
giasi nepasisekimu
i

jokio išsikalbę ji

Įvairios žinios

Darbininkų reikalai.

Tarp Vokietijos moterų ir 
vaikų prasidėjo agitacija prieš 
prez. AVilsono pažvalgas į Vo
kietijos vidurinius reikalus.

Nuo spalių 1 d. Italijoj bus 
įvestos duonos kortelės.

Nuo spalių 1 d. visa Ameri
kos cukraus pramonė bus mai
sto administratoriaus kontro
lėj.

Bostono policija suareštavo 
tūlų Wm. Gillar, automobilių 
vagį. ' Dabar tikisi susekti 
čielų lizdų automobilių vagių.

pasigirdo gandai 
apie Kornilovo

ŽUVO GABUS LAKŪNAS.
Vokietijos laikraščiai pra

neša, jog žuvo AValter Hoen- 
dorf. Jisai buvo gabiausias 
Vokietijos lakūnas.

Detroite sudegė Standard 
Screw Co. dirbtuvės. Toji 
kompanija išpildinėjo kari
nius užsakymus. Nuostolių 
už $30.000.

Varšavoj baisu.

Von Sandt, civilis Belgi
jos gubernatorius, tapo atsta
tytas nuo vietos.

i
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Kaip protas, taip ir patyri
mas nelaidžią mum* tikitis, 
kad tautos dora bujoti} ten, 
kur tikybiniai principai atmes-
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Kornilovo sukilimas bai

KORNILOVUI NEPAVYKO.
Kerenskio valdžia skelbia, 

jog Kornilovo pasikėsinimas 
prieš laikinųjų valdžių baigia
si nepasisekimu. Jo kareiviai 
pradėjo jį apleidinėti ir pasi
duoti Kerenskio valdžiai. Sa
ko, jog jie buvo Kornilovo su
klaidinti.

Teresčenko, užsienio reika
lų ministeris, pasakė vienam 
Arneriks korespondentui:

“Mes norime, kad Ameri
ka suprastų, jog pastarasis 
krizis parodė valdžiai, jog da
bartinis laikas nėra laikas pro
pagandai radikaliai, bei kon- 
servativiškai.

Nuo šio laiko viskas bus da
roma karės varymui.

Mes pamatėme, jog geleži
nė ranka, tai vienintelis vei
kimo įrankis.

Dabar geležinė ranka pra
dės veikti.

Dabar nieko nelieka daryti, 
kaip kariauti. Kiti reikalai 
bus aprūpnami kariaujant.”

Tap kalbėjo ministeris Te- 
reščenko. Jokių derybų bei 
tarybų su propagandistais bei 
išdavikais nebūsiu.

Vidurinių reikalii ministeris 
Avksentiev sako, jog Kornilov 
bus pasmerktas miriop už mai
štų prieš valdžių.

Skobolev, darbo ministeris 
pasakė, jog nuo dabar armi
joj bus kita tvarka, bus įves
ta aštresnė disciplina.

Kerenskio valdžiai didelė 
pagelba kovai prieš Kornilovų 
buvo gen. Aleksejev, kurs at- 
kartotinai valdžios prašomas 
apsiėmė vadovauti kariuome
nei prieš Kornilovų. Šiaip tai 
valdžia neturėjo karvedžio, vi
si buvo pasekę Kornilovų,

Kornilov pranešęs Kerens
kio valdžiai, jog sutinkųs su 
tūlomis sųlygomis pasiduoti. 
Bet jam buvo pranešta, jog jo 
pasidavimas turi būti be jokių 
sųlygų.

Darbininki) ir Kareivių Ta
ryba apreiškė Kerenskį ui rei
kalavimų, kad Kornilov būti) 
teisiamas pagal įstatymų.

Viena Kornilovo divizija bu
vo atėjus į Carskoje Selo. Ta
rybas su jais vesti buvo pa
siųstas mahometonas oficieras 
Kugušev, nes toji divizija su
sidėjo iš kaukaziečių mahome
tonų. Tai toji Kornilovo divi
zija apsiėmė pereiti į Kerens
kio pusę, jei jie bus paleisti 
namo ant Kaukazo ir jei jie 
nebus verčiami kariauti prieš 
turkus, kurie kaip ir jie yra 
marometonai. Kerenskį suti
ko išpildyti jų reikalavimų. 
Pasirodė, jog toji divizija ne
žinojo, kų jų vadas Kornilo- 
vas norėjo padaryti. Divizija 
susidėjo iš aštuonių pulkų ka
valerijos ir vadinosi “laukinė 
divizija. Jų vadas buvo gen. 
Bagration.

MŪŠIŲ NEBUVO.

Rusijos naminė karė baigia
si be mūšių. Bent ligšiol ne
buvo pranešta apie ištikusius 
mūšius tarp Kerenskio ir Kor
nilovo kariuomenių. Išeina 
taip, jog su Kornilovų ėjo ge
nerolai ir oficieriai, o karei
viai pasiliko prie Kerenskio 
valdžios. Todėl susirėmimo nei

negalėjo įvykti. O kadangi 
Kornilovo suklaidintoji sauja- 
lė kareivių greit atsipeikėjo, 
tai Kornilovui nei išrokavimo 
nebuvo tęsti kovų prieš Ke
renskį.

Kerenskį paskelbė, jog ar
mijoj bus padarytos reformos, 
bus panaikinti kareivių komi
tetai, kurie veik visus armi
jos reikalus kontroliav ir ki
šosi į strategikos reikalus. 
Taip kad vadų rankos buvo 
surištos ir negalėjo veikti. 
Dabar fronte vadų reikės 
klausyti be 
mo.

Kuomet 
Petrograde 
maištų, tai kilo sujudimas ir 
darbininkai metė darbus, o 
griebėsi ginklų ir pradėjo mo
kintis karinio muštro ir šauti, 
kad galėtų ginti valdžių. Bet 
jokios panikos mieste nekilo. 
Sostinėj daug Kornilovo šali
ninkų tapo suareštuota.

Ir socijalistai bolševikai, 
kurie liepos mėnesyje norėjo 
ginklu nuversti Kerenskio val
džių, dabar pasakė, jog ko
vos kartu su kitais prieš Kor- 
nilova.

Dėl maišto Suchomlinovo 
bylos nagrinėjimas buvo per
trauktas.

Europinės valdžios lyg buvo 
bepradedų pritarti Kornilo
vui, nes jisai kaipo gabus ge
nerolas, būtų sutvarkęs armi
jų ir šiaip didesnę tvarkų būt 
Įvedęs, jei būt ėmęs viršų. 
Todėl Europos talkininkai ti
kėjosi, kad Kornilov galėtų 
sudaryti stipresnę armijų ko
vai prieš teutonus. Bet Ame
rikos valdžia tai buvo priešin
ga Kornilovui, nes manė, kad 
jis ėmęs viršų galėtų sugrų- 
Žinti sostų carui.

Tarpe Amerikos senatorių 
kilo nepasitikėjimas Rusijos 
valdžia. Mat ten jei ne toks, 
tai kitoks maištas vis įvyksta, 
ir valdžia vis negali nusistovė
ti. Tai dabar tolimesnės Rusi
jai paskolos bus sulaikytos.

Švedijos laikraštis Svenska 
Dagbladet rašo, jog Kerenskį 
su didele armija iškeliavo su
imti Kornilovų ir jo pasekėjus.

----- o-----
RUSIJOS PIRKLYBA.

New Yorko bankininkai pa
skelbė apie Rusijos pirklvbų. 
Pasirodo, jog visų Rusijos im
portų Amerikai tekdavo vos 
tik 10 nuoš. o Rusijos exportų 
Amerikai tekdavo tik 1 nuoš. 
1913 m. Rusija exportavo pre
kių už $760.000.000. Iš tų tre
čia dalis ėjo Vokietijon. Tais 
metais Rusija importavo už 
$687.000.000. Pusė to importo 
ėjo iš Vokietijos. Iš Amerikos 
Rusija gabendavosi daugiau
sia ūkiškų mašinų, medžiagos 
geležinkeliams, typewriterių, 
siuvamų mašinų; iš Rusijos A- 
merika imdavosi skūrų, vilnų, 
kaikurių chemikalų.

Amerikon atvyko viena mo
teris iš Varšavos. Ji pasako
ja, jog ten padėjimas baisiau
sias. Turtingesnieji, kurie 
pirmiau dalijosi savo turtu su 
biednaisiais dabar patys turi 
elgetauti. Dabar tik 25 nuoš. 
teišgali užtektinai nusipirkti 
maisto. Kiti arba po biskį teį
stengia nusipirkti arba tiesiog 
badmiriauja. Pilnos gatvės 
elgetų, koteliai ir valgyklos 
apstotos valgyti prašančių. Iš
badėję žmonės ant gatvių mir
šta ir tas jau nieko nestebina. 
Praeiviai sako, girdi, šiandie 
jis, rytoj aš. Žmonės liko be 
vilties, atsidavė likimui. Gat
vėse sutinki ne žmones o tik 
žmogystes panašius į krauk- 
lius. ■!

----- o-----
SVEČIAS IŠ ANGLIJOS.
Iš Anglijos į Suv. Valstijas 

atvyko Anglijos Justicijos mi
nisteris baronas Reading. At
vyko paskolos reikale. Visos 
Europos valstybės bekariau
jamos neteko pinigų ir dabar 
visi žiūri į Amerikos dolerius.

PRIEŠ TAIKĄ.
Vokietijos buvusis laivyno 

ministeris von Tirpitz pradėjo 
veikti prieš Vokietijos talki
ninkus. Sako reikia tęsti ka
rę iki pilniausios pergalės.

LABAI DAUG EXP0R- 
TAVO.

Per pastaruosius septynis 
mėnesius iš Suv. Valstijų val
gomųjų daiktu išgabenta už 
$101'7.065.190, o per tuos pat 
mėnesius pernai išgabenta tik 
už $783.981011.

TEISINGIAUSIAS PRIE
ŠININKAS.

Vokietijos laikraščiai su di
deliu įnirtimu koneveikia 
prez. AVilsoną. Bet Hildes- 
cheim Zeitung rašo, jog per
daug ant AVilsono užsipuldinė
ti nereikia, nes visvien prez. 
AVilson esųs teisingiausias 
priešininkas.

SUBMARINŲ VEIKIMAS.
Pereitų savaitę Vokietijos 

submarinai nuskandino 22 An
glijos garlaiviu. Tai amžiau, 
negu užpereitų savaitę. Be to 
pereitų savaitę nedideli garlai
viai tenuskandinti.

PLATINASI LIGOS.
Austrijos laikraščiai prane

ša, jog šiemet per liepos mė
nesį Viennoj buvo apsirgę 
kraujalige 320 žmonių, o per
nai per tų mėnesį buvo ta li
ga apsirgę tik keturi žmonės.

MIRS KARALIENE.

Rugsėjo 12 d. mirė Bulgari
jos karalienė. Sargaliavo ne
ilgai. Turėjo širdies ligų.

NEBUS KONFERENCIJOS.
Socijalistų taikos konferen

cijos visai nebus. Ji buvo ren
giama Stockholme, bet ka
dangi Švedija prasižengė prieš 
neutralitetų, perleizdama vo
kiečių karinę kablegramų iš 
Argentinos, tai tas ir prisidė
jo prie suardymo tos konfe
rencijos.

NESUSITAIKO.
Lynn, Mass. — Jau nuo ba

landžio mėnesio čeverykų dir
btuvėje sustabdyti darbai. Be- 
darbiauja apie 2.000 darbinin
kų. Dabar buvo paskirtas 
Henry B. Endicott sutaikinti 
abi pusi. Darbininkai sutiko, 
bet kompanijos atmetė Endi
cott’ų, nors jis jau ne vienoj 
vietoj pasekmingai patarpi
ninkavo.

F. J. JUŠKAITIS.
Rugsėjo 19 d. Jo Eminenci

ja Bostono kardinolas O’Conn- 
ell šv. Jono seminarijoj,Brigh
ton, Mass. įšventys į kunigus 
F. J. Juškaitį. Jisai taps į- 
šventintas metais ankščiau, 
negu jo klesos draugai. Taip 
padaryta todėl kad Bostono 
diecezijoj trūksta lietuvių ku
nigų. F. Juškaitis ir per vasa
rų mokinosi seminarijoj.

Naujojo kunigo primicijos 
bus nedėlioj rugsėjo 23 d. šv. 
Roko bažnyčioj Montello, 
Mass. Montelliečiai rengiasi 
prie iškilmingų primicijų.

Nors dar oficialiai nepas
kelbta, bet spėjama, jog bū
siantis kunigas bus nuskirtas 
prie šv. Petro parapijos So. 
Bostone, Mass.

F. J. Juškaitis Amerikon 
atvyko 1905 metais, atsidangi
no į Montello, kur dirbo čeve
rykų dirbtuvėj. Ant vienos 
vasaros buvo nusidanginęs ant 
farmų ties Lexington, bet ru
deniop, darbams ant farmų 
pasibaigus, sugrįžo į čevery
kų dirbtuvę Montelloj. Vaka
rais lankė mokyklų ir šiaip 
rūpinosi lavinimusi. Kartu čė- 
dijo pinigų, kad paskui augš- 
tesnėn mokyklon važiuoti. Ir 
1908 metais, t. y. po trijų me
tų buvimo Amerikoje, susi
taupęs $1.200 dūmė į Valpa- 
raiso universitetų, Valparai- 
so, lnd. Stų dideliu pasiseki
mu ėjo ten mokslus ir 1911 me
tais ten gavo Mokslo ir Daile- 
nybių bokalaureato laipsnius. 
Po to sugrįžo į Brocktonų, o 
1912 metais įstojo į šv. Jono 
seminarijų.

F. J. Juškaitis nuo senai ge
rai žinomas lietuvių visuome
nei. Yra uolus veikėjas jau
nimo organizacijose, ypač tar
pe Vyčių ir moksleivių. Va
karini laiku nuolatai važinėjo 
po lietuvių kolonijas laikyda
mas prakalbas. Kilęs iš darbi
ninkų luomo, jisai gerai pa
žįsta darbininkų padėjimų, o 
mokyklose studijavo ir gilino
si į darbininkų klausimus. Tas 
io praktiškas ir moksliškas 
pažinimas darbininkų klausi
mų ir gyvenimo atsispindėjo 
jo prakalbose. Iškalbingai nu
šviečia darbininkų reikalus.

Lietuvių katalikiškoji visuo
menė ypatoje F. J. Juškaičio 
ingys uolų, darbštų, gabų 
ir mokyta veikėjų.

RIAUŠĖS.
Kansas City. — čia strei

kuoja 2000 pakaunių darbinin
kų. Buvo ištikę riaušės. Vie
nas tapo mirtinai sužeistas, o 
du lengviau sužeisti nugaben
ti ligoninėn.

VAIKŲ PARALIŽIUS.
Watertown, N. Y. — Vienuo

lika vaiki) apsirgo paraližiu- 
mi. Visos mokyklos tapo už
darytos ir vaikams užginta 
lankytis į bažnyčias ir kito 
kias viešas vietas.

Įpyko ant vokiečių.
ĮPYKO ANT VOKIEČIŲ.
Kuomet Suv. Valstijų val

džia sugriebė, kad Vokietijos 
ambasadorius Argentinoj per 
Švedijos ambasadų siuntinėjo 
į Berlinų patarimus skandinti 
Argentinos garlaivius nepalie
kant jokių pėdženklių, tai ar- 
gentiniečiai labai intužo ant 
vokiečių. Argentinos valdžia 
vokiečių ambasadoriui liepė 
tuoj išsinešti. O minios tai 
pradėjo užpuldinėti vokiečių 
kolonijas ir padeginėti jų na
mus ir krautuves.

Suv. Valstijų šiauriniame 
Atlantiko pakrantėj daug žu
vies pagaunama. Sardin- 
kų pakaunėse darbai eina die
nų ir naktį. Moters uždirba 
po $48 savaitėje.

Anglijos ministeris Bonar 
Law pasakė, jog vokiečių di
džiausia klaida buvo tai įtrau
kimas Amerikos karėn. Sa
kė, jog be Amerikos paspir
ties jau dabar talkininkų val
džios būtų finansiniame bank
rote.

Vokiečių valdžia skelbia, 
jog paimant Rvgų į nelaisvę 
paėmė 8900 Rusijos kareivių 
ir 325 armotų.

Vokietijos kaizeris, lanky
damasis Rygoj, prasišaldė ir 
sargaliuoja.

Springfielde, Mass. aštuo- 
ni vokiečiai norėjo išsiimti pi
lietiškas popieras. bet jiems 
atsakyta, jog tik po karės 

i tegalės tų padaryti. r

Knights of Columbus pas
tatydino visuose Suv. Valstijų 
lageriuose po salę. Tam iš
leista milijonas dolerių.

KARĖS LAUKUOSE.
Rusai skelbia, jog pietinėj 

Bukovinoj paėmė vienų augš- 
tumų ir 400 austrų nelaisvėn.

Vakariniame fomte eina tik 
artilerijos mūšiai.

Italijos fronte nieko ypatin
go nesideda.

Austrijos valdžia paskelbė, 
jog italai pastarose atakose 
turėjo didelius noustolius. To
ji ataka prasidėjo rugpj. 17 d. 
ir nesenai pasibaigė. Austrai 
skelbia, jog italai visai maža 
žemės sklypų tepaėmė, o nuo- 
stolių turėjo begalinių. Pra
neša, jog italų į nelaisvę pa
kliuvę 20.000 kareivių. O už
muštų ir sužeistų esu 200.000 
su viršum.

NESUDARO KABINETO.
Francija tebėra be ministe- 

rių. Negalima kol kas išrink
ti tokių, kurie sutiktų kartu 
veikti.

Iš to aiškiai matosi, jog 
Francijoj labai persikeitė po
litiškoji padangė — veikėjai 
ir visuomenė kitaip dabar c- 
mė į karę žiūrėti, negu jos 
pradžioj. Karės pradžioj visi 
šaukė, jog reikia sutriuškinti 
Vokietijų, atsiimti Alzasų ir 
Lotaringijų ir išplėšti didelę 
kontrbucijų . Dabar po sunkių 
karės metų pamato, jog var
gu beišgalės kų nors panašaus 
padaryti, apie kų svajojo. 
Daugelis ir dabar tebmano, 
jog reikia tęsti karę iki perga
lės. Bet radikalai ir socijalis
tai jau prieš tai griežtai stato
si ir nenori eiti ministerių ka
binetan su tais, kurie varosi, 
kad rėkia tęsti karę iki perga
lės.

(PRINCAS BERJJNE.

Vokietijos sosto įpėdinis at
vyko iš vakarinio fronto Ber- 
linan. Ten eina konferencija, 
kur svarstoma apie lenkų 
klausimų.

Ims kariuomenėn nepi

NUBALSAVO IMTI 
NEPILIEČIUS.

Suv. Valstijų senatas nubal
savo, kad reikia imti kariuo
menėn ir nepiliečius. Tas nu
tarimas turėjo būt pėrbalsuo- 
tas atstovų rūme ir jei čia būt 
buvęs perleistas, tai būt tu
rėjęs būt patvirtintas prez. pa
sirašymu. Bet dabar prez. 
AVilson pasakė, jog jis taria
si su talkininkų valdžiomis a- 
pie ėmimų kariuomenėn nepa
liečių. Esanti viltis kad vi
sos valdžios sutiks leisti imti 
karuomenėn jų čia esančius 
žmones. O jei kurie norės va
žiuoti į savo kraštų stoti į ka
riuomenę, tai tas bus leista 
daryti.

KIEK ANGLIŲ IŠGABENO.
Iš Pennsylvanijos kietųjų 

anglių per rugpjūtį išgabenta 
7.013.996 tomj anglių. Dar 
niekuomet nebuvo tiek išga
benta per vienų mėnesį.

VĖL SUFRAGIETĖS.
AVashingtone prie Baltoji) 

Rūmi) vėl suareštuota šešios 
pikietninkės sufragietės. Jos 
turėjo vėliavas. Prieš polici
jos atėjimų vienas jurininkas 
išplėšė iš vienos vėliavų ir su
draskė.
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STEBISI.

Vokiečių laikraščiai išreiš
kia nusistebėjimų, kad įvyko 
Rusijoj susikirtimas tarp Ke
renskio ir Kornilovo. Ne visi 
vienaip mano apie pasisekimų 
vieno ir kito. Bet visi nors ne
aiškiai pasako, jog vokiečių 
tikslams gerai, kad Rusijos 
vadai pešasi.

Dabar yra daug
NAMŲ,PIGIU FARMŲ, 
BIZNIŲ.

Daugelis savininkų karės laika 

priverstinai parduoda visai pigiai ir 

mes patys nuo savęs patariant persi

tikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Iva»zketicz

315 Broadvay, So. Bo»ton, Ma«». 

ir jis tamstoms aprodys pigių farmų, 
visokių biznių dykai. Naudokitės ge
ra proga, nes po karės bus du-syk 
brangiau, nogn dabar ir jeigu patiks 
namas arba farma pirkti tai .4. 7r«i«z- 
kertez padarys visus raštus teisingai 
ir atsakančiai.

AVeser Zeitung skelbia, jog 
Vokietija principe’ priims po
piežiaus taikos pasiūlijamų, 
bet neskelbs savo išlygų.

T. W. W. turinti narių 90.- 
000.
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Žinokite savo teises.
Visokiais teismiikais 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,

350 Broadvay, So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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2 DARBININKAS.

Grįšiantiems į Lietuvą
nebuvo pasiekusios jų koloni
jos ar apielinkės, ir apie ku
rias jie daug žinių bus išgirdę 
visuotiname katalikų kongre-

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomia. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje.........................
Užrubežyje metams.............................................

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
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Vienykime savo pajėgas.

Mums teko nugirsti vienas 
sumanymas, apie kurį jau ga
na plačiai, rodos, mūši] vi
suomenėje kalbama, ir kurį 
visiems pasvarstyti labai ver
tėtų. Sumanymas toksai, kad 
visų mūsų idėjinių organizaci
jų seimus ir kongresus, taip- 
pat ir Federacijos Kongresą 
laikyti vienoje vietoje ir tą pa
čią savaitę. Žinomą, tasai di
dysis Lietuvių Katalikų Kon
gresas užimtų visą savaitę. 
Sakysime kasdien prieš piet, 
galėtų būti bendri visų su
važiavusiųjų, arba kitaip sa
kant F ederaci jos Kongreso 
posėdžiai, po piet gi būtų lai
komi atskiri] organizacijų po
sėdžiai.

Mums išrodo, jog ta atmai
na mūsų visuomeniškame vei
kime būtų labai naudinga.

sutvirtėtų ryšiai.
1) Atbudus lietuviams kata

likams, atsirado daugelis į- 
vairių reikalų, kuriuos reikė
jo šiaip ar taip patenkinti, ar 
tai švietimo dirvoje, ar tai 
materijalio žmonių padėjimo, 
ar tai labdarybės, ar kitokio
je. Tiems visokiems reikalams 
patenkinti, buvo steigiamos 
organizacijos. Jos visos augo, 
plėtėsi, vienos lėčiau, kitos 
sparčiau; bet tas judėjimas ir 
augimas nebuvo tvarkus.Kiek- 
viena visuomenės dalis, kiek
vienas judėjimas ėjo savo ke
liu. Nebuvo artimesnių ryšių, 
kurie jungtų visą visuomenę 
ir visas jos dalis į vieną galin
gą kūną. Jei mūsų visuome
nė galima prilyginti prie gyvo 
organizmo — kūno, tai reikėtų 
pasakyti, kad rankos nežino
jo, ką daro kojos, kad atskiri 
nariai neklausydavo galvos, o 
visi užmiršdavo, jog gyvybės 
davėja ir kraujo varinėtoja — 
širdis (mūsų Federacija) vi
sai silpnai teplaka. Tokiu mū
sų padėjimu naudodavosi įvai
rūs mūsų idėjų priešininkai, 
įvairios nematomos dvasios ir 
matomi kūnai. Jie užpuldavo 
mūsų organizmo silpnesnią- 
sias dalis ir kartais užkrėsda
vo savo mikrobais;

Suvažiavę visi į vieną pasto
gę, suėję į bendrus posėdžius, 
pasijustume aiškiai, jog suda
rome vieną ir tvirtą visuome
nę. Kurios visa tvirtybė glu
di josios geroje vienybėje. Ei
tume visi išvien, visi šoktu
me į pagelbą silpnesniam, vi
si kovotume bendrai prieš 
bendrus priešus.

pakiltų mošų dvasia.
Ta nauja vienybės dvasia 

sustiprintų mus visus ir pakel
tų mus susipratime; pajutę 
stiprią atramą mūsų visuome
nėje, mes ingytume daugiau 
tvirtumo, drąsos ir savo pajė
gų supratimo. Tas viskas pa
keltų mūsų dvasią; pasekmin- 
gumas mūsų darbų, visa mū
sų pažanga Tautos ir Bažny
čios naudai būtų užtikrinta.

paaiškėtų federacijos 
reikšme ir svarba.

Tada visi mes suprastume 
mūsų Federacijos reikšmę ir

$3.00
$4.25

st.

svarbą. Tada ji kaip motina 
priglaustų mus visus po savo 
sparnais. Federacijos sekreto- 
rijatas tada visu laiku būtų 
ana gyvoji jungė, kuri nuolat 
vienytų visų kitų organizacijų 
sekretarijatus. Gi Kongreso 
laike Federacija būtų vadas, 
tvarkytojas ir rėmėjas visų 
mūsų visuomeniškų pastangų.

tos 
ne-

laimėtų'ir atskiros 
ORGANIZACIJOS.

Atskiros organizacijos iš 
atmainos netik kad nieko 
nustotų, bet dar daug laimė
tų. Savo reikalus jos suspė
tų apsvarstyti lygiai gerai, 
kaip ir ligšiol. Tiesa, buvo 
veikėjų, kurie važiuodavo net 
į kelis seimus. Tokiems tada 
jau sunku būtų visur pribūti, 
reikėtų laikyties vienos, ar 
bent dviejų organizaciji] posė
džių. Bet iš to nauda būtų ta, 
kad mūsij veikėjai imtų labiau 
spocijalizuoties viename dar
be. gilinties į vieną šaką.

Bet antra vertus kaip svei
ka ir naudinga būtų kiekvie
nai organizacijai jausti, kad 
ji remiama yra visos visuome
nės, bet, kad, iš antros pusės, 
ji nėra viskas mūsų visuome
nėje, kad ji yra tik dalis tos 
visuomenės, ir kad jos stip
rybė ir pasisekimas prigulės 
visų-pirma nuo geros vienybės 
su visa visuomene. Ta visuo
menė nevaržys savo atskirų 
dalių veikimo, neslopkis ge
ros inicijatyvos, priešingai, 
kiekvieną gerą naują mintį ir 
sumanymą nuoširdžiai parems 
ir sustiprins.

NAUDA DELEGATAMS.

Atmainai įvykus, mes 
met faktiškai turėtume 
bius ir naudingus visuomeniš
kus kursus. Jeigu ligšiol de
legatai tik tam daugiausiai at
važiuodavo, kad prisiklausyti 
įvairių apyskaitų, gan tuščiai 
pasiginčyti — tai iš to savo 
protui ir širdžiai nedaugiau- 
siai tegalėjo pelnyti. Kas kita 
bus, jeigu apie pusantro šim
to žmonių 1) išklausys visos 
eilės rimtų referatų Federaci
jos kongreso posėdžiuose, 2) 
išklausys tuose bendruose po
sėdžiuose nutarimų atskirų or
ganizacijų ir tuo būdu sužinos 
apie jų tikslus ir nuveiktus 
darbus, 3) dalyvaus rimtose ir 
svarbiose diskusijose apie į- 
vairius svarbių svarbiausius 
mūsų gyvenimo klausimus. 
Tas viskas bus svarbi ir labai 
naudinga mokykla mūsų dele
gatams ir iš tokios mokyklos 
sugrįžę jie bus tarsi nauji žmo
nes savo kolonijose. Jei va
žiuotų kai-kurie ir tie patys 
kasmet, tai vis dėlto bent ke
letas desėtkų atvažiuotų ir 
naujų, tokiu būdu metai į me
tus mūsų visuomenei pribūtų 
keli desėtkai naujų, pilnai 
praregėjusių, plačiau mąstan
čių, giliau žiūrinčių, mokan
čių kalbėti ir veikti darbinin
kų. Jie ne tik savo kolonijo
se, bet ir platesnėje apielin- 
kėje būtų geriausiais švietė
jais ir agitatoriais naudai tų 
organizacijų, kurių šakos dar

kas- 
svar-

•v

GRAŽIAI PASIRODYTUME 
KITATAUČIAMS.

Ligšiol mes nepasirodyda- 
vom rimtai kitataučiams. Re
porteriai, ar šiaip svečiai at
silankę į mūsų seimus, kongre
sus, pirmą nemalonų įspūdį 
gaudavo iš to, kad seiminin
kų maža, kad stoka inteligen
tiškų veidų. Atsimename, kaip 
vyskupas Mundeleinas 1915 m. 
Brooklyn’e per V-ąjį mūsų 
Federacijos kongresą gudriai 
padarė bažnyčioje visų delega
tų peržvalgą, su kiekvienu 
pasisveikindamas ir kiekvie
nam atydžiai į akis pažvelg
damas. Anas kongresas buvo 
vienas iš menkiausių ir gal ne 
kokį įspūdį išsinešė Jo Eksce
lencija apie mūsų visuomenę.

Suvažiavę skaičiuje bent 
nemažiau kaip 150 žmonių, ir 
tai parinkčiausių žmonių mū
sų visuomenės, atsikvietę į sa
vo posėdžius Jo Eminenciją, 
ar Jo Malonybę, miesto majo
rą ir kitokius ponus, mes vi
sai kitoniškai užsirekomen
duotume jų akyse. Kitaip ir 
amerikonų spauda apie mus 
atsilieptų. Didelis išsiskirsty
mas mūsų pajėgų į organizaci
jas ir seimelius — ameriko
nams neimponuoja. Daug rim
čiau jie imtų į mus žiūrėti, 
matydami didesnę jėgų kon
centraciją.

MUSŲ KOLONIJOMS DIDESNE 
NAUDA.

Vis manydavome, kad sei
mai sujudina ir atgaivina tą 
koloniją, kur jie yra laikomi. 
Bet 20, ar 30 delegatų nei lie
tuviams negalėdavo užimpo
nuoti. Priešingai, ir jie neko
kį įspūdį išsinešdavo apie mū
sų organizacijas, matydami 
taip neskaitlingą jųjų atstova
vimą. Visai kitoniškai pasi
jus kolonija, susilaukusi savo 
mieste bent 100 su viršum lie
tuvių katalikų inteligentų. 
Toksai kongresas turės palik
ti neišdildomą impresiją į tos 
kolonijos lietuvius. Priešinin
kai nenoromis ims gerbti ti
kinčiųjų žmonių visuomenę, gi 
katalikai dar labiau stiprės sa
vo pasiryžimuose.

EKONOMIJA.

Prieiname prie labai praktiš
ko klausimo: sutaupymo lai
ko, pinigų ir sveikatos. Va
žiuojant kad ir į dviejų dienų 
seimą, susigaišdavo beveik 
riša savaitė. Kas lankė kelius 
seimus, kelias savaites gaiši
no. Ir vargo turėjo ir sveika
tą naikino, ir namie nuostolį 
turėjo. Pelną gi iš to traukė 
tik gelžkelių , kompanijos ir 
viešbučiai. Lengva apskaity
ti, kokia ekonomija pinigų 
pasidarytų, jeigu visos mūsų 
idėjinės organizacijos atlaiky
tų savo seimus tą pačią savai
tę vienoje vietoje. Turėtume 
tada kasmet išviso du katali
kų suvažiavimu: vienas eko
nominiais reikalais — Susivie
nijimo seimas (tas su laiku be
ne galės rinkties kas antri me
tai); kitas gi, kiek vėliau — 
idėjiniais, kultūros reikalais. Į 
tą antrąjį galėtų susidėti šios 
organizacijos: 1) Blaivininkai, 
2) L. Vyčiai, 3) L. D. S., 4) 
Liet. Kunigų Sąjunga, 5) Mo- 
tvnėlė, 6)Moksleiviai, 7)Spau
dos Draugija, 8 Tautos Fon
das, 9) Am. L. R. K. Federa
cija. Sakysime, vidutiniškai 
į kiekvienos iš šių 9 organiza
cijų seimą atvažiuodavo 35 de
legatai, iš kurių kiekvienas 
vidutiniškai išleizdavo po $25. 
Tokiu būdu visų organizacijų 
delegatai (jų 315) išleizdavo 
kasmet $7.875.00. Įvedus at
mainą. 150 delegatų beišleistų 
tik $4.500.00, skaitant kiekvie
nam po $30.00. Tai-gi mūsų 
kišenėse liktų kasmet $3.375.- 
00. Tai nemaži pinigai. Neesa
me tiek turtingi, kad juos len
gva širdžia galėtume atiduoti 
kitataučiams, ir tai beveik už 
dyką. Jeigu tie pinigai ir ne
rimtų mūsų kišenėse, galima 
būtų juos suaukoti tautos rei
kalams. Vis tai būtų tiksliau, 
negu atiduoti gelžkelių kom

panijoms ir viešbučių savinin
kams. Viską į krūvą suėmus 
taip atrodo, jog iš tos atmai
nos mes daug laimėtume. Pa
sakėme savo nuomonę. Šiuo
mi kviečiame visuomenę pa
svarstyti šį sumanymą ir į 
VII-ąjį Federacijos Kongresą 
Philadelphijon atsivežti savo 
brangias mintis šiame klausi
me. Būtų pageidaujama, kad 
kas nors į Kongresą atsivežtų 
gatavą, smulkmeniškai apgal
votą sumanymą, kaip ta at
maina galėtų įvykti, ir kokiu 
būdu turėtų tvarkyties tasai 
Visuotinas Lietuvių Kataliku 
Kongresas.

Žinoma, jisai galėtų įvykti 
tik anksčiausiai nuo kitų me
tų pradedant.

Nuotrupos
Lietuviško šnipo amerikie

čiai dar už rankos nepagavo, 
o liberalų dvasia jau išgaravo.

----- o-----
“Naujienos” Bostono “A 

teities” redakciją už socijaliz
mo pagerbimą tris-syk į kaktą 
pabučiavo.

-----o—
“Vienybė Lietuvninkų” li

beralizmo didesnei naudai 
šmeižtų ir melij ant kuni
gų devynes galybes prifabri- 
kavo.

----- o-----
Apie avinėlius kalbant, rei

kia pastebėti, kad “Vien. 
Liet.” avinas labai juodas pa
sidarė, o savo riestais ragais 
visą pasaulį išbadyti taiko.

----- o-----
Kun. Kemėšis jau į Chicagą 

nuvažiavo, gi mūsų kaimyno 
“Keleivio” pantaplynėje ir 
pančekinėje vis dar teberūgs- 
ta.

LIETUVOS GERBŪVIO 
PAMATAS.

Jau kalbėjome apie centra
lizavimą lietuviškų kapitalų į 
“Lietuvos Žemės Banką,”kfl.l- 
bėjome apie “Bendrovę Lietu
vos Atstatymo” ir prie progos 
dar nekartą tas įstaigas prisi
minsime ir kad ne iš vienos, 
tai iš kitos pusės jų gerąsias 
ir blogąsias ypatybes pagvil
densime, o dabar svarstysi
me apie darbininkų reikalus, 
apie jų grįžimą į Lietuvą ir a- 
pie kitus dalykus, kurie su 
tuotni turi bent šiokį-tokį san- 
rišį. Tokių dalykų ir daly
kėlių randasi begalės.

Trumpai jau paminėjau a- 
pie kaikuriuos amatus ir ama
tninkus, buvau užsiminęs ir 
apie ūkininkus arba “farme
rius” ir nurodinėjau, kas jų 
laukia Lietuvoje ir kaip jie tu
rėtų ruošties iš pinigiško at
žvilgio grįždami, ir, pargrį
žę į Lietuvą, pradėdami apsi
vesti ūkiu.

Žinoma, buvo tai labai 
trumpi nurodymai, bet ir iš 
jų vienas,kitas galėtų pasinau
doti. Kuomet laiko turėsiu 
daugiau, apie tuos dalykus 
parašysiu plačiau ir nuodug
niau. o dabar, bent trumpai, 
pažvelgkime į ką labiausia! sinėkite, 

i ’

*
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----- o-----

“Garsas” neblogas patrijo
tas. Kur lietuvių milicijos 
svarbos nenuvokia, ten rusiš
ka dvasia užpečėtija. Lietu
vystės nenori paniekinti.

----- o-----
‘ ‘ Ateitis ’ ’ pal aižė, ‘ ‘ Vieny

bė Lietuvninkų” pačiupinėjo, 
“Lietuva” girdėjo ir ikišiol 
nei viena iš jų nepraregėjo. 
Kaip buvo taip ir pasiliko ak
lomis.

----- o-----
Su lietuviškais Stasiais tai 

tikra bėda. Stasys Durnelis 
rasputinais buvo apsirijęs, o 
Stasys Diplomuotas į šnipija- 
dų stačia galva numarmėjo.

----- o-----
Liberalų “Sandarą” “Atei

ties” šalčiai socijalizmo skys
tose bangose visiškai praskie
dė.

----- O-----
“Naujienų” Grigaičio “dar

bininkiška” taryba, kaip tas 
lepšis pabarvj, nuo koto nu
smuko.

----- o-----
“Tėvynė” be Kipšo uodego- 

čio “apiekos” nemoka nei 
dviejų žingsnių pastatyti.--- o>—

Į Romą, kaip šunes į dešrą, 
laižosi visi lietuvių liberalai. 
O kad jos negali pasiekti, lo
ja uodegas pariesdami.

----- oh—
Šliupas ir Bulota po bendru 

socijalizmo ir laisvamanybės 
tašku Rusijoj susivienijo.

----- o-----
Rusijos laisvę paėmė į 

laisvę draugai socijalistai.
----- o-----

Chicagos “Lietuva” krik
ščioniškos doros, kaip velnias 
krapylo, nuo tolo baidosi.

----- o-----
Lietuvių Socijalistų Sąjun

gą privatišku laikraščių bosai 
baigia ant šakės pakabinti. Vi- 
dikas dar smarkiai spardosi, 
bet Grigaitis ir jį baigia paža
boti.

ne-

----o—
Kaizerio militarizmas, tai 

didžiausias ir smarkiausas pa
saulyje izmas. Niekas jo per- 
galėt negali. Bet, sako, bus 
ir jam kaput.

----- o-----
“Laisvė,” kaip sena boba, 

“Keleivio” visus pletkus sa
vo laikraštyj atkartoja.

Švilpukas.

mums reikia atkreipti domą 
Amerikoje, ypač tiems darbi
ninkams, kurie dirba ant il
ki o pas “farmerius,” kad pa
skui Lietuvoje iš to turėtų 
naudą.

Lietuva žemdirbystės šalis. 
Ir patsai pamatas Lietuvos 
gerbūvio yra — žemdirbystė.

Lietuvoje prieš karę žem
dirbystė buvo jau iš dalies ge
rokai pakilusi, o po karės, ti
kimos, kad turės pakilti ant 
lygaus laipsnio su Vokietijos 
žemdirbyste — to reikalaus e- 
konominė konkurencija.

Tiesa, su vokiečiais lenk
tyniavimas yra sunkus, bet 
antrą pusę vertus, toksai len
ktyniavimas yra pagirtinas ir 
gerbtinas ir jisai yra galimas.

Vokiečiai yra labai geri ū- 
kininkai, o lietuviai moka vo
kiečiais neužsileisti ūkininkvs- 
tėje, tą mums parodo patsai 
gyvenimas Prūsų Lietuvoje.

Prūsų Lietuvoje veikia tam 
tikros vokiškos įstaigos, ku
rios vokiškosios kilmės žmo
nėms aplamai, o ūkininkams 
ir dvarininkams ypatingai su
teikia įvairius palengvinimus 
ir pinigišką pašelpą su tuomi 
tikslu, kad į jų rankas perei
tų visos lietuvių žemės ir kad 
jie nustelbtų lietuvius; kad 
lietuviai, matydami vokiškai 
kalbančių ūkininkų privilegi
jas, greičiaus suvokietėtų.

Bet vokiečiai čia pilnai sa
vo tikslo neatsiekia, ypač pa
staraisiais laikais, kuomet 
Prūsų lietuvių tarpe pradėjo 
atbusti lietuvystės supratimas 
ir tėvynės meilė.

Mažosios Lietuvos lietuviai, 
kad ir be privilegijų ir be 
gausios vokiškosios valdžios 
pagelbos, ūkininkauja taip- 
pat gerai, kaip ir vokiečiai, 
o kad kurie dar net geriaus ir 
už savo kaimynus vokiečius.

Mat, lietuviai darbštumu 
vokiečius praviršija, o tas ū- 
kėje taip-pat daug reiškia.

Man teko nemažai prisižiū
rėti ūkininkavimui įvairiose 
vietose Lietuvoje ir Vokietijo
je, ir, ant kiek aš pastebėjau, 
vokiečių ūkininkystės tvarką 
visiškai nesunkiai galima už
vesti Lietuvoje, tik reikia ge
ro noro ir šiokio-tokio prityri
mo, kad galėjus sistematiškai 
viską vesti . Vokiečių ūkinin- 
kvstėje sistema ir tvarka lo
šia svarbiausią rolę, pas juos 
darbštumas yra ant antro pie
no, bet jie atsižymi dideliu 
visame kame taupumu ir tau
pume lietuviai nuo vokiečių 
toli yra atsilikę. Bet eikime 
prie pradėtojo dalyko.

Kaip jau auuščiaus sakiau, 
kad lenktyniavimas su vokie
čiais ūkininkvstėje yra nelen
gvas, bet vis-gi galimas daly
kas, ir po karče ekonominės

sąlygos iLetuvoje taip susi
deda, kad tas lenktyniavimas 
turės būti neišvengiamas.

Nors yra sakoma, kad rei
kalas gamina žmones, bėda 
randa sau pagelbą, vargas iš
mokina proto, bet ne tuomet 
yra laikas šunis lakinti, kuo
met reikia eiti medžioti.

Ir lietuviai darbininkai, ku
rie dirbate Amerikoje ant 
“farmų,” mokinkitės visoko, 
kas ir kaip yra daroma; mo
kinkitės įvairių įvairiausių ū- 
kininkavimo darbų, neapleis- 
dami ir smulkmenų.

O labiausia mokinkitės, 
kaip apsieiti su įvairiais ūkio 
padarais ir mašinomis, kaip 
liuobti gyvulius, kaip konser
vuoti, užlaikyti, gaminti ir 
sutaisyti pašarą, kaip augin
ti paukščius, — ir tiems pana
šių dalykų. Amerikos ūkiuo- 

, se galima pastebėti daugelį 
tokių dalykų, ko dar ir pas 
vokiečius nėra, o tas Lietu
voje prie lenktyniavimo galės 
būti geromis kazyriomis jūsų 
rankose ir lenktynėse grei
čiaus laimėsite.

Broliai ir seselės, 
tės visko, kas tik 
dingą. Tėmykite, 
ir kitas yra daroma.

, kodėl tas 
o ne kitaip daroma? 
būtų pasekmės jeigu tas daly
kas būtų daromas kitaip, kito
kiu laiku? — vienu žodžiu taip 
elgkitės, kad veikdami, veik
tumėte žinodami, kodėl taip, 
o ne kitaip darote. Diena iš 
dienos eikime vis gudrin savo 
darbe, kad ateityje iš to savo 
prityrimo, kurį dabar galite 
gauti, turėtumėte sau naudą, 
kaipo iš tam tikro ūkininkys
tės mokslo.

Negana, kad dirbate Ame
rikos “farmeriams” ir už sa
vo darbą paimate šiokį-tokį 
atlyginimą, dar pasistengki- 
te, kad tas darbas jums būtų 
taip-pat ir ūkininkavimo mo
kykla, ir kad tos mokyklos 
mokslu pasinaudotumėte atei
tyje tėvynėje Lietuvoje. U- 
kininkavimas taip-pat yra mo
kslas kaip ir kiekvienas kitas 
amatas ir jo reikia mokintis 
ir tai mokinties ilgai, mokin
ties visuomet.

Ūkininkystę reikia mylėti, 
o iš jos galima turėti ir sau ir 
tėvynei didelę naudą, bet vi
sų pirmiausia tai reikia mokė
ti gerai ūkininkauti. Dėlto 
reikia mokinties. Ateis toks 
laikas, kad savo triūso nesi
gailėsite ir džiaugsities geri] 
patarimų paklausę.

Ūkininkystę yra Lietuvos 
gerbūvio pamatas, bet jinai 
bus ir jūsų gerbūvio pamatu, 
jei tik gerai ūkininkauti mo
kėsite ir dirbsite — netingėsi
te 
gi ir viso pilni.

mokinki- 
vra nau- 
kaip tas 
išsiklau- 

yra taip, 
Kokios

v •

Lietuvoje būsite laimin-

F. V.

l

nė Lietuva.
Tas blankas mums reikėjo 

pagaminti ir išsiuntinėti tuo
jaus po seimo, bet “Darbinin
ko” spaustuvė taip buvo apsi
vertusi darbais, kad jokiuo 
būdu nebuvo galima greičiaus 
tą padaryti.

Dabar kuomet jau blankos 
yra gatavos, pasistengkime vi
si pavaryti kodidžiausią agita
ciją, kad kodaugiausia tų 
blankų pripildžius ir prisiun- 
tus į centrą.

Paaiškinimus tame dalyke 
galima rasti 1917 m. L. D. S. 
Seimo protokole, ir “Darbi
ninke” laikas nuo laiko yra ir 
bus gvildenama tasai dalykas.

Jau mes turime pasirodyti 
priaugusiais prie organizuoto 
darbo ir veikimo, jau mes 
turime parodyti, kad mes mo
kame praktiškai netik pakal
bėti, pasvajoti, bet ir veikti, 
o tą visą geriausiai parodysi
me, kuomet gerai susiorgani
zuosime prie grįžimo į Lietu
vą. O kad gerai susiorgani
zuoti, tai reikia ir agitacijos, 
ir darbo ir supratimo svar
bumo ir reikšmės to reikalo, 
kaip mūsų tėvynei Lietuvai, 
taip lygiai mūsų amatui, mū
sų luomui, o kas svarbiausia 
— mums patiems ir mūsų šei
mynoms būtų kuodaugiausiai 
naudos.

Iš centro bus stengiamasi 
duoti visiems reikalaujan
tiems praktiški nurodymai.

Taip-pat yra kviečiami visi 
L. D. S.nariai ir visi darbinin
kai ir amatninkai. jeigu kurs 
turi kokį sumanymą, projek- 

arba pieną sugalvojęs ta
is kurio mano,

tą. 
me dalyke, 
kad galėti] būti kokia praktiš
ka nauda, tuojaus prisiųski- 
te virš nurodytu adresu, o bū
sime jums labai dėkingi. Juo 
daugiau mes apie tai galvosi
me, juo geriaus tą dalyką iš- 
vesime. ir tuo didesnė nauda 
bus Lietuvai.

Dar kartą primenu kuopų 
valdvboms ir nariams, kad tą 
“Grįžimo į Lietuvą Biurą” 
statytų labai rimtų ir naudin
gų reikalų eilėje, nes tai yra 
vienas iš svarbiausių šio laiko 
lietuvių amatninkų ir darbi
ninkų klausimų.

Taip svarbiam dalykui tu
rime visi ir kiekvienas nesi
gailėti laiko, triūso nei liežu- 
vo. Dirbkime visi išsijuosę 
— o vaisiai bus gausūs, geri, 
naudingi ir jais pasidžiaugs 
visi.

F.V.

NEUŽMIRŠTU GIMTINĖS.
Aš rriergelė lietuvaitė 
Misliju sau kas diena, 
Apie gimtinę šalelę 
Nepamirštu aš niekad.

Nuobodu čionai gyventi, 
Svetimoje šalyje, 
Nežinau begu sugrįšiu 
Į tėvų žemelę.

• v •
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SUKRUSKIME VISI.
Šiandieną išsiuntinėjau vi

soms LDS. kuopoms blankas 
įvairių amatų rūšims, kurias 
pasistengsite paskleisti tarpe 
tų amatninkų ir darbininkų, 
kurie po karės mano grįžti į 
Lietuvą.

Kiekvienam tokiam amat- 
ninkui ar darbininkui inteiki- 
te blanką sulig jo amato ir te
gul jisai ją pripildęs, ant vi
sų klausimų atsakęs, tąją 
blanką prisiunčia “Grįžimo į 
Lietuvą Biurui prie LDS., 242 
W. Broadway, So. Boston. Ar
ba dar geriau, tegul priduo
da vietinės LDS. kuopos val
dybai savo kolonijoje, o toji 
kuopos valdyba prisius į cen
trą.

Jeigu pasirodytų kas neaiš
ku arba nesuprantama, rašy
kite užklausimus virš nurody
tu antrašu, o tuojaus bus vis
kas plačiau ir nuodugniai pa
aiškinta.

Gerb. LDS. nariai, pasis- 
tengkite tame dalyke pasidar
buoti savo apielinkėse, nes to 
reikalauja nuo mūsų visų šių 
metų LDS. seimo nutarimai, 
to reikalauja nuo mūsų Tėvy-

Dienos greit prabėga, 
Kaipo vandenėlis, 
Senai nematau tėvelių 
Nė savo brolelių.

Toli randas visi gentys, 
Karės jie išblaškyti
O tėveliai mano brangūs 
Kapuose uždaryti.

Liūdesys širdelę spaudžia, 
Be savų ilgu būt.
Niekas čionai nepaguodžia 
Visur man lyg tamsu.

Tu Dieve, mūsų geriausias 
. Stabdyk karę žiaurių,

Duok nors progą sugrįžti 
Tėvų šalį atstatyti.

P. Ra&uniukė.

SAKO ESĄS APŠMEIŽTAS.
Chicagos majoras Thomp- 

son po keletą kartų pasirodė 
dideliu karės priešininku. Už 
tai jis aštriai buvo kritikuoja
mas laikraščiuose ir viešose 
vietose. Sako, jog apie jį 
neteisingai aprašė ir tų šmeiž
tų neatšaukė. Todėl jis laik
raščius ir kalbėtojus traukia 
teisman. Laikraštį Chicago 
Tribūne apskundė ant $500.- 
000. Iš viso apskundė ant 1.- 
600.000.
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DARBININKAS. 3

Sveikata.
ORUI ATVĖSUS.

• Atėjo ruduo, atvėso oras. 
Kūnas pripratęs prie vasaros 
kaitrą, iš pradžios lyg būgš- 
tosi vėsaus oro. Ne viena šei
mininkė uždarė langus, kad 
neatidaryti ją be kito pavasa
rio. Jei taip darys, tai nebus 
dyvą. jei visa šeimyna guo- 
sis visokiomis negalėmis, o gal 
paskui ir įvairią ligą atsilan
kys. O dar blogesniame atsi
tikime atsilankys ir giltinė. 
Kad nesusilaukti tokią bėdą, 
tai turime žiūrėti, ir išanksto 
pastoti joms kelią. Kaikurią 
bėdą negalime išvengti, bet 
nemažai yra tokią, kurią ati
tolinimas yra pilnai mūsų ga
lėję.

Reikalingiausias visiems dai
ktas — tyras oras tebėra už 
dyką, nežiūrint į visokią reik
menų baisą pabrangimą. To
dėl tyro oro nepavydėkime 
sau. Nors oras jau šaltesnis, 
bet nebijokime laikyti atdarą 
langą. Pašvinkęs, nevėdin
tas oras pakerta ir geriausią 
sveikatą. 0 ten, kur oras ty
ras. tai gyvūnai nepažįsta li
gą. Šiaurės salią tyrinėtojai 
dieną naktį turėdami tyrą orą, 
niekuomet neprasišaldydavo, 
negaudavo jokią slogu. Gi 
žmonės gyvendami dulkinuose 
miestuose, kur pilni pašaliai 
visokią netyrumą, kur žmo
nės didžiumą laiko praleidžia 
tvankiuose, nevėdintuose kam
bariuose, pilni visokią negalią.

Ne vienam prisieina išbūti 
per dieną švankioje dirbtuvė
je, bet kiekvienam po darbo 
yra proga pasivaikščioti tyra
me ore, kiekvienas gali turė
ti gerai išvėdintą kambarį, o 
ant nelaimės turbūt didžiuma 
darbininką po darbo brukasi į 
karčiamas, kur oras yra biau- 
resnis, negu biauriausioje dir
btuvėje.

Atvėstant žmogus dažnai 
griebiasi šiltesnio apdangalo 
arba glaudžiasi prie pečiaus. 
Tai nėra, vienok, geras būdas 
susišildyti. Dėlto reikia smar
kiai pavaikščioti ar kitoku bū
du pasimankštyti. Jei ne, tai 
reikia kokio karštimo išsiger
ti. Dar tą reikia atsiminti, jog 
nereikia sėsti valgyti, jaučiant 
atvėstant. Jei jausi, jog nuo- 
latai po biskį atvėsti, o nieko, 
nedarysi kad sušilti, tai pra- 
sišaldysi ir gausi slogas.

----- o-----
PASKELBIMAS KARĖS

, GILTINEI.
Štai gera karė.
Mes patariame paskelbti ka

rę giltinei.
Priešininkas, Giltinė, jau 

perilgai poniavojo mūsą šalyj. 
Ji žiauriai, be reikalo, be mie
ros plėšė savo donį žmogiško
mis aukomis. Ji nešėsi iš mū
są tarpo vyrus ir moteris, da
žnai geriausius ir reikalin
giausius. Ji be malonės griebė 
visus be skirtumo amžiaus ir 
lyties. Ji liuosai žygiavo su 
savo dalgiu po mūsą šalį, lin- 
dinėjo biaurybė, net į mūsą 
namus tam kad išplėšti iš mū
są tarpo mūsą mylimuosius.

Jos nedorybėms turi būt 
galas. Terionės mūsą namuo
se ir žydiniuose neturi tęstis. 
Ir tas be reikalo taip tęsėsi. 
Mes persergstame tave, Gilti
ne, jog mes pradėjome karę ir 
pasiryžome be atlaidos prieš 
tave kariauti. Mes tęsime 
kampaniją tol, kol tu būsi iš
vyta iš mūsą krašto.

Vienok, Giltine, mes nieko 
neturime prieš tą tykią ramią 
kelionę mūsą senelią ir pavar
gusią brolią, kurie, pilnai iš
gyveno savo amžią ant šios 
veiklios, neramios žemės, pa
nori keliauti į amžino atilsio 
vietą. Prieš tai mes nieko ne
turime pasakyti. Bet kuomet 
tu briaujies į mūsą miestus ir 
namus pagriebti mūsą dar 
veiklius, gyvenimą mylinčius 
vyrus ir moteris, mūsą nau
dingiausius piliečius, mūsą 
mokytus vyrus, o baisiausia 
mūsą kūdikėlius, mūsą pačią 
kūną ir kraują, tuomet, o Gil
tine, nueini per toli ir mes iš 

visą pajėgą ir galybią stengsi
mės išmušti už rubežią mūsą 
šalies.

Mes mokysime žmones, kaip 
tavęs išsisaugoti. Mes papasa
kosime žmonėms, kaip nusi
kreipti nuo tavo dalgio, kaip 
uždaryti duris, kad tu neinei- 
tum. Taip kad netrukus tu, pa
jutus, jog tavo dalgis jau ne
pasiekia jaunikaičią, kurių tu 
ligšiol gaudavai, tu būti pri
versta neštis per jūres į savo 
šalį ir ten laukti ateinant tą, 
kurie naturališkai ateis pas ta
ve, kuomet metų našta pri
rengs juos ir ją valei apleisti 
mus.

Nemanyk, o Giltine, kad vi
sokie taikininkai dar ilgai, 
kaip avys, kiš savo sprandus 
po tavo dalgiu. Perilgai jau 
mes pakentėme nerangumą, 
užsimerkimą tu, kurie tau pa
tinka. Mūsą tėveliai sakyda
vo, kuomet tu ateidavai: “Tai 
Dievo valia.” Bet mes žinome, 
jog taip nėra. Ir dabar mes 
išeiname prieš tave į kovą.

Žodis graboriams — jūs čia 
nekiškite savo nosies. Mes ir 
visi) jėgą stengsimės pakirsti 
ir jūsų biznį, jūs, teisybė, būsi
te reikalingi patarnauti šimta
mečiams. O jūs graboirai! 
Mes visuomet lenkėmės iš jūsą 
kelio. Mes ir toliau taip elg
simės. Jūs galite pasilikti ant
roje gatvės pusėje. Supraski
te. jog mes nieko prieš jus as
meniškai neturime. Bet mes 
nemėgiame tos vpatos dėl ku
rios tu dirbi. Prieš ją mes at
sukame ginklą. Mes jai pas
kelbiame karę, kaip ji jau 
mums yra paskelbus. Ji turės 
nuo mūsą bėgti. Jei dėl to jū
są biznis nukentės, tai nieko 
nepadarysi. Nepamiršk, vie
nok, kad mes ir tau patarnau
sime. Atmink, jog rūsčioji 
Giltinė nepačėdys nei tavęs, 
kaip ji kitą nečėdija. Todėl 
mes tavo biznį griaudami, mes 
tau pasitarnausime.

Tai-gi dabar karė prieš Gil
tinę ant žū-būt!

(Iš “Physical Culture”)

Klausimui) 
ampelis f

Klausimas — Skaitydamas 
‘ ‘ Darbininke ’ ’ apie milicijos 
ir mūsų tautos gynimo klausi
mą, nemažai nustebau, ir gir
dėjau nusistebėjimą kaikurią 
kitą. Aš tikėjau, jog moks
las, apšvieta, tautą susiarti
nimas prašalys kares. Ar jūs 
netikite, kad mokslui ir dar
bininkiškam susipratimui kį- 
lant, karės pasibaigs ir todėl 
mums nereikėtą nei svajoti a- 
pie ginklą žvanginimą.

Darbininkas.
Paaiškinimas — Taip, mes 

tikime į geresnę žmonijos atei
tį, į tą laiką, kuomet nustos 
tautos tarp savęs kariauti; ti
kime į darbininką visą salią 
susipratimą. Velijame ir tam
stai nenustoti į tai tikėjus. 
Jeigi sulauktume tautą nusi
ginklavimo laiko, tai mes pir
mi sušuktume: Ura! meski
me kepures augštyn.

Priežodis sako: Skęstantis ir 
už šiaudo griebiasi. Ir gerai, 
kad skęstantis nenupuola dva
sioje ir griebiasi kad ir šiaudo. 
Gerai darome mes visi, kurie 
nenupuolame dvasioje laikuo
se, kuomet siaučia didžiausia 
pasaulyje karė su baisiausiu 
žiaurumu. Gerai daro visi, 
kurie nesako, kad jau pasku
tinis teismas artinasi, o tiki, 
jog praūžus baisiai audrai, 
nušvis dangus. Bet šalę prie
žodžio: Skęstantis ir šiaudo 
griebiasi, mes pastatysim ki
tą priežodį: Girtam ir jure iki 
kelią. Kas sveiko proto tu
rėdamas sutiks su tuo priežo
džiu ir su girtu bandys per ju- 
rę perbristi? Na, o panašiai 
elgiasi tie, kurie šaukia, kad 
jau dabar lietuviams, rengian

tis prie laisvos Lietuvos, nerei
kia rūpintis militariu klausi
mu, tautos gynimo reikalais. 
Jie nenori pažvelgti tikreny
bei į akis, užsimerkia prieš 
gyvenimo ir istorijos liudiji
mą, o kalba pagal savo svajo- 
nią.

Mes stojame už militarį la
vinimąsi iš reikalo; ne iš tikė- 
jimosi svetimas šalis užkariau
ti, bet tam, kad apginti savo 
šalį. Gal tamsta pasakysi, jog 
ši karė bus paskutinė ir mūsą 
tautos nereikės kardu ginti. 
Gerai būtą, kad taip atsitiktą, 
bet kas tamstos pranašystei ti
kės? Juk ir pats savo tokiai 
pranašystei netikėtum. O jei 
pažiūrėsime į istoriją, tai tu
rėsime laikytis, kad neinpulti 
į nusiminimą. Apsišarvokime 
drąsa ir pažvelgkime, tai yra 
pažiūrėkime ar amžiams slen
kant mažėjo karės ar ne. Čia 
mes neisime į smulkmenas, o 
pažiūrėsime tik į išvadas mo
kytą vyrą tame klausime. Tą 
randame indomioje knygoje, 
kurios pilnas vardas toks: Is 
War Diminishing? A study 
of tlie Prevalence of War in 
Europe from 1450 to the Pre- 
sent Dav. By jF. A. AVoods 
and A. Baltzlv. Boston: Houg- 
hton, Mifflin Co., 1916, $1.00.

Tie du mokslo vyrai išrodė, 
jog tautos veik pusę laiko ka
riavo, o pusę ne. Ir išrodė, 
jog karės šiais laikais atsikar
tojo nei dažniau, nei rečiau, 
kaip kad pirmiau. Jei taip, 
tai ar galime tikėtis, kad po 
šios karės bus, kaip su kirviu 
nukirsta — kad tautos susi
tars. nusiginkluos ir nebeka
riaus daugiau. Kas gali tikė
ti, kad taip bus?

Tokią faktą akiveizdoje ar 
mes, ruošdamiesi prie laisvos 
Lietuvos, galime šaukti, kad 
mums nereikia militario lavi
nimosi. Juk ir prieš šią karę 
kokią uolią taikininką buvo! 
Juk Franci jos uolusis nusigin
klavimo šalininkas Jaures bu
vo nušautas prieš pat karę. 
Kas būt buvę, jei francūzai 
būt paklausę Jaures’o ir nusi
ginklavę? Nei savaitės nebūt 
trukę, kaip vokiečiai būt su
rakinę visą Franciją. Todėl 
trokšdami ir stodami už pasto
vią taiką, neturime užsimerk
ti prieš gyvenimo faktus.

Galop turime nurodyti klai
dą, būk mokslas prisidės prie 
karią panaikinimo. Kas išmo
kino daryti paraką, dinami
tą, sprogstančią medžiagą, 
troškinantį gazą? Ar ne mok
slas. Kas išmokino lieti anuo
tas. lakioti ore ir mesti bom
bas iš padangių? Ar ne moks
las? Vienu žodžiu mokslas iš
mokino pasidaryti visą bai
siausią ginklą ir pabūklą, var
tojamą šioje karėje. Jei mes 
su mokslu taip elgtumėmės, 
kaip ei ei likai ir laisvamaniai 
su Kataliką Bažnyčia, tai ga
lėtume mokslą prie tos progos 
smerkti iki užsigarėjimo. Mes, 
vienok, suprantame, jog yra 
apsirikimas sakyti, kad moks
las panaikys kares ir kad bū
tą nesąmonė kaltinti mokslą 
už karią pabaisinimą. Moks
las yra toks daiktas, kurs taip 
sakant nei šildo, nei šaldo, jį 
galima pavartoti geram tiks
lui ir blogam. Mokslas ant ge
ro sunaudotas neša žmonijai 
palaimą, ant blogo jo sunau
dojimas neša pragaištį. Ka
res naikina religija, Kristaus 
mokslas ir viskas, kas tik ke
lia žmonėse dorą, žmonišku
mą, kas tik švelnina žmogaus 
sielą, kas pakelia žmogaus 
širdį prie prakilnią daiktą, 
kas lavina jo valią. Tą viską 
daro tiktai tikyba, dailė, tė
vynės meilė.

------o------
Klausimas — Prieš Ameri

kos įstojimą karėn “Darbinin
kas” buvo nuomonės, kad ne
reikia karės, o kad stojo ka
rėn, tai skelbė, kad reikia pil
dyti valdžios reikalavimus ir 
stoti į armiją. Čia išrodo 
prieštaravimas. Vėl, popiežiui 
pasiūlius taiką, rašėte,kad rei
kia paremti jo balsą. Koks 
skirtumas tarp mūsą veikimo 
dėl taikos ir socialistą?

Rekrutas.
Paaiškinimas —

statyme apie karę nėra prieš
taravimo. Juk gyvename ša
lyj, kur turime žodžio laisvę. 
Todėl turėjome teisę pasakyti, 
jog esame priešingi karei. Bet 
kuomet šalies valdžia, kuri y- 
ra žmonią išrinkta nutarė sto
ti karėn, tai kito išėjimo tik
riems piliečiams nebuvo, kaip 

t tik pildyti tos valdžios palie
pimus. Kokią valdžią žmonės 
išsirinko tokios ir turi klausy
ti. Jei ji nepatinka, tai per 
rinkimus galima ją pakeisti, ir 
ne kitaip. Taip turi dalykai 
dėtis demokratiškoje šalyj. Gi

socialistai tai kitaip elgiasi. 
Kadangi čia ne socialistiška 
valdža, tai niekuomet jie jai 
nepritars. Pas juos taip yra, 
kad jei ne ją, tai negerai ir 
nereikia klausyti, o jei ją, tai 
ir niekingas daiktas yra geru. 
Mes ir karei einant pasakome, 
jog trokštame taikos ir prie 
geros progos tą pabriežiame, 
kaip tai buvo popiežiui prabi
lus apie taiką. Bet ir taip sa
kydami, mes nenustojame rė
mę valdžios žvgią. Kas būtą, 
kad valdžia bile būrelio pilie
čiu turėtą klausyti?

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

CHICAGO, ILL.
Šv. Jurgio parapija.

Bridgeporto lietuvią ūpas 
labai pakilęs, nes visi ruošia
si prie iškilmingiausio apvaik- 
ščiojimo šv. Jurgio parapijos 
25-kią metą sukaktuvią, arba 
sidabrinio jubiliejaus. Toji ne
paprasta šventė žadama ap
vaikščioti 30 d. rugsėjo š. m. 
Kaip draugijos, taip ir atskiri 
parapijonai stengiasi tas su
kaktuves geriausiai paminėti, 
nes gerai supranta kokia yra 
svarba parapijos lietuvią-ka- 
taliką išeivią gyvenime. Be
rods, tai pirma lietuviška pa
rapija Amerikoje, kuri sulau
kė taip linksmos valandos. 
25-ki metai, rodos, neilgas lai
kas, tečiaus kiek visokią atsi
tikimą, perversmiu. malonią 
ir nemaloniu teko pergyventi 
parapijai per tą laiką, kiek 
gero nuveikti. Sunku būtu 
viskas išskaityti. Todėl visi, 
atjausdami tas sukaktuves, 
kas aukomis, kas darbu sku
binasi padidinti ir papuošti tą 
rengiamą iškilmę.

Moterą draugijos sujudo 
rengti jubiliejinį bazarą, ku
riame žada būti daug visokių 
įvairumų. Sukaktuvių prog
ramas tęsis dvi savaiti. Iškil
mingos pamaldos bažnyčioje 
už gyvus ir mirusius parapijo- 
nus, apvaikščiojimas — mar- 
šavimas, bazaras, šv» Jurgio 
mokyklos jubiliejinis vakaras, 
Kanklių ir kitų chorų koncer
tai, prakalbos, referatai, ban- 
kietas-puota ir kiti dalykai.

Labai džiaugiamės sulaukę 
mūsų parapijoje gerb. kun. F. 
Kemėšio, gerai žinomo lietu
viams amerikiečiams nenuils
tančio mūsų tautos veikėjo. 
Dieve padėk jam tolesniai, be
sidarbuojant tautos labui, pa-! 
sidarbuoti ir mūsą parapijos 
naudai.

WORCESTER, MASS.
Pavyzdingos vestuvės.

Per meilės dievaičio pasidar
bavimą seredos dieną, rugsėjo 
12 d. 1917 m. tapo surišta ne- 
atmezgamu ryšiu p. Petras 
Skardžius su p-le Marijona 
Bendikaite. Juos surišo L. šv. 
Kazimiero parap. kleb. kun.
J. J. Jakaitis. Vestuvės atsi
buvo p. A. Čiginsko stuboje, 
35 Lafayette st. Svečiams be
silinksminant nepamiršta ir 
vargstančios tėvynės. P-as P. 
Zataveckas priminė svečiams 
apie aukas ir visi į tą sutiko 
ranką plojimu.

Aukavo sekančiai: Po 2.00 
P. Skardžius, M. Skardžiuvie- 
nė, O. Rumšaitė, K. Tirlikas, 
J. Bosaitis. Po $1.00: kun. J. 
Čaplikas, J. Svotkas, J. Bace
vičius, S. Augštikalnis.Po 50c. 
J. Černius,A. SkardžiusJP. Ja
kaitis, J. Aleksa, P. Zatavec
kas, J. Mitrikevičius, A. Či- 
ginskas, M. Civinskas. Stam
biomis aukomis surinkta $18. 
Smulkią $1. Viso $19.00. Vi
siems aukautojams tariu šir
dingą ačiū, o jaunavedžiams 
linkiu geriausią laimią ją gy
venime.

P. Z.

WORCESTER, MASS.
Uoliai dirba.

Tautos Fondo 30 skyrius 
ruošiasi prie didelio darbo, 
štai atsibuvusiame susirinki
me rugsėjo 4 d. buvo daug da- 

Mūsą pasi- lyką svarstoma, taip-gi kaip

būtą pasekmingiau rinkti pa
šalpą vargstančiai tėvynei. 
Tarp kitko likosi nutarta su
rengti lietuvišką jomarką per 
tris dienas 22, 23, ir 24 dd. 
lapkričio mėnesio 1917 m. Su
kėlimui energijos tarpe wor- 
cesteriečių ir didesnių pasek
mių nutarta kreipties pas vi
sas katalikiškas draugijas, 
prašant prisidėti prie surengi
mo vakarų programų. Prie 
tam liko išrinkta komisija iš 
trijų ypatų, kuri viską sutvar
kys. Antras susirinkimas nu
tarta laikyti 18 d. rūgs, sve
tainėje 20 Waverly st., 7:30 v. 
vakare.

P. Z.

BALTIMORE, MD.
LDS. 30 kuopa laikys mėne

sinį susirinkimą rugsėjo 16 d. 
po pietų šv. Alfonso svetainė
je. Visi nariai kviečiami į su
sirinkimą ir mokesčių knygu
tes atsinešti. Būtą gerai, kad 
ir naujų narių atsivestumet.

Tą pačią dieną bus Moterų 
Sąjungos svarbios prakalbos, 
vakare.

Rugsėjo 9 d. buvo parapi
jos mitingas. Išrinkta dele
gatai i Federacijos kongresą. 
Nutarta rengti bazarą ir baž
nyčią numaliavoti iš viršaus.

Ašara.

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. Sąjungos 39 kuopos 

susirinkimas bus spalio 10 d. 
1917 m. šv. Jurgio parapijos 
svetainėje Park avė. Malo
nėkite atsilankyti visi nariai, 
nes turime daug reikalų aptar
ti ir dėl tearo jau laikas ar
tinas ir tt. Bus rinkimas pir
mininko. Dabartinis pirm, 
p. A. Velečkis atsisakė nuo sa
vo vietos, nes pašauktas ka
riuomenėn. Nuoširdžiai linkim 
gero pasisekimo mūsų darb
ščiam veikėjui.

Rašt. U. A. Matuz.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. buvo parengus 

vakarą su dideliu programų. 
Buvo duetų, solių, monolo
gų, prakalbų ir t.t. Viskas 
labai dailiai pasisekė. Visi 
buvo labai patenkinti. Bu
vo dėkingi už surengimą tokio 
vakaro.

Koresp.

SO. MANCHESTER, CONN.
“Darbininko” No. 105-287 

įvyko klaida, kur buvo rašy
ta, kad deklemavo V. Ambra- 
zaitė. Turi būti V. Ambra- 
siutė.

T. A.

WORCESTER, MASS.
Vasara pasibaigė.

Šį metą vasara taip greitai 
prabėgo, rodos, kad jos ne
buvo. Vasarinė mokykla jau 
pasibaigė. Mokytojai p. K. 
Pakštas, p. Pr. V. Strakaus- 
kas, p. Pr. V. Jakaitis ir p. 
V. J. Bacevičius paliko Wor- 
cesterį ir sugrįžo atgal į mo
kslines. Viskas persimainė, 
dabar turime grįžti atgal į 
miesto mokyklas.

Kas vakaras į Vyčių namą 
susirenka būrelis jaunimo ir 
praleidžia laiką linksmai. Pe
reitą petnyčios vakarą buvo 
kontestai arbūzą valgyme. 
Vaikinai atsižymėjo, nes su
valgė daugiau, negu merginos.

Onutė.

L. D. S. REIKALAI
PRANEŠIMAS.

L. D. S. kuopoms finansi
nės knygos bus gatavos už sa
vaitės arba pora.

Reikėtų, kad kiekviena 
kuopa sulig Seimo nutarimo 
įsigytų be jokio atidėliojimo.

Bus labai parankios.

Visų L. D. S. narių prašome 
paimti platinimui L. D. Ka
lendoriaus 1918 m.

Siųskite užsakymus tuojaus. 
Imant po daug ant sykio 

duodame nemažą nuošimtį.

Su visokiais spaudos dar
bais, visuomet kreipkitės 
prie savo spaustuvės “Darbi
ninko.”

Užsisakykite po keliatą 
egz. naujai išleistos knygutės 
“Netikėjimo Priežastys.”

Kaina 10 c.
Labai naudinga knygelė.

LDS. nauji nariai, kurie 
prisirašė nuo Liepos 15 d. iki 
Rugsėjo 1 d. 1917.

Visiems naujiems nariams 
linkime pasekmingai darbuo
tis darbininkų tarpe.

Auginkime ir stiprinkime 
mūsų pajėgas, kad nusikra
čius visokią išnaudotoją ir slo
pintoją.

LDS. tai vienintelė darbi
ninkų organizacija.

----- o-----
1 KUOPA SO. BOSTO.V. MASS.

Juozas Šveistys,

5 KUOPA WATERBURY, CONN.
K. Vainorius,
Ona Černauskaitė.
B. šilkauskas.

12 KUOPA BROOKLYN, N. Y.
Povylas Mikšys.

13 KUOPA PHILADELPHIA, PA.
Vincentas Rimgaitis.
Izidorius Petrušiunas.
J. Valančiunas,
D. Banblaitė,
K. Inknaitė.

14 KUOPA NEVARK, N. -J.
Ona Ž vingei ienė.
N. Staniuliutė,
J. Leumonas,
II. Krumenas,
J. Makarevičius,
V. Akelaitis.
Jonas Liudvinaitis,
Pranas Alseika.
B. Katinas.
B. Alekna.
S. Agentas,
K. Jasaitis.

15 KUOPA HARRISON, N. J.
V. šimeliunas.

18 KUOPA PATERSON, N. J.
B. Obelevicius,
A. Mierninkas.

20 KUOPA CHICAGO, ILL.
A. Bernackaitė,
Jurgis Banonis, 
Juozas Brazaitis, 
P. Kaminskaite.

22 KUOPA BRIGHTON, MASS.
M. Klovienė,

25 KUOPA CHICAGO, ILL.
A. Mozeris.

30 KUOPA BALTIMORE, MD.
J. A. Bučnis.
M. I.ukoševyčiutė,

32 KUOPA P1TTSTON, PA.
M. Kižiutė.

33 KUOPA HYDE PARK, MASS.
F. Karpavičius.
St. Adomaičiukė.

39 KUOPA BRIDGEPORT, CONN.
Jonas Sanvaitis.
Mat. Miczkenas,
O. Miliauskiutė,

' J. Jakelninas,
Ant. Mekianis,
Ad. Slizaitė,

45 KUOPA DURYEA, PA.
Kun. Sinkevičius,

48 KUOPA CHICAGO, ILL.
Adolfas Radaviče, 
Vincentas Damašas.

49 KUOPA CICERO. ILL.
3. Mockus,
J. Zglaginis.

51 KUOPA CLEVELAND, OHIO.
3. Šimonis.
P. Brazaitis.
U. Karpavičiūte,
O. Kanavarskis,
J. Valis,
S. Vhlugl raitė,
J. Kanavarskis.
R. Žitkevičius.
J. Montvila.
J. Stauskas.
J. Brazauskas,
3. Zaunis,
M. Bagužinskas,
J. Mirozas.
A. Slavinskas.

55 KUOPA DU BOTS, PA.
T. Valūnas.
A. Masionis,
J. Karaniauskas.
Adomas Babarskas,
A. Mikelionts,
A. OI b įkas.
Juozas PtauSkauskas.

L. D. S. NAUJOS KUOPOS.
58 KUOPA MEI.ROSE PARK, ILL.

A. Jonča, 
M. Šimanskis, 
Jonas Narsutis, 
A. Zapolskis,
J. Urbells.
K. Kasputis, 
M. Vamigerls, 
A. Junča.
J. Maroža.

59 KUOPA CHICAGO HEIGTS. ILL.
Antanas Keitei is, 
Petras Kumpis. 
Tadas Bičiušas, 
Juozas Butkus, 
V. Jaureckienė, 
A. šliužas, 
P. Eitutis, 
Jonas Legeckis. 
Antanas Pocius, 
Jonas Peškus, 
Pranas Tiškus. 
Jonas Vengraitis, 
Jonas Pauža, 
Antanas Skiparis.

60 KUOPA ROSELAND, ILL.
Kun. Petras Lapelis, 
Vincas Mickus, 
Jonas Embergas, 
Petras Stočkus, 
J. Ramanauskas, 
S. Kučinskaitė,
J. Puodziunas,
S. Tamuliftnas, 
V. Miknevičius, 
Kazys Sabonis, 
Antanas I.iksa. 
Jurgis Mockus, 
Jonas Kanceviče, 
Pranas Šliužas, 
Juozas Bartauskis, 
Antanas Peldžius, 
Kazimieras Alčauskis, 
Antanas Laučis, 
Jokūbas Sidareviče, 
Petras Šatkauskas, 
Jonas Nemajunas, 
Jonas Globis, 
Antanas Paliulis, 
Ona Janušauskiutė, 
Vincas Bliuvas, 
.Tonas Klonis, 
Jonas Matejunas, 
Jonas Makaris, 
Klemensas I’aluckis, 
Viktoras Bagdonas, 
Antanas Plunge, 
Pranas Stankevičius, 
Jonas Zekis. 
Juozas Poška.
K. Rubinas. ,

61 KUOPA BRIGHTON PARK, ILL.
Izidorius Paškauskas, 
St. Žylius, 
Petras Kvietkus, 
Povilas Stonys, 
Jonas I’udziuvėlis, 
Rapolas Andriuliunas, 
I’. Jovaišai te, 
I*. Aleksandravičaitė.
Jurgis Birulis, 
K. Žurumskis, 
J. Juzaitis, 
F. Pieža, 
J. Šileris. ;

62 KUOPA SHEBOYGAN, VIS.
J. Simoniunas,
T. Grigaliūnas, 
A. Bartkus,
A. Grybas. 
J. Kunigonis, 
J. Bnivida, 
J. Valentu, 
J. Austrevičius,
A. Juknevičius, 
P. Klisevičius, 
P. Daugirda, 
J. Adomavičius. 
J. M’ckeliunas.

63 KUOPA RACINE, VIS.
J. Lazdauskas. 
Kaz. Kudirka, 
J. Kesoninas, 
P. Karaliūnas, 
P. Atkočiūnas, 
J. Steponas, 
St. Urbonas, 
P. Zulantas, 
Adomas Putna, 
Jonas Žutautas, 

, Juozas Ugenskas,
B. Eisomankas, 
J. Zezminskas,
J. Unarauskas, 
Ant. Kokauskas, 
O. Sieža,
A. (kalis, 
Kun. V. Slavinas,

6.į KUOPA AKRON, OHIO. 
V. Lukevičius, 
A. Oleknavičius, 
M. Taloba, 
S. J. Bntkauskas, 
S. Pulšis,
K. Tamošauskas, 
V. Puišį kis.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS

VALDYBA HARTFORD,

CONN.

Pirm. — Paulina Geležiutč, 
41 Capitol Avė.

Prot. Rašt. — Mare. PateckaitS, 
234 Park St.

Fin. Rašt. Veronika Šmitkiuti, 
41 Hungerford St 

Kas. — Felicija Plikūnienė, 
103 Bond Str.



4 DARBININKAS

Vietinės žinios
Municipal (Miesto) Teisme 

So. Bostone, Petrą Puišį visai 
išteisino. Teisėjas pasakė, kad 
teismo čia negali būti. Petras 
Puišis gynėsi nuo užpuoliką ir 
jo kaltės visai nėra, jei ku
riam iš užpuolikų laike užpuo
limo pasitaikė nelaimė.

Petro Puišio liudininkai 
trumpai bet labai rimtai ir 
nuosekliai visų dalyką nušvie
tė. Mirusio nuo smūgio laike 
užpuolimo pusę palaikė 2 po- 
licmonu ir 2 vaikezu. Kuomet 
Puišio advokatas pradėjo juos 
klausinėti, susimaišė visi ir 
visiems aišku pasidarė, kad 
jie daug, o gal ir visus daly
kus savotiškai iškraipo. Po 
trumpų tardymų Puišio byla 
tapo išmesta iš teismo.

Petro Puišio išteisinimas gal 
bus gatvės vaikėzams pamoki
nimu, kad nekaltų žmonių ne
reikia užkabinėti ir užpuldi- 
dinėti ant gatvių. Be to pa
tartina So. Bostono lietuviams 
susiorganizuoti ir pareikalauti 
nuo tam tikros valdžios, kad 
lietuviai ir kiti ramūs So. Bos
tono gyventojai būtų apsaugo
ti nuo gatviniij prasivardžia- 
vimų ir užpuolimų.

Juozas P-a.

Kas turi kokį reikalą į kuni
gą F. Kemešį, lai kreipiasi 
šiuo antrašu: Rev. F. Kemėšis, 
3230 Auburri Avė., Chicago, 
UI.

Rugsėjo 13 dieną “Darbinin
ko” redakciją aplankė p. Pr. 
Zataveckas iš Worcester,Mass.

Bostono priemiestyj Back 
Bay prie Batavia gatvės neži
nomi piktadariai sulaikė Ro- 
bert’ą Kelley ir atėmė iš jo 
$1.200, kuriuos jis turėjo ki
šenių je. Užpuolimas buvo 
padarytas naktyj ir pinigų pa
reikalauta su revolveriu.

IR VĖL DIDELĖ 
NAUJIENA.

Socijalistiškoms ir laisvama
niškoms pelėms baisiausias 

pavojus gręsia.
KATALIKŲ KATINAS JAS VISAS 

ŽADA IŠGAUDYTI.

Ponui Kaziui Sčesnulevi- 
čiui, Yale Universiteto teisių 
skyriaus studentui, nuvažia
vus L. D. S. reikalais į Chica- 
gą, socijalistai jo taip nusi
gando, kad su “Naujienų” 
redaktorium p. Grigaičiu prie
šakyje, paėmė ir sulindo į 
skiepus. Ponas Sčesnulevi- 
čius socijalistus šaukė, prašė, 
vadino stoti i diskusijas su 
juomi, bet niekas iš socijalis
tų pusės neišdrįso prieš jauną 
katalikų veikėją stoti ir p. K. 
Sčesnulevičiui, net nemačius 
socijalistų. prisėjo iš Chica
gos išvažiuoti. Nespėjo jis 
Chicagos apleisti, kaip soci
jalistai, šmakšt, išlindo iš 
skiepų ir pradėjo balsiai rėk
ti: — Žiūr, bracia ir mes čia, 
o katalikų katino visai nesibi- 
jome.

Ko-gi jie bijosis, kad tas 
katinas jau buvo už tūkstan
čio mylių — Bostone.

Dabar ponas K. Sčesnulevi- 
čius rugsėjo 23 dieną žada 
Bostono apielinkių lietuviams 
papasakoti apie socijalistų 
mokslus ir nurodyti kur yra 
melas, o kur teisybė. Pra
kalbos bus Šv. Petro parapijos 
bažnytinėje salėje. Katalikai 
būtinai ateikit tų prakalbų 
pasiklausyti. P. K. Sčesnu- 
levičius yra tokiu šauniu kal
bėtojom, kad amžius jo gali
ma klausyti ir vis nenusibos
tų.
LIETUVIŲ DARBININKŲ TIKSLAS, 

SIEKIAI IR OBALSIAI BUS IŠ
AIŠKINTA KOPLAČIAUSIAL 
Jei draugai socijalistai ir 

broliai laisvamaniai nėra pa
našūs į Chicagos savo san
draugos ir nebėgs nuo p. K. 
Sčesnulevičiaus į skiepus — 
meldžiame ir juos į svetainę. 
Katalikiškas katinas jų visai 
nelies.

Inžanga 5 centai visiems 
Pelnas eis lietuvių tautos rei
kalams. ..

Rengėjai.

READVILL, MASS.

Šone Bostono į pietų šalį, 
Readville, randasi garsi New- 
Yorko, New-Haven ir Hart
fordo geležinkelio dirbtuvė, 
kurioje taiso visokios rūšies 
vagonus ir garvežius. Čia 
tavorinius ir pasažierinius va
gonus permaliavoja, perdirba 
ir naujai išdabina.

Toje dirbtuvėje randasi vi
sokių tautų žmonių, kurie į- 
vairiai yra išlavinti ir išauklė
ti. Dauguma darbininkų į 
uniją priklauso, kuri nors ne- 
geriausia gyvuoja, bet ir ne
snaudžia.

Trejetą mėnesių atgal uniji- 
stai ir neunijistai pareikalavo 
padidinti algą po penkius cen
tus į valandą ir subatomis nuo 
pietų paleisti namo.

Kompanija išpradžių labai 
purties, lyg drugio krečiama, 
bet paskui, pastebėjusi darbi
ninku smarkų bruzdėjimą ir 
tvirtą pasiryžimą išeiti į strei
ką, pakelė darbininkams al
gą po 2Į cento į valandą.

Dabar čia naujas inciden
tas ištiko. Laikraščius skai
tantieji gal žino, kad šiomis 
dienomis buvo išėję į streiką 
Boston & Maine Co. geležinke
lio darbininkai; išbiso 3800 
darbininkų sustreikavo.

Mūsų New-York — New- 
Haven and Hartford Co. su
manė anai kompanijai pagel
bėti. Parsitraukė tos kompa
nijos apščiai sugadinti) karų 
ir čia Beadville juos taisyti 
pamėgino.

Bet kitaip atsitiko, kaip 
bosai buvo suplenavę. Siun
čia darbininkus tų kari) taisy
ti — keturi darbininkai atsi
sako; siunčia kitus keturis 
— ir tie neina ir panašiai da
ro visi. Paskiausia siųstus 
darbininkus kviečia į ofisą ir 
klausia, kodėl tie prisakymų 
nepildo. Darbininkai paaiš
kino, kad negali tos kompani
jos karų taisyti, kurios darbi
ninkai streikuoja. Iš ofiso 
darbininkus pasiunčia prie 
seno darbo, bet po valandėlės 
ateina bosas, liepia susidėti 
inrankius ir nebedirbti. Dar
bininkai nedirba. Ant ryto
jaus tas pats. Paskiaus pa
matė, kad nieko nebus, bosai 
nusiramino ir nebevertė dau
giaus Boston & Maine Kompa
nijos kari) taisyti.

Reiškia geras darbininkų 
sutarimas ir susipratimas 
jiems kovą laimėjo.

* Darbininkas.
'■ _______ ________________

Moksleivių vakaras. Visai 
netikėtai Šv. Petro parapijos 
svetainėje, So. Bostone, įvy
ko rugsėjo 12 dieną mokslei
vių koncertas, kurio genera- 
liais išpildytojais buvo p-lės 
M. ir K. Kižiutės iš Pittston, 
Pa.; p. K. Sčesnulevičius, Yale 
Universiteto studentas ir p. P. 
Strakauskas Bostono Kolegi
jos studentas.

Panelių Kižiučių išpildyta 
programo dalimi tik pasi
džiaugti ir pasigerėti telieka. 
Kaipo solistė-dainininkė p-lė 
M. Kižiutė yra puiki; malonus, 
gilus balsas visus žavėte žavė
jo; p-lė K. Kižiutė kaipo pi- 
janistė tiesiog visus nustebi
no. Girdėjau, žmonės sakė, 
kad retai tokią muziką išgirs
ti pasitaiko, o gi dainos taip 
visiems į širdį tiko, kad abiem 
panelėms gausiai delnais plo
ta ir po kelis syk iššaukta at
kartoti dainas ir muzikos šmo
telius.

P. K. Sčesnulevičiaus kalba 
buvo ir-gi visiems nemažu 
siurprizu. Kalbėtojas mokslo 
svarbą ir žmonių dvasios po
būdžius taip giliai, moksliš
kai, o sykiu populeriškai išaiš
kino, kad jo kalbos turbūt tik 
tas vyrukas nesuprato, kuris 
prakalbų laike svajojo apie 
keptus karvelius. P. Pranas 
Strakauskas buvo vakaro ve
dėju, taip-gi pasakė gana rim
tą prakalbą apie lietuvių mok
sleivijos reikalus Amerikoje, o 
paskui gabiai išpildė du mono
logu, iš kurių publika turėjo 
juokų iki ausų.

Žmonių buvo nedaugiausia. 
Svečių tarpe taip-gi pastebė
jau p-lę Oną Kašėtaitę iš Mon- 
tello, Mass.

Irgi Svečias.

Pilnųjų Blaivininkų 49-ta 
kuopa rengia labai puikias 
prakalbas rugsėjo 16 d., sek- 
madienyj, pobažnytinėje lie
tuvių salėje.

Prakalbos žada būti labai į- 
vairios. Bus labai gerų kalbė
tojų, kurių tarpe bus ir Piln. 
Blaiv. Sus-mo Am. pirm. kun. 
A. Petraitis iš Athol, Mass. 
Taip-gi bus vienas klierikas iš 
artimos kolonijos. Be paminė
tų, bus keletas ir vietinių, kaip 
tai: A. F. Kneižis, K. J. ir F. 
B-tai nariai vietinės kuopos.

Apart prakalbi) bus ir dai
nų ir deklamacijų. ' Žada dai
nuoti du choru; vienas išCam- 
bridge Vyčii) 18 kp. vadovau
jant D. Antanavičiui ir vieti
nis šv. Petro par. bažn. choras 
vadovaujant p. M. Karbaus
kui. Deklamacijas išpildys 
jaunutės mūši) narės, bet ga
bios deklamatorkos. Visus 
kviečiame į prakalbas atsilan
kyti ir taip-gi prsidėti-prisira- 
šyti prie kovotoji) už blaivią a- 
teitį. Užgirsite gabių, gerų 
kalbėtojų naudingus pamoki
nimus, o sykiu praleisite links- 
silankyti laiku.

Pradžia lygiai 7-tą valandą 
vakare.

Varde rengėjų kviečia pir
mininkas P. G.

Rugsėjo 11 d. papirko An
tanas Overka labai pigiai 6 
šeimynų namus ant W Second 
st. per Lithuanian Agency A. 
Ivaškevičiaus ofisą 315 Broad- 
way, So. Bostone ir labai ma
lonu girdėti, jog lietuviai ne
snaudžia, bet naudojasi pasi
taikius progai.

M. K.

Trečios Lietuvių Dienos K-to 
atskaita atsibuvusios Lake 

Side Parke, E. Mahanoy 
Junction, Pa.

Įplauki) buvo........ $1545.48
Iškaščiai..................... 644.74

Pelno liko............$900.74
Pirm. W. Jusaitis iš Maha

noy City, Pa.
I vice-pirm. kn. P. Gudaitis 

iš Tamaąua, Pa.
II vice-pirm. kn. N. Matu

laitis iš New Philadelphia, Pa.
Sekretoriai: S. Rutkauskiu- 

tė iš Mahanoy City, Pa. ir J. 
Karalius iš Mahanoy City, Pa.

Kasierius — M. Lapinskas 
iš Mahanoy City, Pa.

Kasos Glob.:, kun. Pr. Augu
staitis iš Mahanoy City, Pa.; 
Ona Babarokiutė iš Tamaųua. 
Pa ir A. Glinskas iš Girardvi- 
lle, Pa.

Komiteto nariai: Adelė Kel- 
minskiutė iš Mt. Carmel, Pa. ir 
Ant. Valinčius iš Hazleton, Pa.

flįgg Skaityk! 
Būk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ”Notų” (gaidų) ant visokių 
įstruiftentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
ADRiauoKiTi. G. A. BARONAS. 
»». c. McKtES ROCKS, Pa* A

Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN
Real Estate & Insurance
469 Broadway, So Boston

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

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVIGa, 
Ninersville.

♦

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.»> --
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du ” 75c.
tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno. 

“DARBININKAS,” 
242 W, Broadway 

SO. BOSTON, MASS.

TT❖
♦>

ti
| Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- 
Y lauja specialisto patarnavimo.
♦^♦IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO namai 11 kam- 

barių 3 familijų. Geroje vietoje ne
toli vandenio. Už labai pigią kainą. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju j ki
tą vietą.

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

t ♦I« 
t
X X
TXT
X

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus pMukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas.

. OISTIMTM FM BUKIT Cl.
42 Vine Street, Montello, Miu.

Visos Lietuvos 
Žemlapis

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

SERGANTI
| VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!

lu-

X hington st.

XX
X
X
X

arti Boyls- 

ton st. y

EKSTRA PARDAVIMAS!
Turi būti greitai parduota bučemė 

ir grosernė. Priežastis, savininką pa
ima kariuomenėn. Biznis gerai iš
dirbtas, puikiai įrengtas. Tarp lietu
vių ir kitataučių apgyventoj vietoj, 
švariame miestelyje. Kuriems nerei
kia stoti kariuomenėn atsišaukit ū- 
mai, parduosim pigiai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės į “DARBININ
KO" ADMINISTRACIJA laišku arba 
asmeniškai.

(J. M. — Sh. W.)

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 ką žino apie Kazį-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

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Masą, 

Kampas Dorchester Street.
Geriausia vieta, kur gali

ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ic* 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
TeL So. Boston 21032

t
T 
T t 
f 
T f 
t 
XOfiso valan-V 

dos: T
9 vai. ryte iki*|* 
4 vai. po pie- i

X
Vakarais.

nuo 6 vai. ikiX
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų.
i 
t 
T t 
T t 
T 
T t 
t 
T t 
i 
T t 
t 
T 
T 
T t
i 
T t ❖

■<♦

t❖antrų
❖ bų. 

t 
f4>J* sitės.

♦> 
t
♦♦♦kas geriausia sergantiems.
♦♦♦ AR JUS KENČIATE.
♦Ų Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
♦^malio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
t mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
J sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 

mų viduriuose arba nugaroj, gerklės, skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
♦^ konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
♦391igu, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 

t❖ ♦:♦ 
^♦mo.
♦a* minkite,

Y♦ūkimas ligos yra pavojinga.

i
X
♦♦♦ 673 WASHINGT0N ST.
*♦*
♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydy-
Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 

fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel- 
J^bės Jas nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
V medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
Ak . . __ •__ ________ _____T •'
r ^'uo silpnų nervų, 
♦^malio širdies mušimo.

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

SKAITYK ČIA!

♦!♦ ligų,
^tvirtumą ant visados.
X, Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- 
t mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,^* 
J* kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką gydy-4g9 

gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi- 
kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil- 
Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

“Darbininko” knygyne ga

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

Aš

Dr J. H. KENEALY

X LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS. 
Paieškau pusbrolių PETRO ir P7?.4-iy — . .

NO LAUKIŲ. Petras io m. kaip gyve- į» Geriausias Lietuvis siuvėjas. . .
na Amerikoje, o Pranas 7 metai. Pir-'» Sluvū vyriškus ir motenskus drabužius, sulig-naujausios 
miau gyveno Brocktone, o dabar neži- j $ mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni

gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri

statau tiesiog į namus.
A K. MAZALAS,

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

nau kur. Paeina iš Kauno gub., Tel
šių pav., Platelių par. Turiu svarbų 
reikalą, todėl malonėkite atsišaukti 
kaip galite greičiaus.

MARIJONA MAZIEMALE, 
bjb Jefferson Str., Neįtark, N. J.

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

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

REIKALINGA
Jaunas vaikinas arba mergina. Tu

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

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

Paieškau savo trijų pusbrolių: Pet
ro ir Stasio Janušką, 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 šemiaus paduotu adre- 

Turiu labai svarbų reikalą.

PETRONE POVILAIČIUKE, 
Canal St., Netv Haven, Conn.

SU.
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Aš ANTANAS KAZENIAUSKAS pa
ieškau savo draugo Stanislovo Zarec- 
kio, paeina iš Kauno gub. Malonėki
te atsišaukti šiuo adresu:

ANTANAS KOZENIA USKAS,
36 Leonard Str., IVaterbury, Conn.

Paieškau savo pusbrolio. AUGUSTO 
NAVICKO, paeina iš Suvalkų gub.. 
Miroslavo parapijos. Meldžiu atsišau
kti šiuo adresu:

MIKAS BUKAUSKAS,
150 E. 3-rd Ate., Homestead, Pa.

Aš POVILAS TUMAS, kaimo Mu- 
klčfų. Seinų pav., Snvalku gub. treti 
metai gyvenu Maskvoje ir iš tėvynės 
negaunu jokios žinios. Lapkričio mė
nesyje 1914 m. buvau sužeistas karės 
lauke, o dabar esu sveikas. Prašau 
giminiu Ir pažįstamų atsišaukti laiš
kais: Gor. Maskva, Ostoienka, Sare- 
levsM per. No. 7 Običestvo, U. P. TU- 
MASU.

<

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, III.

>♦

Platinkite "Darbininką"

I$I
IU

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis iš™* 
plSmus raudonus, juodus arb» 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dSžutšo 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

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

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

A. K. Mažinauskas,
321 Lincoln Avė., RoekfordJ1L

BIZNIERIAI, JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNĮ, 
.YPSIGARSINKITE “DARBININKE” IR LETUVTŲ DAR
BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
38 METAI KAIP UŽDĖTA

Profesorius STERNS.
Kampas Broadway ir Myrtle Aveų. 

Brooklyn, N. Y.
Naujausi Ballroom šokiai.
Išlygos nuo 35.00 iki 320.00. At

dara visuomet ir nedeliomis. Vy
rai ir moterys mokytojais.

PIRMO” KLESOS

DANTISTAS

Dang lietuvių jau yra Suv, Valstijų kariuomenėje. Dar 
daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugi) ir su 
jais susirašinėja.

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.

Draugi), pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti Į 
juos dvasiškai. 0 tas geriausia atliekama užrašant jiems 
gerą laikraštį.

Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite 
jiems laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininką.” Tame 
atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina. 
Lietuviams kareiviams “Darbininką” suntinėsime už $2.00 
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:

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

SU NAUJAIS 1917 METAIS EINA TOLIAU REGULERIAI LITERA
TŪROS, MOKSLO, VISUOMENES IR POLITIKOS MĖNESINIS 
LAIKRAŠTIS PAPIGINTA KAINA TIKTAI UŽ $2.00 METAMS.

UPažanga”
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinusiems lietuviams 

Ir apsiskalčiusiems darbininkams. 1
“PAŽANGA" sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos Ir Europos lie

tuvių rašytojus Ir pripildoma, todėl, originaliais raštais.
“PAŽANGOJ" gvildenama aktualiai lietuvių tautos klausimai. 
““PAŽANGOJ" rasi dailiosios literatūros, nes jai bendradarbiauja ta

lentingi Amerikos ir Europos literatai.
“PAŽANGA" pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA" nušviečia ir gvildena gyvenimo klausimus tautlškai-krik- 

ščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGO-P' per tai plati dirva jauniems literatams ir mokslo vy

rams parodyti savo gabumus Ir Juos lavinti.
Metini prenumerata $2.00, pusmetini $1115, atskiras numeris 2Oc. 

AGENTAMS DIDELIS NUOŠIMTIS.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreipkitės šiuo 

adresu:
“PAŽANGA,”

614 TF. MAHANOY AVENUE, MAHANOY CITY, PA.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

NedtliocniB 
nno 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare?

Valandos 
į nuo 9 vai. ryta 

iki 8 vai. vakare.

Tel. So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuvistiai. 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfimudynM Gzdoriaokiaa Ns>*
l-» P. M. 7-9 P.M. Priduria Akintai 

419 Boylston St Bostoa, Man.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valando*:
Nool iki* popiet. Nuo7 Iki t vakan 

SOS BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTOH, 
TelEOŽS. B,

Bell Phone. Ehckinaon 3N6 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BrudSt., Philadelphia, Pa J 
Physician and Surgeon (lietuvi* gydy-l 
toju ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetai Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*. 
Ofiso valandos: >U rito. 9-4 po piel ?♦ 
vakaro, sedelioms: >11 rito 1-4popiet.


