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Lietuvių reikalai Streikai visoje Amerikoje
Washingtone.

L. I. BIURO PRANEŠIMAS.

Anglų spauda pagarsino ži
nių būk lenki} kliubo pirminin
kas. Krakove, gavęs iš Lietu- 
tuvos memorandumų reikalau
jantį Lietuvai neprigulmybės 
ir unijos su Lenkija.

Lietuvių Informacijos Biu
ras tVashingtone parūpino ir 
Įteikė Valstijos Departamen
tui memorandumų paaiškinan
tį, maždaug, santikius lietuvių 
su lenkais ir protestuojantį 
prieš kieno nors mėginimų 
kalbėti lietuvių vardu apie u- 
nija su Lenkija. 
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LIETUVIŲ MEMORAN
DUMAS 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
DEPARTAMENTUI. 

Washington, D. C.
“AVasliington Post” ir kiti 

Amerikos laikraščiai paskelbė 
telegramų iš Amsterdamo su 
data rugsėjo 12 d. su tokiu 
antgalviu: “Lietuviai reika
lauja neprigulmybės ir susi
vienijimo su Lenkija.” Toliau 
apreiškiama, kad “Krakovos 
Lenkų Kliubo prezidentas ga
vo iš Lietuvos memorandumą, 
kur reikalaujama Lietuvos ne- 
prigulmybės ir jos suvienijimo 
su Lenkija.”

Toks memorandumas galėjo 
būt atsiųstas saujalės lenkų, 
Lietuvoje gyvenančių, bet jie 
nieko kito nereprezentuoja, 
kaip tik save.

Trys milijonai lietuvių jau 
keletą kartų apreiškė pasau
liui. jog jie neturi ir nenori 
turėti jokių ryšių su Lenkija, 
išskiriant kaimyniškų priete- 
lystę.

Lietuviai reikalauja nepri
gulmybės Lietuvai; jos reika
lavo jau ankščiau ir jie nesi
liaus reikalavę iki jų teisingi 
reikalavimai nebus špildyti.

Lietuviai reikalauja laisvės, 
nes jie nori užžibinti kultūros 
ir progreso žibintuvą laisvame 
krašte, kur niekas jiems ne
kliudytų tame darbe. Todėl 
jie nenori nieko turėti bendro 
su Lenkija.

Trumpas žvilgsnis į abiejų 
tautų istorijų parodo, jog ant 
kiek lenkai norėjo unijos su 
Lietuva, ant tiek didėjo lie
tuvių pasipriešinimas tam.

Teisybė Lietuva ir Lenkija 
turėjo artimesnių ryšių, bet tie 
“ryšiai” buvo padaryti prieš 
Lietuvių norų. Ir prie pirmos 
progos Lietuviai panaikino tą 
uniją. Kuomet jiems pavyko 
panaikinti tų netikėtų, netikrų 
ir neteisingų “politiškų ryšį,” 
tai lenkai vėl stengėsi jį at
naujinti.

Daugelis lenkų bandymų su
tverti naujų politiškų ryšį, 
(Vilniaus “unijų” 1401; Ho- 
rodlio 1413; Vilniaus 1432, 
1499; Gardino 1501, 1548; ir 
Liublino 1659) visuomet su
keldavo lietuvių pasipriešini
mą.

e JeL lietuviai šiek tiek būtų 
norėj^unijos, kaip tai to no-/ 
rėjo lenkai, tai lenkams nebūt 
reikėję po tiek kartų tų unijų 
sudaryti.

Lietuviai, mylinti taiką, no
ri būti santaikoje su visais t i *
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kaimynais, bet jie yra 
priešingi artimesniain 
su Lenkija. Ir prieš 
smarkiai protestuoja.

(Pasirašo)
Dr. Julius J. Bielsks 

Lietuvių reikalų atstovas.

labai, 
ryšiui 
tai jie
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KENOSHA, WIS. LIETU

VIAMS ŽINOTINA.
Bebūnant man Kenoslie su 

prakalbom, vietiniai lietuviai 
įteikė man du šimtu dolerių 
kad pasiųsčiau sušelpimui ba
daujančių lietuvių. Pinigai 
tapo išsiųsti sekančioje dieno
je per Lithuanijos Komitetų. 
Šveicarijoje.

Tik dabar gavau atsakymų 
nuo Komiteto pirmininko A. 
Steponaičio; jisai rašo: “Lai
šką siųsta 26 d. kvo, ir 1019 f. 
70c. (tūkstantis devyniolika 
frankų ir septynesdešimts cen- 
timų) 198 dolerius (2 doleriai 
išleista persiuntimui — J. B.) 
gavau. Vardan badaujančių 
ir vardan mūsų Komiteto vi
siems aukavusiems tariu šir
dingų ačiū!

Įvairios kliūtys sulaikė an
kščiau parašyti. Tikiuosi Tam
sta atleisite man.”

Tai-gi matote gerbiamieji, 
jau tamstų aukos suteikė duo
nos kųsnį badaujantiems mūsų 
broliams.

Paštos kvitas siunčiu p. Ra- 
folui A. Baliauskui.

Bielskis.

Į

NAUJA KNYGA.
Tik kų gavome iš Šveicari

jos naujų knygų francūziškoje 
kalboje, p. J. Gabrio parašy
tų. Knygos vardas: Le Prob- 
leme dės Nationalites et La 
Paix durable.Librairie dės Na
tionalites. Rue Caroline. Lau- 
sanne, 1917. Tai yra: Tauti] 
klausimas ir pastovi taika. Au
torius savo veikalų skiria “p. 
AVilsonui, Suvienytų Valstijų 
prezidentui. Tautų teisių gy
nėjui.” Vėliau bus plačiau a- 
pie tų veikalų.

-----o-----
VOKIETIJOS ATSAKYMAS 

POPIEŽIUI.
Apie Vokietijos atsakymų 

popiežiui eina visokių gandų. 
Vieni skelbia būk atsakymai 
jau Vatikane gautas, o kiti 
skelbia būk jis ateis tik po 
penkių dienų.

1 ■
Kanadoj prieš konskripcijų 

agitatorių suareštuota 20.

HARTFORD, CONN.
Linksmas gėlių balius bus 

22 d. rūgs. š. m. Cathedral 
Lyceum svet. ant Lavrence st. 
Rengiamas L. R. K. Moterį] 
Sąjungas 17 kuopos. Minėta 
kuopa yra jaunutė, bet gan 
veikli ir vis stengias surengti 
kų naujesnio kuomi gali visus 
nžganėdyt. Pereitų pavasarį 
buvo surengus vakarienę, ku
ria visi gėrėjosi. Dabar ta pa
ti kuopa rengia gėlių balių ir 
vėl deda visas pastangas, kad 
tik kaip genaus visus palink
smint ir užganėdint.

Komitetas.

Visose Suvienytose Valsti
jose prasidėjo platintis strei
kai. Streikai kįla tuose dar
buose, kurie rišasi su karės 
reikalais.

Štai surašąs, parodantis 
kaip streikai išsiplatinę ir 
kiek streikuoja.

Springfielde, III. — genera- 
lis streikas streikuoja 10.000 
darbininkų.

New Yorke — įvairių dar
bininkų, surištų su laivų sta
tymu ir liuodavimu, streikuo
ja 40.000.

Seattle, Wash. — 6.000.
San Francisco, Cal. — Strei

kuoja darbininkų, surištų su 
laivų statymu, 25.000.

San Francisco strytkarių 
motormanų ir konduktorių 
streikuoja 3.000.

Butte, Mont. — Vario kasė
jų streikuoja 15.000.

Tennessee ir Kentuckv ang
lių kasėjų — 22.000.

Globė, Ariz. vario kasėjų— 
5.000.

Didžiųjų ežeru jurininku —
5.000.

Vidurinėse valstijose ang
lių kasėjų — 40.000.

Lynne, Mass. bedarbiauja 
batsiuvių 12.000.

Rengiamas didis girininkų jone begu p?

PRIPAŽĮSTA, KAD BLOGAI 
Amerikos ir talkininkų dip

lomatai pripažįsta, jog Rusi
jos reikalai labai blogame pa
dėjime. Rusija tik iš pažiū
ros yra karėje. Faktiškai ji 
jau ne karėje. Jau kįla abe- 

~ pavyks Rusija "taip 
sutvarkyti, kad ji bent kiek 
prigelbėtų kovoje prieš vokie
čius. Dabar be kito pavasa
rio nei talkininkai ketina da
ryti didelius karės žygius, nei 
nori, kad Rusija kų nors da
rytų. Bet talkininkai pada
rys galimas pastangas sulip
dyti Rusiją per rudenį ir žie
ma ant tiek, kad pavasarį 
bent kiek galėtų patvatyti vo
kiečių pašonę.

Pesimistai į Rusiją dar blo
giau žiuri. Sako, kad Ru
sija skyrium susitaikys ir pa
ves savo ginklus ir likusių a- 
municija vokiečiams.

Leis pirktis vokiečiams ir 
kitokių reikmenų Rusijoj. 
Taip spėja dėlto, kad Rusijos 
kraštutinieji ima vis labiau į- 
siponiavoti ir bando atitolin
ti nuo valdviečių ir visokios 
atstovybės konstitucionalius 
demkratus ir kitokius nesoci- 
jalistus. Kraštutiniai bando 
paimti viską į savo rankas. 
O tie daug šneka apie talki
ninkų gobšumų, militarizmų 
ir norą užkariavimų, bet nie
kur, niekuomet neužsimena 
apie vokiečių imperiališkus ti
kslus. Tas nurodo, kad jie 
yra kaizerio samdininkai ir 
daugiau niekas.

Svarbiausias atsitikimas 
Petrograde yra tas, kad bol
ševikai, tai yra kraštutiniai 
socijalistai apvaldė Darbinin
kų ir Kareivių Tarybą. Tai 
dabar ir Kerenskio padėjimas 
pasidarė kebliu. Keblu bus 
ir visam ministerių kabinetui, 
nes bolševikai reikalauja, kad 
ministeriai ir visi valdininkai 
būtų iš jų tarpo.
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Ateinančią nedėlią, rugsėjo 23 d. vakare visi ateik.te į 
šv. Petro salę. Išgirsite indomią, naudingą nepaprastą pra
kalbą.

Kalbės visoje Amerikoje pagarsėjęs studentas K. SČE 
SNULEVIČIUS.

Dar bus moksliška prakalba su bandymais. Tai bus tas, 
ko dar niekas nedarė ir nei nemanė daryti Amerikos lietu
vių tarpe. '

Ateikite vietiniai ir iš apielinkių. Bus indomu, naudin
ga ir smagu.

ir tartokų darbininkų streikas. 
Jų bus iki 100.000.

Tai iš viso streikuoja jau 
arti 200.000 darbininkų. O 
kitų pramonės šakų darbinin
kai ir-gi nerimauja ir stato 
reikalavimus. Jei nebus iš
pildyti, tai streikininkų skai
čius labai pasididys.

San Francisco užsidarė a- 
pie 100 dirbtuvių.

AVasliingtono valdžia labai 
stropiai darbuojasi, kad strei
kai neužsitęstų. Ypač kad ne- 
sitrukdytų laivų statymas. 
Dabar tas dalykas yra svar
biausias, nes lai vi] be galo 
reikia kariniams reikalams. Ir 
taip jau talkininkai negali da- 
statyti tiek laivų, kiek jų nu
skandina Vokietijos submari- 
nai.

Laivų statymo komisijos 
pirmininkas Hurlev apleido 
AVashingtona ir išpyškėjo į 
San Francisco. Jis išvažiuo
damas sakė, jog streikas nesi- 
tęs, sakė, kad darbininkams 
bus pakeltos algos. Paskui 
Hurlev važinės po kitas vie
tas, kur eina streikai ir tai
kys.

DARBININKŲ ATSTO
VAI Į RUSIJĄ.

Rusijos reikalai nei kiek 
negerėja. Valdžia vis neturi 
jai reikalingo autoriteto ir sa
varankumo. O kraštutiniai 
radikalai vis daugiau intek- 
mės ir galės ingi ja. Dar pri
sideda vokiečii] agitatoriai, 
kurie su kraštutiniais 
listais ir ardo tvarkų, 
džia pramonei eiti. 
Suv. Valstijų valdžia 

socija- 
nelei- 

Todel 
nutarė
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siųsti didelę komisijų į Rusi
ją. Toji komisija susidės iš 
unijistų, darbininkų atstovų. 
Jų bus paimta iš visokių pra
monės šakų. Išviso ketinama 
siusti apie 100 unijistų.

Tie atstovai eis į Rusijos 
darbininkus ir aiškys politiš
kus reikalus,:, aiškys reikalin- 
gupią palaikyti valdžių, tęsti 
karę, nurodys, kaip iš tikro 
Amerike yra, i nes Rusijoj bu
vo paskleista ^žinios būk Ame
rika yra autokratiška šalis.

Amerikos mainieriai eis 
pas Rusijos mainierius, amu
nicijos dirbtuvių eis prie Ru
sijos amunicijos darbininkų ir 
taip toliau. Iš kiekvienos 
pramonės šakos bus paimtas 
atstovas ir pasiųstas vesti tam 
tikrų agitacijų tarpe Rusijos 
tos pat pramonės darbininkų. 
Tų agitatorių bus paskleista 
po visus Rusijos didžiausius 
pramonės centrus.

Tautos eina prie 
bankruto.

Visos kariaujančios tautos 
eina prie bankruto. Nebank- 
rutys tik Japonija. Šiaip ki
tos kariaujančios tautos ir di
džiosios valstybės baigia save! 
smaugti.

Taikos laiku Francijos mė-l 
nešinės išlaidos buvo 375.000.-! 
OOOfrankų. Karei užstojus 
1914 metais išleido kas mėnuo 
po 1.173.000.000 frankų; 1915 
metais po 1.314.000.000 fran
kų; 1916 m. po 1.980.000.000; 
1917 m. išleidžia kas mėnuo po 
2.969.000.000.

Iš tų pasibaisėtinų skaitli
nių aišku, kaip valstybės ve
da save ir savo žmones prie 
bankruto. O tas baisiausia, 
kad valdžios ne tik save ban- 
krutina, bet ir savo žmones.

Nuo rugpjūčio 1 d. 1914 me
tų iki sausio 1 d. 1918 m. Fran- 
eija bus išleidus visokiems rei
kalams 103.000.000.000 frankų. 
Iš tos neišpasakvtos sumos tik 
13.375.000.000 bus išleista pa
prastiems civiliams reikalams, 

lo kiti 87.625.000.000 frankų iš
eis karei.

Jei rokuosime tik 5 nuošim
čius už pastarąją sumą, jie su
darys 4.381.250.000 frankų. Ta 
nuošimčių suma yra ant 116.- 
000.000 frankų mažesnė, negu 
visos valdžios įplaukos 1912 
metais. Ir karė dar nebaigia- 
si. Matome, jog visų valdžios 
ineigų toli gražu nepakanka 
apmokėti nuošimčių už pasko
las. Reiškia apie paskolų grą
žinimą valdžia negali nei sva
joti.

Panašiame padėjime randa
si ir visos kitos kariaujančios 
tautos. Visos nei pradėti ne
gali mokėti skolų. Karę seks 
didžiausias pasaulinis bankro
tas.

Francijoj jau sudaryta nau
ja ministerija. Nauji minis
teriai pasirodė parlamente. Jie 
apreiškė, jog karę tęs iki bus 
atgauta Alzacija ir Lotaringi
ja. Kaikurie spėja, kad tie 
ministeriai neilgai tebus savo 
vietose.

FINLANDIJOJ UŽMUŠI- 
NĖJIMAI.

Finlandijoj užmušinėjama 
Rusijos oficieriai iš pasalų. 
Pastaruoju laiku Viborge už
mušta 20 oficierių. Be to 60 
oficierų nežinia kur dingo.

Iš Baltijos laivyno ir-gi apie 
visokius neramumus girdisi.

IŠVAŽIAVO PAS KOR- 
NILOVĄ.

Rusijos premieras Kerenskį 
su gen. Verchovskiu išvažiavo 
į Mohilevų, kur sėdi saugoja
mas gen. Komilov. Ten tur
būt jo dalykai bus nagrinėja
mi ir spėjama, jog ypatingos 
didelės bausmės nebus.

NUSKANDINO NORVEGŲ 
LAIVĄ.

Vokietijos submarinas nu
skandino Norvegijos garlaivi 
Askelad. Su juo žuvo 11 juri
ninkų. Kitoj vietoj snbmari- 
nas nuskandino antrų Norve
gijos laivų Rein. Su tuo gar

laiviu žuvo 10 žmonių.

Įvairios žinios
Rusijos kairiųj ų socialistų 

laikraščiai rašo būk dar neatė
jo laikas įvesti žemės rojaus 
ant žemės. Dabar vykinti so
cializmų, girdi, būti] pavo
jinga. Girdi socijalistų idea
lai ir pienai pasirodytų dabar 
niekais. Taip rašo “Dielo Na- 
roda,” “Volia Naroda” ir ki
ti kairiųjų socialistų organai.

Rusijos laikraštis “Russka- 
ja Volia” pagarsino pulk. Ro- 
osevelto laiškų užsienio reika
lų ministeriui Teresčenko, kur 
jis nurodo, jog pasaulinės lai
svės užtikrinimui reikalinga 
sumušti Vokietijų.

Portugalijos telegrafistai 
streikavusieji nuo rugsėjo 1 d. 
sugrįžo darban.

Holandijos laikraštis Handel- 
sblad skelbia, jog belgai ver
čiami dirbti prie tranšėjų neto
li miesto Lille.

Vienas vai-Altoona, Pa.
kinas 16 metų amžiaus vardu 
Lamont pasityčiojo iš kareivio 
lipančio į traukinį ir buvo mi
nios aplamdytas, o paskui nu
baustas ant $20.50. t.

Anglijos laikraštis Daily 
News skelbia, jog Kerenskį, 
Rusijos premjeras vedęs gar
sių aktorką Timet. Bet seniau 
buvo rašyta, jog Kerenskio 
žmona pastojus moterų legijo- 
nan. Tai dabar ir nežinia, 
kaip ten ištikro yra.

didelisStockholme buvo 
mas-mitingas, kur buvo priim
ta rezoliucijos reikalaujančios, 
kad valdžia įtikrintų pasaulį, 
jog Švedija laikosi neutraliai.

Argentinoj geležinkelių dar
bininkų streikai didinasi. Pra
sidėjo didelės riaušės. Vienas 
didelis tiltas 50 jardų ilgumo 
tapo sugriautas.

Bostono duonkepiai pripa
žino, jog jiems duonos kepalas 
kainuoja tik 4.12c. o ima po 
10c.

Kanadoj, Vancouvero mies
te pradėjo organizuotis mote
rų legijonas. Jei reikalas bus, 
tai jos važiuos Francijon ka
riauti prieš vokiečius. Stoja 
daugiausia žmonos ir dukte
rys kareivių.

Buvęs Vokietijos ambasado
rius Amerike grafas von Bern- 
storff yra dabar ambasadorius 
Turkijoj. Jau lankėsi pas šai
tanų.

Francijos sužeistiems karei
viams Amerike jau surinkta 
$253.000.

Lynu, Mass. — Prie Mazza 
namų po nnm. 88 Empire St. 
buvo padėta bomba. Ji sprog
dama išmušė langus ir sužeidė 
miegančius vaikus.
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TĖMYKITE!!!
Kas tiktai manote po karės 

grįžti į Lietuvą, ar tai būtų 
darbininkas, ar tai būtų amat- 
ninkas, ūkininkas, pramoni
ninkas, biznierius, ar kokios 
nors šakos kvalifikuotas dai
lininkas, mechanikas specija- 
listas; kiekvienas be atidėlio
jimo tegu tuojaus sėda ir pa
rašo laiškų žemiaus nurodytu 
antrašu reikalaujant blankų, 
kurios yra tam tikslui mūsų 
pagamintos. Atsakymui rei
kia prisiųsti kartu su laišku 
dvi po 2 centu štampas ir tuo
jaus gausite blanką už dyką. 
Rašydami laiškų paminėkite 
kuomi užsiimate čia Ameriko
je, (tas yra reikalinga prie iš
siuntinėjimo blankų kad žino
ti kokios rūšies blanką pasiųs
ti.).

Mes dabar stropiai renkame 
žinias, kurios yra reikalingos 
dėl geresnio sutvarkymo ir su
organizavimo grįžimo lietuvių 
po karės į tėvynę.

Tas dalykas yra daromas ne 
dėl biznio ar kitų kokių tenai 
išrokavimų, bet vien tik iš 
priedermės, kurių ant mūsų 
uždėjo LDS. 1917 metų sei
mas. O seimas taip nutarė, 
kad organizuoti darbininkų, a- 
matninkų ir kitų... grįžimą į 
Lietuvą vien dėl to, kad tas 
yra dalykas pageidaujamas a- 
belnai Lietuvos greitesniam 
atstatymui ir pačių darbinin
kų ir amatninkų gerovei.

Jeigu kam parankiau būtų 
kreiptis tuomi reikalu į vieti
nę, savo apylinkės LDS. kuo
pų, tai kuopų valdybos tame 
dalyke taip-pat patarnaus už 
dyką.

Dėlto kas tik gyvas, ir turi 
protų ir gudrumų naudokitės 
tąja geriausia proga, kokią da
bar turite. s

Visiems tiems, nuo kurių 
turėsime sugrąžintas išpildy
tas mūsų blankas, tuojaiiš 
duosime žinių su visais nuro
dymais ir patarimais kų dary
ti, kaip elgtis, kada važiuo
ti, kur važiuoti, koksai dar
bas, kokioje Lietuvos vieto
je randasi, kiek uždirbama. 
Vienu žodžiu visas reikalingas 
žinotinas ir galimas sužinoti 
informacijas tamstoms suteik
sime už dyką ir tuojaus kaip 
tik bus galima su Lietuva susi- 
/.moti.

Dar dabar su Lietuva tais 
dalykais susižinoti nėra gali
ma, bet tikimasi, kad neuž
ilgo prasidės komunikacija ir 
tuomet tamstos pasinaudosite 
mūsų biuro patarnavimu, o 
dabar mes stengiamėsi, kad 
kodaugiausia žinių surinkti, 
kad jau prasidėjus komunika
cijai su Lietuva, būtų viskas 
sutvarkyta, nes ne tuomet bus 
laikas šunys lakyti kuomet 
reikės medžioti.

Dar kartų atkartoju visiems, 
siųskite laiškus reikalaudami 
blankų ir paaiškinimų o viską 
gausite už dykų.- Adresas tok
sai: Grįžrmo į‘Lietuvą Biuras, 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

NEWARK, N. J.
Tautos Fondo 1 skyr. laikys 

mėnesinį susirinkimų rugsėjo 
21 d. š. m., 8 vai. vakare, šv. 
Jurgio dr-jos salėje, 180-2 New 
York avė. Visi nariai yra kvie
čiami į viršminėtų susirinkt 
mą. Bus 
tarti.

J. J. Liudvinaitis, 
prot. rašt,

svarbiu reikalų ap-
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DŽIUGINANTIS 
APSIREIŠKIMAS.

Lietuvių tautos milžinas, 
katalikų visuomenė, vis labiau 
bręsta ir stiprėja. Susiprati
mas brolių ir seserų katalikų 
auga, sykiu kįla naujos spė
kos ir didėja Kristaus mokslo 
ir idėjų vykintojų armija.

Dar nelabai senai toje pa
čioje Amerikoje kokie mes bu
vome menkučiai, silpnučiai 
savo veikimu. Snūduriavome 
visi ir laukėme Dievas žino ko, 
o Įvairūs laisvamanėliai ir so
cijalistai tik dirbo, tik veikė 
savo pragaištingų darbų mūsų 
tėvynei Lietuvai ir daugelį 
mūsų vientaučių iš doro ke
lio išvedė. Kiek vienas Šliu
pas mūši] tautai prigamino 
silpnadvasių, ištižusių ir nie
kam netikusių lietuvių? Kiek 
mūsų idėjos priešų spauda pa
skleidė nesveikos, bedieviškos 
minties? Tų visų skriaudų da
bar nesuskaitysi ir daug laiko 
turės praeiti, pakol tie šiurk
štumai, negerumai iš lietuvių 
gyvenimo pranyks. Bet, bū
kime stiprūs savo viltyje. Ei
name vėl prie tobulumo, ke
liamės, augame.

Katalikų visuomenė šian
dien jau pajėga, stipra, galin
ga, jau nebeesame vakaryk
ščiais nykštukais, kuriuos sa
votiškai kiekvienas galėjo pa
kreipti ir palenkti. Kas mū
sų tūkstantinių organizacijų 
-nemato, mūsų spaudos augi
mo nepatėmija? Kelių metų 
laiku Amerikos lietuvių kata
likų visuomenė išsitiesė ir vie
nybės prisilaikydama atremia 
pasekmingai visų priešų ata
kas. Jau esame sau žmonėmis. 
Nevergaujame niekam kitam, 
tik Lietuvai ir Bažnyčiai išti
kimai tarnaujame. Eikime tuo 
keliu ir toliaus.
Suglauskime labiau savo spė

kas, dar stipriau susiorgani
zuokime kovai už prakilnias 
krikščionybės idėjas, už demo
kratiškus principus. Priešai 
darys pastangas mus suskal
dyti, susilpninti, pakrikdyti, 
bet mes būtinai turime, jei no
rime Lietuvų matyti dora, 
krikščioniška ir demokratiška 
šalimi, suremti savo veikimų 
bendrai ir uoliai į didesnę vie
nybę sueiti, tuomet niekas 
mūsų nepergalės.

Linksma darosi žiūrint da
bar Į katalikų visuomenės de
damas pastangas suorganizuo
ti lietuvių dorąsias ir prakil
niąsias pajėgas į krūvų, bet 
tikimės ateityje dar labiau su 
visais kartu pasidžiaugsime, 
kuomet Katalikų Federacija 
visus suvienys po savo vėlia
va, o katalikų spaudos reika
lai per rengiamas spaudos sa
vaitės atsieks savo tikslo — 
mūsų spaudų pakels iki aug- 
žčiausio laipsnio.

Pasidžiaugdami dabar iš ka
talikų visuomenės kilimo, va
rykime toliau prakilnųjį dar
bą, o ateitis bus mūsų.

sios išdykėlių, doros bankro
tų, “nutautusių tautiečių” iš
drįsta nesiskaityti ir net tyčio- 
ties iš teisingiausių reikalavi
mų mūsų visuomenės. To dar 
ne gana. Jie tyčiojasi iš mū
sų brolių kančių ir ašarų, ku
rie, badaudami, šaukia ir ne
prisišaukia iš mūsų pagelbos. 
Jau čieli metai, kaip mūsų pa
čių surinktus šimtų ir kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių 
aiko apglėbę mūsų laisvama

niai ir į visus pačių rinkėjų ir 
aukotojų reikalavimus atsako 
vien pasityčiojimais. Džiau
giasi iš to, kad pasisekė ap
gauti mūši] ingaliotinius, ku
rie, neapsižiūrėję, patikėjo 
pernai gražiems jų žodeliams. 
Sene atėjo laikas paklausti tų 
beširdžių nutautėlių:Quousque 
andem, laisvamaniai, mūsų 

kantrybę jūs išnaudosite! Su
puvusio kiaušinio nevertas jū
sų pasiteisinimas, kad neva 
negalėjote pinigi] išsiųsti. At
sakykite stačiai: ar jūs mėgi
note išsiųsti pinigus per Ispa
nijos Ambasadų? Ar mėgino
te išsiųsti per Šventojo Tėvo 
tarpininkvstę ? Ar mėginote 
per Švedijos komitetų? Ar vi
sus jau kelius išmėginote? To
liau. jeigu jūsų širdyse nebe
randa atbalsio badaujančių 
žmonių šauksmai, tai ar jūs 
girdėjote bent balsų visų ame
rikiečių lietuvių, kad tie pini
gai turi būti ne Į Petrogradą 
išsiųsti, bet į Lietuvų. Norė
dami juos išsiųsti į Petrogra
du, jūs tik erzinate mūsų vi
suomenę.

P. Lopatto, persimetęs iš ka
talikų pusės į laisvamanių, 
niekuomet neišsiteisins prieš 
katalikų visuomenę už savo 
žygius, ir už tų, kad užvylė 
savo rinkėjų pasitikėjimų, pa
tapdamas laisvamanių įran
kiu; ir taip-pat už tą kad 
neišpildė prisiimtų ant savęs 
priedermių. Jeigu po to jisai 
dar drįsta katalikų atstovams 
daryti neteisingus priekaištus 
ir lyg erzinti juos, tai tuo dar 
didesnę rūstybę mūsų visuo
menės jisai ant savęs užsitrau
kia.

Aš sakyčiau, kad gana jau 
mums su jais mandagiomis 
priemonėmis elgties, gana pra- 
šynėti. Kun. Dr. Augustaitis 
savo faktais ir argumentais 
prispyrė p. Lopatto prie sie
nos. Bet kaip gaila, kad rei
kalaudamas sušaukimo visų 
Lietuvių Dienos Komiteto na
rių, nepaskyrė termino, iki 
kurio tas turi būti padaryta. 
Tuo tarpu, matyt, ir p. Lo
patto, ir kiti laisvamaniai, tų 
'reikalavimų stačiai ignoruoja.

Aš paduočiau kun. Augus- 
taičiui ir kitiems mūsų inga- 
liotiniams štai kokį įnešimų. 
Jeigu p. Lopatto nesušauks to 
reikalaujamo susirinkimo iki 1 
d. spalių, — tai mūsų ingalio- 
tiniai tuojau turi duoti į teis
mų tuos Lietuvių Dienos Ko
miteto narius, kurie užgriebė 
neteisėtai sau visas teises prie 
pinigų globojimo ir ligšiol jų 
neišsiuntė.

Negaila išleisti keletu šimtų 
dolerių, kad išgelbėjus 100 
su viršum tūkstančių.

Aukavęs.

GANA JUOKUS DARIUS.
Jeigu mūsų išeivijos gyveni

me yra stebėtinų apsireiškimų 
tai pirmon vieton štai kokį rei
kėtų pastatyti. Saujalė dva

DARBININKAS.

Katal. spaudos reikale.
»

KATALIKŲ SPAUDOS 
SAVAITĖS.

Nuo spalių 1-mos dienos iki 
lapkričio 30 d. Amerikos lie
tuviškose kolonijose bus ren
giamos Katalikų Spaudos Sa
vaitės, kurių laike Šviesa ir 
Susipratimas stos į kovų su 
Tamsa ir Apsileidimu.

Lietuvių katalikų visuome- 
’nė, augštai iškėlus krikščioniš
kos doros vėliavų, kvies po ja 
stoti visus dorus, prakilnius, 
tiesų mylinčius lietuvius ir lie
tuvaites ir prašys juos pasi
darbuoti katalikiškos spaudos 
'naudai. Tai bus mūsų susi
pratimo kvotimų savaitės.Pra- 
eitų metų Katalikų Spaudos 
Savaitės laiku atbudome, šį
met turėsime visai susiprasti 
ir surasti būdus, kaip mūsų 
tautų, brangių Tėvynę Lietu
vų, palaikyti dora ir katalikiš
ka.

Kelias prie to atviras. Pa
imkime kiekvienas į rankas 
katalikiškų laikraštį, knygų, ir 
gyvu žodžiu ragindami, eiki
me po Amerikos lietuviškas 
kolonijas ir kiekvienam lietu
viui, kiekvienai lietuvaitei 
praneškime, kad ta knyga ir 
tas laikraštis yra jo, jos, visos 
tautos ir tikėjimo parama ir 
išganymu. Ir paskleiskime 
tuos laikraščius ir knygas po 
Amerikos lietuviškas koloni
jas.

Kas gabesnis — per prakal
bas kelkime lietuvių susipra
timų, kas bizniškeshis — agen- 
tuokime katalikiškų spaudą, 
kas negali tokiais būdais, lai 
remia kitokiais, bile tik dar
bas būtų kreipiamas mūši] tau
tos naudai. Kas gali — pini
gais lai paremia prakilnųjį 
darbą, nes reikės daug ka« 
padaryti, daug kas parašyti, 
ko be iškaščių negalima bus 
atlikti.

Gyva, prakilni ir dora tau
ta visuomet reikalauja savo 
gyvybės palaikymui maisto, o 
tuo maistu mums lietuviams 
yra spauzdintas žodis. Ne li
beralo, ne socijalisto, ne a- 
narchisto arba kito kokio “is- 
to” žodis Lietuvius ir Lietu
vų išganys, bet tyras, kaip 
šaltinio vandens lašas, šviesus 
ir skaistus, kaip dangaus 
skliautė žibanti žvaigždutė, 
malonus, kaip motinos glamo
nėjimas, — žodis lietuvio ka
taliko, susipratusio krikščio
nio; Amžinojo Gyvenimo ir 
Tiesos gerbėjo žodis, kuris ai
škiausia savo augštu prakil
numu ir dora išsireiškia kata
likiškame laikraštyj ir knygo
je.

Broliai katalikai, sesers ka
talikės, supraskime savo prie
šų gudrumus, kurie mūsų tau
tų nuo amžių slopina, naikina 
jos dorų savo tvirkinančia 
spauda, kurių prie kiekvie
nos progos kiša mūsų broliams 
katalikams ir mokina juos be
dievystės ir laisvamanybės. 
Susipraskime! Atsikratykime 
pikto, o tvirtu žingsniu eiki
me prie gero, Dievo mums 
duoto susipratimo, katalikiš
kos spaudos ir knygų skaity
mo ir platinimo.

Gana mūsų tautai išgverimo, 
liuosos meilės — palaidumo, 
išlepimo ir laisvamanybės! Ga
na tarnauti svetimiems die
vams! bet eikime prie tvar
kaus, padoraus gyvenimo, bū
kime tuomi, kuomi privalome 
būti, būkime dorais, tikinčiais 
Lietuvos vaikais. Ir prie to 
viso eikime padorios ir krik
ščioniškos spaudos vedami.

Katalikų Spaudos Savaitės 
šįmet lai sužadina prakilnius 
jausmus ne tik atskirų ypatų, 
lai ne tik atskiras ypatas pa
ragina prie veikimo, bet mū
sų visų visuomenę prie darbo 
išsiūbuoja. Draugijos, organi
zacijos — visi — kam rūpi, 
kad mūsų jaunimas būtų pa
dorus, kad mūsų šeimynos bū
tų tvirtos, kad darbininkai 
būtų susipratę, kad moterys 
būtų apsišvietusios, kad mū
sų Tauta ir Bažnyčia būtų ne
pajudinamos savo tvirtybėje 
— Katalikų Spaudos Savaitė
se dirbkime iš visų pajėgų.

Statykime, broliai ir seserįs, 
didįjį krikščionybės namų, o 
griaukime iš pat pamatų be
dievystės šmėklų, kuri mūsų 
Tautos gyvybei baisių dalgį 
galanda.

Sukruskime visi. Atsiliepki
me visi: kas patarimais, kas 
paraginimais, kas pinigais. 
Katalikų Spaudos Komisija 
(jos antrašas K. S. S. K., 242 
W. Broadivav, So. Boston, 
Mass.) laukia nekantriai kata
likų visuomenės, spaudos pa
ramos ir užuojautos. Nelau
kite rytojaus, bet šiandien at
likite savo priedermę.

Katalikų spaudos platinimo 
darbas lai būna visų bendru 
darbu; Katalikų Spaudos Sa
vaitės visiems darbo iki valios 
prigamins, tik norėkime jį 
apdirbti. \

Katalikų spaudos išplatini
me ir sustiprėjime mūsų tau
tos, mūsų visų stiprybė, tad 
visi į darbų!

KATALIKŲ SPAUDOS 
KOMISIJOS.

Prie katalikų spaudos plati
nimo Amerikos lietuviai smar
kiai pradėjo organizuoties. 
Didesnėse kolonijose jau susi
tvėrė iš draugijų atstovų Ka
talikų Spaudos Komisijos, ku
rios žada Katalikų Spaudos 
Savaičių laiku uoliai dirbti 
mūsų prakilniausiam reikalui 
— katalikiškos spaudos pra
platinimui. Pinigai spaudos 
platinimo reikalams ir-gi spar
čiai plaukia. Draugijos, kuo
pos, pavienios ypatos auko
ja sulig išgalės. Visiems au
kavusiems ir dar aukosian
tiems Katalikų Spaudos Ko
misija taria nuoširdų ačiū. 
Matant tiek daug užuojautos, 
visiems malonu dirbti ir leng
vai praeitų metų trūkumai šį
met bus pataisomi.

Netrukus Kat. Spaudos Ko
misija išleis spaudos reikalais 
agitacijinę brošiūrėlę. Auto
rius tos brošiūros yra p. F. V. 
Gabiai nušviečia katalikų 
spaudos reikalus ir duoda pui
kių nurodymų. Knygutės bus 
atspauzdinta keli tūkstančiai 
egzempliorių. Kaina 10 cen
tų. Pareikalavimus jau gali
ma siųsti dabar. Sukruskite 
visi jos po kelis desėtkus, šim
tus egzempliorių pasitraukti, 
ypač lai tuomi pasirūpina Ka
talikų Spaudos Komisijos.

Iš Chicagos mums praneša 
p. Vincas Stančikas ir kun. F. 
Kemėšis, kad ten viskas jau 
kaip ir prirengta prie Katali
kų Spaudos Savaitės. Suorga
nizuota geriausios pajėgos ir 
jau padaryta keletas didelės 
svarbos susirinkimų ir nutari
mų.

Pasekmių Chicagoje laukia
ma gausių. Linkime drau
gams Cliicagiečiams geriausio 
pasisekimo.

Be Chicagos Spaudos Komi
sijas jau suorganizavo Hart- 
forto, AVaterburio, Clevelan
do, Atholio lietuviai. Worces- 
teris ir Bridgeportas uoliai 
rengiasi prie organizavimo ko
misijų. Kitose kolonijose lie
tuviai bruzda. Galima tikėtis, 
netrukus kiekvienoje kolonijo
je turėsime įsisteigusių Katali
kų Spaudos Komisijų.

Visuomenė ir spauda remia 
prakilnų užmanymų.

Iš centralės raštinės jau iš
siųsta suvirš 500 laiškų. Pa
rašyta keletas atsišaukimų. 
Katalikiškos organizacijos be
maž visos prielankiai atsilie
pė. LDS. paaukavo jau 25 
dolerius, SLRKA. praneša, 
kad ir-gi 25 dolerius duos. Ki
tos žada neatsilikti.

Ypač-gi svarbu, kad kuo- 
daugiausia susitvertų Katali
kų Spaudos Komisijų, kurios 
geriausia galės katalikų spau
dos platinimo darbų atlikti. 
Apie tvėrimų tokių komisijų 
lai rimtai pagalvoja visos mū
sų kolonijos. Su Dievo pagel- 
ba ir palaima šįmet mes, lietu
viai katalikai, susipratime 
geliais sieksniais augštyn pa
šoksime.

Katalikų Sp. Komisija.

KAIMYNŲ PASTABĖLES.
Sumanymas laikyti idėjinių 

organizacijų seimus ir kongre
sus vienoje vietoje ir vienu lai
ku yra auksinis. Kad jis įvyk
tų, tai būtų ne žingsnis, bet 
didelis šuolis pirmyn.

Teneestie nei vieno skaityto
jo, kurs neperskaitytų straip
snių, dedamųjų “Darbininke” 
skyriuj “Grįšiantiems į Lietu-

Na tai pažiūrėsim ar milita- 
rio lavinimosi priešininkai bus 
priešingi karei prieš Giltinę, 
kaip tai buvo paskelbta “Dar
bininke.”

F. J. Juškaitis parodo, jog 
uolus jaunikaitis savo spėko
mis gali dasivarvti iki augšto 
mokslo.

Laisvamaniai nenustoja dan
tį griežę ant Dr. Bielskio, kad 
jis AVashingtone darbuojasi 
Lietuvos reikalais.

Tai kasžin kada šnipų komi
sijos raportas pasirodys spau
doj?

Sako, kad kur ten buvęs 
“trečiųjų teismas” ir jame 
kaltininkas buvęs teisėju.Svie- 
tas margas...

Pasirodo, jog “paskutinie
ji liūdnieji atsitikimai Rusi
joj” nebuvo labai liūdni.Tai p. 
Šimkui brooklyniečiai dar vie
nas išleistuves galės iškelti ir 
palydėti jį į Rusiją. Mat p. 
Šimkus buvo paskelbęs, “jog 
iš priežasties paskutinių liūd
nų atsitikimų Rusijoj” atidė
jo savo kelionę.

Ar Tautos Fondas peržengė 
per $100.000?

Kur dingo iš “Darbininko” 
Žemaitis rašęs savotiškus pa
sikalbėjimus ?

Kas įspės: ar karė pasibaigs 
iki Kalėdų š. m. ar ne, ar Lie
tuva liks neprigulminga, ar 
po vokiečių ar po Rusija?

Gerb. kun. Slavynas išrodė, 
ko vertas būtų tas kunigas, 
kurs būtų agitavęs prieš C. K- 
tą taip, kaip “Vien. L.” buvo 
parašyta Dabar, kaip pava
dinti “Vien. L.,” kuri tokį 
baisų šmeižtą sufabrikavo 
prieš gerb. kunigą?

Amerikiečiai grįšiantieji į 
Lietuvą turi žinoti, jog jiems 
ten bus proga paimti pramonę 
ir pirklybų į savo rankas. To
dėl audėjai, siuvėjai, batsiu
viai, karpenteriai, kailiadir
biai ir kiti amatninkai organi- 
zuokitės, jungkite jėgas, o di
dį darbą atliksite ir didelę 
naudą sau turėsite.

.Visur organizuokite Katali
kų Spaudos Savaitės komite
tus. Greit darbų reikės pradė
ti. Ne tada reikia šunys laky
ti, kada jau reikia medžioti 
važiuoti.

Komilovo sukilimas sugriu
vo, bet ir Kerenskiui gręsia 
pavojus ne nuo Kornilovo, bet 
iš kitos pusės.

Dr. Bielskis vis veikia Lie
tuvos ir lietuvių labui, o socia
listai ir “tautininkai” taip- 
pat smarkiai veikia jį šmeiž
dami ir trukdydami jo darbų.

Lakštutė nulėkus net į Flo
ridą ir ten atrado lietuvių.

Lietuviškam nezaležnam kai- 
ko vyskupui” nepasisekė. Tu
rėjo Lawrence nabagas skver
nus nusitvėręs išbėgti, kad 
dėdės nepaimtų į globą.

Amerikonai deda savo pini
gus į “Laisvės Paskolų” o lie
tuviai irgi turi laisvės pasko
lų, — “Žemės Banką ”

Nors ir Suvienytos Valsti
jos pradėjo kariauti, bet mes 
vis neturėtume pamiršti šelpti 
savo žmones aukodami į Tau
tos Fondų.

Jonas Keras.

Kun. Tumo kalba
Europa, idant tai turėtų ome
nyje, ruošdamosi į taikos kon
ferenciją.

Obalsis susidaro iš to, kas 
yra. Kame gi Lietuviuose ieš
koti jų ir jų Tėvynės nepri
klausomybės? Liaudyje to ne
rasi; spaudoje, net Prūsų ir 
Amerikos laisvoje spaudoje, 
tėra viena kita žymė ir tos 
vėlesniųjų laikų.

Jei ir būtų, kas taip klau
sia, tai nebent toks, kurs nei 
Lietuvių nepažįsta, nei jų is
torijos nežino. Patsai Lietu
vis — tai gyva nepriklausomy
bė. Jo individualumas žino
mas; senaisiais laikais jis ap
gynė Lietuvą nuo tų pat vo
kiečių kryžiuočių, o viduri
niais amžiais gynė ją nuo Len
kų užplūdimo. Istorija Lietu
vių santykių su Lenkais toje 
pat bendrojoje respublikoje 
pilna ženklų ir epizodų, kaip 
narsiai ir atkakliai kovota, 
kad niekas neįsigalėtų. Di
džiojoje Lietuvos Kunigaikš
tystėje kas tik iš šalies ateina; 
tad nei Lenkai didikai, nei 
Lenkai dvasiškiai. Nei žemės 
pirkti, nei augštų vietų, pa
saulinių ar dvasinių, užimti 
nebuvo jiems leista, nes Lie
tuva nenominaliai pati valdės 
ir lyg cerberis saugojo, kad 
kas jos teisių nepagautų. Mūsų 
diduomenė, kunigaikščiai, ba
jorai, kurie dabar baigia ben- 
kartėti anuomet buvo visados 
pasirengę “pro langą iškimš
ti” iš Lietuvos kiekvieną Len
ką, mėginantį Lietuvoje įsi- 
viruoti. (Jonušas Radvila).

Pavergė mus Rusai. Du 
kart lenkai sukilo prieš juos ir 
mus sukėlė, nes visų pirma 
mums jie pasakė: “Už mūsų 
ir jūsų laisvę,” kol to pat ne
ėmė ir Rusams sakyti. Revo
liucijos nepavyko, sukeldamos 
baisiausias reakcijas. Rusų 
valdžia sugniaužė mus ir mūsų 
Tėvynę į saują; iš žemėlapių 
išbraukė “Lietuvos” vardą, 
jos vietoje atsirado “vasaros 
vakarų” kraštas (siev.-zap.) 
“iš pat amžių (iskoni) Rusų 
kraštas.” O kad neprotestuo
tume, apstatė mus tieka žan
darų, kad nebedrįso apie Lie
tuvos politiką nei vyras su sa
vo žmona nakties glūdumoje 
pasišnabždėti, nes ir “sienos 
ausis turėjo.” Veržimąsi į lai
svę, į vadinamąjį “separatiz
mą,” Rusų vyriausybė matė 
netik laisvoje mintyje — net 
bet kokioje gyvoje kalboje, ir 
atsakinėjo nuožmiais persekio
jimais ir visokiariopais spau
dimais. Kur jau čia bekalbėsi 
apie nepriklausomybę, kad 
nei atsidvėsti nebebuvo gali
ma. Ir mūsų spauda tylėjo, 
nedrįso ant mūsų žmonių trau
kti nelaimių. Net įtikinėjo, 
kad nei būti nebuvo separatis
tinių tendencijų, ir nebus jų, 
jei duos bent tautinių laisvių.

Nebeiškenčiant jungo, pra
dėta kova neva dėl tautinių 
laisvių, už kurių glūdėjo švie
suomenėje pereitųjų amžių ne
priklausomybės instinktas. Jis 
nebuvo su šaknimi išrautas, 
tik kuriam laikui nustelbtas. 
Ir dabar imta prie to vėl eiti, 
nors nebetiesiu keliu, kaip 
darė Jonušas Radvila. Tauti
ninkai demokratai (aušrinin
kai), tautos demokratai (vilti- 
ninkai) neva dėl tautinės kal
bos kovojo su vyriausybe ir su 
Lekais Rytuose. Nors jūs, kai
rieji, tą kovą vadinote kova 
dėl pilvo, varžytinėmis vienos 
tautos kunigu su kitos tautos 
kunigais — dėl vietų; tečian 
tai ne buvo kova dėl materi- 
ialių dalykų, tik dėl nustaty
mo aiškių etnografinių sienų, 
kurios tęviršt apjuos — Nebe
priklausomą Lietuvą. Ir vi
sas paskutiniųjų laikų per- 
spartus kultūros kėlimas savo 
kilmėje turėjo ne kokią laiki
nę vietos naudą tik geismą 
Lietuvą padaryti verta užimti 
Europoje nepriklausomą ki
tiems lygią vietą

' (Iš “Vado.”)
(Bus daugiau.)

RUSUOS LIETUVIŲ 
SEIME.

(Sutrumpinta)
Pasakyta 31 geg. 1917 m. 

Piliečiai! Lietuviai!
Tik kų klausėme Lietuvos 

atstovo V. Dūmoje piliečio Ja
nuškevičiaus pranešimo Sei
mui apie Lietuvos ateitį, ir 
man pasirodė, jog tik nuo 
šios valandos mes pradedame 
tikrųjį Seimo darbų, nors jau 
ketvirtą dienų vargstame besi
tardami. Mes dar nieko kon
kretaus nenusprendėm ir man, 
spaudos komisijos nariui, y- 
pač nemalonu šviesti akim lai
kraščių korespondentams, nie
ko neturint paduoti rusų vi
suomenės žiniai. Keturias die
nas mes prasivaidijome dėl pa
šalinių ar tik formalių dalykų. 
Na, kasgi bus, kad prisieis 
spręsti konkretūs dalykai? Aš 
pirmas kalbu Lietuvos ateities 
klausimu, pirmu konkrečiu; 
ir kuo gi galiu pradėti savo 
kalbą, jei ne pašaukimu:

Vyručiai, bent dabar nurim- 
kime! Dabar įtempkime visas 
savo pajėgas, šviesaus proto 
ir kuogeriausios valios pajė
gas, ir kuošalčiausiai išdėsty
kime kits kitam visus mūsų 
arsenale esamuosius išrody
mus už ar prieš Lietuvos ne
priklausomybę. už ar prieš tik
tai jos apsisprendimo teises... 
(Januškevičius iš vietos: su 
Steigiamuoju Susirinkimu). 
Su Steigamuoju Susirinkimu. 
— Juk tai pamatinis dalvkas- 
Juk tai visų mūsų ilgų metų 
svajonė! Juk dėl to vieno ver
ta buvo, kad 336 teisėtai pa
rinkti tremtinių atstovai iš vi
sų Rusijos kraštų čia susirink
tų; su tuo vienu bagažu ne
bus gėda ir namo grįžti. Tai
gi, Piliečiai, dėl Tėvynės 
meilės — kuomažiausia karš- 
čiavimos!

Didysis karas viską sujaukė 
į krūvą; net pačius idealus ir 
siekimus dažnai beverčiais pa
darė. Prisieina vt<os dabarti
nės vertenybės perkainuoti. 
Taigi ir mūsų pačių, kaip vi
daus tvarka, taip ir santykiai 
su kaimynėmis tautomis ir 
valstybėmis. Rusijos revoliu
cinei demokratijai be reikala
vimų iš šalies pripažinus vi
soms tautoms apsisprendimo 
teisę, jau atėjo metas pasisa
kyti, kaip gi ir Rusijos Lie
tuviai tremtiniai apsprendžia 
savo dabar visos Vokiečių pa
vergtos Tėvynės Lietuvos a- 
teitį. Aš, lygiai kaip ir mano 
vienaminčiai Tautos Pažangos 
partijos nariai, esame šventai 
įsitikinę, jog kaip tik dabar 
atėjo metas visiems ir visur 
pasisakyti, jog visų mūsų, 
Rusijos Lietuvių valia ir no
ras, kad Lietuva būtų nepri
klausoma, suvereni, o ne ki
tų vergė. (Balsas iš vietos: 
Apsisprendimo teisė turi savy
je ir nepriklausomybės gali
mumų. Tai aiškinsime!) Ne, 
vyrai! Tą Rusijos Lietuvių 
Seimo valią mes turime pa
skelbti nemigloto “apsispren
dimo” pavidalu, idant “Lie
tuvos Nepriklausomybė” pa
virstų mūsų politikos obalsiu. 
ObalsLs gi turi būti aiškus; 
nėr vietos ir laiko dėti prie jo 
paaiškinimai. Kai aš matau 
nešiojamosiose vėliavose para
šus: “Žemės ir Laisvės,” “De
mokratinės Respublikos” ir t. 
t., man ir be aiškinimų aišku, 
jog trokštama žemės ir laisvės, 
demokratinės respublikos, o 
nieko kito. (Januškevičius iš 
vietos: O monarchija ar pri
klausoma?). Žinoma, nepri
klausoma gali būti ir monar
chija. Tik Lietuviuose nėra 
jokių monarchijos tradicijų. 
Tad ir Nepriklausoma Lietuva 
negali kų kitų reikšti, kaip 
tik — demokratinę respublikų. 
Ir aš pasiryžęs esu kalbėti apie 
Nepriklausomą Lietuvą, kaip 
obalsį, kad visi tai išgirstų ir 
įsidėmėtų; visų pirma, mes pa
tys, plačiosios mūsų minios 
idant rengtųsi pačios išreikšti 
savo valių; toliau, mūsų nete
kusi Rusijos demokratija, mus 
užgrobusi Vokia ir pagaliau



DARBININKAS.

Iš po darbininko plunksnos.
MOKINKIMĖS AMATŲ.
Visi tą žinome ir pripažįs

tame, kad mokėjimas bent 
kokio amato yra labai geru 
daiktu.

Visi matome, kad amat- 
ninkai dažnai, ir lengviau dir
bdami, didesnį pinigą uždirba.

Matome, kad amatninkus 
gerai mokančius savo amatą 
visi laiko pagarboje, bet kaip 
reikia mokintis amatų, tai iš 
šimto darbininkų atsiranda 
vos vienas ar du, kurie ama
to mokinasi.

Kokia-gi tam visam yra 
priežastis? kokios kliūtys?

Priežasčių yra gana daug, 
bet tankiausia, tai mūsų pa
čių apsileidimas ir nerangu
mas.

Mums vis rodosi, kad mo
kint ies laiko nėra, tingu, ne
dailu, pervėlu — bene sens
tant mokinties laikas, ir šim
tai tokių ir toms panašių 
kliūčių atsiranda.

Bet mes turime, ant nieko 
nežiūrėdami, taip sau nusp
ręsti. kad šią žiemą turime to
kio ar kitokio amato pradėti 
mokinties, ar čia luž ar truks, 
kad nors visas pasaulis viršum 
kojomis apvirstų, nieks mū- 
sų nuo to nesulaikys.

Ir pamatysime, kad iki 
pavasario jau mes šį-tą ir iš
simokinsime. O pradžią pa
darius, toliaus mokinties bus 
lengvinus ir ukvata bus daug 
didesnė. Na, vyrai, tik ban
dykite pamėginti, o pamaty
site. kad tai padaryti nėra 
taip sunku, kaip kad dabar 
manote. O išmokus kokio 
nors amato džiaugsities visą 
savo amžį.

L. D. S. nariai, kurie turi
te savo apielinkėje kokias nors 
amatų mokyklas, pasisteng- 
kite kaip galėdami į jas įsis
kverbti ir mokintis, o kuriems 
aplinkybės to padaryti nelei
džia, nors pasistengkite “Dar
bininkui” prisiųsti tų jūsų

apielinkėje esančių amatų mo
kyklų aprašymą. Kur jos 
randasi, kokiomis išlygomis 
į jas priimami mokiniai, ko
kio prisirengimo reikalauja
ma? vienu žodžiu visas smul
kmeniškas informacijas pri- 
duokite. O kaip toksai apra
šymas “Darbininke” tilps, tai 
gal atsiras tokie, kuriems 
tas bus prieinama ir išpildoma 
ir nevienas iš to pasinaudojęs, 
išsimokins naudingo amato.

Dėlto rašykite visi apie vi
sas mokyklas, kokios tiktai 
jūsų apielinkėje randasi. Jei
gu jums patiems yra į jas įs
toti negalima ar neparanku, 
tai gali būti, kad atsiras ki
tas draugas, kuriam tas visas 
bus kaip tik kopatogiausia ir 
koparankiausia.

Amatai čia Amerikoje yra 
gerai, o Lietuvoje bus dar 
geriau, tik žinoma, kiekvie
ną amatą reikia išmokti gerai 
o ne apgraiboms, ypač no
rint būti geru amatninkų.

Nepražiopsokime nei vienos 
progos nepasinaudoję mokyk
lomis, kuomet tas yra galima 
padaryt, o niekuomet nesigai
lėsime. Mokinkimės amatų 
visi iš dūmo, viens kitu neuž- 
sileizdami, vienas su kitu len- 
ktvniuodami.

Tegul amato mokinimas 
būna mūsų pasididžiavimu, 
mūsų sportavimu, mūsų ma
lonumu, mūsų tikslu ir siekiu.

Jeigu tiktai lietuvis tikrai 
žino, kad jam koksai dalykas 
ar daiktas yra reikalinga, nau
dinga ir gera, tai jisai visuo
met pasistengia tokį daiktą 
įsigyti, kad tas jam ir kasžin 
keik triūso ir darbo atseitų .

Taip yra ir su amatais; jie 
yra naudingi, reikalingi ir 
geri dėlto nesigailėkime nei 
triūso, nei pastangų, nei iš
tvermės jų atsiekimui.

Pasakykime sau vieną kar
tą, kad turime išsimokinti to 
ir to — ir išsimokysime tik
rai, jeigu būsime gerais vy
rais.

F. V.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kupos nutarimai.
Laikytam mėnesiniam susi

rinkime rugsėjo, 10 d. Kar. A- 
niolų parap. svetainėj LDS. 12 
kuopa

1) išrinko komisiją dėl labo 
kuopos surengti vakarą. Nu
tarė:

2) rengtis pire kat. spaudos 
platinimo.

3) Priimta atsišaukimas L. 
Vyčių 44 kp. laike žiemos sa
vitarpiai rengti paskaitas ir 
išrinkta atstovas pasitarti.

4) Pageidaujama, kad visos 
LDS. kuopos ir pavieniai, dir
banti po įvairias dirbtuves 
nors trumpais bruožais prane
štų per laikraštį “Darb.”’

5) Rengmui fėrų į konferen
ciją rūgs. 19 d. išrinkta atsto
vai.

12 kp. rašt.

RACINE, WIS.
Rūgs. 2 d. buvo susirinki

mas LDS. pobažnytinėj sve
tainėj. Buvo pakeltas klausi
mas apie lavinimosi reikalin
gumą. Išrinkta šios ypatos: 
A. Kakanauskas ir F. Zizmins- 
kas. Toliaus tapo išrinkti 
vieši diskusantai, kurie riš 
bėgančius pasaulio reikalus. 
Išrinkta šios ypatos: A. Jalin
skas ir P. Atkočiūnas. Toliaus 
išrinkta du korespondentai T. 
Zizminskas ir J. Ugianskas. 
Pastarasis rašinės į “Darbi
ninką” iš Sąjungos > veikimo. 
Toliaus gerb. kun. V. Slavy- 
nas davė įnešimą, kad įsteigus 
vakarinę mokyklą. Vienbal
siai tapo priimta. Mokytoju 
apsiėmė būti pats gerb. kle
bonas V. Slavynas. Šiame lai
ke kuopa turi 21 narį.

Kp. Korespondentas.

HUDSON, MASS.
Socijalisto

Čionykštis socijalistėlis A. 
kelias špaltas užima gynimui

P. Jocis kapitalistiškame laik
raštyje “Keleivyje” net po 
savęs. Jis besigindamas vis 
didesnius melus ir nesąmones 
parašo; meluoja, kaip tik jų 
cicilikiškas mokslas parodo. 
Tasai Jocis “Kel.” No. 29 
teisindamosi sakė, kad per 
katalikų prakalbas socijalis
tai nekėlė triukšmo,o tik klau
simus statė. Gi davatkos kė
lę triukšmą — reiškia, kad 
trukdyti socijalistams klausi
mi} statymą. O paskui tame 
kapitalistiškame laikraštyj 
No. 34 tvirtina, kad ne socija
listai kėlė triukšmą, o geri ka
talikai pasipiktinę “klerikalų’ 
nešvaria politika, plūdimais 
ir šmeižimais. Tai-gi sveiko 
proto žmogus gali matyti, kiek 
tame pasiaiškinime teisybės. 
Bet iš to nėra ką stebėtis. Me
lų malimas tai socijalistų dar
bas. O melas turi trumpas ko
jas ir teisybė jį greit paveja ir 
kimba kuodan. Dar manęs 
reikalauja prirodymų, kad 
triukšmadariai priguli prie so
cijalistų kuopos. Kam jiems 
prigulėti, kad tą kvoterį, ku
rį kas mėnuo reikėtų mokėti, 
bevelija jį pragerti. Tečiaus 
tie triukšmadariai save vadina 
socijalistais, labai papliovoja 
prieš Dievą ir turi kitokias ci
cilizmo ypatybes. Tą vietos 
lietuviai gerai žino. Dar Jocis 
laižosi apie mano žadėtą šimti
nę ir žada darodyti, kad LDS. 
yra klerikališka Jei iš tos or
ganizacijos konstitucijos ar 
jos organo darodys, kad ji y- 
ra klerikališka ir save pati 
taip vadina, tai nesigailėsim 
jam nei dviejų šimtinių. To
dėl, Jociau, sujusk vartyk 
LDS. konstituciją, sklaidyk 
“Darbininką” ir darodyk, 
kad ji vadina save klerikališ
ka, tai tuoj gausi porą šimti
nių.

*• %

Pakeleivis.

IŽ WATERBURIO Į 
BATLEHAM, CT.

1 d. rugsėjo, povakariais pa
sklydo gandas, būk šią naktį 
yra surengtas piknikas, per vi
są naktį prieš nedėlių, ir ant 
ryt per dieną. Užėjus man į 
tūlą krautuvę, tikrai klausau 
žmonės kalbasi apie naktinį 
pikniką.

Aš iš žingeidumo, užklau
siau krautvninko, kame daly
kas, ir paprašiau platesnio pa
aiškinimo. Jis ir sako, daly
kas tame, kad susiorganizavo 
tūla šaika ir surengė naktinį 
pikniką ir viskas tas buvo da
roma slaptai, tik ant nelaimės, 
viena be atsargos “pana,” iš
važiuodama pasisakė šeimi
ninkei ir tas viskas pagarsėjo 
plačiau. Aš užklausiau ar ten 
ir merginų išvažiavo? Sako 
taip: kaip girdėti, tai visos 
senmergės. Dar aš klausiau 
ar ant lietuvių ūkės ar kur ki
tur? Jis sako kad ant lietu
vių; bet ūkininko pavardės 
nežinąs. Vieta yra Batleham, 
iš Waterburio nuvažiuoti apie 
35c. ir nuo karo dar reik eiti 
apie pusvalandį. Aš tą viską 
girdėdamas, nenorėjau tikėti, 
kad iš Waterburio lietuvių 
tarpo atsirastų tokių naktinių 
paukščių ir pasistengiau daly
ką ištirti plačiau.

Suėjau į pažinti su viena 
pana, kuri kaip sykis daly
vavo tame “bankiete.” Čia aš 
paduosiu mano klausimus ir 
jos ant mano klausimi}, atsa
kymus.

— Kur Tamsta buvai perei
tą nedėldienį?

— Buvau ant pikniko, bet 
gėda ir sakyti.

— Kodėl gėda? vasaros lai
ke piknikai tai paprastas da
lykas ?

Tai mat kad tas piknikas, 
ne toks, kaip kiti.

—Kodėl? (čia susimaišius 
atsakė):

— Todėl kad buvo nakties 
laike.

— Aha, tai ir aš truputį gir
dėjau apie tai. Ar gal ir Tam
sta ten buvai?

— Taip buvau, bet aš nie
ko nežinojau, kad ten bus per 
naktį, man jis sakė, kad ne
toli ant farmos, ir bus tik iki 
9 vai. vakaro, bet labai toli 
nuvežė, ir buvo per naktį.

— Kur tas buvo?
— Batleham, ant K. farmos.
— Ar jis lietuvis?
— Taip; ir sako, kad ir per

nai ten buvo tokis pat pikni
kas.

— Ar daug ten buvo ant to 
pikniko ?

— Dešimts porų: 10 vaikinų 
ir 10 merginų.

— Ar ir gėrimų kokių buvo ?
—Buvo alaus, šnapso ir ne

daug sodės.
— Ir muzikantai buvo?
—Taip grajino su triūbomis 

ir kas linksmi buvo, tai šoko.
— Ir dainų buvo?
— Baubė kaip ir laukiniai.
— Ir taip buvo per naktį?
— Ne, 11 vai. aš ir kitos 

keturios merginos, pasiprašėm 
farmerio, kad duotų mums 
vienoms ruimą, ėjome gulti.

— O ką kiti darė?
— Nežinau, girdėjau, kad 

visi gulėjo kartu ant šieno.
— Ir tos 5 merginos kartu?
— Girdėjau šnekant, kad 

kartu ir ant rytojaus vyrai gy
rė merginą S., sakydami, kad 
būtų visos tokios merginos, tai 
būtų piknikas.

— Tai jūs sakote, kad jūs 
nieko nežinojote apie tą pikni
ką?

— Nežinojau, kaip pama
čiau man pažįstamas mergi
nas, tai jos man pasakė, ir jos 
žinojo dvi savaitės prieš.

— Tai jūs ne visi sykiu va
žiavote?

— Ne, kaip pradėjo vežt au
tomobilius nuo 8:30 v. po pie
tų, tai vežė iki 7 v. vakaro.

— O namo ar visi sykiu va
žiavote?

— Ne, mes nekurie parva
žiavome 2 vai., o kiti tai net 
vėl naktį 11 vai. Taip aš gir
dėjau.

— Jūs važiavote tos pačios 
poros kaip ir nuvažiavote?

— Aš parvažiavau su tuomi 
pačiu vaikinu, bet kitos ma
no draugės su kuriomis sykiu

nakvojome, girdėjau, kad vie
nos parvažiavo, nes tie vyrai 
ant jų supyko ir nevežė.

— Tai jūs ant syk pakriko
te?

— Taip, aš likausi ant far
mos, o jos nuėjo ten, kur buvo 
šokiai; jos sakė eime, bet jų 
neįsileido į kompaniją ir su 
jomis nekalbėjo.

— Ar jūs man galėtumėt į- 
vardinti visus, kurie ten bu
vo?

— Aš nežinau jų pavardžių, 
tik 5 merginų žinau, (čia ji į- 
vardino tas 5 ir pridūrė, kad 
buvo viena ir čia augus.).

Tiek aš iš jos sužinojau ir 
parašiau žodis į žodį, be jokių 
komentarų. Lai žino visuome
nė apie tokius darbelius, gal 
tie sutvėrimai gėdysis atkar
toti tokius, ir tam panašius 
piknikus.

Waterbury’io Jaunikaitis.

HOMESTEAD, PA.
Pranešimas LDS. nariams.
Šiuomi pranešu kad LDS. 

53-čios kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienyj, 23 d. rugsėjo š. 
m. tuojaus po sumos prieš L. 
-Vyčių susirinkimą. Šis susirin
kimas turėjo įvykti 16 d. rug
sėjo, bet dėl nekuriu priežas
čių neįvyko ir apie kurias bus 
paaiškinta susirinkime. Norin
tieji prisirašyti, malonėkite 
minėtu laiku ateiti.

Jonas Grėbliūnas,
LDS. 53 kp. rašt.

WATERBURY, CONN.
LD. Katalikų Spaudos Sa

vaitės Komisijos susirinkimas 
buvo rugsėjo 12 d. šv. Juozapo 
parapijos svetainėj, 49 Con
gress Avė. Dalyvavo šie as
menys: B. Gauronskas, O. Čer
niauskaitė, B. Digris, O. Ra- 
mažauskas, S. Danaitis.

Plačiai buvo apkalbamą 
kaip pradėti rengties prie to 
didelio darbo. Visi} pirmu nu
tarta surengti prakalbas, pa
kviesti garsių kalbėtojų. Nu
tarta kviesti “Darbininko” 
redaktorių p. Joną E. Karosą. 
Tartasi sukviesti kitas dr-as, 
kurios pritaria tam šventam 
darbui. Susirinkimus laiky
sim dažnai.

S. M. Danaitis.

vietinis klebonas nieko į para
pijinę salę neįsileidžia. Bet 
visgi neturime nustoti vilties, 
lauksime permainų ir geresnės 
ateities. Taipgi tapo nutarta 
rūpinties surengimu busian
čios Katalikų Spaudos Savai
tės. Geistina būtų, kad ir ki
tos katalikiškos draugijos pa
remtų.

J. K. N.

NEW HAVEN, CONN.
Rugpjūčio 14 d. š. m. 4 vai. 

po pietų šv. Kazimiero lietu
vių parapijos svetainėje buvo 
mėnesinis susirinkimas LDS. 
28 kp. Nariai ne visi buvo su
sirinkę,kadangi daugumas bu
vo išvažiavę pakvėpuot tyru 
oru į pajurę. Nepaisant į tai, 
ant viršminėto susirinkimo 
buvo daug gražių įnešimų ir 
svarstymų kas link pagerini
mo mūsų kuopos. Vincas Za
vorskas, kaipo atstovas mūsų 
kuopos pereito seimo, išdavė 
raportą, kas buvo nutarta 
seime. Visi nariai ramiai sė
dėdami klausė ir buvo užga
nėdinti iš seimo nutarimų. 
Tap-gi vienbalsiai užgyrė sei
mo pageidavimą kad LDS. 
kuopų nariai lankytų savo 
brolius laike ligos. Tad-gi ir 
mūsų kuopa vienbalsiai nuta
rė, kad nuo sekančio susirin
kimo būtų tas įvykdinta ir bus 
po 2 nariu skiriama kaipo 
lankytojai ligonių kožną vie
ną mėnesį iš eilės. Tad-gi ger
biamieji nariai, malonėkite vi
si tėmyti kuopos nutarimus ir 
ištikimai pildyti anuos, nes tai 
mūsų yra šventa priedermė su- 
siklausyt ir gyvent ištikimy
bėje. Dėl padidinimo kasos, 
nutarėm surengti vakarą po 
Naujų Metų pirmą. subatą, tam 
jau ir salė paimta.

V. A. Zavorskas.

WORCESTER, MASS.
Subatoje rugsėjo 8 d. buvo 

mišios ir susirinkimas Aniolo 
Sargo vaikų ir mergaičių dr- 
jos. Giedotas mišias atlaikė 
kun. J. Čaplikas. Pamoks
lą pasakė gerb. kun. J. J. Ja
kaitis. Po viskam vaikai su
sirinko į bažnytinę svetainę 
užsimokėti savo mėnesines 
duokles. Gražus ir naudin
gas dalykas yra, kuomet jau
nas pradeda savo brangias 
dienas praleisti naudingai, bet 
į šią dr-ją galėtų prigulėt dau
giau. Tik gailą kad daugu
mas tėvų mažai atydos atkrei
pia į ją.

Putinėlis.

CAMBRIDGE, MASS.
Vyčių 18 ta kp. laikė savo 

mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
7 d. Tuojaus po protokolo 
tapo išduoti raportai buvusio 
šeiminiško išvažiavimo. Pra
kalbų raporte paaiškėjo, kad 
buvęs kalbėtojas p. K. Pakš
tas, yra dar moksleivių, bet 
savo vakacijų laiką paauka
vęs dėl L. Vyčių naudos. Kuo
pos nariai atjauzdami moks
leivį sumetė kaipo ir atlygini
mą p. Pakštui, St. Luinis, au
kojo $1.00, Z. Tamošiūnas 50 
c., kiti davė kas kiek galėjo, 
greitu laiku komitetas paketi- 
,no pasiųsti p. Pakštui. To- 
lesniai tapo išduotas raportas 
Teatrališkos komisijos, pasi
rodo, kad jau Cambridge’us 
Vyčiai esą paėmę veikalą mo
kyties “Sulig Naujausios Ma
dos” ir greitu laiku bus per
statytas. Čia yra daug ga
baus jaunimo, tai gali mums 
liudyti vietinis Vyčių Choras, 
kuris tik keli mėnesiai susi
tveręs, o kap jau skamba 
laikraščių špaltuose apie jį! 
Taipgi buvo pakeltas klausi
mas kas link įsteigimo knygy
no. bet pasirodo kol kas dar 
to negalima, nes nėra sutiki
mo su klebonu, nes dabar jau

BERŽELIS IR BERNELIS.
Supas berželis,
Supas svyruoja.
Verkia bernelis,
Verkia dejuoja.

Berželio šakos
Žemyn nusvyra,
Jauno bernelo
Ašaros bįra.

Kodėl berželis
Supas, svyruoja?
Kodėl bernelis
Verkia, dejuoja?

Supas berželis,
Kad vėjas supa.
Verkia bernelis, 
Kad karėn šaukia.

Athol, 1917. Antanas G.

BORDEN’S 
Malted 
Milkį

CAGLC MANO •

i* ?
HAS MOEOUAL
• *

r SoneT Saron “mCi

Ar jus esate neramus, 
kada jus dirbate?

Jeigu taip, stiklas

BORDE1FS 
Malted Mfflt 

IN TUK SOUARK PACKAGK .

per dieną labai daug 
pagelbės jūsų nervams, 
iki turi užtektinai maitinan
čių dalių, stipraus pilno gre
tinas ir stiprinančių javų. 
Mėgink su piragaičiais arba 
crackers. Labai puikus mais
tas.

NUSIPIRK PAKELĮ 
ŠIANDIENA

Parsiduoda visose vaistinėse.

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk• •
Malted Milk Dept., D. A 

Borden’s Condensed Milk Co. 
New York.

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

Laimėjo
IŠ ŽMONIŲ GYVENIMO VAIZDELIS.

Trijuose atidengimuose.
Parašė J. V. KOVAS.

Veikiančios ypatos:
Marmaklis, Panoriu turčius, viensėdis ir didis skupuolis, našlys. 
Barbora Gudrienė — našlė, jo tarnaitė.

Vieta Marmaklio trioboje.

ATIDENGIMAS I.
SCENA I.

Barbora trioboje triūsiasi ir sau viena kalba:
BARBORA (viena). Tas mano ūktvėris labai geras žmogus, bet 

tik tuomi nelabai kas, kad labai šykštus. Tiek turi turto, kurio jis 
niekad nepragyvens, ir taip labai jį čėdija. Rodos, nė pati, nė vai
kai, nėra kam palikti, bet už tų grašį jis jotų kelias mylias ant sta
čio kuolo... Jau astuoni metai kaip našliu gyvena; nei jis antros pa
čios veda, nei ką. Vargsta sau vienas, kaip medelis viduryje laukų. 
Kad vargo būtų suspaustas — nebūtų nei dyvų, bet dabar, turto iki 
ausų, o jis kamuojasi, bėgioja, žiūrėkit, veik vienas nudirba vi
są lauką. Tegu to lauko neperdaug, bet visgi, ir trįs žmonės 
nenudirbtų, o jis ir anksti ir vėlai ir naktimis vis it patrakęs le
kia. Kitąsyk net mažai valgęs dirba. Pasiimtų sau kaip reikia 
darbininkų, kurie apdirbtų lauką ir viską apžiūrėtų. O jis sau 
liuosai galėtų sėdėti, ir tvarkos žiūrėti. Va, ir dabar nusibastė 
į durplynes, kaž ko ten veikti. Aš negaliu nieko jam patarti, 
nes paskui sakytų, kad aš prie jo peršuosi; pasigadinčiau sau ge
rą darbą. Nors šykštus, tuščia jo, bet man našlei pas jį pragy
venimas neblogas. (Išgirsta šaukimą. Klauso.) Dėl Dievo mei
lės, jis šaukia! reikia bėgti pažiūrėti. Gal į durplynvčią inlin- 
do. Juk nedaug ir reikia. Paslydai ir šmakšt, kaip dešra ant 
petelnės, o išeiti sunku, ypač dar kur yra vandenio. Bėgsiu pa
žiūrėt. (Išeina.) — Trumpa pauza.

SCENA II.
Barbora įveda Marmaklį purviną.
MARMAKLIS (Aimanuodamas.) Vaje, vaje, kaip aš nelai

mingas! Kokie mano rūbai? sušlapau, susipurvinau, gal būt 
reikės lauk išmesti, jau jie bus niekai. O tai vis per tuos vargus, 
per nelaimes. Klausyk, Barbora, ar negalėsi tu juos išvalyti? 
Jau kad išgelbėjei mane nuo mirties, tai ir drapanas mano išvalyk 
— aš tau atsilyginsiu.

BARBORA. Ko nori? Sakyk, ką reikia, kad aš padaryčiau? 
Tuojaus padarysiu. (į šalį) Gal rasis proga keletą rublių uždirb
ti. (Į Marmaklį.) Sakyk!

MARMAKLIS. Žiūrėk, koks aš ten pasidariau?
BARBORA. Nelaimė ir viskas. Jau mačiau pirma. Ačiū Die

vui, kad spėjau į laiką atbėgti. Jau po akių buvo mirtis. Kaip 
tas viskas atsitiko?

MARMAKLIS. Nugi, nuėjau, sakau perkelsiu ant sausumos, 
kad greičiau išdžiūtų, mat, durpės jau pussausės, kad dar ke
lias dienas giedra bus, galima bus namon parvežti. Bet štai ne
laimė ir patiko. Paslydau, kojos susipynė ir čiūžtelėjau į dur- 
plynyčią. Dar gerai, kad nebuvo daug vandenio, gal bučiau iš
syk, priburbuliavęs. —• - > •'

BARBORA. Vai Dieve, kaip gaila. Tokia didelė nelaimė at
sitiko. Ačiū Dievui, kad nesusižeidei, o drapanas paimsiu ir iš
valysiu. Bus ir vėl kaip naujos, nebus nė ženklo purvų. Tik 
nusivilk. Tuoj bus padaryta, (raito rankoves.)

MARMAKLIS. Štai Barbora, paimk. (Paduoda apsiaustą.) 
Nešk, Barborėle į lauką ir išvalyk. Jau aš tau už tai atsimokė
siu. (Barbora ima drapanas).

BARBORA (į šalį). Matot, koks jis gudrus. Purvinų drapa
nų gailisi, o kad aš jį ištraukiau iš durplynyeios, nei gugu... (Išei
na su drapanoms.).

SCENA III.
MARMAKLIS (vienas.) Ta Barbora — auksinė moteris. Iš

traukė mane iš durplynvčios. Jau gal bučiau ten amžinai likęs, 
kad ne ji. Ak, kaip aš laimingas, kad likau gyvas! O dar pri
žadėjo drapanas išvalyti, ir nors nepuikios, bet vis-gi kelių rublių 
vertės numesti būtų nemalonu. (Raižosi.) Bet mane visą skauda. 
Sprando negaliu pasukti, turbūt nusikrėčiau. Tiesiog ant galvos 
į durplvnyčią smukau, tai nėra šposų. Dar gerai, kad iš girdo 
Barbora, o jei ne. jau būčiau priburbuliavęs. Reikės Barborai už
tai gerai atlyginti. Duosiu visą pusę rubliaus — tuščia jos, tegu 
pasipelno, juk gera žmona, (ineina Barbora su drapanoms.)

SCENA IV.
BARBORA. Žiūrėk, kaip gražiai išvaliau. Purvų ir žymės 

nėra.
MARMAKLIS. (nenuduodamas) Labai gerai... puikiai!... Bar

bora, tu moteris neišpasakytai esi gera. Išgelbėjai mane nuo mir
ties. Aš tau už tai ką nors duosiu. Palauk. (Išima iš maišelio 
Pinigą.)

BARBORA. Ačiū. Aš nieko nenoriu. Padariau kas reikėjo 
ir tiek.

MARMAKLIS. Palauk, nesididžiuok, aš tau turiu duoti. 
Nors tu sakai nieko nenori, bet aš tau duosiu visą pusrublį. Ži
nosi, kad tu mane išgelbėjai nuo mirties. Še, paimk. (Paduo
da pusrublį.) Bet už šituos pinigus turi nusipirkti ne ką kitą, tik 
loterijos bilietą ir tokiu būdu, už tą vieną pusrublį gali laimėti ko
kį 30 tūkstančių rublių. Supranti!?.. Būtų puiki atmintis. (Į ša
lį) Koks aš geras?

Barbora. Suprantu. Kur-gi nesuprasi? (į šalį.) Gal tas pusrub
lis kitą syk ir bus man ant naudos. Mėginsiu su juomi pasinaudo
ti. (Marmakliui.) Ačiū sveikas apdovanojęs. (Išeina.)

MARMAKLIS (vienas). Ačiū Dievui išlikau gyvas, Barbora iš
valė drapanas, ir vėl taip geros kaip ir pirma. Atsilyginau ir Bar
borai už jos padarytą man tokią geradarybę. Tegul nerugoja, da
viau jai užtai visą pusrublį.

— UŽDANGA — 
Pabaiga pirmo akto.

ATIDENGIMAS H. 
Po dviejų mėnesių laiko.

Vieta ta pati. 
SCENA I.

BARBORA (viena — tvarkosi). Tas Marmaklis tai visam pa
sauliui ne tik man vienai inkerės su tuo savo pusrubliu. Dabar vis 
klausia ir klausia, ar pirkau loterijos tikietą, Jam daugiau niekas 
ir nerūpi, kaip tik turtas ir pinigai. Susitik kur tai ir klaus: — 
Kodėl neperki. (Mąsto.) Man tas pusrublis pravartus, o ant tų lo
terijų ką tu čia išgrajisi. Savo neturėdama nėra ant kitų ko pasiti
kėti. (Svarsto.) Na, kasžin, kad jam pameluočiau. Pasakysiu kad 
pirkau ir tiek. Ir bus užbaigtas kriukis. (Mąsto.) Ir bus taip gerai. 
(Ineina Marmaklis.)

(Toliam bus) į
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Pelėda.

Sustok, skaityk ir galvok!

Petro
Fifth

_____ ___ •
Montello, Mass. {

Paieškau savo trijų 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 šemiaus paduotu adre
su. Turiu labai svarbų reikalų.

PETRONE POVILAKMUKE, 
111 Canar St., New Haven, Conn.

Paieškau pusbrolių PETRO ir PRA
ŠO LAUKIŲ. Petras 10 m. kaip gyve
na Amerikoje, o Pranas 7 metai. Pir
miau gyveno Brocktone, o dabar neži
nau kur. Paeina iš Kauno gub., Tel
šių pav., Platelių par. Turiu svarbų 
reikalą, todėl malonėkite atsišaukti 
kaip galite greičiaus.

M ARIJOS A MAŽIEM ALE,
202 Jefferson St., Newark, N. J.

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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.

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

01STRIBUT08 FOR RIISERT CO.
42 Vine Street,

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.

“spyčiuje77 mi- 
Antras kalbėjo Du- 

iš So. Bostono apie

EKSTRA PARDAVIMAS!
Turi būti greitai parduota bučernė 

ir grosernė. Priežastis, savininką 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 platesnių 
informacijų kreipkitės į “DARBININ
KO” ADMINISTRACIJA laišku arba 
asmeniškai.

(J. M. — Sh. W.)

DIDELIS BALIUS.
Kurį rengia L. Vyčių II kp. choras 

subatoje, rugsėjo 22 d., 1917, šv Bal
tramiejaus Dr-jos svetainėje, 378 Lis- 
bon St., Levviston. Maine. Prasidės 1- 
tą vai. po pietų. Vakaro programas: 
dainos, eilės, kvartetas ir prakalbos. 
Lietuvos Vyčių II kuopos choras iš
pildys naujas dainas. Įžanga 20 cen-

Tuoj reikalingas VARGONI
NINKAS mokąs atsakančiai savo 
amatą ir galįs vesti chorą. Pagei
dautina nevedęs. Platesnių infor
macijų delei atsišaukti:

Rev. F. Rasis,
1390 W. 15th Avė., Gary, Ind.

S

Mūs Korporacijos narys St. Reikau- 
skas Board Direktorių yra įgaliotas 
rinkti reinkotą orderius ir pardavinėti 
šėrus. šėrą kaina $10.00. Esant rei
kalui kreipkitės: 
COSMOPOLITAN GARMENT CORP.

BROCKTON, MASS.

du ’’ 75c. 
tris ” $1.00

Blaivininkų prakalbos. Rug
sėjo 16 dienų Šv. Petro parapi
jos bažnytinėje salėje Pil. BĮ. 
Sus-mo 49 kuopa buvo paren
gusi šaunias prakalbas. Kal
bėjo apie blaivybę, jos reikš
mę ir didelę naudų: pp. Pr. 
Strakauskas, F. Bacevičius, 
kun. A. Petraitis ir p. A. F. 
Kneižis. Kiekvienas kalbėto
jų nesigailėjo praktiški] nuro
dymų ir plačiai aiškino apie 
blaivybės judėjimų. . Publikų 
prakalbos pilnai patenkino. Gi 
deklemacijos ir dainos tiesiog 
visus sužavėjo. Dainavo Cam
bridge Vyčių kuopos ir So. 
Bostono Šv. Petro parapijos 
chorai. Deklemavo dvi mer
gaitės ir vienas vaikiukas. 
Prakalbas vedė Piln. BĮ. Sus- 
mo 49 kp. pirmininkas p. P. 
Grinkevičius.

Laike prakalbų buvo pada
ryta kolekta Petro Puišio by
los iškaščių apmokėjimui. Su- 
rinta 67 doleriai su centais.

Patartina blaivininkams 
daugiau ir dažniau tokių nau
dingų prakalbų parengti.

Blaivus.

džią ir socijalistų atstovų ne
leidimų į Stockliolmo konfe
rencijų. Todėl visų surasta, 
kad tokiose parodose būtų ne
geistina, neparanku ir nenau
dinga rimtoms draugijoms ir 
rimtiems žmonėms dalyvauti.

Juozas Malukas, Rašt.

šv. Jono Evangelisto Blai
vininkų Draugija, susirinki
me, laikytame rugsėjo 16 die
nų pobažnytinėje salėje, tarp 
kitko nutarė kataliki] spaudos 
platinimo reikalams paskirti 
15 dolerių.

Už taip gausių aukų ir taip 
prakilniam reikalui Šv. Jono 
Ev. BĮ. Draugija užsitarnauja 
didžiausios pagarbos nuo lie- 
tuvių katalikų visuomenės. 
Pinigai bus sunaudoti visų lie
tuviškų katalikiškų laikraščių 
ir geri] knygų išplatinimui, 
kas turės įvykti laike Katali
kų Spaudos Savaičių, prie ku
rių jau visos Amerikos lietu
vių kolonijos uoliai rengiasi.

Gražius pavyzdžius turėtų 
pasekti visos kitos lietuvių ka
talikiškos draugijos.

Narys.

MISIJOS.

Bus Nekalto Prasidėjimo Pa
nos Marijos Lietuvių Bažny
čioje Cambridge, Mass.

Misijos prasidės nuo Rugsė
jo 23 d. ir tęsis iki 30 d.

Laikvs TĖVAS-ALFON
SAS PASSIONISTAS.

Pageidaujama, kad kodau- 
giausia lietuvių pasinaudotų 
ta proga.

Kun. J. Krasnickas.

Atšaukimas. Šv. Jurgio Dr- 
ja, Brighton, Mass. savo susi
rinkime, laikytame rugpjū
čio 2Ų dienų š. m. buvo •nuta
rusi prisidėti prie socijalistų 
rengiamos parodos, kuri tu
rėjo įvykti rugsėjo 9 dieną, bet 
tą dieną neinvvko.. Šv. Jur
gio Draugija be to buvo nuta
rusi rugsėjo 2 3dieną pareng
ti prakalbas.

Socijalistai ir savo taikos 
parodą į tą pačią dieną atkėlė. 
Draugijai buvo pranešta, kad 
ji rengtųsi prie maršavimų so
cijalistų taikos parodose, bet 
draugijos komiteto ekstra su
sirinkime, laikytame rugsėjo 
16 vienbalsiai nutarta atsisa
kyti nuo dalyvavimo socijalis
tų rengiamose parodose, nęs 
paaiškėjo Brightono lietu
viams kad socijalistai ne tiek 
laikys taikos parodas, kiek 
mėgins protestuoti prieš val

Socijalistiška marmalienė. 
Brightono Ko-operatyviškoje 
krautuvėje pastebėjau plaka
tus, ant kurių stambiomis ir 
prie to dar labai riebiomis 
raidėmis buvo parašyta: — 
paskaitos, prakalbos, prelek- 
cijos, diskusijos ir koncertas. 
Na, manau sau, jei socijalis
tų 67 kuopa per vieną vaka
rą mano tiek daug dalykų at
likti, tai reikia eiti pažiūrė
ti, gal ir labai bus paiku.

Nuėjau paskirtu laiku. Pub
likos visai mažai ko-operacijbs 
svetainėje. Stipso ant sėdy
nių kelios bevaikės bobos, ke
lios gerai nusitupėjusios mer
ginos ir pustuzinis vyrų — iš
viso apie 30. ypatų.

Pirmas pradeda prakalbas 
laikyti Antanas Lakačauskis. 
Brightono lietuviams jis gerai 
žinomas, kaipo geras Džian- 
-bambininkas, todėl ir šį kar
tą gerai savo “spyčiuje” 
bambavo. 
sevičius
Chicagos mėsos trustus ir taip 
nešvariai tuos trustus išakėjo, 
kad žmonės daugiau pasipikti
no iš Dusevičiaus, kaip iš mė
sos trustų. Mano draugas, 
pabūgęs kalbėtojaus nešvaru
mų, net svetainę apleido.

Toliaus girė laisvą Rusiją, 
Kerenskį, sako dabar Rusija 
esanti socijalistiška, Kerens- 
kis esąs socijalistas, bet nei 
žodžio nepasakė apie tai, kad 
Rusijos socijalistai naujos val
džios nepripažįsta, o prieš Ke
renskį net “buntus” kelia. 
Turbūt kalbėtojas bijojo tei
sybę parodyti žmonėms.

Paskiau vėl pradėjo greve- 
zuoti apie tai, kaip jam rei
kėjo čia mokslainėse už dyką 
laiką leisti Tėve Mūsų išmoki
mui ir vėliavos pagerbimui, 
turbūt nabagas ne stipraus 
proto buvo, kad negalėjo to
kių lengvų dalyki] pramokti, 
kuriuos maži vaikai be jokios 
sunkenybės gali išmokti.

Toliaus sekė klausimai. Tarp 
kitko buvo užklausta ar so
cijalizmo laikuose vedusieji ir 
nevedę lygias mokesnis mokės. 
Atsakė, kad lygias. Pas
kiaus pasakė, kad vaikai bus 
atiduoti į tam tikras įstaigas 
ir priėjus paskirtam laikui tu
rės apsivesti, o kurie neapsi
ves, tai tiems reikės 25 rykš
tes inšerti ir kasmet taksų mo
kėti po 25 dolerius. Socija
listai tai užgirdę, baisiai susi
raukė, tuomet kalbėtojas pas
katino draugus užduoti už
klausimus apie tikėjimą ir ku
nigus. Bet niekas nieko ne
davė. Tada kilo diskusijos
apie Liet. Darb. Sąjungą. Du- 
sevičius neturėdamas rimtų 
argumentų, ant šunų ir kačių 
nuvažiavo, ir taip negudriai, 
paikiai dalykus aiškino, kad 
rimtesniam žmogui net koktu 
klausvties buvo. Išsikoliojęs, 
pradėjo šaukti, kad L. D. S. 
nariai apgintų Sąjungą, bet 
eiti į diskusijas su banda “ci- 
cilikų” niekas nenorėjo ir tuo
met jie pamatę, kad niekas 
jų už žmones neskaito, užbaigė 
savo garsias paskaitas, arba 
teisingiau pasakius, 
koncertą niekais.

šv. Vincento Vyrų ir Mote
rų Dr-ja laikė savo bertaininį 
susirinkimų rugsėjo 14 dienų 
Ko-operatyviškos Bendrovės 
Svetainėje. Narių atsilankė 
pusėtinas būrelis. Po aps
varstymo kaikurių draugijos 
reikalų, atėjo į susirinkimų 
LSS. 67 kuopos atstovai ir pa
kvietė draugijų dalyvauti so
cijalistų rengiamoje taikos 
parodoje rugsėjo 23 dienų. 
Pirmas delegatas pasakė, kad 
neturįs ko sakyti, bet kalbė
jo apie 15 minučių, o antras, 
Jonas Gabalys, nusiskundė, 
kad socijalistus visur pašiepia, 
ypač tie korespondentai. Sa
ko, tie socijalistai kalti, kad 
jie tokiais apsigimę, ar tokias 
knygas perskaitę, socijalistiš- 
kai pradėjo galvoti, paskiau 
paaiškino, kad net lotinų kal
boje yra žodis: — soči jo, ku
ris socijalizmų reiškia, tik na
bagas pamiršo pasakyti, kad 
ne tokį kvailų socijalizmų, ko
kį Brightono lietuviai išpažįs
ta. Draugija po ilgi] ginčų 
užkvietimų atmetė. Visi drau
gijos rimti nariai ir narės 
prieš tų balsavo. Už kų rei
kia visus pagirti, kad socija
listams nesiduoda* už nosies 
vedžioties ir jų dūdon nepu
čia. Ypač čia pasižymėjo lie
tuvaitės. Jos savo sveiku pro
tu tuojaus suprato, kad soci
jalistai nori žmones suvilioti ir 
tam pasipriešino.

Taip socijalistai nieko nepe
šę iš svetainės turėjo išsikrau
styti. Tiesa, dar už duriij 
stovinėjo ilgų laikų, gal dar 
tikėjosi sau gerų pasekmių, 
bet nenusisekė. Gaila tų mū
sų socijalistų — vis jiems ne
pasiseka.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.
»> —

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

MILŽINIŠKAS PRAKALBAS 
rengia Šv. Jurgio Dr-ja Brighton, 
Mass. nedėlioj, rugsėjo 23 d., 
1917, Lietuvių Liaudies Name, 24 
Lincoln St., Brighton, Mass. Pra
sidės 3 vai. po pietų.

Malonūs draugai ir draugės, ne
praleiskit tos progos, ateikite vi
si į šias prakalbas, nes bus di- 
džiaus prakalbos, kokių dar 
Brightone nebuvo. Kalbės gar
sūs kalbėtojai 1) kalbės kun. J. 
J. Jakaitis iš Worcester, Mass., 
2) p. K. Ščesnulevičius, Yale U- 
niversiteto studentas, 3) iš Sq. 
Boston J. Adomavičia, 4) vietinis 
iš Brighton’o. Taip-pat dekle- 
muos jaunos mergaitės. Prakal
bos surengtos su tikslu, kad išaiš
kinti dr-jos naudingumą; taip- 
pat sunkti padėjimą mūši] brolių 
ir sesučių lietuvių, kurie dar gy
vena ir šaukiasi mūsų pagelbos 
ištiesę rankas. Broliai ir sesutės 
lietuviai, gyvenantieji Amerikoj, 
turi tą atjausti ir paduoti pagel
bą žūstantiems.

Taip-gi bus Šv. Jurgio dr-jos 
mišios šv. už mirusius ir žuvusius 
karės lauke, subatoje, rugsėjo 22 
d. š. m. 9 vai. ryte, So. Bostone.

Meldžiame visų draugi] tos dr- 
jos, kurie nedirbate, atvažiuoti ir 
išklausyti šv. mišių į Šv. 
bažnyčią So. Bostone ant 
gatvės.

Taip-pat ir visus liftus, 
galite, prašome atvažiuoti.

Širdingai kviečia
Šv. Jurgio Dr-ja.

Rugsėjo 23 dieną iš Bostono 
ir apielinkii] bus pasiųsta j 
Ayer kareiviškus lagerius 40 
nuošimčių visų pašauktų nau
joki]. jei nebus gauta iš Wa- 
sliingtono jokiu nauju permai
nų arba prisakymų.

Milžiniškas It šaunias prakalbas nedėlioj ,rugsėjo 23 d., rengia Šv. Petro parapijos 
svetainėje, So. Boston’e, L. D. S. 1-ma kuopa. >

Kalbės garsus kalbėtojas, Yale Universiteto teisių skyriaus studentas, p. K. Sčesnu- 
levlčius. Jis aiškins socijalizmo teorijos klaidingumą ir nepraktiškumą, taip-gi nurodys, 
kur darbininkę žmonių luomas gali sau ieškoti prieglaudos ir užtarimo.

Bus ir daugiau kalbėtojų. Bus dainų, deklemacijų, monologų ir kitokių margumynų. 
Ateikite visi, nes tokių prakalbų labai retai So. Bostone galima užgirsti. Seni, jauni ir 
maži — visi ant prakalbų.

• Labai svarbiems mūsų tautos reikalams bus imama inžangos 5 centai.

PRADŽIA 7:30 vai. VAKARE.

Broliai ir seserįs lietuviai iš So. Bostono ir apielinkių nepraleiskite puikios progos 
pasiklausyti apie darbo žmonių tikrus reikalus.

Kviečia visus RENGĖJAI.

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

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

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ. 

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032
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I VYRAI IR MOTERIS
t
J Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, kuri reika- »*♦ 

*♦* lauja specialisto patarnavimo.♦i* IEŠKOKITE PAGELBOS TEN,

TY♦♦♦ 673

X hington st.
I

t
i❖ 
t❖
♦*frsitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 

fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel-
J^bės Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.
J Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

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

AR JUS KENČIATE.
♦*< Nuo silpnų nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
^malio širdies mušimo, silpną plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 

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 
♦JHigi], nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 
^►tvirtumą ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky
damas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite.
J kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką 

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

♦t* Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil- 
♦♦>kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo, 

f Dr J. H. KENEALY 
♦f 673 WASHINGTON ST.
V♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

SERGANTI

EIKITE PAS MANE!

ant

arti Boyls- 

ton st. 

antrų Iįi- 

bų.

AVas-

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

KALENDORIAI 1918 METAMS!

■>

0^* Skaityk:! 
Būk Muzikantas arbą Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ”Notų” (gaidų) ant visokių 
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
adrmuokit,. G. A. BARONAS.
p. c. McKees Rocks. Pa

Šokių Mokykla
38 metai kaip uidita.
Profesorius STERNS

šokių vedėjas.

.952 Broadtcay

Kamp. Myrtle Avė.
BROOKLYN, N. Y.
Elevated Station.
NAUJAUSI BALI.-

ROOM ŠOKIAI. Vienas 
Fostrot. IValtzes ir kiti.
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir nedė
liomis. Vyrams ir moterims išlygos 
nuo $5.00. $10.00 ir iki $20.00. Mokes
tis iš kalno. Tūkstančiai mokinių lan
ko kasmet.

— pėdas. 
Atdara nuo

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arib* 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutė® 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
štampo ms.

J. RIMKUS
P. 0. Box 36, Holbrook, Maaa

RICHNOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
347-378 Broadwav, So. Boston,

PIRK RAKANDUS PAS

PIRMO*5 KLESOS

DANTISTAS

Toriu atspausdinęs du puikiausiu piešiniu dėl sieniniu kalendorių, vienas kaip matote, LIETU
VOS VĖLIAVA antras, KARALIUS GEDIMINAS ANT ARKLIO; Abudu paveikslai dviem spalvom 
puikiai atspausti, ir primenanti lietuviu stiprumą senovėje. Didumas 15x20. Spausdinu taipgi ir 
menesius-dienas su žuviemis ir šventėmis—lietuviškai. Tokiu kalendorių dar nieks neturėjo.

Norintieji sampeliu (ptans kalendoriuj) prisinskite 50c. vienas 30c., 
Biznieriams nžsisakant daug, daug pigiau. Adresuokite:

Aug. Laukžemis, 196 New York Avė. Newark, N. J.

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.

Valandoo Nedaliomis
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryt*
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. į

Galima susikalbėti ir lietuvistkai. ■ 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

1

COSMOPOLITAN 
GARMENT CORPORATION.

Didtiausia Lietuviu Korporacija
BROCKTON, MASS.

SU NAUJAIS 1911 METAIS EISA TOLIAU REGULERIAI LITERA
TŪROS, MOKSLO, VISUOMENES IR POLITIKOS MĖNESINIS 
LAIKRAŠTIS PAPIGINTA KAINA TIKTAI Ui $2.00 METAMS.

TEL. BACK BAY 4200

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 nu iųitis. Galima gauti 

 

pas autorę:)720 N. Main Str.,
■

• “Pažanga
“PAtANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinusiems lietuviams i 

ir apsiskaičiusiems darbininkams.
“PAi ANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos ir Europos lie

tuvią rašytojus ir pripildoma, todėl, originaliais raštais.
"PAi ANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvią tautos klausimai.
“‘PAi ANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai bendradarbiauja ta

lentingi Amerikos ir Europos literatai.
“PAiANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAiANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausimus tautiškal-krik- 

ščioniškoje dvasioje.
“P Ai ANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir mokslo vy

rams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metini prenumerata $2.00x pusmetini $1.25, atskiras numeris 20c. 

AGENTAMS DIDELIS NUOŠIMTIS.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreipkitės šiuo 

adresu:
“PAi ANGA”

TU. MAHANOY AVENUE, MAHANOY CITY, PA.

BIZNIERIAI, JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNĮ, 
APSIGARSINKITE “DARBININKE” IR LETUVIŲ DAR
BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M.33»3j

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyno« 3 4o visokias Hcas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiri* Akini®*

419 Boylston St. Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Priėmimo volandoo:
NooŽ iki 3 popio*. Nuo 7 iki 8 T*k*ro

L 509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.g
Tol 502 S. B. _________ į

B. 11 Phone. Dickineon S0M M.

I Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa J
Phyticianand Surgeon (lietuvi*gydy
tojas ir chirurgas pabaigė* Indianos 

I Univer*iteta> Gydo visokias liga* .v y -] 
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacija*. 
| Ofiso valsndoa: fr llMto. 2-4 po piet. 7-fr, 
| vakaro, nedėliotu*; frtt rito 1-4popiet.

j
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