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Streikai.
STREIKAS TĘSIASI.

Nesenai kilęs New Yorke 
jūreivių streikas tęsiasi ir didi
nasi. New Yorke keturi žirn
iai laivų d< i siriino negali iš
plaukti. Id'darbhitia apie 15.- 
C00 darbininkų dėl streiko. 
Streikavo ligšiol tik Amerikos 
laivų jūreiviai. Dabar jūrei
viai apleidi laivus ir kitų-val
stybių. Sustreikavo jūreiviai 
Danijos, Holandij< s ir Norve
gijos la;vų. Jie reikalauja, 
kad algos būtų tokios, kaip ant 
Amerikos laivų.

Jūreivių streikas apiminėja 
ir kitus miestus. Streikuoja 
Bostone, PI alude1 ph’joj ir kai- 
kuriuose kituose.

RIAUŠĖS.
Worcester, Mass. Tarp strei

kuojančių odininkų Graton & 
Knight Manufacturing kompa
nijos ir policijos buvo ištikęs 
susirėmimas. Tas ištiko tuo
met, kada streikininkai strei
klaužiams norėjo pastoti kelią. 
Daug darbininkų suareštuota, 
šeši buvo nuteisti atsėdėti nuo 
2 iki 6 mėnesių.

KAREIVIAI PRIEŠ STREI
KININKUS.

metalo dirbtuvių darbininkai. 
Streikininkai norėjo sulaikyti 
streiklaužius nuo darbo. Išti
ko susirėmimų su policija, ku
riai talkon atvyko 200 valstijos 
kareivių. Niekas nebuvo už
muštas, nei mirtinai sužeistas, 
bet keletas darbininkų liko su 
praraktomis galvomis. Suareš
tuota nuo 30 iki 40 streikinin
kų. Jie yra svetimtaučiai. 
Būk radę tarp jų aidoblisrinės 
literatūros.

SUSIKIRTO SU POLI
CIJA.

Italijoj Lucero mieste buvo 
smarkus susikirtimas tarp gin
kluotų streikininkų ir policijos. 
Šeši vietoj užmušti, trys mirti
nai sužeisti, 25 lengviau su- 
žeisti.

PAKĖLĖ ALGAS.
Calumet, Mich. — Calumet, 

Hecla ir Mohawk-Wolverine 
kompanijos pakėlė savo darbi
ninkams algas ant 15 nuoš. Tas 
palietė 12.500 darbininkų.

Vengrijos sostinėje Budapeš
te raudonoji valdžia suarešta
vo 3.000 žydų.

Liepos 3 d. Omske atsidarė 
įvairių oTganizacijų kongresas. 
Svarsto apie teikimą paramos 
kariuomenei kovojančiai prieš 
bolševikus.

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

Nelaimės.
NELAIMĖ SU ORLAIVIU.

Anglijos orlaivis NS-11 pa
dangėse papuolė į audrą su 
perkūnija. Tai perkūnija tren
kė į orlaivį ir orlaivis it di
džiulis liepsnos kamuolys kri
to jurėn. 12 lakūnų žuvo.

SPROGIMAS

Ant Anglijos laivo
buvo ekspliozija. Žuvo 26 
žmonės.

ŽUVO ARTI 100 ŽMONIŲ.
Pietinėj Amerikoj palei Chi- 

le pakrantes siautė neapsako
ma audra. Apie pusantro 
šimto mažų ir didesnių laivų 
nuskandinta. Prigėrė arti 100 
žmonių. Nuostolių už $70.- 
800.000.

Nuo karės pertraukimo Ita
lija jau išdemobilizavo 2.200.- 
000 kareivių. Dar liko po gin
klu apie 2.000.000 vyri).

PASAŽIERINIAI ORLAI
VIAI.

Amerikos komercijiniuose 
laikraščiuose paskelbta, jog 
nuo spaliaus 10 d. š. m. tarp 
New .Yorko ir Hamburgo pra
dės lakioti pasažieriniai orlai
viai. Tam bus panaudoti Vo
kietijos zeppelinai.

Sako, jog bVashingtono val
džia neleisianti tokios komuni
kacijos.

Šveicarijos laikraščiai pra
neša, kad daug moterų dabar 
atkeliauja iš Rusijos ir Veng
rijos Šveicarijon. Pasirodė, 
kad tos moterys tai daugiausia 
pačios arba giminės bolševikų 
vadų. Visos labai pinigingos.

GRĮŽTA NAMO.

Besarabijoj buvusieji armė
nai nutarė grįžti namo, į Ar
mėniją, kuri tampa paliuo- 
suota iš po Turkijos jungo. 
Armėnų Besarabijoj buvo apie 
20.000.

Suv. Valstijų senatas užgy- 
rę steigimą Sąjungos, kuri už
siims šelpimu tautų, paliuo- 
suotų nuo turkų. Prie Sąjun
gos steigimo prisidėjo kardino
las Gibbons, ex-prez. Taft, 
Eliliu Root ir kiti.

LAIŠKAI VOKIETIJON.
Suv. Valstijų valdžia jau at

šaukė uždraudimą siųsti laiš
kus į Vokietiją. Liepos 15 d. 
pašto sekretorius Burleson pa
skelbė, jog iš Suv. Valstijų ke
lias laiškams į Vokietiją atda
ras.

Phikdalphios šv. Kazimiero parapijos katalikiškos spaudos platintojų kuopelė: Stovintieji Jonas Rimgaila, Juo
zas Brazys, V. Dvarėniutė, M. Valasiniutė, St. Klapatauskas, M. Bublaitė, M. Kazlauskr s, Al. Norkus. Sėdintieji M. 
Valeckaitė, M. Savickaitė, J. Poškienė, kun. J. Strimas, 0. Unguriutė, U. Stravinskaite ir O. Guokiutė.

ši kuopelė uoliai pasidarbavo katalikiškos spaudos platinime, ypatingai laike Katalikų Spaudos Savaitės. Taip
gi ir nūn nenuilstančiai varo savo pasibriežtąjį darbą. Tik gaila, kad vienas jos didžiai g rbus narys gerb. kun. J. Stri
mas, atsisveikinęs turėjo apleisti šitą kuopelę. ! : -

Žinios iš Lietuvos.
KAUNO KRONIKA.

Mieste yra gandas, kad mū
sų valdžia atidavusi karo sobo
rą Kauno rusams. Jei tai tie
sa, tai žmonės nepatenkinti ir 
su tuo nesutinka. Saboras ne 
rusų, jis buvo Kauno karo ko
mendantui įsakius karo inži
nierių pastatytas kareiviams 
valdžios lėšomis. Dabar jis 
turėtų priklausyti Lietuvos 
valdžiai. Pereiti, jos žinion 
kaip ir visi buvusieji prieš ka
rą rusų valdžios daiktai Lietu
voje, pereina į Lietuvos vy
riausybės žinią. Lietuva turi 
savo narsiąją kariuomenę, jai 
reikia turėti ir bažnvčią iškil
mėms ir šiaip pamaldoms tuo 
labiau, kad šis soboras yra 
viešoje vietoje pastatytas.

Jei rusams atiduoti soborą, 
tai reikia atiduoti kareivių ka- 
zarmės, fortai ir kiti dalykai, 
nes visa tai buvusios rusų val
džios pastatyta. Jei rusai ir 
reikalautų, tai ar jie galėtų jį 
išlaikyti? ar daug čia bus ru
sų; jiems užteks kapinių cerk
vės ir cerkvės Šančiuose, dar ir 
tos bus tuščios.

Nors nekartą jau buvo nuro
doma ir netinkamus mūsų mi
licijos pasielgimus, vis tik jie 
nesiliauja. Gegužės 11 dieną 
vakare teko vaikščioti Alekso
te. Tenai pamačiau skėtrio- 
jant ir šlykščias dainas dainuo
jant tris vyrukus. Vienas jų 
tarpe buvo milicininko forma. 
Paprašius ramiau laikytis, mi
licininkas .buvo bekimbąs, bet 
atstojo. Pasirodė, kad tai yra 

rajono milicininkas Kazys 
Smilga Nr. 34. Šiaip elgtis 

ne tik milicininkams,
bet ir šiaip žmonėms. Kaip ga
li milicininkas žiūrėti komen
danto įsakymą — nepardavi
nėti svaigalų, kada jis pats pri
sigėręs vos kojas bevelka. To
ki s elgęsis piktina žmones.

Gegužės 11 d. čia buvo su
rengtas “Saulės” gimnazijos 
mokytojų seminarijos mokslei- 

Ivių vakaras. Vaidino art. 
Sutkui režisuojant, K. Puidos 
3-jų veiksmų dramą “Undi-

neleista

_______  ___. a*— -
nė.” Žymesnes roles vaidino 
A. Kemauskas, Nenorta, Oš- 
kinaitė. Po vaidinimui J. Nau-
jalio vedamas mergaičių cho
ras padainavo kelias dainas. 
Be to, buvo moksleivių smui
kų kvartetas ir duetas ir Sut
kaus akompanuotas daugiabal
sės deklemacijos. 

KLIK0LIAI.
Čia gyvenimas apmiręs, nei 

komiteto, nei milicijos nėra, 
nes žmonės nesuprasdami jų 
vertės, nenori steigti, o nėra 
kam jų paraginti. Žydų veik 
nėra, tad ir spekuliacijos ne
matyti. Žmonės griežtai nu
sistatę prieš bolševikus, ir ne
nori nė manyti apie kaž kokį 
“bolševikų “rojų.”

ŽEMĖ KARIŠKIAMS.
Šiomįs dienomis Ž. Ū. ir V. 

Turtų Ministeris A. Stulgins
kis įnešė Ministerių Kabinetan 
įstatymo projektą, sulig kurio 
Lietuvos bežemiai ir mažaže
miai, kurie gali ir nori žemę 
dirbti ir tarnauja Lietuvos ka
riuomenėje kaipo laisvanoriai 
arba pašauktieji — tuojaus, į- 
statymą priėmus ir jį paskel
bus, iš liuosų valstybės žemių 
i rtt. žeme bus aprūpinami. A 
Stulginskis atstovauja krikš
čionius demokratus M. Sleževi
čiaus Ministerių Kabinete. 
Tokiu būdu valdžia galop pra
dės vykinti tai, ką dėka kr.- 
-demokratų nusistatymui nuta
rė 2-ji Valstybės Konferencija.

KAUNAS.
Begaliniai spekuliuoja. Lie

tuvos gyventojai, ytin beduo
niai ir darbo žmonės, laukte 
laukė kuomet gi galų gale at
siųs Amerika duonos. Ame
rikos Maisto ir Pagalbos Ko
misija mums pažadėjusi maisto 
neapvylė. Jau šiandien, rods, 
valgome Kaune baltą ameri
kiečių pyragą tik—deja tas vė
la išeina mūsų nenaudai: sva 
rui amerikiško pyrago moka
me 5 auksinus. Stebėtina, 
kieno gi kišeninį tie pinigai lie
ka, nejaugi taip brangus ame
rikiečių pyragai?

naujas šaltinis žydams ir ki
tiems spekuliantams pasipel
nyti.

Argi nebus galo tai begalinei 
spekuliacijai ’ Ir Begėdiškam* 
plėšimui-išnaudojimui!

LIUBAVAS.

(Mariampolės apskr.)

Mūsų valsčiuje yra keletas 
dvarų, iš kurių Skaisčių dva
ras yra karališkas. Šio dvaro 
valdytojas, žydas, pasižymė
jęs žiaurumu prie darbininkų. 
Valdant Lietuvą vokiečiams, 
jis mokėjo darbininkams labai 
mažą užmokesnį; todėl darbi
ninkai nėjo jam dirbti. Tada 
jis pasikvietęs vokiečių žanda
rus ir jų botagų pagelba varės 
žmonės sau pusdykiai dirbti, 
bet dar to neužteko. Darbi
ninkai turėjo užsimokėti pa
baudą. Dabar pas mus susi
tvėrusi Krikščionių darbinin
kų draugija pareikalavo iš Že
mės Ūkio Ministerijos įgalioti
nio p. Klimo atiduoti tą dvarą 
darbininkams. S. Klimas su
tiko ir parašė įsakymą išduoti 
žydui kiek javų, taip-gi liepė 
išsirinkti darbininkams iš savo 
tarpo kelis žmones, padarymui 
kontrakto. Bet deja... S. Kli
mas savo žodį atmainė. Pribu
vus pas jį darbininkų išrink- 
tiemsiems, jis jau kitaip kal
bėjo; sakė į tris dienas pri
sius raštus. Bet nieko nesu
laukėme. Matydami, kad nie 
ko negausią, darbininkai iš 
siuntė delegatus Kaunan Že 
mes Ūkio Ministerijon, bet ii 
ten nieko negavę sugrįžo. Tai 
mes darbininkai vėl turėsime 
vargti, o dvaro žemės plotai 
stovės neapdirbti. Kame gi tei
sybė?

NAUMIESTIS 
(Panev. apskr.)

Mūsų kariuomenei pasitrau
kus iš Panevėžio, Naumiestis 
kelis kart buvo patekęs bolše
vikams, kurie ieškojo klebone 
ir gaudė miestelių arklius. 
Paskutinį kartą balandžio 29 
d. Naumiestį vėl buvo paėmę 
bolševikai, bet tik pusę valan 
dos tebuvo: vokiečiai tuo išvi
jo ir 10 į nelaisvę paėmė. Žmo
nės vokiečiais džiaugiasi, nes 

Čia matyt jie čia gerai elgiasi, jokių plė-

Šimų ligšiol negirdėt.
Iš užfrontės atėję nupasako

ju daug baisių bolševikų dar
bų. Nebijo, kad ir bekovo^ 
darni nannis suJeginti]/ by 
bolševikus išvytų. Pasakoja, 
kad jie į Panevėžį atsiuntė 30 
kiniečių. Gyventojai iš Pane
vėžio praneša, kad reikėtų 
nors geležinkelį iš Dvinsko į 
Panevėžį išardyti, nes raudon
armiečiai sparčiai viską iš 
Panevėžio išveža.

Būdviečių valsčius tvarkosi 
gerai. Milicija pavyzdinga, ge
rai kovoja su šmukleriais ir 
degtindeliais. Šie paskutiniai 
ypač nepatenkinti valsčiaus 
milicijos darbu ir kalbina žmo
nes dėtis prie kito valsčiaus, 
kuriame “laisviau” gyventi.

Būdviečių dvaruose labai 
dažnai atsilanko ponaičiai iš 
Lenkų žemės, kurie prikalbi
nėja žmones dėtis prie Lenkų, 
žadėdami duonos ir kitų gėry
bių. Pabuvę kelias naktis vėl 
grįžta į Lenkus. Žmonės su
pranta, ko šie ponaičiai nori. 
Milicija nežino kas jiems dary
ti.

AMERIKOS KARO IR MAI
STO KOMISIJA VILNIUJ.

Gegužės 7 d. Amerikos Ka
ro ir Maisto Komisija buvo nu
važiavusi iš Kauno į Vilnių. 
Misijas lydėjo Lietuvių kari
ninkas Petronis. Komisijos 
Vilniuj norėjo patirti vietinę 
politinę, militarę ir ekonomi
nę padėtį. D-ras Bogenas, va
žiavęs su Misija, domėjosi žy
dų padėtimi. Komisijos, tu
rėjo daug vargo, *kol surado 
lenkų štabą, paskui štabo vir
šininką, paskui kambarių per
nakvoti. Su maistu buvę dar 
prasčiau. Iš Varšuvos maisto 
gyventojai nei kiek dar nega
vo, už tat dar tebepasninkau- 
ja. Ir Komisijoms atsėjo val
gyti tai, ką buvo pasiėmę su 
savimi iš Kauno. Komisijas 
buvo atlankiusi Vilniaus mies
to gyventojų delegacija, susi 
dedanti iš Mikolo Biržiškos. 
Nagevičiaus ir Paliavičienės.

Komisijos, užsimokėjusios 
už kambarį ir virtuvą išvažia 
vo: maisto — į Gardiną, Ka 
ro — atgal į Kauną.

KARIUOMENĖS PRIESAI
KOS FORMŲ LA.

Aš, NN, prisiekiu Augš- 
čiausiam Viešpačiui Dievui 
teisingai tarnauti Lietuvos ka
riuomenėje, būti ištikimu mū
sų' krašto Konstitucijai, klau
syti savo vyresnybės, griežtai 
jos įsakymus pildyti ir šventai 
laikyti man įtikėtą paslaptį. 
Prisiekiu nesigailėdamas savo 
sveikatos nė gyvasties ligi pas
kutiniam kraujo lašui ginti 
Lietuvos Laisvę ir nepriklau
somybę, mūsų žmones ir visą 
mūsų žemę nuo kokių nors už
sienių ar vidaus priešininkų 
užpuolimo ir nuo visų tų, ku
rie mūsų krašte kels riaušių, 
ardys žmonių darbą ir ramumą 
ar kitaip kaip skriaus žmones. 
Prisekiu su priešininku griež
čiausiai kovoti, neidamas į jo
kias pažintis, sutartis ar šiaip 
susižinojimą raštu ar žodžiu ir 
visą tai, ką apie priešininką 
sužinosiu ar išgirsiu, tuojau 
savo vyriausybei pranešti.

Kad šią priesaiką darau tik
ra širdimi ir gryna sąžine, iš
keliu ranką prie Viešpaties 
Dievo.

Rudaminos valsčius susi
tvarkęs gerai, tik pirmininkas 
nedarbus. Šiame valsčiuj y- 
ra daug bežemių kurių būvis

KAUNO KRONIKA

Š. M. gegužės 7 d. Kauno 
miesto milicijos II skyriaus 
viršininko pavaduotojas Pran
ei škomj gatv. namuos Nr. 1 pas 
Kazę Tovarokienę rado ir kon
fiskavo degtinės dirbtuvę. Ei
na tardymas.

(Kauniškė “Lietuva”)

RAMYGALA

(Panev. apskr.) ••
Ramygaloj stovėjo būrelis 

Tėvynės ginėjų, kuriems tik
rai galima išreikšti padėką už 
jų narsius karžigiškus žygius.

'Tai tikrai susitelkęs būrelis 
Lietuvos sūnų, kurie išgirdo 
Tėvynės balsą, šaukiantį ją 
išgelbėti iš po svetimo jungo, 
kurių širdyse neužgeso Tėvy
nės meilė, kurių gįslose neuž
šalo broliškas kraujas! Ir 
šiandien, kuomet Tėvynė pa
reikalavo, jie pirmutiniai sto
jo į Lietuvos pulkus; jie pirmu
tiniai pradėjo kovoti su prie
šu ir savo jaunu krauju laisty
ti tuos kalnelius, kuriuos mū
ši) bočiai yra aplaistę savo 
krauju, nežiūrint to, kad jų 
buvo maža, o priešų daug, jie 
žengė karžigiškais žingsniais 
pirmyn stumdami priešą, kad 
numetus bolševizmo jungą nuo 
savo brolių. Žmonės, maty
dami taip narsiai kovojančią 
kariuomenę, padeda jai visame 
kame ir taip vieni antriems pa- / 
duodami brolišką ranką atstū
mė priešą iš savo krašto.

Lenkijos žemėlapį jau pasi
dirbęs Varšuvos seimas. Dar 
niekur nieko, jokių beveik 
šienų nenustatyta, o jau len
kai užsibrėžė Didžiąją Lenki
ją. Ji apima Latviją, Vitebs- 
ko gub. Ką besakyti apie Lie
tuvą: vardas “Litvra” tepa- 
dėtas pakuršėje ant Šiaulių ir 
Telšių apskričių. Tik kažin, 
ar nereiks lenkams bent kiek • 
nustriukinti savo užgrobimai.

(Kauno “La^vė”)
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LIETUVOS PAŠTAS.

Lietuvos valdžios organas 
“Lietuva” num. 103 turi strai
psnį antgalviu Lietuvos Paš
tas. Rašo Damazas Treigys. 
Lietuvos pašto stovį šitaip ap
rašo:

“Kaunas ir jo artimesnė a- 
pylinkė turi tarp savęs ryšių 
ir uoliąį veikia ten visos Vals
tybės kūrimo šakos; tolimes
nė provincija tebesimaitina 
tuotarpu tik taip vad. “Bobų 
telegramoms” — kažin iš kur 
atplaukusiais plepalais kurie 
vieni už kitus baisesni ir daž
nai net mūsų Valstybės idėjai 
priešingi, taip kad bailesnių 
ūpą visai išvaiko. Nemažai y- 
ra ir tokių veiklesnių, kurie ne
gaudami jokių žinių apie savo 
Valstybės tvarkimosi, prisi
klausę kažin kieno skleidžiamų 
baisių gandų, visai nusimini- 
man įpuolu ir viską likimui me
ta. Taip savo Valstybės paš
tu toli gražu negalime pasigir
ti, jis ligi šiol didesnėj Lietu
vos daly vargiai vertas ir paš
to vardo; todėl nežinia kodėl 
tuo taip svarbiu dalyku taip 
maža tesirūpina. Vakarų Že
maičiuos, tiesa, kai kuriuos di- 
desniuos miesteliuos įkurti paš
to skyriai; jie iš šalies žiūrint 
tarsi veikia, korespondencijas 
priima, bet laikraščius iš Kau
no tik geriausiu atveju atveža 
į 17-19 dieną, kaip jie yra spau
stuvę apleidę, o kartais tik į 23 
dieną; ir būk tu, žmogus, iš 
tokio laikraščio gudrus — semk 
“naujas” politikos ir Valstv- 

i bės tvarkymosi žinias.
“Kodėl taip ilgai eina iš 

Kauno į Žemaičius paštas—ne
žinau ; tiesa negalima, gali 
būt, nūdien Lietuvos pašto ge
ležinkeliais vežioti, bet juk per 
kuri laiką galima ir arkliais 
nuvažiuoti; taip, paimkim, štai 
į Skuodą (Sedos apskr.) prasta 
kumelpalaikė per 7 dienas len
gvai iš Kauno atrėplios, o žiū
rėk, laiškai ir laikraščiai eina 3 
savaites ’ Kodėl taip yra — ne
galiu suprasti; nejau taip nie
kam nerūpi tos gyvybės šalti
nis — paštas, kaip nor tinka
miau sutvarkyti.”
Kiekvienas iš mūs supranta 

geros komunikacijos svarbą 
Lietuvos valstybei, kuri yra 
kūrimosi stovyje, bet kuri kar
tu turi mobilizuoti savo jėgas 
karei už neprigulmybę. Kiek
vienas supranta, jog nebuvi
mas gero susinešimo neišpasa
kytai darbas trukdoma. Mes 
amerikiečiai lengvai galėtume 
tą spragą užkišti. Juk būdai 
ir keliai šelpti Lietuvą atdari. 
Reikia tik mums sujusti siųsti 
pašelpą saviškiams, o kartu 
trokus tą pašelją išvežioti po 
visą Lietuvą.

Kas atsakys, kodėl tas pas 
mus nedaroma.

ralų šauktą seimą Chicagon 
daug draugijų nesiuntė tan 
seiman, atsimindamos New 
Yorko seimą šauktą liberalų 
ir socijhlistų karės pradžioje.
Apsigavę tuomet, dabar nesi- Į 
davė apsigauti.

Bet katalikai neprivalo duo
ti suklaidinti bei išnaudoti ir 
mažesniuose dalykuose. Čia 
turime omenėje vieną faktą 
Montelloj, Mass. renkama au
kos “Keleivio” poeto knygpa
laikių išleidimui. Surašė au
kotojų besą ir katalikų auko
toją Ar tai ne gėda.

Prie tos progos reikia prisi
minti tą kad mūsų rašytojai, 
neturintieji lėšų išleisti veika
lų, pakviestų visuomenę tal
kon. Girdėjome, kad keletas 
veikalų esą parašyti ir rašyto
jai iešką leidėjų. Tai tegu ap- 
švietos prieteliai prisideda prie 
jų išleidimo. K. Spaudos Dr- 
ja juk galėtų tuos veikalus 
paimti ir rinkti aukas jų išlei
dimui. Netrukus būsiančiame 
tos organizacijos seime galima 
bus apie tai pasvarstyti.

PASTABĖLĖS.
“Lietuya” užsiminė apie 

srovių vadų klaidas. Sulyg jos 
krikščionių demokratų vadai 
esą paprasti, neprityrę vaiki
nai, kunigų pastatyti. Girdi 
tokie naujai iškepti vadai pri
darą daug blėdies visuomeni
niame gyvenime. Todėl gir
di krikščionių demokratų sro
vė daranti nepataisomą prasi
žengimą prieš Lietuvą. Žino
ma pas tautininkus kas kitą su 
vadais. Jų vadai subrendę, 
rimti vyrai, gudrūs politikai. 
Atsiminkime tik jų vadų girtą 
ekskursiją pas Bachmetievą 
kurs dabar veikia Paryžiuje ir 
be abejonės tautininkų Tary
bos atsilankymą 
Lietuvos reikalo... 
mui.

sunaudoja 
smukdini-

♦

Kada Amerika kariavo prieš 
Vokietiją, tai valdiškasis vi
suomenės informavimo biuras 
daug darbavosi, kad užbėgti 
kelią vokiečių leidžiamiems 
gandams. Kiekvienas supran
ta, kad gandai žmonėse pra
gaištį daro ir visokiais būdais 
visi dori žmonės gelbsti gandų 
slopinime. Bet su Amerikos 
lietuvių tautininkais, tai kas 

Jie netik gandus neslo- 
bet jų prasimano, juos

kita, 
pina, 
pučia, savo laikraščiuose gar
sina.
kad sutrukdyti gausų aukų 
plaukimą Tautos Fondui suju
do kalnus versti ant katalikų 
vadų ir veikėjų. Girdi jie tar
si viską darą kad tik Lietu
va nebūtų laisva. Nesenai te
pradėjo jie nutilti kaukę apie 
kunigų prolenkiškumą Ko jie 
dabar tversis ir kokius ganaus 
prasimanys, kad katalikų dar
bų vaisingumą sumažinti.

Pereitą žiemą liberalai

SUDEGĖ GELŽKELIO DEPO

Šiauliai. Gegužio m. 14 die
ną sudegė geležinkelio depo 
didysis namas. Gaisro prie
žastis neaiški. Yra sudegusių 
garvežių ir vagonų. Kilus gais
rui, žmonės subėgę norėjo ge
sinti, veržėsi ištraukti liku
sius depoj garvežius ir vago
nus, bet vokiečiai neleidę. Tik 
kaip jau nebuvo galimybės na
mų išgelbėti, buvo leisti gais
rininkai arčiau. Nuo ugnies iš
gelbėti tik aplinkiniai namai.
Minėtoji depo buvo pastatyta 

iš dalies-Šiaulių miesto plytų, 
kurias vokiečiai išardydami 
didžiausius miesto namus, dau
giausia vežė į Prūsus.

Du šauniu Lietuvių 
pasirodymu.

APVAIKŠČIOJTMAS 4-TOS 
LIEPOS WASHINGTONE.

Didžiausias Lietuviams Pasise
kimas.

Lietuva Nepriklausoma Tautų 
Tarpe.

Programą išpildė Baltimorės 
Lietuvių Choras.

REMKIME TIK GERUS 
DARBUS.

Lietuviai katalikai privalo 
remti aukomis, veikimu, pri
tarimu, patarimu tik naudin
gą žmonėms darbą ir neprie- 
šlngą tikybai bei krikščionių 
dtmokratų dėsniams. Katali
kai neprivalo pulti darban, kur 
tik sušunka bile kas, kad čia 
tautos labui daroma. Didžiu
ma kataliku elgiasi prideramai 
sarba kartą apvilti, daugiau 
nesiduoda apsigauti. Pavyz
džiui prieš ųpsenai buvusį libe-

Gelžkeliečiai lenkai tarnavu
sieji bolševikams, daugiausiai 
padėję juos išvaryti: tai jie at
vežę lenkų kariuomenę, pa
greitindami žygį.

(Kauno “Laisvė”)

KIEK AMERIKONŲ .
Užjūryje.

Sulyg valdžios paskelbimų 
liepos 8 d. Europoje Amerikos 
kareivių dar buvo 389.000.

Franeijos raudonieji prieši
nasi taikos sutarčiai. Varo a- 
gitaciją kad pArlamentas ne
patvirtintų sutarčių.
f /

Ketvirtos Liepos iškilmė jau 
praėjo. Daug iškilmių praėjo 
ir jos visos liko užmirštos, bet 
iškilmė šių metų ketvirtos lie
pos liks kiekvieno lietuvio am
žinoj atmintyje. Ši diena likos 
įbrėžta neišdildomom raidėm 
laisvų tautų istoriją apie Lie
tuvos atsistojimą greta nepri
klausomų tautų.

Ketvirtoji liepos būdavo 
grynai Amerkoniška šventė — 
Suvienytų Valstijų nepriklau
somybės paskelbimo paminėji
mas. Šiais metais toje dieno
je Washingtone buvo paminėji
mas karės pasekmingo užbaigi
mo—grynai tarptautinę šven
tė. Apvaikščiojime dalyvau
ti Suvienytų Valstijų valdžia 
pakvietė vien tik nepriklauso
mas valstijas. Apvaikščiojime 
dalyvavo 42 valstijos, iš jų 41 
pilnai nepriklausomos ir Su
vienytų Valstijų pripažintos 
kaipo tokios, Lietuva buvo 
vieninteli kuri dar nėra Suvie
nytų Valstijų pripažinta kaipo 
nepriklausoma valstija, bet ap- 
vaikščiojiman buvo užkviesta 
ir jame dalyvavo. Irlandija ir 
Ukraina dėjo pastangas kad 
gauti pavelijimą apvaikščioji
me dalyvauti, bet jų pastan
gos buvo be pageidaujamų pa
sekmių.

Apvaikščiojimas buvo vie
nas iš puikiausių kokie kada y- 
ra buvę. Beveik visos dalyva
vusios valstijos turėjo po iš
puoštą vežimą, (float), persta- 
tantį tūlas jų ypatybes. Iš- : 
puošimas kai kurių vežimų at
siėjo tūkstančiai dolerių.

Lietuviai ir-gi turėjo pui
kiai išpuoštą vežimą ir dauge
lio atydą į save atkreipė. Pat
sai vežimas nuteptas šviesiai 
žale spalva, o grindys baltai. 
Gale vežimo ištaisyta aukšta 
kėdė it karališkas sostas, tik 
su tuo skirtumu kad vieton ka
rūnos ant jos viršaus buvo bal
tas karvelis su ištiestais spar- 
mais; ant tos kėdės sėdėjo daili 
mergaitė pasipuošus tautiškais 
rūbais ir myrtų vainiku, mer
gaitė prieš save laikė didelę 
Lietuvos vėliavą Užpakaly
je jos kėdės pritaisyta keletas 
žaliuojančių medžių. Vienais 
trepais žemiaus kėdės, vežimo 
viduryje susodinta šešios pa
rinktos mergaitės, ir gi su vai
nikais ir pasipuošusios tautiš
kais rūbais. Vežimo prieša
kyje, pritaisyta du dideli ža
liuojanti vazonai, ant jų kraš
tų stovėjo du balti karveliai. 
Žemiaus mergaičių, ant veži
mo grindų matėsi trys tik ką 
nutūpę balti karveliai. Ant 
vežimo šono, iš abiejų pusių, 
didelėmis aukso raidėmis para
šyta, “Lithuanian Republic,” 
o tarp tų žodžių nupiešta Lie
tuvos žymė — Vytis. Visas 
vežimas apsuptas ir išpuoštas 
vainiku iš ąžuolo lapų. Veži
mą traukė keturi širvi arkliai. 
Lietuvių vežimas atrodė sim- 
boliumi gyvybės, meilės ir vil
ties ir buvo didelis kontrastas 
sulyginus su kitų valstybių ve
žimais, ypač lenkų, kuris nie
kuo nesiskyrė nuo paprasto 
cirkuose vartojamo vežimų, 
prisivadintų numalevotų mer
ginų.

Pažvelgus tos dienos iškil
mės programą sujudina lietu
višką širdį, .tarsi tai būtų bu
vę vien lietuvių apvaikščioji
mas, o visų kitų tautų dalyva
vimas, tai tik pridėčkas, nes 
generaliame programe tesiran- 
da vien lietuvių programas, su
sidedantis iš tautiškų dainų ir 
žaislų, o kitos tautos tik pa
minėtos kad apvaikščiojime

v«

dalyvauja. (Su šiuo aprašymu 
siunčiame ir programą).

Lietuvių programą išpildė 
Baltimorės lietuvių choras po 
vadovyste p. J. Čižausko. Pro
gramą pradėta pusė po penkių 
su “Lietuva Tėvynė Mūsų.” 
Tuo pat laiku prasidėjo prog
ramų pildymas ir keliose kito
se vietose. Lietuviams pa
skirta 'vieta viduryje ties 
“Daughters of American Re- 
volution” namais. Vienoj pu
sėj, ties “Pan - American 
Union’’ namais Amerikos val
džios surengta dailus progra
mas iš dainų ir kitokių paįvai
rinimų. Kitoje pusėje, ties 
“Raudonojo Kryžiaus” na
mais ir-gi surengta milžiniškas 
spektaklis, choras iš kelių šim
tų balsų akompanijuojant or
kestrai iš keliasdešimties in
strumentų. Biškį toliaus, ties 
“Statė, "\Var and Navy” na
mais surengė perstatymą kele
tas susidėjusių dailės draugijų. 
Lietuviai jų viduryje. Lietu- 
vių choras vos iš penkiasde
šimts žmonių ir orkestrą vos iš 
dešimts, žmonių rodos nekokį 
įspūdį galėjo padaryti. Kuo
met iš šalių tokie milžiniški 
perstatymai, bet tik tas tikrai 
supras visą įspūdį kurs tą vis
ką matė. Žmonės su ypatin
gu žingeidumu rinkosi apie lie
tuvius ir su nepaprastu žingei
dumu klausė dainų ir tėmijo 
žaislus gėrėdamiesi jų ypatybė
mis.

Prie lietuviams paskirtos 
vietos minia kas kart didėjo ir 
už kelių minučių ties Raudono
jo Kryžiaus ir “Pan-American 
jnion” liko kuone vien orkes

tras ir chorai — žmonės susi
spietė Lietuvių .dainų paklau
syti ir žaislų pamatyti.

Lietuvių pasirodymas nusi
sekė kuopuikiausia, tokių pa
sekmių nesitikėta, ypač kad į 
tokį trumpą laiką teturėta pri
sirengti. Trūksta žodžių kad 
tinkamai išreikšti pagirimą 
Baltimorės jaunimui, nes jų 
pastangos ir pasiryžimas ap
vainikavo lietuvių pasirodymą 
greta nepriklausomų tautų. A- 
merikos lietuvių visuomenė jau 
daug kartų yra girdėjus apie 
p. J- Čižausko pasirodymą ir 
daug kartų girdėjo jį patį dai
nuojant ir taip-gi jo prirengtą
jį chorą, todėl užtenka pami
nėti kad jisai prirengė Balti
morės charą ir po jo vadovyste 
programas buvo išpildytas.

Apie lietuvių pasisekimą 
daug rašė vietiniai laikraščiai; 
štai ištrauka iš The Washing- 
ton Post: “Lietuvių Choro dai
nos džiugino didelę minią” 
“Šaukimas prie Laisvės” bu
vo atliktas per lietuvių chorą 
iš Baltimorės, prie rytinės pu
sės Daughters of American Re- 
volution namų. Choras susi
deda iš apie keturiasdešimts 
vyrų ir mergaičių ir turi nepa
prastai gerų (excellent) dai
nuojančių balsų; chorą diri
gavo J. Čižauskas.

Dainų rinkinys inėmė “Lie
tuva Tėvynė Mūsų,” lietuvių 
tautiškas himnas, ir eilę liau
dies dainą. Liaudies šokiai 
buvo lygiai palinksminanti ir 
Baltimoriečiai džiugino didelę 
minią, nepaisant kontra at
rakcijos čia pat ties Pan-Ame
rican Union ir Raudonojo Kry
žiaus namais. Dalyvavusieji 
buvo pasipuošę daugspalviais 
ir iškilmingais (colorful and 
elaborate) tautiškais rūbais.” 

Reikia pažymėti, kad jokia 
kita tauta atskiro aprašymo 
negavo. Taip-gi pažymėtina, 
kad visą savaitė prieš parodą 
vietiniai laikraščiai daug rašė 
apie šią iškilmę, visuomet ne
mažai vietos duodami lietu
viams, ypač kas svarbiausia 
kad tas buvo daroma be jokių 
didesnių pastangų iš lietuvių 
pusės.

Užsibaigus įvairiems persta
tymams, rengtasi prie svar
biausios generalio programo 
dalies — maršavimas istoriška 
Pennsylvania Avenue, nuo Iž-

v

do Departamento iki Kapito- 
liaus, lygiai viena angliška 
mylia tolumo. Penkiolika mi
nučių iki septynių jau visi ve
žimai stovėjo eilėje ir tuoj ilga 
procesija pasijudino iš vietos. 
Vežimai buvo sustatyti diplo
matinėje tvarkoje — palei tų 
valstijų užimamą poziciją tau
tų šeimynoje. Pirmasai veži
mas reprezentavo taiką po jo 
sekė Prancūzija. Tos tvarkos 
laikantis Lietuvai reikėjo būti 
paskutinei, nes dar Suvienytų 
Valstijų nepripažinta kaipo ne
priklausoma valstija, bet kaž 
kaip pasitaikė kad Lietuvos 
užpakalyje ėjo Grekija ir Sur 
vienytos Valstijos. Pirma Lie
tuvos ėjo Čeko-Slovakija ir 
Fmlandija.

Lietuvos vežimas ąžuolo la
pų vainikais išpuoštas atrodę 
puikiai; mergaičių dailumas 
ir jų rimtas ir išdidus užsilai
kymas visu keliu publikoje iš
šaukė gausų delnų plojimą. 
Priešakyje Lietuvos vežimo du 
raiteliai nešė Lietuvos ir S. V. 
vėliavas; Suvienytų Valstijų 
vėliavą nešė S. V. kareivis, o 
Lietuvos vėliavą nešė kareivis 
apsitaisęs senoviškais šarvais. 
Paskui vėliavą jojo keturi ap
sišarvoję vyčiai su ragotinė
mis rankose. ' Paskui vežimo 
ėjo choristai po tris į eilę su
stoję — mergaitės pirma o vai
kinai paskui. Einant ties ka- 
pitoliumi, kur buvo surengta 
“Reviewing stand,” kuriame 
radosi S. V. Vice-Prezidentas 
Marshall, Senator ir žemesnio
jo Buto delegacijos, ir po du 
atstovu nuo' kiekvienos nepri
klausomos tautos, pasveikin
ta trukšmingu delnų plojmu. 
Minėtame “reviewing stande” 
turėjo būti ir Lietuvos du re- 
presentantai, bet kadangi Dr. 
J. Bielskis prirengė lietuvių 
skyrių ir laike maršavimo tu
rėjo jį tvarkyti; todėl tik vie
nas gerb. M. J. Vinikas tebuvo 
kitų valstijų atstovų tarpe.

Parodai užsibaigus, ties ka- 
pitoliumi prasidėjo įvairūs 
spektakliai. Vienas iš svar
biausių ir kuris mumis apeina 
tai “Žengimas Prie Laisvės.” 
Iš kapitoliaus išėjo Laisvė su 
žibintuvu rankose, iš apačios 
trepu pradėjo žengti prie Lais
vės šešios tautos — Finliandi- 
ja, Lietuva, Jugo-Slavija, Ke- 
ko-Slavokija ir Lenkija. Kiek
vieną tautą reprezentavo pen
kios tam tikrais rūbais pasi
puošusios mergaitės, kiekvie
no būrelio priešakyje nešė tos 
tautos vėliavą kurią jos ^re
prezentavo. Pasiekus joms tre
pu viršų laisvė įvedė jas į ka
pitelių, o vėliaus jau visos kar
tu išėjo iš kapitoliaus daly
vauti tam tikrame spektaklyje, 
kur įvairiai plevėsuota visų 
penkių iš numirusių prisikėlu
sių tautų vėliavos.

Gauštvinas.

ROCHESTER, N. Y.

Milžiniška Lietuvių ir Ukrainą 
paroda ir mass-mitingas, 

kaipo protestas prieš 
lenkus.

Lepos 5 d. vietos lietuviai ir 
Ukrainai surengė didelių de
monstraciją su tikslu užprotes
tuoti prieš lenkų veržimąsi į tų 
tautų šalis. Demonstracija pra
sidėjo paroda, kurioje dalyva
vo į 5000 žmonių; parodavo 
netik vyrai, bet moters, mer
ginos ir net maži vaikai. ,Ū-

Tsusilauks garbingos ateities. 
Nuoširdžiai linkime Jūsų Ex- 
celencijai sveikatos ir ištver
mės tame sunkiame darbe, kad 
iš to Lietuvai būtų kodidžiaui 
šia nauda.”

Lietuvos Sūnus.

Tu mieliausia ir gražiausia 
Pasaulyj tik viena, 
Negaliu tavęs užmiršti 
Nei naktį nei dieną.

nų karia vo už pasaulio demo
kratiją bet mes dar jos nega
vome”; “Mes norime paliuo- 
suoti savo brolius ir seseris iš 
po lenkiško jungo.”

Tokių ir tam panašių parašų j 
buvo labai daug.

Lietuviai gražiausiai pasiro
dė.

Nors Ukrainai turėjo dau
giau žmonių, bet lietuviai per
viršijo juos savo gražia išvaiz
dą geru susitvarkymu ir tau
tiniais kostiumais. Neišpasa
kytai pagražino, tai lietuvių 
gvardija—raiteliai, kurių *pry- 
šakyje jojo Vytautas, puikiai 
pasipuošęs. Tuom Vytautu bu
vo p. A Žiemis, kuris suor
ganizavo tą gvardiją. Paskui 
juos ėjo būrys sugrįžusių ka
reivių, kuriuos suorganizavo 
ir vedė kareivis S. Klimaitis. 
Didžiai malonų įspūdį darė di
delis būrys mergaičių ir vaikų 
baltai pasipuošusių, ant gal
vos turėjo kepuriukes su Ame
rikos vėliavos spalvomis, o 
rankose Lietuvos vėliavą; tuoj 
paskui juos ėjo būrys merginų 
su tautiniais rūbais, tas sve
timtaučiams buvo didi naujie
na, dar niekad nematyta. 
Kiekvienas dalyvavusis paro
doje turėjo rankoje Lietuvos 
vėliavą Ant šalygatvių sve
timtaučiai sveikino lietuvius 
smarkiu rankų plojimu, o vie
tos amerikonų laikraščiai pa
talpino ilgus straipsnius apra
šydami lietuvių gražų pasiro
dymą ir jųjų tikslus. Ištikrų
jų, žiūrint į tas įvairių spal
vų vėliavas, plevėsuojančias 
viršuj galvų tų žmonių, kurie 
per šimtmečius kovojo su savo 
autos_ priešais, graudu darėsi 

prisimenant, kad ir šiandien, 
tuomet kitos tautos jau džiau
giasi laisve, jie dar turi vest 
smarkią kovą su prispaudėjais 
enkais už savo tautos gyvybę. 

Bet regint tas Amerikos vėlia
vos žvaigždutes skaisčiai mir
guojančias saulės spinduliuose 
;arp Lietuvos vėliavų, nema
ža džiugina viltis, kad ir tai 
tautai užžibės kada nors skais
ti laisvės žvaigždutė.

Prakalbos ir mitingas.

Po parodai, kuri tęsėsi į po
rą valandų, visi suėjo į di
džiausią miesto svetainę, Con- 
vention Hali. Čia benams su- 
griežus Amerikos Himną, pra
sidėjo prakalbos. Kalbėtojai 
daugiausiai buvo žymūs vietos 
amerikonai, tarpe kurių buvo 
ir žydų rabinas Sadovrsky. Pa
starasis pradėdamas savo kal
bą, išsireiškė, kad jis čia at
silankė, kaipo žydų atstovas 
išreikšti lietuviams užuojautą 
ir linkėjimus atsiekti tą už ką 
pasaulis kraują liejo; smarkiai 
pasmerkė lenkų briovimasi 
Lietuvon. Jo kalba buvo nors 
trumpa, bet labai žingeidi ir į- 
spudinga. Iš lietuvių kalbė
jo kun. J. Kasakaitis. Jis gra
žiai nupiešė santikius lietuvių 
su lenkais senovėje ir dabar; 
priminė, kad lenkai tik prisi
dengę Bolševizmo skraiste ver
žiasi Lietuvon su tikslu ją už
imti ir pavergti, bet lietuviai 
pažino tą jų veidmainystę ir 
visi kaip vienas stoja savo tė
vynės apgynime. Jo kalba ke
lis kartus buvo pertraukta ran
kų plojimu. Po prakalbų bu
vo išnešta vardu lietuvių ir uk- 
rainų rezoliuciją reikalaujan
ti S. V. ir Alijantų prašalinti

pas žmonių buvo rimtas, nors Įlenkę kariuomenę iš tų šalių ir 
pripažinti tų šalių neprigulmy
bę. Rezoliucijos tapo pasiųs
tos Taikos Konferencijoą Pre
zidentui Wilsonui ir S. V. Kon
gresui. Galutinai, benam su- 
griežus abiejų tautų himnus 
entuziazmo ir gražių įspūdžių 
pilna publika, apleido svetai
nę. •

Lietuviai sugrįžę į savo sve
tainę, išnešė Prezidentui Sme
tonai pasveikinimą kurį su
statė ir perskaitė kun. Kasa
kaitis. Jis skamba sekančiai: 

“Mes lietuviai iš Rochester, 
N. Y. su džiaugsmu sveikina
me Jūsų Excelenciją kaipo 
pirmąjį Lietuvos Respublikos 
Prezidentą. Žinodami Jūsų 
Ezcelencijos diplomatinius ga
bumus, nė kiek neabejojame, 
kad mūsų tėvynės - Lietuvos 
reikalais eis gerojon pusėn ir

labai pakilus;- iš veidų matėsi 
tvirtas tų žmonių pasiryžimas 
kovoti iki paskutinaūi už savo 
numylėtos tėvynės laisvę. Pa
roda prasidėjo 9 vai .ryte; ėjo 
svarbiausiomis miesto gatvė
mis. Abi tauti maršavo ats
kirai, viena po kitai; turėjo 
savo benus, nešė Amerikos ir 
savo tautų vėliavas ir įvairius 
parašus išreiškiančius nepasi
tenkinimą, pasibiaurėjimą ir 
protestą prieš lenkų užgrobi
mus norus pavergti tiedvi tau
ti. ' Tieji parašai buvo gana 
aštrūs, kaip tai: - “Šalin su 
lenkų imperialistiniais norais 
prijungti Lietuvą”-; “lenkai 
nori stiprios Lenkijos, bet jie 
pamiršta, kad jų stiprioji Len
kija sugriuvo dėlto, kad buvo 
^statyta ant sprandų kitų 
tautų”; mūsų tūkstančiai sū-

— Esi plikas, kaip tilvikas
Gėdos nepažįsti,
Apie jaunas mergužėles 
Svajoti 'išdrįsti.

LIBERALŲ GĖDA.
Liberalai trokšta
Senai bendro fondo.
Kas to gali nesuprast. 
Nes jįj fondas tuščias, 
Aukij nesiranda.
Kur jų fondas reik atrast. 
Liberalams gėda
Senai nosį ėda.
Idane gėdos tos išvengt 
Mano katalikij
Fondą prisiskvrus
Bus kuom gėdą prisidengt. 
Jeigu norit gėdą
Nuo žmonių pridengti 
Taip neturit ubagaut, 
Bet jums reik sukrust 
Aukų prisirinkti.
Tuščią maišą prisikraut.

• v

GRĮŽIMAS LIETUVON.
Gana daug žmonių kreipiasi 

į mūsų raštinę, prašydami, kad 
mes pasistengtume jiems iš
gauti leidimą grįžti Lietuvon. 
Tie, kurie yra piliečiai Su
vienytų Valstijų, tai pusė bė
dos. Jiems dar vis galima lei
dimus išgauti. Bet tie, kurie 
nėra piliečiais, tai šiuomi lai
ku beveik negalima. Nors ži
nome, kad Lietuvos valstybė 
tarpvalstybiniuose santikiuose 
daugiau reiškia, negu dabarti
nė Rusija, bet kreipėmės prie 
Rusijos konsulio.ir nuo jo ga
vome paaiškinimą, kad į Ru
siją galima grįžti tiktai per Ja
poniją ir Siberiją. Kitų keliij 
neduoda leidimo važiuoti. To
kiu keliu mes nepatariame lie
tuviams mėginti sugrįžti į tė
vynę.

Nesant piliečiu šios šalies nė
ra galima gauti leidimą išva
žiuoti. O pasiduoti rusu ir 
važiuoti per Japoniją, Siberi
ją ir bolševikišką europinę Ru
siją kad pasiekti Lietuvą, tai 
neverta.

Mes taip-gi kreipėmės prie 
Lietuvių atstovybės Washing- 
tone su klausimu ar jie negali 
išduoti pasportų, bet iki šiai 
dienai nuo jų atsakymo dar 
negavome. Žinoma jei ta at
stovybė išduotų Lietuvos pi
liečiams pasportus, tai jie ga
lėtų išvažiuoti.

Visiems, kurie trokštate 
grįžti atgal į Lietuvą, mes pa
tartume dar keletą savaičių pa-' 
laukti, nes mes tikimės, kad į- 
statymai bus daug palengvinti 
ir tada leidimas bus galima 
gauti lengviau. Tą reikalą mes 
labai sekame ir pirmi apie tai 
pranešime.

Lietuvių Prekybos B-vė.

I

DARBĖNAI.
(Kretingos apskr.)

čia vokiečiai viešpatauja 
kaip ir viešpatavę. Rekvizi
cijos nesiliauja. Vokiečiai ati
ma gyvulius, maistą, pašarą, o 
užtarimo žmonės iš niekur ne
sulaukia. Vietinių komitetų * 
vokiečiai neklauso. Jų tarpe 
yra tokių, kurie atvirai prisi
pažįsta spartakais esą ir einą 
prieš balševikus vien dėlto, 
kad namie nebuvo ko valgyti.

(Kauniškė “Lietuva”)
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Motiejus Žioba,

Šešupė.

Worcesterio lie

Praeivis.

Pranešimasturiu

«
S. Ž.

kilnios dvasios, Dievą ir Tė-

f

Salgje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietą.

Paieškai! brolio Juozo Sutkaus 
Lekečią kaimo, Suvaiką gub. Ma
no antrašas: Antanas Kasparavi
čius, Oldebruk Comp. IV, Venc- 
hlvord Legerplatz Holand.

Temykite!

CICERO, TT.T. 
lodomi kolonija.

Paieškau savo giminią Juozo 
Antano ir Elzgietos Staniškią Su
vaiką gub., Marijampolės pavieto, 
Kasvilią kaimo. Girdėjau kad gy
veno Philadelphijoje, Pa. Turiu 
labai svarbą reikalą. Atsišauki
te.

Ona Jonaitienė (Paužiutė)
60 South St., Worcester, Mass.

Paieškojimai ir | 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbihin 
ką” pridėdami ir dolerinę 
Ganantis 1‘Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį............50
” tris sykius.......... $1.00

ingi jus žmonią meilę, pagarbą tikimės dar geresnią pasekmių, 
ir pasitikėjimą. Doras, pra- nes p^e msū. prisideda New

Paieškau pusbrolio Petro Gaš
kos. Pirmiaus gyveno Cambrid
ge, Mass., o vėliaus išvažiavo į 
Akron, Ohio. Kas apie jį žino ar
ba jis pats'atsišaukite.

Juozas A. Motiejūnas,
24 Telegraph st., S. Boston, Mass.

(12-19)

BUČERIS paieško darbo už ga- 
spadorią arba už darbininką į ko
operatyvišką krautuvę. Turiu pri
tyrimą tame darbe per 7 metus. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir an
gliškai. Reikalaujanti meldžiu 
kreiptis tiesiog:

Juozas Jankauskas,
62 Hudson St., Lovrell, Mass.

• (15)
47 Vale St., So. Boston, Mass.

tuviai

Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurią Jūs ir Jūsą šei
myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu ne; tai kodėl? Ar manai, 

kad toliau tai bus pigiau. Jeigu taip manai, tai klysti brolau. 
Kaip viskas eina augštyn, taip ir nuosavybė eina ir dar eis aug- 
štyn. Kaip tamsta gailiesi, kad nepirkai pora metą atgal, 
taip gailėsies toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
bankoje mažai pelno atneša. Gi indėti išmintingai ant geros 
propertės atneštą didelį pelną ir yra saugiausias investinimas 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vitkausko. 
Vilkauskas turi daugybę namą ir farmą ant pardavimo. Vit
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokią nelaimiu. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vitkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS Maxwell 7 sėdynių. Noriu 
greit parduoti. Išlygos prieina
mos. Atsišaukite:

Mr. F. Zaronskis,
172 Windsor st., Cambridge, Mass.

WILLIAN W0LK0WSKI
REAL ESTATE & INSURANCE BROKER

Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6
314 MAIN STREET, WORCESTER, MASS.

Telephone Park 3890.
Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.

Paieškau pusbrolio Jeronimo 
Paulaičio Kauno gub., Raseinią 
pav., Jurbarko parap., Greičią 
kaimo. Pirmiau gyveno Provi- 
dence, R. I., o da*bar nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas malonės man 
pranešti šiuo adresu, nes 
svarbą reikalą.

Ona Paulaičiukė,
877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 
perkeltas į naują vietą.

7602 ABERDEEN AVĖ., N. E., CLEVELAND, OHIO.

Lietuviai Pas Lietuvius
Jei norite puikią ir pigią namą L. S. B. jums pabudavos. 

x JAU DIRBA
L. S. B. nupirko 45 lotus žemės Akron, Ohio ir stato namus. 
Šiandiena L. S. B. moka savo šėrininkams 4 nuošimtį. 
Užsisakykite šėrus už $50.00 ar už daugiau. Rašykite tuo

jaus klausdami informaciją.

Lietuvių Statymo Bendrove,
7602 ABERDEEN AVĖ. N. E. CLEVELAND, OHIO.

PARSIDUODA VAISTINE 
(Drug-store). Parsiduos už $12.- 
000. Įmokėti $2800. Geroje lie
tuvią apgyventoje vietoje. Ap
leidžiu miestą. Atsišaukite tuo
jaus.

M. W. Madden,
376 Millbury st., Worcester, Mass. 

(12-25)

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų familiją po tris kamba

rius kiekviename su visais reika
lingais prietaisais, k. t. — gazas, 
vanduo ir tt. Netoli čeverykų 
dirbtuvių, karą ir treiną Brockto- 
ne. Prekė labai maža, tik dvide
šimts vienas šimtas ir pusė. No
rintieji pirkti, atsišaukite:

JURGIS RACHUNAS,
43 Bank St., Brockton, Mass.

ANT PARDAVIMO

Dviejų šeimyną namas su krautu
ve. 646-648 E. Fourth St., So. Bos
ton. -

e ANT PARDAVIMO
Dviejų šeimyną namas sukrau- 

tuve ir gyvenimo kambariu apa
čioje, didelis daržas. Geras įdė
jimas už mažą kainą.
646-648 E. 4-th St., So. Boston.!I

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

vynę mylintis, darbštus—bet, 
kas svarbiausia — visą savo 
širdį žmonėms atidavęs ir tuo 

Kataliką laikraščiai pilni' būdu ir ją širdis pasigavęs.
Be jokią aiškinimą ir agitaci
ją žmonės mato, kad ją kle
bonas visas yra ją: ir jo laikas 
visas, ir jo visos pajėgos, ir 
jo visos ineigos — viskas yra 
ją: jiems, ją labui viskas pa
švenčiama ir atiduodama. Tai 
jie mato iš jo veido, iš jo akių, 
iš jo balso, iš jo visą darbą. 
Jisai visuomet su žmonėmis ir 
tarp žmonią: bažnyčioje, kle
bonijoje, salėje, darbininką 
namuose. Retai kada jį išvi
liosi kur į svečius į kitą para
piją, nes beveik kiekviena jo 
valanda pašvęsta jo žmonėms. 
Ir žmonės moka tai apibran- 
ginti; moka pasirodyti dėkin
gais. Nei vienas geras klebo
no sumanymas, nei vienas va
do šūktelėjimas nelieka be at- 
balso. Žmonės eina paskui 
vadą, nes tiki jam, nes myli jį. 
Ir nesigaili, klebono paraginti 
ir didelią auką ar tai savo pa
rapijai, ar tai tautos, ar lab
darybės reikalams. Atitrau
kia nuo savęs, nesigailėdami, 
nes mato, kad ir ją klebonas 
tai daro.

Ateikite visi mūsą tautos 
šmeižikai, visi niekintojai mū
są žmonią būdo, kritikai ją 
širdies, ateikite į Cicero ir į- 
sitikinkite, kad lietuvis yra 
jautrus, prakilnus ir teisingas; 
kad jeigu kam nesiseka vado
vauti ir žmonią pasitikėjimo 
ingyti, tai priežasčią tam rei
kia ieškoti ne žmonią nedory
bėje, ar ją žemume, bet ją loc- 
noje menkutėje širdyje.

Ateikite visi laisvamaniai, 
visi profesijonališki mūsą dva
siškuos šmeižikai, prisižiūrė
kite, ant kiek jūs galite beša
liškai Cicero lietuvią santi- 
kiams ir padėję ant širdies 
ranką pasakykite ką jūs geres
nio ir brangesnio galėtumėte 
duoti lietuviams darbininkams 
į vietą tikėjimo, bažnyčios, 
krikščioniškos apšvietos, mei
lės, sutikimo ir susiklausymo. 
Ateikite ir pamėginkite mesti 
akmenį į padorą lietuvį kuni
gą, o paskui pasiklausykite 
liaudies balso — jeigu jūs geri 
liaudininkai, ką jums liaudis 
už tai pasakys.

korespondenciją iš Cicero, UI., 
kur randasi neperdidelė, bet 
■daugeliu žvilgsnių ypatinga 
lietuvią kolonija. Jau iš tą 
korespondenciją galėtumei nu
manyti, kad Cicero lietuviai 
yra nepaprastai gerai susior
ganizavę, yra veiklūs ir pa
žangūs. Bet reikia pabūti ją 
tarpe; prisižiūrėti arčiau ją 
krutėjimui, kad. geriau supra
tus priežastis ir aplinkybes ją 
pasisekimą.

Parapija turi bažnyčią, gana 
dailiai išpuoštą, su naujais var
gonais ; erdvą svetainę su pui
kiai intaisyta scena; gi ant 
antro augšto labai patogiai į- 
rengtą ir gražią mokyklą, ku
rion renkasi mokinties arti 500 
vaiką. Kiek šeimyną, tiek 
vaikii lietuviškoje mokykloje. 
Tur būt dar nei viena kita ko
lonija tos proporcijos nepasie
kė.

Tikybinis gyvenimas lietu
vią katalikij augštai ištobulin
tas. Berods nei viena iš gre
timos Chicagos lietuvišką baž
nyčią neturi tiek žmonią, ei
nančią prie Dievo Stalo ir kas
dien, ir ypač šventadieniais. 
Žmonią doros stovis — geras. 
Jaunuomenė neišklydus. Pri
augantieji jaunikaičiai ir mer
ginos — neprapuola, kaip ki
tur, bet visą laikų glaudžiasi 
prie savąją, eidami su tėvais 
ir vyresniais ir į bažnyčią, ir 
j pasilinksminimus ir į draugi
ją snsirinkimus. Jie neatski
riama dalis lietuviškos koloni
jos. Vėlgi gal niekur lietuviai 
taip nepildo uoliai antro baž
nyčios įsakymo. Vidutinio di
dumo parapija įstengia per vi
sas trejas mišias šventadie
niais pripildyti mažne pilną 
bažnyčią. Štai ir prirodymas, 
kad prie gerą aplinkybią mes 
lietuviai, kaip bematant galė
tume prilygti airiams ją dory
bėje uolaus klausymo mišią 
šventą.

Visuomeninis kolonijos vei
kimas bujote bujoja. Jie vi
sada ir visur pirmį. Ar savo 
apšvietos ar susišelpimo' reika
lą aprūpinime, ar tautos lais
vės ir šelpimo reikalais, ar 
labdarybėje — ciceriečius, i- 
mant proporcijonališkai, dar 
niekas, rodos, nepralenkė. Su 
didžiausiomis Chicagos para
pijomis rimtai rivaliuoja. Ci
cero kolonija, rodos, tame rei
kale, kartkartėmis bakstelėti.

Vietinėje .miesto politikoje 
Cicero lietuviai daug reiškia ir 
daro didelę intaką Pažino lie
tuvius visi kitataučiai ir pa
gerbia juos ir pirmas vietas 
užleidžia.

Tik vieniems ' lietuviams a- 
puokams ir šikšnosparniams 
Ciceroje negyvenimas. Socija
listams ir laisvamaniams nėra 
čia dirvos plėtoties ir nėra kur 
apaštalauti; žmonią susiprati-' 
mas, vienybė, o kartais net 
ir bobučią šluotos sulaiko visą 
ją karštį. Nedyvai, kad ne- 
persenai Chicagoje liberalą 
partijos susirinkime vienas iš 
tą tautos ardymo apaštalą des
peratiškai riktelėjo: gelbekte 
Cicero, nes tenai lietuviai žūs
ta.

• •
X

Didžiausioji priežastis kolo
nijos pasisekimo ir pažangos 
yra beabejonės geras vadas ir 
ideale sutartinė tarpe vadovo 
ir žmonią. Neminėsiu jo nei- 
vardo. Čia ne vardas svarbu. 
Svarbu patsai faktas, kad mū
są parapijos ir kolonijos bujo
ja ir tarpsta geriausia tada, ka
da žmonės myli, gerbia ir pa
sitiki savo kunigu. Nemanau 
ir nenoriu Cicero lietuvią kle
bono statyti idealu kitiems, 
neigi daryti kokius nors paly
ginimus. Noriu tik konsta
tuoti faktą, kad jisai turi tuos 
reikalingus privalumus, kad

MINERSVILLE, PA.
Lietuvią diena bus 15 d. rugpj.

Pereitais metais mes Miners- 
villiečiai surengėme Lietuvią 
Dieną, kuri davė labai gra
žias pasekmes. Prie to rengia
mės ir šiais metais ir tikimės, 
kad pasekmės bus dar geres
nės, nes prie mūs prisideda ki
tos šios apielinkės lietuvią ko
lonijos. Birželio 29 d. Miners- 
ville šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėj buvo susirinkimas 
reikale rengiamos Lietuviu 
Dienos. Į susirinkimą pribu
vo- apart Minersvilliečią dele
gatai iš New Philadelphia, St. 
Clair ir Frakville. Nutarta 
Lietuvią Dieną rengti 15 d. 
rugpjūčio Railway parke, ku
ris randasi labai gražioj vietoj 
tarpe Pottsville ir Minersville. 
Į parką komunikacija yra ge
ra, karais galima davažiuoti 
iš Pottsville ir iš Minersville. 
Karai eina kas pusė valandos.

Pernai metą mes Minersvi- 
lfiečiai pirmu kart atsiskvrėme 
nuo Mahanojaus apielinkės 
rengiamos dienos ir surengėme 
atskirai. Tai padarėme delei 
labai mūsą miesteliui blogos į 
Lake Side, kur Mahanojiečiai 
kas met rengia komunikacijos. 
Mūsą atsiskyrimas ir atskirai 
rengimas L. Dienos davė labai 
gražias pasekmes. Mūsą vien 
tik Minervillės miestelio lie
tuvią - surengta diena davė 
Tautos Fondui daugiau pelno 
negu Mahanojaus apielinkės 
kelią kolioniją kartu, nes mes 
nusiuntėme T. Fondan gryno 
pelno $600.00. Šiais metais

ville.
Į darbą prie mūsą rengiamos 

dienos yra kviečiamos visos 
katalikiškos draugijos išvirš- 
minėtą miestelią. Tą dieną 
bus programas iš dainą, pra
kalbą ir visokią žaislą. Kal
bės garsūs kalbėtojai ir dai
nuos viršminė tą miestelią cho
rai.

Yra didelė viltis kad L. D. 
šiais metais duos dar gražes
nes pasekmes.

ROCHESTER, N. Y.

Protestas, atsakymas ir skun
das.

Po atsibuvusiai liepos 5 d. 
čionykščią lietuvią-ukrainiečią 
demonstracijai ir protestui 
prieš lenką veržimąsi į Lietu
vą ir žddymą ten žmonią, ant 
rytojaus Lenką Piliečią Komi
tetas paminėjo “Democrat 
Chronicle,” kad jie nesikėsiną 
užgrobti Lietuvos žemės ir 
būk lietuviai savanoriai esą 
priėmę uniją su lenkais, tai 
delko ir dabar tą uniją nepalai
kyti? Ant tokio lenką melo 
gerb. klebonas kun. J. Kasakai- 
tis davė jiems puiką atsakymą. 
T. Fondo skyr. laikytame su
sirinkime liepos 10 d. išreiškė 
gerb. klebonui didelę padėką ir 
kaip gerb. klebonas atsilankys 
ant kito susirinkimo, už tai 
nuoširdžiai suteiks jam garbės 
vardą. Tūli pavadino tą at
sakymą ne atsakymu, bet dei
mantu, dėlto, kad tas atsaky
mas praskynė lietuvią veiki
mui tolimesnį kelią ir nuslopi
no priešą.

J. Saunoras išrado' naują iš
radimą. Pradėjo rašinėti ko
kius tai laiškus į draugystes. 
Nešė skundą laikraščiu, nešė 
žodžiu ir vis nieko negelbėjo, 
dabar išnešė laišku. Bet kaipo 
tokiai ypatai, kas gali pritar
ti? Jis mano, kad kitas nie
ko negali pardavinėti, nei pa
rapija, nei kuopos, kaip tik 
jis. Kas kaltas, kas nekal
tas, bet gerb. klebonas visada 
jam kaltas. LDS. kp. parsi
traukė maldaknygią ir J. Sau
noras taip-gi. Gerb. klebonas 
jo buvo apkaltintas dėlto, kad 
žmonės geriaus nuo Sąjungos 
pirko negu nuo jo. Jau nusi
bodo klausyties tą skundą, ki- 
virčią, atmeskime tą viską į 
šalį; lai laikas praleidžiamas 
ant tų nesusipratimą būna pa
naudotas Lietuvos labui.

Korespon.

FRACKVILLE, PA.

Telegrama.
11 liepos lietuviškas bolševi

kas pasikėsino ant kun. J. Raš- 
tučio gyvasties.

Visos smulkmenos bus pra
neštos vėliau.

Jurgis Vaitulis, 
Shenandoah, Pa.

ROCESTER, N. Y.
Liepos 7 d. 71 kp. LDS. buvo 

metinis susirinkimas. Nela
bai daug narią buvo, tai ne
daug ką galėjome nutarti. La
bai galą kad kaikuriems nela
bai terūpi organizacijos reika
lai. Buvo renkama kuopos 
valdyba: pirmininkas, kasie
rius, kasos globėjas ir maršal
ka paliko tie patys. Protoko
lų rašt. tapo išrinktas Antanas 
Nevedanskis ir finansų rašt. 
Feliksas Gikis. Aš kuopos raš
tininkas meldžiu visą narią 
prigulinčią prie šios kuopos, 
kad visi nariai netingėtą atsi
lankyti ant mėnesinių susirin
kimą. Mes lietuviai katalikai 
privalėtume spiestis prie L. D. 
S., kadangi toji idėjinė orga
nizacija yra geriausia dėl mūs 
darbininką.

Kuopos Raštininkas
Feliksas Gikis.

/ CHICAGO, ILL
Crane kampanijos darbinin

kai išėjo ant streiko. Streikuo
ja apie keliolika tūkstančią 
darbininką. Mažas skaičius 
dirbo ir lietuvią. Reikalauja 
iš kompanijos pakelti mokestį 
ir sumažinti darbo valandas. 
Reikalauja 44 vai. į savaitę ir 

I Philadelphia, St Clair ir Frak- f m*e9ttes »emažiaus “P,.65
K j centai į valandą ir pripažinti

uniją Kompanija didina mo
kestį 20 nuoš. Galima tikėtis, I 
kad laimės darbininką pusė, 
nes Crane kompanija yra gera 
dėl savo darbininką.

Cirulitis.

LYNN, MASS.
Liepos mėnesį čia atsidarė 

mūsą miestelyj vasariniai kur
sai vaiką, nors mes čia dar 
savo bažnyčios neturime,. bet 
jau neužilgo tikimės susilaukti. 
Dabar vaikus mokina gerb. 
kun. Pr. Juškaitis su dviem pa- 
gelbininkais. Girdime, greitu 
laiku čia žada atsibūti koncer
tas, kurį išpildyti žada kun. 
Pr. Juškaičio vargonininkas. 
Žmonės yra labai dėkngi kun. 
Pr. Juškaičiui už tokį suma
ningą darbą

Pas mus kas kartas eina 
žmonės arčiaus prie vienybės. 
Vaiką mokyklą lanko apie 50.

Jurgis U.

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 6 d. š. m. A. L. R. K. 

Blaivininką kp. turėjo išvažia
vimą. Dalyvavo keli šimtai 
žmonią ne tik iš Cambridge, 
bet buvo svečią iš So. Bostono 
ir kitą aplinkinią miestelią.

Išvažiavime taip-gi dalyva
vo bažnytinis choras po vado
vyste vargonininko J. Rekai- 
čio. Prasidėjo programas Lie
tuvos himnu. Taip-gi sudai
nuota keletą kitą dainelių. Pa
skui sekė kalba dv. vadovo 
kun. P. Juškaičio. Kaip vi
sados taip ir dabar daug nau
dingą patarimą suteikė dėl mū
są. Paskui sekė kalba kleri- 
ko V. Damašo. Tikrai gražiai 
pakalbėjo.

CAMBRIDGE, MASS. 
Priminimas.

L. Raudonojo Kryžiaus sky
rius rengia puikius milžiniškus 
vakarus sekančiose dienose: 31 
rugpjūčio, 7 d. rugsėjo, 5 spa- 
liaus. Šiuomi perspėjame ir 
prašome, kad kitos draugystės 
nerengtą jokią- pramogą, kad 
tuomi nepakenkus darbui dėl 
vargstančią Lietuvoje mūsą 
brolią, seserą. Bet čia turiu 
paminėti, kad sekanti nariai 
puikiai darbuojas dėl Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus: M. Sun- 
dukienė, M. Zaveckienė, Ru- 
daitienė, K. Zanevičienė, K. 
Daugvitienė, L. Kriaučiunai- 
tė. Iš visą vyrą J. Baranaus
kas, A. Vaisiauskas, C. Kavo
lius, Rudaitis, J. Sutkevičius, 
A Zaveckas. Tie uolūs nariai 
nutarė rengti vakarus nepras
tus ir naujai sumanytus, ko
kią dar nebuvo nei kartą šioj 
kolonijoj. Pažadėjo tam tik
slui dideles aukas A. Vaisiaus
kas ir J. Sutkevičius. Tai kad 
daug tokią būtą moterą ir vy
rą, tai Lietuva nebadautą ir 
jos vaikeliai nesiskirtą be lai
ko su šiuo pasauliui ir Lietuvos 
kareivią žaizdos būtą apraišio
tos. Tai-gi ir ant toliaus pa
sižadėjo darbuotis vaikščioda
mi per stubas prirašinėdami 
narius ir rinkdami aukas. 
Broliai ir seserys lietuviai, vi
si prisidėkim prie to švento 
darbo. Prigelbėkite toms pa- 
sišventusioms ypatoms dirbti, 
visi dėkimės prie sušelpimo 
Lietuvos, nes juk išgamomis 
būsime, jei nesušelpsime,

Sk. Valdyba.

BENBUSH, W. VA.
Svečias.

Liepos 10 dieną pas mus at
silankė svečias p. Jonas Glinec
kas. Po trumpą pasikalbėji
mą apleido mūsą koloniją Ne
užilgo p. Jonas Glineckas mano 
grįžti ,Bostonan. Laimingos 
kelionės.

NEW PRESTON, CONN.

Atitaisymas.
“Darbininko” 80 num. tilpo 

žinutė iš New Preston, Conn. 
kurioje buvo pažymėta, kad p. 
Molis turėjo prakalbas. P. P. 
Molis nebuvo, atvažiavęs su 
prakalbomis, bet tik į svečius 
ir prisiminė apie LDS. naudin
gumą

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAAALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA. 
SO. BOSTON, MASS.

PIRM.
539 E. Seventb St., 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — JuL Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas, 

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė, 

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas, 

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas,

104 Market St., Brighton, Mass. 
FIN. RAŠT. — Jnozas Kavaliauskas,

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
244 D Street, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St., So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietą po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

įf

NN||»]«MeNMMeMMMWWMMNMWWNNMNIlM.  
Aš, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis būva Dispepsija, 
nevlrinlmas pilvelio, nnslabnčjimas kraujo, inkstą, nervą ir ateina* spA 
ką naštoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet nieknr negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistą, Bltterlo Kraujo valytojo. 
Nervatona, Inkstą Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išslvalz. diegliai nebebadė po krutinę. Vidartą rėžimas išnyko po užmuši
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnestą išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Blteria, ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tok| skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 tykią dė
ka voju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Sala 
taras: 5

1707 S. Halsted St Tel. Canalution, J. Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL

A
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Vietines žinios

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramonės B-vės

Jatul’s Capsulas
Vidurių Gyduolės 
Kainavo centų.

DR. M. V. CASPER j
< ’ (Dr. M. V. Kasparavittus) ;

425 BROADWAY, 
South Boston, Mass. ; 
TeL So. Boston 27.

‘ | Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. 1L j

MMMeoMMeeeeeeMeeeeM

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

BRIGHTON, MASS.
A. f A.

Domicėlė Kataržienė (po tė
vais Kantvainaitė) persiskyrė 
su šiuo pasaudiu liepos 5 d. 
Paliko sūnų tik gimusį ir vyrų 
didžiame nuliūdime. Velionė 
bmo 25 metu amžiaus, pragy
venus 5 metus Brightone. Pa-

A. L. Pilnųjų Blaivininkų 
Susiv. 49 kp. rengia išvažiavi
mų rugpjūčio 17 d. Rugby 
park, Mattapan, Maa.

Tai-gi jaunimas ir senesnieji 
turės gerą progą pasilinks
minti ant tyro oro. Viršminė- 
tos kuopos nariai nuoširdžiai 
kviečia visus į šią pramogą. 
Bus daugybė įvairių žaislų.

Rengėjai.

Tai. So. Boston 270
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galima susiialbrti ir UrtavhaM 
Ofiso valandos:

Ryt ūš iki 9 vai. 
Po pietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

BRIGHTON, MASS. 
Susirinkimas.

Liepos 18, pėtnyčios vakare 
7:30 Lietuvių Kooperatyviškos 
Bendrovės bus susirinkimas 
kooperacijos svetainėje No. 22 
Lincoln St. Visi nariai turi
te ateiti.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

^NaalftiSpoptat. Nno7Iki8vakacn 

609 W ROADWAYCoc. 8TSO.BO8TON. 
T* 508 8. B.

TeL Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1285—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų.
. tmiau medicinos mokslą Berlino. 

884 Main St.,
Cambridge, Mass.

OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 
ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va

karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS

MOKYKLA.
Atsidarius vasarinei mokyk

lai, vaikų prisirinko apie 270 
ir dar kiekvieną dieną ateina 
naujų. Ištiesų labai gražu,- 
kad tėvai supranta savo kalbos 
brangumą ir siunčia vaikučius 
mokyklon. Neužilgo vaikučiai 
parodys mokyklos vaisius, ku
rie be abejonės bus geri. - -

Šįmet vasarinė mokykla yra 
geriausiame stovyje. Paimti 
geriausi mokytojai, kurie sten
giasi išmokyti vaikučius doro 
gyvenimo ir įkvėpti jiems tė
vynės meilę. Tvarka mokyk
los ir-gi yra gera. Nei vienas 
vaikutis nebus atstatytas, bet 
maloniai bus primtas ir mokin
tas. Beto, visiems knygos, 
popiera ir kiti reikalingi daly
kai duodami dykai.

Lai nei vienas tėvas nepasi
lieka savo vaiko namuose, bet 
tegul siunčia mokyklon, nes 
mokoma tik tris valandas į die
ną, tai vaikai perdaug nenu- 
vargs. Tėvai, dabar laikas 
rūpintis jūsų vaikų ateičia. 
Nes kaip juos išauklėsit, tokie 
ir bus.

1) Šioji Bendrovė suorganizavo kapitalo į porą mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. 
Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-žmonių.

4) Įsteigta Generaiis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, že
mės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliudijimų, etc.

5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši
nų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivokorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos NedtHomla
nuo 9 ral. ryta nuo 10 Tai, ry ti
Iki 8 Tai. Takar*. Iki Irai, vak an

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME- -
Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 

Hkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
rrodną.

SUSIRINKIMAS.
Liepos 13 d. buvo susirinki

mas šv. Kazimiero Rymo Kata
likų. Nutarus bėgančius rei
kalus išmokėta ligos pašelpos 
ir posmertinę mirusiai nariui 
Franciškui Kavaliauskui, ku
rio liko žmona su trimis ma
žais vaikučiais. Buvo skaity
tas laiškas iš Federacijos cen
tro su užkvietimu prigulėti 
prie Federacijos. Laiškas ta
po priimtas ir nutarta užsimo
kėti, nes prigulėti jau buvo 
nutarta pirma. Toliaus sekė 
laiškas nuo gerb. klebono kun. 
K. Urbanavičiaus, prašant, 
kad mūsų dr-ja prisidėtų su au
ka prie So. Bostono Vasarinės 
Vaikų Mokyklos. Laiškas ta
po priimtas. Bet užklausus 
pirmininkui p. Petrauskui kiek 
aukosim,. iškilo toksai trukš- 
mas, kokio nesitikėjo nei pa
tys trukšmadariai.

Pirmiausia ėmė balso P. Va- 
lukonis. Tas žmogelis pradė
jo aiškvt koks yra skirtumas 
tarp parapijinės mokyklos ir 
svietiškos. (Mat jis skaito šią 
mokyklą parapijine, kuri fak
tiškai nėra tokia). Išvadino 
kunigus agentais savo biznio, 
parapijines mokyklas tamsos 
mokyklomis ir tt. Antras iš 
laisvamanių ėmė balsą V. Mic
kevičius, kuris rėkęs, rėkęs 
prieš mokyklą užrėžė, kad, 
“jei draugija duos nors vieną 
centą ant šios mokyklos, tai jis 
pamokysiąs draugiją. Bet 
pirm. p. Petrauskas paaiškino 
nariams, kad jo grąsinimai 
nieko nereiškia, tai nieks ati
dos neatkreipė, nes mūsų drau
gija turi gerą rimtą valdybą ir 
ji žino tiesas. Trečias iš eilės 
ėmė balsą Jonas Adomavičius. 
Jis pradėjo aiškinti rėkdamas 
ir prakaituodamas, kiek tik 
turėdamas spėkų mokyklos is
toriją, smerkdamas katalikus 
kam jie suorganizavo antrą 
mokyklą. Nariai žinodami mo
kyklos istoriją ir jos reikalą, 
o dar geriau pažindami Ado
mavičiaus “feisą,” pradėjo ne
rimauti ir liept Adomavičiui 
sėst. Bet Adomavičia vis sa
vo kalbą varė tolyn. Tuomet 
pasipylė visų narių balsai, kaip 
perkūno griausmas: pradėjo 
kolioti Adomavičių visokiais 
žodžiais ir tokiu būdu dar su 
pagelba maršalkos Adomavi
čių ir pasodino. Tada pirmi
ninkas užklausė, ar atimsim 
Adomavičiui balsą kas link 
mokyklos reikalų. Nubalsuo
ta, kad atimti. Adomavičia 
pasūdytas ir patrotijęs balsą, 
■ranka pamojo, ir kaž ką pasa
kė. Kai kurie nariai sako, jog 
sakę: “viskas nuėjo velniop.” 
Ir ištikrųjų, kiek Adomavičia 
padėjo vargo, triūso ir darbo 
agituodamas už savotišką mo
kyklą, o dabar štai jo visas 
darbas nuėjo šun ant uode
gos.

Bet jau greit ateis galas 
triukšmadariams šioje draugi
joje, nes jie savo darbeliais ir . 
šmeižtais, kuriuos išplūsta su
sirinkimuose prieš katalikišką 
veikimą ir stačiai ant katalikų 
tikėjimo aiškiai parodo, jog 
jiems čia ne vieta. Ale jų tik < 
keli ir tėra.
> . Senas Draugijos Narys. <

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skauBmo. bu 
geriausiais prietaisais, su 

nauju išra imę.
Visą darbą gvarantuojame.

DIDŽIAUSIAS IŠVA
ŽIAVIMAS.

Rengia L. Vyčių 17 kp. rug
pjūčio 3 d. nedėlioj Mattapan 
Parke. Ponų P. A Grinkevi
čių kambariuose bus priėmi
mas svečių su skaniausiais val
giais ir saldžiais gėrimais. 
Tai-gi kviečiame visus vyčius 
ir pritariančius vyčių 17 kp. 
dalyvauti. Bus priimami tik 
iki liepos 27 d. Kiekvienas 
užsirašydamas turi užsimokėti 
75c. Už tai gaus puikiausius 
pietus. Užrašinės komisija: 
Z. Gurkliutė, M. Duobiutė, K. 
Alisevičiutė, P. Špokas, D. 
Klapatauskas.

DALYVAUS.
LDS. Naujosios Anglijos iš

važiavime spėjame, kad daly
vaus visų idėjinių organizaci
jų kuopos.

p. K. Stašaitienė A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 36 kp. rašti
ninkė iš Norvood, Mass. rašo:

“Gerbiamieji:—
Pilnai užsitikiu, kad mūsų 

kuopa pritars tam taip prakil
niam užmanymui ir išvažiavi
me dalyvaus.

Su pagarba,
K. Stašaitienė, rašt.

Bell Pbon. Dicktemn 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Brtri St, PtiMdjfa, Pa.

Liotuvū Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 F. M 

IkMetabild 4 papilta. •

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofise adyeoa ?rto ililtlM ta*.
1-8 P. M. M P JI. ęrtekirla Akiakaa.

419 feyteta St, Bestai, Mm.

---------------TODĖL---------------
DABARTIES DEKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 

ON; PIRKITE ŠERUS, DEKITE DEPOZITUS!
TĖVYNE REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 

[ES PRISIRENGĘ?
“Money orderius’’ arba pinigus siųskite mums su paaiski-l 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGMŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
1-34 CROSS STR., BOSTON, MASSJ
irauauauauauEnjauauauHŲauauay^yąyayayayay^

ėjo iš Kaimo rėdybos, Telšių 
apskričio, Sedos parapijos, Į 
Vaisėtų kaimo. Ji prigulėjo 
Moterų Sąjungos 41 kp. ir prie j 
šv. Vincento Dr-jos. Buvo gera i 
katalikė ir mylėjo lietuvystę.

Liepos 7 velionė buvo nuvež
ta į Šv. Petro bažnyčią So. Bos- 
'tone. Kun. K. Urbanavičius 
pasakė trumpą bet gražų pa
mokslą. Palaidota ant šv. 
Mikolo kapinių. Lai jai bū
na lengva šios šalies žemelė.

S. Z.

tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-§5 
lėtą centų nusiperkant pokelį gyduolių.^

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulas, kurios yra aa 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio sS 
ir Gydymui Skilvio. Silpnumų. Patartina ,jas naudot nuo Ęe 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie- Pe 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų. ’ Įng

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES. gS
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, GripoSfl 

ir Influenzs. Kaina 50 centų. ag
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad sg 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, Ęs 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad Ps 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- p3 
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
kitę “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs Sūj 
čia telpa: ___ ag

P. A. JATUL, Aptiekorius,
(Išdirbėjai) gs

P. O. B0X 2128, BOSTON, MASS. S*




