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KORNILOV PRIEŠ 
KERENSKĮ.

Rusijoj prasidėjo naminė ka
rė. Pereitą subatą Princas 
Lvof atėjo pas premjerą Ke
renskį, kaipo gen. Korniiovo 
ingai iotinis ir pareikalavo,kad 
Kerenskį pavestų aukščiausią
ją valdžią Kornilovui. Paaiš
kino dar, jog Kornilovą re
mia Maskvos pramoninės or
ganizacijos, durnos narių orga
nizacija ir kitokios organiza
cijos ir klubai.

Kerenskį atmetė Korniiovo 
ultimatumą, suareštydino prin
cą Lvovą, uždarė jį į Petro
pavlovsko tvirtovę, ir paskel
bė, jog gen. Kornilovas pra
šalinamas iš vyriausiojo armi
jų vado vietos. Kartu Petro
grade paskelbė karės stovį ir 
paliepė civiliams gyventojams 
kraustyties iš sostinės. Tuo 
tarpu Kerenskio valdžia renka 
visas pajėgas atvirai kovai 
prieš gen. Kornilovą.

Kerenskį išsiuntinėjo bevie
liu telegrafu įsakymus visiems 
geležinkelių viršininkams, kad 
neklausytų Korniiovo paliepi
mų ir kad jam netarnautų. Be 
princo Lvovo Kerenskio val
džia dar suareštavo 80 nužiū
rėtų Korniiovo šalininkų.

Korniiovo kariuomenė jau 
pradėjo veikti Įvairiose Rusi
jos dalyse. Baltikos laivyno 
komendantas telegrafavo Ke- 
renskiui, jog parems jį prieš 
Kornilovą. Be to Kerenskio 
šalininkai sako, jog geležin
kelių darbininkai stos Kerens
kio pusėn.

Kornilovas turi stipresnes 
jėgas, negu Kerenskį. Pieti
nės armijos vadas Denikin te
legrafavo Kerenskiui, kad stos 
Korniiovo pusėn. Su Kornilo- 
vu eina kazokai ir visas Kau
kazas. Odesa ir jos kariuome
nė pasikelbė, jog kol kas ne
laiko nei vieną pusę. Genera- 
lio štabo viršininkas gen. Lo- 
komski stoja Korniiovo pusėn.

Kerenskio valdžia neturi nei 
geros kariuomenės, o ypač ji 
neturi karvedžių. Visi karve
džiai eina su Komilovu. Val
džia po keletą kartų karštai 
maldavo gen. Aleksiejevą imti 
vadovystę prieš Kornilovą. 
Bet tas atsisakė. Visi Rusijos 
generolai ir oficieriai nepaten
kinti tuo, kad laikinoji val- 

. džia panaikno discipliną. To
dėl oficieriai ir karvedžiai ro
dos neturi su kareiviais. Ypač 
dėlto atvirai stojo Kornilovas 
prieš Kerenskį.

MALDOS UŽ PASISEKIMĄ.

Suv. Valstijų senate ineštas 
bilius, kur prez. Wilson pra
šomas nuskirti diena, kurioj 

Kornilovas i būtų melstasi už Amerikos 
po daug kartų tvirtino, kad pasisekimą karėje.

reikia sugrąžinti discipliną ar
mijom

Korniiovo kariuomenė jau 
užėmė Lugą, c gruzinai užė
mė Vrica, kuri randasi už 54 
verstų nuo Petrogrado. Luga 
yra už 80 mylių į pietus nuo 
Petrogrado.

Kas iš to susikirtimo išeis ir 
kurio bus viršus, tai dar ne
žinia ir negalima nuspėti. Gal 
ten prasidėti baisiausios sker
dynės. Tas viskas prigulės 
nuo greitumo veikimo. Jei vis
kas smarkiai eis, tai be dide
lio kraujo praliejimo pasi
baigs, bet jei užsitęs, tai ga
lės būti didelių baisenybių.

Rusijos kares frontuose nie
ko nesidaro. Paprastai vokie
čiai nekliudo rusams tarp sa
vęs peštis. Taip jie darė laike 
revoliucijos, taip darė, kuomet 
bolševikai buvo sukilę prieš 
Kerenskio valdžią, taip da
ro dabar. Vokiečiai žiūri, kas 
iš peštynių išeis.
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RUSAI APLEIDINĖJA 
PETROGRADĄ.

Rusijos valdžios paliepimu 
Petrogrado gyventojai dide
liais būriais apleidinėja. Visi 
traukiniai einantieji iš sosti
nės prikimšti besikraustančių. 
Valdža paliepė kraustytis iš 
dalies kariniu žvilgsniu, bet 
labiausia dėlto, kad nėra kuo 
maitintis. Valdžia krausto 
taip-gi ir įvairias mokyklas 
jų internatais.
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ATSISKYRĖ NUO PRA

VOSLAVŲ.

Gruzinų vyskupas Platonas 
pravoslavų suvažiavime Mas
kvoj apreiškė, jog gruzinų ba
žnyčia atsimeta nuo pravosla
vų.

ŠAUKIA VIENYBĖN.

Rygai puolus Rusijos laik
raščiai plačiai apie tai rašo. 
Visi socijalistų laikraščiai šau
kia, kad reikia vienybės, šau
kia, kad dabar reikia pamirš
ti skirtumus, o gelbėti šalį. 
Taip rašo menševikai, bolše
vikai (kraštutiniai socijalis- 
tai) nepaiso nei dabar, kad 
vokiečiai varosi pirmyn.
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Lietuvių peticija
PETICIJA PREZ. WILS0- 

NUI KURIĄ INTEIKĖ 
DR. BIELSKIS.

Šimtai tūkstančių lietuvių 
pasklaidytų Rusijos armijoj 
liejo kraują per tris metus, nes 
jie tikėjo, jog jie stoja už tei
sybę ir laisvę savo tautos.. Ar
ti 100.000 lietuvių kareivių pa
dėjo savo galvas rytinėj Prū
sijoj, ties Kaunu ir Karpatuo
se.

Nuo karės pradžios iki šių 
laikų mūsų šalis buvo ir tebė
ra didžiausiu karės lauku. Da
bar armotos kriokia rytiniame 
Lietuvos krašte. Lietuvos ru- 
bežiuose veik per du metu ant 
vietos buvo mūšio linija, kaip 
va palei Dauguvą, Naručių e- 
žerą, Baranavičius ir iki Pri
petės pelkių. Lietuviai dabar 
jaučia, jog po priešininko jun
gu dabar jiems gresia didesnis 
pavojus, negu kada pirmiau.

Arti milijono lietuvių pasi
slėpė laisvoje Amerikoje nuo 
Rusijos valdžios, kuri dabar 
jau prašalinta.

Amerikos lietuviai visuomet 
palaikė artimiausius ryšius su 
tėvyne. Todėl dabar jie giliai 
atjaučia vargus savo tėvų,bro
lių ir seserį], kurie pasiliko 
užimtjoe tėvynėje, kur jie 
kenčia neišpasakytą vargą po 
jungu priešininko, kurs per 7 
šimtmečius tykojo užgrobti 
mūsų šalį.

Augščiausioji Lietuvos Ta
ryba Šveicarijoj yra įsitikinus, 
jog lietuviai piliečiai bus išti
kimi savo naujai tėvynei.

Iš 500.000 lietuvių, kurie ne
pastojo piliečiais Amerikoj, y- 
ra pagatavi, kaip mes tikimės 
kariauti greta talkininkų i- 
dant atgauti savo šaliai laisvę, 
kurios neteko per Europos di
plomatų intrigas.

Aišku, jog lietuviai beve
lytų savo kraują lieti už garbę 
ir laisvę Lietuvos, negu būti 
išsklaidytais po įvairius kovu] 
laukus, kur jie tiesioginiu 
būdu savo šaliai nepatarnaus. 

Lietuvių kareiviai bevelija 
dalyvauti šioje karėje vardu 
savo tėvynės, vietoj būti iš
sklaidytais po talkininkų ar
mijas.

Uolumą® ir entuziazmas mū
sų kareivių pakiltų, jei jiems 
būtų užtikrinta, jog už daly
vavimą karėje Jų šaliai Lietu
vai bus suteikta neprignlmy- 

I be.

ties federacijoj.
Lietuvių tauta nesigailės di

džiausių aukų dėl savo paliuo- 
savimo. Todėl mes jaučiamės 
pateisintais nurodydami mūsų 
Tautos Tarybos skyriui Suv. 
Valstijose svarbą raginti lie
tuvius stoti į Suv. Valstijų ar
miją, o jei galima, tai suda
rinėti Lietuvių Legionus.

Tuo pat kartu mes atsišau
kiame į Lietuvos Vyčius, kad 

Į tai atsižvelgiant Lietuvių 
Augščiausioji Taryba Šveica
rijoj nutarė prašyti Jūsų Švie
sybės išreikšti, ką mano Ame
rika apie Lietuvos ateitį.

Mes tikimės, jog Jūsų Švie
sybe užtikrys lietuviams, ku
rie kariauja talkininkų pusė- J 
je, kad jie dabar savo kraują 
lieja už paliuosavimą savo 
garbingos tėvynės.

Viduriniuose amžiuose Lie
tuva buvo plati ir stipri. Nar
siai kovojo su savo galingais 
priešininkais, ir savo laisvės 
neteko tik 18 amžiuje, tai bu
vo trečias Lietuvių-Lenkų val
stybės padalinimas (1795). 
Nuo to laiko Lietuva nesiliovė 
veikti už savo laisvę, ką paro
do lietuvių judėjimas 20 am
žiuj. Tie pasistengimai buvo 
žiauriai slopinami autokrati
jos.

Čia einasi ne apie naują Lie
tuvos laisvę, bet apie sugrą
žinimą senobinės, Europos au
tokratijų išplėštos.

Lietuvių tauta labai nudžiu
go, kuomet Jūsų Šviesybė 
paskelbė principus, kuriais 
turėtų remtis būsianti taika, 
įsteigiant tautų federaciją,pri- 
pažįstant kiekvienai tautai jos 
teises, taip kad jokia didelė 
tauta negalėtų mainykauti 
mažomis tautomis it tos būtų 
kokie paprasti daiktai.

Pastaroje notoje Rusijai Jū
sų Šviesybė apreiškė, jog jo
kia tauta neprivalo būti ver
čiama po valdžia, kurios ji 
nenori. Tas kaip sykis atsine
ša prie Lietuvos. Prieš savo 
norą ji turėjo gyventi po val
džia, po kuria ji nenorėjo bū
ti.

Lietuva dabar yra po sunkių 
Prūsų jungu, kurs lyginasi 
baudžiavai. Po neapsakomų 
kentėjimų Lietuva ras savo iš
gelbėjimą pilnoje neprigulmy- 
bėje.

Lietuvių Augščiausioji Ta
ryba Šveicarijoj tvirtai tiki, 
jog Jūsų Šviesybė apreiškęs 
tokius prakilnius humanita
riškus principus pritaikys 
juos ir prie Lietuvos.

Lietuviai su užtikrinta jų ša-! lyginus sausą Maine valstiją 
liai laisve, su didesniu entu- i su kitomis Naujosios Anglijos 
ziazmu veiktų dėl Jūsų pra- valstijomis, tai pasirodė, jog 
kilnaus ir humanitariško tiks-į alkolinėse valstijose daug dau- 
lo, kuris atidaro visoms tau-. giau išbrokyta dėl silpnos 
toms vpac mažoms naują ga-į širdies, negu sausose valsti- 
dvnę, kur silpnosios bus Iv- i jose, tas parodo, jog svaiga- 
gios stiprioms tarybose atei-|lai nusilpnina širdį.

jiė sudarytą brandnolį-MSKn- -- Francjjaj dar ngavyko.su- OOO^galionų.
čių Lietuvių Legionų.

Tikėdami, jog mūsų petici
ja ras prielankų apsvarstymą 
mes išreiškiame Jūsų Šviesy
bei savo augščiausią pagarbą 
ir gerą valią.

Už Lietuvos Augščiausią Ta
ryba

Amerikos Liet. Taryba. 
Reprezentuojanti:

ALRKS., T. F., ALRKF., L. 
D. S., ALRKMS., ALRKPBS., 
L. V.

Prez. Dr. J. J. Bielskis, 
Sekr. J. G. Miliauskas.

KONFISKAVO VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠTĮ.,

Vokiškas laikraštis Phila- 
delphia Tageblatt tapo val
džios konfiskuotas, o redakto
rius suareštuotas. Tas laik
raštis dažnai kabinėjosi prie 
valdžios ir smerkė ją už stoji
mą karėn.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Rochester, N. Y. — Ant Leh- 
igli Vallev geležinkelio trauki
nis smogė į automobilių. Pen
ki žmonės ant vietos buvo už
mušti, o vienas labai sužeis
tas.

PRAŠO UŽSISTOTI.
Popiežius kreipėsi j Ameri

kos ir Anglijos valdžias, kad 
jos užsistotų už Meksikos ka
talikų dvariškiją, kurių cici- 
likiška valdžia mano visai pa
smaugti.

PASIRODĖ BLAIVYBĖS 
NAUDA.

Rekrutų ekzaminavimas pa
rodė indomių dalykų. Čia pa- 

Į sirodė blaivybės nauda. Su-

KITUOSE FRONTUOSE.
Šiuo tarpu nei vakariniame 

fronte nėra žymių veikimų. 
Eina tik artilerijos mūšiai ir 
maži susirėmimai.

Italijos frontas, kurs pasta
romis dienomis buvo gyviau
sias, dabar visi aptilo.

FRANCIJA BE MINIS- 
TERIŲ.

daryti ininisterių kabineto. Tą 
padaryti buvo pavesta Painle- 
ve. Jisai buvo sustatęs minis- 
terių surašą, bet jo parinktie
ji nesutiko ant tokio sustato.

EKSPLIOZIJA ARSENALE.
Pliiladelphijoj Frankford 

arsenale ištiko ekspliozija. Du 
darbininku tapo užmušta o 20 
sužeista. Nuostolių už $20.000.

PRADĖS RAŠYTI 
ISTORIJĄ.

Vokietijos generalis štabas 
pasiryžo pradėti leitsi karės 
istoriją. Toji istorija bus lei
džiama serijomis. Atskirose 
knygose bus aprašyti didieji 
mūšiai. Rašys tie, kurie tuo
se mūšiuose dalyvavo. Pirmas 
leidinys pasirodys spalio mė
nesyj.

PRIEŠ MOTERŲ TEISES.
Pereitą panedėlį Maine val

stijoj buvo balsavimai ar duo
ti balsavimo teisę moterims. 
Tai prieš suteikimą moterims 
tos teisės balsavo veik dvigu
bai daugiau, negu už. Balsį] 
prieš buvo 32.121, už tik 17.- 

balsu.< oo 
1 .Ji.

SUAREŠTAVO 
ANARCHISTĄ.

New Yorko policija suareš
tavo anaYchistą Berkmeną. Jį 
intaria suokalbyj surengti 
riaušes laike parodavimo lie
pos 22, 1916 m. San Francisco 
mieste, kur į minią buvo me
sta bomba ir keletą žmonių už
mušta.

MAI-KONFISKAVO DAUG 
STO.

Vokietijoj, Mueniche valdžia 
darė kratą hoteliuose kur tur
čiai gyvena ir surado daug 
paslėpto maisto. Konfiskavo 
9.000 kiaušinių, keletą šimtų 
svarų medaus ir kitokių daik
tų. Kratos eina toliau. Tur
čiai prasitarė, jog gauna val
gyti daugiau, negu valdžia 
nustatė. Todėl tai valdžia 
dagirdus tuoj padarė kratą.

NEDIRBS VISKĖS.

Rugsėjo 8 d. ineina galėn 
įstatymas, kuriuo draudžia
ma vartoti javus viskės išdir- 
bimui. Bet didieji bravarai 
neužsidarys. Jie išdirbinės 
alkolį pramonės reikalams.

Viskės ligšiol būdavo išdir- 
dama 116.000.000 galionų kas
met. Pramoniniams reika
lams išdirbama alkolio 146.000

Viskės ir brandės bravarų 
Suvienytose Valstijose yra 700 
iš jų mažesnieji turės užsida
ryti.

Bravarininkai apščiai turi 
prisidirbę viskės. Dabar jie 
pakels kainas iki $12 už galio
ną ir jie nei kiek nuostolių 
neturės.

?
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RAGINA VALGYTI DAU
GIAU ŽUVIES.

JI. Hoover, Suv. Valstijų 
maisto diktatorius, nurodo, 
jog vartojant kornus galima 
perpus pigiau pragyventi, o 
komų maistingumas veik toks 
pat, kaip ir kviečių.

Hoover nurodo, jog Ameri
koj permažai žuvies vartoja
ma. Suv. Valstijose per me
tus žuvies ant kiekvieno žmo
gaus atseina po 18 svarų, An
glijoj po 65, Kanadoj po 57, 
Švedijoj po 52, Norvegijoj po 
44, Danijoj po 39, Portugalijoj 
po 37 svarų.

DIDIS KORNŲ UŽDERĖJI- 
MAS.

Jei per keletą savaičių ne
bus šalnų, tai komų užderė- 
jimas Amerike bus didžiau
sias. Šio mėnesio pradžioje 
išrodė, jog komų bus šiemet 
248.000.000. Tai bus ant 124. 
000.000 daugiau, negu 1912 
m., kuomet buvo didžiausias 
užderėjimas komų.

NEUŽMIRŠO GIMTINĖS.

A. BĮ ūme, Bostono advoka
tas, mirdamas užrašė $10.000 
biedniems miestelio Whyl, Vo
kietijoj, ir pataiymui tame 
miestelyj mokyklos ir bažny
čios. Velionis advokatas mi
nėtame miestelyj gimė 80 me
tų tam atgal. Į Ameriką at
vyko mažu vaiku. Mirdamas 
paliko turto $500.000.

PIRMOS ŠALNOS.

Rugsėjo 7 d. įvairiose Ver- 
monto valstijos dalyse apsirei
škė pirmos šalnos.
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KAS ATSITIKO SU 
AUKOMIS.

Šiame “Darbininko” nume
ry] korespondencijų skyriuje 
telpa Racine, Wis. Lietuvių 
Dienos K-to skyriaus reikala
vimai, kad aukos surinktos 
Lietuvių Dienoje tuojaus būtų 
pasiųstos j Lietuvą, kur žmo
nės badauja, o vargai ne vie
ną lietuvį ir lietuvę be laiko į 
grabą varo.

Tas pats skyrius protestuo
ja prieš tuos žmones, kurie ne- 
kieno neingalioti Lietuviij 
Dienoje surinktus pinigus pra
dėjo globoti, kaip, va, daro p. 
Šimkus ir kiti liberalų srove
lės vadai.

Raciniečių reikalavimai ir 
protestai teisingi ir pamatuo
ti. Ir ne pirmieji jie savo bal
są kelia ir Lietuvos varguolių 
vardu šaukia atiduoti Lietu
vai paskirtą auką. Išsiuntimo 
pinigų reikalauja visa Ameri
kos lietuvių visuomenė. Bet 
to reikalavimo visai nepaiso 
tie liberalų srovelės šulai, ku
rie šiandieną prie Lietuvių 
Dienoje surinktų pinigų stovi. 
Jie net neteisėtu keliu katali
kų atstovus paliuosavo nuo tų 
pinigų globojimo ir patys vie
ni dabar taria, kur tuos 33 
tūkstančius dolerių suvirs pa
dėti.

Lietuvos žmones mirtis bla
ško, o mūsų liberalų šulai pi
nigus laiko Amerikos bankuo
se ir dar ironiškai nusišypso, 
jei kas jiems primena,kad Lie
tuvoje vargai taip dideli, kad 
neatbūtinai tuojaus reikia pi
nigus išsiųsti. Pagalios libe
ralų spauda net jdu pamiršo 
apie tuos pinigus paminėti. 
Gal nebenori apie Lietuvai su
rinktas aukas nei kalbėti, o 
gal jau pasiuntė Lietuvon, tik 
nenori savo geru darbu pasi
girti ?!

Gerbiamieji! Pinigus dėjo 
visa Amerika, o daugiausia 
sudėjo lietuviai, jie patys tuos 
pinigus ir surinko. Atskaitas 
atiduokit tuojaus lietuvių vi
suomenei ir jei dar pasirodys, 
kad pinigai nėra į Lietuvą pa
siųsti, tuomet pasilieka tik 
vienas kelias, lai visi Ameri
kos lietuviai prispiria tuos 
partyviškus ponus iš Centra
linio komiteto, kad jie pini
gus į Lietuvą tuojaus p j bius
tų.

Skaudu ir griaudu sa -akai
siais barties ir rokuoti0’, bet 
šiuo mom -.tu, kuomet Lietu
vos žmonių likimas ant plauko 
kabo — tylėti negalima.

Kam Lietuva ir jos likimas 
brangus ir kas nori Lietuvos 
varguoliams duonos kąsnį su
teikti pakelkit šiandieną balsą 
ir garsiai pasakykit liberalų 
ponams iš Centralinio Komite
to, kad jie Lietuvos varguo
lių auką nelaikytų Amerikos 
bankuose, bet ją tuojaus pa
siųstų į Lietuvą.

Mūsų nuomone, aukas surin
ktas Lietuvių Dienoje pasiųsti 
Lietuvon privalo tie žmonės, 
kurie buvoWilkes-Barre išrin
kti į Lietuvių Dienos Komite
tą. Dabartiniame centralinia- 
me komitete iš senų Komiteto 
narių vos keli liberalų srovelės 
atstovai beliko. Jie vieni ne
turi teisės pinigų sutvarkyti,

pagalios jais vienais ir visuo
menė nepasitikės. Tegul su
eina krūvon katalikų ingalio- 
tiniai ir liberalų atstovai — 
visi tie, kurie buvo Lietuvių 
Dienos Komitete ir pasiunčia 
pinigus Lietuvon.

Tuomet bus visi patenkinti 
ir barniai dėl tų pinigų nutils. 
Tai geriausias bus būdas ir pa
rankiausias.

Kas-gi pagalios atsitiko su 
tomis aukomis, kad jų nebe
norima Lietuvon siųsti?

PARTIJA BE PAMATO 
IR PRINCIPŲ.

Amerikos lietuvių liberalai 
ilgus metus gyveno be jokios 
organizacijos ir tvarkos. Jie 
daugiausia per savo spaudą 
platino įvairias laisvamanybes 
ir bedievybės, nes iš to gana 
gerą biznį darė, o apie ko
kius ten ypatingus tikslus ir 
principus jie ir svajoti ne sva
jojo. Katalikams tuo laiku 
snaudžiant, nebuvo libera
lams ir reikalo organizuoties.

Bet kuomet katalikai sujudo 
ir uoliai pradėjo lietuvių vi
suomenę valyti nuo piktžolių 
ir pasistengė atitaisyti li
beralų padarytas lietuviams 
skriaudas — liberalai tuomet 
aiškiai pamatė, kad jų ilgų 
metų kreivas mokslas nuėjo 
ant niek ir baisiai nusigando.

Veiklesnieji liberalų veikė
jai nenorėdami liberalų palei
sti ant pražūties, sumanė juos 
suorganizuoti į partiją ir nu
tarė tai partijai nustatyti šio
kius tokius principus.

Po didelių galvojimų ir pa
sitarimų pagalios ir gimė pas 
Amerikos liberalus “Sanda
ra,” gimė, tiesa, be galvos, 
bet tas buvo ne svarbu, galvą 
juk galima ir paskiau prilip
dyti, bile tik partija būtų.

Liberalų ‘Sandarai” galvą 
pirmiausia pradėjo Šliupas ta
šyti — išėjo kreiva; Šliupo 
kreivumus pamėgino Rimka 
ištaisyti — dar labiau galvą į 
šoną nurietė; bandė kiti, bet 
niekas neišėjo ir liberalų 
“Sandara” pasiliko “viduri
nėje srovėje” aštuonių auklių 
nešiotu, bet visai neišauklėtu 
kūdikiu — be galvos.

Reikia dar pažymėti, kad 
laisvamaniai vadai, kiekvie
nas “Sandaros” tikslą savo
tiškai suprato ir savotiškai 
tuos tikslus savo pasekėjams 
išaiškino. “Vidurininkai” pa
tys negalėjo savo ‘‘Sandaros” 
reikšmės suprasti.

Dabar, po ilgų liberalų 
“Sandaros” begalvio kūno 
valkiojimų ir tampymų, jam 
galvą surado liberalų naujas 
šulas Šalčius. Jis “Ateityje” 
paskelbė, kad liberalų “San
dara” turi būti prilipdyta 
prie socijalistų internacijona- 
liškos galvos, ir viskas būsią 
gerai, o kitokios vietos “San
darai” nesą.

Gal taip ir bus geriausia 
Triukšmingai pagimdyta li
beralų “Sandara” numarmė
jo į triukšmingo soči jai izmo 
banga’, nei naudos nei skriau
dos lietuvių visuomenei nepa
likdama.

Be pamato ir principų vis- 
vien nebūtų buvę gyvenimo. 
Kad savo srovei biznio nepa

KAS KLAIDINA?
“Vien. Liet.” garsina, būk 

dabar negalima į užiidtą Lie
tuvą siųsti pinigų. “Darbinin
ke” Jonas Keras savo pasta
bose pasakė, jog “V. L.” klys
ta, nes per Šveicariją ir per 
Ispanijos ambasadą esą gali
ma siųsti į užimtą Lietuvą pi
nigų kiek nori ir kam nori. 
“Tėvynė” į tą pastabėlę atsi
liepė ir sako, būk “Darbinin
kas” klaidingas informacijas 
skleidžiąs. Kad parodyti kas 
žmones klaidina, tai mes paci- 
tuosim laiškus iš Ispanijos am
basados, su kuria gerai žino
mas žmogus turėjo reikalų. 
Štai tie laiškai:

July 16, 1917.
Mr. Fransiskus IVirakas.

Dear Sir:-
The Spanish Ambassador in Ber- 

lin. who is in charge of Russian 
interests in Germany, has sent 
me the enclosed bulletin, Ąyhich I 
reąuest you to return to me after 
giving a written answer to the 
questions which it contains.

I shall be glad to forward to 
its destination any money you 
may care to send to my order 
here by check or postai order. 

Believe me.
Yours faithfully.

Juan Riano.

IVashington August 4 1917.
No. 3743.

Mr. P. Virakas
Dear Sir: —
I beg to acknovvledge the receipt 

of your letter of the 2d inst en- 
closing $50 vvhich you desire sent 
to the party mentioned in your 
letter, and to inform you that I 
shall be glad to forward šame 
to the destinee through the inter- 
mediary of the Spanish Embassy 

Berlin.
Believe me,

Yours faithfully.
Juan Riano.

Ar reikia čia dar kitokių pa
aiškinimų?

KATALIKŲ SPAUDOS 
REIKALAIS.

Aukos plaukia.

Katalikų Spaudos Savaitės 
reikalams aukojo šios organi
zacijos ir asmenys:
L. D. S................................$25.00
Kazys Vidikauskas......... 1.00
41 LDS. kp. per p. A N. 5.00 
Šv. Jurgio par. Phila., Pa.

blaiv. kp.............................. 7.00
“žvirblis” PubL Co.............5.00
Maldos Apašt. Dr-ja So.

Boston, Mass....................10.00
J. Naujokas P. Blaiv. 12

kp. Chicago, HL........... 1.00
134 kp. S. L. R. K. A.

Brooklyn, N. Y.............. 5.00
J. B. šaliūnas.......................2.00

Visiems aukojusiems, pada
riusiems gerą pradžią, nuošir
džiai ačiū.

Kun. F. Kemėšis.

LABAI SVARBUS 
REIKALAS.

Katalikiškų laikraščių ad
ministracijų, knygynų ir išlei
stuvių nuoširdžiai prašome bū
tinai tuojaus prisiųsti Katali
kų Spaudos Komisijos sekre
toriui (J. E. Karosas, 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.) 
laikraščių užrašinėjimui kvitų 
knygelių, katalogų ir surašą 
tų knygų, kurias manoma 
Katalikų Spaudos Savaičių 
laiku platinti. Kvitų knygelių 
ir katalogų prisiųskite, ger
biamieji, nemažai. Jau daug 
pareikalavimų gauta. Ypač 
prašome tuo reikalu pasirū
pinti “Draugo,” “Dartrjp'li
ko,” “žvaigždės,” “Garso,” 
“Vyčio,” “Tikybos ir Doros,’ 
“Moksleivio,” “Moterų Dir
vos,” “Tautos Ryto.” “Pa
žangos,” “šviesos” ir “žvir
blio” Administracijas.

K. Sp. Sav. Komisija

Gyvename visokių speku
liacijų gadyne. Pasaulyje at
sirado visokių marketų. At
sirado spekuliantų ne jgien 
kasdien vartojamų daiktų, bet 
ir kasdien kalbamųjų dalykų 
šiame pasauliniame politikos 
krizije. Į market’us ant par
davimo ėmė vežti pačias idė
jas, mažų tautų likimu imta 
spekuliuoti pasaulio politikos 
turgavietėse. Tarp kitų ban
dyta nuvilkti ton vieton ir 
mūsų Lietuvos neprigulmybę.

Amerikos lietuvių tarpe at
sirado žmonių krūva, suma
niusių padaryti politikinę spe
kuliaciją su savo tautos ir tė
vynės neprigulmybę ir tuo pa
daryti sau gerą biznį.

Sumanyta ataušinti lietuvių 
širdyse Amerikoje ir Rusijoje 
jausmą, jau subrendusį ir nu
nokusį, kurio vedami lietu
viai pasiryžo reikalauti sau 
ant žūt-būt pilnos neprigul- 
mybės. Sumanyta politikinę 
agitacija nuslopinti amžių sva
jones ir kilniausiųjįj sielų dar
bą sutarta niekais paversti. 
Vargais ir kentėjimais išliū
liuotą mintį, kad Lietuva tu
ri būti liuosa, savystovi, ne
prigulminga, sumanyta pa
laidoti tamsaus likimo kapi
nyne!

Apie mūsų tėvynės naujųjų 
Judų spekuliaciją prabilo kas 
tai pusbalsiai kad ir per laik
raštį. Pataikė jis į gūštą šni
pų susisukusių savo vienmin
čių tarpe. Užgavo ta žinia 
tam tikrus veikėjus, redakto
rius ir bendradarbius lietuvių 
“pažangiame’ tarpe. Kai-kas 
savųjų inpyko, kam “savie
ji” be reikalo aikštėn velka 
“šnipų” paslaptis.

Atsiliepė laikraščiai. Visuo
menė ėmė nerimauti, nujutus 
tėvynės pandavikus savo tau
tiškų veikėjų tarpe.

Pasirodė slaptingos žinios 
apie “trečiųjų teismo” tėvy
nės Judams teisti ir karti.

Gi kokia tai “komisija” 
tardo dalykus.

Ir “teismas trečiųjų” ir 
“pati komisija” vienos min
ties žmonių parinkta ir vien
minčių tarpe sukasi. Nuo pla
čios visuomenės Amerikoje 
nuo rytų iki vakarų dengiama 
uždnaaglu kad ir kiauru.

Ir įvykusį judošišką faktą 
kaikurie laikraščiai neva ra
mia širdimi (!) dailiai reaga
vo bandydami “šnipus” ir 
“spekuliantus” pateisinti, su
darydami šnipų kategorijas, 
išanksto rengdamiesi prie to, 
kad dalykams išėjus viešu
mon, “savuosius” nusidėjė
lius būtų galima priskirti prie 
nekalčiausios kategorijos viso
kių politikos spekuliantų.

Ir palengva laikui bėgant 
slepiamoji tautiškame maiše 
yla ėmė lysti iš maišo.

Pradėjo aiškėti, kad tuo 
spekuliantu, kuris buvo apsi
ėmęs šnipų būryje Lietuvos 
neprigulmybę nuvežti į politi
kos turgavietę, yra garsusis 
Stasys Diplomuota’. Jis vei
kėjas, gražbvlis, taigi geriau
siai už kitus tikęs būti agentu 
ant turgaus.

Jis su kitais keliais žymes
niais “veikėjais” iš tarpo tų, 
kurie nuolat raštu ir žodžiu 
gyrėsi, kad dirbą vien “dėl 
Lietuvos,” o ne “dėl Romos” 
kaip kiti kad daro, apsiėmė 
nudirbti Judos darbą. Jis su 
Ko. vienminčių pasižadėjo už 
tam tikrą atlyginimą pasidar
buoti naudai tų visų, kuriems 
Lietuvos neprigulmybę ir ki
tų mažų tautų liuosybė nėra 
naudinga ir nepageidaujama. 
Jis sutarė dirbti už $600.00 į 
mėnesį algos be išlaidų viso
kioms kelionėms, agitacijoms 
ir kitiems dalykams Rusijos 
lietuvių pabėgėlių tarpe.

Gavęs $100.00 rankpinigių 
jis buvo nutaręs ir per laikraš
čius pagarsinęs savo kelionę 
Lietuvon dar šią vasarą.

Jo pakraipos žymūs veikė

jai, literatai, redaktoriai, 
laikraštininkai, bendradarbiai 
garsiam savo srovės šului, a- 
gitatoriui ir veikėjui parengė 
atsisveikinimo vakarienę. Įvy
ko koncertas; lydimąjam in- 
teikta čekis dovanoms. Kara
lių vakarienės kelta padangėn, 
garbinta ir į sveikatą dikčiai 
gerta...

Tėvynės nelaimėse laiminga 
ir girtybė!

Keliauninkas, nusigėręs ir 
kelionės nepradėjęs, atidarė 
savo jausmingą širdį ir “per
daug išsiplepėjo.” Pasipasa
kojo apie savo rolę, apie gau
tąsias instrukcijas, apie taktą 
kelionėje ir ant vietos, apie o- 
balsius vien prisidengimui ir 
apie savo tikrus tikslus...

Blaivus rytojus atnešė susi
krimtimą. Visos paslaptys pa
teko viešumon, kad ir “savų
jų” tarpe. Aklų sienų dvigu
bai nubūgta negu paprastai... 
Diplomuotas Stasys ėmė kra- 
tvties savo sutarties. Paimtus 
rankpinigius nunešė savo ben- 
dni fondui, kuriam ėmė tar
nauti, kaip tik nusmuko nuo 
politikos koto visuomenėje nu
stojęs pasitikėjimo. Fondas tų 
pinigų nepriėmė, kad savęs ir 
savo “tautiškumo” nesuteršti, 
tie $100.00 pasirodė jiems ly
gūs Judos trisdešimts grašių, 
dėl kurių jis gavo pasikarti... 
Tėvynės kraujo “šimtinė” 
prilipo prie Stasio rankų ir ją
ja jis susitepė.

Savieji pamatė, ką lemia ši
ta istorija. Ne pavieniui jiems, 
bet visam jų būriui, visai sro
vei stojo į akis visuomenės pa
smerkimas, kartuvės Judos 
“su perplyšusiu pilvu ir iš
plūdusiais viduriais...” Jie 
žino, ką sakys istorija ir kaip 
teis visuomenė tuos, kurių 
tarpe šiandiena gūštą sau su
ka “šnipai” ir politikos spe
kuliantai, jie žino, kaip at
silygins Lietuvą-tėvynė savo 
sūnams - parsidavikams, ku
rie iki šioliai veidmainingai 
ir daug kalbėjo apie tėvynės 
meilę, kurie iš tėvynės meilės 
koncertus rengė ir dainas dai
navo, kurie sakyte sakė iš tė
vynės meilės, kad ji jiems al
torius ir šventenybė, o ne Die
vas, kurį šia gadyne reikia 
dėti į šalį.

Tai-gi, kad tą tautiškų Ju
dų skandalų skambalą paslėp
ti nuo visuomenės akių, imta 
pėdas mėtyti, maišyti.

Paleista žinia, kad Tėvynės 
išdavikams - šnipams suieškoti 
tapo paskirta kokia tai komi
sija. Gi pasirodo, kad toje 
komisijoje dirba ir tardymus 
veda patsai Stasys Diplomuo
tas, matomai, norėdamas pa
gauti savo šešėlį ir jįjį nuteis
ti!. .

Tuo pat laiku, kad visuo
menę nukreipti kiton pusėn ir 
jos atydą sudrumsti, visu 
frontu tam tikri laikraščiai ė- 
mė rašyti apie katalikų srovę, 
apie šv. Tėvo taikos sumany
mus, apie katalikų politiką, 
apie jų nenorėjimą eiti vieny- 
bėn, apie jų tarnavimą vien 
Romai, apie jų nusidėjimus 
prieš tatuą ir tėvynę. Kitur 
vėl atsiliepė balsai išvadžioji
mų apie šnipų kategorijas, a- 
pie jųjų naudingumus, reika
lingumus ir nekaltumus... 
Trumpai sakant, prasidėjo 
po kokių tai tautiškų karkly
nų ne akademikų vedamas 
koncertas, kad juo numalšin
ti šiurkštus atbalsius akade
miškomis rankomis sudaryto 
skandalo su šnipais ir vilkimu 
Lietuvos neprigulmybės į pa
saulinės politikos turgavietes.

Rusijos biurokratų ministe- 
riai, visuomenei visokių blė- 
džių kalti, lengvai numesda
vo nuo savęs visas kaltes ant 
nekaltųjų “sargų.” Žinau at
sitikimų, kada Lietuvoje pa
laidieji dvarininkai pinigais 
inkišdavo kalėjiman savo vie
ton “ordinarščikus.”

Abejoju ar ta biurokratų

(priemonė ir taktas, kurią da
bar veda mūsų tautos palaidū
nai ir mūsų tautos Judų sėb
rai, jiems padės tuos Judus 
išteisinti.

Be reikalo mūsų gadynės 
Judus su Ko. bandoma slėpti 
ir išteisinti. Ne dyvai, kad jų
jų priviso tenai, kur liuosa eti
ka, kur “Dievas dedamas į 
šalį...” Dalykai turės paaiš
kėti visoje savo pilnybėje. Mū
sų tėvynės, mūsų liuosybės 
Judas su Ko. gaus pasirodyti 
visoje savo niekybėje, ir tai 
ne ypatoje kokio nors pašalie-
čio sargo” ar “ordinaršči-

ko,” bet savo paties asmeny
je, kaip jis yra su savo žymė
mis rankpinigio už sutartį pa
daryti spekuliaciją su “Lietu
vos neprigulmybę.” Ne dabar
ties “tardymo komisijos” vel
kamas jis pasirodys, bet pats 
statydamas, kol laikas, savę 
prieš teismą, ir tai prieš visuo
menės teismą, o ne prieš ko
kį “trečiųjų teismą” tos sro
vės, kur tėvynės Judai gimsta, 
kur “šnipai” sau gūštas su
ka!

Lietuvos neprigulmybė ant 
turgaus — vyrai budėkite.

J. G.

Amatai
Dauguma mūsų lietuvių esa

me paprasti darbininkai. Fab- 
rikėse, kasyklose ir visokiose 
kitose vietose mes dirbame 
sunkiausius darbus ir už ma
žiaus} atlyginimą. Tiktai da
bar, po suvirš 50 metų pra
dedame viens po kito užimti 
geresnes vietas. Bet tas pro
greso apsireiškimas tematosi 
tiktai tarpe čia augusių ir 
tarpe augštesnes mokyklas 
lankusiųjų.

Lietuvis, atvažiavęs iš Lie
tuvos, suvisai nemoka kaip iš
naudoti tas progas, kurias šio
je laisvės šalyje mes galime 
atrastL Bet paprastai, pri
pratęs prie sunkaus darbo, jis 
eina tenai, kur jis daugiausiai 
uždirba, neatsižvelgdamas į 
ateitį. Per tą mūsų aklumą 
mes užimame ne garbingiausią 
vietą tarpe šios šalies ateivių.

Bet kadangi dabar prasidė
jo kalbos apie Lietuvos laisvę 
ir mūsų žmonės pradėjo sva
joti apie tą dieną, kada jie 
galės grįžti atgal į savo gimti
nį kraštą ir tenai savo tėvelių 
žemėje laimingai gyventi, tai 
mums reikėtų pasirūpinti apie 
tai ką mes darysime kaip tą 
laisvę gausime, ir kaip mes ją 
sunaudosime.

Tas yra vienas iš svarbiau
sių klausimų, kurį turime mes 
lietuviai išrišti, jei mes nori
me matyti laisvą ir neprigul- 
mingą Lietuvą. Mums reikia 
ne vien tik savo politiką va
ryti ir išreikalauti dėl savo 
krašto neprigulmybę, bet mes 
taip-gi turime suorganizuoti 
savo darbininkų spėkas, kad 
galėtume gavę neprigulmybę. 
ją užlaikyti.

Dabar didžioji dalis lietuvių 
yra ūkininkai. Nekurie čia at
važiavę išsimokino darbus 
dirbtuvėse, bet tas jų mokslas 
mažos vertės, nes mes kaip ir 
suvisai neturime tokių, kurie 
galėtų fabrikus kontroliuoti 
ir vesti juos pasekmingai. 
Nors mes ir turime darbinin
kų, bet nemokame juos sunau
doti. Tą galime spręsti iš to, 
kad čia Amerikoje iš lietuvių 
fabrikantų kaip ir nėra. Nėra 
tokių, kurie nuodugniai su
prastų kokią nors išdirbystę, 
o to mums kuodaugiausia ir 
reikia. Ne vien tik reikia 
mums fabrikantų, bet reikia 
ir visokių kitų amatui rkų, ku
rie galėtų \adovacti mūsų 
darbi.liuku minias ir duoti 
jiems darbus dirbti.

Mes turime daug paprastų 
kareivių savo darbininkiškoje 
kariuomenėje, bet neturime 
oficierių. Ir tuojaus pakįla 
klausimas, kaip mes tuos ofi- 
cierius galime išauklėti.

“Darbininkas,” suprasda
mas tą rekalą, nutarė paskir
ti ypatas tą reikalą studijuoti 
ir apie savo išradimus praneš
ti visuomenei. Tai-gi karts 
nuo karto šiame laikraštyje 
tilps straipsniai apie šį svar
bų reikalą.

Nors ir paprastas darbinin
kas, nors jis ir neturėjo pro
gos eiti augštus mokslus, ir 
tie, kurie jau yra šiek-tiek 
prasimokinę, visi gali pasto
ti į oficierius, jei jie tik nesi
gailės tam darbui prakaito ir 
savo liuoso laiko.

Pradedant gvildenti šį klau
simą, pirmiausia reikia pa

siskirti sau tinkamą amatą. 
Pamąstyk gerai apie visus ą- 
matus, apie kuriuos tik žinai, 
ir tada savo mintyje išsirink 
tokį, kuris tau geriausia pa
tinka, kurį mėgsti dirbti ne 
dėl to, kad ten gali didesnę 
algą gauti, bet dėl to, kad tą 
darbą myli ir veiki jame ne 
vien tik laukdamas savo algos, 
bet dėl to, kad gali ką nors 
naudingo nuveikti.

Pasirinkęs sau tinkamą a- 
matą, nors ir visai jame nesi 
dirbęs, sužinok apie jį kiek 
gali nuo ypatų, kurios apie jį 
žino. Nueik į savo miesto vie
šą knygyną ir parsinešk kny
gų aprašančių apie tą amatą 
ir tada, gerai apie jį supras
damas, stengkis prie jo gauti 
kokį nors darbą, nors jis būtų 
ir menkiausis ir gautumei algą 
daug mažesnę, kaip dabar už
dirbi, bet dirbk su ta minčia, 
kad laikui bėgant, užimsi 
pirmutinę vietą tame amate. 
Gavęs darbą, laikyk savo a- 
kis atviras ir klausykis pamo
kinimų savo viršininkų. Ne
nustok skaitęs visas knygas, 
kurias tik gali gauti apie tą 
amatą ir naudok savo naujai 
gautą mokslą prie savo darbo.

Nesibijok daugiau darbo pa
dirbti, kaip tau yra paskirta 
arba nustatyta. Visų pirmiau
sia gerai išmok savo darbą, o 
paskui pradėk mokinties kiek 
galėdamas, kad galėtumei už
imti augšt°snę vietą. Taip dir
bant ir mokinanties, nerei 
kės tau rūpinties apie algą ar
ba darbą, nes tau darbas bus 
visados užtikrintas ir alga kils 
kartu su tavo išsilavinimu ta
me darbe. Prie to neapleisk 
progos lankyti kursus tame a- 
mate viešose mokyklose.' Be
veik kiekviename mieste, mie
stelyje randasi tokios amatų 
mokyklos, kur galima už ma
žą mokestį daug ko išmokti. 
Jei nėra tokios mokyklos, tai 
stengkis imti taip vadinamą 
“correspondence course,” iš 
kokios nors gerai žinomos mo
kyklos.

Jei lietuviai norėtų sužino
ti, kur panašios mokyklos 
randasi, arba jei kurie galėtų 
kokį nors amatą pradėti mo
kinties ir patys dėl savęs ne
galėtų surasti, lai kreipiasi į 
šį “Darbininko” skyrių ir 
jiems visos informacijos bus 
suteiktos.
Tokiu būdu per kelioliką me

tų mūsų tarpe išsidirbtų armi
ja specijalistų, kurie galėtų 
sugrįžę į Lietuvą, suorgani
zuoti minias darbininkų ir tik
rai atstatyti Lietuvą. Bet jei 
ir į Lietuvą nebus kaip grįžti, 
tai jiems ir čia bus užtikrintas 
geresnis gyvenimas.

Tai-gi lai kiekvieno progre- 
syvio lietuvio darbininko o- 
balsis skamba “Excelsior,” 
“Augštvn, vis augštyn.”

Neaikvokime savo energijos 
bereikalingoje kovoje su kapi
talistais ir kitais pramanytais 
išnaudotojais mūsų darbinin
kų minios, bet geriau atsiraitę 
savo rankoves stokime į darbą 
patys su tikslu pagerinti dar
bininkų būvį, juos pakelti ir 
ištobulinti. Mes tą galime pa
daryti jei tiktai laikysimės 
tvirtos valios ir su Dievo pa- 
gelba viską pergalėsime.

Jonas Keras.
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Grįšiantiems Į Lietuvą. Kas girdėti lietuvių kolonijose. Laiškas
JEIGU KARĖ ŠĮMET 

BAIGTŲSI.
Karės laukuose verda; ka- 

nuolės baubia, ginklai žvanga, 
kraujas upeliais teka, vaito
jimai ir sužeistųjų šauksmai 
orą pripildo baisiu garsu — 
garsu perveriančiu širdį, gar
su šaukiančiu į dangų atmo- 
nijinto, keršto, teisybės...

Baisus yra reginys, baisus 
tai yra dalykas ir jiems, kol 
kas. galo nesimato.

Pasaulio valdovai skelbia 
nuolatos atkartodami, kad tai
ka tol neįvyks, pakol nebū
siąs sutriuškintas Vokietijos 
militarizmas. Ir tą Vokietijos 
militarizmą jau triuškina ket
virti metai ir nežinia ar jam 
bent kiek ragus aplaužė ar ne 
— bet apie jo sutriuškinimą 
dar nei kalbos būti negali.

Užtad Vokietijos priešai pi- 
lia dideliausius pinigus į amu
nicijos išdirbystes ir kitas, 
toms panašias įstaigas, kurios 
tarnauja karės vedimo reika
lams. Ir tikisi visi, kad gali] 
gale turės Vokietiją parklup
dyti ir, žinoma, iš to tikisi 
taip-gi gerai pasipelnyti.

Dėlto įvairūs kapitalistai, 
bankininkai, fabrikantai, pra
monininkai šaukia, kad reikią 
tęsti ir tęsti karę koilgiausia. 
Nes jiems tasai karės tęsimas 
milijonus suvaro Į jų kišenes.

Už karės tęsimą, reiškia, 
stovi baisiai didelė pajėga, ir 
taip išrodo, kad karė tęsis ir 
tęsis dar keletą metų...

Bet, kaip patarlė sako: — 
kiekvienas medelis turi dvi 
pusi, taip ir čia yra.

Karės nenori visi darbinin
kai ir tai darbininkai visų ka
riaujančių šalių. Už karės bai
gimą stoja Šv. Tėvas, o pas
kui jį eina minios, milijoni
nės minios katalikų; už taiką 
laiko didžiuma socijalistų, o 
kaip rodos iš kaip kurių apsi
reiškimai. tai net kaikurie ka
riaujančių valstijų valdovai 
taip-pat yra linkę prie užbai
gimo tų skerdynių, tik lau
kia geros progos taikos dery
bų pradėjimui. Jau jie mato, 
kad iš šios karės jiems jokios 
naudos nebus — tik norėtų — 
taip sakant, užbaigti viską 
garbinga taika, kad neturėtų 
perdaug didelio savo puiky
bės įžeidimo.

Ir jeigu mes tą viską suve- 
sime Į krūvą, lengvai perma- 
tysime, kad didesnė pajėga 
yra pusėje tų, kurie nori ka
rę kuoveikiausia užbaigti.

Dėlto nėra visiškai negali
mu daiktu, kad karė gali už- 
sibaikti net ir šiais metais.

O čia dar lig tyčia Rusija 
visiškai ištyžo ir talkininkams 
jokios žymesnės pagelbos ne
suteikia. Jau net yra gandas, 
būk diplomatų tarpe slaptos 
taikos derybos einančios, tik 
tas labai slaptai daroma, kad 
niekas nesužinotų. Kiek tuo
se ganduose yra teisybės ne
galima pasakyti, bet šiuose 
laikuose galima visako tike- 
ties.

Dabar pagalvokime, jeigu 
karė staiga baigtųsi, už ko 
griebtumies mes, lietuviai dar
bininkai. O kad geriaus o- 
rientuoties būtų galima, per
žiūrėkime kas mūsų tuomi tik
slu jau yra iki šiol nuveikta.

Kad po karės daugumai iš 
mūsų reikės grįžti į Lietuvą, 
abejonės nėra. Kad turėsime 
vieni grįžti, jau tuojaus, kaip 
tik karė pasibaigs, o kitiems 
dar reikės čia pasilikti metus, 
kitus arba net ir kelioliką me
tų, taip-pat kiekvienam yra 
aišku. Kad grįžtant į Lietuvą 
pinigai bus labai pageidauja
mi ir reikalingi taip-pat kiek
vienas tą supranta ir žino.

Kad Lietuvoje gyvenimo są
lygos labai persimainys, yra 
suprantamas dalykas. Kad la
biausia bus pageidaujama į 
Lietuvą amatninkai, biznie
riai, pramonininkai ir įvairūs 
specijalistai darbininkai, aiš
ku kaip ant delno.

Kad Lietuvos atstatymas eis 
kaip iŠ pypkės — menkiau
sios abejonės būti negali.

Kad po karės Lietuvoje pra
gyvenimas bus geresnis, kaip 
Amerikoje — ypač darbinin
kams žmonėms, tai tas jau 
dabar visų yra permatoma.

Bet tam viskam atsiekti,kad 
tas viskas kogeriausia pavyk
tų — reikia darbo, reikia ka
pitalo, reikia veikimo, orga
nizavimosi ir tt.

O kas mūsų nuveikta? La
bai mažai.

Nesakau, kad visai nieko 
nebūtume nuveikę, bet kas y- 
ra nuveikta, to dar permlaža 
— reikia veikti daugiaus.

Pirmiausia, rods, yra orga
nizuojamas Lietuvos Žemės 
Bankas su šimtais tūkstančių 
ar daugiau kapitalo. Tas yra 
labai geras dalykas ir atneš 
Lietuvoje daug naudos, ypač 
tiems, kurie turi žemės ir 
tiems kurie turėdami pinigų, 
norės pirkti žemės. Tai tiems 
visiems tasai bankas labai 
daug kuomi pasitarnaus, na, 
žinoma ir tiem|s, kurie savo 
pinigus sudės į to banko Šerus, 
bus pelnas geras, nes tasai 
bankas yra ne labdaringa į- 
staiga, bet teisingas pinigi
nis “biznis.”
Toliaus yra“ Atstatymo Ben

drovė,” kuri taip-pat mano 
skolinti pinigus, atstatant 
Lietuvoje triobas. steigiant 
pramones ar išdirbystes įstai
gas, dirbtuves, — fabrikes ir 
t- p-

Taip-pat “Atstatymo Ben
drovė darbuojasi, kad suor
ganizavus grupes žmonių, tu
rinčių atliekamo kapitalo į 
draugoves, kompanijas, kurios 
įsteigtų Lietuvos miestuose fa
brikes arba “šapas” panašias 
kaip kad yra čia — Ameriko
je-

Jeigu tas jai pasisektų, tai 
padarytų daug naudos visai 
Lietuvai.

z\nt galo mes turime prie L. 
D. S. Lietuvon Grįžimo Biurą, 
kuris rūpinasi visais reikalais 
amatninkų ir darbininkų, ku
rie mano po karės grįžti į Lie
tuvą. Jau to biuro darbas 
pradėtas ir varomas toliaus, 
jau kelios dešimtys atsišauku
sių amatninkų ir darbininkų 
aprūpinta reikalingomis infor
macijomis ir žiniomis. Tam 
tikrose knygose jau vedama 
sistematiški užrašai su tani 
tikrais reikalingų dalykų ap
rašymais. O kaip tik prasi
dės grįžimas į Lietuvą, bus vi
siems suteikiamos koplačiau- 
sios informacijos ir nurody
mai, kokie bus palei jų ama
to ar darbo reikalingi.

Iš virš išdėstytų nurodymų 
jau lengviau kiekvienas su
pras, kad vis-gi mūsų jau 
šis-tas yra nuveikta, taip sa
kant, jau geri pamatai yra 
užtiesti. Mes turime kaip ir 
suorganizuotus kapitalus ir 
žmones prie Lietuvos Žemės 
Banko, kapitalą ir žmones 
prie Atstatymo Bendrovės, 
kuri rūpinasi kėlimu, organi
zavimu ir tvėrimu Lietuvos iš- 
dirbvstės ir pramonės, taip- 
pat atstatymu Lietuvoje su
griautų triobėsių. Ir turime 
pradėtą organizavimą Lietu
von grįžimo amatninkų ir dar
bininkų. Dabar mums turi 
vien rūpėti, kad visose tose 
mūsų veikimo šakose kodau- 
giausia būtų veikiama ir ko- 
daugiausia būtų nuveikta — 
nes to iš mūsų reikalauja mū
sų motinėlė Tėvynė Lietuva.

Tegul karė baigiasi kogrei- 
čiausia ir mes būkime prisi- 
ruošę prie naudingo veikimo 
tėvynės labui — tiktai veiki
me kiek kas galime, kiek ku
riam gyvenimo aplinkybės 
leidžia, veikime visi išvieno 
bendrai, ir kiekvienas ypa- 
tiškai, o pasekmių susilauk
sime tokių, kokių reikia, ko
kios yra pageidaujamos, ko
kios ištiesų turėtų būti.

Todėl, broliai, visi dirbki
me neatsižiūrėdami nei į ko
kias kliūtis nei periškadas. 
Dėl tėvynės meilės viską ga
lima pakelti ir nesunku.

x F. V.
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RACINE, WIS.
Rugsėjo 5 d. 1917 m. susi

rinkusieji Liet. Dienos (1 Lap
kričio 1916 m.) komiteto Ra
cine skyriaus nariai apsvars
tė:

1) Jogei Liet. Dienos (1 lap
kričio 1917 m.) pinigai dar ne
išsiųsti Lietuvon, nors tenai 
badas viešpatauja.

2) Jogei tų pinigų valdymą 
savinasi komitetas, kuriame 
nebėra visuomenės išriktų as
menų, kuriais pasitikėjo Wil- 
kes-Barre suvažiavimas.

3) Jogei minėtame komitete 
leidžiama turėti sprendžiantis 
balsas asmenims neturintiems 
mūsų pasitikėjimo kaip ana p. 
Šimkui ir kaikurie kiti.

Nutarė: — 1, Griežtai už
protestuoti prieš p. Šimkaus ir 
visų kitų Wilkes-Barre visuo
menės neįgaliotų asmenų, ki
šimąsi ir apvaldymą Lietuvių 
Dienoje surinktų pinigų.

2, Pareikalauti iš p. Lopatto 
ir visų kitų Liet. Dienos (1 
lapkričio 1916 m.) Centralinio 
Komiteto narių, kad kogrei- 
čiausia atiduotų badaujančiai 
Tėvynei jos pinigus ir 3, Įga
lioti šio susirinkimo vedėją ir 
raštininką pasiųsti prašymą į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, 
kad pasistengtų pinigų siunti
mą į Lietuvą paskubinti.

Juozas Lazdauskas, 
Liet. Dienos K. rašt.

815 Park Avė., 
Racine, Wis.

JACKSONVILLE, FLA.
Kelionės įspūdžiai.

Likimo nešama nutekau 
net į Floridą. “Darbininko” 
skaitytojams Florida ne vi
siems yra žinoma, bet sakoma 
yra, kur tik žmogus nukeliau
si, ten ir lietuvių atrasi, taip 
ir čia šiame kampelyje yra 
pora — trejetas lietuvių. Pirm 
negu priminsiu apie Floridą, 
paminėsiu keletą įspūdžių iš 
kelionės.

Važiuojant traukiniu nuo 
Chicagos linkui Cincinati že
mė išrodo tokia pat, kaip ir 
Illinojaus valstijoje, — farmos 
nepergeriausios, daugiausiai 
komai, bulvių visai nesima
to; artyn Cincinnati, prade
da rodytis aukšti kalnai, kiti 
apaugę žaliuojančiais me
džiais, kiti jau nugriuvę ir 
labai statūs; Cincinnati prie
miestis kokių 3-4 myl. (angliš
kų) ilgio visas guli atkalnėse 
taip, kad priešakys namų tu
ri 5-6 pėdų pamurenkos, o 
užpakalis guli ant žemės. Iš
važiavus iš Cincinnati, važiuo
jant į pietus užvažiuoji bai
siausius plotus pūstos žemės, 
ten neišžengiami miškai. Kur 
ne kur pamatysi pažįstamą 
medelį, k. a. pušį, berželį, 
skroblą, eglelių visai nesima
to, medžiai nepažįstami 
(man). Yra ir upių didesnių, 
bet mažų, kaip ir nesimato, ir 
tose upėse, kur užvažiuosi 
vanduo arba baltas net baisu 
žiūrėti, arba žalias taip tar
tum nudažytas žiūrint į to
kias upes, stoja akyse Lietu
vos upės su savo krikštoliniais 
vandenimis, srauniomis inta- 
komis ir šaltinėliais, neno- 
roms pamanai sau: Tėvyne 
brangiausi, kas tave pervir- 
šins gražumu! Pavažiavus a- 
pie 9-10 valandų toliau prasi
deda uoluoti kalnai, uolos ki
tur užsikišusios tokios didelės 
nuo kalnų, kad po juomi ga
lima būtų žiemavoti didžiau
sioms šeimynoms. Traukinis 
kur eina taipgi lenda iš vieno 
uolinio kalno į kitą, ir kaip 
kur eina po 10-12 minučių po 
žeme, kitur gelžkelis praves
tas per iškirstus tokius kalnus. 
Žemė ten ir-gi padengta vien 
uolomis. Pakraščiais matyti 
uolų storumo nuo sieksnio ir 
storesnių, bet ten nors retai, 
bet matytis ir farmnkių. Ant 
tų mažų farmiukių uolos nu
ardytos ir iš tų uolų užtvertos 
tvoros didžiausios, kur jos ū- 
kininkui yra reikalingos. Šlai
tai, kur nugriauti, apačioje 
randasi visai, kaip raudonoji

kreida arba pilka, kaip ceme
ntas. Ant tokios žemės javai 
prasti. Ir galvijai kudi, ale 
ir tų labai mažai, šiaip va
žiuoji po 2-3 valandas kol pa
matai ūkę.

Važiuojant arčiau Floridos, 
prasideda, kaip akys užmato 
pušynai ir laukai lygūs be kal
nų, bet pusti. Privažiavus 
arti Jacksannille prasideda 
čieli miškai puikiausių palmių
— ir žinoma pušys kartu, bet 
tos pušys kitokios, kaip šiau
rėj, aukštos labai ir su ko
kioms tai ilgoms nutysusioms 
“kasomis.”

Pačiame Jacksannilleje, gy
ventojų skaitosi apie pusant
ro šimto tūkstančių, krautu
vės bemaž tų pačių kompani
jų, kaip ir kitur, yra ir Ar- 
muro Swifto ir kitų skerdyk
lų Chicagos kompanierių. Čia 
žiemos nėra, tik šalnos nedi
delės, medžiai žaliuoja žiemą
— vasarą. Šalę miesto bėga 
didžiausia upė vadinama St. 
Johns, platumo bus du syk 
platesnė už Nemuną. Toliau 
už 18 mylių prieina marios ir 
ten važiuoja iš tolimų kraštų 
maudytis, ypač žiemos laike 
suvažiuoja milijonieriai mau
dytis. Oras čia netroškina, kad 
ir šilta, bet ta šiluma nesilp
nina žmogų, bet ir nedaug 
šiltesnė kaip rytuose, pav. 
New Yorke, vis pora laipsnių 
yra šiltesnė, negu čia.

Pragyvenimas čia bemaž 
brangesnis negu kur rytuose 
arba šiaurėje, už tai, kad 
čia vasaroje daržovių neaugi
na, nes užgiedrina. Porą, 
trejetą mėnesių, kada reika- 
lingiausis lietus ant daržovių, 
tai jo čia nėra, bet už tai da
bar gražiai palijo, ir čionykš
čiai ūkininkai žiemos laike at
simoka augindami daržoves 
dėl šiaurės ir rytų. Uždar
biai čia daug mažesni negu 
šiaurėje. Nigeriai čia uždir
ba 90 centų į dieną, kurie dir
ba ant geležinkelių, o kurie 
prie kitų darbų, tai uždirba 
po 12 centų į valandą, o kiti 
net po 15 centų į valandą. Bet 
tai dar nesenai tepakėlė jiems 
po tiek, o pirma, tai visi juo
dieji žmonės uždirbdavo tik 
90 centų. Užklausus man. 
kodėl jie nevažiuoja į šiaurę 
ar kitur, atsakė, ten negalį 
gyventi šaltesniame ore. Va
žiuojant į pietus dėl juodųjų 
skyrium yra vagonai, o čia 
skyrium vietos ir taip begalo 
suspausti jie čia. O tai tau ir 
liuosybės šalis! Baltieji uždir
ba daugiau.

Diena taip-gi daug trumpes
nė, nes saulė teka 5:07 min., 
leidžias 5:42.

Lakštutė.

WINCHESTER, MASS.
Beggs & Calb Tanning Co. 

bute rugsėjo 6 d. ištiko gais
ras. Darbininkus dirbtuvės 
ant 4-tų lubų labai išgazdino. 
Per triubą (paipą) pradėjo ei
ti durnai. Darbininkai išsi
gandę bėgo lauk, drapanas į 
glėbį susiėmę, o kiti nesuspė
jo iš išgąsčio net drapanų pa
siimti. Bet vėliau pasirodė, 
kad didelio pavojaus nėra, nes 
tik šalyj “šapos” užsidegė 
“šantė,” kur nueina triubos 
(paipos) galas. Todėl dūmai 
pradėjo eiti į “šapą.” Bet 
ta triuba (paipa) truko ir iš 
tos priežasties liko paleista 20 
darbininkų iš darbo ant kelių 
dienų.

Darbininkas.

WABURN, MASS.
Waburne randasi daugelis 

odų (garbamių) išdirbysčių, 
net ir vietos angliškas laikraš
tis Waburn’a vadina centru o- 
dos išdirbysčių. Praeitą pa
vasari buvo visai sumažėję 
darbai, net ant trečdalio , da
bar pradeda eiti gerin. Taip- 
pat Beggs & Calb Tanning Co. 
Winchester, priimdiiiėja švie
žius darbininkus. / Mokanti 
kokį darbą gal uždirbti geras 
algas sulig darbo, i
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32-mė šių metų “Vienybės 

Lietuvninkų” numeryje Tam
stos patalpinote koresponden
ciją iš Racine’o, po kuria yra 
pasirašęs M. Kasparaitis' ge
rai pažįstamas man Racinietis 
vaikinas.

Visa toji korespondencija tai 
tikri“ pagirių barščiai, ”tai vi
sa eilė mūsų vietinės laisva
manių saujalės nebūtų pasi
darbavimų išskaitliavimas, tai 
grynas visuomenės mulkini
mas.

Tas tiek to, nes iš savo pri
tyrimo užtektinai žinau ir su
prantu, kad Amerikos lietu
viškiems ‘ ‘ tautininkams ” sa
vo “tautiškuose” laikraščiuo
se valia “tautiškai” pasigirti, 
ir, kad save visuomenės aky
se, nors ir be nuopelnų į pa
danges iškėlus, pagirtina yra 
jiems, anot rusų poeto: “K 
biliam nebilic bez sčetų pri- 
bavliat.”

Taigi pakartoju, kad ma
ne, kaipo “ištautėjusį kleri
kalą, kuriam vien Romos po
litika apeina” visi minėtoje 
korespondencijoje išdėstyti 
mūsų “tautininkų” “nuopel
nai” visiškai nei šildo nei šal
do.

Bet jūsų korespondentas, 
trokšdamas būti nusekliu ir 
aiškaus plauko “tautininku” 
ne turėjo tiesos savo rašte už
tylėti apie vietinio kunigo 
“darbelius.” Užtat jisai vi
są korespondencijos dalį ma
no vardo “pagerbimui” au
kauja, panaudodamas tam 
tikslui bjaurius šmeižimus ir 
šlykščias insinuacijas bei pra- 
simanvmūs.

Kad giliau man įkandus ir 
skaudžiau mano asmenį inžei- 
dus. Tamstos tarp kit-ko ne
sidrovėjote ne tik kad pabrau
kti, bet ir kabėse įdėti sekan
tį būk mano per pamokslą iš
sireiškimą:

“Būsite prakeikti, kurie 
aukausite Centro Komitetui.”

Gerbiamieji! gal nenoroms, 
bet turite pripažinti, nes 
kiekvienam geros valios žmo
gui aišku ir suprantama yra, 
kad panašus kunigo bažnyčio
je per pamokslą išsireiškimas 
reiškia:

1) . arba to kunigo pilną pro
to bankrotą,

2) . arba jo visišką doros nu
puolimą,

3) , ir tokį jo fanatizme ap- 
jakimą, kad jisai,

4) , ne tik savo pereigų su
prasti ne įstengia, bet

5) , ir iš mūsų Bažnyčios mo
kslo pasityčioja;

6) , vadinasi, ne Viešpaties 
Jėzaus kunigas-tarnas, bet tik 
tikras Judošius taip žmones 
mokinti gali;

7) , ne lietuvis — tėvynai
nis, bet Lietuvos šnipas — iš
sigimėlis tikrai šėtoniškam ir 
mūsų Tautai demoralizuojan
čiam darbui uoliai atsiduoda.

Gerbiamieji! gal ir vėl ne- 
nonorms, bet vėl turite pripa
žinti, nes ne mažiau aišku v- 
ra, kad kiekvienas lietuvis A- 
merikietis ar Europietis jei jis 
būtų išskaitęs jūsų redaguoja
mo j “Vienybėj Liet.” taip 
aiškų ir stambų mano prieš 
Dievą, Bažnyčią ir Tautą pra
sižengimą, turės moralę teisę, 
anot šv. Rašto, akmeniu į 
mane mesti; turi pilną tiesą 
šaukti: prikryžiuok tą bepro
tį; ir pagaliaus, turi tiesą vi
sais aukščiau išvardintais epi
tetais manę apvainikuoti.

Bet, gerbiamieji, čia jau 
abejoju ar Jūs įstengsite su
prasti ir atjausti, kokį širdies 
skausmą aš apturėjau perskai
tęs visą paskutinę, tą nelai
mingąją dėl manęs, korespon
dencijos dalį, kuomet prieš 
mano akis atsistojo kunigas 
net septyniais gėdos vainikais 
apipuoštas.... O tuomi kuni
gu ne kas kitas yra, bet ant 
nelaimės!.... Aš esmi?!....

Iš pradžių keletą dienų bu

vau tos nuomonės, kad M. 
Kasparaitis, jūsų korespon
dentas, o man gerai žinomas, 
kaipo vienas iš vietinių be
mokslių vaikinų - bedievių, 
šiaip-taip sugrevezojo jūsų vi
sus minėtoj korespondencijoj 
tilpusius prieš mane apkaltini
mus, o jūs, kaip paprastai, 
gavę nuo tokių “mokytų” me
džiagą, visą tą koresponden
ciją patys sustatę, su dideliu 
džiaugsmu savo laikraštyje 
patalpinote.

Bet, ilgai netrukus akys 
mano atsidarė. Štai, progai 
atsitikus, sutikęs M. Kaspa
raitį, užklausiau jo: kokiu 
būdu ir stebuklu jisai, toks 
rimtas “tautininkas” t. y. 
žmogus atpuolęs nuo tikėjimo, 
žmogus neinantis į Bažnyčią, 
ir tokiu būdu niekad jokių ma
no pamokslų ne girdėjęs, ga
lėjo jūsų redaguojamame laik
raštyje aprašyti ne tik mano 
pamokslų turinius, bet net ir 
žodis į žodį užcituoti tulus ma
no pamokslų išsireiškimus, ir 
kokiu būdu jisai drįso prasi
manyti ir įdėti į mano lupas 
virš paduotus kabėse išsireiš
kimus. Ir tasai vaikinas, iš 
piktumo ir baimės drebėda
mas, prie liudininko ūmai, 
bet griežtai atrėžė, kad visi 
viršminėtieji kabėse žodžiai 
jokioj jojo korespondencijoj 
į “Vienybę Lietuvninkų” nie
kad ne buvo įdėti, bet pačios 
“Vienybės Lietuvninkų” su
galvoti ir laikraštyj patalpin
ti.

Tai-gi šiuomi kreipiuosi į 
Tamstas, karštai melzdamas

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Vyčiams, Roseland, III. — 
“Klaidos atitaisymą” siuskite 
ten, kur ji tapo padaryta. 
Jei atitaisysite klaidą tame 
laikraštyje, kur ji buvo papil
dyta, tai tą paskaitys tie, ku
rie klaidingą aprašymą yra 
skaitę.

Rengėjams, Cicero, III. — 
Pranešimas pervėlai atėjo.

Raštininkui, Brooklyn, N. 
Y. Pranešimo apie susirinki
mą nesuspėjome indėti.

P. Morkūnui, Cleveland, O. 
Tas laiškas nebuvo tamstai, o 
čia vietiniam.

A. Kivitai. Pranešimą per- 
vėlai gavome ir nesuspėjome 
laiku indėti. 

ŽVĖJŲ AUKA.
I

Ateinantį ketvergą ant Bos
tono Common bus parduoda
ma keletas tūkstančių svari] 
žuvies kurią aukos Provin- 
cetoįvno žvejai. Pinigai eis į 
taip vadinamą Henry Fund. 
Iš to fondo duodama pašelpa 
Provincetowno našlėms, kurių 
vyrai yra žuvę.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
38 METAI KAIP UŽDĖTA

Prolesorius STERNS.

Kampas Broadvvay ir Myrtle Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Naujausi Ballroom Šokiai.
Išlygos nuo $5.00 iki $20.00.

<lara visuomet ir nedeliomis.
ral ir moterys mokytojais.

At- 
Vy-

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

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, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

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

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

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

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

jūsų, kad malonėtumėte man 
tuom tarpu duoti atsakymą 
ant sekančių 3-jų klausimų, 
būtent:

1) . Ar tiesa, ką Kasparai
tis sako, kad jūs patys, bet 
ne jisai, išgalvojote nebūtus 
ir kabėse jūsų laikraščio 33-me 
numeryje patalpintus mano 
pamokslų ištisus išsireikimus.

2) . Kada ir kokioje dienoje 
aš savo pamoksluose išdergiau 
Centro Komitetą?

3) . Ir kada ir kokiam savo 
pamoksle aš išsireiškiau: 
“Būsite prakeikti, kurie au
kausite Centro Komitetui?”

Su prigulinčia dėl Tamstų 
pagarba

Kun. Vincentas Slavynas.

RUDUO.
Baigias vasara, —
Laikas malonus,
Užstoja ruduo.

Trumpėja diena,
Atvėsta oras,
Jau gelsta augmuo.

Vysta kvietkeliai,
Krinta lapeliai —

Nunuoksta giria.

Tuštėja laukai
Mažėja šauksmai
Nutyla daina.

Džiūsta rūtelė.
Liūsta mergelė
Dingsta linksmumas.

Antanas G.

Athol — 1917.

BORDENS 
Malted 
Milk

CAGLE BRANG *

HASNOEQUAL

tetnCMtBoHuCa
•or tom,uaa

Ar esate nervuotas ir 
nemiegate naktimis?

Jeigu taip, pamėginkite 
stiklą šilto

BORDEN’S 
Malted Mills 

IN THE SQUARE PACKAGE >

einant ant poilsio. Jūs turė
site pilnai gaivinantį maistą, 
kuris pataisys jūsų nervus ir 
tuomet galėsite sau ramiai ir 
maloniai miegoti.

IŠMĖGINK ŠIĄ NAKT 
NUSIPIRK PAKELĮ 

ŠIANDIENA 
Parsiduoda visose vaistinėse.

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk 
ji

Malted Milk Dept., D. A. 
Borden’s Condensed Milk Co.

New York.
Įdedamos už 10c. krasos žen
klelių, gauni atskirai sample 
— užtektinai išmėginimui.
Vardas .. . . . ..........................
Adresas................................



»
i DARBININKAS

Vietinės žinios

Vaikų pramoga. Rugsėjo 
9 dienų pobažnytinėje salėje 
Šv. Petro parapijos vaikų va
sarinės mokyklos užbaigimui 
paminėti, buvo surengtas gra
žus vaikų vakarėlis. Prog
ramų išpildė patys vaikučiai. 
Visi savo užduotį atliko šau
niai, sumaniai ir gabiai. Vai
kų choras, p. M. Karbausko 
vedamas sudainavo labai ge
rai keletu lietuviškų dainelių. 
Deklemacijos, monologai ir 
dijalogai nusisekė.

Ant susirinkusių į vakarų 
vaikų pramoga padarė, labai 
gerų ir gilų įspūdį, tik labai 
gaila, kad nebaugiausia pub
likos buvo susirinkę.

Vakaro programų atidarė 
klebonas kun.
kas,

Pranas Strakauskas jau su
grįžo iš Worcester’io į So. Bo
stonų. Rugsėjo 16 dienų pra
dės vėl lankyti Bostono Kole
gijų. Pranas Strakauskas taip
gi yra “Tautos Ryto” admini
stratorius.

Šv. Petro parapijos bažny
tinis choras laikė susirinkimų 
rugsėjo 5 dienų pobažnytinėje 
salėje. Susirinkime buvo pers
kaitytas laiškas nuo Pilnųjų 
Blaivininkų 49 kuopos, kuri 
užprašė chorų dalyvauti, kuo
pos rengiamose prakalbose 
rugsėjo 16 dienų. Choras su
tiko dalyvauti ir padainuoti 
keletą dainelių.

Taipgi prakalbose dalyvaus 
ir Cambridžio Vyčių 18 kuo
pos choras.

Blaivininkas.

Tarnas Žilins- 
paaiškindamas plačiai 

gimtinės kalbos grožę ir svar- 
naudųbų. Taipgi nurodė 

mokyklų.
Gal kiek vakaro gerus įs

pūdžius sugadino vaikezų iš
laukinės atakos ant svetainės 
durių. Pradėta į jas mėtyti 
pagaliais ir akmenais, bet pa
skiaus nusiraminta.

Juozukas.

Nedėlioj, rugsėjo 5 dieną 
pobažnytinėje svetainėje buvo 
Šv. Kazimiero R-Kat. Draugi
jos susirinkimas, kuriame ap
tarus draugijos reikalus, taip
gi nutarta pasirūpinti lietu
vius apsaugoti nuo vaikezų 
užpuolimų ir prasivardžiavi- 
mų ant gatvių ir prie bažny
čios. Tam reikalui aprūpinti 
išrinkta komisija iš sekančių 
ypatų: VI. Mickevičius, VI. 
Jakštas, Jon. Pranaitis ir Pet. 
Valukonis.

Patartina ir kitoms So. Bo
stono lietuviškoms draugijoms 
pasekti kazimieriečių gražų 
pavyzdį ir tuo pačiu reikalu 
paskirti komisijas, kurios ga
lutinai susitarę, galės daug 
gero darbo So. Bostono lietu
viams padaryti. > -j<_

Reporteris.

Pilnųjų Blaivininkų 49-os 
kuopos mėnesinis susirinki
mas bus ketverge, rugsėjo 13 
d. pobažnytinėje lietuviij salė
je.

Pradžia susirinkimo bus ly
giai 7:30 vai. vakare. Gerb. 
nariai ir narės malonėkite ant 
paskirto laiko pribūti į susi
rinkimų. Nežiūrint to ar 
daug bus susirinkę narių, ar 
mažai, susirinkimas bus pa
skirtu laiku pradėtas. Nuo 
šio susirinkimo valdyba pasi
ryžo labiau laikyties tvarkos 
laiko. Be to turiu dar pri
minti, kad ketverge bus dis
kusijos po susirinkimo, kaip 
buvo nutarta praeitame susi
rinkime. Taipgi kviečiami ir 
tie, kurie nori dar prisirašyti 
prie Pil. Blaivininkų Sus-mo. 
Gali jie dalyvauti ir diskusijo
se, nors šiandien ir nėra na
riais, bet su laiku gal ir taps 
nariais.

Taipgi, gerb. nariai ir na
rės, turiu priminti, kų esu 
girdėjęs, būtent; kad mergi
nos ir moterįs ketina laikyti 
diskusijose blaivių pusę. Aš 
kaipo vyras, palaikydamas 
vyrų pusę, kviečiu visus vy
rus į tas diskusijas.

P. Grink., Pirm.

KAIMYNŲ PASTABELES.
Vargas tiems Mockaus pa- 

rapijonams. Velnius, kuriuos 
nuo savo kunigužio pirko tin
giniai. Negelbsti jiems.

----- o-----
“Keleivis” skelbia, kad jau 

Vyčių organizacija miršta, bet 
iš korespondencijų matyti, 
kad visur dar veikliau prade
da tie Vyčiai gyvuoti. Ar čia 
nebus tik “Keleivio” papras
tas plepėjimas.

----- o-----
Atliolio blaivininkai suma

nė įsteigti skrajojantį knygy
nų. Gražus sumanymas, bet 
ar įvyks tai klausimas.

----- o-----
Smarkiau, vis smarkiau 

girdėtis Cambridge veikėjų 
balsai. Po vadovyste p. Anta- 
navičiauš galime tikėtis, kad 
greitu laiku visas apielinkės 
pralenks.

----- o-----
Socijalistai gali didžiuotis 

savo darbo vaisiais, nes veik 
kas savaite pranešama, apie 
socijalisto pasikorimų, socia- 
cialistės nusikandinimų, arba 
pabėgimų su svetimomis mo
terimis.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.” 

So. Boston, Mass.
Už vienų sykį 50c. 
” du ” 75c.
” tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO namai 11 kam

barių 3 familijų. Geroje vietoje ne
toli vandenio. Už labai pigių kainų. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju į ki
tų vietų.

JONAS ANTANAVIČIUS,
8 Grimes Str., So. Boston, Mass.

PASKAITOS
Rengia L. D. S. 8-ta kuopa

Rugsėjo-Sept. 15 d., 1917
= Svetainėje

7 Burleigh St.,

’ /

Cambridge, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare

Visos Lietuvos 
Žemlapis

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

i į.Sr* * " !

Vaikų choro repeticijos vi
suomet atsibuna pobažnytinė- 
je svetainėje utarninkais ir ke
tvergais nuo 4 vai. po pietų. 
Patartina vaikučius į tas repe
ticijas leisti, nes jie ten po p. 
M. Karbausko vadovyste iš
moksta gražiai giedoti ir dai
nuoti.

Ne vaikas.

Svečias.

American Sugar Ref Co. nu
sprendė panaikinti nuošimtį, 
bet darbininkai apie tai dasi- 
žinoję, pradėjo nerimauti, 
pradėjo tarp savęs bruzdėti, 
kad panaikinus nuošimtį susi
mažina savaitinė užmokesnis, 
todėl Kompanija atmainė savo 
nusprendimų ir iškabino no
tas, kad bus mokamas tas- 
-pats nuošimtis per du mėne
siu, kad tik darbininkai tylė
tų. Bet kas dabar? Suma
nė priimdinėti moteris ir sta
tyti į lengvesnius darbus. Ne
vienas vyras, turėdamas len
gvesnį darbų, jau ir nusigan
do, , kad neteks savo “plei- 
so.” Bet vistiek nėra vilties, 
jog moterys laikys vyriškas 
vietas.

----- o-----
Montellos trys lietuviai 

‘ ‘ didvyriai ’ ’ parašė laiškus 
karės komitetams, jog jie ne
itos ant examination. Bet 
štai žiūrime po keletos savai
čių tie “didvyriai” atėję prieš 
tuos pačius komitetus nuolan
kauja, kad tik ant examina- 
tion priimtų. Kur dingo jų 
narsumas ?

----- o-----
“iLetuva” rašo, jog esu po

litiški ir komrcijiniai šnipai, 
bet man rodos, jog politiški 
šnipai geresnę ‘ ‘ komercijų ’ ’ 
daro, negu bile kokie kitokie.

—<o•—
Jau nuo senokai laisvama- 

niai-tautininkai šaukia: “Va
dai-vadukai, kur liaudį veda
te.” Dabar, kuomet šnipų is
torija prasidėjo, tai matome, 
jog ne be reikalo šaukta. Tai
gi, laisvamaniai, apsivalykite 
nuo šnipų.

• ■ o ... -
Paskutiniame “Tautos Ry

to” numeryj “Netikėtame ga
bume” radau netikėtų, nege
rumų: duodama kreditas pyp
kei! ir tai blaivininkų laikraš
tyj! Juk Gudienė išrodė, jog 
kaip svaigalai, taip ir taboka 
yra velnio išradimai. Toliau 
nenaturališki ir klaidingi žo
džiai įspraudžiami į gudraus 
vaiko lūpas — būk nuo saldai
nių kirmija dantįs. Tai klai
da. Saldainiai vaikams svei
ka, tegu jie jų valgo, tik gerų 
ir tegu burnų užlaiko švariai, 
o jų dantukai bus geri, kaip 
voverės.

v —

žinantis.

EKSTRA PARDAVIMAS!
I

Turi būti greitai parduota buoernė 
ir grosernė. Priežastis, savininkų pa
ima kariuomenėn. Biznis gerai iš
dirbtas, puikiai Įrengtas. Tarp lietu
vių ir kitataučių apgyvento) vietoj, 
švariame miestelyje. Kuriems nerei
kia stoti kariuomenėn atsišaukit ū- 
mai, parduosim pigiai. Dėl platesni1.} 
informacijų kreipkitės į “DARBININ
KO” ADMINISTRACIJĄ laišku arba 
asmeniškai.

(J. M. — Sh. IV.)

REIKALINGA
DARBININKŲ.

Darbas viduje ir lauke. Užmokes
tis gera ir nuolatinis darbas. Atsišau
kite tuojaus prie:
HUNT-SPILLER MANFG. CORP’N, 
383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.

Jei kas kg. žino apie Kazj-Liudvi- 
ką VALI, malonėkite pranešti. Jis 
gyveno Hazleton, Pa., ir, Luzerne, Pa. 
Iš Hazleton, Pa., septyni metai tam, 
išbėgo. Jo akys yra viena ruda, kita 
mėlyna.
KUN. STRUCKUS, PLYMOUTH, PA.

ANT RENDOS.
567 E. 2nd St, So. Boston 6 rui

mai $13.00 j mėnesį, 569 E. 2-nd St. 
3 ruimai po $2.00 į savaitę. Kreipki
tės pas:

P. VASILIAUSKAS,
242 W. Broadtcay, So. Boston, Mass.

VARGONININKAS ieško vietos. Ba
žnytinėje muzikoje esu lavinęsi Kau
ne prie Juoz. Naujalio. Be to dar 
paskiaus esu lavinęsis piano muzikos. 
Geistina kad nebūtų daug fiziško dar
bo, jei bent pazakrastijonauti tik ba
žnyčioje. Sutinku užimti vietų, 
ir mažoje parapijoje. Adresas: 

ANTANAS JANKAUSKAS, 
P. O. Box 48, St. Charles, III.

kad

REIKALINGA
Jaunas vaikinas arba mergina. Tu

ri mokėti lietuviškai, lenkiškai ir 
maždaug angliškai kalbėti. Darbas 
krautuvėje, lengvas ir užtikrintas. A- 
apie sųlygas sužinokite pas:

R. W. SHANNON,
420 Broadicay, So. Boston. Mass.

Paskaitų laikys p. K. Sčesnulevičius Yale Universite- 
Stndentas.

Lietuviai katalikai privalo visi ateiti, nes tai geriau
sia proga išgirsti naudingos paskaitos mūsų žymaus vei
kėjo ir darbininkų prietelio.

Kad paįvairinus paskaitas, yra užkviestos garsios 
solistės ir pianistės iš Pennsvlvanijos valstijos.

1) Scrantono koncervato rijos mokinė solistė.
2) Piano solo mokinė iš tos pačios koncervatorijos.

Taipgi ir kitokių pamarginimų.
Širdingai kviečiame visus koskaitlingiausia atsilan

kyti.

to

ĮŽANGA: 15 centų.

“Apvezdinkit ir mane

i

MIKO PETRAUSKO 3-jų veiksmų operetė
---------  Statys Scenoje ---------

SO. BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS IR MUZIKOS DR-JA “GABIJA” 
BUS SUBATOJ,

15 d. RUGSĖJO-SEPTEMBER 1917
Pradžia 8 valandą vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Dabar Komp. M. Petrauskui besirengiant išvažiuoti
Rusiją, “Gabijos” sumanymu yra dar po jo paties vadovys
te pastatyti šį muzikališku veikalų. Kaip Bostono taip apie
linkės lietuviai, atkreipkite į tai savo ypatingų domų ir 
skaitlingai atsilankykite, nes gal jau neteks daugiau matyti 
Bostono lietuvių scenoje didesnį muzikalį veikalų.

Dalyvaus visi geresni artistai tarp kurių bus ir S. E. Vi- 
taitis iš New Yorko.

BUS PRIE VEIKALO GERA ORCHESTRA IŠ PROFESIJONALŲ.

Centrai Spa.
Broa>dway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street

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

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

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

SKAITYK ČIA!

“Darbininko” knygyne ga

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

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRA2US! Jų išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plSmus 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, Mass

Cambridžio Vyčių 18 kuopa 
nedėlioję, rugsėjo 9 dienų tu
rėjo šeimyniškų išvažiavimų į 
Mattapan, Mass. Buvo susi
rinkęs labai gražus jaunimo 
būrelis ir visi puikiai ant tyro 
oro pažaidė. Išvažiavime da
lyvavo nemažai ir Bostono 
Vyčių.
Į 
1 ---------------------k

Darbininkai būkit atsargūs. 
Vienoje dirbtuvėje šalę Brigh
ton’o, Mass. su mūsų keliais 
broliais darbininkais atsitiko 
toks dalykas. Darbams su
mažėjus Lynn’e, jie atsikrei
pė į tų dirbtuvę klausdami 
darbo. Employment ofise jie 
paaiškino kokį darbų gali dir
bti. Gavo atsakymų, kad 
ir čia gali tokį pat ir ant to
kios pat mašinos darbų gauti, 
kaip tik vietos pasiluosuos. O 
kol kas jiems patarė prastes
nį darbų padirbti.

Darbininkai ant to sutiko ir 
iš Lynn’o atsidangino su vi
sais rakandais į Brightonų. 
Pradirbo mėnesį ir daugiau; iš 
darbo pasiliuosuoja vienas, 
kitas ir daugiau darbininkų, 
o jiems vis žadėto darbo ne
duoda bet vis šviežius darbi
ninkus priima. Paklausus, 
kodėl jiems to darbo neduoda, 
gavo atsakymų, kad bosą* jų 
nepaleidžia. Mat, dagirdo 
apie lietuvių darbininkų per
sikraustymų ir pamanė, kad 
šie dirbs už mažų algų ir pras
tų darbų, 'nes vėl kraustyties 
kitur darbininkams bus per- 
snnku. Ir taip šokiais pa
našiais būdais vilioja mūsų 
žmones — darbininkus.

Darbininkas.
a

Smarkios muštynės Brigh- 
tone. Rugsėjo 8 dienų saliū- 
ne prie kampo Market ir Lin- 
coln gatvių tarpe lietuvių ir 
lenkų kiler-peštynės. Iš sa- 
liuno visi išsirito ant gatvės, 
kur tuojaus atsirado gatvinių 
vaikezų (kazokų) armija ir 
pradėjo bombarduoti lenkus ir 
lietuvius.

Daugelis tapo gerokai suk- 
rhvinta ir tik tuomet nusira
minta, kada policija atbėgo 
peštukų raminti. Vienas len
kas labai apdaužyta, o lietu
viai sunkiai nenukentėjo. Pa
našių muštįnių ir “Džian 
Bambos” .spyčių labai dažnai 
pasitaiko Brightone.

Beje, dar vienas dalykas. 
Muštynės tęsėsi kokį pusva
landį, o policijos aplinkui ir 

žiburiu, sako, negalima
buvo inžiūrėti. Tik paskiaus 
vienas po kito policijantai iš 
po pakampių lįsti pradėjo.

Mylintis Blaivybę.

SU

----- o-----
Tai laisvamaniij laikraščiai 

jau net editorialus 
pyškinti apie mano 
les. Fain!

------ o------
Kelios išleistuvės 

kaus turės dar būti!

pradėjo 
pastabė

P- Šim-

Kas gali apseiti dabar be 
laikraščio, kuomet didžiausios 
pasaulyj perversmės dedasi.

----- o-----
Šeimynose, kur po keletą 

burdingierių yra, turėtų par
sitraukti visų katalikiški) laik
raščių— gali išsirašyti vienas 
venokį, kitas kitokį.

Jonas Keras.

i

Paieškau savo trijvj pusbrolių: Pet
ro ir Stasio Januškų, Klagių kaimo, 
Velionos par. Taip-gi Prano Masai- 
čio iš Valionos par., Klapatinų vien
kiemio. Visi trys Kauno gub. Kas a- 
apie juos žinote ar jie pat|s malonė
site atsišaukti šeiniaus paduotu adre- 

Turiu labai svarbų reikalų.

PETRONE POVILAIČIUKE,
C anai St., Neto Haren, Conn.

SU.
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Svarbus Cambridge lietuvių 
katalikų susirinkimas bus rug- 
sėjo-September 17 dienų Insti
tute Hali, 271 Cambridge, 
Mass. Susirinkime bus kalba
ma apie parapijos reikalus ir 
įvedimų tvarkos toje parapijo
je. Susirinkit visi lietuviai 
katalikai. Gal bus paaiškin
ta susirinkime apie kitus svar
bius reikalus.

Kviečia Parapijos
Komitetas.

A. AAAA. 
t t
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Y
Y
YY
Y ♦♦♦♦Į* IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu. *
Ofiso valan-Y 

dos: X
9 vai. ryte ikij^ 
4 vai. po pie-^ 

tų. X 
Vakarais.

nuo 6 vai. ikij^
8 vai. X 

Nedėliomis 
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų. ♦♦♦ 
jeigu Jus čia gydy-

SERGANTI
VYRAI IR MOTERĮS 

EIKITE PAS MANE!

T
T
X
X
Yt
XA^A
J Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- 

♦>♦ lauja specialisto patarnavimo.
T*» A OY?T T>ZNO rr’TT’-K

♦♦♦ bų 

*:*

arti Boyls

ton st. 

antrų

ant

Y
Y
YY
YY
Y
Y
Y
Y
Y
X

ugi}, nuo Kurių hiulusi pirmas in?rsorgejiuias, uusiuu svvuau} ir
♦J*tvirtumą ant visados. t

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atsilanky- j 
mas pas mane ažgančdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite.*♦* 

$ kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką gydy-*t*

T hington st.
Y
Y
Y
Y T
Y

Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos,
Asitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų 

fiziškų stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel- 
J^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
$ Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
Y kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų.nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 

^malio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

$ sųnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktų liežuvį,

Y konstlpacija, reumatizmo skausmų arba spaugų? šių ir daug kitų 
«£nigų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatų ir

~A. K. MAŽINAUSKAS įga
liotas užrašinėti “Darbinin
kų,” rinkti apgarsinimus ir tt. 
Pas jį galite kreiptis šiuo ad
resu:

A K. Mažinauskas,
321 Lineoln Avė., Rockford,IlL

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

Vincą Ramažauską, 
11 South Leonard Str.

WATERBURY, CONN.
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PIRMO'3 KLESOS

DANTISTAS t

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuoj ame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

NedSliotni* 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

■ f T“"'

DR.ToHNliacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisikai. 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadvvay, So. Boston.

.
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IEdward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass.

Namai parsiduoda, kambariai parendavojami 
GAISRI,
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
APVILKTUS 
STIKLU8, 

(Plato glau)

TEL. BACK BAY 4200mo. Aš gydau tik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi- 
*>♦ minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
♦i> Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil- 
>*< kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

X Dr J. H. KENEALY
T 673 WASHINGTON ST.
*♦*♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofl«ojdyno« 9 4o vieokiaa Mgaa
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinta*.

SOUTH BOSTON. MASS. !! 
TEISINGIAUSIA ER GE- N 
RIAUSIA LIETUVIŠKA 1 !

APTIEKA.

Sutaisau receptus su di- < • 
džiausią atida, nežifirint, ar < » 
tie receptai Lietuvos ar Ame- į 
rikos daktarų. Tai vienati- < 1 
nė lietuviška aptieka Bostone j ' 
ir Massachusetts valstijoj. ; j 
Gyduolių galit gaut, kokios Į [ 
tik pasaulyj yra vartojamos. j [ 
Galit reikalaut per laiškus, o Į [ 
aš prisiųsiu per erpresų.

K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas p 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 2 
226 Broadway, kampas 0 St., |

c

Nauja Knyga
Kų 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., 
Kewariefe, UI.
--------- u—  —— ■ ——

419 Boylston St Boston, Mass.

Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius)

Priėmimo valamio*:
Nuo2 iki3 popiet. Noo7 iki 8 vakare

j: 509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON.jg
Tai 502 S. B.

V-— -

Marijos Vaikelių Draugija, 
kaip teko patirti iš draugijos 
pirmininkės p-lės B. Valentu- 
kės rengiasi prie puikaus kon
certo. Koncertų žadama dar 
šį mėnesį parengti, z

/ J ieva. i-ae-

-------------------------------------------------

AR ESI GIRDĖJĘS? 
Kad žmogas gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus riaukus. Prisiųsk 
štampą ir xau>> visas informacijas. 1 

BBTIIMTM FOI WR.BBT W.
42 Vme Montello, Mase.

♦-------------------------------------------------------

INSURANCE
Be 11 Phona, Dickinaon 3WS M. 1

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Pbiladel phia, Pa. 
Phviician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigė* Indianos 
Universitetai Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vašku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: >11 rito. 2-4 po plės. 7-0 

I vakaro, nedelioms: >11 rito 1-4 po plės.


