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Vadams kariaujančių lamtų:
Nuo pat mūsų popiežiavimo 

pradžios didžiai Europinei ka
rei baisiai siaučiant virš viso- 
ko mes rūpinomės trimis daly
kais: užlaikyti pilną bešališ
kumą sulyg visų kariaujančių 
tautų, kaip tai pritinka tam, 
kurs yra visų tėvas ir kuris 
myli visus 1 
Nuolatai pagal išgalės daryti 
gerą, neskiriant ypatų, -neski
riant tautų arba tikybos, mes 
taip liepia mielaširdystės įsta
tymas, kurs yra augščiaušias 
Kristaus palikimas.Galop kaip 
mūsų taikos pasiuntinystė rei
kalauja, tai mes nepraleidome 
jokios progos vesti tautas ir jų 
vadus prie apsvarstymo ir 
įvykinimo teisingos ir pasto
vios taikos.

Kas tik sekė mūsų darbus 
per'šiuos tris skaudaus tik 
praėjusius metus, tas lengvai 
gali pripažinti, kad jei mes 
visada buvome ištikimi savo 
pasiryžimui būti pilnai bešališ
kais ir mielaširdingais, tai 
mes ir nesiliaujame raginti 
tautas ir kariaujančius brolius 
vėl patapti broliais, nors vi
sos mūsų pastangos linkui to 
prakilnaus tikslo nevisuomet 
išėjo ėikštėn.

Pirmų karės metų pabaigo
je mes atsišaukėme į kariau
jančias tautas ir iš širdies 
kvietėme prie taikos, nuro
dant kelius prie garbingos ir 
pastovios 'taikos. Ant nelai
mės mūši} atsišaukimas nepa
siekė tikslo ir karė dar du me
tu tęsės su visomis baisenybė
mis. Ji dar paaršėjo, prasi
platino ant žemės ore ir jurė- 
je ir matėsi, kaip neapgin
tuose miestuose ir sodžiuose 
platinosi mirtis ir terionės ir 
dabar kiekviena gali įsivaiz
dinti, kaip kančios visų pasi
didintų ir pasunkėtų, jei mė
nesius arba dar blogiau jnetus 
prasitęstų po trijų karės metų.

Ar-gi šis civilizuotas pasau- 
lis nieku nebus kaip tik mir- 
ties lauku ? Ir Europa šlovin
ga ir vaisinga ar-gi ji pašėlimo 
apimta pulsis prie bedugnės ir 
papildys patžudystę.

Tokiame baisiame padėjime 
ir akiveizdoje tokio baisaus 
pavojaus, mes neturime jokio 
politiško tikslo, mes neklau
some nei vienų patarimų, ne- 
užstojame nei vienos kariau
jančių pusių, o tik verčiami 
esame augščiausios pareigos 
jausmu, kaipo tėvas visų ti
kinčiųjų, prašomas savo vai
kų įsikišti ir tarti savo taiki
nantį žodį.

Per balsą visos žmonijos ir 
proto mes dar kartą šaukiame 
prie taikos ir atnaujiname atsi
šaukimą į tuos, kurių ranko
se yra tautų likimas. Bet kad 
nekalbėti apskritais * bruožais, 
kaip tai pirmiau pagal aplin
kybių reikėjo daryti, mes da
bar pasiūlome apčiuopiamus ir, 
praktiškus pasiūlijimus ir 
kviečiame kariaujančių valsty
bių valdžias sutikti ant sekan- 

gpčių punktų, kurie mums išro
do galės būti pamatu teisingai 
ir pastoviai taikai, paliekant 
išnagrinėti ir pabaigti juos.

Pirmiausia visų pamatinių 
punktų turi būti pakeitimas

ginklų spėkos morale teisybės 
spėka; pasekme to bus suti
kimas nusiginkluoti pagal nu
tartas taisykles ir garantijas, 
paliekant ginkluotų spėkų už
laikymui tvarkos kiekvienoje 
valstybėje. Į vietą armijų į- 

. steigti arbitracijos teismą, su 
augšta pareiga taikinti pagal

raita lygia tai7kl?s “ ,ba“sti
tac Tro f G'T'trKziC! LrTivirxc’ nt’cneolzY'c?tas valstybes, kurios atsisakys 
pavesti savo ginčą arbitracijai 
arba nepriims tos įstaigos nu- 
tarimo.

Kuomet teisybė augščiau vi- 
soko bus pastatyta, tai visos 
kliūtys tautų komunikacijai 
bus prašalintos tam tikromis 
taisyklėmis, tikra laisvė ir vi
sų naudojimąsi jūrėmis užtik
rinta ir atsidarytų nauji šalti
niai gerovės ir progreso.

Kalbant apie karinius nuos
tolius, tai mes nematome kito
kio to klausimo išrišimo, kaip 
tik visiems atsižadėti atlygini 
w, nes tas gausiai atsilygin
tų nusiginklavimu ir įsitikini
mu, kad daugiau nereikės ka
riauti.

Jei kaikuriuose atsitikimuo
se ir bus pripažinta atlygini
mas reikalingas ir naudingas, 
tai vis-gi bus reikalas, kad ka
riaujančios valstybės pasitrau
ktų iš užkariauti} žemių.

Todėl Vokietija turi pasi
traukti iš Belgijos ir užtikrin
ti jai pilną ekonomišką, politi
šką ir militarę neprigulmybę.

Pasitraukimas is užkariau
tos Francijos ir sugrąžinimas 
Vokietijai jos kolonijų.

Kaslink kilusių teritorijalių 
klausimų, kaip va tarp Aus
trijos ir Italijos Vokietijos ir 
Francijos, tai atsižvelgiant į 
nusiginklavimo palaimą, ka
riaujančios valstybės turėtų 
ramiu būdu tą išrišti, atsime
nant, kaip viršuj minėta, tau
tų aspiracijas, jų ypatingus 
troškimus ir abelną žmonijos 
gerovę.

Laikantis tos pat lygybės ir 
teisybės galima bus išrišti ir 
kitus teritorijalius ir politiš
kus klausimus, kaip Armėni
jos, Balkanų valstybių ir teri
torijų sudariusių dalį senobi
nės Lenkijos, kurios prakil
nios ir istoriškos tradicijos ir 
kentėjimai, kurius ji perken- 
tėjo ypač laike dabartinės ka
rės, privalo iššaukti tautų 
užuojautą.

Tokie tai yra pamatai, ant 
kurių, mes manome, ateities 
reorganizacija turi statytis. 
Jie yra .tokie, kad nedaleis 
atsikartojimą panašių susirė
mimų ir prirengs išrišimą eko
nomiškų klausimų taip svar
bių ateičiai ir medžiaginei ge
rovei visų kariaujančių tautų.

Todėl, atsikreipiant į jus, 
kurie šioje valandoje tvarkote 
kariaujančių tautų likimą, mes 
trokštame, kad jūs tą priim
tumėte ir tuoj baigtumėte ko
vą, kuri labiau ir labiau išro
do nenaudinga skerdyne.

Visas pasaulis pripažįsta, jog 
garbė armijų abiejų pusių yra 
saugi. Išklausykite todėl mū
sų meldimo, priimkite mūsų 
brolišką kvietimą, kurį siun
čiame vardu Dieviško Atpir
kėjo, Taikos Karalaičio. At-

raminkite apie sunkią atsako
mybę prieš Dievą ir prieš žmo
nes.

Nuo jūsų nusprendimo pri
guli atsilsis ir džiaugsmas ne
suskaitomų šeimynų, gyvybė 
tūkstančių jaunų vyrų; vienu 
žodžiu laimė žmonių, kuriems 
yra jūsų pareiga suteikti gero
vę.

Tegu Dievas jūs įkvepia nu
tarti sulyg Jo šventos valios. 
Tegu Dievas duoda, kad jus 
užsipelnydami pagyrimą sa
viškių, taip-gi užsitarnautumė
te šaunų taikininkų vardą nuo 
ateinančių gentkarčių.

Kaslink mūs pačių, atsida
vusių maldai ir metavonei, su 
visais ištikimais, trokštančiais 
taikos, prašome jums švie
sos ir palengvinimo nuo Dva
sios Šventos.

(Pasirašo) Benediktas.
Vatikanas rugpjūčio 1 d.

POPIEŽIAUS PASIULIJIMO 
ATBALSIAI.

Kaip gaiima buvo tikėtis 
pasaulio spauda įvairiai atsi
liepė į popiežiaus taikos pa- 
siulijimą. Amerikos laikraš
čių didžiuma labai prielankiai 
rašo, priduoda didelę svarbą 
ir išreiškia viltį, ,jog Švento
jo Tėvo pasiūlijimas atneš ge
rus vaisius.

Tie, kurie laikosi tvirtai 
talkininkų pusės, išranda, 
jog karę reikia tęsti iki perga
lės ir jog popiežiaus pasiuliji- 
jime perdaug vokiečiams ski
riama. Tai Anglijos laikraš
čiai popiežiui ir prikiša, kad 
siūlomose išlygose Vokiečiams 
perdaug pripažįstama.

Ką valdžios mano, tai ki
tas dalykas. Suv. Valstiji} 
valdžia apreiškė, jog tame 
klausime susinės su kitomis 
valstybėmis.

Buvo paskelbta laikraščiuo
se būk valstybinis sekretorius 
Lansing išsitaręs, jog popie
žiaus pasiūlijimo negalima pri
imti. Tai sekretorius paskel
bė, jog to nesakęs.

Iš naujos Rusijos ambasa
dos apreikšta, jog “Vatika
no pasiūlijimą reikia imti rim
tai, gal būt kaipo rimčiausią 
taikos pasiūlijimą iki šiol da
rytą.”

Rusija esanti pasiryžus ka
riauti per žiemą, bet mielai 
priimsianti taiką, kuri išro- 
dys arti jos formulos.

Dar Rusijos ambasada pri
duria, kad popiežiaus žodžio 
svarbą nereikia mažinti tuo, 
būk Šventasis Tėvas tą žodį 
tarė vokiečių katalikų prašo
mas.

Apskritai imant karštie
siems talkininkams nepatinka, 
kad popiežius nepeikė teutonų, 
ko bešališkas taikininkas jo- 
kiuo būdu niekuomet negali 
padaryti.

Bet ir karštieji talkininkai 
su pagarba atsiliepia į popie
žiaus pasiūlijimą. Pastebėti
na tas, jog kasdien vis dau
giau svarbos tam pasiūlijimui 
duodama.
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STREIKAI PLATINASI.
Streikai pradeda apimti vi

są Ispaniją. Jau bįuvo smar
kių susirėmimų su kariuome- 

Valdžia baisių priemonių
griebėsi slopinti str ikus.

Barcelonoj viena ne susirė
mime streikininkų : r kareivių 
krito 6 žmonės, su: eista 9.

Sustreikavo darh minkai į- 
vairių pramonės šak ų. Barce
lonoj į vietą sust ritavusių 
motormanų ir kondrtktorių bu
vo pastatyti kareiviai važiuoti 
strytkariais. Tai streikininkai 
užatakavo strytkariis ir bom
bardavo pagaliais, plytgaliais 
ir kuo papuolė. Tai strytka- 
riai sustojo ėję. Visos krautu
vės uždarytos. J

Agitatoriai automobiliais va
žinėja ir laido glėbiais prokle- 
macijas ir brošiūras. Tokie a- 
gitatoriai areštuojami.

Valdžia užtikrino visuome
nę, jog maištininkai tuoj bus 
suvaldyti ir tvarka įvyks greit. 
Sako, jog streikas pavarytas 
klaidingais keliais ir minios 
karštagalvių neklausys.

Ispanijos sostinėj Madride 
ir-gi buvo prasiplatinę strei
kai. Tuoj kilo riaušių ir susi
kirtimų su kariuomene. Val
džia aštriai ėmė slopinti strei- 
kininus ir riaušės apsistojo. 
Madride didžiuma krautuvių 
uždarytos.

Svarbesniąsias gatves pa
truliuoja kareiviai. Kaikurio- 
mis gatvėmis streikininkai pa
rodavo.

Ispanijos premieras Dato ap
reiškė, jog prie streikų ir 
prie riaušių sukurstė anarchis
tai ir jokių pienų bei reikala
vimų streikininkai neišstatė.

Duonkepiai Madride sustrei
kavo. Tai gyventojams par
duodama kareivišką duoną.

Traukiniai nors susivėlinda
mi, bet vaikštinėja.

Valdžia įsakė suareštuoti so- 
cijalistų partijos vadus.

Socijalistų ofisuose rasta 
kurstančių, priešvaldiškų pro- 
klemacijų.

Streikai ir riaušės labiausia 
prasiplatino Madride ir Barce
lonoj. Kitur kolkas nedaug 
teapsireiškė.

KARĖ PRIEŠ ŽIURKES.
Stockholmo miestas prižadė

jo gyventojams mokėti po pu
strečio cento už kiekvieną žiur
kę. Iš žiurkių išspaudžiama 
taukai muilui ir tepalams.

KARĖS BELAISVIAI 
VOKIETIJOJE.

Šiomis dienomis gavome iš 
Danijos įvairių atviručių 
(post-cards) iš karės belaisvh} 
gyvenimo.

Jose atvaizdina kaip mūsų 
broliai ir sesutės grįžta į Lie
tuvą, jų mokyklos užimtoje 
Lietuvoje ir kitokie vaizdeliai.

Pirkdami tas atvirutes pa- 
remsite vargstančius belais
vius.

Parsiduos šiaip:

1 už 5c, 4 už 15c.
12 už 40c, 24 už 75c.
50 už 1.50, 100 už 300.
Reikalaukite iš “Darbinin

ko” knygyno:
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
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REIKIA KAIZERĮ 
PRAŠALINTI.

Gompers, Amerikos Dar- 
Federacijos prezidentas, 

sako, jog “ką tik popiežius
sako, tai tą darbininkai turi 
rimtai apsvarstyti.” Bet sa
kė, jog popiežiaus paduotieji 
taikos punktai neužtikriną pa
stovios taikos. Girdi, kaizerį 
būtinai reikia prašalinti, kol 
girdi kaizeris valdys Vokieti
ją, tol karė turi tęstis.

H OLANDU A GAL STOS 
KARĖN.

Holandija siunčia komisiją į 
Suv. Valstijas. Toji komisija 
bandys išprašyti šios šalies 
valdžios leisti gabenti maisto į 
Holandiją.

Holandija iš Amerikos javų 
turi gauti 75.000 tonų kas mė
nuo. Jei ne tai jai badas. 
Tuomet ji turėtų prašyti mais
to Vokietijos. O Vokietija 
reikalauja, kad stoti} karėn 
prieš talkininkus, tai tuomet 
dalinsis tuo, ką turi. Gi A- 
merika nenori leisti maisto į 
Holandiją todėl, kad per Ho
landiją to maisto gali vokie
čiai gauti.

“KAIZERIS WILS0N.”
Washingtone sufragietės bu

vo sudarę ypatingą demonstra
ciją. Su vėliavomis ant kurti} 
buvo parašyta “Kaiser Wil- 
son” maršavo linkui Baltųjų 
Rūmų. Jom pastojo kelią po
licija. Prisidėjo ir jurininkai. 
Jas be ceremonijų išvaikė, o jų 
ofisus Cameron namuose pada
rė visokią netvarką. Vienas 
kareivis, užlipo ant tų narni} 
nuėmė vėliavą su parašu “Kai
ser Wilson” ir taip-gi ameri
konišką vėliavą. Policija pe
šėsi su ilgaplaukėmis dvi va- 
landi su viršum.

PERDIRBO Į KARINĮ 
SUMB ARINĄ.

Vokietjios valdžia prekini 
submariną Deutschland, kurs 
keletą kartų buvo atsilankęs j 
Suv. Valstijas, tapo perdirbtas 
į karinį submariną.

Biznieriai nepra
leiskite progos

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. II Seįmas nutarė 
kiekvieną metą išleisti L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų.

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

Formatas bus6 X 9, mažiau
sia 128 pusi, su įvairiais pa
veikslais ir tt.
APGARSINIMŲ KAINOS: 

Už visą puslapį $14.00 
99

99

99

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

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:

“Darbininkas 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

i
i
i

puslapio 7.50
99

99
4.50
2.50

99

Francijoj talkininkai pra
dėjo smarkias atakas. Ang
lai ir francūzai Belgijoj paė
mė sodžių Langemack. Paė
mė arti 2.000 vokiečių į nelai
svę.

Apskritai imant talkininkai 
pavarė ofensyvą 18 mylių 
fronte. Iš pradžios smarkiai 
bombardavo vokiečių pozici
jas, o paskui darė atakas.

Talkininkai skelbia, jog a- 
takos buvo pasekmingos ir po
zicijas, kurias buvo užmanę 
paimti, paėmę, bet vokiečiai 
skelbia, jog atsilaikę prieš 
atakas ir pridąrę antpuolan- 
tiems daug nuostolių.

Francijoj Lens fronte talki
ninkai užėmė kalną No. 70. 
Pats miestas Lens yra griuvė
sių krūva ir daugiau niekas.

Verduno fronte pasididino 
artilerijos mūšiai.

------------- . .. t

EK-CARĄ IŠGABENO f 
SIBERUĄ.

Rusijos laikinoji valdžia iš
gabendino ex-carą su jo visa’ 
šeimyna į Siberiją į Tobolsko 
miestą.

Išgabeno slapta. Apie tai 
niekur nebuvo skelbta. Ex-ca- 
ras važiavo labai nusiminęs, 
carienė-gi džiaugėsi is permai
nos. Su ex-caru išvažiavo jam 
ištikimi princas Dolgorukov ir 
grafas Benkendorff.

Po ex-caro išgabenimo kilo- 
visokių paskalų, visokių gan
dų. Vieni šiaip kiti taip aiški
na. Sako, kad valdžia suse
kus rengimą kontr-revoliuci- 
jos ir dėl atsargumo prašalino 
ex-carą.

RUMUNIJOS FRONTE.
Rusai ir rumunai tebsitrau- 

kia atgal. Tik kaikuriose vie
tose teužsipliekia karštų mū
šių. Svarbiausias susikirtimas 
buvo palei upe" Seret. Čia grū
mėsi vieni rumunai ir turėjo 
skubiai keltis per upę. Besike
liant per Sereto upę. rumunų 
teko nelaisvėn 3.600, su 16 ar- 
moti} ir 50 kulkosvaidžių. Vo
kiečiai skelbia, jog tarpe tų 
rumunų rasta keletas francū- 
zų.

Rumuną karvedžiai pripažįs
ta, jog turėjo pasitraukti.

KONFISKUOS BULVES.
Vokietijos valdžia ketina 

konfiskuoti visas bulves metų 
pradžioj ir išduoti jas tik pa
gal korteles.

- NETEKO DARBO.
KaiRusijos ex-caras tapo iš

vežtas Siberijon, tai jo visi pa- 
lociai tapo uždaryti. Per tai 
25.000 tarnų neteko darbo.

ATAKAVO VENECIJĄ.
Iš Austrijos pranešama, jog 

austrų lakūnai skraidė Vene
cijos padangėse ir ant arsena
lo numetė 4 tonas bombų.

FINAI SUSIŠAUDĖ SU 
RUSAIS.

Helsingforse rusų kareiviai 
buvo susišaudę su finais. Ke
letas finų nušauta. ‘ *

-----------—" - -4, 
VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI.
Laike liepos mėnesio Vokie

tija neteko kareivti} užmuštais, 
sužeistais ir nelaisvėn pateku
siais 89.863. Iš tų užmušta- 
21.389, nelaisvėn pateko 14.- 
620, sunkiai sužeista 13.896,

Federacijos Kongresas.
Septintasis Federacijos Kongresas šiais metais bus laiko

mas rugsėjo 25, 26 ir 27, Philadelphia, Pa.
Kadangi Federacijai yra paskirta gan plati darbo dirva, 

tai yra, rūpintis lietuvių reikalais aplamai, o Amerikos ypa
tingai. Ir kadangi dar labai žymi dalis tos dirvos teberiogso 
dirvonais,

’ *.

Todel-gi yra nuoširdžiai kviečiamos visos mūsų garbingos 
organizacijos, draugijos ir parapijos skaitlingai atsiųsti į bū- 
siamąjį Kongresą savo parinktesniuosius atstovus įteikdami 
jiems savo naudingus nutarimus.

Nereikia čia beveik ir minėti, kad mūsų tautos veikėjai ir 
inteligentai pasiskubins i Kongresą, idant sustiprinti silpnes
niųjų dvasią ir veikimą savo referatais ir šiaip naudingais ir 
protingais patarimais

KUN. J. AMBOTAS,
Federacijos Pirmininkas.

P. S. Į kongresą galės siųsti delegatus: a) parapijos po 3 dele
gatus (su žinia kun. klebono), b) visos gi draugijos ir centralinių or
ganizacijų kuopos — po 1. Jei tos draugijos, ar kuopos turi daugiau, 
kaip 100 narių, tuomet gali siųsti nuo kiekvieno šimto narių po 1 
atstovą. Centralinių organizacijų valdybos gali ir gi siųsti į kongre
sus savo reprezentantus — nedaugiau, kaip po 3.
I . K. J. A.
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Žinokite savo teises.
Visokiais termiškais reikalais kreipkitės prie manęs. 
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massaehusetts valstijos teismuose. 
Ai samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,

350 Broadvay, So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta Sauk prie kitos.
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ŠV. TĖVO BALSAS.

Šv. Tėvo Benedikto XV-tojo 
atsiliepimas į kariaujančių ša
lių valdžias — tai vienas iš 
svarbiausių politiškų aktų šių 
laikų. Jo svarbų pripažįsta net 
krikščionių tėvo priešininkai.

Niekas negalėjo taip giliai 
ir teisingai į dalykus pažvelg
ti, kaip Šv. Tėvas, nes iš pa
saulio valdom} jisai vienas už
laikė absoliutų neutralumų ir 
jam aiškesnės, negu kam ki
tam tikrosios priežastys šios 
karės, kaip ir visų kitų karių, 
todėl ir galėjo jisai giliau į jas 
pažvelgti, negu kas kitas.

Iš antros pusės niekas nega
lėjo iškelti taip galingo balso, 
kviečiančio į taikų, kaip Šv. 
Tėvas, nes jį inkvėpė ne poli
tiški šios žemės išrokavimai, 
bet Dievo šviesa ir Dvasia.

Atsidurs jojo aktas į rankas 
nevieno bedievio ir masono, 
kuriems ne viename krašte jau 
pasisekė iki valdžios dasigau- 
ti. Ir tie bent valandėlę bus 
priversti atsiminti paniekintą
jį Kristų ir būti po intekme Jo
jo vietininko ant žemės.

Svarbiausieji, pamatiniai Šv. 
Tėvo reikalavimai: pripažinti 
visoms tautoms teisę laisvai 
plėtoties; visoms šalims nusi
ginkluoti, steigiant tarptauti
nį tribunalų nesusipratimams 
išrišti; vengti po karės kerštų 
ekonominėje dirvoje.

Tie reikalavimai pripildo 
džiaugsmu širdis visų tų, ku
rie tiki į tiesų ir teisingumų. 
Lai tik jie bus priimti ir pri
pažinti, o tuo pat pasaulis sy
kį ant visados pasiliuosuos 
nuo karių, nes išnyks jųjų 
priežastys.

Juo didesnis džiaugsmas 
trims šimtams milijonų pasau
lio katalikų, išgirdus tų savo 
tėvelio balsų. Neabejojame, 
kak visų jų širdys gyvai su
plaks, karštai pritardamos 
šiam Šv. Tėvo žygiui. Ir Ka
talikų Bažnyčios priešininkai 
pripažįsta, kad šis Šv. Tėvo 
žygis yra begalinės svarbos, 
nes jisai uždegs šimtus milijo
nų pasaulio katalikų, t. y. to
kių pajėgų, su kuria visi turi 
skaityties.

Dar tik keletu mėnesių at
gal Suv. Valstijų prezidentas, 
pradėdamas taikos judėjimų, 
panašius pageidavimus išreiš
kė, kaip ir dabar Šv. Tėvas. 
Tuomet Šv. Tėvas prezidento 
balsui nuoširdžiai pritarė. Bet 
tų balsų nustelbė Anglija. Ir 
netik nustelbė, bet netrukus 
pačią Ameriką į karę intraukė. 
Dabar Washingtono diploma
tai jau pasiskubino atspėti, 
kad prez. Wilsonas atmesiųs 
Šv. Tėvo pasiūlijimą susitaiki
nimo. Bet jeigu tai ištikrųjų 
įvyks, koks nenuoseklumas 
bus padarytas iš pusės prez. 
Wilsono.

Labai gulimas daiktas, kad 
ir šį kartą Anglijai ir jos bi- 
čiuolėms pasiseks taikos pasiū
lijimą atmesti, ir karę tęsti to
liau. Bet iš antros pusės žino
me,- kaip ta pati Anglija ir 
Francija yra nuvargintos ka
rės, kaip nenoromis eina į ka
rę Amerikos gyventojai. Šv. 
Tėvas pataikė pagauti puikų 
psichologiškų momentą. Jei ne

Urnoje ateityje taika turės į- 
vykti. Taikos judėjimas jau 
pradėtas ir jokia galybė neį
stengs jo sustabdyti.

Mes, lietuviai katalikai, tų 
judėjimų nuoširdžiai visur ir 
visados remkime. Kaipo ka
talikams — užtenka savo tėve
lio žodžio ir paraginimo. Kai
po lietuviams — mums dau
giau užtarymo savo tautos 
siekiams galima tikėties iš Ap. 
Sosto ir iš prez. AVilsono negu 
iš Anglijos valdžios, ar net 
Rusijoj socijalistų ir anarchis
tų. Vien džiaugties galime, 
kad vyriausiu pasaulio taikin
toju yra ne kas kitas, kaip 
Šv. Tėvas. Be abejo ir būsima
me tautų tribunale Šv. Tėvas 
turės turėti savo atstovų; jojo 
balsas bus net svarbesnis, negu 
kitų, nes Šv. Tėvas — tai vie
natinis žmonii] valdovas, netu
rįs siaurų politiškų siekių ir iš- 
rokavimų.

ATSAKYMAS 
į kun. P. Augustaičio ir g. g. 
V. Lukoševičiaus, J. Miliausko 
ir K Krušinsko atvirų laiškų, 
tilpusį “Darbininke” Liepos 

27-tų dienų šių metų. 
Gerbiamieji: —

Tiesa, kad Centralio Komi
teto nukentėjusiems dėl karės 
šelpti susirinkime Lapkričio 30 
d. 1916 metų buvo priimta re
zoliucija, nurodanti Raudoną
ja mKryžiui pasiųsti: $50.000.- 
00 į Lietuvų per Švedų-Lietu- 
vių Komitetų^lO.OOO.OO* Litua- 
nijos Draugijai Fribourge, 
Šveicarijoje ir $2000.00 Globai, 
Petrograde.

Tiesa taipogi, kad tie $10.- 
000.00 Lituanijai ir $2,000,00 
Globai buvo pasiųsti ir gauta 
jų pakvitavimai. Sausio 4-tų 
dienų Amerikos Raudonasis 
Kryžius buvo pasiuntęs Ame
rikos ambasadoriui Berline 
$50.000.00 su įsakymu perduo
ti tuos pinigus g. A Smetonai 
ir kun. P. Dogeliui, kaip to 
norėjo ir kun. V. Bartuška ir 
sutiko kiti Centralio Komiteto 
nariai. Tuos $50.000.00 amba
sadorius Gerardas buvo gavęs, 
bet tik dėl jam vienam žinomų 
priežasčių tų pinigų neindavė 
minėtiems asmenims, ir p. Ge
rardas po sugrįžimui į Suvie
nytas Valstijas api/Balandžio 
mėnesį tų $50.000.00 sugrąžino 
Raudonajam Kryžiui.

Tiesa ir tai, kad sausio 16- 
tų dienų, 1917 m. C. K-tas per
leido kitų rezoliucijų, nurodan
čių Raudonajam Kryžiui pa
siųsti $5.000.00 Globai Petro
grade, $25.000.00 Lituanijos 
dr-jai Fribourge ir visus liku
sius į užimtųjų Lietuvą. Tuo
jau tos rezoliucijos kopija bu
vo pasiųsta Raudonajam Kry
žiui su prašymu išsiųsti pini
gus kaip galint greičiau.

Kaip tik apie tų laikų mūsų 
draugai, socijalistai, . pradėjo 
kištis į Centr. Komiteto ir Rau
donojo Kryžiaus reikalus, siųz- 
dami jų susirinkimuose priim
tas rezoliucijas ir laiškus su 
reikalavimu surinktus neku
rtose vietose Lietuvių Dienoje 
pinigus atiduoti į jų fondų, o 
ne į Centralio Komiteto, šis 
keistas pasielgimas iš socija- 

ilistų pusės suklaidino Raudo- 
tuojau pat, tai be abejo neto- nųjį Kryžių, kuriam, laikui

Tečiaus po tinkamo išsiaiški
nimo, Raudonasis Kryžius tei
singai ir prideramai išsiskirstė 
gautuosius pinigus tarp fondų.

Galutina apyskaita dar ne
buvo užbaigta ligi paskutinių
jų Balandžio dienų, šių metą.

Diplomatiniai 'ryšiai tarp 
Suvienytųjų Valstijų ir Impe
ratoriškos vokiečių valdžios 
buvo nutraukti vasario 3 d. 
1917 ir Balandžio 6-tų dienų 
1917 m. Suvienytos Valstijos 
paskelbė Vokietijai karę.

Suvedus galutinų apyskaitų 
Am. Raudonasis Kryžius norė
jo tuo laiku išsiųsti likusius 
$127.000.00 į Lietuvų per Šve- 
dų-Lietuvių Komitetų Stock- 
holme, bet Valstijos Departa
mentas nedavė leidimo siųsti 
tos sumos į vokiečių užimtų že
mę. Gi visi pinigai skirti Glo
bai, Petrograde ir Lituanijai 
Fribourge buvo išsiųsti ir tos 
draugijos jau pakvitavo juos.

Centralis Komitetas dėjo vi
sas pastangas, kad tik išsiim
tus visus pinigus į Europų ir 
kad jie patektų į užimtųjų Lie
tuvą, bet Valstijos Departa
mentas neleido pirma ir dabar 
neleidžia siųsti jokių pinigų į 
vokiečių užimtąsias šalis.

Siuntimas pašalpos nukentė
jusiems dėl karės yra p. Joseph 
C. Grew žinioje, Valstijos De
partamento, kuris pirmiau bu
vo ambasadoriaus Gerardo pa
tarėju Berline ir kuris gerai 
yra susipažinęs su šelpimo dar
bu Lietuvoje.

Pranešimas apie pinigų sto
vį, komisijos paskirtos Cent
ralio Komiteto susirinkime 
sausio 16-tų dienų 1917 buvo 
padarytas ir paskelbta didu- 1 
moję Am. lietuvių laikraščių ir 
nebuvo jokio užmetimo dėl tei
singumo tų žinių. Galutino • 
pranešimo apie išskirstymų pi- 
nigų šiuo laiku padaryti nega- ; 
Įima, kadangi dar didelė su
ma pinigų yra Raudonojo Kry- i 
žiaus rankose.

Jūsų atviras laiškas labai • 
mane nustebino, kadangi Jūs 
visi patys, savo valia esate re- : 
zignavę arba pasitraukę iš 
Centr. Komiteto. Dabar jūs 
reikalaujate, kad aš sušauk
čiau Lietuvių Dienos Komiteto 
susirinkimų ir jus pakviesčiau 
į jį. Aš noriu pastebėti, kad 
Wilkes - Barre’s Visuotiname 
Susirinkime Centralio Komite
to vardas buvo priimtas kaipo 
“Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas nukentėjusiųjų dėl 
karės šelpti,” nežiūrint to jūs 
savo laiške vadinat jį “Lietu
vių Dienos Centralis Komite
tas.” Aš išreiškiu apgailesta
vimų, kad jūs pasitraukėte 
patys iš Centralio Komiteto, 
nepabaigę savo darbo, kurį 
jums pavedė atlikti katalikų 
visuomenė. Kiti iš jūsų reika
lavote tuojau po sausio 16-tos 
dienos susirinkimo, kad ir aš 
rezignuočiau, ar pasitraukčiau 
iš Komiteto. Aš atsakiau jums, 
kad aš nerezignuosiu toliai, 
koliai neišpildysiu prideramai 
uždėtųjų ant manęs prieder
mių. O jūs vienok, žinodami, 
kad Centralio Komiteto darbas 
dar neužbaigtas, pasitraukė
te, arba rezignavote iš Komi
teto, šalindamiesi nuo tų prie
dermių, kurias uždėjo jums 
katalikų visuomenė.

Todėl aš negaliu sušaukti 
tokio susirinkimo, kokio jūs 
reikalaujate, bet patarčiau, 
jei jūs norite sugrįžti ir daly
vauti Centralio Komiteto susi
rinkimuose, kad jūs paduotu- 
mėte Amerikos Lietuvių Cent- 
raliui Komitetui nukentėjusių
jų dėl karės šelpti prašymų su 
nurodymu visų faktų ir prie
žasčių, dėl kurių jūs norite su
grįžti į jį. Po padavimui to 
prašymo Centralis Komitetas 
apsvarstys jį savo susirinkime 
ir jei prielankiai jums nutars, 
tai duos jums žinių apie laiką 
ir vietų Centralio Komitete su
sirinkimo, .kuriame jūs galėsi
te dalyvauti.

Su pagarba . . ' -
B; Lopatto, Prezidentas 

Centralio Komitete. 
Wilkes-Barre, Pa.

Aug. 14,1917.
Red. prierašas. Mes tikimės, 

kad musų išrinktieji Lietuvių 
Dienos ar Centralio Komiteto 
nariai atsiųs p. Lopattai ne X
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prašymų, bet tikrų prirody
mų, jog jie dar tebėra minėto 
komiteto nariais. Tos bent 
nuomonės yra visa katalikų vi
suomenė.— V
ATSISAKOM NUO SENOJO į 

SVIETO... •
“Kovos” 32 No. K. Armo- 

nas iš Montello,.- Mass> ilgoje 
korespondencijoje paduoda ga
na indomių dalykų ir išgiria, 
išidealizuoja saužudystę.

Kaip laikraščiuose buvo ra
šyta, tai koksai tai Urbonas 
Montelloje nusižudė, buvo spė
liojimų, kad tai padaręs dėl 
netikusio šio pasaulio surėdy
mo, bet šioje korespondencijo
je nurdoma, kad prie to viso 
būta taip-pat ir Amūro prisi
dėta. Korespondencijoje išei- 
tuojama gal būt, kad ir visas 
ištisas laiškas tūlos L. Vait- 
kaitės, kuri ruošiasi nusižudy
ti dėl netikusio surėdymo, kad 
jų, jos ilgus metus numylėti
niu buvęs Urbonas apleido, pa
pildydamas saužudystę.

O ruošėsi prie tos saužudys- 
tės su nuovoka, nes savo tur
tų užrašinėjo įvairioms ypa- 
toms ir net tokių menkniekių 
kaip kartūninės skepetaitės ir 
mediniai šaukštai nepamiršta 
paskirstyti kam kas turi tekti.

Apie mirusius blogai nėra 
ką kalbėti, jau jie savo daly
kų amt šios pasaulės užbaigė. 
Bet jeigu visi socijalistai jų 
pėdomis pasektų, tai gal ta
sai blogasis surėdymas bent 
kiek ir pasitaisytų — priešin
gai kam-gi jie dar ir agituoti} 
už laisvosios meilės ryšius ir 
saužudystę. Juk jie žino ką 
daro. Atsisako nuo senojo svie
to ir gana.

Tik mes vis dėlto nelinkime 
socijalistams išsižudyti. Prie
šingai, mes pageidaujame, kad 
jie viis dvasioje atgytų, sustip
rėtų ir būtų gyvenime naudin
gais.

Bet dar vienas dalykas iš tos 
korespondencijos mums neaiš
ku. Jei jau apie tuos palaikus 
manomos nusižudžiusios L. 
Vait. susirašinėjimų, kad jais 
pasidalyti, tai kodėl nepasa
koma ar ištikrųjų toji L. Vait. 
nusižudė ar ne?

Juk labai galimas dalykas, 
kad vietoje nusižudymo jinai 
pakliuvo į baltųjų vergijų — ir 
apie jų žinių nėra. O pačioje 
korespondencijoje apie jos nu
sižudymų nieko tikro pasaky
ta nėra. O tekios, kurios per 
ilgus metus laisvai mylisi kar
tais nepasibiaurėja ir vergijon 
pakliūti, o dėl pėdsakų sumai
šymo, ir savo giminių ir pa
žįstamų suklaidinimo, kartais 
parašo tokį laiškų, kur nei 
vieno teisingo sakinio nebūna.

Visokių atsitikimų pašauto
je įvyksta.

Bet socijalistams už patžu- 
dystės agitavimų ir jos ideali
zavimų vis-gi negalima garbės 
pripažinti.

naujų nelegališkų vaikų, ku
rie lietuvių visuomenei į akis 
spjaudytų.

Po šiuo nutarimu pasirašo 
visi laisvamanių šulai.

Rusijos lietuvių-seimas Pet
rograde pavyko gerti. Nežiū
rint Bulotos taško girgždėji
mo ir sbcijalistų kvakšėjimo, 
tikrieji demokratai - krikščio-

nys viršų paėmė.

Ant liberalų “Sandaros” 
lauko Bostono “tautietiški” 
šulai baisių revoliucijų pradė
ję kelti. Visus New-Yorko 
ir Brooklvno liberalų vadus 
žadama gyvus be druskos su
ėsti.

•*»
Švilpukas.

Federacijos Kongresui 
besiartinant.

F. V.

Nuotrupos
Anglai dažnai pasišaipo iŠ 

lietuviškų pavardžių ir dažnai 
jas iškraipo. Bet kuomet Chi- 
cagoje į vienų bankų atėjo pir
kti laisvės paskolų tūlas Gus
tavas P. Popatheodorokrokou- 
moundurgistomichalakpulois, 
graikas, iš strioko anglai tik 
pastalėn nepalindo.

Iš numirusių prisikėlusį ai- 
doblistų organų “Darbininkų 
Balsų” su didžiausiu džiaugs
mu So. Bostono “tautietiškas’ 
lapelis pasveikino.

Gal jaučia nabagas, kad ir 
jam greitu laiku pas Abraomų 
prireiks keliauti.

Vyčių gražius tikslus ir pra
kilnumų pripažįsta pagalios 
“Keleivis,” “Lietuva” ir “ V, 
Lietuvninkų.’7 Visi negali Vy
čiais atsidžiaugti. Jei nebūtų 
jie (“Kel.,” “Liet” k “Vien. 
Liet.”.) bedieviais- galima bū
tų prie Vyčių prirašyti.

Kadangi Amerikos lietuvių 
laisvamanių tvirtovės baigia

Lietuvių katalikų visuome
nė būtų daug stipresnė ir dau
giau naudingo darbo galėtų 
atidirbti, jeigu sveikai, gyvai 
ir normaliai plaktų josios šir
dis, jeigu josios centraliame 
ofise būtų viskas tvarkoje. Mū
sų širdis ir mūsų centras — tai 
mūsų Federacija. Įsteigta dar 
prieš 11 metų pastangomis ku
nigų Kaupo, Miluko ir kitų 
veiklesnių dvasiškių it svietiš
kių, Federacija turėjo vienyti 
ir prie vaisingo darbo kreipti 
visus Amerikos lietuvius kata
likus: jų parapijas, organizaci
jas, spaudų, visas jų gėrusias 
pastangas ir veikimus.

Prieš prasidėsiant šiai karei, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija buvo bepradedanti 
smarkesniu pulsu plakti. Bu
vome gyvai pajutę vienijančią 
ir auklėjančių Federacijos jė
gą-

Užėjusi karė išstūmė mūsų 
pažangų iš normalių vežu: 
mūsų apšvietos ir kultūros rei
kalai patys savaime nuslinko 
ant antro pieno, gi pirmųjų 
savo energijų turėjome visi 
kreipti į Lietuvos šelpimo ir 
josios laisvės išgavimo reika
lus.

Pati gi Federacija, ta di? 
džiausi mūsų krikščioniškos 
kultūros tvirtovė tik vos ne 
vos savo gyvavimų tęsė. Mū
sų visuomenė daugiau girdėjo 
ir žinojo apie Vyčius, Darbi
ninkų Sų-gų ir kitas organiza
cijas. Tuo tarpu Federacija 
visų organizacijų viršūnė ir 
vainikas 
štyje. Prie josios prisiglaudė 
dar tik trečdalis mūsų parapi
jų; nors didžiosios centralinės 
organizacijos ir visos pirguli 
prie Federacijos, bet ryšiai tie 
yra persilpni, nes dažniausiai 
užsibaigia tik įmokėjimu me
tinių centų. Gi šimtai vietinių 
nemažų ir turtingų draugijų 
dar nieko nėra girdėjusių apie 
Federacijų.

Tokio padėjimo pasekmės y- 
ra labai liūdnos: nesant stip
rios, visus vienijančios jun
gės, mūsų gyvenimas ir vei
kimas yra pakrikęs, nėra su
siklausymo, tvarkos, kiekvie
nas veikėjas ir jų būrelis, ne
žino kaip, nemato net reika
lo taikinties prie visuomenės. 
Nebuvo gero ir tikslaus darbo 
pasiskirstymo. Vieni buvo be
mėginu apžioti perdaug ir ne- 
nukųsdavo nieko, kiti, turin
tieji gabumus ir energijų nebu
vo visai intraukti į darbų. Tuo 
tarpu po kolonijas daugelyje 
vietų katalikiškais vardais 
draugijose vis dar tebebrazda 
laisvamaniai ir socijalistai, ir 
tikintieji žmonės nemoka prieš 
juos atsispirti. Katalikų pini
gais vis dar tebešelpiami be
dievių laikraščiai ir visokie jų 
srovelių prasimanymai.

Mūsų brangiausios įstaigos, 
kaip antai šv. Kazimiero vie
nuolynas vos-vos gali išgyven
ti ir nei vėžio žingsniu pirmyn, 
rodds, neslenka; mūsų parapi
jinių mokyklų skaičius kaip 
užburtas ant vietos stovi. Mū
sų brangiausi sumanymai — 
lietuviška kolegija, našlaičių 
prieglaudos vis dar tik suma
nymų srityje tepasilieka. Bet 
užtat vis dar labai puikiai gy
vuoja po kolonijas populeriš- 
kiausios įstaigos — saliūnai.

Tai tik mūsų amerikiečra 
vargai ir reikalai. Pažvelki
me į Lietuvą. Karė šiaip ar 
taip nesitęs amžinai. Ji arti
nasi prie savo galo. Gal tas 
galas ateis ankščiau, negu

liko lyg užuomar-

skritai katališkai-tautiškos ap
švietos reikalas visoje savo di
dybėje ir platybėje. Visų ta
da akys sužiūrės į Tautos Iždų, 
kuriam tada Tautos Fondas 
turės užleisti pirmųjų vietų. 
Dabar tų Tautos Iždų beveik 
visi pamiršo ir net prigulin
čios prie jo organizacijos kaž
kodėl susivėlina savo mokes
nius įmokėti. O kur liuosno- 
riai centinių aukų rinkėjai (ko
legijai, vienuolynui, universi
tetui), kurių turėtų būti iš
barstyta po Amerikų mažiau
sia tūkstantis.

Ar-gi ne laikas tat būtų iš- 
anksto pradėti kelti tuos rei
kalus iš užuomaršties?

Ne apsileidimas mūsų kal
tas, kad tie visi reikalai buvo 
lyg nustumti į šalį. Maža tu
rėjome veikėjų, inteligentiškų 
darbininkų. Negalėjome vis
ko aprėpti. Ir taip — vienas 
turėdavo dirbti už tris.

Bet paskutiniųjų pora metų 
Įnešė daug atmainų. Pribuvo 
gražus būrys kaip svietiškių. 
taip dvasiškių inteligentų. Be 
to mūsų spauda, organizaci
jos, o ir pats gyvenimas iš
auklėjo ir pralavino daugybę 
šiaip jau darbo žmonių, kurie 
sąmoningai seka gyvenimą, 
dalyvauja spaudoje, ir ne tik 
veikia, bet ir vadovauja savo 
kolonijose.

Vis tai daugiausia jaunos 
pajėgos, žmonės pilni energi
jos ir pasišventimo.

Mūsų Federacija su Tautos 
Iždu ir yra tokia organizacija, 
kuri visas tas mūsų kultūrines 
pajėgas turėtų vienyti ir kiek
vienam gražaus darbo duoti.

Visam darbui metmenys jau 
yra apmesti, tik vien reikia 
ataudų.

Rugsėjo 25, 26, 27 bus meti
nis Federacijos Kongresas. Im
kime išanksto jau ruošti savo 
mintis į tų Kongresų. Šių me
tų Kongresas turėtų suteikti 
mums daug geresnį susitvar
kymų mūsų kultūros reikalais.

S

Tautos Iždo pinigai skirsto
mi pagal reikalo tautiškai-ka- 
talikiškos kultūros reikalams, 
pirmoje gi vietoje — Lietuvių 
Kolegijai Amerikoje, Lietuvos 
universitetui, Šv. .‘Kazimiero 
vienuolynui Chicagoje, ir ki
tiems lygiai brangiems ir svar
biems reikalams. Dar ir'te- 
beęiaučiant karei šie reikalai 
mūsų visuomenei gyvai prisi
mena, gi karei pasibaigus, 
(kas gali ir nebeužilgo įvykti) 
jie turės beabejo užimti pirmų
jų vietų visų mūsų rūpesnių ei
lėje.

Federacijai mokesnius rei
kia siųsti šitaip: išrašyti čekį 
ar money orderį vardu iždinin
ko kun. M. Pankausko ir siųsti 
jį Federacijos sekretoriui J. E. 
Karosui,242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Tautos Iždui gi 
reikia rašyti money orderis, 
arba čekis vardu iždininko B. 
Vaišnoros, gi siųsti sekretoriui 
J. B. Šaliūnui, 866 Bank Str., 
AVaterbury, Conn.

Kun. F. Kemėšis,
Tautos Iždo pirm.

ADVOKATAS TAMAS J. 
MIGAUSKAS.

Šių vasarų į skaičių mūsų 
inteligentų profesijonalų pri
buvo dar vienas — tai p. Ta
nias J. Migauskas.

P. Migauskas paeina iš in
teligentiškos lietuvių katalikų 
šeimynos Worcester, Mass. 3 
jojo seserys yra baigusios aug- 
štųjų mokyklų (High school). 
Patrijotai ir geri katalikai tė
vai pasirūpino ir vaikus savo 
išauklėti tautiškai-katalikiško- 
je dvasioje.

TAUTOS IŽDO REIKALAIS. 
Skaitau savo priederme pri

minti visuomenei Tautos Iždo 
reikalus. Dar ne visos mūsų 
centralinės ir vietinės organi
zacijos įmokėjo savo metinius 
mokesnius į Federacijų ir Tau
tos Iždų. Tuo tarpu Federa
cijos Kongresas, tai-gi ir Tau
tos Iždo Tarybos posėdis jau 
artinasi. Jie atsibus rugsėjo 
25, 26 ir 27 dd. Philadelphia, 
Pa.

Pagal Federacijos konstitu
cijos — parapijos aukoja į Fe
deracijų ir Tautos Iždų pagal 
pasigalėjimo.

Centralinės organizacijos į 
Federacijų moka kasmet po 1 
centų nuo nario, į Tautos Iždų 
po 5 centus.

Vietinės draugijos moka į 
Federacijų po 2c. nuo nario, į 
Tautos Iždų — po 10 centų.

Pavieniai nariai — tikrieji 
moka į Tautos Iždų po $2.50 
metams, labdariai — po $25.00. 
(Ligšiol Tautos Iždas turi tik 
kelis narius labdarius.).

Kiekvieni $25.00 įmokėti per 
metus į Tautos Iždų duoda vie
nų sprendžiamąjį balsų Tautos 
Iždo Tarybos posėdyje, kuria
me risi Tautos Iždo pinigai 
skirstomi. Tasai posėdis esti 
pačioje vietoje, kur ir Federa
cijos Kongresas, vienų iš Kon 
greso dienų. ' _

Pavieniai asmenys, ar drau
gijos, įmokančios mažiau, kaip 
$25.00 metams, gali susidėti 
su kitais asmenimis, ar drau-

P. Migauskas baigęs Worces- 
ter’io augštųjų mokyklų 1910 
m. įstojo į šv. Kryžiaus kole
gijų, kurių pabaigė su pagyri
mu 1914 metais. Kolegijoje 
buvo visų labai mylimas ir ger
biamas, kaip profesorių, taip 
ir draugų. Tais pačiais metais 
įstojęs į Boston University 
Law School, pabaigė teisių mo
kslų šiais 1917 metais ir 30 d. 
birželio išlaikė valstijos kvoti
mus. Kad ne karė — p. Mi
gauskas jau būtų užsiėmęs ad
vokatūra Bostone ir Worces- 
ter’yje. Įstodama į karę Ame
rika pareikalavo tarnystes ir 
iš p. Migausko. Dar būdamas 
universiteto studentu p. Mi
gauskas prigulėjo į “1-st 
Corps Cadets.” Dabar tie ka
detai reformavosi į pirmąjį 
pulkų Massachusets valstijos 
inžinierių, kur ir turės p. Mi
gauskas išbūti, kol pasibaigs 
šita karė.

sugriūti, — todėl Centralinis mes manome. Kaip gyvas stos. J^mis, kad išvien sudarius 
Komitetas suženijama su Gel- prieš visų mūsų akis katalikiš-j $25.00 ir turėjus sprendžiamą-
bėjimo Fondu ir laukiama ko univeristeto reikalas ir ap- ii balsų.

P. Migauskas puikiai pažįs
ta lietuvių kalbų. Nors čia gi
męs ir augęš, tečiau Lietuvų 
neblogai pažinęs, nes 1913 me
tais jų aplankęs ir ilgokai joje 
viešėjęs. Žmogus labai malo
nus, simpatingas. Neabejoja
me, kad lietuviai jį pamylės,ir 
juo pasitikės, kaip tik jisąi 
pradės tarp jų darbuoties.

Mes linkime mūsų tautiečiui 
p. Migauskui laimingai užbaig
ti karės vargus ir kuogrei- 
čian apsigyventi tarp lietuvių, 
teikiant jiems juridiškų pagel
tą.
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Sveikata. TABOKA — VELNIO 
IŠRADIMAS.

Kas girdėti lietuvių kolonuose.

KĄ DAKTARAS MATE- 
ŽMOGAUS SKILVYJE.

Nesenai čia buvo rašyta apie 
lai, kų vienas mokslavyris 
.matė katės skilvyje. Jis galė
jo matyti Ktės vidurius su 
taip vadinamais X-spinduliais. 
-Skaitytojai tuomet gal manė 
sau: ar-gi panašiai nebūtų ga
lima ištirti žmogaus vidurių 
veikimų?

Tai-gi tai dabar pamatysi- 
jne, kaip atsitiko vienam dak
tarui puiki proga ištirti vei
kimų žmogaus vidurių ne su 
X-spinduliais, bet tiesiog per 
skylę matyti vidurį skilvio.

Buvo taip. Daug metų tam 
atgal Kanadoj vienas jaunas 
vaikinas vardu Martin gavo 
žaizdų pilve. Jis buvo medė
jas ir kulka jam pervėrė pilvų. 
Skylė buvo taip didelė padary
ta, jog ji neužsiraukė ir ne
užgijo, o kraštai užgijo ir di
doka skylė pasiliko. Iš vidaus 
skilvio sienelės šmotas pasiliko 
ir skylę uždarydavo. Jei kas 
norėjo pažiūrėti vidun tai tų 
pienelę lengvai buvo galima 
pastumti ir matyti vidurius.

Tame miestelyje, kurio neto
liese tam vaikinui ištiko nelai
mė gyveno daktaras Beau- 
mont. Daktaras pasižinojo su 
Martin ir jam labai rūpėjo iš
tirti vidurių veikimų. Dakta
ras pasivadino Martin, papra
šė apsigyventi pas jį, valgy- 
dysiųs jį, ir norįs su juo da
ryti tyrinėjimus. Jaunas vai
kinas sutiko. Tai buvo pirmas 
tokis bandymas pasaulėje.

Martin pas daktarų gyveno 
ilgų laikų. Šiaip jis buvo svei
kas. valgė ir gėrė viskų, kų 
tik daktaras norėjo dėl ištyri
mo. Todėl jam duodavo viso
kių valgių, maišytų ir nemai
šytų, visokių gėrimų — pieno 
svaigalų, vandens ir tt. Martin 
vis sutikdavo su daktaro no
rais. Daktaras vis su didžiau
sia atyda tėmijo po kiekvieno 
valgio skilvio veikimų. Dak
taras matė kokie valgiai grei
čiausia suvirškinami ir eina iš 
skilvio į žarnas ir kokie ilgiau- 
sa užsibūna skilvyje. Matė 
koks valgis kenkė ir kokių val
gių maišymas netinka.

Labiausia daktarui rūpėjo 
ištirti, kaip veikia viduriuose 
nikolis. Tų jis nuoširdžiai tė
mijo. Jam rūpėjo žinoti ar 
svaigalai užsimoka ar naudin
ga vartoti žmogui ar jie yra 
biaurybė, kenkianti žmogui. 
Iki to laiko daktarai žinojo a- 
pie tai tik iš to, kaip išsigėrę 
žmonės elgiasi ir taip-gi maty
davo kų svaigalai padaro, fi- 
skrodę nusibaigusį girtuoklį. 
Bet niekas iki tol nebuvo ma
tęs, kaip skilvis veikia, kuo
met į jį įimama svaigalų.

Daktaras Beaumont daug 
kartų davinėjo Martinui viso
kių svaigalų ir matė, kas da- 
rori skilvyje.

Iš pradžios daktaras prival
gydino Martinų geru maistu. 
Pažiūrėjęs vidun,daktaras ma
tė, jog skilvio sienelės yra 
baltai raudonos ir visai svei
kos. Virškinimo syvai iš skil
vio sienelių sunkėsi ir tie sy
vai buvo tyri, vaiskūs, be 
spalvos ir virškinimo darbas 
puikiai ėjo. Ir tuomet Marti
no skilvyje nebuvo nei lašelio 
svaigalų. Dabar daktaras pra
dėjo mėginimus su alkoliu. Po 
sotaus valgio per keletu dienų 
jam davė išsigerti. Labai aty- 
džiai daktaras tėmijo kas bus. 
Ir kas-gi? Dabar daktaras, 
kuomet tik pažvelgė vidun, tai 
vis matė, jog skilvio sienelės 
raudonesnės, negu pirmiau; 
paskui atsirado skaudulių; ga
lop skauduliai pablogėjo ir per 
juos ėmė kraujas slinktis.'' 7

Daktaras Beaumont, tų ma
tydamas, su tam tikra triube- 
le per skylę pasisėmė virškini
mo syvų. Pamatė, jog tie sy
vai nėra tokie, kaip kad buvo 
prieš alkolio vartojimų. Jie ne
besu jau tokie vaiskūs, tyri ir 
skysti. Juose besu atsiradę 
tirštos ir tįsios glitės. Ant ry
tojaus jis vėl pasikabino iš skil
vio tų virškinimo syvų. Da-
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bar besu juose kraujo. O krau
jo atsirado iš skaudulių, kurie 
atsirado skilvio sienelėse. '

Iš pradžios pats Martin-ne
jautė, kad jo skilvyje blogu
mo 'pasidarė. Bet vėliau tų 
blogumų ėmė jaustu Jo vei
das gelstelėjo.

Tokius bandymus daktaras 
Beaumont darė daug kartų ir 
įvairiais laikais. Vis duoda
mas tarpais pilnai atsitaisyti 
ir pasilsėti savo pacientui.

Vaisiai to daktaro tyrinėji
mų buvo tie: jis susekė ir pri
pažino, jog alkolis sugadina 
ir suskaudina skilvio vidurius, 
pagadina virškinimo syvus, 
kurie sunkiasi iš skilvio siene
lių ir maistas dėlto, nėra ge
rai suvirškinamas. Galop, kad 
skilvio sienelėse atsiranda 
skaudulių, iš kurių ima sunk
tis kraujas, o tų skaudulių 
iš pradžios žmogus nejaučia.

Jei kam atsirastų tokie skau
duliai, tokios žaizdos ant vir
šaus kūno, kaip Martinui kad 
atsirado viduriuose nuo alko- 
li, tai kiekvienas rūpintųsi 
juos tuoj nugydyti, kad ne
skaudėtų. Nes jei yra žaizda 
ir jei ir neskausta tuo kartu, 
bet gali pablogėti ir imti skau
dėti.

Kuomet daktaras Beaumont 
išdirbo visokius bandymus su 
alkoliu, tai jis nustojo jų duo
ti Martinui. Po to jo skilvis 
gerėjo, taisėsi ir visai atsitai
sė.

Tasai daktaras apie savo 
bandymus su Martinu aprašė 
knygoje. Toje knygoje to dak
taro yra parašyta:

“Stiprių gėrimų vartojimas 
visuomet gimdo vidurių ligas, 
jei tas vartojimas tęsis.”

Pasakyk man, niielas broli, ., 
Delko pypusių rūkai.
Ar tu alkanas^ nevalgęs,
Ar ta duonos netekai. . .

Tu rūkai gal dėl sportumo. 
Kad papuošti tik save, 
Gal manai tu kad pypkelė 
Didžiai gražina tave.

O gal nori prie merginų 
Nebe t kuom pasistatyt, 
Ir norėdams pasigirti 
Išsitrauki tuoj rūkyt.

Ar tu dūmus pamylėjai, 
Prie jų dvoko pripratai 
Negalėdamas pamesti 
Tu jų neatsikratai!

Kų ta pypkė tau padaro? 
Niekaip negaliu suprast, 
Kų ji žmogui duoda gero, 
Kokių naudų gal atmest.

•

Jei tu, broli, nesakysi 
Aš pati suprast galiu, 
Ir išdėstyti teisybę 
Nenorėdama turiu.

Kad rūkai tu iš tamsumo 
Nesupranti apie tai.
Juk tas rūkymas nepuošia, 
Tik pažemina visai.

Juk tabakas yra smarvė, 
Piktžolė nepaprasta.
Ne nuo Dievo yra duota, 
Bet šėtono išrasta.

Kaip jo numirė matutė 
Tai nebuvo kam raudot 
Nei pakrapint nei smilkyti 
Taip turėjo pašarvot.

Velnias stengėsi išrasti, 
Naujų būdų pramanyt, 
Kad jo motinų galėtų 
Visi žmonės apsmilkyt.

KAIMYNŲ PASTABĖLES.
Popiežiaus balsas vis-gi nė

ra balsu tyruose. Kaip tik Jo 
Šventenybė prakalbo apie, tai
kų, tai visuose pasaulio kam
puose visi diplomatai, visi 
valdininkai, visi žmonės šne
ka apie tai ir visi laikraščiai 
pyškina ilgiausius straipsnius 
apie popiežiaus pasiūlijimų ir 
deda jo paveikslus.

Negalima nieko nuteisti iš
klausius tik vienų pusę. Todėl, 
broliai lietuviai, neteiskite 
pasižymėjusio ’kun. Viskonto 
išgirdę vienos pusės neaiškų 
apkaltinimų.

Kas pasidarė, kad jau senai 
nieko negirdėti iŠ veiklios ko
lonijos Forest City, Pa.

“Darbininko” turinis įvai
rus ir margas, kaip Juozapo 
jupelė.

K. G. pasistatė šiaudinį mil
žinų pavadino jį lietuvių mili- 
tarizmu ir kaip drožė jam, tai 
tas šiaudinis milžinas, kaip 
virto, tai uždengė ilgas špaltas 
“Drauge” ir “Darbininke.”

K. G. bene tik gavo įkvėpi
mo iš “N. Lietuvos” smerkti 
nesantį lietuvių militarizmą, 
kad sako, jog piktžolės reikia 
rauti, o ne persodinėti. Kur 
nėra piktžolių, tai ten nerei
kia nei ravėti.

Dėdė Šamas rūpinasi suteik
ti savo kareiviams magazinų- 
-laikraščių. Verta būtų ir lie
tuvius kareivius aprūpinti sa
vo literatūra.

Jei kariaujančios tautos da
bar nepaklausįs popiežiaus, 
tai jos išskerdę daug tūkstan
čių kareivių, išeikvoję milijo
nus dolerių, susitaikys tomis 
pačiomis išlygomis, kokias 
siūlo Šventasis Tėvas.

Patyriau, jog SLRKA. Cen
tro rašt. atsako į laiškus zova
da. Vyras!

“Motinėlės” valdyba ketina 
daugiau garsintis. Ir pama
tys, jog garsinimasi apsimo
ka.

Jonas Karas.

Ir paėmęs jis tabokos 
Pasodino į kapus. 
Ten ji augdama bujojo, 
Plėtė dvokiančius lapus.

Tų tabokų jis augino, 
Čielus, ištisus metus, 
Lapus skynė ir džiovino 
Dirbo ilgus cigarus.

Lapai, kurie buvo stori, 
Tuos vyniojo į ripkas.
Po tam peiliu juos supjaustė 
Ir sukimšo į pypkes.

Kuris buvo sutrupėjęs 
Nepražuvo jam nei tas, 
Jis sutrynęs juos supylė 
Į mažytes skrynutes.

O kur buvo supelėję
Ir supuvę amžinai
Iš tų blynus velnias darė 
Sudžiovino juos kietai.

Sportams cigarus dalino 
Prastesniems pypkes rūkyt 
Idant mirusios motulės 
Visų kapų apsmilkyt.

Senesniems jis padalino 
Tos tabokos skrynutes, 
Pasiėmus liepė pilti 
Sau į nosių skylutes.

Prisipylę praded čiaudėt, 
Ima akys ašarot, 
Visus verčia gailestauti, 
Velnio mamę apraudot.

O to blyno sudžiovinto 
Dėl ištvirkėlių visų, 
Liepė šmotais sukapoti 
Prisikimšti už dantų.

Prisikimšę im’ kramtyti 
Ir ant žemės spiaut juodos. 
Seilėms kapų aptaškyti, 
Krapint šventint visados.

Ar jūs girdit ar suprantat, 
Kų čia jums aš pasakiau. 
Gyvų pavyzdį čia matot, 
Kaip ant delno sustačiau.

'• Jeigu velniui jūs tarnaujat 
Galit darbą tą varyt, 
šniaukšt taboką, krimsti 
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Pypkę cigaras rūkyt. ' '

Galit linksmint nelabuosius, 
Jų motulę gerbdami, 
Visas spėkas palydėsit' 
Jūs taboką traukdami.

t U. Gudienė.

PATERSON, N. J.
. Paminėtinas išvažiavimas.

' Rugpjūčio 12 d. LDS.'New- 
York ir New Jersey’s Apskri
tis surengė puikų • išvažiavi
mą. Išvažiavimas buvo “R(- 
ley” parke, vieta labai pato
gi, yra kelių kambarių sve
tainė. Pro šalį eina didelė 
upė, aplinkui puikūs dideli 
medžiai. Parko savininkas y- 
ra lietuvis. Nors Patersonas 
nuo kitų liet, kolonijų yra ir. 
nuošaliai,’ vienok šiame suva
žiavime publikos buvo gana 
daug. Buvo keletas gražių 
lietuviškų dainelių, muzikos 
ir šiaip padorių žaislų.

Kaip aš esu Amerikoje, tai 
dar pirmų tokį gražų, ramų, 
prakilnų, padorų išvažiavi
mų temačiau.

Vakare ten pat ant lauko 
buvo prakalbos. Pirmiausia 
gerb. kun. J. Dobužinskas pa: 
šventė ilgų prakalbų, pritai
kinančių prie šio gražaus pa
silinksminimo. Plačiai išaiš
kino LDS. tikslų, — idėjų ir 
naudingumų. Aiškino apie 
LDS. nuveiktus darbus. Tai
pogi išreiškė pagarbų pirmuti
niams LDS. organizatoriams, 
įsteigėjams ir prieteliams. 
Gerb. kalbėtojas, pabriežė, kad 
pagal jo praktiškų patyrimų 
LDS. stovi augčiau už visas 
liet. organizacijas, toliaus 
gerb. kalbėtojas aiškino, kad 
visos kitos liet, organizacijos 
iš LDS. rimto veikimo gali im
ti sau pavizdį. Baigdamas 
savo prakalbų patarė visiems 
rašyties prie LDS. pažymėda
mas, kad tai yra naudingiau
sia Liet. Katalikams organiza
cija Amerikoje. Ant galo pa
linkėjo LDS. ir jos prieteliams 
geriausių pasekmių ir baigė 
savo prakalbų.

Matoma, kad gerb. kun. J. 
Dobužinskas yra tikras darbi
ninkų prietelis ir dar reikia 
priminti, kad per tų visų lai
kų viešpatavo ramybė, kaip 
bažnyčioje ir niekas negalėjo 
tikėti, kad tenai būta raudo
nųjų.

Antras kalbėjo kun. J. Šva- 
gždys, Patersono klebonas, 
jo kalba taip-g1' buvo gana at- 
jaučanti Darb. Sąjungai. Rei
kia žinoti, kad Patersone vos 
3 metai kaip susitvėrė liet, 
parapija. Čia yra apie 1.000 
lietuvių, o 200 su viršum į 
parapijų tepriklauso. Kitigi 
visi bedieviai.

Kadangi įžanga buvo vel
tui tai ir nekviestų ciciliku- 
čių kokis tuzinas atsilankė.

Gerb. kun. J. Švagždys pra
dėjo aiškinti ką katalikai per 
3 metus nuveikė, kurių yra 
4-ta dalelė. Pasistatė gražią 
bažnyčią, svetainę, sutverę 
chorus ir t.t. Čia kalbėtojas 
priminė, kad socijalistai su 
laisvamaniais per kelioliką me
tų savo veikimo neturi kuo 
pasirodyti nors jų yra 3 kar
tus daugiaus negu katalikų. 
Prakalba buvo gana rimta ir 
švelni ir rodos nebuvo, kad 
kas galėtų užsigautu Bet at
sirado pora tokių nepraust- 
burnių, kurie pertraukė pra
kalbą, pradėjo plūsti, keikti 
katalikus, dvasiškiją net ir 
patį Kristų. Net pavartojo 
tokius žodžius, nuo kurių ro
dos sudegti reiktų iš sarmatos. 
Ir tąs savo pliovones tęsė ke
lioliką minutų. Mat gaila na
bagams, kad katalikų organi
zacijos eina stipryn, o cicili- 
kai smunka. Po to savo il- 
gaveidiško pasielgimo išsiskir
stė.

Socijalistai turi sau už gar
bę girties, jog esą iš “mon- 
kės” gimę, tai žinoma iš 
monkių vaikų nėra daug ko 
tikėtis, bet rodos monkių 
vaikai vis-gi padoriau elgiasi. 
Taigi be monkės 'kraujo cicili- 
kai turbūt turi dar ir biau- 
resnio sutvėrimo kraujo.

Po išsiskirstymo trukšma- 
darių vėl buvo ramu ir taip 
sau gražiai pasilinksminę išsi
skirstė namo.

Išvažiavimą rengė N. Y. ir 
N. J. LDS. Apskritis, bet vi
si rengėjai ir darbininkai bu
vo iš LDS. 18 kp. nariai. Už-
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vis daugiausia pasidarbavo p. 
J. Spreinaitis ir p-lės A Ja- 
kubavičiutė. ir T. Radžiliaus- 
kiutė. Taipogi kiek aš pa- 
tėmijau darbavosi p. J. Švag- 
ždys, J. Karalius, V. Sas- 
nauckas ir kiti (kurių vardų 
nesužinojau).

Vienas iš apskr. Vald.

gėlių merginos p-lė E. Prans- 
keviČiutė ir p-lė J. Baltrusevi- 
čiutė. Vaišės buvo pas jau
nosios tėvus, kur dalyvavo 
kun. J. Čaplikas, vietos var
gonininkas/' Čižauskas su 
save?“ "

WATERBURY, CONN.
L. D. S. 5 kp. veikimas.
Rugpiučio 12 d. 1 vai. po 

pietų buvo L. D. S. 5 kp. mė
nesinis susirinkimas šv. Juoza
po senoje parap. mokykloje. 
Buvo išduotas raportas dele
gatų iš seimo. Visi nariai priė
mė delnų plojimu. Paskum 
pradėta rūpinties katalikiškos 
savaitės reikalais. Tam išrin
kta komisija iš 5 ypatų. To
liau pradėta rūpinties vakari
nės mokyklos įsteigimu. Tam 
ir-gi išrinkta komisija iš 3 y- 
patų. Prie įsteigimo vakarinės 
mokyklos prisideda Lietuvos 
Vyčių 7 kp., Moterų Sųjungos 
25 kp. o gal dar ir blaivininkų 
1 kp. Viršminėtų organizacijų 
nariams bus mokslas veltui. 
Prie LDS. prisirašė vienas 
naujas narys.

Tautos Fondo 40 skyriaus 
veikimas.

Tautos Fąndo nariai taip-gi 
pradeda smarkiau veikti. Nu
tarė surengti čielų eilę vaka
ru. Nutarė pakviesti visas Wa- 
terbury’o lietuvių teatrališkas 
dr-jas, kad kožna surengti} 
nors po vienų vakarų badau
jančių lietuvių naudai. Pir
ma prisižadėjo “Aido” teatr. 
dr-ja, kita Lietuvos Vyčių 7 
kp. Yra dar užkviestos “Au
šros” ir “Varpe” teatr. dr-jos. 
Tikimės, kad ir šies neatsisa
kys. ' Prie Tautos Fondo 40 
skyriaus yra prisižadėję mokė
ti mėnesines mokestis kol karė 
tęsis virš 100 ypatų, ale temo
ka tik 50, kiti kas-žin kodėl už
miršo. Taigi Tautos Fondas 
vardan badaujančios Lietuvos 
meldžia visus prisižadėjusius 
išpildyti savo prižadėjimų. 

Tautos Fondas laiko savo mė
nesinius susirinkimus kožno 
mėnesio paskutinį nedėldienį, 
7 vai. vak. senoje parap. sve
tainėje.

Lietuvos Vyčių 7 kuopos 
veikimas.

12 d. rugpjūčio 4 vai. po pie
tų buvo L. V. 7 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Delegatai išda
vė raportų iš V L. Vyčių Kon
greso. Raportų išdavė patsai 
pirm. p. J. B. Šaliunas. Po iš
davimui raporto buvo priima
mi nauji nariaf, kurių prisi
rašė net 8. Toliau sekė rapor
tas baseballninkų ratelio, nors 
nesenai susitvėrė, ale smarkiai 
veikė per trumpų laikų. Jau 
gerai prasilavino ir su aplinki
nių miestelių svetimtaučių ba- 
seballninkais 2 kartu lošė. Bet 
ir kiti taip-gi smarkiai veikia, 
nors gegužio mėnesyje nutarė 
per 3 mėnesius nieko nestatyti 
ir praktikų nelaikyti, bet štai 
praneša vargonininkas p. J.. 
V. Kovas, kad jisai ir dabar 
laikąs 2 praktikas savaitėj, 
vienų su vienoms merginoms, 
o kitą su visais. Bet to nega
na, norėjo jau pradėti ir teat
rų praktikas, nes jam neduo
da ramybės mūsų nenuilstan
čios vytės taip-gi ir vyčiai.

Bet reikia pripažinti, kad 
vytės smarkiau darbuojas už 
vyčius.

,v»

B. K. D.

WORCESTER, MASS.
Iškilmingos vestuvės.

Utaminko rytą tapo suriš
ti moterystės ryšiu p-lė Ona 
Pranckevičiutė su p. P. Karo
blių,' šv. Kazimiero bažnyčio
je. Visas choras dal 
kilmėse bažnyčioje g 
“Veni Creatof^C

ivo iš- 
odami 

( _ ūnoni-
jas atliko kun. J. Čaplikas. 
Žmonėms labai labai patiko 

| iškilmės. Pirmiausiai ėjo ma
žas vaikutis ir mergaitė ne- 

; šini kašę gėlių, paskui jau
nieji, pamergė p-lė E. Baltru- 

‘sevičiutė, pabrolis V. Stankus,

SO. MANCHESTER, CONN.
Didelė nelaimė.

Rugpjūčio 6 d. važiuodamas 
į darbą Albinas Gelbuogis 13 
metų:;amžianę vaidinas, neti- 

ir jam
,,

vo 6:30 vai. iš .ryto. Potam pu-

1 -moks- -kitai

cago, m., Pr. V. Strakauskas 1 _________ ,
iš 8b; Bostono, - tr vietiniai'P-. včrnuvežtas į 'šv. Pranciškhus 
V. Jakaitis; V. Baceričins'.' ^gohbdtį“ Haftfbrd, ©onn. Iš- 
Vėliaus buvo padaryta kolekta 
dėl karės nukentėjusių. Ves
tuvėse niekur nepasirodė svai
galų.

Ilgiausių metų ponas Karo
bliams.

Piknikai
Nedėlioję rugpj. 12 

piknikas surengtas Šv. Jurgio 
pašelpinės dr-jos ant Lukšio 
ūkės. Nors ir išrodė ant ly
taus, bet žmonių privažiavo 
apie 300.

Tą pačių dieną buvo kitas 
piknikas Šv. Pranciškaus pa
rapijos ant jų žemės “Gede- 
mino Kalno.” Čionai žmonių 
buvo daugybė ir naujai para
pijai liks geras pelnas.

Vienas pasikorė, antras neti
kėtai mirė.

Pastaromis dienomis vienas 
lietuvis suareštuotas ir nuveš- 
tas į policijos namus. Naba
gas nakties laike ėmė ir pasi
korė. Kada perdėtiniai at
rado jį, tai buvo negyvas jau 
dvi valandi.

Antras lietuvis, kuris dir
bo ant City Farm ėjo pasikin
kyti arklį ir krito negyvas.

Putinėlis.

«

buvo

buvo gyvas 6 valandas, prieš 
mirtį atliko išpažintį ir nelai
mingas jaunikaitis persiskyrė 
su šiuo pasauliu, palikdamas 
dideliam nuliūdime savo tėve
lius, brolius ir sesutes ir visus 
mus So. Manehester’io lietu
viu. Mes neturėjome tokio nu
siminimo per šešiolikų metų. 
Taip-gi ir So. Manchesterio 
Moterų Sųjungos 28 kuopos 
nekurtos narės sumetė $6.25 ir 
nupirko gėlių vainikų, o už li
kusius užpirko mišias.

v Viską Žinąs.

WORCESTER, MASS.
Didelės prakalbos.

A. L. R. K M. Sų-gos 5 kp. 
rengia prakalbas. Bus nedė
lioj 19 rugpj. Prasidės 8 
vai. vak. parapijinėj svetainėj 
20 Waverly St.

Kalbės vietinė ponia M. Či- 
žauskienė, visiems žinoma 
garsi dainininkė, ir p. K. Pak
štas iš Chicagos garsus kal
bėtojas,Taip-gi kalbėtoja kvie
sta iš Philadelphijos. Tarpais 
kalbų dainuos Vyčių choras 
vedamas p. J. Čižausko. Per 
prakalbas bus galima įstoti į 
viršminėtų kuopą už pusę į- 
stojimo.

Įžanga dykai.
Visus užprašo

Rengėjos.

NORWOOD, MASS.
Nesenai čia susitvėrė A. L. 

R. Kk Moterų Sųjungos 36 kp. 
Ji uoliai darbuojasi, rūpina
si savo reikalais. Ypač pasi
žymi kursais gaminimo val
gių, kas kožnai šeimininkei 
labai turi rūpėti, ypač dabar, 
kuomet maistas pabrango, tai 
be galo svarbu žinoti, kaip iš 
paprastų daiktų pagaminti 
gardžius valgius ir kad ir li
kučius paskui tinkamai sunau
dojus. Ateityje ketina su
rengti didelę pramogų.

Kai jos taip ėmė šauniai 
veikti, tai tas labai nesmagu 
cicilikams ir jau pradėjo tas 
moterėles šmeižti savo šlam
štuose. Kitaip negali būti. 

Lietuvos duktė.

PHILADELPHIA, PA.
Nei pačios nei pinigų.

Per keturis metus čionykš
tis gyventojas Čakaitis gyveno 
su savo žmona grašiai. Ča- 
kaitienė buvo gera katalikė. 
Bet kaip ten pasipainiojo pas 
juos bedieviškų laikraščių. 
Gal per nežinystę juos ėmė 
skaityti. Na tai ir ėmė jiems 
tikėti. Jau paskui ir bažny
čios nereikėjo. Pasisuko ci
cilikas, svieto lygintojas pas 
juos. Cicilikas ir paviliojo 
žmonų pabėgti su juo; “Be to 
kuomet karė prasidėjo, tai 
čakaitis pabijojo pinigus ban-

įke laikyti, girdi gal prapulti 
i O apie tai cicilikas žinojo ir 
prikalbėjo pačią prieš pabėg
siant pasiimti pinigus. Ir 
štai vieną dieną Čakaitis su
grįžta iš darbo ir neranda nei 

| pačios, nei pinigų.

Žvirblio kumutė.

WATERBURY, CONN.
Rugpiučio 14 d. š. m., tre

čiame kariškame distrikte pri
imta į karuomenę šie lietuviai:

1. Dominikas Strikaitis,
2. Joseph Lainkas,
3. Andrew Jasvinskas,
4. Anthony Stukis,
5. John Gružis,
6. Joseph Puplis,
7. Joseph P. Bružas (LDS.5- 

tos kp. L. V. 7-tos kp. na
rys.)

8. Joseph Rušinskas,
9. Anthony Aukštakalnis,

10. IVincent Zvaranauskas,
11. Frank J. Demskis,
12. Chas Letuvninkas,
13. John Bagdonas,
14. Anthony Kusacieviskas,
15. Paul Demskis,
16. Stanley Tiknius,
17. Kazimir B endleris,
18. Joseph Matulaitis,

Rugpiučio 13 d. priimta lie
tuviai šeši, tad išviso 24.

13 d. rugpiučio šie lietuviai 
priimti ir reikalauja paliuosa- 
vimų, kaipo vedusieji.

1. Joseph Skystimas,
2. P. J. Kunigonis,
3. J. Gilis,
4. I. Žukauskas,
5. V. Barkauskas,
6. Casimir Čepuma,
7. Vincas A. Janušaitis.

Daktarai atrado netinka
mais į karuomenę šiuos:

1. J. A. Petrosky,
2. J. Kvaraciejus,
3. J. S. Šliupis,
4. M. Mouralis.

Lietuvių nepribuvo 13 d. iš
viso 18.

Sekančių dienų pranešiu vė
liau.

Rugpiučio 14 d. trečiam ka- 
rišam distrikte priimta šie lie
tuviai, kurie reikalauja pa- 
liuosavimo.
1. John Verbiskas,
2. Bronis White (Vaikevičia),
3. Anthony Viliušis,
4. S. Vasauskas,
5. P. Kačergis,
6. J. Gelinas,
7. V. Latvis.

Išbrokyti. •
1. Joseph D. Janušaitis,
2. Antanas Juškis,
3. Albinas Eidukevičius.

Rugpj. 15 š. m. viršminėtam 
distrikte priimti šie lietuviai:
1. Liudvikas Povilaickas,
2. Frank Skrnskis,
3. Stanley Snehodolskis,
4. Frank Tiškinas,
5. John Dumshat

Rugpj. 15 š. m. reikalauja 
paliuosavimo:
1. Stanley Ignotavičius,
2. Joseph V. Kazlauskas,
3. John Badnitis,
4. Kun. Joseph V. Jankauskas
5. Joseph R. Bendleris (polic- 

monas).
6. William Valiukevičius,
7. George Kamaitis,
8. Anthony Bataitis.

Rugpiučio 13, 14, 15 š. m. 
trečiam kariškam distrikte pri
imta “Ronor Roll” 29.

Priimti reikalauja dėl įvai
rių priežasčių paliuosavimo 23. 
23.

Per'tris dienas. Viso 52.
P. S. Čia neskaitoma tie, ką 

neturi pirmų ūkėsystės popie- 
rų.

i Bsp.
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Vietines žinios

Pirmojo šaukimo naujokų ė- 
mimas jau varoma prie užbai
gos. Daugglis So. Bostono ir 
apielinkių divizijų turi reika
laujamų naujokų skaičių. Ki
tuose distriktuose nedateklius 
baigiama užpildyti naujai pa
šauktais.

Labai daug prašo paliuosa- 
vimo, bet nemažai randasi ir 
tokių, kurie noriai sutinka 
stoti į kariuomenę.

Iš lietuvių ir-gi atsiranda 
keletas liuosnorių. Kiek išviso 
lietuvių bus pašaukta kariuo
menėn — dar nėra tikros ži
nios. Nepiliečių dabar kol kas 
visai neima. Jiems aiškinama 
vietos komitetuose, kad juos 
pašauksią vėliau. Mat, dar 
nėra tokio įstatymo, kad gali
ma būtų nepiliečius imti Suv. 
Vaistinį armijom

Daug dabar kalbama apie 
vedusių likimą. Vieni nori, 
kad vedusius visai paliuosuoti 
nuo kareiviavimo, kiti pagei
dauja, kad visus lygiai karės 
dievaitis Marsas pačiupinėtų. 
Pagaliaus valdžios nurodoma, 
kad tik iš vedusių bus tie pa- 
liuosuojami, be kurių šeimy
na negalėti) sau padaryti pra
gyvenimo. ,

Vedusieji naujokai labai žin
geidžiai apie savo likimą tei
raujasi ir tikisi sau gerų pa
sekmių. “Singelius” nuo ka
reiviavimo tegali išgelbėti ko
kia liga ar kūno netobulumai.

Kaikurie lietuviai socijalis
tai prašo paliuosavimo, kaipo 
“sąžiningi karės priešai.” Nuo 
kareiviavimo juos nepaliuo- 
suojama, tik prižadama juos į 
mūšius nesiųsti, bet paskirti 
atlikinėti įvairius darbus prie 
apkabų ir t. p. Pavojus kaip 
kareiviams, taip ir darbinin
kams toks pats, tik skirtumas 
tame, kad darbininkams ne
reikės kraujo pralieti.

Ūpas naujoki) So. Bostono ir 
apielinkėse įvairus.

Naujokas.

Cambridgiaus ir So. Bosto
no L. Vyčių išvažiavimas bus 
Rugpiučio 19 d. ant p.p. Mar
tinų fanuos.

Specialia karas pribus So. 
Bostone lygiai 10 vai ryte ant 
kampo C ir Fifth St.

Cambridge pribus 10:15 vai. 
ryte ant kampo Main ir Port
land str. ties kooperacijos 
krautuve.

Susirinkite visi ant laiko, 
nes gatvekaris nelauks.

PASARGA: Jeigu tą die
ną lytų, tai išvažiavimo ne
bus. Visi valgiai ir gėrimai 
bus atvežti į So. Bostono Šv. 
Petro parapijos salę ir ten bus 
sutaisyta visiems Vyčiams ir 
svečiams vakarienė su plates
niu programų. ■ :

--------------- -..L

Vyčių 17 kuopos finansų 
raštininkas p. Juozas Marke- 
lionis sugrįžo iš vakacijų. Lan
kėsi Kingstone ir kituose 
Pennsylvanijos valstijos mies
tuose.

Marijos Vaikelių Dr-ja daro 
išvažiavimą į Spot Pond’ą rug
pjūčio 22 dieną. Specialiais 
karais vaikai ir jų palydovai 
išvažiuos iš So. Bostono nuo C 
ir Fifth gatvių lygiai 9 vai iš 
ryto. Marijos Vaikelių Dr-jos 
pirmininkė p-lė B. Valentukė 
spėja, kad išvažiavimas labai 
nusiseks, nes visi nariai, o 
daugelis ir tėvų labai išvažia
vimu indomauja.

Vaikai iš namų turi pasiim
ti tiek valgomąjį) produktų, 
kad jiems visai dienai užtektų 
ir “iš bado” nereiktų mirti.

Spot Pond’e manoma tą die
ną turėti daug jvairii) žaidimi) 
ir kitokių įvairumų.

“Ateities” redakcijoje pra
dėjo dirbti M. Šalčius, libera
lų “centralinio” komiteto raš
tinės vedėjas. Ikisiol “Atei
ties” redaktorium buvo J. 
Strimaitis.

Prakalbos

Kompozitorius M. Petraus
kas vasaros atostogų laiku bū
damas ant ūkės, žada nemažai 
dailės srytyje pasidarbuoti. 
Gal net naujų veikalų paga
mins. .... ,? .-r.

SOCIJALISTAMS IR LIBE
RALAMS SVARBU.

Lietuvos Vyčių organizaci
jos gyvavimu daugiausia susi
rūpino mūsų laisvamaniai ir 
socijalistai. Bepaliovos jie 
klausia: — Kas tie Vyčiai yra, 
kur eina ir ko jie nori? Lie
tuvos Vyčių 17 kuopa, supras
dama laisvamanių ir socijalis
tų didelį sielvartėlį, rengia 
milžiniškas prakalbas, kuriose 
nuodugniai bus išalkinta Vy
čių tikslas ir reikalai. Bus nu
rodyta, koks skirtumas yra 
tarp socijalistų, laisvamanių ir 
Vyčių. Plačiai bus parodyta 
keliai, kuriais Vyčiai skiriasi 
nuo bedievių ir kitokių sutvė
rimų.

Į tas prakalbas kviečiama 
socijalistus ir liberalus ateiti 
ir razumnų žodžių paklausyti. 
Ikišiol jūs apie Vyčius girdė
jote iš “Keleivio” Maikio ir 
‘ ‘ Kardo ’ ’ ištižusios Brigitos 
lūpų, dabar pasiteiraukite ką 
apie Vyčius sako patys Vyčiai. 
Apsišarvokit visi laisvamaniš
ka ir socijalistiška drąsa ir, 
marš, ant Vyčių 17 kuopos 
prakalbų! .

Kalbės Loyolos Universiteto 
Studentas iš Chicagos KAZYS 
PAKŠTAS ir kiti.

Prakalbos bus nedėlioj rug
pjūčio 26 dieną, šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje salėje. Pra
džia 7:30 vai vakare.

Laike prakalbų bus įvairių 
pamarginimų. Įžanga visiems 
-nždyką.

Broliai katalikai, tikimės, į 
tas prakalbas sueis visi, nes to
kių gabių kalbėtojų labai retai 
pasitaiko užginti ir tokių pui
kių progų apleisti visai nega
lima.

Visus į prakalbas kviečia
Lietuvos Vyčių 

17 kuopa.

Šv. .Pfetro parapijos vaikai 
daro nemažą pažangą vasari
nėje mokykloje, kur mokyto
jauja visi lietuviai. Mokyklo
je mokinama lietuviškai rašyti 
ir skaityti, Lietuvos Istorijos 
ir t. p. Vaikučių į vasarinę 
mokyklą lankosi daug. Vasari
nė mokykla randasi George 
Frisbe Hoar School bute.

u- . - - --------- --

Kazio Pakšto prakalbų lau
kia visi So. Bostono ir apie
linkių lietuviai. Tikimės, ne
bus užvilti, nes p. K. Pakštas 
žada labai indomių dalykų a- 
pie Lietuvos Vyčius papasako
ti.

LINKSMA NAUJIENA. So. 

Bostono Kooperatyviškos Ben
drovės “Board of Directoriai” 
laikė susirinkimą panedėlio 
vakare, 13 d. rugpjūčio. Tarp 
kitko buvo apkalbama kaip -ir 
kokiu būdu būtų galima pigiau 
parduoti prekes. Besvarstant 
atrasta, kad tik tuomet bus ga
lima pigiau parduoti, kuomet 
nereikės užlaikyti žmogų “or
derių” surinkimui ir jų išve- 
žiojimui po stubas ir panaiki
nus davimą “kostumeriams” 
tavoro ant kredito.

Tad nutarta šaukti visuoti
nąjį Kooperacijos pajininkų 
(šėrininkų) susirinkimą ir pa
duoti šį sumanymą apsvarsty
mui. Ir jeigu susirinkimas pri
pažins šį sumanymą įvykdin- 
tinu, tai rugsėjo mėnesyje 
reorganizuoti“biznį” ant tvir
tų pamatų.

Tikimasi, kad visuomeniš
kas susirinkimas užgirs šį su
manymą ir jis bus įvykdintas 
gyvenimam

Be abejonės Čia buvo pada
ryta klaida pirmųjų tvėrėjų, 
šios kooperacijos, pastatant 
liznį ant tokių netikusių pa
matų. Bet klaidą padaryti pa
sitaiko kiekvienam žmogui be
gyvenant, tai nedyvai kad ir 
čia tas pats atsitiko. Bet sykį 
klaidą patėmijus, galima ją 
atitaisyti.

Nugirdęs.

“Darbininko” darbininkų au- 
omobilium .geriausia, pato
giausia ir pigiausia galima į 
visus išvažiavimus nuvažiuoti.

Bostono Lietuvių Dienos Ko
mitetas išsiųsdamas paskuti
nius pinigus Raudonajam Kry
žiui Washingtonan, galutinai 
užbaigė savo darbą. Paskuti
niai $2.734.90 iš South Boston 
Trust Company išsiųsta rug
pjūčio 16 dieną, 1917 metų. 
Visi So. Bostone ir apielinkė- 
se surinkti Lietuvių Dienoje 
pinigai dabar randasi Raudo
nojo Kryžiaus ir Centralinio 
Komiteto žinioje.

Centralis Komitetas visus 
pinigus turėtų tuojaus išsiųs
tų į vokiečiais užimtą Lietuvą, 
kaip buvo sutarta ir kaip pa
geidauja Amerikos lietuvių vi
suomenė. Lietuvoje dabar e? 
sąs baisus vargas ir badas, 
todėl labai reikalinga ten sku
bi pagelba.- Ateina žinių, kac 
žmonės nuo bado, kaip musės 
krinta. Manau, išreiškiu So. 
Bostoniečių ir apielinkės lie
tuvių norą, jei Centraliniam 
Komitetui palinkėsiu kuogrei- 
čiausia Lietuvių Dienoje surin
ktus pinigus, perduoti nuo 
karės nukentėjusių lietuvių 
šelpimo įstaigoms Lietuvoje.

Lietuvis.

DARBININKAS

Vieno naujoko motina iš So. 
Bostono pranešė laišku vietos 
komitetui, kad jos sūnų būti
nai paimtų į karę, nes jis tu
rįs visus palinkimus prie mū
šio. Ji sako laiške, jei jos sū
nus Prancūzijoj taip smarkiai 
mušis, kaip So. Bostone, tai 
trumpu laiku generolu galės 
būti. Būsiantis generolas, kaip 
teko patirti, prašo jį paliuo- 
suoti nuo kareiviavimo ir nu
rodo priežastį: motinos užlai
kymą.

Turbūt geras paukštis tas 
sūnelis yra, kad nuo jo net mo
tina nori pasiliuosuoti.

Vytautas.
JISAI ŽINO.

— Nuvažiavo į Rusiją Ame
rikos socijalistų vadas Kapsu
kas ir... ir... ir... apie jo 
darbus nieko negirdėt.

— Tai nušnekėjo... Kapsu
kas už Amerikos lietuvių so
cijalistų revoliucijai surinktus 
pinigus stengiasi carui sostą 
sugrąžyti su pagelba... revo
liucijos.

— Tai kiek jie ten tų revo
liucijų sukels.

— Ogi — visas.
— Kaip tai visas?
— Taip visas: žmonių re

voliucija nuvertė carą ir iš- 
liuosavo Rusijos liaudį, so
cijalistų revoliucija nuvertė 
žmonių valdžią ir įsteigė dik
tatūrą ... o kas bus. toliaus — 
gal Kapsukas ir žino.

— Kad žinotų, tai netylė
tų — tai jau aš žinau.

F. V.

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa- 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu
tės) eilės. Knygelė 64 pusla
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvote- 
ris). Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str., 
Kewanee, HL - ..........

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžiu, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentą.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikos, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome 
visokius instrumentus ant užsakymo.

Nedėlioj, rugpjūčio 19 dieną 
So. Bostono ir Cambridge Vy
čiai išvažiuoja ant pp. Marti
nų fanuos į Billerica. Mass. 
Gražiai pasilinksminti ir gero
kai gryno oro į jaunas kruti
nės pritraukti linki visiems

Storasis Jonas.

Visos Lietuvos 
Žemlapis

Taisė M. Šalčius: Kaina 60c. 
Reikalaukite * ‘ Drabininko • ’ 
knygne, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

I-

GERIAUSIA BUČERN2 
IR GR0SERN2.

Mėsa ir kitokie valgomi daik
tai pas mus užlaikomi švariai. 
Kainos pigesnės negu kitur. 
Ateikite persitikrinti.

Jos. K&ushpadas, 
Kampas 6-th ir D Sts., 
SO. BOSTON, MASS. 

TeL S. B. 1052 M.

SOUTH BOSTON, MASS. 
i TEISINGIAUSIA IR GE- i j 
! SIAUBIA LIETUVIŠKA i

APTIEKA
Sutaisau receptus su di- ! 

džiausią atida, nežiūrint, ar < 
tie receptai Lietuvos ar Amą- < 
rikos daktarų. Tai vienati- s 
nė lietuviška aptieka Bostone ® 
ir Massachusetts valstijoj. ® 
Gyduolių galit gaut, kokios 9 
tik pasaulyj yra vartojamos. i 

! Galit reikalaut per laiškus, o 9 
' aš prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas I 
j Tel So. Boston 21014 ir 21013. j
226 Broadway, kampas 0 St, '

UždBta 1871

HENRY J. BOWEN 
Real Estate & Insurance 
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą.

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 3190. Trįs berneliai.

Vakarinė daina. 
E 3191. Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę 

Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka). 
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)

Annie Laura. (Violin solo) 
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motuš, motuš. (M. P-kas)

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,

Kampas Bedford Avė.,

Kaip su Kaulu atsitiko
Ei Rautai, palauk aš tau pa

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 pasiimk rein- 
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 PUTA

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

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

Nusipirk mosties.
Tai BŪSI GRASUS I Ją išdir

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

J. RIMKUS
P. O. Box 36* Holbrook, Maaa

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta

voro, reikalingo maine- 
nieriams.i
Minersville.

V. LUKOSEVICIa,

Mylėtojui muzi-
j) Į''f ir dainas 8
0)<* f ' lekcijos lietuviš-

■* V____ • 1______11 • • v _ •____ ___koj kalboj išsimo

kinimo (notų) “Gaidų” ant 
visokių įstrumentų kad ir nesi 
matęs gaidų, išmoksi be moky
tojo, kuriam mokėtum 50c už 
1 lekciją. Knygą $1.50 parduo
du už $1.00. Adresukit:

G. A. Baronas,
Post Office, McKees RocksJ’a.

KIEKVIENAS LIETUVIS, 
NETURINTIS PIRMŲJŲ PI- 
DIETIŠKŲ POPIERŲ VISAI 
PALIUOSUOTAS NUO TAR

NAVIMO ARMIJOJE.
Jau girdėjome apie tokius 

atsitikimus, kad valdininkai, 
vietoje to, kad išduoti blan
kas išpildymui delei pasiliuo- 
savimo, paduoda pasirašyti 
blanką ant pirmų pilietiškų 
popierių, su tikslu, kad vė
liaus, įstatymišku būdu, galė
tų paimti į karuomenę. Jeigu 
nesuprantate klausimų, po ku
riais liepia pasirašyti, geriaus 
nesirašykite, bet kreipkitės 
tiesiog pas mane, AŠ JUMS 
PATARNAUSIU KIEKVIE
NAME REIKALE.

NOTARAS IR TAIKOS 
TEIS2JAS 

JUOZAS KOWALIAUSKAS, 
11 Salėm Str., Boston, Mass.

111 SALĖM STR., 
BOSTON, MASS.
(Apgarsinimas)

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

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

99
du ” 75c. 
tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

GERA PROGA!
Pigiai parsiduoda geri var

gonėliai. Nauji kaštavo $125, 
greitam pirkėjui parduosiu už 
$30. Priežastis pardavimo tu
riu dvejus, tai vieni atliekami. 
Bus prisiųsti gražiai. Adresuo- 
kit:

G. A. Baronas,
Post Office,

McKees Rocks, Pa.

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

Vincą Ramažauską, 
11 South Leonard Str. 

WATERBURY, CONN.

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

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

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
f

Ieškau vietos už gaspadinę 
prie gerb. klebonų.

Turiu paliudijimus jeigu 
būtų reikalinga.

Kam iš gerb. klebonų būtų 
reikalinga, praneškite šiuo 
adresu:

K. Giedraičiutė,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4659 Greenpoint.

Paieškau vietos vargoninin
kas, moku savo darbą, neve
dęs. Jeigu iš gerb. klebonų 
kuriam reikalingas meldžiu 
kreipties:

B. N.
177 New York Avė., 

Newark, N. J.

SKAITYK ČIA!
“Darbininko” knygyne ga

lima. gauti “Gyvojo Rožan
čiaus lapelių.” Kaina 15c. už 
setą arba 15 dalių.

PASAKYK BROLAU, AR 
JAU RUOŠIESI I LIETUVĄ?

Jeigu ne, tai nekrauk ki
tiems turtų mokėdamas augš- 
tą randą, bet GYVENK SA
VO NAMUOSE, tegul kiti 
tau turtą krauną. UŽ MAŽĄ 
SUMĄ pasipirk didelį MŪRI
NĮ NAMĄ.

Parduodu 4 namus ALS- 
TON, MASS. NN. 20, 22, 24 ir 
26 ant HOOKER ST. kiekvie
nas namas po tris stubas. NA
MAI NAUJI STATYTI 1916 
m. Parduodu ant labai lengvų 
išlygų.

Kreipkitės tiesiog pas mane. 
JUOZAS KOWALIAUSKAS, 
111 Salėm St. Boston, Mass.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valando.
nno 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedėliosi* 
šuo 10 esi, ryta 
iki 4 vaL vakare.

Tel. So. Boatoo 270

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

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai. 

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TČL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofi*o udyno* 9 . do vl*oktai litu
l-» P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinto*.

419 Boylston St Boston, Man.

IDr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

riHoo'J ilki 1 po plot. Nno 7 iki 8 vakar* 

M9 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON 
TalS02S. B.

Bali Pbona. Dicklaaon

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrMdSt.,PHadelpUtP>. 
Phyiician and Snrgaon (liatuviagydy. 
tojai ir chirurgą* pabaigė* Indiana 
Uaivenitra) Gydo vi*okia*tiga»vy.l 
Tu, moterių ir vaiku. Daro operacija*.
Ofiso valanda: UI rito. »-» tx> P<*t 7-9, 
vakaro, vedelioma: >11 rito 1-1 popiet. j


