Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis,
kad tautos dora bujotų ten.
kur tikybiniai, principai atmes-
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‘DARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje,
vienų sykį saavitėje.
Bostono apieEnkėje .
Užrubežyje metams..
Vienas numeris

Entered as second-class matter September 22 1915 at the poat offiee at Boston,
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.$300
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3c.
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Popiežius šaukią tautas prie taikos
I

Ramina eisiančius
kariauti

Karės neturi atsikartoti.

Darbininkų reikalai
STREIKAS.

Illinois valstijoj darbai su
TAIKOS IŠLYGOS.
.Į Popiežius nurodo, jog taika
stojo
40 kasyklų. Neteko dar
Šventasis Tėvas įsnauio
j
• 1 •
•_ 'S, kad visose
, ,1 turi
taip -ibaigtu
civiliam geyvenime iš 83 vyrų bo 10.000 darbininkų. Sustrei
KIEK ŽŪSTA.
kviečia susipešusias tautas valstybėse išnykti} kerštavi
kavo tik draiveriai ir motorprie taikos.
Šiuo kartu vi
Apskaitliavimai parodo, ant miršta vienas.
mai, Čia popiežius eina prieš
sai kitaip Jo Šventenybė į;
pra' talkininkų sutarimą po karės
kiek pavojinga karės lauke Skaitant pavojų gyvybei manai, o per juos ir kiti turėjo
sustoti dirbti.
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bilo, negu pirmiau. SfelUO
___ :I boikotuoti
būti.
nuo ligi} ir žaizdų, surandame,
Vokietiją ir su ja
kartu išdėsto taikos išlygas, vengti pirklybos.
14 iš 15 kareivių iš karės jog karėje Amerikos kareivių
kurios būti} pamatu pradėji
rįžta sveiki namo.
gyvybė bus tris sykius dides PLUMBERIŲ SUVAŽIA
r
VIMAS.
mui užvesti derybas.
Darbuose dabartinėse sąly- niame pavojuje, negu namie.
Pasiskubino duoti tonų.
Toledo, Ohio. — Suv. Valsti
Pats popiežiaus kvietimas
gose darbininkų žūsta vienas O artileristų padėjimas yra nei
jų
ir Kanados plumberių Są
prie taikos dar neatėjo Ame Anglijos diplomatai pasi
iš 30.
kiek nepavojingesnis karėje,
junga
laiko suvažiavimų. Ta
rikon, bet to kvietimo punk skubino išreikšti nuomonę apie
Nuo ligų karės lauke karei kaip darbininki} prie geležin
riasi apie darbo sąlygų page
tai jau žinomi.
vių miršta nedaugiau, kaip kelių.
popiežiaus • taikos pasiūlijimą.
rinimą.
Tarpe taikos išlygų popie- :yasakė:: “Tas taip vadinamas
taikos laiku.
-Žmonės
namie
būdami
ma

žius stato: ‘
-- pasiūlijimas turi vokiš
Vienas iš 500 kareivių ka
taikos
rėje esti amžinai sužeistas. no, jog kareiviai karės lauke UŽTARIA DARBININKUS.
Sumažinimas apsiginklavi kų skonį.” Iš to išeina, būk
Tiek pat sužeidžiama ant visa nuoiatai daro antpuolius, kas
popiežius palaiko teutonų pu
mo,
valanda stato savo gyvybę pa Senatoriai La Follette, Gore
dos
darbininkų
prie
pavojin

ir Tliomas Suv. Valstijų sena
sę.
vojui!.
Toli
gražu
nėra
taip.
Laisvė ant jūrių,
gi} darbų.
me apreiškė, jog karės išlaidas
Diplomatai sako, jog iš to
Karėje kareivio gyvastis Kareivis eina atakon vieną ar reikia krauti ant didžturčių
Sugrąžinimas užkariautų te popiežiaus pasiūlijimo niek netik tris sykius didesniame pa du sykiu mėnesyje. Tuomet ži iečių, o ne ant darbininkų.
ritorijų, t. y. Vokietija turi! išeis. Nes kuomet buvo Angiijis yra didžiame pavoju
vojuje, negu darbininko dar noma
pasitraukti iš užkariautų šalių i jos ir Francijos komisijos Waje.
Bet
kitu laiku jis nei kiek Nurodė, jog didžiosios kompa
be.
nijos, kurios dabar lupa di
tai talkininkai su
Europoje, o Vokietijai turi shingtone,
’’ 1
nėra pavojingesniame pavoju
Popiežius Benediktas XV, kurs išleido taikos atsišauki
būt sugrąžintos užkariautos Suv. Valstijomis sutarė ne
je už žmogų vaikščiojantį New džiausius pelnus,’ turi būti ap
mų
į
kariaujančias
valstybes.
krautos didžiausiais mokes
klausyti jokių taikos pasiūlijikolonijos.
BEREIKALINGA BAIMĖ. Yorko gatvėmis.
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čiais.
- Paprastai manoma, jog ka
Turi būt panaikintas kerši mų tol, kol vokiečiai laikys
Pavojus
nuo
nuodingų
gazų
užkariautas
žemes.
rės
laukas,
tai
pavojingiausia
jimas boikotu po karės pirkly. PASKELBĖ KARĘ.
sumažėjo, vartojant tam tik
Bet visam pasauliui iki gyvo
SUSTREIKAVO MAŠI
boje.
Chinija paskelbė karę Vo gyvybei vieta.' Sakoma, jog ras kaukes. Karės pradžioj
kaulo karė nusibodo ir gal tal
kartą iškeliauji karėn, tai ke
NISTAI.
kietijai
ir
Austro-Vengrijai.
Kontribucijų neturi būt i- kininkų valdžios bus privers
liauji be vilties sugrįžti. Bet buvo rokuojama už drąsą ne Bridgeport, Ct. — Lake Tormama, o tik atlyginta Belgi tos kitaip į taikų uažvelgti.
DIDIS SUVAŽIAVIMAS
vienas Amerikos statistikų užsidėti kaukę tuoj, kaip pra pedo Boat kompanijos 250 ma
BAIGIA
TERIOTI
VISĄ
jai, Serbijai už nuteriojimą.
MASKVOJE.
Šiuo kartu Anglijos ir Franrinkėjas Roger Babson visai sideda ataka gazais. Dabar to šinistų sustreikavo. Reikalau
ŠALĮ.
kitaip kalba. Suranda jisai nėra. Kaip tik ateina prane
Įsteigimas Tarptautinio Tei cijos diplomatai Washingtone
Rusijos valdžia sušaukė Ma
Paleistinoj dalykų stovis jog karės laukas nėra taip bai šimas apie ataką gazų, tai ja pakėlimo algos 10 nuoš.
sako,
jog
į
popiežiaus
pasiūliji-,
smo, kuris nedaleistų tautas
skvoje didį suvažiavimų. Kvie
mų nereikia nei atsakyti, bet čia daugiau, kaip 1.000 delega blogesnis, negu bile kada pir sus, kaip įsivaizdinama. Jis tuoj visi užsimauja kaukes.
prie karių ateityje.
Kareiviai dabar kariauja pro PELNAS PASITRIGUBINO.
Suv. Valstijų diplomatai sako, tų. Pakviesti stambiausieji miau nuo karės pradžios. Tur taip išvedžioja:
kai
įsitikino,
jog
jų
viešpa

Amerikos plieno kompani
Kitos smulkmenos bus iš jog čia reikia kuorimčiausio Rusijos veikėjai, nariai ketu
“Pirmiausia reikia tą žino tu, o ne vien ginklais, o to
tavimas
baigiasi,
.
jie
žino,
jog
jų
pelnas šiemet yra tris sy
dirbtos taikos kongrese.
vaisiai
didesnis
saugumas.
apsvartsymo ir istoriško atsa rių Dumi} ir visų luomų atsto
ti, jog ligos, kurios /Beniaus
Popiežius mini apie tautų kymo. Tame atsakyme turį vi vai. Posėdžiai bus Kremlio toji šalis bus iš jų atimta. šimtais skerzdavo kareivius, Dabar pažiūrėkime į baisius kius didesnis, negu pernai.
teises, apie suteikimą visoms siems būt parodyta kuoaiš- palociuje. Atidarys pats pre Tai dabar stengiasi paskuti dabar jų armijose nėra. Chole sužeidimus.
Yra pripažinta
tautoms laisvę plėtotis ir ug- kiausia kodėl talkininkai nega mjeras Kerenskį. Jis išdėstys nius syvus iš gyventojų iščiu ros, kraujaligės, šiltinių dabar nuo karės pradžios, jog amži
KOVA PRIEŠ ANGLIŲ
lpti. Turkai nuo senovės nėra. Šių laikų sanitarija ir
dinti savo kultūrą.
li taikintis dabar.
abelnai Rusijos reikalus, o pa persekiojo visokius svetimtau
nai sužeistų nedaug tėra. Tik
KOMPANIJAS.
Popiežiaus pasiūlijimas Ry
skui kiekvienas ministeris iš čius. Bet dabar dar labiau mokėjimas užbėgti ligoms už vienas iš 500 kareivių netenka
Chicagoj rugpj. 16 d. prasi
me tapo inteiktas ambasado KATALIKAI VEIKIA DĖL dėstys savo skyriaus stovį.
akių atitolino tą pavojų. Li rankos arba kojos. Tai yra tik dėjo apgynimo Tarybos- suva
smaugia.
Pirmiau
daugiau

riams visų valstybių ir pasius
TAIKOS.
Tas nepaprastas suvažiavimas sia persekiojo armėnus. Da gos armijose, tai praeities ap biskį daugiau, negu darbinin žiavimas. Illinois, Kansas ir
tas Centralėms Valstybėms.
sireiškimas.
bus rugpjūčio 25-27 dd.
kai esti taip sužeidžiami pavo Missouri valstiją guliematobar skerdžia lygiai arabus, žy
Persergsti.
Birželio pabaigoj Vokietijos
jinguose
darbuose. Tik laike riai pareikalavo, kad anglių
dus ir graikus. Dabar tur Imkime ir skaitliuokime. Vi
Jo šventenybė persergsti katalikai buvo labai sujudę
antpuolių
kareivis gali būti kasyklos būtų valdžios paim
kai Palestinoj išvarinėja iš dutiniškai imant nuo pradžios
tautas, kad jos eina prie sau- darbuotis dėl taikos. Veikė
tos. Sako, jog kompanijos
miestų ir miestelių gyvento karės po francūzų vėliavomis ant visados sužeistu.
% dabar nori didžius pelnus pa
žudystės. Sako, kad jos tu katalikų vadai kartu su Aus
KIEK PABĖGO IŠ
jus, o paskui apleidžia karei kariauja 5.000.000 vyrų. Iš jų Didžiuma žaizdų, kurios
ri paklausyti kvietimo prie trija. Todėl dabar spėjama,
' ARMIJOS.
viais apiplėšti jų namus ir pa 60.000 mirė nuo įvairių ligi}. gaunamos apkasose yra išgy daryti.
taikos tų, kurie toje karėje jog šito vokiečių katalikų vei
nedalyvauja, o tik rūpinasi kimo vaisius yra šitasai po Anglijos laikraštis London sigriebti visokias likusias gė Sulyginant mirtingumą taikos domos keletos savaičių bėgyje.
GRŪMOJA STREIKU.
visos žmonijos gerove. Todėl, piežiaus taikos atsišaukimas. Morning Post skelbia, jog ko rybes. Išvaromiems gyven laiko, surandame, jog' tarp Ir kareivis esti pilnai sveikas.
to
pat
amžiaus
vyrų
mirtingu

tojams
leidžia
tik
apsirėdžius
New Yorko gazo kompanijos
Bet Francijos karinė valdžia
sako popiežius, kaipo nuošaliai Yra spėjama, jog Vokieti vo mėnesyje š. m. Rusija turė
mas
esti
veik
toks
pat.
Dar
o
neštis
nieko
neleiišeiti,
darbininkai
reikalauja algų
turėjo
paleisti
300.000
karei

stdvįs nuo susipešusių tautų, jos ir. Austro-Vengrijos val jo kareivių tarp 6.000.000 ir
reikia
tą
atritinti,
jog
laike
pir

Be
to
visas
moteris
išdžia.
pakėlimo
ir
įvedimo
8 valandų
vių dėl didelių sužeidimų. Tiek
siūlo savo tarpininkystę.
džios priims popiežiaus pasiū 7.000.000. Nuo to laiko karei
mųjų
karės
mėnesių,
kol
pri

Grobimai,
varant
išgėdina.
paleista per tris karės metus. darbo dienos. Jei ne tai strei
Nesugriaunami pamatai.
lijimą ir atsišauks į savo prie vių pabėgo 1.500.000.
prasta
slaugoti
neįgalinčius
Jeruzolime.
plėšimai
eina
ir
kuos, ir tuomet gyventojai
Šventasis Tėvas taikai deda šininkus taikos reikale.
kareivius,
jų mirtingumas bu Žaizdos apkasose dažniausia gazu negalėtų naudtis.
kariuomenė
Kuomet
Anglijos
nesugriaunamus pamatus, pra Taikos ženklai pasirodė fiužims Palestinų, tai ten ras vo didis. Dabar tas mirtingu gaunamos į galvą ir kairijį
šalina visokius šaltinius ka nansistų veikime. Tie, kurie
mas daug mažesnis. Dabar ar petį ir ranką. Kad galvų su
rėms ir nurodo reikalų suteik įtėmija veikimus biržuose, sa ATIDĖJO SEIMO SUŠAU vien pustynes.
mijoj dėl ligų nei kiek nedau žeidus, kulka turi pereiti per PRASIDEDA STREIKAI.
ti visoms tautoms prideramas ko, jog ten dalykai taip veda
KIMĄ.
Ispanijoj prasidėjo streikai.
plieninį šalmą.
giau įniršta, kaip namie.
teises.
mi, jog išrodo, kad finansisYra
daromos pastangos strei
Suprantamas
daiktas
viskas
Apie 960.000 francūzų tapo
BOMBŲ SKEVELDAI
Svarbiausias dalykas karių . tai užuodžia greitų taikų.
Rusijos valdžia atidėjo Įstei
kų
padaryti
generaliu. Pradė
užmušta arba mirė nuo žaiz yra be galo baisu, bet šaltai
NUODINGI.
prašalinimui yra tai nusiginkgiamojo seimo sušaukimų. Bu
dų. Veik pusė jų mirė pir apskaitliuojartt nėra taip bai jo streikuoti mūrininkai, kar‘ lavimas ir įsteigimas tarptau
vo manoma sušaukti rugsėjo Londono gyventojai su lnspaustuvninkai.
domumu rinkdavo skeveldus mais karės mėtais. Bet viduti su. kaip tėvai ir motinos įsi penteriai,
tinio teismo, kurs išrištų gin
30 d. Dabar bus sušauktas
Streikas
yra
politiškas.
vaizdina.”
DVI SAVAITI PASNIKO. sausio mėnesyje 1918. Tuo tar bombų, iš Vokietijos zeppeli- niškai imant kasmet tiesiogi
čus. kįlančius tarpe tautų.
Popiežius pripažįsta, jog val Saksonijoj įvesta dvi sataiti pu Ukrainos veikėjai nutarė nų numestų. Bet turės atsino- niuose mūšiuose po 320.000 ka APSKAITŲAVO GROBĮ.
stybės tik tiek teturi turėti ka pasninko mėnesyje. Dabar sa šaukti seimų Kieve rugpjūčio rėti tų daryti, nes 25 žmonės, reivių. Išeina, jog tik šešio
PAVARĖ DARBININKUS
čiupinėjusieji skeveldus, ap likta armijos dalis težuvo. To- Vokietijos laikraštis Taeglis
riuomenės, kad galėtų susi ko, jog nuo rugsėjo mėnesio 28 d.
Columbus,
Ohio. — Ohio Elesirgo, jų rankos sutino. Jei kiuo būdu per metus iš kiek che Rundschau paskelbė Vo
jungę priversti bile kokią val tokie pasninkai bus įvesti viso
ne greita daktariška pagelba, vienų 16 kareivių 15 lieka gy kietijs karinį grobį. Nuo karės vater kompanijos darbininkai
stybę, kuri nendrės pripažin je Vokietijoje. Pasninkai yra
pradžios iki liepos 26 d. š. m pareikalavo algų pakėlimo.
tai eina greit blogyn. Dažnai vų.
ti tarptautinio teismo autorite tik nuo mėsos.
ta pati negalė apsireiškia pas Bet aš pasakiau, jog pusė Vokietijos armijos paėmė prie- Tai kompanija apie tai neno
NELAIMĖ ANT GELE
to ir nepasiduos jo nusprendi
šininkų 12.156 armotas, 1.655.- rėjo nei klausyti, o atstatė •
dirbančius
amunicijos
dirbtu

ŽINKELIO.
.
kareivių
žuvo
pirmais
karės
mui.
nuo darbo visus darbininkus.
vėse.
metais. Dabar mirtingumas 000 šautuvų, 8,352 kulkosvai
Toliau popiežius mato, jog
vis mažinasi. Jei padėjimas vis džių, 2.298 aeroplanus, 186 tyr
pastovios taikos^ negali būti, REIKALAUJA PLATESNIŲ
Rusijoj
ant
geležinkelio
tarp
PRADĖJO DERYBAS.
TEISIŲ.
gerės, tai daeis iki to, jog lunus ir 3 orlaivius.
jei visoms — mažoms ir dide
Maskvos ir Petrogrado pasaPereitų sukatų sustreikavo
: ŽUVO ANT JŪRĖS. tik vienas iš 30 ar net 40 tebus j
lėms — tautoms nebus pripa Porto Ricos susirinko pir žierinis traukinis susikūlė su
Kentuckv
valstijoj 18.600 maiSKAITYK ČIA!
žintos lygios teisės. Bile ko mas kongresas. Kongresas prekiniu. Keturi vagonai su Anglijos parlamente apreikš užrtmštas. Išrodo, jog ir tai
nierių.
Darbininkų
ir kom
kios tautos teisių ir jos plėto prietikė rezoliucijas, kuriose truko į šipulius. 60 žmonių ta, jog nuo karės pradžios iki daug. Bet motinos privalo at-l “Darbin'nko” knygyne eą
birželio 30 d. š. m. su nuskan minti, jog 12 iš kiekvieno 1.000 ’ Įima gauti “Gyvojo Rožan panijų atstovai jau pradėjo
jimosi varžymas kels kerštų. reikalaujama iš Suv. aVlstijų užmušta, 150 sužeista.
dinamais prekiniais laivais žu- Į miršta kasmet taikos laiku vy- čiaus lapelių.” Kaina 15c. už vesti derybas apie susitaikini
Todėl jūrės visoms tautoms ir į savivaldos. Rezoliucijos pasių
mų.
vo 9.748 žmonių.
rų karinio amžiaus. Tai yra setą arba 15 dalių.
stos prez. Wilsonui.
valstybėms turi būt liuosos.
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LIETUVIŲ INFORMACIJOS
Finansinis padėjimas “Mo-I
CENTRALIS HftKhS
tinėlės” pasirodo nėra taip
Lausanne, Le 16 Juillet 1917 silpnta,' kaip yra silpnas vi
Av. De L’Elysee, Vilią “Messi- suomenės tąja organizacija
rūpinimasis; ji tiesiog sakant
dor.”
buvo ignoruojama už tai kad
Šveicarijos Lietuvių organi gamina tai pačiai visuomenei
zacijų: Lietuvių Augščiausios apšviestūniją ateities stulpus,
Tarybos Delegaciją Pildoma
*ina iš So. Boston’o utaminlous, ketvergais ir subatomią sis Lietuvių Komitetas, cent- tautos rėmėjus.
Tie pats jos nariai ir laikra
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juosapo
ralis komitetas “Lituaniją” štija nedaug ką padaro, kad
Darbininkų Sąjunga.
Lietuvių Informacijos Biuras, supažindinus “Motinėlės” tik
Prenumeratos kaina:
susirinkę Lausanoj Liepos 9 slą ir jos veikimą su plačiąja
'Metams tris kartus savaitėje.—..................
$3.00
dieną 1917 m., pasiremdami pasaule. Daleiskime sau, kad
U žrubežyje metams...................................... ..
$4.25
svarbiais autentiškais doku bent sykį į metus pasinaudo
mentais ir tam tikrais asmenų jant kokia pramogėle aukų pa
"DARBININKAS“
liudijimais ištyrė:
(The Worker)
rinkus, arba keletą sykių į me
1. Kad kun. Dr. Antanas tus jos valdybos antrašus pa
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. Viskontas pasinaudodamas se skelbus laikraščiuose, man ro
niau išreikštu jam Šveicarijos dos nebūtų tai didžiausiu jun
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.'
Lietuvių organizacijų ir pavie gu.
Subscription Rates:
nių asmenų pasitikėjimu sun
Šįmet “Motinėlė” pati krei
Yearly .......................................................
$3.00
kiu karo metą stengės pasa psis į laikraščius melsdama,
€ months...........................................................
$1.50
lai kenkti ir paralizuoti Švei kad jų skiltyse jos labdarinForeign countries yearly.............................
$4.25
carijos Lietuvių organizacijų gumas laikas nuo laiko skam
veikimą:
“DARBININKAS”
bėtą
a)
Melagingai
šmeiždamas
Tarp kitų nutarimų pažymė
242 W. Broa^way,
South Bostoą Mass.
veikiančias Lietuvių instituci tinas yra vienas, kuriuo drau
jas bei asmenis svetimtaučių džiama nariui turėti spren
spaudoj ir skųsdamas juos vaL džiantį balsą ir kandidatuoti į
džioms melagingomis denun vyriausybę, jei jo duoklės pil
ciacijomis (raštu);
nai nėra užmokėtos; gi pilnu
b)
išduodamas
Lietuvos
prie

nariu
skaitosi toksai, kuris
DĖL KUN. A. VISKONTO
Bet mes žinome ir tai, kad
šams
ir
kariaujančioms
val

paeiliui per du metu paskuti
KALTINIMO.
kun. A. Viskontas, žmogus kie
to, žemaitiško būdo, visuo džioms Lietuvių veikimo tak niu užsimoka savo duokles.
Šiame numeryje dedame
Aplikantų prie stipendijos
met buvo labai savarankus pa tikos paslaptis.
svarbų raštą atsiųstą mums
2.
Kad
pasekmėmis
šių
me

ir
pašalpos buvo dikčiai. Tarp
sirinkime veikimo būdų ir tak
Lietuvių Inf. Biuro iš Šveica
lagingų
denunciacijų
buvo:
jų laimėjo šie; adv. Sčesnuletikos, kad jisai nemokėjo pri
rijos,
pasirašytą žymiausių
a) sumažinimas intekmės vičią medikas Račkus, stu
sitaikinti prie didžiumos nu
mūsų tautos veikėjų (kun. K.
statytos taktikos. Dėlto tai viršminėtų organizacijų bei jų dentas Šimutis. Atsižvelgiant į
Olšausko, A. Steponavičiaus,
apverktiną studentijos padėji
Šveicarijos lietuvių tarpe ir į- atstovų svetimtaučių akyse,
V. Bartuškos ir p. J. Gabrio),
b) užtraukimas neužsitikėji- mą Europoje, nutarta pasiųs
vvko liūdnas persiskėlimas į 2
kuriame kun. A. Viskontas
veikėjų grupi, kurių tarpe į- mo ir neteisingo intarimo ka ti jiems nuo “M.” kaipo dova
skaudžiai kaltinamas dėl jo
vyko nemaža nesusipratimų. riaujančių valdžių, ant viršmi ną $100.
išdavikiškų darbų, pripažįsta
Čia dar sykį apsireiškė mūsų nėtų organizacijų bei jų atsto Išreiškiant pageidavimą, kad
mas sunkiai nusidėjusiu lie
“Motinėlės” bėgamasis kapi
tautos liga: tai nemokėjimas vų;
tuvių tautai ir traukiamas Lie
c)
sugaišinimas
pasaulinės
talas metų laike pasidaugintų
koordinuoties, taikinties tau
tuvių Tieson.
šv.
Tėvo
Lietuviams
paskirtos
idant sušelpti ir kitus kandi
tos darbe, nemokėjimas nusi
rinkliavos ir sumažinimas jos datus metinis jos susirinkimas
Tą “Lietuvių Tiesą” tur leisti dėl visuomenės labo.
net keliais milijonais.
būt taip reikia suprasti, kad
• v pasibaigė.
čia
įsAtsižvelgiant
į
visą
Ar
tai
patiks
kun.
Viskonto
po karės, kaip tik bus galima
Jos valdyba:
vardytą
ir
ypač
į
tai:
visus dokumentus surinkti, ir kaltintojams, ar ne, mes staKun. J. J. Kaulakis, pirm.,
1. Kad Lietuvių Tauta per
paskelbti, kun. A. Viskontas čiai pasakome, kad jeigu jie
Kun. A Kodis, iždininkas,
bus teisiamas lietuvių visuo savo tuo aktu norėjo kun. Vis- gyvena dabar labai svarbią
Kun.
M. A. Pankauskas, rašt.
kontą moraliai nuskandinti, kritišką valandą kurioj le
meniško ar valstijos teismo.
443
Park
Avė., Bridgeport, Ct.
tai mūsų priedermė yra paduo miama Lietuvos ateitis.
Bet minėtieji žmonės, apkal
2. Kad Šveicarijos Lietuvių
ti jam pagelbos ranką, kad ji
tinusieji kun. A. Viskontą išsai ir ištikrųjų nenuskęstų. kaip politiškos taip ir labda
dalies jį jau ir nuteisė. Jie
GERAŠIRDŽIAM
Mes žinome, kad mūsų tauta ringos organizacijos ypač pri
DRĄSUOLIUI.
rado galimu kun. A. Viskontui
nedaugelį turi tokių šviesių, sidėjo prie Lietuvių Tautos
užmesti tautos išdaviko dėmę
Gavome “Draugo” 187-tą
gabių darbininkų kaip kun. A. klausimo pastatymo pirmoje
ir tuomi bent laikinai atskir
eilėje
tarp
kitų
karo
iššauktų
numerį,
kuriame indėta ant
Viskontas. Mes jaučiame, kad
ti jį nuo tautos kūno.
pirmaeilių
klausimų.
roji
pusė
ilgo p. K. G. apra
kun. A. Viskontas dar galės
3. Kad, be karo, aplinky šymo apie Vyčių seimą. 186-to
Lenkiame galvą prieš nuo būti mūsų tautai labai nau
bių Lietuvių Tautos likimas numerio dar nesame gavę ir
pelnus ir autoritetą tų žmonių, dingas.
priguli nuo abiejų kariaujan dėlto negalime kalbėti apie vi
kurie dar prieš galutinį teis
mą jau rado reikalingu išduo
Tad mes patariame ir prašo čiųjų pusių, o ypač nuo pačių są p. K. G. straipsnį. Šioje ant
ti savo dekretą. Turime ma me kun. A. Viskonto, surinkus Lietuvių naudingo ar kenks roje aprašymo dalyje mums ynyti ir tikėti, kad jie tai da visas dvasios jėgas, pasisteng mingo kariaujančių pusių apie pač užkliuvo neteisingas nu
švietimas militario lavinimosi
rė neakyplotu, bet pasiremda ti atleisti padarytų nuoskaudą, Lietuvą informavimo;
4. Kad geram tikslo pasieki klausimo, kaip jis buvo svar
mi tikrais prirodymais. ,
iš antros pusės pripažinti tas
savo klaidas, kurias būsimas mui kenksmingas yra netiktai stytas Vyčių Kongrese ir apra
Tik vis dėlto mus ima
teismas nurodys ir likti mūsų priešingas, bet ir nesutarti- šytas “Darbininke.”
baimė, kad ar tik neįvyko čia
nas atskirų srovių bei asmenų
Paminėjęs ankščiau ir pa
baisus nesusipratimas, ar ne- tautai ištikimu, taip kaip jis
veikimas.
juokęs atsišaukimą į Vyčius
buvo
jai
savo
širdyje
(taip
buvo padaryta
čia klaida,
Visi vienbalsiai nutarė pri Augščiausios Tarybos Šveica
kuriais mes tikime) ligšiol ištikimas.
ar tie dokumentai,
pažinti
kun. Dr. A. Viskontą rijoje apie formavimą legijo
Mes esame pilni, geros vil
rėmėsi
kaltintojai,
davė
sunkiai nusidėjusiu mūsų tau nų, kad girdi “Lietuva su
pilną teisę moraliai nužudyti ties, kad šis nelaimingas inci
tai ir nusprendė jį patraukti triuškintų Vokietiją” p. K. G.
dentas
po
metų-kitų
pakryps
į
kun. A. Viskontą. Juk reikia
Lietuvių
tieson.
toliau rašo:
gerąją pusę ir kad geras kun.
atsiminti, kad kaltintojai grie
Atsižvelgiant
vienok
į
nepa

Gerai vyčiai padarė, kad
A. Viskonto vardas bus atitai
bėsi augščiausio bausmės laip
prastai svarbią mūsų tautai
ir iš savo programos ir kon
sytas.
snio, koks tik gali būti, nes
valandą į moralius ir mate
stitucijos išbraukė militariškas-gi čia žmogui gali būti
rialius
mūsų
tautai
padarytus
ko lavinimosi reikalus. Kai
Po audrų nusiblaivo dangus,
brangesnio, kaip geras var
nuostolius pranešti Lietuvių
kurie už šį pasielgimą prime
das. Juk bile prasikaltusieji įžeistoji teisybė ankščiau ar
tė vyčiams bailumą, tautinės
vėliau
paima viršų. Turime organizacijoms, draugijoms ir
prieš tautos reikalus nekalami
žymesniems
asmenims
išdavi

dvasios
sumenkėjimą, baisią
čia pridurti, jog jau ieškoma
prie gėdos stulpo, nelinčiuo
kiškus kun. A. Viskonto dar
klaidą ir tt.,' išreikšdami pa
jami moraliai. Pirmiausia duo išėjimo iš to nemalonaus ir
geidavimą, kad ta ‘gėda’ ne
skaudaus
padėjimo,
kursai su bus.
dama proga jiems pasiteisin
Tautėnas,
sitęstų
daugiau, kaip vienus
sidarė Šveicarijoje ir tur-būt
ti, paskui duodama proga pa
L.
A.
T.
Deleg.
metus. Visiškai bereikalingas
atsilieps ant visos tautos. Asitaisyti, bet neužmušama žmo
pirmininkas.
ir bepamatinis sielojiiųasis.
merikos
Lietuvių
Taryba
jau
gaus.
Kan. K. Olšauskis,
Vyrai, juk vyčių organizaci
svarsto sumanymą siųsti į
Lietuvių Pildomojo
Išdavikus reikia smerkti ir Šveicariją dar vieną žmogų su
ja tvėrėsi prakilniausiu obalK-to pirmininkas.
atskirti nuo tautos. Tečiau plačiausiais ingaliojimais, su
siu: Visa atnaujinti Kristuje.
A Steponaitis,
kiek mes kun. A Viskontą ži aiškiai nustatytais amerikiečių
Ji pasiryžo pagaminti Lietu
nome, mums stačiai negali bū lietuvių norais ir reikalavi
Centralio Komiteto
vai naujo tipo žmonią giliai
“
Lituania
”
pirm.
ti suprantamą kaip jam galė mais, Jei mes duodame mūsų
ir protingai tikinčią šviesaus
V. Bartuška, Ph. D.,
ti; pritikti tautos išdaviko var veikėjams lėšas jų veikimui,
proto, pasiaukavusių idealui,
Amerikos Lietuvių
das. Pažįstame jį nuo gimna tai ne tam, kad jie mūsų ir
atgimusių, kuriems tuščia
zijos laikų. Žinome jo klieri- taip menkas pajėgas sklaidytų
Tarybos Delegatas.
forma neužslopintų dvasios,
J. Gabrys’,
kavimo ir kunigavimo metus. ir moraliai žudytų, bet tam
kurie niekšiškai negarbintų
L. I. B. vedėjas.
Žinome jo didelį atsidavimą kad viską jungtų į krūvą ir
aukso dievaičio ir žemės ga
tautos reikalams. Maža to. Ži veiktų pozityviai. Pagaliaus
lingųjų, kurie visur ir vi
nome nemaža ir nuopelnų tau patys šveicariečiai prašė at
suomet drąsiai stengtųsi intai padarytų. Ypač būnant siųsti dar vieną darbininką.
kunyti gvveniman savo obal
užsieniuose, kaip Italijoj, taip
sį “Dievas ir Tėvynė,” ne
Šveicarijoje — jam sekėsi in
Beje, minėtas šveicariečių
veidmainiškai žengiant prie
formuoti svetimtaučius apie raštas buvo siųstas “lietuvių
absolučio gerumo. Norint gi
Prie visokių metinių susirinlietuvių reikalas, ingyti jų organizacijoms, draugijoms ir ikimų priguli ir “Motinėlės”
būti gerais, norint atnaujinti
simpatijas, ineiti į jų spaudą. žymesniems asmenims,” bet Į orgnaizaciją kurios narių su
visa Kristuje, reikia išsižadė
Kas-gi pasakys, kad du pa rodos, ne spaudai. “Lietuva.” sivažiavimas įvyko šįmet 7 d.
ti blogumo, reikia išsižadėti
skutinių jo nuoveikaln: l)kny- kuri pirma paskelbė tą raštą, j š. m. Atlantic City, N. J. Pri
viso, kas priešinga obalsiui
ga “La Lituanie et la guerre” tuo-pat paneša ir atsakomybę buvo sekantieji kunigai: J.
atnaujinimo Kristuje, nes ne
ir 2) lietuvių koncertą* Fri- už išgarsinimą to liūdno inci IKaulakis, pirm.; A Kodis,
galima tarnauti truputį Die
bourge — kad jie nebuvo be dento. Mes turėjome jį gar ižd.; M. A. Pankauskas, rašt;
vui ir truputį velniui Gi
galo Lietuvai naudingi. Ar-gi sinti. kad šiek tiek parodžius j M. Šedvydis, A Deksnis, V.
militarizmas, kuris remiasi
j
Dargis,
S.
Remeika,
V.
Matu

tai išdaviko darbai? Mes ži- antrąją medalio pusę ir parėant neapykantos, žiaurumo,
nome kad kun. A. Viskontas Į mus morališkai kun. A Vis- laitis, J. šeštokas, Jer. Var
kumščio teisės, neteisybės,
ruošė
srities veikimą kontą, kurį nenorėtume ma Haitis, P. Gudaitis ir J. Jan^
egoizmo ir tt. yra visiškai
<lar mt platesnės papėdės.
nyti tautai žuvusiu.'
priešingas Kristaus mokslui
____ kausko balsas priduotas raštu.

Liūdnas apsireiškimas.
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ir Dievo prakeiktas. Tai-gi žodžių (kad “Lietuva sutriuš tas, kur fronto- sienos užstatyrūpinanties gyventi sulyg kintų Vokietiją”) nei neatsi tis. Tėi-gi per jo tarpininkys
Kristaus valios, būtinai ir menamą nors buvome Kon tę nesunku susirašinėti su ti
nuoširdžiai reikia naikinti grese ir girdėjom tą raštą kusiais Lietuvoje. Tik žinomą
priešingą tai valiai militaru- skaitant. P. K. G. Kongrese turi būt rašoma vokiškai ant
- mą, kuris yra didžiausia ir nebuvo. Ką cituoją — tai, ma tam specijaliai pagamintų at
soltingiausis mūsų gyvenimo tyti, iš kelintų lūpų. Atsišau virukų, kurie parsiduoda toj
blogumo šaltinis. Ir užtat vy. kime buvo nušviestas baisus pačioj įstaigoj, kuri tuomi už
čiai kurie pasmerkė tą bai- Lietuvos padėjimas ir buvo ra siima, ar bent ant šiaip gry
sų-baisiausį Kristaus idealų ginami Vyčiai, kad prisidėtų nų atvirlaiškių.
griovėją militarizmą parodė, savo organizuota pajėga prie
Amerikos lietuviai plačiu •
kad jie ištikrųjų trokšta atsi kitų tautų pastangų nuveikti Atlantiko okeanu atidalinti
naujinti Kristuje, įsižadėti vokiečių galybę. Kas-gi tad nuo Europos. Tai-gi jiems ir
priešingų jo mokslui idėjų. čia gali būti pajuoktina. Pa daug sunkiau žinoti visas
Kas bus, jeigu paliausim da galiaus p. K. G. kaipo Vytis smulkmenas, kokios vedamos
ryti tą, kas nesutinka su Die turėtų savo širdyje gaivinti tarp Europiečių. Aišku, kad
vo/valia, mes nežinom ir ne šiek tiek pagarbos į savo tau jie, nežinodami, kaip veda
galim žinoti — tur-būt minti tos Augščiausias Tarybas.
ma korespondencija su liku
jo vyčiai seime, — bet tiki Už formavimą 1 egijonų Kon siais Lietuvoje, pradėjo jiešme, kad iš Dievo valios pildy grese niekas labai nei nesivarė. koti patarimo pas vietines amo nieko daugiau negali bū Buvo aišku, kad šiuo momen gentūras. Kiek pasirodo jogei
ti, kaip tik palaima mums ir tu tai labai sunkiai įvykinamas jos pavyko surasti. Ir taip, im
visiems žmonėms. Tai-gi, ai dalykas.
Sumanymas turėjo kime tokią lenkininkų agentū
šku, kad vyčiai, kurie taip kitokią reikšmę. Bet tūli mū rą “Henry I. Schnitzer, Wadidvyriškai išpažino ištikimy sų Vyčiai, militarizmo inbau- shington str., 141, New York,”
bę savo dieviškoms idėjoms, ginti to nesuprato. Taip tas ir kuri ar tai nežinodamą o gal
užsitarnavo didžiausios pa praėjo. Bet ne tame svarba. inšaudojimui lietuvių pradėjo
garbos. Tai laimingi gerašir Svarba tame, kad Vyčiai iš siųsti Lietuvon laiškus -per
džiai drąsuoliai, tai geresnių, braukė iš savo programo mili “Bureau International dėl la
tobulesnių ir jaukesnių laikų cijos klausimą
Paix” Šveicarijoj. Ima nuo
kregždės.
lietuvio ar lietuvės laišką vo
Militarizmas begalo blogas Pono K. G. straipsnyje apsi kiškai užadresuoja siuntikui,
dalykas ir užtat Bažnyčia, reiškė: iškraipymas faktų, ne vėliaus deda į kitą voką su ad
sveikas protas ir nesugedusi teisingas primetinėjimas ki resu intemacionalio biuro ir
širdis jį smerkia. O piktžoles tiems minčių ir norų, kurių jie pasiunčia. Žinomą jokis biu
reikia rauti, bet ne persodi- neturi, nerimtas atsinešimas į ras nei įstaiga negali nusiųsti
nėti ir juo didesnė žmonių da labai rimtą klausimą. Jeigu tokius originalus. Antra jeigu
lis jį ims aktiviai naikinti, tas vytis kalba dar ir vardu tokis laiškas būt jiems supran
juo arčiau mes būsime prie kai-kurių kitų vyčią tai mes tamoj kalboj parašytas,tuomet
pavelijame sau abejoti, ar
Dievo valios inkunijimų.
padarę iš jo rezume ir pasiųs
tiems
vyčiams, pakol jie tokie
Sviedinys niekuomet savaitų. Bet kadangi lietuvių kal
bus, seksis “viską atnaujinti
mi nepradeda riedėti.
bą labai mažai svetimtaučiai
Kas nors privalo jį pastū Kristuje,” ar jie “pagamins težino, tat čion minimas biu
Lietuvai naujo tipo žmonių,” ras nė neturi .tokio žmogaus,
mėti.
“pasiaukavusių idealui, atgi
Kodėl gi ir mūsų krikščio musių,” ar jiems seksis “in- kuris tuomi užsiimtų toje įstai
nims vyčiams nebūti tuomi kūnvti gvveniman savo obalsį goje. Tada prisieina siųsti
lietuviams, kad jie išverstų
protingu “kas nors?”
“Dievas ir Tėvynė” ir ar jie
Reikalingumą organizuotos galės “neveidmainiškai žengti vokiečių kalbon. Bet dėl sto
kos laiko negali taip greitai
jėgos palaikyti vidujinis ša prie absoliučio gerumo.”
atlikti tokius pašalinius dar
lies tvarką reikia pripažinti
v•
Atvirai kalbant rišame Sl- bus. Tuomet tenka laiškam iš
ir tame militarizmo nėra. Bet
Šveicarijos biuruose
tame p. K. G. ir jo draugi; pa- gulėti
pajudintas ir ateičiai palik
sistayme mes matome didelį net kelis mėnesius. Tankiau
tas legionų klausimas, kurie
nerimtumą tuščią pasipūtimą siai žinoma visai jie nepasie
skiriami Vokietijos sumuši
kia tikslo.
mui, parodo, kad “muštrų’ ir negudrų panaudojimą krikš
čioniškų idealų padengimui sa
užtarėjai turėjo omenyje ne
Tat žinokite Amerikos lietu
olandišką arba šveicarišką vo dvasios silpnumo ir neran viai, kurie siuntėte laiškus
milicijas, bet tikrąjį dabarti gumo.
Lituvon į vokiečių užimtas vie
%
nių laikų smerktiną militar
tas ar tai per Amerikos agen
izmą.”
tūras, ar per kitas kokias įstai
LIETUVIŲ SPAUDOS
gas, sakaą nei viena iš jų
Gerai daro p. K. G.,
kad
DR-JOS ĮGALIOTINIO
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nenusiuntė originalų, kuriuos
smerkia militarizmą (t. y. gin
EUROPOJE PRANE
jūs rašėte savo ranką ar bent
kluotos taikos tvarką, nuolati
ŠIMAS.
kas kitas Amerkoj parašė.
nį ginklavimosi didinimą, auk
“Iš gana autoritetingų šal
lėjimo dvasios užgriebimų, iš
Bte nesakau, jog negerai da
tinių sužinojau, kad vokiečių
naudojimų ir tt.). Bet nege
rėte taip rašydami. Geriaus
valdžia ir liberalai nori iš Lie
rai daro, kuomet militario la
rašyti, negu nieko. Juk liku
tuvos padaryti neutralę vals
vinimosi šalininkams primeta
sieji Lietuvoje už liepsnojan
tybę tokiomis teisėmis, kaip
to paties militarizmo rėmimą
čio fronto tėvai, broliai, sesers
Luxėmburgas (t. y. su muitu
neturėdamas tam savo tvirtini
bei kaimynai labai laukia ži
išvien su Vokietija), prijun
mui jokių išrodymų. Nei vie
nučių nuo savųjų. Ir be abejo
giant ir Prūsų Lietuvą Lietu
na lietuvių srovė ligšiol dar
sulaukę kelis žodelius nuo bro
voje vokiečių valdžia jau lei
neapsireiškė palinkimo į mili
lio ar sesutės iš džiaugsmo ne
do sudaryti tam tikrą Tautos
tarizmo garbinimą. Juo labiau
vienam žemčiūgų varsa bliz
Pasitikėjimo Tarybą.
to negalima pasakyti apie lie
ganti ašara nurieda per išblan“Tikimasi, kad karės ir vi
tuvių katalikų visuomenę. Tad
kusius skruostus. Tai-gi, jei
durinės politikos aplinkybių
čia p. K. G. laužiasi į atviras
gu Amerikos lietuviai užinsitespiriama vokiečių valdžia atei
duris, plaka orą ir kovoja su
resuotų susirašinėjimu su li
tyje Lietuvoje švelniau elgsis.
vėjo malūnais. Nebuvo užta
kusiais Lietuvoje, be abejo at
Bet vargas tuo tarpu didelis,
riamas militarizmas nei Vyčių
sirastų tam tikslui žmogus,
ypatingai miestelių ir miestų
Kongrese, nei “Darbininke,”
kuris tuomi užsiimtų, bet
vaikai permažai turi maisto.
nei kur kitur. Tad mėginimas
siuntėjai turėtų atsižvelgti ir į
“Apie pusę liepos mėnesio
tai, jog jam turėtų suteikti
mesti tą šešėlį ant kai-kurių
Stockholme žada būti visų lie
“galvų” — negražus dalykas,
pragyvenimą iš tokio darbo.
tuvių konferencija.”
nes neteisingas ir nepamatuo
Andrius Vienuolis.
A. Rimka.
tas. P. K. G. sakosi atskiriąs
Red. prierašas: Dėdami šią
militarizmą nuo milicijos. Ši
žinią prašome savo skaityto
AMATININKAI
pastaroji
reikalinga
esanti
jų nepriduoti jai jokios svar
“palaikyti
vidujinę
šalies
— IR —
bos. Šioje gadynėje daug kas
tvarką”
Mes dar nuo savęs
DARBININKAI!!!
mėgina savo neaiškiais tiks
pridėsime (manome, kad su
lais mus suvilioti ir suklaidin
Kas norėtų žinių ir informa
tuo sutiks ir p. K. G.), kad ji
ti.
Ypač nieko gero mes ne cijų, kas mano grįžti po ka
reikalinga ir apsigynimui nuo
galime laukti iš vokiečių naci- rės į Lietuvą kas norėtų užšalies užpuoliką Kad keletą*
jonal-liberalų. Tai žinomi vo sipirkti Lietuvoje žemės, kas
Stintų ar tūkstančių ginkluotų
kiečių šovinistai, kurie už norėtų sužinoti, kur Lietuvo
lenkų, gudų, vokiečių ar kito
griebimo siekiais tik ir tegy je bus patogiau užsidėti dirb
kių priešininkų, įsiveržę neiš
degintų mūsų šalies, neimtų vuoja ir įmanytą tai visą pa tuvę vienam ar keletui susi
saulį suvokietintų.
Vien sa dėjus, tuojaus rašykite mums,
naikinti jos gyventojų, arba
vo pajėgomis rūpinkimės pasi nes mes dabar LDS. Seimo ęneimtų lupti mūsų turtų — tai
same ingalioti tais dalykais
tam ir bus reikalinga tautos tikėti.
rūpintis, tas žinias rinkti, sis
milicija Ir jeigu kada tas įsi
tematizuoti,
tvarkyti, o kaip
veržimas įvyks, tai Vyčiai juk
DĖL LIETUVOS KO
tik
keliai
atsidarys
prasidės
nenuglostys priešininko skam
RESPONDENCIJOS.
grįžimą* į Lietuvą tuomet vi
biais žodeliais.
Dalykas visiems paaiškėjo, si užsirakę pasinaudosite vai
Gi ir Kongrese ir šiaip jau
kad korespondencija su Lietu siais mūsų triūso.
mūsų veikėjų ligšiol ir buvo
Mūsų ingalioti LDS. nariai
vos gyventojais iš tų plotų, ku
tik milicijos ir militario lavi
riuos užgriebė vokiečiai, taip rinks po visas lietuvių koloni
nimosi klausimas keliamas. P.
smarkiai suvaržytą kad tik jas tam tikslui reikalingas ži
K. G. mėgina augštinti Vyčius
per tarpininkystę tam tikrų nias, dėlto meldžiamieji jais
už saužudišką nutarimą Lai
draugijų ar internacionalių pasitikėkite.
gi jis pasako, ką šiame kon
Kas norėsite žinių ar infor
biurų galima susirašyti. Iš to
grese jie nuvertė, ar militariz
kių draugijų didžiausią lošė macijų atrašykite mums laiš
mą ar milicijos ir militario la
rolę, tai internacionalis biu ką pridėdami atsakymui už 4
vinimosi klausimą?
ras Šveicarijoj. Jis turi teisę centus štampų o informacijas
Negražiai atrodo ir tas paga vesti korespondenciją ne su gausite už dyką
Adresas:
vimas kelių žodžių iš Viršiau kokia viena dalimi pasaulio,
Grįžimo į Lietuvą Biuras,
bet
apima
visas
keturias
žen

sios Tarybos atsišaukimo ir
242, W. BROADWAY,
tas viemėginimas pajuokti. Mes tų mės dalis,

4

I

4

DARBININKAS.
paskutinis raportas ir nelinks
mas buvo, vienok tapo vien
balsiai priimtas ir jokių išme
tinėjimų bei rugonių nebuvo.
HUDSON, MASS.
Paskui seimo atstovai iš
davė
raportą iš 2-ro LDS. Sei
Pirmas susirinkimas.
mo.
Visi tapo labai užganė
LDS. 56 kuopa rugpjūčio 5
dinti.
d. laikė pirmą susirinkimą.
v*
Kito nieko naujo mūsų kp.
Susirinkime buvo svečias p.
Antanas Kneižis iš So. Bosto ant šio susirinkimo nęnutarė.
no. Apie valandą šnekėjomė- Kadangi buvo daug visokių
si su svečiu, o po to pradėjo raportų ir neužbaigtų reikalų,
me apie kuopos reikalus svars tai atėjo vėlus laikas ir nieko
tyti. Išrinkta valdyba. Pirm, naujo nebegalima buvo svars
Taip-gi reikia paminėti,
lik J. Taparausckas, fin. rašt. tyti
J. Pauplis, prot. rašt. M. Pau- kad mūsų kp. 8 d. rugsėjo
Lietuvių
plis, ižd. P. Stonis, iždo globė (subatoje) rengia
Svetainėje
gražią
šeimynišką
jas K. Staniūnas. Paskui visi
nariai užsimokėjo už du mėne vakarienę su labai įvairiu pro
siu. Vienas naujas narys pri gramų.
Įžanga tiktai bus 75c. vie
sirašė. Mėnesiniai susirinki
mai nutarta laikyti pirmą mė nai ypatai ir $1.50 porai.
Šiame susirinkime prisira
nesio nedėldiehį. Pakilo klau
šė
vienas
naujas narys Broni
simas ką čia pradėjus veikti.
Bet dėl didelio karščio atidėta slovas Alekna, kurį perstatė
A. Čialkis.
kitam susirinkimui.
I
LDS. Narys.
Kuopa turi veiklių narių ir
ji greit išaugs, o veikimu pra
lenks visas čia dr-jas ir kuo
WATERBURY, CONN.
pas.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
PHILADELPJIA,

PA.

(Port Richmond)

Parapijinis susirinkimas delei
mokyklos.
Rugpiučio 9-tą dieną, va
kare, šių metų, išnešus Šv.
Sakramentą, buvo susirinki
mas bažnyčioj Šv. Jurgio de
lei įsteigimo parapijinės , mo
kyklos.
Bet... ir vėl, o ne
laimė! — Neveizint to, kad
ačiū sumanaus gaspadoravimosi gerb. kun. M. Šedvydžio,
parapija ne tik kad neturi nei
cento skolos, bet, kas pake
lia garbę gerbiamo klebono,
ižde jos yra su viršum keturi
tūkstančiai dolerių, parapijonis netur drąsos įsteigti, nors
mažą, bet atsakančią tam tik
slui lietuvišką katalikišką mo
kyklėlę ! Drąsos vyrai!!

Buvęs.

WORCESTER, MASS.

Gražus Vyčių veikimas.
L. Vyčių 26 kuopos susirin
kimas buvo 8 d. rugpiučio
(August) L. Vyčių name. Su
sirinkimą* buvo sušauktas dėl
to,
kad buvusio L. Vyčių
Kongreso atstovai išduotų ra
portą.
Raportą su plačiais
paaiškinimais išdavė mokslei
vis Vincas Bacevičius; L. Vy
čių 26 kuopos atstovų Kongre
se dalyvavo 6.
Susirinkiman atsilankė ger
biamas klebonas, kun. J. J.
Jakaitis, perskaitė iš “L. B.”
Petrapilio Lietuvių Seimo nu
tarimus, kurie buvo priimti
gausiu delnų plojimu.
•v

Buvo svarstyta apie išva
žiavimą (pikniką) kurį Vyčiai
rengia 2 d. rugsėjo šalę mies
to ūkės.
Nutarta surengti su
įvairiausiu programų ir su
traukti visą Naujosios Angli
jos jaunimą. Pasiųsti užkvie
tiniai ir garsinti laikraščiuose
išrinkta p. A. J. Čiginskas.
Buvo svarstyta apie surengi
mą vakarienės L. Vyčių name
12 d. rugpjūčio.
Tam išrink
ta kimisija, kuri viską pri
ruoštų. Kaip iš nutarimų patėmyta, tai, ištiesų, iškalno
galima spėti, kad bus sma
gus laiko praleidimas.
Ant
vakarienės nutarta pakviesti
klebonas kun. J. J. Jakaitis ir
kuopos
dvasiškas
vadovas
kun. J. Čiaplikas.
Mūsų Vy
čiai veikia sutartinai su dva
sišku vadovu, eina, kaip tai
sako, ranka rankon.
Tur
būt dėlto taip Worcesterio
Vyčiams viskas ir sekasi. Ką
užmano, tai tuoj pas dvasišką
vadovą patarimo klausia. Jei
gu pasirodo, kad galima, tai
visi su dvasišku vadovu ir
Ir viskas
kimba prie darbo,
■eina kaip reikia, su didžiausiu pasisekimu.

Vieversėlis.

Ekstra.

Prot rašt.
LEWIST0N, ME.
Šitame mietelyj nedaug lie
tuvių, bet darbuojasi gerai.
Šią vasarą jau surengė tris
piknikus. Pirmas buvo L. Vy
čių 2 kp., antras N. P. P. Š.
Dr-jos. Tie visi labai gerai
nusisekė ir visi padoriai links
minos. Trečias piknikas buvo
11 rugpjūčio Lietuvos Dukte
rų pašelpinės dr-jos JohnsoUo
girioj. Vieta labai prasta. Pub
likos atsilankė vistiek. Iš pra
džios buvo labai mažai, neku
rie laisvieji labai rūgoj o ant
Vyčių, kad neatvažiuoja, vi
saip pašiepdami. Vėliaus at
važiavo daugybė Vyčių. Tai
jau buvo visi linksmi, kad
Vyčiai parems jų dr-ją. Bet
Vyčiai ir laisvamaniai pradėjo
varyti diskusijas apie kokius
ten plieno kardus. Tas viskas
niekai, ale kam jos reikalin
gos, kodėl kad parengia kata
likai nėra nei kokių ginčų bei
užsipuldinėjimų ant kitų. Po
pietų apie 4 vai. prasidėjo do
vanų dalinimas už visokius
žaidimus.
Vienas žaidimas buvo toks:
kas užsilipęs ant estrados pa
bus nesijuokęs gaus dovaną.
Užsilipo vieną “laisva” mer
gina.
Visi pradėjo juoktis,
šaipytis.
Laisvoji nesijuokia.
Paskui vienas “laisvas” strik
telėjo ant estrados ir laisvą
ją pabučiavo.
Čia vėl su
klegėjo apstojusieji estradą ir
tęsėsi visokie nepadorūs kom
plimentai, kad padoriai ypatai sarmata darėsi.
Po to
prasidėjo antras “ žaidimas”
— kas geriausia pasijuoks,
Užsilipo ant estrados viena
mergina viena moteris ir du
vyrai,
Nuo to “juoko” baisu ir priklu pasidarė, išrodė
Ar-gi
lyg pamišę būt buvę,
negali sumanyti dailesnių žai
slų.

Gyvenanti lietuviai Waterbury, Conn. priklauso trečiam
kariškam distriktul
13 d.
rugpiučio bus istoriška diena,
nes tą dieną prasidėjo ėmimas
į karuomenę.
Egzaminavimo vieta “Bucliingham” svetainėje.
Atei
vių (ne vokiečių) iš viso buvo
pašaukta tą dieną 152, iš ku
rių atrasta 32 ne sveikais. 61
reikalauja, kad būtų painio
tais; likusieji 59 paliuosavimo
nereikalavo ir yra tinkamais
kareiviauti.
Iš lietuvių egzaminuotas
pirmiausia buvo Petras J. Kunigonis.
Šie lietuviai nereikalavo
paliuosavimo ir skaitosi priim
tais:

1. John Strolis, 2. Anthony
Balkus (LDS. 5 kp. ir 7-tos
Vyčių kp. narys,) 3. Joseph
Kanapka (LDS. 5 kp. ir 7-tos
Vyčių kp.) 4. George Szilinis,
5. Anthony Drobnis, 6. Peter
Kunusky (iškraipyta pavar
dė.)
Tik tuos egzaminuoja, ku
rie turi nors pirmas ūkėsystės
popieras.
Lietuvių yra čia? labai daug
šaukiama, tečiaus iš jų ma
žai yra piliečių, todėl mažai
paimtų bus.
, Visus priimtus, ir kitas
smulkmenas prisiųsiu vėliau.

Reporteris.
c

WORCESTER, MASS.

-Šią vasarą Šv. Kazimiero
parapijos vasarinė mokykla
supyškino visus kitus miestus
skaičių mokinių.
Iš viso mo
kinasi apie 600.
Pirmą sky
rių mokina p. K. Pakštas, ant
rą Pr. V. Strakauskas, trečią
Pr. V. Jakaitis ir P. V. Bace
vičius.
Malonu yra, kad mū
sų klebonas kun. J. J. Jakai
tis taip rūpinasi vaikučių ap
švietimu, ypatingai pralavinGirios Duktė. ti juos tėvelių kalboje.

CHICAGO, ILL.
Tautos Fondo 31 skyriaus
NEWARK, N. J.
susirinkimas bus Dievo ApveiLDS. 14-os kuopos mėnesi
zdos parap. mokykloje, nedė
nis susirinkimas įvyko 10 d.
lioj 19 d. rugpjūčio.
T. Fon
Susirinkimas buvo
do 31 skyrius turi apie 100 rugpj.
gana
skaitlingas.
Turiu pri
narių.
minti, kad šiame susirinkime
Klebonas kun. M. Krušas dalyvavo daug naujų, kurie
į mėnesį aukauja po $10.00 prieš seimą per kun. F. Kemė
Taipgi ir gerb. kun. Paškaus- šio prakalbas prisirašė.
Nau
kas aukoja mėnesinės po $5.00. jiems nariams Indomu buvo
Kviečiame visus narius 31 sky susipažinti su LDS. veikimu ir
riaus viršminėtą dieną. Tuo jos idėja.
jaus po pamaldų bus imami
Pirm, išduodamas raportą,
paveikslai.
Todėl visi na aiškino, kad atlikęs be kuo
riai privalo būti.
pos įgaliojimo vieną labai
P. W. svarbų darbą, susitaręs su
Vyčiais ir varde LDS. kp. ir
Vyčių kp. surengė p. Al. M.
NEWARK, N. J.
Račkui prakalbas, visai be
kuopos žinios.
Visi vienbal
Puikus išvažiavimas.
siai su pagyrimu raportą pri
Pramoga ant tyro oro ren ėmė, išskyrus tik vieną seną
gia Susiv. Liet. R. K. A. 36 narį S. K.
kuopa Hunters Grove, pra
Toliaus iš prakalbų rengi
džia 12 vai. (Turbūt bus nedė mo komisijoj pasirodė, kad
lioj, rugpj. 19 d. Korespon jų surengimtti komisija jokių
dentas pamiršo tai parašyti. išlaidų neturėjo.
Prie kuo
Red.)
pos prisirašė. 11 naujų ir dar
Važiuoti reikia Elizabeth keletas pasižadėjo prisirašyti.
karu, išlipti ant Evergreen!
Seimo rengimo komisija paAvė., ir eiti po dešinei.
I aiškino, kad suviršum $40.Narys.
00 bus nedatekliaus, . nors

doros ir tautiško veikimo. Da
bar pradedama rengties prie
vakarinių kursų, kurie bus
žiemos laike.
Kun. Julius
Čaplikas tame dalyke darbuo
jasi ir žiūrint į dalyką visi Vy
čiai su mielu noru stengiasi iš
visų pusių prigelbėti, idant
darbas nenueitų veltui.
Choras ir benas laiko repe
ticijas savo name sykį savaitėj
ir neužilgo galės viešai pasiro
dyti.

Putinėlis.

lausimui
ampelis •

K

Klausimas. — Vieni karę pa
smerkia, antri kritikuoja, treti
už ją agituoja. Socijalistai
daug kalba ir rašo prieš karę,
rengia prieš karines demons
tracijas. O krikščionys kaip
ir nieko neveikia prieš karę,
dar-gi katalikų laikraščiai ir
kunigai pataria pildyti val
džios reikalavimus. Meldžiu
paaiškinti kodėl katalikų Ba
žnyčia karės nepasmerkia ir
neuždraudžia joje dalyvauti.

J. C.
Paaiškinimas. — Kad Suvie
nytose Valstijose socijalistai,
kurių tik maža saujalė tėra,
statosi prieš karę, rengia
prieškarines
demonstracijas,
tai toli gražu nereiškia, kad
apskritai
socijalistai
būtų
principe priešingi karei ir
kraujo praliejimui. Čia socija
listai alasavoja prieš karę dėl
politikos, dėl intekmės, dėl
susižvejojimo pasekėjų. Juk
lietuvių sicijalistų kalbėtojai
daro tokią begėdystę, kad me
luoja, sakydami prisirašykite
prie socijalistų, tai nebūsite
šaukiami kariuomenėn. Bet ar
ištikro socijalistai priešingi
karei ir kraujo praliejimui?
Matome, jog Vokietijos soci
jalistai prieš karį balsuodavo
Reichstage (parlamente) už
skirimą pinigų ginklavimuisi,
o karei kilus lygiai su kitais
kariauja. Bene iš prievartos
socijalistai lieja kraują? Kur
tau! Pradžioj liepos mėnesio
šių metų ar nesukilo Rusijos
kraštutinieji socijalistai prieš
valdžią, kurį susidėjo pusiau
iš socijalistų liaudininkų. Mat
sukilo prieš savo bendramin
čius ir liejo kraują. Gi kata
likų Bažnyčia uoliai veikė ir
veikia dėl taikos, jos protes
tai išsireiškė maldose. Taikos
reikale popiežius nekartą krei
pėsi į kariaujančias valstybes.
“Darbininke” buvo minėta,
kaip vienas Anglijos socijalistiškas laikraštis pripažino po
piežiaus nuopelnus šioje karė
je. išaip apie karę katalikiš
koje spaudoje buvo apščiai
rašyta. Čia nurodysime šiometinį “Darbininko” kalendorių
(25c.) ir “Draugo” No. No.
171-2-3-5.

laikraštį ar knygą ir perskai
K. Sčesnulevičius atvažiuoja
tyti miniai naudingą straipsnį, kalbėti į Cambridge, Mass. Tai
vietoj mokintis atmintinai.
vėl klius bedieviams ir tiems
nabagams socialistams.
Prie
to dar p. Sčesnulevičius nepa
Klausimas — Po Vyčių sei
mirš pasakyti to, kas darbi
mo pasigirdo apie “Ateitinin
ninkams naudinga.
kų Sąjungos” įsisteigimą, aI
pie tūlų narių nepasitenkini
Laikraščiai rašo, kad Kana
mą Vyčių krypsniu ir pasima
tė laisvamanių laikraščiuose doje neramu. Kur dabar ka
džiaugsmas iš tokio Vyčiuose lima atrasti vietelę ant šio pa
apsireiškimo. Tai ar nėra to saulio kur būtų ramu?
kie • “ateitininkai” susiuostę
su tais šliuptarniais laisvama
Fanatizmo ir kreivo patrijoniais?
tizmo pavyzdį duoda mums
Brooklyno Vytis. Chicagos mokyklų komisija,
Paaiškinimas. — Tie, kurie kuri išplėšdino iš knygų lapą,
sumanė “Ateitininkų Sąjun kur apie kaizerį iš geros pusės
gą” buvo fr pasiliko uoliais rašoma.
Vyčiais. Jokio “ susiuostymo ’
su šliuptarniais laisvamaniais
Socialistų suvažiavimas Stonegalėjo būti. Tie jaunikaičiai ckholme tiek reiškia, kiek
ypač laisvamanių buvo neken Fordo kelionė į Europą ir tiek
čiami. Abelnai tautininkų lais pat tenuveiks.
vamanių spauda nekorektiškai,
dažnai paniekinančiai atsiliep
Pasirodė LDS. Seimo proto
davo apie Vyčius. Toje spau
kolas.
Tai dabar nesigailėki
doje apie tokį Mockų ir jo pra
kalbas bešališki au rašė, negu me darbo tą viską įvykdinti,
apie Vyčių veikėjus ir jų pra nes gerų nutarimų kupinai.
kalbas. Tai koks-gi veikles
Socialistai ieško šnipų, bet
niųjų Vyčių bendravimas su
tokiais laisvamaniais galėjo nepažiūri į savo tarpą. Jei ten
įvykti. Jei tautininkai laisva pažiūrėtų, tai jų kupinai at
maniai dabar komplimentuoja rastų.
Vyčius, saldliežuvauja jiems,
Moksleiviai ant rudens pra
tai'žinoma bent jų dalį nori
deda
grįžti į mokyklas. Nepa
pavilioti.
Tautininkai-laisvamirškite,
kad tai jų vargingas
maniai nėra ant tiek kvailų
Nesigailėkite ji]
kad nesuprastų svarbos jauni padėjimas.
sušelpti.
mo organizacijos. Bet jie ne
įstengia suorganizuoti jauni
Vieną sykį “Darbininkas”
mo, neturi tarpe jaunuolių
intekmės, tai dabar nori pasi pavadino “V. L.” boba. Pernaudoti svetimu triusu. Jie augštas titulas, nes “V. L.”
seilę rija žiūrėdami į Vyčius ir No. 32 rašo, jog velykinės iš
taip juosius norėtų turėti, kaip pažinties neatlikimas esanti
kaizeris Lietuvą. Bet tautinin- demonstracija prieš kunigus.
kai-laisvamaniai. negaus nei Vargu bau rastume tokią tam
sią bobelę, kuri nesuprastų,
dalelės Vyčių.
kad velykinės išpažinties neat
likimas yra laužymas trečio
Bažnyčios įsakymo, o ne de
KAIMYNŲ PASTABĖLĖS.
monstracija prieš kunigus.
Rusijos socialistams netinka
Jonas Keras.
Lietuvos neprigulmybės reika
lavimas, jie jos nenori. Tai-gi
ir čionykščiai seka jų pėdomis IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO.
Koksai tai draugas K.“ Nau
ir trukdo darbą tų, kurie sten
gias išgauti Lietuvai laisvės. jienų” No. 189 štai ką rašo:
“Iš A. L. D. Tarybos bus kar
kas
geriaus gauti narių parti
Ponas F. V. rimtai svarsto
apie lietuvių grįžimą į Lietu jai, (suprask socijalistų) nes
vą po karės Jo straipsniai čionai jų bus daugiau išmoki
nama.. . Juk tiesiog iš paražingeidūs ir pamokinanti.
pijono padaryti socijalistų tai
Jei ko nežinai ir nori žino nelengva... ”
Imk tu man ir pasakyk taip
ti, — kreipkis į “Darbininko”
atvirai,
kam tveriama, ir kam
“Klausimų Kampelį.”
“ Naujienos”agituoja už tą ta
Nekurie Vyčiai nepatenkin rybą su tokiuo užsispirymu.
ti seimo nutarimais, bet su Tai mat viskas daroma dėl per
praskite draugučiai, kad jei dirbimo iš parapijonų į socija
nesusipratusių katadidžiuma nutaria, tai mažu listus
likų.
mai reikia su tuo nutarimu su
tikti, nes kitaip negali būti
tvarkos nei organizacijos. O
“Laisvės” No. 64 koksai tai
nepatinkamus nutarimus ati
pasirašęs
“New Jersey Socija
taisyti bus proga sekančiame
listas
”
aimanuoja,
ką kalbė
seime.
sią socijalistų kalbėtojai, kuo
met
dėl ypatiškų užsikarščiaKazys Staupas yra gabus
vimų
jų vadų LSS. pusiau per
Clevelando LDS. kuopos ko
respondentas ir agitatorius. skilsianti. Nėra ko rūpinties,
Linksma tai matyti. Kur yra tas labai aišku ir suprantama
darbščių ypatų, ten ir naudin — agituos visus prisidėti prie
saviškių.
gos organizacijos auga.

Klausimas. — Jei ypata, ne
lankiusi nei pradinės mokyk
Chester’io lietuviai matyti
los ir apie mokslą nei ABC. ne
nenori pasilikti nuo lietuvių
žinanti, o iš laikraščių išsi
organizuoto veikimo.
mokinus apie organizaciją ir
visuomenišką veikimą ir nuva
Atholis po vadvyste kun.
žiavus į tamsesnę koloniją, sa
Petraičio labai kruta. Kur ge
kys prakalbą Tai ar gali būti
Piknikai tai mūsų mieste
ras darbas rimtai varomas, tai
nauda iš tokio pakartojimo
ne naujiena.
Kas nedėlia
ten ir vaisiai geri.
svetimų minčių?
ant įvairių ūkių, ir į juos vis
Lewistonietė.
atsilanko didis skaičius žmoIš Nonvoodo pranešama,
nių.
Pereitą nedėlią buvo
Paaiškinimas. — Laikraščiai kad tos vietos socialistai ne
Marijos Vaikelių dr-jos. Pel- yra negyvas daiktas ir nei kal drįsta stoti su Račkumi į de
no padaryta pusėtinai.
bos negali būti apie tai, kad batus. Atsisako nuo atviros
jie patys žinotų apie ką nors. kovos. Tai paprasta socialis
Po seimų mes susilaukėme
Knygos taip-pat yra negyvas tų taktika. •
malonumą turėti tarpe savęs
daiktas. 0 laikraščius ir kny
Vyčių
organizacijos centro
ga* skaito ir turi naudos ir mo
Turbūt tas Ramanauskas ne
rašt.
kyčiausi žmonės. Na, o jei mažas skaudulys ant socialistų
Vasaros laike* vietos moks žiogus išmoks ką iš laikraščio sprando, nes jų kalbėtojai net
leivių kuopelė surengė vakarė ir tą atpasakos žmonėms, tai visas savo prakalbas pašven
lį su įvairiu programų ir šį suprantamą kad bus nauda čia jo ypatos šmeižimui.
metą gal neatsisakys pralinks Čia naudos didumas prigulės
minti žmones.
nuo to, kokį straipsnį jis iš
So. Manchesaer, Ct p-lės 0moks ir ar pats jį supras, kad nos Karsokiutės varduvėse ne
Šv. Kazimiero parapijonįs
galėtų jausmingai ir energin pamiršta Lietuvos vargai. Ge
džiaugiasi turėdami
naujus
gai pasakyti. Tai-gi jei visai ros širdies žminės, besilinksmi
vargonus, kuriuos pastatė p.
nemokyta ypata išmoks iš lai nant negali varguolių pamirš
Radzevičius iš Nevark. N, J.
kraščio ar knygelės gražų ti.
Vvčiąi,
tai Worcesterio Į straipsnelį ir gerai jį žmonėms
Na, broliai, kada keliausime
katalikiško jaunimo žvaigždu atpasakos, tai iš to bus nau
_______ ____
,___ ________________________
į Franciją su
ar Amerikos kariuotė, visokiais
dalykais
darbuo- da. Šitokiame__ Iatsitikime
I traukia jaunimą prie tik neverčiaa būtų paimti patį mene?
jasi ir
Subatomis ir nedėliomis po
pietų būna bažnyčioje pamo
kinimai,
apie prisirengimą
prie padrutinimo Sakramento,
kurį suteiks už mėnesio laiko
Jo Malonybė Springfieldo Vy
skupas Beaven, D. D.

Ar katalikas ar cicilikas
kaip tik nieko neturi, tai ir
plikas.

Nesirūpink apie savo
vidurdienio valgi?
Jeigu jūs esate labai užimtas
darbu valgio laike, tai labai
lengvai galite pasidaryti tuo
jaus ant vietos bliūdą.

BORDEN’S
Malted. Mills
1N THE SOUARE PACKAGS ,

Šiltą arba šaltą, pritaisytą su
pyragaičiais, arba taip kuo
nors. Taip jūs aprūpinsite
stipriu, pasitenkinančiu ir at
sakančiu valgiu. Kodėl ne
paimti išmėginimui?

NUSIPIRK PAKELĮ
ŠIANDIENA
Parsiduoda visose vaistinėse.
Išpildvk šį kuponą ir pasiųsk
ji

Malted Milk Dept., D. A.
Borden’s Condensed Milk Co.
New York.
Įdedamos už 10c. krasos žen
klelių, gauni atskirai sample
— užtektinai išmėginimui.
Vardas ............................................
Adresas ..........................................

—

Moksleivių Seimas.
Delei svarbių priežasčių mo
ksleivių seimas yra perkeltas
ant 21, 22 ir 23 d. rugpjūčio,
1917, Gi and Rapids, Mach. Š.
Š. Petro ir Povilo Draugijos
svetainėje, 1408 Hamilton Avė.
TVARKA:
21 Rugpj. 9 vai. ryto iškil
mingos gedulingos mišios už
mirusius Sus-mo narius ir už
lietuvius kritusius karėje. Pa
mokslas. Dienos bėgyje posė
džiai. 8 vai. vakare komedija
“Paskubęja,” prakalbos etc.
22 Rugpj.: Dienos laike po
sėdžiai. 8 vai. vakare komedi
ja “Daina be galo,” eilės, pra
kalbos, dainos etc.
23 Rugpj. Užbaigimas seimo
posėdžių 8 vai. vakare scenos
vaizdeliu “Ir aš nepaisau,”
prakalbos etc.
KELRODYS. Atvažiavusieji
ant “Union” arba “Grand
Trunk Deport,” arba ant “Jolland” ar “Muskegon Interurban” karo, teima W. Leonard
gatvekarį, einantį į šiaur-vakarius. Teišlipa ant Quarry
Avė., teeina 2 bloku į šiaurius,
čion užtiks kleboniją 1343
Quarrv Avė.
Vietinioi lietuviai pavaišins
seimo delegatus bėgyje seimo
dienų. Visi norintieji apsisto
ti pas lietuvius ar viešbutyje,
praneškite J. Lipkui, 1128

Broadway Avė.,Grand Rapids,
Mich.

LAIKRAŠČIAI KAREI
VIAMS.

Suv. Valstijų krasos depar
Ar tautietis ar sandarietis tamento viršininkas Burleson
visvien, jei girtas išsiskietęs. paprašė mėnesinių laikraščių,
kad ant viršelio atspaustų ši
tokią pastabėlę:
— Man visvien ar tavo laik“Patėmijimas skaitytojams
raštys ar mazgotė.
— kuomet perskaitysi šį mėn
— Tai jau mat ne visvien. raštį, tai priklijuok lc. štampą
Su laikraščiu galima ir užkan ant šio patėmijimo ir paduok jį
džius susivynioti ir ugnelę už- bile kokiam krasos darbinin
sikurti, o su mazgote nieko pa kui. Tas laikraštis bus pa
našaus nepadarysi
duotas mūsų kareiviams arba
F. V. jurininkams fronte. Jokio suviniojimo, jokio adreso nerei
kia dėti.”
AR SKAITOTE “MOTERŲ
DIRVĄ,” lietuvių katalikių PRASIDĖS MUŠTRĄVTMAI.
Rugsėjo 5 d. Suv. Valstijų
moterų mėnesinį žurnalą? Jei
ne nelaukie nei dienos, bet su- naujai sumobilizuoti rekrutai
sipažinkie su ja, o tikrai nesi bus gatavi muštravimui. Pa
gailėsi tą padarius. “Moterų čiai pradžiai jų bus 200.000.
Dirva” kupina indomiausių
IŠVAIKĖ AIDOBLI8TUS.
dalykėlių ir žinelių. Metams
tik doleris, pusmečiui 65 cen
Miami, Ariz. — Kareiviai iš
tai, 1 egzempliorius 10 centų. vaikė streikuojančių aidoblis
Adresuok:
tų mitingą. Jie laikė mitingą
už miesto base-ball parke, kur
“MOTERŲ DIRVA,”
242 W. Broadway,
policija neturi teisės kištis.
South
Boston.
Mass.
Aidoblistų buvo į 300.
t

Vietines žinios
■ Kas iš lietuvių yra liuosnoriai pasidavęs į Suv. Valsti
jų kariuomenę arba jon yra
pašauktas valdžios — praneškit “Darbininkui” apie tai.

Municipal Building’e dabar
kasdieną egzaminuoja po ke
lius desėtkus naujokų iš 9 ir 10
divizijos. Šaukiama nemažai
ir lietuvių, bet kad jų daugu
ma ne piliečiai, tai apie lietu
vių naujokų likimą nieko tikro
negalima pasakyti, nes dar nė
ra įstatymų apie ėmimą nepa
liečių. Neutralių šalių nepiliečius greičiausia paliuosuos
nuo kareiviavimo Suv. Valstijų armijoje, taip-pat Vokieti
jos ir jos talkininku) pavaldi
nius, bet kaip bus su Rusijos
ir kitų draugiški) viešpatijų Amerikai pavaldiniais, nieko ne
žinia.

Naujokas.
Kun. N. Petkus iš Brooklyn,
N. Y., rugpjūčio 14 dieną, ap
lankė “Darbininko” Redakci
jąPOLEMIKA.

CAMBRIDGE,

MASS.

“Darbininko” No. 89 tilpo
mano korespondencija iš čio
nykščių lietuvių gyvenimo, ir
judėjimo.
Rašiau viską, ro
dos,
koteisingiausia,
taip
kaip dalykai man atrodė ir
kaip iš tiesų yra.
Bet p. P.
Bartkevičius perskaitęs tą ma
no korespondenciją, “Kelei
vio” No. 32-rame rašo:
“Darbininko” 89-tame nu
meryje vietinėse žiniose rašo
ma apie Cambridgiaus lietu
vių gyvenimą (nors labai ne
teisingai.)

būtų galėjęs, nes kiek man yra žinoma, tai tų laiškų P.
B. paėmimas atrodo labai mig
lotas, nes reikia dar abejoti,
ar anuos rašė pats Strazdas,
gal dar būti, kad tię laiškai
dar kokiu kitokiu “stebuklin
gu” būdu atsirado, kas juos
ten žino.
O tą dar patvirti
na tas faktas, kad “Kelei
vis” tuos laiškus talpindamas,
išbraukė vardus.
Suprantama,
kad “K.”
taip pasielgė nebe tikslo.
Arba “K.” neskelbė to lai
ško autoriaus vardo, žinoda
mas, kad tie laiškai buvo
rašyti ne Kat. Baž. kunigų,
bet paprasti) padaužų, arba
“Keleivis” matė tame kokią
kitą kliūtį, kad paskelbus jų
vardus, kartais neprisikabin
“Dar-kas” totų Strazdas,
kių laiškų negalėjo talpinti
tai aišku.
Nenoriu daug su p. P. B.
polemizuoti, tikiuos, kad šio
paaiškinimo dėl P. B. pakaks.
“Darbininko”
korespon
dentas ir “Darb.” No. 89 tilpusios korespondencijos auto
rius.

I. F. K.
Redakcijos prierašas. “Dar
bininko” Redakcija jokių lai
škų nuo p. Bartkevičiaus nė
ra prašiusi ir su p. B. apie jo
kius laiškus nėra kalbėjusi.
Gal p. Jonas J. Ramanauskas
dėl tų laiškų ir buvo p. B. už
kliudęs, bet tai grynai p. J.
J. R. privatiškas dalykas, nie
ko bendro neturįs su “Darbi
ninku.”
Beto “Darbininkas” kopiją
tų slaptų laiškų yra gavęs iš
kitų šaltinių, bet jų visvien
netalpino, nes tie laiškai yra
begalo neaiškūs.

Tarpe pašauktų kariuome

Platinkite "Darbininką”

Jis.

- -

——

r

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Labai naudingos knygos

So. Bostono ir Cambridgiaus
Vyčių šeimyniškame išvažiavi
me Rugpj. 19 d. ant pp. Marti
nų farmos galės dalyvauti tik
tie, kurie pridavė rengimo
komisijai savo vardą ir pavar
dę.
Neužsiregistravę negalės da
lyvauti.
Specijalis karas pribus ant
kampo C ir Fifth gatvių, So.
Bostone lygiai 10 vai. ryte.

“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IĖ ŠVENTĖMS. >>

Dvi stambios knygos, po 500 pusL

“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”
Audeklu apdarytos......................................... $1.00
Popieros viršeliais...........................................$0.75
Galima jas gauti:
“DARBININKO” KNYGYNE

242 W. Broadway,

SOCIJALISTAMS IR LIBE
RALAMS SVARBU.
Lietuvos Vyčių organizaci
jos gyvavimu daugiausia susi
rūpino mūsų laisvamaniai ir
socijalistai.
Bepaliovos jie
klausia: — Kas tie Vyčiai yra,
kur eina ir ko jie nori? Lie
tuvos Vyčių 17 kuopa, supras
dama laisvamanių ir socijalis
tų
didelį sielvartėlį, rengia
Toliaus P. B. neturėdamas
ką užmesti,- išeitavo iš mano milžiniškas prakalbas, kuriose
korespondencijos vieną punk nuodugniai bus išalkinta Vy
tą, kame buvo kalbama apie čių tikslas ir reikalai. Bus nu
tuos laiškus, ką P. B. būk rodyta, koks skirtumas yra
paėmęs, kurį bambizas St- tarp socijalistų, laisvamanių ir
das siuntęs Mik-skui, pas Vyčių. Plačiai bus parodyta
kui tie laiškai buvo patalpin keliai, kuriais Vyčiai skiriasi
ti “Keleivyje.”
Bet “K.” nuo bedievių ir kitokių sutvė
išbraukė vardus, ir visai ne rimų.
Į tas prakalbas kviečiama
pažymėjo nei kokie nei iš
kur tie kunigai buvo, ką rašė socijalistas ir liberalus ateiti
tokius laiškus. Ištikrųjų, tai ir razumnų žodžių paklausyti.
tie laiškai buvo rašyti ne Drišiol jūs apie Vyčius girdė
Kat. Bažnyčios kunigų, bet jote iš “Keleivio” Maikio ir
paprastų padaužų
cicilikų, ‘ ‘Kardo’ ’ ištižusios Brigitos
buvusių čionykščių nezaliež- lūpų, dabar pasiteiraukite ką
apie Vyčius sako patys Vyčiai.
ninkų bambizų.
P. B. ginasi, būk jis visai Apsišarvokit visi laisvamaniš
nenorėjęs tų laiškų patalpinti ka ir socijalistiška drąsa ir,
“Darbininke,” bet “Darb.” marš, ant Vyčių 17 kuopos
jo prašęs, kad jis duotų tuos prakalbų!
Kalbės Loyolos Universiteto
laiškus “Dar-kui” patalpinti,
Studentas
iš Chicagos KAZYS
gi jis nedavęs.
Klausiu, tai
kam p. P. B. tuos laiškus bu PAKŠTAS ir kiti.
Prakalbos bus nedėlioj rug
vo atsinešęs, jei jis jų neno
rėjo “Darb.” talpinti.
Juk pjūčio 26 dieną, Šv. Petro pa
“Darb.” nieko apie tuos laiš rapijos bažnytinėje salėje. Pra
kus nežinojo, ir jei P. B. jų džia 7:30 vaL vakare.
Laike prakalbų bus įvairių
nebūtų rodinėjęs “Darb.”, tai
pamarginimų.
Įžanga visiems
po šiai dienai apie tai niekas
nebūtų žinojęs.
Bet čia aiš uždyką.
Broliai katalikai, tikimės, į
kus, kaip ant delno, P. B.
tas
prakalbas sueis visi, nes to
melas.
Gal tiesa, kad p. J.
J. Ramanauskas prašė, kad kių gabių kalbėtojų labai retai
P. B. tuos laiškus atiduotų pasitaiko užgirsti ir tokių pui
jam, nes J. J. R. norėjo su kių progų apleisti visai negaLawrenčiaus
raudonkepuriui Įima.
Visus į prakalbas kviečia
M. stoti į debatus, tai jami
Lietuvos Vyčių
tie laiškai būtų buvę kaipo>
17 k u o pa.
dokumentas prirodyti kokios

So. Boston, Mass.

Ir pas:

Persiprašau naujos LDS.
Centro valdybos, kad aš negaėjau išpildyti savo užduoties,
tai yra atvykti į LDS. 2-rą sei
mą.
1 Ištikro man rodos, kad ma
no darbas nebuvo taip bran
gus, kaip šis antrasis Seimas
apvertino, pripažindamas ma
ne garbės nariu. LDS. už to
kį pagerbimą, pirmiausia padėkavoju pirnKėdžiui p. Mo
tiejui Mažeikai ir visiems de i
legatams ir delegatėms. Nors
dabar neesu LDS. valdyboj,
bet pagal reikalą visados esu
gatavas patarnaut Lietuvių
Darbininkų Sąjungai. Taip-gi
vėlinu geriausios kloties nau
jai LDS. centro valdybai.
Su pagarba

b

KUN. A. STANIUKYNĄ,

2634 W. 67-th Street,

tT
Xt
tTt
Yt
XX
XY
XX

YT

Drūtai audeklu apdarytos .......................... $3.00.
Popieros viršeliais.................
$2.50

NAUJAI CENTRO
VALDYBAI.;

Prakalbos

doros yra tautiškų laisvama
nių ir socijalistų kunigai.
O
šiaip, kaip P. B. sako, kad
J. J. R. norėjęs tuos laiškus iš
gauti, kad juos paskelbus
“Darb.”, tai yra prasimany
mas. “Darbininkas” visai neingaliojo p. J. J. R. važiuoti
pas P. B. prašyti tų laiškų,
kaip sako P. Bart-čius. Ant
ra, ar P. B, būtų norėjęs,
ar ne, “Darbininkas” tų
laiškų talpinti visai nei ne-

REIKALAUJA VYRŲ.
Stiprių vyrų dėl sunkaus
darbo 56 vai. į savaitę.

Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų.
L. D. Kalendorius 1918 m.
bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.
Formatas bus6 X 9, mažiau
sia 128 pusi, su įvairiais pa
veikslais ir tt.

49 Granite Street,
South Boston, Mass.

nėn iš So. Bostono randasi
“Darbininko” Administrato
rius p. A. F. Kneižis ir LDS.
Nuolatinis darbas, geras už
APSIGARSINKITE “LIETU mokestis ir labai arti jūsų na
Centro iždininkas, p, J. L.
' ’etrauskas., Abudu daktarai
VIŲ DARBININKŲ KA mų. Nereikia mokėti carfare.
BIZNIERIAU JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNĮ,
pripažino tinkamais, bet ar APSIGARSINKITE “DARBININKE” IR LETUVTŲ DAR
LENDORIUJE 1918 m.”
Kreipkitės prie Mr. O’Leary.
juos paims dar tikrų žinių nė BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M. ‘
AMERICAN SUGAR
L D. S. II Seimas nutarė
REFINING CO.,
ra.
kiekvieną metą išleisti L. D.

Chicago, UI.

YX❖

LIETUVIAI
PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
• aį

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog į namus.
AK. MAZALAS,

Post Office, McKees Rocks,Pa.

' Motiejus žioba.

Vienatinis lietuvis išdirbėjus akmeninių
paminklų dėl visų kapinių.

K. SČESNULEVIČIAUS AT
SAKYMAS CHICAGOS L.
S. J. LYGOS 1 KUOPAI.

Šiuomi turiu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kari aš
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
Valstijose be jokių extra primokėsimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

Gerbiamieji Tamstos: —
Tamstų atvirą laišką “Nau
jienose” patėmijau, kaip kad
Tamstos to norėjote — per vė
lai. Gi apie registruotą laišką
nieko nežinau, nes 1-mą d. rug
pjūčio apleidau Chicagą Bos
tono link, apie ką Tamstos ge
rai žinojote.
%
Iš “Naujienų”,matau, kad
Tamstos davėte man laiko at
važiuoti iš Bostono į Chicagą,
kad stoti į debatus su jumis,
tik 12 valandų ir dabar kelia
te triumfą, kad aš bijojausi
stoti į debatus su jumis. Tai-gi
aš dar sykį atkartoju, kad aš
noriai stosiu į debatus su jūsų
Lyga ar visais tais drąsuoliais,
kurie tiek daug rašo ir giria
si iš kalno apie tai, ką jie gali
padaryti sn manimi.
Galite paskirti temą ir laiką
debatams ir pranešti man.
Kaipo išlygą stojus į deba
tus, aš reikalauju 10 dienų
laiko po pranešimo, taip-gi
atlyginimo kelionės išlaidų ir
už sugaištą laiką $15.00 į die
ną — už 3 dienas.
Kitaip Tamstų vaikiški pa
sigyrimai ir šauksmai, kad aš
jūsų pabūgau, parodys, kad
jūs rėkiate iš baimės; bet ne
iš pergalės.
Su priderančia pagarba

K. Sčesnulevičius.

GERIAUSIA BUČERNĖ
IR GROSERNĖ.
Mėsa ir kitokie valgomi daik
tai pas mus užlaikomi švariai.
Kainos pigesnės negu kitur.
Ateikite persitikrinti.

AČEREiKA,
75 BB0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

• ve -

Lietuviai iš Kauno, Vilniaus,
Suvalkų gubernijų, Prūsų Lie
tuvos, Kuršo ir Gardino gu
bernijų ras savo miestus ir
miestelius, geležinkelius, upesir didesnius vieškelius.
Kiekvienoje grinčioje turi
būti Lietuvos žemlapis!
Reikalaukite pas knyginin
kus ir redakcijas, arba kreip
kitės prie sutaisytojo ir leidė
jo. Kaina 1 žem. 60 centų,
2-jų ir daugiaus po 50c. Agen
tams tam tikros kainos.

M. ŠALČIUS,
320 — 5-th Avenue,
New York City.

Paieškojimai
a

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

Centrai Spa.

So. Boston, Mass.

Broadvvay, So. Boston, Mara
Kampas Dorchester Street.

Už vieną sykį 50c.
99
” 75c.
du
99
” $1.00
tris

Geriausia vieta, kur gali
pinigus ma gauti įvairių rusių SAL

Už paieškojimus
siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”
242 W, Broadway,

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

Pigiai parsiduoda geri var
gonėliai. Nauji kaštavo $125.
greitam pirkėjui parduosiu už
$30. Priežastis pardavimo tu
riu dvejus; tai vieni atliekami.
Bus prisiųsti gražiai. Adresuo
kite

PIRMO

KLESOS

DANTISTAS

G. A. Baronas,

Dantis ištraukiami ir pripil
: t domi visai be skausmo, su
-I '
geriausiais prietaisais, su
■i
naujų išra imą.
Paieškau savo moters Vero
Visą darbą gvarantuojame.

Post Office,
McKees Rocks, Pa.

nikos Alubeckienės su dviem
vaikas; Jonas 9 metų senumo
šviesių plaukų, Stanislovo 4
metų tamsesni plaukai. Ji apie
40 metų amžiaus, geltoni plau
kai, raudono veido, priešais
Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
! vienas dantys auksinis. Kalba
lietuviškai, lenkiškai ir trupu
GAISRI,
tį angliškai. Ji ne našlė, bet
SVEIKATOS,
mane paliko ir išvažiavo ne
SUŽEIDIMO,
žinau kur, gal į New Britain,
APVILKTUS
Conn. Jeigu kas apie ją dasiSTIKLUS,
žinotų, meldžiu duot žinią šiuo
(Plate glass)
adresu, už ką aš širdingai at
lyginsiu.
©®®®®®®®©®e®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*®

®®®®®®®®®®®®®®®®®9®®®®®9®®®9®®®®®®®®®®®®®®®o®®®®®®®

Edvvard L. Hopkins

•

■

PRIE DORCHESTER ST.
Valando*
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

INSURANCE

Tel. So. Boeton 270

Ga/itna sunhMfti ir littavi»*M.

Ofiso valandos:
Ryt ris iki 9 vak
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

Mr. S. Alubickis,

S

Skaityk Čia

Sankrovos:
471 E. Fourth St, -r- -r- So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St, -:- Boston, Mass.
Pearl St, -:Boston, Mass.
366 Washington St, -:- Dorchester, Mass.
t
686
Telephone: 350 So. Boston.
975-W
•
••

•

“

■

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofieo jdynoe
1-8 P. M. 7-9 P. M.

164 W 6-th St.,
So.'Boston, Mass.

Pasipirkite pavieniais nume
riais “Darbininką,” “Drau
gą” ir kitus katalikiškus laik
raščius pas:
Vincą Ramažauska.

11 South Leonard Str.
WATERBURY, CONN.
• *k

j

’ •,

l

j

3?dovteoktaa 1*H
PttekM*

Akinto
419 Boylston St Bostoo, Man.

Veronika Šaparnienė,

f

V

536 Broadway, So. Boston. J|

Paieškau K. Tamutienės ir
vyro Jono Tamnčio, šeši me
tai atgal kaip gyveno Worcester, Mass. dabar nežinau kur.
Turiu labai svarbų reikalą.
Jie patys arba kas žino, mel
džiu pranešti šiuo adresu:

A. K. MAŽINAUSKAS įga
liotas užrašinėti “Darbinin
ką,” rinkti apgarsinimus ir tt.
Pas jį galite kreiptis šiuo ad
resu:
A K. Mažinauskas,
321 Lincoln Avej, Rockford,Ill.

Nedtlieoua
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakaro.

DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I

1351 Penn Av., Pittsburgh, Pa.

~ i ~ i -1

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

362 Broadway So. Boston, Mass

J.J. McGowan Co.

Nauja Knyga

plėmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido.
Kaina dėžutes
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.

• GERA PROGA!

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daiktų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. . Įrankiai
Jos.. Kaushpadas,
0& --dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
|| stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
Kampas 6-th ir D Sts.,
SO. BOSTON, MASS.
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių. ■
Tel. S. B. 1052 M.
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų priLIETUVOS ŽEMLAPIS.
sg rinkėjai Sienoms popierų, langams uždangalai.
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:
Reikalaukite
“Drabininko”
knygne, 242 W. Broadway, So.
Boston, Mass.
265 Broadway,
So. Boeton, Mass.
200 Bostono policmonu yra

šaukiama karuomenėn.
Ir jei
juos paims kariškon tarnyston,
Ką tik išėjo iš spaudos Joalikusiems poliemonams, anot
kdmisijonieriaus O’Mera žo- (nnos Tamašauskaitės (Lakštudžių; bus suhku miesto ramy tės) eilės. Knygelė 64 pusla
bę apsaugoti.
Naujų tinka pių, ant gražios popieros. Kai
mų policmonu esą labai sun na tik 25c. (tik vienas kvoteris). Agentams nuleidžiama di
ku gauti.
Dar tikimos, kad policmb- delis nuošimtis. Galima gauti
nai bus paliuosuojami nuo ka pas autorę: 720 N. Main Str.,
- ...... ■- ~
reiviavimą

Tai BUSI GRA2US1 Ją išdirba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu.
Toji mostis išima

Visos Lietuvos

G. A. Baronas,

✓

Nusipirk mosties.

Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudą. Pir
J. RIMKUS
miaus prisiųstus įdėsime pir
P. O. Box 36,
Holbrook, Masu
moje vietoje.
Apsvarstykite, tai geriausia
proga išgarsinimui biznio.
Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:
4
“Darbininkas”
4
Parodyta sienos, kokios tu
242 W. Broadway,
South Boston, Mass. rės būti laisvos Lietuvos.

kinimo (notų) “Gaidų” ant
visokių įstrumentų kad ir nesi
matęs gaidų, išmoksi be moky
tojo, kuriam mokėtum 50c už
1 lekciją. Knygą $1.50 parduo
du už $1.00. Adresukit:

JTeL Chart er 4235-4.

ANTANAS ČERESKA

APGARSINIMŲ KAINOS:
Už visą puslapį $14.00
99
4
puslapio 7.50
99
M
4.50
į
99
M
2.50
i

Mylėtojui muzi-

HARTFORD, CONN.

94 JEFFERSON STR.,

y

P. P-. Bartkevičius sako,
kad aš aprašęs labai neteisin
gai, bet kokios ir kur tos ne
teisybės, tai P. B. visai ne
nurodo.
Turbūt dėlto P. B.
taip sako, kad aš ne taip pa
rašiau, kaip P. B. norėtųsi.
Pirmiaus negu suteikus kam
melagiaus vardą reikia būtinai
nurodyti melagystę, o taip
tai tik išrodo šmeižimas, ir
daugiau nieko.

Biznieriai nepra
leiskite progos

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

I

1
1

Priėmimo valaudoa:
Nuo2 iki » popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADVAT Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Be 11 Pbcne. Dfckinaon MM M.

Dr. IgDotarStaniras

1210 S.BrsadSL,ftiMd|ta,P»J
Phy»ician and Surgeon <lietuvi* gydy
toja* ir chirurgą* pabaigė* Indiano*
Unjyeniteta) Gydo visokia* Mgarvyru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.

Ofieo valandoe: »-ll rito. 2-4 po piet. 74j
į vakaro. Medeltom*: *-11 rito 1-4popiet, i

