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Vokietijoj didelis Rusai tebsivaro
sujudimas.

DAUGIAU KALBŲ APIE 
TAIKĄ.

Pereitą subatą atsidarė Vo
kietijos parlamentas. Iš atėju
sių žiniii išrodo, jog šie par
lamento (Reichstago) posė
džiai bus begalinės svarbos, 
busią istoriški. Svarba mato
si iš to, kad kanclieriaus Beth- 
man-Holhvego kalba buvo ati
dėta ant panedėlio. O subatoj 
tai visi) partijų komitetai rin
kosi ir tarėsi apie svarstymą 
svarbių dalykų. Partijų vadai 
matėsi su kanclieriu ir jie sa
kė, kad jis turi apreikšti, jog 
bile kada Vokietija gatava tai
kintis, pripažįstant tokius ru- 
bežius ir valstybių santikius, 
kokie prieš karę buvo. Taip-gi 
reikalavo, kad apreikštų apie 
įvedimą reformų. Reikalavo, 
kad būtų padarytos reformos 
rinkimuose. Ligšiol pavyz
džiui dvarininko vienas bal
sas rokuojasi trimis.

IŠVIJO VOKIEČIUS.
Kuomet Vokietijos ambasa

dorius von Bernstorff apleido 
Suvienytas Valstijas, tai jis 
paliko keletą ambasados narni 
savo vietoj. Šiaip Vokietijos 
reikalai buvo pevesti Šveicari
jos ambasadoriui. Dabar Suv. 
Valstijų valdžia tiems liku
siems ■ vokiečiams paliepė išsi
kraustyti. Taip padaryta dėl
to, kad jie yra, kaip spėjama 
šnipai.

RUSAI VARGSI TOLYN.
Galicijoj rusų veikimai ne

apsistojo. Veikimas išsitęsė 
iki 30 mylių fronte. Rusai 
smarkiai dabar veikia ties Sta- 
nislau, kurs yra raktu į Lvo
vą, Galicijos sostinę. Vokie
čiai pripažįsta, jog rusai to
je vietoje pasivarė pirmyn.

Rusai jau seniau buvo užė
mę Godov ir Koniuchy. Tai 
teutonai su dideliu atkaklumu 
bandė atsiimti tas vietas. Ru
sams pavyko atmušti visus 
antpuolius. Ties Brzezany vo
kiečiai ir-gi darė atakas, bet 
pasisekimų neturėjo.TURKUOS ARMIJA 

SUMENKĖJO.
Iš Mažosios Azijos ateinan

čios žinios skelbia, jog turkų 
armija tirpsta dėl stokos mais
to ir ligų. Arabai ir kurdai rč moterų pulkas, 
kelia maištus. Dalykai taip 
pakriko, jog pats karės minis- 
teris Enver Pasha atpyškėjo į 
Mesopotamiją sutvarkymui 
reikalų.

MOTERŲ PULKAS IŠVA
ŽIAVO FRONTAN.

Rusijoj, Petrograde, susida- 
Tas pulkas

išvažiavo frontan ir tarnaus, 
kaip ir kiti vyrų pulkai. Prieš 
išvažiavimą buvo surengtos iš
kilmingos pamaldos Kazanio 
katedroj.
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statytos. Pusantrų metų atgal 
toje vietoje buvo tik farmos, 
laukai, o dabar čielas miestas, 

i Namai iš plieno, akmens, ce
mento ir tvirtų rąstų.

Tose dirbtuvėse dirba 25- 
0(X‘ vyrų, moterų ir vaikų. Bet 
moterų daug daugiau, negu 
vyrą.

Tose dirbtuvėse išdirbama 
visokia amunicija, bombos, 
baisiausia sprogstančios me
džiagos. Ten dirba garsiausi 
inžinieriai, gabiausi chemikai.

Darbininką algos yra nuo 25 
iki 30 šilingų. Čia pat yra gy
venamieji namai. Dirbtuvės ir 
gyvenamieji .namai yra val
džios. Valdžia taip-gi valgy
dina darbininkus ir jiems in- 
taisė jodomųjų paveikslų te- 
atrėlius ir kitus pasilinksmini
mus. Už valgį ir kambarį vai- į 
džia atrokuoja iš algos po 
šilingų. s '

stangas, kad nurodyti kiek 
kūdikių Anglijoj žūva ir kaip 
juosius reikia globoti. Parody
ta, jog 1916 m. Anglijoj ir Ai
rijoj kūdikių. gimė 986.821, iš 
jų nesulaukę metų amžiaus mi
rė 90.067. Daktarai išrodė, 
jog veik tiek pat kūdikių žūs
ta prieš gimimą, ar daugelis 
gema silpnučių, pažeistų, ku
rie neatsitaiso per visą amžių. 
1.000.000 vyrų tapo išbrokyta 
laike rekrutavimo.

Todėl Anglijos visuomenės 
veikėjai sujudo veikti, kad gel
bėti kūdikius, kad paskleisti 
žinių apie užsilaikymą, apie 
sveikatingumą.

Teutonų ir talkininkų 
tikslai.

pastan-
Strai- 

Edward 
iškloja

UŽDRAUDĖ IŠGABENIMĄ.

GENEROLŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Vokietijos karvedžiai suva
žiavo į Berliną su

maciją, kurioj skelbiama apie 
išgabenimą įvairių daiktų iš 
Suv. Valstijų į neutrales val
stybes. Uždrausta išgabenti 
maistas, žibalas, gazolinas, an
glis, javai, pašaras ir visokis 
metalas.

Tas padaryta todėl, jog daug' 
šitų produktų per neutrales 
valstybes ėjo į Vokietiją. Ypač 
daug ėjo per Švediją. Tai kad 
vokiečiai negauti) pasinaudoti 
šios šalies produktais prez. 
Wilson paskelbė embargo.

Jei-gi neutrales valstybės 
duos tikrą užtikrinimą, jog 
neleis produktų į Vokietiją, tai 
dėl naminio naudojimosi gaus 
dalykų iš Suv. Valstijų.

vadai. Atvyko Hindenburg ir 
Ludendorf.

BOMBARDAVO KRUPPO 
DIRBTUVES.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog talkininkų orlaiviai ataka
vo Essenus, kur yra Vokieti
jos didžiausios amunicijos dir
btuvės. Penki žmonės buvo už
mušti ir daug namų išgriauta. 
Vokiečiai skelbia, jog buvo 8 
bombos numestos ir blėdies 
pridaryta už 2.000 markių.

Liepos 8 d. didžiajam mili- 
arderui Rockefelleriui sukako 
78 metai. Gimimo dieną pra
leido savo rūmuose Tarrvtovn. 
N. Y.

LIEPIA GERAI UŽSILAI
KYTI.

- Amerikos gen. Pershing 
'rancijoj Jšleido*sąvo karino- Itm 
tenei- afrismtkimą: kuriame r- lga

GAL' REIKĖS SPAUZDINTI 
ANGLIŠKAI.

Americaię League for Natio- 
nal Unity .NVashingtone dar
buojasi, kad valdžia išleistų 
Įstatymą kontroliuojantį sve- 
timtaučijį Š&kraščius. Toji ly- 

džiai -priversti 
svetimtaučių laikraščius kari
nes žinias ir editorialus, lie
čiančius karę spauzdinti ang-

AIDOBLISTAI NORĖJĘ 
SUNAIKINTI JAVUS.

South Dakotss valdininkai 
tvirtina, jog susekė I. W. W. 
vadų suokalbį sunaikinti, su
deginti javus. Jie beturi žem- 

■ lapius, kur nurodoma didžiau- 
į.šieji javų laukai. Aidoblistai 
buvo sutarę vienu kartu pada- 

' i ryti visoje valstijoje padegi
mus. Dabar valdžia sujudo ty- 

— rinėti tą šėtonišką suokalbį.
Tarpe farmerių ir šiaip dar- 

! bdavių aidoblistai neturi gero 
vardo dėlto, kad jie tyčia ga
dina mašinas, bi tik daryti 
nuostolius. Tas vadinama 'sa
botažu.

DELKO VALSTYBĖS KA
RIAUJA.

Liepos 8 d. “Boston He- 
rald” indėjo straipsnį apie vo
kiečių ir talkininkų karinius 
tikslus. Nurodoma kodėl vo
kiečiai nuolatai daro 
gaš jau vykinti taiką, 
psnio autorius yra 
Lyell Fox. Dalykus
indomiai. Be to mums lietu
viams smagu išgirsti, jog ta
sai ąutorius aiškiai kalba apie 
Lietuvos neprigulmybę.

Straipsnio turinį trumpai 
atpasakojame.

Gruodžio mėnesį 1915 m. 
Vokietijos laikraštis Frank- 
furter Žeitung, stovintis arti 
Vokietijos valdžios apreiškė, 
jog karės tikslas jau pasiektas. 
Nuo to laiko Vokietija sujudo 
veikti dėl taikos. Kaizerio 
agentai sujudo veikti Haagoi, 
Berne, Stockholme, Kopen- 
liagene, Christianijoj, Madri
de. Ir bepigu tuomet jiems 
buvo kalbėti apie taiką. Jie 
tuomet buvo toliausia nužengę

manė sau: Jei į- 
bus gerai, jei ne 
Nes kuomet karės 

tai tikėjosi

sako kareiviams gražiai užsi
laikyti svetimoj šalyje. Lie
pia pagerbti francūzų papro
čius ir su visais ypač su mote- liškoje kalboje. Lyga ęako, jog 

svetimtautiški laikraščiai nė- 
remia prideramai valdžios.

rimis kuomandagiausia apsei- 
ti. Liepia saugotis nedaryti jo
kios blėdies. ypač saugoti ap
sėtus laukus.

PYČĖS GERAI UŽDERĖJO.
Šiemet Naujoje Anglijoje la

bai gerai užderėjo pvčės. Bus 
nuo 1.000.000 iki' 1.200.000 
krepšių pyčių. Būsiančios la
bai pigios.

SENIAUSIAS KAREIVIS.
Francijos armijon įstojo Mon- 

sarrat, 81 metų seneli 
buvo mieste Lille vokiečių ne
laisvėje, ir galop kaipo toks 
senelis tapo paleistas. Dabar 
jis užsimanė atkeršyti vokie
čiams.

VAIKAI BUVO PADARĘ- i Rusijoj, buyojaą. . kariavę
GAISRĄ.

Montello, Mass. — L. J. Stan
kaus name seredos vakare bu
vo kilęs gaisras. Vaikai švęs
dami Neprigulmybės dieną va
kare ant stogo bovijosi spra- 
gučiais. Tr padegė stogą. Ant 
pirmųjų lubų gyvena M. Krau- 
čūnas, o ant antrųjų J. Arlau- 
skas. Kraučunas pašaukė gai
srininkus ir tie tuoj užgesino 

i ugnį.

UŽDARĖ LAIKRAŠTĮ.
Kaizerio valdžia uždarė lai

kraštį Die Zukunft. Tas laik
raštis dažnai pakritikuodavo 
Vokietijos valdžią ir dabar ta
po uždarytas. Jis jau ne pir
mu kartu uždaromas.

ATAKAVO ANGLIJĄ.
Subatoj Vokietijos aeropla

nai bombardavo Londoną. Ne
mažai blėdies pridarė. Visi 
laikraščiai rašė, kad Londono 
apgynimas turi būt pagerin
tas ir kad vokiečiams reikia 
tuo pačiu atkeršyti.

VALDYS VALDŽIA.
Rusijos agrikultūros minis- 

teris Černov apreiškė Darbi
ninkų ir Kareivių Kongrese, 
jog kasyklos, upės ir miškai 
turi prigulėti visiems žmonėms 
ir per demokratines įstaigas 
turi jomis naudotis.

L.D.S. Kongresas.
Liepos 16 ir 17 d. 1917

Newark, N. J.
Liepos 16 d. 9 valandą ryte bus iškilmingos šv. mišios ir 

pamoksls Šv. Trejybės Lietuvių Bažnyčioj. Po pamaldų šv. 
.Jurgio dr-jos salėje 180-2 New York Avė. prasidės sesijos, 
nėj.

Delegatams atkeliavusiems iš kitų miestų apsistoti viešbu
čiai: Rober Treat Hotel, prie Military Park. Rūmas nuo $1.50 
ir augščiau, antras Jeffersoh Hotel, prie pat Penn. Stoties Mar- 
ket St. ir N. J. R. S- Avė. Ruimas 50c., 75c. ir $1.00

KELRODYS ATVAŽIAVUSIEMS: Pennsylvania gelžke- 
Jiu išsėst ant Market St.'Stoties, paimt Kinny gatvekarį, da- 
važiavus iki Adams St. išsėst ir vieną bloką paeit po tiesei iki 
New York Avė. kur tuoj matosi ir svetainė. Atvažiavus Cent
rai R. R. of N. J. išsėst ant Ferry St. Stoties ir eiti iki Adams 
St., pasukt po tiesei iki New York Avė. Atvažiavus'Lakava- 
nia arba D. L. and W. gelžkeliu išsėst ant Broad St. Stoties, 
paimti Broad gatvekarį davažiuoti iki Market St., paimt Kinny 
gatvekarį, kuris daveš iki Adams St., išsėst ir vienas blokas 
po tiesei iki New York Avė.

Visais kongreso reikalais,! įnešimai s iš kuopų ar kitais pa
liečiančiais kongresą, malonėkite uždėti sekantį antrašą: L. D. 
8. Kongresui, 180-2 New York Avo., Newark, N. J. Tel. Market 
1590. . PRIRENGIMŲ KOMISIJA.

DIDŽIAUSIOS AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖS.

Šiaurinėj Anglijoj yra pa
statyta milžiniškos amunicijos 
dirbtuvės. Tikros vietos ne
skelbiama. Tos dirbtuvės uži
ma didelį žemės plotą. Ilgio 
turi 9 mylias, pločio 3 mylias. 
Tik nesenai tos dirbtuvės teiš-

Demonstracija Adomo 
rūbuose.

REIKALAUJA AUTONO
MIJOS.

Ispanijoj Barcelonos mieste 
buvo susirinkę radikališkieji 
parlamento atstovai ir senato
riai. Jie priėmė rezoliucijas, 
kuriose reikalaujama visoms 
Ispanijos porvincijoms autono
mijų. Taip-gi pareikalavo 
valdžios, kad ji sušauktų par
lamentą. Jei ne, tai jie patys 
susirinks Barcelonon liepos 19 
d.

AIRIAI SUSIRINKS 
LIEPOS 25 d.

Lloyd George Anglijos parla
mente pasakė, jog airių suva
žiavimas prasidės Dubline lie
pos 25 d. Tas suvažiavimas 
svarstys apie Airijos reikalus 
ir savivaldą.

KŪDIKIŲ SAVAITĖ.
Pradžioj liepos mėnesio An

glijoj buvo kūdikių savaitė. 
Visuomenės veikėjai darė pa-

Rusijoj trūksta visokių reik- neteisinga tyčiotis iš Rusijos 
menių. Bet baisiai pritrūko t padėjimo, bet galima prie pro- 
drabužių. Taip pritrūko, jog 
kaikur vos savo nuogybę gali 
pridengti. Kad užprotestuoti 
prieš tokį dalykų stovį ties O- 
desa keleto apskričių ūkinin
kai sumanė padaryti demons
traciją Adomo rūbuose. Tai 
yra sumanė . nuogi maršuoti, 
kad parodyti savo baisų pa
dėjimą.

Taip tai dedasi socijalistiš- 
koj Rusijoj. Būtų negražu,

|* * 1 ° ir r
gos patėmyti socijalistams, 
kurie didžiuojasi Rusijos soci- 
jalistiška tvarka. O mat kaip 
nemoka jie tvarkyti. Nesenai- 
gi skaitėme žinią iš Petrogra
do apie tai, jog ten dirbtuvė
se įvesta šešių valandų darbo 
diena. Ir socijalistai iš to la
bai daug daro. Matome, jog 
darbo valandas ten reikia pa
ilginti, o ne trumpinti, kad ga
lėtų išsimaitinti ir apsidengti.

Vėl neteko sosto.
Savaitė atgal Chinijos jau- 

nas imperatorius buvo atga
vęs sostą. Buvo jau beprade
dąs valdyti šalį. Bet dabar a- 
tėjo pranešimas, jog valdo
vas vėl neteko sosto. Respub
likos vadai labai buvo nepa
tenkinti, kad imperatoriui bu
vo sugražintas sostas, tai jie 
ėmė organizuoti kariuomenę 
nugalėjimui valdovo. Tas bu
vo tuoj padaryta ir. netoli Chi
nijos sostinės Pekino valdovo 
kariuomenė buvo susitikus su 
respublikonų kariuomene. Mū
šyje respublikonų buvo viršus. 
Dabar pats Pekinas apsuptas 
iš visų pusių respublikoniškos 
armijos.

Laikinu Chinijos prezidentu 
yra Feng Kuo Chan, seniau bu
vęs vice-prezidentas.

Eina gandas, jog Chinijoj
vokiečių agentai norėjo sugrą
žinti monarchiją.

AGENTAMS.
“Darbininko” platintojų 

meldžiame sugrąžinti neišpar- 
dnotų “Darbininko” No. 77 ir 
No. 78. Jų pristigome.

.. X

-Z

Balkanus ir nesitikėjo dides
nių užkariavimų, nes dar 1911 
m. Vokietijoj buvo išleistas 
pusiau oficialis leidinys Deut- 
csland um Jalir 1950. Tame 
leidinyje nupiešta kokia Vo
kietija bus 1950 metais. Bū 
tent Vokietijos rubežiai nuo 
Finlandijos užlajos iki Calais 
Franci joj. Apims Holandiją, 
Belgiją ir Francijos dalį. Nuo 
Finlandijos tęsis rubežius per 
Rusiją iki Rumunijos rube- 
žiaus prie Juodųjų jūrių. Jos 
rubežiuose bus visi Balkanai, 
Mažoji Azija iki Persijos užla
jos. Todėl tai pabaigoj 1915 
metų vokiečiai jau buvo ap
žioję veik tiek žemių, kiek jie 
įsivaizdino 1911 m. turėsią 
1950 m.

Teisybė Austro-Vengrija, 
Bulgarija, Turkija rokuojasi 
neprigulmingomis, turi savo 
valdovus, bet tie valdovai pil
do tą, ką Berlinas įsako, o 
minėtų valstybių karvedžiai 
pildo Hindenburgo įsakymus.

Prieš karę Vokietija turėjo 
68.000.000 gyventojų. Gi pa- 
glemžus Austro-Vengriją, Bal
kanus, Turkiją ji valdytų 150. 
000.000 gyventojų.

Vokietijos didžiausiu rūpes
niu ir yra pasilaikyti tą vidu
rį. Siūlydama taiką, ji bu
vo pagatava atsižadėti Belgi
jos, Francijos užkariautų da
lių, Lietuvos, Kuršo, Len
kijos- '

Vokietija kurstė Turkiją, 
Bulgariją, Austro - Vengriją 
taikintis skyrium, nes tas jai 
tik ant gero būt išėję. Jos ir 
susitaikę būt likę pilnoje pri- 
gulmybėje nuo Berlino. Gi 
vokiečiai be jų talkos pilnai 
galėtų atsilaikyti prieš savo 
priešininkus. Galų gale vo
kiečiai būtų sušukę: gana, mes 
sumušti, pasitraukiame iš už
kariautos Belgijos, grąžiname 
Alzasą ir Lotaringiją Franci- 
jai. Bet vokiečiai kumštyje 
prunkštų ir sakytų; vis-gi 
misų viršus, nes esame valdo
vais žemių nuo Hamburgo iki 
Bagdado. To tik mes norėjo
me.

Kuomet Vokietijos kanclie- 
rius gruodžio m. 1915 m. pa
kvietė kariaujančias valstybes 
prie taikos, 
vyks taika, 
vėl gerai,
lauke jų viršus, 
didelių išsiderėjimų prie tai
kos stalo.

Išeina, jog vokiečių svar
biausiu dalyku yra pasilikti 
ponais Austro-Vengrijos, ant 
Balkanų ir Turkijoj. Laiky
dami tas šalis globoje, ateity
je vokiečiai prie pirmos pro
gos apsidirbtų su bile kokiais 
riešininkais. - - . ■

Talkininkai ir rūpinasi ne-, 
daleisti išsipildyti tokiems vo
kiečiu pienams. Kaip jie ti
kisi tą padaryti?

Talkininkai tikisi suskaldy
ti Austro-Vengriją ir ją panai
kinti. Trieste, Trentino su 
italais gyventojai^ turi kliufr 
Italijai. Kroatai, slavokai 
bus prijungti prie Balkanų 
slavų valstybių. Transilvani
ja, rumunų apgyventa turi 
kliūti Rumunijai. Vakarinė 
Galicija teks Lenkijai, rytinė 
Galicija Rusijai. Čekai gaus 
neprigulmybę. Vengrija taps 
neprigulminga. Tokiuo būdu 
nuo Austro-Vengrijos bus at
kirsta 25.000000 gyventojų. 
Lenkija bus neprigulminga.

O štai autoriaus žodžiai a- 
de Lietuvą:

“Dalis rytinės Prūsijos bus 
prijungta prie Baltiškų Rusi
jos provincijų sudarymui ne
prigulmingos Lietuvos valsty
bės. Tas aprubežiuos Vokie
tiją rytuose.”

Turkai pasak autoriaus turi 
būt išvyti iš Europos, o Kons
tantinopolis pavestas Rusijai, 
kaipo atlyginimas, už netektą 
Lietuvą.

Retai koks autorius taip 
aiškiai ir lietuviams tinkamai 
užsimena apie Lietuvos ateitį, 

ip šitas.

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko”.au
tomobiliu. \

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobiliu.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
•. Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “parbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.



tuyos knaueystas ant daug biznieriai savo kišenėse pasi- 
augštesmo laipsnio, negu kad laM_..ragM--,. didee.

A. J. Sut-

F. V.

$3.00
$4.25

$3.00
$1.50
$4.25

Kunigą Kemešį laisvamaniai 
ir socijalistai taip smarkiai 
myli, kad be jo vardo paminė
jimo negali nei vieno numerio 
savo laikraščių išleisti.

ir kur
dai į

Amerikos 
ir kriauč- 
Amerikos 
paskendu- 

nesvei-

Rusijos revoliucijai surink
tą auką dalį, kaip dabar pra-

Ponui Račkauskui katalikų 
veikėjų juodinime uoliausia 
velniukai - kipšai patarnauja.

Grigaitis, Amerikos lietu
vių darbininkų tarybos pirmi
ninku tapęs, visiems drau
gams socijal-patrijotams špy
gą parodė.

“Tėvynės” redaktorius gal 
labai ilgą samtį turi, kad iš 
vieno bliūdo su kipšu valgo li
berališką marmalienę.

Tėvynės Mylėtojų Draugiją 
liberališkos audros baigia su
drumsti.

“Vienybės Lietuvninką” san- 
dariečiai nebūtniekius ant ka
talikų, kaip žydai baronkas, 
riečia.

“Laisvė” nebylią 
čią velnių pasigedo, 
žemiškąjį socijalistų rojų tų 
gyvūnėlių prireikė.

ta nuo pagelbininkų. Sekre
toriui bus mokama 100 dol. 
mėnesinės algos ir jis su cen
tro valdyba tiek galės pagel
bininkų ir darbininkų samdy
ti, kiek darbo didis ir išna- 
šumas reikalaus. Sekretorius 
renkamas 2 metam. Jis sy
kiu bus ir organo administra
torium.

6) Organo bendradarbiams 
apmokėti redakcijos ' žiniai 
pavesta 300 dol.

7) Redaktorius priklauso 
nuo literatiškos komisijos ir 
centro valdybos, kurios re
daktorių samdo ir sutartis 
daro, o seimas užtvirtina.
8) Nutarta samdyti genera- 

lį susivienijimo organizatorių 
su tūkstantine metine alga. 
Tinkamą organizatorių nu
žiūrės ir pasamdys centro 
valdyba.

Susivienijimo viršininkų są
statas sekantis: dvasiškas va
dovas — kun. N. J. Petkus, 
prezidentas — J. S. Vasiliaus
kas, viee-prezid.
kus, raštininkas — P. Mule
vičius, iždininkas — J. Stul
gaitės, iždo globėjai — J. Ja
roševičius ir K. Vaišnora.”

Yčas ministeriu, o Bulotos 
taškas pas socijalistus baigia 
visai sudžiūtu

Petrogrado lietuviška “San
tara” gal kapitalistiškai suple- 
nuota, kad “Darbininkui” ne
sirodo.

laikė... “klerikalizmo” dides
nei garbei.

“Ateities” Stasiai apie Lie
tuvių Darbininkų Sąjungą tiek 
išmano, kiek vištukai apie 
dangiškas žvaigždes.

“Naujienos” nuo “Kovos” 
argumentų baisiai čiaudyti 
pradėjo ir nesvietiškai susiner
vavo.

velijo išleisti iki 15.000 dole
rių. Likosi išrinkta komisi
ja iš trijų narių, kuri išdirbs 
plur.us ir namo pastatymą 
sutvarkys ir prižiūrės.

4) Spaustuvę įrengiant nu
tarta pirkti presą.

SLA. besižvalgydamas į A. 
L. R. K. A., nei nepastebėjo, 
kad jo organą “Tėvynę” kip
šų sąjunga paveldėjo.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvertais ir subatomiz. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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S. L. R. K. A. 32ras SEIMAS 
IR JO NUTARIMAI.

♦

“Garsas” numeryje 7tame 
apie S. L. R. K. A. 32-rą sei
mą, įvykusį birželio i&,-21 d. 
Pittsburg, Pa., rašo:

“Pasak senesnių S. L. R.
K. A. narių tvirtinimo, 32-as 
seimas buvo vienas rimčiau
sių, tvarkingiausių seimų. 
Nebesimatė priprastos pir- 
mesniems seimams politikos 
užsikirtimo, piktumu atsi
duodančios pas delegatus 
dvasios. Tas, tvirtinama, su 
32 seimu yra ant visados pa
laidota. Vieton to, įsigali 
sugyvenimo, rimtumo, šalto 
reikalų svarstymo dvasia. 
Malonus tai apsireiškimas, 
malonu tai pažymėti.

Kad ir mokesnių į lėšų fon
dą sulyginimo klausime — 
nežiūrint, kad mes begalo e- 
same opūs kas paliečia mūsų 
kišenius, bet šiuo tarpu at
sižiūrėta ne tiek į opumą, 
kiek į šaltus faktus, į reika
lingumą. Arba centro valdy
bos, komisijų rinkimuose. 
Seniau rinkimų valandai pri
siartinus, antsyk salėje in- 
temptas, neramus, greitas ant 
išsišokimų ūpas užviešpatau
davo. Šiuo sykiu rinkimai 
gražaus seimininkų ūpo ne
suardė.

Iš seimo protokolo paaiškės, 
kokie nutarimai padaryta. 
Vienok skubėdami su nariais 
■svarbesniais nutarimais pasi- 
-dalinti, mes juos čia išskait- 
liuosime.

Mokesnius paliečianti nuta-
, rimai:

1) Sulyginta į lėšų fondą 
mokesniai. Visi susivieniji
mo nariai, išskyrus vaikų 
skyriaus, nuo 1 liepos dienos 
turi mokėti vist lygiai po 10 
centų į mėnesį į lėšų fondą, 
lygiai kaip naudojasi visomis 
susivienijimo ‘privilegijomis.

2) Su 1 liepos d. pakeičia
ma įstojimo mokesniai. Nuo 
1 liepos dienos į susivieniji
mą įstojantieji nariai, nežiū
rint į kokį skyrių prisirašy
tų ir kiek amžiaus turėtų, 
moka 2 įstojimo doleriu. Ant
syk į apdraudos ir pašelpos 
skyrius prisirašant, įstojimo 
bus imama 3 doleriai. Pusė

~~ r 

įstojimo mokesnio siunčiama 
centro iždan, kita pusė lieka 
kuopų ižduose, daktaro lėšų 
ir kuopų reikalų padengimui.

Įvairūs nutarimai:
3) Ant tuščios susivieniji

mo žemės prie susivienijimo 
namo pastatyti namą, pritai
kintą modemiškos spaustu
vės įrengimui, sekretorijato 
ofisams, knygynui, etc. Jei
gu komisija ir eentro valdy
ba matys reikalą ir susivieni
jimo naudą, namą pastatyti 
su gyvenimo kambariais, ar 
tam lygiais patogumais. 
Spaustuvės namui seimas pa- koje kad yral

Iš šio aprašymo matome, 
kad šįmetinis katalikų susivie
nijimo seimas buvo labai nau
dingas ir svarbus. Padaryta 
daug tokių nutarimu, kurie ne
mažai prisidės prie organizaci
jos didesnio augimo ir plėtoji
mosi- SLRKA. tampa rim
čiausia pajėga Amerikos lietu
vių tarpe ir kaskart daugiau 
ingija užuojautos ir paramos 
nuo savo viengenčią.

Nuoširdžiai susivienijimui ir 
jo naujai valdybai linkime 
kuogeriausią pasekmių ir gau
sai vaisių iš naudingo darbo.

SIUVĖJAI-KRIAUČIAI.
Kriaučius mes abelnai ski

riame į du skyrių.
Tie kriaučiai, kurie atvažia

vo iš Lietuvos mokėdami savo 
amatą ir prie jų pridedame vi
sus taip vadinamus kostumeiš- 
kus kriaučius, kaip vyrus taip 
ir moteris. Vienu žodžiu tuos, 
kurie galėtą patys nuo savęs 
kriaučiauti. Ar tai jie būtą 
moterų drapanų ar tai vyrą 
drapaną kriaučiai, skirtumo 
nedaro. Sakau, tuos visus pri
skiriame prie pirmojo skyriaus 
o prie antrojo skyriaus pris
kiriame tuos kriaučius vyrus 
ir moteris, kurie dirba kriau
čių iŠdirbystėje, bet tik šapose 
ir moka tiktai kaip kuriuos 
kriaučių darbus, kurių gabu
mai gali būti pritaikomi vien 
didesnėje iŠdirbystėje.

Dabar Lietuvoje tuojaus rei
kalingi būs kriaučiai paminėti 
pirmoje rūšyje. O antros rū
šies bus reikalingi tuomet, 
kuomet bus įsteigtos dirbtu- 
vės-šapos taip kaip čia Ameri-

Dabar Lietuvoje žmonės a- 
piplvšo O po karės kiekvienas 
norės apsirėdyt ir darbo bus 
tiek ir tiek. O kur yra daug 
darbo, tenai yra ir uždarbis.

Būtą pageidaujama, kad 
kriaušiai pargrįždami iš Ame
rikos kartu su savimi parsiga- 

pagerintuosius knaUčystėje 
vartojamus įrankius, nes tas 
jiems gerai apsimokėtų ateity
je. Jie galėtą greičiau ir tin
kamiau atlikti savo darbus ir 
turėti geresnį pelną — o antra 
vertus, tai ir Lietuvos amat- 
ninkus išmokytą vartot ir nau
dotis pagerintą įrankių pagel- 
ba ir gerumais, o tas atneštų
• •• •• • __ • •VI** C*U_n>U KACUI. rkcULLr UCXUv*l MA C*.~ir jiems paliom ir nsai sąlia. «Kotos„ bendradarbiai, 
naudą nes pakeltų visos Lie- žulai _

dabar yra/
Bet ir tai reikia žinoti, kad 

jau ir dabar Lietuvoje ypač 
moteriškąją rūbų kriaučysta 
miestuose buvo sparčiai beky
lanti augštyn.

Kaipkurie jauni vaikinai pa
sitrankę po Rusijos ir Vokieti
jos didmiesčius pramoko savo 
amato tinkamiau ir pargrįžę į 
Lietuvą užsidėję miesteliuose 
savo amato dirbtuvėles turėjo 
gana gerą pelną ir sakydavo 
kad jų iš Lietuvos niekas nei 
su virvute kitur neišgabentų 
nes jiems esą ir čia gerai; turi 
duonos ir prie duonos įvalias 
ir dirba tiek, kiek norį o pini
gų niekuomet stokos nejaučia.

Gyvenimas kaip paukšteliii 
čiulbuonėlių žaliame Lietuvos 
gojelyje.

Dėlto ir jūs visi 
lietuviai kriaučiai 
kos ką besmirstate 
dūmuose ir dulkėse 
siuose smirdančiuoe 
kuose didmiesčiuose taisykite 
visi savo sparnelius ir plunks
neles o po karei visi lėkite į 
laisvą Lietuvos šventą žemelę, 
o tenai būsite šimtą sykių lai
mingesni negu kad čia Ameri
koje esate.

Tenai sveikas, tyras, kve
piantis Lietuvos oras atgaivins 
jūsų nusilpnėjusias krutinės ir 
plaučius, sustiprins visas jūsų 
dvasios ir kūno pajėgas — te
nai pamatysite gimtinės myli
mus numylėtus vaizdus, kve
piančią duonelę, kuri yra taip 
soti ir pastiprinanti, prieš ku
rią Amerikos pyragai su kei- 
kais tik pjaulu teatrodo.

Išgirsite raibąją gegutėlę Iš
kukuojančią žaliame gojalyje, 
vyturėlius bečru vi mojančius 
augštai-augštai padangėse virš 
plačių Lietuvos laukelių liū- 
liuojančiij įvairiais lauko ja
vais apsėtų... Išgirsite paupė- 
se ir pašlaitėse čiulbančius 
lakštingalus tuos karališkus 
dainininkus prieš kurių čiul
bėjimą jokia muzikė negali ly- 
ginties. Vienu žodeliu sakant 
pamatysite šventą mūsų tėvy
nę Lietuvą, pamatysite visus 
savo gimines ir pažįstamus 
kaimynus ir gyvensite taip 
kaip namie; ir būsite laimingi 
kaip pas Dievą užpečkyje. Bet 
atmykite kad dabar kol dar 
karė nepasibaigė kad pasisten
gtumėte savo amatą kogeriau- 
siai išstudijuoti, jame visa
pusiškai išsilavinti, išsitobu
linti kad parvažiuodami į Lie
tuvą parvažiuotumėte pilnai 
vertais nešiot garbingą vardą 
savo amato. Kad būtumėte 
tikrais siuvėjais kriaučiais o 
ne kokiais tenai fušeriais ku
rie tik moka darbą darkyt ir 
kriačiams daryt gėdą o žmo
nėms nuostolius.

To iš“ jūsų laukia Lietuva ir 
jūs tą Lietuvai galėsite duot, 
jeigu tiktai ištikrąją panorėsi
te.

Dėlto ir pasistengkite, kad 
kitą rfišią amatninkai jums 
nepadarytą gėdos. Visi ama
tai yra garbingi, geri ir reika
lingi tik juos reikia mokėt ge
rai o Lietuvoje turėsite darbo 
įvalias ir uždarbį gerą, koge- 
riausią. į
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ĮSVENTYS RUGSĖJO 
MENESĮ.

Brightono šv. Jono semina
rijos auklėtinis Pr. J. Juškai
te? keletą dieną viešėjo pas 
kleboną kun. K. Urbanavičių 
Montelloj, Mass. Dabar jis su
grįžo seminarijon ir mokinsis 
per vasarą, o ateinantį rugsė
jo mėnesį bus įšventintas į ku
nigus.

Moksleivis Kazys K-lius iš 
Bogorodecko rašo J. E. Karo
sui laišką, kurio svarbesnius 
vįetaš, paliečiančias lietuvių 
moksleivių gyvenimą Rusijoje, 
dedame laikraštin: 
Brangus Drauge: —

... Mūsą gyvenimas labai ir 
labai persimainė, jeigu kalbė
ti apie moksleiviją abelnai. 
Tai-gi trumpai visąpirma api- 
briešiu kokios įvyko atmainos. 
Po revoliucijos rusą vidurinė 
mokykla gavo liuosybę, kuri 
nors ir neapgarsinta oficija- 
liai, bet praktiškai įvesta į 
mokyklos sienas pačia revo
liucija. Žuvo senas rėžimas, ku
ris slėgė mus tiek metų. Len
gvai alsuoja krutinės ir atsi
vėrė platus kelias darbui, mū
są inicijatvvai. Bet apie tai 
toliau. Tai-gi aš pasinaudoda
mas liuosybę nuvažiavau Vo- 
ronežan (seniau to negalėjau 
padaryti, kadangi neturėjau 
ten giminių, kurie paprašyti) 
direktoriaus nuo savo vardo 
paliuosuoti mane Voronežan). 
Voronežas — tai lietu vii) trem
tinių centras. Moksleivijos ten 
apie 1500 žmonių abiejų lyčių. 
Man begyvenančiam tokiame 
biauriame rusų užkampyje, la
bai malonu buvo viešėti sa
vųjų tarpe. Jaučiausi, kaip 
namie. Šventės perėjo labai 
maloniai- Atgimiau dvasiniai. 
Pasistengsiu dabar nupiešti 
voronežiečių gyvenimą ant 
kiek aš jį pažinau.

Materijalis padėjimas voro
nežiečių (ir abelnai lietuvių 
tremtinių moksleivių) tiesiog 
apverktinas. Merginos sulygi
nant šiaip taip ir aprėdytos ir 
maitinamos, bet vyrai moks
leiviai daug mažiau tegauna. 
Gyvenau savaitę bendrabutyje 
(teisingiau — viename iš ben
drabučių — pačiame skaitlin
game) ir mačiau gerai, kaip 

; maitinami moksleiviai. Jie vi
suomet nedavalgo, gyvena pus
badžiai. Nuo ryto gauna kąsnį 
duonos ir arbatos arba vieton 
arbatos kruopų, biskutį pabal
tintų pienų. Pietūs labai blogi. 
Zupė ir antras bliūdas mėsa, 

> arba koki nors košė. Reik pa
žymėti, kad mėsos duodama ne 
kiekvieną dieną. Vakare vėl 
arbata ir biskutis duonos ir tai 
ne baltos. Tai toks valgis. 
Rūbai ir-gi menki. Aš nekal
tinu čia Komitetą, nes jis kaip 
turėjo lėšų, mokiniams buvo 
daug geriaus gyventi. Kalta 
beabejo čia visų pirma karė, 
nes ji paglemžė visas lėšas, vi
sus produktus pirmojo reikalo. 
Pas mus dabar nieko negali
ma gauti už didžiausius pini
gus. Taip gyvena ne tik vo- 
ronežiečiai, bet ir visi tremti
niai. Pavyzdžiu aš jau mėnuo, 
kaip nemačiau baltos duonos, 
ir cukraus. Prisieina gerti ar
batą be cukraus ir su juoda 
duona. Tiek to apie pilvą. 
Viską neaprašysi!..

Dabar apie voronežiečių dva
sinį gyvenimą. Kadangi čia su
sispietė visų sriovių mokslei
viai, tai-gi, kaip reikėjo ir ti
kėtis, čia eina arši kova tarp 
moksleivių katalikų ir taip va
dinamųjų “pirmeivių.” Žodį 
“aušrininkai” nevartosiu, ka
dangi jis neturi dabar tokios 
reikšmės, kaikada tai Lietu
voje. Aušrininkai suskilo į 
partijas socijąl - liaudininką, 
visuomenininką ir šantariečią. 
Tai-gi, kaip pažymėjau, pir
meiviai veda kovą prieš kata
likus moksleivius, ypač prieš 
“at-kus...“ Ypač nemalonus 
tas dalykas, kad priešingą pa
žiūrą žmonės tiesiog neapken
čia vienas kito ir visai nedrau
giškai gyvena. Atrasti du 
draugu, kurią nuomonės bū
tą priešingos, labai sunku. 
Tik. turbūt, mes vieni dat- 
naviečiai, dirbome iki šioliai 
bendrai visi. Bet mūsą dar
bas buvo toks, kad dar gali
ma buvo dirbti — nes tai Lie
tuvos žemės ūkio atstatymo 
klausimas, kooperacijos ir ki
ti panašūs klausimai. Vengia
me ginčą ir pasikalbėjimą, 
liečiančią mūsą principus. Da
bar mes jau išsidalinome į par
tijas, bet vis-gi pradėtas ben-
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“Darbininko” Švilpukas 
taip smarkiai švilpti pradėjo, 
kad net “Ateities” Paprūsis 
nuo grabo lentos nuriedėjo. 
Tiesa, biskį surūgęs, bet gal su 
laiku išsitaisys.

Kaip Marius savo ilgą snapą 
Į Tautos Fondo daržą mėgino 
inkišti — laisvamaniai links
mai alleliuja giedojo, o kaip 
katalikų veikėjai pabandė su
žinoti kur jų aukos, surinktos 
Lietuvių Dienoje, dingo — 
laisvamaniai, kaip širšės prieš 
vėją, nesvietiškai pasišiaušė.

Jei “Vienybės Lietuvnin
kų” korespondentus kas į di
plomatus paverstų, Rusiją į 
penkias minutas nuo žemės pa
viršiaus išnyktą, o Lietuvos, 
kaip savo ausą, iliekas nepa
matytų.

Lietuviški laisvamaniai tik 
tuomet Šerus perka, kuomet 
aiškiai mato, kad naujai tve
riamos bendrovės jų kišenei 
gryną pelną neš. Gal tuo tik
slu ir Lietuvą iš griuvėsių ats
tatyti žada.

“Laisvės” redaktorius Pru- 
seika teisybes randa beieško
damas visą liberališką redak
ciją slenksčius apdaužė ir su
rado .. .labai tėvišką revoliu
cijos naudai “Vienybės Lie
tuvninką” pamokslą.

Amerikos lietuviai katalikai 
tik tuomet Lietuvią Dienos pi
nigus pradėjo saugoti, kuo
met laisvamaniai juos į savo 
mašną susipylė

Švilpukas, d ra s darbas nesuiro i

Ifi LIE kaip ir pirma pirmyn.
Apie lietuvių moksleivius 

katalikus galiu pasakyti, kad 
jie veikia ir veikia smarkiai. 
Organizuojasi, kad pastatyti 
jėgą prieš jėgą. Daug dirba 
ištremtosios liaudies tarpe. 
“At-kaį” nutarė sušaukti ge
gužės mėnesyje konferenciją į 
kurią bus pakviesti visų Rusi
jos “at-kų” kuopelių delega
tai. Kviečiami yra žymūs pro
fesoriai, kurie skaitys lekcijas. 
Nutarta įsteigti “at-kų” fon
dą, kuris aprūpintų mus ma-

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
PHILADELPHIA, PA.

Prakalbos.

Indomios prakalbos South 
pusėj buvo 25 birželio Tautiš
koj Lietuvių Svetainėj. Kalbė
tojas buvo iš Chicagos Lojolos 
Universiteto socijologijos ir 
medicinos studentas p. Al. 
Račkus. Tas garsus mokslo 
vyras pirmą sykį atsilankęs į 
Philadelphią savo tyru mokslu 
ir iškalbos gabumu nustebino 
klausytojus ir koaiškiausiai 
perstatė žmonijos pažangą ir 
iš antros pusės jos mulkinto
jus.

Garbus kalbėtojas pabriežė, 
kad muzika, dailė ir literatū
ra yra kaipo šaltiniai iš kurių 
civilizacijos pažanga žygiuoja. 
Muzika švelnina žmogaus bū
dą ir tobulina jo jausmus, o 
žiaurumą slopina ir migdo.

Puikiai nupiešė ir dailės 
svarbą, kurią Katalikų Bažny
čia taip-gi globoja. Puikiau
sios senovės skulptūros, išdir
biniai ir piešiniai, kad jie už
silaikė iki šių dienų tai ačiū 
Kat. Bažnyčiai. Nūn artistai 
gali stebėties, mokyties iš se
nobinių artistų darbų kas da
barties yra branginami labiau 
už auksą.

Toliau priėjo literatūros ir 
aiškiai nupiešė jos išsiplėtoji- 
mą po Bažnyčios globa. Mat 
užpludus barbarą tautoms, 
graikų ir rymionų civilizacija 
tapo sunaikinta, jų knygos su
degintos. Tik Bažnyčia su sa
vo kunigais ir vienuoliais mo
kslo knygas išlaikė nuo barba
rų.

Garbus kalbėtojas labai aiš
kiai kalbėjo. Klausytojam bu
vo akyvi matoma, kur teisybė 
gludi.

Sugėdino socijalistus.

Po prakalbų buvo atsakinė
jama į klausimus.

Socijalistai pamatę kaip aiš
kiai gabus kalbėtojas perstatė 
tiesą, tad jie pasijuto nuogais 
savo įsitikinimuose ir klausi
mų geresnių nebeturėjo kaip 
tik savo kunigužio Mockaus 
pakartojo klausmus, ant kuni
gų bliaudami iš Šmitus prikai
šiodami. Atsakymas trumpai 
sakant skambėjo: kad Šmitas 
kaip ir Macochas kad iš pra
džios katalikai buvo, bet savo 
iškrypimu paniekino kataliky
stę ir tapo iškrypėliais, taip ir 
jūs socijalistai buvote katali
kai, o kad jūs iš katalikystės 
iškrypote, tai ne Bažnyčios 
mokslas kaltas, bet jūs patys. 
Taip ir iškrypėlis kunigas 
Šmitas yra jūsą draugas.

Susigėdę socijalistai ir ją 
sėbrai, o neturėdami geresnių 
klausimą nuliūdę traukė į kliu- 
bą.

Publika gi užganėdinta ir 
linksmai šnekučiuodama išsis
kirstė.

Susarmatino “Kovos” 
redaktorių.

Vyčių UI kp. buvo surengus 
prakalbas North pusėj Assum- 
ption Hali. Kalbėjo minėtas p. 
A Račkus. Kalbėtojas žavė- 
te-žavėjo publiką savo aiškia 
iškalba ir ne vienas iš klausy
toją tiesiog stebėjosi jo giliu 
socijologijos mokslu. Tik vie
ni bedieviai socijalistai neno
rėjo suprasti. Todėl po pra
kalbų šitokius klausimus davė. 
Ar katalikai pripažįsta mote
rims lygias tiesas, ir kad taip, 
tai kodėl katalikai laiko iki 
dabarties moteris vergijoje. 
Atsakymas jam buvo toks:
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terijaliai ir padėtų grįžti į Lie
tuvą. Tuomi ir užbaigsiu apie 
mūsą gyvenimą^ Kaip matote 
nesudedame rankų, nors var
gas ir spaudžia mus. Jeigu 
norėsite, tai kit4 syk plačiau 
parašysiu. Parašysiu ir apie 
reorganizaciją mokyklos ant 
demokratinių pradžių. Mes 
moksleiviai dabar tik užgimėm 
antrą sykį ir pradedame nau
ją gyvenimą, pamatą kuriam 
padėjo revoliucija numetusi 
sunkųjį tironą jungą.

Jūsų KAZYS.

/

toki klausimą 
kad “Kovos” 

Cliinijos arba

Kristus moterystę pakeldamas 
Į sakramentą, tuomi pačiu su
lygina moterį su vyru ir turi 
jie vienas su antru kaip lygus 
su lygiu gyventi. O klausėjas 
kaip matyt pats socijalistų va
das “Kovos” redaktorius ir 
dar Kauno seminarijos ex-klie- 
rikėlis p. K. Vidikas nežino nei 
ABC. ir katalikų mokslo, kad 
tokį klausimą duoda Kalbė
tojas išgirdęs 
galėjo mislyti, 
redaktorius iš
iš Turkijos atvyko, kur tikrai 
moterys yra laikomos vergijoj. 
Tad kad pertikrinti “Kovos” 
redaktorių, kalbėtojas paklau
sė moterų, kad jos pačios at
sakytų, ar jos jaučiasi vergės. 
Kur tau, visos nurodo, kad 
jos nėra vergės. Mat kaip tam
sūs socijalistų vadai, kad ne
moka atskirti vergijos nuo lai
svės, laisvės nuo laisvamanv- 
bės, lygybės nuo privilegijų 
ir tai socijalistų organo “Ko
vos” redaktorius ex-klierikas 
K. Vidikas.

Pasibaigus vakarui, socija
listai, norėdami savo vadą už
tarti, skirstydamies kalbėjo, 
kad būk vis kalbėtojas netei
sybę pasakęs.

Prakalbos Richmonde.

27 birželio Richmond’c šv. 
Jurgio parap. Vyčiai surengė 
prakalbas. Kalbėjo minėtas 
p. A. Račkus, vytis.

Garbus kalbėtojas kalbėjo a- 
pie laisvę, ką ji reiškia, kaip 
ją reikia suprasti ir kaip soci- 
jalbtai ir įvairios rūšies bedie
viai ją persitato. Socijalistai, 
kuriems kiek rūpėjo tiesą pa
žinti, Įėjo į svetainę ir ramiai 
klausėsi. Bet buvo ir tokių 
karštagalvių fanatikų, kurie 
gėdydamies tarp žmonių ir 
šviesoje pasirodyti, tai kaip 
pelėdos ir šikšnosparniai už 
langų patamsyj kniurkė ir 
burnojo.

Po prakalbų kalbėtojas klau
sia kas turi klausimų teduoda. 
Iš pradžios visa publika atsa
kė neturį klausimų ir prakalbą 
gerai supratę. Tad kalbėtojas 
pats paaiškino kokius bedie
viai daugiausia užmetinėjimus 
daro. Štai ir vienas socijalis- 
tas at-kado su užklausimu, 
bet Vietoje klausimo, duoda 
išvedžiojimus, būk kataliką 
kunigai laijnino ginklus ir tt.

Bet paklaustas nurodyti, pa
sakė, kad tą skaitęs “Phila- 
delphia Inąuirer.” Trumpiau 
užklaustas, kada kokiame nu- 
meryj, tai pradėjo mikčioti, 
tik pasakė, būk tas buvęs iš 
pradžios karės. Tada socija- 
listėlis visą savo argumentą 
nuvertė ant lenką klebono, ku
ris nesenai laikęs prakalbas 
lietuviškoj svetainėj ir už karę 
kalbėjęs. P. Al. Račkus atsa
kė, kad apsigynimo karė yra ' 
teisėta ir kiekvienam žmogui 
kaip ir tautai valia savo tur- 

teises ir laisvę ginti, kas 
yra lietuvią priežodyje pasili
kęs: “Tegul velnias vergauja, 
o ne žmogus.” Kas link gar- . 
baus kalbėtojo Bažnyčia visa
dos yra priešinga kiekvienam 
kraujo praliejimui. Viešpatys
tės valdžia, kuri vien materi- 
jališku žmogaus būviu rūpi
nasi ir kad apsaugoti jų tur
tus turi teisę valdžia kardu 
ginti savųjų turtą ir laisvę. 
Katalikų Bažnyčia ir ten ne
apleidžia savąją ugnies fronte 
vienus suramina, kitų Žaizdas 
apriša, trečiam paskutinius 
sakramentus suteikia. Ji visur 
meldžiasi, kad paliautų ta
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DARBININKAS.

tus su socijalistais. Elada jie 
buvo pakviesti, tai atsisakė.

sirinkimų. Buvo išrinktu nau
ja valdyba. Jonas J. Rama- . ,
nauskas likosi išrinktas pirmi-* irdi tuojaus reikėsią eit ka-
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karė. Paskiaus kaip 
ta iš “Phula. Inąuire,” 

► kad tokio straipsnio visai ne
buvo.

O-gi pats klausėjas vargiai 
pažįsta anglų kalbų. Jo drau
gai paliudija, kad yra Briedu- 
kas iš Joniškio parapijos, len-/ * J. •

kiškai taip-gi nesugrabalioją 
o vienok iš svetimų kalbų pa
sigyrė turįs faktus. Tai kokių 
socijalstai tokiuo mokslu gi
riasi, kurio patys nemoka.

* Baitkus.

*

i

i.

NIAGARA FALLS, N. Y. 1

Gyvena pusėtinai.

Šis nedidelis miestas guli < 
palei Kanados rubežių. Lietu- 
vių čia yra nemažai. Skaitosi , 
113 šeimynų ir 300 pavienių. 
"Lietuviai pusėtinai gyvena, už
darbiai neblogi.

Ilgą laikų lietuviai Čia netu
rėjo kunigo. Dabar tai jau su
miaukė. Yra paskirtas klebo
nu kun. J. Maliauskas. Pir
miaus retkarčiais atvažiuoda
vo kun. iš Rochesterio. Dabar 
viską turime ant vietos. Turi
me ir nedidelę bažnyčių. Var
gonininkas yra gabus p. Anta
nas Grigaitis. Jis pirma dirbo 
pas lenkus. Atsitikus progai 
perėjo prie lietuvių. Trumpu 
ląiku suorganizavo chorų iš 30 
^patų. Gerai jau gieda ir dai
nuoja.

Yra čia keletas katalikiškų 
■organizacijų. Yra SLRKA. 
170 kuopa, šv. Jurgio dr-ja. 
Viskas čia būtų gerai, jei žmo
nės būtų supratę katalikiškų 
laikraščių svarbų. Dabar atei
na Sus-mo organas “Garsas” 
ir po keletą ekzempliorių 

■“Draugo” ir “Darbininko.” 
Ir daug katalikų skaito socija- 
listiškų ir laisvamaniškų laik
raščių. Tai čia ir trūksta ap
sukriu katalikiškų laikraščių 
platintojų, kurie nurodytų 
blėdingumą bedieviškų raštų. 
Tas darbas nebūtų labai sun
kus. Žmonės dar nepermirko 

^bedievybės nuodais, neingijo 
'cicilikiškos dvasios, jų siela 
dar nesugrubėjo. Todėl šio 
miesto jaunesnieji vaikinai ir 
merginos turi subrusti, pasi
darbuoti katalikiškos laikraš- 
tijos platinime. Senai laikas 
gelbėti savuosius nuo paikini
mo ir išnaudojimo, laikas gel
bėti juos nuo laikraščių, kurie 
katalikus pajuokia, pravar
džiuoja. Pasitaiko, kad kata
likai kreipiasi į socijalistškus 
laikraščius su korespondenci
jomis ir už dėjimų jų turi už
mokėti, kaip tai “Keleiviui” 
turėjo užmokėti pagarsinimų 
Lietuvių Dienos. O katalikiški 
.laikraščiai garsino už dyką.
’ Tatai katalikai susipraski- 
le, nubuskime. Kitose kolo- 
jjose lietuviai katalikai jau 
ibai smarkiai veikia, neatsi- 
ikime ir mes griebkimės savo 
iikraščių ir visais spaudos 
eikalais kreipkimės į katali

kiškus laikraščius.
Korespondentas.

ninku, p-lė Paulina Abračins 
kaitė raštininkė ir p-lė Juoza- 
fa Žarkauskaitė kasininke. 
Klerikas Pranas J. Juškaitis, 
centro kasierius atsilankė ant 
susirinkimo ir pasakė susirin
kusiems nariams puikių pra- 
kalbėlę skatindamas juos prie 
uolesnio veikimo.

Moterų Sų-gos kuopa savo 
susirinkime utaminke nutarė 
nesiųsti delegatę į seimų šį me
tų nes iškaščiai būtų perdide- 
li. P-lė Marijona Sakalaus
kaitė buvo įgaliota pasiųsti pa- 
sveiiknimo teelgramų seimui. 
Raportas buvo išduotas iš iš
dirbinių parodos.

Jonas Keras.

rėą beto sakė, kad jų du te
są Dabar štai “Keleivio” 
No. 26 rašomą būt Vyčiai 
nutarę rengti debatus su soci
jalistais. Tai vis-gi tamsu
mas tų socijalistėlią nežino 
skirtumo tarp L. Vyčių ir tarp 
L. D. S. ir nežino, kad Vyčių 
kuopos čia visai nėra. To
dėl tai su tokiais tamsunėliais 
nebūt ką nei debatuot. Ro
dos jie kreipėsi į Michelsoną 
bet tas atsisakęs.

L. D. S. 33 kp. narys.

Žemaičių Sūnus M- L E,

Ant slenksčio naujo 
gyvenimo.

BASTON. PA.

D.

buvo 
Tai 
Bet

WORCESTER, MASS.

Susirinkit visi.

Seredoj liepos 11 d. bus L.
S. 7 kp. susirinkimas para

pijinėj salėj. Delegatai iš
duos raportą iš apskričio susi
važiavimo, bus rinkimai de
legatų į kongresą ir šiaip bus 
svarbių dalykų. Todėl visi 
nariai malonėkit susirinkti.

A. Račkauskas.

NORWOOD, MASS.

Priviso žulikėlių.

Čionykščiai lietuviai apskri
tai imant gan gerai gyvuoja- 
Dabar tai daugiausia laikų 
ant tyro oro. Į šlaitus nuei
na su laikraščiais, su knyge
lėmis ir besigrožėdami pui
kiais laikais ir aplinkybėmis 
pasiskaito, kas pasaulyje de
dasi. Jaunimas pažaidžia.

Bet atsirado ir nelabėlių, 
kurie trukdo ramiems žmo
nėms ir jaunimui žaisti. Vie
ną kartų išlindo du nelabėlių 
ir ėmė kabinėtis prie žaidžian- 
čių jaunikaičių, atėmė bolę. 
Vienų jų pažinau, jis nesenai 
paleistas iš cypės. Tai cicili- 
kėlis. Nuo tokių turime pa
sisaugoti. s. v.

Negražiai pasielgė.

Keletą savaičių atgal 
užmuštas Pranas Budris. 
žinoma didelė nelaimė,
ta nelaimė dar buvo padidin
ta. Šermenyse buvo sumanyta 
parinkti aukų nukentėjusiems 
nuo karės. Kiti tam pasiprie
šino ir sumanė sumesti ant 
svaigalų. Ir sumetė apie $20. 
Gėrė visą dieną, gėrė per kiau
rą naktį. Paskui mušėsi, cy
pė, kaukė.

Kaip tai nesvietiškai paže
mina save tie žmonės tokiais 
baisiais pasielgimais.

F. G. K.
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CAMBRIDGE, MASS.

Socijalistų prakalbos.

Birželio 27 d. C. U. salėj bu
vo socijalistų prakalbos. Kal
bėjo Michelsonas. Aiškino, kad 
nereikia Lietuvai neprigulmy- 
bės. Girdi kunigai ir tautinin
kai nori, kad po karei Lietu
va būtų savistovi, o taip norį 
dėlto, kad kunigai nori būti 
valdovais. Girdi mes socija
listai norime, kad Lietuva su
grįžtų po Rusija, nes Rusija 
yra socijalistiška, tai ir Lie
tuvą tokia padarys, 
mums ne tautystė rūpi, 
socijalistiška laisvė.

Girdi 
bet

K.

NEW BRITAIN, CONN.
Pirma Komunija.

Vietinio gerb. klebono dėka 
d. liepos priėjo virš 50 vai-1

kūčių prie pirmos komunijos. 
Iš ryto visi vaikeliai susirin
ko į bažnytinę svetainę o 8:30 
vai. nuėjo visi tvarkoj į baž
nyčių, 
kunigas 
Vietinis 
mokslų.
rė blaivybės apžadus iki 
meti] amžiaus negerti jokių 
svaiginančių gėrimų. Po mi
šių vėl visi ėjo į svetainę ir 
kadangi buvo graži dieną tai 
visi nusiėmė paveikslus prie 
bažnyčios.

Mišias atlaikė airių 
iš Hartford, Conn. 

klebonas pasakė pa- 
Visi vaikeliai pada- 
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BUENOS AIRES, 
ARGENTINA

X

Pradeda veikti

Lietuviai katalikai čia 
labiau pradeda veikti. Pasta
ruoju laiku sumanyta tverti 
katalikišką apšvietos dr-ją ir 
knygynėlį. Pradžiai jau yra 
80 knygų, kurias paskyrė P. 
ir D. Juodu žada pavesti kny
gynui ir daug katalikiškų lai
kraščių, kurie jiems ateina. 
Reikia, tik, kad katalikai 
remtų tą sumanymą. Liepos 
15 d. yra šaukiamas įsteigia
masis susirinkimas. Gero pa
sisekimo naudingam sumany
mui.

v • vis

M. M.

MONTELLO, MASS.

Utarninko vakare buvo su
rengusios Birutės draugijos 
moterys pikniką bet kadangi 
užėjo lietus tai visi persidan- 
gino į Tautišką namų ir ten 
laikė šokius. Viskas ėjo ge
rai tik ant galo atsibaladojo 
pora išsirovusių rudžio vyru
kų, kurie pradėjo ergelius 
kelti ir mušties. Tada poli
cija buvo pašaukta ir maišti
ninkai buvo lauk išmesti.

Čia dabar socijalistai ren
gia beveik kas apįra diena a- 
gitatyviškas prakalbas ant ku
rių žinoma gerai užtfrožia val
džiai šios šalies kam ji turi 
eiti prieš norus socijalistų. 
Ant rytojaus paduoda žinias į 
anglų laikraščius, kad tas ir 
tas kalbėjęs ir išgyręs šią ša
lį ir liepęs visiems būti val
džiai ištikimais ir palaikyti 

Juos šalies kariuomenę. Kal
bėtojai ragina žmones rašyties 

prie socijalistų nes girdi jei 
parodysi, kad esi socijalistas 
tai nebūsi paimtas į kariuome- 
nę ir kad vien tik socijalistai 
tegalės sugrįžti atgal į Lietu- 
vą po karės.

Moksleivių vietinė kuopa 
laikė -a —

WATERBURY, CONN.

Sveikinu Jus AVaterburio 
Vyčiai ir Vytės. Sveikinu ir 

fJūsų vadus.
Skambės jūsų vardas ilgai, 

visoje Conecticufo apielinkėje. 
Daugumas nesitikėjo niekad iš 
jūsų tiek; kiek jūs atsižymė
jote 4 liepos New Havene ant 
Apskričio išvažiavimo.

Ir jūsų didieji priešai, lais
vamaniai ir. cicilikėliai, pasa
kė nevienas, kad jau Water- 
burio Vyčius sunku “subytin- 
ti” scenos dailėje. Nužen
gėte labai daug prie pažangos. 
Jūsų dainos, jūsų žaislės, ne
vienų užavėjo iš žiūrinčiųjų 
ir klausančiųjų svečių. Ne
buvo tokio, kuris jums nebū
tų sudėję pagarbos ženklų plo
jimu rankų.

Permatoma, kad jums tai 
gana kainavo daug vargo, 
daug triūso, net ir pinigo, 
bet savo- atsiekėte. Dirbate 
dėl tautos labo, dėl bažnyčios 
labo, dėl savo įdėjų. 2eng- 
kit ■jirmyn ir pirmyn!

i Augšči ausis laimins jūsų 
žingsnius.

Nugirdęs.

Aukos revoliucijai.

Gegužio 27 d. buvo Jurge- 
lionies vestuvėse susirinko 
“susipratėlių” būrelis- Kuo
met jiems svaigalai padarė ma
kaulėse revoliuciją, tai suma
nė rinkti aukas Rusijos revo
liucijai.

1

Daug-Matąs.

HYDE P ARK, MASS.
Bijo debatų

“Darbininke” jau buvo ra
šytą jog Lr D. S. 33 kuopa 
ketino surengti

Liūdnas.

Popiežiaus Diena nesunaudota.

Argentinoj Popiežiaus Die
na, lietuviams skirta, tapo 
neišnaudota. Aš kreipiausi į 
Buenos Aires arcivyskupų ir 
gavau atsakymą, jog jis jokio 
nuo vyskupo Karevičiaus laiš
ko negavęs, todėl nieko tame 
nedarysiąs. Po to kreipiaus į 
popiežiaus delegatų raštu. Po 
keturių dienų gavau atsaky
mų, kur sakoma, jog negalį 
nieko daryti negavę ypatingų 
žinių iš Vatikano. O paskelbi
mas leidinyje “Actą Apostoli- 
cae Sedis” apie lietuvių dienų 
nesąs paskyrimas ir be laiško 
nuo Lietuvos vyskupų nieko 
nedarysią. Tada mušiau tele
gramą į Stockholmą p. Augš- 
tuoliui, bet adresas buvo ant 
krasos dėžutės ir nenuėjo. 
Tuomet mušiau telegramą Dr. 
SedeberguL Ir po to nieko ne
žinau, kaip ten padaryta.

Dienraštis “La Prensa” ir
gi buvo skelbęs apie Lietuvių 
dieną.

tylėjo, verkė pati viena, slėpdama savo* širdies skaus
mus jaunoje krutinėję. Naktimis vargšė nemiegoda
vo, o aš sugrįžęs girtas dar apšaukdavau, apstumdy- 
davau. Nors išsiblaivęs ir suprasdavau savo klaidas, 
bet buvau persilpnas, kad sugrįžti prie gero darbo. 
Mano panašus gyvenimas ir nuvarė pačių be laiko į 
grabą... Susirgo vargše džiova ir mirė. (Verkia.) 

KAZYS. Skaudus tai smūgis, bet nusiramink... verksmas 
nieko negelbės-

JONAS. Skaudu, ak skaudu tų viską atminti. Žmonai nu
mirus aš pasijutau kaltas ir žodis “žmogžudys” vi
suomet mane kankino. Nekartų ji man vaidinosi 
skaisti, graži it pavasario žiedas bet verkianti, o jos 
akys tarsi sakyte sakė: Tu mane pražudėt.. Aš... 
aš pasijutau keistame padėjime... aš tiesiog pami
šau. Išbėgau iš namų viską palikęs, ir atvykęs čia 
nežinomas niekam nutariau už tas nuodėmes skursti, 
vargti, kankinties, ir tokiu būdu nuraminti savo są
žinę. Štai dabar ir skurstu... geriu, nes tas pade
da man viską užmiršti...

KAZYS. Dabar matau kame priežastis tavo nupuolimo. Nesą
žiningi, ištvirkę draugai, alkolis-girtybė. Nežiūrint 
to visko, tau nereikėjo panašiai pasielgti. Kam rei
kėjo pamesti daktaro praktiką? Turėdamas gerą pa
moką - pavyzdį prieš akis iš prietikių tavo gyvenimo, 
reikėjo tau pamesti tas blogąsias ydas, o labiausiai 
išsižadėti alkolio ir užgyventi nauju pavyzdingu gy
venimu.

JONAS. Gražiai tu kalbi ir tas tikra tiesa, bet man buvo tas 
persunku atlikti. Aš žmogus ligonis, aš nupuolęs dva
sioje, man trūksta tvirtos valios... Be to neturėjau 
tokių draugų, kaip tu, kurie žmogui nelaimėje ran
ką paduotų. Niekam nepasiskųsi. Juokiasi iš kito 
nelaimės. Tokiu būdu, kas lieka daryti?

KAZYS. Kodėl apie tai man nieko- o nieko nesakei, nepra
nešei ?.. —

JONAS. Nedrįsau. Meluoti nenorėjau, o prisipažinti ir save 
kaltinti nedrįsau.

KAZYS. Keistas esi. Bet dar ir dabar nepervėlu. Nenusi
mink taip labai. Dar galima, viską pamiršus, nau
ją gyvenimą pradėti. Aš tau padėsiu, tik būtinai 
turi elgties taip, kaip aš tau sakau.

JONAS. O, o... aš netikiu... Ne! Perdaug aš esu pasriuvęs 
alkolvje.

KAZYS. Niekai! — Viskas dar galima pataisyti. Tik išklau
syk manęs. Nepertrauk. Aš noriu tau padaryti pui
kią propozicijų.

JONAS. Gerai klausau!
KAZYrS. Važiuojame su manim. Tenai pradėsi naują gyve

nimą. Niekas tavęs tenai nepažįsta ir tau bus lengva 
viską užmiršti. Aš tau pagelbėsiu visuose dalykuo
se, kaip medžiagiškuose, taip ir dvasiškuose. Aš ta
ve supažindinsi usu žymesnėmis ypūtomis, su vietinių 
lietuvių judėjimu ir tt. Ir tu pats nepasijusi, kaip 
išnyks šešėliai nemalonios praeities. Vėl atsiras no
ras gyventi, mylėti, veikti ir darbuoties. Tik viena
tinis dalykas bent kiek sunkesnis, tai kova su alko- 
tiu. Bet ir tas pergalimas prie gerų norų ir pasi
šventimo.

JONAS- Ak! Kaip tas viskas gerai skamba. Ištikrųjų būtų 
malonu kad tas galėtų įvykti.

KAZYS- Aš užtikrinu, kad galima, tik reikia noro.
JONAS (spauzdamas Kaziui ranką). Na! kad jau taip, tai 

bandysiu. Prižadu sekti tavo patarimus.
KAZYS (pradžiugęs). O dabar tai kas kita. Na tai rengkis 

kelionėn, rytoj važiuosi su manim.
•JONAS. Kaip tai? Rytoj? O ne! aš negaliu. Prisipažinsiu at

virai, kad esmu plikas kaip tilvikas. Aš turėsiu čio
nai dar ant vietos pagyventi ir bent kiek sutaupyti 
pinigų, tai tuomet važiuosi ūpas tave.

KAZYS. Negalimas dalykas! Tu negali čia visai pasilikti. 
Tokiose aplinkybėse būdamas, nepasijusi kaip tie ta
vo prižadai išgaruos iš atminties ir vėl atsirasi seno
je vagoje. Bet ne! Reikia kalti geelžį, kdl karšta, 
O kas link pinigų — nesirūpink. Aš tau pagelbėsiu. 
Štai mano viešbučio antrašas. Ateik rytoj nuo pat 
ryto apie 9-tą valandų pas mane. Aš tavęs tenai 
lauksiu ir tuomet mudu nupirksime kas bus reika
linga kelionei ir vakare išvažiuojame. Na kaip tau 
tas patinka?

JONAS. Tas viskas man atrodo sapnas... (Pauža) Gerai aš 
ateisiu pas tave 9 vai. ryte.

KAZYS. Taip ir reikia. Dabar reiškia bus vikas gerai. Tik 
neapgauk manęs. Neleisk tavo mintimis tavęs su- 

SCENA X.
(Jonas pats vienas)

JONAS (eina, sėdasi prie stalo ir užsimąstė) Visgi 
Nesinori tikėti, kad tas viskas įvyktų. 
Kazio pagelba visas galma. Jisai aukso 
(pauza) Pradėsiu vėl viską iš pradžios, 
vėl naują gyvenimą. (energiškai) Tiktai daugiau 
man energijos, tik daugiau kantrybės... (užsimąs- 
to.)

m VEIKSMŲ SCENOS VAIZDELIS IŠ AMERIKOS 
LIETUVIŲ GYVENIMO.

Worcester, Mass. 4 d. gegužio 1917 m.

SCENA IX.
KAZYS. Tai-gi matai; Jonai, visai netikėtai aplankiau tave. 

Džiaugiuosi begalo, kad pasisekė man tave rasti.
JONAS. O aš priešingai. Gailiuosi, kad tu mane atradai... 

Mat, aš jau ant visados buvau atsiskyręs nuo draugų, 
nuo inteligentijos, pasinėriau skurde ir varge, norė
damas tokiu būdu užmiršti mano praeitį. Keistu ta
pau. Užgęso manyje šviesios ateities kibirkštėlė, nie
kas nemalonu, net patsai gyvenimas. Tik stiklas 
alaus nuramindavo sopančią širdį ir išblaškydavo juo
dąsias mintis.

KAZYS. Labai keista tavo kalba Sakyk greičiau, nekan
kink manęs, kas atsitiko su tavimi?! Kas-gi buvo prie
žastimi tavo nupuolimo!?..

JONAS. Ar gelbės ką, jeigu aš tau ir papasakosiu?.. Man, 
suprask, sunku begalo minėti tuos mano praeities 
prietikius. Žinau gerai, kad tu manę kaltinsi, ne
supratęs mano aplinkybių kurios manę įstūmė į pana
šų gyvenimą Gi laimės jau nebesugrąžįsi... jau per- 
vėlu...

KAZYS. Keistas esi, Jonai. Suprask gerai, kad aš visai ne 
dėl kokio indomumo ar kitko tavęs klausinėju. O ne! 
Aš būdamas tavo ištikimu drąugu, trokštų suprasti, 
noriu įsigilinti tavo gyveniman su tuo tikslu, kad 
tau pagelbėti, kad paduoti draugišką ranką. Aišku 
kad tu jau mane pamiršai, net neužsitiki manimi. 
O buvo laikas, kuomet mudu buvome tiesiog viena 
siela. Dar ant mokyklos suolo sėdėdami užmezgėme 
tuos draugiškus ryšius ir visuomet ir visur drauge 
svajojome ir tverėme pienus prakilnius, ideališkus, 
milžiniškus savo ateičiai. Bus jau apie 12 metų, kaip 
mudu atvažiavome drauge Amerikon. Ir ko mes at
važiavome? Atvažiavome kad įvykdinti tuos pienus, 
niekuom nevaržomai, pasiekti augštų-gražių idealų. 
Atvažiavome, kad pasiekus mokslo, tapti darbščiais 
darbininkais tautos naudai... (Jonas pertraukia.)

JONAS. Gana... Nekalbėk daugiau! Ir kam tu tą viską man 
pasakoji ? Kam ?.. Suprask, man skaudu be galo 
tai klausyti... (Pauza) Bet nesupyk, brangus Kazy. 
Matau, kad tu man gero velydamas tą darai. Tai
gi, pasakyk, ko tu nori, kad aš tau papasakočiau 
Ir kaip mane galėjai surasti po ilgų metų slapsty
mosi ?..

KAZYS. Matai buvo taip. Jau bus kokie penki metai kaip 
aš apie tave nieko o nieko negirdėjau. Kiek aš ne
rašiau kiek neieškojau, viskas buvo veltui. Tu tary
tum vandenin inpuolei. Girdėjau dar nuo tūlos ypa- 
tos, kad tavo žmona pasimirė ir tu nuo to laiko din
gai. Ypatiškai buvau nuvažiavęs ir jokių informa
cijų negalėjau sužinoti apie tave. Vartydavau tuos 
laikraščius, kuriuose tu sandarbininkavai, negalėjau 
daugiau rasti tų puikių straipsnių, vaizdelių, kurie 
puošdavo tų laikraščių špaltas. O taip-gi niekur ne
galėjau rasti nei. jokios žinutės laikraščiuose apie ta
vo veikimą tautiškoje dirvoje, apie ką keli metai at
gal, taip daug buvo rašinėjama Buvau visai jau 
nustojęs vilties, kad tave dar kur pamatysiu.

JONAS (atsidūsėjęs). Tik... vis-gi likimas vėl mudu suve
dė.

KAZYS. Tai-gi tai-gi. Leisk papasakoti kaip ir kokiu būdu 
aš tave suradau. Atvažiavau čia vakar ant seimo. 
Atėjo man į galvų mintis kad tavęs paieškoti, nes 
kaip šis miestas netoli nuo anojo, maniau, gal jisai 
persikraustė čia gyventi. Ir neapsirikau. Ieškojau 
visur. Pagaliaus tūloje lietuviškoje krautuvėje man 
pasakė, kad tu tenai vikų perki ir davė antrašą tavo 
gyvenimo. Ir štai radau. Ar negeras iš manęs būtų 
detektyvas. (Šypsosi.)

JONAS. Ištikrųjų!.. Ir neatėjo man galvon vardą permai
nyti.. . Man dabar taip nemalonu, taip negražu. (Ner- 

, viškai) Ak, kam?!.. kam manęs tu ieškai...
KAZYS. Nepaisyk nieko, Jonuži! Būk atviras. Aš tavęs ne

pajuoksiu nei atsižadėsiu, bet priešingai pagelbėsiu. 
Aš... nš nei vienos dienos tavęs čia nelaikysiu... Tu 
turi važiuoti su manim.

JONAS (nustebęs atsistoja). Ką tu kalbi?!.. Juokauji iš ma
nęs. Ir ką tu su manim veiksi?..

KAZYS. Kų veiksiu? pagelbėsiu tau, sakiau jau kelis kar
tus. Pagelbėsiu tau išsikrapštyti iš to vargingo gy
venimo. Tik papasakok man atvirai viską

JONAS. Nors ir sunku viską minėti bet matau kad negaliu 
atsisakytu Tai-gi pasakius, girtybė buvo mano nu
puolimo priežastimi. Ji tai sugriovė mano gyveni
mą suardė mano pasiektąją laimę ir pavertė mane 
į valkatą girtuoklį, kuomi mane matai šiandieną

KAZYS. Taip... Aš ir spėjau,.kad tu esi alkoliaus auka... 
Bet tęsk toliaus. ,

JONAS. Kaip žinai užbaigęs mokslą vargais negalais tapau 
daktaru. Vedžiau merginą kurią labai mylėjau ir 
užsigyvenome laimingai. Tu tą žinai. Buvai, rodos, 
apsilankęs pradžioje mūsų naujo gyvenimo ir džiau
geis! mano laime ir sveikinai kaipo prakilnų, darbš
tų draugą Darbavausi daug savo tautos labui. Sten
giausi vietinių lietuvių vardą pakelti tarpe svetim
taučių ir delei platesnio ir naudingesnio veikimo, už
vedžiau plačią pažintį. Susidraugavau su svetimtau
čiais daktarais, advokatais ir kitais miesto dideliais 
šulais. Ir žinomą turėjau prigulėti prie visokių jų 
draugijų, kliubų ir t. p. Išpradžios viskas ėjosi ge
nu. Bet paskiaus ir nelaimė pasirodė. Papuoliau į 
rankas tokių draugą kurie mane ir išvedė iš kelio. 
Išmokino mane girtuokliauti, kortomis lošti ir viso
kius balius lankyti. Trumpu laiku tapau kitokią at
šalau prie veikimo, atšalau prie savo praktikos, prie 
žmonos ir vien tik rūpėjo, kad kur išeiti, kur links
mini laiką praleisti. Žmona buvo neapsakomai gero 
būdo. j®

Z

keista... 
Bet su 
žmogus. 

Pradėsiu

SCENA XI.
(įeina abu seniu, Jonas jų nepatėmija)

PETRAS Dabar, Jonai, kad jau svetys išėjo, mudu galė
sime po stiklelį išsigerti, (pila į stiklus) Na, gerk! 
(Jonas užsimąstęs svajoja) Na ir kas tau dabar?...

MAGDE.Ir man jisai keistas atrodo.
PETRAS. E gerk, nebūk kvailas. (Jonas taritum iš mie

go pabudęs, purto galvų, o Petras stiklų Jono ran
kon braukdamas), gerk! Turbūt tas tavo svečias 
pripliauškė niekų ir apsuko galvą. Gerk, nebūk 
mažas vaikas.

JONAS, (piktas pašoksta ir meta stklą) Ne !\ Daugiau tos 
biaurvbės visai nebegersiu. Ne! 
vininkas. Nuo šios dienos mano 
stiklo. Suprantate!?

PETRAS, (juokiasi) Ka!... ka!... ka!... 
rado- Svečias papliauškė niekų,

MAGDE. Ačiū Dievui, nors sykį proto įgijo.
JONAS. Gal tau ir juokai, bet aš nejuokauju, aš savo pri

žadus išpildysiu. Ir štai prisiekiu pats neragauti 
alkolio, ir kitus atkalbinėti nuo tų baisių nuodų. 
Rytoj išvažiuoju, pasislėpsiu nuo tų draugų, nuo 
to skurdaus gyvenimo ir pradėsiu geresnį blaivų, pra- 

___ kilnų gyvenimą.
ABU SENIU. (Seniai abu kartu nustebę) Rytoj!?... 

UŽDANGA.

aš... aš jau blai- 
lūpos nedasilytės

blaivininkas atsi- 
o jis ir tiki.
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Vietines žinios

L. D. S. Imos kuopos nepa
prastas susirinkimas įvyko lie
pos 7 dieną Šv.,Petro parapi
jos bažnytinėje salėje. Šia
me susirinkime iškelta keletas 
svarbių inešimų L. D. S- 2rani 
seimui ir išrinkta delegatu į 
LDS. seimą p. Pranas Virakas. 
Dabar iš Bostono į LDS. seimą 
važiuos 7 delegatai. Susirin
kime dalyvavo nemažai kuo
pos narių ir visi gyvai L. D. S. 
reikalus svarstė. Ypač vi
siems rūpėjo Streikininkų 
Fondu reikalus kuogeriausia 
sutvarkyti.

Darbininkas.

Skaitykite ir Platinkite
‘ŽVIRBLĮ”t

ne
są- 
ko- 
net

Siųskit^ užsakymus tuojaus, 
agentams duodame didelį 

nuošimti

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininkų.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
M
>>

Už 
siųskite 

<<’

du 75c.
tris ” $1.00 

paieškojimus pinigus 
iš kalno.

DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

Didžiausia Rakandą fR 
Verte!

Marijos Vaikelių Draugijos 
išvažiavimas į Spot Pond lie
pos 5 dienų buvo labai gyvas 
ir linksmas. Dalyvavo jame 
arti 300 vaikučių ir keli de- 
setkai suaugusių ir visi pra
leido laikų labai linksmai. Iki 
valios pridainuota, pažaista 
ir prisiinankštinta. Pagei
dautina, kad Marijos Vaike
lių Draugija kuodaugiausia 
vasaros laiku rengtų savo na
riams panašius išvažiavimus 
ir suteiktų jiems progų links
mai ir naudingai ant tyro oro 
praleisti laikų.

Išvažiavime dalyvavę vai
kučių tėvai likosj iš šios pra
mogos labai patenkinti ir iš
reiškė karštus pageidavimus 
vėl netrukus panašiame išva
žiavime dalyvauti.

Laiboji Magdė.

Tautos Fondo 11-ojo sky
riaus susiriifcimas buvo ket
vergo vakare, 5 d. liepos. Tar
pe kitų dalykų buvo apkalba
mi ir šie:

Taut. Fondo Kom. narys p. 
J. Glineskis dalyvavęs seime 
išdavė raportų. Iš raporto pa
aiškėjo, kad T. Fondo centr. 
valdyba veikusi gana pasek
mingai ir seimas buvo pavyz
dingas, kuris padarė gana 
daug svarbiu nutarimų.

Kadangi užstojus vasarai 
kurie kolektoriai neišpildo 
vo priedermių (yra tokių 
lektorių, kurie neišrinko
už bal. mėn. mėnesinių duok
lių) tai susirinkimas išreiškė 
pageįdavimą-prašymą, kad tie 
kolektoriai pasistengtų savo 
prisiimtų darbų kuogeriau- 
siai atlikti, o jei kuriam susi
deda tokios aplinkybės delei 
kurių jis negali to darbo atlik
ti, kad pranešti) apie tai susi
rinkime.

Atėjus rudeniui ir atvėsus 
orui mūsų skyrius yra pasiry
žęs smarkiai padirbėti. Išrin
kta Komisija iš 3-jų ypatų, 
kuri pasistengs išrasti būdus 
kaip pasekmingiau veikti.

Kadangi laisvamaniai įsiga
lėję Centr. Kom. ir surinktus 
Lietuvių Dienoj pinigus laiko 
čia Am. R. Kryžiuje, o nesiun
čia jų ten, kam jie buvo su
rinkti, tai susirinkimas vien
balsiai išreiškė nepasiganėdi- 
nimų tokiu laisvamanių veiki
mu ir reikalauja kad tie pini
gai būtų atiduoti badaujan
tiems mūsų broliams.

Sekretorius.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE

“Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą”
Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.

KAINA: 10 centų. ‘
VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS

DĖL KARĖS. ’
Visi turėtų nusipirkti, kad genaus apsipažinus su religi

ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos 
platinimui. Reikalaukite tuojaus.

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

REIKALINGAS tuojau tik
rai gerai mokęs vesti didelį 
bažnytinį chorę į šv. Juozapo 
lietuvių parapijų Mahanoy Ci
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos. 
Zakristijonauti nereikia. Krei
pties:

Kun. Pr. Augustaitis,
614 W. Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.

$1.00

Šv. Petro parapijos bažnyti
nėje salėje liepos 8 dienų kal
bėjo studentai A. L. Račkus ir 
J. J. Ramanauskas. Abudu 
aiškino soeijalizmo mokslo 
klaidas ir nurodinėjo didelius 
nuopelnus krikščionybės kul
tūros dirvoje. Prakalbos buvo 
gyvos ir indomios. Skaitlingai 
susirinkusi publika atidžiai 
klausėsi kalbėtojų.

Truputį betvarkės į prakal
bas buvo inešę socijalistai sa
vais klausimais, bet kalbėto
jams atsisakius į klausimus at
sakinėti, nes klausimai buvo 
užduodami žodžiu, o ne raštu, 
kaip buvo reikalauta, vėl prie 
tvarkos sugrįžta ir ramiai pra
kalbas užbaigta.

P-nui A. Račkui, kaipo mok
sleiviui, publika sumetė aukų 
$16.00 su centais.

Prakalbas vedė p. Pranas 
Gudas, “Darbininko” redak
torius.

Liepos 12 d. Piln. Blaivinin
kų 49 kuopos bus mėnesinis su
sirinkimas pobažnytinėje lietu
vių salėje, lygiai 8-tų valandų 
vakare. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti į susirinkimų. Bus 
aptariama daug svarbių daly
kų, tarpe kurių sumanymai 
delegatu į seimų; taip-gi pasi- 
tarsme apie pradėtąjį teatrų.

Kviečia pirm. P. Gr.

Atsilankęs.

Lietuvių Muzikos Konserva
torijos mokinių surengtas kon
certas liepos 7 dienų Lietuvių 
salėje buvo indomus ir turinin
gas. Programas susidėjo iš 
37 muzikos ir dainų šmotelių, 
iš kurių daugelis atlikta artis
tiškai. Kaikurie koncerto pro- 
gramo išpildytojai pasirodė sil
pniau, bet, aplamai imant, 
galima pasakyti, kad lietuviai 
yra gabūs prie dainų ir mu
zikos ir gerai savo užduotis at
lieka. Koncerte dalyvavo jau 
pasižymėję Bostono ir apielin- 
kių dainininkai - solistai, pija 
nistai ir smuikininkai, buvo ir 
naujų muzikos ir dainos sry- 
tvje pajėgų. Koncerto progra
mą vedė kompozitorius Mikas 
Petrauskas.

Žmonių į koncertą atsilankė 
nedaug.

Į L. D. Sąjungos 2-rą seimą, 
kuris įvyks Newark, N. J., lie
pos 16 ir 17 d. So. Bostono L. 
D. S. 1-mos kuopos delegatai 
ir Centro Valdybos nariai va
žiuoja “Darbininko” darbi
ninkų automobiliuje.

Pinigai sumokami geležinke
lio kompanijų naudai, dabar 
eis patiems darbininkams.

Į seimų važiuoja ponas M. 
Žioba, p-lė O. Meškauskaitė 
ir pp. J. E. Karosas, J. L. Pet
rauskas, A. F. Kneižis, Pranas 
Virokas ir Jonas Červokas.

M. S.

Į Lawrence Vyčių piknikų 
iš So. Bostono buvo nuvažiavę 
daugiaus 60 vaikinų ir mergi
nų. Bemaž visi važiavo au
tomobiliais. Iš pikniko bos
toniečiai likosi labai patenkin
ti ir puikiame upe sugrįžo na
mo-

Vytis.

Pasimokykite ir pastokite pi
liečiais. Panedėlio, utarninko 
ir ketvergo vakarais nuo 7:30 
iki 9.30 vai. vak. So. Bostonie
čiai gali pasimokinti pilietys- 
tės. Tame dalyke pamokos bus 
Eliot Scool, Washington Sch- 
ool, Theodore Lyman Shool, 
Hyde Parke high Schoolėj. Pi- 
lietvstės pamoko*? tęsis nuo lie
pos 9 iki rugpjūčio 10 d.

$1.00
Papuoškite savo knygy 
ną “Darbininko” išleis 

tomis knygomis.
“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės: 

1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš-daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas. 
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros 
ir kamuoja tik.............................................................. !

“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviš- 
kiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir 
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir 
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik........................................'

KUR TEISYBĖ? SUKRUSKIME. Parašė kun. F. 
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią 
knygelę. Kaina............................................................

~ “SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią? 
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų 
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paras F. V. Pusi. 32. Kaina .........................i

PATARLĖS ir Išminties Grūdeliai. Surinko P. 
Mulevičius Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
bai svarbuj minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvariško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik................................ !

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 
pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs 
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina.............. i

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. 
Parašė Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pust 32. Kaina......... :

LIETUVIŲ DARBININKŲ \ KALENDORIUS 
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriausių pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų, 
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rasties. 
128 pusi. Kaina............................................................. 25c.

Perkant visas virš pažymėtas knygas, atiduosi
me už $1.00.

Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite 
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai.

Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu:

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

Vargonininkas atsakantis 
ir turintis gerų balsų paieš
kau tuojaus vietos. Meldžiu 
atsišaukti:

Organist of Marvs Anna
Church,

Box 292
Marianna, Pa.

PARSIDUODA GR0SERNĖ

IR BUČERNĖ. Priežastis par
davimo, savininkas turi eiti į 
kariuomenę. Geroje vietoje, 
tarpe lietuvių ir tik viena lie
tuviška grosernė. Norintieji 
pirkti kreipkitės šiuo adresu: 
236 Pearl St., Malden, Mass.

%

30c.

10c.

5c.

10c.

25c.

10c.

10c.

SUŽEISTAS KAREIVIS An
tanas Šielius ieškau giminių, 
brolių ir pažįstamų. Kauno 
gub., Šiaulių pav., Lūkės vai., 
Ųsmelgės kaimo. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: Russia, 
Gor. Moskva, Selo Sesveckoe, 
Aleksandrovskoe ubežišče, D 
No. 5, Antanas Šielius.

Vincentas Petrikas Kauno 
gub., Ukmergės pav., Kovars- 
ko valsčiaus, Piktagoli gatvės 
ieškau brolio Konstantino Pet
riko. Mano adresas: Ekateri- 
noslavskoi gub. Poč. Sta. Ju- 
zovka-Rudnik, Aleksandrovs- 
kaja gora V. Petrikas, Russia.

£ JIEŠKAU VIETOS PRIE BA- 
X ŽNYČIOS UŽ ZAKRISTIJONĄ 

♦J* Turiu paliudijimus nuo klebonų, 
♦♦♦ jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri-

* 4 1 • T T T . • 1

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANUO J.
Prts, — J. Petraitis, 

1505 Carson St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.: — K. Smigelskis, 
J Eilėn St., 

Carrick Pa., \ 
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevich, 
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 

138 So. 20 St.
Iždininkas: — B. W. Woshner, 

1514 Carson St.
Direktoriai:

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.,

J. Janauskas, 
75 So. 19-th St.,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas, 
2115 IVrights St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis, 

1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, 

J. Tamkevičia,

tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškite šiuo adresu:

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

(S. 238-277)

Mokinys Vladas Kateiva, 
Kauno gub., Šiaulių apskr., 
Viekšnių par. Ieškau giminių 
ir pažįstamų gyvenančių Ame
rikoj’. Adrsesas:

Russia, g. Ekaterinoslav, 
Puškinski pros. 30 k. 3.

Meldžiu atsiliepti.

Paieškau savo brolių 
ir Juozapo Rūkų, Kauno gub., 
Raseinių pav., Skaud. valsšč., 
Libiškių kaimo.

Gor. Voronež, Natikonovs- 
kaja ui., D. No. 56. N. E. Lit- 
vinovų, Peredat Vikentisų An. 
Rukasų.

Jono

Janitor:
2025 Jane St., 

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.

., Pa.

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinė j u 

“Darbininkų,” 
“Žvaigžde,” “ 
blį,” “ ‘ 
žangų,” “ 
terų Dirvų” ir “Garsų.

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:

Andriejų Kulbicką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

laikraščius: 
i i

Vytį,” 
Tautos Rytų,” 

Moksleivį,”

Draugų,” 
“Žvir- 
“Pa- 
“Mo- 

J ?

Pasipirkite pavieniais nume 
riais “Darbininkų,” “Drau 
gą” ir kitus katalikiškus laik
raščius pas:

K. V. PETRONĮ,

11 Congress Avė., 
Waterbury, Conn. 

Prie lietuvių bažnyčios.

AR NORI GAUTI GERĄ 
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of 

Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja

Duoda dienines ir vakarines 
lekcijas Shorthand, Typewriting 
ir Stenotypy. Mokina po vieną. 
Darbas užtikrintas.

Telephone connection.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

Niekur kainos negali būti 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Linolėja (linoleum)

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) $16.50
$ 6.50 Geležines lovos............. 4.75
20.00 Bresinės lovos........... 1335
15.00 šaldytuvai (Refriger- 

ators) ................... 10.50
5.00 Minkštais viriais ir a- 

pačia šieninkai (mat- 
resses)............................. 3.75

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
24.00 Aks. karpetos 9K12...17.50 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės -................................ 10 JO
7.50 Sulenkiami vežimėliai 

vaikams ....................... 5.95
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės 

šėpos...............................26.75
Mes parodysime daugiausia ir 

pilnai pripildytus namus įvairioo 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių rakandų 
nupiginta kaina, kuriuos mes 
kiekvienam išrodysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME U* 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA- 
KANDĄ.

James Ellis Co "
Kampas B ir B’way,

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su- 
batos vakarais.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visa darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedtlioeoi* 
ano 10 t»1. ryta 
iki 4 vai. vakar*.

Tel. So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisakai.

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso j>d,Do« 3 do Tteokia* lic**
1-3 P. M 7-9 P.M. EM*kW« Akinta*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

e®®-®®®®®®®©®®®©®®®®®©®®®©*
iELLIS McCLEARY C0
O Prirengiam pilnai $150.00 ' 
b laidotuves už
i 'Užtikrinan- 5Q Jokių vir- 
į!ti gvaranti-Ovi įąus mokaa-, 
<! a arba vi- nėra.

sai nemokėkite.
j! TeL Baek Bay 6722 
£1666 Washington St Beatos.

Centrai Spa. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

čių nėra.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik 
išsiuntinėjame pranešimus ir 
negavę jokio atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administracija.

t , Labai naudingos knygos
A “APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTOMS.

Dvi stambios knygos, po 500 pust
Drūtai audeklu apdarytos ......................... $3.00.
Popieros viršeliais.......................................... $2.50

“DVASIŠKOJO GYVENIMO V ADO YRUS.” 
Audeklu apdarytos............... ........... ..... .$1.00
Popieros viršeliais................  $0.75

Galima jas gauti:
“DARBININKO” KNYGYNE

242 W. Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Tr pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ,
2634 W. 67-th Street, Chiėaeo, Dl.

Storasis Jonas.

“DARBININKO” ADMINIS
TRACIJOJ RANDASI ŠIE 

LAIŠKAI:
D. Verseckas, J. Baltutis, J. 

Supa, A. Algermanavičius, O. 
Pratašiutė, J. Staniulis, J. Va
levičius, A. Jakavičiutė, Z. 
Klapatauskas, Z. Melvid, B. 
Jurgeliutė, E. Deksniutė, O. 
Paulaučiukė, A. Palionis, S. 
Valiulis, K. Kaloišis, P. Kubi
liūnas, J. Jakimavičius, M. Au- 
sikaitė, P. Petrauskas, J. Nar- 
kauskas, O. Zubriutė, J. Var
nas, J. Glineskis, J. Vaigūnas, 
A. Kasinskaitė, J. Jakubaus
kas.

Bostone dabar vieši keli de- 
setkai rusų jūreivių, kurie 
atvyko su rusų komisija Ame
rikon. Rusų jūreiviai savo 
puikia išvaizda labai didelį įs
pūdį daro ant amerikiečių ir, 
jūreiviams pasirodant ant gat
vių, praeiviai į juos su dide
liu žingeidumu žiūri. Bosto
ne rusų jūreiviai būsiu arti 
mėnesio laiko.

Kooperatyviškos Bendrovės 
mėnesinis susirinkimas bus se- 
redoj, liepos 11 d. 8 vai. vak. 
Liet Svetainėje (Kamp. E ir 
Silver Sts). Visi šėrininkai 
prašomi ateiti.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moečia per kelia 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis ifima 
plėmua raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokhu spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoma.

J. 
P. O.BaxM»

X y


