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. Kaip prptes, t&ip ir pety 
mas neleidžia mums tikėtu, 
&žui tautos,opt& dujotų tea,

Rusija derisi apie taiką
su Kaizeriu

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
master at Boston, Mass. on Nov. 16,1917 

RUSAI IŠSTOSIĄ IŠ KARĖS 
Kopenhagen, lapkričio 20. — 

Laikraščio Tidende korespon
dentas praneša, būk jis suži
nojęs, jog Vokietijos valdžia 
netiesioginiais keliais gavus ži
nių, jog bolševikų valdžia pa
skelbus, kad Rusija išstojus iš 
karės.

Korespondentas sako gavęs 
žinių iš pasitikėtino šaltinio. 
Paskui praneša, jog sužinojęs 
iš karinių ratelių, kad dabar 
atsirado viltis įvykinti taikų 
su nuolaidomis. Dabar tokiai 
taikai esąs patogesnis laikas, 
negu bile kada pirmiau.

Talkininkai negali laimėti.
Jis prideda ilgus išrodymus 

apie karinį padėjimų ir nuro
do, jog talkininkai turi atsi- 
norėti įveikti Vokietijų ir turi 
tartis su Centralėmis Valsty
bėmis.

Visa®; pranešimas išrodo ofi- 
cial’ai sutaisytu koresponden
tui ir galima jį rokuoti bandy-

»
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 
SUŽINOJO APIE KETINIMĄ 

TAIKINTIS.
Iš Stockholmo taip-gi ateina 

žinia, jog Afton Tidningen, 
vienas svarbiausių Švedijos 
sostinės laikraščių, susekė iš 
diplomatinių šaltinių, jog Ru
sija žada pasitraukti iš toli
mesnio oficialio dalyvavimo 
karėje.

True translation filed with the post
as reąuired by the act of October 6,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

Kadangi tokie dalykas gali 
atsitikti, kad Rusija par
trauks iš karės, tai didžiosios 
valstybė, ypač Anglija, Fran
cija ir Suvienytos Valstijos pa
siryžo neleisti Rusijon gabent 
maisto, amunicijos ir kitokių 
reikmenų.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 
KALBA APIE POPIEŽIAUS

KRAUSTYMĄ SI.
Rymas, lapkr. 19 —Įvairio-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 

NESIDERĖS SU BOLŠEVI
KAIS.

Petrogradas, lapkričio 18 
— Kaip čionykščiai laikraš
čiai skelbia, tai Vokietija at
sisakius derėtis apie taikų su 
Nauja Darbininkų ir Kareivių 
valdžia. Taikos pasiūlijimas 
buvo nesenai padarytas ir apie 
žinios paskelbtos iš pasitikėti- 
nų šaltinių.

Sakoma, jog kaizeris pas
kelbė, jog tarsis tik su lega
liai sekančia valdžia po caro 
valdžios arba su Steigiamuoju 
Seimu.

Tame sąryšyje “Volia Na- 
rocia” rašo, būk ji žinanti, 
jog jei Darbin:nkų ir Kareivių 
valdžia negaus atsakymo nuo 
kariaujančių tautų iki lapkri
čio 23 d., tai laikys sau už tei
sę ant savo atsakomybės dary
ti taikų. Jei dar po to karė 
eis, tai Rusija laikysis neut
raliai.

ms išgauti talkininkų nuomo- se. vietose, o ypač Vatikano
nes.

Iš Stockholmo žinios ir-gi 
mini apie bolševikų valdžios 
pasiryžimų apšaukti Rusi jų iš
stojusia iš karės. Tas nuro
do, jog - tų žinių šaltinis yra 
neutrųhs diplomatiškas, bet sa
kom/, jog Švedijos užsienio 
reikalų ministerija nėra šalti- 
tiniu tų žinių.

* v

True translation fiied vyith the post- 
master at Boston, Mass. oi Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

RIAUŠĖS BERLINE.
London, lapkričio 20. — Pe

reitų nedėlių Berline, kaip pra
neša IVireless Press ir Exchan- 
ge Telegraph iš Amsterdamo, 
buvo ištikę smarkios riaušės.

Telegramos skelbia, jog su
sikirtimas tarp go vedos ir po
licijos buvo smarkus ir kad bu
vo daug užmuštų ir sužeistų, 
nes policija pavartojo ginklus.

Wireless Press praneša, jog 
kareiviai ir policija buvo pa
šaukti sustabdyti Neprigul- 
mingųjų socijalistų demon
strantus . Ištikusiose riaušėse 
policija buvo priversta grieb
tis šautuvų ir revolverių.' Su
sirinkimo organizatoriai atsa
kinėjo šūviais ir peisais.

Vokiečių laikraščiams, kaip 
telegramoj sakoma, buvo už
drausta aprašinėti smulkme
nas to susikirtimo. Jokių lai
kraščių neatėjo iš Berlino į 
Amsterdamu.

rateliuose, eina klausinėjimai 
ar popiežius ketina išvažiuoti 
iš Rymo ir Italijos. Jei po
piežius nutartų padaryti tų 
žingsnį, tai tas būtų dėlto, 
kad jam sunku nusistatyti sa
vo atsinešimų į karę esant ka- 
riaujančioj valstybėj, nežiū
rint į visas Italijos valdžios 
pastangas gvarantuoti jam pil
nų laisvę ir neprigulmybę.

Sakoma, jog ėję tarybos 
apie popiežiaus kėlimųsi Ispa
nijon, į svečius pas karaliaus 
Alfonso.

Trne translation filed with the post- 
master at Boston. Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

APVALDĖ KAZOKŲ ATA
MANAS.

Stockholm, lapkričio 18 — 
Gen. Kalėdinės ir jo kazokai 
užima strategiškų pozicijų. 
Jie užėmė dideles Doneco ang-

Lietuvos reikalai
AUKOS LIETUVAI.

L’Osservatore Romano spa
lio 20, 1917 indėjo sekančių 
žinių

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

LIETUVOS GUBERNA
TORIUS.

Amsterdam. — Baronas von 
Falkenhausen, unter sekreto
rius. Prūsijos agrikultūros mi
nisteris ir sūnus Belgijos gene- 
ral - gubernatoriaus tapo nus
kirtu civiliu gubernatorium 
užimtų Lietuvos ir Kuršo že
mių. Q

Leipzigez Volkszeitung skel
bia, jog vokiečių mažoji soci
jalistų frakcija prašė Preziden
to tuoj sušaukti Reichstagų 
reikale Rusijos bolševikų tai
kos pasiūlijimų ir sutarčių au- 
stro-vokiečių kaslink Lietuvos 
Lenkijos ir Kuršo.

tosanna, spalio 15.
Gauta žinios, skelbiančios, 

jog Lietuvoje vargas pasiekė 
baisaus laipsnio ir jog iš vįsų 
pusių šaukiasi pagelbos. Lie
tuvių Diena, kurių nuskyrė 
Jo Šventenybė Benediktas XV 
lietuvių naudai, davė neblogus 
vaisius. Vokietijoj suaukuo- 
ta arti 1.000.000 markių. Ho- 
landijoj kolekta davė menkus 
vaisius — iš keturių diecezijų 
surinkta arti 200.000 frankų. 
Lietuvių komitetas nekantriai 
laukia aukų;iš penktosios die
cezijos — Bredos.

Belgijoj dvi diecezijos Lie- 
gi ’o ir Namuro — surinko Lie
tuvai 82.000 frankų. Lietuvių 
tautai yra be galo linksma ap
reikšti. jog belgų tauta pati 
tos pačios karės nuteriota iš
reiškė, vienok, tokių užuo- 
iautų kentančiai Lietuvai.

------

Leidžiame antrą laidą

CHINIJOS MISIJA
Iš Chinijos atvyko į Suvie- 

jnytas Valstijas keletas asmenų 
i prisižiūrėti ir ištirti šios šalies7 
I pramonę. t

Anglai arti Jeruzolimo
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

ANGLAI ARTINASI PRIE 
JERUZOLIMO.

Londonas, lapkričio 20. — 
Anglijos jėgos Palestinoj da
bar yra 12 mylių į. šiaurės va
karus ir 15 mylių į vakarus 
nuo Jeruzolimo. Taip skelbia 
karinis ofisas.

MIRĖ GENEROLAS.
Londonas, lapkričio 19 — 

Šiandie oficialiai paskelbta, 
jog gen. Maude, vadas Angli
jos kariuomenių Mesopotami
joj, mirė vakar po trumpos li
gos.

Premieras Lloyd George pa
skelbdamas šiandie apie gen. 
Maude mirtį parlamente, api
budino jį, kaipo “didelį žmo
nių vadų ir pirmos klesos vir
šininkų.

Premieras trumpai papasa
kojo gen. Maude karjerų ir nu
rodė, kokius sunkumus jis 
pergalėjo, po ko jis paėmė 
Bagdadu ir kitus punktus Me
sopotamijoj.

GAL KLIUVO NELAISVĖN.
Paryžius, lapkričio 20. — 

Jau devynios dienos, kaip nie
ko negirdėti apie Italijos poe- ’ 
tų ir novelistų Gabriele D’A- 
nnuenzio. Kaip laikraštis Fi
garo rašo, tai Italijos laikraš
čiai išreiškia baimę ar tik jis 
nepakliuvo į priešininko ran
kas.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as req u i red by the act of October 6,1917 

REIKALAUJA GREITOS
PAGELBOS.

Londonas, lapkričio 20. — 
Premieras Lloyd George, kal
bėdamas Amerikos misijai 
šiandie pirmoje konferencijoj 
su Anglijos karine Taryba, pa
sakė, jog Rusijos ištižimas ir 
Italijos nepalaimos“ padarė tų, 
jog net labiau, negu pirma A- 
merika turi subrusti siųsti per 
Atlantikų kariuomenės tiek, 
kiek išgali ir taip greitai, kaip 
gali.’^

Toliau sakė: “Daleidžiant, 
jog submarinai dalykų nepa- 
blogvs. tai talkininkų padėji
mo palengvėjimas prigulės nuo 
to ar Amerika ištesės nuskir
tais laikais gabenti po 6.000.- 
000 tonų reikmenų . 1918 me
tais.” .

lių kasyklas ir tokiu būdu tu-"^n^ 
ri savo rankose visų geležinke- 
lių komunikacijų Rusijoj. F"“

Kalėdinės dabar gali arba 
badumi varginti arba speigais 
kankinti Petrogradu. Charko
ve jisai sustabdė 200 vagonų 
su maistu skirtu Petogradui ir 
paskelbė, jog ketina sustab
dyti visų gabenimų maisto į 
jau veik badaujantį Petrogra
du ir tokiuo būdu priversti 
miestų pasiduoti.

LAIDA.
Kaip tikėjomės taip ir atsi- 

t:ko — būtent atsitiko taip, jog 
per Katalikų Spaudos savaites 
išeis pirmoji mūsų Kalendo
riaus laida. Jau beliko tik 
keletas šimtų. Kad nepritru
ktų, tai tuoj pradėjome spaus
dinti naujų, antrų laidų. Greit 
bus antroji laida gatava ir tiki-

lavimams nepritrūksime.
Gerai žinome, jog šioji ži

nia nudžiugins visus mūsų prie’ 
telius, visus spaudos platinto
jus ir rėmėjus. Ir kitų leidi
nių ir knygų daug tūkstančių 
esame išsiuntinėję laike spau
dos savaičių.

Toks visuotinas darbo pasi
sekimas kiekvienam priduos 
daugiau spėkų dirbti.

LIETUVIŲ DARBININKŲ

master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

ITALAI SMARKIAI IMASI.
Tarp upių Brenta ir Piave, 

šiauriniame fronto gale, italai 
stipriai laikosi ir neleidžia 
priešininkui eiti pietuosna į 
Venecijos lygumas. Jei ten 
priešininkui pavyktų, tai visa 
linija į pietus palei Piave iki 
Adriatikos atsirastų pavojuje. 
Italai keturis kartus atmušė 
atakas prieš kalnų Tombų, 
kurs yra geriausia pozicija, 
ginanti kelių iš kalnuotų vietų 
į lygumų. _

Tme translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 21,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 

NUSKANDINO SUBMA-
' RINĄ.

Paryžius, lapkričio 20. — 
Vokiečių submarinas tapo su
naikintas, kuomet tasai sub
marinas sutorpėdavo Francijos 
garlaivį Medie su amunicija 
vakarinėj Viduržeminėj jurėj 
rugsėjo 23 d. Su tuo garlai
viu žuvo 250 žmonių. Tokių 
žinių gavo Journal iš Algiera. 
Laivas Biskra plaukė lydimas 
Francijos ir Anglijos laivų, o 
Medie buvo visų priešakyje. 
Be jokio persergėjimo Medie 
buvo sutorpėduotas ir nesus
pėjo pavartoti savo armotų.

Tuomet submarino jurinin
kai manė, kad i ai vai nugink
luoti ir todėl iškilo paviršiun. 
Biskra už dviejų mylių būda
mas ėmė šauti. Antru šūviu 
pataikė į submarinų, sekė eks- 
pliozija, atsistojo pasturgaliu 
aukštyn ir nugrimzdo pirmiau, 
negu Medie.

KALENDORIUS

“Darbininkas” kareiviams tik už $2.00
Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 

daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su 
jais susirašinėja. ; >

Draugų, pažįstamų, gimimų yra pareiga aprūpinti 
juos dvasiškai. O tas geriausia atliekama užrašant jiems 
gerų laikraštį. '

Todėl nepamirškite %avo draugų kareivių užrašykite 
jiems laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininkų.”. Tame 
atsitikime “Darbininkų” galima užrašyti ^peciale kaina. I 
Lietuviams kareiviams “Darbininkų” suntinėsime už $2.00 
metams.ar jie patys užsirašys ar jo.draugai užrašys/

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mmz

—-------------- x
PARĖMĖ GOMPERSĄ.
Buffalo, N. Y. — Panedėlį 

Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime buvo įvairių kry
psnių susikirtimas. Federaci
joj jau nuo senai knisasi soci
jalistai. Dabar dar prisidėjo 
talkininkai ir vokiškasai gai
valas. Šie visi veikė prieš 
prez. Samuel Gompersų. Mi
nėtų dienų priešininkai turėjo 
progos išsikalbėti. Po prakal
bų ir diskusijų pasirodė, jog 
iš 450 delegatų tik 65 buvo 
priešingi Gompersui.

Gompers buvo kaltinamas 
pataikavime kapitalistams, nė- 
rėmime darbininkų reikalų ir 
tt. Jisai atsakydamas į prie
kaištus pareikalavo nurodyti, 
bent vienų jo žodį, kurs bū
tų prieš darbininkų reikalus.

Išrodė, kaip socijalistai 
nuolatai duobę kasė Federaci-, 
jai’. Sakė, jog po Detroiti- 
n;o suvažiavimo, kur socija- 
listams ’ nepavyko įsilaužti į 
Federacijų, jie nuolatai ėmė 
bandyti jų diskredituoti. Soči-, 
jalistai steigė dėlto Westem 
Labor ITnion, American Labor 

Į Union, L W. W. ir galop jie 
sumanė People’s Council.Liau
dies Tarybų. Visos tos jų pas
tangos nuėjo niekais.

1918 m

Kaina 25 centai.

1918
"Darbininko" Spauda

a*av, a«e«ew«T «o. •mtok. Mass

Dėkite į konvertų po kvoterį ir siųskite mums, o tuoj gau- 
site tų Kalendorių. Adresas:

“DARBININKAS,”
242 W. BROADWAY. . SO. BOSTON, MASS.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 21.1917 

reąuired b.v the act of October 6,1917

NUSKENDO AMERIKOS 
LAIVAS.

Washington, lapkr. 20. — 
Panedėlio rytų Suvienytų Val
stijų laivas Chancey patru- j 
liuodamas svetimame pajūryje 
susikūlė su kitu laivu ir nus
kendo. Kaip pranešama, tai 21 
jurininkas prigėrė, 70 oficierių 
ir jurininkų išgelbėta. Tai toks 
pirmas viešas pranešimas sek
retoriaus Daniels.

as

OMAHA, NEBR.
Sutverta Lenkų Legjono 

skyrius.
. P-nas T. Helinski, Lenkų 

tvėrimosi Legijono pirminin
kas, buvo apsilankęs lapkr. 
15 d. į šį miestų su tikslu įstei
gti skyrių, į kurį rašytusi vi
si, lenkai, kurie nori įstoti į- 
Lenkų Legijonų, kad vėliau 
susivienijusius visus Amerikos 
lenkus galima būtų pasiųsti į 
Prancūzijų, kur kautusi prieš 
vokiečius, atgavime žuvusios 
“ojczyznos” — Lenkijos.
. Kaip teko girdėti, tai gan 
puikiai nusisekė , p. Helinskiui 
įsteigti čia užmanytų skyrių, i 
į kurį jau įstojo gan daug jau- į 
nų lenkų liuosnorių.

Iš savo gi pusės linkiame I 
mūsų “rodakams” geriausių 
pasekmių “Polščios” atgavime j 
ir jos išliuosavime.

K. S. S. KOMISIJOS
Aukų pakvitavimas No. 9.
§v. Rožančiaus Moterų 

Draugija Ne vark, N. J. 
per P. Radzevičienę... .... $5.00

Mot. Sųjungos 36-ta kuo
pa Norvood, Mass,, per p. 
O. A. Nevuliutę (iš kuo
pos kasos $3.00; O. A. Ne- 
vuliutė $L50. K. Stašaitie- 
nė $1.00, A. Kurienė 55c. 
M. Drulienė 50c., M. Ba- 
liutienė 50c., M. Šereikie- 
nė 50c., A. Kuodienė 25c., 
S. Akstinienė 25c., A. Sta- 
dalnikienė 25c., V. Kudir- 

.kienė 25c., A. Smilgienė 
25c.j V. Pazniokienė 10c., 
V. Kašėtienė 10c.)

Šv. Elžbietos Draugija 
Hartford, Conn. 10,00

Blaivininkų kuopa šv.
Jurgio par. Chicago, III__ 5.00

9.00

Pirmiau, pakvituota $517.41

Išviso ---------$546.41
Tarų nuoširdų ačiū visiems 

aukotojams. Aukotojai malo
nės man atleisti, kad aukas 
pakvituoju tik per laikraštį: 
dėl laiko stokos nebesuspėja 
kiekvienam atskirų la:škelį pa
rašyti. Kad būtume nujautų, 
jog mūsų visuomenė taip nuo
širdžiai parems spaudos plati
nimo reikalų (ligšiol Komisi
ja gavo aukų iš 65 organizaci
jų ir įstaigų, neskaitant pa
vienių asmenų) — būtume iš 
pradžių atsispausdinę vieno
dos formos atvirukų aukų pa
kvitavimui. Bet. rodos, . nei 
didžiausias optimistas negalėjo 
tikėties tokių puikių pasekmių. 
Kitų syk labiau išgudrėsrme.

K. S. S. Komisijos iždininkas
Kun. F. Kemėšis.

t
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$3.00
$4.25

♦
Subscription Rates:

Yearly ..............   ..$S#0
6 months........................................................ $1.50
Foreign countries yearly...............................$4.25

“DARBININKAS”
- (The Worker)^ 

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.
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Artyn prie neprigulmybės
VISŲ TROŠKIMAS.

Laisvą neprigulminga Lietu
va — tai troškimas visų gyvų 
lietuvių. Neprigulmingos Lie
tuvos trokšta ir lietuvis katali
kas ir lietuvis laisvamanis ir 
net lietuvis socijalistas. Tiesą 
gal ne visi lygiai jos nori ir 
gal kiekvienas į tą laisvę žiū
ri savotiškai, bet visiems ji 
rupi, visi jos pageidauja. Jei
gu socijalistai Petrogrado sei
me ir atsisakė pareikalauti 
griežtai Lietuvai laisvės, tai 
juk ne dėlto, kad jos nenorė
tų, bet dėlto, kad pabūgo, jog, 
jeigu gausime laisvę ne iš ran
kų Rusijos socijalistų, tai gal 
laisvoje Lietuvoje ne jie, so
cijalistai, viešpataus. Laisvė 
gi socijalistams tik tam reika
lingą kad jie galėtų būti lais
vi ir savo rankose turėti val
džią o kad visi kiti jų aklais 
įrankiais virstų. Tą jie aiškiai 
parodė tame pačiame Petrog
rado seime.

Mes net sakytume, kad ir 
tas šnipas, kurs už pinigus 
parsidavė tam, kad laisvės iš
gavimą trukdžius, kad gal ir 
tas savo širdies gilumoje norė
tų kada nors matyti Lietuvą 
laisva šalimi. Jis parsidavė 
dėl savo sielos kreivumo ir 
juodumo, dei mamonos, bet gal 
ir jis audžia paslaptingą sva
jonę, jog kada nors apgaus net 
tuos pačius, kurie jo sąžinę 
nupirko.

Laisvės pamylėjimą mes pa- 
veldėjome nuo savo bočią ku
rie už Lietuvos laisvę nesigai
lėjo savo kraują lieti ir galvas 
guldyti.

Bet yra nemažai pavojų ir 
kliūčių ant mūsų kelio prie ne
prigulmingos Lietuvos. Tie 
pavojai yra dvejopi: iš pusės 
kitų ir iš pusės mūsų pačių.

LENKŲ PAVOJUS.

Indomu, kad nei Rusiją nei 
Angliją nei Vokietiją nei 
Franciją nei ypač Amerika 
nėra taip priešingos Lietuvos 
politiškai neprigulmybei, kaip 
lenkai

Šiomis dienomis laikraščiai 
paskelbė indomią telegramą 
kad Šveicarijos lenkų pildotna- 
sai komitetas vardu Varšavos 
Augščiausios Lenkų Tautos 
Tarybos apreiškė, jog lenkų 
tauta laukia iš pusės vokiečią 
austrą turkų ir bulgarų pri
pažinimo jų reikalavimą kad 
Lietuva būtų prijungta prie 
Lenkijos. Tą savo reikalavi
mą jie pamatuoją dvejopai: 
1) istoriškomis savo teisėmis, 
remdamies Liublino ir kitomis 
unijomis, 2) tarptautine teise.

Vargiai ar patys lenkai tiki 
teises; tiems išve- 

atremti šiandien 
n Iri a, gudrių advokatų ar

gilių žinovą Tą pa- 
padaryti kiekvienas 

keitęs istorijos žmo- 
savo 

tos

l •

v •imama

tar‘^ ’ia

Įmanąs apię 
teises. V

gudriomis lenkų diplomatiški- 
mis intrigomis. Tauta visus 
amžius purtėsi ir kratėsi nuo 
tos unijos (Žiūrėk straipsnį 
Kun. Dr. V. Baltuškos 1917 m. 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Kalendoriuje) 
ir iki pabaigai 18-ojo amžiaus 
išlaikė šiokią tokią neprigul- 
mybę. Gi, dabar, kada visa 
mūsų tauta, jau atbudusi ir 
pusėtinai susiorganizavusi, vie- 
nan baisau, be partijų skirtu
mo aiškiai yra priešinga vieny
bei su lenkais, — kada dabar 
lenkai reikalauja Lietuvos pri
jungimo, jie tik parodo, kaip 
maža ta tauta turi politiško 
senso: patiems dar retežiuose 
ebėsant, jau rodyti apetitus 

užgriebimo kitų tautų — žino
ma priešais aiškų tų tautų no
rą .
kas tendencijas, kada priešas 
laiko užgulęs jų pačių tautą — 
gali tik tokie žmonės, kurie 
praeityje nieko neišmoko ir 
kurios nei jos didelės kančios 
nepadarė prakilnesniam

Mes ligšiol lyg nekreipdavo
me domos į lenkų pavojų. Ma
nėme, kad užteks mums pas
kutinėje valandoje pasisakyti, 
jog mes nenorime būti po len
kais — ir jau to užteks. Mes 
pamiršome, kad lenkai visą 
karės metą dirbo uoliai savo 
mintin — Lietuvos užgrobimo 
r— kad pynė savo intrigas, ieš
kojo sau prietelių — ir štai da
bar jau išdrįso viešai pareika
lauti sau Lietuvos. Ir užtat 
jeigu kada buvo mums reika
las protestuoti prieš tuos len
kų užgriebimo siekius — tai y- 
pač dabar. Lai žino ir Centra- 
lės valstijos, ir talkininkai, (y- 
pač Amerika), kad mes patys 
sau politiškus draugus pasirin
ksime, o antmestų visai nema
nome priimti.

Lai protestai pasipylia iš vi
sų mūsų kolonijų. Lai moty
vuotos rezoliucijos pasiekia iš 
visur Washingtono valdžią 
Lai čia augusieji mūsų broliai 
painformuoja apie tai ameri
konų plačiąją visuomenę per 
josios spaudą Visame tame 
darbe beabejo vadovaus mūsų 
“Amerikos Lietuvių Taryba.” 

Kitos tautos, kad ir šiandien 
kai-kurios neužjaustų mūsų 
reikalavimui neprigulmybės — 
lengvai* gal savo nuomonę at
mainytų, jeigu pamatytų, jog 
mes tikrai esame prie nepri
gulmybės priaugę. Užtat mes 
turime prašalinti tas kliūtis, 
kurios randasi mūsų pačių tar
pe-

IŠKOVOKIME SAU 
PEROALŲ

Mūsų pasielgimai laike ka
rės negalėjo užtarnauti mums 
pagarbos iš pusės kitataučių. 
Riejomės, pešėmės visą laiką 
kaip čia Amerikoje, taip ir 
ten Europoje. Vienatinė “Lie
tuvių Draugija” Petrograde ir 
Vilniuje turėjo šiek tiek dides
nį pasisekimą Bet 
' ‘‘ 7 ■ ■■ -

bet vadai — p. Yčą

v •

kišti savo imperijalistiš-

jo pneteliai, kaž-kodel, dėl vi
sai nesuprantamų mums prie
žasčių, visą savo pabudavotą 
darbą — lietuvių šelpimo rei
kalais — pasiūlė atiduoti soci
jalistams. Tie, rodos, nesikra
to.

Čia Amerikoje, mes, lietu
viai katalikai, visą laiką jau
tėmės, jog esame didžiumoje, 
taigi laikėmės tos taisyklės, 
kad didesnis lašas mažesnį pa
traukia. Kvietėme visus į vie
nybę veikti bendrai su mumis 
tėvynės reikalais. Užtikrinome 
mūsų laisvamaniams pilniausį 
pripažinimą jų srovinių ambi
cijų ir nesikišimą į jų srovės 
reikalus. Bet visos pastangos 
nuėjo niekais. Mūsų laisva
maniai tik dėjo pastangas su
griauti katalikų vienybę, pa
naikinti mūsų įstaigas ir beve
lijo veikti skyrium, tokiu bū
du pančiuodami visą tautinį 
lietuvių darbą Siuntė jie Eu
ropon dr. Šliupą kurs neva 
atstovaująs “Amerikos lietu
vius,” bet kursai savo netak
tingais žingsniais, — ypač pa
reikalavimu prijungimo prie 
Lietuvos gudų (12-os milijonų 
Lietuvos) stato ant juoko mū
sų tautą.

Gi pamatę, kad mūsų A. L. 
Taryba pasekmingai veikią 
užuot su mumis susidėjus veik
ti išvien, jie (vieno miesto 
laisvamaniai) suorganizavo sa
vo neva Tarybą kurią pavadi
no beveik tuo pačiu vardu ir 
kreipiąsi su įvairiais reikalais 
į valdžią tarsi tyčią kad išsta
tyti mūsų tautą ant juoko ir 
paniekos ir sutrukdyti išgavi
mą Lietuvai neprigulmybės. 
Gi kada mes jiems šią vasarą 
pasiūlėme kompromisą (eikime 
kiekvieni prie savo Tarybų, 
tik užmegskime tarp jų bendrą 
darbą ir svetimtaučiams rody
kime vieną Tarybą) — jie tą 
mūsų pasiūlijimą atmetė, pa
reikalavę, kad mes panaikin
tume savo Tarybą

Ar-gi nelaikąs būtų susipra
sti lietuviams laisvamaniams, 
kad jų ligšiol vartotas taktas 
buvo begalo pragaištingas Lie
tuvai Juk tokiais būdais mes 
neingysime sau pripažinimo, 
nei pagarbos, nei iš pusės A- 
merikos, nei iš pusės kitų tau
tų. Tad ar nebūtų laikas pa
mesti mūsų laisvamaniams sa
vo užsispyrimą

SOCIJALSTŲ NETAKTAI.

Dar daugiaus mūsų tauti
niam darbui kenkia socijalis
tai. Jie užsispyrė parodyti A- 
merikos visuomenei ir val
džiai, kad lietuviai yra maišti
ninkai, šiai šaliai nelojališki. 
Savo menkutį kumštį iškėlę 
jie mano inbaugįsią Amerikos 
valdžią ir užpelnysią ką nors 
lietuviams darbininkams. So
cijalistų veikimas — tai van
duo ant malūno tų, kurie 
mums neprigulmybės pavydi. 
Apie mūsų socijalistų pragaiš
tingą veikimą mes parašysi
me plačiau sekančiame “Dąr- 
bininko” numeryje.

Jeigu rimtai manome eiti 
prie savo tautos neprigulmy
bės, tai visų pirma prašalinki
me kliūtis, riogsančias ant ke- 

, lio, prie tos neprigulmybės ve
dančio.

Z

KALĖDŲ FONDAN JAU 
ĮPLAUKĖ $565.00!

KURIS IZMAS BUVO 
KALTAS.

“Vienybė Lietuvninkų” No. 
46 paminėdama apie žmogžu
dystę Lawrence, kviečia savo
skaitytojus įsigilinti prasmės 
ir pagalvoti kame priežastis. 
Beit ji neleidžia nei gilintis, 
nei galvoti apie tą faktą, o pa
ti nurodo, kad čia kalti deši
nieji laikraščiai (suprask ka
talikiški). Girdi tie laikraščiai 
vedę aršiausias atakas prieš 
kitaip manančius žmones. Už 
mušinėti neliepę tik dėlto, kad 
valdžios įstatymai neleidžia.

Kaip tai kvailai, bobiškai re
daktorius nuplepėjo.

Pirmas daiktas tai anoji 
žmogžudystė neteisingai nu
šviesta. Ten kaltas ne religi- 
jinis fanatizmas, bet alkoho
lizmas. “V. L.” kaipo saliū- 
nininkų organas, to nenori ma
tyti. Bet juk tas nuotikis bu
vo prie saliūno, abu nelaimin
guoju buvo girtu. O juk girti 
ir broliai susirado dėl mažino- v* Z1O.

O pjudymu ne katalikų laik
raščiai užsiima, bet tą įvedė 
laisvamanių tėtušis Šliupas. 
Jis nebijojo nei įstatymų ir 
rašė broliai, iškarkite kunigus.

Jei tokių dalykų nesupran
tate, tai esate spitri ant proto, 
arba tyčia kreivuojate daly
kus.

KOLEGIJOS FONDAS.
Tautos Iždas per kun. S.

J. Čepanonį įmokėjo____ 82.88
Nuošimtis už šešis mė

nesius ---------------------------- 22.09
Pirmiau buvo ______ 1316.74

Dabar viso labo yra $1421.70
Po Federacijos Kongreso 

Kolegijos reikalai lig užmiršti 
tapo. Net veikliausieji Kole
gijos darbininkai nutilo, .lig 
kaž-ko išsigandę. Gal stebiasi, 
kad Universitetui Vilniuje iš 
amerikiečių Tautos Iždo tenka 
daugiau, negu Kolegijai čia 
Amerikoje. Gal* pradėjo net 
abejoti apie save Kolegijos 
reikalingumą; gal mano, kad 
mums Amerikos lietuviams už
teks Universiteto Vilniuje, kad 
išlikus kuoilgiausiai tautiškai 
gyvais, tikinčiais ir nesucicili- 
kėjusiais. Manding yra daro
ma didžiausia klaida ir paga
liau išeivijai skriauda, jei tik 
tiek tesirūpinama apie įsteigi
mą savo augštesnės mokyklos. 
Nuo Kunigų Seimo Niagara 
Falls, N. Y. prabėgo jau kele
tą mėnesių, tečiau išneštoji 
tame Seime rezoliucija: remti 
Kolegijos idėją Visokiais bū
dais, nėra vykinama gyveni- 
mąp. Kiekviena lietuviška ko
lonija čia Amerikoje turėtų 
inešį savo dalį ir tai greitoj 
ateityje Kolegijos Fondan.

Kun. J. Misius.

dovanos
Brooklynas, Palemonas ir 

Nevarios smarkiai susikirto!
Patersone lapkričio 17 d. bu

vo prakalbos. Atvažiavo kal
bėti Tautos Fondo Centro sek
retorius. Jis sakė tris prakal
bas: apie spaudą, Vyčius ir a- 
pie Lietuvos paliuosavimą Sa
igų susirinko apie 70-80 žmo
nių, nes kitoj salėj buvo kaž
koks balius. Tad mažutės ko
lonijos lietuviai pasidalino į 
dvi dali. Bet čia veikia darb
štus 83 skyrius. Net 70 suvir- 
šum narių moka kas mėnuo 
duokles. O kada tie gerašir
džiai dagirdo, kad Brooklyne 
Kalėdnių dovanų Lietuvai 
paliuosuoti jau surinkta $135.- 
00, tai jie pasakė: “0 ką gir
di, juk čia (Patersone) nuo se
nai gyvena daug gerų žmonių! 
Nepasidaryt sau gėdos! Paliuo- 
suot šventąją Lietuvos žemelę, 
kad jos nemindžiotų šventva
gių kojos! Neisim iš salės, kol 
Brooklyno nepralenksimi”

Ir jie nėjo. Daugelis netu
rėjo pinigų prie savęs. Pradė
jo viens nuo kito skolinti pen
kines, mainyti dešimtines. Pa
čią pradžią padarė gerb. kun. 
J. Petravičius, Patersono kle
bonas. Paskui jį ūžtelėjo visi 
prie stalo. Štai jų aukos:

1) Kun. Petravičius
2) Juozas Karalius
3) Uršulė Striaičiutė
4) Ona Stumbrienė
5) Jonas Sprainaitis
6) Konst. Sprainaitis
7) Juozas Švagždys
8) Petras Švagždys
9) K. Varaškevičiutė

10) B. Giedgaudaitė.
11) Pr. Demckiutė
12) Ona Gribauskiutė
13) Marijona Šukaičiutė
14) Jonas Šukaitis
15) Elena Mykolas
16) Jonas Kulikauskas
17) Jonas Rudminas
18) Juozas Lekavičius
19) Marijonas Staniulis
20) Juozas Liepoms
21) J. Rapalavičius
22) Juozas Lydeka
23) Antanas Melnikas

čia Amerikoje turėtų

VIEŠA PADĖKA
Mes A L. R.-K. M. 3-čia 

kuopa Šv. Bedo kolegijos mok
sleiviai, išreiškiame širdingą 
padėką gerbiamam kun. J. Pa- 
škauskui, už knygas, kurias 
jis mums suteikė už $10.85c. 
Jisai suteikė mums brangiau
sias ir geriausias dovanas. 
Už ką mes jį neužmiršime, ir 
bus jis minavojamas mūsų tar
pe kaipo moksleivių priedelius.

A L. R.-K. M. 3-čia kp.
- - ____ ______-

$15.00
10.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

laukan, kad savo šykštumu 
gėdos nepadaryti. Bet liku
sios praretintos eilės buvo la
bai narsios. “O, sako, yra 
žmonių, kurie už Lietuvą ne
bijo gyvybės netekti, tai ką 
mums pinigas reiškia!” Gra
žiai jie pasakė, o dar gražiau 
padarė.

Prieina prie stalo darbinin
kas Vincas Lukošiūnas ir teršt 
$20.00! Paskiau mažai berei
kėjo raginti. Salė ūžte ūžė. 
Nuolat girdisi balsai “Lai gy
vuoja Lietuvos Respublika!” 
o ratavimui, rankų plojimui 
—- visos valandos maža!

Lai jų narsumą jų darbai 
parodo:
1) Vincas Lukošiūnas !
2) Kaz. Tamašauskas
3) Jonas Gvaldaitis
4) Petras Daugžvardis

5) Aleksandras Ciperis
6) Steponas Agentas
7) Mykolas Navickas
8) Juozas Gedvilas
9) Jurgis Sidaras

10) Elz. Strungiutė
11) Anelė Strungiutė
12) Ant. Radzevičius
13) Dom. Rupainis
14) Aug. Matjošaitis
15) St. Klapatauskas
16) Vincas Antulis
17) Alek. Višniauskas
18) Vinc. Grebliauskas
19) Ona Areliunienė
20) Ona Lukošiuniutė
21) Kar. Galiauskas
22) Vinc. Venckus
23) V. Barisevičius
24) J. Leicmonas
25) Juozas Sereika
26) Juozas Šlenis
27) Agota Pranienė
28) Pranas Babelis
29) Danielius Skuja
30) Jonas Genis
31) Kazys Barisevičius
32) Kaz. Šaitanus
33) Kaz. Vaškevičius
34) Kaz. Dambrauskas
35) Petras Joeis
36) Pet Strungiutė
37) Jon. Žurauckas
38) Teof. Burneika
39) Pranas Kairevičius
40) Ant Masandukas
41) (pavardės negavom)
42) (pavardės negavom)

Viso sudėjo $140.00
Be to dar T. F. knygų išpar

duota už $4.00.
Ną kaip matome, jie savo 

ištesėjo: Broklyną pralenkė. 
Patersoniečių prakilnumas ne
pratęs lengvai nusileisti. Jie 
padarė, ką galėjo! Daug jie 
gali...

Į NEWARK!
Iš Patersono T. F. Centro 

sekretorius atsidūrė tiesiog 
Newarke. Lapkričio 18 d. (ne
dėlioję), 2 vai. po pietų sekre
torius tik murkt šv.. Jurgio dr- 
jos salėn ir susitinka su p. Ka
ziu Vaškevičium, 1-mo sky
riaus pirmininku, o tas ir sa
ko:

— Ną o kiek Palemonas su
dėjot

— O-gi $140.00, — atsaky
mas.

— Ir žiūrėk tu man... Pater- 
sonas net tiek galėjo sudėti... 
Bet mes turim*vi stiek pralenk
ti, — skyriaus pirmininkas 
tvirtai pabriežė.

Tuomtarpu p. K Vaškevi
čius išsiuntė savo 7 metų sūnų 
Juozuką T. Fondo knygų par
davinėti. Tas sugrįžta su $4.00. 
O išviso už knygas įplaukė 
$8.75;

■ Tautos Fondo centro sekre
torius veik dvi valandi kalbė
jo apie sugrąžinimą Lietuvai 
neprigulmybės it įsteigimą de
mokratinės Lietuvos Respubli- 
kos. Nervarkiečiai smarkūs 
krikščionys demokratai Jie 
priespaudos neapkenčia. Par 
sakius, kokias dideles pastan
gas ir pasišventimą deda Eu
ropos lietuviai, kad sugrąfin- 
ti Lietuvai neprignhnybę, new- 
arkieČiai užsidegė neatsilikti. 
Tarp 300 susirinkusių salėn 
lietuvių, nemaža buvo “be- 
partyviškų?*

• •

už
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Nevarko) gelbsti Europos lie
tuviams. Tai tos žinios par 
sieks ir Amerikos visuomenę.

Ną tai Newarko skyrius 
No. 1 jau ir yra pirmas. Tik 
nežinia kaip ilgai, nes jaa ei
na po svietą kalbos, kad Wor- 
cesteris lapkričio 24 d. iškirs 
tokį šposą apie kurį visa A- 
merika kalbės.

Gali Worcesteris kartais ir 
didžiąją Chicagą pralenkti, nes 
Chicaga dar tik pradžią daro. 
O štai jau kokią:
1) Kun. H. Vaičiūnas
2) Kun. F. Kemėšis
3) Izidorius Nausieda
4) Povilas Paceviče

10.00 
5.00 
5.00
5.00

20.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

I 5.00
5.00

Viso $25.00
Dideliam miestui reik ilgai 

judėt, bet kaip įsijudins, tai 
galės ir didelius dalykus pada
ryti.

Prie pirmesnių $135.00 Bro
oklyno aukų dar Kazys Paulo- 
nis pridėjo $5.00.

Pažiūrėsime, 
rūpi Lietuvos 
ir krikščionybė, 
tės vyrai!

Viso labo iki lapkričio 19 
d. Kalėdų dovanų suplaukė 
$565.00.

Kas daugiau?
Taut. Fondo sekretorius, 

Kazys Pakštas, 
456 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

kam labiau 
neprigulmybė

Tik laikyki-

Nuotrupos.
Ar negalėtų kas išaiškinti, 

kokiu būdu tarpe Brooklyno- 
laisvamanių, kurie šiomis die
nomis sveikino telegrama Chi
cagos laisvamanius — atsira
do ir pavardės mūsų gerbiamų
jų veikėjų Kazio Krušinsko ir 
Pauliaus Mulevičiaus (Žiūrėk 
paskutini “Lietuvos” nume
rį)?

Beje, laisvamaniai trokšta 
naujo visuotino seimo. Mat jo 
jiems reikia gyvu gvoltu, kad 
gelbėti savo situaciją ir vėl pa
sigauti lietuvius. Jie neturi 
kam vadovauti, o juk žinoma 
yra, kad kaip čigonas be bo
tago, žydelis be peisų, taip 
mūsų laisvamaniai negali būti 
be vadovavimo.

Viso $225.00
Pirmiau gerb. kunigai J. 

Dobužinskas ir J. Daniunas au
kavo po $15.00, tad išviso Ne- 
warkiečiai Kalėdinių dovanų 
sudėjo net $255.00.

Be tų buvo dar smulkesnių 
aukų. Štai jos:

Po $2.00 aukavo — J. A- 
gentas, V. Laurinavičius ir 
T. Burneika.

Po $1.00 — M. Mazliuniutė, 
P. Jučius, J. Žemaitis, K Sa
lys, J. Brazauskas, J. J. Liu- 
dvinaitis, K. Kasaitis, J. Lei- 
smontas, O. Malakauskiutė, J. 
Krakauskas, P. Juozapavičiū
tė, T. Strungiutė, T. Balčiu- 
niutė, M. Jerulionis, P. Vil- 
kickas, J. Švaikauskas, E. 
Ponelienė, J. Pelutis ir K. Kru- 
minas.

Smulkių aukų $6.42 
Už knygas $8.75.
Viso labo per prakalbas Ne- 

varke įplaukė $265.17.
O dar pasižadėjo kas mėnuo 

Tautos Fondan iki karės galui 
mdkėti:

Po $1.00 — S. Agentas
Po 25c. — N. Dauknys, A 

Pempėj D. Šopis, A Dilittnas, 
J. Abromavičius ir K. Urbona
vičius.

Aukas surinkus, Centro se- 
kretorrasdUr kalbėjo apie roa- 
giąosi Lietuvon, koncentravi
mu kapitalo ir protinių bei do
rinių spėką ’ Po tos kalbos 
daugelis newarkiečių pasirįžo 
anksti grįžti Lietuvon ir pa
duoti bebus už pirmąjį Lietu
vos prezidentą

Užgirdą apie rengiamas lie
tuvių prakalbas, didieji Ne- 
vrarko dienraščiai atsiuntė sa
vo reporterius. Jiems Tautos 
Fondo Centro sekretorius nesi
gailėjo žinių apb

X.

• ‘ A

Ir prasimanyk tu man taip-\ 
gudriai. Dabar, sako, nebe 
vadai seimo reikalaują bet 
liaudis. Rochesterio liaudis, sa
ko, sukilo. Laikas, sako, kil
ti ir visų miestų liaudžiai.

Bet... katalikų liaudis nerei
kalaują socijalistų liaudis ir
gi ne, gi tautiečiai liaudies ne
turi; tai kokia gi liaudis tą rei
kalavimą stato.

Tą daro tik Rochesterio liau
dis, kurią veda koks nors už
kulisinis generolas laisvama
nių tautiečių plauko. Galiu 
“bečyti” iš viso tuzino neda- 
kepusių šnipą kad taip yrą o 
ne kitaip.

M

K.

BROOKLYN, N. Y.

Negalima tylėti*
. A Vitkauskas su savo drau

gija 17 lapkričio McCadin sa
lėj statė veikalą ‘ ‘ Girių paslap
tis?’ ; Roles visi mokėjo, bet 
verčiaus kad jie jų būtų ne
mokėją nes kas iš tų rolių, 
kad ne ko kitko matės, kaip 
tik snukiavimasi, atsiprašau 
bučiavimasi, o paštui daeita 
iki rubežiaus šlykštumo. Pa- 
vyzdin velnias, radęs moteriš
kę bemiegant, viešai parodė 
paleistuvaująs su moterim, po 
ilgo aplink ją šokinėjimo. Tai 
kaip sau norite taip, o negražu 
buvo ir iš šalies žiūrėt Dėl 
manęs nieko, būč užtylėjęs, bet 
kaip klausaus tai jaunimas, čia 
augusias mergaitės 17 metų 
amžiaus išreiškė baisų pasišly
kštėjimą Sako pirmą sykį 
matė tokį “teatrą” bet dau
giaus ir neisią į tokius “teat
rus.” Šiaip jau žmonės nesu
sivaldo, tai kam dar juos pa
stūmėti prie ištvirkimo. Ir ta.: 

po dailės skraiste.

Ciribks.
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3DaRRIVI stk ak.

Kas girdėti lietuvių kolonuose

Penkunas.

r

Rasim tėvelį belaukiantį, 
Ant kiemo pa unksmėj’ bestovintį.

..................................... - - - - •

PASISKUBINKITE UŽSI
SAKYTI L. D. KALENDO
RIŲ. GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOMS.

laimėjimu.
buvo, nors tai buvo neorgan^— 

darbir. - tai.
a-r.; r. ink”..

Rasim’močiutę belaukiančią, 
Ir vakąrienėlę gaminančią.

(Susitvarko ant scenos. Pašaliais stovi vaikinai su pjautuvais,priešakyj 
merginos su grėbliais. Birutė su vainiku viduryje scenos, o aplinkui ją mer
ginos, kurios kaspinus laiko. Birutės broliai arčiau krašto scenos stovi. Rū
telė šalyj Birutės. Kuomet merginos žaidžia apie vainiką, Rūtelė jj palai
ko.)

BIRUTĖ. (Dainuoja)
Tu motinėle pamąstyk,
Vakarienėlę pagamink.

Mat, mes pavargę parėjom,
Nes sunkiai dirbti turėjom. •

Kiek vainikėlyj varpelių
Ir varpelėse grūdelių, —

Tiek judviem ilgų metelių — 
Laimingo linkim amželio.

(Dainoms užsibaigus, prasideda žaislai, kuriuos išpildo 8 merginos, vai
niko kaspinus laikiusios. Kiti visi dainuoja.)

VISI dainuoja:
Sėju rožę ir leliją rūtelių darželyj,
Rūtytėlių darželyj.

Skinsiu, pinsiu vainikėlį 
Įvairių gėlelių. (Abi eiluti du-syk)

(Paskui dainuoja dygsta, auga ir tt. Žaislus merginos išpildo savotiškai, 
pavartodamas Įvairius judėjimus ir pritaikindamas juos prie dainos žodžių. 
Toliau seka daina).

DAINUOJA VISI (sutartinai).
Išeik, tėveli, ant dvaro,
Priimk talkelę nuo baro.

(Ateina ant scenos Seniūnai ir stoja j prįšakį scenos. Visi linksmai dai
nuoja toliau.)

ARGENTINIEČIŲ ATSIŠAU
KIMAS Į SUVIENYTŲ VAL
STIJŲ LIETUVIŲ KATALI- 

KŲ VISUOMENĘ.
Brangūs Broliai Amerikiečiai!

Visi mes augome savo nu
mylėtoje tėvynėje Lietuvoje, 
gėrėdamies jos gamtos gražu
mu, ir paukštelių čiulbėjimu. 
Bet begailestingas likimas iš
blaškė mus po platųjį pasaulį. 
Nuo daugel jau metų pradėjo 
apsigyventi ir tolimoje Argen
tinoje lietuviai, kurių skai
čius šiandien jau siekia tūks
tančius. Daugiausia apsigy
veno miestuose; Buenos Ai
res, Berisso, Quilmes, Rosa
rio, Chubut, Cordoba ir k. 
Daug dar yra išsiblaškiusių po 
kolonijas plačios respublikos.

Neturėdami čia inteligenti
jos, nei dvasiškijos, gyvenda
mi blogose gyvenimo aplinky
bėse ir rūpindamies vien tik • 
medžiagišku pragyvenimu, at- i 
šalo daug nuo tikėjimo, nuo tė
vynės ir savo brolių meilės.Ne- 
gana to. Prieš porą metų atsi
rado tokių, kurie sutvėrė L. 
Soc. Sąjungą, ir viešai pradė- 

skelbti neapykantą prieš 
alikybę. Argentiniečiai ne

turėdami, kad kas parodytų 
teisybės kelią, pradėjo pasi
duoti jų itekmei. Šiandieną 
prisiveisė daug panašių d va
rios elgetų, kurie viešai kei
kia tikėjimą, tėvynę ir visą tą, 
kas pirmiaus jų pačių buvo 
branginama ir godojama. Be
dievybė eina sparčiais žings
niais taip, kad pastaruoju 
laiku pradėta perstatinėti sce
noje tokius šlamštus, kurie 
bjauriausiai išniekina katalikų 
tikėjimą ir dvasiškiją. Mes, 
neskaitlingas lietuvių būrelis, 
kurių širdyse dega tikėjimo ir 
tėvynės meilės ugnelė, su skau
smu širdies į tai lig šiol žiū
rėjome, bet matydami, kad 

•panašūs apsireiškimai begalo 
klaidina žmones, pasirįžome 
užstoti tą kelią; sumanėme 
sutverti draugiją ant grynai 
tautiškai-katalikiškų pamatų, 
ką ir padarėme liepos 16 d., 
1917. Sutvėrėme “LIETU
VIŲ APŠVIETOS DRAUGI
JĄ AUŠRĄ,” kurios tikslas 
yra platinti katalikišką litera
tūrą, nešančią tikrąją apšvie
tę ir dvasišką peną. Nors šia- 

'burelyj susispietusiame 
apiŲdr-ją “AUŠRĄ,” yra ge- 

valios žmonės, bet būdami 
kaliais - darbininkais, ir 

darydami pragyvenimą iš kas
dieninio rankų darbo negalime 
atriekti to, ką turime savo 
širdyse.

Todėl kreipiamės į gerašir
džius lietuvius katalikus, gy
venančius Suv. Valstijose, mel- 
wami paramos: Meldžiame 
gerbiamųjų laikraščių leidė
jų siuntinėti pagal išgalės sa
vus laikraščius! Meldžiame 
gerbiamųjų Draugijų ir Orga
nizacijų paaukauti iš savų kny
gynų po keletą nors nebe nau
jų knygų, arba susirinkimuo
se sumesti po keletą centų nu
pirkti naujų (daugiausia agita- 
tyviškų, nurodančių socijaliz- 
mo nešvarumą, ir kataliky
bės nuopelnus) ir siuntinėti 
dr-jai “AUŠRAI.” Mes rū
pinsimės pasekmingai varyti 
apšvietos darbą tarpe Argenti
niečių lietuvių.

Mes tikimės, kad organi
zuotiems lietuviams rupi visų 
vientaučių apšvieti, ir atti- 
šaakdami į jus broliai Ameri
kiečiai tikimės, kad neatsi
sakysite mus paremti. Čia 
lietuviai mėgsta skaitymą. Ne
gaudami gerų raštų, skaito ne
švarius ir tuomi užsikrečia be
dievybės ir ištautėjimo liga. 
Skaitlingos organizacijos, . pa- 
remdamos smulkiomis auko- 
dAi suteiks mums “Aušrie- 
čSns” didį malonumą; mes 
ja u simės pilnai atriekę tikslą.

Vora dr-ja “AUŠRA” ran
dasi mieste Buenos Aires. bet 
ji wi savus ingaliotinius, Pro
pagandos Komisijos narius ki- 
tuose miestuose, ant kurių 
vardo T - ■ ■ ■ ' •
raštus. >r<a-.s paduoti ar 

trašais: -

P. Makauskas, 
Berisso, F. C. S. 

Nuewa York Alma. 
“EI Sol”

J. Vialža, 
Gerrite, 

917 Rosario de S-ta Fe.
I. Pad valskis, 

Billinghurst 2121 
Buenos Aires. 

Argentina.
L. A. D. “AUŠROS” 

VALDYBA: 
Pirm. L Padvalskis, 
Pagelb. P. Kiudalas, 
Rašt. S. Drotvinas, 
Ižd. A. Totilas, 

Fin. rašt. P. Lostis, 
Knygius P. Varnas,

Kasos glob.: 
K. Grišonas ir 
P. Aukštikalnis.

P. S. Maloniai meldžiame 
kitų laikraščių perspauzdinti 
šį atsišaukimą.

PROGRAMAS
Lietuvių Katalikų Spaudos Sa

vaitės pirmo vakaro 25 d. 
Lapkričio, 1917 m. Pobaž- 
nytinėj Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj, Pittston, 
Pa.

I) KARVELĖLI — C. Sos- 
nauskio — Choras, po vado
vyste p. L. Vasausko.
i 2) Prakalba — Dr. J. J. Biel- 
skis*

3) MOTINĖLĖ — St. Šim
kaus — Choras.

4) “O SALDI PRAEITIS” 
— Žodžiai kun. J. Kasakaičio, 
Muz. Arr. H. Engelmann; te
noras solo — p. J. Mališauskas.

5. Prakalba — Kun. J. Šup- 
šinskas.

6. “SMAGU YRA” — žo
džiai kun. J. Kasakaičio. Muzi
ka Johanu Straus. — Choras.
> 7) “AR ŽINAI” — Žodžiai 
Kun. J. Kasakaičio, Muzika 
Arr. H. Engelmann. Baritonas 
solo — p. L. Vasauskas.

8) Prakalba — p. K. Sčesnu
levičius.

9) “JAUNIMO DAINA” — 
Žodžiai kun. J. Kasakaičio, 
Muzika Ch. Gounod, Sopranas 
solo — p. M. Kižiutė.

10) “O LIETUVA” — Žo
džiai kun. J. Kasakaičio, Muzi
ka G. Donizetti — Choras.

II) Užbaigos kalba — Kun. 
J. Kasakaits.

12) “MŪS ŠIRDIS TAD RA
MI” — Žodžiai Kun. J. Kasa
kaičio, Muzika Verdi, Sopra
nas solo — p. M. Kižiutė.

13) HIMNAS “LIETUVA,” 
M. Petrausko — Choras.

Pastaba: Čia virš minėtos 
dainos išskiriant: “Karvelėli,’ 
“Motinėlė” ir Himnas bus su
dainuotos dar pirmą kartą A- 
merikoje. Taip-gi daug, o daug 
garbės priklauso Gerbiamam 
Kun. J. Kasakaičiui už para
šymą ir pritaikymą žodžių 
prie muzikos. Darbas tai ga
na sunkus ir ne kiekvienam pa
daromas.

L. K. S. S. Komitetas.

HUDSON, MASS.
Lapkričio 4 d. Ukėsų Kliubas 

buvo surengęs prakalbas. Kai-, 
bėjo Neviackas. Kalbėjo be 
plūdimų. Tai tarp socijalistų 
retenybė. Kasžin ar tai prieš 
blogą ar prieš gerą.

Cambing kompanija pakėlė 
mokestį ant 10 nuoš. Nuo Nau
jų Metų toji kompanija kėlė 
algą jau trečiu kartu.

Tą matydami Upsala Rubber 
Co. darbininkai ėmė nerimau
ti, nes jiems nekėlė nei cento. 
Tai sutarė ir pareikalavo pa
kelti ant 15 nuoš. Kompanija 
nesutiko. Darbininkai sustrei
kavo. Streikavo dvi savaitl 
Kadangi algos buvo mažos, ne 
po daug buvo susitaupę, tai Sol
iteris pasišokinėdamas įlipo 
medin. Tai negalėjo ilgiau tę
sti ir grįžo darban su mažu 

Streiklaužių xne-

Tai geras jiems pamokinimas! 
Prie to gi velytįna ir patartina 
jiems visai pamesti savo neįvy
kdomas svajones ir imties prie 
naudingų ir prakilnių darbų, 
kurie suteiktų Lietuviams gar
bę ir svetimtaučiu užjautimą. 
O tuomet būtų malonu pasige- 
jrėti, visi gi džiaugtasi ir užjau
stą, nes ištikrųjų būtų tai kur 
kas prakilnesnė idėja ir gyve
nimas visai kitokiu taptų — 
gyvenimas vertu gyventi.

Ex-Socijalistas.

OMAHA, NEBR.
Socijalistų nepariaeiūnaL

Visa socialistų gale šioje 
šioje kolonijoje beveik visai 
nupuolusi ir jie patys su visu 
iškrikę. Jie čia tvėrė Socialis
tų Sąjungos kuopą net tris sy
kius, bet tvirtų pamatų netu- . 
rėdami, negalėjo įsigalėti Kad 
ir keletas jų randasi, bet jie 
be jokio apšvietimo, tamsybių 
“Keleivio” ir “Laisvės” mar- 
mulienės išpažintojai, nieko 
neišgali Jau mulkinimas žmo
nių išsvajotomis ‘ ‘ cacėmis ’ ’ 
nebeturi jokios reikšmės tarpe 
susipratusių, tad-gi socialistai, 
nebeturėdami kuomi daugiau 
mulkinti žmones, turės patys 
išsidanginti iš čionaitinės ko
lonijos arba, jeigu nori, tapti 
pavyzdingais lietuviais ir išti
kimais piliečiais.

Matydami, kad jų dalykai 
prastai rieda ir norėdami savo 
autoritetą šiek tiek palaikyti, 
jie užmanė perkviesti kokį ten 
jų sėbrą p. A. Sleseruną ir su
rengti prakalbas. Kaip užma
nė, taip ir padarė. Tuomi 
jie manė sutraukti žmonių mi
nias į tas prakalbas ir šiek tiek 
pagarsėti ir atsistoti ant tvir
tesnių kojų. Bet gi tuomi jie 
labai apsivylė ir gan ilgai liū
dės iš savo nepasisekusių žy- 
gbj-

Tos “didelės prakalbos,” 
kaip jie pagarsino, turėjo at
sibūti lapkr. 11 d., 7-tą valan
dą vakare, Akromo svetainė
je. Jie savo “garsųjį” kalbė
toją plakatuose pagarsino se
kančiai: “Kalbės gerai žino
mas Amerikos Lietuviams, ku
ris pažysta darbininku kliasa 
ir ju reikalus, draugas A. Sle- 
serunas iš Brockton, Mass. Ant 
minimu prakalbu malonėsite 
pribūti: vyrai ir moteris, Tau
tiečiai Katalikai, bedieviai ir 
Socialistai. Vienu žodžiu sa
kant, lankykimės visi kas tik 
gyvas, nes išgirsime daug nau
jo ir pamokinančio.” 

Puikus ir žingeidus apgarsi
nimas! Tai-gi, žmonės turėjo 
net plūsti į tas prakalbas. Bet
gi visai kitaip būta. Susipra
tę katalikai visai nėjo, apart 
tamsiųjų pasekėjų, kurių susi
rinko virš 20 žmonių Ilgai 
laukta, bet daugiau nepribu
vo. Apie 8-tą valandą pasiro
dė vakaro vedėjas p. T. Žar- 
nauskas, visas nusiminęs, kurs 
perstatė į kalbėtojus dr-gą Sle- 
suruną. Tas ir pradėjo savo 
varyti, kaip Rusijos carai ir 
kunigija (sic!) persekiojo so
cialistams; kaip socijalistai no
rėjo ir nori išvaduoti žmoniją 
iš vargų ir tamsybių ir vesti 
prie laimės. Iškeldamas socia
listus į padanges, jis peršoko 
į Amerikos demokratus ir re- 
publikonus, kurie už cigarą ir 
degtinės čėrkutę parsiduoda 
kapitalistams, kurie krauna 
sau turtą ir lieja nekaltą žmo- 

1 nių kraują, tęsdami karę. 
Prieš tai atsistojo p. Juozas 

f Junevičius, geras šios šalies 
pilietis ir patrijotas ir stojo į 
diskusijas. Draugas A. Slese- 
runas nebežinojo nei ką į tai 

, atsakyti ir turėjo eu p. June
vičių sutiktų nes nekurie so
cialistai iš šalies pradėjo šauk
ti, kad prakalbos jau nžsi- 

t baigė ir nieko daugiau nebe- 
1 bus. O iš kitos šalies prasidė

jo triukšmas, mat “dėdės” 
su kočylais pasirodė ir vedėsi 
p, Akromą, svetainės savinin
ką, į nieką neatkreipdami ar1 
tydo8. Reikia žinoti, kad Ne- 
braskos valstija, na ir miestas 
Omaha yra “dry”—-sausas, o 
čia nematomai mat pardavinė
ta svaigalus. Patėmiję tai “dė
dės,” ėmė ir sugadino visą “bi- 
nį” i rviską. Net pačiame kal
bėtojui bauginta, bet jam gi- 
liukingai pasisekė pasprusti. 
Tuo gi triukšmu viskas ir už- 
ribaigė.

Čionykščiams socialistams 
kaip nesiseka, taip ir nesiseka. 
Norėjo savo autoritetą pakel
ti ir šiuomi tuomi pagarsėti. 
Bet ne tik, kad susipratusieji 
lietuviai jiems neužjautė, vi- 

Xisai neatsilankydami, bet dar

ar- uuėic. aaug darbavry
Nrm-gi ; si ponia O. Knirienč.

KENMORE, OHIO.
Sukrutus lietuviams katali

kams darbuotis, per vieną mė
nesį suaukota parapijos reika
lams suvirs 500 dolerių. Nors 
cieilikai ir visokie atskalūnai 
trukdo mūsų darbą, vienok pa
rapija sutverta. Vyskupas už 
kleboną paskyrė kun. Vilku- 
taitį, kuris kas antrą nedėldie- 
nį atvažinės su pamaldomis iš 
Ritmana Akronan ir laikys pa
maldas lietuviams sirijonų ba
žnyčioj ant Wooster Avė. Kuo
met prasigyvensime, tai žada 
nuolat Akrone apsigyventi.

Daugelis gausiai aukavo. Ir 
taip p. Vaiveckis davė 100 doL, 
V. K. Tamošauskis, M. Tolu- 
ba ir Jasiunas Ig. po 50 dol. P. 
Oleknavičia 25 dok Daug kitų 
pasižadėjo aukoti. Nekurie au
kavo po delerį ir daugiau. 
Garbė Akrono lietuviams už 
tai. Kuomet lietuviai katalikai 
dasigirdo, kad kun. Vilkutai- 
tis atvažiuos 11 d. lapkr., tuoj 
dauguma susirinko sirijonų šv. 
J uozapo bažnytinėn svetainėn 
ir padarė nutarimą aukoti kiek 
galint parapijos reikalams, o 
kun. Vilkutaitis prižadėjo dar
buotis kiek galėdamas. Išgy
rė parapijos komitetą už jo di
delį darbštumą ir pasišventi
mą krikščioniškame darbe.

Parapi jonas.

NORTH ABINGTON, MASS.
Žmogžudystė.

Lapkričio 17 d. papjovė žmo
gus žmogų. Stanislovas Šun
ienas supjaustė Maiką Savic
ką. Supjaustytasis nugaben
tas į Brocktono ligoninę, o 
Šaulėnas kalėjimam Jie len
kai

Tas atsitiko pe girtybę. Čia 
pas lenkus ir lietuvius madoje 
skladunkos. Tai prisigabenę 
velnio išradimo subatoj, pra
verčia prie jo iki nedėlios pie
tų.

Lietuvių yra apię 15 šeimy
nų. Apie veikimą nesirūpina. 
Gyvena be jokių pramogų. Bū
tų gerai, kad iš veiklesnių ko
lonijų užsuktų pas mus veikė
jų su prakalbomis.

Feresytė.

BINGHAMPTON, N. Y.
Į Glenwood avė. buvo atvež

ta plytų jos grindimui. Po tū
lo laiko pasirodė, jog pora de- 
sėtkų plytų pražuvo. Pasiro
dė, jog netoli gyvenąs cicili
kas pasitaisė sau kainyną iš tų 
plytų-

N0RW00D, MASS.
.Kiek laiko atgal tilpo “Dar

bininke” mano žinutė iš Nor- 
woodo, kur buvo pasakyta, kad 
vienas cicilikas, prakaziriavęs 
pinigus, parėjo namo paėmė 
pačiai nežinant 10 dol. ir savo 
burdingieriaus kelis dolerius 
ir tuos prakaziriavo, o paskui 
paskelbė būk kas pavogę. Ir 
dabar No. 45 “Keleivio” J. 
Dundulis reikalauja prirody
mų, kad jis taip pasielgęs ir 
siūlo 25 dol. už prirodymą. 
Stebėtina, ar tik nebus taip su 
p. J. Dunduliu, kaip yra prie
žodis: “Vagie kepurė dega,” 
tai tuoj vagis už kepurės. Juk 
J. Dundulis nebuvo ten įvar
dytas. Ir aš nesuprantu kodėl 
jis mane apšaukė šmeižiku. 
Kadangi aš jo toj žinutėj visai 
nekliudžiau. Todėl tu jauzda- 
mas nekaltu, būk ramus, ži
nok, jog nekalto žmogaus są
žinė nekankina.

Darbininkas.

...... .....(Tąsa) 
ATIDENGIMAS TRECIAS.

Vieta ta pati. Seniūno kiemas. Pavakarė. Talkininkai renkasi ant kie
mo su pjautuvais, su grėbliais. Mergini} būrys viduryj, Birutė neša kvie- 
čių varpu vainikų, kuris papuoštas ilgais {vairių spalvų kaspinais, 
ko aėtuonios merginos. Visi sustoja ant kiemo.

1-MA SCENA.
Plovėjai, grėbėjos pareina dainuodami.

PI O VĖJŲ daina.
Eisim broleliai, namo, namo; 
Jaunieji broleliai, namo, namo.

NEWARK, N. J.
Lietuvaičių Teatralė kuopa 

nedėlioj lapkričio 18 d. turėjo 
pramogą. Jos gerai pagarsino 
ir publikos turėjo daug.

Pirmiausia pasirodė pianis
tė ir viena šokėja. Abi svetim
tautės. Šokis nei šio nei to. 
Bet juk lietuvaitė p-lė Bradu- 
niutė neblogiau tą padaro ir 
nereikėjo kreiptis į svetimtau
čius. Paskui pasirodė būrys 
baltai pasirėdžiusių merginų ir 
dainavo. Nekaip teišėjo — ne
buvo išmokytos. Po to vaidi
no dramą “Iš vargo į laimę.” 
Vyrų roles atlikinėjo merginos. 
Negalima pasakyti, kad nusi
sekė. Vaikinai išrodė mažiu
kai, drapanos nepritaikintos, 
nudavimai ne kokie.

J. S-ka.

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, DL

• ne ; 1 1 1 S-...-, ■
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Lapkričio 11 d. čia buvo so
cijalistų spyčiai. Kniaukė So. 
Bostono kapitalisto Gegužio 
bernas Šmeižtorins ir spyčiavo 
kun. Žebrio užmušėjo brolis 
Montvidas. Šmeižtorius kniau
kė apie tai, apie ką “Kelei
vio” Maiklą jau aštunti metai 
porina O nuo žmogžudžio bro
lio žinoma tik biaurumų teiš-

. Z. A‘MtetaMa ,

Juos lai-

Žindančios motinos.

. . NEVARJUH J.
Lapkričio 4, d. 4y. Jurgio dr- 

jos salėj bovo pramoga. Va
karienė, buvo blaiva, kaip tai 
reikia katalikams,- . J j

Programą išpildė šv. Cecili
jos ir Vyčių chorai po vado-] 
vyste p. A. Radzevičiaus. Solo
dainavo ponia M. Bradunienė,- 
duetą pp. Bradunienė ir Jur- 
kaitienė, solo dainavo jaunutė 
A. Bradunaitė, dainavo soto 
p-lėrO. Daukšiutė. Prakalbą 
sakė p. K. Pakštas. Kalbėjo n 
ir kun. Š vagždis, kurs išvelia- 1 
vo į La Salette’o vienuolyną į 1 
Hartford, Cti Prie pasisekimo 
šias pramogos daug prisidėję I* 
Šauniosios veikėjos p4ė B. Va- I 11 
skevicmtS, por a O.

plčfiV krūtyse? taT bandyk

Mes jau pailsę parėjom, 
Vos tik nupjauti suspėjom 
Kviečių derlingas varpeles.

BIRUTĖ (pabaigus žaislus, su vainiku rankose artinasi 
prie tėvo. Visi ploja rankomis ir šaukia): “Valio, valio mūsų 
Seniūnai, ilgiausių jams metų!”

BIRUTĖ (dainuoja).
Tėvužėli mylimasis,
Tavęs meldžiam, gerbiamasis,

Priimk talkelę nuo barelio, 
Sodink visus už stalelio, — 
Meiliai pavaišink.

VISI (daiunoja):
Mes pailsę esam,
Kvietelius nupjovę. (Du-syk.

BIRUTĖ (duoda tėvui vainiką, o Rūtelė motinai kaspi
nus. Šokikės susimaišo tarp svečių). Ilgo amžiaus, turto di
džiausio mes jums linkime. Mūsų linkėjimai netik jums vie
niems, tėveli ir motinėle, bet visiems Palangos gyventojams, 
visiems Žemaitijos žmonėms, visai mūsų lietuvių tautai. (Pa
duoda vainiką ir truputį pasitraukia atgal. Viri ploja ranko
mis.).

SENIŪNAS. Dukra mano, prakilnios tavo mintysi Jei 
man ir mano motinai linkėjai visokių laimių, tai darei kaipo 
gera# mūsų kūdikis. Bet savo linkėjimus išreikšdama visam 
Lietuvos kraštui, visai lietuvių tautai, pasielgei, kaipo tik
ra lietuvaitė. Tai gi dabar tavo vardu kviečių visus Palan
gos ir apielinkės žmones drauge sų mano talkininkais šiandien 
kviečių pjūties pabaigtuvių vakarienėje pasilinksminti

BIRUTĖ. Ačiū, tėveli, nuoširdžiai. (Birutė ir Rūtelė 
dainuoja duetą.).

Broliai plovėjai, sesės grėbėjos, 
Tėvelis leido pasilinsminti.

O čia-čia, olio-lia, pasilinksminti.
VISI DAINUOJA:

Jaunime, stokim, linksmai dainuokim, 
Mūsų Seniūną tuom paguodokim.

.. O čia-Čia, o lia-lia ir patrepsėkit. 
BIRUTĖ ir RŪTELĖ:

Viri kaimynai mumis padėkit, 
Dainuokit-šokit ir patrepsėkit.

O čia-čia, o lia-lia, ir patrepsėkit
VISI DAINUOJA:

Ir viri žmonės, mumis padėkit, 
Dainuokit šokit ir patrepsėkit. 

r ,aCĮ Siačia, o lia-lia ir patrepsėkit
BIRUTĖ (viena dainuoja. Viri tyliai klausosi). 

Iš kur linksmybė man šiandien imasi. 
Kodėl taip linksmas mūsų jaunimas!.

Ar laimę,
Ar nelaimę, . , t
Tas viskas pranašauja!.

(Birutei dainuojant, ppstrodo ant kiemo Kaiatutla ra kareiviais medg 
Jala ir klausosi dainos. ZmonM gyvai rakrunta, bet labai tykiai kali bal
sai atsiliepia:— “KunlgalkMa, knaicaikttia.” — Keistutis imootas linkte- 
Wja galva, paskui Btratsi ir, Šentėnaasa.)

KEISTUTIS. Sveiki mano prieteliai,, sveiki žemaičiai 
SENIŪNAS (prisiartinęs). Viešpatie, šiądien pabaigė

me kviečius pjauti,. o jaunuomenė talkon pribuvo, užted 
leidau š vakarą pasilinksminti, -o prie 
?3

ra. Rodo ; motiną. 
! jiems skanią po baigtuvių
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Vietines žinios ; Vietinės Pilnąją Blaivinin
ką 49 kuopo6 lapkričio 22 d. 
(ketverge) bus nepaprastas su
sirinkimas. Visi nariai būti
nai turite atsilankyti į susirin
kimą, nes yra labai svarbią, 
reikalą aptarti. Taigi nepa
mirškite draugystės .reikalą, 
nes tai mūsą pačią reikalai. 
Todėl visus kviečiame. Susi
rinkimas bus bažnytinėje salė
je 7:30 valandą vakare. Taip
gi-galės įstoti ir nauji nariai. 

.“ ? Valdybos vardu kviečia pir
mininkas:

P. Grinkevičius.

CAMBRIDGE, MASS.
Nesutartinos prakalbos.

Lapkričio 18 d. Y. M. C. A. 
salėj buvo šv. Jono prakalbos. 
Tai katalikiška dr-ja, bet per 
neapsižiūrėjimą tarpe kalbėto
ją pasikvietė ir Norką, atska
lūną organo redaktorią. Jisai 
kalbėjo apie visokias išgamas 
Macochus, Šmidtus ir kitokius 
panašius brudus. Dar pasai 
kė, jog francūzai yra nuvertę 
(carą) nuo sosto ir išmetę Die
vą iš dangaus. Antras kalbė
tojas p. J. Adomavičius beaiš
kindamas apie dr-ją reikalus 
ir ragindamas prie gero sugy
venimo, užsiminė apie nesą
mones pirmojo kalbėtojo. Sa
kė, jog prakalbos apie viso
kius žmogžudžius, degeneratus 
jokio pamoknimo nesuteikia. 
Ir priminė, jog yra didelė ne
sąmonė sakyti, kad Dievą kas 
būtą išmetęs iš dangaus. Po jo 
prakalbą vedėjas perstatė 
gerb. Dr. Jakimavičią. Tuo

Po apsibuvimo pas mus gerb. 
kun. Pr. Jusaičio viskas ei
na geryn. Žmonės džiaugiasi. 
Kun. Juškaičio darbštumas ir 
būdavo švelnumas jau nuo se
nai nuims žinomas . -
% Spalių 13 d. mirė K. Kas
paravičius, 36 metą amžiaus. 
Kol buvo sveikas, tai buvo 
laisvamanis, neidavo bažny
čion. Kuomet per Visus Šven
tus gaspadoriai jam sakė eiti 
bažnyčion, tai jis sakė — kas 
bažnyčion, o aš į šokius. Iš 
šokią pareidamas, jau prie na
mą sugriuvo. Iš ten buvo nu
gabentas ligoninėn. Gavo plau- 
čią uždegimą Ligoj prireikė 
kunigo. Dvasiškais reikalais 
aprūpino kun. P. Juškaitis. 
Buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis. Buvo biednas 
ir laidojimo išlaidas padengė 
giminės.

Lapkričio 16 d. kalbėjo kun. 
Žebrio užmušėjo brolis Mont- 
vidas. Toks asmuo supranta
ma yra pageidaujamas cicili- 
kams. Ir cicilikai jo pliauška
lais gėrėjos.

Lapkričio 25 d. kalbės p. 
Pakštas. Nesenai jis čia kal
bėjo ir socijalistams ir laisva
maniams daug trubelio prida
rė.

katalikai budėkite, nesileiskite 
valkatoms klaidinti.

A J. P.

CAMBRIDGE, MASS.
• v Draugystė Nekalto Prasidė

jimo P. M. turėjo savo susirin
kimą 7 d. lapkričio. Po apta
rimo dr-jos reikalą nutarta da
lyvauti iškilmingai ant šv. Mi
šią Šv. Stepono draugijos Cam
bridge, Mass., kurios bus 25 
d. lapkričio Nekalto Prasidėji
mo P. M. bažnyčioje 9 tą vai. 
iš ryto. Prašome visas nares 
atsilankyti su draugijos ženk
lu ir baltomis pirštinaitėmis 8:- 
30 vai. ryte į bažnytinę svetai
nę. Taip-gi kviečiame ir tas. 
kurios nepriguli prie šios dr- 
jos. - ■ :

Moterims ir merginoms gera 
proga prisirašyti prie viršmi- 
nėtos draugijos, nes dabar pri
imama už pusę įstojimo.

Pirm. Ona Paulaičiukė, 
Rašt. Ona Repšaltė.

MILŽINIŠKI ŠOKIAI.

Tokią dar niekad nebuvo.
Rengia L. Labdarystės Draugija Lie

tuvių name E ir Silver gatvių kamp., 
South Boston, Mass., Lapkričio 24, 
7:30 vai. vakare. Nuoširdžiai visus 
kviečiame koskaitlingiausiai atsilanky
ti. Tuomi sušelpsite labdarystės Dr- 
Ją--

Kviečia visus KOMITETAS.

PIRK RAKANDUS PAS 

RICHMOND’S 
Sutaupįsi pinigą.

Rakandai pirmos rūšies ir >kai 
noa labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway, So. Boston

Susivienijimas Liet. R.K. Amerikoje

J. F. K.

MASSACHUSETTS VALSTI
JOS IMIGRACIJOS BIURAS.

Biuras randasi Bostone, Val
stybės Name (Statė House) rū
mas No. 362.

Tas biuras yra užlaikomas 
INFORMACIJAI, PATARI
MAMS ir VADOVYSTEI šios 
šalies gyventoją ateivią, sutei
kimui jiems be jokib -» Užrfio< 
kesnio pagelbos išrišime Visą 
klausimų ir keblumą, kuriuos 
iškelia gyvenimas šioje šalyje 
su svetima, nesuprantama kal
ba ir įstatymais.

Kas nemoka kalbėti angliš
kai, tiems yra vertėjai - per- 
kalbėtojai visomis kalbomis.

Ėmimo į kariuomenę įsta
tymai, ir paleidimo ir pasi- 
liuosavimo reikalai yra ten pil
nai išaiškinami.

Suvienytąją Valstiją val
džios nustatytas taisyklės apie 
kareivią algas, apie pašalpas 
ją giminėms, apie kareivią ap
draudimą ir jo lėšas ir t.t. yra 
išaiškinama.

Ateiviams yra suteikiama 
pagelbos parašyme r pasiunti
me visokią valdiški) popierią, 
kokios tik būtą reikalingos.

Pilietybės ir visi dalykai su
rišti su ja išaiškinama. Duo
dama pagelbos išpildyme ir 
padavime aplikaciją pirmiems 
ir antriems popieriams, ir su
teikiama visos žinios, reika
lingos kad pastojus piliečiu.

Daroma ištyrimas, pasis
kundus, kad nusukta pinigai
padėjus į kokį banką, arba į 

išsiąsti kam - nors į užsienį ir tarpu p. J. Adomavičius ėjo iš 
negauti ten pinigai; išrišama salės. Tą pamatęs Nors ėmė 
nesusipratimai dėl algą, dar- šaukti, kad tas palauktą, jis 
bo, agentą apgavysčių, nelai- turįs jam atsakyti. Prakalbų 
mingų atsitikimų ir tt.

Biuras turi Massachusetts uv jvl

gubernatoriaus paskirtą pub- tai susėjęs jam galėsi atsakyti, 
lišką notarą, kuris be jokio 
užmokesnio, padarys popie- 
ras, kokių reikės. ,

Kadangi tas biuras yra įs- galėjo tęstį pertrauktą pra- 
teigtas vien tik ateiviams Mas- kalbą. Netrukus daktaras bu- 
sachusetts valstijos gyvento
jams, tai mes siąlome jums 
visada juo naudotis liuosai.

Ateik pats, jei gali, ir bu- bėti P. Gudas, 
si gražiai priimtas ir išklausy
tas. Jei negali pats ateiti, 
parašyk biuro vardu laišką 
(anglą kalba arba savaja), 
klausdamas žinią, kokią tik 
tau reikia. Visi užklausimai kad girdi jei jam, kaipo kata- 
bus greitai atsakomi ir visos 
suteikiamos žinios bus tikros ir 
teisingos. '

Biuras yra atdaras nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 po pietą šio
kiomis dienomis, išėmus su- 
batą, kurioje biuras užsidaro 
po dvyliktai.

Masaschusetts Bureau of
ImmlgTation

Room 362, Statė House, Boston

vedėjas A. Vaisiauskas pasakė, 
kad čia ne debatai ir jei nori.

Taip pasisekė šiaip taip nutil
dyti tą‘nemokanti salėj apsei- 
ti Norką ir Dr. Jakimavičius

NEWARK, N. J.
Ateikit visi.

Šv. Jurgio Dr-jos metinis su- 
sirinimas įvyks pėtnyčioj, 30 
d. lapkričio 1917 m. 8 vai. 
vakare savoj svetainėj, 180-182 
New York Avė. Visi nariai 
malonėkite pribūti Į viršminė- 
tą susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbią reikalą apsvars
tyti kaipo metiniame susirin
kime. Bus renkama nauja val
dyba sekantiems metams 1918 
m.

Su pagarba kviečia
St. Pranis, pirmininkas.

J. J. Liudvinaitis, prot. rašt

VYRAI! ŽINOKITE, KAD 
pas 

J. KAZIUKONĮ
Geriausia apskuta ir apker

pa plaukus. Barzdaskutyklė 
(barber shop) sulig naujausio 
įtaisymo. Taip-gi užlaikome 
maudykles. Ateikit visi.

J. KAZIUKONIS,
224 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELĖS 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė

je gvildenama šių dienų klauismai. Jų 
parašė žinomasmokslininkas Druskius. 
Knygutė parašyta pasikalbėjimo formo
je Darbiaus su Pudkium. Patartina 
kiekvienam įgyti jų. Knygelė 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. kra
sos ženklelių tas aplaikys šių knygutę 
ir “Anykščių Šilelis.” Imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleldžiame didelį 
nuošimtį.

A. RAMOŠKA,
514 W. Saratoga Str., Baltimore, M d.

— YRA TAI —
1 GYVIEMS DŽIAUGSMAS ! SERGANTIEMS VILTIS! MIRŠTAN- 

TIEMS RAMYBE!

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios organizacijos ir 
’ tūkstančiai kas metas prisirašo naujų narių; bet dar yra daugelis, 
I kurie apie šių organizacijų nėra girdėję, nes jei žinotų, skubintus! ir 
: Jie naudotis ta laime, kurių teikia Snsiv. L. R._K. A. prie jo prigulin- 

tiems.
• štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša. Skleidžia 
| apšvietą — išleisdama, išdalindama gerus raštus savo nariams ir 
' siuntinėdama jiems organų “GARSA" dykai.

Platina darybą — suteikdama g^rus patarimus ir nurodymus dva- 
| siškuose ir tikėjimo reikaluose.
: Aprūpina ligonius — suteikia pašelpų sergantiems nariams, moka
i po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas savaite, pagal laipsnį, ant kiek
► narys yra prisirašęs.
i Apdraudžia gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas išmoka jo 
Į šeimynai arba artimiausiems giminėms $150.00, $250.00, $500.00, 
r $750.00, $1000.00 pomirtinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo ap- 
) sidraudęs.
» šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas vargingame 
) padėjime esantiems Susiviejinimo nariams, našlaičiams (siratoms),
> kurių tėvai yra mirę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimų.
\ Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių kultūriškas 
C įstaigas, kaipo: mokslo, apšvietos, dailės ir t p. Taipgi palaiko to- 
f kias įstaigas ir paremia veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina 
i lietuvius ir lietuvių vardų nuo visokių užpuolimų ir skleidžia kiltų dva- 
/ šių apie Lietuvius tarp svetimtaučių.

Įstojimas į Susivienijimų Lietuvių R. K. Am. labai pigus. Mokes- 
) tis už apsaugų ir pašelpų labai lengva, kiekvienas gali išsimokėti be jo- 
S kios sunkenybės. Norėdami gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo, 
J kreipkitės į vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik lietu- 
» viai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę šiuo adresu: 

į P. MULEVIČIUS,
s S. L. R. K. A. Raštininkas,
\ 456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

• v

• v —

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Pėtnyčioje, lapkričio 23 d. 

Šv. Petro bažnytinėje salėje 
bns svarbus susirinkimas A. 
L. R. K. Federacijos Komiteto. 
Į tą grisi rink i m g. kviečiame vi
sus narius to komiteto susirin
kti; taip-gi ir tuos kurie nori 
priidėti.

Tame susirinkime turėsime 
daug labai svarbią reikalą ap
svarstymui.

Visi ir visos ateikite!
Valdyba.

vo pašauktas per telefoną prie 
ligonio ir turėjo pertraukti 
kalbą. Buvo perstatytas kal- 

_ ~ - šisai užsimi
nė, jog pirmasai kalbėtojas pa
sirodė labai nemandagiu 
prakalbose. Tada kaikurie ci- 
cilikai dėlto pasakymo susier- 
gęliavo. Kalbėtojas toliau sakė,

likui, priseitą kalbėti socija
listams bei laisvamaniams, tai 
jokiu būdu nepasirodytą tokiu 
nemandagiu, akd kalbėti apie 
ją prasižengėlius, ją netaktus 
arba šiaip jiems kokią prieka
bią ieškoti. Tuomet visokie 
atskalūnai pavirto į neraliuo
tus galvijus ir ėmė kelti ergelį, 
eiti lauk. Bet norkiniams, ci- 
cilikams ir kaikuriems kitiems 
apleidus salę, buvo tęsta pra- 
kąlba.

Tas parodo, kaip katalikiš
kos dr-jos turi vengti kviesti 
visokius atskalūnus kalbėti. 
Jie tik išplūs katalikus, o iš
girdę kritikos žodį sukelia ler- 
mą. Dr-ja jokio gero iš tokią 
kalbėtoją negali turėti.

Ten buvęs.

S. L. R. K. A 21 kuopos su
sirinkimas lapkričio 26 d., 8 
valandą vakare 1917 m. Bus 
svarbus susirinkimas šv. Petro 
bažnytinėje svetainėje. Šia
me susirinkime bus svarstomi 
svarbūs dalykai ir bus renka
ma nauja valdyba sekantiems 
metams. Prašome atsilanky
ti koskaitlingiauša.

Nariai, kuriems rūpi Susi
vienijimo reikalai nepamirški
te atsivesti naują narią prira
šyti prie mūsą kuopos.

Rašt. Ona Paulaičiukė.

Papirko Lapkričio 12, pui
kins 3 šeimyną namus prie 
Silver st. p. Joseph Komanow- 
sky nuo Ignoto Sadausko per 
Lithuanian Agency A. Ivaszke- 
viczes ofisas. Buvo grinas 
lietuviškas biznis. Lietuvis 
pirko nuo lietuvio per Lietuvią 
Agentūrą.

HARTFORD, CONN.
Pereitą savaitę atvyko iš 

įavrence’o bambizo Mickaus 
agentas. Jisai atsilankė pas 
vieną motiną, pasigyrė esąs ; 
mokytas, Lietuvoj buvęs “var- ] 
gamistra,” o dabar agentaująs 
ir prakalbas sakąs. Paskui 
klausė ar žino ką apie Law- 
rence’o neprigulmingą pavapi-

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi 

minės ar pažįstamus prisiąsl 
paieškojimą į “Darbininką.

Už vieną sykį 50cX
99

CAMBRIDGE, MASS. 
Prakalbos.

Lapkričio 11 d. Y. M. C. A. 
salėj buvo Jaunuomenės dr-jos 
prakalbos. Geriausia “pasi
žymėjo. Norkus Be to jis 
turi geros žuvies balsą, taip 
kad toliau esantiems sunku nu
girstu Nuoseklumo jo kalboj 
nėra jokio. Šokinėjo nuo vie
no dalyko prie kito. Išplūdo 
katalikus, popiežią, išgarbino 
Mickevičią, Strazdelį ir abel
nai visus nezaležninkus. Pasi
sakė esąs nezaležninką organo 
redaktorius. Ir tą laikraštį 
“Apkvailinimą” turėjo su sa
vim.

Prie dr-jos rodos niekas ne
prašė.
, Spalią 11 d. po pietą 1:30 
vai. bažnytinėje salėje buvo 
prakalbos Moterą Sąjungos. 
Kalbėjo kun. P. Juškaitis, p-lė 
Jokubauskaitė ir ponia Jan
kauskienė. v* Be to deklemavo 
plės Šimbelaitė ir Šliužiutė. 
Kuopa laimėjo 20 naują narią. 
Toa TVLFtvlo‘Tas

ją, ir kun. Micką? Moteriškė 
atsakė nieko nežinanti. Agen
tas išgyrė Micką ir sakė, kad 
jis vyskupu galįs būti. Bekal
bėdamas išsitraukė laikraštį 
<^Atgimimą” su Kristaus pa
veikslu ant viršelią. Merginą 
R. prikalba agentauti tam lai
kraščiui. Toji nesupratus šu- 
lerystės apsiėmė.

• Ant rytojaus buvo pėtnyčia. 
Minėta mergina R. nueina pas 
kaimyną o-gi žiūri tas agentas, 
kurs vakar taip aiškinosi, kad 
esąs geriausiu, tikriausiu ka
taliku, o dabar mėsą terebija 
Mergina gal būt nieko nei ne
sakius, bet tasai norėjo pasi
rodyti mandagiu ir kviečia va
karieniauti. Toji atsako esan
ti katalikė ir mėsos pėtnyčioy 
nevalganti. Bambizinis pama
tė, jog “suspoilino” visą biz
nį ir šoko gelbėtis, suriko, kad 
pamiršęs kokia diena. Bet tas 
nieko negelbėjo. Mergina išr 
siklausinėjo kas čia do daly
kas ir sako, kad jei būtą žino
jus kas do apaštalas buvo atė
jęs, tai būtą gerai pašventi
nus.

• Todėl visą koloniją lietuviai

du ’’ 75c.
tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigą 
siąskite iš kalno.

“DARBININKAS,
242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Paieškau sesers Ciprijonos, paeina Iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Vabal
ninku parapijos, Čipčnų sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

MAGDALENA ŠEŠTOKIENE, 
No. Box 222, Simpson; Pa.

- *«. '* * 1 ■■ i . .i.

Paieškau giminių ir pažįstamų: Po
vilo ir Jono Mingilų, paeina iš Kauno 
gub., Andrijoniškio par., Magilų sod. ir 
Liudvtsės Paškevičiūtės, po vyru žižie- 
nės, kuri gyveno Ekaterinoslavskoi gub. 
Petrovskam zavode. Jeigu kas žinote, 
ar patįs meldžiu atsišaukti šiuo adre
sų:

KONSTANCIJA DANlUNIUTE, 
8405 Soioinski Avė., Cleveland, Ohio.

•••

Kis nori būti turtingi
---- TAS SAVO | 

TAUPYTUS 
ĮNIGUS PRIVA- '
IlO DABAR PA

SIUSTI Į RUSI
JOS VALSTY-

BINĘTaPSAUGOS BANKĄt 
Nes tiktai dabar rublio kaina, 
žema.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ 
BANKAS MASS. VALS

TIJOJE

4 h
k

. 1
1
’ i

1 F
- I

H

JUOZO KOWAL1AUSKO. |
111 Salėm St., Boston, Mass^

TeL Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo 

priimu ir moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir 

parduodu pagal žemiausią die
nos kursą.

PINIGUS pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
ką ir siuntėjams pristatau^ 
to banko knygutes greitu lai
ku.

PINIGUS į Rusiją pasiunčia 
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams 
pristatau parašus adresatu.

PINIGUS inteikiu per 4 die
nas gyvenantiems Rusijoje, jei 
tiktai siuntėjai to nori.

PINIGAI man inteikti gva- 
rantuojami mano kapitalu 
$50.000.00.

NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS

Blankos, kurios išduodamos 
pasiliuosavimui nuo kareivijos 
išpildomos už dyką.
JUOZAS KOWALIAUSKAS

Bankierius
111 Salėm St., Boston, Mass,

DRAUGUU ATYDAB

STRUPAS IR KOMPANIJA
Me« iMirtew raką, kas tik dras- 

rijoaas nkaliasa; t. y. ylai kis a gu- 
ziku&vs, nHadaUua, kukardas, w 
Uavaa. antaaaadaa Ir 1.1,

Maa tartai S, L A., S. L R. K. A. 
ir T. M. D. C»tar* irakietis pardavi- 
aiai: aaknaiai po »1.0», a^akriaiai 
liedai po 42.54, aakaiaiai iiedai, noo 
*5.40 ir aakštya, laikradrliaaia kaka
liai po 11.75.

gritot.eMa, araa rorat^a

Centrai Spa.
Broadwav, So. Boston, Mass- 
Kampas Dorehester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairią rosią SAL
DAINIŲ, ŠALTAK0SĖS (iw 
-cream), SODA ir CIGARŲ

Taipgi įvairią 
FRUKTŲ-V AIBIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Gubernatorius paskyrė p. Pe
trą Bartkevičią Notarijusn 
(Notary public).
' Taip-gi sakoma, kad p. P- 
Bartkevičiui gerai sekasi biz
nis. Daug lietuvią siunčia pi
nigus per jo offisą į “Sberega- 
telnaja” kassa.

Jo krautuvės ir offiso adre

877-Cambridge str., 
E. Cambridge, Mass.

SERGANTI
| VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!

1 Aš JtroMptEf žemaitis paieškau savo 
draugo atvažiavusio iš Argentinos Pet
ro Žako, Jurgio Dtebickio ir Kazimie
ro Nakučlo. Taip-gi Jono Liesicko at
važiavusio iš Lietuvos 1912 m. Paei
na iš Pagiegalės kaimo, Karsokiškių 
parapijos, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Malonėkite atsišaukti šiuo antrašu, nes 
turiu svarbų reikalų.
..... JUOZAPAS ŽEMAITIS,
1459 PhUip Str.,' So. Bethlehem, Pa.

-------------- -----------------------------------  
,įi---------- A

Extra!!!
1 >r
♦ ♦

....30©. 

... 30c.
...80c.
...30c. 
-;.30c. 
.. .25c.

t
J Su bent -kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri rrika-
Y lauja specialisto patarnavimo. ' ,
♦I* IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI. J, 
♦t* Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

T♦|* 673 Was
X hington st.

X arti Boyls-
*1* ton st ani
X antrą
♦♦♦ bą.

. Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus dia gydy- 
Asltės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų 

fiziškų Stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel- 
XbftB nno Mtur negero gydymo. >
j Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
X medlkališkl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
Y kas geriausia sergantiems.
• AR JUS KENČIATE.
4A Nuo silpnų nervų, skaudančio' nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, - apsnūdimo, sunkaus jauti- 
X®o, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

t sųnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 
X viduriuose arte nugaroj, gęrklės skaudėjimo, apvilktų liežuvį,
Y konstlpadja, reumatizmo skausmų arte spaugų? žiu Ir daug kitų 
♦t* ligų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatų ir 
^tvirtumų ant visados.

Až gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atailanky- 
užganėdlns Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite.

T ❖ 
t 

Ofiso valan-*X* 
dos: X

9 vai. ryte ikiX 
4 vai. po pie- i

X 
Vakarais. X 

nuo 6 vai. iki t.
8 vai. X 

Nedėliomis X 
• 10 vai. ryte X 
iki 2 po pietą. X

TT T t T t t t tX
TX X T JL mM pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,*^* 

jj^tod ai pasiekiu tiek gerų pa-^ekmlų | trumpų laiką tydy-sje 

i ir silpnumai pranyks; Atsi-
absoliutiškai veltui.

In

sas:

PIRMOS KLESOS

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

naują išra imą.
Visa darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bosta,Naša.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandom Ni—mMi'
noo 9 vai. ryta noo 1« vai ryta
iki 8 vai. vakar*. Iki 4 vai vikaM.

■
Tai. So. Boatoo 270

DR. JOHN NacDONNELL, N. D.
GaZtsM nuikaAsti ir list 

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai. 

Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So.

Muzikos Mylėtojams
TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJOS

ST. ŠIMKAUS DAINOS:
AŠ JOJAU PER GIRELĘ .............. ’..........
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE .... .... .... ..L .... .. 
NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE'.......... ......................
SĖDŽIU PO LANGELIU.......................... .... .... ..
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI ........ .... 
VAŽIAVAU DIENĄ .... .... .... • • ••••. .... ..^
Visos šios dainos ? ra išleistos ptakirium su pridėjimu po vienų 

dainą iš seniau leistą to paties autoriaus "Mūsą- Dainos.”- Imant 
chorams didesnį akaitbą egzempjiorią duodu dMelj nuofcntį.

Perrašinėjimas, kokiuo nors b fldu.JBoa dainoa yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijootojši įšitėtnyti. Adresuokite:

“DARBININKAS,“’

mo. Aš gydaū tik tikrų priežastį ligos 
minkite, kad pasitarimas yra absoliuti

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis, 
kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai

Dr J. H. KENEALY
«73 WA8HINOTOM ST.

Boston,

Biru
te reikimo. ix

*!♦
1

DR.F.MATD
Ofieo^dytMM '• č
l-AP.M7-9P.lt P:

419 Beylrtoi St 8

TEL. BACK BAY 4200


