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Kaip protas, taip ir patyri- [ 
mas neleidžia mums, tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes- 
ti.

“DARBININKO” KAINA:

Tris kartus savaite ... .$3.00 
Vieną sykį savaitėje .. . .1.50 
Bostono apįelinkėje.... ..4.00 
Užrubežyje metams. . .4.25 
Vienas numeris .

ATKARIAVO DAUG 
ŽEMĖS.

Per pirmąsias atakų tris die
nas anglai ir francūzai žymiai 
pasivarė pirmyn kasdien. Užė
mė keletą didelių miešti] ir -so
džių. Vokiečiai labai d rutina 
savo liniją, bet kol kas dar ne
įstengė atsilaikyti.

Tūli kariniai ekspertai spė
ja, jog vokiečių generalis šta
bas yra ataręs nuo dabar 
jau laikytis iš visų jėgų ir ne- 
užleidinėti daugiau žemių. 
Vienok kol-kas iš priešo linijos 
matyti daug dumi]. Iš to ma
tosi, kad jie padeginėja mies
telius, sodžius ir visokias gė
rybes, kurių negali gabentis 
atgal. Tadel iš to matosi, kad 
vokiečiai dar nesitiki atsilai
kyti dabartinėj linijoj, o turės 
dar mestis atgal.

Talkininkai nuo pradžios o- 
fensyvo paėmė 36.000 vokiečių 
nelaisvėn, - o arnotų- talkinin
kams teko ,500. Tarpe nelais- 
ivių yra 1.000 ofįicerių.

Pėtnyčioj anglai nušovė 39 
vokiečių orlaivius. O 22 orlai
vių yra 1.000 ofiieerių. 
Anglai-tą dieną prarado 23 or
laivius.

'Tarpe pastaruoju laiku pa
imtųjų miešti] yra Montdidier 
ir Chaulnes.

Į vietą išvažiavusio ilsėtis 
Bulgarijos caro Ferdinando 
nuskirtas jo vyriausis sūnus 
Borisas.

Amerikos valdžia Šveicari
joj užsakė 1.000.000 laikrodžių 
dėl savo kareivių Francijoj. •

Chinija nepriėmė popiežiaus 
nuncijaus Petrelli. Priežastis 
ta, kad nuskirtasis nuncijus 
buvo draugu Vokietijos 
rolo Hintze, dabartinio 
nio reikalų ministerio.

admi- 
užsie-

talki-Pastaromis dienomis 
ninkai kartu su kareiviais pa
ėmė daug vokiečių daktarų ne
laisvėn. Jie palikti prie globo
jimo sužeistų ir savo darbą va
ro po -senovei.

Vokiečių submarino kapito
nas Schwieger, kurs nuskandi
no Lųsitania, jau yra žuvęs 
1917 m. Bet tik dabar Vokie
tijų® valdžia tepripažino jo žu- 
vimą.

Francijos premieras__£le- 
menceau, kurs pietavo su mar
šalu Focli, tai sako, jog mar
šalas pajaunėjęs ant 20 meti] 
po šaunių pasisekimų.

A >

Vokietijos laikraščiai skel
bia, jog Bulgarijos caras Fer
dinandas atvykęs Vokietijon 
.atsilsėti. Rašo, jog per kele
tą mėnesii] caras negalėsiąs 
švaistyti apie politiškus reika
lus. -

I ___________________________

v Berline sumažinta duonos 
porcijos ant 100 gramų. Bū
davo duodama savaitėj po 1.- 
950 gramų, dabar po 1850 gra
mų. Išeina tas, kad Berline 
pirma atseidavo duonos biskį 
po daugiau, negu po pusę 
svaro dienoj, o dabar biskį po 
mažiau, negu po pusę svaro.

’ Kanados valdžia nuteisė ka- 
lėjiman ant 10 metų 10 vyrų, 
kurie sakė, jog jiems sąžinė ne
leidžia užmušinėti priešinin
kus karėje.
a©®^©®©©®©®®©®©©©®©©©©©©©©©©©®©©©©©®©®©®©®®®®©©®®®®®©®

Vokietijos ambasadorius Hel- 
fferich skubiai sugrįžo iš Mas
kvos Beriinan išduoti raportų 
apie dalykų stovį Rusijoj.

Petrograde suareštuota 1.000 
senosios valdžios oficierių ir 
jie bus priversti tarnauti Rau
donojoj Gvardijoj.

Į Vladivostoką atvyko ketu
rios kompanijos francūzų 
reivių ir viena chiniečių.

ka-

Iš Maskvos pranešama, 
Raudonoji Gvardija pradėjo o- 
fensyvą prieš čeko-slovakus 
Permo gubernijoj.

jog

Tiesiog iš
Lietuvos

Vėliausio leidimo maldaknygę “Pulkim ant ke- ; 
lių” perspauzdinama “Darbininke.” ;

Ji bus gatava už poros savaičių. j

NESIVĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS! '

Mes duodame progą sutaupyti keletą centų j
perkant dabar ' ]

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais j
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk- .! 

. suolais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa- i 
kilti. Į

Papasakokie savo draugams, prieteliams apie ! 
tą knygą ir paragink užsisakyti. j

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu: ! 

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

■X

įvažiavimo buvusio birž. 1 d. Cleveland, Ohio. 
u S. Kulbickas, LDS. organizatorius, Kaz.

LDS. Ohio apskr. tvėrėjai ir dslegatai 1-o suį
Nuo kairės į dešinę sėdi pirmoj eilėj:

Stupinkevičia, Kun. F. Kemėšis, J. Janušką A- S. Vaitkus.
Antroj eilėj stovi nuo kairės į dešinę: M. J. Šimonis, R. Žitkevičius, K. Štaupas, S.

Pašaveckas, P. Pocius, A. Žal ėduonis. Šie risi yra vieni iš uoliausių veikėjų ir didžiausi 
i r * • fV

:__________________________

Bolševiku valdžia jau kaip
vištos

“Darbininko” ir LDS. prieteliai.

Vėl pasirodė submarinas.
NUSKANDINO 9 ŽVEJI- 

NIUS LAIVUS.
Pereitą nedelią Naujosios 

Anglijos pakrantėse vokiečių 
submarinai nuskandino 9 Suv. 
Valstijų žvejinius laivus. Ei
na gandas, jog nuskandino 
taip-gi du žibalo laivus.

Kaip pranešama, tai vokie- 
i čiai susitikę laivus,, liepė ju
rininkams'lipti į valtis, o lai
vus bombomis susprogdino.

ATSIŠAUKĖ Į ANGLIA
KASIUS.

Prez. Wilson išleido atsišau
kimą į angliakasius, nurody- 
dadamas, kaip svarbus daik
tas yra anglys ir kad jų trūks
tant trukdysis karės vedimas 
ir ateinančią žiemą žmonės tu
rės daug kentėti. Atsišaukia, 
kad darbininkai ir kompanijos 
ištemptų visas savo pajėgas 
kuodidžiausiam anglių iškasi
mui.

Kitais metais politiškųjų 
partijų agitatoriai turėdavo 
specialius traukinius. Šio ru
denio politiškoj kampanijoj 
dėl karės nebus leista turėti 
specialių traukinių. Dabar bus

REIKIA DAUG NURSIŲ.
Suv. Valstijų Raudonasis 

Kryžius atsišaukia, kad mer
ginos stotų prie Raudonojo 
Kryžiaus, kaipo nursės. Jau 
yra sužeistų Amerikos karei- 
vii] apie 10.000, kuriuos reikia 
aprūpinti. Ant kas 100 sužeis
tų kareivių reikia mažiausia 
10 nursių. Dabar Francijoj 
nursės dirba nuo 18 iki 20 va
landų dienoj. Sužeistųjų skai
čius kasdien auga jų darbas 
didinasi. Joms būtinai reikia 
pagelbos. Iki spalio 1 valdžia 
nori sumobilizuoti 8.000 nur
sių. Dabar armijoj nursių y- 
ra apie 13.600 o sulyg medika- 
lio štabo aprokavimų vien 
Francijoj, kur yra 1.250.000 
kareivių reikia 20.000 nursių.

Suv. Valstiji] valdžia konfis
kuoja keturias vokiečių valdo
mas firmas, kurių vertė yra 
apie $2.000.000.

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
GRIŪVA.

Rusijos laikraščiai praneša, 
jog judėjimas prieš bolševikus 
smarkiai didinasi, Sovietai vi
sai jau krinka. O Lenin ir 
Trocki taisosi kelionėn į Vo
kietiją, kuomet dalykai dar 
labiau pablogės.
Petrogrado laikraštis Izvesti- 

ja skelbia apie daugel] vietų, 
kur žmonės sukilo prieš bol
ševikus. Sovietai tapę nuvers
ti, o jų vieton menševikų ta
rybos įsisteigė. Riazanėj ir 
Novgorode dabar įvyko baisus 
susirėmimas tarp bolševikų ir 
sukilėlių.

, Vokiečių ambasada ketina 
keltis iš Maskvos į Pskovą. Tą 
padaryti ketina netrukus. Dėl 
iškrikimo geležinkelių amba
sada važiuos į Petrogradą, 
paskui į Helsingforsą, iš ten į 
Revelį, o iš Revelio į Pskovą.

Vatikano organas Osserva- 
tore Romano skelbia, jog po
piežius gavęs labai daug atsi
šaukimų pagelbėti išliuosuoti 
Rusijos ex-carienę ir jos ketu
rias dukteris. Popiežius atsi
šaukė į Rusijos valdžių paliuo- 
suoti našlę ir jos dukteris, o jis 
pasirūpinsiąs jų užlaikymu.

Cholera Petrograde ėmė ma
žėti. Per pirmas ̂ keturias rug
pjūčio mėnesio dienas apsirgi- 
mų cholera buvo 84, 118, 90 ir 
42. ■ O per liepos m. paskutines 
penkias dienas buvo 1014 ap- 
sirgimų.

PALIUOSAVO.
Maskvoj bolševikai paliuo- 

savo Anglijos ir Francijos 
konsulus, kuriuos jie buvo su
areštavę. Anglijos valdžia bu
vo už tai suareštavus bolševi
kų pasiuntinį Litvinovų.

Vokietijos laikraščiai rašo, 
jog Rusijos dalykų stovis esąs 
kritiškas. Ten būsią pervers- 
mių keletos dienų bėgyje. Ra
šo, kad vokiečių visuomenė tu
ri būt priisrengus sutikti žinią 
apie persikeitimą valdžios Ru
sijoj.

Finlandijos dabartinė val
džia varosi, kad būtų įsteigta 
monarchiška valdžia, nors tas 
yra prieš gyventojų didžiumos 
norą. Dabartinė valdžia sura
do seną įstatymą, išleistą 1772 
m. laikė švedų valdymo. Tas 
įstatymas skelbia, jog Finlan- 
dijos valdžia turi būt karališ
ka. Bet po to Finįandiją vai-

DIDIS RUSIJOS MIESTAS 
GRIUVĖSIUOSE.

Vokietijos laikraštis Frank- 
fort Gazette paduoda ilgą ap
rašymą apie baisų susirėmimą 
tarp bolševikų ir sukilėlių Ja
roslave. Tas miestas buvo dai
lus su daug bažnyčių ir vienuo
lynų. Dabar jis griuvėsiuose 
ir tūkstančiai žmonių be duo
nos ir pastogės.

Minėtas laikraštis apie tai 
šitaip praneša:

“Sukilimas prasidėjo 4 vai. 
iš ryto liepos 6 d. Sukilimui 
vadovavo senosios Rusijos ar
mijos oficieriai ir jame daly
vavo piliečiai visokių luomų — 
kunigai, mokytojai, studentai 
ir darbininkai. Tarp jų buvo 
serbų oficieras ir keletas fran
cūzų oficierių.

Socijal-revoliucijonierių su
kilimas buvo pienuotas pada
ryti kartu Jaroslave, Maskvo
je,ir kituose miestuose liepos 8. 
Muravijev, bolševikų vadas 
veikiantis prieš čeko-slovakuš 
Vologdoj buvo nužudytas savo 
kareivių, • kurie bandė jį per
kalbėti pereiti į antrą pusę. Po 
to prasidėjo sukilimas-Jaros
lave. Anksti rytą .nariai So
vieto buvo suareštuoti tir dau
gelis jų po to buvo sušaudyti.

> de Rusija ir tas įstatymas da* Sukilėliai apvaldė tĮtseįialą> 
! liaf negeįiūoja. . , kur buvo -anm ir šarvuotų

automobilių. Apvaldė ir lai
vais upėje. Raudonoji Gvar- 

’ d'ija bėgo iŠ miesto ir iš pra
džios apsidrūtino geležinkelio 

( stotyje. Bet vėliau turėjo neš- 
j tis į miesto apylinkes. Balto-j 
1 ji Gvardija paėmė geležinkelio J vartojami automobiliai.
tiltą ir apginklavo visus mies- 

. čionis. Jie pasivadino liuos- 
noriais šiaurinės armijos.

Tuo tarpu bolševikai apval
dė visus kelius vedančius mie
stan. Liepos 7 bolševikai, ga
vę sustiprinimų pradėjo bom
barduoti miestą iš šiaurės. Tą 
pat dieną prasidėjo Jaroslave 
gaisrai ir buvo apgultas iš vi
sų pusių per 12 dienų. Abi 
pusi kariavo su atkaklumu ir 
be pasigailėjimo. Sukilėliai 
laukė paspirties iš Vologdos ir 
Archangelsko. Bet sulaukė tik 
keletą orlaivių iš Maskvos, 
kas Maskvoj sukėlė didį suju
dimą. Tuo tarpu bolševikai 
pradėjo imti viršų. Liepos 20 
d. sukilėlių likimas buvo nu
lemtas. Miestas buvo išbuvęs 
10 dienų be vandens. Sukilėliai 
bandė pertraukti apgulėlių 
rinkę laivais ant upės. Bet iš 
bolševikų artilerijos buvo ver
čiama ant upės tokia ugnis, 
kad laivai negalėjo plaukti ir 
nei nakties laiku niekas neiš
drįso eiti vandens atsinešti. 
Ant laimės apgultųjų užėjo 
smarkus lietus.

Mieste buvo 1.500 vokiečių 
nelaisvių su karine komisija. 
Te vokiečiai buvo kelionėj Vo
kietijon, Tai liepos 21 d. suki
lėlių štabas ateina prie vokie
čių komisijos ir pareikalavo, 
kad toji komisija imtų sukilė
lius savo globon ir juos nu
ginkluotų. Tas viskas buvo 
atlikta su visais formališku
mais. . Ant rytojaus vokie
čiams buvo pavestas miesto iž
das, kur buvo 60.000.000 rub
lių. Leitenantas Balk patapo 
miesto komendantu. Jis išlei
do proklemaciją, kurioj pas
kelbė ginkluotą neutralitetą 
šitame mieste. Tuomet inėjo 
miestan Raudonoji Gvardija, 
vokiečių komendantas pervedė 
valdžią raudoniesiems, atidavė 
•ginklus ir Baltosios Gvardijos 
štabą. Raudonieji tuomet, pra
dėjo .baisiai atsikerŠMiėti . bal
tiesiems. , Tuoj apie 350 vadų 
nugalabijo.” ' . ' ’ •

Suv. Valstijų hotelių savi
ninkų sąjunga pasirįžo kariau
ti prieš įvedimą, visose valsti
jose prohibicijos.

Trys laivai atgabeno iš 
Francijos 7.000.000 laiškų nuo 
kareivių. Vienas laivas at
plaukęs rugpj. 2 d. atvežė 2.- 
823.000 laiškų, antras tą pat 
dieną atplaukęs atvežė 300.000 
laiškų o rugpj. 5 d. vienas lai
vas atgabeno 2.031.00 laiškų.

4.000 KANADIEČIŲ 
SIBERIJON.

Kanados valdžia paskelbė, 
jog Siberijon pasiųs 4.000 savo • 
kareivių.

SUDEGĖ 5 LEDAUNĖS.
No. Easton, Mass. rugpj. 11.

— Čia buvo užsidegę ledaunės 
ir vietos gaisrininkai negalė
dami apsidirbti vieni, šaukėsi 
talkos iš Brocktono. Sudegė 5 w kovojančiai Mandžurijoj prieš 
ledaunės ir nuostolii] padarė bolševikus.

- Chinijos artilerija prigelbsti 
gen. Semionovo kariumenei

r ♦

ledaunės ir nuostolių padarė 
už $4.000.

Suv. Valstijų telegrafistų 
streiko pavojus dar nepraėjo. 
Telegrafistų unijos preziden
tas stengiasi nedaleisti prie 
streiko.

Traukiniui bėgant į Sei- 
mour, Ct. laike šturmo, vėjas 
bloškė išrautą medį į vieno va
gono šoną ir išdaužė visus lan
gus. Keletas pasažierių stik
lais buvo sužeisti.

Amerikos Raudonasis Kry
žius paskyrė $900.000 armėnų 
sušelpimui. Išviso nuo karės 
pradžios armėnų sušelpimui 
Raudonasis Amerikos Kryžius 
išleido arti $3.000.000.

Amerikos valdžia nutarė 
statydinti milžinišką anuotų 
liejyklą Francijoj. Tam bus 
išleista arti $301000.000. Tai 
bus panaši dirbtuvę į Kruppo 
Essenuose, Vokietijoj.

Vokietijos laikraščiai labai 
rūsčiai rašo apie, talkininkų iš- 
sėdimą Murmanske ir Archan
gelske.

Maskvoje bolševikų valdžia 
suareštavo Anglijos generalį 
konsulą ir šešis konsulatinius.. 
Suareštavo keletą Francijd’s 
diplomatinių agentų.

Anglijos valdžios atstovai 
Vladivostoke, Murmanske ir 
Vladivostoke paskelbė prokle- 
maciją, kurioj apreiškia, jog 
talkininkai ateidami Rusijon 
nemano jiems įsteigti valdžią 
ir nemano užlaikyti nei pėdos 
žemės. Proklemacijoj apreiš
kiama, jog talkininkų tikslas 
yra sulaikyti Rusiją nuo susi
skaldymo. p

Rusijos laikraštis Večernia- 
ja Gazeta išreiškė džiaugsmą, 
kad ikmerika su talkininkais 
ateina pagelbon Rusijai.

Ketverge, Rugpjūčio15-tą d.
LAKE SID E

(EAST MAIIANOY JUNCTION).
Puikiausia vieta nuvažiuoti. Programą labai įvairi. Kon

certas, prakalbos, ir šiaip įvairiausi Žaislai.,.
ĮŽANGA Į PARKĄ SU VISOMIS PRAMOGOMIS TIK

TAI 10 CENTŲ. — Kas-gi pasigailėtų dešimtuko? — Kas-gi 
nenorėtų pakvėpuoti šviežiu oru-- pasižmonęti? 

KVIEČIAMI ATSILANKYTI VISI.
; KOMITETAS,

’ . f '• - -r ' - . M > '.J - .
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• Ant pabaigos dar nepamirš
ta pakišti gero dinamito šmo
tas po “Darbininko” morgičio 
pamatu it tam. tikslui tuojaus 
sumetė nekuria po $25, $15, 
$10 ir $1. Aukos ir aukotojų 
vardai bus priduoti organui.

nuveiktais darbais ir diūnioda- 
mi kų ateityje veikti. Gi atei
tis, tai darbininkų,
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“D ARBININKA8” 
(T!ūiWor|c«r) 

The Uthuanian tri-weekly p«per«
Flblfrhed every Tueftday, Thursday, and Baturday by St 

, Jęfieph’n Lithuaniin R.-C. AfBOciation of Labor. 
Subsūriptlott Bates: 

lEoarly
Boston -and suburba 

$ months 
Foreign oouhtriee yearly ., . <..............$4.25

“D A B B IN I N K A 8”
M W. Broadvay, Boston, MMB.

*
i;

LIETUVIŲ LEGIJONAI.

Begis Lloyd George, Angli
jos premieras, pasakė, jog tie, 
kurie nori turėti savo atstovą 
būsiančioj taikos konferenci
joj, tai dabar turi kariauti. 
Tuomi jis davė suprasti, jog 
neutralės valstybės negalės 
dalyvauti taikos konferencijoj. 
Čia rišasi ir pavergtosios tau
tos. Gali būt, kad talkininkai 
pasakys mažosioms tautoms, 
jog jų teises bei neprigulmybę 
tik tuomet užtikrįs, kuomet jų 
legijonai stos šalę jų kariauti 
prieš abelną priešininką. Mes 
lietuviai darbuojamės, kad 
Lietuva po karės liktų nepri- 
gulminga, prašome Dėdės Ša
mo, kad užtįkrintų neprigul
mybę Lietuvai po karės. Ar 
negali prieiti prie to, kad tal
kininkai pasakys, jog tos tau
tos gali tikėtis neprigulmybės. 
kurios kariaus. 1____  ____
Šamas vieną gražią dieną gali i 
lietuviams pasakyti: “Organi
zuokite savo legijonus, tai jū
sų gimtinei bus užtikrinta po 
karės neprigulmybę.”

Lietuviams gali būti pasta
tyti dideli kvotimai, būtent ar 
mes pagatavi už savo gimtine 
guldyti galvas? Labai gali
mas daiktas, kad tuos kvoti
mus būsime pakviesti padary
ti.

Žinoma kaikas gali’ pasaky
ti, kad tūkstančiai lietuvių 
jau yra Dėdės Šamo armijoj. 
Bet jie yra kaipo piliečiai Suv. 
Valstijų. Čia reikia liuosno- 
rių.

Lenkų legijonai jau grumia
si Francijoj su vokiečiais. Bū
va žinių apie jų pasižymėji
mus dabartiniuose talkininkų 
antpuoliuose. Jie paėmė kele
tą šimtų vokiečių nelaisvėn. 
Lenkų liuosnoriai mobilizuoja
mi po visą Ameriką.

■ Dabar Ąmerike prasidės mo
bilizacija čeko-slovakų ir rute- 
niečių legijonų. Jau nuskirti 
lageriai, kur jie bus muštruo- 
jami.

Ar-gi šitos tautos, kurios 
organizuoja legijonus, neingija 
didžią visų talkininkų užuo- 

, jautą? Ar-gi jos negali tikė
tis didelio jų reikalų parėmi
mo taikos? Jei jos negautų 
neprigulmybės, tai kaip gali 
tikėtis jos lietuviai, kurie nie
ko panašaus nedaro ir kurie 
tik nesenai tepastatė savo ats
tovybę AV asliingtone ?

Prieš mus dar stovi dideli 
išbandymai. Galime būti pa
kviesti organizuoti lietuvių le
gijonus. . Ar atsiras tarpe mūs 
liuosnorių į tuos legijonus?

M
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trus dabodami kūniškai išliks 
sveiki, tai motiniškos globos 
stokuojant, jie neivengtinai 
grubėja, daugiau įgauna gat
vinės intekmės, daugiau prisi
žiūri blogiems pavyzdžiams. 
Iš šito atžvilgio čia nuostolis 
didelis ir jo neatpildys nei ge
riausi uždarbiai.

Vietoj ėjus uždarbiauti, mo
terys turėtų daugiau pasimo
kini siuvimo, kad galėtų ap
siūti vaikus ir save, kad nerei
kėtų vaikams ir sau visokiau
sius gatavus drabužius . pirk
tis. Toliau moterys turi pasi
mokinti kuodaugiausia valgių 
gaminimo, kadi galėtų iš pa
prastų pigių daiktų gardžius 
valgius pagaminti. Šitokiu bū
du galima labai papiginti pra
gyvenimą.

Todėl moterėlės klysta, ma
nydamos pasipelnysią dabar 

Jei tą 
I j laiką, kurį praelidžiate darba-

Todėl Dėdė1 e^^arnos uždarbiauti.

vietose, sunaudosite pasimoki
namų ruošai ,ir vaiki] auklėji- 
namų ruošais ir vaikų auklėji
mui, tai daug sykių pelnin
giau sunaudosite ir galų gale 
daugiau sutaupysite be kanki
nimo savęs įvairiose darbavie
tėse.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. 
K. VARGINININKŲ SĄ
JUNGOS SEIMAS 30 d. 

RUGPJ., BROOK
LYN, N. Y.

Sesija prasidės 10 vai. rytyo, 
kun. Petkaus parapijos salėje, 
North 5-th St. ir Havemeyer 
Str., Brooklyn, N. Y. Vieta ir 
laikas Sąjungos Seimui likosi 
pakeista, negu kad prezidentas 
Katalikų Federacijos buvo in
formuotas ir paskelbęs jau lai
kraščiuose, kadangi sužinota, 
kad iš vargonininkų labai ma
žai žada atstovauti kitas orga
nizacijas Baltimorės Seime ir 
vien dėl Vargonininkų Seimo 
važiuoti į Baltimorę rasta be
reikalinga išmetimas pinigų 
kelionei. Pagal nuomonės Nau
josios Anglijos vargonininkų 
ir didesnės dalies Pennsylva- 
nijos., kad šįmetinis Seimas 
privalo būti su koncertu ir to
kioj vietoje, kur būtų užtik
rintas koncerto pasisekimas. 
Tad-gi pagal didumos noro ir 
likosi Seimo vieta nuskirta 
Brooklyn, N. Y.

Seimui laikas, skirta atsi
žvelgiant į Vyčių Kongresą, 
nes V. Kongrese paprastai da
lyvauja dalis • vargonininkų, 
tad kad išvengus dviejų kelio
nių, tiems kurie dalyvaus Vy
čių.Kongrese, nustatėme laiką 
kad V. K. pasibaigus galės at
vykti į Vargonininkų Seimą. 
Tat-gi tie vargonininkai, kurie 
dalyvaus Vyčių Kongrese, už
baigę Kongresą teiksis tuojaus 
keliaut r į Brooklyną į Vargo
nininkų Sąjungos Seimą.

Tą patį vakarą t. y. 30 d. šio 
mėn. pasibaigus Varg. Seimui 
McCaddin Salėje bus vargoni
ninkų koncertas. Programas 
koncerto bus vėliau paskelb
ta.

Tad draugai vargonininkai, 
visi į susivažiavimą!

ALRKVS. Pirmininkas
K. Strumskis.

P. S. Kurie negalės dalyvau
ti Susivažiavime delei .kokių 
nors kliūčių teiksis prisiųstTį- 
nešimus ant rašto adresuoda
mi: J. Bąnis, 456 Grand Str., 

žiūrėjimo, Jei vaikai vieni an- Brooklyn,’ N. Y.
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AR YRA IŠROKAVIMAS.

Dabar darbai eina visur. 
Darbininkų trūksta. Algos pu
sėtinos. Kaip girdėti, tai daug 
moterų palieka vaikus, namus 
ir eina uždarbiauti, nors jų 
vyrai pusėtinai uždirba. To
kios moterys žinoma meilija 
pasinaudoti gerais uždarbiais, 
kad. daugiau pasidėti juodai 
dienai. '

Bet ar tai geras išrokavimas 
taip daryti? Ar užsimoka ap
leisti vaikus, namus ir eiti už
darbiauti?

Gerai aprokavę pamatysime, 
jog galų gale iš tokio pasielgi- 

" mo tik nuostoliai tegali būti.
Didžiausias nuostolis ir ne

laime gali būti iš vaikų nepri-

LDS. CENTRO PROTO- 
KOLAS^UI.
v

8 d. rugpj. 1918 m, 8 vai, va
kare “Darbininkd” Redakci
joskambariuose įvyko LDS. 
Centro valdybos posėdis.

Dalyvavo ie, valdybosnariai: 
.Pirm. M. Žioba, F. Virak’s, A. 
F, Kneižis,. P/Gūdas, M. Ve
nis,kun. P. Juškaitis.
- Posėdis pradėta lygiai 8 vai. 
vak, *■ •

Praeito posėdžio protokolas 
vienbalsiai priimta. Svarsty
ta iš praeito protokolo neuž
baigti dalykdi.

Pasirodė, kad Lynno strei- 
kierių dalykų ištyrimas dar 
neužbaigta.

Nutarta, kad F. Virak’s 
pirm seimo pasistengtų tą da
lyką galutinai ištirti ir tyrinė- 
jinio medžiagą pristatyti į sei
mą.

Toliaus svarstyta maldakny
gės “Pulkim ant kelių” išlei
dimo reikalai.'

Paaiškėjo, kad toji maldak
nygė už keletos dienų bus už
baigta spausdyt.

Tolesniai svarstyta apie 
kaip kuriuos vidujinius centro 
ir spaustuvės reikalus ir išneš
ta tam tikri nutarimai apie tų 
dalykų geresnį sutvarkymą.

Svarstyta apie priešseiminį 
centro ir biznio knygų peržiū
rėjimą ir patikrinimą bilų.

Nutarta, kad “Biznio Pri
žiūrėjimo Komisijos” nariai 
atliks tą darbą 10 d. rugpj.

Tolesniai svarstyta apie 
Streikierių Fondą, apie geleži
nį kapitalą, apie Centro pini
gus, apie-visą LDS. turtą ir 
nutarta, kad apie tuos daly
kus 4am tikrus nurodymus pa
gamintų fin. raštininkas ir adr 
ministratorius ir juos priduotų 
būsimam LDS. seimui dėl ap
svarstymo.

Tolesniai svarstyta apie kį- 
lančius sumanymas ir įnešimus 
į LDS. Seimą, kurie jau buvo 
skelbiami per organą.

Kas-link sumanymo rašti
ninkų suvienijimo, o adminis
tracijos nuo raštininkystės 
atskyrimo, tai centro valdy-. 
ba išrado, kad būtų sunkumų 
su raštininko alga. Tuomet ki
lo naujas sumanymas, kad, jei 
neatsiras būdo atlyginti rašti
ninkui, ir liekant po seovei, 
tai paelngvinimui administra
toriaus surasti atsakantį jam 
pagelbininką (foremaną) spau
stuvėje.

Tolaus svarstyta apie tai, 
kad “Darbininką” padarius 
dienraščiu.

Po ilgų svarstymų prieita 
prie to’, kad kol “Darbininką” 
darysime dienraščiu, pijmiąūs 
turime pasiliuosuoti nuo mor
gičių ir įsigyti nuošhvius na
mus, o neturint spaustuvei 
nuosavių namų, yra neprak
tiška bandyt steigt dienraštį ir 
tam reikalingas mašinas pirk
ti.

Išrasta, kad kol-kas “Dar
bininkas” neturi savo būtino 
reikalo stengtis tapt dienra
ščiu, bet turi prie to varytis 
kad reikalui kilus tuojaus ga
lėtų tapt dienraščiu ir užimti 
sau tinkamą vietą ir būti vienu 
iš geriausių lietuviškų dienra- 
čių šeimynoje — o katalikų 
tvirčiausia tvirtove.

Nutarta prie seniaus nuo L. 
D. S. Centro nuskirtų į LDS. 
seimą delegatų dar priskirti 
mūsų LDS- buvusį organizato
rių p. Kazį Oesnulį.

Tuomi ir užbaigta posėdis 11 
vai. vakare.

F. Virak’s,
LDS. Centro Rast.

2) Pageidaujama, kad kiek
viena LD& kuopa įa?istengt4 
šurengU pramogėlę naudai or
gano padidinimo.

&) Streikierių Fondą palikti 
taip kaip yra dabar.

4) Fūgeidaidamaj kad Mek* 
viena kuopa turėtų spaudos 
platintojus.

5) Pageidaujama, kad LDS. 
kuopos* stengtūri steigti koope
ratyviškas krautuves. ”*

6) Pageidaujamą, kad Cent
ras turėtų tani tikrus organi
zatorius, kurie lankytų su pra
kalbomis savo .lėšomis ir stip
rintų LDS.

7) Turėtų būti kas metas 
Katalikų Spaudos Savaitės. 
Tuom turi rūpintis LDS.

8) Pageidaujama, kadi 4-as 
LDS Sęimas būtų laikomas 
iPttsburgh, Pa.

9) Pageidaujama turėti Sei
mą kožną mėtą tai yra, kad 
nebūtų nutarta seimus laikyti 
kas antri metai.

10) Pageidaujama kad or
gano Centras nesiuntinėtų nie
kam veltui, išskiriant mokslei
vius.

11) Pageidaujama, kad L. 
D. S. kiek galint remtų moks
leivius.

12) Pageidaujama, kad bū
tų įsteigtas tam tikras Fondas 
knygų leidimui. Knygos turi 
būti leidžiamos apie darbinin
kų reikalus, amatų pamokini
mui.

13) Kad centras daugiau rū
pintųsi apie streikuojančius 
darbininkus, duotų gerus pa
tarimus ir tt.

14) Patariama, kad protoko
lų raštininkas būtų. skyrium 
nuo finansų raštininko, nes 
kartais gali kilti nesusiprati
mas.

15) Pageidaujama, kad sei
mas būtų visuomet laikomas 
patogioj vietoj, kur galėtų su
važiuoti delegatai nuo mažų 
kuopų. Pasirodo, kad šiais ir 
praeitais metais Seimai buvo 
ir yra pašalėje, kad siunčiant 
delegatą reikia daug iškaščių. 
To reikia vengti ant toliaus.

16) Pageidaujama, kad cent
ras parūpintų suspenduotiems 
nariams blankų. Dabar kuopa 
suspenduoja narį ir pažymi ant 
popieros čystos baltos, tai kar
tais raštininkas menkai atkrei
pia domos ir tas narys suspen
duotas vis gauna organą.

Toliaus kuopa nutarė siųs
ti delegatą į 3 LDS. seimą, jei 
Oliio apskričio kuopos susidės 
bendrai siųsti. Tai delegatų 
paskyrė Apskričio organizato
rių A. S. Kulbicką, gabų vei
kėją LDS. prietelių. Todėl 
manoma jis turės gerų patari
mų. Jei pribus gerb. A. * S. 
Kulbickas, mūsų delegatas, 
tai jis atstovaus visas Ohio 
valstijos kuopas.

Šiuomi pasibaigė susirinki
mas ir laukiam kito, kuris bus 
17 d. rugpj. 2205 St. Clair avė. 
N. E. Visi nariai kviečiami at
silankyti.

Pirm. J. Kuzas, 
Sekr. A. S. Kulbickas.

CHĮCAGOįILL.
Apskričio Darbininkų 

Susivažiavimas.'
.Ateinantis Liet. Darbininkų 

Sąjungos Chieagos Apskričio 
susirinkimas, labai , svarbus, 
poseiminis, bus nedėlioję, rug
pjūčio 25 d. Visų Šventų para* 
pijos svetainėje (Roseland, 
III.) 2 vai. po pietJ Visos ap- 
skričio kuopos malonės prisių
sti savo delegatus. Pasirody
kite, kad nesnaudžiate, kad ne
bijote veikimo, kad. esate pil
niausiai susipratę, ir skaitliu- 
mi delegatų mėginkite viena 
kitą pralenkti.

Koresp. Pr.
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CLEVELAND, OHIO.

LDS. 51 kuopa laikė extra 
susirinkimą ir daug kalbėjo a- 
.pie būsiantį seimą ir jo nau
dingumą. A. Kulbickas paaiš
kino, kad turi jau visus įneši
mus sutaisę su pagelba komi
sijos ir tapo apsvarstyti ir iš- 
diskusuoti. Kuriuos kuopa pri
ėmė, tai čiopai s paduodame:

1) Kad organas . “Darbinin
kas” taptų padidintas antkiek 
galima. .
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CICERO, ILL.
Permainos Darbininku ‘ 

Užeigoje.
Žymios permainos, pagerini

mai įvyko ‘‘Darbininkų Užei
goje,” kuri randasi po nume
riu 1447 So. 50-th^Ave. Į ją 
atsikėlė žinomas laikraščių ir 
knygų agentas, p. Juozas Mo
zeris su visa savo knygų ir 
laikraščių agentūra.1 Ten da
bar bus galima gauti ir užsisa
kyti visokių katalikiškų laik- 
raščių ir knygų. Žmonėms bus 
parankamas ir kartu’idėja pla
tintis.

Pr,

50 kuopa Collinsville, m.: Ma-. 
linosky, Jodienė O.

51 kp, Cleveland, Ohio : Mįliu- 
kaitė O., Eidukeviče J., -Karąži- 
jutė M., Čerkezas J, Radušiutč
K, " Zaledonis J.,. Smolskis 
Povilaitis J., BaneviČih A^ Navic- • 
kas S., Palionis M., Žilinskas J.

■ ■ a . . -h ■ - •

53 kuopa Homestead,JPa.: Jon-
čis J., Bražinskas P.r Svetkaus- 
kas J.f Ramanauskas I., Staniu- 
lionis V., Tamasonis. A., Nekra
šas B,, Šimkus J., Tamasonis J., 
Šveikauskas P., Dimša V,, Buzū- 
nas T., Medonis P., Kukuconis J., 
Šveikauskas M., Barzilauskas A., 
Andruškeyičius A., Tumasonis-A., 
Zinkevičius J., Jųsevieius J, Būt- . * 
kus K-„ Kalinauskas J., Remen- 
čius J., Matukonis B., Gatavec- 
kas J,, Moliukas V., Aamanaus- 
kas J., Bendoravičius J. t

54 kp. So. Manchester, Conn.:
Mikalauskas L., Vazuonis K., 
Kupčiūnas K., Alenskiutė J.., 
Kupčiuniuke O. ’

55kuopa DuBois, Pa.: Babars- 
kas A., Mikelionis A, Oblikas 
A., Ptauskauskas J., Masionis A., 
Karanatiskas J., Valūnas T., Kve- 
deraviče A„ Damauskas M., Gra
žulis S., Mikelionis M., Radziavi- 
čius J., Kuckaitis K, Markelio- 
nis V., Kvedaravičius J., Vičkač
ka J., Valadkevičius P., Baliutis 
A., Mikelionis V., Bočiuška M., 
Kartavičius J., Stankus K., Plau
ta A., Lukoševičius A., Kara- 
niauskas P., Rėklaitis P., Pilva- 
lis J., Raulinaitis J., Federovi- 
eius J.

56 kuopa Hudson, Mass.: šidla- 
vičius, Lubsevičius P.,. Aukštuolis
L. , Janusas M., Milašauckas J., 
Jankevičius I.

57 kuopa Chicago, III.: Teodore
Walk, Stefonkaitė J., Vilimas J.

58 kuopa Melrose Park, III.: 
Jonęa A., Šimanskis M., Narsutis 
J., Sapolskis A., Urbelis J., Kas
putis K, Varnageris M., Junča 
A, Maroza J., Žvirblis J.

‘ 59 kuopa Chicago Hts, III.: Bi- 
ciušas T.,. Butkus J., Jaureckie- 
nė V., Sliažas A„ Eitatis P., Le- 
geckis J., Pocius A., Reškus J., 
Tiškus P., Vengvąitis J., Pauža
J. , Skiparis A., Kumpis P., Kei- 
telis A., Re.v. A. Baltutis, Lapinc- 
kis A.

60 kuopa Roseland, III..: Rev. P.
Lapelis, Niekus V'., Embergas J., 
Ramanauskas J., Stočkus P., Ka- 
činskaitč S., Puodžiūnas J., Ta- 
muliunas S., Miknevičius V., Sa
bonis K., Likša A., Mockus I., 
Kanceviče J., Šliužas P., Rubinas'
K. , Bartauskis J., Peldžius A., 
Aleauskis K., Laučis A., Sidera- 
viče J., Šatkauskas Nemajū- 
nas J., Globis J., Paliulis A., Ja- 
nušauskiutč O., Bliuvas V., Klo
nis I., Motiejūnas J., Malsaris J., 
Paluckis K-, Bagdonas V., Plun- 
ga A., Stankevičius P., Zekis J., 
Poška J., Skiparis A., Račkaus
kas K., Zikas J., Pivoriūnas J., 
Jagminas J., Ozalis J., Kurečkas 
J.

U D. S* NAUJI NARIAI, 
kurie prisirašė nuo kovo 1 d. 
iki liepos 1d. 1918. Taip-gi 
ir tie, kurie prisirašė nuo 

liepos 1 d. 1917 m. iki 
liepos 1 d. 1918 m., p .... 

nebuvo paskelbti.
1 kp. So. Boston, Mass. : Pau

lauskiene B(> Grįnkeyičienč'‘V., 
Stygas I., Rūta P., Vinkevičius 
J., Niauronis K., Jąurutis I., Či- 
Mus V,, Viežmskaite S.

2 kuopa Montello, Mąšs.: Jar
malavičius R., Baronas j, Sviok- 
lienė K
*3 kuopa Norwood, Mass.: Ta- 

mulionis M., Baltušis P.

4 kuopa Athol, Mass.: Mileikai- 
tė J.

5 kuopa Waterbury, Conn.: Šu
kys J., Švaiteris V., PatiukaitS I., 
Rainis I., Misiūnas L., Malinaus
kas K., Marcinkus J.,_ Sluoksnai- 
tis J., Šuopia P., JeruševiČia J., 
Suopis J., Suopis A., Laurinaitie
nė A, Prankus V., Gutauskiutė 
V., Jasaitis J., Mockienė O., Ra-, 
dzevičius A., Būdvietis L., Rin- 

’kevičiutė M., Laurinaitis A., Ku- 
dlinskiutė M., Tamošaitis F., But
kus J., Ramanauskas K., Pra
nulis J., Miglinas I., 'Makauskas
J. , Makauskienė D., Karalevičius 
Z., Dravinskas P., Sakalauskas
K, Kiudul-as P., Norkevičia P., 
Linorta T., Noreikis J., Morkau- 
skas S., Stankevičia S., Laukai
tis J., Gojauskas A., Seniūnas K., 
Kazlauskas J., Jankauskas J. V., 
Poškevičia L., Katilius J., Vaškis 
P., Ruginis J., Klimas J., Armo- 
lis L., Buivydas L., Zitckus M.

6 kuopa Hartford, Conn.: Kruč- 
kas K., Dzikas V., Brinius A., Po-

r
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CICERO, ILL.
Iš darbininkų judėjimo.

Gal nebus pasigyrimu, jei 
pasakysiu, kad vietinė, ty. 49 
LDS. kp. yra veikliausia šita
me apskrityje, išskyrus gal, 
matote gal 20-tą kuopą (North 
Side, Chicago). Ji da vos su-lvyionįg j. 
virš metai kaip gyvuoja, o na-' 
riais bei narių skaitliumi 
smarkiai auga. Į-ją teko su
traukti beveik visus kolonijos 
veikėjus bei veikėjas ir ten be 
pavydo rodos pilniausiai savo 
energiją rodo veikdami delei 
savo luomo ir tautos labo. Tą 
pažinti, reikia tiktai nueiti ant 
by kurio kuopos susirinkimo. 
Tai pagal jų darbų pažinsite 
juos.

Vieną nepaprastą, kaip ir 
priešseiminį susirinkimą laikė 
liepos 22 d. Ten apkalbėta a- 
pie delegato siuntimą į LDS. 
seimą Baltimorėn. Kuopos iž
das neperdidelis. Na ir duoda 
sumanymą sumesti pinigus- 
Vietinis klebonas, gerb. kun. 
H. J. Vaičiūnas tą sumanymą 
paremia paklodamas tuojaus 
penkis dolerius. Neatsilieka ir 
kiti. Štai kloja ir-gi: Juozas 
Mockus .ir Jonas Kaikaris po 
$5, kun. F. Kemėšis $2.00.

Po $1.00: J. Brazauskas, P. 
Ambrozaitė, P. Jakšta, M. 
Karkauskas, A. Krenčius, J. 
Mozeris, J. Paterobas, J. Šlio
geris, B. Lenartavičius, A. Za
karas, Pr. Zdankus ir Ona 
Nausiedaitė. M. Mažeika ir S. 
Mikša po 50c. Iš kuopos iždo 
$5.00. Viso $35.00.

Pasirodė, kad kuopa vistiek 
neįstengs siųsti delegatą nuo 
savęs. Tai nutarė susidėti su 
apskričio “kuopomis. Bet, kas- 
žin, ar tai perdaugel kitos 
kuopos snaudžia, kad nuo jų 
nieko negirdėti. Tai-gi musėt 
pasirodys, kadi Chicagos LDS. rijonas J., Januška J., Kuprionis 
apskritys neįstengia savo de
legatą pasiųsti seiman. Tai 
20-ta kuopa visą apskritį pra
lenktų. Bet ką padarysi, kad 

-1 •_ * J ♦

ti.
Tai dar kiek šita kuopa re

zoliucijų išnešė, jos beveik vi
sos buvo įteiktos apskritin ir 
jų protokole jau paskelbtos.

Na, ant galo daug laiko pa-įčius S„ BernaČiutė U., Silanslde- 
šventė rūpinimuisi savo “Dar
bininkų Užeiga’’ ir “Informa
cijos Biuru,” kuris randasi po 
numeriu: 1447 So. 50-th Avė. 
Ten tai naujo vedėjo gavimas, 
“feno” įtaisymas, visokie pa
tobulinimai biznyje ii’ tt. Tai 
ne visiems tas įdomu. Po to
kių ilgų svarstymų ir darbi
ninkai bei darbininkes pavar
gsta. Tai-gi uždare susirinki
mą ir ausi išsiskirstė su malo
niais

'X' e '

• •

Nau- 
Zekevičius V., Banavi- 
Poznauckis K., Praspo- 
L., Rudokas L., Kaspa- 
A., Jokaičiutė T., Vens-

CAMBRIDGE, MASS.
Rugpj. 5 d. buvo LDS. 8-tos 

kp. susirinkimas. Atsilankė 
veik visi nariai, dar ir naujų 
prirašyta. Buvo pirmiausiai 
svarstoma apie busimąjį sei
mą ir vienbalsiai nuskirtas de- 

. legatu viet. kleb., gerb. kun. 
P. Juškaitis.. Taip-gi buvo ] 
svarstoma kokius galima būtų lengviau? snausti negu veik- 
phduot’i įnešimus.

1.) Pageidaujama, kad seime 
būtų tariama kas-link atskyri
mo finansų sekretoriaus darbo 
nuo administratoriaus darbo ir 
kad finansų sekretoriumi būtų 
padėtas antras žmogus ir tokiu 
būdu paliuosuotas administra
torius nuo fin. seki, darbo.

2) Kad visos redakcijos ir 
administracijos dalykuose bū
tų- įvesta kogeriausia tvarka, 
kaip darbe, taip ir biznio vedi
me. .

3) Kad dėl geresnio pageri
nimo laikraščio stovio būtų 
svarstoma kokiu būdų būtų 

■galima pakelti finansišką sto- 
vį ir tt.

■ (
įspūdžiais. gerėdamas

7 kp. Worcester, Mass.: Stan- 
celaitė P., Stenkus V., Jakutis A., 
Kraučiunas K., Žemaitienė O.,. 
Slavickas J., Liutkevičius J.

8 kp. Cambridge, Mass.: 
jalis J., 
čius J., 
liauskas 
ravičius
kus K., Bironaitė A.

9 kuopa New York, N. Y.: Mar-
tinonis A., Navikas J., Naginavi- 
čius B. \

13 kp. Philadelphia, Pa.: V. 
Virlaitis, A. Norkevičia, A. Rim
gaila.

14-kp. Newark, N. J.: J. Pečen- 
kis, J. Jucius, J. Dukaitis, D. Do- 
miniauskas, A. Miškinis, J. Svai- 
kauskas, V. Baltrušaitis, M. Na
vickas, A. Šilinskas, J. Škėmas,
J. Juknis, A. Bubrauskas, St. Ge- 
čis, A, Jesedavičius, E. Lapeniu- 
tė.

20 kp. Chicago, UI.: Petraus
kas V., Petraičiukė P., Balčiūnas
K. , Karlikauskas J., Kišonis J., 
Kazekeviče V., Poška A., Čereš- 
keviče A., Šniukas R., Jagella L., 
Macis T. ir Baškis A.

22 kp. Brighton, Mass.: Beiga 
P., Kaeirauskas F., Jonaitienė O., 
Virolinaitė A., Jankauskas L.

24 kp. W. Lynu, Mass.: Stoškas 
K;

62 kuopa Sheboygan, Wis.: Sta- 
gnunas J., kun. P. Bučys.

63 kuopa Racine, Wis.: -Sapala 
K., Vaičkus B.

64 kuopa Akron, Ohio: Olekna- 
viče K., Valentas S.

25 kp. Chicago, III.: Kudirka
J., Gečienė B., Navickas M., Tve-

P., Yuška J. M., Matas S., Dim- 
ša J. B., Mockus P., Jankaus
kas A., Žitkus J., Gricius J. Rau
donis Ę.„ Vaitkus K, Jovaišas J. 
ir Ziza M.

29 kp. Chicago, III.: Aleliunie- 
įiė O., Starbaitė O.

30 kp. Baltimore, Md.: Giedrai
tis V., Latvinskas J., Gabrilevi-

nū M., Danelienė U.

36 kuopa New Britain, Conn.: 
Dumbicideno O., V. Bubliene.

49 kuopa Cicero, IU.: Gedrikus 
J., Zdanis D., Ambrozaitė P., Če
kanauskas P., Jaškšnas S., Laz- 
dauskas A.-, Nausėdaitė O., Le- 
nortavičius B„ Strelčiunas F., 
Brazauskas J., Ogintas J., Bud
nikas J., Zakaras Ą., Garbuzas 
R, Jakštas P., Mikalauskas K, 
Kaikaris J., Mikša S., Naraks J.

. M

n

67 kuopa Albany, N. Y.: Lapin
skas F., Aviža J.

NAUJOS KUOPOS.

68 kuopa Naugatuck, Conn.:
Juška P., Jasiunas B., Grobis J., 
Milonavieius A.

69 kuopa Dayton, Ohio.: Gi- 
čauskas J., Ainbrozaitis J., Mi
kalauskas I., Štreimikis V., But
kus P., Augustauskas J., Aržuo- 
laitis A., kun. M. Cibulskis, Ka- 
voliaūskas J., Malinauskas J., 
Petkevičius M., Vienius P., Grin- 
ceviče S., Tamašauskas K., Bir
bsiąs Razanatiskas X, Gude
lis Z„ Dulslds--Jf Vaitkus A.

70 kuopa Lawrence, Mass.: 
Kun. F. A. Veriiiauskas, Urnpa I., 
Miksis A., KriviutČ J., SenkiutŠ 
0., Bundulas J., Pavilionis A., 
Kupriute P., Rupkutė K., Balt* 
rSnas K, Pinas i., <BaubinioAč O., 
Ivantvainis A.. ’
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DABBBmOŲkS.

Koks per naktį tapo skirtis 
Pamatyt širdis jo trokšta. 
Kur jo darb’s sunkus ir viltis 
Dygsta, auga,\žydi, noksta^.

r“

Sunkiai dirbo čia vargšelis 
Netikėjosi ant kito;
Prakaito ne viens lašelis 
Nuo jo veido nusirito.. - *

’ . ■ 1 Ji

Ryto metų netingėjo ;
Prieš tekėjimų saulelės 
Kelt, ir poteriaudam’s ėjo .
Dirbt į laukų prie žagrelės,

Nesiskųsdama ant sunkybes 
Laukų vienmarškinis arė.
Daug turėjo jis kantrybes, 
Ir su noru, viskų darė.

Čia dienelės yr’ giedresnės? 
Čia dangus daug mėlynesnis. 
Čia naktelės yr* gražesnės, 
Mėnesėlis čia aiškesnis. >

r5"

Nėr augštų kalnų snieguotų, * 
Kur pečiais padanges remia; . 
Nėr vulkanų čia gazuotų, 
Kur liepsna ir dūmais vemia,

Elena M.

■ ' —
Ragai CĖSĖK . 

Rašo Juozas Karalius. ; įžanga.
Skiriu šį. rašinėlį Katalikų Spau- 

• dos-Savaites sumanytojams ir tos 
idėjos rėmėjams.

(Tųsa)

III. •

Nuomonės garsingų žmonių 
' apie spaudos reikšmę.

Kury: “Pirmiau buvo sako
ma— ir visai teisingai, — kad 
pnigas valdo pasaulį, šian
dien prie šito sakinio reikia 
pridėti Eitų, kad ir popiera t, 

• y. laikraščiai valdo pasaulį.
“Spauda yra galybe civili

zuoto pasaulio. Prieš jų lenkia 
galvas visi. Sako nekurie po
litikieriai, kad jie vien tik 
Dievo bijo. Neteisybė. Jie la
biausia bijo spaudos.

“Plunksna ir drukas — tai 
nematomas, bet geriausias 
ginklas, kuris yra naudojamas 
visose nuajos gadynės kovose. 
Užtenka pažvelgti į reformaci
jų, į Francijos revoliucijų, į li
beralizmų ir radikalizmu, ku
rių vaisium šių dienų bedie
vystė yra.” ,

J. David: “Tokių, kuriems 
šiandie laikraštis yra viskuo, 
daug daugiau yra, negu mes 
mokyti daleidžiame bei pripa
žįstame. ’ ’

Dr. Eberle: “Laikraštis šian
die yra penas, vienatinis ap- 
švietos šaltinis čielų minių; jo 
nuosprendis tųi “credo” mili
jonų.”

.“Istorija dabartinių revoliu
cijų tai istorija triumfo blogos 
spaudos,” sako vienas.garsių
jų Francijos sociologų.

Napaleoūas: Spauda yra 
penktoji pasaulio galybė.” Ke
turias galybes: Angliju, Aust- 
rijų, Vokietijų ir Rusijų galu
tinai gal būtų ii' pergalėjęs, bet 
penktai galybei — spaudai, 
kaip pats prisipažįsta turėjo 
pasiduoti.

Bismarck’as: “Spauda buvo 
priežasčia trijų paskutinių ka
rių. Dunsko laikraščiai pri
vertė karaliij ir valdžių prie į- 
kūnijimo Šlezwigo; laikraščiai 
Austrijos ir žemesnėsės dalies 
Voldetijos be paliovos agitavo 
priešai mus; laikraščiai Fran
cijos pratęsė karę.

Bethman Holhveg: “Gyve
name eroje laikraščių.”

Carlyle: ‘ ‘ Tikroji Anglijos 
bažnyčia susideda šiandie iš 
redaktorių, kurie dienraščiuo
se ir savaitraščiuose kalba į 
žmones.”

Cremieus: “Viskas priguli 
nuo išplatinimo spaudos. Sten- 
gkimės tad jų užviešpatauti, o 
nepoilgo viskas bus mūsų ran
kose.”

IV.
Pradai blogos sjpaudos.

Pastaruose dviejuose sky
riuose kalbėjome apie spaudų 
abelnai. Dabar atkreipsime 
mūsų atvda vien tik į blogų 
spaudų. Supažindinti skaity
tojus su pragaištingais blogos 
spaudos pradais (principais) 
tai pirmas mūsų uždavinys.

Augščiau esame sakę, kad 
laisva spauda pastojo laike di
džios revoliucijos XVII ir XIX 
šimtmetyje. Buvo tai sukili
me prieš priespaudų ir išnau
dojimų žmonių. Humanizmas 
bei grįžimai į senojo pasaulio 
mokslų, be gerų pusių, turėjo 
taipos-gi ir blogas. Prie blo
giausių to mokslo vaisių turi
me priskaityti tai, kad aug- 
štesni luomai atsižadėjo krik
ščioniškų pradų • ir išsidirbo 
sau stabmeldiškų apie žmo
gaus gyvenimų supratimų. Pa
sekmė iš to buvo tokia, kad jie 
žemesnius luomus pradėjo lai
kyti už įrankį pildyme savo 

C norų, už šaltinį savo įeigų, už 
tarnų, kurio vienatinis tikslas 
tai gyventi, dėl savo ponų ir 
pildyti jų valių.*

* Už išraiškų ir pavyzdį to liū
dno supratimo gali mums bū
ti Francijos karalius Liudvi
kas XIV. . Du pradu vairavo 
jo viešpatavimų. - Pirmas: 
‘‘Viešpatystė — tai aš;” ant
ras “Taip mums patinka.”

\ ■

Nestebėtina tad, kad žmones 
paliesti iki gyvam ir užgauti 
švenčiausiuose savo jausmuo
se, šoko prie apsigynimo' ir 
per kruvinų revoliucijų iškovo
jo Sau laisvę.

Negana to. Žemesni luomai 
— liaudis apsižiūrėjo ir supra
to, kad iš priežasties jų pačių 
didelio tamsumo, stokos ap- 
šviėtos ir pažinimo savo padė
jimo ji tapo įrankiu ir auka iš
naudojimo, supratus tai pašau
kė sau įkpagelbų spaudų, ku
rios uždavinys buvo abelnas 
pamokinimas, nušyietimas pa
dėjimo, išreiškimas teisybės 
be periškadų, iškraipymų ir 
gudrių apytvarų bei į bovelnas 
jos vyniojimų.

Taip pastojo laisva spauda, 
kuri nušviesdavo gyvenimo 
stovį paduodama kritikų pra
dų savo eros. Liūdnas laikų 
padėjimas sutvėrė jai pradus, 
o siekiai duoto laiko nuskyrė 
jai užduotis.

Bet šiandie laikai jau atsi
mainė. Žemesniais luomais 
pradėjo rūpinties visos šalys. 
Šiandien liaudies nieks nežemi
na, o gerovė jos guli ant šir
dies daugeliui ir labai dauge
liui. Jeigu tad matote pries
paudų ir išnaudojimų, tai vien 
tik iš pusės tų,-kurie Dievo ne
išpažįsta, nebijo arba Jo išsi
žada.

Laikai ir aplinkybės persi
mainė, o su spauda kas-gi atsi
tiko? Spauda ir-gi permainė 
savo temų, — įtalpų, nes per
mainyti turėjo, bet savo pra
dams neaprubežiuotų laisvę 
paliko. Šiandien spaudos lais
vė ir kritika nėra taikoma vien 
tik tiksle pakėlimo silpno, bet 
į visus ir į viskų. Dievas ir 
šventi Jo įstatymai, Bažnyčia 
ir šventi jos prisakymai ir pa
mokinimai,'valstija ir nepalie
čiami jos pradai, šeimyna ir 
šventinybė ryšių moterystės, 
mokyti ir jų mokslas, šven
čiausi žmogaus ir žmonijos 
jausmai, tas viskas šiandien 
laikraščiuose buvo kritikuoja
mi, išjuokiami, purvais pa
šiepimo ir paniekos mėtomi, o 
tas nėra jau laisvė spaudos, bet 
ištvirku-s sauvalė; .nėra liau
dies švietimu, bet jos mulki
nimu; nėra darbu nei rūpesčiu 
pagerinimui jos būvio, bet žen
gimu ir stūmimu atgal į praei
tį ir kasimu duobės palaidoji
mui didžiausių žmonijos tur
tų.

Kokios tokio darbo gali bū
ti pasekmės, lengva permaty
ti, ypač, kad bloga spauda jau 
labai daug apverktinų vaisių 
išdavė. Bedievybė, visuotina 
betvarkė, neapykanta ir prie
šinimasis visokiai valdžiai ir 
autoritetui, sukvailinimas liau
dies — tai vaisiai šių dienų 
blogos visapasaulinės spaudos 
nuopelnų.

Bet kaip tai? Užklaus gal ne 
vienas. Ar spauda tad šiandie 
neprivalo protauti, kritikuoti 
ir mokyti?

Atpenę — atsakome. Lai 
mokina, lai Skleidžia apšvietę, 
bet per padavimų ir skelbimų 
dalykų tikrų, užtikrintų, o ne 
prasimanymų, melagystės ir 
apgavimus; lai protauja, bet to 
protavimo tikslu lai būva tik
roji apšvieta ir gerovė žmoni
jos; lai kritikuoja, bet tai kas 
ir kų su nauda kritikuoti gali
ma. Yra dalykų ir tiesų, ku
rių nevalia kritikuoti.

Neaprubežiuota spaudos lai
svė ir kritikavimas visų ir vi- 
soko, tai pirmas — mūsų nuo
mone — blogas ir sukreivintas 
šių dienų išgverusios visapa
saulinės spaudos pradas.

Antras apgaulio ir klaidos 
pradas o gal gėriau pasakius 
priežastis, kuri šių dienų visa- 
pasaulinę spaudų į dausas is- 
gverimo ir galutinio doros 
bankroto stumia tai stoka 
1 a ik raš tininkų-redaktoriij visa*-- 
pusiškai apsišvietusių ir bran- 
ginančii] krikščionių mokslo 
tiesas ir dorų.

Šiandien, laikuose, kada val
stijų valdžia reikalauja prade
dant nuo, žemiausio valdinin
ko net iki universitetų profe-

nų ,idanįprtparpdytų^kad.yra 
atsakančiais į tas vietas, — tai 
tiktai viena visuomenėje svar
biausių vietų bei profesijų ga
lima be jokių, ekzaminų užim
ti o tuo yra laikraštininkystė. 
Todėl pakėlus uždangų dauge
lio laikraščių redakcijųj?ahda- 
me tiesiog mūsų akims ir pro
tui netikėtinus dalykus, žino
mų baigusių mokslus beveik 
nėra, bet Čieli būriai žmonių 
be augštesnio mokslo, bė clia- 
raktieriaus, be doros. Ir ar to
ki žmonės gali būtį žmonijos 
mokytojais ir visuomenės dva
sios vadovais?!

Ir kokios iš to visko pasek 
mes? \ Štai čielos minios'rėks
nių ir trukšmadariųj Pietinė 
.Amerika ir Rusija gali čįon 
mums būti už pavyzdį.

Trečias blogas ir kreivas 
laisvos spaudos pradas, tai tal
pinimas į savo špaltas visokius 
privatinius dalykus ir nedory
bių purvus.

Šiandien laikraščiai rašo ne 
tik apie dalykus 1 visuomenę 
apeinančius — apie politikos 
nuotikius, visuomenės gyveni
mo bėgį, mokslo išradimus, 
šalies ir tautos reikalus — bet 
aprašinėja plačiai su visais 
mažmožiais dalykus visai be 
reikšmės.

Padarė kokia kunigaikščiutė 
bei turtuolė prižadus, tuojaus 
laikraščiuose galima kopil- 
niausia apie jų aprašymų ras
ti. Metų turi 18, dydžio 5 pė
dų ir 3 colių; sveria 116Į sva
rų: numeris jos pirštinaičių 5|; 
10 milijonų dolerių; skambina 
ant piano; mokinosi piešti ir 
tepliorystės'; kalba keliomis 
kalbomis...

^^.Afsibūna įu? įoks^Lalių^ 
tuojaus ant rytojaus iš laikra
ščių. galima sužinoti.’ apie vi
sus valgius ir gėrimus; apie 
drabužius kokius ponios laike 
tų baliaus dėvėjo, apie valan
dų pribuvimo to bei kito iš 
svečių,

' Ir kokia iŠ to visko nauda 
visuomenei? Viena^— tai eik- 
vojknas'pjnigo ir laiko užpre- 
numeravimų tokio laikraščio.

Bet tai būtų dųr mažmožiu. 
Laikraščiai aprašinėja plačiai 
ne tik atsitikimus be jokos 
reikšmės,: bet ir dalykus tie
siog nedorus, papiktiimnčius, 
pakasant pamatų doros ir tiky
bos, .

Gana tik priminti abelnai 
tuos plačius aprašymus apie 
didžiausias piktadarystes, 
skandalus šeimynose, žmogžu
dystes, vagystes ir tt

Kaip tai? Juk nėra daikto, 
kuris turėtų būti slepiamas? 
Mes biaurimės žvėrimis. (bye- 
nnomis), kurie negyvus žmo
nes iš kapų iškasa, o nesibiau- 
rime laikraščiaįs, kurie plati
na papiktinimus, supuvimų, 
visokias nedorybes ir ištvirki
mų?

Medicinos moksle yra taip 
vadinamas izoliacijos pradas, 
tai yra atskyrimo ligų, kad jų 
perai nesiplatintų ir neliptų 
prie kitų — o spauda gal tu
rėti pilnų laisvę platinime 'pe
rų dvasios ligos po visų pasau
li?! ■ .

Ketvirtas blogas visapasau- 
linės spaudos pradas — tai ne- 
aprubežiuota laisvė talpinime 
melagingų ir nedorų apgarsini
mų ir reklamų, kurie garsina
si dėl išnaudojimo ir apgavimo 
kitų.

inarginimais, kaip tai su teat
rais, prakalbomis etc. Vasarai 
užstojus rengia įšvū&avmms 
ir gegužines,, kur žmonės išva- 
žiavę pasilinksmina ir pažai
džia. Šios dayjos taip-pat 
veikia ir kitussprakilnįus dar
bus. Pavyzdin apvaikščioji- 
mus,. kaip buvo Ištikimybės 
dienoje. . Ištikimybės dienoje 
net ir svetimtaučiai gėrėjosi iš 
lietuvių. Tikimosi, kad ir to
liaus Vorcester’io lietuviaine- 
palifius darbąvęsis, bet dų ge
riau darbuosis sau ir tėvynės 
naudai,

aug gražių yr’ vietų, 
Kur gyveninis laimingesnis, J 
Bet šalies ant viso svieto 
Už Lietuvų nėr smagesnės.

SCRANTON, PA*

Prakalbos, 4

Rugpj. ė d. čia kalbėjo pp. 
Sirvydas ir Šliupas. Žmonių 
buvo apie du šimtu. Pirmas 
kalbėjo p. Sirvydas ir po to bu
vo aukų rinkimas. Kiek surin
ko nepaskelbė.

Paskui kalbėjo p. Šliupas. 
Kaip paprastai išniekino kata
likus, vyčius išvadino klerika
lais, kunigų bernais ir tt. Po 
to pradėjo akėti savo išperėtus 
cicilikus. Šie tuoj sujudo, kuo
met palietė jų didvyrį Kapsu
kų ir kitus. Trypė, šaukė, kaip 
galvijai.. Pabaigoje cicilikai 
p. Šliupui primetinėjo būk šis 
prarūkęs 10.000 dolerių Švedi
joj ir nieko nepadarė. Tai kilo 
sumišimas ir žmonės ėmė lauk 
eiti. Ponia Šliūpienė eidama 
lauk barėsi, ginčijosi su cici- 
likais, išvadino , juos piemeni
mis, kiaulėmis ir’kitokiais var
dais.

Bet Lietuvoj yr’ įkalniai 
Nuo pasaulės sutvėrimo; 
Milžkapiai ir pilekalmai 
Ilgai bus ant atminimo.

Ne skiauterėmis garsingi, 
Ir-gi ne sniegais amžinais. 
Lietuvos kalnai garbingi 
Alūs senovės padavimais!

Niekur sviete pievų tokių, 
Kaip Lietuvoj’, nematyti; 
Kiek žolelių čia visokių 
Negali išpasakyti!

Galvos dobilų raudonos' 
Tartum rožės gerbiniuotos;
Gėlės mėlynos, geltonos, 
Baltos ir gardžiai kvapuotos.
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į Kas girdėti lietuvių kolonijose. I
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BALTIMORE, MD.

Sulyg A. L. R. K. Federa
cijos sekretoriaus paskelbto 
Kongreso programo, norime 
pridm nekurias informacijas 
žiniai gerbiamų delegatų, ku
rie suvažiuos nuo įvairių orga
nizacijų, laikyti čion Seimus 
kartu su ALRK. Federacijos 
Kongresu.

A. L. R. K. Federacijos Kon
gresas prasidės pirmadienį 19 
d. rugpj. 9 vai. iš ryto su iš
kilmingomis šv. mišiomis, Lie
tuvių Šv. Alfonso bažnyčioj, 
Sartoga & Park Avė. kertės.-

Sesijos visų organizacijų 
bus laikomos Šv. Alfonso sve
tainėj’, skersai gatvės, priešais 
bažnyčių. Didėji salė, kurioj 
bus laikoma Federacijos Kon
greso sesijos, randasi ant 2-rų 
lubų (augšto); mažosios dėl ki
ti] organizacijų Seimų, randa
si ant 3-čių lubų.

Nesirandant čion lietuviškų 
viešbučių, tinkamų svečiams 
apsistoti, kiek galint bus pa
rūpinta apsistojimo vietų pas 
lietuvių šeimynas, ypatingai 
dėl moksleivių. Šiaip gerb. 
delegatams rekomenduojame 
apsistoti šiuose viešbučiuose: 
1) “Renert Hotel” cor. Sara- 
toga & Liberty st., (pusė blio- 
ko nuo svetainės); 2) “Emer- 
son Hotel” n. w. cor. Baltimo
re & Calvert st.; 3) “Southern 
Hotel” n. e. cor. Light & Ger- 
man St. Šių trijų kaina nuo 
$2.00 augštyn į dienų. 4) Cas- 
įvell Hotel” n. e. cor. Baltimo
re & Hanover st., 5) “New 
Hovard” 6-10 N. Howard st. 
Paskutinių dviejų , kaina nuo 
$1.50 ir augščiau į dienų. Vi
ši čia paminėti viešbučiai ne- 
pertoliausia nuo svetainės.

Nors į Baltimorę subėga ke
letas geležinkelių linijų, vie
nok svarbiausios yra šios: 
Pennsylvania R. R. ir Baltimo
re & Ohio R. R., tai-gi tomis 
tikimasi ‘ ir suvažiuos turbūt 
visi delegatai. Atvažiavusiems 
Penna. geležkeliu, reikia išlip
ti ant Union StatiOn. Išėjus 
nuo stoties, pereiti skersai 
gatvę ir sėsti ant bent kurio 
gatvekario einančio į pietus, 
būtinai paimti transfer, mainy
tis ant Fayette st., einant pas
kui į vakarus, išlipti ant Park 
Avė. ir paeiti du blioku į žie-

Atvažiuojantiems Baltimore & 
Ohio geležkeliu, parankiausia 
išlipti ant Camden Station, sė
sti ant praeinančio gatvekarior 
iš gatvės nuo stoties pusės, ku
ris priveš tiesiog prie bažny
čios. Klebonijoj bus suteikia
ma informacijos apie apsisto
jimo vietas pas šeimynas ir ten 
bus keletas ypatų prigelbėji- 
mui apsistojimo vietas pasiek
ti.

Pagerbimui Kongreso ir svė- 
čių-delegatų, yra rengiama du 
vakaru. 1-as, bus utarninko 
vakare 20 d. rugpj. 8-tų vai., 
bus suloštas teatras ir koncer
tas vietinių scenos mėgėjų ir 
choro po vadovyste varg. Raz- 
manskio. 2-as, ketvęrgo vaka
re 22 d. rugpj. 8-tų vai. bus iš
kilminga vakarienė su progra
mų, parengta per vietinę kuo
pų A. L. R. Moterį] Sąjungos.

Siunčiant Kongresui laiškus 
su pasveikinimais, telegramas 
etc. reikia adresuoti taip:— St. 
Alfonsus Cliurch Rectory, Sa- 
ratoga & Park Avė., Baltimo- 
re, Aid. (pažymint kam: Fede
racijai, ar kitos org. seimui).

WORCESTER, MASS.

Čia gyvena keletas tūkstan
čių lietuvių, tarpe kurių yra 
daug darbščių veikėjų, kurie 
rūpinasi dirbti žmonių ir tėvy
nės naudai. Mes Worcesterie- 
čiai turime naujų, gražių baž
nyčią; gal Dievas duos, kad 
nenuils mūsų veikėjai tai ne
užilgo sulauksime naujos mo
kyklos. Mes turime labai 
darbšti] klebonų, kuris dirba 
dėl labo mūsų žmonių. Mūsų 
gerb. klebonas su pagelba 
darbščių moksleivių surengė 
vasarinę mokyklų. Dienų yra 
mokinama vaikučiai, o keturis 
vakarus yra mokinami suaugę 
žmonės. Iš šitos mokyklos ga
li pasinaudot' kiekvienas.

Pas mus yra daug dr-jų, 
kaip tai: Moksleivių kuopa; 
Blaivininkų Susivienijimo 25 
kp., T. Fondo skyrius, L. Vy
čių kuopa, Lietuvių Darbinin
kų Sųjungos, Moterų Sų-gos, 
SLRKA. kuopos, Aniolų Sargų 
dr-ja vaikučiams, Marijos Vai
kelių ir Šv. Onos Dr-jos.

Beto yra daug pašelpinių 
dr-jų. Visos gerai gyvuoja ir 
darbuojasi. Žiemos laiku, ren-

šorių. prisirengimo ir ekzami-mins, iki lietuvių /bažnyčiai., gia vakarus su visokiais pa«

>
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Jonelis J.

Ant tų pievų visų dienų 
Peteliškės — vis pulkeliai 
Laksto, gaudo kita vienų, 
Gražios kaip žiedų lapeliai.

Viešpats Dievas pagaliaušiai 
Darbų laimindams artojo 
Iš duosningos rankos gausiai 
Už vargus apdovanojo.

Ir išėjęs iš kiemelio
Jam dabar ramu žiūrėti 
Kaip banguoja nuo vėjalio 
Jo laukai javais užsėti.

Čia rugiai kaip laužas stovi, 
Pilnos varpos žemėn lenkias; 
Ten kviečiai žydėt paliovę 
Ir jau gult ant šono rengias.

Miežiai net išgulę vartos,
Puikiai žirniai gerbiniuoja,- . 
Avižų kaip šluotos varpos 
Vos išplaukusios linguoja.

/
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PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)
4 d. rugpj. buvo T. Fondo 

susirinkimas. Susirinkimas 
pripažino reikalų išrinkti dar
bščių ir gabių T. F. valdybų. 
Senosios valdybos liko šie: pir
mininku S. Bajerūnas, fin. raš- 
tinin. J. Kalėda, kas. V. Kurai
tis. Naujai išrikti: vice-pirm. 
'S. Zubaitis, prot. rašt. J. Ra
monas. Kasos globėjai J. Sma
liukas, V. Rebikauskas. Pa
aiškinus gana gražiai kleb. 
kun. M. Šedvydžiui, nutarta 
rengti prakalbas 30 d. rugpj. 
Susirinkimai bus laikomi kas 
mėnuo, pirmų sekmadienį 6 
vai. vakare Lietuvių Muzika- 
liškoj Svetainėj.

t Augmenėlis,
z .

CAMBRIDGE, MASS.y 7
Rugpj. 4 d. tuojaus po sumos 

buvo L. Vyčių 18 kp. susirin
kimas. Buvo .išduotas raportas 
iš buvusio išvažiavimo. Kaip 
pasirodė, tai dar pora dolerių 
liko pelno. Taipogi buvo kal
bama? kad kaip tik atvės oras, 
tai tuojaus surengti teatrų. 
Prisirašė keletas naujų narių.

Rugpj. 6 d. 7:30 v. vak. buvo 
susirinkimas šv. Juozapo dr- 
jos. Nutarė prisidėti prie pa
rapijos rengiamų fėrų. Tam 
tikslui išrinkta kamisija iš 4 y- 
patų ir iš kasos paskirta $30.

Rugpj. 12 d. rodosi viet. kle
bonas kun. P. Juškaitis išva
žiuoja ar ant pusantros savai
tės ant vakacijų. Per tų laikų 
parapijoje pabus kun. pasio- 
nistas, kuris kiek pirmiaus čia 
laikė misijas.

Liepos 28 d. vak. buvo su
rengtas vakarėlis užbaigtuvių 
vaikučių mokyklos. Vakarė
lis buvo gana margas ir gra
žus. Visų programų išpildė 
patys vaikučiai. Be to dar bu 
vo tarpais ir prakalbėlių, ku
rias sakė klebonas kun. P. Juš
kaitis, ragindamas vaikučius 
po atastogos vėl grįžti visiems 
į mokyklų ir su nauja energi
ja griebties už mokinimosi. 
Taip-gi, kurie geriauš buvo 
atsižymėję tiems klebonas su
teikė dovanėlę. Ant užbaigos 
dar pratarė keletu žodžių p. 
Strakauskas, kuris taip-gi pa
gelbėjo vaikučių mokinimui. 
Vaikučių tėvai ir mamytės yra 
gana dėkingi savo darbščiam 
kunigui, kuris ne tik vaikučius 
gražiai išmokė katekizmo ir 
priruošė prie šv. Komunijos, 
bekilai' vaikučius pramokė lie
tuviško' skaitymo ir rašymo, o 
taip-gi visokių gražių žaislų ir 
dękliamacijų ir.tt, ..

, »
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Bitės birbia, medų renka, 
Pievoje žiogai vis šaukia, 
Ir pulkai avižių slenka — 
Viskų tik linksmybė traukia.

Sraunūs pievomis upeliai 
Tyro vandenėlio teka.;
Įvairių žuvų pulkeliai 
Viena paskui kitų seka.

Žalių karklų ant krantelio 
Garbeniuotos viršūnaitės
Žiūr’ į vandenį upelio 
Kaip į veidrodį mergaitės.

Elksnis-krypdamas ant šono, 
Jausdams vėsų vandenėlį, 
Stiebiasi, kad nors iš tolo 
Savo pamatyt šešėlį.

2
Netoli nuo upės miškas
Į pavėsį savo aukia;
Dėl keleivio ten yr’ viskas, 
Daug linksmybių ten jo laukia.

Augštos eglės ir pušelės 
Kuopuikiau pasidabino, 
Tartum jaunosios mergaitės 
Besirengiant ant jaunimo.

Žalios kasos jų supytos 
Kvepi kvepalais sakiniais, 
Dailiai skujom’s apsagytos 
Kaip karteliais gintariniais.

*

O beržai—kaip pats Žemaičiai 
Su trinyčiais apsirėdę, 
Stovi tartum jaunikaičiai
Į pašones įsirėmę. .

• v*

Aržuolai seni tarp jųjrj 
Šnabžda lapais — rodos šneka, 
Ir kaip seniai dėl jaunųjų 
Pasakas senovės seka.

Drebulės senos močiutės 
Lūpos dreba iš silpnybės, 
Ir jos žilosios akutės 
Niekur nemato ramybės.

Tekant vasarų saulelei
Kiek linksmybių žaliam’ gojuj’ 
Kaip užgied’ visi paukšteliai 
B odos atsidūrei rojuj-

Čia lakštingal’s krūme garsiai 
Gieda ramių giesmę savo, 
O tenai strazdai storkalbiai 
Saviškai jau uždainavo.

Volungė lietučio prašo,
Krūmuose gegė kukuoja, 
0 genys eglyne tašo, 
Godžiai jis skruzdės ganioja.

Šarka, snaudusi ik šioliai,
•Dairosi akis pastačius,
“Labas ryt’sl ar išmiegojai t” 
Šaukia overę pamačius.

Ūkinink’s, vos mieg’s praeina, 
Nežinodamas, kų daryti, 

. Šu linksmu jis veidu eina 
X F* K Savo lauko pažiūrėti.’ T: -
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Panamėj’ šalę prūdelio
Daržas tvorele aptvertas 
Ilgo ir sunkaus darbelio 
Ūkininkės yr’ jis vertas.

Iki kolei užaugino 
Triūso vargšė daug turėjo, 
Lysves kasė ir sodino, 
Daržų laistė ir ravėjo.

Bet dabar smagu matyti 
Viskas ėpė tarpt, keroti;
Yr’ kuom širdis suramyti, 
Bus kuom ir pasinaudoti.

<

Ko čia nėr tik iš daržovės? 
Brokai, runkeliai, bastučiai, 
Kručkai, morkos kaip ranko- 

[vės, 
Sauležolės ir žirnučiai.

O nuėjus į sodelį
Yr’ ant ko ir pažiūrėti: 
Kiek čia vaisių ant medelių, 
Negali atsigėrėti! j
Vyšnių kekės ant saulelės 
Sirpsta, kiek čia kriklių bliu- 

[mų; 
Kriaušių linksta vis šakelės. 
Kiek žalių agrastų krūmų! -

Obelies šakas raudoni 
Obuoliai prie žemės lenkia. 
Dievo čia matyt malonė 
Nei medelio neaplenkia!

#

* *
Nors ir daug gražių yr’ vietų, 
Kur gyveninis laimingesnis, 
Bet šalies ant svieto
Už Lietuvų nėr smagesnės!

Justinas Z. iš Turčinų.

Chorams dainos. -«
Tikkų išėjo iš po spaudos 

viena iš. gražiausių dainų 0. 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.”

Vienas esemplioris 35 c. I- 
manbdaugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:
Xovier Strumskis
222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.

V
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Nusipirk mosties. 
Tai BUSJ GEAtUS! Udirba 
Mentholatum Co. Priei eisiaiS 
gult ištepk veid% mosšia per keliii 
vakarus, o padarys veid< TYMU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo*. 
tis išima pietums raudonus, juo. 
dga arba Šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu 
gali siųsti ir stampomis.

\ J. RIMKUS,
R O, Box 36, Holdbrook, Maai.



rlČtlllBS Ž11110S* . draugija nuo subatoe, rugįj.
16 d. atidarė žolynų ir vaisių 
parodą Horticultural salėje; į 
parodą gali eiti visi dykai. 
Taip-gi paroda seasoninių dar*

Miusachusrtta Horticultural L, D. 8. OTKTRO VALDYBA.

LDS.1kp/ekstramitingas 
bus ketverge 15 d. rugpj. 7:30 
vai. yak šv. Petro bažnytinėj 
svetainėje. - į tų susirinkimų 
kviečiame visus, nes yrą svar
bių reikalų užbaigti ir sudary
mui į seimų. įnešimus. Taip- 
pat darysim atakų ant “Dar- 
bįninko ” morgičįaus, Tai bus 
trečid ataka. Tai-gi draugai ir 
draugės malonėkite, *koskait- 
lingiausia ateiti ir išprakti- 
kuot save mūšyje, o ypač tie, 
kurie dar neatsižymejot. Mes 
esame pirmuose frenčiuose ir 
turime gerai pasirodyti.

Pirm, J. Glineckas.
• c . "* ~****~_

CHORO IŠVAŽIAVIMAS.
Nedėlioj rugpj. 11 d. ant Mar

tino ūkės Bellerica buvo šv. 
Petro Bažnytinio Choro išva
žiavimas. Visi choristai iš
klausę mišių šv. 9 vai. dviem 
trokais išvažiavo pasilinks
minti ant tyro oro.

Nors iš ryto anksti lytus 
smarkiai lijo, bet visų diena 
nors buvo apsiniaukus, bet 
graži ir išvažiavusieji galėjo 
žaisti, dainuoti laukuose.

Išvažiavime dalyvavo ir 
svečių: klebonas kun. T. Ži
linskas,' pp. Dilys, Kališius ir 
keliatas kitų.

P-as AI. Karbauskas vedėjas 
clioro, p. Karbauskienė su vi
sa Šeimyna ir svečiai atvažia
vo apie 3 vai. po pietų maka- 
biliumi.

Gaspadoriumi to išvažiavi
mo buvo p. Kiškis, į pagelbi- 
ninkus turėjo p. J. Motiejūnų.

Suvažiavusieji turėjo ska
nius pietus ir vakarienę iš į- 
vairių valgių, o jau balto gė
rimėlio tai nors ir, plyšk.

Apie 8 vai. vakare jau visi 
pradėjo rengtis į namus. Va
žiuojant ir-gi dainuota. Parva
žiavę visi prie šv. Petro lietu
vių bažnyčios skirstėsi kas 
sau.

»
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’ Nauja^ ligonbutis skiriamas 
•dėl Naujosios Angli

jos Sužeistų kareivių. Bostono 
majoras pranešė .kares sekreto
riui, • kad geriausia vieta Nau
josios Anglijos sužeistiems ka
reiviams West Rokbury mies
to ligonbutyje. Mis "sako, kad 
valdžios pienuojamas' padary
ti augščiausias ligonbutis 
Plattsburg, N. Y. dėl Naujo
sios Anglijos “yra didžiausia 
klaida.

L. Vyčių 17 kp. bus svarbus 
susirinkimas utarninke rugpj. 
13 d. 7:30 vai. vakare. Šis su
sirinkimas bus nepaprastas ir 
todėl kviečiame visus narius 
būtinai pribūti su gerais įne
šimais į seimą.

Valdyba.

Pereitą savaitę Bostone mi
rė 201 žmogus. Pernai toje pat 
savaitėje mirė 205 žmonės.

Dvasiška* vadovas : ~
Khn. F. Kemėšis,

4943 W/lū-th Str., 
. Cicero, III.

Pirmininkas:
M.Žioba, 

4 Levant Str., 
Dorchester, Mass.

Tel. Dorchester 697ŽMV- 
Vice-pirmininkiui;^

M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, M
RftItininlr*Ji* —.

F. Virak’s, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas: —

A. F. Kneižis, 
* 242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

IdŽininkas: — 
P. Gudas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždo globėjai;— 
O. Meškauskaitė, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

I*
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DOVANAI! ?
Kas* nislrožya pas mane “Darbinin

ką” ant metą, tas gaus dovaną pui
kią’ knygą . paveikslais didelio for
mato “Clevelando. Lietuvią Istorini 
Palyalgajr Siąskite Į3.00 ui prenu- 
merattf, o knyga tuojaus bus jusą na- 
muoee. ' '

Ad. Pogazelzkis,
831k~Puiaskt Avė., Cleveland, Ohio.

LIETUVIS POTOGRAPJUB 
Ar turi savo AidcJį pmrioltf 

Jeigu n«, tai 
ateik Ir noaltrattk puf tarino 

. kabinSt Ir gavai vieną dideli ar* 
: tlatilkal padanrtą pavallMla vlaal 
; dovanai. .

. Taipgi norinti* raokytla to aMa- 
to gaU ahrilankti : .

J. J. DBfO,

i L i f <■

LAIME TAVĘS LAUKIA!
Paimk šitą stubą 6 šeimynų 

ant Bolton st., S. Boston, Mass. 
netoli St. Vincento bažnyčios 
pusdykai. Savininkė turi kitą 
biznį, liepia parduoti ant pir
mo pasiūlymo. Kreipkitės pas:

A. J. Kupstys,
343 W. Broadway, So. Boston. 

Tel. So. Boston 2143 W.

P. Geležiutė,
41 Capitol Avė.,

, Hartford, Conn. 
V. Sereika,

21 James St., 
Norvood, Mass.

Literatiška Komisija;
Kun. F. Kemėšis,
P. Gudas,
J. E. Karosas,
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

GERIAUSIAS GRABORIUS “
-■ —h?— •

BALS ANUOTO JAS. 
S. BARASAVIČIUS.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai.važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųsti} pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te; So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

Reikalavimai.
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisiųak 
pąieškojimą.į ^Darbininką.”*

Jeigu norite kę nors greitai 
parduotijpaskelbk^-Darbinm- 
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” > ■ • •

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Ūž viėną sykį,.......50c. 
” tris sykius ...... $1.00

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS/1

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

«

Paieškau savo vyro Justino O- 
žiūno, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Linkavos parap. 5 metai 
kaip apleido mane, palikdamas su 
5 vaikais. Jis turi tamsius plau
kus, apie 6 pėdų augščio. Kas a- 
pie jį žino ar jis pats, meldžiu at
sišaukti.

Petronėlė Ožiunienė,
120 S. Greene St., Baltimore, Md.

a

AKINIŲ KRAUTUVE
Prirenka ir sutaiso akinius ge

riausia tik pas registruotus opto- 
metristus
James Conroy ir Joseph Ecker
Reikale visuomet kreipkitės pas 

juos.

ANT PARDAVIMO naujas 
vasarnamis ant South Main st., 
rytuose nuos E. S. Prector’ 
vietos. Penki kambariai ir 
maudyklė, kietmedžio asla ir 
pastatytas vasarnaimo stiliaus. 
Viskas sulig šių dienų — iš
skyrus kainą. Atsišaukite pas: 

August Peterson, 
Carlin St., • Athol, Mass. 

Tel. 9—Y.

Nelaimė.
Gyvenantieji toliaus į Citv 

Point, važiavo iki Dorchester 
st. Jiems važiuojant Fifth st. 
ir pasisukant į B st., susimušė 
gatvekaris su troku ir nors ne
daug, bet jau trokas liko su
žeistas taip, kad važiuojant 
nebuvo galima, tinkamai apsi
sukti. Kadangi trokas ir gat
vekaris turėjo užtektinai spė
kos atsilaikyti, tai nieko nesu
žeista.

Bostono jaunimas jau antrą 
tokį išvažiavimą turėjo. Šis 
gal bus šį metą paskutinis.

Buvęs.
UI

Krautuvės adresas: 125 Tre- 
mont St., Boston, Mass prie Park 
st. turinei arba prieš Park st. baž
nyčią.

A dorini- O?v

Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni
ka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Deke rintės iš V;1 k aviški o "miesto, 
Suvaiką gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gy veno Baltimore, Md. 
Taip-gi Katarinos Batisiutės Su
valkų gub., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti šiuo adresu:

John J. žemaitis,
912 Bank St., Waterbury, Conn.

PARSIDUODA FARMA 45 ake- 
riai žemės, 6 karvių, 1 arklys, 70 
vištų, 10 kiaulių. Didelis plotas 
žemės užsodyta bulvėmis, kornais 
ir kitokiomis daržovėmis. Parsi- 
duos visai pigiai. Visai arti sto
tis, krautuvė, krasa ir kitos rei
kalingos vietos. Labai patogi vie
ta gyvenimui. Atsišaukit tuojaus. 

; ZIGMAS MARTUŠIS,
Bok 28, Princeton Depot, Mass.

AČMYKOLAS KIEDYKpaieš- 
kau pusbrolio Zigmapto Lauruse- 
vičiaus. Pirmiaus gyveno 27 Core 

Nor^ich, Conn. .
; <-Aš Mykolas Kiedyk jau 4-ti 
metai nelaisvėje Vokietijoje, Ra* 
Šiau. tankiai jaut laiškji^ *bet ne
gavau jokio atsakymo.

Norėčiau priduoti jam savo ad
resą ir sykiu pranešti, kad jo mo
tina ir sesuo Emilija sveikos ir 
gyvena žižmariuose, Trakų pav., 
Vilniaus gub,. jis pats arba kas 
apie jį žinote praneškite man šiuo 
adresu :— Germany Neuhamnier 
am. Queis 24 gefaugene kompag- 
niė Michael Kiedyk.

, Paieškau moksleivio Fabijono 
Cebatariausko. Pavasaryj 1912 m. 
jis gyveno Waukegane', III., pas
kui išvažiavo į farmas užsidirbti 
pinigą, kad turėtų iš ko mokslus 
eiti. Žiemą 1912 m. jis buvo Spo- 
kane, Wash. Norėdama jį sulyg 
išgalės sušelpti, meldžiu jį, arba 
žinančius, pranešti kur jis dabar 
yra.

Jo sesuo
Zofija Vizgirdiene,
(Čebatarauskiutė) 

1011 Eight Str., Vaukegan, 111.

usruvoii DmcTinŲ dajoss 
PO GLOBA M0TIK0S *VA 

VALDYB0B ADB18AI.

SO. BOSTON, MAS3. 
Pirm. — T. AŠmęnsldenė,

359 Fourth St, ‘ 
Ife pirm.’ — P. Giedraičiutė,

. 103 ŠiEti St.
Prot. Sekr, — M. Morkūniutė,

12 Lark St 
Fin. Sekr. A. LukoševičiutS,

’ 377a Broadway,
Iždininkė — M. MačiuliutS,

42 Silver St. 
Kasos globėjai: E. Plevokienė,

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

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

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi ka» 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv-

lt.

’F
«

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima svsikalbtti ir Hetuvisrkai 

Ofiso valandos:
Ryt lis, iki 9 vai. 

Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

B

h

f I

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu. Į 
Visą darbą gvarąntuojame. j

DR. W. T. REILLY
4,69 Broadway,So. Boston,Mass. I

PRIE DORCHESTER ST. |

Valandos
nuo 9 vai. ryt*
Iki 8 vai. vakare.

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

VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Zioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass.
Telphone: Doreester 6973—W- 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Wlnfleld St., So. Boston, Mara.

I PROT. RAŠT. — Jonas Glineckls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaitė,
10 Silver Stj, So. Boston, Mass.

FIN. RAŠT.-— Povilas Petrauskas, 
280 Fifth St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS—Andriejus Naudžiūnas^ 
16 Wlnfield St., So. Boston, Moša. 

MARŠALKA. — Jonas Urbonas, 
145 Silver Sif, So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kaš 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dieną.

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

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynos
1-8 P. M. 7-8 P.M.

Gavo laišką. So. Bostonie- 
tis Tuleikis gavo iš Francuos 
nuo švogerio Leono Švagždžio 
buvusio So. Bostono lietuvių 
bažnyčios zakristijono. Rašy
tas liepos 4 d. Rašo, jog “da
bar eina labai smarkūs mūšiai 
ant atviri} laukų ir kalnų.” 
Rašo, jog žuvę jo senų draugų. 
Jis išlikęs sveikas. Jo kompa
nijoj buvo Mikolas Bakavičius 
iš Wilkes Barre’o lietuvių. Jis 
tapęs sunkiai sužeistas,

So. Bostonietis Jonas Valu- 
konis taip-gi gavo laiškų nuo 
minėto kareivio Švagždžio.Ra- 
šyta ir-gi 4 d. liepos.

> --------------
Parapijos reikalais pasitari

mas. 11 d. rugpj. pokažnyti- 
nėj svetainėj įvyko keliolikos 
bostoniečių pasikalbėjimas su 
klebonu kun. T. Žilinsku kas- 
link kaip-kurii} parapijos rei
kalų. * Tarp kitko gerb. klebo
nas nurodė, kad Bostono para
pijos finansinis stovis šįmet 
neesąs nei kiek blogesnis, ne
gu kad pirm trijų metų buvęs, 
tai yra tuomet, kuomet buvo 
net trys kunigai. Ir dabar e- 
sančios bilos visos apmoka
mos, tik kol-kas, skolą mažin
ti nesą kuo. Dėlto kun. kle
bonas patarė ir prašė visų pri
sidėti ir paremti kuomi . kas 
galės būsimus šiais metais pa
rapijos ferus ir nurodinėjo, 
kadi iš tokių fėrų gerai at
likti} galima susilaukti geros 
pinigiškos paramos parapijos 
reikaluose. Buvo ir -daugiau 
menkesnės svarbos dalykų iš
kilę kaipo tai nezaležninkijos 
klausimas ir kiti tiems pana
šūs ir viskas po biškį apsvars
tyta ir išsiskirstyta namo.

Ten buvęs.
- - -4 IT't '

/

(DYKAI PATRUKUSIEMS
B,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
"B" yr* atsakančiai nutaikinta psdulkal- 

tf tokiam vartfdimni. kad aalaikia* Barniai 
crific* ir taipgi prilaiko vidurių dalia, kad 
paataroaio*. nsiMsvartų Į lauka-pų*ą. Fa- 
duikaitč* yra rezervuaras. Šiam* rezervua
re yra stebėtinu Marinantis raritraakiuti* 
msdfkalu. Kaip greit ii* medikai** e«ti kūne 

auWdyta*i ji* paal- 
JeidŽa ir Beina pro 
mažą akytatą, kuri y- 

- ra pažymėta au raide 
ir yra animtas 

per mažaa odm sky
lutes, kad sadratbiaa 
nūšilpnėjusiua anūko- 
Tu* ir Teiki* ant ūž- 
darym* akyiačr*.

«F’ yra tai il*a*fa 
' PLAPAO-PAD galu, 

kuri* turi būt prili
pintu per hipnont- 

■' Depalječiant taip pa
vadinto frame - vork 
dalie* ižrokuojant, 

■ kad davus reikalingą 
ntiynuną h- paramą 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštaia 

n*wrMi Al noria jum* pri- jjSSuz* rodyt pat* MV* kai- 
. tai*, kad jų* galit* 

vergalėt savo patru-
Kuomet silpni muskulai atgaus aaVo stiprumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, akaudų, pavojingi Šri- 

reržimai pranyksta—
Ir tu balau* slogutis nesugrįžtamai pranyksta—
Ir jų* atšausite savo smagumą, gyvumą, energiją, stiprumą—•
Ir jus atradote Ir jaučiate geriau visapu- 

■iikai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo puirodymar-

Tūsmet jų* žinasite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėta* ir jus iirdingai dėkavosit* man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR Ij ste
buklingą uždyką iimėginimą.
Rašyk šiandie. Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatUkai Umėgink; jo rsrtf. Nsaiąsk 

pinigą, ui Dykai Iimėglnlmą, Plapao niek* 
jums nskažtuoja, apart to, ji* jums gali 
pagrąilnt sveikatą,.kuri daug vertesni, negu 
žibutis seksas. Priimk Ū dykai "Iiaairi- 
nimą,* Mą4ien ir jų* busite linksmi, kol tik 
gyūĮMite, puiMudoje Žia proga. Rąžykite 

ilpildykite kuponą ilanėian ir grįžtančia krai* jų* aplaiiyslt* Ifaėgini- 
mai dykai PĮapa* su pridėčkn Mr. Stūart’o 
48 puslapių knygoj apt* patrūkimą, talpi
nančią Informacijai apie bud*., kurą buvo 
apdovanotas auksiniu medalfamt Ryms Ir iu 
diplomu Grand Prfat Paryžiuj*, kurto bus 
rankose kiekvieno, kenčiančio nuo ilo bai
sau* ulgąvlino. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykit* Jam apie it dld«l| pęslu- 
•lyn®*

MM skaitytojų galės gaut I| IfanėginlMą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus par-

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

4 Block 2920 St. Loulf, Mo. 
Dykai limiginlmut PĮapso Ir Mr. fltuarte 

Knyga apl* Patrūkimus. .
Vardą*.

: AdrasM ;
, Gr jžiantifcras* ataril Rfcal jfca«g»Pla**s

V3KUK Ik .

mnrnmt junminj 
ngfUMttOb 
IMUfMfUt

Ii* duoenns paainlymaa yn padaryta* 
Sndčjja stebuklingo* “visą diena- ir naktį’* 

■dirbančio* metodo*, kuri bu* vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpaėjusių Biu- 
•kulq ir nusikratymui skaudžią Trua*. bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKtT NEREIKIA 

Pirmienų 5000 ken
kiančiu, kurie atsi
imk* pa* Mr. Stuart, 
bus iisiiut* užtekti
na* skaitlius Plapao, 
be uimokeanio, kad 
davus jiem progą ge
rai iimėgint juos, Ją* 
nieko nemokysite ui 

tą fimėginitaą Pla
pao ni dabar, nė y*.
Kraną *

NEBEVARTOK
TRUS8 

Taip, nebevartok JL 
Ii savo paties patyri
mo ją* žinote, kad 
Trass vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jaa sukrypusiai sie
nai. Ir taa gailina ' 
Jusn sveikatą, nes jie f 
periiksdija kraujui f 
liuosai bėgiot, kodėl I 
tad jus turėtumėt ji 
dėvėti Btai yra ge-
riauiis kelia*, kuri jų* galite dykai Onlčgint 

VARTOTAS DVKJOPAM REIKALUI
Tirmas: '-Pirmiausia ir svarbiausi* .siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
1 prie nusilpnintą muskulą gydanti įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa-, 
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prasto* ją spėkos, bei tsmprdmo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padulkai- 
te, yra prirodys. esąs svarbia dalyku iinaiki- 
nnne patrūkimo, ko Trasa negali padaryt.

įimtai jaunu ir senų žmonių padarė pri
slėgs* pri4 ofiėteriu*, kad PLAPAO-PADS 
ilgydž jų patrūkimus, tūli 11 ją tūrėjo sun
kias ir sena* patrūkimo ligas.
NUOLATINI DIKNO8-NAKTIES VEIKMt 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydj> 
mo yra ta, kad sulyginamai i labai trumpą 
alką aplankomo* pasekmė*. _ . _

TM yra todėl, kad veūcml yra nepaiiau. 
janti—naktj ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutž-po-minu- 
tel, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bui—dagi ir miegant ii stebuklinga gyduolė 
nematomai' telkia jusą vidurio muskulam* naują gyvybf ir stiprumą, kukip jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą tflduoti—.užlaikymo vldurlą savo viš
toj*, b* pagalbos truss, bei kitą jam paūalią,

PLAPAO-PAD IIAIIK1NTA 
Principas, kuriuo pasirenilant PIspao-Pad 

velkis, gali būt lengvai Urokuotas, patčrnl- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
tekanti Udistymą.» PLAPAO-PAdV* Padaryta ii stipri**, H- 
sittmplamos materijos "E", kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir vlsljko. smagu
mo j| dėvėt. Jo vidurį* yra limpanti* (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plaaterb), kad 
apsSūMjii*.padūlkaltą “B’’.nuo slankiojimo 
Ir PMitraskluis nuo tam tikros vietos, 
, yrą padidinta* PLĄPAO-pAD hIm. koris priepeudiia sunykusiu*, , nuallpnėjustus 
taūskūluss kad juos puo yl* tsį/A^esIaHnkąar-^ - r _ . »...

lenlmas, yra žinoma, bus per- 
Kad natapt apviltu, rąžykite♦ ' *

v
ų

EXTRA VISIEMS ROCHES- 
TER’IO VIETINIAMS 

LIETUVIAMS.
Kas užsirašys “Darbininką’ 

ant visą metų, gaus už 60c. 
vertės dovanų knygomis ir tik 
trumpame laike; todėl pasis
kubinkite. Skaitydami “Dar
bininką” apturėsite didelę 
naudą dėl savęs ir paremsite 
katalikišką spaudą ir drauge 
savo parapiją, nes visas pel
nas eis ant parapijos, o ne dėl 
manęs. Vienatinis mano tiks
las .yra, platinti apšvietą ir do
rą tarp žmonių.

ši proga tik vietiniams gy
ventojams.

Juozas S a un orą s, 
7 Dudley st., Rochester, N. Y.

Paieškau Agotos Naverevskiu- 
tės, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Mikališkių valse., Serginės 
kaimo. Ji pati ar kas kitas, atsi
šaukite šiuo adresu: Russia, Gor. 
Kostroma, Nižnii Naberežnii Gos- 
pital, No. 18, Silvestras Kaspara
vičius.

REIKALINGA VIRĖJA restau
racijoje. Taip-gi moteris arba 
mergina išdavimai valgių prie 
stalų. Darbas ant visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite ypatiš
kai arba laišku.

A. ZUBKUS,
298 Market st., Portsmouth, N. H.

G ?do vfaokfsa H*m 
Priskiria Akinius.

419 Boylston St., Boston, Mus.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Prapas Tuleikls,

180 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčlus,

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

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

244 D Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 

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

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldien| 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po. pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mass, 
Malonėkite visi ateiti ir daugiam 
naujų' narių su savim atsivesti

REIKALINGA išsilavinusių 
merginų siuvėjų prie elektros 
jėga varomų mašinų. Užmo
kestis užtikrinta besimokinant 
ir darbas atsakantis. Atsišau
kite tuojaus. Empire Mfg. Co., 
Kampas Albany ir Wareham 
sts., Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Dęitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son avė., Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip
kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
40 Harrison Ave., (kampas Beach 
augščiaus* ant vienų lubų), Bos
ton, Mass. Tel. Beach 2954.

IEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI
STIJONĄ. Esu gerai prityręs 
prie tokio darbo ir turiu paliudi
jimą. Nuo kariuomenės liuosas. 
Jeigu kam iš gerb. klebonų reikė
tų, meldžiu, rašyti šiuo adresu: 

Jpnas Leknickas,
797 Bank St., Bos 146, 

Waterbury, Conn.
f

Z

Paieškau Stepono Narkaus, pa
eina iš Pikielų parap., Telšių pa
vieto, aKuno gub. Pirmiaus gy
veno Chicago, BĮ. Taip-gi sesers 
Pranciškos Rapalaitė iš Kauno 
gub., Žemalės parap. ir sodos. Ir 
brolio Severino Gurauskio, Židi
kų parap., Telšių pav., Kauno g. 
Malonėkite jie patįs ar kas kitas 
atsišaukti šiuo adresu :

K. S. Rapalas,
50 Satvtell avė., Broekeon, Mass.

BellPhone Dickinson 3905 M, I

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSt., Phihddpliia, Pa J

■ • • 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgu.

Ofiso Valandai 
Nuo9 ritoikiSpopIttu . 

Vakarai*, Kliverį* nuo 61 ki t P.M,

REIKALINGA tuojaus agen
tų pardavinėti “Darbininką” 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerą atlyginimą. Atsi
šaukite į ‘ ;

į* *
tV

oeiidtr.M,

ANT RENDOS TENEMEN-
| TAS. 3 kaniburiai su visais į- 

taisymais Itenda pigi ir gebo
je vietoje, Atsišaukite ant 12

! Lark it., So. Boston, Man,
v

X H. Kenealy, M. D.

.................. ...............................

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chronižkn. nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamstą reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi- teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus.

673 Washington Street, 
Second Floor.
OfficeHours: 

DAILY 
9 A M. to 8 P. M.

SUNDAYS
10 A. M. to 2 P. M. 

only.
Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 

Teisingas ir tikras ekzaminavimas .parodys jūsų tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS 
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo . to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen- . 
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AB TAMSTA KENTI
Silpnumu nervų, silpnumo užpakalės (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių,' Votčių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvoxskausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamsta 
trotiji savo sveikatą ir pajėgas. -

Aš tikras, esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba’nerviškumą. Būk tik
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir- mandagiai 
ir- ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin
gas, Gerbiamus ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas. 
Mano kainos’ patarnavimo dol visų prieinamos, biednioms 
ir turtingiems. Įtikiu, kad tamstą pasinaudosi šia proga ir 
a< pasakysiu, ar gali, ar ne ątguti savo fizišką stovį.

Atsilankyk dabar — neatidėliok! .
’ DR. J.H. KENEALY

SPECIALISTAS
673 WASHiNGTOK STREET, BOSTON, MASS,

. AAtr<» dury* nuo Gayiiy Ttheatao.

3 « t


	1918-08-13-DARBININKAS 0001
	1918-08-13-DARBININKAS 0002
	1918-08-13-DARBININKAS 0003
	1918-08-13-DARBININKAS 0004

