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Laukiama trejopo 
užpuolimo.

Kol-kas nedaroma atakų.

Kaizeris jau paskelbė Lie 
tuvos “neprigulmybę”.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on May 15, 
1918, as required by the act of October 
6, 1917.

K BOMBARDAVIMAI VISAME 
FRONTE.

Tuo tarpu vokiečiai tebtvar- 
ko savo apgriautas kariuome
nes, kurios nukentėjo laike pa
starojo didžio ofensyvo. Tęsia 
labai smarkų bombardavimą 
prieš anglus ir francūzus įvai
riose vietose Flandrijoj ir Pi- 
cardy. Priešininkai taip-gi už
vedė smarkesnius artilerijos 
mūšius prieš francūzus Šampa- 
nijoj ir Vogezų kalnuose.

Bet visame fronte nuo Švei- 
. carijos rubežių iki šiaurinės

e

Anarchistai prieš
bolševikus

True translatlon flled wlth the post- 
master a t Boston, Mass.. on May 15, 
1918, as required by the act of October 
6, 1917.
RAUDONIEJI IR JUODIEJI 

KERTASI MASKVOJE.
Maskva, geg. 12. — Vakar 

vakare vidurmiestyje prasidė
jo mūšiai tarp bolševikų ir a- 
narchistų. Sovietų kariuomenė 
buvo apsupus anarchistų but- 
vietę, kur plevėsavo anarchis- 

■ tų juoda veliaVa. Bolševikai 
šąudė į- vėliavą.

Anarchistai gynėsi rankinė
mis granatomis ir kulkosvai
džiais. Panašūs susirėmimai 
ėjo ir kitose gatvėse. Viena 
anarchistų grupa vadinama 
“anarchistai federalistai,” ku-. 
rie vartojo bombas, po pusva
landžio kovos iškėlė baltą vė
liavą.

Šiandie vidurdienyje mūšiai 
dar eina.

VOKIETIJA STATO REIKA
LAVIMUS RUSIJAI.

Washiųgton, geg. 14.—Šian
die S. V. valstybės departa
mentas iš švediškų šaltinnių 
sužinojo smulkmenas apie nau
jausius Vokietijos reikalavi
mus, pastatytus Rusijai. Vo
kietija reikalauja , finansinių 
koncesijų, atiduoti Vokietijai 
Maskvą ir kaikurius kitus di
delius miestus, sustabdyti be- 
siginklavimą ir panaikinti lig- 
šiol sumobilizuotą kariuomenę. 

Pastarose .savaitėse dažnai 
ateidavo žinių apie tai, kadi Vo
kietija nesitenkina ekonomiš
kai valdyti Rusiją, bet varosi 
prie militario jos valdymo. 
Šios dienos žinios parodo, jog 
jei Vokietija gautų reikalauja
mas koncesijas, 
kuo kitu liktų, 
jos provincija.

Paskutiniųjų 
mos praneša, jog Rusijos So
vieto sostinė gal bus keliama iš 
Maskvos į Nižni-Novgorodą ir 
jog daroma pirmiitiniai prisi
rengimai ginti Maskvą nuo ga
limo užpuolimo.

jūrės nebuvo žymaus kariuo
menių susirėnlimo.

RENGIA TREJOPĄ SMŪGĮ.
London, geg. 14. — Kariniai 

ekspertai visi yra tos nuomo
nės, jog priešininkas rengia 
užpuolimą ant jūrės, Franci jo j 
ir Italijoj.

Yra nurodynių, jog Karinė 
Taryba, kurioj dalyvavo kai
zeris ir Imperatorius Karolis, 
ir kur buvo atstovai iš armijos 
ir laivyno, nutarė priimti Lu- 
dendorfo pienus, kad ir vokie 
čių laivynas dalyvautų mūšiuo 
se, kuomet didžiausios vokie 
čių ir austrų armijos spėkos 
leisis į kovą.

LENKIJA PARDUOTA 
KAIZERIUI.

Geneva, gėg. 13. — Laikraš
tis Gazette de Lausanne skel
bia, jog sutartyje Lietuviško
je Brastoje, kur Rusijos dele
gacijai pirmininkavo L. Troc
ki, Lenkija pavesta Vokieti
jai iš ekonomiško, politiško ir 
militario atžvilgio. Laikraštis 
gvarantuoja teisingumą tos ži
nios ir tvirtina, jog septyniais 
punktais pavedama Lenkija 
Vokietijai.

Pavyzdžiui penktu punktu 
Rusija pasižada konferencijoje 
remti tą supratimą, jog Lenki
jos klausimas uždarytas, apei
na tik Vokietijai ir visai nėra 
tarptautiniu.

----- o-----
ŽMONĖS KĮLA PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.
London, geg. 13. — Rusijoj 

kontr-revoliucija ima kelti gal
vą ir išbadėję masos ima kil
ti prieš sovietus, 
atėjo iš Maskvos. 
Lenin susirūpinęs, 
šaukė, kad būtų stota pagel- 
bon Petrogrado badmiriaujan- 
tiems žmonėms. Maskvoje 
uždaryti keturi laikraščiai pa
kritikavusieji sovietus ir sep
tyni patraukti teisman. Tie lai
kraščiai ne “buržujiniai,” bet 
“darbininkiški,” buvę prielan
kūs bolševikams.

----- o-----
Danijos laikraštis Politiken 

skelbia, būk vienas Vokietijos 
politikierius pasakęs, jog šią 
vasarą karė persitrauks ir į- 
vyks taika.

Tokia žinia 
Premieras 
Jisai atsi-

Chieagoj sustreikavo 5.000 
tai Rusija ne j ve£ejų jr šoferių. Sako dar 
kaip "Vokieti- dftninnTi «nst.roiknosin. Reikn-daugiau sustreikuosią.. Ręika- 

lauja pakelti algas ant trijų do
lerių savaitėje. Sustreikavo ne
tikėtai.

i-

balandžioatsibuvusi
i

Lietuvos Vyčių ir Mo terų Sąjungie&ų Išdirbinių Paroda
f. 1-23 dd. šv. Petro parapi jos svetainėje So. Bostone. Šis vaizdelis parodo kaikuriuos 
parėdus išdirbinius ir svečius atsilankiusius į parodą iš Montello, Mass. ,
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Įninku reikalai
KAS TAI YRA L. D. S. IR 
KAM JINAI REIKALINGA.

LDS. yra tai tokia lietuvių 
katalikų darbininkiška orga
nizacija, kuri stengiasi pakel
ti darbininkų apšvietimą, su
sipratimą, dorą, ir materia- 
lį gerbūvį.

Yra tai tokia organizacija, 
kuri rūpinasi sumažinti ir pra
šalinti darbininkų išnaudoji
mą, skriaudą, ■ mulkinimą ir 
kvailinimą su įvairiausiomis 
apgavystėmis ir suktybėmis 
kokios tik yra darbininkų iš
naudojimui vartojamos.

Kuri rūpinasi pakėlimu už- 
mokesties už darbininko darbą, 
palengvinimu darbininko pra
gyvenimo, pagerinimu sanita
rių (sveikatingumo) ^ąlygui 
dirbtuvėse ir gyvenamose vie
tose ir šyritais tokių ir tiems 
panašių dalykų ir dalykėlių.

Kad tą viską atsiekus, LDS. 
visųpirmiausia stato krikščio- 
niškai-tautišką darbininkišką 
susipratimą ir apsišvietimą, o 
tuomi tikslu jau trečias metas 
kaip leidžia laikraštį “Darbi
ninką,” kuris yra oficijaliu L. 
D. S. organu, taip-pat leidžia 
tam tyč apie darbininkų rei
kalus knygutes, brošiūrėles, 
lapelius, atsišaukimus ir tt.

L. D. S. kaip “Darbininką” 
taip-pat ir visas knygeles ir la
pelius spauzdina savo nuosa- 
vioje spaustuvėje, kurioje taip- 
pat atliekama ir kitų visų, ku
rie tik nori, įvairiausi spaudos 
darbai.

Žinoma, laikraščio ir bro
šiūrėlių leidimas daroma ne 
tam, kad pasipelnyti, bet tani 
kad skleisti darbininkų tarpo 
apšvietą ir susipratimą, dėlto 
tokį didelį ir gerą laikraštį 
‘ ‘ Darbininką’ ’ LDS. nariai 
gauna kaip ir už dyką, o “Dar
bininko” laidos knygelės par
duodamos kiek galint 
šia kaina.

LDS. jau turi savo 
veik visose gyvesnėse 
kos lietuvių kolonijose ir ją 
veikimas kas-kart, žymiaus ir 
žymiaus matosi.

Jau dabar net ir mūsą prie
šai pripažįsta, kad LDS. yra 
lolda stambi darbininkiška pa-

pigiam

kuopas 
Ameri-

------ K-----------
?•

jėga, su kuriA nori ar nenori, 
o skaityties twĖr-----  ’ ■

LDS. trumpai sakant yra tai. 
darbininkų tvirtovė prieš įvai
rius išnaudotojus, yra tai švie
sos židinys prieš tamsybės a- 
apaštalus, yra meilės sąryšis 
jungiantis visus dorus susipra
tusius krikščionius darbinin
kus naudingam'darbininkų rei
kalų pažinimui ir jų apgyni
mui nuo įvairių įvairiausių at
viri] ir pasalinių priešų ir iš
naudotojų.

Žinant kuomi yra LDS., jau 
gan aišku yra suprasti ir žino
ti kam jinai yra reikalinga.

Jinai yra reikalinga ir man 
ir tau ir visiems. Jinai rei
kalinga visiems darbininkams 
kaip vyrams taip moterims, 
kaip vaikinams taip mergi
noms,. kaip seniems taip jau
niems, kaip susipratusiems, 
taip tamsūnėliams. Vienu žo- 

visiems- darbo 
viisems darbi- 

darbininkas yra

dižiu sakant 
žmoneliams, 
ninkams.

Kiekvienas
žmogus. . Kiekvienas žmogus 
yra protingas Dievo sutvėri
mas. Kiekvienas turi prieder
mę ir privalo savo protą, savo 
gudrumą ir savo sielą tobulin
ti, kiekvienas turi stengties 
taip.-pat ir materijaliuose da
lykuose eiti prie progreso, prie 
didesnio gerbūvio.

Pavieniui veikdami, mes 
darbo žnjonės, ne ką tegalime 
nuveikti, ne ką tegalime atsie
kti, jau vien kad ir dėl to, kad 
mūsų spėkos permenkos, kad 
mums stoka tam tikro mokslo, 
išsilavinimo, gabumą, o daž
niausia net ir laiko sy ištekliu
mi. Bet veikiant draugijomis, 
organizuota pajėga, mes ga
lime viską atlikti kotinkamiiui- 
sia, kopasekmingiausia, atlik
ti galime taip kaip reikia.

Tam tikslui ir buvo reikalin
ga įsteigti LDS., tam tikslui ji
nai yra ir įsteigta, tam tik
slui jinai dabar tarnauja, tam. 
tikslui jinai ir ateityje tarnaus^

Prieš įsisteigimą LDS. darbi
ninką vadais buvo apsišaukę 
įvairaus plauko svieto padau 
žos, aferistai, pasivadinę būk 
tai sorijalistais.

'.-r *

Jie* žmoneliųs visokiomis 
melagystėmis ir žemiškais ro
jais su lygybėmis, brolybėmis, 
laisvėmis mulkino kiek galėda
mi ir čiulpė iš varguolių pasku
tinį centą, būk tai darbininkų 
būvio pagerinimui, būk tai 
kovai už gerbūvį, būk kovai už 
geresnę žmonijos ateitį, o fak
tiškai jiems vien terūpėdavo 
savo kišenius apsilopyti ir rau
donas pančekas pasiilginti arba 
geroką būrį kvailių prisirin
kus sau rodonus mūrus įsista
tyti. ..

Žmonelės ilgai kentė, laukė 
ir galiausia nusprendė jokių 
kvailintoji} neklausyti, o orga
nizuoti es patiems į LDS. ir vi
są darbininkišką judėjimą su 
visais jo apsireiškimais pasi
imti patiems į savo rankas ir 
taip pavest kaip protas ir są
žine reikalauja'

Susiorganizavus darbinin
kams į LDS., visokio plauko iš
naudotojams, šarlatanams ir 
cicilikūčiams iškilo pavojus ne
tekti ne tik ką lengvo uždar
bio iš nesusipratusių darbinin
kų sudedamų centų, bet’ net 
visiškas* bankrotas arba net 
dar labiaus nes perspektyva — 
ateityje atsidurti dirbtuvėse 
dąybininkų eilėse.

Sušuko visi “(1 voltas,” “Ka- 
raul,” gelbėkit kas gyvas!., 
mirtinas pavojus visam mūsų 
mulkinimo bizniui.

Tąi-gi susitarė. Prapliurpo 
per įvairius cicilikų ir bedievių 
šlamštus ant LDS. užsipuldi
nėti, ją šmeižti, dergti, nie
kinti, pravardžiuoti, keikti, 
kacl net nabagėliams nei nak
tyje poilsio nėra, tai ir stojasi 
akyse kaip, kokia šmėkla tos 
trys raidės LDS., taip jų kin
kos ir dreba, dantys barška, 
o rankos leipsta. įmanytų tai 
ryte prarytą visą LDS., bet 
vįsa bėda tame, kad nabagė
liai nevalioja apžioti, kad per
si Ipni į kelnes.

Darbininkai-gi visiškai prie
šingai: jie labai maloniai pasi
tiko LDS., prie jos glaudėsi 
kaipo prie savo goriausio drau 
go ir prietolio. prie jos rašosi 
ir džiaugėsi tąja šviesa, kurią 
gavo iš LDS. džiaugėsi iš to. 
kad >a\o p.rii* LDS. prisirašy-

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on May 15, 
L918, as reąuired by the act of October 
8: 1917.
VERS LIETUVĄ IMTI DALĮ 

VOKIETIJOS KARĖS 
NAŠTOS.

Amsterdam, geg. 14.— Impe- 
toriūš Vilius išleido proklema- 
ciją apie Lietuvos neprigulmy
bę ir apreiškė Lietuva privalo 
dalyvauti nešime Vokietijos 
karės naštos.

P-roklemacijoj Lietuvos ne- 
prigulmybė pripažinta, bet su
vienyta su Vokietijos imperija.

“Mes vilimes,” sakoma to
liau proklemacijoj, “jog bū
sianti susirinkimai ims domon 
reikalus Vokietijos ir lygiai 
Lietuvos reikalus ir jog Lietu
va dalyvaus karinėj Vokieti
jos naštoj, nes ji suteikė jai 
paliuosavimą.”

Kaip Rheinische AVestfaeli- 
sche Zeitung skelbia, tai pro- 
klemacijos įžanga buvo šito
kia:
. Mes, Vilius, iŠ Dievo malo

nės Vokietijos imperatorius, 
karalius Prūsijos ir tt. šiuomi 
paskelbiame, jog kadangi Lie
tuvos, Landeratas, kaipo pripa
žinti atstovai lietuvių tautos, 
gruodžio 12 d. paskelbė Lietu
vos atstatymų, kaipo neprigul- 
mingos su Vokietija amžina 
tvirta unija ir sutartimis la
biausia kaslink karinių reika
lų, komunikacijos, muitų ir 
pinigų mušimo ir prašė Vokie
tijos imperijos pagelbos; ir

Kadangi toliau, buvusieji 
politiški Lietuvos ryšiai tapo 
sutraukyti, mes įsakome impe
ratoriškam kanclieriui paskel
bti Lietuvą., remiantis minėto
mis Lietuvos Landsrato dekle- 
raci jomis, vardu Vokietijos 
imperijos, liuosa ir neprigu- 
minga valstybe ir mes esame 
pagatavi Lietuvos valstybei 
suteikti prašytą pašelpą ir 
prigelbėjimą jos atstatyme.
-----------------------------------— 

niu didina skaitlių tos armijos 
nariu, kuri teisingai ir nuošir- 
džiai kovoja uz darbininkų tei
ses.
• Ir tu brolau ir sesele, nie
ko ijeątidėl iodami tuo jaus pri- 
sirašykit prie LDS. narių skai
čiaus. Tegul ir jums LDS. švie
čia kaip kokia vilties į geresnę 
ateitį žvaigždutė, sakau, pri
sirašyk šiandiena, ne rytoj. 
Velyk gerą darbą padaryti vie
nais metais peranksti, negu 
kad vieną valandą pervėlai, o 
čia dabar laike “Darbininkų 
Savaitės” kaip tik ir yra pats 
geriausias laikas prie LDS. 
prisirašyti — žiūrėk geros pro
gos nepražiopsok, kad paskui 
po laiko nesigailėtum. .

Tuojaus viską Į šalį mesk, o 
skubinkis koveikiausia priisdė- 
ti prie darbininką būvio gerin- 
tojų, prie kovotojų už darbi
ninkų teisių atgavimą, prie ta
vo „geriausių, širdingiausių, 
rimčiausių ir maloniausių prie- 
telią, prie LDS., o jie tavęs jau 
senai i savo būrelį laukia.

, LDS. visiems gėrimus žmo
nėms užteks vietos ir dirvos 
veikimui, teks ir tau tavo da
lelė, kurią dabar už tavę turi’ 
lirbt kiti tavo broliai ir sese

lės. Nesnausk, bet pasisku 
bink. Kas pirmoms tas 
geresnis, būk ir tu pirmuoju.

F. V.

NĖRA KUO DŽIAUGTIES.
Washington, geg. 14. — Vo

kietijos kaizerio paskelbtoji 
proklemaci ja apie Lietuvos 
neprigulmybę sujungta su Vo
kietija čionykščiuose atstovuo
se Lietuvių Tarybos nesukėlė 
jolcio entuziazmo.

Atstovai šitaip nušvietė tą 
dalyką:

“Daleidimas, kad Lietuva 
turės dalyvauti nešime karinės ‘ 
Vokietijos naštos reiškia prisi
dėjimą trimis dalykais: pini
gais, amunicija ir žmonėmis. 
Pirmo dalyko mes neturime, 
nes vokiečiai mus nubiednino; 
antro mes jokiuo būdu negali
me suteikti, nes mums trūksta 
pirmo; todėl Vokietija gali 
imtis tik trečio — žmonių; ’ 
žmonęs nuo pasiskelbusios de
mokratijos kariauti autokrati
jos armijoj? Nesuprantamas 
daiktas. Lietuva nesutiktų. 
Ar-jos piliečiai bus botagu .ge
nami į kaizerio armijos eiles? 
Tas būtų prasižengimas prieš 
Vokietijos pripažintą Lietuvos 
valdžią, nes kanclierius Hert- 
ling atsakyme apreiškė, jog 
šiuomi Lietuvą pripažįstame 
laisva ir nepriguhnmga.

Po teisybei čia dalykas ta
me, jog keblieji ragai tarpe ku- . 
rių atsirado Vokietija, kįšo iš 
galvos jos pačios nevidono. Ji 
žino, jog gahi gale bus įveik
ta, todėl ji nori vakarų nuos
tolius papildyti laimėjimais ry
tuose, tarp to ir Lietuvą ji no
ri užgrobti/ Jokis Lietuvos 
neprigulmybės pripažinimas 
negali būti tikras, kuomet pri
kergiama von Hertlingo sąly
gos; bet jei tas vylius pridė
tų vyrų Vokietijos kariuome
nei, tai tas gali biskį suvėlin
ti apsirokavimo valanda ir su
teikti daugiau laiko vokietinti v 
rytinį kraštą, idant galų gale 
prijungti naujas respublikas 
prie junkerių valdžios.

Be abejonės kaizeris skaito 
save turinčiu dievišką autori
tetą tokiam liuosavimui. Attila 
veikė su tokiuo pat supratimu. 
Jei Vokietija netikėtai ėmė at
gailauti ir jei tikrai nori su
teikti mums pagelbą, atlygi
nimą už gėrybes, kurias jos 
armija sunaikino ir už grobimą 
ir plėšimą, kuriuos ji atliko 
Lietuvoj, kas siekia bilijonus 
dolerių, tai iš jos pusės būtų 
praktiškiausias pasižadėjimas.’

REIKALAUJA VISIŠKOS 
NEPRIGULMYBĖS.

Amsterdam, geg. 13. — Bėr
imo socijalistų , organas Vor- 
\vaerts rašo, jog Lietuviuose 
kįląs stiprus pasipriešinimas 
prieš padarymą Lietuvos “pu- 
siau-federale” valstybe be fe
deracijos teisią. Tas laikraš
tis rašo, jog reikalaujama vi
siškos neprigulmybės Lietuvai 
su pasirinktu monarchu ne iš 
kariaujančių pusių.

Lynne sustreikavo 500 čeve- 
rykų kompanijos 
dėlto, kad kompanija 
pakelti algas.

-----o------
Ne\v Yorko biržoje 

sios paskolos komisai 
duoda po $97.S0.

—- o---------------------

. Anglijos lordis Rliondn, 
maisto admininstiatorius, >u- 
sirgo ir daryta operacija.
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Una ii So. Boston’o utarmnkais, ketvergaia ir subatomii, 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv, Juoiapo a 

Darbininkų Sąjunga.
“DABBIKISIA8” 

(The Worker) 
The Lithuanian tri-ireekly paper.

Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St 
Joseph’s Lithuanian JR.-C. Association of Ląbor. 

Subscription Kates: z
Yearly ..........................♦.......................................... $3.00

Boston and suburbs_______________ __________ $4.00
I months.............................   ...$1.50
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“DARBININKAS”
M1 W. Broadway, South Boston, Mase.

KREIVAI PRITAIKĖ.

“Naujienos” nesenai su pa
sididžiavimu indėjo straipsnį 
apie girtuoklio, vagies atsi
vertimi} į šocijalizmą per pasi
skaitymą socijalistiškų laikra
ščių. Mes pastebėjome, jog lat
rui bepigu virsti socijalistų, 
nes socijalizmas yra bedieviš
kas, skelbia būk nesą, užgrabi- 
nio gyvenimo, būk nebūsią 
atsakomybės už darbus.

Tokia pastaba, matyt, pa
svilinome “Naujienoms” akis, 
kad jos bando išsisukinėti ir 
cituoja iš šventraščio apie mui
tininką ir farizejus. Bet “Nau
jienų” štabas privalo rodos 
matyti skirtumą tarp anų me
tų muitininkų ir . šių laikų ci- 
eilikėlių. Muitininkai tai šių 
laikų kapitalistai, dirbtuvių 
bosai ir p. Gi cicilikėliai, tai 
Jeruzolimos goveda, šaukusi 
nukryžiavoti Jezų. Farizejais 
esate jūs, dabartinės govėdos 
vadai, kurie skelbiate, kad 
atėjo galas Kristaus įsteigtai 
Bažnyčiai.

Galop “Naujienos” baigda
mos savo pastabą triumfuojan
čiai užtraukia: ‘ Tikrais žings
niais visam pasaulyje artinas 
ta senai lauktoji žmonių bro
lystės ir laimės gadynė — so
cijalizmas.”

Rusijoj toji “brolystės ir lai
mės gadynė” jau atėjo. ' Ži
nome, kokia brolystė ir laimė 
ten užyiėspataVo.

BE ABELNOS TAIKOS LIE
TUVOS LIKIMAS NEBUS 

NULEMTAS.

Nepraeina savaitės, kad ne
būtų kokių nors žinių apie Lie
tuvos reikalus civilizuoto pa
saulio laikraščiuose. Žinių a- 
pie neprigulmybę netrūksta. 
Girdime apie Lietuvos Tarybą, 
apie ministerių, ambasadorių 
nuskyrimą ir tt. Iš šalies čia 
“polandieriai” šūkauja: “Lit
erini Igrają z Ogniem” ir bau
gina lietuvius visokiais grūmo
jimais, atkeršijimais.

Ne vienas lietuvis pamąsto, 
kaip čia ištikro yra su Lietu
vos reikalais ir kaip galės būti.

Mes jau esame pastebėję, jog

Pramonijos darbininkai
MARKSO VIRŠVERTĖ IR 
KAPITALISTŲ IŠNAU

DOJIMAI.
Paleidęs nuomonę, kad iš

dirbamųjų daiktų vertę vienin
teliai tenustato proletarų — 
darbininkų triūsas, dedamas 
tam daiktui išdirbti, Marksas 
toliaus jau lengviai išrodo, 
kas tai yra t. v. kaina priedinė 
arba viršvertė, ir kaip kapira^ 
listai krauna sau turtus išnau
dojimais, prakaitu ir krauju 
savo darbininkų.

Maininė darbo vertė t. y. 
kaina perkamos prekės papras
tai yra didesnė už visas išlai
das, kurių reikėjo, kad prekę 
pagaminti ir apyvarton paleis
ti. Darbdavis ar pramoninin
kas, kuris tas prekes gamina 
pats a rkitus jas gaminti sam
do, laukia iš savo biznio gero 
uždarbio, norėdamas kaip kiek
vienas šį-tą uždirbti, ir tai už
dirbti ne mažiausia. Per tai 
kiekvienas darbdavis ar pra

tų žinių nereikia imti už gry
ną pinigą. Be abejonės tos ži
nios turi svarbą, jos nurodo, 
jog' Lietuvos klausimas gvilde
namas, jog dirbama dėl Lie
tuvos neprigulmybės.

Vienok, privalome žinoti, jog 
be abelnos europinės taikos 
Lietuvos reikalai ir likimas ne
bus nulemtas. Galutinai Lie
tuvos reikalus nustatys taikos 
konferencija. Mažiausia pri
valome atboti “paliokų” kryk
štavimų. Visi diplomatai ir 
valdininkai žino, jog lietuviai 
jokiuo būdai jokios unijos su 
paliokais nenori. Demokratiš
ka Lietuva nebus jungiama su 
poniška Lenkija. Jei Lietuva 
gaus neprigulmybę, tai taip-gi 
gaus tarptautišką gvarantiją. 
Tos gvarantijos paliokai neiš
drįs laužyti. Juk Anglija sto
jo karėn vien dėlto, kad ji bu
vo pasižadėjus ginti Belgiją, 
kurią Vokietija užpuolė. To
dėl, jei. paliokai norėtų, ką 
nors daryti po taikos konfe
rencijos, tai gaus į kailį nuo 
didžiųjų tautų.

JAU GALIMA GAUTI 
GRAŽŲ LEIDINĮ 

“ŽINYNĄ S.”

Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigų Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų, naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas” duoda daug gražios me- 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinypas” yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems, bet ir šiaip jau žmo
nėms. “Žinynas” apima apie 
300 puslapių smuulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su:

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston, Mass.

monininkas savo ar samdinin
kų rankomis pagamintas pre
kes pardaioda brangiau, negu 
jos jam pačiam tikrai kaštavo. 
Imkime: pora šiušių brangiau 
parduodama arba, kitaip sa
kant jų maininė kaina nusta
toma kur-kas didesne už kainą 
tos medegos, iš kurios tie šiū 
šįai pasiūti, drauge čia dedant 
'tų šiušių siuvėjo pėdę ir visas 
išlaidas mašinų dilinimui, jų ir 
šiušių medegos apdraudimui 
nuo visokių nelaimių ir tt. Tie 
likučiai, kurie atlieka parduo
dant prekes kaina brangesne 
už tą, kiek tos prekes tikrai 
kaštuoja jas gaminant, sudaro 
gryną uždarbį tų prekių ga
mintojui, eina kišenėn darb
davio fabrikanto, kapitalisto. 
Gi iš tikros teisybės pagal Mar
kso jie turėtų eiti kišenėn pa
ties darbininko, nes tie liku
čiai, tas grynas pelnas gimė iš 
vlarbininko triūso, atsirado 
Kaipo vaisius jo darbo, kaipo

KĄ MANO PROTESTONAI 
APIE RYMO KATALIKŲ 

.'BAŽNYČIĄ.
(Mes katalikai, girdėjome 

ir girdime daug niekinimų ir 
dergimų mūsų Bažnyčios iš 
savųjų bedievių ir socijalis
tų. Tie užmetinėjimai ka
talikų laikraščiuose yra at
remiami. Prie to geru pri- 
dėčku ir papildymu yra nuo
monės geros valios ir moky
tų nekatalikų apie Rymo Ka
talikų Bažnyčią. Ytin indo- 
nius yra žemiau paduoda
mas raštas iš po plunksnos 
mokyto vyro Edward F. Bi- 
gelow. Jis yra redaktorius 
laikraščio The G u i d e 
t o N a t u r e. Jis yra ga
vęs aukščiausią mokslišką 
laipsnį Ph. D. Tas jo straip
snis buvo indėtas katalikiš
kame laikraštyje T r u t h.)

Aš esu ifarys EpiskopalėS 
Bažnyčios. Seniau buvau na
riu Kongregacijonalės.' Nuo 
pat savo subrendimo amžiaus 
esu * susipažinęs su Katalikų 
Bažnyčia. Dažnai atsilankau 
į katalikiškas pamaldas ir esu 
dažnai sakęs prakalbas katali
kiškose įstaigose. Nuo dauge
lio mėnesių skaitau T r u t h 
ir džiaugiuosi, jo drąsiu ir ga
biu išdėstymu tų teisybių, ku
rias išpažįsta toji didi, sena, 
pirmutinė Bažnyčia. Stebiuo
si iš šaunių editorialų ir gabu
mų, kuriais visi argumentai 
prieš Rymo Katalikų Bažnyčią 
atsakomi ir atremiami.

Bet yra rūšis ginčų tarp ka
talikų ir taip vadinami} protes- 
tonų. Tie ginčai man rodos nė
ra prideramai katalikų rašyto
jų suprasti. Žodis protestas 
neturi tos pat reikšmės protes- 
tonams, kaip katalikams. Iš 
pradžios buvo kilęs protestas 
prieš tūlas doktrinas ir papro
čius primityvės bažnyčios, kas 
vedė prie to, ką kiekvienas 
krikščionis turi apgaulauti: 
pertraukimas Bažnyčios vieny
bės. Dabar mažai tėra krik
ščionių, kurie protestuotų prieš 
Katalikų -Bažnyčią. Protesto- 
niško typo protas visai tam 
priešingas. Jis pripažįsta tą 
Bažnyčią, kaip ir kitą kri
kščionišką išpažinimą su savo 
ypatybėmis, įrėdmėmis, kurios 
patinka jos pasekėjam. Kai- 
kurie iš uoliausių krikščionių 
pasaulėje yra Rymo Katalikai. 
Rymo Katalikų Bažnyčia taip 
vadinamų protestoniŠkų Ba
žnyčių yra laikoma, kaipo vie- 
na iš daugelio gerų ir naudin
gų krikščioniškų draugijų. Aš 
neturiu teisės kalbėti vardu bi- 
le kokios Bažnyčios, vienok aš 
esu teiravęsis pas kongregaci- 
jonalistųs, metodistus, baptis
tus ir kitus, ir man rodos jie čius ir ištvirkėlius ir pelnytis

pasekmė jo veikimo. Tuo tar
pu darbininkas to pelno negau
na, o privalo tenkintis tąja al
ga, kuriąja yra apsiėmęs pas 
pramonininką dirbti.

Tas grynas pelnas, kurį 
griebia sau kapitalistas-darb- 
dąvis, priklauso ne kam ki
tam, kaįp tik pačiam vienam 
darbininkui, nes jojo triūsu 
tapo padirbta toji prekė, iš ku- 

trios tas kalbamas pelnas atsi
rado, kaipo dalis maininės ver
tės, kurios kainą kaip tik ir 
nustatoma darbininko indėtu 
“visuomeniškai būtinu dar
bu. “-"'Daleiskime, ’ kad darbi
ninkui algos mokama į dieną 3 
doleriai. Tebūnie grynas pel
nas, kurį darbininkas užvaro 
savo darbdaviui, 75c. Visas 
tad darbininko dienos darbo 
vaisius, rezultatas bus vertas 
$3.75. Dirbdamas visą dieną 
darbininkas išvarė darbo ver
tės $3.75. Iš to viso jis visą 
pirmą dienos dalį dirbo savo 
algai", kad būtų darbdaviui iš 
ko mokėti, ir uždirbo tuos su
lygtus 3 dolerius, gi likusią 
dienos dalį jis prakaitavo dė
damas savo darbą tiems 75c. 

visi turi lygią pagarbą Rymo 
Katalikų Bažnyčios, kaip kad 
ir kitų ir mielai sii Jais drau
gautų. Aš pažįstu vieną pres- 
bįterijonų kunigą, kurs mie
lai leistų Rymo Katalikų kuni
gui kalbėti savo bažnyčioj ir aš 
žinau, kad tas pat kunigas taip 
sakant “mainytus sakyklo
mis” su katalikų kunigu.

T r u t h aiškindamas isto
riją, principus ir mokslą Ka
talikų Bažnyčios, neisvengti- 
nai turi, atremti argumentus ir 
atsakyti į klausimus tų,‘ kurie 
jai priešinasi arba ją nesu
pranta. Tai pagirtinas darbas 
ne tik katalikams, bet ir kitų 
išpažinimų tikyboms. Juo ge
riau vieni antrus pažinsime, 
juo stipresnė bus tarp mūs 
broliška gera valia. Yra gerai 
suprasti savo padėjimą ir kad 
visi kiti tą suprastų. Taip pat 
vra politiškose partijose. Aš 
-netikiu, kad respublikonas ga
li būti tikrai geru tas, kurs ne
pripažįsta gerų pusių demo
kratų. Ir aš netikiu, kad at
sirasti} demokratas, kurs' ne
manytų, jog respublikonų pa- 
žvalgos yra gan geros. Bet tas 
nereiškia, kad respublikonas, 
arba demokratas mano suma
žinti savo pastangas prirodyti 
ir palaikyti savo opinijas. Res- 
publikonas nori turėti prieš 
akis aiškias pažvalgas demo
krato, o, demokratas nori aiš
kiai žinoti jo pažvalgas. Aš 
tikiu, kad T r u t h atlieka 
pagirtiną darbą aiškindamas 
Katalikų Bažnyčios mokslą ne 
tik saviškiams, bet ir žmonėms 
kitų išpažinimų. T r u t h pri
valėtų pasklisti labiausia tarp 
nekatalikų. Jei mes galime 
spręsti iš auklėjimo Rymo ka
taliko vaiko, tai kiekvienas 
suaugęs katalikas supranta sa
vo Bažnyčią. Kur T r u t h 
labiausia reikalingas, tai tarp 
tų, kurie apsipažinę su Kata
likų Bažnyčia.

T r u t h nori, kad protesto- 
nai pažintų katalikų padėjimą, 
bet man rodos vieno daikto ka
talikai protestonuose negerai 
supranta. Man rodos, jog 
daugelis katalikų mano, jog 
protestonai vis priešinasi 
jiems, skleidžia šmeižtus apie 
juos, ištikro-gi idealas protes- 
tono yrą gyventi ir leisti ki
tiems gyventi. Jie tiki, kad jie 
turi teisę steigti Bažnyčią sky
rium nuo pirmapradinės Baž
nyčios ir tokią pat teisę turi 
kongregacijonalistas, metodis
tas ir be abejones Rymo kata
likas.

Aš tikiu, kad tokie kiaurus 
šlamštai, kaip “Tlie Menace,” 
matyt įsteigtas tam, kad gau
dyti nemąstančius, silpnapro-

Tą jis dirba tuomet, kuomet 
jau buvo gerokai pailsęs ir nu
vargęs dirbdamas pirma savo 
algai. Tiems 75c. darbininkas 
dirbo įtempdamas savo raume
nis} eikvodamas sveikatą, jau 
kruviną prakaitą liedamas, ir 
to viso kruvino darbo vaisius 
galutinai pasiima ne jis pats, 
bet kapitalistas - darbdavis..
Tuo pelnu, kurį užvaro darbi
ninkai, kapitalistai savo tur
tus didina. Kapitalistų turtai, 
visokie - kapitalai aiškiausia 
auga kruvinu prakaitu darbi
ninkų ir jų išnaudojimais.. .

Kad tam visam užbėgti už 
akių, reikia-sunaikinti privati
nę nuosavybę, kurios siste
mas palaiko darbininkų samdą 
ir kapitalo koncentraciją. Žu
vus " privatinei • nuosavybei, 
žlugs kapitalizmas,- o su juo 
ir darbininkų išnaudojimas.

J. D.

Aukokite į Tautos 
Fondą. 

sūkeliąnt ginčus, pridarė 1dw; 
gta blėdies pastatant•'protes- 
tonus blogoje 'Šviesoje, ne£u 
jie padarė statydami Katalikų 
Bažnyčią neprielankiame pa
dėjime; Rakanką šmotelio spal
vuoto stiklo, kad pamatyti a- 
pielinkę kitokioje šviesoje. 
Skaitydamas Trut,h, aš pa
linkau manyti, kad katalikai 
pavartojo /‘The Menace” ir 
kitus šlamštus, kaipo spalvuo
tą stiklą, pėr kurį'mato pro- 
testonų opinijas apie savo Baž
nyčią. Reikia taip-gi pripažin
ti, jog kur tik bjaurybės atsi
randu tai jį pasirodo liinęan-- 
čia. Kaikuiie--protestonai su
siteršė su “The Menace,” ir jie 
kaipo neprotaujanti žmonės 
pasidavė ant jo meškerės. Bet 
iš to nereikia daryti išvados, 
kad tarpe protestonų nėra 
mandagių. Visame savo 40. 
veikimo metų aš sutikau apie 
tuziną protestonų, kurie buvo 
priešingi Katalikų Bažnyčiai. 
Jie rinko knygas ir skleidė to
kius šlamštus,. kaip 1 ‘ The Me- 
nące,” tikėdami, kad jie vei
kia prieš priešininkus. Bet tie 
tuzinas žmonių nesudaro visų 
krikščionių, kuriuos aš esu su
tikęs per pusę šimto metų.

Nelabai senai aš girdėjau 
metodistų kunigą, kalbant sa
vo parapijonams apie gerą
sias ypatybes Rymo Katalikų 
Bažnyčios. Jis ypač pabriežė 
gerą jos pilietišką intekmę. 
Didelė mūsų piliečių dalis yra 
gryni katalikai, kurie nebūtų 
tikėjimiškai uolūs kitame išpa
žinime dėl priežasčių minėto 
kunigo išaiškintų. Jis aiškino, 
kaip Katalikų Bažnyčia prisi
taiko prie žmonių reikalų ir sa
vo pamokslą baigė šitaip: “Jei 
nebūtų Katalikų Bažnyčios, 
tai žemė nebūtų, tinkama žmo
nėms gyventi. ’ ’ To kunigo pa
mokslas palietė plonąją stygą 
manyje. Net protestonai, ku
riems Katalikų Bažnyčia neat
sako, vienok jie pripažįsta jos 
milžinišką pilietišką ir žmoniš- 
kinimo galę. Bet protestono 
žvilgsniu šita Katalikų Bažny
čios ypatybė nėra didžiausia. 
Man rodos, kad katalikai ne
mato, kokiu paakstinimu jų 
pavyzdis yraJdtiems. Kur tai 
skaičiau, kad šv. Pranciškus 
Asižietis kartą pakvietė savo 
draugą kunigą pasakyti jo ba
žnyčioj pamokslą. Kuomet jie
du atvažiavo, taii vaikščiojo po 
sodžių. Tarė tuomet svečias: 
“Bet aš maniau,' kad norėsi, 
kad pamokslą pasakyčiau.“ 
Atsakė jam: “Ir tamsta tą pa
darei savo išžiūra ir drabužiais 
ir žodžiais susitikusiems. Mes 
nukreipėme mintis Dievop ir 
pasakėme tokiuo būdu geriau
sią galimą pamokslą.”

Aš netikiu, kad atsirastų 
koks žmogus bile kokio išpa
žinimo,, kurs nesistebėtų prisi
žiūrėdamas į katalikų ištiki
mybę savo Bažnyčiai, lankymą 
savo šventyklų ir pavyzdingą 
jų gyvenimą. Katalikų dievo
baimingumas inėjo priežodin. 
Jų prisrišimas prie Bažnyčios 
yra begalinis. Kiekvienas ka
talikas tokiuo būdu skelbia 
geriausią, pamokslą kitiems. 
Aš nenorėčiau, kad T r u t h 
įsivaizdintų, kad protestonai ir 
dabar nuolatai protestuoja. Aš 
norėčiau, kad- T r u t h skel
btų, jog protestonai dabar ste
bisi.

Keletą motų atgal aš daly
vavau laidotuvėse vieno kai
myno, kurs niekuomet nelan
kydavo jokios bažnyčios. Jis 
nebuvo bedievis; nebuvo jis 
krikščionis; neigi buvo jis žy
das. Tik jis šaltai atsinešė į 
visokias tikybines pamaldas. 
Išrodo, kad jis niekuomet ne- 
užsimąstė apie tų dalykų rei
kalą. Man stovint prie jo kar
sto, prie manęs prisiartino ki
tas kaimynas, kurs buvo to
kių pat nuomonių, kaip velio
nis, bet palinkęs prie bedievy
bės. Jis atsigręžė į mane ir 
tarė: “Kuomet žmogus stovi 
prie lavono savo draugo, tai 
sukįla tokios mintys, kokios 
nekildavo niekuomet pir
miau.”' -Luktelėjęs tarė: “Bi- 
gelow, jei yra šiame pasauly
je kokia religija, tai ji turi ei- 
£i nuo paties Dievo; ne nuo 
žmogaus. Ar tamsta ne taip

manai Aš palingavau gal
vą, .kad pritariu.

Vėliau, kuomet mes buvome 
prie medžio'šešėlio, tarė jis: 
“Aš negaliu priimti to viso, 
ką sako krikščionys. Bet aš tą 
pripažįstu, kad- jei yra pasau
lėje Dievas, tai Jis vięnu ar 
kitu būdu apreikštų save. „Aš 
žinau, jog tamsta pasakysi, jog 
Jis apsireiškia pasaulėje per 
gamtą, bet aš tikiu, jog jis 
paliestu širdį kitokiu būdu.” 
Tuomet jis, rodydamas į Rymo 
Katalikų Bažnyčią, stovinčią 
už lauko, tarė-tihguodamas iš
tiestą ranką: “Ve anoji Baž
nyčia skelbia turinti dievišką 
autoritetą ir,aš tikiu, kad'jei 
aš manyčiau apie prisidėjimą 
prie Bažnyčios, tai prisidėčiau 
y»uie katalikiškos, o ne prie ko
kios kitos, kurios yra įsteigtos 
saujelės paprastų žmonių, to
kių, kaip aš pats.” Tas žmo
gus buvo paprastas pilietis, ne- 
indomaująs-jokia Bažnyčia ir 
vienok per savo gyvenimą bu
vo pastebėjęs Rymo Katalikų 
ištikimybę savo Bažnyčiai ir jų 
maldingumą.

Nesenai aš laikiau prakalbą 
nedideliame miestelyje Michi- 
gan'o valstijoj. Atvykau su
katos naktį ir nedėlios rytą inė- 
jau kotelio ofisam Lauke nuo- 
latai lijo. Buvo šlapia, slidu, 
vienu žodžiu labai nemaloni 
diena. Paklausiau klerkos: “O 
kaip čia bažnyčios1?” Jis nu
sijuokė ir tarė: “Aš neinu į jo
kią bažnyčią. Aš nemanau, kad 
•reikia eiti bažnyčion. Bet jei 
nori matyti tuščias sėdynes, 
tai eik į mano bažnyčią, o jei 
nori matyti maldingumą, tai 
eik į Rymo Katalikų bažnyčią. 
Katalikai visą rytą ėjo pro ho- 
telį. Ar sninga, ar lįja visvien 
jie eina.”

‘1 Man išrodo, jog tamsta 
linksti prie Katalikų Bažny
čios,” tariau aš.

“Jei manyčiau apie dėjimą- 
si prie kokios Bažnyčios, tai 
dėčiaus prie Katalikų. Aš ne
noriu būti pusiniu. Išrodo, jog 
katalikams bažnyčia šį tą reiš
kia. Jie nesėdi namie, jei iš
tinka nedėlioj lytus. Jie taip 
reguleriškai renkas, kaip kad 
laikrodis eina. Ir aš tikiu į 
kiekvieną žodį jie sako.”

Aš galėčiau panašių pavyz
džių privesti eibes. ' Jų girdė
jau nuo visokių bedievių ir vi
sokių tikybų išpažintojų. Jie 
visi augštai kalba apie Rymo 
Katalikų Bažnyčią ir pripažįs
ta jos didžią intekmę. Jūs 
ge,ri katalikai skaitantieji 
T r u t h, nemanykite, kad. 
mes protestonai esame jums 
priešingi. Ne; jie nenorėtų, 
kad Katalikų Bažnyčia išnyk
tų iš jų tarpo. Mainais jie nie
ko, nepriimtų. Nemanykite, 
kad jie priešingi jūsų mokyk
loms. Nėra bizniŠkų suprati
mų žmogaus, kurs nematytų, 
kad katalikų parapijinės mo
kyklos sutaupo jiems pinigų. 
Ką aprūpina katalikų mokyk
los, tuo nereikia rūpintis vie
šoms mokykloms. Jie. ne vien 
stebisi iš katalikų pagatavumo 
užlaikyti savos mokyklas ir 
mokėti taksas užlaikymui vie
šųjų mokyklų, bet čia einasi 
ir apie dolerius — centus. Skai
tydamas -T r u t h ir kitus ka
talikų laikraščius, aš gaunu 
įspūdį, kad katalikai įsivaiz
dina, būk protestonai priešin
gi katalikų mokykloms. Mano 
brangūs T r u t h o rašyto
jai, vargu atsirastų bent vie
nas protestonas, kurs nesi
džiaugtų iš katalikų pasiauko
jimo ir prisirišimo prie savo 
Bažnyčios. Be to pamanykite, 
kaip pasididintų protestonams 
taksos, jei parapijinės mo
kyklos išnyktų. Ar jūs mano
te, kad protestonai ant tiek 
akli, kad to nematytų? Ne 
gerb. redaktoriau ir kiti, pro
testonai stebisi iš katalikų net 
iš pinigiško atžvilgio. O kuo
met stebėjimasi kįla iš to at
žvilgio, tai tas yra tikru daik
tu.

Dar žodis apie “The Mena
ce” ir panašius šlamštus. Jie 
daėjo liepto galo ir reakcija čia 
pat. Aš asmeniškai pažįstu pro
tingą bedievį,, kurs veik jau : 
virto kataliku beskaitydamas 
“The Menace.” Jis man pa
sakė, j’og stipriausia teisybė už

Rymo /Katalikų Bažnyčią y 
ta, kad bedieviškas jįdak 
rius ant tiek pasižemina, ’k 
vartoja aiškių aiškiausias i 
teisybes. Jis sako,. jog,redi 
torius neturėdamas' užmeti] 
Katalikų Bažnyčiai, griebi; 
šmeižtų, melų, apkalbų 
nešvarumų. Jokis šviesaus p 
to žmogus negali turėti jok 
pagarbos ‘ ‘ The Menace ’ui. ’ ’ 
’ Didžiuma krikščionių sa 
širdyje sako: “Dieve, pad 
kiekvienai gerai krikščionišl 
intekmei; tesiseka jiems d; 
bas pakėlime žmonijos. O 
atlieka Rymo Katalikų Bažn 
čia. *

Dar yra kitas daiktas. Pi 
testonas negali atsistebėti K 
talikų Bažnyčios garbe, kr 
buvo ingijaina per amžius. J 
žino, jog tai Bažnyčia Motii 
Jis žino, jog tai Bažnyčia, 
steigta šimtmečiai prieš kit 
visas, o tą viską žinodam 
jis negali nesistebėti Rymo K 
talikų Bažnyčia. '

Katalikui, iš mažatvės iša 
kietam katalikystėje, išro< 
.lengviu daiktu priimti jos m 
kslą. Bet kitokių išpažinta 
žmonėms ne taip lengva, ka 
daugelis spėja, primti kata! 
kiškos Bažnyčios principus. 
ra papročių ir ypatybių, k 
rios turi, būt įnauklėtos, idai 
jos būtų vertos. Leopardas p. 
veldi savo taškus, liūtas n 
galėtų jų ingyti, kaip jis , 
netrokšta. Yra sakoma, ka 
kiek ten varna nespoksuotų 
saulę, ji nevirstų į erelį. Š 
tame prasčiokiškame pasak; 
me yra daug teisybės. Yi 
tūkstančiai krikščionių šio, 
šalyje, kurie gauna intekn 
įkvėpimą ir paakstinimą iš K; 
talikų Bažnyčios. Jie pilnai j 
stebisi. Savo širdyse jie saki 
“Tegyvuoja didi, senobin 
Bažnyčia.” Vienok tiems žm< 
nėms visai nėra galima virst 
katalikais ir matyti toje BaJ 
nyčioje tą, ką patys katalika 
iš mažatvės joje išauklėti, ma 
to. Ne kartą nuo viešų plat 
formų aš esu, pavartojęs išsi 
reiškimą ‘ ‘ the grand old Catho 
lic Churclr,” ir visuomet manę 
paklausdavo: “Sakyk, p. Bi 
gelow, ar tamsta katalikas?’ 
Tai mat daugelis žmonių nega 
Ii nieko gero kitame ko jie ne 
priima. Tai labai gaila. A. 
noriu užtikrinti visus šio laik 
raščio skaitytojus, jog dideli 
daugybė nekatalikų, gerų kri 
kščionių, ne tik stebisi Ryme 
Katalikų Bažnyčia, bet jos dė 
ka patys esti tikybiškesni ii 
maldingesni. -Katalikų pavyz 
džiu jie yra įkvepiami ir nesu 
žiniai gauna intekmę.

Rašydamas šį straipsnį, no 
rėjau užtikrinti, jog visur pro 
testonai gerbia Rymo Katali
kų Bažnyčią. Tikiu, jog 
T r u t h ant tiek yra plačių 
pažvalgų, jog teiksis indėti jin 
šias mano teisingas pastabas. 
Saulė nušviečia apielinkę aiš
kia, balta, gražia šviesa. Sau
gokitės, nelaikykite prieš sa
vo akis spalvuotų akinių, kad 
nesugadinti sau reginį.

Kanadoj ties Columbia, S. C. 
ištiko nelaimė ant geležinkelio. 
Vienas vagonas su kareiviais 
nusirito nuo pylimo. 8 karei
viai užmušti, 26 sužeisti.

----- o-----
Rumunijos parlamentas ka

raliaus dekretu tapo paleiMas. 
Paskelbti nauji rinkimai. Nau
jas parlamentas susirinks bir
želio 17 d.

------o------
Anglijos parlamentas išrin

ko komitetą iš šešių moterų, 
kurios nuskins taksas ant mo
terų pertekliaus dalykėlių.

------ o------
-Berline tikima, jog Finlan

dija stos karalyste. Kara
lium busiąs Mecklemburgo ku
nigaikštis Adolf Friedrick.

- -----o------
S. V. kares sekretorius Ba- 

ker apreiškė, jog Amerikos 
kariuomenės Francijoj vra 
virš 500.000.

o—
Iš Odessos skelbiama, jog ex- 

earo motina-naŠIė, D. K. Niko- 
lai NikolaeviČius ir Aleksan
dra NikolaeviČius (Michailovi- 
čius?), Čurie gyveno Krimę, 
pakliuvo į vokiečių nelaisvę.
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kad ponas. Grigaitis mainyda- 
■mas savo poziciją iš kaizerinio 
į prieš kaizerinius bent čia Ą- i 
merikoje pagal .recepto draugo. 
Tomsono, nesurado kito būdo 
savo tikslui, kaip tik iš “Nam 
jienų” bosu apsimesti virėjų 
pliurzių jąja dumti akis kvai
lesniems už savę ir indavinėti 
Amerikos valdžiai lietuvius 
visokiais prasimanymais, kad 
pamažinti skaičių Lietuvių 
tautos laisvės užtarėjų, ku
rių tarpan aiškiai atsistojo ir 
Amerika su savo Prezidentu.

Kad tokia priemonė saviems 
reikalams- ponui Grigaičiui 
tinkh, mos neabejojame nei 
kiek. Juk kiekvieno socijalis- 
to pirmu uždaviniu yra būt ša
lininku internacionalizmo ir 
tuo pat tautų naikinimo. Tad 
nereikia stebėtis, kad ir ponas 
Grigaitis stoja eilėje tautų lais
vės naikintojų, kaip internaci- 
jonalizmo apaštalas ir tuo, iš
gamos darbu kitus užkrėsti 
stengiasi skleisdamas savo mo
kslą. Tų gi darbų kol kas jis 
atlieka ne kardu, ugnimi ir 
kartuvėmis, kaip kad-jo drau
gai Rusijoje, bet pasirinko 
sau pliurzę; atsimindamas, kad 
Amerikoje ‘‘šiandien padėji
mas baisiai rimtas” — ir rei
kia būti atsargiam. Tad ir va
rosi ponas Grigaitis lietuvių 
tarpe nekalta pliurze su klec- 
kais, ypač kad juos ne vienam 
dar “susipratusiam” lietuviui 
per savo “Naujienas” gali in- 
duoti.

J. Žvygas.

■.į.C Į -
Chicagos Apšferffys išnešė pa- 
gėidavimą kad prisidėti prie 
didžiojo Kongreso, kuris įvyks 
Baltimore, Md., kadangi yra 
didelė nauda Sąjungai.

Pradėta svarstyti kokiu bū
dų galimą padidinti x skaičių 
narių Sąjungoj? Patarta kuo
poms kad laikyti} paskaitas ir 
taip pavieniai nariai kad sąvo 
draugams ir pažįstamiema aiš
kintų tikslą LDS. ir jos svar
bą lietuvių gyvenime. Toliaus 
kad kur bus galima steigti sa
vas krautuves.

Vienas iš korespondentų ku
ris rašinėdavo žinutes į “Drau-i 
gą” apie Apskričio veikimą p. 
S. A. Daunoras išvažiavo, į 
Spring Valley, tai-gi į jo vietą 
išrinkta M.. L. Gurinskaitė.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti Šv. Antano Parapijoj, 
26 d. gegužės 1918, 2 vai. po 
pietų Cicero, III. Tai-gi visos 
kuopos yra kviečiamos prisių
sti savo delegatus į minėtą su
sirinkimą.

Susirinkimas uždarytas su 
malda per gerb. kun. F. Kudir
ką.

I.IĖT. DARB. SĄJUNGOS
CHICAGOS HSSSŠSSSA 

SUSIRINKIMAS.
t *•’ * , • ' •

Lietuvių. Darbininkų Chica- 
gos Apskričio susirinkimas at
sibuvo nedalioj Šv. Mykolo 
Parapijos svetainėje. Susirin
kimą atidarė su malda pirm.-p. 
M. Mažeika. Į susirinkimą ne
atsilankė valdybos nariai vi
cepirmininkas p. A. Stulgins- 
kas ir iždininkas St. Šimulis. _

Protokolas iš praeito susi
rinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. Toliaus sekė rapor
tai iš kuopų apie LDS. sąvaitę, 
pasirodo, kad visos kuopos 
rengiasi prie Darbininkų Sa- 
vaitėsi

Kadangi per praeitą susirin
kimą buvo nutarta kad organi
zatoriai pasirūpinti} su kalbė
tojais laike Darbininkų Savai
tės, gauta iš jų raportas nors 
nebuvo galima jiems laikyti 
atskiri susirinkimai vistiek su
žinota, kad nekurie kalbėtojai 
jau pasižadėjo. I\ad sušaukus 
organizatorių susirinkimą į- 
galiota pirmininkas p. M. Ma
žeika.

Pakeltas, klausimas apie a- 
teinantį Seimą1? Po gana ilgų 
svarstymų, Liet. Darbininkų

I lietuvių dailę žvilgsnis.
J,——, ■ f

i « • «

lankė kun. klebonas T. Žilins
kas su vienu' Bostono banko 
prezidentu ir pasakė prakalbas 
apie Liberty Bondsų pirkimą.

Tai taldoje ’ tvarkoje ir eilė
je sekė paroda.

Visos parodos ašiilii buvo p. 
J. E. Karosas, o ratu visa tos- 
parodos rengimo komisija, ku
ri kiek galėdama sukosi ir dar
bavosi, kad tik viskas koge- 
ri^usia pavyktų ir nusisektų.

. Atsilankiusieji svetimtaučiai 
labai būdavo nustebinti tokiuo 
gausumu lietuvaičiu išdirbi
nių, o dar lahians jų dailiu 
darbu.

Visoje parodoje išstatytus 
daiktus apkainuodavo gan į- 
vairiai, bet mažiausia kaina 7 C u

dėdavo apie 10.000 dolerių ver
tes.

Dabar kas-link pačių išsta
tytų daiktų dailumo ir skonio. 

Neskaitant p’ Šajefkienės lie
tuviškų valgių, kurie visiems- 
vienodai tikdavo, mano nuo
mone geriausi daiktai buvo šie: 
ponios Kiževičienės iš Miners- 
villės keturkampė staltiesė ant 
mažo stalelio^ Jinai atsižymė
jo gražiu darbo išbaigimu ir 
lietuviškumu savo risunko.

Toliaus seka išdirbiniai: nė
riniai, mezginiai ponios Juoze- 
nienės iš So. Bostono, taip-pat 
nėriniai p. Dragunaitienės iš 
Brooklyno, p. Butkuvienės iš 
Pliiladelphia, Pa., p-lės Kašė
taitės iš Montello, Mass., po
nios Latvinskienės ir Urbšie- 
nės iš So. Boston, Mass., p-lės 
Abračinskaitės baltų vilnų ner
tinė skepetaitė, p-lės Bagdžiu- 
niutės iš Clevelando išsiuvinė
tos paduškaitės ir tt.

Viską negi ■ išskaitliuosi. 
Vieni dalykai gražūs, kiti-dar 
gTažesni, vieni geri, kiti dar 
geresni. Bet...

Bet visame kame lietuvišku
mo permažai. Jeigu toji paro
da vietoje “Lietuviška Paro
da,” būtų užvardinta “Ameri
koniška Paroda,” tai nei kiek 
su teisybe nebūtų prasilenkta, 
taip labai mūši} moterėlės per
siėmusį os Amerikos madomis 
i r formomis.

Ir nėra jokio dy vo, juk dau • 
guma tai čia augusi jaunuome
nė, kuri lietuviškos dailės pa
vyzdžių savo gyvenime nėra 
nei mačiusi, iš kur gi jinai a- 
pie ją žinos, kaip jinai ją pa
mylės, kad jinai jos nei maty
te nematė, nei girdėte negirdė
jo. • •

O duokite toms Amerikos 
lietuvaitėms originalių lietu
viškos dailės pavyzdžių, duoki
te joms persiimti lietuvišku
mu, o jos su savo gabiais dei
vių piršteliais stebuklus paro
dys. .. pasaulį užžavęs...

Paskirtus prizus laimėjo.
M. Dragunaitienė iš Brook

lyn, N. Y.
M. Kiževičienė iš Minersvi- 

lle, Pa.
T. Juozenienė iš So. Boston, 

Mass.
J. Urbšienė iš So. Boston, 

Mass.
Pagyrimo užsitarnavo:

Ant. Čižuvienė, So. Boston, 
Mass.

Morta Latvinskienė, So. Bos
ton, Mass.

Juozas Strakauskas, So. Bos
ton, Mass.

Ignas Gerutis, So. Boston, 
Mass.

M. Vestfilienė, So. Boston, 
Mass.

Juzefą Valentienė, So. Bos
ton,’ Mass.

Z. Bagdžiuniutė, Cleveland, 
Oliid.

K. Šajefkienė, So. Boston, 
Mass.

Pagyrimas tiesą pasakius vi
siems, priklauso, nes visi daik
tai buvo gražūs, indomūs ir į- 
vairūs.

• *■

t

(tąsa)
Baigiant parodą p. J. Urb- 

šienė jš So. Bpstbno atgabeno 
net. labai puikiai išsiuvinėtus 

' landšaftus, kuriuos negėda bū
tų parodyti net Europos did
miesčių parodose taip gerai jie 
išbaigti, o kas svarbiausia, kad. 
juose matosi žymus lietuvišku
mo atspindys.

Hafto skyrius pasirodė la
bai silpnas, keletas dalykėlių 
Atgabentų iš Lietuvos ir vis
kas.

Lietuviškų audeklų skyriu
je buvo keletas lovų uždangalų 
gana gražių, keliolika 

' šluoščių, staltiesių, bet 
meperdaugiausia.

Ir iš Lietuvos atvežtų 
tų viršminėti audiniai ir kele
tas megstinių ir austinių juos
tų, pluoštelis suktinių siūlų ir 
linų, ir viena šilkinė skepeta 
su nertiniais kutais. .Tai vis 
moterų ir merginų darbeliai.

Iš vyrų darbi} svarbiausia 
vietą užimą p. J. Strakausko 
^‘Lietuviškas Submarinas No. 
2.” Toliaus seka pono Šoko 
darbeliai, kurie atsižymi savo 
lietuviškumu: dėžutės pini
gams laikyti ir t.- panašūs da
lykai.

Dar buvo pavyzdžiai lietu
viškų smuikų p. Bieleckio iš 
Bostono.

Iš akmeninės anglies dalykė
liai padaryti p. Zub'avičiaus iš 
Shenandoah, Pa. ir iš medžio 
dalykėliai prie tualeto smulk
menoms laikyti daikteliai ir 
dėžutės Stanaičio iš Pennsylva- 
nijos.

Ir galiausia lietuviškos stak- 
_lės arba stovai audimams aus
ti su pradėtu aust audimu. 
Darbas iš Bostono p. Geručio.

Piešiniai paveikslų ir išsiu- 
vinėjimui modelių padaryti 

'Vyčių 7 kuopos narių -iš Wa- 
terbury, Conn.

Tai turbūt bus ir viskas, ap
lamai imant, bet kiekvienoje 
grupoje pasižvalgius, o ypač 
gerai kiekvienam dalykėliui 
prisižiūrėjus ir prisistebėjus, 
tai rastumei tiek.dailos skonio 
ir darbštumo, kad ne mano 
spėkomis įstengti tai vis apra
šyti.

Balandžio 24 d. vėl buvo va
karas su programų, kurį išpil
dė So. Bostono Moterų Sąjun
gos narės. Vakaras pavyko la
bai puikiai, prie progos kun. 
J. Dobužinskas pasakė dailią 
prakalbą apie dailę abelnai ir 
apie lietuvių dailę, ypač pa- 
girdamas moterėles už tai, kad 
naudingai suvartoja savo lai
ką ir gabumus. Taip-pat pri
minė, kad turime stengtis dau
giausia naudotis savo lietuviš
kos dailės formomis ir pavyz
džiais savo mezginiuose ir ki
tokiuose darbeliuose. Antrą 

- puikią prakalbą pasakė apie 
dailę p. Pranas Gudas; “Dar 
bininko ’ ’ Redaktorius.

Bal. 27 d. sukatoje buvo va
karas su trumpu programėlių, 
dainomis, kurias padainavo 
geriausios So. Bostono solistės. 
Buvo ir prakalbėlių.

Paskutiniais parodos vaka
rais p, ^ajefkienč iš So. Bosto
no, viena iš žymiausių šeimi- 

• ’ ninkių, turėjo parodoje paren
gusi stalą lietuviškų valgių, 
prie kurio už prieinamą kainą 
kiekvienas norintis galėjo val
gyti sau kaip Lietuvoje, arba 
kaip namie — lietuviškai.

Nedėlios vakare vietinė Vy
čių kuopa statė pirmu kartu 
Amerikoje dramą “Iš Meilės.” 
Publikos buvo kupina svetai
nė. Žmonės pasakoja, kad su- 
lošę labai gerai, bet aš gavau 
matyt tiktai pradžią ir pabaigą 
lošimo, kurios išėjo nors ir su 
kaip kuriais trukumais, bet 
vis-gi gerai. Ypač gerai’ lošė 
p-lės Žukauskaitės, Stankūnai
tė, Kazlauskaitė, Geciutė, Mi- 
liauskis ir kiti.

Elektrikos šviesos ganą tiks
liai buvo pritaikintos, tai vis 
darbas p. Frano Strakausko.. 
Jis taip-pat buvo ir režisieriu
mi.

Vakaras skaitosi pilnai pa
vykusiu.
' Prieš baigsiant vakarą, atsi-

V • rank- 
visko

daili-

M. Mažeika, pirm. 
M. L. Gurinskaitė, rast.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

■ 1

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Brooklyn, N. Y. žvaigždutei. 

Tamstos aprašymo muštynių 
nedėsime. Bomelių ir girtuok
lių visur yra. Visuomenei ne
įdomu kas kam pirštus kramtė 
ir žandus braižė. Jei jau ir šv. 
Jurgiui nesmagu, tai kreipki
tės į tam tikrą vyresnybę.

e-
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Gegužio 5 d. 1918 m. buvo> 
susirinkimas S. P. Blaivininkų 
18 kuopos Šv. Jurgio, parapi
jos svetainėje. Nariai atsi
lankė beviaik visi. Susirinki
me daug padaryta. Nutarta 
rengtis prie apskričio Conn. 
susivažiavimo,, kuris įvyks ge
gužio 26 d. Bridgeport, Conn. 
Delegatai išrinkti šie nariai, 
Jonas Blažys, P.. Baltrušaitis 
ir U. Matuz. Išrinkta komi
sija padaryti ženklelius, p. E. 
Mačiuliavičienė, U. A. M. Tai 
pačiai komisijai palikta ir pro
gramas surengti. Programė- 
lis susidės iš prakalbų, dekle- 
macijų, monologų ir eilių. Kal
bėtojas bus gerb. kun. J. J. Va- 
lantiejus iš AVaterbury, Conn. 
Kiti pamarginimai bus iš vie
tinių. Tai-gi broliai ir sesutės 
ir visi nepraleiskite progos, 
nes bus didelis įvairumas. Gir
dėjau, kad ir iš svečių, bus gar
su} kalbėtojų ir deklematorių.

Blaiv.

Ir su-

Blaivininkai pamatę', kad 
gražūs liktoriai prie šv. Juoza
po altoriaus, ant savo mėnesi
nio susirinkimo nutarė tokius 
pat liktorius įtaisyti ir prie 
Panos Švč. altoriaus, 
rinko suvirš $30.

L. Vyčių 39 kuopa taipos ne
pamiršta dabar, įtaisė puikius 
skambučius penkių eilių trubų 
prie didžiojo altoriaus už $65. 
Kaip skambina per šv. mišias 
balsai lyg .vargonų trūbos.

Parapijonas.

NĖWARK, N. J.

L. Vyčių 29 kuopos susirinki
mas įvyko 6 d. gegužio. Narių 
atsilankė gana daug. Visi rim
tai dalykus svarstė. Išrinkta 
komisija iš trijų ypatų, kuri 
darbuosis rinkime knygų dėl 
kareivių ir nusiųs ten, kur 
bus labiau reikalinga. Į komi
siją išrinkta šios ypatos: B. 
Vaškevičiutė, J. Brazauskas, 
D: Rupainis. Vyčiai iš savo 
knygyno nutarė paaukauti 100 
knygučių “Gyvenimo pama
tai” dėl kareivių ir 50 knygu
čių tos pačios rūšies Argenti
nos lietuviams.

Vienbalsiai nutarė L. Vyčių 
seimą laikvti kartu su kito- 
mis idėjinėmis organizacijomis 
Baltimore, Md.

Kurie turite atliekamų kny
gų ir norite paaukauti dėl sa
vo brolių kareivių, kurie . tar
nauja. Dėdei Šamui, tai malo
nėkite priduoti viršminėtam 
komitetui, už ką būsime labai 
dėkingi.

Korespondentas.

MINERSVILLE, PA.

Pagirtinas darbas.

Kiek tai gero žmonės galėtų 
padaryti, kad nustotų gėrę to 

•rudžio. Štai kad ir pas mus 
pavyzdis. Du vyrai pusėtinai 
mylėdavo išsigerti, bet šįmet 
per gavėnią pasiryžo negerti 
ir už tuos pinigus ką būtų pra- 
gėrę, nutarė ką nors įtaisyti 
| bažnyčią. Atėję pas kun. kle
boną paklausti kas yra reika
lingiausia. Tai patarė liktorius 
įtaisyti prie' šv. Juozapo alto
riaus. Tie ir apsiėmė, tai kle
bonas partraukė labai puikius 
liktorius už $50.

PALERMO, ARGENTINA 

prie (Buenas Aires)

Balandžio 7 d. buvo vestuvės 
Petro Grucės su p-le Konst. 
Rimkaite. Šliubą ėmė vietinėj 
lenkų bažnyčioj. Po šliubo, 
vestuvių iškilmės buvo apsiš
vietusių žmonių namuose ir vi
si dalyvavusieje gražiai links
minosi. Paskiau su paveliji
mu jaunavedžių, du svečiai iš 
Berisso rinko aukas, nukentė- 
j tįsiems karėje lietuviams. 
Jaunavedžiai pirmieje paklojo 
dešimkę! Garbė jiems už taip 
gausių aukų, kad turėdami sa
vus naujus reikalus neužmiršo 
ir Tėvynės. Aukų surinkta 
26 pesai su centais.

Atsirado keletas tokių, ku
rie atkalbinėjo nuo aukavimo. 
Nieko nepešę prie vyrų, atsi
stojo prie merginų kumščiojo, 
kad neaukuotų. Tie pirmei
viai nieko nepripažįsta pasau
lyje, apart savo pilvo, kad) jis 
butų pilnas Palermo’s alaus. 
Nuostabu, kad tų darė dr-jos 
Sus. Liet. Argentinoj kuopos 
pirm. Mot. G aižys. Tą patį 
pirmininką prieš po.rą metų te
ko matyti tūlose krikštynose 
atkalbinėjant taip-pat, kad ne
aukuotu. nukentėjusiems nuo 
karės.

Prie progos reikia priminti, 
kad visas susivienijimas nesi- 
darbuoja diel nukentėjusių nuo 
karės. Karės pradžioje, kol bu
vo Sus-mo centre sekretorium 
p. J. Totilas, tai jo rūpesniu 
surinkta virš šimtinės, kuri ir 
šiandien tebstovi bankoje. Ke
letą kartų niekurios ypatos 
reikalavo pasiųsti ten, kam y- 
ra surinkti, bet veltui. Kuomet 
“Arg. Liet. Dr-ja' sušelpiami 
liet. nuk. nuo karės” siuntė pi
nigus į Lietuvą, tai prašė, kad 
ir Sus. pridėtų tas surinktas 
aukas, bet tik pajuoką gavo. 
Ko geresnio laukt iš kitų, kad 
pati valdyba agituoja prieš nu
kovimų.

Padubisietis.

Galicijoj labai pritrūko mai
sto ir daug žmonių miršta iš 
bado.

Paskutinių jų savaičių svar
būs atsitikimai lietuvių tautos 
gyvenime, Tautos Tarybos 
darbai AVashingtone, kurių 
dėkai Lietuvos klausimas pra
dėjo būti pasauliniu klausimu, 
davė ponui Grigaičiui geros 
progos pagaminti tiek pliurzės 
žodžiu ir raštu, kad ta pliur
zė ir kitiems akis apdumti, 
kad nematytų tikro dalykų sto
vio, ir kad savo ne kokį jau tei
sų paslėpti.

Iki šioliai iš pono Grigaičio 
vedamų raštų gaudavome vi
sokių pliovonių, kuriomis jis 
savo skaitytojus susipratiman 
veda, gi dabar anot- jo gazie- 
tos “padėjimui pasidarius bai
siai rimtam” prie pliovonių 
pridėta ir pliurze.su visokiais 
kleckais pagal gadynes “bai
saus rimtumo.. . ”

Ir ko čia neprirašyta, ir kaip 
čia nepripliurzyta- Kad ponas 
Grigaitis nebūtų vyru, - saky
tumėm, kad gavo kur susibar
ti su kokia ‘drauge” iš darbi
ninkų tarybos, gal dar už plau
kų pasitąsyti, ha ir paleido 
savo liežuvį, ėmė plūsti be 
atodairos! Nei kiek neabejo
jame, kad ponas Grigaitis — 
“Naujienų” bosas yra vyru ir 
kad tųsynėse už plaukų nedaly
vavo, tad jo pliurzės priežas
čių reikia ieškoti kur kitur, 
ypač kad pačioje pliurzėje pil
na tirštų kleckų, kaip va: 
klerikalų išdavystė, Judošių 
diplomatija, klerikalai kaip 
žalčiai, jie AVashingtone dip
lomatus apgavo, lietuvių var
dą suteršė ir tt. ir tt.

Nežinant dalykų stovio ne 
vienam gal atrodyti,, kad tos 
pliurzės virėjas ką tik paspru
kęs iš sumišėlių ligonbučio ir 
tebėra dar karštyje savo pliur
zę begamindamas. Mes drąsiai 
konstantuojame faktą, kad tos 
pliurzės virėju nėra koks pa
mišėlis, bet garsusis savo 
“Naujienomis” ponas Grigai
tis, savo Darbininkų Tarybos 
ir kitokių dalyki} Chicagoje 
šulas, sugebantis šūkauti ir 
“gudriai” ne gudriems savo 
pasekėjams galvas sukti.
Nuo tūlo laiko gudrusis ponas 

Grigaitis jautė, kad su visu 
savo bizniu smunka nuo koto. 
Jo suorganizuota vadinamoji 
Darbininkų Taryba, kad biz- 
nelį gelbėti, ne ką gero atne
šė ir tebeneša. Viena, ir šiaip 
jau darbininkai ir žmonės pra
deda jau susiprasti. Tas susi
pratimas nuolat auga. Gi su- 
sipratusiems ir ponas Grigaitis 
jau atrodo ne be tokiu kokiu 
jis buvo kiek laiko atgal kol 
patys darbininkai buvo tam
sesni.

Jo šaukiamieji darbininkai 
prie visokių gėrybių einančių 
iš pono Grigaičio bevelijo nuo 
jųjų traukties šalin ir tikresnių 
dalykų ieškoti sau kur kitur. 
Antra, pačiai Amerikos val
džiai ponas Grigaitis kaip ir ki
ti visi to plauko ir pakraipos 
“veikėjai” ir darbininkų “ve
dėjai” ne kaip pakvipo. Vie
ni iš jų, gudresni, išsisuko iš 
valdžios areštų ir bausmės, ki
ti, kaip va “Kova” inkliuvo! 
Visų mūsų “socijalistų” fron
te pasidarė sumišimas. Juo 
sumanė pasinaudoti ponas Gri
gaitis, kad pačiam vienam 
“viršun” išplaukti ir paplū- 
duruoli kiek lietuvių socijalis
tų sripvėje, kaip jos galva ir 
vadas, ir savo garbei ir savo, 
kas svarbiausia, biznio nau
dai.
. Sustiprinimui savo pozicijos 
ponas-Grigaitis ir ėmė pliurzę 
gaminti, jąja, teršti visus sau 
nepatinkamus lietuvius, veikė
jus, sroves ir juos visus dai
liai be “žandariškų skundų” 
indavinėti Amerikos valdžiai. 
Ypač, ponas Grigaitis neloska- 
vas katalikams “klerikalams.” 
Tad į juos smarkiausia savo 
pliurze taško ir Amerikos val
džiai indavinėja savo šmeižtų 
vertimais anglų kalbon.

Ponas Grigaitis visam pa
sauliui šaukia, kad lietuviai 
(klerikalai) “įžeidė Preziden
tą ’ ’ Wasliingtone. savo atsilan-

• v

kymu ir prašymu Lietuvių tau
tai neprigulmybės. Gi iš tikro 
nei pats Amerikos Prezidentas, 
nei jojo palydovai, nei visas 
MasTiingtonas po šiai dienai a- 
pie tą “įžeidimą” nieko neži
no! Tas viskas tai tik “ldec- 
kai” pono Grigaičio galvos 
pliurzės- Jis šaukia, kad “kle
rikalai” norį kokios tai mo
narchijos su kokiu tai karalių, 
gi New Yorko lietuvių Visuo
tinas, Seimas, kuriame suvir
simi 1000 delegatų dalyvavo-ir 
kur daugiausia bųVo pono Gri
gaičio vadinamųjų “klerika
lų,” parode, kad' tie visi “kle
rikalai” kaip tik ne kokio ka
raliam nori Lietuvai, bet pla
čiausios demokratiškosios res
publikos, su teisingiausiu ap
rūpinimu visų darbininkų rei
kalų! Tas vėl nutarimas įvy
ko, pridėsime nuo savęs, be 
ponų Grigaičio balso ir jo Dar
bininkų Tarybos! Jie tenai ne
dalyvavo, nes kaizieriniams 
socijalistams nesmagi yra tau
tų liuosybė,-kurią naikina kai- 
zierio socijalistai Rusijoje ūr 
kitose šalyse, kur jiems vyks
ta žmones apgaudinėti ir viso
kias savo tarybas tverti, kaip 
kad jie Rusijoje pritvėrė viso
kių darbininkiškų tarybų, kad 
tamsiems akis apdumti ir visą 
tautą lengviau kaizeriui par
duoti! Ko vertos yra visokios 
socijalistų tarybos ir Ameriko
je žinome .visi. • Neapsirikęs 
kas tai pasakė, kad kas soci- 
jalistas kaizeriu atsiduoda. 
Juk ne iš gero visi socijalistai 
nūnai Amerikoje savo pozici
jas maino ir iš kaizerinių virs
ta į prieškaizerinius. • Visaip 
jie tą mainymą atlieka, kož- 
nas bevienas pagal savo gal
vos. Mūsų gi ponas Grigaitis 
tą savo poziciją bei feiso mai
nymą vykdo savo pliurze ir 
šmeižtais kitų, kovodamas nuo 
savo pasekėjų-ir jiems panašių 
mulkių tikrą tiesą.

IŠ tikrųjų gi kas pasidarė su 
Lietuvių tautos klausimu dėl 
kurio taip šūkauti pradėjo net 
ponas Grigaitis būdamas soci- 
jalistu. Su Lietuvių tautos 
klausimu pasidarė tas, kad kai
zeris stiprinamas ir padedamas 
socijalistų savo ir kitų šalių 
tiek įsigalėjo, jog tautas ir jų 
liuosybę ėmė smaugti kaip jam 
tinka. Jis pagavęs Lietuvos 
tautą kaip žinios neša, su pa
galba ’pono Grigaičio draugų 
socijalistų, įsigalėjusių Rusi
joje ir lenkiškų intrigų pada
lino Lietuvą į d«vi dali: v ieną 
•dalį Gardino, Suvalkų gub. 
Kauno ir Rygą užsispyrė pasi
imti sau, gi likusias Lietuvos 
žemes sutarė atiduoti už gerą 
pagalbą Rusijos socijalistams. 
Kaizerio ginklu ir Rusijos so
cijalistų kumščiu spaudžiami 
Lietuvos veikėjai Lietuvoje, 
kad ją užlaikyti čielą nuo pa
dalinimo ir apginti nuo galuti
no smūgio iki ateis visuotinos 
taikos valanda, sutiko .pritil
ti visus kaizerio pasiūlijimus, 
ir visokias jiems brukamas su
tartis.

\pie tuos savo žygius ir pa
dėjimą Lietuvos veikėjai nie
ko neslepia ir “slaptos di
plomatijos’ 'nenori, kaip sako 
ponas Grigaitis, bet pranešė 
visam pasauliui ir atkreipė į 
Lietuvos padėjimą jų visų a- 
tidą. Sujudo Lietuviai-katali- 
kai Amerikoje, ir sujudino jie 
patį AVashingtoną, kuris išreiš
kė Lietuvių tautai užuojau
tą, pažadėdamas tinkamą pa
geliai. Vadinamųjų “ kleri
kalų ” veikimui “dėkai” apie 
Lietuvą ėmė rūpinties ne vien 
p. Grigaičio draugai su kaize
riu, kad ją panaikinti, bet ir 
Anglija, Franci ja ir Amerika, 
kad Lietuvai liuosybę duoti.

Gi ponas Grigaitis tuos visus 
lietuvių žygius savo pliurzėje 
vadina Judošių žygiais, parda- 
vikų darbais, Lietuvių vardo 
teršimu ir tt.

Žiūrint į tą visą, ką ponas 
Grigaitis daro ir dar ilgai tur
būt darys su savo pliurze Lie
tuvių tautos reikaluose, priei
nama prie vienintelio išvedimo,

NUOTRUPOS.

Cliicagos socijalistų “Nau
jienos” gal kokį pusę metų bu
vo be kiaulienos, kad apie 
griešninkus plačiai rašyti pra
dėjo.

*
*

Laisvė apie katalikus rašy
dama tik socijalistiškai pliur
pia.

«

*. «

Lietuviški laikraščiai Ame
rikoje už Lietuvos neprigulmy- 
bo kovoja,, gi So. Bostono so
cijalistų leib-organas “Kelei
vis” arklių, kačių ir šunų “dū
šias” daboja, kad jos į socija
listų žemiškąjį rojų nesulįstų.

*
* *

Kaip tik Norkus Alleliuja 
užgedoja, tuojaus “Ateitis” 
kojas ir pakratė. Gal neba- 
gas ne iš to galo mickinę gaidą 
pradėjo.

*

*
pranašauja, 

išsivysčius į 
greitu laiku pasi- 

” kuris būsiąs 
sparno emb- 
“znoku!”

«
*'

—i*-

S

*
Tūli žmonės 

kad “Ateitis” 
“Sandarą” & 
keis “Andarokū, 
liberalų kairiojo 
lema ir tautišku

*
*

“Keleivis” 
tystę, kaip katė apie lašinius, 
labai smalsiai laižosi. .

«

Bagočius socijalistus kaip^ 
gerai apgauna, tuojaus nuo jų 
gyvų gelių bukietą gauna. 
Kas žin kada laisvamaniai Ba- 
gočių; pagerbs, juk jis “tauti
ninkus” rods ir Neiv Yorko 
Visuotiname Seime atstovavo, 
o dar bukieto nei nuo “Lietu
vos” nei nuo“V. L.” negavo.

*
apie daugpa-

“Draugo” Sparnaitis, tai 
šaunus ponaitis! Nuo. jo į- 
vaįrumų” ne vienam kinkos 
drugio liga dreba.

*
» *

' Pavasariui užėjus sunkiau
sia Amerikoje lietuviškas 
“Moterų Dir.vas” sumedžioti.

• •
Lietuviškų socijalistų “Ke

leivis,” “tautietiŠkų” bolševi
kų “Sandara” ir mokinių ne- 
zaležninkų ‘ * Atgimimas ” ko
voje su Vyčiais pralaimėję vi
sus savo argumentus, kačių 
koncertais Bostono ir apielin- 
kių-publiką vaišinti radėjo.

Prilips kada nors ir Kapsu- • 
kaip tas ožys, liepto ga-kas, 

lų.
Švilpukas.
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SĄRAŠAS SO. 'BOSTONO IR 

BOSTONO LIETUVIŲ PIR. 
KUSIŲTREČIOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOrtDŠUS. •
(Tąsa iš 51 num.)

150) Jonas Kulakauskas 100.00
151) Petras Vainauskas 50.00
152) Petras Matuzas ... .50.00
153) Pranas Treigys .... 50.00
154) Antanas Lenevčnas 50.00 
155 Ų Jonas Valentas ... .50.00
156) Antanas Skrickus 200.00
157) 'Norbutas .............. 100.00
158) Feb-Patackas........ 50.00
159) Pranas Tamošiūnas 50.00
160) Gedimino Ūk. Klia-

bas Bostone......... .100.00
. 161) Petras Tamošiūnas 50.00

162) J. Tuleikis .............. 50.00
163) A. Taunis...............100.00
164) U. Nartaris ........50.00
165) Ver. Grinevičienė 50.00
166) K. Kaulinskaite ... .50.00
167) St. Rašlanes..........500.00
168) Aug. Bilinskas ... .100.00
169) Juozas Matulevičius 50.00
170) J. Triškevičius .. ..50.00’
171) Albinas Neviera ... .50.00
172) Simon Sedaitis ... .100.00
173) K. Vaitkūnas..........50.00
174) V. Vaitkūnas ....250.00
175) Pr. Gedminas ....100.00

• 176) Juzefą Gudaitė ... .100.00
177) Paul. Kavaliūnaitė 50.00
178) Mary Staniuliute . .100.00 
1?9) Antanas Morkūnas. .50.00
180) A. Mačinskas..........50.00
181) Mar. Zarembiutė... .50.00
182) Ant. Stankevičius 100.00
183) Frank Mizgirda ..100.00
184) T. Pivariūnas . ...5Q .00
185) J. Kaziukonis
186)
187)
188)
189)
190)
191)

►
A

?■ ♦*•

i. > t-
' Z ♦ .

. *

f

**>

>k.

*■

f
*

J
> *

*

* . : r ■ % i
*

A
>

, SiniAti Ypatingai pageidaujama at-
I? Zllllvb* .stovai So. Bostono,‘Norwoodo,j. * . <’.**> f ■ T ~ "" * ' ' 4 ’ 1

Brightono, Cąmbridgiaųs ir, bambdb spyčįų abazo šmeižto-
1- • Tfnb, - -Z. JZ“ ‘ •*. f a.

-t- 4

gi sorkiu- koncertui išmargini- 
mui buvo* pakrėstas ziš Džian

'' -
—'Į'1 I

4- .

Hyde Parko, Mass. .kuopų' ats
tovai. Susirinkimėlis įvyks šv» 
Petro Bažnytinėje salėje, . W. 
Fifth st., So. Boston, Mass.

So. Bostono LDS’ 1 kp. 
Renginio Komisija.

1 ■*

CAMBRIDGE, MASS.

Ei, Blaivininkai!

Seredos gegužio 15 d. vaka
re parapijinėje svetainėje bus 
šaunios pamokinančios prakal
bos. Kalbės labai, garsūs kal
bėtojai. Prasidės 8-ą vai. va
kare “sharp.” -

Blaivininkai ir norinti jais 
tapti, visi kviečiami.

-.Rengimo Komitetas.

I

s..........50.00
A. Lankelis . r... .100.00
M. Zaickov.............. 50.00
Jonas Staniulionis 50.00 
Alfonsas Balkus .. 100.00
Franas Makauskas 50.00
F. A. Zalieckas .... 50.00

(Bus daugiau)

BOSTONO IR APIELINKIŲ 
L. D. S. KUOPŲ DOMAI.

Sulyg nutarimo Naujosios 
Anglijos L. D. S. apskričio 
kuopų surengti milžinišką iš
važiavimą Bostono apielinkė- 
ie, apskričio raštininkas p. P. 
Zataveckas kreipiasi prašyda
mas pradėti dirbti arba rūpin
tis tuo reikalu. Tai-gi bus ge
riausias • gal laikas dėl pasita
rimo nedėlioję, gegužio JL9 d. 4 

• vai. po pietų. Prašytume arti
miausių LDS. kuopų, išrinkti 
komisiją arba kuopų valdyba 
atvažiuoti.

BRIGHTON, MASS.

Laimėjo 63 narius.

Nedėlioję gegužio 12 d. Šv. 
Vincento vyrų ir Moterų dr-jos 
buvo metinės prakalbos. Kal
bėjo p. P. Srakauskas Bostono 
Kolegijos studentas, p-lė Ch 
Kašėtaitė iš Montello, Mass. 
p. A. F. Kneižis ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
administratorius, ir vietinis p. 
B. Ajatiskas visų Brighton’o 
lietuviij gerbiamas, o labiausia 
katalikų. Dvi jaunos mergi
nos žaidė patrijotiškus žaislus 
sveikindamas su Lietuviška ir 
Amerikoniška vėliava ir skam
binant ant piano.

Sužinojau, kad iš So Bostono 
dainavo parapijos bažnytinis 
choras po vadovyste p. M. 
Karbausko. Deklemavo vie
tiniai vaikai ir mažos mergai
tės ir žymi deklematorka p-lė 
E. Valevičiūtė. Pardavinėjo 
katalikišką literatūrą p-ni D. 
Kataržienė ir dvi seserys p-lės 
Bertašiutės. Prakalbomis ir 
choru visi labai patenkinti. 
Žmoniij buvo prigrūsta salė.

Prie draugijos prisirašė 63 
nariai.

Baigiant choras sudainavo 
lietuvišką himną. Publika dar 
norėjo, kad choras, ką daugiau 
užtrauktų, bet buvo duotas 
ženklas skirstytis.

Cicilikų galas.

Bet liko saujelė bolševikų 
cicilikų, jų pakalikų ir šiauda- 
niij katalikų laukti svirplių 
koncerto, kuris tą pat vakarą 
už pusvalandžio toj pat salėj 
turėjo įvykti. Ilgokai bolše
vikas A. L. 7 sieksnių be kaklo 
ilgumo trijose kalbose kalbėjo 
nei vienos nemokėdamas. Taip

rius. ' Išniekino dr-jas, nes 
jos esą bereikalingos. Savo 
švirplišku balseliu šaukė Ajau- 
skai, Ająiiskai. Turiu pasa
kyti, kad Ajauskas nuo tavęs 
cicilikėli, nieko ’ nereikalauja 
nei barzdos, nei švirpliško bal
so. Nabagai tie‘mūsų drau- 
gučiai dabar iš kailio, neriasi 
Perniai pavasarį gegužio pra
džioj Mikelsonas-čionai šaukė, 
rašykites prie socijalistų, gir
di socijalistų neims į kariume- 
nę. Daugelis paklausė kvai
los kalbos, bet dabar matydami 
apmulkintais, keikdami meta 
jų šaiką.

Apsivedė.
I *

Pereitą subatą Cambridge’io 
lietuvių bažnyčioj buvo surišti 
du brigtoniečiai Dzidorius Ber
notas su p-le KaZtTniera Pau
lauskaite. Abu nariai LDS. 22 
kp. Linkima gražaus sugyve
nimo.

“Keleivio” šmeižtas.

“Keleivyje” buvo tilpęs iš- 
niekįnimas šv. Jurgio dr-jos 
prakalbų. Išniekino kalbėto
jus. Tas nedidelis daiktas. 
Tikrai baisiu daiktu yra tuo
met, kuomet katalikas užsi
pelno tokio purvino šlamšto 
pagyrimo. Saugokitės, katali
kai, neužsipelnykite kompli
mentų, tame laikraštpalaiky- 
je. Dar minėtoj koresponden
cijoj yra rąšoma, jog kun. Pr. 
Juškaįtis ėmė už prakalba $25. 
Turime pasakyti, jog tasai ger
biamas kunigas jau daug sykių 
čia kalbėjo ir niekuomet nei 
cento neėmė už savo prakalbas. 
Jei, Dievas, duos jam sveika
tą, tai jis^mums dar ne šimtą 
sykių, bet daugiau sykių kal
bės ir nereikalaus atlyginimo. 
Jis tai ne koks cicilikų kal
bėtojas, kurs be užmokesčio 
nekždba.

Bolševiko švogeris.

CAMBRIDGE, MASS.

Sąjungiečių vakaras.

Gegužio 12, Moterų Sąjun
gos kuopa surengė vakarą. Ta
po sulošta juokinga komedijė- 
lė “Šalaputris” ir įvairūs dri- 
liai. Visą dalį to programo iš
pildė So. Bostono artistės. Lo
šėjos savo užduotis atliko pu
sėtinai. Mergaičių So. Bosto
no moksleivių driliai tikrai ža- 
vėte žavėjo publiką. Prie pa-

prognįho ięmažai ADMfUISy FAVASARINiAI ir VASARI-
fprisi^jCvi^nis’ęhorąA Įr mb- 
Žos mergaitės su ęįęklamąęijd-

Žmonijj buvo prisirinkę apie 
250. Pas inus dabar ,beveik kas 
•nedėlios^vakarą būna šiokios 
tolrios pramogos.' Kitą nedė
lios vakarą Montello Vyčiai loš 
puikų teatrą.

Reporteris.

Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” ,

Už Smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį..............50c.
” du sykiu............... 75c.

tris sykius........ . $1.00
” šešius sykius... .$1.75 

Pinigus siųskite iŠ kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

< M

PARSIDUODA 2 automobi
liai studobaker su visais nau
jausiais įtaisymais, 6 cilinde- 
riu, 7 sėdynių. Parsiduos pigiai 
—‘po'$450.00.

Longis Valiackas, 
238 West Broadway, 

(Pool-room)
SOUTH BOSTON, MASS.

Paieškau pusbrolio Petro Pet
ronio ir draugo Adomo Silevičiaus 
iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Taujėnų vai. Pirmiaus gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur. Jie 
patys ar kas kitas, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

JONAS DIČPETRIS,
115 Kerlin St., Chester, Pa.

NEPIRKITE laikrodžių, dėlto, kad mes duosime 
visiškai dykai sidabrinį arba auksu dengtą laikrodį gva- 
rantuotą ant 20 metų, jeigu Jūs perskaitysite šį apgar
sinimą iki g alui ir pirksite nuo mūsų beveik už pusę 
kainos gražų ir tinkamą GRAMAFONĄ.

NEPIRKITE!

M

REIKALAUJA DARBININ
KŲ.

Kurie mažai uždirbate, va
žiuokite į Montello, Mass. Pa
prastas darbininkas gaus į sa
vaitę $18.00. Atsišaukite į dar
bininkų ofisą:

Justin Mickevicz,
146 Ames st., Montello, Mass. 

Tel. 1865.
------o------

PARSIDUODA NAMAI 3- 
jų šeimynų 12 kambarių su ge- 
su ir kitokiais naujausiais įtai
symais. Parsiduos už $1.000. 
$200 reikia įmokėti, o kitus 
ant labai lengvių išlygų. Pla- 
čiaus sužinokite pas:

J. Mauručaitis,
71 Baxter st., S. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO krautu
vė ir stuba ant 508 — 8-th 
Street. Parsidiuos už prieina
mą vertę $1400.000. Motga- 
čių $800.00, o kitus visus ant 
labai lengvų išlygų. Atsišau
kite į pažymėtą vietą.

TRACtJOSATSAKYMAI.
Chicago, UI. Pranui Stempe- 

liui. Adreso belaisvio Antano 
Stinpolio neturime ir negalime 
Tamstai pranešti iš kokios gu
bernijos ir pav. jis paeina. 
Kreipkitės prie Lietuvių Ko
miteto Šveicarijoje.

Worcester, Mass. P-nas A. 
Jakaitis. “ DarbininkąK iš
siunčiame-reguleriai 3 sykius į 
savaitę. Jeigu Tamista* negau
nate jo reguleriai tai mes apie 
tai pranešime krąsai.

—L-O-- - - - - - .

IflAl DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia'tik pas:

• J. BKRZELIONĮ,
4 Haymarket Sq., Boston, Mass.

T«I, S0.Bo«ton27O ■
DR. JOHNMicDONNELL, M.D.1

Galima stttiitalitfi ir lirfnvii»iai *■ 9 
Ofiso valandos: / ■

Ryt lis iki 9 vai. ' ■
Po pietų 1 iki 8 • I
vakarais 6 iki 9 ■

586 Broadway, So. Boston. I

D I DĖL I S

TEATRAS
IR ŠOKIAI.

. Rengia
A. L. R. K. Moterų Są-gos 41. 

—‘ir —
L. D. S. 22 kuopos 

Gegužio-May 18 dieną, 1918, 
, LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 
26 Lincolh st., Brighton, Mass.

Pradžia 7 vai. vakare.
Bus perstatytas puikus vei

kalas “VISI GERI.”
Tai-gi kviečiame visus bro

lius ir sesutes ateiti į šį pasi
linksminimo vakarą.

Pirmas tlar toks puikus vei
kalas bus statomas Brightone.

Norintiems smagiai pasišok
ti, tai bus geriausia proga; 
nes orkestrą pasižadėjo griežti 
naujausius šokius. Garsiausi 
muzikantai net iš pat Vilniaus, 
lietuvių uostinės atvyks.

Širdingai kviečiame atsilan- 
kytį-

t "į.Ž8bHig&’. Vyrams 35, mote
rims 25 centai.

Nusipirk mosties 
Tai BUSI GRAŽUSI Ją Udirbz 
Mentholatum Co. Prie! eisiant* 
gult ištepk veidą mosčia per keli* 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mt» 
tis išima pietums raudonus, jut 
dus arba Šlakus ir prašalina viso 
kius' spuogus nuo veido. Pinige 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bok 36, Holdbrook, Mass.

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vai. vakare.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
I

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

prie: dorchester st.
Valandos 

nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Geriausio išdirbinio FONTA- 
NINES PLUNKSNOS su lak 
bute ant It^rioa tautiškas ifenjt- 
las žirgvaikii f»rsiduo<l& 
“Darbininko” krautuvėje. 

“DARBININKAS/' 
South Bostbn, Mass?

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAšELPINiS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Masą 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis,

20 Winfle!d St., So. Boston, Mazz.
I PROT. RAST. — Jonas Gllneckiz,

282 Silver Str., Sę. Boston, Ma*
II PROT. RAST. — Marijona Brlkait*.

45 Vale St, So. Boston, Mass, 
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St., So. Bostoų, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžlūnag,

16 WInfleld St., So. Boston,' Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19 dieną. 

Viršininėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

Gramafono paveikslas telpa čia ir gerai žinomos išdirbystės “Cleartone.“ Di
delis, turintis 17 colm pločio, taip-gi 17 colių ilgio ir 74 colių augščio. Gražiai pada
rytas ir užbaigtas manogany arba walnut spalvos ir galima gauti su trūba arba be.. 
Sprendžina taip stipri, kad vienu užsukimu galima groti du rekordu ant abiejų pusių. 
Visos metalinčs dalys nikeliuotos, ir Gramafonas grajina visokių išdirbysčių rekordomis.

Tas gramafonas parsiduoda visose dirbtuvėse už $30.00, — bet mes Jums atiduo
sime tą Gramafoną už $19.75, prie kurio mes dar pridedame dvi rekordas, sidabrinį 
arba auksu dengtą vyrišką arba moterišką 1 aikrodėlį gvarantuotą ant 20 metų, ir dar 
gražią fontaninę plunksną, ir dar uždėtį ant plunksnos auksinį 14 karėto, taip-gi gva
rantuotą.

Apgalvok mūsų pasiūlijimą gerai ir neužmiršk, kad tai geriausia proga ir neati
dėliok — bet užsisakyk šiandiena.

Jūs žinote gerai, kad viskas kįla kaskart augštyn ir labai-žymiai; ir taip-gi kai
na Gramafonų, taip-pat laikrodžių ir plunksnų jau net ir dabar pakilo ir nėra abejo
nės kad Jūs už tą Gramafoną ir kitus daiktus, kokius mes Jums skiriame gal-būt mo
kėsite du-syk tiek kiek dabar mokate.

Mes galime atiduoti Jums daug, daug pigiaus, negu Jūs kreipsitės kur kitur, dėl
to, kad mes perkame po daug ant sykio ir mokame tuojaus pinigus, o ne ant kredito 
ir taip-pat mes užsiganėdinam mažiausiu pelnu bet — nuolatiniu nuo tų, kurie per
ka pas mus vieną sykį ir pasilieka nuolatiniais rėmėjais ir Jūs pilnai būsite patenkin
ti.

Atsimink iš persitikrinimų, kad linksmiausias ir tikras padavadijimas yra tai 
didžiausia dalis laimės ir kad dauginus nieko nėra, kaip gera muzika kuri nustato ir pa
lengvina nervus ir taip-pat padaro linksmu. Taip-gi Jūsų namai lieka smagiausiais ir 
linksmiausiais, mylinti muzika, — ir jeigu Jūs negalite.užlaikyti piano arba brangaus 
pianolos, pirk iš mūsų už labai prieinamą kaliną ir gražiausios išdirbystės Gramafoną 
ir su juo gausite tinkamas ir naudingas virš paminėtas dovanas.

Užsisakant nereikia siųsti pjlną kainų, bet tik $2.00 ir likusius užmokėsite kuo
met primsite daiktus į savo namus.

Mes apmokame visas persiin.itimo lėšas.
Jeigu Jūs pirksite nuo mūsų, mes užtikrinam,, kad būsite pilnai užganėdintais.

Pan—American Exporters,
1152 MILWAUKEE AVENUE, Dept 48, CHICAGO, ILL.

' 1 .......... " ' ■ 1 1 1 k, " "“E—-
• . r *
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REIKALINGAS geras var
gonininkas. Apie išlygas kreip
tis šiuo antrašu:

Rev. J. Olechnowicz,
151 Rogers st., Lowell, Mass.

------o------
PARSIDUODA lietuviška dra

bužių krautuvė vyrų, moterų ir 
vaikų.’ Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Parsiduos pigiai.

JURGIS BIELIAUSKAS, 
(Byer)

278 Jackson Avenue, 
Long Island City, N. Y.

THE AMERICAN SUGAR RE- 
FINING COMPANY reikalauja 
keletą DARBŠČIŲ VYRŲ prie pa
prasto darbo toje dirbtuvėje. At
sišaukite į Refinery Emplovmeiit 
Office pasirengęs prie darbo.

47 Granite Street, 
South Boston, Mass.

SLMON F. PAUKTIS |
V Attomev-ot~law S
® LIETUVIS ADVOKATAS įj

Pabaiffįt mokslą Pensilvanijos 9 

univeristete. ffl
Užsiima varymu provų visuose M 

teismuose. 0
922 Land Tltle Bulldlng, 2 

Broad & Chestnnt St a 
bsll fhorz : .4

Offlao — Spmce 2290 9 

Namą ‘—Tloga 4442 J. 
1212 W. E1WE AVĖ. jj 

PHILADELPHIA, pa. 8

i
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Rengėjai.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Pranešu gerbiamai visuome

nei, kad aš atidariau naują 
lietuvišką GRABORYSTĘ po 
Nr. 285 Broadway, So. Boston 
ir noriu patėmyt, kad aš pa
tarnausiu visiems, o ypač savo 
broliams už mažiausį atlygiifi- 
mą. Mažus vaikučius už $15, 
o suaugusius palaidosiu nema- 
žiaus kaip už $65.00.

Visus Bostono ir apielinkių 
lietuvius kviečiu kreiptis pas 
mane ir persitikrinsite pigumu 
ir geru patarnavimu.

P. J. AKUNEVTCH,
258 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 381. 

Gyvenimo vieta:
702 East Fifth Street.

Tel. 1525—M.
------H)---------

NUOVARGIS IR NULIŪ
DIMAS.

Užkietėjimo nuvarginti žmo
nės dažnai skundžiasi apie rū
pinimąsi, apie kurį neturi jo
kio paaiškinimo. Bet priežastis 
yra labai menka. Toxinai, pa
gimdyti viduriuose, padaro 
galvos skaudėjimą, nuovargį, 
nupuolimą ir linkimą prie be- 
vilties.

Kaip tik normalis vidurių 
padėjimas yra 
nuovargis 
padėjimui
duolės yra geriausios, 
ištikimiausių gyduolių yra Tri- 
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras. Jos sudėtinės 
dalįs, karčios žolės, šaknįs ir 
žievės yra didelės mediciniškos 
vertės, išvalo vidurius ir su
grąžina normai į padėjimą vir
škinimo organų. Trinerio A- 
merikoųiškas Kartaus vyno E- 
lixiras yra gyduolė, kuri nie
kados neapvils. Kaina $1.00. 
Aptiekose — Reumatizmui, ne
uralgijai, strėnų gėlimui, išsi
sukimams ir tt. naudokite.Tri
nario Linimentą, 35 ir’55c. ap
tiekose, per krąsą 45 ir 75c. 
—- Josoph Triner Company, 
1333—1343 S. Ashlaml Avė., 
Chicago, III. (Apgars.)

sugrąžintas, 
prapuola, ir šiam 

augmeninės gy- 
Viena

v •

Boll Phone Dlclcinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus*
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 Iki 9 P. M. 

N cdoĮlomi* Iki 4 vopižtu.

Dr. Paul J. Jakmauh
tJakimavičiua)

Priėmimo valandoi:
Nuo 2 Iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROAEKAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Ilietuvis fotografas 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir multrauk puse tuzino 
kabintt ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą vizai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atelSauktl:

J. J. DRIZA,
599 So. tnd St., PMMOfMa, Fa. .

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
r Ofi*o adynoe O?do rieaklaa liga*

1-8 P. M 7-9 P.M. Prhkfcria AUnlaa.

419 Boylston St, Boston, Mass.

4

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

130 Bovven St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčius,

147 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

130 Bowen St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja.Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susį- 
. rinkimus kas antrą nedeldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON? MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienė,
339 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedraieiutė,
75 Baster St.

PrOt. Sekr. — M. Morkūniutė,
12. Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukosevičiutė,
377a Broadway, 

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė. 

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. f

Kuomet žmogus serga S
tai pirmas daiktas, 

i nori žinoti y-

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?“
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

Kenealy, 6'73 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą,- N-spinduliij išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su

. savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis. 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas. 
Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas ątlygini-. 

mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį. ' . .

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirskimo serumus — 
phylaeogeną; bakterinąir Vaksiną.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va.: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų nęgales ir nervišką nusilpnėjimą.

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos 
9 A. M. iki 8 P. M.

Kasdien.
Dr J. H. KENEALY

673 WASHINGTON ST.
Antroji durys nno G&yety The atre, Boston, Mus.

Nedėliomis: 
.10 A. M. iki 2 P/M.

Netoli Boylston Street.
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