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SUSTREIKAVO KILBAS-
NINKAI.

Gi Serbija tapo sutrem-

UŽGRIUVO KANALAS.

PAKĖLĖ MOKESČIUS.

A V <4.1 liuli I IA111J<* OLUjV ... . v. • . •
tai valdžia sekdama Rusiją s!0«P!ns mokesctus u- netie-

stoginius.

Austrijos valdžia pakėlė vi
sokius mokesčius. Pakėlė tie-

I

iiZeppelinas.

DAUGIAU PASNINKO 
AUSTRIJOJ.

Į Panamos kanalų nuslinko 
daug žemių. Juomi dabar 
negalima naudotis. Žemės už
blokavo 200 pėdų.

JO MAL. VYSKUPAS KARE
VIČIUS GRĮŽTA Į LIE

TUVĄ.

SUSIRĖMIMAI PORTUGA
LIJOJ.

KA. PADARĖ KARĖ LIG
ŠIOL.

ĮVEDĖ BLAIVYBĘ

Kai Rumunija stojo karėn.

įvedė priverstiną blaivybę. 
Uždarė visus bravorus ir visas 
karčemas.

Rumunai sumušo

PIRMYN.
Vakariniame fronte talki-

“T*vvnž,”
307 30 St.

KONFISKAVO KRUPPO 
LIEJYKLAS.

Italijos valdžia konfiskavo 
Kruppo liejyklas, kurios buvo 
šiaurinėj Italijoj.

Veltui jūs statysite bažny
čias, velto4 
veltui ste 
visi tie j1' 
jūsų v*-

remsite misijas, 
rite mokyklas — 
darbai, visos tos 
os nueis niekais, 
besite vartoti ap- 
įžpuolimui to tin- 

a, kokiuo yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji 
spauda.

Popiežius Pijus X

Maištas Graikijoj

NESĄS GABUS 
VADAS.

MŪŠIAI GALICIJOJ.X - - --
Petrograde skelbiama, jog į 

į šiaurės rytus nuo Kovelio vo-
i kiečiai darė atakas, bet buvę ninkai pradėjo užpuolimus,
atmušti. Ties Korcvtniza į Somme fronte anglai paėmė 
pietų-rytus nuo Vladimir Vo- keletu vokiečių drūtviečių. Pa- 
lynskio eina smarkūs mūšiai, ėmė sodžius Loye-court ir Ver-

SUSTREIKAVO 4.000
DARBININKŲ.

Pittsfield. — General Elec- 
tric kompanijos 4.000 darbi
ninkų sustreikavo. Reikalau
ja algų pakėlimo ant 10 nuoš.
Streiko vadai patarė darbi-! Lisabonoj, Portugalijos so- 
ninkams neiti į saliūnus ir už- jstinėj, ištiko susirėmimas tarp 
silaikyti tvarkoj. kariuomenės ir čivilių žmonių.

f
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Kariaujančios valstybės ka- i 
rei išleido $72.000.000.000. j .

Kare atseina kariaujančioms ■ 
valstvbėms $4.000.000 kas va- I 
landa.

Gėrvbiu sunaikinta už $60. 
000.000.000.

Dėl karės liko be pastogės j 
6.000.000 žmonių.

Kareivių užmušta 3.900.000.
Kareivių sužeista 8.000.000. 
Karės nuteriotos žemės uži

ma 125.000 ketvirtainių mylių, j

Išrodo mums, jog nėr* 
*u pageidaujamo, k 

kad daugintus skaičius 
rie gali ant gero sunaud 
vo raštiškus gabumus ir 
geri laikraščiai
išsiplatintų, taip kad ki 
nas kasdieną turėtų gero 
tymo kuriame pam 
sustiprinama ir p 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas
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Svarbiuoju 
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SUVAŽIAVIMAS DĖL LIE 
TUVOS ATBUDAVOJIMO. 
šiuomi pranešame gerbiamą

ja! visuomenei, kad suvažia
vimas dėl Lietuvos atstatymo 
įvyks 28 ir 29 rugsėjo, tik ne 
Bostone, kaip buvo ankščiau 
garsinta, bet Brooklyn’e, N. Y. 
lietuvių parapijinėje svetainė
je (kampas N. 5-th ir Haveme- 
yer gatvių).

Suvažiavime galės dalyvau
ti su sprendžiamuoju balsu ats
tovai nuo įvairių lietuviškų or
ganizacijų (nedaugiau, kaip 
po 3 atstovus nuo draugijos ar 
kuopos: iki 50 narių — 1 ats
tovas; virš 50 narių galima 2 
atstovu, ir virš 100 narių gali
ma 3 atst.); dėl laiko trumpu
mo atstovus išrinkti galėtų ir 
organizacijų valdybos.

Ingaliojame gerbiamus kun. 
N. Petkų, pp. K Krušinskų ir 
A. Aleksandravičių iš Brook
lyn, N. Y., kun. J. Dobužinską 
iš Newark, N. J. ir p. A. Stak- 
nevičių iš Bloomfield, N. J. su
daryti suvažiavimo rengimo 
komitetą, kuriu kviečiame in- 
eiti patiems ir pakviesti kitų 
sroviu veikėjus iš Brooklyno ir 
apielinkių.

Suvažiavimo programo pro
jektą “Tautos Taryba Ameri
koje’’ netrukus nusiųs rengi
mo komitetui. Rengimo komi
tetas ingaliojamas programą 
savaip papildyti ar pakeisti ir 
pagarsinti visuomenei.

TAUTOS TARYBA 
AMERIKOJE.

VAŽIUOKIME Į 6-ąjį 
KATALIKU FEDERA
CIJOS KONGRESĄ.

Vi tas Federacijos Kongre
sas įvyks 26 ir 27 rugsėjo (So. 
Boston, Mass.) šis Kongresas 
žada būti vienas iš rimčiausių 
ir naudingiausių. Klausimai, 
kurie bus iškelti ir svarstomi, 
gyvai apeina kiekvieną mąs
tantį lietuvį kataliką. Be re
feratų kun. Staniukyno, K. Pa
kšto, J. S. Vasiliausko, kun. 
Vyšniausko — yra dar paža
dėtas referatas “apie Katali
kų Spaudos svarbą;’’ jį skai
tys kun. K. Urbanavičius. Lie
tuviai katalikai, važiuokite į 
tą kongresą kuoskaitlingiau- 
siai. Parapijos gali siųsti po 
3 atstovus, draugijos po 1. 
Draugijos ar kuopos, turinčios 
daugiau, kaip 100 narių, gali 
siųsti du atstovu.

Centralinių organizacijų val
dybos gali dar ingalioti po 3 Į 
atstovus nuo savo centro.

Sesijos bus So. Bostono po- 
bažnytinėje svetainėje(W. 5-th 
str.) Svečiai galės apsistoti 
Essex Hotelyje, esančiame 
prie pat gelžkelio stoties 
(South station.)

Kongreso Rengimo 
Komisija.

vo padaryta subatos vakare. 
Tuomet tai darbininkų vadai 
telegrafu išsiuntinėjo organi
zacijoms streiko atšaukimų. 
Tokiuo būdu išvengta didžio 
geležinkelio darbininkų strei
ko.

Po bilium prez. pasirašė ne
dėlios rytų vagone. Prez. 
Wilson iš Shadow Lawn va
žiavo į Hodgenville, Kv. Wa- 
shingtone sustojo tik kad pa
sirašyti po tuo bilium.

Prez. Wilson padėjo savo 
vaędų pavardę po bilium ke
turiomis plunksnomis. Ir jos 
bus padovanotos keturiems ge
ležinkelių organizacijų Va- į 
dams ant atminties. Tie vadai 
yra A. B. Garetson, "VV. G. Lee, 
W. S. Carter ir W. S. Stone. 
Prie vagono lango, kur rašė
si prez. Wilson sustojo būrys 
geležinkelio darbiniuose rū- j 
buose. Kai pasirašė, tai ma
šinistas keletu kartų sušvilpė 
lokomotivo švilpuku.

Kadangi prez. AVilson po 
bilium pasirašė nedėlioj tai ga
li atsirasti farizejų, kurie 
tvirtys, jog tai nelegalis pasi
rašymas, nes nedėlioj pasira
šyta. Todėl utaminke prezi
dentas sugrįžęs antru kartu 
pasirašė po tuo bilium.

Darbininkų vadai gavo šim
tus pasveikinimo telegramų iš 
visų kraštų. Sveikino už tai, 
kad sumaningai ir išmintingai 
vedė reikalus ir privedė prie ; 
laimėjimo be streiko.

BADAS JERUZOLIME.

Apskričiuose nuo Aleppo 
iki Jeruzolimo siaučia baisus 
badas ir ligos. Jeruzolimo a- 
pylinkėse nuo bado ir ligų iš
mirė du trečdaliu gyventojų. 
Iš bado mirė apie 100.000 žmo
nių. Lebanono apskričiuose 
siaučia dar baisesnės ligos ir 
dar didesnis yra maisto nebu
vimas, ne kaip apie Jeruzoli- 
mų.

I
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ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ.

Nedėlioj 13 vokiečių zeppe- 
linų buvo užpuolę Angliju. To
kio užpuolimo dar nebuvo bu- 

■ vę. Sulvg valdžios pranešimų 
i tik 3 zeppelinai buvo pasiekę 
j Londono padanges. Valdžia 
skelbia, jog vienas vyras ir 

' viena moteris buvo užmušta ir 
13 žmonių sužeista. .Užpuoli
mas buvo naktį.

Vienas zeppelinas buvo nu
šautas. Anglų šūvis pataikė 
į zeppelinų, kuomet tas bu
vo labai augštai. Zeppelinas 
tuomet sužibėjo kai kometa ir 
leidžiantis žemyn šviesa didė
jo. Kuomet pašautasis zep
pelinas buvo jau 1.000 pėdų 
nuo žemės, tai sprogo ir pada
rė milžiniškų debesį liepsnos. 
Ta liepsna nušvietė didelę a- 
pielinkę.

Kapitonas Shackleton, ban
dęs pasiekti pietinį žemgalį, 
sugrįžo atgal su visais savo 
sąkeleiviais į Punta Arenas, 
Chili.

Kelionėje jo sąkeleiviai bu
vo pakrikę ir 22 jurininku bu
vo likę ant salos Elephant.

Iš Punta Arenas kap. Sha
ckleton buvo išplaukęs garlai
viu Yelcho rugpj. 26 d. Pasi
sekė jam nuplaukti ir surasti 
likusius jurininkus. Tai bu
vo jau trečias jo bandymas 
juos išgelbėti.

Kuomet Shackletonui nepa
vyko pasiekti pietinį žemgalį, 
tai jis su penkiais jurininkais 
sugrįžo į Falkland salas gegu
žio 31 d. Ir ten tuoj jis ėmė 
rūpintis išgelbėti paliktuosius 
22 jurininku. Trečiu bandymu 
išgelbėti, tas jam pavyko pa
daryti.

22 jurininku ant Elephaut 
salos buvo palikti balandžio 9 
d.

Rusams sekasi Ga-
1 • • • •11C1JOJ.

Talkininkai varosi pirmyn 
vakaruose.

Bostone sustreikavo kilba- 
sų dirbėjai. Sustreikavo 200 
darbininkų. Reikalauja dau
giau mokesties ir Sausage Ma- 
kers’ unijos pripažinimo. Tarp 
streikuojančių daug yra vai
kų.

New York Tribūne 
jog von Hindenburg nesąs ga
bus karvedis ir generaliu šta
bo viršininku pastatytas tik 
dėl to, kad jis labai vokiečių 
mylimas.

Von Hindenburgo didžiau
siu nuopelnu yra tai mūšio lai
mėjimas prie Tannenberg, kur 
jam pavyko uždrožti pirmų 
baisų smūgį rusams.

Minėtasai laikraštis rašo, 
jog dabar vokiečiai būtinai tu
ri pradėti siaurinti savo mū
šio linijų, t. y. trauktis atgal 
arba iš Rusijos arba iš Franci
jos ir Belgijos, o gal ir visur 
iki savo senų rubežių atsitrau
kti. Jei ne, tai įvyks vo
kiečių frontuose baisi katas
trofa.

New York Tribūne galop ra
šo, jog von Hindenburgo pa
skyrimu, kaizeris prisirengė 
prie smukimo, nes tuomi pas
kyrimu kaizeris užganėdino 
savo , žmones ir kartu pavedė 
tam vadui atlikti negalimų 
daiktų, kurio negalėjo išpil
dyti tikrai gabus vadas.

KAIZERIS FARME- 
RIAUJA

Koelnische Zeitung aprašo, 
kaip kaizeris dirba laukuose su 
farmeriais. . Tų darė Silezijoj. 
Pribuvęs darbolaųįga nusime
tė siautalų,p rankoves
ir ėmėsi darbo kartu su kitais. 
Darbininkai jį trukšminga ipa- 
sitiko, metė kepures augštyn. 
Apsipylė prakaitu Vokietijos 
valdovas. Paskui kartu su 
kitais darbininkais sėdo pie
tauti.

Gal kaizeris bekariaudamas 
mano netekti sosto, tai dabar 
mokinasi farmeriauti, kad pas
kui to amato imtis galėtų.

KIEK KAREIVIŲ SALONI
KUOSE.

Salonikų fronte francuzų y- 
ra 220,000, anglų 120,00, ser
bų 60.000, italų 20.000 ir tiek 
pat rusų.

PAGERBĖ LINCOLNO 
GIMIMO VIETĄ.

Lincoln, didis Suv. Valsti- 
Į jų prezidentas gimė blogiau- 
Į šioje lūšnelėje, Kentuckey val- 
! stijoje. Ta lūšnelė tapo api- 
budavota puikiu, granito mū
ru. To paminklo įkurtuvės 
atsibuvo pereitų panedėlį ir 
čia buvo pats prez. AVilson.

kariuomenės ir čivilių žmonių. 
Tas atsitiko ties parlamento 
rūmais. Tas atsitiko pc to kai 
parlamente buvo priimta ir už- 
girta karės ministerio rezoliu
cija armijos reikale.

Austrijos valdžia įvedė tre- 
Vyskupas Karevičius ir ktm. čią pasninko dieną savaitėje 

Paltarokas gavę abiejų valdžių Ligšiol buvo ten tik dvi pas- 
(Rusijos ir Vokietijos) leidi- ninko dienos, kuriose nevalia 
mą — grįžti į Lietuvą. Į buvo mėsos valgyti.

DEMOKRATŲ IŠKILMĖS.
Iš visų kraštų Suv. Valstijų 

pereitų subatų buvo suvažiavę 
demokratai į Shadow Lawn, 
N. J. Buvo ir prez. Wilson su 
savo žmona. Čia jisai prie 
didelių iškilmių priėmė kandi
datūrų į prezidentus. Mieste
lis buvo puikiai išpuoštas. Čia 
yra puikūs Vasariniai Baltieji 
Namai. Iškilmės atsibuvo ant‘ 
didelės pievos, kur buvo arti 
30.000 žmonių. Prez. Wilson 
sakė prakalbų. Išdėstė kų 
nuveikė laike savo prezidenta
vimo.

IR GI SPORTAS.
Westfield, Mass. — Vienas 

vaikinas važiavo automobiliu- 
je ir pamatė gatvėje gaidį, 
paleido į jį kulipkų. Gaidys 
krito. Automobilistas pagrie
bė jį ir nudumė.

SUSTREIKAVO ODOS DAR
BININKAI.

New York. — Sustreikavo 
12.000 odos darbininkų. Rei
kalauja unijos pripažinimo, al
gų pakėlimo ir darbo dienos 
sutrumpinimo.

TRIUKŠMAS HUGHES’O 
PRAKALBOSE.

Pereitų panedėlį republiko- 
nų kandidatas Hughes laikė 
prakalbų Nashville, Tenn. Ta-

Į me mieste nei vienas kandida
tas į prezidentus nebuvo kalbė
jęs.

Vietos gyventojai yra karš
ti demokratai Hughes’o pra
kalbose buvo kilęs sumišimas. 
Hughes kritikavo demokratus. 
Iš klausytojų nuolatai girdėjo
si atsiliepimai, pertraukinėjo 
kalbų ir po keletą kartų publi
ka sušuko už prez. Wilsoną.

ATSIUNTĖ SUSTIPRINI
MŲ.

Von Hindenburg pasiuntė 
50.000 vokečių sustabdyti 
munų žengimą pirmyn.

ru-

ĮVAŽIAVO AUTOMOBILIU | 
Į MINIĄ

Tauntoa, Mass. — Automo- 
biliuj važiavo Warren D. Rent. 
Jis per klaidą primynė pagrei- 
tintoją vietoj tormozo. Tai 
automobilius striktelėjo pir
myn ir šastelėjo į minią iš 300 
žmonių. 20 ypatų buvo sun
kiai sužeista. Taip-gi išmušė 
vienos aptiekos didelį langą.

BULGARAI UŽPUOLĖ 
RUMUNIJĄ.

Sujungtos vokiečių ir bul
garų jėgos užpuolė Rumuniją. 
Užatakavo visu frontu tarp 
Dobrudzos ir Bulgarijos. Ties 
Koemar, kaip Berline skelbia
ma, tai rumunai buvę išblaš
kyti ir jų patekę vokiečiams į 
nelaisvę 700.

GRAIKIJOJ SUIRUTĖ.
Revoliucija kilo Graikijoj. 

Žmonės kįla prieš valdžią už 
tai, kad valdžia vis linksta 
prie teutonų. Taip dedas y- 
pač po įtekme karaliaus ir ka
ralienės, kuri yra kaizerio se
suo. Maištas kilo Macedoni- 
joj ir platinasi Tesalijoj ir E- 
piruose. Buvo pasklidęs gan
das, jog Graikijos karalius ap
sižadėjo sosto ir lydimas 300 
vokiečių kareivių, apleidęs 
savo šalį. Bet aiškesnių žinių 
apie tai nėra.

Anglijos ir Francijos kari
niai laivai įplaukė į Graikijos

KIEK YRA KARĖS PABĖ

GĖLIŲ RUSIJOJ?
Novoje Vremia rašo, jog Į 

išviso Rusijoj karės pabėgėlių 
priskaityta apie 3.075.000. Dar, 
suprantama, čionai nevisi su- Į 

i skaityti davės: pabėgėlių yra 
daugiau. Iš Lenkijos guber-! 

i nijų arti 75.000. Iš Volinijos į 
ir Besarabijos pabėgo Rusijon I 
apie 114.000. Iš Kauno rėdy-1 
bos 58.000, Vilniaus 43.831, Su
valkų 14.173, Gardino 174.862, 
Kuršo arti 100.000 ir tt.

Tuos tris milijonus pabėgė- 
ilių priglaudė Rusijos miestai 
ir kaimai. Pabėgėliai pasie- 

j kė Kaukazą, Archangelską, 
Uralą, Sibirą, Turkestaną ir 

įtt. Štai gubernijos priglau- 
dusios virš po 100.000 pabėgė
lių: Jekatarinoslavo 270.833; 
Rygos bei Lifliandijos 171.168; 
Minsko 107.058; Maskvos 172,- 
572; Petrogrado 115.705; Sa
maros 142.629; Saratovo 113.- 
667; Tombovo 124.254; Char
kovo 116,762; Erivanio (Už- 
kaukazyj) 105.000. Nėra pa
bėgėlių tik ant Sachalino, 
Kamčatkoj, Kutaiso, Dages
tano, Semirečinsko ir Jakutų 
apskričiuose.

RUMUNAI LAIMĖJO 
MUŠTUS.

Rumunai nuo pat pradžios 
stojimo karėn smarkiai varėsi 
pirmyn. Sulaužę pirmų aust
rų apsigynimo linijų stojo prie 
antros. Tai čia ėjo mūšiai per 
penkias dienas. Rumunai lai
mėjo mūšius ir austrai pasi
traukė atgal.

Rusai ir-gi veik^pietiniame 
fronte, rumunų šone. Tai 
mūšiai ėjo pastaromis dieno
mis nuo vakarinės Volinijos 
iki Dunojaus. Austrai nors su
stiprinti turkų ir vokiečių tu
rėjo trauktis atgal užleisda
mi daug žemės. Austrai trau
kės atgal pralaimėję bent še
šis didelius mūšius.

Stambiausia austrų atspir
tis buvo tai Orsova ir Duno
jaus Geležiniai Vartai. Tose 
vietose austrai neatsilaikė, pa
sitraukė atgal ir dabar rumu
nai ten varosi prie to, kad at
kirsti vokiečiams kelių ir susi
nėsimų su Bulgarija ir Turki- uostų Piraeus ir ten konfiska- 
ja. Rumunams kliuvo di-|vo keturis vokiečių ir tris Au- 
džiausysis Transilvanijos mies- j strijos prekinius laivus.
tas Hermaunstadt. Maištas kįla agituojant Ve-

Rumunams dėlto nesunku ‘ nizelosui, buvusiam premierut 
varytis prieš austrus, kad ten Venizelos nurodinėja, kaip 
nebuvo tvirtovių, nei drūtvie- Graikija pažemino save nesi- 
čių. Rumunija su teutonais laikydama savo žodžio. Mat 
buvo geruoju su Austro-Ven-į Graikija su Serbija prieš karę 
grija. Ši karė vienok pagim- buvo padarę tokių sutartį: Jei 
dė naujus santikius ir Rumuni- koks priešas pirmiausia užpuls 
ja stojo prieš teutonus. Da-: Graikiją, tai Serbija atsiųs 
bar teutonai griežia ant Ru- 100.000 kareivių talkon. Jei- 
manijos dantį, kaip ant Itali- gi pirma Serbijų užpuls, tai 
jos, kuri atsimetė nuo tento- Graikija atsiųs tiek pat karei- 
nų. Vokiečių diplomatai sa- vii).

j ko, kad Rumunija už stojimą ta ir nuteriota, o Graikija 
karėn bus labai nubausta ir nėjo jai talkon, sulaužė sutar- 
bus pavavyta po karės teki- tį. Už tai prieš Graikijos val- 

i niais. i džių ir susidarė partija ir su-
---------------- j kėlė maištų ir suirutę.

TALKININKAI ŽENGIA

Ties Zlocov, 40 mylių nuo 
i Lvovo ir ties Holiczu rusai pa- 
Įėmė keletą priešininko pozici- 
I jų. Rusai čia taip gi atmu
šė keletą austro-vokiečių ata
kų.

Eina mūšiai taip-gi į vaka
rus nuo Lutsko. Vokiečiai 
skelbia, jog toj vietoj rusams 
nesiseka. Rusai antpuldinėja‘ 
ant teutonų į šiaurę nuo Zbo- 
row ir Brzezany.

Rusai giriasi paėmė čielas 
eiles avgštumų Karpatuose ir 

'dabar leidžiasi Vengrijon.

madovillers. Tuose mūšiuose 
anglai paėmė apie 5.000 vokie
čių nelaisvėn. Anglai turėjo 
pasisekimų ties Falfemont fer
ma ir atmušė vokiečių atakas 
ties Mouąuet farma.

Francuzai pasivarė pirmyn 
ties Fleury.

Italai pradėjo veikti Alba
nijoj. Į rytus nuo Avlonos i- 
talai paėmė Kutai, Brizar kai
mus ir kalną Gradist Italai 
turbūt tikisi pereiti per Alba
niją ir užpulti teutonus Serbi
joj.
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Dėl Lietuvos neprigulmybės.

Lietuva, kuri praslinkusiais amžiais prityrė 
tiek daug apvilimų, savo ateities tikrumą ir 
liuosybės užtektiną garantiją tebemato visiško
je ir nesuvaržytoje neprigulmybėje.”

Žodžiai 'lietuvių delegacijos 3 tautų kon
ferencijoje.
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Kun. Serafino

reikalo Lietuvių dekleracija Lausanoje visam' 
svietui apskelbė: "kad lietuviai po karės nebe
nori daugiau sugrįžti į politišką vergiją Vi
sų Lietuvos partijų troškimas kuris išsivystė iŠ 
prityrimų praėjusių amžių yra liuosa Lietuva, 
liuosas plėtojimosis josios kultūros, politik 
ir pramonės ant tautinės dirvos.” Koki 
tie praeities prityrimai? Vieni iš jų gludi Ii 
tuvių istorijos -pergyvenime, kiti-gi lįtisi 
artymiausio laikotarpio prieš šią europinę karę. 
Ar Lietuva buvo kada nors neprigulminga i 
ar jos sūnūs geidė tos neprigulmybės. Ar nu
stojus laisvės Lietuvai buvo geriau, kaip to no
ri V. Kapsukas, ar blogiau. Tų klausim 
trumpas išrišimas mums rųpės šiame straips
nelyje. Visiems yra žinoma kad XIII amžyje 
lietuviai sudarė galingą valstiją. Nuo Min- 
daugio laikų Lietuva ingijo tokią galybę, kad 
prieš ją drebėjo vokiečių ordenai ir aplinkinė 
slavų tautos. Nei viena kita Lietuvai gimi 
ninga gentis neturėjo tos organizatyviškos jė 
gos, vienybės ir tautiškos sąmonės ką Lietuva 
Lietuvos neprigulmybė, kuria naudojosi jinai 
prieš unijos su lenkais laikus tai istorini 
faktas. Vienydamasi Lietuva su Lenkija to 
neprigulmybės niekados neišsižadėjo kaip ma 
tysime iš kelių praeities faktų. Atpene, ji 
ją gynė amžiams slenkant nuo visų lenkų už 
mačių ir pasikėsinimų. Atsiminkime Ostrov 
uniją 1391 m. Jinai pripažino Lietuvai sa 
vistovumą ir Vytautui Lietuvos sostą. Vy 
tautas skaitėsi Lietuvos valdovu, pilnoje t 
žodžio prasmėje, ne taip kaip Skirgaila lenk 
karaliaus vietininku. Gardelio unijoje 1413 m 
lietuviai privertė lenkus duoti jiems garantiją 
kad Lietuva ir Vytautui mirus, 1 
nuo Lenkijos valdovus, didžiuosius kunigaikš
čius ir pasiliks savistovia valstija. Laikuose 
Kazimiero, Liublino Seime 1448 m. lietuviai 
reikalauja išmesti sekančius juos žeminančius 
išsitarimus unijos: “ineorporamus, adjungimus, 
appropiamus.” Kad lietuvių sąmonėje tvirtai 
gulėjo neprigulminga Lietuva matyti iš 1451 m. 
atsitikimų kuomet jie pareikalavo panaikinti 
visai unijos sutartį. Nes mirus karaliui Kazi
mierui. lietuviai susirinkę Gardine, išsirinko 
sau valdovą Aleksandrą, be lenkų rodos ir ne
dalyvavo Jono Albrekto apvainikavime, tik 
pasiuntė brolišką pasveikinimą. Toji nepri
gulmybės idėja puikiai apsireiškė tuomet, ka
da lietuviai išsirinkę sauZigmontą Augustą val
dovu, pareikalavo nuo lenkų sugrąžinimo Vy
tauto vainiko. 156^ metuose, Lietuvos bajo
rai, it šios dienos V. Kapsukas, susirinkę ties 
Vitebsku, sudarė konferenciją tikslu sujungti 
Lietuvą ir Lenkiją vienan kūnan, kad inga- 
vus daugiau savo luomui privilegijų. Lietu
vos bajorai pasirodė išgamomis, dėl savo siau
rų luomo reikalų. V. Kapsukas dėl miglotos 
tarptautinės parduoda tėvynės liuosvbę, gar
bę ir didybę.

Norints Lietuvos bajorai viliojami įvai- 
i riomis privilegijoms ir buvo pasistengę parduo- 
i ti tėvynės liuosvbę, bet mūsų tėvynės diduo-. 
: menė griežtai tam priešinosi. Tiktai šiandien 
! mes galime suprasti kiek kentėjo Lietuvos di- 
I duomenė, kada matė kad nėra kito išėjimo 
i kaip liuosybės apkarpymas turint vieną abiem 
Į šalim valdovą.

Koks stebėtinas buvo jų sielų švelnumas, 
kuomet seime 1563 matydami didelę iš abiejų 

įpūsiu procesiją (lenkų ir Lietuvos bajorų) su
tiko galutinai pripažinti vieną abiem šalim val
dovą, bet reikalavo kad tas valdovas būtų ren
kamas ant rvbų dviejų šalių ir kad išrinktas 
karalius su iškeltu kardu užliptų ant Vilniaus 
sosto. Tuos pačius Lietuvos tėvynainius ma
tome apleidžiant Liublino seimą (1569) grįž
tant Lietuvon, ir rengiantis prie karės su Len
kija už Lietuvos neprigulmybę.

Ir ištikro! Zigmutas Augustas, lenkų 
karalius pirmutinis pasikęsino ant Lietuvos 
neprigulmybės, atskirdamas savavališkai per 
Liublino seimą Podoliją, Podlachiją ir Voly- 
niją nuo Didžiosios Lietuvos politiško kūno. 
Jis pirmutins, anok istoriko Koržono (Kos- 
ciuszko Warszawa, 1906 p. 5-6), pradėjo lenkin
ti Lietuvą, kad panaikinus jos neprigulmybę ir 
sujungus ją visiškai su Lenkija. Jis vertė 
kad Lietuvos savininkai naudotųsi lenkų var
dais, dabintų savo namus lenkų ženklais ir 
kad valstiečiai atmainytų savo pavardes.

Liublino seime lenkai norėjo užduoti Lie
tuvos neprigulmybei mirtiną smūgį. Iš da
lies jiems tas ir pavyko. Lietuvai gręsė rytų 
priešas-Maskva, gręsė naminiai nesutikimai, 
gręsė klesų kova. Noroms-nenoroms sutiko 
lietuviai su nekuriomis lenkų išlygomis, kad 
apsigynus nuo priešų. Tuo istorinės vertės 
ir tragizmo momentu, Lietuvos patriotai sten
gėsi užlaikyti nors Lietuvos savistovumą jei
gu ir nesugebėjo užlaikyti visiškos neprigulmy
bės. Mirus paskutiniam Jogailaičiui, lietu vai 
ir vėl neprigulmingai šaukėsi ant Lietuvos so
sto rusų caro Jono IV sūnų Teodorą. Išsi
rinkus lenkams Henriką Valois, lietuviai siun
čia Kristupą Radwilą Paryžiun, su įsakymu 
kviesti jį ant Lietuvos sosto. " Kad lietuvių 
neišsižadėta neprigulmybės matyt iš to kad 
1673 metuose seimai kviečiami altematim tai 
Lenkijoje, tai Lietuvoje, dažniausiai Gardine.

Netol pusantro amžiaus praslinko nuo ne
laimingos Liublino unijos, kuomet lietuviai 
1700 metuose susirinkę garsiojė Vilnįaus kon- 

Man ma- federacijoje išsižadėjo ir prakeikė visas lais- 
Nebe- ves atgabentas iš Lenkijos Lietuvon.

Šventosios Dvasios. ’ ’ nes nei
vienas lietuvis taip nesižegno
ja. Toks vertimas, kaip: 
“Holydays of obligation,” — 
“Priverstinos šventes,” “Par- 
ticular Judgment” — “Dali
nis Teismas”, — “Palaiminti 
gailestingi, nes jie gailestin
gumą apturės” — “Krikšte 
prižadame, kad atsižadėsime 
velnio,” netinka.'- “Kada ku
nigas duoda išrišimą, reik • 
mušties Į krūtinę “tris kar
tus...” tiesa, angliškame ka
tekizme to nėra, bet ir lietu
viai neturi tokio papročio, kad 
išrišimo laike tik trs kartus 
muštūsi į krūtinę. Atsakymus 
Į klausimą, — Kas yra praga
ras? Pragaras yra tai stovis, 
į kurį yra smerkiami nedori 
žmonės; Kas yra dangus? 
Yra'tai stovis amžinojo gyve
nimo, — ir sunku mokytojui iš
aiškinti ir vaikams suprasti. 
Kiti katekizmai tokios definci- 
jos neduoda. Nors žodis “sto
vis” atsako angliškam žodžiui 
“statė,” bet lietuviškame ver
time vietoje “stovis” geriau 
bent tiktų žodis “padėjimas.”

Spaudos-gi klaidų katekiz
me yra krėste-prikrėsta.

s-
Toks vadovėlis, kaip kate

kizmas, kurį vaikams prisei- 
na iš atminties mokinties, tu
rėtų būti rūpestingai, tai yra, 
be klaidi) išleistas. Katekiz
mo mokslas ir taip vaikams y- 
ra nelengvas, kam da jiems tą 
darbą apsunkinti prastu verti
mu, neaiškumais, nevienodu
mais, kalbos ir spaudos klai
domis ?
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Kas dėl paties Baltimorės 
Katekizmo, tai jis da nėra ge
riausias; yra katekizmų už jį 
geresnių ir mokinimui lengves
nių. Toks kun. Deharbe’s ka- 

! tekizmas bene bus tik geriau
sias pasaulyje (Žiūrėk: Catho- 

I lic Encyclopedia Vol. V. — 
Doctrine, Christian). Ar ne
pridera mūsų mokykloms duo
ti tą, ką galim rasti geriau
sio?

Vin. Kapsukas, sužinojęs kad Lausanoje 
lietuviai apskelbė pasauliui Lietuvos neprigul- 
mybę “Naujoje Gadynėje” No. 3 straipsnyje 
“Nauji diplomatai” pradėjo bartis ir tyčiotis 
iš lietuvių pastangų. Jis tyčiojasi net iš savo 
draugų socialistų: Janulaičio, Kairio ir kitų: 
Kartūs jam Janulaičio žodžiai kalbanti apie 
“laisvą kraštą,” apie kokius ten “griežtus nu
tarimus.” Suprask kur nebūta V. Kapsuko, ten 
niekas negali kitaip negu jis nutarti. Jis juos 
(Vilniaus socialistus vadina social-patriotais, 
kuriems nerūpi būk klesų kova, bet tautos 
“neprigulmingos Lietuvos” reikalai. Tuos vi
sus socialistus, tautininkus-katalikus, norinčius 
išvaduoti Tėvynę iš amžino — jungo-gėdos p. 
V. Kapsukas vadina svajotojais. Jo norima, 
kad Lietuva pasiliktų ir toliau prijungta prie 
didelės valstijos “nes darbininkų klesai būtų 
lengviau kovoti plačiose valstybės rybose,” ne
gu nepriklausomoj mažutėj Lietuvoj, kuri e- 
kononiiniai negalėtų sparčiau plėtotis” nes 
“būtų labiau suvaržyta.” Laisvoj Lietuvoj 
“juodoji reakcija da ilgai viešpatautų.”

Laisva Lietuva, anok V. Kapsuko “gali 
tik naujų retežių nukalti darbininkų klesai, o 
ne išliuosuoti ją.” Nustojęs proto lygsvaros 
V. Kapsukas, Dionizo dievaičio sumišimą ga
vęs, griausmo balsu šaukia: Nė cento naujai 
iškeptiesiems “diplomatams” su jų “nepri
klausoma Lietuva...” Jisai šaukia į kovą dėl 
demokratinės Lietuvos autonomijos “kovą dėl 
demokratinės respublikos.”

Kaip lengva V. Kapsukui vėjus Philadel- 
phijoje gaudyti, ir atšipusiu kardu orą kapo
ti. Ar tik nenori jisai lošti rolę Liebknechto, 
vokiečių socialisto? Bet minėtas socialistas 
neparduoda savo tėvynės priešininkams, ir ne
geidžia jai retežių etc. iš Rusijos pusės. No
rėčiau žinoti ar V. Kapsukas nėra papirktas ru
sų caro arba vokiečių kaizerio, kad griauti lie
tuvių pastangas prie liuosybės. Kuomet Beth- 
ruann-Hollvegas Reichstage kalbėjo ir išsireiš
kė kad vokiečių tauta nemananti gražinti Balti
ją kraštų reakcionieriai Rusijai, vokiečių socia
listas Liebknechtas protestavo prieš užgrobia
mą kanclerio politiką. Mūsų gi V. Kapsukas .no- 
rėių Lietuvą palikti priešų rankose. Tų priešų, • 
kurie mūsų tautos pramonę pastatė ant prapul- j 
ties kranto, kurie subankrūtijo Lietuvos ūkę ! 
.nelemtu tarifu. Ar-gi V. Kapsukas nežino ru- i 
sų tarifo politikos Ar-gi jis nežino, kad atve-: 
žamieji iš Rusijos daiktai nebuvo apmokami, ■ 
t. y. kad jiems geležinkelis tarnavo, galima sa- Į 
kyti, dykai, kuomet Lietuvos ūkininkų produk- j 
tai siunčiami Rusijon, turėjo apmokėti Rusijos Į 
gelžkelių nuostolius. Po japonų karės padaryta 
sutartis Rusijos su Vokietija, pribaigė mūsų 
šalį. Už mašinas įvežamas iš Vokietijos Ru- i 
sijon, mokėjo lietuviai baisiai didelį tarifą ru
sams, o už išvežamus daiktus, arklius, gyvu
lius, javus tą patį tarifą vokiečiams. V. Kap
sukas gal žino rusų kolonizacijos politiką Lie
tuvoje, stabdymą pramonės, varžymą kalbos, 
mokyklos ir bažnyčios? Ar-gi jisai norėtų 
kad Lietuva bernautų amžinai Rusijai, arba 
nustotų savo tautinio egzistavimo vokiečių ge
ležinėje rankoje? Juk darbininkas, kurį V. 
Kapsukas sakosi mylįs, po rusu nebuvo per- 
gerai.

Sudemoralizuota rusų tarifo ir politikos 
Lietuvos ūkė ir dvarai negalėjo pagerinti dar
bininko būvio, ir negalės pakoliai anarchiško
ji Rusija viešpataus Lietuvoje. Kas-gi pri
vertė keliauti šimtus tūkstančių lietuvių darbi
ninkų Amerikon, Rygon, Petrogradan, ir 
Anglijon jeigu ne nelemta rusų politika Lietu
voje? Papuolus gi Lietuvai po prūsu kas-gi 
dėtųsi su Lietuvos baudžia? Dėl duonos ką
snio turėtų išsižadėti savo šventų tautos idea
lų, savo kalbos, savo teismo, savų mokyklų 
ir pagaliaus savo valdžios. Ir vėl sugrįžtų 
Lietuvon baudžiava, baudžiava daug pavojin
gesnė, nes grąsinanti mirtimi visai tautos, 
kaipo tautos egzistencijai. Kas nori baudžia
vos lai stoja V. Kapsuko pusėn, mes gi Lie
tuvos ir Amerikos katalikai reikalaujame ne
prigulmingos Lietuvos, jos reikalauja Lietu
vos tautininkų ir demokratų partijos, reikalau
ja visi Lietuvos socialistai, jos reikalauja Auk
ščiausias Lietuvos Komitetas, paslaptingame 
Kaune sh>L "ūkime, jos reikalauja visa 
Lietuvos liau.dis ir darbininkai »u kuriais man 
teko kalbėti ten beviešint, jai pritaria tame 
pat “Naujos Gadynės” redaktorius p. Grigai
tis. Vienas tik V. Kapsukas nori Gerostrato 
rolę lošti, prisilaikydamas senai subankrūti- 
jusios “tarptautinės” tos debesinės teorijos, 
kuri, anok saganų pasakos, pridengia Marso 
nebesančius kanalus.

Bet grįžkime prie neprigulmingos Lietu
vos! Ar-gi tai svajonė, kaip mums norėtų in- 
kalbėti p. Kapsukas Ar Lietuva turi teisę 
ir galę veržtis prie neprigulmybės. 
tos, netik — ką turi, bet ir privalo.
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Kaip amerikoniški laikraš-i 
čiai pranešė, Lietuvių Dieną: 
— p. Wilsono paskyrimu —bū-: 
sianti 1 lapkričio. Nors lai
ko turime dar pustrečio mėne
sio, tečiau vis dėlto laikas 
jau bus pradėti ruošties po ko
lonijas, nes visus mus laukia 
didelis darbas.

Darbo pradžia — tai suor
ganizavimas ant vietų komite
tų Lietuvių Dienos reikalams 
tvarkyti. Centralis Komitetas 
patarė rinkties draugijų atsto
vams ir iš savo tarpo išrinkti 
komitetą.

Nebuvo duota smulkesnių 
nurodymų, kas ir kaip Orga
nizavimo darbą turėtų pradėti, 
kokios laikyties proporcijos, 
komitetus renkant ir Lt. Ir 
gerai padaryta, kad palikta 
laisvei ir inicijatyvai atskirų 
kolonijų. Tiesą pasakius vie
nodo recepto negalima ir pa
duoti visoms kolonijoms. Čia 
daug kas prigulės nuo įvairių 
vietinių aplinkybių.

Oia įneš paduosime nuo sa
vęs vieną — kitą mintį, ko 
reikėtų laikyties ir kaip reikė
tų elgties šiame atvėjūje kata
likų visuomenei.

1) Inicijatyvą (pradžią) ka
talikai turėtų paimti ant savęs 
ir kviesti prie bendro darbo vi
sas lietuvių organizacijas ne
žiūrint srovių. Ligšiol ka
talikų visuomenė į Tautos Fon
dą surinko beveik du kart tiek, 
kiek visų kitų srovių fondai, 
paimti į krūvą. Katalikams 
tad ir priguli tame darbe —or
ganizavime bendrų komitetų-f- 
inicijatyva. Prie to švento 
darbo katalikai turi būti pir
mutiniai. Tečiau jeigu kur 
ir pasiskubintų pakelti inicija
tyvą kitų srovių žfhonės, ka
talikai turėtų nesišalinti, by 
tik jų teisės ir jiems pride
ramoji komitete vieta būtų ap
saugota. Kvietimą kitų orga
nizacijų atstovų turėtų pasi
imti ant savęs Tautos Fondo 
skyriai, kaipo šakos labiausiai 
išsiplatinusios ir daugiausia 
nuveikusios šelpimo įstaigos.

2) Organizuojant komitetus 
geriausiai būtų rinkti atstovus 
ne nuo srovių, bet nuo drau
gijų, ar kuopų. Mažesnės 
kuopos ar draugijos galėtų iš-: 
rinkti vieną komiteto narį, di
desnės po du. Tokiu būdu 
būtų išvengta klaida, kurią 
padarė, (mūsų nuomone) Wil- 
kes-Barre suvažiavimas, rinkęs 
nuo srovių ir tokiuo būdu į

N J^ynąjį šelpimo darbą įnešęs 
srovinę politiką. Tečiau kur 
aplinkybės taip susidėtų, kad 
aroviniai politikai tik politi-iA. Rimka.” Turėjo gi būti 
kuodami apsiimtų prisidėti“ Bene panašįa baime vaduoja- 
prie bendro darbo, tai yra jei-!si ir mūsų A. Rimka.”

I

gu būtinai reikalautų rinkti 
nuo srovių — tada mes patar
tume katalikams išanksto sau 
pareikalauti prideramo vietų 
skaičiaus. Sakysime, kad jeigu 
kokioje kolonijoje apsireikšti) 
kokia srovė su savo reikalavi
mu rinkti nuo srovių, — ji ga
lėtų išrinkti nedaugiau, kaip 
pusę tiek, kiek rinks katali
kai. Pavyzdžiui, jeigu kata
likai rinks 6, tai kita 'srovė 
galėtų rinkti nedaugiau, kaip 
3. Toks mūsų reikalavimas 
yra visiškai teisingas, nes mū
sų srovė jau gyvuoja kelis am
žius, tuo tarpu, kada kitos 
srovės dar tik nuo vakar te
prasidėjo ir jokiais rimtais 
darbais dar nepasirodė.

Tečiau mes apskritai nepa
tartume mūsų visuomenei vel
ti i šitą reikalą politiką, taip 
kaip tai padarė AVilkes-Barre 
suvažiavimas. Dažnai ir mū
sų inteligentas nežino, prie ku
rios srovės save priskaitvti. 
O ką jau čia besakyti apie mū
sų brolius darbininkus. Jų tar
pe yra tik dvi srovės, srovė 
dorų žmonių, gerų darbščių 
lietuvių ir srovė paklydėlių, 
nutautėlių, apsileidėlių. Šie 
pastarieji nei nesispies prie 
didelių darbų.

Geriausia bus rinkti nuo or
ganizacijų.

Čia prie progos pažymime 
vieną melagystę, kurią pas
tebėjome “Naujienose.”“ Nau
jieną” redakcija rašo, kad 
kun. Kemėšis pasikalbėjime su 
tulu L. Šelpimo fondo (socija
listų globoje esamo) viršinin
ku išreiškęs nuomonę, jog so- 
cijalistai turėję gauti centrali- 
niame komitete 4 balsus. To
kios minties kun. Kemėšis ne
išreiškė, nes jos ir neturėjo.

nu-

SPAUDOS KLAIDŲ 
ATITAISYMAS.

102-ame “Darbininko” 
meryje, redakcijos pastaboje
Lietuvos neprigulmybė ir mū
sų “laisvės apaštalai” įvyko 
šios spaudos klaidos:

1) Išspauzdinta “Pirmieji- 
gi, vadovaujant V. Kapsu
kui, spėlioja... Turėjo būti 
“Pirmieji, vadovaujant Kap
sukui. ..

2) Išspauzdinta: “Turto 
centrų juk neįvesime,” turėjo 
gi būti “Turto cenzų juk neį-

\ vesime.
3) Išspauzdinta: “Bene pa

našia laime vaduojasi ir mūsų
! - ----- ------

Katekizmas

Drauge” N-yje 118, strai- 
“ Mokykloms Vadovė- 

kun. A. B. giria, taip 
Kate- 
nesu- 
man 
pusę
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psnvje 
liai,” 
vadinamą kun. Serafino 
kizmą, jokių ydų jame 
rasdamas. Lieka tad 
peiktinąją to Katekizmo 
nurodyti.

Kun. A. B. tvirtina, 
Trečiojo Baltimorės Konsili- 
jaus parengtą Katekizmą iš
vertė kun. 
Taip,, tiesa, 
galvis skelbia, bet gi ištikro 
taip nebuvo, 
tik mažą dalį to Katekizmo iš- ’ 
vertė; didžiausią gi jo dalį, 
kun. Serafino vertimą patai
sęs, atliko a.a. kun. A. Kaupas. 
Tik, ant nelaimės, savo dar
bo neištobulinęs, neperžiūrė
jęs ir nepataisęs numirė. Kun. 
Serafinas taippat, vertimo ne
patikrinęs, atspauzdino. To
kiu būdu jame pasiliko daug 
vertinio ir kalbos klaidų, ne
vienodumų, sumaišymų, ne
minint daugybės spaudos klai
dų. kurios vėliau prisidėjo.

Pradedant nuo minėtojo ka
tekizmo poterių, štai ką turiu 
pastebėti. Sužinojęs apie Mo
kyklų Komisijos norą įvesti 
Chieagoje į parapijines mo
kyklas vienodus vadovėlius, 
išsiuntinėjau žymesniems A- 
merikos lietuviams klebonams 
užklausimus, (išskyrus Chiea
gos klebonus, kurių nuomonė 
man buvo daug-maž žinoma) 
ką jie manė apie Amerikoje 
pataisytus lietuviškus poterius 
ir kokius jų nuomone priderė
tų Amerikos mokyklose varto
ti, ar senuosius poterius, Lie
tuvos Vyskupų patvirtintus, 
ar pataisytus Amerikoje ir ne
turinčius lietuvio Vyskupo au
torizacijos. Klebonų didžiu
ma atsakė, kad reik laikvties 
senųjų poterių, kad pataisy
tųjų poterių įvedimui būtinai 
yra reikalinga lietuvio Vysku
po autorizacija. Viena Kuni
gų Sąjungos Provincija net 
nutarimą padarė, kad poteriai 
būtų perspauzdinami iš kun. 
Laukaičio Katekizmo ir kad 
tasai nusprendimas būtų į Ku
nigų Sąjungos Seimą įneštas. 
Tat didžiumos kunigų nuomo
ne, kun. Serafino Katekizmas, 
su pataisytais Amerikoje pote
riais, netinka, kaipo vadovė
lis į lietuviškas mokyklas. Ma
no autoritetas, kaip kun. A. 
B. norėtų, nieko čia negelbsti, 
be svarbos lieka. Taip-pat ne
atsakau ir už kun. Serafino 
katekizmo vertimą. Tiesa, 
kun. Serafinas man jį perskai
tė, norėdamas žinoti, ar aš ne
pastebėsiu ko nors klaidingo; 
bet. po išėjimui iš spaudos, 
radau jame pataisymų, ku
riems aš nebuvau pritaręs. Ki
tų klaidų, vienu posėdžių vi
są skaitymą atliekant ir nepa
stebėjau. Duokim, negalima 
taip vaikų mokinti žegnoties, 
kaip katekizmas liepia: “Var
dan Dievo Tėvo ir, Sūnabs ir

būk

F. B. Serafinas 
Katekizmo ant-

Kun. Serafinas

Kun. A. Staniukynas.

NE TIEK PIRMYN, KIEK - 
ATGAL.

Stasis: Jau kam, kam, bet 
taitiems ivorcesteriečiams 

i duosiu, kaip susieisime.
Povilas:. Už ką tu jiems duo

si?
St.: Apteršė visą mūsų soci- 

palistų partiją
Pov. Kaip tai?
St.: Tik tu gerai klausyk. 

I Turėjome “Šakę.” Kad ir 
ne koks darbo įrankis, bet 

I visgi mėšlus kratyti buvo ga- 
I Įima, o reikalui prisėjus ir 
ant barikadų pavartoti būtų 
buvę gerai. Juk jeigu kapi
talistui durti į pilvą nepatai
kysi girtas būdamas iš vieno 
sykio, tai gali pataikyti iš ant
ro, trečio arba net ir ketvirto, 
o vistiek jam bus galas ir re
voliucija laimėta, raudona vė
liava paaukštinta. O dabar 
ėmė biaurybės ir perdirbo 
“Šakę” į “Kardą.” Ką tu 
žmogus girtas su kardu dary
si, dar gali draugui ar drau
gei nosį arba ausį nukirsti. 
Gi kapitalistui nei nemėgink 
pataikinti, nes kardą mokėti 
valdyti reikia “militariško” 
mokslo, o mes prieš jį kovo
jame ir jo mokinties būtų di
džiausias prasižengimas prieš 
socijalizmo principus.

Vienu žodžiu, iš to permai
nymo jokios socijalizmui nau
dos neišėjo vien tik bledis. Ir 
dar kitos srovės iš mūsų juo
kiasi, kad mes išsižadėjome 
savo socijalistiškų principų ir 
socijalistų pavirtame į milita- 
ristus ir dar labau prasižen
gėme prieš intemacijonalą ne
gu Europos socijalistai, bal
suodami už karės kreditus ir 
kruviniausių skerdynių palai
kymą. Europos draugus iš- 
dalies galima bent tuomi tei
sinti, kad jie valdžiai norėjo 
prisigerinti, pasitikėdami šil
tų vietelių. O mūsų juk nie
kas nespyrė ginkluoties ir ga
lėjome su “Šake” mėšlus kra
pštinėti — kam mums reikė
jo pinigus mesti kaip į balą — 
ant kardo. Tikra socijalistiš- 
ka kvailybė ir apjakimas — o 
gal militarizmo liga? Na vis
tiek jie gaus nuo manęs pipi
rų.



3“DARBININKAS.”

meko nepešė, 
neįvyko.

Balius vienok bus paskelbti kas. kur kalbės. 
Mat atsisakė lenkai Iš tolimesnių kalbėtojų pak- 

baliuje dalyvauti ir viskas pa- viestas p. J. J. Ramanauskas, 
iro.Kas girdėti Lietuvių kolonijose

ATHOL, MASS.
Užbaigimas vasarinės mo

kyklos.
Rugpiučio 26 d. užsibaigė 

lietuvių vasarinė mokykla.
Kvotimai.

giai; juos paglosto, pamyluo
ja; pagamina jiems patogią 
vietą guoliui prižiūri, kad 
nesibadytų, nesispardytų, kad 
viens kitą nesužeistų. Kaip 
išmažens gyvuliuką pripratina 
prie rankų, kaip gražiai išmo
kina paklusnumo; beprotis 
gyvulėlis išmoksta savo vado
vo klausyti, pamokintas gyvu
liukas supranta savo vadovo 
net ir kalbą; supranta kada 
valdovas ant jo barasi, kada 
jį glamonėja. Malonu žiūrėt 
į tokią ūkę, kame tvarka gra
ži, tobulai vedama.

sime jai tikrai ir su pasišven
timu dirbsime L. Vyčių, nau
dai. Visi išvien! Vienybėje- 
galybė-

Pirm. Jonas E. Karosas, 
Rašt. Juozas B. šaliunas, 
Ižd. P. Mulevičius.

Patarimas.
Mūsų žmoneliai čia nuobo

džiauja, dykinėja, nežino ką 
savim daryti. Tai geriausias 
jiems patarimas yra šis: skai
tyti gerus, katalikiškus laik
raščius, tai bus labai smagus 
laiko praleidimas. O pamatę/ 
ką kitų miestų lietuviai gero 
daro, pradėkime ir mes. Ge
rinkime savo dr-jas, įsisteig- 
kime gerųjų organizacijų kuo
pų, darbuokimės, kad surin
kti aukų nukentėjusiai Lietu
vai. Pradėkime rengti blai- 

I vias šeiminiškas pramogėles, 
Į pasikalbėjimus, pasilinksmi- 
inimus. Pamatysime, * kaip 
į mūsų gyvenimas bus smages- 
; nis, linksmesnis, naudinges- 
(nis. Bus geriau mums patiems 
ir mūsų tautai. Tai pirmiau
sia imkimės laikraščių, kurie 
mums nurodys, kurie mus pa
sakys, kaip viską daryti.

Bostono kolegijos studentas.
Kalbėta gana plačiai apie 

įsteigimą Informacijos Biuro, 
bet dar palikta kuopoms tą 
darbą varyti į praktiką ir iš
riktas arba įgaliotas apskričio 
pirmininkas kaipo viso aps
kričio susinešimui ir visokių 
reikalingų žinių suteikimui. 
Jisai rūpinsis įvykinimu to su
manymo.

Nutarta, kiek galint reng
ti prakalbas ir platinti kiek 
galint pavieniais numeriais 
“Darbininką” dėl agitacijos 
ir pritraukimo tų, kurie nie
kur nepriklauso. Taipgi, kad 
kuopų nariai būtų visi pasiš
ventę prie išlavinimo savęs ir 
būtų visi kaipo agentais. Pa
tarta visiems veikime vienytis 
su L. Vyčiais ir veikti išvien. 
Steigti mokyklas iš vieno, la
vintis, pažinti savo kalbą, ra
šybą, istoriją ir geografiją.

Valdybon patekb pirm. 
J. K. Miliauskas, rašt. F. Vi
leikis ir 3-čias kom. narys 
gerb. kun. J. Švagždvs, Pater- 
son, N. J.

Sekantis susivažiavimas už 
I poros mėnesių arba po spaudos 
savaitės atsibus Elizabeth 
Port, N. J.
{■■■m

maža. 27, Mažųjų choras Į 
“Čigonėlis.'’ 28, Prakalba mo-j 
kytojaus. Mokytojas * pirma 
kalbėjo apie vasarinę mokyk
lą,. nurodė, kad* tėvai turi į 
stengtis savo vaikus priversti 
prie mokslo ne blogumu, bet 
gerumu, kada vaikai pareina Į 
iš mokyklos, kad tėvai klausi- j 
nėtų vaikų: ką mokinos, ką , 
jie galėtų iš savo mokslo tė- Į 
vams papasakoti; kaip tai iš 
Lietuvos istorijos, iš Šventos 
istorijos ir t.t. ir tokiu būdu j 
vaikai stengsis daugiau ką su- ‘ 
prasti ir mokykloje, kad tu
rėtų ką namie parėję papasa-' 
koti savo tėvams. Prie to dė
ka vojo vaikams, kad lankė ] 
gerai mokyklą ir, kad mokyk-' 
loję mandagiai užsilaikė. To
liaus kalbėjo apie dabartinius 
vargus mūsij tėvynės Lietuvos 
ir apie mūsų brolius lietuvius, 
kurie kraujuose skęsta ir mir
šta ir bado. 29, Didžiųjtj cho
ras sudainavo “Plauk Dainele 
plauk” ir “Oi ant kalno liepe
lė."” Vakaro programa sutei
kė daug malonių įspūdžių. 
Reik patėmyti, kad pora vai
kų užsibijojo, kaip atsistojo 
ant estrados prieš publiką ir 
per tai negalėjo atlikti atsa
kančiai savo užduoties; bet 
kiti visi, galima sakyti, atli- 
io tikrai artistiškai, neku- 
riems net atkarčiais buvo ran
ki! plojimai, kad grįžtų ant 
estrados. Verti jaunučiai pa
gyrimo. Chorai kaip didžių
jų taip ir mažųjų atsižymėjo 
savo gabumais; kada abudu 
kartu uždainavo Lietuvos 
Himną, publika atsistojo ir 
rodės ant vietos tapo sužavin
ta; rodės, kad iš padangių 
girdisi kokis tai žavėjantis 
grajimas.

Dar pirmą kartą Atliole bu
vo vasarinė - mokykla, už tą 
turime dėkavoti gerb. kun. kle
bonui Pr. Meškauskui, kad jis 

] stengias šviesti mūsų jaunimą; 
taipgi moksleiviui K. J. Bajo
rūnui už pasidarbavimą.

Žinąs.

Vaikų kvotimai traukės 
per tris djenas. Prie kvotimų 
buvo pats gerb. kun. klebonas, 
kad tikrai ištirti, kiek vaikai 
išmoko per tą laiką. Moki
niai, kurie ėjo visą laiką į mo- i 
kyklą, išdavė kvotimus labai ] 
pasekmingai, nekurie gavo 
net iki- 95 procentų; kurie į 
tik retkarčiais ateidavo, tai. 
tie pasirodė visai silpnai.

Tėvai, kurie savo vaikų ne-1 
leido reguleriškai į mokyklą, ] 
teisinosi, kad jų vaikai moka 
gerai lietuviškai; vienok ant' 
kvotimų pasirodė, kad jie nie
ko nemoka. Gaila, tokių* tė
vų ir vaikų.

Po kvotimų gerb. klebonas 
■dalino vaikams dovanų kny
gas.

w Vakaro programa.

Mokiniai mokindamiesi iš
simokino daug deklemacijų ir 
keletą tautiškų žaidimų, iš ko 
susidėjo didesnė dalis vakaro 
programos. Mokytoja papuo
šė sceną, pobažnytinėje salėje, 
tautiškomis spalvomis. Jau
nos mokinės sunešė bukietus 
žydinčių gėlių, kuriomis buvo 
išrėdyta estrada. P-lėš: K. 
Gričiunaitė, G. Likaitė ir J. 
Melikaitė išrėdė sceną vaini
kais. Scena išsižiūrėjo, kaip 
tautiškas žydinis, daržas; 8-tą 
vai. vak. jau buvo pilna svetai
nė vaikų ir suaugusių. Vai
kams buvo pavestos pirmos 
sėdynės.

Moksleivis K. J. Bajorinas, 
vasarinės mokyklos mokyto
jas ir vakaro rengėjas trumpai 
prakalbėjo į publiką. Patarė 
vaikams ramiai užsilaikyti ir 
perstatė vakaro programą.

' Programa pasirodė įvairi ir 
turininga. ■ ,~-

1) Kalbėjo gerb. kun. Pr. 
Meškauskas; pirmiausiai išrei
škė mokytojui užuojautą, kad 
nenuilstančiai darbuojas dėl 
visuomenės labo; nurodė, ko
kiu būdu neturtingi mokslei
viai eina mokslus čia Ameriko
je, kad jie turi užsidirbti pa
tys sau pinigų dėl apsimokėji
mo mokyklų iškasčių, ir tuo
mi pačiu laiku mokytis: nu
rodė svarbą vasarinės mokyk
los, jos geras pasekmes, ir 
išreiškė pagirimą tėvams, ku
rie leido, savo vaikus mokytis.

2) Deklemacija: “Svečių
Pasveikinimas,” sakė M. Bra- 
škaitė. 3, chorai didžiųjų ir 
mažųjų, vadovaujant p-lei E. i 
Braškaitei kartu sudainavo Į 
“Lietuva Tėvynė Mūsų,” 4, 
Mažųjų choras “Mergelės Tau
ria. ” 5, “Mokytojui Pasvei
kinimas,” E. Tamošiūnaitė. 
6, “Tautos Daina,” E. H. 
Puščiūtė. 7, “Tėvynės Var
gai,” Ona Vištartaitė. 8, 
“Lietuva,” A. Puščius. 9, 
■“Vilkas ir katinas,” A. Tama- 
šiunas. 10, “Mokinys,” F. 
Stanevičius. 11, “Ten....,” 
J. Stanevičius. 12, Žaidimai a) nielius, 
■“Žvirblis;” b), “Jieva”; c),l Strumsks, V. K. Račkauskas

Šeiminėlė;” d) “Kiškelis.” j ir M. Milukas. Ir liuosano- 
13, “Pradedant Mokyklą,”.riais apsiėmė surasti ateinan- 
pasakė P. Tamašiunas. 14, 
“Mano Motinėlė,” C. Navic
kaitė. 15, “Sėjėjas,” E. O. 
Puščiutė. 16, “Pavasario ry
tas.” O. Bielskaitė. 17, “Be
raštis,” J. Dovidonaitė. 18, 
* ‘Dievas,” A. Stanevičiūtė.
19. “Kada,” A. Paliulis. 20, 

Keleiviai ir šunes,”/ A. Vai- 
žmuzis. 21, “Motinai pasvei
kinimas,” F. Lingevičiutė. 22, 

■“Mamo gimtinė,” A. Andre- 
liunaitė. 23, “Vaiko Geismas,” 
H. Burbaitė. 24, Mažųjų cho- 
Tas sudainavo “Nakties Mig- 
ties.” 25, Plė M. Andreliunai- 
tė kalbėjo apie jaunimą. 26 
D. Karoblis kalbėjo nurodyda
mas ką reiškia “Jaunimas.” 
Laike prakalbos parinkta au
kų dėl mokyklos ir užrašyta 
kas davė nemažiau kaip 50c; 
tas sąrašas įteiktas kartu su 
dovana mokvtojui, kurių var
dai pasilik. ’ 
visados.
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COLLINSVILLE, ILL.
Sueikite vist

Šv. Mikolo A. dr-ja yra pa
kviesta dalyvauti iškilmėse pa
šventinimo lietuvių šv. Kazi
miero par. St. Louis, Mo. rug
sėjo 10 d. Dr-jos nariams bifs 
paimtas special karas. Tai
gi nariai malonės sueiti 6:30 
vai. iš ryto į salę, o karan 
sėsime 7 vai. Vieton pribusi
me prieš 9 vai. Nepribuvusie
ji bausmės užsimokės po 2 dol.

Fin. Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
Pasitarimo susirinkimas.
Rugpjūčio 28 dieną buvo 

dviejų srovių, katalikų ir tau
tininkų bendras pasitarimas, 
kaip sudaryti New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse Lietu
vių Dienai komitetus.

Ant susirinkimo pribuvo 40 
ypatų. Susirinkimą atidarė 
Tautos Fondo 18 skyriaus. 
pirm. kun. N. J. Petkus. Pers- i 
tatydamas vakaro tikslą už- i 
kvietė susirinkusius apsirinkt . 
tvarkdarį ir raštininką.

Tvarkdariu išrinktas p. K. 
Strumskis, rašt. p. V. K. Rač
kauskas.

Užėmus vietas buvo forma- 
liškas pasikalbėjimas, p. V. 
K. Račkauskas paaiškino Cen- 
trališko Komiteto nutarimus. 

Į Po tam plačiai apkalbėjus, li
kos nutarta išrinkti liglaikinę 
komisiją, kuri užkvies dr-jų 
ir parapijų atstovus ant 12 d. 
rugsėjo Apv. P. šv. parapijos 
mokyklos salėn. Į komisiją į- 
ėjo kun. N. J. Petkus, pp. Da- 

K. Krušinskas, K.

I
Į

ROSELAND, ILL.
L. D. S. veikimo atbalsiai ir 

mūsų kolonijų pasiekė. Nors 
dar kuopos neturime, bet ru
deniop tikrai rengiamės ją or
ganizuoti, nes Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga yra tai tokia 
organizacija prie kurios visi 
lietuviai ir lietuvės darbinin
kai turėtų priklausyti.

Visų Šventų parapijos rei
kalai stovi gerai. Prigulinčių 
prie parapijos yra 2.000. Da
bar yra atnaujinama ir puošia
ma parapijinė mokykla. Dar
bas kainuos apie 400 dol. Sve
tainė taip-gi bus malevojama. 
Netrukus bus įtaisyta elektri- 
kos šviesa į bažnyčią, mokyk
lą ir svetainę.

Prie parapijinės mokyklos 
klebonas žada įtaisyti amatų 
mokyklą dėl bernaičių ir mer
gaičių. Tam tikslui mano iš
leisti savo pagyvenimo 5 kam
barius. Parapijinę mokyklą 
lanko apie 300 vaikų.

Reporteris.

v»čiai konferencijai medžiagos 
pp. Vinikaitis, Sčigauskas, 
Krušinskas, kun. N. J. Petkus.

Ant galo išreikšta p. V. K. 
Račkausko pageidavimas, kad 
nesi vadinti “klerikalais” “lai
svamaniais” bei “cicilikais 
visi sutiko užgirdami.

Buvęs.

M 
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J. K. Mikas.

Vyčiams

i jo atmintyje ant 
Auka surinkta ne-

ATHOL, MASS.

Griaustinis trenkė į lietuvių 
bažnyčią.

Rugp. 23 d. apie 4 vai. po 
pietų, kada mokytojas su vai 
kais buvo pobažnytinėj salėje, 
kur lavino vaikus deklemuoti 
ir žaisti, užėjo lietus su vėju 
ir griaustiniu. Perkūnija tren
kė į bažnyčią, kad rodės, jog 
visa salė ėmė siūbuoti ir lan
gai barškėti. Ištiko salėje 
vaikų klikimas ir vaikai neži
nojo, kur dėtis; elektrikinės 
šviesos salėje kartu užgeso. 
Mokytojas greičiausiai išleido 
vaikus į lauką ir pasiuntė į 
kleboniją, o pats nubėgo į ba
žnyčią žiūrėti ar yra suardyta. 
Bet ant ląimės, žaibas pasie
kė tik elektrikines vielas, tai
gi sugadino visas lempas, ale 
bažnyčiai neužkenkė.

Matęs.

BENTLEVILLE, PA.
Suiro balius.

Šiame miestelyj nėra saliū- 
nų, nėra svaigalų, išskiriant 
kliubus. Katalikai pradėjo 
nerimauti, ypač kad negauna 
progos sueiti su kliubiniais pa- 
girtuokliauti. Tai jau liepos 
mėnesį Saldžiausios Š. V. J. 
dr-ja buvo nutarus turėti ba
lių su svaigalais rugsėjo 4 d. 
Nekurie buvo labai nepaten
kinti, kad nutarta turėti gir
tą balių. Ir pradėjo agituoti. 
Bet tokių buv mažuma ir jie * jais.

spito klausti, ar jis nepame-' 
na arba nežino, koks žmogus 

■buvo arba yra drąsiausis?...
— Nu-gi, aš, — atsako rim

tai Šveistys.
—"Kaip tai,' kaip tai? — 

visi sušuko.
— Nu-gi, ve kaip, — ir vėl 

i Šveistys rimtai atsiliepė. Vi
si ausis pastatę klausėsi, o 

Į Šveistys aiškino šitaip:
— Drąsiausis aš esu iš 

j to atžvilgio, kad alkanas ir 
i plikas. Į jūsų susirinkimą 
čia atėjau prašyti nors po vie
ną skatiką sau ant maisto, nes 
esu alkanas, senatvė manę 

į slopina ir nebegaliu užsidirbti, 
tad Suv. Valstiją Prezidentas dėlto,“tad elu“ pilta"';

.LietuT1’ nes jei jūs kuomi įžeisėiau, 
a 1®n°je P° I pešti manęs negalėtumėt, nes
Ameriką butų renkamos aukos. F___ x__:_
nukentejusiems nuo karės lie
tuviams.

Žinodami, jog niekas ne- f 
pasirūpins mūsų reikalais, jei 
mes patįs nesirūpinsime, ir 
perrnatydami, jog reikia di
delio prisirengimo tam, idant 
pasekmingai perleido Lietu-] 
vių Dieną tokiame dideliame i 
mieste, kaip New York’as su 
jo plačiomis artimomis apielin- 
kėmis, nutarėme sukelti prie i 
to darbo visas New Yorko ir 
apielinkės draugijas bei orga
nizacijas.

Kad apsvarsčius būdus, kaip 
tinkamai prisirengus prie Lie
tuvių Dienos ir kaip pasek
mingai rinkus tą Dieną aukas, 
bepartijiniame vietos lietuvių 
susirinkime, įvykusiame 28 d. 
rugpjūčio, nusprendėme su
šaukti didelę New Yorko ir a- 

i pielmkės lietuviškų draugijų 
ir kuopų konferenciją, kuri 
atsibus 12 d. rugsėjo, 1916 m., 

; Apreišikmo parapijos salėje,
■ No. 5-th ir Havemeyer gatvės, 
1 Brooklvn, N. Y., kaip 7:30 vai.
vakare.

Kviečiame ir Tamstų g. 
Draugiją dalyvauti toje konfe
rencijoje. Galite atsiųsti 2 
atstovų; jeigu turite virš 100 
narių, tai galite atsiųsti 3 at- 

i stovus. Tai-gi išrinkite savo 
atstovus Draugijos susirinki- 

I me; jei nebus reguliario susi
rinkimo, tai sušaukite ekstra 

] susirinkimą, nes čia einasi a-
■ pie visos Lietuvos reikalą. Jei- 
: gut negalima būti} susirinkimo 
. sušaukti, visviena dalyvauki
te draugijos viršininkai (bent 
pirmininkas su sekretorium).

Nenumeskįte, Broliai, ši
to pakvietimo į šalį! Išgirs
kite, kad jūsų pagalbos šau
kiasi nuteriotoje Lietuvoje 
mūsų viengenčiai ir mūsų gi- 
minės-

Dalyvaukite konferencijoje,
12 d. rugsėjo-

Rengimo komitetas:
M. Milukas,
Kun.* N. Petkus,
J. Danielius,
K. Krušinskas, 
K. Strumskis.

P. S. Šis užkvietimas yra 
išsiųstas visoms New Yorko ir 
Brooklvno draugijoms, išėmus 
tas, kurių negalima buvo su
žinoti valdybų adresų bei to
kių gyvavimo, bet ir negavu
sios užkvietimo, teiksis atsių
sti atstovus į viršminėtą susi
rinkimą.

ATSIŠAUKIMAS Į VISAS 
DIDŽIOJO NEW YORKO

DRAUGIJAS IR KUO
PAS.

Gerbiamieji Broliai!
Mūsų nuteriotosios, krauju 

nulietos iV lavonais nuklotos 
Tėvynės gelbėjimui nuo pas
kutinės pražūties subruzdo vi- 
si, kas gyvas. Issirupmta net, 10 • listį : iūsuu įsansau ųsu } jūsų

I jau neturiu plaukų.
Suplojo visi delnais. Šau- 

įkė “bravo!” kad geras teisė
jas. Tokiii būdu ginčus už
baigė. Šviesunai sudėjo dau- 

j giau negu po skatiką senam 
Šveiščiui, ir pasižadėjo jį se- 

Į natvėje aprūpinti.
Ir nuo to laiko ir patarlė 

pasiliko, kad “Alkanas ir 
plikas yra drąsiusias žmo
gus.”

i 
i

J. V. K..

GAL NETEISYBĖ?
I

Dažnai atsitinka, kad tas 
pats farmeris, arba jo žmona 
savo tikrus vaikus kaip giri
nius žvėris laiko. Savo pik
tais papročiais išmokina vai
kus keikti, negražiai tauzyti, 

] rūstaus barnio įspūdžių, ir t.t. 
i Dažnai vaikai dar jaunučiai 
'bebūdami išmoksta priešginu- 
1 mo, pikto atkeršijimo, rūsty
bės ir tingėjimo.

Tėvai labai daug, kalti už 
auklėjimą savo vaikučių, kad 
savo vaikučių akyse nesisten
gia būti dorais, sesistengia 
gražų pavyzdį parodyti, ne
pratina prie naudingumo, pa- 
kusnumo ir dorybės.

.s.

Kaip malonu žiūrėti, kad 
farmeris su savo gyvuliais ap- 
seina labai gražiai ir manda-

Tokie vaikučiai nepratinami 
i prie dorų įpatybių, užaugę 
j nekartą stoja priežastim tėvu- 
• čių nesmagumų ir įvyksta pa
vojus šeimyniškame gyvenime.

J. V. Kovas.
LIETUVOS VYČIAMS 

ŽODELIS.
Po 4-to Lietuvos Vyčių Kon

greso organizacijos pulsas tru
pučiuką lig aptilo. Gal dėl
to, kad antras mėnuo kaip 
nepasirodo “Vytis.” Dauge
lis narių žingeidauja ir klausia 
per laiškus, kodėl taip atsiti
ko? Priežastis tame: Iš pri- 

: duotos Kongrese ‘1 Vyčio ’ ’ Ad
ministracijos atskaitos pa
sirodė, kad ižde nieko nebe
liko, apart keliolikos dol. ne- 

į datekliaus... Naujai išrinktai 
Valdybai pavesta rūpint ies vi
sais organo reikalais: surasti 

į lėšų ‘!Vyčio” išleidimui, pa
rūpinti, surasti redaktorių, ir 

! tiek “Vyčio” num. iki Naujų 
1 Metų išleisti, kiek išteks ka- 
j pitalo. Ikšiol darėme ką tik 
Įgalėjome ir tikimės, kad “Vy
tis” už dienos kitos pasiro
dys. ' /

Ketvirtas L. Vyčių Kongre- 
] sas nuo ateinančių 1917 m. 
sausio mėnesio nutarė “Vytį” 
išleisti savaitraščiu, įsiku
riant nuosavią spaustuvę Wil- 
kes-Barre, Pa. Iš kur gauti 
pinigų įsteigti nuosavią spaus
tuvę ? Visų delegatų vienbal
siai nutarta rinkti paskolas ir 
ten pat prižadėta paskola sie
kė jau arti du tūkstančiu 
dol... Pradžia padaryta, bet 
toli gražu neįvykinta gyveni
mam Tas, gerb. Vyčiai — 
Vytės, priklauso nuo mūsų 
pačių ištvermės, pasišventi
mo. ' Tad sukruskime! C. Val
dyba turi paruošusi jau ir pa
liudijimus paskoloms. Pas
kolos nuo $10.00 ir aukščiau. 
Plačiau bus apie tai parašyta 
“Vytyje.”

Tuom kartu, kol savo or
ganą paregėsime prisilaikyki
me sekančios tvarkos: Reika
laujant informacijų, aplikaci
jų, blankų, ir visko kas tik 
paliečia L. Vyčių Organizaci
ją, visados kreipkitės prie 
Centralio L. Vyčių raštininko:

Juozas B. Šaliunas,
866 Bank Str., 

Vaterbury, Conn.
Sinčiant mėnesines dukles, 

paskolas, reikalaujant konsti
tucijų (konst. po 6c.) ženklelių 
(kainuoja po 50c. ir po $1.00) 
Antspaudų (taip-gi parūpina 
iždininkas) (kaina $3.50 ir 
$4.00) su visais surašais, ir 
reikalavimais siųskite: L. Vy
čių Centralio Iždininko vardu

P. Mulevičius. .
6329 So Fairfield Avė., 

Chicago,. III.

L. Vyčių Centro Iždininkas 
yra po kaucija $5.000 dol. ir 
todėl nėra baimės, kad kas 
atsitiktų.

Lai mūsų nutarimai bepa
lieka tik ant popieros, bet į- 
vyksta gyvenime. Tą atsiek-

BROOKLYN, N. Y.
Sutvėrė L. D. S. apskritį.
New York ir New Jersey 

valstijų L. D. Są-gos kp. atsi-[ 
buvo pirmas susivažiavimas- j 
konferencija 27 d. rugpj. ir įs-' 
teigtas L. D. B. Apskritis. Nors 
nevisos kuopos atsiuntė savo 
atstovus, bet tikimės, kad į 
sekantį susivažiavimą bus vi
sos, gal pradės ir jos atsibus- ■ 
ti ir veikti drauge. • Apgailė
tinas padėjimas, kad tarp 
mūsų randas tokių, kuriems ! 
nei kiek neapeisa vienybės ir 
gerovės reikalai.

Štai nekurie nutarimai: i 
Šioki-toki tvarka padaryta su 
Spaudos Savaite ir kalbėto- ■ 

Kalbėtojai greitu laikrf j

I

ALKANAS IR PLIKAS YRA 
DRĄSIAUSIS ŽMOGUS. .

Viename šviesunų susirin
kime buvo svarstoma labai 
svarbūs klausimai. Galop ki
lo klausimas: — Kokis žmogus 
drąsiausias? Nuomonių bu
vo visokių, kiekvienas savo
tiškai tą dalyką aiškino. Vie
ni girė drąsumą Judvtos, kuri 
Holofemeso galvą nukirto: an
tri girė Dovydo jaunikaičio 
drąsą, kuris Galijotą akmenu
ku užmušė. Vėl kiti girė Ži
vilę, lietuvių kunigaikščio 
dukterį, kuri gudų vadui gal
vą nukirto, kad anas buvo 
pasirižęs jos dorą suteršti

Susirinkime virė kaip puo
de kukuliai, kiekvienas savo 
parinktąjį didvyrį norėjo drą 
šiaušiu palaikyti. Paminėjo 
mažne viso pasaulib drąsuo
lius. Ir berinkdami drąsuo
lius tik nesusipešė.

Jiems karštai besirokuojant. 
besivaidijant, įeina per dūris 
senis Šveistys. Tuoj visi ap-

t
TXX
Xt
X XXtXTXX❖

Jau pražydo
ilaisUtiįminiu Birbit”t te*'

3-čias numeris.
Iš 7.000 “Laisvamanių Žiedų” 2-ojo numerio 

liko apie 400 ; 6.600 išpirko “Laisvamanių Žiedų” 
mylėtojai, garbintojai ir rėmėjai.

Galima spėti, kad 3-čias “Laisvamanių Žie
dų ’ ’ numeris, kuris jau išėjo iš spaudos, turės dar 
didesnį pasisekimą, nes savo raštais daug įvaires
nis už antrąjį numerį.

Bet dar ne viskas, reikėtų pasirūpinti tuos 
400 likusių, paskleisti tarpe tų, kurie nori susipa
žinti su Dėde Jackum ir jo sekretorium, nes dau
giaus vargiai kur galės pamatyti.

Perskaitę šį pranešimą ir užsisakydami 3-čiojo 
numerio, neužmirškite ir antrojo.

„Laisvamanių žiedų 

3-čio numerio turinys.
* 1. Vienas kerta kitas lopo.

2. Kiek vaikų turėti.
3. Neišlošė. (Eilės).
4. Laisvamanių dirvonai.
5. šis-tas.

Už vieną centą tokios puikios medžiagos ne- 
surasite net “cicilikų” žemiškame rojuje.

Skaitykite, platinkite, remkite “Laisvama
nių Žiedus.”

r

1-as centas.
Užsisakantiems šimtą egzemp. 70c. Nuo 200 

iki 400 po 60c. šimtas
Imant nemažiau 500 po 50c. šimtas.

Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų” nume
rį iš kitur, tas turės krasaženklį už 2c.

Užsakvmus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS”

242 W. Broadway So. Boston, Mass.

IŠĖJO Iš SPAUDOS
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

<. Puiki knyga, turtinga turiniu, joje rasi 
geriausius savo sielai patarimus. ' Knyga di
delė ir gražiai išleista. Tur 409 pusi.; audek
lu apdaryta. Su prisiuntimu atsieina tik vie
nas doleris. Ją išleido:

KUN. A. STANIUKYNAS,
2634 W. 67-th Str., Chicago, UI. 
Rašyk pas jį, o knygą tuojaus gausi.

»x*«x**x
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Vietines
MIRŠTA DAUGIAU.

Bostono Sveikatos departa
mentas praneša, jog pereitą 
savaitę šiame mieste žmonių 
mirė ant 46 daugiau, negu per 
tą pat savaitę pernai.

DIDELIS DARBININKŲ 
PARODA VIMAS.

Pereitą panedėlį, Darbo 
Dienoje, Bostone atsibuvo di
delis darbininkų parodavimas. 
Dalyvavo maršavime apie 15.- 
000 organizuotų darbininkų.

Į parodavimą žiūrėjo nuo 
City Kali majoras Curley. Kai 
matuotojai pasiekė City Hali, 
tor majorui 12 metų mergaitė, 
trakte vyriausiojo maršalkos 
.Tennings, inteikė gėlių bu
kietą. Nuo Statė House į 
marguojančius žiūrėjo gub. 
McCall.

v •

SUSIRINKIMAS.
Pereitą nedėlią šv. Petro ir 

Povilo dr-ja laikė susirinkimą. 
Tarp kitų dalykų buvo skaity
tas p. M. Venio, T. Fondo sky
riaus pirm., pakvietimas iš
rinkti tris narius sudarymui 
komiteto, kurs rūpinsis su
tvarkymu aukų rinkimo Lie
tuvių Dienoje. Išrinkta pp. 
Šapalis, Mickevičius ir Ado
mavičius.

Ne pro šalį paminėti, jog 
renkant komitetą ištiko nedai
lus dalykas. Kaž-kas per
statė Varnauską, žinomą lat
relį. Tuomet p. Venis daro 
patėmijimą, kad būtų renka
mi blaivūs rimti vyrai, mylį 
pasidarbuoti gerame darbe. 
Po to Vamauskas išvadino p. 
Venį “sakariu” ir kitais ne
dailiais ir neprideramais žo
džiais. Nesmagu, kad pasi
taiko tokie dalykai susirinki
muose.
t Naris.

SUGRĮŽO PAVARGĘ.
Pereitą panedėlį daug So. 

bostoniečių buvo Norwoode da
lyvauti bažnyčios pašventini
mo iškilmėse. Bent pustuzi
nis dr-jų buvo išvažiavę ir da
lyvavo maršavime. Diena bu
vo graži, saulėta, šiltoka. 
Tai bemaršuodami Norwoodo 
gatvėmis gan įvargo. Bet pil
ni visokių įspūdžių ir 
patenkinti iškilmių didumu 
puošnumu.

labai 
ir

_______ ’
SUAREŠTAVO 18-TĄ 

KARTĄ.
Bostone suareštuotas

Devlin, 35 metų amžiaus. 
Pasirodė, kad suareštuotas 18- 
tą kartą. Jis neturįs gyve
namos vietos.

w.
v •

Atsišaukimas.
šiuomi atsišaukiame į Jus 

gerb. agentai ir kuopų 
organizatoriai pa
gelbėti mums šiame darbe. 
Sulig nutarimo L; D. S. Seimo 
leisti Kalendorių 1917 
metams. I

APSIIMKITE PARINKTI 
APGARSINIMŲ.

Apgarsinimai ..nėra 
sunku gauti, nes leidžiama 
daugiaus kaip 16.000 egz.

N
VAŽIUOK KUR NORI 

AUTOMOBILIAIS DYKAI.
Nes aš papirkau dar du naujus automobilius su 

minkštomis sėdynėmis ir su “Shock Absorbers;” labai 
gerai veža kur tik nori. Galima važiuoti pažiūrėti 
FARMŲ, NAMŲ, LOTŲ DYKAI.

Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose 
vietose South Boston’e, o dabar tiktai pradeda pirkti 
apie City Point, vėliaus pradės pirkti Dorchester’e ir 
kitose aplinkinėse geresnėse vietose.

Tai-gi Brangūs Lietuviai, kodėl negalima ant sy
kio padaryti didesnį žingsnį ir pavažiuoti toliaus ir pa
žiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ IR SU DAUG ŽEMES NAMŲ. 
Taip-gi pažiūrėti pigių netoli nuo miesto FARMŲ IR 
LOTŲ.

Mes vežam visus už dyką, su visomis šeimynomis 
Nedėliomis ir paprastomis dienomis, tiktai duokite ži
nią į mūsų ofisą patys, arba per savo draugus, o mes 
atvažiuosim prie Tamstų durų išvežti ir aprodyti gražių 
naujų namų ir Vištų-Farmų arti Boston’o.

Antanas Ivaszkevicz
315 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA dvi mašinos 
siuvamos vyriškos, prosas ir 
stalas. Parsiduoda labai pi-

formato 6X9 — 128 pnsL Kai
na bus tik 25c.

Šiomis dienomis buvo iš
siuntinėti laiškai su išlygomis 
visiems agentams ir organiza
toriams, jeigu kurie negavo
te tuojaus atsišaukite; taip-gi 
kurie gavo praneškite ar apsi- 
imate pasidarbuoti.

Gavę atsakymą, pagarsin
sime organe visus tuos kurie 
apsiims rinkti apgarsinimus.

Suskubkite, nes visai ma
žai laiko turime.

Būtinai turime išleisti prieš 
“Katalikų Spaudos Savaitę.”

Jau pradedame statyti ir 
tvarkyti.

Su visais reikalais kreipki
tės šiuo adresu:

“Darbininkas,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

AUTOMOBILIUS PARSI
DUODA PIGIAI.

Dėl 7 ypatų. Gražus, su vi
sais įtaisymais, ką tik apžiū 
retas ir sutaisytas eina kaip 
naujas. Savininkas turi par
duoti, nes jis netikęs jo biz
niui. Gera proga norinčiam 
įgyti gerą automobilių pigiai. 
Rašyk! Platesnės informaci
jos bus suteiktos.

K. 5. “Darbininkas,”
242 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

Nuo Administracijos.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintu
mėte atnaujinti, nes mes kaip 
tik išsiuntinėjame pranešimus 
ir negavę jokio atsakymo, tu
rėsime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

. Taip reikalauja pačtas, o 
antra pabrangus popierai ne
galime siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus 
money order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skai
tytojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administracija.

Tkuk^homc So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Houuard
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadvay, So. Boston.

Biznieriams svarbu.
L. D. S. leidžia savo kalen

dorių 1917 m.
Kalendorius bus puikus, i- 

liustruotas, formatas 6X9 — 
128 pusi, leisime mažiausiai 
16.000. Kaina bus tik 25c.

Geriausia proga biznieriams 
pasigarsinti jame.

Pagarsinimų - kaina 
maža.

Puslapis $12.00.
Pusė pusi. $6.00.
4 dalis pust $3.00.
8 dalis pus. $1.50.

labai

-■ -C!- - 1 - -■

Siųskite pagarsinimus ko- 
greičiausiai, nes paskui bus 
vėlu ir vietos neturėsime.

Jau pradėjome statyti ir 
tvarkyti, todėl nesivėluokite.

Apgarsinimus galite pa
duoti mūsų įgaliotiems agen
tams arba siųsti tiesiai, bet 
nevėliaus kaip iki Rugsėjo 15 
d. ž. m.

“D a r b i n i n k a s,” 
242 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

□GARĖTŲ KUPONAI.
Mes duodame visokios vertės 

dovanas. Atsišaukite ir pamaty
site mūsų visokių įvairių dau
giaus kaip 700 daiktų.

Saugokitės apgavikų, kurie no
ri gauti iš jūsų kuponus, mes e- 
same ofieiališkai įgalioti agentai 
visų didžiausių tabokos kompani
jų.

BERNSTEN & SON

40 BEACB ST.,
BOSTON, MASS.

StO-

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras 
indeda telephonus, dengia
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen St 
SO. BOSTON, MASS.

Agentai uždirba 
po $45.00 i 

savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin
gas. Visi perka.

Reikalauk platesnių informa
cijų.

Neris Mfg. Co.,
Box 76, Montello, Mass.

AB NORI BŪT GRAŽUS.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mos

ties, kurią išdirba Mentholatum 
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai 
pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes- 
plėtmus saulės nuodegimus ir la
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
laukais ir neišdirbtos geros žemės 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintSliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius fermerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų lankų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių ferme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
y Scotville, Mich.

••DARBININKAS”
. ■1--------------------—

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.
Turime ant 

rankos apie 500 
šių žiedų ir ka
dangi daugiau 
jų nemanome 
daryti, tai vi

sus likusius nutarėme parduoti 
už tiek, kiek jie mums kainavo 
padaryti.

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.

Gvarantuotas. Su išdirbta 
raide kaip paveikslas už $1.00. 
Paimk popieriaus apie | colio 
pločio, apvesk apie piršto narį 
taip, kad galai porieriaus su- 
sitetų. Pažymėk raidę, kokią 
norėsi kad būtų išdirbta, pri
siųsk mums su $1.00, o mes 
tuojau prisiusime tamstai žiedą, 
Jti nebūsi pilnai užganėdintas, 
sugrąžįsime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO., 

Box 76 d., Montello, Mass.

LENKIŠKA LIETUVIŠKA 
A P T I E K A 

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St Pharmacy, 
85 Hampshire Street, 

(Prie lietuvių bažnyčios) 
Cambridge, Mass.

Nepaprastai pigiai
Keliatas vaikams vežimėlių 

(carriages) mažai krautuvėje 
apsitrynusių, visai pigiai par
siduoda.

ATEIK ANKSČIAU.
> •

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Vienatinė Lietuviška

1.00
1.00

75c.
50e

50c.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gvdnoltų gali 
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge 

ros sekančios gyduolės.

A. Čereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass.
r/« J

Gyduolės dėl pataiMygMO 
apetito y

Gyduolės dėl suvalnrtbn 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio, ir
sunkaus kvėpavimv. l.<>0

Gyduolės nud vištakių 
(com’e) 15. 20 ir" 25e

Pilės dėl Kepenų r ■
75r

Atsiminkite mirusius
Pastatykite 

paminklą ant 
amžinos at
minties.

Lietuviai 
kreipkitės pas 
mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A- 
M I N K L Ų 
išdirbystę.

Yra viena iš geriausių.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... .$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo........ 15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo...—lOe
Aritmetika mokinimui- 

ai rokundų, su paveik
slais (apdaryta) -------- 35c.

Meldžiu platinti anglišką
< pamfletą apie* 
Lietuvius.

“A PLKA FOR THE 
LITHUANIAN’ S.”

Dar galima gauti visus nu
merius; o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Pam- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiuir Vytauto pa
veikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

D. L. K. V. B. 
MUZIKALIŠKA MOKYKLA. 
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto
Piano
Korneto
Trombono -j
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

II

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofi»oudyn<x: ; Is visokias ligas
1-3P.M 7-9P.M. ® r skiria Akinius.

419 Boylston St Bostoa, Mass.

t

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA

Grosern i i 
bučernė

Lenkiška-Lietuviška

Restaurancija
Pataiso geriausius lie

tuviškus valgius, kaip tai 
barščius, kopūstus ir tt.

St. Blaszczek
147 Sheldon Street, 

Hartford, Conn.

Švariai užlaikoma. Lietu
viai pas lietuvius.
B. ir V. ROŠČEVSKIAI

70 John Street, 
Hartford, Conn.

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS,

105 So. Meade Str.,
(Arti lietuvių' bažnyčios) 

Wilkes-Barre, Pa.
X

Akių Specijatistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADWAY. so. boston-

Užlaikoiu didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, dun
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengyų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
Čiams, didelį, naujų katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TŪINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

V. P. CINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Tai. So. Boatoa 270
DR. JOHN MicDONNELL, N. D.

susikalketi ir Ut f visikai.
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 

536 •Broadway, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priomnim^ valanHns-
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADKAY Car. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS 
Speiališkai atlieka visokius blogiausius 

gydymus, ypatingai su aleetromis. 
392 Brcacuc}, utft L. .r 1 

SO. BOSTON, MA.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
H* ] J -

. ■

I

DR. W. T. REILLY i
;«

469 Broadway,So. Boston,Mass. :
PRIE DORCHESTER ST.

Valandot
nuo 9 vai. ryta 
iki 8; vai. vakare.

Nedėbomii 
nwo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare. -

s

St. Baracevičius

M =3
Geriausias grabelius South Boston’e- šermenis d 
atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus 

miestus, nieko ekstra nerokuodažnas.
258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

Telephone: 839-J. So. Boston.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo sanlės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams 
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiaf 

niežų ir parkų

1.00
1.00 
50c.
1 00 

oo 
4,UC. 
25c.

25c

50c.
25c

1.00

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadwaykertė C St, So. BostoiJIag.

TeL Main 2483 E. Boston 799-W
GMif»B,SUeHs 

Advokatas
811-812 01d Seath BuUdiu 

’ Boston, Hass.

Vienatine Lietuviška
"T:

X Krautuvė
T 
X t 
t

*t* Minersville, •‘ ‘ Pa.

t 
t T T f t t t

« N.'

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA,

I

B

ir Inkstų |_J
Proškos nuo nerviško gal- 

vos skaudėjimo'* 10 ir 25c 
Gumas nuo dantų gėlimo lfte. 
Tikra lietuviška Trejanka 

. /.» 25c
Visokie kvepianti 7 

muilai 10, 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25.
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

*

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b S 
4 
4
4
4
4 
4 
4 4 
4 4
454 
4 4 
4 
4
4

835
4 
4 
4




