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KĄ VEIKIA FRANCŪZĖS.

BAISUS SMŪGIS.KARVEDŽIAI REIKALAVO

SUSEKS SUOKALBĮ.

Jonas Keras.

SU AREŠTAVO PILSUDSKĮ.

Didis Išvažiavimas!
vokie-

anglai

NUSKANDINO 21 LAIVĄ.

MATE ĮVEIKIANT RUSUS.

PERSIKELS Į SALONIKUS.

Ligšiol Serbijos valdžia tu-
Belgijoj anglai ir vokiečiai 40 rėjo savo buveinę ant Graiki-
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mylių fronte veda baisios ar
tilerijos mūšius. Bet ataką 
dar nei viena pus? nedaro.

Iš Zurich’o pranešama, kad 
Rusijos naują premjerą Keren-

LIETUVIŲ AUTONOMIJA 
IR ANGLŲ SPAUDA.

Vokietijos submarinai perei
tą savaitę nuskandino 21 An
glijos garlaivį. Visi garlaiviai 
buvo nemaži.

SUNKU BUS ĮVEIKTI 
VOKIEČIUS.

tris kartus savaitėje 
vieną sykį saavitėje 
Bostono apielinkė je 
Užrubežyje metams. 
Vienas numeris.........

NEPRIPAŽĮSTA FINLAN- 
DUOS NEPRIGULMY- 

BES.

Entered as second-class matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Aet of Mareh 3, 1879.”

Sydney, C. B. — Domini on 
Coal kompanijos kasykloj išti
ko ekspliozija. Buvo tuomet; 
po žeme 260 darbininką. Iš ją: 
žuvo 46.

Kurį rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS NEW YORK’O IR 
NEW JERSEY’S APSKRITYS

Sekmadienyje, 12-tą d. Rugpjūčio-August, 1917 m.
RYLEY P A R K’ E, PATERSON, N. J.
Išvažiavime dalyvaujantieji galės pasigrožėti dailiomis 

mūsą Lietuvos dainomis, griežš taip-gi daili muzykė. Bus pra
kalba ir norintiems, rimti pasikalbėjimai. įšaukusieji galės 
gauti gardžią užkandžių, o ištroškusiems užteks Įvairią gėri
mą.

jos salos Corfu. Dabar su lei- 
j dimu Graikuos valdžios persi- 
I kels į Salonikus.

Žinokite savo teises.
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs. 
Specialiikas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose. 
Aš samdau perkalbitojus dėl Bušą, Lenką ir Lietuvių. 
Ofisus atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

rašykite:
JAMB8 M. KEYES, Advokatas,

350 Broadway, So. Boston, Mm.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.

Tei. 630 so. Borton. Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos. b^ No. 88 270Į

MENKESNI UŽDERĖJIMAI. pašovė, kuomet jisai sten
gėsi sustabdyti kareivių pabė
gėlių iš karės lauko skerdynes.

Rusijoj maištininkai žu 
domi be pasigailėjimo.

y

MIRTIES BAUSMES.
Pradžioj Rusijos revoliuci

jos ten buvo panaikinta mir
ties bausmė. Kaip tik pasi
rodė bjauriausios judošystės 
namie ir fronte, tai karvedžiai 
pareikalavo sugrąžinti mirties 
bausmę. Ypač to reikalavo 
g< n. Kornilov, kurs taip šau
niai buvo pavaręs ofensyvą lie
pos pradžioj! Karvedžiai sa
kė. jog mirties bausmė tegalės 
išgelbėti armiją fronte ir tvar
ką namie. Tai valdžia ir su
grąžino tą baisią bausmę.

NĖRA PASIGAILĖJIMO.
Visokius anarchistus, maiš

tininkus, taikos propagandis
tus ir kitokius Rusijos nami
nius priešininkus valdžia ga
labija be jokio pasigailėjimo. 
Užeina teroro laikai.

Galicijos fronte, kur čielos 
divizijos buvo sukėlę maištą, 
tai gen. Kornilovo paliepimu 
čielos divizijos buvo apverstos 
pačią rusą ugnim iš armotą, i- 
dant “atkeršyti už įžeidimus, 
kuriuos turėjo panešti ištiki
mieji kareiviai, ypač artileri
ja, per keturis mėnesius nuo 
tą išdavikišką rakalią.”

Visi nepaklusnieji, ir šiaip 
agitatoriai dabar Rusijos mies
tuose, o ypač fronte tuoj gau
domi. Armijoj įvedama gele
žinė disciplina.

Dabar Rusijos valdžia pra
deda susekti čielą eilę suokal
biu. Vokietijos agentai rūpi
nosi įsprausti į kiekvieną pul
ką maištininką, agitatorią, 
stengėsi rasti kareivį, kurs sa
vo pulke varytą agitaciją už 
taiką ir tt. Kuomet rusą vadą 
buvo nutarta varyti ofensyvą 
ir kuomet liepos pradžioj ofen- 
syvas tapo pavarytas, tai tuo
met duotas buvo signalas pra
dėti maištą namie ir fronte.

-------- «------
NESUSITVARKO.

Rusijos armija fronte nesu
sitvarko. Didžiausias pakriki
mas yra Galicijos fronte.

Prie Tornopolio apie 70.000 
rusą pasidavė be mūšio.

Mieste Stanislau rusai ir-gi 
nieko neveikė Tuomet civiliai 
žmonės, intužę už tokį pasi
elgimą užatakavo išdavikiškus 
kareivius visokiais ginklais ir 
rankinėmis bombomis.
Vilniaus fronte eina mūšiai ir 

ten rusai geriau laikosi. Tame 
fronte pasižymėjo moterų pul
kas.

Rumunijos fronte ir-gi pusė
tinai sekasi. Tame fronte ru
munai ir rusai paėmė 2.000 te
utoną nelaisvėn ir 33 armotas, 
17 kulkosvaidžių ir 10 miną 
mėtyto ją.

FRANCIJOJ MŪŠIAI 
EINA.

Vokiečiai Francijoj Aisnes 
apskrityje buvo padarę smar
ką antpuolį ir po didelią nuos
tolių paėmė keletą poziciją.

Anglijos laikraštis Post skel
bia pranešimą iš Petrogrado a- 
pie didžius nuostolius ir smū
gius Galicijoj.

Niekuomet ikišiol Rusija ne
buvo turėjus karės lauke tokią 
milžiniškas armijas. Anglijos 
ir Francijos armotos ir artile
ristai, orlaiviai, lakūnai, šar
vuoti vagonai buvo taip sudrū- 
tinę rusą frontą, jog stipres
nio niekur nebuvo. Artilerija 
buvo sustatyta labai patogio
se, tiesiog ideališkose vietose. 
Vieta apdrūtinimui buvo pui
ki. Nematomai buvo nustaty
ta armotos vos už 300 jardu 
nuo priešo linijos. Galicijos 
frontą gynė vienuoliktoji rusų 
armija. Bet ištiko baisus, ne
svietiškas daiktas. Išdavikų 
būriai užpuolė artileristus, iš
kapojo juosius ir pasiėmė ar
klius. Lėkė po įvairius pulkus, 
skleizdami žinias, kad reikia 
bėgti. Kaikuriuos artileristus 
dar prašė, kad bėgtą su jais 
ir jei neklausė, tai kapojo 
kardais. - Taip pagimdė sumj- 
šimą. Armotos ir šoviniai iŠ 
vietą neliesti pateko priešinin
kams. Vienuoliktoji armija jau 
kaip ir prapuolusi. Aštuntoji 
vargu išsigelbės. Daug prigel- 
bsti bėgantiems rusams Angli
jos šarvuoti vagonai. Jie vis 
sulaiko antpuolančius teuto
nus.

Rusijos valdžia, tai yra mi- 
nisterią taryba nepripažįsta 
Finlandijos neprigulmybės.

Finlandijos gen.-gub. Sta- 
chovič, buvo atvykęs Petrogra- 
dan su raportu nuo Finlandi
jos parlamento. Raporte ap
reikšta Finlandijos parlamen
to nubalsavimas atsimesti nuo 
Rusijos. Ir gen.-gubernatorius 
pasakė, jog rezignuojąs. Tai 
ministeriai nutarę, kad nepri
pažinti Finlandijos neprigul- 
gulmybės, nutarė siąsti naują 
gen.-gubernatorių, kad finai 
nepalaikytą, jog Rusija fak
tiškai pripažino finą neprigul- 
mvbę.

Iš Kopenhageno pranešama, 
jog Vokietjios valdžia suareš- 
tydino lenką legioną vadą Pil
sudskį. Jis svetimu pasportu 
bandė pabėgti iš Lenkijos. Vo
kietija susekė, jog jis linksta 
prie Rusijos ir buvo suokalby
je įsteigti lenką respubliką, ne 
karalystę, kokią vokiečiai siū
lė.

L. D. S. H KONGRESO DELEGATAI.
Pirmoj eilėj: p-ni A. Nausėdienė, O. Uaguriutė, F. Virakas, M. Mažeika, kun. F. Ke

mėšis, V. Vitkauskas, kun. I. Albavičius.
Antroj eilėj: J. Baltrušaitis, P. Geležiutė, B. Monkevi&utė, J. červokas, O. Meškauskiutė, 

kun. Paškauskas, J. Vaitkus.
Trečioj eilėj: O. Gokiutė, J. Kovas, J. E. Karosas, B. Vaškevičiutė, S. Donaitis, F. 

Vileikis, P. Staknevičius. |
Ketvirtoj eilėj: V. Zavorskis, J. Vaitekūnas, J. Petrauskas, A. F. Kneižis, V. Sereika, 

P. Daugžvardis, V. Abromavičius, kun. A. Petraitis, D. Rupainis.

Washingtonan sugrįžo devy
ni Amerikos oficieriai iš Fran
ci jos. Jie buvo nusiąsti ap
žiūrėti ir ištirti karės frontą, 
kad po to Amerikos valdžia 
tikrai žinotą, kas reikalingiau
sia daryti. Tie oficieriai prieš 
išvažiuosiant buvo labai gerai 
sekę karęs vedimą, stovį ir bū
dus mūšią ir apsidrūtinimą, 
bet kaip nuvažiavo, tai pama
tė, jog visai dalykai kitaip y- 
ra, negu jie įsivaizdino. Be
galo stebėjosi iš tenykščią da
lyką stovio. Vokiečią frontas 
esąs tiesiog neperlaužiamas. 
Vieni francūzai ir anglai nie
kuomet neįstengtą perlaužti 
vokiečią frontą. Todėl reika
linga Amerikos milžiniška pa- 
gelba.

Francūzą ir anglą vadai po 
daug sykią amerikonams tvir
tino ir kalė, jog jie iš Ameri
kos tikisi milžiniškos pagelbos. 
Jei Amerika to nepadarys, tai 
negali būti jokio užsiminimo a- 
pie tai, kuomet karės baigsis.

O kad vokiečiai susmuktą, 
tai nėra vilties. Anglą ir fran
cūzą vadai prisipažino, jog sa
vomis jėgomis nieko 
čiams nepadarys.

Fronte francūzai ir 
turi 5.000.000 kareivią, vokie- 
čiai-gi turi 3.000.000. Bet na
mie vokiečiai dar turi 4.200.- 
000 kareivią. Iš tą 2.000.000 
pavasarį buvo prigabenti prie 
fronto, nes spėjo, jog talki
ninkai pavarys didį ofensyvą. 
Likusieji-gi bus pašaukti, jei 
bus reikalas.

Kaizeris, atvykęs Galicijon 
savo akimis matė, kaip jo ka
riuomenė įveikė rusus tarp 
Tarnopolio ir Trembovkos. 
Kaizeris buvo tuomet prie Šė
rėto upės.

AMERIKA NUGASTAUJA.
Nors AVashingtono valdžia 

vis persergiriėja, jog dėl ka
rės reikalą nereikia nusiminti, 
bet valdžios žygiai nurodo, jog 
dalykai sunkėja. Valdžia pa
prašė kognreso paskirti šešis 
milijardus dolerią pastatymui 
tvirtovią palei Atlantiką. Gir
di gal reikės pakrantį ginti 
nuo Vokietijos laivyno.

Vien nuliejimui didžiausiąją 
armotą reikėsią dvieją milijar
dą dolerią.

Amerikos laikraščiai rašo, 
jog ne vienas milijonas Ame
rikos kareivią turės pasiekti 
Franeiją ir jog šioji karė atsi
eis Amerikai daugiau, kaip 20 
milijardą dolerią.

Talkininkus ir Ameriką į nu
siminimą varo nuotikiai Rusi
joj. Nes vis tikėtasi buvo, jog 
Rusijos < revoliucijinė armija 
su atnaujintomis jėgomis pra
dės kariauti, bet dabartiniai 
nuotikiai nieko gero neprana
šauja.

PRADŽIA 1-mą vai. PO PIETŲ. ♦

DALYVAVIMAS BE “TIKIETŲ.”
Atvažiuojantieji gelžkeliu, nuo Paterson stoties paėjus du 

“bloku” iki City Hali, o čia paims Singac karą, kuris davežš 
iki Passaic Avė. (išvažiavimo, vieta).

Iš Nevrark’o važiuojantieji pareikalaukite “transfers”mo- 
kėdami paskutinį ‘fare” (Passaic’yje).

Rengimo Komitetas.
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VOKIETIJOJ PARTIJOS 
NUTILO.

Nieko dabar negirdėti apie 
Vokietijos partiji] priešinimosi 
kaizerio valdžiai. Jas matyt, 
nutildė nuotikiai Rusijos fron
te. Vėl vokiečiams sužibėjo 
pergalės žvaigždelė ir visi nu
tilo. Taip dažnai Vokietijoj 
atsitiko. Tik pradeda vokie
čiai sunkintis karės našta, ap
sireiškia neramumas, bet pasi
taiko koks nors pasisekimas 
karės lauke ir visi nutyla.

C. C. Lyon, korespondentas 
laikraščio Boston Evening Re- 
cord, rašo iš Paryžiaus apie ( 
nuoveikalius francūzių. Jis 
sako, jog karė bus laimėta mo- 
terą dėka

Karės pradžioj francūzės ė- 
mėsi siūti ir mėgsti ir manė 
tuomi patarnaus tėvynei. Bet 
tuoj pamatė, jog to nepakaks. 
Pamatė, jog svarbu tas, kas 
bus daroma karės lauke, bet 
nemažiau svarbu, kas bus da
roma virtuvėj. Išvydo, jog 
reikės begalinio taupumo, jog 
reikės sunaudoti ir trupinius. 
Ir pasidarė taip, jog valdžiai 
labai mažai reikėjo žmones ra
ginti prie taupumo valgią, 
drabužių ir avalą. Jau ir prieš 
karę francūzės buvo pagarsė
jusios gaspadinės. Buvo sako
ma, jog tuo, ką amerikonės 
išeikvoja, francūzai galėtą iš
misti.

Vaisiai to didelio francūzių 
taupumo yra tokie, kad visi 
pakaktinai privalgo. Bado 
Francijoj jokio nebuvo apsi
reiškę.

Nedėliomis, panedėliais ir 
utaminkais mėsinės uždarytos 
ir nevalia tomis dienomis mė
sos parduoti. Bet ir šiaip fran
cūzai mėsos tevalgo,, tai jfems 
pasninkas nuo mėsos nieko ne
reiškia, o sumanios francūzės 
neaimanuoja apie tai, ką čia 
bemėsiško pagaminus.

Dabar Francijoj jokią sal
dainių, jokią beigelią nedaro
ma, nevalia daryti. Sviesto 
ir cukraus valia turėti tik pus
ryčiams. Duona vartojama tik 
juoda. Užtad francūzai turi 
^veikesnius vidurius, negu a- 
merikonai, kurie baltą duoną 
tevalgo.

Francijos veik visi vyrai y- 
ra karėj. Tai visus dalykus at
lieka moters. Krautuvėse ne
pamatysi vyro. Pasitaiko jxj 
tik didelėse krautuvėse ir tai 
tik sužeisti kareiviai.

Tūkstančiai francūzių dirba 
dirbtuvėse.

Lauką darbus nudirba vien 
moters su seneliais ir vaikais.

Liepos 19 d. viena iš di
džiausią žinių agentūra“ Asso- 
ciated Press išsiuntė sekančią 
pastabą nuo redakcijos vi
siems savo laikraščiams.

Lithuanians, too Iook to new 
Russia to help tjiem to auto- 
nomy and freedom from Pru- 
ssian domination. We may be 
weak offhand on the details 
of these nationalities, būt the 
allied nations are on reeord 
as ready to help peoples to 
be governed as they wish. 
They will need only to show 
homogeneity and purpose.

Tą žinutę skaitė milijonai 
amerikoną ir galima sakyti, 
kad ji išreiškia svetimtaučiu 
nuomonę kas link Lietuvos 
laisvės. Bet štai ką jie pata
ria, sako, “Reikia jiems (Lie-- 
tuviams) parodyti savitumą ir 
bendrą tikslą.” O mes ką da
rome? Viens kitam akis lu
pame dėl tos laisvės, kurios 
dar neturime. Jei mes tikrai 
norime laisvės ir jei mums rū
pi Lietuvos gerovė, tai dabar 
turėtume visas savo ypatiškas 
neapykantas, ar jos būtų par
tijų ar pakraipų atidėti į šalį. 
Parodykime pasauliui, kad 
mes turime vienybę, kad jau 
.esame priaugę prie to kad ga
lėtume savo reikalus tvarkyti.' 

Žinoma yra mūsų tarpe to
kių, kurie vadinasi “interna
cionalais,” kuriems Lietuva ir 
lietuviai nerūpi ir kurie tik 
stengiasi mūsą žmones suer
zinti ir sukelti vieną* prieš ki
tą. ....

Ypač šios šalies lietuviai tu-* 
retume pasirodyti kaipo tauta 
su vienu bendru tikslu ir su
vienytomis spėkomis. Šios ša
lies žodis daug svers taikos 
konferencijoje ir jei mes lietu
viai turėsime užtarymą ir ti- 
žuojautą Suvienytų Valstijų 

į tai be abejonės gausime to, ko 
mes per amžius troškome — 
Laisvos ir Neprigulmingos 
Lietuvos.

Lietuivai viso pasaulio, vie- 
nykimės!

PASKYRĖ PINIGŲ PATAI
SYMUI UOSTŲ.

Senatas paskyrė $27.954.000 
pataisymui uostą ir pagerini
mui upių dėl navigaci jos. Prieš 
tą paskyrimą balsavo 11 sena- 
torią. Senatorius Borah prie
šinosi tą pinigą paskyrimui ir 
nurodinėjo, jog reikia taupyti 
pinigus, nes nežinia, kaip ka
rės lauke dalykai virs. Sakė 
jog talkininką padėjimas da
bar blogiau išrodo, negu kada 
pirmiau. Todėl didelė našta 
kris ant Amerikos pečių.

Ispanijoj šiemet užderėjimai 
menkesni, negu pernai ant 7.4 
nuoš.

Vidutiniški užderėjimai Ita
lijoj, Airijoj ir Šveicarijoj. 
Nedideli užderėjimai Danijoj, 
Anglijoj ir Švedijoj.

SOCIJALISTAI IŠMĖGINS 
SOCIJALIZMĄ.

Trys Clevelando socijalistai 
turės progą išpraktikuoti per 
ištisus metus socijalizmą. Tie 
socijalistai yra Ruthenberg, 
Wagenknrecht ir Baker. Jie 
nuteisti prie priverstino dar
bo už agitaciją prieš privers
tiną kareiviavimą. Tai dabar 
tie socijalistai ištirs ant savo 
kailio, kaip tai būtą, kuomet 

i ivyktą socijalizmas ir valdžia 
skirstytą darbus.

I . . .
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GRAŽUS NUOSEKLUMAS.

Amerikos lietuviams vieny
bes besiūlydama, “Vienybė 
Lietuvninkų” labai susikom
promitavo. Pasirodė, kad 
liberalų organas yra labai sil
pnas matematikoje, politikoje, 
na, ir pamokslų sakyme.

‘ ‘ Vienybė Lietuvninkų ’ ’ 
skaitliuodama katalikus lietu
vius parapijoms, jų vaikus 
prie liberalų priskyrė ir džiau
gėsi paskui ištisą savaitę iš 
liberalų galingumo ir skaitlin- 
gumo. “Garsas” laiku “Vie
nybės Lietuvninkų” klaidas 
pastebėjo ir nurodė, kad sve
timas pačias ir vaikus savin
tis yra labai negražu ir nepa
doru.

Pamokslų sakyme “Vieny
bė Lietuvninkų” ir mėgino pa
sižymėti, bet tas mėginimas 
išėjo taip nevykęs, kad žmo
nėms tik juoko buvo iš mūsų 
liberalų demokratiškų pastan
gą

Bet stambiausi nepasiseki
mų “zuikį” “Vienybė Lietuv
ninkų” pagavo, kuomet ji 
pradėjo politikauti apie vieny
bę.

Nelabai senai liberalų orga
nas pasiūlė, kad be jokių or
ganizacijų, be jokių ingalioji- 
mų sueitų žmonės į kokią nors 
salę ir ten be jokių vadų paim
tų ir Nudarytų Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Tą savo suma
nymą parėmė demokratizmo 
dėsniais. Buvome tikri, kad 
“Vien. Lietuvninkų” savo 
■“demokratiškų” principų lai
kysis ant visados ir minias or
ganizuos į Amerikos Lietuvių 
Tarybas, bet skaudžiai apsi
rikome.

Paskutiniame numeryje “V. 
L.” apie minias jau neužsime
na. Jinai dabar sako, kad 
Augščiausią amerikiečių tary
bą turėtų sudaryti visų srovių 
dabar gyvuojančios viršiau
sios įstaigos.

Katalikai išsyk yra pasakę, 
kad tarybą atsakančiausia ga
li sudaryti centralinių organi
zacijų atstovai ir patarė soci
jalistams ir liberalams į Ame
rikos Lietuvių Tarybą paskir
ti savo ingaliotinius.

Liberalai pradėjo politikuo
ti ir taip nusipolitikavo, kad 
“Vienybė Lietuvninkų” Lie
tuvos labui kasdiena naują ne
nuoseklumą gamina. Jei mū
sų liberalai politikoje pana
šiai elgsis ir ateityje — iš jų 
tarpo diplomatų savo tautai 
nesusilauksime.

Katalikų veikėjus liberalai 
taip išniekina ir išjuodina, kad 
tam jų darbui sunku surasti 
tinkamą pavadinimą.

Kiekviename klausime tarp 
liberalų ir katalikų ginčai, vi
suomet pirmieji sukelia suiru
tes.

Tų visų gražių darbelių 
geriausia pildytoja pasirodo e- 
santi “Vienybė Lietuvninkų.” 

Viename savo “kultūriško” 
laikraščio numerių “Vien. Lie
tuvninkų” sako:

Juozapinių partija tapo 
Rožančiaus švento bendrija. 
Vyčiai taps klerikalų leka- 
jais...

Kuomi pasiremdama Dar
bininkus ir , Vyčius “Vien. 
Liet.” kiša ten, kur tie visai 
nemano eiti, vienas Dievas 
žino, o gal ir “Vienybės Lie
tuvninkų” redaktorius.

Juoktis iš Darbininkų ir Vy
čių, kad jie yra katalikai pa
taiko paprastas “cicilikėlis,” 
bet mes manėme, kad “Vien. 
Liet.” turi daugiau sveiko sen- 
so už kokius ten lietuviškus 
karštakošius.

Gal “V. L.” norėtų, kad 
Darbininkai ir Vyčiai jai tar
nautų, tuomet, žinoma, bū
tų mums aišku kokiais moty
vais “V. L.” taip pamėgo apie 
katalikų organizacijas kalbėti.

v •

Nsenai “Ateitis” patalpino 
tūlo Stasio labai nekultūriškų 
ir aragontišką straipsnį, kuria
me iškoneveikta “Darbinin
kas” ir L. D. Sąjunga, apšmei
žta katalikai. To negražaus 
straipsnio autoriui ir “Atei
ties” redakcijai mes pasakėme 
karčios teisybės žodį. 'Nesu
rasdama kų atsakyti, ilgų lai
ką “Ateitis” tylėjo, bet da
bar gavus iš“Tėvynės” inkvė- 
pimo, bando pasiaiškinti, tik 
tas paaiškinimas išėjo toks 
silpnutis ir menkutis, kad “A- 
teities” kaltės prieš katalikų 
visuomenę • visai nenuplauna.

Būtų daug geriaus, kad “A- 
teitis” ir kiti liberalų laikraš
čiai katalikų nešmeižtų, tuo
met ir aiškinties nereikėtų. 
Purvų drapstymas ir tulžies 
liejimas ant idėjos priešų “A: 
teities” keturlinktos bendro
vės visvien nesustiprins, o lie
tuvių katalikų pažaboti libera
lams šioje gadynėje jau nepa
siseks. Lietuviai jau pramoko 
kūkalius nuo kviečių atskirti.

imtųjų vietų — 16 miestelių — 
“permit’ai” arba daleidimai 
daryti tuose miesteliuose mi
nėtoje dienoje “Tag Day,” t 
y., rinkti aukas šiam reikalui 
ant gatvių ir per stubas buvo 
vien duoti ant prašymo, vardo 
ir atsakomybės šios organiza
cijos;

3) Kad mūsų broliai Lietu
voje faktiškai miršta badu, o 
surinktieji pinigai ~ “Tautos 
Dienoje” tebėra čia ir

4) Kad žydai, pradėję daug 
vėliaus rūpinties per Amerikos 
valdžios tarpininkavimą šelpti 
savo tautos narius, tose-gi vo
kiečių užimtose vietose, kur 
gyvena ir mūsų broliai, gavo 
nuo šios valdžios leidimą siųs
ti per Švedijos konsulą jų gel
bėjimui nuo bado net milijonus 
dolerių, kuomet mes lietuviai, 
žinodami apverktiną mūsų ar
timųjų padėjimą, esame paten
kinti “Lietuvių Dienos Cent- 
ralio Komiteto” atsakymu 
‘ ‘ valdžia nedaleidžia ” arba 
‘kitos srovės mums kiša koją” 
vienbalsiai nutarė:

1) Išreikšti baduolių varde 
“LDCK.,” turinčiam savo glo
boje “Lietuvių Dienoje” su
rinktus pinigus, aštrų papei
kimą už jo indiferentiškumą ir 
nesirūpinimasi baisiu jųjų li
kimų;

2) Griežtai-absoliutiškai rei
kalauti, kad “LDCK.” pasi
stengtų kuogreičiaus pasiųsti 
mūsų (visuomenės) sunkiai už
dirbtus ir suaukautus baduolių 
sušelpimui pinigus, pranešda
mas visuomenei kodėl to nepa
darė iki šiol ir kas daroma da
bar;

3) Kad tie pinigai nebūtų 
siunčiami į Gudiją pavieniems 
žmonėms, bet į vokiečių užim
tąją Lietuvą tam tikroms or
ganizacijoms, užsiimančioms 
šelpimu nukentėjusiųjų nuo 
karės ir

4) Kviesti lietuvių visuome
nė, kuri beveik tuos netoli 
$200.000 sudėjo šiam reikalui, 
apsvarstyti ar ji aukavo tuos 
pinigus “Tautos Dienoje” tu
rėjimui čia, ar būtinam, dabar
tiniam ir neatidėliotiniam su
šelpimui savo tėvelių, brolių 
ir sesučių? Jei sušelpimui, ar 
kompetentiškai ir pagal jos 
(visuomenės) noro “Centralis 
Lietuvių Dienos Komitetas” 
tą šventąją priedermę atliko? 
Jei ne, tuomet, Broliai-Lietu- 
viai, ieškokim būdų ir žmonių

• to visuomenės noro išpildymui, 
idant istorija baisiai mus ne
apkaltintų ir idant mūsų tėve
liai nenumirtų badu dabar.

Dabartinė Tautos Fondo 
skyriaus valdyba:

A Smilgienė pirm.,
B. Adomaitienė vice pirm. 
K. Stašaitienė kasininkė, 
S. Versiackas rašt.

Buvusios Lietuvių Dienos A- 
merikoje Norwod’o Komite
tas:

v»

DARBININKAS.

Nuotrupos
Amerikos lietuvių vienybę 

“Lietuvos” redaktorius jau 
senai ant “tautininkiškų” ka
pinių Chicagoje palaidojo.
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V. Kudirka pirm.
J. Versiackaš vice-pirm.
J. Kašėta kasininkas, 
P. Kudirka sekr.

4

“Keleivį” už stambius me- 
us ir prasimanymus galima 
engvai Washingtone užpaten

tuoti.

“Naujienų” jaunuomenės 
skyrius į svetimas pačias, kaip 
rate į lašinius, labai meiliai 
aižyties pradėjo.

Socijalistų “Naujoji Gady
nė” pasidarė taip sena ir iškly
dus, kad joje ne žmonės, bet 
“draugų” dvasios “-kapsukiš- 
cai” švilpti pamėgo.

Karščiausias lietuvių soci
jalistas V}. Požėla, ir tas soci- 
jal - patrijotiškai Petrograde 
apžėlo.

Buvęs “Ateities” redakto
rius A. Rimka Švedijoj socija- 
istišką buzų verda

New-Yorko “Tėvynė,”“Nau
jienų” daktarai ir Dr. Grai- 
čiūno straipsniai labai dažnai 
■į humbugus pavirsta.

“Laisvė” nuo “Lietuvių 
Balso” kroniška baimės liga 
susirgo.

“Keleivio” ir '“Naujienų” 
Amerikos lietuvių darbininkų 
taryba lietuviškus socijalistas 
džiko šokti išmokino. “Drau
gai” kaip raitosi, net varnos 
karkia.

Ant liberalų Sandaros lanko 
laukiama visuotino bankruto.

“Ateitis” bekasdama “Dar- 
bisinkui” duobes, smarkiai sa
vo kojas susipurvino.

Saugiausia vieta 
kiems “klerikalams’.’ 
manių laikraštininkų 
lėse.

lietuviš- 
laisva- 

ninkų makau-

“Ateities” redakcija p. J. O. 
Sirvydui per kelnes kaip užva
žiavo, senas sąndarietis, kaip 
mažas vaikas pravirko.

Pono Šimkaus prakalbų pu
blikai nusibodo klausyti, tai 
gerb. kompozitorius pradėjo 
kalbas liberalų laikraščiams 
sakyti.

Rusijos socijalizmas už Mek
sikos revoliucijas baisesnis pa
sidarė.

Brooklyno “tautietiški” šu
lai su visomis savo “tarybo
mis” ant “centralinio” komi
teto pinigų maišo užmigo.

Dėdė Šernas už ilgų metų 
darbų nuo “Lietuvos” leidėjų 
gavo lietuviškų dūlių.

VISUS ATSMAUKIMAS 

į “Centralį Lietuvių Dienos 
Amerikoje Komitetų” ir 

į visuomenę.
Tautos Fondo 52 skyrius, 

gyvuojąs Nonspd’e, Mass., po 
vardu “ Milaširdystės Sąjun
ga,” laikytame, 15 d.'liepos š. 
m., visuotiname savo susirinki
me, visapusiškai apsvartsęs 
badaujančiųjų brolių Lietuvo
je šelpimo reikalų, ATRADO:

1) Kad jo triūsu ir pastan
gomis buvo suorganizuotas 
Norvood’e ir apielinkės mies
teliuose, sulyg Prezidento Wil- 
son’o proklamacijos, 1 d. lap
kričio 1916 m., “Lietuvių Tau
tos Dienų,” kurioje buvo ren
kamos aukos ant gatvių ir per

PATYS MU^A, PATYS 
RĖKIA.

Kuomet lietuviai katalikai
- liberalams ir socijalistams pri

mena jų klaidas ir nenuoseklu
mus — pastarieji didžiu balsu 
pradeda rėkti, kad katalikai 
ant jų prasimaną, juos smar
kią, niekiną ir neduodą jiems 
teisės gyventi. Iš paviršiaus

- žiūrint, gal kas ir pamanytų,
kad liberalams per daug skau
dus daroma užmetimai, bet 
kada atidžiau pažvelgia į A- 
merikos lietuvių santikius, 
kiekvienas persitikrins, kai li
beralai dažniausia patys mu
ša ir patys rėkia. ________________ D____ T __ r__

Liberalai ant katalikų di-| stabas sušelpimui nukentėju- 
džiausių nesąmonių savo spau- šiųjų nuo karės viengenčių, 
doje ir prakalbose prisako. I 2) Kad visų Norwood’o ap-

ŽODIS BALTIMORĖS 
LIETUVIAMS.

Šiandie beskaitydamas vieti
nį laikraštį (Washington Post, 
liepos 22 d.) radau šitokių ži
nių:“ Lietuvis prisipažino, kad 
šūviu nukirtęs sau du pirštu, 
dėlto, kad būsiąs pašauktu ka
riuomenėn.” Toliaus rašo, kad 
Elias Bedra, lietuvis iš Balti
more, Md., 28 metų amžiaus, 
turįs pačių ir vaikų ir sužino
jęs, kad palei ištrauktų nume
rį, (1314) jisai būsiąs pašauk
tu kariuomenėn, tad ėmė ir 
nusišovė sau du pirštu. Jisai 
tapo paimtas kalėjiman.

Kaip matome tai pravardė 
neišrodo lietuviška. Tad, Bal
timorės lietuviai, pasitengkite 
sužinoti, kas jisai do per su
tvėrimas.

Jei jisai būtų ne lietuvis, tai 
žinoma visų Baltimorės lietu
vių priedermė būtų apie tai 
spaudai pranešti.

Jei jisai ne lietuvis, arba jei 
išsiaiškintų kad jisai tų pada
rė netyčia, tai prašau tuoj man 
apie tai pranešti; po praneiš- 
mu turi būti “Notary Public” 
parašas ir antspauda.

Dr. J. J. Bielskis,
3613 Fourteenth St, N. W. 

Washington, D. C.

Socijalistas dūšios neturi, o 
mirties labiau už gaidį bijosi.

Lietuvių socijalistų laikraš
čiuose tiek daug blakių ir blu
sų priviso, kad joms socijalis- 
tiški poetai net eiles rašyti 
pradėjo.

Petrogrado palaidburnis ve
žėjas ir Bagočiaus “Kardas” 
nuo mėšlyno nusiristi negali.

Laisvamaniai miega, socija
listai bėga, o katalikai visais 
kraštais švilpia.

“Darbininko” ponas Jonas 
Kefts gal ant vakacijų išva
žiavo, kad kaimyniškų pasta
bų neberašo.

“Ateities” Paprūsis beieško
damas pėtnyčioje mėsą val
gančių, Šakės korespondentų 
ir Vyčių konstitucijos kriti
kuojančių taip baisiai išnoko, 
kad nedėliomis laisvamaniški 
silkių galvas ir uodegas grauž
ti pradėjo.

Švilpukas.

(Iš misijinių pamokslų. Parašė K V. K.) 
GIRTUOKLYSTE.

Girtuoklystė gali trukdyti žmogui intikėti, 
bet daugiau trukdo tikėjime užsilaikyti ir pa
gal tikėjimų gyventi. Ji arba visiškai atitrau
kia nuo tikėjimo arba priveda prie didelio ap
sileidimo tikėjimo dalykuose ir gyvėnimo rei
kaluose.

Idant žmogus tikėjimų savyje užlaikytų ir 
tikėjimu gyventų, reikia, kad turėtų aiškų, 
blaivų protų, nesugadintų valių ir apvaldytus 
jausmus. O to visko kaip tiktai ir trūksta gir
tuokliui.

Girtuoklis, neturėdamas blaivaus proto, 
negali gerai suprasti tikėjimo tiesų, turėdamas 
susilpnintą valią, nepajėgia eiti prie tikro ge
ro ir laikykis nuo blogo. Jis per ilgesnį laiką 
užmuša savyje sąžinės balsą; o jei jis kada ja
me da pasigirsta, tai girtuoklis įpuola tik į bai
sesnį šėlimą. Nevienas tokis ima burnoti ant 
Dievo, plūsti ant šventų daiktų ir net juos ga
dinti, kur tiktai gali. Jis ima keikti ant kuni
gų, Bažnyčios ir ant visų tikinčiųjų nors tie 
visi nieko pikto nėra jam padarę. Jis puola 
kovoti prieš tikėjimą ir visiką, kas su juo turi 
kokius - nors ryšius. Kaip tą girtuoklio ypa
tybę išaiškinti? Labai paprastai. Tikėjimas 
ir viskas, kas su juomi rišasi, duria kaip pir
štu į akis, į girtuoklio sąžinę; jame sukelia ne
ramumus, jį suerzina. Jis, būdamas apsvai
gęs ir neturėdamas sveikos valios, vietoje laiky
ti tą sąžinės sujudimą sau prasergėjimu, vie
toje tą prasergėtoją supratus pagerbti ir pamy
lėti, palaiko tai visa savo priešu, savo užgrūs
tos sąžinės nesveiko, pūdančio ramumo ardyto
ju, ir danu su juo kovoti visokiais girtuokliš- 
kais ginklais.

Tokiu būdu suprantama kodėl daugybė 
girtuoklių stovi tikėjimo priešų eilėse. Gir
tuokliai didina Bažnyčios priešų armiją.

Be to girtuokliavimas labai dažnai žmogų, 
pirmiau gerą, dorą, sąžiningą, rūpestingą a- 
pie savo šeimyną, apie artimą ir visą žmoni
ją, padaro baisiu egoistu, pilnu savymeilės; 
paverčia jį nesąžiningu, veidmainiu, melagiu, 
apgaudinėtoju.

Kaip tokis žmogus gali tikėti į apreikštas 
Dievo teisybes, kad jos jį ir jo darbus pasmer
kia, jį baugina? Jis todėlei prisiverčia save 
ieškoti nusiraminimo draugavime su tokiais 
jau žmonėmis, kaip jis pats. Jis gaudo gan
dus, kad tikėjimo mokslas tai tikra tuštybė. 
Tuomet jis drąsiau savo sunkioje ligoje pasilie
ka ir net nelaiko save sergančiu.

Tai baisiausia nelaimė!
Girtuoklystė dažnai padaro žmogų tikriau

siu tironu, budeliu. Jis lieka netiktai žmogu
mi be valios ir proto, bet ir be žmogiškų jaus
mų. Žiūrėikme, kaip daugybes girtuoklių ne
pajudina artimo nelaimė. By jis pats užsipy
lė savo akis ir prigirdė sąžinę, o artymas, kad 
ir badu temiršta, kas jam rūpi.

Girtuoklio nepajudina jo moteries ir mažų 
vaikelių ašaros ir žodžiai: “tėveli, norime duo
nos.” Jis juos paspirs, apdaužys, ant gatvės iš
mes, bet nepasigailės. Jis neapkenčia savo mo
teries ir mažų vaikučių ne dėlto, kad jie jam 
kuo nors būtų nusikaltę, bet dėlto, kad jie no
ri valgyti, kad jiems reikia iš savo uždarbio 
nors dalelę skirti, ir todėl negali pats per sa
vo gerklę viską perleisti. Tik piktadėjas ir 
girtuoklis išdrįs įsmeigti peilį į krutinę, ar į- 
varyti kulipką kam į kaktą. Jų ranka nesu
drebės piktame darbe.

Tai-gi, jei šie kurie su girtuokliu gyvena, 
kurie jam nuolatos prisimena, kuriuos jis ma
to ir kurių nelaimes mato, jį nepajudina, jo 
meilės neranda, kaip jį gali pajudinti tikėji
mo mokslas ir jo paslaptįs, kurių jis jausmais 
nepatiria, o apsvaigusiu protu, nepajėgiančiu 
mąstyti, nekiek negali suprasti.

Nestebėtina, kad daugybė girtuoklių yra 
netikinti, arba visiškai tikėjime apsileidę žmo
nės.

Daugelį mūs lietuvių katalikų, pirmiau 
buvusių doriausiais, pavyzdingiausiais žmonė
mis, girtuoklystė nustūmė į tikėjimo priešinin
kų eiles. Tepranyktų girtuoklystė, tai pusė, 
o gal ir daugiau, kaip pusė, dabartinių lietu
vių laisvamanių, socijalistų ir šiaip apsileidė- 

r lių sugrįžtų prie tikėjimo ir jo pildymo ir pasi
liktų vėl tais prakilniais, dorais, pavyzdingais 
lietuviais katalikais, kokiais jie buvo keletas 
metų atgal. Dažnai taip atsitinka.

Visiems reiktų mesti gerus svaiginančius 
f gėralus, nes jie yra baisiausi dūšios ir kūno 

priešai, jie yra didžiausi naikintojai kaip am
žinos, taip laikinos, žemiškos gerovės. Jie y- 
ra ardytojai šeimyniško gyvenimo ir laimės. 
Kiek jie įneša lašų į girtuoklį, tiek, o gal ir 
daugiau, išspaudžia ašarų iš nelaimingų mote
rų ir mažų vaikelių akių. O kiek jie padaro 
verkiančių ir vargstančių našlių ir našlaičių? 
Kas suskaitys?

Visi testoja į blaivininkų eiles, visiems te
rūpi blaivybės idėja. Tepasistengia visi šluos
tyti ašaras, kurias išspaudė, ar išspaudžia gir
tuokliavimas.

Nori tapti geru kataliku, būk blaivu žmo
gumi. Tau prasiblaivinti geriausia gali padė
ti laikraštis “Tautos Rytas.”

PALEISTUVYSTE.
x Šioji nedorybė yra tikroji girtuoklystės se

sutė. Jiedvi retai kada yra viena be antros,

visuomet beveik vaikščioja rankomis susikabi
nusios. Kaip kada veikia skyrium viena nuo 
antros, todėl skyrium apie jas ir kalbu.

Paleistuvystė yra pataikavimas lytiškiems 
geiduliams priešingai Dievo įstatymams ir luo
mo priedermėms, iše geiduliai su ypatinga jė
ga veikia žmoguje ir neatsižiūri nei į vietas, nei 
į amžių, nei į luomus. Jie yra didžiai pavojin
gi visiems, nes niekuomet nepasotinami. Juo 
kas jiems duoda daugiau liuosybės, tuo jie la
biau įsigali ir tuo tas žmogus pasilieka jų nu
žemintu vergu, liuosa valia jiems pasivedusiu. 
Juo labiau veikia tie geiduliai ir juo jiems iš
tikimiau kas vergauja, tuo labiau menksta ta
me žmoguje jo proto šviesa ir valios tvirtybė. 
Būva atsitikimų, kad paleistuvystė priveda prie 
beprotystės, arba prie pilniausio valios sugve- 
rimo.

Kalbėk tad tokiam žmogui apie augštas ti
kėjimo teisybes, apie prakilnias doros taisykles, 
apie išsižadėjimą savęs ir susivaldymą savęs ir 
ką jis išmanys arba, kad ir suprastų kiek, tai 
neturės užtektinai valios laikytis doros taisyk
lių. Nepaprastai sunkus darbas misijonieriams, 
kurie pakliūva apsakinėti Evangeliją pasilei- 
dusiems pagonims, arba magometonams.

Puikiai išsireiškė vienas francūzas netikin
tys būryje savo artimiausių draugų. “Prisipa
žinkime, draugai, sako jis, kad mes visi bū
tume tikinčiais, jei atsisakytume buvę paleis
tuviais.” Labai daug tiesos tuose žodžiuose.

Visi geiduliai, kuomet jie palaidi, žemina 
žmogų, silpnindami jo proto šviesą ir valios 
tvirtybę, bet labiausia tuo atsižymi paleistu
vystės geiduliai. Jie žmogų Asugyvulina” ir 
neleidžia siekti toliau savo žemų norų. Jie ne
duoda jam susitvarkyti, ir gyventi sulig šven
ti) įstatymų. Tuom tarpu sąžinė, tikėjimo ap
šviesta, nenustoja balsiai šaukus ir rodžius vi
są laužymo įstatymų nedorumą. Žmogui tuo
met nelieka kito išėjimo, kaip klausyti savo 
sąžinės ir sutvarkyti geidulius, arba paniekin
ti sąžinės balsą ir visa tai, kas tą balsą joje 
sukelia, ir vergauti savo geiduliams. Žinoma, 
geiduliai dažniausia balsiau rėkia ir labiau jau
čiami, o sąžinės balsas ne. Be to geidulių ver
gas moka save raminti: aiškina, kad sąžinę su
klaidino pašalinė intaka — “prasimanytas ku
nigų tikėjimas į apreikštąsias Dievo teisybes,” 
kad paleistuvystė, tai tikras žmogaus prigim
ties reikalavimas. Vienok, nežiūrint į tokį aiš
kinimą, sąžinė nenutyla, tikėjimas savo vei
kia. Tuomet nelieka nieko, kad save pateisi
nus ir kitiems iškovojus “sąžinės ramybę ir 
liuosvbę,” reikia būtinai “tuos kunigų prieta
rus” (tikėjimą) išgriauti. Tokiu būdu verga
vimas paleistuvingiems geiduliams daugelį 
priveda, kad patys su didžiausiu atkaklumu 
netiki ir darbuojasi, kaip galėdami, kad nie
kas netikėtų. Sulig jų niekis yra apreikštosios 
Dievo teisybės, doros taisyklės, nes tai prie
šinasi paleistuvystei; niekis jiems yra mote
rystės sakramentas, nes jis laiko žmogų tvar
koje ir draudžia paleistuvauti. Jie visur giria 
“civilius (nebažnytinius) šliūbus,” gėrisi “di- 
vorsais” ir laisvąja meile. Na, suprantamas 
daiktas! geidulių vergai kaip kitaip gali elg
tis, norėdami paleistuvauti ir skaitytis nekal
tais, teisiais.

Vargšai tie žmonės, papuolę į paleistuvys
tės vergiją. Sunkų jungą jie velka ant* savo 
sprando. Ir tiktai tie, kuriems, atsipeikėjus 
pasiseka praregėti ir nusikratyti tą pažeminan
tį jungą, atgauna tikėjimą, atnaujina dvasią ir 
pagrįžta prie dorybių kelio.

Ne vieną lietuvį kataliką paleistuvystės ne
dorybė padarė jo tikėjimo priešu ir laiko jį to
kiu. Užsikirtimas ir atkaklumas padeda iš- 
tvirkmui, o piktoji dvasia “visu tuo naudojasi 
geriausia. Iš lietuvių tarpo daug jau paleis
tuvystės vergų sugrįžimo savo tikėjimo, daug 
prie visokios progos grįžta, daug sugrįž vėliau. 
Daugiau tik darbo, daugiau maldų, daugiau 
pasišventimo iš pusės tikinčiųjų ir jų vadų — 
kunigų.

Į paleistuvystę įstumia dažniausia girtuok
lystė ir tinginiavimas, o paskui nepasninkavi- 
ma^, neatsargumas draugavime, nevaldymas 
burnos ir akių, lankymas paleistuvingų “šio” 
ir tt. Tokių dalykų reikia saugotis.

Paleistuvystė atima žmogui gėdą, išplėšia 
meilę artimo. Paleistuvis nepagerbs nekalty
bės: jis tyko, kad ją išplėštų, nepasigailės ne
laimingos jo geidulių aukos ašarų, o kaip ka
da ir gyvasties. Paleistuvis nepalaikys nepa
liečiamais moterystės ryšius; jis nepagerbs 
šventos, tyros meilės jausmo. Jis, kaip vel
nias, įsisukęs į šeimynos gyvenimą, būtinai į- 
neš tenai pragarinę dvasią ir suardys šventą 
sugyvenimą.

Paleistuvis taip apimtas yra savo biaurių 
geidulių, taip jų pilnas, kad jis negali supras
ti^ kad kas nors užlaiko nekaltybę ir savo kū
no skaistybę, jam rodosi, kad visi žmonės yra 
paleistuviai. O lietuvių socijalistų sugedimas 
priėjo jau prie tokio laipsnio, kad jų “misijo- 
nieriai,” iš savo pilnos paleistuvystės širdies 
drįsta paleistuvystę drabstyti ant Šv. Panos 
Marijos ir Jėzaus Kristaus. Socijalistai di
džiuojasi tais savo “misijonieriais” ir su di
džiu atsidėjimu klauso. Nestebėtina, kad pa
sileidę, pasileidusių klauso, bet kad katalikai 
eina tokių klausyti, tai sunku suprasti.

(Bus daugiau)

f
*

A

/ . 1 . %



I DARBININKAS. 3

Kas girdėti lietimų kolonijose.

NE VARK, N. J.
Jau daug dalykų ir atsitiki

mų pas mūs praslinko, tūli iš 
jų net verti patėmijimo bet 
kaž-kodel niekas apie tai į lai
kraščius nerašo.

Pavyzdine 4 d. liepos pagal 
sumanymų miesto valdininkų 
buvo pakviesta visų atėjūnų 
atstovai į City Hali, kad apta
ršė įsteigti Suv. Valst. vėliavų 
atėjūnų lėšomis ir 4 d. liepos jų 

apvaikščiojimu miestui pa
aukotu

Parodoje daugiausia atsižy
mėjo lietuviai, nes kitos tau
tos susigrupavo parodos vieto
je, t. y. Wiquahick parke o lie
tuviai atmaršavo iš pat namų; 
užtad publika lietuviams dau
giausia užuojautos parodė.

Kiekvienai tautai buvo pa
rūpinta vėliavos su parašais, 
žinoma, pagal miesto valdinin
kų jausmus.

Lietuvių parašas šiaip skam
bėjo: “Lithuania in Memory 
America in Heart.” Kų dary
si, nors gal mes ne visai taip 
jaučiamės, kaip paraišai skam
ba, bet kad amerikonai dabar 
taip nori.

Parodoj dalyvavo - vien tik 
katalikiškos dr-jos ir tautinin
kų veikėjai, žinoma jie pub
likos nei neturi; bet kad su
tarta veikti, tai veikiame iš
vien.

Vadinamos tautiškos drau
gijos visai nebuvo kviestos, 
nes gerai žinota, kad jos su- 
paraližuotos socijalistišku pa
ralyžium. o tautininkai ten 
prie jų neturi nieko pasakyti, 
viskų diktuoja socijalistai.Tai- 
gi ir ta dienų socialistai su sa
vo visomis “tautiškomis” dr- 
jomis parengė prakalbas agita
cijai prieš priverstinų karei
viavimų, o gal tikriau, kad 
pakenkus lietuvių parodavi- 
mui.

Darbininkų Kongresas.
Nedėlioj 15 d. liepos buvo 

prakalbos; kalbėjo p. A. Stak- 
nevičius iš Bloomfield, N. J. 
ir kun. F. Kemėšis, kurs .aiš
kiai nuordė kokiuo keliu turi 
eiti darbininkai, jei nori pa
gerinti savo būvį.

Rodos nebuvo kas galėtų kų 
užgauti, bet mūsų raudonu
kams vistiek nepatiko: pradė
jo statyt klausimus ir primesti 
tokius kalbėtojui dalykus, ku
rių kalbėtojas visai nėra išsita
ręs. Kada vakaro vedėjas p. 
Staknevičius pareikalavo, kad 
klausimus ant rašto paduotų 
(nors tai nebuvo diskusijas) 
tai raudonukai pradėjo mur
mėt kaž-ką;tuomet nežinia kas 
iš publikos atsiliepė: “kaip-gi 
paduos ant rašto, kad nemoka 
rašyti.” Tuomet svetainė su
ūžė nuo delnų plojimo, o tūli 
šaukė:“Bravo!”kiti vėl “good 
boy!” o socijalistai jau nebe
žinojo nei kų bedaryti trukšmų 
bekeldami. Nėr kų stebėtis, nes 
mūs raudoniesiems niekas dau
giaus nepatinka, kaip tik lais
voji meilė.

Blaivininkų vakarienė.
Liepos 17 d. blaivininkai su

rengė puikių vakarienę su pro
gramėlių: solais, duetais ir 
kvartetais.

Žmonių buvo nedaug, nes 
lietus daug sulaikė, bet šiaip 
jau gražiai nusisekė, nes lai
ke vakarienės buvo gražių pra- 
kalbėlių, net ir humoristiškų.

Kokį įspūdį ant nevarkiečių 
pats seimas bus padaręs, tai 
negaliu pasakyti, bet rudžio 
mylėtojai matės šaipėsi pama
tę blaivininkų delegatų.

Nors aš nebuvau ant sesijų 
ir nežinau, kų jie yra nutarę, 
bet iš kokios palaimos ar nepa
laimos, po blaivininkų vaka
rienės sumaniau nors tą dienų 
užbaigti negėrus svaigalinių 
gėrimų.

Išpildžiau. Šiandien jau še
šios dienos ir dar neragavau 
jų, tik dabar v 
kova: pradėt gert, ar ji visai 
mest gerus, kaip geriaus ar iš
sižadėjus ar vėl pradėjus ger
ti ; nors rodos nebuvau dar va
dinamas girtuokliu. Jei Die
vas padės nusikratyt nuo 
Baccho biurokratiškos val
džios, tai vienas nenorėčiau iš

i-t
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po jos teišsiliuosuoti, norėčiau 
kad nors pusė tuzino gautų vi
sišką neprigulmybę, nes dar 
Newarko blaivininkų kuopoje 
visai vyrų kaip ir nėra; nebent 
tie, kuriems gydytojai uždrau
dė gerti.

Račkaus prakalbos.
Subatoj 21 d. liepos įvyko 

prakalbos; nors buvo mažai 
laiko apsigarsinimui vienok 
publikos nemažai atsilankė. 
Išsyk pasirodė, kad nebus ga
lima nei pradėt, tiek mažai 
tesuėjo (mat gaisras buvo išti
kęs netoli) jau 8 vai. 15 m. kal
bėtojas nebelaukė, nors buvo 
tik apie 20 ypatų.

Pradėjus kalbėti gal į kokį 
10 minutų jau prisirinko apie 
200; vėliaus dar prisidėjo.

Kalbėjo apie darbininkus ir 
kas gali pagerint jų būvį; taip
gi kas yra didžiausi darbinin
kų priešai. Kalbėtojas nurodė 
didžiausiais priešais darbinin
kų kapitalistus, bedievybę ir 
socijalistus.

Nors ir pirmiau socijalistai 
nerimavo, bet po šių žodžių, 
jie pradėjo nuo kėdžių kilnotis.

Po trumpos pertraukos va
karo vedėjas p. S. Pranis, pa
prašė publikos, kad kas kiek 
išgali ir atjaučia moksleivio 
vargus, kad įmestų keletą 
centų. Tuomet p-lės B. Vaške- 
vičiutė ir kita, kurios vardo 
nepatyriau surinko $16.90 ir 
dar užbaigus prakalbas tūli 
mačiau įdavė kalhėtojui popie
rinių.

Pradėjus išnaujo kalbėti bu
vo surinkti iš publikos užklau
simai,- į kuriuos tuoj ėmė at
sakinėti. Klausimų buvo apie 
tuzinas. Pirmas buvo: “Kodėl 
tik tamsūs žmoneliai tetiki į 
Dievų, o kiek tik apšviestesni 
jau netiki į Dievų.” Šį klausi
mų kalbėtojas labai plačiai iš
aiškino; į vienų visą suėmus 
prirodė, kad tik paleistuviai, 
vagys ir kitokie piktadariai 
nori, kad Dievo nebūtų, to
dėl jie Jį ir užgina.

Antras klausimas: “Jei kal
bėtojas sakai, kad socijalizmą 
uždėjo žydas, tai kas katali- 
kxj tikėjimą uždėjo?” Kalbėto
jas atsakė: taip ir katalikų ti
kėjimą uždėjo Jėzus Kristus, 
žydas! ir pradėjo toliaus aiš
kinti, bet socijalistai taip jau 
buvo įkaitinti, kad nebebuvo 
galima sustabdyti ir išėjo iš 
lygsvaros; nors tiesa pas juos 
veltui lygsvaros ieškoti, nes 
nekultūringi.

Į likusius klausimus žadėjo 
atsakyti per “Darbininką” ir 
“Draugą” nes delei socijalistų 
triukšmo nebegalima «buvo to
liaus beatsakinėti į užklausi
mus; tokiu būdu buvo užda
rytas susirinkimas. Aiškus da
lykas, kad socijalistai tyčiomis 
kėlė trukšmą, kad kalbėtojas 
nebegalėtų beatsakinėti į klau
simus, nes jie žino, kad ir to
lesni atsakymai jiems bus taip 
pat nemalonūs, nes kalbėto
jas faktais prirodė socijalistų 
teorijos klaidas ir jų pačių 
tamsumą.

Lietuvių katalikų visuome
nė turi remti tokius vyrus, 
kaip p. Al. Račkus, nes jei 
mes daug tokių gabių ir pasi
šventusių inteligentų turėtu
me, tai šiandien mūsų socija
listai negalėtų taip tvirkinti 
nesusipratusių minią

Tai-gi patartina, jei kpr dar 
nėra kalbėjęs p. A. Račkus prie 
progos jį parsikvieskite.

Vijurkas.

WORCESTER, MASS. 
Piknikas.

Moterų Sąjungos 5 kuopa 
surengė piknikų nedėlioj, lie
pos 22 d. ant Lietuviškos ūkės 
šone miesto. Vieta buvo gana 
patogi ir žmonių privažiavo 
nemažai. Susirinkę svečiai la
bai mandagiai pasielgė, žaidė 
įvairius žaismus, dainavo tai 
vienas tai kitas būrelis ir buvo 
matyties visuose užsiganėdini- 
mas. Po visų linksmumų, pri
siartinus vakarui pradėjome 
skirstyties namo. Einant pla
čiu lygiu keliu matėsi iš vienos 
pusės tykus vanduo kur saulu
tės spinduliai maudėsi. O koks 
tai gražumas ir ramumas. To 
nupiauto šieno koks kvepėji
mas, tartum sustiprina žmo
gaus nusilpnėjusias jėgas ir 
suramina sielų.

Ne visus žavi gamta, ne vi
si gali ja džiaugtis. Kaip tai 
tų pačių nedėlių keletas porų 
jaunimo išvažiavo subatos va
kare ant farmos, kur niekas 
negyvena ir ten praleido nak
tį, nedėlios dienų nereikėjo 
eiti į bažnyčių, nes turėjo bač
kutes tuštint.

Korespondentė.

WATERBURY, CONN.
Bagočius prieš Račkų nieko 

negiliuoja.
LDS. 5ta kuopa parengė 

prakalbas 15 d. liepos. Kal
bėjo p. Al. M. Račkus. Cici- 
likėliai numanė kad p. Račkus 
bombarduos jųjų pozicijas. 
Tai jie pasikvietė Bagočių, 
kad apgintų jųjų pusę. Bago
čius savo prakalbose niekino 
katalikus, manydamas kad 
katalikų kalbėtojas negalės at
sakyti. Pasibaigus Bagočiaus 
prakalbai Račkus rašteliu pa
kvietė Bagočių stoti į debatus. 
Tai p. Bagočius atsisakė, jisai 
esųs pailsęs negalįs stoti į de
batus. Račkus pasakė, norįs 
atsakyti ant jo užmetimų. Ka
da Račkus Bagočių kritikavo, 
tai Bagočius neatsakė nieko. 
Tai cicilikėliai, matydami, kad 
jųjų Bagočius nedrįsta kriti
kuoti Račkaus kalbos pradėjo 
staugti visuose kampuose, kė
lė trukšmų, kad tik pakenkus 
nors truputį Račkaus kalbai, 
bet tas nieko negelbėjo, tik 
cicilikėliai savo suteptų vardų 
dar labiau subiaurino. Tegu 
dabar cicilikėliai kviečia Ba
gočių, kad nuramintų jųjų sie
lų. Dabar Bagočius Waterbu- 
ryje kalba cicilikėliams žėdnų 
savaitę.

nors jie buvo pasišaukę talkon 
tokį pat skaičių Britgėwater’- 
io socijalistų, bet iš svetainės 
išėjo apie 20 ypatų.

Katalikai stebėjosi iš soci
jalistų bailumo jie sakosi kad 
yra apsišvietę, o pasirodo kad 
jie apšvietos ir tiesos bijosi 
ir bėga nuo jos kotoliausiai. 
Prakalbų vedėjas uždaro sve
tainės duris, viskas ramu.

Kalba p. Račkus apie pra
simanymą būk žmogus iš 
beždžionės kilo ir išrodo ko- 
aiškiausia to socijalistiško mo
kslo klaidas. Faktus prirodė 
iš antropologijos ir filologijos 
mokslo.

Antra tema: Bedievybė y- 
ra šaltinis skurdo" vargo ir 
nelaimių. Kaipo pavyzdį da
vė kapitalistus bedievius so
cijalistus ir kitus žmones, ku
rie neturi jokios doros ir arti
mo meilės.

Katalikai susiprato antgalo 
inešė ir daugelis nutarė nesi
lankyti ant socijalistų blevyz
gų. Per prakalbas parduota 
daug literatūros o daugiausia 
“Pažinkime socijalizmą” kny
gučių.

Šios prakalbos cicilikams 
pridarė daug bėdos, o katali
kam viskų ant naudos. Ačiū 
p. Račkui už drąsų pasišventi
mą kad cicilikams ir svetai
nėj vietos nėrą tiesos žodis 
varo laukan.

Ten buvęs.

CHICAGO, ILL.
(North Side)

Šios kolonijos jaunimas pra
deda stvertis gerų darbų.

Liepos 18 d. L Vyčių 5-ta 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą Šv. Mykolo parap. sve
tainėje. Tame susirinkime 
svarstyta šie klausimai, susi
dėti su LDS. 20-ta kuopa ir 
bendrai veikti rengime vakarų 
sulaukus žiemos, taipgi nuta
rė kuopa surengti vienų vaka
rų parapijos naudai. Toliaus 
prisiminta lietuvių Kolegijos 
įstaiga. Visi ir visos su pa
sišventimu pasiketino rinkti 
aukas ir išrinko tam komisiją 
iš 5 asmenų. Taipgi buvo pa
geidaujama, kad Vyčiai ir 
Vytės pasistengtų kuodau- 
giausia platinti katalikiškos 
spaudos renkant laikraščiams 
prenumeratorius ir platinti ge
ras knygas.

Buvo atsilankę ir svečių 36 
kp. iš Brighton parko užkviest 
į jų rengiamų gegužinę busian
čių 5 d. rugpiučio Polonia dar
že prie Archer ir 46-tos gat
vių. ,

Atsilankė ir p. K. Sčesnule- 
vičius, jis pratarė keletą žo
džių ragindamas jaunimų prie 
uolesnio veikimo ir vienybės 
su kitomis organizacijomis y- 
patingai su L. Darb. Sųjunga.

P. M. Vytis.

KĄ MOKSLINČIUS MATE 
KATĖS SKILVYJE.

S. D.

PHILADELPHIA, PA. 
Lietuvis veikėjas apleido 

Ameriką. *

kia gerai sukramtyti. Jei vai-, 
gis nėra gerai sukramtytas, tai 
jis truks skilvyje. Kuomet dėl 
kietų daiktų arba nesukramty
tų dalelių maistas skilvyje tu
ri užtrukti, tai jis ima rūgti, 
gadintis ima rastis gazų ir pa
sidaro daug kitokių trukdėsių.

Čia dar nevisus profesoriaus 
bandymas. Jis antru sykiu 
paėmė kitų katę, neramių, 
piktų. Jis prigėręs, padėjo jų 
po X-srpinduliais. Iš pradžios 
ji gulėjo ramiai ir jos viduriai 
veikė kaip reikiant. Bet jai 
tuoj nusibodo gulėti. Suneri
mavo ir užsimanė pasiliuosuo- 
ti. Glostymai nieko negelbė
jo. Supyko nelaboji. Profe
sorius žiūri į jos skilvį. U-gi 
ten darbas visai neina. Jokių 
paprastų skilvio bangavimų 
nebuvo. Maistas tekšojo sau. 
Supykusi nerami katė dar bu
vo laikoma ir vis matėsi, jog 
jos skilvis neveikia. Tuomet 
ji buvo paleista.

Tas atsitikimas aiškiai pa
rodo, kaip ankštai rišasi jau
smai, ūpas ir skilvio veikimas. 
Kaip tik katė susinegeravo, su
nerimavo, įpyko, tai jos skil
vio raumenys ir nustojo veikę.

Kad tų dalykų patvirtinti, 
tai profesorius padarė toki 
bandymų. Paėmė savo gerųjų, 
paklusniųjų katytę, prišėrė ir 
padėjo po X-spinduliais. Ji gu
lėjo ramiai, purpsėjo. Profe
sorius matė, kaip reguleriai 
veikė jos skilvis. Paskui pro
fesorius ėmė erzinti ramių ka- 
tykę, ėmė jai nesmagumų da
ryti. Katukė tuoj susinegera
vo, nustojo purpsėti. Ir pro
fesorius patėmijo, jog supyku- 
sios katės skilvis susyk susto
jo veikęs. Bet profesorius pas
kui paglostė, nuramino katukę 
ir ji vėl pradėjo purpsėti. O 
jos skilvis tuoj reguleriai ėmė 
veikti.

Kas dedasi katėje, tas pat 
žinoma dedasi ir žmoguje. Ir 
žmogus, jei valgo gerame ūpe, 
nesusikrimtęs, nesusirūpinęs, 
nesupykęs, tai jo skilvis gerai 
veiks, maistas bus suvirškin
tas ir iš to valgio bus nauda. 
Gi jei žmogus valgys susirau
kęs, kaip devynios pėtnyčios, 
arba po valgio susierzįs, su
pyks, susikrims, tai jo virš
kinimas ir sustos.

Iš to išeina, jog dėl sveika
tos turime stengtis būti ra
miais, linksmais, gerame ūpe. 
Linksminkimės ir būkime svei
ki.

Francūzai-gi visai mažai mė
sos tevalgo. Jie daugiausia 
maitinasi vaisiais, daržovėmis, 
žuvim, riešutais, kiaušiniais, 
pieno produktais ir retkarčiais 
vartoja mėsos.

Aprokuota, jog anglas dau
giau suterebija mėsos per die
nų, negu francūzas per ištisų 
savaitę. Užtad francūzai yra 
švelnaus, malonaus būdo.

Bet japonai yra geriausiu 
pavyzdžiu. Japonai visai ne
vartoja gyvulių lavonų val
giui. Japonų didžiuma maiti
nasi ryžiais, vaisiais, žuvimi. 
Todėl japonai pagarsėjo savo 
būdo linksmumu, švelnumu, 
pakantumu, apsiėjimuose man
dagumu. Ginčai ir peštynės 
Japonijoj didelė retenybė.

Mėsaėdžiai greitai susierzi
na, vis esti blogame ūpe.

Daug aimanavimo girdime 
dėl maisto brangimo. Ir iŠ tei
sybės maistas brangsta. Bet jei 
pavaikščiosime gatvėmis, (kur 
ne milijonieriai gyvena), jei 
pavaikščiosime po parkučius 
ir vietas, (kur ne milijonieriai 
laiko piknikus), tai kasdien 
pamatysime duonos riekučių 
arba kitokių likučių mėtantis. 
Kų tas parodo? Kaizerio val
stybėj, jei misingkepuris užei
na pas kų nors bulvių lupenas 
mėtantis, tai tų pašankina 
taip, jog jis daugiau to neda
rys. Kas-žin ar nebus kas pa
našaus daroma čia. O tas ant 
gero išeitų.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GIJA 
VAKAR. PENNSYLVANUOJ.

Prezidentas: —
J. Petraitis,

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

Vice-prezidentas: —
K. Smigelskis,

1 Eilėn St., 
Carrick, Pa., 

Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: —

J. Packevieh,
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Finansų Sekretorius: —

Jos. Daukšys,
138 So. 20th 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 Wrights St.

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,

1717 Areena St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Janitor: —
J. Tamkevieia, 

2025 Jane St.
Marshal: —

C. Patekevich,
1908 Merriman St.

M. Bražinskas,
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

šitaip. Davė katukei praryti 
mažų nesuvirškinamų, kietų 
blynelį. Tėmijo kas bus. Pro
fesorius aiškiai matė tų blyne
lį skilvyje. Skilviui savo dar
bų varant ir banguojant blyne
lis pasiekė vartininko, tai y- 
ra triubelės per kurių suvirš
kintas maistas eina į žarnas. 
Tai toji triūbelė tuoj užsirau
kė ir nieko neleido. Daug kar
tų košelė su pluduriuojančiu 
blyneliu ųteįdinėjo prie triūbe- 
lės, bet veltui, buvo atmuša
ma atgal. Galų gale viskas 
taip pasibaigė, jog triūbelė at
sidarė ir išleido. Taip sakant 
vartininkas nusileido ir pralei
do košelę su nesuvirškintu 
blyneliu.

Tas bandymas visiems aiš
kiai parodo, kaip negera yra 
ryti kietus daiktelius, mėsos 
ar vaisių kaulelius ir abel
nai nesuvirškinamus daiktus. 
Jiems sunku bus prasisprausti 
iš skilvio į žarnas, o antra, 
tai jie sulaiko skilvyje ir jau 
suvirškintų maistų. Mat skil
vio vartininkas neleidžia tolyn 
tol, kol visas maistas nėra su
virškintas. Kuomet jau pama
to, kad visvien nesuvirškins 
kokio daikto, tai jau nekų be
darąs — praleidžia.: Antra glų būdas yra aršus, kerštui 
pamoka yra ta, kad valgį rei- gas, peštukiškas.

1898 metais Harvardo uni
versiteto, medicinos skyriaus 
prof. Dr. Cannon padarė įsta
bų bandymų, kokio lig to lai
ko joks mokslavyris nebuvo 
padaręs.

Tamstos turbūt jau esate 
girdėję šį-tų apie taip vadina
mus X-spindulius. Su jais ga
lima peršviesti nepematomus 
daiktus. Su X-spinduliais ga
lima peršviesti žmogaus ir ki
tokio gyvulio kūnų ir matyti, 
kas jame dedasi ir kas paga- 
dyta.

Minėtas profesorius tyrinė
jo katės skilvį su X-spindu- 
liais, tyrinėjo, kaip eina virš
kinimas. Jisai paėmė gerų, pa- 
klunsę meilę katytę. Pirmiau
sia profesorius davė katytei 
sumaišęs su duona taip vadi
namo bismuto. Bismutas nėra 
kenksmingas, o jo duota tik 
dėlto, kad jis prigelbsti aiškiai 
matyti skilvio sienas. O pro
fesorius torėjo ištirti, kaip vei
kia skilvis, kuomet jin įimame 
maisto.

’ Profesorius pašėrė katytę 
10:52 vai. iš ryto. 11 valandų 
jau buvo patėmyta, jog skil
vis pradėjo savo darbų. Kas 
pusvalandi katukė buvo deda
ma po X-spinduliais ir tėmija- 
ma, kaip išrodo skilvis ir kaip 
maisto virškinimas eina. 6:12 
valandų vakare pasirodė, jog 
skilvis jau tuščias.

Per visų tų laikotarpį nutė- 
myta indomių dalykų. Skilvis 
po paėdįmo buvo išsitempęs. 
Netrukus skilvio apačia kilste
lėjo ir vilniuodama leidosi lin
kui žarnų. Tas skilvio apačios 
bangavimas ėjo* labai -regule
riai vienas po kitam. Banga
vimas ėjo veik kas 10 sekun
dų. Paskui skilvis pradėjo 
smailėti. Tuo tarpu ėjo virš
kinimas, tai yra maistą mink
štino seilės ir syvai išsisuku
sieji iš skilvio sienelių. Mais
tas pavirto į skystą košelę. Ga
lop mažais purkštelėjimais ko
šelė pradėjo leistis į žarnas. 
Prie skylės vedančios iš skil
vio į žarnas yra tam tikras mu
skulas, ■ vadinamas pyloms, 
lietuviškai tariant vartininkas. 
Tas vartininkas žino savo dar
bą ir neleidžia maisto iš skil
vio į vidurius, kol jis nėra ga
lutinai suvirškintas. Kartais, 
kaip skilvio apačia eina, ban
guoja, tai vis skylė atsičiau
pia ir išleidžia košelės į žar
nas, Bet kartais tai bangos ei
na ir eina, *o vartininkas nelei
džia ir gana.

Kad susekti veikimą to var
tininko prof. Cannon padarė

MĖSA GADINA ŪPĄ.

Šių laikų sveikatžiniai mėsų 
laiko menkos vertės 'maistu. 
Be to ji baisiai brangiai atsi
eina ir turi blogų intekmę į 
žmogaus ūpų (temperamentų).

Anglai yra pagarsėję kaipo 
didžiausi mėsos ėdikai. Ir an

MIDDLEBORO, MASS.

Debatai neįvyko.
11 dienų liepos Owl salėje 

įvyko prakalbos. Kalbėjo p. 
Al. M. Račkus, studentas iš 
Chicago, UI.

Socijalistai labai susierzino, 
kad. debatai katalikų su socija- 
listais neįvyko. ' Socijalistai 
norėjo bosauti svetainėj ir pra
dėjo rėkauti savo tvarkda
rio, bet katalikai žinodami 
socijalistų intrigas jiem to ne
davė ir prakalbų tvarkdariais 
palikt nepasisekė.

Debatąi negalėjo įvykti dėl
to, kad socijalistai ant kata
likų pakvietimo tylėjo ir nie
ko nepranešė ar jie stos ar ne. 
Išties turėtų pranešti mažiau
sia bent viena diena iškalno, 
o mūsų socijalistai pranešė ka
da p. Račkus atsistojo ant pa
grindų kad jie nori debatų, 
bet su kuom, nejaugi svetai
nėje imsi ir debatuosi su kiek
viena nežinoma ypata tamsu- 
neliu arba girtuoklėliu. De
batų rengėjai iškalno' turėtų 
žinoti su kuo turės reikalą, nes 
kitaip tai iš debatų išeitų tik
tai marmalienė. Taipgi rei
kia pasitarti ir apart progra- 
mo nusistatyti sąlygas ant ku
rių turėtų sutikt katalikai ir 
socijalistai o ant vėjo debatuo
ti negalima

Socijalistai paraudoję ap
leido svetainę ir kvietė visą 
publiką eiti laukan, bet iš pu
blikos atsiliepė: išeikit grei
čiau trukšmadariai, katalikai' 
pasilieka. Pasirodo, kad soci
jalistų ir jiems pritariančių 
Middleboryje yra visai mažai,

Vietine Didžiausia Lietuviška

Muzikališku Instrumentų
LIETUVIŠKI REKOEDAL

E 8190. Trįs berneliai.
Vakarinė daina. * * 

E 8191. Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.

E 8192. Giedu dainelę 
Gegužinės daina.

E 8188. Linksmo kraujo. (Polka).
E 8182. Visų apleista. (Violin solo) 

Annie Laura. (Violin solo)
E 8188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau, žalią rūtą.
E 8189. Oi motule. (M. Pet-kas) 

Motuš, motuš. (1L P-kaa)auksi-

Visokio skyriaus
Pranešu visiems, jog ai užlai

kau Lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalletų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir kokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentą 

nius 
dus,

kus,

Sulig laiško rašyto liepos 21 
d. šių metų per p. Alb. Trečio
kę, iš Newarko, N. J. jo drau
gui K. V. Phila^ Pa^ tai gerai

pas mane žinomas p. F. N. Petrulionis iŠ
Harrison, N. J. apleido Ameri
kų. šitai ištrauka laiško; 
...“P. Petrulionį, esperanti
ninkų, gerai pažinojau; jisai 
šiomis dienomis išvažiavo į 
Švediją.. ” Mandig per Šve
diją mėgįs įsiveržti į Lietuvą. 

Philadelphietis.

Reikalaudami katalogo indškftfc.
Adresuokite:

J. Girdės 
170 Grand Street, 

Kuq>u Bedford In, 
Brooklyn, N. Y.

T«L Grempotat.
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Vietinės žinios

LDS. 1-mos kuopos susirin
kimas bus panedėlyj, liepos 30 
dieną, šv. Petro parapijos ba
žnytinėje salėje 7:30 vai. vaka
re. Visus narius meldžiame 
būtinai atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti.

Susirinkimas dar tuomi bus 
labai svarbus, kad delegatai 
išduos raportus iš LDS. 2-ro 
Kongreso veikimo.

Valdyba.

.Į So. Bostoną atostogoms 
pas savo brolį Antaną, “Dar
bininko” administratorią atsi
lankė Stepas Kneižis, La Salle- 
tte Kolegijos iš Hartfordo stu
dentas. So. Bostone jaunas 
studentas mano viešėti keletą 
savaičių.

Ap- 
tam
pas

kalbėjo beždžionės anūkas iš 
Se. Bostono, Mass. apie Lietu
vos kiaules ir apie Amerikos 
merginą blauzdas, tai jiems 
patiko. ' **
v Kataliką kalbėtojai aiškino 

rįmtai, kokiuo būdu darbinin
kai gali sdvo būvį pagerinti, 
kokiais pamatais reikia orga
nizuotis, kad su kapitalistais 
reikia kovot stipriomis galin
gomis organizacijomis, o ne 
kraujo praliejimu, ne kerštu. 
Cicilikai giriasi mokslu, o kuo
met čia ją kalbėtojai pareika
lavo klausimus duoti raštu,' tai 
sakė nemoką rašyti. Čia, tai 
turbūt teisybę socijalistai pa
sakė, nes vienas bandė rašyti 
ir parašė nei šį nei tą. Tai 
pripažįstame, kad jūs, socija-

i 11 _ a.

listėliai, nemokate rašyti. Bet 
jei jūs nei rašyti nemokate, tai 
nesigirkite mokslų.

P. K

L.D.S. 51 KUOPOS VALDY
BOS ADRESAI.

Cleveland, Ohio. 
Pirm. M. Ruseckas,

2318 St. Clair Avė. 
Vice-pirm. A. Visminas, 

2318 St. Clair Avė.
Rašt. A. S. Kulbickas, 

7602 Aberdeen Avė.
Iždo globėjas Jurgis Šarkus, 

1114 E. 77th St.
Iždininkas — J. Šūkis,

1609 Oregon Avė. 
Dv. vad. kun. J. Halaburda, 

1389 E. 21-st St.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
99

99
” 75c.

” $1.00
du
tris

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

Biznieriai nepra
leiskite progos 

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. H Seimas nutarė 
kiekvieną metą išleisti L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokią spau
stuvei reikalingą daiktą.

L. D. Kalendorius 1918 m. 
bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.

Formatas bus6 X 9, mažiau
sia 128 pusL su įvairiais pa
veikslais ir tt.

Leisime apie 16.000 egz. Ap-

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

Geriausia yįeta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ioe 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Pažymėti So. Bostoniečiai. 
Šimetiniai katalikiškų organi
zaciją seimai gana malonūs 
buvo So. Bostono lietuvią ka
taliką veikėjams. Kunigą F. 
Kemešį į garbės narius pakėlė 
SLRKA., Moterą Sąjungos 
ir LDS. seimai, p. M. Žiobą — 
LDS. 2-ras kongresas ir p.J.E. 
Karosui Vyčią V Kongresas 
suteikė garbės nario vardą.

-J

Bostono ir apielinkią nau
joką ėmimo laikas dar tikrai 
nenustatytas. Prie rekrutavi- 
mo trilksta dar daugelio do
kumentą, kurią nesulaukia
ma iš Washingtono, bet kaip 
tik juos gaus, tuojaus bus pra
nešta išliuosuotiems vyrams, 
kad jie apsilankytą pas dakta
rus. Kurie daktarą bus pri
pažinti netinkamais kariuome
nei, tiems jokiu pasiliuosavi- 
mą nereiks ir ją karėn ne
šauks. Į

Bereikalingai nervuojasi. 
“Keleivis” dėl Cambridge 

korespondencijos, kuri tilpo 
“Darbininke” du ar trys mė
nesiai atgal ir kurioje buvo lier 
tuvišką neząliežninką darbai 
aprašyti, baisiausi ermyderį 
kelia ir “Darbininką’? mėgin
damas melagiu padaryti, pats 
negražiai vėl meluoja. “Dar
bininkas” pataisė" korespon
dencijos tą vietą, kur kalba
ma apie santikius tarp Bartke
vičiaus ir neząliežninką para
pijos turto, bet “Darbininkas” 
nieko neatšaukė apie nezalie- 
žninką veikimą Cambridge, 
nes nebuvo ko atšaukti, 
rašyta buvo teisingai ir 
galima darodymą gauti 
Cambridge lietuvius.

Pinigus neząliežninką para
pijai rinko Strazdas, rinko 
Mikalauskas, rinko kiti, bet 
kiek ti) pinigą surinkta ir kur 
jie išleista gal “Keleivis” ne- 
zaliežninką organu būdamas 
žino, riles atskaitą nematėme.

Vietoj plūsti ir keikti “Ke
leivis” būtą geriau padaręs 
atskaitą nusmukusios Cambri
dge lietuvią neząliežninką 
parapijos paskelbdamas, ar at
virai pasakydamas, kur su- 
mulkintą žmonių sudėti pini
gai dingo.

Mes gerai žinome, kad 
“Keleivis” kolioties ir meluo
ti moka, bet mes nesame dar 
girdėję, kad “Keleivis” sa
vo melus būtą kada atšaukęs.

Dabar gera proga “Kelei
viui” pakutą padaryti.

v •

v •

Lietuvos Vyčią 17-os kuopos 
deelgatai: p-lė V. Varžinskai-. 
te, pp. J. Vilkišiu^, P. Grinke
vičius ir kun. F. Kemėšis iš 
Vyčią V Kongreos iš Brook
lyno jau sugrįžo.

Delegatai savo kelione labai 
patenkinti.

Piknikas!
PAGERBIMUI JŪREIVIŲ KREISERIO

“V ARI A G”
Nedėldienyje, 29 liepos (July) 1917.

MATTAPAN, MASS.

Prie upės Mattapanset pagal Osceola Str.

Išvažiavimas, griežiant orkestru-muzikos gar
saus kompozitoriaus

ALFONSO GUBITOSI
10 valandą ryto.

Nuo 111 SALĖM STR., BOSTON, MASS.

Dalyvauti kviečiame visus iki vienam. 
Komitetas: —

Prezidentas — J. Kavaliauskas, 
Sekretorius — J. Vitkauskas, 
Iždininkas — E. Klemens.

'•f

East Boston District Court’e 
už pergreitą važinėjimą ir ki
tus prasižengimus nubausta 
12 automobilisti), kurie užsi
mokėjo pabaudos nuo 5 iki 10 
dolerią.

v •

Bostone nuo karščio ketver
ge, liepos 26 dieną mirė vie
na moteris, o sunkiai nuken
tėjo 15 ypatą.

Prie “Darbininko” Admi
nistracijos dabar randasi pač- 
to skyrius. Kas nori pinigus, 
uždraustus laiškus ir kitokius 
siuntinius siųsti, gali tą grei
čiausia ir parankiausia “Dar
bininko” pačto skyriuje atlik
ti.
•>. ____________

So. Bostono ir apielinkią 
lietuviams biznieriams neužil
go pasitaikys puiki proga sa
vo biznį išgarsinti. LDS. lei
džia 1918 metams puikų ka- 
lendorią, kurią manoma pas
kleisti Amerikoje apie 16.000 
ekzempliorių. Kalendoriuje 
pagarsintas biznis galės susi
laukti labai gerą pasekmią, to
dėl, gerbiamieji biznieriai, 
pasiskubinkite sutartį padary
ti su “Darbininko” Adminis
tracija. Galima asmeniškai 
ar laiškais susinešti šiuo antra
šu; 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

.. ---------- ------
So. Bostono socijalistai ir 

laisvamaniai vėl pradeda apie 
Vyčią 17-toe kuopos pakriki
mą kalbėti. Tai geriausias 
ženklas, kad Vyčiai einą stip
ryn? Kuomet, kiek laiko at
gal, socijalistų kapitalistiš
kas “Keleivis” pradėjo Vy
čius bankrutyti, kuopa ąnt- 
syk 20 naują narią gavo ir 
puikiai veikti pradėjo.

Rekrutavimas Bostone jau 
prasidėjo. Kaikuriuose dist- 
riktuose viskas naujoki) priė
mimui prirengta ir jie jau šau
kiami daktariškam apžiūrėji
mui.

I

Pėtnyčiomis ir subatomis So. 
Bostono lietuvią Kooperacijos 
Krautuvėje atsibūna visą ta- 
voru dideli nupiginimai. Šei
mininkės pasinaudokite gera 
proga ir už pigesnę kainą įsi
gykite gerą valgomąją pro
duktą.

I
 LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau, prosihu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri

statau tiesiog į namus
A. K. MAZALAS,

94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.
Tel. Charter 4235-4.

•
!
1
!

E. WALPOLZ, MASS.
Tai mažiukė lietuviu koloni

ja. Yra 3 lietuviškos šeimynos 
ir tiek pat pavieniu. Yra dvi 
popierinės dirbtuvės. Dirba 18 
darbininką. Dirba po 8 ir 9 
vai. Jei kas norėtu, tai galėti) 
dirbti ir po 24 vai. dienoj, nes 
abai trūksta darbininką. Kai
trios mašinos turi stovėti. 
Mokestis nuo 28c. iki 35c. va- 
andoje.

Lietuvos Vyčią 17-tos kuo
pos susirinkimas bus utarnin- 
ke liepos 31-mą dieną pobaž
nytinėje salėje 7:30 vai. va
kare.- Visi nariai malonėkit 
atsilankyti, nes delegatai iš
duos raportą iš Liet. Vyčią V. 
Kongreso. Atsiveskite ir * 
naują narią. Bus taipgi svar
stoma apie Vyčią veikimą atei
nantį rudenį.

REIKALAUJA VYRŲ.

Stiprią vyrą dėl sunkaus darbo
56 vai. į savaitę.

Nuolatinis darbas, geras už
mokestis ir labai arti jūsą na
mą. Nereikia mokėti carfare. Į garsinimą kainos ant pareika- 
Atsišaukite:

AMERICAN SUGAR
REFINING CO

49 Granite Street,
South Boston, Mass.

(270)

Didžiausia Rakandų 
Vertė!

•>

ANT PARDAVIMO 
ŪKĖ - FARMA.

5c. carfare.
4 'akeriai žemės, dviejų fa- 

milijų namai, 4 vištinyčios, o- 
buolių, grūšių, vyšnių ir kito
kių vaisių medžiai; 2 minutos 
iki gatvekarių;’5c. carfare; 25 
mylios nuo Sullivan Sųuare; 
35 mylios nuo Bostono centro. 
Aplinkui 4 ežerai su žuvimis. 
Prekė $4.300. Namai vieni 
kaštuoja daugiaus ir žemė su 
lotais mažiausia kaštuoja $4.- 
500. Priežastis pardavimo, iš
važiuoja į savo seną šalį.

Norintieji pirkti, paimkite 
Lebanon St. karą nuo Sullivan 
Sąuare.

FRITZ NEEDER,
42 Swains-Pond Avė., 
MELROSE, MASS.

lavimo.

Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudą. Pir
miaus prisiųstus įdėsime pir
moje vietoje.

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimą kopijas siųski
te šiuo adresu:.

“Darbininkas” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

NEW YORK, NEW JERSEY 
L. D. S. APSKR VALDYBOS 

ADRESAI.

Pirmininkas: —
V.Daubaras,

669 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Vice-Pirmininkas: —
A. Masandukas,

197 New York Avė., 
Newark, N. J.

Raštininkas: —
Pr. Vileikis, 

59į Brill St., 
Newark, N. J.

Valdybos narys: —
Kun. J. Švagždys,

147 Montgomery St., 
Paterson, N. J.

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 Geležinės lovos............4.75
20.00 Bresinės lovos...........18.80
15.00 šaldytuvai (Refriger-

ators) ............................10.60
5.00 Minkštais viriais ir a-

pačia šieninkai (mat- 
resses)............... . .... 3.1b

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.86 
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės............. ..........................10.90
7.50 Sulenkiami vežimėliai 

vaikams ....................... 5.90
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos.....................................26.70

Mes parodysime daugiausia ir 
pilnai pripildytus namus įvairios 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių rakandą 
nupiginta kaina, kuriuos mee 
kiekvienam išrūdysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME UŽ 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
s tampo ms.

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

James Ellis Co 
Kampas B ir B’way, 

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su- 
batos vakarais.

REIKALINGAS mokytojas 
šoferis. Noriu išmokti važinė
ti automobiliam. Kas galėtute 
apsiimti mokinti, atsišaukite 
šiuo adresu:

Onupras Bartuška,.
317 — 4th St., So. Boston,Mass.

I J

J.J. McGowan Co.
265 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokią geležinių daik

tą, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto ją^ mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, Įaugamą uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

ANT PARDAVIMO dirbtu
vė, arba reikalingas partneris 
taisymui senų čeverykų. Ma
šinos yra visos kokios tik rei
kalingos. Biznis eina gerai. 
Tarpe lietuvių ir lenkų. Atsi
šaukite:

J. Biržinis,
24 Ames St., Montello, Mass.

Pakeleivis.

HUDSON, MASS.
Jocis “Keleivyje” No. 29 ra

šo, būk “Darbininko” No. 79 
mano korespondencija esanti 
neteisinga. Sako, girdi man 
duosiąs $10, jei aš prirodysiu, 
tad nors vienas socijalistas bu
vo girtas mano aprašytose pra
kalbose. Aš A. P. Jociui duo
siu $100 jei prirodys, jog aš 
aprašinėjau apie klerikališkas 
prakalbas. Na, Jociau, į dar
bą. Dabar api . Ne
reikia nei prirodymą. Juk so
cijalistas ta<" ' * , kad
dešimtuko būtą
blaivi, tai nebūtą socijalistai. 
Kada Jocis prirodys,. kad aš

Valdyba.

“Variago” laivo rusai jū
reiviai, kurią dabar Bostone 
yra m virš 100, nedėlioj, liepos 
29 dieną prie upės Mattapan- 

set rengia išvažiavimą. Žada 
būti neblogas programas. Iš
važiavime vadovaus lietuviai.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St, Boston, Mass. 
Pearl St, Boston, Mass.
366 Washington St, Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass? 

Namai parsiduoda, kambariai paraudavo  jami. 
GAISRI, 
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
ATVILKTUS
STIKLUS, 
(Blate glass)

*

INSURANCE

as pra-1< 
kalbas, tai tuomet paskelbsiu!; 
vardus girtų socijalistų.

Pakeleivis. ;

HUDSON, MASS.
Jau buvo “Darbininke” No. h 

79 rašyta apie čia buvusias ka- Į; 
talikiškas prakalbas. “Lais-j 
vėj” patėmijan tų prakalbų iš- r 
niekinimą, katalikų judėjimo Į 
apjuodinimą. Mat prakalbos. Į Z 
kurios veda prie doros, apšvie- 1 
tos,* naudingą organizaciją, ne- | 
tinka cicilikams. Kuomet čia z

•' GERIAUSIAS KRIAUČIUS
BOSTON’E.

Siuvu visokius drabužius pa- ; 
gal naujausios mados arba par 
gal kiekvieno noro.

KAINA LABAI
PRIEINAMA.

Darbą gvarantuoju. 
Meldžiu atsilankyti ir persi

tikrinti. , \
JONAS BERZEZELIONIS & CO^

4 Haymarket 8q., — 28 Chandler Str., Boston, Mass. ; 
Tel. Richmond 1753, or Bech 6184 - R

Paieškau savo vyro Igno Kir- 
kilos Kauno'gub., Panevėžio 
pav., Pumpėnų par., Aureliš- 
kių kaimo. Mane paliko su tri- Į 
mis kūdikiais geg. 1 d. š. m. 
pasiimdamas su savim visus 
pinigus. Girdėjau, kad apsisto-Į 
jo Cleveland, Ohio., bet dabar 
gal vėl kur išsidangino kitur. 
Persiskyrimo priežastis — gir
tuokliavimas. Jisai yra ne
stambaus veido, tamsiai gelto
ni plaukai, akįs mėlynos, 6i 
pėdų augščio. Kalba lietuviš
kai ir pusėtinai angliškai. 34 
metų amžiaus. Merginos apsi
saugokite tokių “vaikinų.”

Jeigu kas žinote apie jį, pra
neškite šiuo adresu:

Ona Kirkilienė,
128 Vernon St., Roxbury, Mass.

PIKNIKAS
Rengia

N. P. Šv. Moterą Draugija
LEWIST0N, ME.

Nedėlioję, Liepos -July 29 d., 
JOHNSONO GIRIOJE.

Prasidės 12-tą valandą vidur
dienyje ir trauksis iki vakaro. 

Įžanga ypatai tik 15 centą.
Nuoširdžiai visus kviečia at

silankyti
v Rengėjas.

■

PIRMO KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadwty,So. Butas,Mus.

PRIE DORCHESTER ST.

Valando* NadUemia
noo 9 T*l. ryta ntx> 19 Tai. ryta
iki 8 Tai. ralcara. iki 4t*L Takara.

Visos Lietuvos 
Žemlapis

Parodyta sienos, kokios tu
rės būti laisvos Lietuvos.

Lietuviai iš Kauno, Vilniaus, 
Suvalkų gubernijų, Prūsų Lie
tuvos, Kuršo ir Gardino gu
bernijų ras savo miestus ir 
miestelius, geležinkelius, upes 
ir didesnius vieškelius.

Kiekvienoje grinčioje turi 
būti Lietuvos žemlapis!

Reikalaukite pas knyginin
kus ir redakcijas, arba kreip
kitės prie sutaisytojo ir leidė
jo. Kaina 1 žem. 60 centų, 
2-jų ir daugiaus po 50c. Agen
tams tam tikros kainos.

M. ŠALČIUS, 
320 — 5-th Avenne, 

New York City.

AR NORI GAUTI GERĄ 
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of 

Shorthand.
Katherine Evani Walsh valdytoja

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

Telephone connection.
-51 M. SL, SO. BOSTON, MAS8.

Tai So Bocton 270
DR.JOHN MacDONNELL, N. D.

Gtlima ir Uttutnuhri.
Ofiso valandos: 

Ryt na iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OflaojdyBO* GMb vliofcivi Hcm
14P.M74PJC. PrfakMaAkMm.

419 Boylstoa St. Boctea, Rasa

Kaip su Kaulu atsitiko!
Ei Kaulai, palauk ai tau pa- I 

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio! f O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos | 
lepšės surast, kaip užeis lietus, 
kad net visos siūlės išsileido.

Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pamimk įKll- 
kotą. Jeigu neturi, tai nieko 
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS FUTA

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m. Se. Boston.


