrė štai ko
kių indomių mintį: girdi, pir
ma jie, laisvamaniai, turį su
sitarti su katalikų veikėjais

versiteto reikalų, o paskui tik 
jie galėsiu dirbti išvien su ka
talikais Lietuvos-laisvės reika-

mas Baltimorėje. •
Kova dėl mokyklų jau pra

sideda. Nuo šiokio ar tokio 
tos kovos nulėmimo, prigulės 
ir visa Lietuvos ateitis.

A—kis.

Kiti neatboja
Ant savo draugų
Dar džiaugias širdyje, 
Kadi nustojo jų.

Dar nepašarvota 
Guli ant lentos,
Jau žvalgos aplinkui 
Ir ieško kitos.

• *

Margumynai.
Vilties 
žvaigždutė.

Kada dangus apsiniaukia, 
saulė pasislepia, audra pakįla, 
rodos dangus su žeme maišy
tis pradeda, tai tada giliai 
jausmuose tikėjimo ir vilties 
žvaigždutė šviečia ir lyg saky
te sako, jog tas viskas tik užė
jo ir praeis, vėl dangus pra
švis, saulutė pasirodys, pauk
štukai sučiulbės.

Kada ruduo užeina, po ru
dens žiauri ir šaltoji žiemužė 
apsilanko, širdis . nusimena, 
lyg šalčių pabūgsta. Tečiau gi
liai sieloje jausmas vilties tū
no, jog tos pūgos praeis, pa
vasaris ateis ir vėl ir širdis 
pradžiugs.

Kada nelaimės vargai spau
džia vienas po kitu, kiekviena 
diena aušdama didesnį vargu
žį žada, kada vargų vargelių 
susideda devynios galybės, 
siela pradeda silpnėti, pradeda 
nusiminti. Čia netikėtai kur 
tai sielos* gilumoje pasirodo ti
kėjimo ir vilties kibirkštėlė — 
jog tas viskas praeis, vargai ir 
sielvartai pasibaigs. Ir viskas 
pasidaro taip lengva ramu, ir 
nei nuliūdimo, nei vargų jauti. 
O kaip stebuklinga, yra toji vil
ties kibirkštėlė.

dos didžiusiu siekiu gyvenime. 
Kol laisvėj, jis ir linksmas ir 
gyvus, gyvybės pilnas, atimk 
nuo jo tų laisvę ir iš jo gyve
nimo paliks tik griuvėsiai. 
Nei lakštingala negieda katės 
naguose, nei kalinys dainuoja 
kalėjimo kamaroj. Laisvę 
brangina visi.

Bet kaip kiekvienas brangus 
daiktas, taip ir laisvė iššaukia 
didelę kovų tarp laisvę my
linčių. Ypatingai^ tai matos 
pas žmones. Žmogus iš prigi
mimo yra gobšus,- tai-gi tarp 
ko kito nori kuodaugiausiai ir 
laisvės turėti. Kad jos dau
giaus įgauti jis bando paverg
ti kitus, vogti nuo ji} laisvę, 
palikti juos belaisviais.

O kas gali aprašyti ir apsa
kyti visas nedorybes, kurias 
kurias žmonių veislė yra atli
kus dėl tos laisvės?

M—a.

M—a.

NEPAKLUSNUS BER
NIUKAS.

Kartų Antanukas su savo 
matute grįžo iš miestelio na
mon. Pakeliui užėjo didelį ak
menį. Antanukas norėjo per 
tų akmenį peršokti. Bet ma
tutė jam tarė:

— Antanuk, nešok, gali už
sigauti.

Antanukas mamos nepa
klausė, šoko per akmenį ir nu
sibraukė sau blauzdų. Paskui 
gailėjosi, bet buvo jau pervė- 
lu.

Daug yra tokių padykusių 
vaikelių, kurie nenori mamu
tės, arba tėtuko patarimo klau
syti. O paskui, per tai daug 
apsigauna.

VILKAS, MEŠKA IR LAPE.
Vilkas ir meška (lokis) kas- 

žin kur rado mėsos didį gaba
lų (šmotų) ir pradėjo deliai jos 
ginčytis, mažne ir peštis. Vil
kas išsišiepus urzgė, meška ir
gi niurnėjo. Meška nenorėjo 
užleisti, vilkas taipo-gi neno
rėjo užleisti. Tuomlaik abudu 
akis pastatę, plaukus pašiaušę 
žvairavo.

Tuomet lapė pamačius, pri
sigretino artyn, tik mėsų čiupt 
ir pabėgo.

Vilkas su meška suskato la
pę vytis, bet kur tu bavysi, 
lapė ir netokia kvaila. Su mė
sa ji senai jau sėdėjo -savo olo
je ir mėsų ėdė.

Dviems pykstantis trečiasai 
naudojasi. Du kiškiu vysi, nei 
vieno nepagausi.

Daug norėsi, mažai turėsi.
J. V. K...s.

S. ž.

Laisvė.

Laisvė yra lygi pačiam gy
venimui. Be laisvės asmuo y- 
ra kaip numiręs. Pradėjus nuo 
mažiausio vabalėlio, kuris tik 
vos pavėžlioja ant žemės pa
viršiaus ir baigiant • erdvėse 
skrajojančiu arų laisvė yra, ro-

žirniai 
pavojingi.

— Ar jūs žinote nuo ko daž
niausia šeimynos paįra — u-gi 
nuo valgymo žirnių — taip y- 
ra parašyta “Draugo” “Mote
rų Skyriuje.”

— Tas gali būt ir tiesa, nes 
ir Lietuvoje yra priežodis: 
“Nevalgyk žirnių, kad žimi- 
nas į pilvų neįlystų.”

— Taip tai taip, bet Lietu
voje šeimyniški ryšiai stipres
ni, negu Amerikoje, nors tenai 
žirnių ir daugiau suvalgoma 
riebius Šiupinius beverdant.

F. V,
» I ■
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Jo širdis pripilta 
Smagurių tiktai. 
Aišku, kad poroje 
Gyveno piktai.

Kuomet jiems palieka
Būrelį vaikų, 
Našta ta nukrinta 
Ant vieno pečių.

e'Jiesa, kad negali 
Viens jųjų augint 
Maitint prižiūrėti, 
Dorai išmokink

Ištikro privalo 
Ieškot tad draugių 
Idant jiems prigelbėt 
Auginti vaikų.

Nereikia pamiršti 
Vaikų neikada 
Ir turi žiūrėti 
Kų vesti tada.

•
Tėvelis ar mamė 
Protingi parvest, 
Kurieji galėtų 
Tų naštų panešt.

Nereikia žiūrėti 
Bil tau tik graži, 
Bet reikia atminti 
Vaikeliai maži.

Idant juos auginti}
It tėvai tikri.-
Beik rinkti kantruoliai, 
Dori, apsukri,

Idant našlaitėlių 
Niekad neskriaustų 
It tėvai tikrieji 
Meiliai priglaustų.

tie, kurie einat
Už tųjų našlių, 
Kur randas būrelis 

‘Našlaičių mažų

Jūs turit atminti, 
Kur žengiat tuomet. 
Ir-gi ar galėsit 
Ištvert visuomet.

Ir

Jūs žinot pirm laiko 
Kas laukia tenai
Ar randas kantrybės 
Jums užtektinai.

Ar jūs sugbbėsit 
Vaikams svetimiems 
Vis tėviškų širdį 
Parodyt jiems.

Bet jeigu jautiesi 
Per silpnas esi 
Ir svetimų jungų 
Tu nepaneši,

I

Gerinus tarp jaunuolių 
Ieškok sau draugų 
Prie našles ar našlio 
NekiŠkie nagų.

U. GUDIENE

KAS Už TAUTINĖS KIRKU
ŽĖS KULISŲ STOVĮ?

. Visi esate buvę teatruose. 
Matėte kaip ten uždangai pa
kilus pasirodo augštuma.- To
ji ąūgštuma vadinasi scena. 
Toliaus už scenos esti siena. 
Toji sieną esti vadinama kuli
sais. Už tų kulisų taisosi ak
toriai. Bet kaip jie taisosi 
žmonės jų nemato.

Pasaulis ir-gi yra tai dide
lis teatras. Kas už! jo kulisų 
veikiama arba kaip ten yra, 
tai daugeliui tas yra paslaptis. 
Vienok iš tų aktorių nūdien 
yra “Lietuvių Tautinės kirku- 
žės vyskupas.” Kas už jo 
stovi daugeliui lietuvių pasla
ptis. Kiti mano, jog jis su ge
ra intencija, tų teatrų lošia. 
Antri neišmano, aklai jį seka. 
O treti seka jį dėlto, kad no
ri greičiau Katalikų Bažnyčią 
ir jos ganytojų nuversti. Ne
apsakomai gaila tų žmonelių, 
kurie su gera intencija seka tą 
“vyskupų.” Kad nors trupu
tį parodžius teisybės apie tai, 
kas dedasi už kulisų tautines 
kirkužės, nušviesiu kelis fak
tus.
; Praeitame pavasaryje, kuo
met pasipylė rinkimas visokių 
aukų visokiems tikslams, na 
tai ir protestonai metodistai 
darė rinkliavas. Jie iš savo 
kokio ten iždo paskyrė du mi
lijonus dolerių varymui savo 
propogandos tarpe slaviškų 
tautų, nes ir lietuvius dar jie 
priskyrė prie slavų. Dabar tie 
du milijonai dolerių ir veikia 
puikiai. Metodistai savo pro
pagandos palaikymui ir vary
mui ir pirma nesigailėjo tūks- 
stantinių.

Keletas metų atgal, rodos 
1909, dar man Universitatėje 
esant, įvairios protestonų sek
tos išdalino mums mokslei
viams korteles, ant kurios bu
vo paduota siūlijimai stoti me
todistu ar kitu kokiu protesto- 
nu. “Jei prie mūsų prisidėsi, 
tau mokslas nelėšuos nieko, 
mes apmokėsime, jei ant mi- 
nisterio mokinsiesi.”' Būdavo 
kas met prieš vakacijas dalin
davo tokias korteles. Tas vis
kas nemažai jiems lėŠuodavo, 
bet pasekmės nekokios tebūda
vo. Mat katalikai, kurie Uni- 
versitatėje buvo, buvo jau ga
nėtinai apsišvietę, kadi perma
tyt. protestonų gudrumus. Kad 
geriaus pertikrinus paimkite, 
kad ir tokio F. Bagočiaus gy
venimų. Jį protestonai leido į 
High Schoolę, ir už jį mokėjo, 
nes tikėjosi susilaukti minis- 
terį, kuris veiks lietuvių tar
pe. Bet nabagai apsigavo. Jis 
it vilkelis namie augintas, pa
matęs girių, uodegėlę parodė 
savo auklėtojams. Na gal ir 
gerai padarė, nes matė, jog lie
tuvius protestonais nelengva 
bus dirbti.

Protestonams nesisekė su 
studentais, dabar jie griebiasi 
už tamsūnų. O su tais tai jau 
kitoks darbas. Tamsūnai it 
avys į dobilus, lenda už viena 
kitos, nors daugelis tuojaus 
turi galų gauti. Jos nežiūri ar 
ten gerai ar ne, ot bile viena 
nubėgo, tuojau visos bėga, len
da kad ir tvora. Lyginai ir 
mūs lietuviai tamsūnėliai. Ot 
bile koks svieto padauža iš kur 
atsibeldė, pasigarsino kokiu 
stebuklingu esąs, o dar “kra- 
javu kunigu” (lyg krajuj ku
nigai būt kitaip įšventinti), tai 
jau to jiems ir pakanka. Puo
la prie to pakeleivio, it musės 
ant medaus. Jie nežiūri kas už 
jo kulisų yra. Iš kur jis atvy
ko, ar jis tikrai kunigas? Kur 
jis pirma buvo? Tie klausimai 
jiems nerūpi. Kad tilt tas ap
simetėlis, kunigužis moka ge
rai R. Katalikų kunigus keikti, 
peikti juos ir niekinti. Na o 
dar sakosi, kad jis nori tikros 
lietuviškos bažnyčios, tai jau 
to jiems ir tereikia. Aišku, 
kad ii* tasai vyskupužis tauti
nės kirkužės yra metodistų 
įtekmėje. Nes metodistai pro
testonai duodą jam savo kir- 
kužę So. Bostone, Lawrence ir 
kitur. Jie tų daro labai gud- 

i/riai.

duoda savo kirkužės, kadi tam
sūs žmoneliai nepęrmatytų, 
kad tai jie jų vyslcupųžį. palai- . ' 
ko. Gerai supranta jie, kad 
lietuviai nenori būt protesto
nais, jiė gimė ir nori mirti ka
talikais. Dėlto’ jiems ir. jų 
kirkužei leidžia katalikų var
dų vartoti, Metodistai vardo • 
nesibijo, bile tik žino, jog jau 
esi protestonų, atmeti šv. Tė
vų. To jiems ir tereikia. O 
tautinės kirkužės vyskupužis 
-tų visų viešai keikia, jis viešai 
keikia ir visus katalikų tikrus 
kuųigus.

6 brangūs lietuviai nepri- 
gulmingieji, pažvelgiate nors 
biskutį už taiftinės kirkužės 
kulisų, o persitikrinsite, kad 
teisybę jums sakau. Užpaka
lyje jūsų bažnytužės Stovi visa - 
gauja metodistų protestonų su 
tais dviem milijonais, o jei 
reiks dar ir kiti du milijonai 
bus, kad tik jus padalyt gry
niausiais protestonais. Jūs jau 
esate protestonais,. nes protes
tuojate kartu su savo vyskupu- 
žiu prieš šventų Tėvą, Kristaus 
vietininką.* Esate heretikais, 
nes atmetate Kristaus duotas 
Katalikų Bažnyčiai tiesas. 
Kristus davė valdžių valdyti 
.visų Bažnyčią šv. Petrui. Pet
rai “tu esi uola, ir ant tos uo
los pastatysiu savo Bažnyčią, 
ir pragaro vartai jos neperga
lės.” Matt. XVI-18.

Tautinė kirkuže su savo vy- 
skupužiu tų viskų atmeta. 
Jie nesisako jums kad atmeta, 
ale tai tikriausis faktas, • nes 
pats vyskupužis keikia susi
riesdamas šv. Tėvų. Taip ir 
Liuteris, Kalvinas ir kiti pro
testonai-darė ir daro.

Todėl jei norite užlaikyti 
catalikų tikrą, tyrų mokslą, 
meskite suklydusį, prisidengu
sį tautos skraiste pagimdytų ir 
išauklėtų protestonų kirkužė- 
se. Perskaitykite “sainų” 
ant vieno kampo “Methodist 
Episcopelian Church.” Tai tik
ra protestonų kirkė. Katalikų 
Bažnyčia nereikalauja jokios • 
“sainos.” Man esant mokyIi- 
oje kartų klesoje vienas pro- 
:estonas senas profesorius pa
klaustas kuomi protestonų kir
kė skiriasi nuo katalikų baž
nyčios, atsakė: “Well, protes- 
:onų kirkės kiekviena turi 
“sainas,” o katalikų bažny
čia, kur ji nebus visad esti 
ie “sainos,” jų ištolo pama
lęs žinai, kad tai katalikų baž
nyčia. Taip nelyginant, kaip 
žmogus kad nereikalauja ‘ ‘ sai
nos” nešioti prie kaktos su 
parašu, kad jis yra žmogus. 
Kiekvienas pamatęs žino, kad 
:ai ne monkė ar ne galvijas.”

Jei kuris žmogus jau suvis 
atsižada tikybos, tai tokis jau 
logiškesnis, nei kaip kad pa
likęs tikrų Bažnyčių griebiasi 
klaidingos. Jūs paklydėliai . 
pažinkite klaidų ir grįžkite 
prie tikros Katal. Bažnyčios. 
O jūs nesuklydusieji katalikai 
suseidami - su nezaležninkais 
gražiai ir aiškiai papasakokite 
apie šituos dalykus. Pamaži jie 
susipras ir mes klaidų.

Suprantąs.

Vokiečiams 
bus kaput.

— Dabar tai jau vokiečiams 
galas.

— Kodėl?
— Nes Bostono jaunimas 

nuvažiavo į kempes savo sųna- 
rėlius pramankštyt.

— Tai kam jie juos mank- 
štys?

— Na-gi ne kam kitam kaip 
tik tam, kad kaizerio milita- . 
rizmų sumalt į dulkes.

— Oho! kų jie sumanė.
— Sumanė, ir padarys.

*■

Jie neva lietuviams par-Į

Jo vokie
čiai bijo.

Vienų kareivį vokiečiai jau 
penkis kartus sužeidė, o jis 
kaip tik pagyja, tuoj ir vėl ' 
jiems ant sprando lipa.

Generolas kartų jo užklau- t 
sė: “Už kų tie vokiečiai taip 
lig kad tyčia į tavę taiko !

Dėlto, kad jie manęs la-
• w

T. V.
atkirto kareivis.



I

*'

h*

t

Komitetas. ne-

Tamštos

Lawrencietis.

v —

• v •

/

ė>

B. Š.

I

> r<

NedSIIoml* 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakar*.

ko-
se-

nes tai 
svarbus • susirinkimas.

bus
Dabar

£

U

4

I t-
k
L 
t 
t

c

į
v

NEW YORK IR NEW JER- 
SEY APSKRIČIO VAL

DYBOS ANTRAŠAI.
PIRM. — A. Merninkas,

10 Harrison st., Paterson, N. J. 
RAŠT. — Aug. Dymta,

112 Berry st., Brooklyn, N. Y. 
IŽDININKAS— A. Lukoševičius,

564 Grand at., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius.'

LAWRENCE; MASS.
•LDS. kuopa nutarė susirinki

mus laikyti pirmą mėnesio pa- 
nedėlį 7:30 vai. vak. Sekančia
me susirinkime bus svarbią 
reikalą. Visi ateikite.

Pirm.

TEL. BACK BAY 4200• ■"

DR. F. MATULAITIS
Ofi>o adytu* G;do vlioklaa llgM
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiri* Aklplaa,

419 Boylston St , Boston, Mass.

i”

CLEVELAND, OHĮO.
Sąjungiečiai tėmyjdį. .

LDS. 51 kuopos, paskutinia- 
’me laikytame susirinkime nu
tarta nusifotografuoti. Tą da
lyką sutvarkyti pavesta A. S. 
Kulbicluiį. Tai šhiomi pranešu, 
jog. visi minėtos kuopos nariai 
ir narės būtą gatavi fotogra
fuotis rugpjūčio 4 d. tuojaus 
po antru mišių pas p. A. Žitj 
kevičią, 2205 St. Clair avė. 
ten. kur kuopa laiko mitingus 
Paveikslai bus dėl atminties.

• Visi ateikite, . niekam nieko 
nekainuos, o jei norėsite gauti 
gražią grupę, tai pąsipirksite 
už nebrangią kainą.

A. S. Kulbickas, rašt.
' ___ -

CLEVELAND, OHIO.
LDS. kuopos susirinkimas.

Liepos 17 d. įvyko LDS. 51 
kuopos susirinkimas. Kadan
gi nebuvo nei pirm., nei vice- 
pirm., tai susirinkimą atidarė 
protokolą rast. Pasiteirauta 
kas do priežastis • minėti) val
dybos nariu neatsilankymo. 
Pasirodė, jog pirm. A. Kono- 
verskis apleidęs mūsų miestą, 
o vice-pirm. xV. Grigalius tar
naująs Dėdei Šamui. Rinkta 
nauji ir pirm, liko J. Ruzas, o 
pageli). M. Dereškevičia. Dar 
po.to reikėjo darinkti vieną 
kasos globėją, išrinkta p-lė M. 
Sakauskaitė.

Po to prasideda svarstymai. 
Pirmiausia apie knygyną. A. 
S. Kulbickas ir J. Kuzas pa
aiškino, kad tas bus galima į- 
vykinti ir kadi knygas galima 
sunešti pas Kulbicką. Paskui 
buvo raportas komisijos, kuri 
rengia meškinį balių dėl nau
dos LDS. kuopų Ohio valstijos 
apskričio. Pranešta, jog bą
li us prideramai rengiamas ir 
būsiąs labai gražus. Kalbėta 
apie pirkimą “Draugo” šėmi. 
Bet kadangi mums reikia bom
barduoti “Darbininko” mor- 
gičius, tai “Draugo” šėrą pir
kimą atidėta.

Čia paprašė balso A. S. Kul- 
hiekąs ir pasakė: “Aš manau, 
kad visi girdite, kaip “Darbi
ninko” morgičius barškina į 
salės duris. Tai įleiskite, o vi
si jam suteiksime po antausį ir 
jam bus gana gyvuok” '

Tai pirmininkas ir maršal
ka sako: “Įleiskite tą senį.” 
Kai įleido, tai kai ėmė dau
žyti ir mesti ką kas tik galėjo 
sugriebti, tai nabagas morgi
čius tik laksto iš kampo kam
pan. Pirm, suriko: “Laikyki
te-” Tai J. Januška ir p-lė 
Rakauskaitė perėjo ir apie mū
šio pasekmes bus vėliau. Bus 
datuoti vardai generolų, ka
reiviu ir jfieierią. Kitame su 
sirinkime, jei morgičius atsi
lankys. tai dar gaus.

Buvo Įnešta, kad paduoti 
kuopos sumanymus Seimui ir 
patalpinti organe, nes dėl to
lumo kelicnes nebus galima 
siusti delegato. Sumanymų 
apdirbimui išrinkti A. S. Kul
bickas St. Pasaveckas, M. J. 
Šimonis ir J. Šūkis.

Paskui pritarta įsteigimui 
informacijų biuro. Minėtas 
biuras naudingas visoms kata
liką organizacijoms. Biuras 
tarnaus tiems, kurie norės mū
sų miestan atvažiuoti. Dabar 
jau galima Į mus kreiptis ad
resu: Darbo Informacijos Biu
ras, 7602 Aberdeen avė. N. E. 
Cleveland, Ohio.

Galop nutarta netrukus tu
rėti ekstra susirinkimą. ■

Rašt.

WATERBURY, CONN.

Liepos 28 d. vienas vaikas 
nežinia per kur įspruko į smu
klę. Jį pamatė lietuvis polic- 
monas ir suareštavojo. Besąs 
purvinas ir girtas.

J / LAWRENCE, MASS. 
levoliucija Mickaus kirkužėj. 
’/28 d. liepos Mickus įsakė sa

vo lnmigužiui, kad 4 vaL po 
pietą būtą parapijos mitingas, 
o 7 vai. vakare mišparai ir ji
sai prisižadėjęs būti ant miš
parų, bet parapijonai pasakė 
kunigužiui, kad jie norį, kad 
mišparas būtą 6 vai. vakare, 
.o mitingas 7 vai. vak. NU taip 
ir padarė. Mat parapijonai no
rėjo Mickų susigauti ant mi
tingo. ■ 6 vai. žmonės susirinko 
ir atėjo Mickaus kunigužis 
mišparų laikyti. Atlaikė pu
sę mišparų ir atlekiąs Mickus, 
ale neapsakytai supykęs. Mat 
gal bostoniečiai neužganėdi
no. Tada stūmė kunigužį, iš
traukė knygą iš rankų, padavė 
kepurę ir paliepė eiti sau kur 
nori ir mišparų nebedavė pa
baigti. 0 patsai Mickus pra
dėjo niekinti visus savo para-- 
pijonus. Tada visi parapijo
nai pakilo iš sėdynių ir visi 
sklepan, o Mickus vis keikė vi
sokiais žodžiais, kurių nega
lima čia rašyti, nes tokių žo
džių ir prastas žmogus ant 
publikos negali vartoti. Kada 
žmonės išėjo iš kirkužės, tada 
ir Mickui reikėjo išeiti, bet 
sklepan labai nenoriai ėjo. 
Mat žinojo, kad ir “vysku
pui” bus gera pirtis. Nu kaip 
Mickus atėjo sklepan, tada nei 
vienas pavapi jonas nebesėdėjo, 
ale visi rėkė kumščius su
gniaužę. Sakė: “Von! kad Čia 
daugiau mūsų akys tokio “vy
skupo” nematytą!” Mickaus 
vikaras išvažiavo “šiūšapėn,” 
o Mickus nežinia kur turės 
traukti.

GARDNER, MASS. 
Puikios prakalbos.

28 d. liepos mes gardnerie- 
čiai turėjome puikias prakal
bas, kurias parengė T. Fondo 
113 skyrius. Tą turime pažy
mėti, kad ši kuopelė, nors bū
dama dar labai jaunutė, kaip 
gegužės gėlelė, bet jau neša sa
vo tėvynei Lietuvai naudingus 
vaisius. Pavyzdžiui kaip šios 
prakalbos, kur turėta net du 
kalbėtoju: pirmas P. Gudas, 

Darbininko ’ ’ redaktorius iŠ 
So. Boston, Mass. ir klerikas J. 
Bakšys iš Atliol, Mass. Abu
du kalbėtojai puikiai nurodė 
kokiame padėjime yra išandie 
mūsą tėvynė Lietuva, nurodė 
taip-gi ir T. Fondo reikalingu
mą. Prie to dar turėjome trum
pą programėlį susidedanti iš 
dainą ir dekliamaciją. Pir
miausia tai buvo sudainuota 
“Lietuva tėvynė mūsų.” Dai
navo visa publika; paskui dar 
keletą dainelių sudainuota, pi
jami akompanuojant p. J. Stel
mokui. Taip-gi buvo ir deklia- 
maeijų, kurias sudekliamavo 
labai puikiai p-lės M. Endri- 
kiutė ir O. Urboniutė. Taip-gi 
buvo renkamos ir aukos. Su
rinkta $31.98 T. Fondan. Pub
likos buvo pusėtinas būrelis, 
bet pagal šios kolonijos gyven
tojų skaičių, tai turėjo būti 
daugiau, bet negalima daug ką 
norėti, nes vasaros karštis nu
vargina žmones. Linkėtina ir 
ant toliaus darbuoties taip pa
sekmingai dėl naudos ir labo 
savo tėvynės Lietuvos. (Reikė
jo pridėti stambesniąją auko
tojų surašą. Red.).

Nemuno Sūnus.

SUDIEV.
ftiuomi aš Antanas Kivita iš 

Brooklyn’o pranešu, jog jau 
tarnauju Dėdei Šamui Yonke- 
ryj, ir taip-gi per jūsą “Dar
bininką” atsisveikinu su vi
sais savo draugais, Vyčiais ir 
Šv. Jurgio ir Karalienės Anio- 
lų dr-ją .nariais, ir taip-gi su 
visais savo pažįstamais. Gy
vuokit kaip gyvavot. Linkiu 
jums kogeriausią pasekmių, y- 
pač jaunimui vyčiams, kurią 
tarpe aš pats daugiausia dar
bavausi. Katrie norėtą su ma
nim susirašyti, tai gali ant že
minus paduoto antrašo: Pvt. 
Anthony J. Kivita, Saunders 
Trade Scliool, vare of Yonkers 
Tigli Scliool, Yonkers/N. Y.

PROTOKOLASVH-TAS.
LDS. kuopų New ' York-ir 

New Jeršey valstijų apskričio 
suvažiavimo buvusio 21 liepos 
19.18 m. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj, Patersone po No. 147 
Susivažiavimą- atidarė ' pirm. 
A. Mieminkas, nepribuvus 
raštininkui, išrinktas A- Dym
ta. Mandatą ” peržiūrėjimas. 
Į suvažiavimą atvyko sie val
dybos nariai; Pirm. A. Mernin
kas ir ižd. A. Lukoševičius. 
Pribuvo 14 kuopos S. Pranys 
•ir Žemaitis; 75 kp: J, Jarošką 
ir J. Šėlkaitis; 12 kp.: A. Lu
koševičius ir A. Dymta; nuo 18 
kp.: J. Pranaitis ir B. Obele- 
vičius, ' o taip-gi duotas ir be 
mandatą pilnas balsas atsilan
kiusiems nariams. Suvažiavi
mas prasidėjo 3:30 po pietų Va- 
dovauajnt p. A. Mieminkui.

1. Raportą pirmiausiai duo
da A. Lukoševičius ir praneša, 
jog 11 kuopa susidėjus su 12-ta 
kuopa surengė prakalbas, stip
riai žada ant rudens sukrust; 
raportas priimtas.

2. 14 kuopos raportas su del
nų plojimu priimtas. Pasiro
do, kad New York’o kone vi
sas kuopas praeina savo veik
lumu.

3; 15 kuopos raportas priim
tas su pataisa.
4. Toliaus seka patarimai:

Patarta, kad visos kuopos kaip 
galint tankinus laikytų susi
rinkimus; nors kadi ir kas sa
vaitė. Priimta. ‘ j

5. Kuopos neprisiuntusios 
delegatų į septintąjį suvažiavi
mą Patersonan 21 liepos šįmet, 
turės apie tai paaiškinti ant 
sekančio 8-to apskričio susiva
žiavimo, nes visą delegatų pri
imta apie tai.

6. Nutarta, kad iš eilės įvar
dyti tas kuopas, kurios nepri- 
siuntė savo atstovų į 7-ąjį ap
skričio suvažiavimą, kurios ši- 
čion žemiaus ir seka. Todėl 
lai apsižiūri šios kuopos: 9 kp. 
New York, N. Y.; 10 kp. Cent
rai Brooklyn, N. Y.; 16 kp. E- 
lizabetli, N. J.; Bayonne, N. J.; 
19 kp. Chester, Pa.. Šios virš- 
minėtos kuopos teiksitės būti
nai prisiųsti atstovus 8-tan ap
skričio suvažiavimam

7. Kalbėta daug organo rei
kale, bet atidėta galutinai sei
mui nusvert.

8. Apskričio išvažiavimas į 
girias, atmestas.

9. Kuopos visokiems savo 
delegatams malonės atlygint 
kelionės lėšas, jei kuris tiktai 
to reikalautų.

TO. Nutarta rengti daug 
prakalbą, būtent: stiprinti sil
pnesnius kuopas ir po visas ko
lonijas surengti maršrutą. Ta
me turi rūpintis centras ir ap
skričio valdyba pasitarę tarpe 
savęs.

11. Stasys Pranis ineša, kad 
LDS. atidarytą kokį nors koo- 
peratyvę prekybą. Visą ma
loniai inešimas priimta.

12. Morgičių panaikinimą, 
visi vienbalsiai sutiko remti.

Sekantis suvažiavimas nu
tarta laikyti prie 9 kuopos 
New-York’e. Tuomi ir užbai
gė suvažiavimą apie 6:30 vai. 
vak.

A. Dymta suvaž. rast.

N0RW00D, MASS.

Liepos 28 d. turėjo susirin
kimą K. Spaudos Savaitės ko
misija, kuri pernai šauniai 
pasidarbavo ir kuri užsiliko ir 
ant toliaus. Dabar komisija pa
siryžo atnaujinti veikimą. Šia
me susirinkime išrinko valdy
bą — pirm. A. Navickas, rast. 
J. Kavoliauskas, kasos globė
ju K. Akstinas. Nutarė parsi
traukti visokią katalikišką 
laikraščių ir knygelią. Išrin
ko ir ingaliojo agentą Joną Pi
liečių, kurs tuo visu darbu 
rūpinsis.

L. D. S. KUOPOMS.
1 IŠsiimtinėti laiškai su para
ginimais,. kad užsimokėtų.- už- 
vilktusmokesčiusduoda geras 
pasekmes. Daugumas atsipra
šo, *kad dėlei įyairįą kliūčių 
liko neužsimokėję ir prisižada 
tuojaus atsilyginti, jpasižadė- 
dami daug daugiausdirbti la
bui mūsų organizacijos negu 
JigŠioL Tas Jabai gerai. ■ Bet 
kol-kas ne yisi taip padarė: 
tai-gi dar sykį prašysiąię visti 
tų, kurie esate skolingi, kad 
kogreičiausia atsilygintūmete, 
nes iki Seimui liko tik dvi sa- 
-yaiti.

..Pasirodykite tvirtai prisiri
šusiais prie LDS. ir raginkite 
kitus prisidėti prie taip bran
gios organizacijos.

LDS. Centro Fin. Sekr.

BALTIMORE, MD.

Visi būkit gatavi susirinkti.
LDS. 30 kp. turės susirinki

mą rugpj. 11 d. Visi nariai at
silankykite kuoskaitlingiausia, 
nes turėsime plačiai apsvars
tyti apie didįjį pikniką, bū
siantį šio mėnesio pabaigoje. 
Tai-gi broliai ir sesutės išanks- 
to dirbkime, kad mūsą pikni
kas nusisektą.

LDS. kuopa rengia pirmu 
syk tokį pikniką ir visus balti- 
moriečius išanksto užkviečia 
dalyvauti.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas į- 

vyks rugpj. 5 d. 7:30 vai. va
kare šv. Pranciškaus bažnyti
nėje salėje. Visi* nariai būti
nai kviečiami ateiti, 
bus

Taip-gi atsiveskite, naujų na
rių. . Artinasi Seimas, nepasi- 
likime ir męs nuo jo, bet pri
sidekime su" gerais^ naudingais 
mūsą organizacijai Įnešimais.

T«l,So.Beateiti 270
DR. JOHN MtcDONNELL, M. D.

Galima tasiitalbtH ir IMavitaM. Į 
Ofiso valandos: • • '

Rytiisiki9y*t- 
Po piety1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So, Boston.CHICAGO, _ILL.
. (North Side) i r

LDS. 20 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpjūčio 11 du 
tuojaus po pamaldų Šv. Myko
lo Arkaniolo parapijos svetai
nėje 1644 Wabansia Avė. Ma
loniai kviečiame visus narius' 
ateiti į šį susirinkimą, nes tai 
busf paskutinis prieš seimą ir 
turime daug svarbią reikalų 
apšvarstyymui gerovei mūsų 
brangios organizacijos.

t Stokime visi išvien-su gerais 
sumanymais kas-link pagerini
mo darbininką būvio. Ragin
kime kitus dėtis prie taip bran
gios organizacijos LDS.

Įduokime naują sumanymą 
delegatui į seimą.

Kas svarbiausia, tai mes pa- 
sirodvkime visi stipriai prisi
rišę prie LDS. Užsimokėkime 
visi pilnai savo duokles; kad 
iš 20 kp. nebūtą nei vieno na
rio suspenduoto.

LDS. 20 kp. Valdyba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vyčiui, Cambridge, Mass. — 

Apie tuos dalykus jau buvo 
rašyta ir Tamstos žinučių 
sunaudosime.

J. J. Grebliūnui. Kitos 
respondencijos dalys 
kančiame numeryje, 
nesuspėjome.

J. V. Baltrukoniui.
pranešimas veik čielu mėnesiu 
suvėlintas ir neužsimoka dėti.

TEATRAS!
“Iš Meiles” penkiuose aktuose

Rengia L. D. S. 22 kuopa

PANEDĖLYJE

Rugsejo-Sept. 2 d., 1918 m
Lietuvių Kooperacijos Didžioje Svetainėje

BRIGHTON, MASS.26 LINCOLN STREET,

PRADŽIA 6 V AL. VAKARE.

Užkviesti yra gabiausi aktoriai L. Vyčių 17 kuopos iš4So. Boston, Mass. Be to, bus gar
siausių solistą ir solisčių: p. J. B. VARAITIS, p-lė H, NARINKEVIOIUT® ir p-lū S. MOTIE
JŪNAITE. Akompanuos p. M. KARBAUSKAS. Griežš p. J,. STRAKAUSKO.orkestrą,

Todėl gerbiamieji Lietuviai ir lietuvaites, kaip vietiniai taip ir iš apielinkią miestą, visi 
atsilankykite ir užtikrinam, kad būsite patenkinti. Kurie apleisite šią puikią pramogą, gailė- 
site;

KAINA TIK1ETŲ NEBRANGI: 50c., 35c., 25c.
Pelnas skiriamas naudai STREIKIERIŲ FONDO.

Visus širdingai kviečią KOMISIJA.
PASTABA;— Tikietus galima gauti išanksto nusipirkti pas LDS. 22 kuopos narius, “Dar

inių nito” Redakcijoje ir Administracijoje ir pas p* B. Ajauską krautuvėje. Kas pirmesnis^
Ijas geresnis!

; . BeltPhon«DlokinMn

PIRMOS KLESOS j

DANTISTAS
« L

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

naują išra imą. 81 
Visą darbą gvaran tuo jame.

DR.W. T. REILLY

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia; Pa.

Lietuvis DaktarasJįr Chirurgas.
' Ofiso Valandas} 

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo6 lki 9P.hU 

N«deliomU iki4 popižta.

4
j

1 469 Broadway,So. Boston,Mass.
1 PRIE DORCHE8TER ST.

I
Valando* 

nuo 9 vai. ryta 
Iki 8 vai. vakare.

______________

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deiįcli persikėle į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son ave.,_Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip
kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
40 Harrison Avė., (kampas Beaeh 
augščiaus ant vienų lubų), Bos- 
ton, Mass. Tel. Beach 2954.

t .Chorams dainos*
Tikką išėjo iŠ po spaudos 

vieną iŠ gražiausių ’ damų i 
Sdsnąusldo ■ ‘Užmigo Žemė.” T

Vienas exetaplioris 35 c. I- *. 
maut daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite: -
Xovier Strumskis
222 Duffield st, Brooklyn, NrY.

H’. ‘ ,

Nusipirk mosties'. 
Tai BUSI GRAŽUS I J* lidirba 
Mentholatum Co. Priei eisiu! 
gult ištepk veidą mosčia per kelk 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tfs išima plątmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigui 
gali siųsti ir stampomia,

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

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nuultrauk puse tuzino 
kabinot ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

TalpgĮ_norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. f na Si., PMiaMftte, Pa.

*
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LIETUVIŠKOS 
NOTOS (GAIDOS) 

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

Mr. G. At BARONAS, 
McKees Rocks, Pa.

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

A U R T TT f N lt & R »» ’

242—244 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Vietines žinios. Paieškau Stepono NarkaūSį pa
eina iŠ Pilrielų parąp., Telšių pa
vieto, aKuno gub. Pirmiaus gy
veno GMeago^BL Taip-gi sesers 
Pranciškos Rapalaitė iš Kauno 
gub., Žemalės pūrap. ir sodos. Ir 
brolio Severino Gurauskio,""Židi
kųparap., Telšių pav., Kauno g. 
Malonėkite jie patįs ar kas kitas 
atsišaukti Šiuo adresu:

, K. S. Rapalas,
50 Sawtell avę., Brockeon, Mass.

» - * •
Darapie.išvažiavimų. Nors 

praeitame “D-ko” numeryje 
jau buvo minėta apie-vasari
nės vaikų mokyklos išvažiavi
mų, bet aš kaipo mokinė tos 

„ mokyklos, noriu taip-gi pra-
- U nešti, kad išvažiavimas įvyko 

. Rainsford Island darže ir vai
kučių dalyvavo apie šimtų. 
Turėjo du specialiu karu, ku- 

• rie daveže iki. Eastem Whart, 
iŠ ten gavo laivų į 'vietų. Nu- 

•važiavę į vietų gavo dykai už
kandžių ir linksmaL praleido 
dienų žaisdami įvairius žais
lus. Nors po pietų lytus lijo, 
bet žaisti kaip ir neužkenkė.

; Lietuvių Vasarinės Mokyk-
los mokinė

Alena Kohanskiutė.

, vo sutikus duoti tik $2.00. Ale 
padavus $10 tegavus tik $2.00 
atgal, o $8.00 kunigas pasili
kęs, nors mergina gana prieši
nosi. .
"Šiųomi viešai pranešu, kad 

aš suvis nesipriešinau ir noriai 
daviau $8.00 ant bažnyčios. 
Nors pradžioje buvau saldus, 
kad tik du doleriu duosiu, bet 
kunigui neturint daugiau ‘Čen- 
čiaus” kaip tik du doleriu, su
tikau'duot ir $8,00. “KėleL 
vis*’ tiesiog per akis meluoja, 
.talpindamas ^Tokias žinutes. 
Liudininkais, kad “Keleivis” 
meluoja esu aš pati ir p. J. Do
bilas.

Frances Ambrozaičiutė.

I

i

-į -

r
t-
i 
is-
i

Tautos Fondo 11 skyriaus 
Susirinkimas įvyko seredoje 
liepos 31 d. Suorganizuota ga
lutinai kompanija rinkimui 
parašų po protestais, nors tų 
reikėjo jau senai padaryti. 
Taip-gi išrinktas atstovas į 
būsiantį Tautos Fondo Seimų.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
pas visus matėsi noras dirbti.

Vienas iš jų.

CAMBRIDGE, MASS. 
Vyčių su- 
smukimas.

Rugpj. 4 d. tuojaus po sumai 
bus susirinkimas L. Vyčių 18 
kp. Todėl-visi nariai malonė
kite būtinai pribūti, nes šis su
sirinkimas bus priešseiminis. 
Turėsime išrinkti atstovus į 
būsianti L. Vyčių Seimų. Taip
gi ir kitų daug svarbių dalykų 
reikės apsvarstyti. Ateidami 
nepamirškite ir naujų narių at
sivesti.

klebonui vėliavų, procesija vėl 
tokioje; pat tvarkoje ęjo lauk. 
Atėjus'į paskirtų vietų, kuni
gas F, J. Juškaitis . trumpai 
prakalbėjo ir tuojau tapo iš
kelta abi velia vi. Bėkįlant vė
liavoms,vietinis choras daina
vo “Star Spangled) Banner” 
ir^ “Lietuva tėvyne mūsų;” 
Po tam vėl kalbėjo kunigas F, 
J. Juškaitis ir kun. A. E, Do
herty. Prakalbus buvo labai 
įspūdingos. Ypač laike kun. 
F. J. Juškaičio kalbos, matėsi 
ne vienų ašarojantį. Kunigas 
Doherty ir-gi labau užjaučian
čiai kalbėjo angliškai apie lie
tuvių vargus, persekiojimus 
nuo rusų, lenkip ir kitų. Tar
pais kalbų, vietinis choras dai
navo ‘Jojau per dvarelį* ir ki
tas daineles. Programas užsi
baigė dainuojant “My country 
‘tis of thee” ir “Nužengk ga
lybe iš dangaus.*’

Tarnystės vėliava su 77 
žvaigždelėms išsiūtoms pavy- 
d<ale kryžiaus ir parapijos var
du, iškelta labai puikiai atro
dė. Tai dar turbūt pirma Tar
nystės Vėliava iškelta tarpe vi
sų apielinkės lietuvių.

Reporteris.

Paieškojimai V 
Reikalavimai. 
. Jeigu norite surasti save gi

mines ar pažįstamus/ prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.” 

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visussavoreikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” ■ * .

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų sykį 1...... 50c.
” tris sykius ...... $1.00 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

-i1 ■;>

Paieškau Save 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,
Box 493, E. Vandergrift, Pa.

A

Valdyba.
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Pasibaigus Tautos Fondo 11 
skyriaus susirinkimui, prasi
dėjo A. L. R. K. Federacijos 
Komiteto susirinkimas. Turiu 
pastebėti, kad per kokį laikų 
to komiteto 
mai nebuvo 
buvo net 
tuomi.

Susirinkimas buvo labai 
svarbus ir visi nuodugniai 
svarstė svarbius bėgančius 
reikalus, kurie vykdomi mūsų 
kolonijoje. Apkalbėjo plačiai 
dabar organizuojamų draugijų 
Sųjungų ir paaiškėjo net iš pa
ties organizatoriaus, kad orga
nizavimas tokios sųjungos bū
tų bereikalingas spėkų eikvo
jimas.

Išrodo reikalinga suorgani
zuoti lietuvių katalikiškų dr-jų 
sųjungų ir tas darbas bus tuo
jaus pradėtas vykdinti.

Šiame susirinkime tiek daug 
buvo svarbių reikalų, kad jo
kiu būdu nebuvo galima už
baigti. Užtai patarta, kad val
dyba sušauktų nepaprastų su
sirinkimų.

net nei susirinki* 
laikomi ir už tai 
neužsiganėdinimų

e * :, Buvęs.

Susirinkimas. Ateinantį u- 
tarninkų, rugpj. 6 d. 7:30 vai. 
vak. bažnytiniame skiepe bus 
ALRK. Moterų Sųjungos 13 
kuopos susirinkimas. Visos 
narės būtinai turi susirinkti, 
nes bus renkama delegatė į sei
mų ir bus kitokių svarbių svar
stymų.
r

CAMBRIDGE, MASS.

Pašventinimas ir iškėlimas 
Tarnystos Vėliavos.

Liepos 28, atsibuvo nepa
prastos iškilmės. Service Flag 
arba tarnystės vėliava tapo iš
kilmingai pašventinta iš iškel
ta. Iškilmėse dalyvavo ir ai
ris kunigas A. E. Doherty.

Prieš pašventinimų pobaž- 
nytinėje svetainėje tapo su
rengta procesija. Visųpirma 
buvo nešamas kryžius, paskui 
ėjo dvi merginos viena pasirė
džius amerikoniška vėliava, o 
antra Lietuvos vėliavų persta
tė. Paskui ėjo keturios mer
gaitės nešdamos didelę ameri
koniškų vėliavų, O’pridurmui 
jas, šešios mergaitės nešė Tar
nystės Vėliavų. Visos buvo 
puikiai pasipuošusios. Tuojau 
paskui vėliavas ėjo kareivis 
lietuvis iš Camp Devens. O pa
skiau jo ėjo Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios Mo
terų Draugijos atstovas, Šv. 
Juozapo Dr-jos atstovai, Šv. 
Jono Dr-jos atstovai, Šv. Ste
pono, Vyčių ir kitų. Procesi
ja buvo įspūdinga.

Atėjus į bažnyčių, mergaitės 
su vėliavomis sustojo prie pat 
grotelii}. Tuomet pašventinus

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191. ....
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas

25 lEssex St. Athol, Mass.
Prot. rast. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass.
Fin. Rast. — Vladas Matulis,

387 South St., Athol, Mass. 
Trečias Rašt. — St. Vidugiris,

20 Pine St., Athol, Mass.
Kasierius — Petras Puščius,

34 Pine St., Athol, Mass.
Kasos globėjai:—

Antanas Andriliunas,
92 Tern St., Athol, Mass. 

Jonas Stanis,

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.

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

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

103 Sixth St.
Prot. Sekr..— M. Morkųniutė,

’ 12 Lark St.
Fių. Sekr. — A. LukoševičiutS, 

377a Broadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

42 Silver St.
Kasos globėjai? E. PlevokienS, 

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

kienė, P. Veniene, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. i

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

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

Valdyba.

L. D. S. SUSIRINKIMAI.
Brighton, Mass. LDS. 22 kp. 

bus mėnesinis susirinkimas 
Lietuvių Kooperavijos Salėje, 
22 Lincoln St., rugpjūčio 2 d. 
Visi nariai kviečiami pribūti, 
nes bus svarbus priešseiminis 
susirinkimas.

Susirinkimas.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švč. d-r-jos mėnesinis susi
rinkimas bus 7 d. rugpjūčio 7 
vai. vak. Nek. Pras. Panelės 
Švč. bažnytinėje svetainėje. 
Visos narės kurios galite, ma
lonėkite susirinkti, nes turime 
svarbių reikalų apkalbėti. Ne
pamirškite naujų narių atsi- 

. vesti.
r
r

J. H. Kenealy, M. D.

h/

Valdyba.

S. L. R. K. A. 21 kp. mėne
sinis susirinkimas bus 4 d. rug
pjūčio tuojau po sumos Šv. 
Petro bažnytinėje svetainėje. 
Visi nariai malonėkite susi
rinkti, nes turime svarbių rei
kalų apkalbėti.. .Nepamirškite 
naujų narių atsivesti.ir taip- 
pat užsimokėti mėnesines duo
kles.

Ona Paulaičiukė, rašt.

“Keleivis” 
meluoja.

“Keleivio” No. 29, tūlas U- 
ranas riišo apie vienų merginų 
-iš kurios būk kunigas per ne
valių atėmęs $8.00, nors ji bu-

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN.
Pirm. — P. Gelažiūtė,

41 Capitol Avė.
Vice-pirm. — M. Bubenaitė,

57 Hudson St.
Rast. — H. Valavičiūtė,

42 Mągnolia. St.
Tel. Charter 3466.

Fin. Rast. — V. Smitkus,
23 Liberty St.

Kas. — F. Plikūnienė,
103 Bond St.

ANT PARDAVIMO naujas 
vasarnamis ant South Main st., 
rytuose nuos E. S. Prector’ 
vietos. Penki kambariai ir 
maudyklė, kietmedžio asla ir 
pastatytas vasamaimo stiliaus. 
Viskas sulig šių dienų — iš
skyrus kainų. Atsišaukite pas: 

August Peterson, 
Carlin St., Athol, Mass.

Tel. 9—Y.

n-i™ ,.J,EIOT TAMSTA SERGI
ikrą medikahska atydą 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- 

singaus gydymo^ Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
673 Washington Street, 

Second Floor.
Tai šaukis tuojaus. 

TAI ŠAUKIS TUOJAUS.
OfficeHours:

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

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

only.
nekainuos, jei Tamsta gydysies.Ekzamįnavimas nieko

Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų /tikrą fi- ’ 
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš
vengi; 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, ejektrikos, drebėjimas ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtu 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, Votč.ių, Slogų,""Lašėjimo j 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto, liežuvio. . 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad nepatro- 
tyti savo sveikatos ir pajėgos. -

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba 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 pro^R ir palinksminsi mane pa
sakydamas, ar gali, ar ne atgauti savo fizišką stovį.

Šauk dabar — neatidėliok.
DR. J.H. KENEALY 

•SPECIALISTU .
673 WASHINGTON STREET; BOSTON, MASS.

Antros durys nuo Gayity Ttheatrė.

v •

Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni
ka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Dekerintės iš Vilkaviškio miesto, 
Suvalkų gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gyveno Baltimore, Md. 
Taip-gi Katarinos Batisiutės Su-, 
valkų gub., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti šiuo adresu:

John J. Žemaitis,
912 Bank St., Waterbury, Conn.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mas&
Telphone: Dorėester 6973—W. 

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

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

II, PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite,
10 Silver Stį, So. Boston, Mass. 

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

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

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Boston.

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

Paieškau moksleivio Pabijono 
Čebatariausko. Pavasaryj 1912 m. 
jis gyveno Waukegane, III., pas
kui išvažiavo į faunas užsidirbti 
pinigų, kad turėtų iš ko mokslus 
eiti. Žiemą 1912 m. jis buvo Spo- 
kane, Wash. Norėdama jį sulyg 
išgalės sušelpti, meldžiu jį, arba 
žinančius, pranešti kur jis dabar 
yra.

Jo sesuo
Zofija Vizgirdienė,
(Čeb at arauskiut ė) 

1011 Eight Str., AVaukegan, III.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

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

244 D Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkis, 

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 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti

AKINIŲ KRAUTUVĖ

Prirenka ir sutaiso akinius ge 
riausia tik pas registruotus opto- 
metristus
James Conroy ir Joseph Ecker

Reikale visuomet kreipkitės pas 
juos. ‘

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

. BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

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 būti} ir iš toliaus atvažiuoti, 
neš geras patarnavimas daug reiš
kia.

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

. S. BARASĖVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Mass. x
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

<

Teisingas patarnavimas.

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu. 
Mes atidarėm naujų lietuviškų 

GRABORYSTŲ 
“ P. AKUNEVICH 

Ų 258 Broadway, So. Boston, Mass,
t , Mes norim patemyt, kad tai bus prieinamiau- 
y šia vieta, kuri suteiks mandagų paskutinį patarna- 
a vimų visiems, 
y Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti.
a Tel. So. Boston 381.
y Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st., Tel. 1525—M.
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DRAUGIJŲ ATYDA1I

STRUPAS IR KOMPANIJA
Me. iidirbam tliką, k»« tik drau- 

Cijonu rtkalinga; L jr. • visokius fll»- 

zlkuSius, medalius, kuksrdss, vė
liavas,.antspaudas Ir 1.1.,

Mes turim S. L. A... S.* L. R. K. A. 
ir T. M. D gutary ienkltlip pardavi
mui: auksiniai po $1.00, aldabrinial 

žiedai po $2.50, auksiniai žiedai, nuo 
<5.00 Ir Bukit,n, lalkrodeliaau kebu- 
čia! po $1.75.

K/UtUuUlt maaa fitahfU 
ttoaUma

STRUPAS 400.
•2 Warwkk St Nesark, N. J.
M Jobą SI Nes Teek. N. Y.

' LmuortakiuiNevart.N. 1.
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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 ŠĖRĄ DABAR! BUK SAVININKU 
SAVO TRIŪSO! SAVO KAPITALĄ TAUPYK' 
SAVOJE ĮSTAIGOJE, turėsi naudų sau, pelnų ap- 
versi savo naudai ir naudai savo TĖVYNĖS LIE
TUVOS.

Prezidentas 
Juozas Kowaliauskas

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

4 nuoš. ’ 4 nuoš.
CENTRALIS 

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

MORRIS KATZEFF

ADVOKATAS
Atidarė ofisų

Atidarė ofisų 343 Broadway, So. Boston, Mass. r 
Bostone ofisas: Rooms 735 ir 736 Old South Bldg. 

294 Washington Street, oston, Mass. 
Aš apsiimu atlikti teismiškus reikalus? visose 

Suvienytose Valstijose taip gerai kaip ir užsienyje. 
- priskaitant Rusija.

Jūs galite susikalbėti mano ofise lietuviškai, ru
siškai, lenkiškai, latviškai ir švediškai.

Aš ginsiu Jus taip gerai civiliškuose, kaip ir 
kriminališkuose teismuose. •

Aš apginsiu Jūsų teises nelaiminguose atsitiki
muose; aš išgausiu visokius dokumentus iš Rusijos; 
aš iškolektuoju bilas, prižiūrėsiu Jūsų nuošimčius 
surištus su pirkimais ir pardavimais nejudinamų 
turtų ir veikiu kaipo Notarijušas ir Taikos teisėjas.

Visi Jūsų reikalai veikiai pravedami ir išpildo
mi atsakančiai.
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Krautuvės adresas: 125 Tre- 
mont St., Boston, Mass prie Park 
st.. tunnel arba įprieš Park Bt. baž-
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