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“DARBININKO’ ’ KAINA:

Tris kartus savaite . . . .$3.00 
Vieną sykį savaitėje .. ..1.50 

..........  4.00 
^4<25

Bostono apielinkėje... 
Užrubežyje metams,. , 
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UŽATAKAVO ANGLAI IR. 
FRANCŪZAI.

Talkininkai pradėjo antpuo
lius tarp • Amiens ir Montdi- 

•' dier. Šiuo kartu atakas veda 
anglai ir francūzai. Mūšiai 
užvirė ant 20 mylių fronto.

Tose atakose talkininkai lai
mėjo, užėmė naujas pozicijas 
ir atsiekė savo užbriežto tiks
lo.

Tūkstančiai vokiečių paimta 
nelaisvėn, daug armotų ir ka
rinės medžiagos paimta. Vie
noj vietoj priešininkas buvo 
pastumtas atgal 8 mylias.

Kaip talkininkų laimėjimai 
fronte tarp Soissons ir Reimso 
prašalino pavojų nuo Pary
žiaus, taip dabartiniai laimė
jimai prašalino pavojų nuo pa
jūrinių uostu'.

■ ,3. —l.rlJįl.-.l-l ..I

vokiečių ieaos dar 
NEIŽSIStMĖ.

Anglijos premieras Lloyd 
George parlamente pasakė, jog 
dar nereikia perdaug manyti 
apie talkininkų pergalės, nes 
vokiečių jėgos, sakė jis, dar 
neišsemtos.

Sakė, jog per liepos mėnesį 
amerikonų pergabenta Franci- 
jon 305.000 kareivių, iš kurių 
185.000 pergabenta Anglijos 
laivais. Pasakė, jog nuo ka
rės pradžios talkininkai yra 
nuskandinę 150 priešo subma- 
rinų.

**•* .-A. - f - •
MOBiLIZUOS 5.000.000* 

KAREIVIŲ.
Suv. Valstijų generalio šta

bo perdetinis gen. March pasa
kė, jog valdžia yra nutarus 
sumobilizuoti 5.000.000 vyrų. 
Sakė, jog talkininkų konferen
cijoj nutarta baigti karę kuo- 
greičiausia. Todėl Amerikos 
valdžia apie liepos 30 d. nuta
rė surengti tokią didžiulę ar
miją.

INDIJOJ MOBILIZUOJAMA 
500.000 VYRŲ.

Šiemet Indijoj norima su
mobilizuoti 500.000 kareivių. 
Indijos kariuomenė daugiausia 
veikia Mesopotamijoj, Palesti
noj ir rytinėj Afrikoj.

___________
NUSIMINIMAS VOKIE- 

^TiJOJ.
. Vokieį^s Jaikraščių tonas 

' I4W au^į^.w<... Socijalistų 
organus rašo: “Galop vokiečių 
žmonės ima suprasti momento 
svarbą. Turėkime drąsos pri
pažinti jog, kol karė tęsiasi, 
tai ji nėra laimėta ir jog gali 
būti pralaimėtai”

NAUJOS PASKOLOS 
NUOŠIMTIS.

Suv. Valstijų iždo sekreto
rius McAdoo pasakė, jog ant 
naujos paskolos nuošimtis bus 
4i-

-»

PRITARĖ PROHIBICIJAI.

Louisianos valstijos legisla- 
tūra nubalsavo įvesti visose 
Suv. Valstijose prohibiciją. _

BUS ILGAS DARBAS.

Londono laikraštis Times 
skelbia telegramą iš Tokio, ku
rioj sakoma, jog japonai yra 
įsitikinę, kad Siberijoj ; bus 
daug darbo, o ne paprastas tei
kimas pagelbos čeko-slova- 
kams. Visi Japonijos laik
raščiai apie tai skelbia.

DAUG MĖSOS IŠGABENTA.
Suv. Valstijų maisto admi

nistracija paskelbė apie milži
niškus maisto išgabenimus tal
kininkams. Per birželio mėne
sį vien jautienos išgabenta 92.- 
173.000 svarų. O prieš karę vi
dutiniškai imant kas mėnuo 
būdavo išgabenta tik po 1.086.- 
000 svarų.

Kiaulienos per birželio mė
nesį šiemet buvo išgabenta 
169.331.000. Prieš karę kas mė
nuo vidutiniškai iųaant būdavo 
išgabentą po 4į»5gl.567 svarų.

RUSIJA PRIEŠ TALKI
NINKUS.

Vokietijos laikraščiai skel
bia, jog bolševikų valdžia iš
leidus proklemacįję, kurioj pa
skelbia, kad tarp Anglijos ir 
Rusijos yra karės stovis.

Bolevikų orgaųas Pravda 
skelbia, jog Rusijos respubli
ka privalo jungtis su Vokieti
ja idant atsispirti prieš buvu
sius Rusijos talkininkus.

L. Trocki paskelbė, jog fran
cūzai, anglai ir čeko-slovakai 
yra Rusijos priešininkai.

Talkininkų jėgos bolševikus 
išvijo iš Archangelsko rugpj. 
4 d. Dabar bolševikai vėl iš
vyti iš naujų pozicijų. Talki
ninkai varosi Vologdos linkui. 
Tarpe šitų bolševikų yra vo
kiečių^ f:

’ ;-U r •

Anglijos valdžia projektuoja 
naują home rule dėl Airijos.

Paryžius tebėra bombarduo
jamai iš vokiečių toli nešan- 
čiųjų anuotų.

«

Patogumai socijalistų 
rojuje.

- - . - - -- -

riatui. Jei būsi giliugihgas,
u

tai po penkių ar šešių dienų 

gausi leidimą su primušta pe- 

čietę, su parašais augštųjų 

bolševikų perdėtinių, kad gali 
pirkti marškinius.

Panašiai esti ir su kitais 
pirkiniais socijalistų rojuje.

NEGYVAS CARAS PAVO- 
JINGESNIS, NEGU 

GYVAS.
Švedijos laikraštis Svenška 

Dagbladet skelbia iš Petrogra
do gautas žinias apie svarbą 
caro Nikalojaus nužudymą. 
Rašo, jog nors jo nužudymas 
buvo projektuojamas, bet iš
pildyta visai netikėtai. Nika- 
lojus buvo laikomas pavojin
gu, ypač kuomet D. K. Miko- 
las pabėgo ir ėmė veikti, kaip 
tai buvo sužinota, dėl monar
chijos atstatymo. Bet dabar 
rusi) žmonėms nužudytas carais 
pataps kankiniu-šventuoju. Gy
vas caras nebuvo taip pavojin
gas revoliucijonieriams, kaip 
dabar, nukankintas.

<

s
War savings Stamp 

issuedbythe 
■: United Statės 

' Goverment.
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkit 
ženkleliai arba “THRIFT 

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

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, “DARBININ

KO V’ ^administracijos ofise'ir 
pas kitus agentus.

h

SUSITVĖRĖ ŠIAURINIO 
KRAŠTO VALDŽIA.

Naujai susitvėrusi Archan
gelske valdžia paskelbė pro- 
klemaciją. Joj apreiškė, jog 
šiauriniame krašte bolševikų 
valdžia pasibaigė. Apreiškė, 
jog nuo bolševikų reikia atsi
mesti dėlto, kad išdavystė bu
vo padaryta Lietuvių Brastoj, 
dėlto kad per juos badas įvy
ko, kad bolševikai sumidžiojo 
Šalies laisves ir teises, kad 
nuolatai ėjo nelegaliai šaudy
mai, plėšimai ir nuolatiniai a- 
reštai.

GAVO VEIKIMO PLENUS.

Vyriausiu vadu Amerikos 
jėgų siunčiamų Šiberijon yra 
nuskirtas Maj.-Gen. W. S. Gra
sęs. Karės sekr. Baker jam in- 
teikė pienus, kas ten reikės 
daryti, kaip elgtis.

Amerikonai Siberijoj veiks 
su japonais. Ir jauonai visa
me vadovaus, japonų oficie- 
riai pirmininkaus ’ visokiose 
konferencijose Vadų ir tt

Kol kas Amerika siųs Sibe- 
rijon 10.000 kareivių. Išviso 
talkininkų ten pradžioj būsią 
25.000 kareivių.

AMBASADORIAI GRĮŽTA.. 
Į ARCHANGELSKĄ.

Suv. Valstijų ir talkininkų 
ambasadoriai laivu grįžta į Ar
changelską iš Kandalasko. Ant 
laivo plevėsuoja senosios Rusi
jos vėliava. Iš Archangelsko 
atplaukiant į Kandalaską bu
vo bolševikų vėliava.

Kas aukuoja bažnyčių ir katalikiškų mokyklų statymui? 
tas turi aukuoti ir parėmimui katalikiškų laikraščių bei ka
talikiškos literatūros. Bažnyčios ir katalikiškos mokyklos 
neatsilaikys be stiprios katalikiškos spaudos. Kam rūpi ti
kyba, katalikystė, tas būtinai turi suprasti, jog nepakanka 
duoti aukų bažnyčiai, bet privalo remti katalikiškąją spau
dą ir kuolabiausia ją išplatinti.

Visus prašome talkon.
— . _ 1 
bas, kuriomis bombarduojama 
“Darbininko” morgičiai, gali
ma siųsti pačta. Todėl pir
myn ansoniečiai, pradžia pa
daryta.

BOMBARDAVIMAS EINA 
BE PALIOVOS.

Mūšio laukas didinasi. Vis 
naujos jėgos pribūna talkon. 
Priešininko jėgos kasdien silp
sta. Pergalė mums užtikrinta.

Žinoma smarkiausias bom
bardavimas eina ant vietos So, 
Bostone ir jo apylinkėse.

(

Bostono 
iš Hyde 
pasirodė.

Bomba iš 
Chicagos.

Iš didmiesčio Chicagos jau 
esame gavę amunicijos, bet iš 
ten, žinoma, negali liautis 
plaukus. Šiuo kartu Juozas 
Šilleris (3144 W. 38 st.) at
siuntė bombą vidutinio didu
mo ($1).

Smarkūs šūviai iš . 
Hyde Park, Mass.

Netolimos nuo So. 
kolonijos lietuviai 
Parko labai gerai
Štai, kaip LDS. 33 kp. nariai 
iš to miestelio bombardavo 
“Darbininko” morgieių: 
F. Balčiūnas .....................$2.00
P. Mickevičius ....................5.00
F. Karpavičius .................... 1.00
F. Barisas ....................  .1.00
E. Tukaitė.................. 1.00
. LDS. 33 kp. raštinin
kė, p-lė E; Tukaitė.

KAIP PETROGRADE MARŠ
KINIAI NUSIPERKAMA.
Rusijoj, socijalistiškame ro

juje, kur senasis svietas su
griautas ir naujas pastatytas, 
viskas kitaip darosi, negu prie 
baisaus kapitalistiško surėdy
mo. Kad žinoti daug maž, 
kaip prie socijalistiško surėdy
mo dedasi, tai pažiūrėkime, 
kaip ten pavyzdžiui marški
niai nusiperkama.

Kaip * telegramos praneša, 
tai nusipirkti marškinius trun
ka tik 5 dienas, ir kainuoja tik 
$15 ar $20. Tas pasiseks pa
daryti per tiek laiko ir už to
kią kainą, jei turėsi kantrybės, 
ištvermės, na žinoma ir pini
gų- ’

Pirmas dalykas, tai reikia 
krautuvėje užtikti marškinius. 
Turi pereiti bent 40 krautuvių 
iki užtinki atsakančio didumo 
marškinius. Apie madą tai 
negali būti kalbos. Jei apie to
kį menkniekį rūpintis, tai nie
kuomet nenusipirksi. Kai už
eini aprėdalą panašų į marški
nius sau mieroj, tai turi duoti 
ant rankos. Po to reikia namų 
komitetą įtikrinti, kad tau reL 

. kia marškinių. (Kiekvieni na
mai Petrograde turi komite
tus). Jei komitetas nubalsuo
ja už marškinius, tai komite
tas turi raportuoti distrikto 
soviėtĮiir o šbvfotas -. komi«a«

PATARIA PAIMTI PAKAU
NĖS.

Suv. Valstijų taip vadinama 
federal trade commission, tyri
nėjusi pakaimių pramonę, pa
barė valdžiai paimti ją į savo 
rankas. Tai-gi gal valdžia ir 
paims tą milžinišką pramonę į 
savo rankas, kaip kad paėmė 
geležinkelius, telegrafus ir te
lefonus.

o

ŽUVO 19 ŽMONIŲ.

Louisianos valstijoj buvo 
baisi audra. Dėlto 19 žmonių 
buvo užmušta, o 20 sužeista. 
Nuostolių už daug tūkstančių 
dolerių.

OBUOLIAI IŠKEPĖ ANT 
ANT OBELIES.

Tūlose Virginijos valstijos, 
dalyse buvo tokie karščiai, kad 
obuoliai ant obelių iškepė. Ant 
saulės termometras ten rodė 
120 laipsnių.

Kiti javai apvyto nuo baisių 
karščių ir būsią dėlto daug 
nuostolių.

Kaitros buvo šiuo kartu dau
gelyje valstijų.

Anglijos parlamente praneš
ta, jog dabar fronte tarp 
Montdiider ir Amiens vokiečių 
paimta 7.000 ir 100 armotų.

J 350 6R0ADWAT, SOUTH BOSTON, MASS.. f
J JAMES M, KEYES į
# Atsišaukite prie manęs su visokiais termiškais reikalais. Dūo
’ du pilnas Informacijas kas-link -Suvienytų Valstijų įstatymų.- , j
S Per keliolika metų esą prityręs ir turėjęs visokių reikalų, su 5
B LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose MassaChUBetts vai- S 
K stijoje. AS esft tokiame” stovyje, kad galite manimi pilnai užslti- i 
S _ keti. Visokius termiškus reikalus atlieku Šioje valstijoje. fi
S Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbto jų lietuvių, rusų, S
5 lenkų Ir latvių: Jeigu Jūs norite turėti gūras pasekmes Ir lšlalmštl g
S provų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašauklte. 3 
g - 850 BU0ADWAY, . SOUTH BOSTON, MASS. !

Į JAMĖS M. KETUS _ j
S . f ik SOt Morton f19 oi ifa Buto*JTOA Jg', - - IMri vlmms uklmtas lauk kltg. ’ ■ j

Ketverge, Rugpjūčio 15-tą d.
L A K E S ID E

.. (EAST MAHANOY JUNGTION).
Puikiausia vietą nuvažiuoti. Programa labai įvairi. Kon

certas, prakalbos, ir šiaip įvairiausi žaislai.
ĮŽANGA Į PARKĄ SU VISOMIS PRAMOGOMIS TIK

TAI 10 CENTŲ. — Kas-gi pasigailėtų dešimtuko? — Kas-gi 
nenorėtų pakvėpuoti šviežiu oru — pasižmonėti?

KVIEČIAMI ATSILANKYTI VISI.
KOMITETAS.

• V

242 W. Broadway,
nnmnmM

Vėliausio leidimo maldaknygę “Pulkim ant ke- ’s| 
Hų” perspauzdinama “Darbininke.” H

Ji bus gatava už poros savaičių. ' H
NĖSIVĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS! H

. Mes duodame progą sutaupyti keletą centų ’ H
■ ~ perkant dabąr - y

Dabartinė jos kaina nustatytadrobės apdarais j I 
$1.25, o skūr’os apdarais auksiniais parašais ir auk- H 
suotais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa- h 
kilti. . ‘ ' B

Papasakokie savo draugams, prieteliams apie B 
. tą knygą ir paragink užsisakyti. ’ t B

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu: g
“DARBININKAS,” . # . 1

go.’Jibrs* įaita 
tokiai

5,

> i i1 5

*
•e

'9f i- ' ■ A
■ ■ vA"

..3 '

v.

v ‘mT. 
' r*

* 4 > 
.3 ,

- i

- A'

vC’- •-

Tarpe So. Bostoniečių pra
eitą sykį nebuvo pažymėta p-lė 
P. Giedraičiutė....................2.00

Į ‘ ‘ Darb. ’ ’ Administraciją 
So. Bostoniečiai pridavė amu
niciją morgičiui mušti šie L. 
D. S. 1 kp. nariai:
J.. Stakionis . ;,. .............$5.00
J. Vinkevičius ..................... 1.00

So. Bostonietis p. Varnaus- 
kas, atėjęs “Darbininko” o- 
fisan ir drožė morgičiui per 
galvą gera bomba ($1.00). Tik 
prašė apie tai niekam nesaky
ti. Mes prižadėjome ir laikysi
mės duoto žodžio. Sakė, jog jei 
matys reikalą, tai duos tokį 
šūvį, kad pribaigti Tai-gi ki
tų kolonijų lietuviai privalo 
pasiskubinti, kad So. Bostonie
čiai neingytų perdaug garbės.

So. Bostono lietuvis grabi- 
ninkas p. Gižius sviedė bomba 
($1) į “Darbininko” morgi- 
čių. Jeigu jau ir grabininkai 
prisideda prie novijimo morgi- 
čiaus, tai tas aišku, kad jo ga
las netoli. Suprantate kodėl. 
Na, kai morgičius dribsos ne
gyvas, sušaudytas, skylėtas, 
tai p. Čižiui pavėsime palaido
ti.

Smarki bomba 
iš Ansonijos.

Iš Ansonia, Ct. įvairių žinių 
būdavo. Buvo pranešimų, kad 
ten lietuviai katalikai nesusi
pratę, neveiklūs. Buvo ir ki
tokių nuomonių. Bet štai jums 
faktiškas prirodymas, jog ten 
yra tikrai gerų susipratusių 
katalikų. Štai Ansonietis Ta
das Savickis, aplankydamas 
Savo .švogerį A. PlekaviČią 
Cambridge, Mass. užėjo “Dar
bininko” ofisan ir dribtelėjo 
smarkią bombą ($2) į morgi- 
čių. De abejonės Ansonijoj y- 
ra it daugiau susipratusių lie
tuvių katalikų. Tai ir juos 
kviečiamo prie bombardavimo. 
Žįnottia’ jio neprivalo bombas 

, nėvalU

- —

s
v ..

A " 1 '4

Iš E. Ar- 
lington, Vt.

Kazys Pilkauskas atsiuntė 
smagią bombą ($2). Rašo, 
kadi priešininko nereikia gailė
tis ir be jokio pasigailėjimo 
bombarduoti.

Šitai minčiai reikia labai 
pritarti. Priešininko nereikia 
gailėtis ir vesti prieš jį nuola
tinį ofensyvą iki jis bus įveik
tas. ■

Lietuviai krikščionys-demo- 
kratai vienykitės, pasmaugki- 
te “Darbininko” morgičiųt 
sustiprinkite jį taip, kad jis 
galėtų kas miela diena jus lan
kyti. Ęgl morgičius painioja
si po kojų, jis negali dažniau 
pas jus atsilankyti.

Pirmyn, pirmyn, veskite o- 
fensyvą be sustojimo.

KAS DAUGIAU?
Amuniciją siųsti adresu: 

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

Čekius, money orderius išra
šyti vardu M. ZOBA.

BULGARUOS CARAS 
VOKIETIJOJ.

Bulgarijos caras Ferdinan
das ir jo sosto įpėdinis atvyko 
Vokietijon į miestą Nauheim. 
Sako, jog dėl negerovių Bul
garijoj jis atvyko Vokietijon.

Vokiečiai padidino savo jė
gas Finlandijoj iki 50.000. Tos 
jėgos bus sunaudotos veiki
mui prieš Murmano geležinke
lį-

Dabar yra daug 
nmrir HAMŲ, PIGIU ^armų. j. BIZNIŲ.

Daugelis savininkų kares lai
ku priversmai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patarimu persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivasskevics

315 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farinų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes pų 
karės bus du-syk brangiau^ 
negu dabar r jeigu patiks na
mus arba tema pirkti tai JL 
Tvasstoia padarys visus raik 
^^eįitogai; it atsakančiai.

V- - JI- I .
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Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogą laikraščių padarytą piktą. X

— Popiežius Leonas XHI.

• “ 7

“Visur tas Mickus, Mickus, Mickūs,

šiai rašai į laikraštį Įr -tokiu 
būdu iŠgelbsti arba surandi sa
vo draugus bei pažįstamus.
* Pažvelgkime dabar giliaus į. 
spaudą. Senovėje kada iš šim
to vienas, ar du tik mokėjo 
skaityti mes žinome iš knygų 

vargta-: 
musą protė-

■

Leidžte Am. LUtarių Rynw KataHkų ir, J»a»po 
Dartrfninkų 
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B SVarbus suBirinkimas.

.LDS, 12 kuopos susitinki; 
mas bus rugpj, 12 d. 7:30 vai.
vakare Karalienes^ Aniolų sa
lėje. Visi nariai'būti, teiksis 
pribūti. . ’

E& R&št.- »•« - ta
WORCESTER,MASS.

Svarbus priešseiminis 
susirinkimas.

LDS. 7 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj rugpj. 
14 d., 7:30 vai. vakare. Į Šį su
sirinkimą kviečiame visus na
trius būtinai ateiti ir taip-pat 
atsiveskite naują.

A. Račkauskas, 
LDS. 7 kprUašt

DELEGACIJA SUTRUK
DYTA.

Angliškuose ir lietuviškuose 
laikraščiuose buvo pranešta, 
jog trys Amerikos lietuvią de
legatai — aclv. Mastauskas, K. 
Pal<š tas ir kun. J. Dobužis ga
vo pasportus važiuoti Šveica
rijon darbuotis dėl Lietuvos 
neprigulmybes.

Delegacija sutiko trukdėsių. 
Dalykas tame, kad p. Pakštas 
ir kun. Dobužis turėjo rusiškus 
pasportus ir juosius reikėjo vi
zuoti Franeijos ambasadoj. 
Be savo valdžios leidimo Fran- 
cijos ambasadorius Washing- 
t.one atsisakė vizuoti rusiškus 
pasportus. Pasiuntė savo val
džiai paklausimą ir atsakymo 
kol kas negauna. '

Gi adv. Mastauskas, kaipo 
Amerikos pilietis, jokių /truk
dėsi ą neturėjo ir jau išvažiavo 
Kaip su kitais delegacijos na
riais bus nežinia.

niai tamo-darbe labai mažai ką 
galėtu veikti. Laisvamaniai 
gerai pamatė savo pilniausią, 
bejėgiškumą Amerike. Jie šau
kia, rėkia apie mokslą. Ap- 
švieta pas juos neva pirmoje 
vietoje. Ir ką jie Čia įstengi? 
atlikti toje linkmėje?* Kur ją 
mokslo įstaigos“? Kur mokyk
los? Nič nieko neturi kuo pasi
rodyti. Tas pat būtą Lietuvoj. 
Todėl jie. iš visą pajėgą briau- 
jasi prie valdžioš vadelią ir iž
do. BūdamT valdininkais ir 
turėdami savo globoje iždą, 
laisvamaniai yra dauggalinti.

Laisvamaniai, jausdami sa
vo bejėgiškumą, yrar priversti 
daryti kvailus pasiūlijimus.

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kp. piknikas bus ne
dėlioję, rugpj. 11 du ant Gede- 
mino kalno. Vieta graži ir pa
togi pasilinksminimams. Šir
dingai kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atvažiuoti.

Komitetas.

* Mūsų inečimai seiman. ~

Mūsų 56 kp^pritarią suma- 
; nymui paversti “Darbininką’’ 
dienraščiu. Tą dalyką dėle48<gneno, jjačmūsą protė- 
gatai tarėtų# gerai ap^arsiy- r1?^ Ten 3iė turėjo kentėti vx* 
ti. Tai būtų nauda iš daenraŠ- valdžios .^sekiojimufl,
čio ne vien LDS. nariams, bet pjasčiausius darbus y 
ir visai lietuvių tautai.. įneša- gesyti kitą. Kame buvo kai
me, kad apie LDS. organe bū- p?* Ar ne paciųzmomą^ku- 
-tą-Iaikpmas ndolatims skyrius ne nebuvo^apsišvietęl^ Žmo; 
irjame vienapie Sąjungos rei- f į®. j*a ??
kalus rašoma, b ne išmėtoma keturi vedžiotu Paimkime 
žinios apie LDS. po visą laik- paūdžiavos laikus, kiek tai 
raštį; • ’ nukentėjo neteisingai, kiek net

Kad iš visą koloniją, kur tik gadejo ^tarnaudami
yra LDSzkuopa būtą ąprašy- ~ ~
ta organe apie darbus, uždar
bius, gyvenimo sąlygas ir ti.

Kad 4 4 Darbininko ’ ’ antgal- 
vyje vietoj žodžių: 44Organas 
Am. 'Lietuvių Rymo-Kataliką 
Šv. Juozapo Darbininką Są
jungos” būtų: “Organas L. D. 
S.” arba 44Organas Lietuvią 
Rymo Kataliką Darbininką 
Sąjungos po globa šv. Juoza
po,” nes šv. Juozapas nebuvo 
darbdavis, tai ir mes jo darbi-' 
ninkais būti negalime.

M. Pauplis, prot. rašt.

AR TIKRAI ISTORIJOS NE
ŽINO AR TYČIA KRAIPO 

DALYKUS?
“Vienybė Lietuvninkų” lie

pos 31 šių metą kritikuodama 
4 4 Darbininko ’ ’ straipsnį už
gauna katalikus štai kaip: 
“Jau turbūt ant tiek atsimai
nė laikai, kad “katalikams” 
išgaravo iš galvos užgriebimas 
svietiškosios valdžios.”

Kiek randame visatinėje ir 
Bažnyčios istorijoje, tai popie
žiams nei katalikams niekad 
nebuvo reikalo stengtis už
grobti pasaulinę valdžią arba 
žemiškus turtus, kadangi pra
džioje krikščionybės žmonės 
patys verste vertė popiežių, 
<ad juos paimtą į savo globą ir 
apgintą prieš užpuolikus, tai 
popiežiai taip ir buvo padarę 
teisėtu būdu; bet riešai, kurie 
išplėšė popiežiams tą teisę, tai 
užgrobė valdžią labai neteisin
gu būdu, kodėl “Vienybė L.” 
nieko nerašo prieš juos, o tik 
prieš katalikus? Štai delko: 
Mat, kaipo visi protestonai ir 
bedieviai nors ją sektos tarp 
savęs piaujasi, kaip katės, te- 
čiaus kad ją tarpe pakįla klau
simas apie katalikus, tai ū- 
mai visi tame dalyke sutinka 
priešintis Kataliką Bažnyčiai! 
Taip ir mūsą tautininkai ir ci
cilikai daro, tarp savęs nesu
tinka, o katalikams priešintis 
labai sutinka. Nereikia labai 
stebėtis, kad katalikai taikosi 
prie visą partiją kurios tikėji
mui neprieštarauja arba bent 
tikėjimo dalyką neliečia. Tik
tai ignorantas gali tam stebė
tis.

DĖL KOVOS DĖL 
MOKYKLŲ.

Iš pereitos subatos “Darb.” 
numerio skaitytojai sužinojo a- 
pie tai, kaip Amerikos lietu
vią laisvamaniai žiūri į būsiant 
čias Lietuvos mokyklašk Jie 
stovi už tai, kad jos būtij beti- 
kybinės. Tas nei kiek nepri
valo mus stebinti. Kitko ne
galima iš ją tikėtis. Bet labai 
keistas jrj reikalavimas, kad 
Amerikos lietuvią laisvama
nių ir kataliką veikėjai susi
tartą dėl steigimo Lietuvoje 
mokyklą, universiteto ir po 
to tik laisvamaniai galėsią iš
vien dirbti su katalikais dėl 
neprigulmybes. 

r Daleiskime, kad Amerikos 
lietuviai (katalikai ir laisva
maniai) sudaro sutartis dėl 
mokyklą ir universiteto Lietu
voje. v Po to abi srovi vieny
bėje veikia dėl Lietuvos nepri- 
gulmybės. Galop Lietuva pa
tampa neprigulminga ir turi 
pilną teisę savotiškai rūpintis 
krašto švietimo reikalais. Tuo
met Amerikos lietuviai ir paki
ša išdirbtą pieną apie tai ko
kios turi būti mokyklos ir rei
kalauja, kad jie to pieno lai
kytus, nes girdi Amerike to
kia sutartis buvo padaryta.

Ką į tai pasakytą Lietuvos 
švietimo ministerija ir abelnai 
Lietuvos visuomenė? Ar gali 
Amerikos lietuviai ką diktuoti 

. viengenčiams gimtinėje?
Ar galėjo laisvamanių inteli

gentai ką kvailesnio sugalvo
ti?

Bet kokia keista yra laisva
manių akademiškoji laisvė. 
Kunigai sulyg jų galėsią būti 
tik teologijos profesoriais, o 
į kitus fakultetus jų neįsilei
siu. Čia ir-gi prizinis keistu-, 
mas. Reiškia lietuviij Koper
nikas lietuvių universiteto as
tronomijos katedros negautų. 
Kaip sykis gerb. So. Chicagos 
lietuvią klebonas kun. Petrai
tis turėtą būti pirmas kandi
datas į astronomijos profeso
rius. Iš lietuvią vargu kas gi
liau yra pažinęs tą mokslo ša
ką už kun. Petraitį.

Kodėl lietuvią laisvamaniai 
taip keistai nušneka?

Tam yra .pamatas. Jei Lie- 
tuvoje mokyklas steigtą pati 
visuomenėj titi'Siiibma jos • 
būtą katalikiŠkos įr laiSvathavsĮąs greit paskelbtas,

^ROCHESTER, N. Y. 

Susitvėrė LDS. kuopa.
Rochester’io lietuviai ir-gi 

nesnaudžia, nepasilieka užpa
kalyje kitą lietuvią x koloniją, 
kas matyt iš ją korespondenci
ją. Cionykčiai lietuviai turi 
gana daug visokią dr-ją ir 
kuopą bei skyrią, bet iki šiol 
dar neturėjo LDS. kp., kuri 
užvis labiausiai ir yra reikalin
ga mums lietuviams darbinin
kams, kad aprūpinti savo dar
bininkiškus reikalus. Tai-gi 
šiuo laiku ir priėjo prie to da
lyko. Liepos 7 d. 1918 m. ir 
susitvėrė tąją minėtąją kuopą,, 
kuri platįs dorą ir apšvietą 
tarp mūsą lietuvią kataliką ir 
nevienos lietuviškos šeimynė
lės puoš širdis tos prakilnios 
organizacijos organas “Darbi
ninkas.” Į tos kuopos valdy
bą pateko sekančios ypatos: 
Dvas. vadi. — gerb. kleb. kun. 
J. Kasakaitis, pirm. — A Šim
kūnas, rašt. — p-lė E. Šulčiu- 
tė, ižd. — M. Zdanevičiūs, iždo 
globėja — p-lė A. Bematavi- 
čiutė, maršalka — J. Ku^is. 
Malonu būtą, kad prie tos kp. 
susipiestą viso Rochester’io 
lietuviai katalikai darbininkai 
ir sudėję visas savo jėgas 
veiktą išvien prieš savo prie
šininkus socijalistus, kurie 
bando nustumti juos į pakalnę 
versmią, prižadėdami žemišką 
roją. ‘ .

Girdėjau, kad neužilgo toji 
kuopa pradės bombarduoti 
4 4 Darbininko” morgičius, pa- 
sidėkojarit gerb. kun. J. Kasa- 
kaičiui.

“Never mind” sako ir kiti 
lietuviai, mes ir nepasitiksime 
nuo LDS. kp. narią, bet paro
dysime ką mes galime. Duok 
Dieve Lad visi tiesiog patai
kytą.

į ponams. Tie matydami tam
sumą žmonią vargino visokiais 
būdais. Tose šalyse/kur žmo
nes buvo apsišvietę, jie nema
tė tokio vargo, kaip mūsą tau
tiečiai. Bet laikui bėgant žmo
nės pradėjo susiprasti, skai
tyti ir platinti gerą katalikiš
ką spaudą. Ir žmonės mylin
tieji spaudą ir žinodami jos 
naudą platino nors ir uždraus
ta buvo vartoti lietuvišką 

Įspaudą, bet daugumas neatsi
žvelgė ant to, negailėjo nei sa
vo gyvasties padėti, kad) tik 
praplatinus spaudą tarpe tam
sią žmonią, kad ištraukti juos 
iš vergijos. Didvyriai buvo 

I tie, kurie dėjo savo gyvastis 
! dėl tautos ir žmonijos gerovės,

LAWRENCE, MASS.

“Darbininkui” darbininkai.

Vietinė Darbininką Sąjun-..,, .
gos kuopa nutarė turėti didžiu- 3ie_ linksmai kentėjo viską ir 
lį išvažiavimą' į parapijos kem- mums šviesią ateitį.
pę Methuen, Mass. 18 rugpj. inAK 
Ten bene bus ir Jonas Karo-i 
sas. Visos pajėgos ten renka
ma kad kuodaugiausiai surin
kus ją, idant galutinai subom
barduoti “Darbininko” mort- .
gage. — Visi talkon! Į išva- gV^^ptis dėl mūsą gerovės.. 
žiavimą LDS.-

1905 metais laike revoliuci
jos Rusijoje buvo baisi kova 
dėl paliuosavimo spaudos. Ne 
vienas. Lietuvos didvyris, ku
nigas, profesionalas ir tikras 
tėvynės sūnus paaukavo savo

Trįs JerozOhmo piliečiai 
įsikarščiavo kalbbjeJ— 
Tur būt kas nors čia juos paliečia:— 
Klausykimės/ ką kalba jie, 

kimiausia pefsaknotas Ickus • 
Taip skundėsi balsu griaudžių:—

——— ' ’ - — - —; ’-v

Viep tiktai apie jį girdžiu! 
Tegu jisai sau kvailą “gojų*’ 
Uįį nosies veda į balas, V * 
Lai velka juos visus už kojų \ 
Į nekašernąs ganyklas | 
Bet kam jis ardo sinagogą? 
Vilioja mūsų žydelius? 
Tur,būt. pasaulyj kas nors blogą, 
Jei žydai seka jo kėlius!”

— 44Tiesa! — ir Chackelis pridūrė:— 
Mes jam turėtume patart, 
Tegu liavą tamsuolių žiūri, 
Mokina juos nepasigerti 
Jis yr tamsus, tai ir suklydo .' 
Tarpe neapšviestos minios^ 
Bet ką jis gal turėt prie žydą? 
Kam suklaidinti nori juos?
Jis savo proto neaptašė, 
Kalboj jis klysta ir rašte: 
Juk savo laikraštyj parašė, 
Kadi Jerozolim’s Egipte!
Tai kam žydus būt’ Moizė vedęs 
Į Jerozolimą gyvęt, 
Jeigu ant mapos butą radęs, 
Kad Jerozolimas čia pat?!

, Ir toks žmogus mokytu skaitos 
Ir nori būt mūs rabinu!

x O paprasčiausias kaimo vaikas 
Daugiau už jį tur sniegeną.”

' Kurmis.

KUNIGŲ DOMAI.
Metinis Kunigų suvažiavi

mas, kaip jau laikraščių buvo 
pranešta šiais metais bus Bal- 
timore, Md. Rugpiučio 19-24.

Pasitikime, Jsad dvasiški j a 
skaitlingai šiame suvažiavime 
dalyvaus.

Provincijų valdybos malonė
kite ūmu laiku sušaukti loka
lius suvažiavimus: aptarimui 
mūsų laiką visuomenės reika
lą, ypač surištą su mūsų pa
šaukimo priedermių pildymu, 
pagaminimui įnešimų seimui 
bei atstovą. suvažiaviman iš
rinkimui.

Kun. Jonas J. Jakaitis, 
Kunigą Są-gos Pirm.

I Tai-gi dabar matome, jog 
spauda, tai yra auksas ir už 
tai mes turime platinti ją, 
kaip galėdami. Jeigu mes at- 

. minsime visados senovės did-
I vyrius, kurie taip smarkiai 
kovojo už spaudą, tada mes iš
tiesę gerbsime ją ir naudosi
mės; '

Tolesniai mes žinome, jog 
spauda yra dvejopa, bloga ir 
gera. Blogoji spauda yra lais-

CICERO, ILL.

Permainos Darbininkų 
Užeigoje.

Žymios permainos, pagerini
mai įvyksta Darbininką Užei
goje, kuri randasi po num. 
1447 So. 50-th vAve., Cicero. Ji 
yra nuosavybė LDS. 49-os kuo
pos. Užeigos vedėju yra p. 18 . - - . v
Julius Čeputis. Kuopa pavedė vnmanrą, nes j’ie nenori zmo- 
kolonijos laikraščių agentui, p. p.lll apšviestą bet dar labiaus 
J. Mozeriui Darbininką Biurą, įiems .. s aptemdyti, kad 
kuris yra užeigoj. P-aš 
ris prie biuro vaiys generalę 
kat. laikraščių ir knygų agen
tūrą. Tai vis platinimas idė
jos.

Pr.
k

CHICAGO, ILL.

1 Kat^-Vienybės susirinkimas.
Labai svarbus Kataliką Vie

nybės susirinkimas bus utar- 
ninke, rugpj. 13 d. Dievo Ap
veizdi parapijos svetainėje 
Prasidės lygiai 8 vai. vak. Ka
talikiškos dr-jos ir kuopos ma
lonės kuodaugiausiai delegatą 
į jį pasiųsti.

. Valdyba.

Koresp.

HUDSON, MASS.

Susirinkite.

LDS. 56 kuopos susirinki
mas .įvyks nedėlioj rugpj. 11 
d. 7:30 vai. vak.

Šitame susirinkime be kitą 
daiktą bus užpuolimas ir ant 
“Darbininko” morgiciaus. To
dėl nariai,. eidami susirinki- 
man, lai apsirūpina amunici
ja. Žinome, kad karė paskel
bta, \ai ir mūsą pulkas nega
li • atsisakyti nuo dalyvavimo 
antpuoliuose. Belo žinokime, 
kadi mūsą pulkas turi didėti, 
tai-gi liuosnoriai kviečiami 
krūvon.

Tūli nariai yra aptingę, ne
lankė susirinkimų. Tai dabar 
prašomi ateiti ir atsilyginti.

Pranešu, jog tebgyvenu toj 
pat vietoj 30,Houghton st. ir 
visokiais reikalais nariai gali 
kreiptis pas mane, kaipo pro
tokolą raštininką. Čia yra 
taip gi kuopos knygynas ir vi
si nariai ir.nehariai kviečiami 
jue.:naudotis. .Nenariai biskį 
tįęi; .primokėti'‘dž nųudojinfų- 

a >. -u u r*-.. į{;i^įstainij faįistfl;’greičiau'

I cicilikai yra didi mokslinčiai. 
Nes aiškus dalykas, jeigu jie 
šviestą žmones, tai greitai nu
važiuotą į duobę su savo spau
da ir ją mokslinčiams būtą ga- 

i las. Negautą mulkinti žmonią 
ir už tai jie bijosi, kad žmonės 
nesusiprastą.

Antra yra katalikiška spau
da kuri visokiais būdais sten
giasi įskiepyti žmonėms ap- 
švietą ir susipratimą. Tokia 
tai spauda turėtą būti kiekvie
no namuose/kuri suteikia žmo
gui pamokinimą ir gerą rei
kalingą žinią.

Kiekvienas dabar mes'trok
štame neprigulmybes savo tė
vynei. Tai-gi pirmiausia turi
me apsišviesti ir pasirodyti, 
kad jau galėsime užimti svar
bias vietas. Tai-gi brangus 
brolau ir sesute platinkime ka
talikišką spaudą nenuilstan- v* • ciai.

A. S. Kulbickas.

Taip juodu skundės, aimanavo, — 
Trečiasis klausės tylomis;
Prieš nuomonę išreikšiant savo, 
Barzdelę sau pašiojo»vis.
Jis buvo toks išbliškęs, plonas, 
Su ilgais peisais, harzdžiuke; 
Jo vardas buvo Saliamonas, 
Nors jį"vadindavo Šliomke. _

— “Ša, vyrai! — tarė jis ant galo:— 
Ką mums pagelbės aimanuot? 
Vieton kalbėt, kiekviens privalo 
Ką nors naudingo išgalvok 
Mūs lūpos Mickų keiks ir kolios, 
Bet jo labai rambi oda,
Jis pats keikt moka, kaip Maskolius, — 
Tai bus iš to prasta nauda.

Mes jį į rabinus pakvieskim 
Su meile ir mandagumą,
Jam ranką draugišką ištieskim, 
Bet — su pareikalavimu:
Kad mūs tikėjimą priimtą 
Sulig Maižiešiaus įstatą,
Ir pilnu noru apsiimtą 
Palikti apipjaustytu...”

— “Chi, chi, cha, cha! — visi kvatojo, 
Pabaigt jam nedavė kalbos, 
Šimtus palaiminimą klojo 
Ant išmintingos jo galvos. 
Žinojo jau dabar iš kalno, 
Kad žydą apdraustas likim’s;. 
Nes buvo aišku, kaip ant delno, 
Kadi Mickus taip neapsiims...

AIDAS.

Geresni ir

KAIP NAUDINGA YRA 
SPAUDA IR AR REIKIA 

JĄ PLATINTI.
Šiandie mes skaitome ir pla

tiname laikraščius. Dedame 
visas savo spėkas, kad kopla- 
čiausiai praplatinus tarpe lie
tuvių spaudą. Tankiai klau
siame kokią naudą mums at
neša spauda? Sako, jeigu aš [ už aniolus. 
neturėsiu darbo, ką man ta “Laisvė” taip pasigerėjo iš 
knyga arba laikraštis pagel-| bolševiką tvarkos Rusijoje, 
bes? Ir daugumas tokiu būdu 
apleidžia arba mažą vertę te
duoda spaudai, čia aš trumpai kė, kad jie, bolševikai, esą ge- 
nupiešiu jos vertę. j ’ * . * ' ’ ' ’ ’

Spauda yra pilniausiu mūsą to, kad permažai kunigą laike 
gyvenimo vadovu, ji gali mus savo viešpatavimo nugalabiję, 
išvesti ant gero.ar blogo ke- Kad taip “Laisvės” štabas 
lio. , ‘ ‘
bo, pirmiausia ką jis daro? 
Perka laikraštį, ten jis tankiai 
suranda, kad reikalaujama 
darbininką, na, ir gauna dar
bą. Bet šiais laikais darbą vi
sur užtektinai ir apie tai nerei
kia ir daugiau rašyti.
. Dabar klauskime ką toliausI kios “Naujienos” tą pripažįs- 

mums spauda gero padarė? ta, bet tikisi, kad viskas va
šiai vėl surasime neapkainuo- karuose atvešią;
tą jos vertę. Atsitinka visokį Pagyvensime, pamatysime ar 
laikai gal reikia savo draugą, Stilsonas atvės ar Grigaitis į- 
kurs gyvena toli nuo tavęs, kais — katras bus stipresnis

kad net vardo tinkamo bol
ševikams nesugalvoja ir pasa-

resni ir již aniolus o tai esą dėl-

Jeigu žmogus ieško dar- ją vietoje būtą buvęs, kas-žin
1 ar būtą kitaip pasielgęs.

PHILADELPHIA, PA.

Pasveikinimas varduvių dieno
je gerb. kun. Ig. Zimblio.

Brangus viengenti, links
ma mums yra Jus pasveikinti 
Jūsą varduvių dienoj. Linki
me Jums, ilgiausią metą ir ko- 
geriausios sveikatos.

Erškiečius, usnis naikinda
mas, lyginkite kreivus kelius.

Mūs brolius mokindamas, 
gyvuokie ilgiausius metelius.

Sunką kelią apsirinkai, su
tikti turėjai daug priešą, bet 
Dievas laimina ir laimins Jū
są darbus; kovoti nebus sun
ku. Nuo pat savo jaunystės 
apsirinkai tą erškieeiuotą ale 
tiesą kelią, — tarnauti Dievui. 
Atsižadėjai svieto ir jo tušty- 
bią, nekaltais takais seki dan
gaus augštybes. Tapęs tat tik
ru Kristaus sekiotoju sąžinin
gai ganai pavestas tau aveles. 
Meiliai duotum ir savo gyvas
tį, kad galėtum paklydusius 
atversti prie Dievo.

Lai Visagalis Dievas sutei
kia Jums, Tėveli, ilgiausią me
tą, kantrybės ir malonės pa- 
sekmingiausiai darbuotis ant 
šios žemelės, o po mirties per 
amžius su Jėzumi danguje 
linksmintis ir karaliauti?

Žvirblio Kūmutė.

. BALTIMORE, MD. 
Laukiame daug delegatų.

Baltimoriečiai jau bemaž 
prisirengė prie didžiojo Kata
liką Kongreso ir kviečia atsi
lankyti kuoskaitlingiausia de
legatų. Vietos bus užtektinai, 
kad ir dėl tūkstančio delega
tų. Utarninko vakare bus pui
kus koncertas, o ketvergo va
kare tai bus šeimyniška vaka
rienė, kurią mūsą Moterą Są
jungos kuopa pagamins. Tai
gi yienu žodžiu sakant balti
moriečiai pakvietė pereitą me
tą, tai ir mokės užganėdinti 
visus, o visus delegatus, atsi
lankysiančius ant Kongreso.

Sesijos bus laikomos Lietu
vių šv. Alfonso parapijinėj 
svetainėj kamp. ant Saratoga 
st. ir Park avė.

Delegatams apsistojimo vie
tos : Reinert Hotel, New Ho- 
ward Hotel,’ Emerson Hotel ir 
daugelis kitą, apie kuriuos bus 
galima sužinoti ant vietos, nes 
lietuvių šv. Alfoųso svetainė 
yra pačiame miesto centre.

Kongr. Reng. Sekretorius • f 
Juozas Pautienius, 

708 W. Fayette st, ’ 
Baltimore, Md.

■ ■ I II

Vokietijos valdžia pasižadė
jo nesibriauti gilyn į Rusiją. 
Tai bolševikai galės nuo ryti
nio fronto daugiau kariuome
nės atitraukti ir? veikti prieš 
čeko-slovakus palei Volgą, s f»

paieškoti savo 'giminių ai* pa- jątižme j* ri 1
v* 1 . 1 A rk f}- .1 Ko

l •
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persergėti nuo nelaimės, arba savo persitikrinimuose h* soči* 
nuieškoti/ snvn iriminin af -na- -ifiH-žnva . t

Y. V. uŽtūd'kęiiiOB pakelta.1 i ‘ t c f'bu.
Austrijos sostinėj Viennoj 

padidinta duonos pureijos, bet □ *■*' b »■ t ‘ « i. » s

Stilsonas kaip įsikando Chi
cagos piknikuose socijal-bur- 
žujams socijal - patrijotiškus 
skvernus kramtyti, tai tiems 

. ( net karšta pasidarė. Net ir to-

tWas*parelgas.

Popiežius atsiuntė Airijos 
episkopatui laišką, kuriame 
hurodrr nirią kataliką^ patrio*, aaaaa&rfl

t
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sko Laikraštis,” kuris 1600 m. 
pradėjo išeidinėti.
• Tuo pačiu laiku laikraščiuo
se ir apgarsinimai pasirodė, 
kurių tėvynė yra visados su
mani ir pramoningo ji Franci- 
ja. Arčiau ųiūsų tėvynes kaip 
tai Lenkijoje ir mūsų tėvynėje 
laikraščiai pirmu . kart užsi
laikančiai pasirodo pradžioje 
XVHI. šimtmečio. Bei žymes
nį prasiplatinimų ypač mūs tė
vynėje randame vos XIX šimt
metyje.

Visa vienok tuolaikinė spau
da užsiimdavo pranešimas 
naujienų "ir atsitikimų o Kuo
sas išreiškimas savos nuomo
nės ir pažiūrų buvo viešpati- 
jų cenzūruojamas.

Ir net didžioji revoliucija 
pabaigoje XVIII ir pradžioje 
XIX šimtmečio o kartu ir abel- 
na visuomenėje perversiflė pa
darė permainų ir sutvėrė obal- 
sį: “Kova už laisvų spaudų” 
— laisvės žodį. Tas nuomonių 
susirėmimas ir dideli techni
koje ir komunikacijoje išradi
mai sutvėrė naujos gadynės vi- 
sapausaulinę spaudų. Per pa
staruosius 50 metų spauda 
nuolat .augo, o per paskutinius 
30 mehj jos ūgis buvo milži
niškas, ir ji daro nuolatinę 
milžiniškų į žmonijos istorijų 
intakų.

Šiandie laikraščiuose rašosi 
apie visus ir apie viskų. Apie 
politikų, teisdavystę, teises, 
dailę, Bažnyčių, religijų ir 
mokyklų, apie klausimus mok
sliškus ir dalykus grynai pri- 
vatiškus, žaislus .ir visokios 
rūšies piktadarystes; apie gas- 
padorystę, ūkininkystę, pra- 
moniją, pirklystę, namų ruošų 
ir tt., tai tema šių dienų spau
dos.

O apgarsinimuose ko ten ne
galima rasti? Ten išsistato 
ant pardavimo ir pirkimo vis
kas — nuo pilių nuo. uodų ir 
mūšių riet iki milijoninių, tur
tų, ir tt. ir tt..

Dėl prirodymo galybės šiij 
dienų visapasauhnės spaudos 
pridedame čion sekančių skait
linę.

Anglijoje išeina apie 3000 
laikraščių. Francijoje taip-pat 
apie 3.000; Vokietijoje apie 4.- 
000; Austro-Vengrijoje apie 
1.100; Italijoje apie 1.400; 
Lenkijoje apie 80; Lietuvoje 
prieš karę apie 12; Azijoje a- 
pie 3000; Afrikoje apie 200; 
Suv. Valstijose apie 12.500.

Svarbesni kiekvienos vieš
patijos dienraščiai su skaičium 
prenumeratorių:

Anglijoj: 4 4 Daily Mail” 1,- 
000,000; “Daily Mirror” 750;- 
000; “Daily Express” 400.000; 
“Daily Telegraph” 300.000.

Francijoj: “Petit Parisien” 
1,200.000 — yra tai dienraštis, 
kuris gal visame pasaulyje 
daugiausia prenumeratorių, tū
ri; “Petit Joumal” 800.000; 
“Matin” 600.000.

Vokietijoj: “Berliner Mor- 
genpost” 350.00; *
Tageblatt 205.000; 
che Volkszeitung 
“Germania” apie 15.000.

Austrijoj: * ‘Neneš Wiener 
Journal” 80.000; “Neues Wie- 
ner Tageblatt” 72,000; 4KNeue 
Freie Presse” 66.000; ‘Reichsi 
post” 25.000.

Suv. Valstijose didieji dien
raščiai skaitytojų turi daug 
maž po milijonų.

Azijoje dienraštija labiausia 
yra išsiplatinus Japonijoje. 
Laikraštis “Ši-Ši-Sim” išeidi- 
nėja skaičiuje 40.000 egzemp
liorių.

Rusija su spauda yra žymiai 
atsilikus.

Lenkijoj laikraštija yra žy
miai išsiplėtojus, ypač dienraš- V« • ciai.

Mūsų laikraščiai ypač pas
taraisiais laikais žymiai pra
dėjo augti ir plėtoties Europo
je, čion Amerike, Anglijoje, 
Škotijoje ir kitose šalyse, kur 
tik randasi lietuvių. 

, O kokia yra spaudos intek- 
mė, tos “penktos pasaulio ga
lybės?” Milžiniška. Iš aųg- 
ščiau padiuotosųkaitlijaės;lęųg

itf'

\ Pagal CESEK 
Rašo Juozas Karalius 

ĮŽANGA.'

Skiriu šį rašinSlį Katalikų Spau
dos Savaitės sumanytojams ir tos 
idėjos rėmėjams.

' I * ■

Dabar arba niekados!

Kuomet suviršum trys šim
tai mėtų atgal turkų kariuo
menė užpuolė ant Europos, i- 
dant pavergti laisvus žmonės 
krikščionis’ įr sunaikyti šv. 
Bažnyčių, tuomet tarpe krik
ščionių karžygių vienas skam
bėjo obalsis: “Dabar ar' 

, b a niekados.” Arba 
dabar pergalėkime mūsų prie1 
šų, arba niekados neiŠliuosuo- 
sime mūsų žemių ir mūsų šven
tenybių nuo pusmėnulio išpa
žintojų užpuolimo. Tąjį kar
žygių užsikarščiavimų visa sa
vo siela parėmė tų laikų popie
žius Pius V, ir davė Dievas ant 
užpuolikų garbingų pergalę po 
Lepanto 1571 m.

Nuo to laiko praėjo suvir
šum trys šimtai metų, ir Euro
pa vėl stovi akivaizdoje savo, 
priešo in neprieteliaus. Šalin 
su Dievu, su Bažnyčia, su Tė
vynės meile, su tikra apšvieta 
ir žmonių krikščionių gerove 
— štai tikslas ir obalsis, kuris 
matosi ant vėliavų to priešo, 
« išnaudojimas, apgavystė, 
melagystė ir suktybė — tai į- 
rankiai, kuriuos priešas nau
doja.

Europos neprietelius XVI 
šimtmečio vadinosi Turku, o 
neprietelius šios dienos, tai li
berališkai-soči jalistiškai - rna- 
soniškai žydiška visapasaulinė 
spauda. '

Todėl tai apsižiūrėkime! nes 
neprietelius ir ant mūs trau
kia. Teisybė, mūs tautos šis 
priešas dar neužėmė, bet šen 
ir ten jau pradeda stipriai 
veikti. Todėl kas pas kaimy
nus dedasi šiandien, pas mus 
bus rytoj, jeigu nestosime į 
pulkus ir neužpulsime ant 
priešo' su obalsiu: “Dabar ar
ba niekados.”

Bet idant pasekmingai kovo
ti su kuo nors, tai visųpir- 
miausia reikia jį gerai pažinti. 
Supažindinimas su spaudos 
reikšme, o ypač blogosios yra 
tikslu šito rašinėlio.

n.
Istoriškas spaudos išsiplėtoji- 

mas su tam tikromis skait
linėmis.

Kadaspauda 
atsirado?

Idant atsakyti į šitų klausi
mų tūli grįžta net į senovės 
laikus, Nes jau prieškrikščio
niškoje Romoje randame pana
šumų dienraščio, kuriame bu
vo garsinami įvairūs valdiški 
reikalai ir įsakymai, o net ir 
privatiški. Jame skaitome, 
kadi ciecorius tokį ir tokį įsa
kymų išdavė, kad tokius ir to
kius priėmė ant pasikalbėjimo, 
kad toki ir toki valdžios įsta
tymai išėjo ir tt. Iš kitos pu
sės sužinome, kad Romos pi
liečiai sudėjo aukas dievnamy- 
je ant garbės ten kokio dievo, 
o Agrippa, Nerono motinų ma
lonėjo puo to arba kito sena
toriaus bei didžiūno pasveiki
nimų priimti.

Bet buvo tai laikraštija dar 
tik užmezgoje, vystykluose.

Pabaigoje XV šimtmečio 
pačioje širdyje vidurinių am
žių pažangos — kultūros ir 
pramonės 'randame kaip pa- 
vyzdyj Romoj, Venecijoj, Nue- 
rimburge, Antverpe, privąti- 
nius biurus, kurie už nustaty
tas kainas išsiuntinėjo kas sa
vaitė savo prenumeratoriams 
žinias apie politilcinius ir vi
suomeninius nuotikius. Tųjį 
savaitraštį dar ranka rašytų, 
prenumeravo kunigaikščiai, 

vyskupai, augštesni valstijos 
valdininkai ir turtingi pirk
liai..1' . ...___ _________

Pirmu dienraščiu buvo ‘Lip- va padaryti išvadų ir nuos-

t

“Berliner 
“Koelnis- 

” 28.000;

prendį. Mes dar ųnt vieno da
lyko atkreipsime skaitytojų 
domų.

Palyginkime tas minias Žmo
nių, į . kurias kalba pamoksli- 
ninkaš-kalbėtojas, su’ minio
mis', į kurias kalba laikraštis. 
Pamokslininkės kalbai kartų, 
du kartu savaitėje -— laikraš
tis kasdien, kelis kartus dieno
je, nes yra laikraščių, kurie 
išeidinėja 2; 3,4 o net ir 6 kar
tus į dienų; pamokslininkas 
kalba paskirtoje vietoje ir pa
skirtame laike — laikraštis vi
sur ir visuomet, ir palociuosė 
ir prastoj bakūžėlėj, viešbu
čiuose ir restauracijose, biu
ruose ir raštinyčiose, kaimuose 
ir. miestuose, kelionėje ir na- 
mieje, turgavietėse ir gatvįį

♦ 4

se; pamokslininkas daugiau
sia kų gali tuo pačiu laiku kal
bėti vos į kelis tūkstančius 
laikraštis į keliolikų šimtų 
tūkstančių ir milijonų. Juk be 
perdėjimo galima sakyti, kad 
kiekvienų laikraščio.. numerį 
skaito mažiausia penki žmo
nės. Todėl dienraščiai, kurie 
turį 100,000 prenumeratorių 
daro intekmę ant 500.000 žmo-

\ -
Todėl tai teisingai galima 

sakyti, kad šių dienų spauda, 
tai žmonijos pamokslininkas- 
-oratorius. Jo tema visokį 
materijališki ir moksliški klau
simai, klaušytojum—visas pa
saulis. v

(Dar nė galas).—

I
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: Kas girdėti lietuvių kolonijose. I
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LINDEN, N. J.
Šioj mažoj kolonijoj yra lie

tuvių gana skaitlingas būrelis 
ir galima tikėtis, kad Čia su 
laiku bus visa kolonija lietu
vių, *hes šiame laike dideliuo
se, miestuose žmonių užsi'grūdę 
ir visokių smirdančių dirbtu
vių yra, o čia Linden’e diirbtu
vių visai nedaug, apie 4 ir tos 
toli iš miesto.. Tai yra tyras 
oras,. žmonės, kurie tik atva
žiuoja kožnas myli apsigyven
ti Linden’e ir perka lotus, sta
to. namus, bile tik sveikesnis 
oras, nelaukia nė karės pabai
gos. Turiu paminėti, kad lie
tuvių randasi gana daug, bėt 
gaila, kad nesusiorganizavę, 
nėra lietuvių katalikų bažny
čios nei dr-jų, tik viena yra S. 
L. R. K. A. 200 kp. ir tai la
bai dar silpna, nesenai susitvė
rus. Bet tikimasi, kad bus la
bai veikli, nes narių yra 14. 
Štai 4d. rugpj. turėjo mėnesinį 
susirinkimų, buvo gana pasek
mingas, 3 nariai da prisirašė.
Apsvarsčius kuopos reikalus, 

nutarta surengti kokių nors tai 
pramogų ar autingų su kokiais 
nors pasilinksminimais ir nu
tarta surengti prakalbas su 
tikslu SLRKA. reikale, kad iš
aiškinus žmonėms svarbų pri
gulėti prie SLRKA. 200 kp. 
Tam surengimo dalyko išrink
ta komisija iš 3 ypatų.

Paskui užbaigus susirinki
mų ir per vienas kitų žodis po 
žodžio išsikalbėta ir pasirodė, 
kad yra reikalinga sutverti 
LDS. kp. ir tuoj pristojo šeši 
nariai, kad sutverti LDS. kp. 
ir tikimasi, jog greitu laiku 
bus sutverta LDS. kp.

Paskui kalbant pripažinta, 
kad reikia Moterų Sųjungos 
kuopos ir tuoj pristojo šešios, 
kad sutverti kuopelę. Visi su 
tikru pasišventimu nutarė, kad 
rugpj. mėnesyj sutverti šias 2 
kuopas. Aš rašau su dideliu 
džiaugsmu šiuos žodžius, kad 
Linden’e lietuviai katalikai 
taip sujudo. Jei gerai mokė
sime organizuotis, tai už metų 
laiko ar trumpiau stosime pe
tys į petį visi. Krikščionys - 
katalikai įsisteigsime iy savo 
bažnyčią. Tada mums nerei
kės važiuoti į lietuvių bažny
čių, kaip tai įt Elizabeth, N. J. 
nes mums pertoli, arba į sve
timtaučių bažnyčias eiti.

J. J. L. .tis.

dar neatsiėmė, 
negavo “Gaus

Mickų.

Z PHILAELPinA,PA.
Pasikorė.

*■ * ' *

Juozas Masile<įiū? įgyvenęs 
po num. 1648 So. Lee st., pasi
korė. Buvo7 vedęs, bet negy
veno krūvoj su pačia, gyveno 
pas kitus, kaipo burdingierius. 
Tai vis laisvamanybės vaisiai.

Pas Janišauskų, *248 Moore 
st. gyveno, svieto' lygintojas. 
Jis patėmijo, jog kitas burdin
gierius turi skryniųj ^pinigų. 
Pataikė laikų ir atplėšęs skry
nių pavogė $400., Tai mat ci- 
ciliko šmotas nesilaikė lygy
bes- principo, pavogė visus, 
kiek rado. ,

* . Reporteris.
1 f

HARRISON IR KEARNEY, 
N. J.

Kaip žinote buvo kolektavi- 
mas ant lietuviškos veliamos į 
Camp Dix, N. J. dėl kareivių. 
Tai šioji vėliava bus išvyniota 
rugpj. 10 d. subatoj apie 12 v. 
su prakalbomis, dainomis ir ki
tokiomis iškilmėmis. Tai labai 
malūne tume kad nemažas bū
relis lietuvių atsilankytų.

O dabar pranešu visiems 
kareiviams Camp Dix, N. J. 
kad neišvažinėjų ant šios die
nos ale lauktų ir taip-gi kad 
lietuviai kareiviai pasistengtų 
su iškilme priimti šią. lietuviš
kų vėliavų.

Su tikra pagarba pasilieku 
kareivių tikras veikėjas

J. Baunišaitis, .
208 North 2-nd St^ 
Harrison,;N. J.
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LAWRENCE, MASS. 

Neatsiėmė.

T. Lėvipkas kaip kad buvo 
pasirįžęs atsiimti nuo Mickevi
čiaus $1000.00, 
Pereitų subatų 
kitų subatų.”

■^Drasko
Ne tik vieni skolininkai dra

sko nezaležninkų Mickų, bet 
puolasi ant jo ir kiti. Vienas 
be sveikatos žmogus taip buvo 
į Mickų įsitikinęs, kad viskų 
priėmė už teisybę kų tik tasai 
nezaležninkas pliurpė. Šis su-* 
sikuprinęs žmogelis, tiešyda- 
vo save: “Galiu naujai bažny
čiai atiduoti viskų pakol dirbu. 
Kada jau nebedirbsiu, tai aš 
nueisiu ant biednų farmos, ku
rių mums Mickiavyčius pada
rys ir baigsiu linksmai amželį. 
Otv bent bažnyčia. z Nebereiks 
dirbt nei rūpinties senatvėje.” 
Bet dabar žmogelis kitaip kal
ba apie Mickaus .prižadus... 
“Tai parmazonas! Kų mums 
durniams prižadėjo, o kų da
vė.'..”

Nieks nieko negauna.
Nezaležninko Mickaus klap

čiukas šaukia rankas aukštyn 
kilnodamas, kad nieks iš kuni
gų tiek pinigų niekur negau- 
nųs kaip Mickus, kurie, Jkįti 
kunigai vadina jį ne kunigu. 
Aš nesuprantu, sako Mickaus 
“slūga,” “Kiek aš matęs ku
nigų visur visokių, tai nei vie
nas iš jų negauna nuo žmonių 
tiek pinigii kiek Mickiavyčius. 
Ot bile kur pasisuko jam ir y- 
ra galybės pinigų. Pasisako 
važiuosiąs į Rymų parsivežti 
geri} lietuvių kunigų ir vysku
pų, tuoj bobelės su pluokštais 
prie MickiavyČiaus. Bučiuoja 
jam rankas. Imk dovanėlę ant 
kelio. Daugiau visi duosime 
tik parvesk mums gerų kunigų 
nuo paties popiežiaus kaip sa
kei. Pasinori pirkt kapines, 
seminarijų ar kų, jau ir yra 
pinigų. Praneša^ kad nebebus 
Lawrence, kad važinėsis po 
pasaulį mokydamas svietų kai- 
,io visi geri misijonieriai. Jau 
)įra pinigų baisiausia. Viena 
moteris, aš žinau, yra įdavusi 
septyniolikų šimtų. Tik ji apie 
tai nieko nesisako. Aš jau ne- 
jeišmisliju,” baigia klapčiu
kas, “deiko taip yra? Nieks, 
niekur, nuo nieko tiek pinigų 
neišgauna, kiek tas Mickiavy
čius. Turbūt jis yra už visus 
kunigus mokytesnis, ar gud
resnis? Kibą jam ir pats Die
vas padeda? Vienų dienų iš 
Boston’o $400.00 parsivilkome.

Težino biednaš, suvadžiotas, 
durnas klapčiukas, kad! neza- 
ležninkui Mickui ne visados* 
Velykos- Tikras kunigas, ne tik 
nenorėtų tiek pinigų gauti, bet 
jisai ir neimtų. Nei doras žmo
gus to nedarytų.

Išvažiavimas.
\šv. Elzbietos Moterų Dr-ja 

turės nedėlibj (11 d. rugpj.) 
nuo pietų išvažiavimų. Išva
žiavimas bus šv. Pranciškaus 
parapijos Methuen,
Mass.” Reikia imti karų: ‘ * Met
huen Town Farm.” Išvažiavi
me kalbės poni Jankauskiene 
dainuos vietinis choras ir bus 
daug. kuom, perint laikų vie- 

w.. ;• 
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* PHILADELPHĮA, PA.

Konferencijos.

Praeitais metais vasarų kum 
Dr. A. Maliauškas laikė labai 
svarbias konferencijas Ches- 
ter, Pa. Šįmet vėl Chesterie- 
čiai kaip tik sužinojo kad kun. 
Dr. A. Maliauskas yra atva
žiavęs į Philadelphijų, tuoj 
nieko nelaukdami pakvietė 
gerb. kun. Dr. A. Makauskų, 
kadi vėl laikytų konferencijas, 
o ypatingai darbuojasi su kon
ferencijų rengimu šv. Jono 
Krikštytojaus Dr-stė, kun. I. 
Zimblis ir klerikas J. Valin- 
čiunas. Sekančios konferenci
jos bus daug skirtesnės negu 
praeitų metų, nes yra visai ki
ta serija. Kaip tai: nedėlioję 
11 rugpj. — Ar Kristus buvo 
Dievas? Panedėlyje, 12 rugpj.
— Bedievių sekretai viešai iš
aiškinti. Utaminke, 13 rugpj.
— Tikėjimo pamatai ir jų stip
rumas. Seredoje 14 > rugpj. — 
Bedievių pastangos atitraukti 
žmones nuo tikėjimo. Ketver
ge, 15 rugpj. — Baisybės su
rengtos katalikams. Pėtnyčioj, 
16 rugpj. — Atsakymai į klau
simus. Subatoj, 17 rugpj. — 
Kas naikina mūsų turtus ir 
sveikatų. Nedėlioję, 18 rugpj.
— Vaikų auklėjimas. Nedėlio- 
mis bus po sumos 1 vai.; šio
kiomis dienomis 8 vai. vakare.

Rengėjai.

v

ATHENS, ILL.

. Čia mažas miestukas.
tuviij yra apie 11 šeimynų ir a- 
pie 7 pavieniai. Darbų čia ga
lima gauti. Darbai anglių ka
syklose ir ant farmų. Uždirba 
nuo $50 iki $300 mėnesyje. Ant 
farmų moka po $5 dienoj ir 
burdas. Čia koznas turi sta
bas ir daržus.

Lie-'

A. M.

SPRING VALLEY, ILL.

Pas mus viskas gerai. Ka
talikai gyvena sutikime. Para
pijos reikalai gerame stovyje. 
Gerb. klebonas kun. Bystrais 
gerai veda reikalus. Išdavė 
atskaitų nuo lapkričio m. iki 
liepos 7 d. Įplaukų buvo $3.- 
000. Po visų bilų ir algų at- 
mokėjimo liko dar $700. Tas 
parodo, jog dalykai gerai ei
na.

Liepos 26 buvo atlaidai. Bu
vo gerb. kun. Kudirka iš Chi- 
cagos, kun. A. Deksnis iš 
Westville. Ėjo apie bažnyčių. 
Vienas netoli bažnyčios gyve
nus atskalūnas šliupiškai apsi
švietęs, kaip padūkęs klykė, 
ranlhimis mostikavo, kaip su- 
kreizavojęs, kai pamatė proce
sijų. Tai mat kokia šliupiška 
apšvieta.

L. P.

CHICAGO, ILL. 

Katalikų Vienybe.
Nesenai Chicagoje susitvėrė 

L. R. Kat. Vienybė, sutrumpin
tai, Katalikų Vienybė. Jos 
tikslas yra suvienyti visos tik
ros katalikiškoj spėkos ir pa
dalyti iš jų milžiniškų pajėgų. 
Kaipo tokia,. tai galės didžius 
darbus nuveikti delei tikėjimo, 
o. labiausiai dėlei Lietuvos. Tai 
darys remdama visas naudin
gas, tėvynei, brangias įstaigas, 
kaip va: Tautos Fondą, Šv. 
Kazimiero vienuolynų, Lietu
vių Kolegijų Amerikoje ir aug
ėlesniąją, mokyklų Lietuvoje, 
Labdarių Sąjungą, katalikišką

dinti yiw, kurie yra jos kon*
• ♦■■
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aO^^ojeps^ymėta?-'^>p^ 
kels lietuvių vftrdų svetimtau
čių akyse. Darbas Katalikų 
Vienybės apimtas, yra milži
niškas, Idant jį nuveikti pa
sekmingai, reikia; spėkų, ko 
dap išpradžių labai. trūksta,

■Dr-jos jfali prisidėti įmokė- 
damos $1.00 įstojimo ir $1.00 
metinės mokesties. Pavieniai 
asmenys taip-pat gali prie jos 
prigulėti su_tokia, pat mokes- 
timi. Šita dabar Katalikų Vie
nybė nori surišti visas spėkas 
kurios randasi Illinois Valsti
joje (Ji veiks tiktai Jll, ’ valsti
joje). Dabar visų katalikų 
priedermė sutraukti visos ka
talikiškos dr-jos į vienų ryšį it 
padaryti galiūnų, .prieš kurį 
tautos ir tikėjimo priešai turės 
susikulti.

Vietiniai skyriai ghli susi
tverti kolonijose. Į valdybų į- 
eina dvasiškas vadovas, pirmi
ninkas, pagelbininkas, nutari
mų ir finansų raštininkai, iž
dininkas ir iždo globėjai. Mo
kestis į vietinį skyrių bus taip- 
pat kaip į centrų. Vietiniai 
skyriai pasidalįs įmokėjimais 
įstojimais ir metinėmis mokes- 
timis pusiau su centru. Jei 
dr-jos priklausys prie vietinio 
skyriaus, tai toms dr-joms ne
reikės nieko į centrų mokėti; 
Mokės į vietinį kolonijoje sky
rių. Dabar. tegul lėnktyniuo- 
ja kolonijos katra gaus .pirmų 
numerį vietinio skyriaus. Kaip 
tik suorganizuosite skyrių (ga
lima skyrių suorganizuoti iš 
trijų dr-jų) tai praneškite cen
tro raštininkui, Pr. Zdankus, 
1439 So, 50-th.Ave., Cicero, UI. 
o jis iš kurios kolonijos pir
miausia pranešimų apie susi- 
tvėrimų skyriaus gaus, tai tai 
koloniai bus paskirtas sky-. 
riau& numeris pirmas. Pas
kiau?! kitos kolonijos lai sten
giasi gauti pirmesnius nume
rius. Pasirodykite pijonieriais 
tame darbe. Darbas platus ir 
milžiniškas. Jį nuveikti reikia 
neapsakojnai didelės pajėgos. 
Jį nuveikti lengviaus bus ir 
greičiaus, kuomet visos orga
nizuotos spėkos, dr-jos, kuo
pos, susivienys į vienų kūnų, 
būtent L. R. Katalikų Vieny
bę. Gi nuveikto darbo vaisiais 
visi džiaugsimės.

■

Pr.

Greitai 
įkirėjo.

Nepersenai soeijalistai rau
donomis knygutėmis taip gir
davosi, kaip povas savo uode
ga, o dabar, tai nenori apie 
jas nei kalbėti. Sako kad tai 
esąs kvailas dalykas. <

Mes jau senai taip sakėme, 
bet buvo tokių, kurie socija
listų paklausė geriaus negu 
mūsų o dabar turi nemalonu
mų.

Kodėl ren
ka gerus?

— Kodel-gi į karę geriausius 
vyrus išaukia?

— Kad kogreičiausia karę 
laimėt.

— Juk galėtų prieš kanuoles 
pastatyti bile kokius, šleivus, 
kreivus, kuprotus, juk juos, 
kad ir užmuštų, tai būtų ma
žesnis žmonijai nuostolis.

— Kad valdžia kareivius 
kaip avinus varytų ant skerdi
mo, tai būtų taip, bet valdžia 
kareivius ima tokius, kurie tur 
nueit ir priešo galybę sutriuš- 
kyti o šiaudablauždžiai to ne
padarys — dėlto ir renka ge
rus.

x_

F. V.

-
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Kiek gįrdžiamaį tai visur 
lietuviui darhiijinkai sujudo 
daugiau protauti, ’ daugiau 
dirbti ir daugiau apie savo rei
kalus mąstyti. ’ T^rp daugumo 
reikalų; sWi mums prieŠMa 
akis mūsų didelis reikalas, 'o 
tuo reikalu, yra laikraštis 
“Darbininkas.” Ir kaip ma
čiau keletą dienų atgal “Dar
bininke*’ rašyta p. A. Kuibię- 
ko, Oliio LDS. apskričio or
ganizatoriaus, . apie reikalin
gumų į ‘Darbininką.” padaryti - 
dienraščiu, aš^pilnai tam už
manymui pritariu,. kad mums 
darbininkam^ dienraštis yrą. 
reikalingas, apie tai ir kalbos 
negali būti. Tik turim kalbėti 
ir rūpintis apie sudarymų ka
pitalo delei pradėjimo leisti 
dienraštį, manau, kad lietu
viai katalikai darbininkai rim
tai išdiskusuos tų svarbų da
lykų būsančiame kongrese Bal- 
timorėj, Md. ir suras šaltinius 
tam svarbiam reikalingam 
darbui o darbininkai parems 
kiek galedami. savo skatikais 
ir “Darbininkas” liks dien
raščiu o darbininkams būtų di
delė nauda iš to. Aš iš savo 
puses keletą desėtkų dolerių 
paaukausiu dienraščiui “Dar
bininkui, ’ - jei tik 4 4 Darbinin
kas” virstų dienraščiu ir daug 
tokių atsirastų.

Valio dienraštis “Darbinin
kas!”

y*

S. Rodavičia,
LDS. 64 kp. narys 

Akron, Ohio.

Iš L.' D. S. CENTRO 
RAŠTINĖS. v

Sąjungos Komitetui, W. 
Lynn, Mass. Laiškų gavome, 
bet nežinome kas jį rašė. Be 
parašo laiškas neturi vertės. 
Pranešate, kad tarpe streikuo
jančių yra LDS. narių ir kad 
jie išėjo į streikų liepos 15 d.

Mes turime žinoti iš kokios , 
priežasties streikuoja ir ar tas 
išėjimas pripažintas legališku 
ar ne.

Kol kas iš tokio pranešimo 
negalime įrašyti į eilę streikuo
jančių. Praneškite aiškiaus ir 
su parašu kuopos valdybos.

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKAI.

P-nui A. Bindokui, Brooklyn, 
N: Y. — Paieškojimu jūsų bro
lio gavome. Negalime talpin
ti, nes nepaduodate savo antra
šo.

— BeU Phen« Dicldnaea 9995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philaddpbia, Pa.

Lietuvis Daktarai ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nua 9 rito Uri S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

NadeKemia iki 4 pe piita.

Chorams dainos. >
Tikką išėjo iš po spaudps 

viena iš gražiausių dainų C. 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.”

Vienas exemplioris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. .Reikalaudami adresuo
kite:

Xovier Strumskis
222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.

TEL. BACK BA.Y 4200.

DR. F. MATULAITIS 
0fl*94d>nM -• GjfoviMldM IjM.
MP.M.7-8P.M. Priskirta Hiatai.

419 Boyhtoi St»Sėtini, Mm.I ■ PIRMOS KLE30S I

DANTISTAS I
Dantie ištraukiami irpripil-l 
domi visai be skausmo, sol 
geriausiais prietaisais, -iul 

•naujų išra imu. ■ 
Visą darbą gvarantuojame. l 
DR. W. T. REILLY I 

469Bro«iway,S9.B«ftM,NMS. I 
PJUBDbBCHMT«B«T. ‘ I 

AVahUįM ’ / . . NMMMit* Į
i' -------------- -

B O. Būt M, Holdbrook Man. :

? ‘ ■' ' v ■ ■' ' 
f X

Nusipirk mosties. 
T*i BUSI GBMU8I J, IMfata 
MenŪptatam Co, PrW tiriu* 
gidtiifepk vatf ą morita pttktife 
nhrai) o padarys vaidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Tojl Mat- 
ti* iiima plitimu raadoaaa, 
dtu arba įtakai ir praiaHu vtaa* 
Idos spuogui nuo valdo, Pitigu 
gali riwti ir riampoads.-

‘ j, ■*. 'i ■ 'įp •»
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Vietines žinios.
1-

, ^erędojėjdjfugpj., 7 di įvyko 
: Mv. Petro oažnytiijo ęhotoAū- 

sirinkimas. Apkalbėta būsiant 
• įjs išvažiavimas ip kiti svar

būs reikalai.
Atyesys orui, 'pienuojama 

padaryti eilė koneettų ne tik 
So. Bostone, bet ir kitur. Nuo 
rugsėjo1 d. choro pamokos jau 
bus dū sykiu į savaitę.

. Išrinkta prėsps komisija ir į-' 
. galiota visuomet pranešti į lai- 
*kraščius apie choro veikimų ir 
taip-pat kuomet kas bereika
lingai šmeižia, kaip kad pa
darė St. Mockus “Sandaroje,” 
nurodyti visuomenei dalykų 
tikroje šviesoje ir tokiems 
Mockams, kurie toliaus nema
to, kaip “Sandarą” ir nezalež- 
ninkų Mickų patart užsidaryti 
armonikų.

Av. Elzbietos drauguos t 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN. . 
Krm. - P. •GelažiūtS, ‘ "

41 Capitol Avė. \
Vice-pirm, — M.- Bųbejiaitė, 

57 HudfionSt.
Rast. —-H. Valavičiūte, 

. 42. Magnolia St.
TeL'Cliąrter 3466.

Fin. Rast. — V. Šmitkus, 
’23 Liberty .St.

Kas. M Plikūnienė,
103 Bond St,

r • ■■ ..  !'

«

Žinąs.

A. L. R. K. Moterų Sų-gos

EKTRA VISIEMS ROCHES- 
TĖR’IO VIETINIAMS

* LIETUVIAMS.

Kas užsirašys “Darbininkų* 
ant visų metų, gaus už 60c. 
vertės dovanų, knygomis ir tik 
trumpame laike; todėl pasis
kubinkite. Skaitydami T‘Dar: 
bininkų” apturėsite * didelę 
naudų dėl savęs ir paremsite

13 kp. mėnesinis susirinkimas katalikiškų, spaudų irdrauge
buyo rugpj. 6 d.

Susirinko neperdaugiausia, 
bet visos svarstė svarbius 
klausimus • organizacijos gero
vei ir matėsi, kad moterys pra
deda žengti prie tvarkos ir su
tarimo.

Išrinkta delegate į Seimą 
p-ni Strakauskienė.

Apkalbėta ir daugiaus svar
bių reikalų, kuriuos delegatė 
perstatys seime dėl apsvarsty
mo. Susirinkimas užsibaigė 
apie 10 vai. vakare., f

Narė.

Ant utarninko rugpj 8 d. 
buvo šauktas ii’ Moksleivių 
kuopos susirinkimas, bet nesu
sirinkus reikailngam skaitliui 
narių, neįvyko.

Moksleivis.

Draugystės D. L. K. Keistu
čio mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj 11 d. rugpj. 1918 m. 
po No. 164 Hanover st., Boston, 
Boston, Mass. Kiekvienas tu
ri ateiti ant šio susirinkimų, 
nes bus daug svarstymų. Atei
dami ir naujų narių atsiveski
te.

J. Vinkeviczius.

| CAMBRIDGE, MASS.

Vaikų va- ■ ~

Liepos 28 dienų vakare atsi
buvo vaikų vakaras. Progra
mų išpildė vieni vaikai. Visų- 
pirma gerb. kun. F. J. Juškai
tis trumpai kalbėjo apie reika
lų lietuviškos mokyklos. Nu- 
iįdė jog tėvai turi nemažai ir
gi prisidėti prie pasekmingo^

savo parapijų, nes visas pel
nas eis ant parapijos, o ne dėl 
manęs. Vienatinis mano tiks
las yra, platinti apšvietę, ir do
rų tarp žmonių.

ši proga tik vietiniams gy
ventojams.

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

Aš MYKOLAS KIEDYK paieš
kau pusbrolio Zigmanto Lauruse- 
vičiaus. Pirrąiaus gyveno 27 Core 
St., Norvviėh, Conn.

Aš Mykolas Kiedyk jau 4-ti 
metai nelaisvėje Vokietijoje. Ra
šiau tankiai jam laiškus, bet ne
gavau jokio atsakymo.

Norėčiau priduoti jam savo ad
resą ir sykiu pranešti, kad jo mo
tina ir sesuo Emilija sveikos ir 
gyvena žižmariuose, Trakų pav., 
Vilniaus gub. Jis pats arba kas 
apie jj žinote praneškite "man šiuo 
adresu:— Germany Neūhammer 
am Queis 24 gefaugene kompag- 
nie Michael Kiedyk.

ljSK5^SRi^ALDY*k

Dvariškas vadovas : 
\ Kun. F. Kemėšis,

< 4943 W. 15-th Str.,
Cicero, III. * ’

Plrihhiinkas^ 
M. Žioba, /

J Levant Str., 
.Dorehester, Mag^. 

Tel. Dorehester 697.3—W.
Vice-piraiininkas: — .

Mr Mažeika, 
16.58 WabaUBia Avė.,

Chicago, M 
Raštininkas:— .

F. ViraVs,
242 W» Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas: — 

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Idžininkat: — 

P. Gudas, 
242 W. Broadway, 

. So. Boston, Mass.
Iždo globėjai: —

O. Meškauskaitė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
P. Geležiutė,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn, 

V. Sereika,
21 James St., 

Nonvood, Mass.
Literatiška Komisija: 

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

242 W. Broadwny, 
So. Boston, Mass.

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

37 Franklin St, Nonvood, Mass.
VICE-PJRM. — V. Varžinskaitė, 

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

68 Heaton Avė., Nonvood, Mass.
KASIERIUS — M. Abrafflnskas, 

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

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

‘ *

tartum ne galo jų nebus. Mer
gaitės Jankauskiutė ir Gied- 
raičiutė gražiai pašoko čigo
niškų šokį, nž kurį iš publikos 
aukų gavo apie kelis dolerius. 
Mergaitės. Jablonskiutė ir Jan
kauskiutė pašoko japoniškų 
šokį. Merg. S. Tapinskaitė ir 
Vilkiutė perstatė Peteliškę ir 
Rožę. O merg. Elena Lenkaus- 
kiutė viena šoko airiškų šokį. 
Tarpe šokių R. Kasparas pasa
kė monologų apie amatus. Po 
tam dar merg. O. Giedraičiutė 
viena šoko. M. Tamuliniutė ir 
A. Lenkauskiutė savo gražiu 
atlikimu užduočių tapo iššauk-

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS —> K. Stuplnkevlčia, 
Box 945, Struthers, Ohio.

VICĘ-PIRMININKAS — J. Jonuška, 
2120St Ciair avė., N. E. Cleve land, O.

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

IŽDININKAS — A. S. Vaitkus, 
232 Alaska St, Daiton, Ohio.

IŽDO GLOBĖJAS — P. Pocius, 
229 So. Main St, Akron, Ohio.

ORGANIZATORIUS—A. S. "Kulblckas, 
7602 Aberdeen avė., N. E. Cleveland, O.

DOVANAI!
Kaa pha'ifiane ”D|irblnm-

ant Metą,- tat,gaus doVhną pei
ktą Jmyn Mveikalals didelio* 
mato "C^velandiO Įjfętttvių latortaS 
pjįtvalgaA Siųskite $3.00 ui. pteUU- 
meratŲi o~ knyga tuojaus bus įusu na
muose. ■

4d. j?ogjazęlskis;* 

8311 Pulaski Avė.,4 Cleveland, Ohio,

Ar turi dideį paveikriąt 
. , Jeigu n^ tai ....

ateik ir nuaitrank puf turinė 
’ kablntt' Ir gAuri riėną didėlį ar- 
, tiatiikal padaryti pa valhalą viaal 

dovanai: <
Taipginorintla mokytla to utt’ 

to galį ataliauktl:
' J. J. DBIZA,

J00 So. Iri Si, ’FMlrirtHta, Ta.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191. ....
vaikučių lavinimo. Tėvų prie-hos net du kartus. Pagaliausr Vice-pirm. Rapalas Gažunuas
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dermė žiūrėti kad vaikučiai ir p. P. Strakauskas išėjo su 
namo parėję mokintūsi lėkei- savo gražiai išlavintoms- mer- 
jas. Toliaus prasidėjo vaikų gaitėms. Perstatė labai puikų 
lošimai. Po vadovyste p-lės O. drilių. Toliaus sekė dovanų 
Šimboliutės, mažos mergaitės 

^pastebėtinai puikiai atliko vei
kalėlį “Rožytės.” Tikrai ža
vėjo visų publikų. Mergaitės 
buvo gražiai pasipuošusios. 
Toliaus sekė eilės. Sekančios 
mergaitės sakė bei dekliamavo 
eiles: O. Bubliauskiutė, B. Ka-.t-i/—t- 
volių te, M. Nebriutė, O. Jan-jkurie prašė dar tų visų prog- 
kauskiutė, M. Jablonskiutė, O. ramų pakartoti. Vaikučių šiais 
Budginiutė, S. Kibarčiutė ir metais lankėsi 178. Dabar jau 
J. Kimančiutė. Budginiutė ir užsibaigė mokykla ant mėne- 

labai gražų šio laiko. Rudenį vėl.atsida- 
Na o kaip rys. 
šokiai

dalinimas. Iš įvairių skyrių 
vaikučiai gavo dovanas už ge
rų mokinimųsi. Ant galo kal
bėjo kun. F. J. Juškaitis ir P. 
Strakauskas, mergaitės, daina
vo ir “Lietuva Tėvynė mūsų” 
užsibaigė programas. Visi iš
sinešė labai puikų įspūdį, Ne-

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

. 20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — 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 Tėra St., Athol, Mass. 

Jonas Stanis,

01
i. *

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiaf yažifiėju ir į kitus 
miestukus.*

t
Mano kainos už palaidojimą la

bai prieinamos^ suaugusiems nuo 
$50.00'; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi'parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes 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—W.

S. BARASEVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadway, So. 

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

So. Boston.

AKINIŲ KRAUTUVĖ

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

- Reikale 
juos.

visuomet kreipkitės pas

Tre-Krautuvės adresas: 125 
mont St., Boston, Mass prie Park 
st., tunnel arba prieš Park st. baž
nyčią.

Kibarčiutė pasakė 
ir gražiai dialogų^ 
prasidėjo įvairūs tai Vaikų Drangas.

PAVASARINIAI ir VASARI
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami f e 
riausia ir pigiausia tik pas: 

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

| SOUTH BOSTON, MASS. 
2 TEISINGIAUSIA IB GE- 
! [ RIAUSIA UETUVUKA 
; ; ' APTJEKA.

! ! Sutaisau receptus su di- 
i ! džiausią atida, nežiūrint, ar 
i i.tie receptai Lietuvos ar Amt- 
i Irikos daktarų. Tai vienati- 
i nė lietuviška aptieka Bostone 
j j(iri Massachusetts valstijoj, i 
j ^Gyduolių galit gaut, kokios j 
; { tik pasaulyj yra vartojamos. ; 
{ {.Galit reikalaut per laiškus, o j 
{ {.aš prisiųsiu per erpresą. {

I
K.MDLAUSKA8

Aptiekorius ir Savininkas ! 
Tel So..Bo8ton21O14 ir 21013.,!

226 Broadvay, kampe* O St,

Reikalavimai.
Jeigų norite surasti savo gį- 

mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į f- DarI»Emiiką?r
• Jeigu norite kųnįors greitai 

parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” ..

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina: 
«.Už vienų sykį........50c.

” tris sykius ..... .$1.00 
Pinigus siųskite iš kalno. 

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Paieškau savo vyro'Justino O- 
žiūno, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Linkavos 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.

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

August Peterson, 
Carlin St., Athol, Mass.

Tel. 9—Y.

Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni
ka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Deke rintės 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.

PARSIDUODA KARMA 45 skė

riai žemes, 6 karvių, 1 arklys, 70 
vištų, 10 kiaulių. Didelis plotas 
žemės užsodyta bulvėmis, kornais 
ir kitokiomis daržovėmis. Parsi- 
duos visai pigiai. f Visai arti sto
tis, krautuvė, krasa ir kitos rei
kalingos vietos. Labai patogi vie
ta gyvenimui. Atsišaukit tuojaus.

ZIGMAS MARTUŠIS,
Bos 28, Princeton Depot, Mass.

■
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N

Paieškau Agotos Naverevskiu- 
tės, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Mikališkių valse., Serginės 
kaimo. Ji pati ar kas kitas, atsi
šaukite šiuo adresu: Russia, Gor. 
Kostroma, Nižnii Naberežnii Gos- 
pital, No. 18, Silvestras Kaspara
vičius.

. REIKALINGA VIRĖJA restau
racijoje. Taip-gi moteris arba 
mergina išdavimui valgių prie 
stalų. Darbas ant visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite ypatiš- 
kai arba laišku.

A. ZUBKUS,
298 Markei st., Portsmouth, N. H.

DR. JOHN ELL, M. D.

“Ofito yribhdoi!,. * * •
' Ryt ii« iki 9 v»l. 

Fopięto'likiS

. 536 Broadway, So. Boaton.

■ * d
4*

I
”

YJakimavičius) I

Priamlmo vajandau ■ / ■
Nuo Hkl S po plat. Nuo?)ki8 vakara | 

609 BROADWA.Y Cor.G 8T. SO.BO3TON;H 
Tai 602 8. B.

I GRYNAI VILNONIAI l 
J SVETERIAI $ 
g padaromi ant užsakymo. & 
m Leisk man nuimti mierą ir 

■jį Jūs galėsite pasiimti tik tuo- h 
$ met, kuomet Jums prireiks. »j 

i Mūsų darbo sveteliai ne- *j 
Į žiojasi ilgai ir visuomet atro- 'j 
i do gerai p

Paklauskite draugų, kurie jj 
nešioja juos ir kad gauti 
bent vieną Meesters Charlesjj 
Sweater’s ant išmėginimo.

CHARLES EVANS JR ji 
167 Hillside Avė., jį 

Needham Height, Mass. jį

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!I

^LIETUVOg DUKTERŲ DR-JOB 
| PO GLOBA MOTINOS IVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. -roT. AŠmenskiėnė, 
359 Fourth St.

Vice pirm. •— P. Giedraičiutė, ? 
103SixthSt

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

Fin. Sekr. A. Lukoševičiutėr 
377a Broadway,

Iždininkė M. Mačiuliutė, 
42 Silver St. ■

Kasos globėjai! E. PlevokienS;. 
M. Stukienė.

Maršalka — O. MizgirdienS. ,. 
Bo&rd direktoriai: —M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. čižuvie- 
nė. t

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrų utarininka kiekvieno me
nesio. 7:30 vai. vakare šv^

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son avė., 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.

REIKALINGA išsilavinusių 
merginų siuvėjų prie elektros 
jėga varomų mašinų. Užmo
kestis užtikrinta besimokinant 
ir darbas atsakantis. Atsišau
kite tuojaus. Empire Mfg. Co., 
darbas atsakantis. Atsišauki
te tuojaus. Empire Mfg. 06., 
Kampas Albany ir Wareham 
sts., Boston, Mass.

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

VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba, 
4 Levant St., Dorehester, Mass. 
Telphone: Dorčester 6973—

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
, 20 Winfleld St., So. Boston, Maaa.
I PROT. RAST. — Jonas (jHineckiu,

282 Silver Str., So. Boston, Mana.
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, Masa.- 
MARSALKA — 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.

tr
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Paieškau moksleivio Pabijono 
Čebatariausko. Pavasary j 1912 m. 
jis gyveno Waukegane, UI, pas
kui išvažiavo į farmas 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 Vizgirdienę, . 
(Cebatarauskiutė).

1011 Eight Str., Waukegan, UI.
M_____

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimų prie metų.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS}—Jonas Adomavičius, 

122 Bovren St, Sp. Boston, Mase. 
VICE-PIRM. — Pranft8 Tulelkls, 

180^Bowen St, So. Boston, Mass, 
PROT. RAST.—Juozapas Vlnkevlčlus, 

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

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

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

130BowenSt, So. Boston, Mase. 
D, L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mase, laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno-mčnesiožvai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi aįtpiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

•.f
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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 teisčs eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus.

673 Washington Street, 
Second Floor.
OfficeHours:

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 priguli nuo to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtą mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumu nervų, silpnumo užpakalis (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 kitų yra pirmos persergėjimas, kad Tamsta 
trotiji savo sveikatų ir pajėgas.

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin
gas, Gerbiamas ir ištikimi^ į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas. 
Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, biedniems 
ir turtingiems/ , Įtikiu, kad tamsta pasinaudosi šia proga ir 
aš pasakysiut:«s?galVĄr .^eAtgųtį savo fizišką stovį.

*v
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J. H. Kenealy, M. D.

ĮEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI
STIJONĄ. Esu gerai prityręs 
prie tokio darbo ir turiu paliudi
jimą. Nuo kariuomenės liuosas. 
Jeigu kam iš gerb. klebonų reikė
tų, meldžiu rašyti šiuo adresu: 

Jonas Leknickas, 
797* Bank St., Bos 146, 

AVaterbury, Conn.

J
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Paieškau Stepono Narkaus, pa
eina iš Pikielų parap., Telšių pa
vieto, aKuno gub. Pirmiaus gy
veno Chicago, Hl. Taip-gį sesers 
Pranciškos Rapalaitė iš Kauno 
gub., Žemalės parap. ir sodos. Ir 
brolio Severino Gurauskio, Židi
kų parap., Telšių pav., Kauno g. 
Malonėkite jie patįs ar kas kitas 
atsišaukti šiun adresu:

K. B. Rapalas,
50 Savtell avė., Brookeon, Mass.

REIKALlNGAtuojaus agen
tų pardavinėti.** Darbininkų” 
pavuniab egiemplioriaU. Duq- 

rą atlyginimą* Afidį.

, ■’ SPEOIAMSTAS' .
V
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