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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums fttitls, 
kad tautos dora bujotų ten, 
knr tikybiniai prindpsi atmes
ti.

— W a s h i n g t nn.

“DARBININKO” KAINA:
tris kartas savaitėje.. .$300 
vieną sykį saavitėje.. .$1.50 
Bostono apielinkėje .. .$4.00 
Užrubežyje metams... .$4.25 
Vienas numeris.............. 3c.

VOL. II Metai II. «*«••* »«*«• Organas’Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Jaozapo Darbininkų Sąjungos. ** ”° *>• b°^No.10Q Į 282Į
“Entered as second-class matter September 22 1915 at the post office at Boston, liasa^ nnder the Aet of March 3,1879.” 242 V7. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS., RUGPJŪČIO (AUGUST) 25 d., 1917 m.

Vėl didis krizis Rusijoj
lini. Tai turbūt jų yra suple- 
nuota paimti Rygą, o gal ir to
liau varytis.

REIKALAUJA GREITOS 
PAGELBOS. ..j

Svarbiausia dabar naujiena 
yra Rusijos valdžios nusiskun
dimas talkininkams ir Ameri
kai jog ji negali tęsti karės 
jei jai nebus suteikta greita 
didelė ir nuolatinė pagelba. 
Rusija nesako, jog negalėdama 
karės tęsti taikinsis skyrium 
su priešininkais. Apie tai nei 
valdžia nei žmonės nešneka 
Bet Rusijos valdžia guodžiasi, 
jog esanti tokiame padėjime, 
kad be žymios ir greitos pagel
bos nieko negali pradėti.

Talkininkai gerai mato, jog 
Rusijos visas frontas yra silp
nas ir bile kur vokiečiai be di
delių pastangų gali varytis 
Rusijos gilumon. Talkininkai 
mato, jog už trijų savaičių 
teutonai jau bus užkariavę 
paskutinę Rumunijos provinci
ją Moldaviją.

Gi ant tiek susitvarkyti, kad 
nors tolimesnį teutonų žengi
mą sulaikyti, rusai neįstengs. 
Dėl maištų, dėl netvarkos ar
mijoj Galicijos fronte rusai li
ko beveik be artilerijos, be a- 
municijos, be provizijos. ,— 
Viskas teko priešininkui.

Suv. Valstijų valstybinis se
kretorius Lansing šitaip ap- 
rtTškė apie dalykus:

“Rusija pasakojo apie savo 
padėjimą savo draugams karė
je. Ją ūmu laiku gali pri
smaugti priešininkas. Ji pa
reikalavo pilno užtikrinimo, 
kad jai be atidėliojimo ir nuo
latos bus suteikiama užtekti
nai visokių reikmenų. Rusija 
nereikalauja nieko politiško. 
Ji negali dabar kariauti negau
dama iš šalies karinių reikme
nų. Ir jei to jai nebus suteik
ta, tai negalės tęsti karės ne
žiūrint kaip ji tą norėtų dary
ti.

Anglai, francuzai ir italai 
pradėjo smarkų ofensyvą iš 
dalies rusų prašomi. Talki
ninkai pradėjo ofensyvą vaka
ruose ant žūt būt. Tas ofensy- 
vas nebuvo pienuojamas taip 
greit Bet rusų padėjimas pri
vertė paspausti vokiečius va
karuose, kad tuomi nukreipti 
jų atydą nuo rusų ir taip jiems 
palengvinti.”

Washingtone buvo laikyta 
svarbi konferenicja Joj da
lyvavo Amerikos valdininkai, 
Anglijos lordas Northcliffe, C. 
Borclay, Anglijos ambasados 
narys, Italijos ambasadorius 
grafas Di Cellere ir Francijos 
komisijos narys A. Tardeau. 
Toje konferencijoje buvo svar
styta Rusijos padėjimas.

Tuo tarpu vokiečiai užsimo
jo drožti rusams didelį smūgį. 
Pradėjo veikimus linkui Ry
gos. Pereitą panedėlį vokie
čiai pradėjo varytis Tumumo 
link. Rusų kavalerija tuoj at
simetė į Anting ir Kemmern. 
Nuo utarninko ryto vokiečiai 
varėsi tarp Tirui pelkių ir Aa 
upės. Rusai bėgo atgal tris 
viorstus. Prie pat Rygos už
lajos ir prie Bobit ežero ir-gi 
prasidėjo susirėmimai ir vokie
čių antpuoliai. Dvinsko fron
te prasidėjo dideli artilerijos 
vekimai. Galicijos fronte vo
kiečiai ir-gi pradėjo smarkiai 
veikti artilerija. • „ ,

Vokiečiai ir-gi skelbia, jog pasitraukdami išdegina
Rygos ftonte prasidėjo antpuo- džius ir sunaikina gėrybes.

AR IŠGALĖS SUTEIKTI 
PAGELBĄ.

Rusija pareikalavo būtinai 
pagelbos iš talkininkų. Jei 
reikia visako — armotų, amu
nicijos ir tt. Kadangi pagel- 
ba tuoj reikalinga, o ją pa
siekti sunku, tai ją gelbėti 
vargas. O vokiečiai be abe
jonės puikiai žino rusų armijos 
ir visuomenės stovį. Tai gal 
būt rusai Rygos fronte bėgs 
taip, kaip jie bėgo iš Galici
jos. Be to rusams labai trūk
sta generolų ir oficierių.

KONFISKAVO DAUG 
VARPŲ.

Vokietijos valdžia ligšiol 
jau konfiskavo 70.000 varpų. 
Tų varpų metalas bus suvarto
tas kariniams reikalams.

ĮSTOJO ARMIJON.
Rusijos garsioji revoliuci

onierė Spiridonova įstojo į mo
terų legijoną. Ji jau buvo 
pasižymėjus 1905 m. Ji tuo
met buvo 19 metų amžiaus ir 
matė kaip Tambovo guberna
torius plakdino ūkininkus. Pa
sibaisėjo tuo ir nušovė tvroną. 
Buvo suimta, baisiai kankin
ta ir nugabenta katorgom Po 
revoliucijos buvo paliuošuota. 
Ji visur agitavo už karę, ra
gindama moteris kurstyti prie 
karės vyrus ir mat galop pati
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Nedaug kareivių siunčia Pramato maištą Apie taiką

ĮŽEIDĖ AMERIKOS KON
SULĄ.

Odesoj kraštutinieji socija
listai (bolševikai) turėjo mani
festaciją. Pasitaikė šalyje 
būti Amerikos konsului Ray. 
Vienas cicilikas užpuolė kon
sulą ir nubloškė jam skrybėlę. 
Paskui cicilikai apipuolė ir 
rėkavo, kad į kiekvieną, kurs 
nenusiims prieš juos skrybelis 
jie šausią. Bet tuo tarpu pa
šaliečiai įsimaišė ir nuvijo ci- 
cilikus.

JAPONAI TURI PAGEL
BĖTI.

Francijos du laikraščiai Fi
garo ir Petit Journal rašo, jog 
Japonija turi atsiųsti Europon 
prigelbėti įveikti vokiečius. 
Rašo, jog kai dabar Chinija 
stojo karėn, tai ir Japonija 
neprivalo savo spėkų laikytis 
tik dėl veikimo Azijoj. O ru
sų fronte Japonijos armija bū
tų reikalingiausia.

. PRADEDA RINKTIS.
Kaip jau seniau buvo skelb

ta, tai Maskvoje bus “Nepa
prasta Tautiška Taryba” 25- 
27 dd. rugpiučio. Atstovai 
pradėjo rinktis. O laikraščiai, 
tai pilni visokių spėliojimų ir 
išvedžiojimų apie tai kas ten 
reikia daryti. Pramato, jog 
susikirtimas bus didelis. Ka
dangi Rusijos valdžioj įsigalė
jo karštieji raudonieji gaiva
lai, kurie tik riaušes kelia, o 
nieko nestato, tai plačiai vi
suomenei tas netinka. Dides
nieji Rusijos veikėjai sumanė 
padaryti, kad šitoje Taryboje 
išsiaiškintų dalykai. Tai Du
rnos prez. Rodzianko, A. Guč- 
kov, prof. Miliukov, A. Šin- 
gariov, V. Maklakov, gene
rolas Brusilov ir Aleksiejev, 
kazokų atamanas, gen. June- 
vič ir daug kitų jau turėjo sa
vo susirinkimą Maskvoje ir nu
tarė, ką veikti. Tame susi
rinkime pirmininkavo Rod
zianko. Apie tai, kas buvo 
tariama nedaug spaudoje tepa
sirodė. Sužinota tik, jog a- 
pie Kerenskį visi gerai atsilie
pė, bet jis turįs galutinai at
sižadėti visokio socijalizmo ir 
pertraukti ryšius su Darbinin
kų ir Kareivių Taryba. To
liaus paaiškėjo, jog buvo tar
tasi apie reikalavimą perdirb
ti ministerių kabinetą, apie 
įvedimą karinės diktatūros, a- 
pie ultmatumą dabartiniam 
ministerių kabinetui.

Iš viso ko matyti, jog jei 
šitoj didžiulėj Taryboj nebus 
sutikimo, tai tarp raudonųjų 
ir buržuazijos įvyks atvira ko
va.

PRIEŠ KERENSKĮ.
Iš Rusijos dabar netrūksta 

gandų. Vienas gandas skelba, 
jog Kerenskį esąs išstumtas iš 
premjero vietos. Bet tai tik 
gandas.

Paskui atėjo gandas, būk ku
rioj ten Rusijos vietoj kilus 
kontr-revoliucija. Taip-gi skel
biama, kad Rusijos 
apsigyveno Maskvoje.

valdžia

DEGINA SODŽIUS.
Vokiečiai skelbia, jog visur 

kur rusai traukiasi atgal, tai
so

NEGAL DAUG SIŲSTI
Iš pradžios buvo rokuoja- 

ma, jog per pusmetį Ameri
ka galės nugabenti Francijon 
1.000.000 kareivių arba ma
žiausia pusę milijono. Dabar 
valdžia skelbia, jog per mė
nesį nedaugiau gali siusti, kaip 
20.000.

Visas to veikimo sutrukdy
mas yra tai stokoje laivų. A- 
merika turi gabenti Anglijai, 
Francijai, Italijai ir Rusijai 
visokių reikmenų ir maitinti 
Belgiją. Talkininkams iš A- 

merikos gabenama anglys, ge
ležis, amunicija ir maistas. 
Jei ne tų reikmenų gabenimas, 
tai kariuomenės būtų galima 
nugabenti dvigubai tiek.

INDU0NŲ NEIMS AR
MIJON.

Suv. Valst. valdžia indi jo
nus parokavo svetimžemiais ir 
neims jų armijon. Tokiuo 
būdu paliuošuota 20.000 indi- 
jonų vyrų.

ODESA KARŠČIAUSIA 
VIETA

Odesoj dabar verda Rusijos 
politikinis katilas. Čia dabar 
centras visokių kraštutiniųjų. 
Čia kertasi socijalistų įvairios 
pakraipos. Bolševikai kertasi 
su menševikais ir žodžiais ir 
kumštėmis ir lazdomis ir tt.

Bolševikai yra tie socijalistai, 
kurie pripažįsta, kad dabar 
jau reikia vykinti socijalizmą, 
atimti iš kapitalistų dirbtuves, 
kasyklas, iš žmonių žemes, į- 
steigti bolševikišką valdžią ir 
valdyti šalį. O menševikai tai 
tie socijalistai, kurie sako, kad 
dar peranksti vykinti žemišką
jį rojų.

Bolševikai nesenai turėjo 
slaptą suvažiavimą ir priėmė 
šitokį obalsį: “Šalin kontr-re- 
voliucijoniškos buržuazijos di
ktatūra-”

Bet Odesoj veikia ir monar- 
chistai, tai yra caro šalininkai. 
Čia jie daro visokius pienus, 
mobilizuoja juodašimčius, agi
tuoja už žydų pogromus. Prie 
jų prisidėjo senieji valdininkai 
ir daug popų. Jie vis veikia 
patamsėse, bet valdžia tėmija 
jų žingsnius. Spėjama, vie
nok, jog jie viešai pasirodę 
neturės intekmės, nei pasekė
jų. Bet-gi kiti sako, jog mo- 
narchistų spėkos esančios di
desnės, negu visuomenė ir val
džia žino.

NUSKANDINO DIDELĮ 
LAIV*.

Vokietijos submarinas nus
kandino didelį laivą Devonian. 
Jis plaukinėjo tarp Liverpol ir 
Bostono. Nuo karės pradžios 
jisai gabeno talkininkams vi
sokias reikmenas ir buvo lai
mingas. Vokiečiai jau senai 
buvo paženklinę jį nuskandi- 
nimui, bet jis vis išvengdavo. 
Laivas iš Liverpolio grįžo į 
Bostoną ir buvo sutorpeduo- 
tas. Pats laivas kaštavo pus
trečio milijono dolerių. Kro
vinį nedidelį teturėjo. Buvo 
apgingluotas. Kas atsitiko su 
jurininkais, tai dar nežinia. 
Spėjama, kad artileristai ir 
kapitonas pateko nelaisvėn.

JUODOJI ARMIJA SUKILO.
Houston, Texas. — Ištiko 

smarkus susikirtimas tarp po
licijos ir negrų kareivių. Tas 
prasidėjo nuo to, kad policmo- 
nas suareštavo vieną negrę. 
Tą matė negrų kareiviai. Ne
grai užsistojo už moterį. Po- 
licmonas nepasidavė ir ėmė 
plutinti kočėlu juodus karei
vius. Paskui atjojo daugiau 
policmonų. Prijoję netoli 
stovyklos nulipo nuo arklių ir 
ėjo linkui negrų kareivių sto
vyklos. Į jų pusę zvimbtelė- 
jo apie 100 kulkų iš juodosios 
armijos. Vienas policmonas 
krito, kiti pabėgo. Duota 
žinia į Houstoną apie negrų 
maištą. Baltųjų šauliai sė
do į automobilius ir atpyškėjo 
numalšinti juodąją armiją. 
Ambulansų ir-gi išvažiavo 
rinkti sužeistuosius. Į auto
mobilius ir ambulansus buvo 
šauta ir daugelio gumos buvo 
pašautos. Tuo tarpu juodo
sios armijos leitenantas suko- 
mandavojo susibarusius neg
rus grįžti į stovyklą ir viskas 
aprimo. Bet viso susirėmimo 
pasekmės nemenkos. 12 bal
tųjų užmušta ir 20 suviršum 
sužeista
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PRAMATO MAISTĄ.
Kanados valdžia pramato 

didelį maištą dėl įvedimo pri
verstino kareiviavimo. Jau 
pradėta gabenti Kanados ka
reiviai iš Anglijos, kad mal
šinti sukilėlius. Jei iškils bile 
koks maištas, tai jis bus mal
šinamas su didžiausiu žiauru
mu.

Yra nutėmyta, jog Kanados 
’rancūzai yra apsčiai apsirūpi
nę šautuvais amunicija, dina
mitu ir kitokiais ginklais. 
Quebece yra Kanados francū
zų tvirtovė.

Bet kitas kovos būdas jau 
pagriebtas. Prasidės neužilgo 
rinkimai. Tai Kanados fran- 
cūzai pradėjo agitaciją nuo 
krašto iki krašto, už kandida
tus, kurie pasižada eiti prieš 
priverstiną kareiviavimą. Be 
to Kanadoj yra 500.000 austrų 
ir vokiečių ir tie žinoma eis su 
Kanados francūzais ir balsavi
me ir sukilme, jei toks bus.

NUMANĖ, KAD UŽPULS.
Rusijos ambasada Washing- 

tone skelbia, jog Rusijos val
džia numanė, jog vokiečiai 
užpuls Rygos frontą. Sako, jog 
jau 10 dienų atgal Vokietijos 
lakūnai skrajojo padangėse, 
tėmijo Rusijos drūtvietes ir ar
miją.

Tai buvo prisirengimas prie 
užpuolimų.

Už savaitės ar daugiau Ry
ga ir Drinskas gali būt vokie
čių rankose.

KATALIKŲ SPAUDA 
UŽ TAIKA.

Amerikos katalikiškoji spau
da ir visuomenė pradėjo labai 
remti popiežiaus taikos pasiū- 
lijimą. Skelbia, jog tai ge
riausia proga pradėti derybas. 
Jei ne tai visos kariaujančios 
valdžios susilauks didelių ne
smagumų namie. Žmonės bus 
išvesti iš kantrybės, paklausys 
visokių agitatorių, kurių nie
kur netrūksta ir pridarys ne
tvarkos, bėdų ir gal dar blo
gesnių dalykų.

JERUZOLIMAS ESĄS 
APDRUTINTAS.

Į New Yorką atvyko būrys 
misijonierių iš Jeruzolimo. 
Per pastaruosius mėnesius 
miestas buvęs labai apdrūtin- 
tas ir jie abejoja, begu anglai 
galėtų vien tik frontinėmis 
atakomis užimti jį. Misijonie- 
riai sako, jog Turkijos armi
ja pusėtinai gerame stovyje ir 
gerai laikosi karės lauke. Tal
kininkai peržemai statą turkų 
armiją. Ir nedyvai. Juk kuo
met turkai stojo karėn, tai tal
kininkai krikštavo, kad leng
viausias daiktas įveikti ištižu
sią turkų armiją ir sakė Tur
kija greitai būsianti pasmaug
ta. Dabar ką kitą matome.
Minėti misijonieriai sakė, jog 

iš talkininkų orlaivių buvo 
mestos bombos ant Alyvų kal
no.

SAKO, JOG REIKALAVI
MAI TIE PATYS.

Amerikos Liaudies Taryba, 
kurią taip uoliai remia ir ku
rioj veikia socijalistai apreiš
kė, jog popiežiaus ir Tarybos 
taikos reikalavimai esą vieno
di. Taryba taip-gi apreiškė, 
jog ir prez. Wilson, atsakyda
mas į popiežiaus taikos sifili- 
jimą išdės Tarybos principus.

APIE POPIEŽIAUS PASIU- 
LIJIMĄ.

Konservativiškas ir užgro
bimų reikalaujantis Vokietijos 
laikraštis Deuteche Tageseei- 
tung šitaip rašo apie popie
žiaus taikos pasiūlijimą:

“Mes dabar matome, jog 
trys tarptautinės jėgos — Ry
mas, socialdemokratija ir žy
dai dirba išvien, kad pažemin
ti vokiečių pergalę, dėl kurios 
šimtai tūkstančių gyvasčių pa-- 
dėta.” • — * >
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FINLANDIJOJ DALYKAI 
SUSIPAINIOJO.

Finlandija susikirto su Ru
sijos valdžia. Rusijos gen. 
gubernatoriui nesiseka sudary
ti kabineto. O Finlandijos so
cijalistai labai priešingi tam, 
kad Rusijos valdžia liepė pa
leisti Finlandijos parlamentą. 
Socijalistų atstovai sako, jog 
sesijas pradės rugp. 29 d. O 
Kerenskį įsakė ginklais išvai
kyti Finlandijos atstovus, jei 
.neklausys geruoju.

Mieste Shalmo buvo ištikę 
bedarbių riaušės. Iš Helsing- 
forso atvyko civilių sargybi
nių įvesti tvarką. Tai jiems 
buvo pasipriešinta, buvo veja
mi atgal ir geležinkelio stotyje 
suimti. Jiems grasino nuga- 
labinimu.

Petrogrado laikraščiai pei
kia Finlandijos socijalistus, 
nes šaukdami parlamentą lau
žo konstituciją.

DUONOS KORTELĖS.
Šveicarijos valdžia paskel

bė, jog nuo spalių 1 d. š. m. 
duona bus išduodama tik pa
gal korteles.

UŽDRAUS RŪKYTI.
Vokietijos valdžia dėl sto

kos tabokos uždraudė rūkyti 
viešai. Gatvėse nevalia eiti 
durnus leidžiant.

VEIKIMAI APSISTOJO.
Francijoj kariniai veikimai 

apsistojo. Vokiečiai darė daug 
ir smarkių atakų, kad atgauti 
užimtas pozicijas, bet tas jiems 
nepavyko, o talkininkai po di
delių antpuolių negali greit 
pradėti tolimesnį veikimą, nes 
tuoj reikia apsikasti ir apsi- 
drūtinti užimtose vietose.

DABOJO DIENA IR NAKTĮ.
Kuomet kilo Petrograde 

revoliucija, tai minios apipul- 
dinėjo policijos stotis, nešė iš 
jų dokumentus ir degino. Prie 
vienos stoties buvo vienas ban
ko klerką. Jis patėmijo, jog 
ugnin buvo numestas sąsiuvi- 
nys su užrašu Kerenskį. Jis 
pagriebė. Nors minia norėjo 
atimti, bet pasisekė atsiginti. 
Klerką sąsiuvinį inteikė Ke- 
renskiui. Sąsiuvinis susidė
jo iš keletos šimtų lapų ir pa
sirodė, kad slaptoji policija jį 
sekiojo dieną ir naktį.

PATVIRTINTA.
Žinia apie baisų gaisrą Sa

lonikuose tapo patvirtinta. Iš
degė 5.000- namų liko be pasto
gės ir duonos 70.000 žmonių.

ABI PUSI GIRIASI.
Austrai ir italai giriasi pasise
kimais. Austrai sako, jog 
jie italams didžiausius smū
gius uždrožė, o italai skelbia, 
jog jie austrams baisiausius y- 
pus užkirto. Bet skirtumas 
tas, kad italai giriasi austrų

JAPONUOS KOMISU A WA- 
SHINGTONE.

Amerikos sostinėn atvyko 
Japonijos komisija. Jau bu
vo prezidento priimta. Baro
nas Ishii, komisijos perdėti- 
nis, inteikė prezidentui Japo
nijos imperatoriaus rašytą

laišką.

KIEK KRITO RIAUŠĖSE.
Ispanijos vldžia skelbia, jog 

pastarose riaušėse ir bandy- 
paėmę 13.000, o austrai did- muose iškelti generalį streiką 
žiuojasi italų paėmę 7.000. užmušta apie 400 žmonių.
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Žinokite savo teises.
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs. 
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose. ; 
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,

850 Broadway, S So. Boston, Man.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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I DARBININKAS.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
t aidžia. Am Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga,. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje............................... ,.$3.00
į Užrubežyje metams.................. <■......................... ... .$4.25

“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
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mesnius veikėjus į Rusiją, kad 
šie veiktų raminančiai Tai 
gal, sako, iš to ir paėję visi 
gandai ir apie lietuvius parsi
davėlius.

Lai dabar p. Keistutis Šliu
pas ir pasako sąžiniškai, ar ten 
to būta, ar kitko, ir kokio bū
tent “raminimo” reikalauja 
talkininkai iš savo nupirktų 
žmonių? Jisai prižadėjo vi
suomenei viską aikštėn išvilk
ti. Mes laukiame iš jo to pri
žado išpildymo. Mums nuosta
bu, kad tas išaiškinimas taip 
ilgai nepasirodo.

Čia mes pasakysime nuo sa
vęs, jog ir mes iš rimtų ir pa
tikėtinų šaltinių esame apie tai 
šį-tą girdėję, jog žinome pa
vardę to žmogaus, (Anglijos 
šnipo), kurs po aną redakciją 
sukaliojasi; žinome, taip-pat ir 
kokioj redakcijoj jisai trinasi. 
Bet to viso paskelbimo laukia
me iš p. Šliupo, kurs savo re- 
veliacijų pradžia ir pasižadėji
mu išreikšti viską — uždėjo 
ant savęs priedermę. Visuo
menė laukia tos priedermės iš
pildymo. .• ..

TAIKA DAR NEĮVYKS.
Dar kariaujančios valdžios 

neatsakė į Šv. Tėvo pasiūliji- 
mą taikinties, bet jau maž
daug žinoma, koksai tasai at
sakymas bus. Talkininkai nu
tarė karę tęsti ir toliau. Ilgai 
svarstė,ilgai galvojo, pagaliaus 
paėmė viršų noras parklupdy
ti priešininką ant kelių ir pa
diktuoti jam taikos sąlygas. 
Popiežiaus, girdi, pasiūlijimas, 
esąs jiems nepriimtinas, nes 
1) popiežius siūląs grįžti prie 
status quo, t. y. prie tokio pa
dėjimo, koksai buvo prieš ka
rę, nesą jisai patariąs grąžin
ti vokiečiams jų atimtas kolo
nijas; jie gi norį didžiausių 
atmainų po šios karės, kad vo
kiečių kumštis nebegrumotų 
pasaulio ramybei.

2) Jie negalį taikinties, pa
kol Vokietiją valdąs autokra
tas kaizeris, tasai stipriausias 
militarizmo šalininkas, lai, sa
ko, vokiečiai užvedą pas save 
demokratišką tvarką tada jie, 
gird, taikinsis;

3) Jie negalį taikinties kol 
vokiečiai nepasitrauks iš už
imtų šalių.

4) Popiežius savo notoje ne
paminėjo vokiečių barbarybių, 
dasileistų šioje karėje Belgijo
je, Francijoje ir kitur.

Nereikia būti dideliu politi
ku nei galvočium, kad pama
tyti, kaip yra menki visi tie 
privedžiojimai. Visų - pirma, 
talkininkų diplomatai, taip sa
kant užsimerkę netiesą sako, 
kada tvirtina, jog Popiežius 
siūląs palikti viską taip, kaip 
buvo prieš karę. Ar tautų nu
siginklavimas — tai neatmai- 
na, ar įvedimas tarptautinio 
teismo, vieton karių, tai ne 
atmaina? Pamatinis Šv. Tėvo 
reikalavimas tai į vietą mate- 
rijalės ginklo pajėgos, kuri 
ligšiol išrišdavo visus ginčus, 
įvesti moralę, dorinę pajėgą — 
tiesos ir teisybės. Lai ta at
maina įvyksta, nebereikės nei 
karių, nei militarizmo siste
mos. Tą atmainą vykins juk 
ne vieni alijantai; vykins ir 
vokiečiai; vieni kitus pridabos, 
kontroliuos ir visi baus tą, kurs 
norės išsisukti nuo nustatytos 
tvarkos. ’ T • •

Kada alijantų diplomatai sta
to taikos sąlygą nuvertimą kai
zerio nuo sosto, jie yra ir ne
nuoseklūs, ir neščyri. Juk ga
lima būtų jų paklausti, o ko
kią jūs turite teisę kišties į ki
to naminius reikalus. Valdžios 
formą nusistato pati tauta. Tą 
teisę turi ir vokiečiai. Jeigu 
jiems geriau su kaizeriu, tai 
lai sveiki džiaugiasi juo. Jei
gu kada jiems kaizeris atsibos, 
jie patys be kitų pagelbos mo
kės juo ir nusikratyti.

Ir nuostabu tai, kad tie pa
tys alijantai, kurie ligšiol dar 
neišdrįsta aiškiai pripažinti 
tautų savitumo ir laisvės prin
cipo, kad jie taip susirūpino 
vokiečių tautos valdžios for
ma. Juk vis viena, kokia ta 
forma bus, taikai įvykus, nu
siginkluoti turėtų ir Vokietija,' 
nors Berline ir sėdėtų kaize- mą kitu keliu. Girdi, kai pra
ris ant sosto. Anglija, Fran- d n ’’
eija juk ėjo į sūtartį prieš vo- cijonieriai, tai talkininkai, ša
kietį su caro valdžia (kuo ca- j sirūpinę, kad šie nesugriautų 
ras geresnis buvo už kaizerį?);{visai Rusijos tvarkos, įsteigę 
jie pakenčia Belgijos karalių, fondą, iš kurio siunčią ra- teligentų būrelis, (apie i

Graikijos karalių, o net savo 
namie tokį pat poną turi.

Taip ir siūlosi intarimas, 
kad čia pasinaudojama tik 
priekabe, kad savo kitokius 
tikslus atsiekus.

Vėlgi negalima reikalauti iš 
vokiečių, kad jie pasitrauktų 
iš užimtų šalių dar prieš tai
kos įvykimą. Taip niekas ne
daro ir negalima to reikalauti. 
Pasitraukti į savo rubežius juk 
nebus sunku po taikos pasira
šymui. Juk ir talkininkai ga
li laikyti savo kariuomenes 
karės fronte, kol taika nebus 
pasirašyta.

Barti gi už barbarybes — Šv. 
Tėvas neturėjo nei noro, nei 
reikalo. Jisai ėmė ant savęs 
rolę tiktai tarpininko, o ne 
teisėjo.

Taika vis dėlto nebetoli.
Tečiau patys talkininkai jau

čia, kad jų argumentai yra 
persilpni. Juk jie patys, y- 
pač Amerikos valdžia, nesykį 
tuos pačius reikalavimus statė. 
O čia dabar patys turi jiems 
priešinties.

Tai-gi ir žiūri su šiek tiek 
baimės į ateitį, kaip tie jų at
sakymai Šv. Tėvui bus priimti 
jų šalių žmonių, ką pasakys 
katalikų minios, kurias Šv. 
Tėvo balsas tiesiog suelektri- 
zavo.

Tad žada parodyti Šv. Tėvui 
didžiausį mandagumą, žada 
palikti taikai atviras duris, 
mūsų gi Prezidentas, atsižiū
rėdamas gal į Amerikos katali
kus, žadąs net pripažinti Šv. 
Tėvui rolę augščiausiojo tai
kintojo.

Taika turės įvykti gal ir ne
betolimoje ateityje. Taikos ju
dėjimas auga stipriai; priside
da prie jo nemaža ir organi
zuotos darbininkų minios, ir 
augantis katalikų nepasiganė- 
dinimas. Žymiai pagreitins ją 
ir didžiuliai darbininkų strei
kai, kurių skaičius ir didumas 
auga Anglijoj, ir Amerikoje 
ir Vokietijoje. Žmonėms aiš
kiai atsibodo ir įvargino iki gy
vo kaulo tas baisus kraujo lie
jimas ir žingsniavimas tautų į 
pražūties nasrus.

NESLĖPKITE JUDŲ IR 
PARSIDAVĖLIŲ.

Nesenai “Tėvynėje” p. Kei
stutis Šliupas parašė, kad tal
kininkai papirkę kaikuriuos 
lietuvių veikėjus, kurie dabar 
turį slopinti mūsų tautoje ne
prigulmybės reikalavimą. Jie 
esą susispietę New Yorke; 
vienas iš jų nuolat lankąsis tū
lo lietuviško laikraščio redak
cijoje. Po tuo straipsniu “Tė
vynės” redakcija savo priera
še lyg jau teisinasi, kad ji apie 
tai, gird, nieko nežinanti. 
Dabar “Lietuva,” prisibijoda
ma, matyt, kad nekristų iš- 
davikystės dėmė ant by ku
rios jos laisvamaniškos sesu
tės, o gal net knt visos sriovės, 
paleidžia svietan visai naują 
paskalą, kurios tikslas, matyt, 

. yra nukreipti visuomenės do-

dėję važiuoti į Rusiją revoliu-

/

6

ATVIRAS LAIŠKAS 
p. B. K. BALUČIUI.

Jeigu Tamsta tik dabar su
silauki atsakymo į savo šmeiž
tus ir insinuacijas, gausiai pa
lietas “Lietuvos” 31-o nume
rio pastabose mano adresu — 
tai įvyko todėl, kad tas nume
ris į mano rankas pateko tik 
24 rugpjūčio.

Į pravardžiavimus, į liejimą 
tulžies, kurios, matyt, Tamis
ta nestingi, neatsakinėsiu. Tik 
palinkėsiu Tamstai kad su pa- 
gelba Viršprigimtos Galybes 
(nes aišku, kad savo pajėgo
mis neįstengsi) pasiliuosuotu- 
mei nuo tos baisios neapykan
tos, kurios pilna yra Tamstos 
širdis linkui mano asmens. Aš 
čia noriu atsakyti į Tamstos 
vadovaujamąją mintį, išreikš
tą “Lietuvos” pastabose.Tam- 
sta tenai manę (ir tai manę 
vieną) kaltini tuo, kad Ameri- 

jkoje ir ligšiol mūsų srovės ne- 
i priėjo prie bendro darbo, kad 
yra daug suirutės mūsų gyve
nime ir veikime.

Tiesa, srovių nesutarimas 
Lietuvos gyviausiais reikalais 
šiuo laiku yra liūdnas, ir la
bai liūdnas apsireiškimas. Bet 
daug didesnė nelaimė būtų, 
jeigu mūsų tautos branduolis, 
lietuvių katalikų visuomenė 
nesirūpintų tautos reikalais ir 
užuot naudingai veikus Lietu
vos naudai — vien nesutikimus 
savo tarpe gaivintų. Juk, šiaip 
ar taip imsime, tikintieji lie
tuviai katalikai sudaro milži
nišką tautos didžiumą (bent 
90 nuoš.). Bet čia aš galiu 
Tamstą užtikrinti, ,kad mūsų 
visuomenėje Lietuvos labui 
darbas visose dirvose eina gra
žiai, sandarmiai ir tvarkiai, ir 
kad to darbo išnašumas auga 
pastebėtinu greitumu.

Gi kas link susitarimo su ki
tomis apsireiškusiomis srovelė
mis — Lietuvos laisvės ir kito
kiais reikalais — mūsų visuo
menė daug sykių prie kiekvie
nos geros progos kviesdavo ją
sias daryti sutartį abiem pu
sėm garbingomis ir teisingo
mis sąlygomis, — tik, deja, lig
šiol nebuvo gerų pasekmių. 
Tose pastangose mes nenulei- 
sime rankų ir toliau. Žemiau 
pasirašęs bent nemažiau gal už 
kitus to susitarimo troško ir te- 
betrokšta Jeigu kai-kas ma
no intencijas ir darbus nori 
suprasti išvirkščiai — aš tam 
ir nekaltas, ir nieko čia ne
galiu padėti. Aš tikiu, kad is
torija bus teisingesnė ir beša- 
liškesnė teisėja, negu “Lietu
vos” redaktorius, juo labiau, 
kad pas jį niekaip negaliu į- 
žiūrėti noro elgties bešališkai 
ir teisingai, ir pažvelgti bent 
kiek kritiškai į savę ir savo 
sriovelę.

Kad šiek tiek teisingesnį ū- 
pą jame sužadinus, aš pavaly
siu sau užduoti Tamstai kele
tą klausimų.

1) Žiemą 1913-1914 metų su
sirinko Chicagoje lietuvių in- 

’ 30

žmonių) kuriame dalyvavo ir 
pora kunigų (jų tarpe ir aš); 
jie ten tarėsi apie Lietuvos rei
kalus ir apie bendrą darbą mū
sų inteligentijos, kaip dvariš
kės, taip svietiškės. Buvo 
nusitverta gražaus siųnanymo 
daryti bendromis pajėgomis 
visur po parapijas populeriš- 

Ikus visuomeniškus kursus, tei
kiant žmonėms žinių iš istori
jos, geografijos, higienos, alko- 
lizmo ir k. d. Svarstant klau
simą ar verta, ar neverta to
kius kursus daryti — paskai
tas rengti, nuomonės pasida
lijo. Matyt bijantieji ben
dra vimosi su kunigais, priro
dinėjo, kad mūsų liaudis dar 
nepriaugusi prie tokių kursų, 
kad nesuprasianti ir nepasi
naudosianti. Didžiuma betgi 
pritarė gerai idėjai. Ar neat
simeni Tamsta, kas paskutinis 
tame klausime kalbėjo ir savo 
kalba, nukreipta į kritikavi
mą ir pajuokimą pačių inteli
gentų, visiškai demoralizavo 
iškeltos minties bėgį ir nuvarė 
tą gražų sumanymą ant niekų.

2) 1914 metų vasarą atva
žiavo į Ameriką kun. M. Gus
taitis ir p. J. Gabrys — rinkti 
pasižadėjimus Kairiūkščių su
manytam apšvietos fondui 
(10(1—100.000). Ar Tamsta ne
galėtumei pasakyti vardo ir 
pavardės to žmogaus, kuris 
tada spaudoje graudžiai pra
virko ant temos, kaip Lietu
va Tėvynė išnaudoja savo iš
eivius amerikiečius; tasai pa
sielgimas daugelį sulaikė nuo 
aukų, daugelį nustebino, bet 
nemaža, rodos, prisidėjo ir 
prie sroviii santikių pablogėji
mo. , '

3) Tų pačių metų rudenį iš
tikus karei Katalikų Federaci
jos Prezidentas, paskui ir Chi
cagos lietuviai veikėjai sukru
to organizuoti visuotiną visų 
Amerikos lietuvių politišką 
seimą. Sušauktame Chicagos 
veikėjų (įvairių srovių) susi
rinkime vieno Chicagos lietu
viško savaitraščio redaktorius 
karštai nurodinėjo, jog suma
nytame Chir 
dalyvauti ti: 
lai (?), gi kiti visi turį važiuo
ti j New Yorką. Ar Tamsta ne
galėtumei pasakyti, kaip tasai 
žmogus vadinasi?

4) Kada tečiau, nežiūrint 
priešingos agitacijos, mišrus 
komitetas buvo išrinktas, ir 
kada to Komiteto atsišauki
mai, kviečiantieji visus Ame
rikos lietuvius į Chicagos sei
mą, pasklido po visą Ameriką 
— kas labiausiai Sulaikė Chi
cagos ir jos apielinkių “tautie
čius” nuo dalyvavimo seime, 
kurs buvo jų pašonėje, o vie
toje to nusiuntė juos į New 
Yorką, kur jie tik ant juoko 
save pasistatė ir iš kur prasi
dėjo visa virtinė jų sriovinių 
nelaimių. Kaip to žmogaus 
pavardė?

5) Kaip pavardė to žmogaus, 
kurs visą laiką baidė visuome
nę nesančio klerikalizmo pavo
jumi, ir stengėsi būtinai pa
statyti ją prieš kunigus, kurs 
pagamino garsiąją formulą, 
kad 5 lygūs 95-iems, kurs sis- 
tematiškai nuodija savo srio
vės žmonių dvasią skiepinda- 
mas jiems tuščią fanaberiją, 
negudrias pretensijas, nepama
tuotus reikalavimus ir tt. ir tt.

Galėtume panašių klausimų 
pristatyti p. B. K. Balučiui 
daugybę, bet —•' kas iš to. Var
giai tas jo valią pagerins. Nors 
jam adresuoju, bet rašau šį 
laišką plačiaijai visuomenei. 
Lai žino ji, kad po skraiste 
didelio vienybininko ir Lietu
vos mylėtojo gali kartais slėp- 
ties labai siauras ir partyviš- 
kas saumylis, neteisingas kitų 
intarinėtojas, ir visai menkas 
patrijotas.

Kun. F. Kemėšis.

r s seime galėsią 
vieni klerika-

REVOLIUCIJA ALFABETE.

Rusijos švietimo ministeris 
Manuilov padarė revoliuciją 
alfabete. Išmetė “jat,” dvi- 
palkinę “ i” ir “tverdij 
znak.” Iš to kaikurie džiau
giasi, kiti nepatenkinti. Gar
sus rašytojas ’ Leonid Andrie- 
jev priešingas.

.L'.  L  —■

VYČIŲ MILICIJOS 
KLAUSIME.

Perskaitęs “Darbininke” 
straipsnį “Geraširdžiam Drą
suoliui,” norėčiau išreikšti 
savo nuomonę ir 28-tos kuopos 
apie išbraukimą iš Vyčių kon
stitucijos, milicijos klausimo.

Aš neturėjau progos to pa
daryti laike Seimo, nes vis
kas ten buvo atlikta su pasis- 
kubinimu ir su dideliu trukš- 
mu.

Seimas padarė didelę klai
dą, klausydamas karštuolių, 
ir tą klaidą padarė kaip tik ne 
laiku ir, rods, iš baimės.

Ta klaida turėtų būti atitai
syta kuogreičiausia, jei gali
ma, nelaukiant ateinančio 
seimo, bet užklausiant atski
rai kuopų nuomonės per laiš
kus. (? Red.).

Seime nekurie delegatai už
metinėjo dvasiškijai, kad ji 
nedaaugo prie Vyčių idėjos, 
bet savo pasielgimais tie drą
suoliai kaip tik pasirodė be 
augštesnės idėjos, apie kurią 
taip garsiai kalbėjo laike sei
mo. O p. K. G. savo straips- 
nyj, nuolatos minėdamas: — 
“Viską atnaujinti Kristuje; 
Dievas ir Tėvynė,” labai yra 
panašus į “Krajaus” davatkė
lę, kuri apsikabinusi “brost- 
vomis” laukia nuo visuome
nės, kad ją šventa vadintų, 
nors ji nuo šventumo savo pa
sielgimais yra labai toli. Ir 
p. K. G. Vyčius išsyk nori pa
kelti prie tokių idealų, prie 
kokių ne taip greitai galima 
pasiekti, o tik su laiku ir tik
tai laipsniais prie to daeinama.

Mano ir 28-tos kuopos nuo
mone yra, kad Vyčiai išbrauk
dami iš konstitucijos rezoliu
ciją apie miliciją, padarė klai
dą labai neatsakančiame laike 
ir iš bailumo. Gal taip pasi
elgė bijodami pašaipos socija
listų, kad tie pravardžiuoja 
Vyčius: Kunigų armija; kad 
išvengti panašaus pravardžia
vimo ir panaikino tą rezoliuci
ją, iš ko “cicilikai” labai 
džiaugiasi, nes jų toks buvo 
pageidavimas. Antra, gal 
čia apsireiškė ir kaizerio no
ras, kuris per savo atstovus 
daro betvarkę Rusijoj ir vi
sam pasaulyj, gal jis noręjo, 
kad būtų betvarkė ir Vyčių 
Kongrese, — kas ir atsitiko 
iš dalies. Prie panaikinimo 
tos rezoliucijos, kad ir neno
romis, prisidėjo vienas kuni
gas svečias, kurio kalba buvo 
nepageidaujama delegatams; o 
labiausia tą paskubino kalba 
jauno kunigėlio, kuris pasku
tinis savo nuomonę išreiškė ir 
tiktai dėlto išreiškė prieš mili
ciją, kad nebūti vienos nuo
monės su kun. Kemešiu, pas
kum pats iš to nusijuokė, kuo
met kiti jauni delegatai nesu
prasdami dalyko svarbumo, 
jo nuomonės paklausė. Vyčiai 
panakindami milicijos lavini
mosi, pasirodė bailesni už ru
sų moteris, kurios drąsiai 
rengias prie karės, savo gy
vastį aukoja, iš meilės dėl 
savo tėvynės. O nuo Vyčių 
gyvasties dar niekas nereka- 
lauja, tiktai visuomenė sako 
Vyčiams: — Kad lietuvių jau
nimas privalo savo kūniškas 
pajėgas lavinti Lietuvos nau
dai, kad savo tėvynę apginus 
nuo priešų.

Aš pats laukiu tos valandos, 
kada galėsiu grįžti į mylimą 
laisvą tėvynę, bet aš negrįšiu 
į Lietuvą, jei ten bus betvar
kė ir suirutė. Aš grįšiu tik
tai tada, kada grįš Vyčiai šar
vuoti mokslu ir išlavinti kūni
škomis pajėgomis, augštų ide
alų vedami, apie kuriuos da
bar šneka. Lietuvių visuome
nė tiktai Vyčiais užsitiki ir su
tvarkymą Lietuvos tiktai Vy
čiams paveda.

Aš noriu padėti savo žilą 
galvelę brangioje tėvynėje tik 
tada, kada Vyčiai bus prisi
rengę ir išsilavinę tvarką už
laikyti tos šalies. Užtai nuo 
Vyčių pageidaujama ne tik 
spėkos moralės, bet ir fiziškos 
ir kad Vyčiai būtų pasirengę 
laisvos Lietuvos reikalus gin
ti. Vyčiai ne dėlto miliciją 
užlaikys, kad užgrobti sveti
mą šalį, kad pasipelnyti sve-

atminti apie paliuosavimą Tė
vynės ir liuosą Tėvynę ginti 
nuo priešų. Tokia mintis, o 
ne kitokia buvo tų, kurie ra
šė konstituciją Vyčiams ir tai 
buvo pamatinis akmuo, duo
dant Vyčiams ženklelį: Vytį.

Užtat pirma numeskite nuo 
krutinės Vyčių emblemą: Kar
žygį-Vyt į, o paskui išbraukti 
iš konstitucijos miliciją.

Kun. A Dėsnis.

ŠIAUČIAUS TEOLOGIJA
“Naujienose” tilpo rašinėlis 

vieno silpnapročio antgalviu: 
“Dievas.” Jis ten išburnojo 
Dievą taip, kaip tik jis besu
manė, o .“Naujienos” iš to 
taip nudžiugo, ir pagyrė, kad, 
girdi, “nepaprastai gabiai” 
mokėjo iškeikti Dievą! tai jos 
(“Naujienos”) abejoja, ar-gi 
jis, tas šiaučius, galėti} taip 
gabiai tokį “džiabą” atlikti — 
iškeikti Dievą! Tas ponas 
“Shumacher,” arba tariant 
lietuviškai batsiuvys, sakos 
sirgęs, klejojęs, nabagas, o jis 
nežino, kad jis ir dabar serga 
proto liga. Jei būtų sveiko 
proto, tai taip paikai nebūtų 
rašęs.

Toliau p. Batsiuvys sako, 
kad jam “šviesa” monus nuo 
akių nuplėšusi, (turbūt socija
lizmo “šviesa.”). O aš tau, p. 
shumaclieri, pasakysiu, kad ne
nuplėšė, bet užtraukė ant ta
vo akių monus. Jei būtumei 
pažinęs tikrąją šviesą, tai ne
būtumei išdrįsęs burnoti Dievą 
su savo nešvaria burna. Kiek 
buvo pasaulėj mokslinčių, ku
rie buvo pažinę šviesą, bet ne 
tokią, kaip p. shumaclieri s 
dabar, kad pažįsta, ir visi 
galvas lenkė prieš Augščiausį 
ir pripažino, kad Jis yra Vi- 
sogalis, o tu drįsti sakyti, kad, 
“Tu Dieve nesi visagalis,” 
būk dėlto, kad nesustabdo ka
rės. O tas tik ir parodo Jo vi- 
sogalybę, kad Jis užmoka 
žmonėms pagal jų nuopelnus.

Ar atmeni, p. shumaclieri, 
kokiais keliais nuėjo tavo 
draugai, kurie tą “šviesą” bu
vo pažinę, kurią ir tu pažįsti 
šiandien? Kiek jau tokių 
“šviesuolių” žuvo ant kartu
vių, elektrikinių kėdžių ir tam 
panašiai. Vadinasi Dievą 
skriaudžia už tai, kad nemeta 
prakeikimo ant nusikaltusių 
žmonių. Jei Dievas taip dary
tų, žmogeliau, ir tu nebūtu
mei to straipsniapalaikio para
šęs. Bet, juk mėnuliui nieko 
nekenkia, kad į jį žiūrėdamas 
šuva staugia. O Dievas ken
čia ir laukia pasitaisymo kož- 
no, bet Jam nieko nekenkia, 
jei Jį kas pliovoja.

“Naujienos” įvedė “Jauni
mo skyrių,” ne kad jaunimą 
šviesti, bet, kad jį tvirkinti.

šios: 9,10, U, 12,14, 15,16, 17 ,
ir 18 kp. tai-gi šios visos pami
nėtos kuopos būtinai pasisten- 
gkite į šį suvažiavimą prisiųs
ti delegatus. Delegatų galima 
siųsti nuo 3-jų ir daugiau. 
Delegatai privalo turėti kuopų 
valdybų paliudijimus. Kurios 
kuopos per tą laiką negalės 
sušaukti susirinkimų, tai kuo
pos valdybos įgaliokite savo 
veiklesnius narius. Šis susiva-^ 
žiavimas bus labai svarbus. 
2-ras LDS. seimas nutarė daug 
svarbių ir naudingų „dalykų, 
tai-gi seimas nutarė o mūsų pa
reiga yra stengties tuos seimo 
nutarimus įvykdinti.

Be to, seimas dar kaikuriuos 
dalykus galutinai nenutarė, 
bet pavedė tuos dalykus aps- 
kričiams gvildenti. Tai-gi šis 
susivažiavimas plačiai turės 
pasvarstyti. Taipos-gi išduos 
raportus Komisijos — rengi
mo prakalbų, autingo, vakarie
nės ir k. t. LDS. kuopos, pa- 
sistengkite kodaugiausiai dele
gatų prisiųsti. ,

KELRODIS: Važiuojant iš 
N J. valstijos,atvažiavus į New 
Yorką, reikia eiti ant Brook
lyno tilto, 8 traek paimti Flu- 
shing avė. karą ir važiuoti iki 
Gold st., išlipus eiti po kairei, 
tik 2 bloku iki York St. Čia 
jau matosi šv. Jurgio bažnyčia. 
Iš AVilliamsburgo važiuojant 
paimti Crosstown karą, persės
ti ant Flushing Avė.

Jeigu kas norėtų kokių pata- 
rimų ar paaiškinimų, taipo-gi 
kuopos norėdamos prisiųsti sa
vo įnešimus ar sumanymus, 
kreipkitės pas Apskr. rašt. šiuo 
antrašu: Fr. Vileikis, 59| Brill 
St., Newark, N. J.

Kožnas gali suprasti, kiek j
o ti vi o c? c*4" y*o i ■naudos atneša panašūs straips

niai, kaip šitas tilpęs “Nau
jienose.” Bet atminkit, skai
tytojai to neva jaunimo sky
riaus “Naujienose,” kad rašė- 
jai tokių “straipsnių,” kaip 
viršminėtas, yra ne kas kitas, 
kaip tik kandidatai į... Kanka- 
kee — beprotnamį, ir jei jie 
greičiau nesutiks kokią kitą 
nelaimę, tai į Kankakee (be
protnamį) ankščiau ar vėliau 
vistiek paklius. O norėdami 
išvengti beprotnamio, turi atsi
žadėti socijalizmo “šviesos.”

Lakštutė.

LDS. KUOPOMS PRA
NEŠIMAS.

New York, New Jersey’s Lie
tuvių Darb. Sąjungos Apskri
čio susivažiavimas įvyks 9 d. 
rugsėjo 1917 m. Liet. šv. Jur
gio parapijos bažnytinėje sve
tainėje 207 York St, Centrai 
Brooklyn, N. Y. Sesijos prasi
dės lygiai 2 vai. po pietų. Vi
sų delegatų meldžiame, pribū
ti paskirtoje valandoje; žino
te, kad anksčiau pradėsime, 
tai anksčiau ir pabaigsime ir 
turėsime daug laiko geriau ir 
tinkamiau apsvarstyti visus 
reikalus. Kadangi kaikurios 
kuopos (nežinau iš kokios prie
žasties), į Apskr. suvažiavi
mus neatsiųsdavo savo delega
tų, tai-gi čionai paminėsiu tas 
visas kuopas, kurios į mūsų 

timu turtu, bet Vyčiai turi Apskritį priklauso, tai yra vą rašytume.

PHILADELPHIA, PA.
Federacijos Kongresas bus 

laikomas šv. Kazimero parapi- 
jo bažnytinėje svetainėj, 326-8 
VVharton St.
KELRODYS:

Delegatai atvažiavuiseji į 
Pennsylvania Broad st. stotį, 
turi paeiti vieną gatvę į šiau
rę — iki Areli St., ten paimti 
karą No. 9 tas atveš už 5c. ant 
4-th ir AVharton St.

Kurie atvažiuos į Reding 
stotį, taip-gi į šiaurę, turi paei
ti viena gatve ir ten ant Arch 
St. paimti karą, tas atveš už 5c. 
ant 4th ir AVliarton St.

O kurie atvažiuos ant Balti- 
morės Ohio stoties turi prie 
stoties ant Cliestnut st. paimti 
visvien kokį nebūk karą, kuris 
tik eina į rytus. Užmokant 8c. 
reikia paimti “excliange” ir 
važiuoti iki 4th Str. Ten išlip
ti ir paimti karą No. 9, tas at- 
vež ant 4th ir tVharton Str.

Apsigyvenimo hoteliai: Ven- 
ding Hotel, Filbert and 13th 

t., Hanover Hotel, 12th and 
Arch st., Bingliam Hotel, lltli 
and Mark et St., Key stone Ho
tel, 1524 Market St.

Nuo šių kotelių netoli eina 
karas No. 9. kuriuomi bus pa
togiausia į Kongresą važiuoti.

TV’ARK A: 25 rūgs, iš ryto, 
9 vai. bus iškilmingos šv. mi
šios. Paskiau prasidės posė
džiai. Vakare teatras. LDS. 13 
kuopa suloš du veikalu: “Val
sčiaus šūdas” ir “Daina be ga
lo.”

26 rūgs, vaakrą P. Blaivinin
kų 14 kp. suruoš puikią vaka
rienę, prie to bus kalbų, mono
logų, eilių ir dainų.

J. Grigaitis.

/f
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RED AKCIJOS ATSAKYMAI.
Dagiliui. — Apie tą pat da

lyką jau buvo rašyta.

Astronomijos studentui. — 
Tamstos korespondencijoj ne
buvo parašyta, kada tos pra
kalbos buvo. Be to taip daug 
prirašyta apie tokį nesvarbų 
dalyką. Todėl ir nesunaudo- 
jame. Teikis nepalaikyti tai 
už blogą.

A. S. Kulbickui. — Į ketver- 
ginį numerį nesuspėjome indė- 
ti, o į subatinį jau būt buvę 
pervėlu. ,

AG. — Tamsta nepadėjai 
savo pilno vardo ir pavardės. 
Be to mums rodos be pamato 
primeni, kad daugiau apie Die-
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Grosiantiems į Lietuvą
PRIE AMATNINKŲ GRĮŽI- ' 

MO Į LIETUVĄ. <
Jau iš eilės rašiau, nors ir 

trumpai, apie grįžimą į Lie- ■ 
tuvą kriaučių, šiaučių, kalvių, 
šaltkalvių, ūkininkų ir dar ti
kiuosi, jei sveikata ir laikas 
pavelys, apie tuos amatus ir ! 
jų pritaikinimą Lietuvoje, ! 
daug plačiaus parašyti kitu ■ 
kartu, o dabar bent trumpai ■ 
pasiryžau parašyti apie amat- 
ninkus, kurie užsiima namų 1 
statymu ir apie amatninkus iš- 
dirbinėjančius namų statymui 
medžiagą.

Namų statytojai arba būda
vote jai Lietuvoje neblogiausia 
uždirbdavo, ypač pastaraisiais . 
laikais prieš karę, kuomet dau
gelyje vietų žmonės skyrstėsi į 
viensėdijas.

Buvo veik visose apielinkėse 
susidarę iš keletos meisterių 
statytojų būrelis ir tas būrelis 
visus darbus turėdavo savo 
rankose, nes daugiaus meistrų 
toje apielinkėje nesirado.

Jau Lietuvos žmonės supra
to, kad geriaus meisteriui dau
giau užmokėti, negu kad pa
čiam imties už to darbo, kurio 
tinkamai padaryt nemoki.

Statymo meistrai buvo: mū
rininkai, dailvdės ir stalinin
kai.

Mūrininkai mūrydavo pama
tus, pečius ir mūrinius namus; 
dailvdės statydavo sienas, ta
šydavo sienojus; stalininkai 
dirbdavo duris, langus, grin
dis, lubas ir įvairius pagrąži
nimus iš lauko ir viduje, taip- 
pat įvairius rakandus ir nami
nius baldus.

Iš dalies tas darbas buvo si- 
stematiškai tarp amatninkų 
padalintas ir visi turėdavo 
darbo į valias, ir neblogiausį 
uždarbį.

Žinoma, nebuvo tokio dar
bo padalinimo, kaip tarpe A- 
merikos taip vadinami) “kar- 
penterių,” bet tas nebuvo nei 
reikalinga.

Dabar po karės Lietuvoje 
darbų prie atstatymo triobėsių 
bus begalės. Duokime sau, te
gul ir tie visi amatninkai dar
buosis, bet jie negalės visoko 
aprėpti. Čia bus geriausia pro
ga Amerikiečiams parodyti ką 
jie toje srytyje moka, ką jie 
gali.

O amreikiečiai amatninkai 
daug tokių dalykų moka ir ga
li apie ką Lietuvos amatninkai 
net supratimo neturi.

Dėlto risi amatninkai mobi- 
lizuokitės, jungkitės į bendro
ves ir būkite gatavi ant pirmo 
pareikalavimo važiuoti atsta
tyti mūsų brangią tėvynę Lie
tuvą.

Jūs tarp svetimtaučių skurs- 
dami ir vargdami daug ko iš
mokote, daug ko prityrėte. 
Neškite tą savo prityrimą į 
Lietuvą, aukokite tėvynės la
bui; tegul visa tėvynė pasi
džiaugia iš jūsų darbštumo, su
manumo, iš jūsų mokslo.

O tą savo mokslą atiduosi
te tėvynei ne už dyką — tenai 
jums už tai bus gausiai apmo
kama. Tenai tam, kas mokės 
greitai ir gerai savo darbą pa
daryti niekas pinigų nesigai
lės.

Jūsų mokslu pasinaudos ir 
Lietuvos amatninkai ir jie atei
tyje taip dirbs kaip jūs ir tėvy
nė jums bus dėkinga-už tai, 
kad jus užrubežiuose ne^vėjus 
gaudėte, ne f- nuklese snaudė- 
te, bet dirbote, vargote, skar
dote ir mokinotės savo apsirin
ktojo amato, kad jame išsito
bulinti ir būti žmonijai nau
dingais.

Bus Lietuvoje labai reikalin
gi statymo namų amatninkai. 
Bet taip pat nemažinus bus 
reikalingi ir namų statymui į- 
vairios medžiagos gamintojai 
— spėcijalistai, kaipo tai: ap
dirbėjai medinės medžiagos, iš
dirbėjai plytų įvairių rūšių, iš
dirbėjai cemento, kalkių ir pa
našių dalykų.

Dėl to visi specijalistai ruoš
kitės, kad kuomet tėvynė jūsų 
pareikalaus, ir pašauks namo į 
Lietuvą— tuojaus galėtumėt

tenai grįžti ir būt, naudingais 
tėvynei ir sau.

Kas girdėti lietuvių kolonijose. BALTTMORE, MD. i

Katalikų veikimas.
LDS. kuopa gan gerai gy- i 

vuoja ir vis didinasi. Bet vis
gi turėtų vietos darbininkai la- 
>iau susipratsi ir dėtis prie tos 
organizacijos.

A L. R. K. Moterų Sąjun
gos kuopa veikime neatsilieka, 
ietina rengti pikniką Curtis 

3ay. Tautos Fondo skyrius 
nedaug veikimo teparodo. Te
atrališka “Varpo” dr-ja ren
giasi prie didelio veikimo. L. 
Vyčių 19 kuopa turėjo pikniką 
rugpj. 15 d. Aiva Shore. Baž
nytinis choras labai gerai iš
silavino ir pats vargonininkas 
p. P. G-kas turi labai gerą bal
są.

Socijalistų veikimas.
Socijalistai buvo paskelbę 

karę beždžionėms. Norėjo joms 
nukapoti uodegas ir padidinti 
socijalistų skaičių. Bet tas ne
pavyko;

Vieno mėnesio bėgyje nusi
šovė J. Rašimas ir P. Akilaitis, 
badu save numarino J. Brau- 
nis, palikdamas banke $5.000. 
Pasikorė M. Gudaitis.

K. Ž. 
NORWOOD, MASS.

Melagiui.
Tūlas J. Pėža “Ateities” 

N. o33 iš kailio nerdamasi šau
kia, kam vietos Tautos Fondo 
skyrius pareikalavo, kad Lie
tuvių Dienos pinigus Centralis 
Komitetas siųstų į užimtą Lie
tuvą, o ne į Petrogradą ir kad 
tas turėjo būt jau senai pada
ryta. Tasai Pėža apreiškia, 
kad girdi tai negalima. Kodėl 
žydai gali siųsti į užimtas vo
kiečių vietas, kodėl Tautos 
Fondas tą gali daryti? Bet 
tiek to. Tas Pėža sako būk ka
talikiškos dr-jos po mažai te- 
aukavo. Būk tik po $10. Kur 
to žmogaus sąžinė? Bažnyčio
je katalikai sudėjo apie $300,

šv. Jurgio dr-ja $50 Tautos! 
Fondui ir $10 Lietuvių Dieno
je, šv. Kazimiero K. dr-ja vi
sai jaunutė aukojo $10, N. P. 
P. šv. Moterų dr-ja išviso au
kojo $35. O ką taip vadina
mos tautiškos dr-jos daro? D. 
L. K. K. dr-ja nieko neauko- 
j, šv. Kotrinoš dr-ja (iš var
do katalikiška, bet ištikro ne) 
nieko neaukojo. Dar Pėža ra
šo, kad kak dr-jos laike paro
dos už beną užmokėjo $100. 
Ištikro užmokėjo tik $50.

Jaunas tėvynainis.

Juozui Dailidai (iš Marijam
polės, Suvalkų gub.)

Andriui Adomavičiui (iš Va
rėnos par., Vilniaus gub.-

Alenai Bagdžiutei (iš An- 
dziūnų sodž., Daugių p., Vil- 
niaus.gub.)

Liudvinai Šidlauskienei (iŠ 
Raūpaičių s., Kuršėnų p., Kau
no gub.)

OHICAGO, ILL.
Iš šv. Kazimiero lietuvaičių . 
seserų Vienuolijos svarbumo. 

Tiki 1-m AM

Kiek tai labo ir gerovės žmo- 1 
gus gali padaryti aukodamas i 
savo spėkas ir jėgas artimo ir i 
tėvynės meilei, o Dievo garbei. 
Nenuilstantis darbavimasis tu
ri išduoti vaisių. Šiandieną-gi 
mes tai matome ir didžiuoja
mės iš prakilnaus nuveikto 
darbo, kurs ne tik iškelia mus 
tarpe civilizuotų tautų, bet 
kas svarbiausia, kad dėl arti
mo meilės ir Dievo garbės au- 
kaujasi kitų vis daugiau ir 
daugiau, kad sekti Kristaus 
pėdomis ir tobulinties dorybė
se. Metai po metų vis slenka, 
bet jie vis palieka atsiminimus, 
kurie ilgąilgą laiką žadina- 
prie tikslo guvią dvasią ir už
rašo aukso raidėmis tikinčių
jų širdyse. Vis tai ačiū gerb. 
kun. Dr. A. Staniukynui, įstei
gėjui šv. Kazimiero lietuvai- 
čių-seserų vienuolijos. Jo tai 
tylus uolumas ir didis pasiau- 
kavimas įsteigė tą, kas pralin
ksmina ne tik tėvo ir motinos 
širdį, bet-gi ir mūsų tėvynės 
meilė stiprėja ir katalikybė bū
siančios mūsų ateities sūnuose 
ir dukteryse drūtinama.

Nei vieni metai neapsieita 
be iškilmių. Tai-gi, negalima 
apleisti nepaminėjus ir šių 
metų iškilmių. Užbaigiant de
šimts dienų rekolekcijas — iš 
ryto, Žolynių šventėje, rug
pjūčio 15 dieną, gerb. tėvas 
marijonas V. Kulikauskas pa
sakė gražų ir prakilnų užbai
gimo rekolekcijų pamokslą. 
Lygiai devintoje prasidėjo iš
kilmingos šv. mišios, kurias 
laikė visų gerb. kun. Dr. A. 
Staniukynas. Tuojau po šv. 
mišių evangelijai gerb. kun. J. 
J. Jakaitis iš Worcester, Mass 
lietuviškai perskaitęs dienos 

i evangeliją, pasakė iškilmingą 
pamokslą, pritaikintą toms 

. iškilmėms ir tai dienai, pa
imdamas iš Evangelijos žod
žius: “Mortsi;—Morta, rūpi- 

. nies ir bėgioji apie labai daug, 
bet vienas daiktas yra reika- 

į lingas. Marija išrinko ge
riausiąją dalį, kuri nuo 'jos 
nebus atimta.” Po pamoks
lui prasidėjo iškilmių apeigos, 
kurias atliko gerb. celebrau- 
tas. Pirmučiausia buvo šven
tinimas žiedų, reikalingų de 
seserų sudarančių profesiją; 
paskui šventinta abitus, vė
liomis, juostas, rožančius, ška
plierius ir tt., reikalingus daik
tus dėl kandidačių į novicija- 
tą.

Po to penkios seserys pada
rė profesiją: 1) Sesuo Marija 
Julija, 2) Sesuo Marija Liud- 
garda, 3) Sesuo Marija Va
lentina, 4) Sesuo Marija An
gelą ir 5) Sesuo Marija Stani
slova.

Ir dešimts kandidačių įsto
jo į novicijatą: 1) Panelė Alek
sandra Čibaitė iš Hartford, 
Conn. gavo vardą Sesuo Ma
rija Rapola, 2) p-lė Viktori
ja Ševeliutė iš Forest City, Pa. 
gavo vardą Sesuo Marija An- 
zelina. 3) p-lė Marijona Ki- 
žiutė iš New Philadelphia, Pa. 
gavo vardą Sesuo Marijona • gin. 
Felicija, 4) p-lė Magdalena 
Mačiulioniutė iš Wilkes-Barre, 
Pa. gavo vardą Sesuo Marija 
Klotilda, 5) p-lė Jieva Zub- 
riutė iš Worcester, Mass. ga
vo vardą Sesuo Marija Ed
mundą, 6) p-lė Stepone Či- 
žauskiutė iš Forest City, Pa. 
gavo vardą Sesuo Marija Ku- 
negunda, 7) p-lė Ona Liuters- 
kiutė iš Worcester, Mass. gavo 
vardą Sesuo Marija Jieroni- 
ma, 8) p-lė Ona Monikaitė iš 
Hartford; Conn. gavo vardą 
Sesuo Marija Sebastijoną, 9) 
p-lė Teofilė Valioniutė iš Du- 
bois, Pa. gavo vardą Sesuo 
Marija Irena, 10) p-lė Elena 
Gudavičiūtė iš Philadelphia, 
Pa. gavo vardą Sesuo Marija 
Perpetua.

Taigi, Šv. Kazimiero lietu
vaičių — seserų skaitlius aug
ti auga.

Ne tik jos vienos, bet ir 
F. V. daugybė svečių su važiavusių-

F. V.

PASISKUBINKITE.

Visi socijalistai pripažįsta, 
kad šv. Tėvo atsišaukimas į 
kariaujančias valstijas, kad 
jos liautųsi kariavusios, ir tai
kos išlygų sugestija esanti ge
ra ir padaryta laiku, — bet e- 
są šventas Tėvas tai padaręs 
pabūgęs socijalistų, o ne iš ge
ro noro. Dėlto esą nėra ko tam 
visam pridavinėti didelės svar
bos. *

Taip vyrai, taip. Kad taip 
pavyzdžiui būtų lietuvių visi 
socijalistai tokį atsišaukimą 
parašę ir inteikę kariaujančių 
valstijų atstovams, tai būtų 
kas kita 
tų ir svarba ir karė kaip su 
kardu būtų nukirsta. Tuojaus 
užviešatautų pasaulyje ramy
bė pavyzdingiausia, na, kad 
ir tokia kaip LSS. kad yra.

Pabandykite^ draugučiai, o 
pamatysime, kame bus didesnė 
svarba, ir iš kurio atsišaukimo 
bus geresnės pasekmės. Ir pa
siskubinkite, nes gaila to krau
jo, kursai upeliais teka karės 
laukuose...

------ o------
“Laisvė” susigraudinusi, 

kad į Petrogradą Šliupas pir- 
miaus nukako už Kapsuką. 
Nėr ko graudyties nei pavydė
ti, reikia žinoti, kad lietuviš
kojo socijalizmo tėvas už savo 
vaikelį gudresnis ir greitesnis 
dėlto pirmas ir į žemiškąjį ro
jų pataikė — o jūs vaikai taip 
darykit, kaip tatulis daro.

------ o------
— Jonai, juk socijalistai ga

na smarkūs vyrai, bet kodėl jie 
taip bijosi stoti į kariuomenę?

— Jie smarkauja tuomet, 
kuomet priešo nemato arba ga
li patamsėję kokiam vaikėzui 
su bonka galvą paglostyti. O 
į kariuomenę eiti nenori dėl to, 
kad tenai visi lygūs ir nebus 
ką lyginti, o jie be to negali 
apsieiti kaip žyd’s be cibulių.

— Tai galėtų ir tenai lygin
ti.

— Ką lyginsi, kad tenai nei 
vienas neturi jokios nuosavy
bės. '

— Tai tikriausias socijalis- 
tiškas surėdymas ir jie turėti) 
iš to būt laimingi, juk tai jų 
troškimas.

— Jie tik taip sakosi, kad 
norį lygybės — o iš tiesų tai 
jie nori, kad kiti už juos dirb
tų, o jiems dykiems kepti kar- 

, vėliai į žaptus skrįstų.
— Tai jie tokie paukščiai! 

------ o------
“Garsas” tikras vyras, dėl

to, kad apie vyrus vyriškai ra
šo. »-»

------ o------
Socijalistų kvailystė, tai už

krečiamoji liga. Jei vieni sau 
galą darosi, tai kiti jei nese
ka jų pėdomis, tai bent iš to 
džiaugiasi ir keikia netikusį 
surėdymą garbindami laisvąją 
meilę.

jų iš įvairių valstijų negalės 
užmiršti tų iškilmių taip retų 
ir taip didžiai iškilmingų.

Be to gi reikia paminėti 
puikų seserų giedojimą per šv. 
mišias. Jos tai žavėtinais 
savo balsais įkvėpė ne vienam 
šventųjų giesmių dvasią. Tuo- 
gi pačiu sykiu siuntė dėkas 
Augščiausiam, kad palaimin
tų jas jų pašaukime, visuose 
darbuose ir suteiktų tvirtybę 
ištverti.

Linkėtina šv. Kazimiero lie
tuvaičių — seserų Vienuolijai 
gyvuoti ilgus amžius ir išduoti 
vaisių, iš kurio ne tik Tėvy
nė gėrėtųsi, bet ir dangus 
džiaugtūsi.

A. T.

tai tuomet jau bū-

------ o------
Laisvamanių vienas laikraš

tis parašė, kad išvažiavus vi
siems laisvamanių šulams ir 
garsiesiems muzikantams iš A- 
merikos į Europą būsiąs ame
rikiečiams ramesnis gyveni
mas. — Tas gal būt ir tiesa — 
bent iš dalies. Tik gaila, kad 
jų raugas kartu su jais neiš
garuoja iš mūsų visuomenės 
kvailinimo dirbtuvių.

------ o------
Dirba valdžia, dirba visuo

menė, dirba kapitalistai, dir
ba socijalistai, dirba policija 
ir publicistai ir net patsai mai
sto diktatorius — kad maistas 
atpigtų o valgomųjų daiktų 
kainos kaip ant mielių kasdien 
keliais centais vis kįla augštyn 
ir augštyn. , ,

------ o------
— Kam socijalistai mokinasi 

lietuvių kalbos jei jie tėvynės 
nepripažįsta?

— O-gi tam, kad ir iš kitų 
lietuvių širdžių tėvynės meilę 
išplėšti ir apmulkinus iš jų pa
sipelnyti.

4l-'t.į

ATHOL, MASS.
Neilgai tesidžiaugė.

Vietos socijalistai jau buvo 
apsidžiaugę, kad jų kuopa bu
vo atgijus. Rašė apie tai į sa
vo šlamštus. Bet tas džiaugs
mas jų turi dingti. Teisybė jų 
kp. buvo atgijus ir turėjo net 
devynis narius. Tai didis skai
čius, ką jūs manote? Bet jų 
tarpe buvo atsibeldžiusių iš ki
tų miestų. Tai girdėtis tie 
grįš atgal ir kuopa vėl nueis 
šun ant uodegos. Aš čia aiš
kiai pasakysiu ir patarsiu soci- 
jalistams nuo širdies, kad jie 
daugiau čia nosies nekištų, o 
bus viskas perniek. Pas mus 
katalikiška visuomenė jau ge
rai susipratus, savo šlamštų 
jokie socijalistai bei laisvama
niai neįsiūlįs. Turime tvirtai 
stovinčias katališkas organiza
cijas ir uolų kleboną kun. A. 
Petraitį, kurs myli žmonės ir 
pats žmonių yra mylimas. Aiš
ku, kad socijalistai čia negali 
geliuoti.

Vabalukas

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviškų - lenkiškų espe

rantininkų piknikas.
Nedėlioj, 19 d. rugpj. vieti

nis Ratelis lietuviškai-lenkiškų 
esperantininkų turėjo taip va
dinamą šeimynišką pikniką 
kodidžiausiame, ne tik Phildel- 
phijoje bet visose Suv. Valst. 
parke, Fairmont Park. Ačiū 
p. Steponui Zvskui, kur links
minos esperantininkai plevė
savo per visą laiką esperanti
ninkų vėliava, žinia, šalę vė
liavos Suv. Valst. O ir-gi ačiū 
p. F. Ziebai, piknikieriai espe
rantininkai tapo keletą sykių 
nufotografuoti su savo ir Ame
rikos vėliava. ,

Dalyvavęs.

CLEVELAND, OHIO.
Socijalistai ilgaveidiškai 

elgiasi.
Nedėlioj, rugpj. 19 d. prie 

lietuvių šv. Jurgio bažnyčios 
socijalitsų būrelis atsibastė su 
plakatais. Tai vis-gi ne kak
toje turi tie socijalistai akisf 
kad išdrįsta lįsti su savo pla
katais prie iš bažnyčios einan
čių žmonių. Bet jie buvo nu- 
gainioti, kaip ilgaveidės iš 
bulvių. Tokie akyplėšos yra 
tie socijalitsai, kad tiesiog tik 
su lazda tegalima nuo jų atsi- 

. Ar katalikai kada eina 
pas juos su savo plakatais.

Mums reikia susiprasti ir ne
imti nei jokio socijalistiško 
plakato prie bažnyčios. O dar 
geriau tai visuomet nugainioti 
dalintojus.

Matęs.

ATHOL, MASS.
Vyčių 10 kuopa surengė 

prakalbas 19 d rugpjūčio po- 
bažnytinėj salėj. Programo 
vedėjas buvo pirm. Matulis. 
Pirmiausia bažnytinis choras 
padainavo Vyčių himną, ve
dant vargonininkui A. Baro
nui, paskui pirm, perstatė 
kalbėtoją klieriką J. Bakšį. Ji
sai kalbėjo apie senovės lietu- 
viij gyvenimą. Ragino rašy
tis prie gerų organizacijų. Po 
to buvo dainų, deklemacijų. 
Buvo svečių iš Worcesterio ir 
jie kvietė atholiečius į savo 
pramogą rugsėjo 2 d.

K. G.

AR SKAITOTE “MOTERŲ 
DIRVĄ,” lietuvių katalikių 
moterų mėnesinį žurnalą? Jei 
ne nelaukie nei dienos, bet su- 
sipažinkie su ja, o tikrai nesi
gailėsi tą padarius. “Moterų 
Dirva” kupina indomiausių 
dalykėlių ir žinelių. Metams 
tik doleris, pusmečiui 65 cen
tai, 1 egzempliorius 10 centų. 
Adresuok:

“MOTERŲ DIRVA,”

242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

LAIŠKAI IŠ UŽIMTOS
LIETUVOS.

‘ ‘ Darbininke ’ ’ yra laiškai 
šiems asmenims iš užimtos Lie
tuvos:

Ignacui Balčiūnui (iš Mas- 
koliškių sodžiaus, Pasvaliu 
par. Kauno gub.)

Jonui Dapkui (iš Šiaulių,
Kauno gub.)
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“DARBININKO”

Spaustuvėje
atlieka

Visokius Spaudos Darbus =
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos
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Reikale visuomet kreipkitės

“DARBININKAS”
242 W. Broadway

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE

Instrumentų
Visokio skyriaus

A

1

KLUMPAMU; \

”3
-K

LIETUVIŠKI REKORDAI.

E 3190. Trįs berneliai. 
Vakarinė daina.

E 3191. Ant marių krantelio. 
Saulutė tekėjo.

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

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikus, 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 gvarantuotL 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.

E 3192. Giedu dainelę i 
Gegužinės daina. ' ' *4

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. Petukas)

Motus, motus. (Mi P-kas)

Gegužinės daina.

* Reikalaudami katalogo indėldt 5c.
Adresuokite:

J. Girdės 
170 Grand Street, 

Kampas Bedford Avė., 
Brooklyn, N. Y.

TeL 4659 Greenpoint.
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Vietines žinios

BOSTONO IR CAMBRIDŽIO 
VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS.
Nedėlioję rugpj. 19 d. įvyko 

Vyčų išvažiavimas arba pikni
kas ant p. Martinų farmos 
Billerica, Mass.

Diena lik tyčia pasitaikė ko- 
puikiausia, suvažiavo žmone
lių gražus būrys, daugiausiai 
jaunuomenės iš Bostono ir 
Cambridžio.

Paūžta, padainuota, pažais
ta, tyru oru pakvėpuota liki 
valios, kiek tik kieno širdelė 
norėjo. O prie to viso turėta 
neblogiausius pietus ir šviežio 
pieno prisigerta liki sprogs
tant.

Buvo laike pietų ir prakal- 
bėlių, ir malonių linkėjimų ir 
velijimų mūsų jauniems Vy
čiams — mūsų tautos atžaloms 
ir žiedeliams. Tarpe svečių 
matėme ir kun. F. Kemešį.

Bet man už vis labiausia tai 
indomu buvo išgirsti Cambrid
žio Vyčių chorą, kurs po va
dovyste p. D. Antanavičiaus, p. 
M. Petrausko mokinio, turėjo 
progą viešai manding pirmą 
kartą pasirodyti.

Aš taip sau tikėjausi, kad 
Cambridžio Vyčiai gal padai
nuos, o gal tiktai taip parė
kaus, nes kaip girdėjau, kad 
dar nesenai tepradėjo giedoji
me lavintis.

Bet mano labai apsirikta. 
Cambridžio Vyčių esama ne 
visai menko būrelio, o visi jau
nučiai — pati priaugančioji 
jaunuomenė. Balsų esama ge
ru, ypač iš merginų tarpo, ir 
susigiedoję gerai ypač, jei tu
rėsime omenyje, kad dar nese
nai kaip pradėjo giedojime la- 
vinties.

Sudainavo keletą dainelių 
gana puikiai, taip kad Camb. 
su tokiuo choru ir su chorve
džiu galima pasveikinti ir pa
linkėti ir toliaus toje dirvoje ir 
linkmėje darbuoties, o su lai
ku galima tikėti es, kad išsi
dirbs Cambridžiuje vienas iš 
geresniųjų Naujos Anglijos 
Vyčių chorų. —

Po padainavimo Cambridžio 
choro sudainavo keletą daine
lių So. Bostono bažnytinis cho
ras, vadovaujant p. M. Kar
bauskui ir, žinoma, bostonie
čiai sudainavo daug garsiau, 
mat daug didesnis choras ir 
jau nuo kelių metų gyvuojan
tis.

Paskui abu choru išvieno su
dainavo “Lietuva tėvynė mū
sų” ir tuomi užbaigė dainas. 
Ėmė žaislus žaisti. Protar
piais įvairių grupių ir chorij 
nuimta fotografijos.

Nuo 7 vai. vakare pradėta 
slinkti namo. Važiavo kas au
tomobiliais — kas karais, o li
ki stoties einant dainuota tik
rai lietuviškai.
’ Nekurie prisiminę Lietuvą 
net iš gailesčio ar iš meilės ap
siverkę, ir ašaras nusišluostę 
vėl taip dainavo, kad net tarp
giriai žvangėjo, skambėjo ir 
gauste-gaudė.

Visi buvo Iš išvažiavimo pa
tenkinti tik kaip kurie sakė, 
kad biskį, esą, pertoli va
žiuoti.

dėta svarstyti LDS. reikalai. 
Visų pirmiausia apsvarstoma 
neužbaigti reikalai iš praeito 
protokolo, o toliaus svarsto
ma visi iš eilės seime padaryti 
nutarimai. Tarp kitko šiame 
posėdyje nutarta:

I. P. K. Sčesnulevičiui apmo
kėti kelionės išlaidas sulig bu
vusios centro valdybos nurody
mų — nutarta vienbalsiai.

3, “Darbininko” darbinin
kams už 1 savaitę vakacijų 
mokėti po pusę algos, jeigu 
į jo vietą nereikės samdyti ki
to darbininko.

3. Užmokėt kelionės išlaidas, 
padarytas važiuojant į centro 
valdybos posėdį centro valdy
bos nariams, gyvenantiems ki
tuose miestuose; būtent: p. 
P. Geležiutei, V. Vilkauskui 
ir p. Sereikai.

4. Centro valdybos susirin
kimai daryti ketvirtą seredą 
kiekvieno mėnesio. 7:30 vai. 
vakare “Darb.” Redakcijos 
kambariuose.

5. Spaudos platinimo komi
sijos reikalams iš LDS. iždo 
paskirta 25 dol.

6. Apie geležinį kapitalą nu
tarta, kad jis būtų po atski
ra Centro iždininko kontrole.

7. Patarta Seimo ingaliotai 
komisijai amatininkų ir darbi
ninkų grįžimo į Lietuvą reika
lais pradėti tuojaus veikti.

8. Knygutę “Netikėjimo 
priežastys” nutarta tuojaus 
atspauzdinti.

9. Nutarta tam tikras pada
ryti blankas mokesčių kny
goms visoms kuopoms, o cen
tre, kad pasiliktų tos pačios 
knygos, kaip dabar yra.

10. Bendradarbių fondo rei
kalais veikti ingaliotas kun. F. 
Kemėšis.

II. Senasis išdininkas p. M. 
Venis viską perduoda p. J. Pe
trauskui ir nuo šios dienos vi
są LDS. iždą paima į savo 
rankas J. Petrauskas, o ban
kuose reikalus ir formališku
mus juodu vienu du užbaigs, 
kurią dieną turės laiko.

Buvo svarstyta dar ir dau
giaus svarbių L. D. S. reikalų, 
bet juosius skelbti Centro Val
dyba nemato šiuomi kartu rei
kalingu.

Dar pesrkaityta p. M. Žio- 
bos laiškas, kuriame mūsų 
gerbiamas buvusis LDS. pir- 
masai Centro Valdybos pirmi
ninkas dabar ir garbės narys 
dėkavoja seimui už suteiktą 
jam garbės nario vardą ir pa
sižada toliaus darbuotis L. D. 
S. naudai tiek, kiek jo svei
kata ir išgalės leis. Laiškas 
priimtas garsiu delnų plojimu 
ir palinkėta p. M. Žiobai ilgiau
sių, laimingiausių metelių ir 
nutarta laišką pagarsinti 
“Darbininke.”

Vienu žodžiu, visas posė
dis buvo labai rimtas ir paly
tėti dalykai buvo gvildenami 
ir svarstomi visapusiškai ir 
nuodugniai.

Posėdis užbaigta 10:30 vai. 
vakare.

Platinkite "Darbininką”
BIZNIERIAI, JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNĮ, 

APSIGARSINKITE “DARBININKE” IR LĖTUVIŲ DAR
BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M.

Labai naudingos knygos
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.”

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

“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”
Audeklu apdarytos....................................................$1.00
Popieros viršeliais......................................................$0.75

Galima jas gauti: 
“DARBININKO” KNYGYNE 

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Ir pas:

KUN. A. STANIUKYN4, 

2634 W. 67-th Street, Chicago, UI.
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LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas. S

Siuvu vyriškus'ir moteriškus drabužius, sulig naujausios S 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni- S 
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar- 2 
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku |
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri- g

statau tiesiog į namus. jį
A K. MAZALAS, j

i! 
i: 
i!
ii

94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN. J
TeL Chart er 4235-4. §
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LDS. Centro rašt.

F. V.

F. V.

LDS. CENTRO VALDYBOS 
IMAS POSEIMINIS 

POSĖDIS.
Rugpjūčio 10 d. 1917 m. 

7:30 valandą vakare įvyko pir
mas naujosios LDS. Centro 
valdybos posėdis “Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose.

Posėdį atidarė p. M. Žioba; 
ponas J. Karosas perskaitė 
protokolą praeito posėdžio, — 
protokolas vienbalsiai tapo 
priimtas.

Posėdyje dalyvavo šie val
dybos nariai: 
F. Kemėšis, 
E. Karosas, 
Petrauskas, 

’škauskiutė, 
ležintė, V. 
reika.

NELAIMfi.
Rugpj. 21 d. po No. 85 B St. 

“painteriai” lietuviai malia- 
vodami stubą per neatsargumą 
nupuolė ir sunkiai susižeidė. 
Dabar randasi miesto ligonbu- 
tyje.

GERIAUSIA BUČERNt 
IR GROSERNt.

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

Jos. Kaushpadšs,
Kampas 6-th ir D Sts., 
SO. BOSTON, MA8S.

Tel. S. B. 1052 M.

M. Žioba, kun.
A. F. Kneižis, J.
F. Virokas, J. 

P. Gudas, O. Me- 
M. Venis, P. Ge- 
Vilkauskas ir Še-

Po priėmimo perskaityto 
jrotokolo, savo vietas užėmė 
ttRnjipji LDS. Valdybos nariai 
pirmininkas J. E. Karosas ir 
raštininkas F. Virokas ir pra-

75 BROADWAY,

ANTANAS ČERESKA
Vienatinis lietuvis išdirbėjus akmeninių 

paminklų dėl visų kapinių.
Šiuomi turiu už garbę pranešti ger

biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš 
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant, 

kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv. 
Valstijose be jokią extra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

A. ČEREŠKA,
SO. BOSTON, MASS.

Edward L. Hopkins
362 Broad way So. Boston, Nass

Namai parsiduoda, kambariai parendavojamL 
GAISRI,
SVEIKATOS,

I

□JO, 
APVILKTUS 
STIKLUS, 
(Plato glass)

8UEEID INSURANCE

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

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

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

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

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

J.J. McGowan Co.
265 Broadway, So. Bocton, Mmš.
Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Waahington, St, -> Boston, Mass. 
Paari St, -:- >> -:- Boston, Mass.
366 Washington St, -:- Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

Biznieriai nepra
leiskite progos 

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. II Seimas 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- 
šia 128 pusL 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.

4 f 
i

puslapio 7.50 
” 4.50
” 2.50

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

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAK0Š2S (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
TeL So. Boston 21032

TAUTIEČIAI — LIETUVIAI
Turiu už garbę pranešti, 

kad aš atidariau bučemę ir 
grosernę Rugp. (Augusto) 25 
d. ant kampo 8-tos ir Gatės ga
tvių. Kviečiu visus apielin- 
kėje gyvenančius ateiti pas 
mane pasipirkti.

Aš užlaikysiu įvairių daik
tų, kurių pas svetimtaučius 
negausite ir parduosiu daug 
pigiaus ant vietos, kaip kiti 
atveždami į namus. Šeminin- 
kės pasinaudokite proga, atei
kite pas mane nusipirkti rei
kalingų daiktų.

Visiems savo kostumeriams 
duosiu Legal Štampas.

Širdinagi kviečiu visus 
Dominikai J. Olseik, 

314į 8-th St, .
So. Boston, Mass.

Visos Lietuvos 
Žemlapis

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite “Drabininko” 
knygne, 242 W. Broadvay, So. 
Boston, Mass.

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,

SO. BOSTON, MASS.

GERK “H0W.”
Būk tikras! Užsisakyk 8 

galionus geriausio pasaulyje 
gėrimo “How.” Paaiškinimas 
už dyką.

Persitikrink, kad sveikiau
sias ir tinkamiausias namuose 
gėrimas “How.”

Gera proga agentams.
STULZ BROS.
425 Stulz Bldg.

Dept. H. 15, Kansas City, Mo.

Kaip su Raulu atsitiko
Ei Kaulai, 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 gribautl

Geriausius ir puikiausius reta- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS PUTA

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadvny,

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

v

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.

v*

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.

Paieškau tėvų Jono Olekno 
ir motinos Antaninos Oleknie- 
nes; brolio Jeronimo ir sesers 
Anastazijos; Kauno gub., Tel
šių pav., Sedos vol., Dagių kai
mo. Gyveno Lietuvoj. Dabar 
nežinau ar pasiliko tėvynėje ar 
iškėliau su pabėgėliais į Rusi
ją. Kas praneš jų kurio antra
šą, duosiu dovanų $5.00. Ant
rašas:

Marcelė Oleknaitė,
166 Water St.,Stoughton,Mass. 

U. S. AMERICA.

Paieškau brolio Kazimiero 
Janušausko, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Butrimonių vol., 
Pivašiūnų parapijos. Meldžiu 
jo ar kas apie jį žinot pranešti 
sekančiu antrašu:

Vincas Janušauskas,
210 Perry St., Stoughton, Mass.

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

Nusipiii mosties.
T*i BUSI GRA1U8! Ją išdir- 

ba Mentholatnm Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
akaiašiu baltu. Toji mostis išima 
plimua raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutie 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKU8

f

< »

KIEKVIENAS LIETUVIS, 
NETURINTIS PIRMŲJŲ PI
LIETIŠKŲ 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 
TEISĖJAS

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

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

1

JURGIS VEČERSKIS ieško 
brolio Fabijono, sesers Barboros 
ir pažįstamą. Meldžiu atsiliept. Iš 
Kuršo rėdybos, Palangos mieste
lio. Mano antrašas: Moskva Save- 
lovskaja ž. d. st. Chliebnikovo 
dom Afonoma.

Ieškau tėvą, brolią, seserų ir 
pažįstamą. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu: Belo Kovda Archangels- 
kaja gub., Kemskii ujezd, poeto 
Berezov Karia Antonoviča Stu- 
arta Petr. Rudelis.

Aš Vincas Tamulevičius prane
šu visiems lietuviams kad p. Ka
zimieras Grigas pabėgo nežinia 
kur, nuskriausdamas mane ant 
$42.00. Jis gyveno po No. 93 
Woolsey St., New Haven, Conn. 
Jeigu kas patėmysite kur tokią y- 
patą tuojacs praneškite man, o aš 
duosiu dovaną $5.00. Su šiuo pa
ieškojimu, įdedu ir jo paveikslą. 
Mano adresas:

V. Tamulevičius,
93 Woolsey St., New Haven, Ct.

z , . 

REIKALINGAS vargonininkas 
mokąs vesti chorą ir mokąs pu
sėtinai lenkiškai. Bažnyčios šluo
ti nei pečią kūrenti nereikia. Al
gos $60.00 ir ineigos.

REV. J. MISTUS,
Box 253, Ellsvorth, Pa.

SKAITYK ČIA!
“Darbininko” knygyne ga

lima gauti “Gyvojo Rožan
čiaus lapelių.” Kaina 156. už 
setą arba 15 dalių.

Paieškau savo dviejų pus
brolių dukterų Onos ir Emi
lijos Taparauskučių. Vilniaus 
gub., Trakų pav., Žaslių 
par., Krivanių sodžiaus. Gir: 
dėjau, kad gyveno apie Pen- 
sylvanijos valstijų. 5 metai 
kaip Amerike. Turiu labai 
svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas Taparauskas,
30 Houghton St.,

Hud«on. Mass.11 >>■

! SOUTH B08T0N, MAB8. 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus bu di

džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarą. Tai vienati- 

[ nė lietuviška aptieka Bostone 
[ ir Massachusetts valstijoj. 
[ Gyduolių galit gaut, kokios 
Į tik pasaulyj yra vartojamos. 
; Galit reikalaut per laiškas, o 
! aš prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas 

! Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
' 226 Broadvay, kampas 0 St,

i > 
i > 
i >
< i
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PIRMO' KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 

geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Šo. Borise,Mass.

PBIB DOBCHZSTIB ST.

Valacdo*
dpo 9 t*L ryta poo 10 vai. ryta
iki 8 ral. vakar*. iki 4 vai. vakara.

Tai So. Boatoe 270
DR. JOHN HacDONNELL, M. D.

GpZ>«m tmihaAtti ir littuvistM. 
Ofiso valandos:

Ryt ū> iki 9 vai.
Popietę 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
%

OflM^dyno* SvdovtaakiM Bcm
MP.M.7-8P.M. PltaktrlaAktalaa.

419 Boylstea St. Bestas, Mass.

I1
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius)
popM. Nao 7 iki t vakan 

(48 BBOADVAT Ccr. O ST. 80. BOSTON
TalKSSa
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